
الر٩٨الة ـس  
 

ـوهـان استحيباإليمـوهـان استحيباإليم!!  
 

(Arabic - By faith they survived him!) 
 

حديثنا اليوم: ائىأحب موضوعه :باإليمــباإليمان استحيــان استحيوهوه!!  
 

 .شرين الثالث والِعددأ الع نقررشَادى عاح الححصين األاني إلى العبرالِةالرس نوِم
 

""باإليمباإليمان مان موسوسى بى بععددمما ولِِلا وددأخفاه أخفاه أب أب واهثالثة أشْ ثالثة أشْواه ه١.""رره  
 

 كانفرع ونِم ملك صرأع ملوِكظم األر ض فى عِهِده..ولكن ذلك الر جل مكّلع ع تِهظمخَل دقلب ه 
بعِمخَوفٌ ور شَن قدلف .. اِهللاِبعأثم وا فى ِمرصرونم وجداًوا كثيراًا وكثر ..وي جُلسلخُ ا سفرروج فى أصِهاِحح 

األوِفل أن رعواحتاَلن وقفَ لينم وهم..إذ مكتوب : أنّهأنّه  قامقامملك ملك جديد على ِم على ِم جديد صصررلم لم يكن يكن ي ي عرفُرفُعي ي وسفقاَلفقاَل  ....فَفَوس  
  ونونممنضنض ي يممههنّنّأأ  ببرر ح حثتْثتْددذا حذا حإإ  وا فيكونوا فيكوننمنم لئال ي لئال يمم له لهحتاُلحتاُل نَ نَهلمهلم  ....اانّنّ ِم ِمعظمعظمأأ و وكثركثرأأ  ببسرائيل شعسرائيل شعإإ هوذا بنو  هوذا بنو لشعبِهلشعبِه

  ونونععررا لِفا لِفنونو  فب  فب....همهمثقاِلثقاِلأأ ب بمم يذلّوه يذلّوهىىخير لكخير لك تس تساءاءؤسؤسهم رهم رعلوا عليعلوا علي فج فج....ضضرر األ األنن ِم ِمونونددععصصا ويا ويوننَوننَارباربححا ويا وينَنَداِئداِئععأألى لى إإ
مدينتدينتمىىم خَخَ مازنازنفيثوم فيثوم ور ور عمعمسيسسيس....فاستع فاستع ببدالِم الِمد صصريريونإإ  ىى بن بنونسسرائيَلائيَلربع نٍفنٍف بعوم وم رررروا حوا حيياتهاتهممبع بع ببوديةٍٍةوديقاسي الطين  الطين ىى ف فةٍٍة قاسي 

ان لدتا تون كانَن اللتي القابلتيمع لكى المالِطغلقة فى البة ماصة خَ جلسفرعون قدعف ..قلقل الح الحىىل فل فمم ع ع كّل كّلىىواللبن وفواللبن وف
العبروقاَلاِتاني له ام :أنظرا نَا نَأنظرووععالم الم وفف  ....لوِدلوِدوإنإنكان فا فا ابناً ابناً كان قتالهقتالهوإن وإن كان بنتاً بنتاً كان فتح فتح ي٢.ااي   

 

 ولكنالقابلتي ن لملكلماِتا التفاتاً تعير  رِمص ملك ونفرع..ولم يفع ال كما كلمهامخَافاه  الملكي ألنّولم ا هم
ا ا ممههكلمكلما ا ال كمال كم تفع تفع ولم ولما اَهللاا اَهللان خافتَن خافتَ القابلتي القابلتيولكنولكن":  بسفر الخُروج األصحاح األولمكتوبإذ  .ظم األع الملكاَهللا خافا
ملكِم ِمملك صصرلل القاب القابقالتْقالتْوو  والدوالدا األا األ استحيتَ استحيتَ بْل بْلرتان لفرتان لفرععوونأأ  ننالِن الِنن سساءاءالعب العب رانياِتاِترانيلس لس نكالِم كالِمن صصررينّنّإإ ف فاِتاِتيقوي هنقوي يِل يِلاتٌاتٌهن ددنن  

قبأأ  لََلقبننتاتي تاتي هالقاه القان ا وو  ةةبلبلنا لملمازازددادالشّ الشّاد ععببنم نم وااووكثر وكثر أكثر ضِِض غَ غَ جداً جداً أكثرببفرع فرع ووننملك ِم ِم ملك صصرروج وج ننج ج ُنونهُنونهفأم فأم ررج ج ميعميع  
 ِمن أواِمر ملوِك  على المؤِمنينال خَوفَ ."ااههونَونَييتحتح تس تس بنٍت بنٍت كّل كّلر لكنر لكنهه فى النّ فى النّههونَونَححتطرتطر  ولدولد ابن ي ابن ي كّل كّل:: قائالً قائالًبِهبِهععشَشَ

