
 ٣١٨سـالة لرا
 

  ددههــِهى تشِْهى تشْ.. .. شُـوا الكتبشُـوا الكتبفِتفِت
 

(Arabic – You diligently study the Scriptures.. They testify) 
 

 ِهى تشْـهدِهى تشْـهد.. .. شُـوا الكتبشُـوا الكتبفِتفِت :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنإنجيل يوحنا األصأس اِماح الخَحال نقر ددتاِسالععوالثالثين   : 
 

 ١."ى ِلده تشْى الِتىِه و.ةديبأاة يا ح فيه لكمنأ ون تظنّنكم أل.وا الكتبشُفِت " 
 

 ليثَل ِمسالج هل داءخُ له طورونَ. تهحنَن علمالكتب رفِة قديماً تْانَ كَ أنعاِدر الِعلم والمصم مأه.و ا م
ذِل كَالتْزِفى كع رنَصراِضا الح .وليِمس نم صدرفِة ثيقر وعقّ المرفَ اَهللا حنَع كَىي الِكُلاِثم تابالم سقد. وليس 
اميقوم م قامذِلِل. هأشَك ارالر بي سوععلى الي وِده زمنتج ؤِمنوا بِه ِهِدسي لم الذين إذ جاءمِف" هك يئِةى الهانإنس" 

بالرتوِبوع إلى المكجنْ عه .لقداعتر ضِهوا عليال لس إال ألنٍّبب فى شَه يومالس ِتبم ِة بركَريضب ِحِتي سا ِمدن 
وألنّ. ِهاِئدذِل علَله ِه بقوِلك :"أبى حتى اآلنأبى حتى اآلني ي عوأنَ وأنَمُلمُلع ا أعفِمفِم". "مُلمُلا أعنأجل ذِل أجل ذِلن ككَ كَك انانالي الي ههودودي ي طلبطلبونونأكثر أكثر أن يقِت يقِت أن لوهلوه . .
  ٢." باهللا باهللاهه نفس نفسالّالّاِداِدعع م موهوه أب أب اَهللا اَهللاأنأن  ضاًضاً أي أيقاَلقاَل   فقط بْل فقط بْلتَتَبب الس السضضنقنق ي ي لم لمههألنّألنّ
 

 لمي جدي سوعالم سيحِمداً ب اِع إقنَنهمإال أن ي شيرعلي همبالع ِةودكتوِب إلى المنْ عالِذتاِبى الِك ِفه ى يدينون 
وا وا شُشُفِتفِت ": م لهالً قاِئاألصحاح الخَاِمس ِهى إنجيِل ِفنا البشيروحا يهرى ذكَ الِتاِتم الكِللك بِتمهابفأج. اةر التووه وبِه

الكتبأل أل..الكتب نكمتظنّ تظنّنكم ونأأ  ونننلكم لكم فيه فيه ا حا حيأأاة اة يببديةةدي..و تشْ تشْىى الِت الِتىىهِِه و ههدىى ِل ِلد" . ذكَولقدِم كّلر ِهى إنجيِلتى البشير ِف من 
األصشْوالِعى اح الثاِنحنري .ومِهى إنجيِل ِفضاًرقس البشير أياألص اح الثاِنحشَى عر.م ا قالهالر بي سوعشيراً م 
ا وع إلى مجبالر اِث االكترمدع واَلم اإله أنم لهحاًوض م. ِفى كتِب األنبياِء والمزاميرهل بالمكتوِب الجِةطورإلى خُ

دنَوهالو حىبالتو اِةري سوقهمإذ قاَل. الل إلى الضمله  :"أليأليسهذا تِضهذا تِض ِل ِلسلونإإ  لونذ ال تعذ ال تعرفونرفونالكتب الكتب وال قو اهللا اهللاةَةَ وال قو " .
وجاءعلى ِلضاً أي ان النّسبىوشَ هع األصحابع قوُلاح الرالر ب :"  قدقدهلك شَ شَ هلك عِم ِمىىببع ننع ع ددم المم المع٣."رفةرفةع 
 

