
 ١٣٥ الة سـلرا
 

  حجـر المعـونَةحجـر المعـونَة
 

(Arabic – The stone of help) 
 

 ةةـونَـونَعع الم المـرـرججحح: ضوعهم مووحديثنَا الي.. أحباِئى
 

سفر صم وئيل وِمناح السحأ األول األصابع نقرالعدالثاِند شَى عر : 
 

 ١.""ببا الرا الراننَاننَا أعا أعنَنَإلى هإلى ه: :  وقاَل وقاَلةِِةونَونَعع الم المررجج ح حههمما اسا اسععدد و ونن والس والسصفاِةصفاِة الم المننيي ب بههببصصنَنَ و وراًراًجج ح حوئيُلوئيُلذ صمذ صمفأخَفأخَ""
 

ى فى صِل يعاًاِك راِهى صب ِفبى النّوئيلمصل عِدب مانا فنّهمس رٍةوربص  يتأثراء لم القرن ِمداً أح أنظنال أ 
هيكل الروِمب أسفِلن الص ِةورح الفنّرص انج على تسالالِةيل الص شْمِةهورللص بىص ونَوئيلم صا ": اهي ا تكلمي تكلم

اِمعس كدبع ألن براِمعس كدبع ألن بَل  ."رجس وقدوئيل سفرمص للاألواح األوحَلقو  باألصالر ل بصوئيلم: "هوا فاعل ا فاعل نَنَأأذا ذا هو
  ئ ئ بتِدبتِدأأ  ..هِِهيتِِيتِِ على ب على ب بِه بِهتُتُا تكلما تكلم م م كّل كّلىىاِلاِل على ع على عقيمقيمأأ  مموو الي اليكك ذِل ذِلىىفف  ..اهاهذنَذنَأأطن طن  ت ت بِه بِهععمِِم س سنن ِم ِم كّل كّل..ائيَلائيَلررسسإإ  ىى ف فمراًمراًأأ

 على  على نِةنِة اللع اللعوا بِهوا بِهببججووأأ   قد قدنيِهنيِه ب بننأأ  علمعلم ي يىى الِذ الِذررجل الشّجل الشّأأ  نن ِم ِمبِدبِدلى األلى األإإ  هِِهيتِِيتِِبب على  على ىىقِضقِضأأ  ىىنّنّأأ ب بتهتهررببخْخْأأ  وقدوقد  ..لُُلكمكمأأوو
  وكانصموئيل ركبو .ضاًيأاس  والنّبى الرا لدالح وصاًوم نايد فتزصموئيل ىبا الصمأو ."ممههععدِِدرر ي ي ولم ولمهمهمنفِسنفِسأأ

الربم عهولم ي دشَع ِمئاًي نِهميع كالِم جلى األإ سقط يضر. "ووععرفَفَرج ج ميعإإ  ميعسسرمِِم  ائيلائيلرنند إإان ان  دلى بئر سلى بئر سبنّنّأأع ع بههقد قد   
 .٢ب الرِة بكلم شيلوهى فصموئيَل ل استعلنب الرن أل شيلوهىف ىاء يترب الرادعو ."بب للر للراًاً نبي نبيصموئيلصموئيل  ننؤتِمؤتِماا

 

ن انِتصار الفلسطينيي جُلس يىحفالو .اهاِدا وفسهرة لشَنكوبى الكاهن الماِل علِةاِئ فى عب الر كالموتحققَ  
ة ظيمة عبر الضتْ وكانَ.ِهمِتيلى خَإ ٍداِح وَوا كّلبر وهُلائيرسإ ر وانكسَونالفلسطيني بارفح:  بالقولائيَلرسإعلى 

 ىة فظيمة عر كسضاًيأ  وكانتْين الفلسطينياممأ ائيُلرسإ بر ه:ن قائالًى الكاِهاِل ع علىبرخْ المابجأو .جداً
لى إ ىِسن الكر سقط عهنّأ  اِهللا تابوتَا ذكر لموكان .اِهللا ذ تابوتُ وأِخاسح وفينْىفِن ِحاك ابنَضاًيأ اتَم و.ِبعالشّ
الوإ اِءرِباِنلى جالب ابفانكس تْررقبته نّ أل..اتَ ومهكان ر شَالًج وثقيالًخاًي . وكنّتهام اس كانتْرأة فينحبلى  ح

تِلتكاد د.فلم ِما سخَتْع باِهللا تابوِتخِذأ ر وم تَوح ميها ورجلهتْا ركعو وألتْلد نخَ ماضها انقلبعلي وِع .اهند 
احتضارا قالتْهله نْ ِعفاتُاِقا الودألىاِف ال تخَ:اه نكقد ِل وتْدناً اب.فلم تج بولم ي اِلبا قلبه. "فدفدعتْتْعالص بب الصىيخَيخَإإ  ىابابودود  