 إرميا النبى جاء فى مراِثىقد  فل.صاياهأوالد اهللا السالكين حسب و ضرراً على قصدوا بها أن تجلباألرض إذا 
 ٣."؟؟يقوُل فيكون والرب لم يأمريقوُل فيكون والرب لم يأمرِمن ذا الِذى ِمن ذا الِذى ": بالعدِد السابع والثالثين هذا القوُلاألصحاح الثالث 

 

 فى تلك ِل القاسيِةوِفالظرو دالطفل م ِمى وسأبو ننيتقي افان اهللاخَين ي.وم نالاف اَهللاخَ ي  يإلى قُتطر 
:  ذلك القوَلموسى ىوأب ولقد سجَل الوحى عن . اِهللافُ خو فى قلبِهسلي  الذىىِضر األملِكال ن ِمفٌو خَقلبِه
" ر ولمثالثة أشْه اهأبو أخفَاه ِلدا ومى بعدوسان مبااليم ر ولمثالثة أشْه اهأبو أخفَاه ِلدا ومى بعدوسان مخْ((بااليمخْياياشيلك))شيالم رلك أمالم رلكن لكن وو   أململمي ههمكنْمكنْ يمأأا ا منن  يااخبئخبئيهه  أكثرأكثرذلك ِمن ذلك ِمن   
  هرهر النّ النّافِةافِة على ح على حاِءاِء الحلفَ الحلفَنن بي بيضعتهضعته وو وو فيِه فيِه الولد الولدتْتْععضض وو ووفِتفِتر والزر والزمم بالح بالح وطلته وطلتهىىدِِدرر الب البنن ِم ِمطاًطاًفَفَ س س له له األم األمخذتخذتفأفأ

 .!شَبيه بحديِثها فَقديمها خُططهوإبليس ال يغير إن الزمن يعيد نفسه  ." بِه بِهفعُلفعُلاذا ياذا ي م م لتعرفَ لتعرفَعيٍدعيٍد ب بنن ِم ِم أخته أختهووقفتْووقفتْ
قاَللقد بالر وعسي  نع ودهاليغي رالم أأ" :ؤمنيننتمِم ِمنتم نأأ  نببه وشَ وشَبليسبليسإإو و  ه ههوأأ  اتُاتُوبيكمبيكمتريد تريد ونأأ  ونننتع ملواملوا تع..  ذاكذاككان كان   

 ِفرعون أن ى النبىوس مِدِلو مامثَ أيد حىالذ و."قّقّ ح ح فيِه فيِهسس لي ليههنّنّ أل ألقّقّ الح الحىى ف فتْتْثبثب ي يلملم و و..ءِِءدد الب البنناس ِماس ِم للنّ للنّ))قتاالًقتاالً((
 بذلك اًرأم هيرودس الملك ردصأ فقد سيح المِدي السِدوِل مامأي ذلك  ِمثُلثَد حينرانيلعب اانالصبي )قتلب( اًرأم ردصأ
   ٤.ونا دن فمنتين س ابنا ِمهوِم تخُ كّلىم وفت لحي في بان الذين الصبيميع ج)وقتَل( سَلرأف
 

 لقد حثَدة ِف ابنَ نزلتْ أنرعووكانتْ .هر لتغتسَل إلى النَنجواريه ا مالنّ على جانِباٍتاشي فرأتْ.ره  
 نذا ِم ه وقالتْ لهتْق فر.ىبك يىبو صذا هإ ولد الو رأتْا فتحتهولم .خذتهأا وته أمسلتْرأ فاِءلفَ الحني بطَالسفَ

                                                
  ٢٣: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ١
   ٢٢ – ٨: ١ سفر الخُروج ٢
  ٧: ٣ مراثى إرميا ٣
                ١٦: ٢              ،              إنجيل متى ٤٤: ٨إنجيل يوحنا  ٤



  ..؟؟لدلد الو الو لِك لِكععضِِض لتر لتراِتاِتانيانيرر العب العبننة ِمة ِمععرِضرِض امرأة م امرأة مو لِكو لِكععددأأ و وببذهذهأأ  هْلهْل :ونع فر البنِةختهأ فقالتْ .ينراني العبوالِدأ
  يِهيِهعِِع وارِض وارِضلِدلِدذا الوذا الو به بهىىبب اذه اذهِفرعونِفرعونة ة ابنَابنَا ا  له لهفقالتْفقالتْ  ..لدلد الو الوممأأ  تْتْععدد الفتاة و الفتاة وتْتْبب فذه فذه..!!ىىبب اذه اذه::ِفرعونِفرعونة ة ا ابنَا ابنَ له لهفقالتْفقالتْ

