
 ٣٦٥سـالة لرا
 

بــبابابالس الس ماءاءــم  
 

(Arabic – The gate of Heaven) 
 

 اءاءــمماب الساب الســبب : عنمحديثنَا اليو ضوعمو.. ىأحباِئ
 

 اح الثاِموِمنحشْن والِعسفر التكوين األصرين أ نقرِمن ادداِدس األعشَر السشَرتاِسعالإلى  عع  :  
 

 "فاستيقظ يِمعقوب ن إ  حقاً: وقاَل.ِهِمنونالر نَأكان و هذا المى ِفبأ ا لمعلم!. وقاَلخافَو :أا  مرهب 
 تَح تَهعض وى الذِِرجذ الحخَأاح وب الصى ِفعقوب يكّروب. اءم السابب وهذا . اهللاتُيبال إا هذا  م!.هذا المكان

أ وِهِسأرقامهع وداًمو صبيتاً زِهِسأ على ر. ودعا اسذِلم كالم كان ب١."يَلإ تَي  
 

 يقُتطرنَاِن إلى أذها أحاناًيكهذااؤٌل تس  :ما الهِمفُد ات ِكنِبتا الكِةبالم و. س؟قدكِتفَكي ا .؟بوم  موقفنَا ِمن
 ىستوِح ونَِهس نفِسقد الم إلى الكتاِبجعرنَ ا أن بنَ يليقُ، شك أوابا ارتيهوبشُى ال ي الِتِةاب اإلجرفِةعم وِل.المكتوب؟

 رشَس عاِماح الخَح األصةوميى رِنؤِم إلى مولسولس الرب ِةالرسفب ....اانَنَ تعليِم تعليِم ألجِل ألجِلببكِتكِت  ::الًالًأوأو :وه ف.ةبا اإلجهنِْم
  .اءجا ر لنَ يكونى الكتِبا ِف بمِةزير والتعب حتى بالصانَ تعليِم ألجِلبكِت ب فكِتبقَا س م كّلألن: يقوُل بكت

 مابتها أصهميع جور األمِهفهِذ: ر يقوُلاِشاح العحنثوس األصى كورِنؤِم األولى إلى مِهالِترس فب....اا إلنذارنَ إلنذارنَتْتْكتبكتب  ::ثانياًثانياً
 الِةسالر فب....سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِمسوقينسوقينمم  واواتكلمتكلم  ::ثاًثاًثاِلثاِل. وره الدراِخا أو إلينَتْ انتهن الذينحنَا نذارنَ إلتْوكتب ثاالًِم

  لمهنّأل اص تفسير خّن ِمتْس لي الكتاِبِةو نب كّلنأ أوالً هذا المينع: اح األول يقوُلحول األصس الرطرس لبالثانيِة
  ٢.سوح القد الرن ِموقينس مونيس القد اِهللااسنَأ  تكلمان بْلنسإ شيئِةة قط بمو نبتأِت

 

 ليِمس نالص اِبوأن نقر أ المكتوب يئاً شَنضيفَ كىرِةاِئ إلى دم اارفنَع.لغَتحقيقاً  أو الِعضر أن لم 
  أو.سقد المِبتاالكى  ِفديِديم والج القِدِدهطال العر أب سيِةاء قرِةايواع ِهبشْإ ِدرجم ِلأو.  بِههل الجن ِمري خَِءىبالشّ

 دعر بشَع ع التاِسورِهمزى مبى ِف النّداوا د لنَهحضوأى وم الِذفه بالمهأ نقربْل. راِصع المِب القديم باألدِب األدِةنَمقارِل
 ولسبنقرأه بالمفهوم الِذى أوضحه  وأن ..ىىبيِلبيِل لس لسنورنور و وككى كالمى كالمرجِلرجِل ِل ِلاجاجررسِِس: الً قاِئ المكتوبدجمي وهو ائِةالِم
الرِه بقوِلوُلس: أنهِِههِذهِذ  أناألم ورور األمج ج ميعميعهتْ   ااهتْ كتبورا ا إلنذارنَإلنذارنَكتبهالد اِخرتْ إلينَا أوانته الذين نورنَحهالد اِخرتْ إلينَا أوانته الذين ننَح. وبالعوِةد اإلى ما أنَ قر
 ازلة ونَةداِع صكة اِهللاالِئ وماِءم السيمسها أسرو رض على األوباًصنْ ملماًأى س إذ ر.عقوبلم ي حنفرالتكوين عبِس
علياه.ذِل وتأثير كلم الحإذ قاَلِه علي : ال إا هذا مبوهذا  اِهللاتُي بابالس اءم. وداعمالمكان اس  بنستخِل .يَلإ تَيص 