 لقدد را النّجام على سذِلاستخْد كعاِئثل الشّ الموهالِع:  ولمنور هُل والجة ظلم. اِقعوهَل  والج ال أنالح
 ِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بتبكَ. كذِل كَِةوحي والرِةملي العاِةي الحِبواِن جكلِّ ق على ينطبثُل المك وذِل.ظلمةظلم و
ى أفِنؤِمإلى مسس األصأأ  ىىتركوا ِفتركوا ِفوال تشوال تش": س يقوُلاِماح الخَحععممال الظلمغَ غَةِِةال الظلم يير المثِمثِمر المربْل بْلةِِةر بالح ىىرر بالحو و بخُخُبوهااوه" .
ماُلوأعالظلم نشَة مةا ؤهعيتبِةملكَ مقاَل. ة الظلمالر بي سوعبإنجيل ي وحنا األصاح الثاِنحشَى عا نَأ" :رقدجئتُ جئتُقد   
   نور نورووا ها هنَنَأأ ": ب الر قوُلاءن جاح الثاِمحاألصبو ."ةة الظلم الظلمىى ِف ِفمكثُمكثُ ال ي ال يىى ب بننؤِمؤِم ي ينن م م حتى كلُّ حتى كلُّ..المالملى العلى العإإ  نوراًنوراً
العالمالمالع..  ممننيتب ىىعِنعِن يتبفال ي فال ي مىى ِف ِفىىشِِشمالظلم بْل بْلةِِة الظلم يكون يكون له له نور نور الح الح ياةاةي".و عالقِة  نعالمحبالنورِةب كتب  يوحنا الرولس 

  ىى ِف ِفتُتُ يثب يثباهاهخَخَأأ  ببحِِح ي ينن م م..ةة الظلم الظلمىى ِف ِفلى اآلنلى اآلنإإ  وو فه فهاهاهخَخَأأ  ضضبِغبِغ ي يووهه النور و النور وىى ِف ِفههنّنّأأ   قاَل قاَلننمم":  األولىِهالِتسفى ر
النور وليالنور وليسفيِه فيِهس ع ع ثرأأوو. . ةةثرمما ما منني بِغبِغ يضخَخَأأ  ضاهاهفه فه وىى ِف ِفوالظلم ىى وِف وِفةِِة الظلمالظلم ةِِة الظلمي ي سلكسلكوال ي وال ي علمأأ  علميينني ي مأل ألىىضِِضم ننالظلم ة ة  الظلم

 ٤.وعس يب الرِةعي تبهمفِض ورِةى الظلم ِفلوك السمارِهباختي ِةينونَدل ِلمه أنفسونضرعي ارر األشْ إن."ههيينَنَيي ع عتْتْممععأأ
 

 حينر جالشّع عبالي ى ِموِدهنالس ى إلى أبوراِء لبنَشليمالس ور المِدنهم بعدس اٍتنوقض وا ِفهِةملكَى م 
بابل مأسورين.أح وا أنّسهكَم عيشُانوا يالى  ِفونِةظلمحتى ج اءالي م الِذوى اجتمالشّع عكَ فيِهب رجوقالوا ٍداِحل و 
  أنأن": اءن جاح الثاِمحا األصيمحفر نَوبِس. ائيَلر إسبا الر بهرَى أمى الِتوس مِةريعفر شَى بِسأِت ي أنبا الكاِترزعِل
ععززراِتاِتا الكَا الكَرببالشّ بالشّأتىأتى  ب ريعةِِةريعأم أم امامالج الج مماعِم"ةِِةاع نوِناٍل رج اٍءسوأح اٍثدوفتح ع زرا السفر.الشّ كلُّقفَ فو وكَِبع ان 

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  ،                      ٣٩: ٥ إنجيل يوحنا ١
     ٨: ٢ ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١٨ – ١٥: ٥ ، إنجيل يوحنا ٤: ١٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٦: ٤      ،      سفر هوشع ٢٤: ١٢         ،       إنجيل مرقس ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ٣
 ١١ - ٩: ٢،  رسالة يوحنا الرسول األولى  ١٢ : ٨  &  ٤٦: ١٢  ،   إنجيل يوحنا ١١: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٤
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عزنْ على ِمفاًا واِقرالِذ.ِبشَر الخَب ى عمهذا ِللوهوكَر األم ِل ِذاننْ ِم أوَلكِظربعللو ى ِذأِت يكراِبتَ بالِكهالم سقد. 
وابتدأ عزرا ورجالهبالتفسير وتو ضيح المنَعى وأفهوا الشّمعب المكتوبفر بالس.ولقد الشّ تأثر عِعب ندا استنَموا ار
 ١.رفوا دموع النّدم والتوبة وذوا وبكوااح فنَ.يهمب سنينال ِس طو اِهللاِةموا كِلطيع ي لممهنّأركوا  وأد.بالمكتوب