  ا ابناًا ابناً له لهارار فص فصِفرعونِفرعون  ةِِة إلى ابنَ إلى ابنَ بِه بِهتْتْاءاء ج جلدلد الو الوررا كبا كبولمولم  ..عتهعتهرضرضأأ و ولدلدأة الوأة الورر الم المخذتْخذتْأأ ف ف..تِكتِكررججأأ  ىىططععأأا ا نَنَأأ و وىىلل
ودودعتْتْعاس اس ممههم م وسإنّ إنّى وقالتْى وقالتْوس ى انتشلتهِم ِمى انتشلته ننالم وِم.اِءاِء الم نال ِة قصصىبىوسِه وأخِتِه  ميالذين ووالدوهبإيمانهم استحي  
بعدفى أن ألقوه ر النيل وأنقذهنَه القدير  بمعستخِل نٍَةجزصثالثة د اِفوس نَرلبنٍَةع اء حنَاِتيا الرِةوحي: 
 

 ر غيْإن ..العبراِنيينالرسالِة إلى ب  كما جاء ....اإليمان هو الثقة بما يرجى واإليقان بأمور ال ترىاإليمان هو الثقة بما يرجى واإليقان بأمور ال ترى: : أوالًأوالً 
العارفينبم اإليِةاهي مان قديعتبر أ ون أنمإ رن لولديويخفاِء األبرهما ثالثة أشْهرِج يِةطنَ إلى ِفعوم هارة والدى 
منَاً حقهْلف ىوس حسبها مهطنَة وِفارة أنعيشَ يالو الدان فى رٍفٍبعر ثالثة  وخَوِمأشْه نٍة طاغيأم بإلقاِءر الو لد 

اًحيخَ .بكل تأكيٍد ال .!؟ر النيل فى نهي وان  شلماألبم نوعِفرلِم ِععهمِعا بأن صيان أمر ملكىي عد جريمة كبى ر
تعرضهما ألقصى عبل  .ٍةقوبكان اإليماناثقُ الو ألبون منؤِميلِه فى اإلنيالقدير ه و القواِفة الدعشَة المجةع لهام. 

اإليماناثقُ الو بمنله س ى ِملطان أقوملوِك كّلن األر جتِمض مشَوبِه .عين هدله ما الوحىاإللهى إذ مكتوب : 
   ولكن ولكنددسس الج الج يقتلون يقتلون الذين الذينننافوا ِمافوا ِمتخَتخَ  الال :وعس يب الر قاَل.ثالثة أشْهرثالثة أشْهر موسى بعدما وِلد أخفاه أبواه  موسى بعدما وِلد أخفاه أبواه ))باإليمانباإليمان((

النفسال الالنفس   يقدريقدرونونأن أن يقتلوه خَ خَ بْل بْل....اا يقتلوه افوا بالحافوا بالحرىِم ِمرى نى يقِدى يقِد الِذ الِذنررأن أن ي هِلهِل يككالنفس النفس والج والج سسددكلي كلي همهما فى ج١.ممهنّهنّا فى ج      
 

 حين ف.. الحكيم فى أمثاِلِههذا قول .... كلمة مقولة فى محلها كلمة مقولة فى محلهاتفّاح ِمن ذهٍب فى مصوغ ِمن ِفضٍةتفّاح ِمن ذهٍب فى مصوغ ِمن ِفضٍة: : ياًياًثانثان 
تقدتْمالفتاة الص تُة أخْغيرم ِةى قائلة البنَوس نوعهْل :ِفرأذه بوأد إو لِكع مراة مِضرة ِمعالِعن بكانتْ  .؟اِتراني

 تْكانَو !.اذهبى:  الصغيرة وقالت لهانَِة ِفرعون لما قالته الفتاةفاستَجابت اب  نَازلٍة ِمن فوق)ٍِحكمة(تعبر عن  هاكلمات
ا ه وقلباكىلى الطفل البا عاهينَع تْكانَ . بِهفعُلاذا ي مرفَلتع ترقب أخَاها ِمن بعيٍد  النيلاطئعلى شَواقفة  الفتاة

: ِسفر األمثالب أيضاً وكما جاء .نَة أن الرب ساِمع الصالةمؤِم اه والدية صلواِتاب استج تنتظراِءمسإلى ال صاِخشَ
"ميلهي ا شَاءيثماول مياٍه حدكج بِد الرالملِك فى ي قلبميلهي ا شَاءيثماول مياٍه حدكج بِد الرالملِك فى ي ف .."قلبلقداستج ابالر ب ِمبأكثر ما تطلبأو ٢. تفتكر  
 

 ِفرعون  بنتَ ولكن.ر النيلفى نَه اٍءعبراِنيين بال استثنَال إن كان ِفرعون قد أصدر أمراً بإلقاء أوالِد 
 لنفس بى الصاد وع. أحضان أمِه بينتهعا وضهدي وبي.اء المن ِمانىى العبروسال م بانتشَ استثنائياًراً أمتْردصأ