 ٣.خٌاِسا رهاسة أس قوي اِهللاع ماالقتنَ ِع تكونا كيفَهنْستنبط ِم نَ.انَلة عاِف نَِمن حياِة يعقوب وسرا ثالثة دنَ تعليِمألجِل
 

 أوالًالًأو : :توتواجاجددي ى ى  ِف ِفعقوبعقوب يببييَليَلإإ  تِِتي  ججعلهِم ِم قريباً قريباًعله ننب اِباِب بالس الس مف ....اءاءماستيقظحين  يِمعقوب نإ  حقاً:قاَل ِهِم نون 
الرنَأكان و هذا المى ِفبأ ا لمعلم. وقاَلخافَو :أا  مرههذا المكانب .ال إا هذا  مبوهذا  اِهللاتُي باب الساءم. وبكّر 

يى ِفعقوبالص خَأاح وبذ الحجى الذِِرو ضعتَه تَحأ وِهِسأ رقامهع وداًمو صبيتاً زِهِسأ على ر. ودعا اسذِلم ك 
المكان بيَلإ تَي. إنتو اجدن ِفؤِم المى حضِةرالر ب يجعلهِماً قريب ناِب بالس اِءم حثُيالس نْلم الموبصكة الِئ وم
: الً قاِئهدعوولم ى الح ِفعقوب ليب الرر ظهلقد. اتانَس واإلحكاِتازلة بالبر ونَاِتعر والتضاِتبيحة بالتسداِع صاِهللا
   نسلك نسلكيكونيكون و و..كك ولنسِل ولنسِلا لكا لكطيهطيه أع أعااهه علي عليطجعطجعضض م متَتَى أنْى أنْ الِت الِت األرض األرض..حقَحقَسسإإ   وإله وإله أبيك أبيكاهيماهيم إبر إبر إله إلهببا الرا الرنَنَأ"

كتراِباِبكتراألر و و..ضض األر تمتدغَ غَتمتد رباًباًرو رقاًرقاًشَشَ وو شَشَ وماالًاالًمو و جوو  ..وباًوباًننجيتباريتبارككفيك فيك و سِلسِلى نَى نَفِِف وككج ج ميعميعقب لُُلاِئاِئ قباألر و و..ضض األر ها أنَا أنَهَا مَا مععكك  
وأحوأحفظكفظكح ح يثميثما تذها تذهببوأر وأر ددكهِِه إلى هِذ إلى هِذكاألر ألنّألنّ  ..ضض األرى ال أترى ال أترككحتى أفعَل حتى أفعَلكك م م ا كلمتكفأ ." بِه بِها كلمتكقام يعقوبع وداًم 

وصبيتاً زنَو ِهِسأ على رالً قاِئ نذراًذر :إناُهللا كان ى هذا الطريق الِذى ِفظِنى وحِفِع مى أنا سفيِهائر .ى طاِن وأع
  يكونوداًم عى أقمته الِذرجهذا الح وى إلهاً ِلب الر يكون. أبىِتيالم إلى ب بستُجعر وس أللب وثياباً آلكَلبزاًخُ

                                                
– ١٦: ٢٨سفر التكوين  ١

．

إإ  ا����ا����                    ،               ١٩ ��
�� ا��� �� ا�

   ٢١: ١الثانية  بطرس الرسول ، رسالة١١: ١٠، رسالته األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤: ١٥ نى رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤم٢
  ١٠٥: ١١٩سفر المزامير  ٣
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بوكّل. اهللاتُي م طيِنا تعشِّى أعرهلك .اأ: ىاِئ أحبأ ما اُهللانَاطعِمن خُال  أكثراِب وأكَلز لنَبالثيلنلب ؟س .ِطفلنعم ِهللاداًج  
ونكرمِم همن .اطانَا أع فبذِلكزدِماًاقِتراب اد ن ا اِببلسنَو اءمصُلحى  ركاٍت على بمأس١.أفضل اٍتوامتياز  

 

 وال ِهو بأبويالقة عيس ع تكنلم ....بب الر الرننول ِمول ِمغير مقبغير مقب  اٍطاٍطارتبارتب   أى أىععافى مافى ميتنَيتنَ   باهللا باهللاعقوبعقوباط ياط يارتبارتب: : ياًياًثانثان 
بالربع بةالقة طي.فز واجِمه الِحن ينثيغَ  كانيرِموٍل مقب رفقة نحقَ وإس.وباألص حشْس والِعاِداح السنَرين جد 
اح حألص وبا.رفقة وحقَسس إل نفةَاررفكانتا م: اِتم الكِللكو ِت عيسىتجو زن عاج إذ مكتوبو الزكة إلى ذِلارإشَ