 ٣."ااههجِلجِلا ورا ورههميميجل حجل ح وأل وأل..ذذ أِخ أِخ قد قد اِهللا اِهللاوتَوتَ تاب تابنن أل أل!.!.ئيَلئيَلااررسسإإ  نن ِم ِمددجج الم الماَلاَل ز زقدقد  ::لةلةقاِئقاِئ
 

   لقدطفح بشُُل الكي شَور رإ ِبعسائيَلرولم ي عدنَ هاكقٌ فرب نَيهمب يالشّن ِموِبع نوِل حإذ.هم اختلطوا بهم  
نْونقلوا عهمفس ادهمورج سهفَكشَ.. م صالنّوئيلم  بىلهخُم ةَطورم صلوا إا وِهلي.فتَ ثم حب ابالر اِءجأم امهم 

وأوضحله مأن الر بستِع مدأن يقبله مإذا ر وا بكّلجعونَ  قلوبهمزعوا اآللهة ِمة الغَريبنو ِطسهمو أعدوا قلوبهم 
للربو عبدوهو حدبذِلف .هكي محيهِمم نأع اِئدهمو يحفظهِمم نم ؤاماِتراِت قوِة الظلم. استجالشّاب عبلد عاِهللاِةو  
لى إ جلكم ألى فاصِلاِةصفَلى الِمإ ائيَلرسإ وا كّلعم اجالنّبى صموئيل قاَل . النّبىوئيلمصان  على لسمتهاءى جالِت

الرب. فاجتماِةصفَالِملى إوا عوص ذِلىوا فام كالي ونَم وقالوا هاك:إا طأنَخْأ  قدلى الروصلى .ب صوئيُلمالنّبى  
إلجلهمإلى الر الشّ فقاَل.ب عبال تكفّال تكفّ":  لهع ع ن الصن الصراخ ِماخ ِمرنأجلنَ أجلنَن ا إلى الرا إلى الرباالهنَلهنَ إ إب  فيفيخلصا ِما ِمنَنَخلصنني دِِد يأع أع داانَنَاِئاِئد".ألن  
 ب الردع فأر.برقة للرحم النّبى وئيلمص دعفأص.. ِهبِتارح لم اِهللابعوا شَراص حكانوا قد  وقئذاكينينيالفلسط

على أعشَاِءد بِهعوأز عجهموانكس روا أمشَام اِهللاِبع . نصفاِة والسالم نيب هبنَصراً وجوئيُل حا " .فأخَذ صمعدا وعدو
ح هماسح همونَِة وقاَلاسعالم رونَِة وقاَلجعالم رج : :باننَا الرنَا أعإلى هباننَا الرنَا أعوِم وِم..إلى ه نذِل ذِلن كال الك وقِتقِتود عِِع دىذِل ذِلى ككالمكان ح المكان ح ججررالم ةِِةعونَعونَ الم".رفَ وعب ين 

 إلى اِهللا ىصِل ي كىِه عليبع الشّألح  لذلك..اهِلع فى ِف كثيراًرقتِدت  النّبىوئيلمصالة  صتْ كانَ..م االسك بذِلاِسالنّ
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع          ،                  ١٢: ٧سفر صموئيل األول  ١
– ١: ٣ئيل األول  سفر صمو٢

．
 ٣١      

– ١٠: ٤ سفر صموئيل األول ٣
．

 ٢١      
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ن ن  ع عكفّكفّأأ ف فببلى الرلى الرإإ  ئََئطِِطخْخْأأ  ننأأ  ىىا ِلا ِلاشَاشَا فحا فحنَنَأأا ا ممأأوو" :م له فقاَل لكثرِة خَطاياهم عليهمبضغْ حتى ال يهم أجِلنِم
الصِم ِمالِةالِةالص نجِلجِلأأ  نكمعِلعِلأأ  بْلبْل  كمممكمالطريقَ الطريقَكم الص اِلاِل الصححالم الم ستقيمنّنّإإ. . ..ستقيممما اتقوا الرا اتقوا الرببواعب واعب ددوهباأل باألوه مِم ِمانِةانِةم نكّل كّلن قلوبكم ١." قلوبكم   

 

ِق فىتأملالوب ِةص حجر المى نَ الِذِةونَعصبه صوئيلم نَ النّبىرى ثالثة أماةور هامة باالسترشَاِد بهديرج : 
  أوالًالًأو : :كانكانح ح ججررالم الم عةِِةونَونَعاعتر افاًافاً اعتر  بقوى نَى نَ الِت الِت اِهللا اِهللاةِِةبقوصصررتهتهمعلى أ على أم ععداِئاِئدهمهم....  نَلقدصب صوئيلم النّبى حجر 