األحضان التى اعتادهر سإإ :ى أِخ.بقتْا ثالثة أشْهنغَ غَن ييررالم نْنْستطاع ِعستطاع ِع المدالنّ النّد اس ماس مستطاعنْنْ ِع ِعستطاعداِهللا اِهللاد   وال يعلى  على ستحيُلستحيُلوال ي 
الرالربشَ شَب ىىءف ..ءعلى شاِطئ تقفُ كنتَإن نه ر الحاِةي ِميقاًانى ِضتع نشكلٍة ماستع صاى حلهوال تد رى مأتى بِهاذا ي 
  ٣.ريع وال ياٍءخَى بسِطعو ي فهاٍنمي وإ بثقٍةوانتظر تهكم ِحاًلبا طب الر إلىاَلتع دالغَ

 

 ماً اس تعطيِهة أنريصة الِم األميرأتْ ر لقد....اانَنَالِدالِدفى أوفى أو  هِِهررذوذو ب بسسررا غَا غَنَنَوزوزععيياإليمان العِديم الرياِء اإليمان العِديم الرياِء   ::اًاًثالثثالث 
  أظفارِهِةومنذ نع م تعلماِء المن ِمنتشَل المىوسم  ولكن..اِء المن ِمى انتشلته إنّ:ى وقالتْوس مه اسمتْع فداًريصِم
إأن له أبوِهيلي سو اإل هله الذى تعبده ة الِماألميرصة التىريِم انتشلته ناِء الم.  لقداإل فيِهسكن يمانفى  الذى سكن 
أبولس.ِهويقوُل بوثاوس  يالِتِه إلى تيمول فى رسسالر :اِء الذى فيكيالر ِديمالع اناإليم إذ أتذكراِء الذى فيكيالر ِديمالع اناإليم الً فى ..إذ أتذكرأو الً فى  الذى سكنأو الذى سكن 

  ِفرعونِفرعون  ةِِة ابنَ ابنَى ابنى ابنععدد ي يى أنى أن أب أبررا كبا كبى لمى لموسوسان مان ميميمباإلباإل :وسىم  عنحىالوولقد كتب  جدِتك لوئيس وأِمك إفنيكىجدِتك لوئيس وأِمك إفنيكى
ممفضالًالًفضأن أن ي ذّلذّل يم م عشَ شَع عاِهللا اِهللابِِبع على أن على أن يكون يكون له له تمتع تمتع وقتى بالخَ بالخَ وقتى طيةِِةطيح اسباًاسباً حع ع ارارالم نًنًسيح ِغسيح ِغ المى أعى أعظمِم ِمظم نخَ خَن زاِئاِئزنِم ِمن صصرر  

 .٤ىىرريي   ال الننى مى مرر ي يهه كأنّ كأنّدددد تشَ تشَهه ألنّ ألنّ الملِك الملِكبِِبضض غَ غَنن ِم ِمفٍٍفاِئاِئ خَ خَرريي غَ غَررصص ِم ِمكك تر ترانانيميمباإلباإل  اِةاِةازازجج إلى الم إلى المنظرنظر ي ي كان كانههألنّألنّ
 

 زيزى القارئ ع ..ليتكترفع قلبك صلياً مىِع م :انَأبا السماوى ..ما أعظمك! فاألمرأم ركا ي ملك 
لوِكالم.ى اإلبِن هيمانالذى الاثقَ الو  يتزعزع.و كْى ِحبِنهة ِممنِن لدكألقد كم لمقّة الحِة باالستقام. وامسىِنح 
وفى نفوس  ىحفاِدى وأالِد فى أوهاِسر على غَراًن قاِدألكوو .الًأو  فىالة فعكتم كِلكونس لتوح القد الرِةحسبِم

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: قلتَ ا مني قاِد الصكِدع فى واثقاًوى اِدم الفَ فى اسأرفع صالِتى ..الذين يرغَبون
 

 : فى ذلكتجدا سرهي غَ أوالِةس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٣٨: ١٠إنجيل متى                    ،                ١: ١١ الرسالِة إلى العبراِنيين ١
    ١: ٢١    ،    سفر األمثال ١٧ – ١٥: ٣     ، رسالة يعقوب ١١: ٢٥ سفر األمثال ٢
  ١٤: ١٨         ،    سفر التكوين    ٢٧: ١٨ لوقاإنجيل         ١٠: ٣سفر الخُروج  ٣
  ٢٧ – ٢٤: ١١           ،    الرسالِة إلى العبراِنيين  ٥: ١ثاوس  إلى تيموثانيةالرسول ال رسالة بولس ٤

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