  وراًوراًههمم ج ج فتكون فتكونككرريكِثيكِث و وراًراًثِمثِم م معلكعلكججيي و وارككارككببيي"" : وقاَلاهص وأواركهوب عقوب يهنَ ابحقَ اساعد رينشْن والِعالثاِم
ا ا نَنَأأ  ىىركِنركِناا ب ب..ىىببأأا ا يية فقط ة فقط دداِحاِحركة وركة و ب ب ألك ألكبيِهبيِه أل أل فقاَل فقاَلووعيسعيسا ا أمأم  ..عكعك م مككسِلسِلنَنَ وِل وِل لك لكاهيماهيمبربرإإركة ركة  ب بطيكطيكععيي و و..وبوبعع الشّ الشّننمِِم
وبال  .نكسِك مض يكونرم األسوذا بال د ه. له وقاَلوهبأ حقُسإ هابجأف ."ىىبكَبكَ و وههوتوتو صو ص عيس عيسفعفعرر و و..ىىببأأا ا  ي يضاًضاًييأأ
 قدفح .كنِق عن عه نيرر تكِسكنّأ حما تجم حينَ يكونن ولِك.دبتع تسخيكأل و.يشُ تعكيِفبسو قُ فون ِماِءمى السدنَ

عيسو على يِمعقوب أ نى الِتركِةجل البب اركهأا  بهبوه. لقد ِمسعي عقوبة أبيِه نصيحِه وأمو صاهخَ رالهان الب. 
ولقداستج اُهللااب لد ِه البِن اسحقَاِءعي عقوب.  

 

 ِتيلى بإ دع اص قم:عقوب لي اُهللاقاّل ....ةةطمطم الب البتَتَ تح تحةِِةريبريب الغَ الغَةِِةهه اآلِل اآلِلررطمطم   تستلزم تستلزم ِهللا ِهللاةِِةة الحقيقية الحقيقيادادالعبالعب: : اًاًثثثاِلثاِل 
 كلِِّل وِهيِتب ِلعقوب يفقاَل .خيكأو  عيسِهج ون ِمتَبر ه حين لكر ظهى الِذ ِهللاحاًذب ماك هنَعنَاص و.اك هنَم وأِقيَلإ
منكان م عه: "اعزلوا اآلِلزلوا اآلِلاعهة الغَة الغَهريبىىة الِتة الِتريبب ب يينكمنكمو و تطهتطهرروا وابدِِدوا وابلوا ثيلوا ثيابكمابكم..  ولنقمولنقمو نَنَ وصصععدلى لى إإ  دببييَليَلإإ  تِِتي..فاص نن فاصعهنَ هنَع اكاك  
ممذبىى الِذ الِذ.. هللا هللاحاًحاًذباستج استج ابىى ِف ِفىى ِل ِلابي ي وو و..ىىم ضيقِتم ضيقِتو كانكانم ىى الطريق الِذ الطريق الِذىى ِف ِفىىعِِع مذه ذه بأأفف  .. فيِه فيِهتُتُبعطوا طوا عييعقوباآلِل اآلِل كّل كّلعقوب هةِِةه  

  وكانوكان  ..حلواحلوا ر رثمثم   شكيم شكيمددنْنْ ِع ِعىى الِت الِتةةطمطم الب البتَتَ تح تحعقوبعقوبا يا يههررفطمفطم  ..ممهه آذاِن آذاِنىى ِف ِفىىاط الِتاط الِتقرقر واأل واألديهمديهمييأأ  ىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةريبريبالغَالغَ
 ب الر أنثبتُفر التكوين ي بِسىحله الوجا س مإن. "عقوبعقوب ي يىى بِن بِناءاءرروا ووا وععسسيي   فلم فلم..مملهلهووحح  ىىن الِتن الِتدد على الم على الم اِهللا اِهللافُفُووخَخَ