المِةونَع ير القِد ِهللاجيداًتمظيماً وتعِهِم إلس.ا  فمِضوونَِة  ععالم رجحر لبشَجيداًتم.وم ِضا وعلي رمزوي علنع إن از نج
وفق لمصوئيلمىالِذ  النّبىح َلوالشّ قلوب ِدِبعرتمالم ر لِه إلى اإلوعاًجالح ى.فالر ب اهِسو سالِذولي ُئكاِفى ي 
عبيدهاءاألتقي .نَ لقد صب صوئيلم ونَِة  النّبىعالم رجحليمجد بال والر اهإلى هنَ:  وقاَلِسواننَا أعا الر٢.ب  
 

  لم....المعونَِةالمعونَِة   حجر حجرونوننصبنصبال يال يوو  اا به بهباالستمتاعباالستمتاع  يكتفونيكتفونووا ا ههححاِناِن وم ومةِِةممعع الِن الِنبباِحاِح ص صاهلوناهلونيتجيتج  ونونكثيركثير: : ثانياثانيا 
يحاُهللارم قط ِماناً إنس نِهاِن إحس.ولكن لي الكّلس ي حمدو يشكراِح صالنّب عِةم.ي فسرونم ا يتمتعأنّ بِهون هثم ة ر

 اناً إنس اُهللاقْخِل يلم . اَهللادجاة تميا حيحيل ىص تحال ركاٍت بِه عليقَد وأغْانإنس  كّل اُهللاخلقَ لقد .مه وكفاِحمهذكاِئ
َلكِمليع ِمصاًاِق نَداًد ِتن عاِددشَ البلآلسِف.ِةري كثير وننِك يراَهللاون ٍد بتح .بسفر دقاَل الانير نبوخذناص: "أليسهِِه هِذ هِذتْتْأليس  
بابَلابَلبالع الع ظيمىىة التة التظيمبنيته بنيته ا لبا لبيتِِتيالم لِكلِك المبقو ةِِة بقواقتد ىىارار اقتدولج للالال ولج  ممجوبإنجيل لوقا ."!!ىىدِِدج جِذاء إكر ِن غَاننسخْأ ىصتْب 

كورته ى فففكرالّ قاِئِه نفس: "مأأاذا اذا مععمأل أللُُلم ننلي لي سىى ل لسم م وضِِضوعأأ  عججممعأأ   فيِه فيِهعثمأأ  ::وقاَلوقاَل  ىىارارثمععمأأ هذا  هذا لُُلمهدِِدهممم ىىازِنازِنخَخَ م  
  ..ةٍٍة كثير كثيرنيننينة لِسة لِسوعوعضضووة مة م كثير كثيراتٌاتٌرريي خَ خَ لِك لِكا نفسا نفس ي ي::ىىنفِسنفِس ل لقوُلقوُلأأوو  ىىاِتاِتررييخْخْ و وىىالِتالِت غَ غَميعميع ج جناكناك ه هععممججأأ و وظمظمععأأ  ىىبِنبِنأأوو

 ٣."!! تكون تكونننا لما لمتهتهددددععأأ  ىى الِت الِتهِِهفهِذفهِذ  ككنن ِم ِمكك نفس نفسببلة تطللة تطل اللي الليهِِه هِذ هِذىىببا غَا غَ ي ي::اُهللاُهللا  فقاَلفقاَل  ..ىىحِِح وافر وافرىىببرر واشْ واشْىى وكِل وكِلىىاستريِحاستريِح
 

ور  بالطي اُهللا فإذا كان.هم اسجيِدلتمحجر المعونَِة  ونبصنْ يكِل لذ....عينعينالمالم  بب بالر بالرونونرر يفتِخ يفتِخنوننونؤِمؤِمالمالم: : ثالثاًثالثاً 
يتِنىع.نَ وبزابق الحقل يهتم.فال ي جوزأن ي غيبع أن ِما أفضَلنَا أنّنَاِنذه نِهِذ هِت ولك.طاُؤ وعلنَه ا ثمينو عظيم.إن  

ؤِمالمن يبارك اسمالر ظيمبالع .تذكراً مإح اِتانَسالر بو ِه علييطيبله أن نْ يصونَِة بعالم رجح إلعاِهللاوِدالن ج  
ِهعليو ومبِهِهيِتانَ ِعس .  نّميتراكإرميالنبى  "بمبمرى الى ال الِت الِتم اِهللام اِهللاِحاِحر  تزألنّ ألنّوُلوُلتز هها جا جديدى كّلى كّلة ِفة ِفديدص ص بو ."احاحبتغنّيولسى كب 
الرولس: "أما أنَا أنَأما فحا ِلا ِلاشَاشَا فحى أنأفتِخ أفتِخى أن رإال بصليِب إال بصليِبر ر ر بنَنَبا يا يسسوعوعالم سيحسيح الم". وكصلى يعقوب قائالًي: "صصغيرأنَ أنَغير ا عا عنن  