 

 لقد جلوقا بإنجيل اءاألص حشْابع والِعاح الررين عنأح اِثدي وام قيِةمالر بي سوع . انّهبعد النِّاِبذه وِةس 
الِتاِمحنوِط الح ووجدنالقب إو ، فارغاًرذا رالن وقفَجا بهناٍب بثيب اقٍةر قاال لهِل :نماذا تطلبنالح ىب ين 
ر  القبن ِمنجعر وهالم كَن فتذكر. الجليلى ِفدع بوه كلمكن وفَي كَناذكر . قامهنّا لِكنَه هو هسلي .؟اِتوماأل
 ىن ِفقينطِلا مانَ كَمهنْان ِمذا اثنَإو .نقوهدص يان ولمالهذي كَمن لههى كالماء فتر. الباقينميع وجرشَ عدح األنربخْأو
 .ثاِدو الحِهميع هِذ جنان عا يتكلمانَ وكَ.واسما ِعهم اسالية أمعب سوحنَ شليمورأ ن عدعتب ٍةيلى قرإم و اليكذِل

وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترلإ بيهما يسوعنفس وكَه اني ىِشمم عهولِك .امنأ تْكَِس أمعينهما عنم ِهرفِتع. 
 : له وقاَلاسوبلي ِكهم اسىا الِذمهدحأ ابجأ ف.؟نيابسان عاشيا منتمأ وان بِهحطار تتى الِذالما هذا الكَ م:ام لهفقاَل
 :فقاال. ؟ىا ِه وم:ام له فقاَل.؟امي األِه هِذىا ِف فيهثتْد حى الِتورم األ تعلم ولمشليمورأ ى ِفكدح وبرتغَ متَنْأ هْل
المختصة بيسراِص النّوعى الِذىاسلم هر ؤسِةهنَ الكَاءوح ا ِلنَكاماِءقضالم ِتوو صلبونَ.وه حا نَ كنّنرنّأ وجهه و 
المِمزأ عيفِدن إ ىسو. ائيَلراليومأ ثالثة  لهينْام مذ حذِلثَد بْل.ك ب عالنِّض نّ ِماِءسا حيإ .انَنَرب نْ ِعراًَاِكذ كندر  القب
ولما لمي جدنج سدهأتي نّإ :الٍت قاِئنهر نأيننْ مظرنّأ قالوا ٍةكَالِئ مهح فقاَل.ى له أأ :امييها الغَا الغَهبيبيان والبطيئا القلوِبطيئا القلوِبان والب  
ى ى وسوس م مننأ ِمأ ِمابتدابتد  ثمثم  ..؟؟هِِهدِِدججلى ملى مإإ  خُلخُلدد بهذا وي بهذا ويتألمتألم ي يسيحسيح الم المننأأ  ىىغِِغنبنب ي يانانا كَا كَ أم أم..اءاءنبينبي األ األ بِه بِها تكلما تكلمميع مميع مان بجان بجيميم اإل اإلىىفِِف
ومِِموننج ميع األميع األ جنبياِءاِءنبيي ي فسفسررله له مما األما األمورورالم الم ختصىى ِف ِفة بِهة بِهختصج ميع الكتبميع الكتب ج.أ تْ فانفتحينْعهما ورفعاه.ثم اختفى ع نهام. 

 ٢.؟ا الكتب لنَحضيو الطريق وىا ِفنَمكِل يذ كان إا فينَلتهباًا منَ قلب يكن ألم:ضعا لبمهضع بفقاَل
 

 ويكاِتجُلس ِسب فرأع مال الرسل باألصِقناح الثاِمح ة صفيلبالو سال جُلرحِشبى كَ الِذىانكنْ ِلاًزير وة اكَد
 ِهِتبركَ على مساًاِل وجاجعاً رانوكَ .دجس ليشليمورألى إ اء ج قدان فهذا كَ.اهِناِئزميع خَ على جنِمهيالم ِةبشَة الحكَمِل
وهوي بأ النّقرشَإ ىعيفقاَل اءالر ِلوح فيلبس:تقد مِهق هِذاِف ورالم كَرةب. فبادإ رِهليفيلب سو ِمسعهي بالنّأ قرشَإ ىعياء 