ى ال ى ال ألنّألنّ  ..ضض األر األرهِِه إلى هِذ إلى هِذككدد وأر وأر..ببا تذها تذهيثميثم ح حفظكفظك وأح وأحككععا ما ما أنَا أنَههوو":  لهقاَلو بقَ سإذ عقوب يِهِدب لعهدع وحققَ
أترأترككحتى أفعَل حتى أفعَلكك م م ا كلمتكبِه بِها كلمتك ".لقد كان الر بم عهو ِفحالِذِهى طريِق ِفظه ى كانفيِهراًاِئ س .و رجعبس الم إلى بِتي 
  ددأفسأفسا ا مم  زَلزَلعع نَ نَننأأ  ..عقوبعقوب ي ينن ِم ِمتنا نتعلمتنا نتعلمليلي.  هللاحاًذبى منَ وباك هنَ وأقام.ب الرهرا أمكم يَلإ ِتيب إلى دعص وأبيِه

ببيمِِما ا وتنَوتنَينتِِت  نكنولوجيغَغَا ا كنولوجييير بريئةريئةر ب..  ححججزتْتْزالب اِتاِتركَركَ البو و جلبتْتْجلب  اللعنَنَ علي علياِتاِتنَنَاللعا وا وعلى أو٢.ااالدنَالدنَعلى أو  
 

 اءو سرين اآلخَطاِء بأخْنتألمكما ا نَطاِئا بأخْنَري غَنؤلم أحيانا .يقاتاضم النخلو ِمالم ال يى ع ِفعيشُ نَنحنَ 
 .تةلب كال ا.؟ أفضُلنح أنَ.؟اذا إذاًفم:  يقوُلالِةس بنفس الروُلس الرولس بكتب .عيدين البن ِما أونَ إليبين المقرنِم

 ىركة ِه باَلينَل اه أبعد خَحين عقوبخطأ ي ألقد .داِحال و وارس ب ليه أنّ مكتوبوا ه كمِةطي الخَتَ تحميعاًا جألننَ
ِمالًأص حقِّن  البكرو عيس. والعِفجيب رى أم يعقوبخَ  أناله خَ الباندعهو زوجهليئة ابنته ب ِمالًد نى  الِتاحيَل ر
أحباه.كلفَ ثم بِخه ِهمِتدس بسنَع أخْاٍتو رى ليزوجهبم نأح باه. خَودعأو الدي عقوبأب اهبقميص مِهِن ابي فَوس 
المِثلوم بالدو زعموا أنو شاًحافتر سه. إنع دمنَانِت أمر شَا كببِطال يوُل  يقوُل. ة اهللاانَل أمسالر ولساحببحاألص 

. . ؟؟انة اِهللاانة اِهللال أمل أمبِطبِط ي يهمهمانِتانِت أم أمممدد ع ع أفلعّل أفلعّل..ناءناء يكونوا أم يكونوا أم لم لممم قو قو كان كانإنإناذا اذا فمفم": ةوميى رِنؤِم إلى مِهالِت رسن ِمِثالثاِل
حإ ."اااشَاشَحالر نطويُلب الر وح كثيرالر حةم .ِمونعترفَنَ  األفضل أنأم امهعاِق بالوو هى  وِفطاةا خُكلنَ ا أننَو

الموقازين إلى فو. ولينَ عليسحِن ننْا إال أنى أمامونقوُلِهالِل ج : اغِف.أبتاه لنَر انَا ذنوب.نغِفا كم نَر حنضاً أي 
للمبذِل.انَ إليذنبين ننتِصك غِل ونَرالشّب ر.ِط ونعى الفرصرنَة لغيا لينضمإلى ج ش الغَي٣.البين     

 

 زيزى القارئع ..أدكى تشْعوك تركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..أسى أعترفُِننّإف فراناً غُألك 
بعدانِتم أمى وتقصيرى وفتور محىِتب.الهب قلبى ح ميعاًبللج   نَظيرحبإلهىك . وِنهبى أننَ أميناً أكون ظيرس مو 

وكمانِتال أمنّأِعو .كى كىكمأخْد م جيبييتُا حالع كببإعالن ح .جمم عترفاً بفضِلكم الِتى. داً لشَخِْصكص أرفع 
الِذى افتد وعسم يِمِه الثميناِنىِفى استِكالً.  بداِدقمالص عِدكعلى و .ا مقلتَ ي خَارجاً: ن هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

 

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
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    ٤٦ – ٣٣: ٢٧سفر التكوين          ،            ٣٣ – ١: ٢٨ سفر التكوين ١
   ٤ – ١: ٣٥ سفر التكوين ٢
 ١٢: ٦، إنجيل متى ٣١: ٣٧& ٢٩ –٢١: ٢٩، سفر التكوين ٩: ٦٢ & ٨: ١٠٣امير ، المز١٢:  ٣ رسالة بولس الرسول إلى رومية ٣
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