جميع ألطاِفميع ألطاِفجككوج وج ميع األمالِت الِتةِِةانَانَميع األم ى صنَنَى صعتَتَعإلى ع إلى ع بدِِدبكك".لم نْ يسي عأقوب ننْ يصونَِة  بعالم رجحأمِه وأحفاِدِهاِئبنَ أام 
 ٤."ومومى إلى هذا اليى إلى هذا اليوِدوِدججذ وذ ونْنْى مى ماِناِنععى رى ر الِذ الِذاُهللاُهللا" :م لهالً قاِئير لهن القِدو لعدهشْي و.ِهوِت مقبَل

 

 جاءبسفر أع مسلال الر الر أنباستخد مب  طرسا ِفوحنّ ويى معاِءفَ ِشِةجزجٍل رأع رِمج نب ِهطن أم. 
تحيالشّر عبحين  رأوا الرالِذَلج ى كاني حكّلُلم ي وم ويوضنْ ِععداِب بيكِل الهلي ىِطستع.أنّه ي ُلخُديكَل الهليتع بد 

ياًاِشمفقاَل.ِه على رجلي ب طرسله م :"أيأيهها الرا الرجاإل اإلاُلاُلج سسررائيليائيليونونم م ا با بالكمالكمتتع تتع ججببونِم ِمون ننهذا ولم خَخَاذا تشْاذا تشْ هذا ولمصصونا ا نَنَليلي إ إون
  ههمم اس اسدددد شَ شَهِِهمِِمان باسان باسيميم باإل باإلههإنّإنّ": ِئالًقا ى الحوعس يب الرن عمثهد ح ثم."ىىشِِشمما هذا يا هذا يعلنَعلنَ ج جا قدا قدانَانَ تقو تقوا أوا أونَنَتِِتا بقوا بقونَنَنّنّكأكأ

 عض الوسُل الرحح صقد ل."كمكمميِعميِع ج ج أمام أمامةِِةحح الص الصهِِه هِذ هِذطاهطاهعع أ أهِِهطِتطِتاِساِسى بوى بوان الِذان الِذيميم واإل واإل..ههرفونَرفونَ وتع وتعههونَونَى تنظرى تنظرهذا الِذهذا الِذ
غَويروا اتجِفاه الشّكر ِبعتجِه المجيِد لتمنَو .رشَ البصبونَِة لتمعالم رججيِدوا حالر ا بِسو س٥.هولي  
 

 شتركت ليتكو .با الرنَانَا أعنَ إلى ه:ميع الجام أمدهشْ لنَحجر المعونَِة بصنْنَا  بنَهيا ..عزيزى القارئ 
الِة ىِعمالص َ�أَ�:  فى ِتلك�
 بص أنْكِلال جاموع أمشُخُوع وض خُ وبكّل. علىكاِتانَسح أجل إن ِمأشكرك ..�وّىَ� ا�ّ

 كوِدعون و وبد.ى آثاِمن لى ِمالصخَ  الكالِصون خَى بدِن بأنّعترفاً م.إلى هنَا أعانَِنى الرب : وأقوُلحجر المعونَِة
 .ُل تكمِفعى فى الضلِتك ااس إلى قوِت النّجوى أح فإنّإلهىى نّ أِع..ِةدي األباِةي فى الحىِدنْ ِعاءج ال رقِةاِد الصالثمينِة
 أرفعوعسم يالِتى فى اسارا فادينَصاِثقاً فى ِصدق. البقلتَ و نا مي عِدكخَارجاً:  و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
– ٥: ٧ سفر صموئيل األول ١

．
– ١٩: ١٢    ،      سفر صموئيل األول  ١٤ 

．
  ١٦: ٥،      رسالة يعقوب     ٢٥ 

  ٧: ٤رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  ٢
   ٢١ – ١٥: ١٢         ،          إنجيل لوقا ٣٠: ٤سفر دانيال  ٣
 ١٥: ٤٨ &  ١٠: ٣، سفر التكوين ١٤: ٦، رسالة بولس إلى مؤمنى غالطية ٢٦ -٢١: ٣ ، مراثى إرميا ٣٣-٢٦: ٦ إنجيل متى ٤
  ١٦ -: ٣سفر أعمال الرسل  ٥
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