 نأ سلى فيلبإ ىِشب الحزيروال طلبو. ؟دحأ ىِندِشر ي لمنإ ىنِنمِك يفَي كَ:فقاَل .؟أقر تَتَنْأا  مم تفهألعلك :فقاَل
يصعدجِل ويسم عأو .هكَى الِذ الكتاِبا فصُلم اني قرفكَأه إ  سيقَاٍة شَثَلِم" : هذاانخَثَلح وِملى الذب وٍفرٍتاِم ص 
 . "ضر األن ِمعتز تنْاتهي حن أل بِهبرخْ ين مجيله واؤه قض انتزعِهِعاض توىِف.  فاهح يفتَذا لم هكَهزج يى الِذاممأ
  ححففتففت .؟ر آخٍَداِح ون عمأ .؟ِه نفِسنع. ؟ هذاىب النّ يقوُلن منع. كليإ  اطلب: وقاَلس فيلبىِشبالح زيرو الابجأف

فيلبفيلبسسفاه فاه وابتد أ ِمأ ِم وابتدنتاِبتاِب هذا الِك هذا الِكنفب شّشّ فبررههبي بي سسوعوع. وفيما هاماِئ سأ الطريق ىان ِفرقبالفقاَل .اءال على م والزير حِشبى 
هوذا ماء.م اذا ينَمأ عأ نتِمعفقاَل .؟دفيلب إ :ستؤِمتَنْ كُن ِمن كلِّن قلبك ي جأف. وزجالاب وزيرالح ِشبا نَأ : وقالى
 هدمفع ىِشب الحزيروال وسفيلب اِءلى المإا مالهال ِكة فنزبكَر المفَ تِقنأ رمأف . اهللان ابو هسيح الموعس ينأ نؤِمأ

ولمِعا صا ِمدنطفَ خَاِء المر وحالر بس فيلب.فلم ي ِصبرال هوزيرالح ِشبأ ىضاًي .وذه٣. فرحاًِه طريِقى ِفب  
 

 إنا ذكَ ما ِمنَرلة وأِدلٍة أمِثنتوض لنَ حا أهة ِدميارشُا نفِت فليتنَ.ة المكتوبسثَل ِم الكتبالذين تح ثَدنْ عهم 
 .ةلى بيريإ الً وسيال ليولسلوا بسرأ لوقِت فِل.ةوخْا اإلمأو: الً قاِئرشَابع عاح السحل باألصسال الرمفر أع ِسباِتكَ
وهما لما وصال مضإا يلى مجمع اليوكَ.وده انشْأؤالء  هِمفَر نى ِف الذينفقبلوا الكِل.ىالونيِك تس اط نشَة بكلِّم. 

ال ج الرنِم وريفاِت الشَاِتانيونَ الياِءس النِّن وِم.ون كثيرمهنْ ِمن فآم.؟ هكذاورم األِه هِذ هْل.مموو ي ي كّل كّل الكتب الكتبصينصينفاِحفاِح
عددلي قاَل.  بقليلسالر بي وسشُشُفِتفِت ": عوا الكتبأل أل..وا الكتب نكمتظنّ تظنّنكم ونأأ  ونننلكم لكم فيه فيه ا حا حيأأاة اة يببديةةدي..و تشْ تشْىى الِت الِتىىهِِه و ههدىى ِل ِلد". 
 

 أدعزيزى وكالقارئع تشْ  كَىتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى..  كِسكَالمرىرجِل ِلاج.ونور  
 .اهددى فجاِتيعلى حأشْرقَ  و.هري فغَكالل كالِم ِخن على قلبى ِمعطى س الِذور أجل النّن ِمىب رككر أشْ.ىسبيِلِل
هى ِنِنبعة كَمىأالزم المكتوب ألح ا بِهي.بالخُتُ فلس زبو حدهأح كِل بكلِّ بْل.اي تخٍْةم رِمج فِمن ى إلهك. أرفع 

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدكمتِكالّ على. ى الفاِد ِفى اسم يسوعصالِتى
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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١
  ١٢ – ١: ٨ا سفر نحمي 
٢

 ���	 
��   ٤٥ – ١: ٢٤ إ
٣
  ٤٠ – ٢٦: ٨سفر أعمال الرسل  

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

