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 وًاهثبٌٍت واهخيس اهحولت                   اهيسٍح أكوال                      برٌبيح أٌوار نبشفت       
 
ٌخبتغ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خحح أً  أُاًل ّيرحتًب تم يشخيؼٕ اهؼزٖز فٕ ُذا اهولبء اهسدٖد يً ترٌبيز أٌّار نبشفج. ٖشرٌب 

اهٌبس يً حّهَ، نيب إػسبة ٖح تأكّال ػدٖدث يوٖئج تبهحنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّع اهيش«أكوال اهيسٍح»ػٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕػوٓ شوطأٖضًب أنّدح 
 

ُل خشؼٓ يشخيؼٕ هنٕ خنًّ كدّث هغٖرم؟ كدّث فٕ اهنالى فٕ اهشوّم فٕ اهؼيل؟ ُّل خشؼٓ هنٕ خنًّ يذباًل ضبهحًب هنل 
ُّل خؼوى أٖضًب أً أٔ  االٖسبتٕ اهنتٖر اهذٔ خخرنَ الشٖيب ػوٓ اّٙالد؟ اهٌبس اهذًٖ حّهم ال شٖيب اّٙالد؟ ُّل خؼوى يدْ اٙذر

نالى غٖر الئق، أّ شوّم شوتٕ، أّ ػيل شرٖر  خلّى تَ ال تد أً ٖخرم أذرًا شوتًٖب ػوٓ اهٌبس يً حّهم ال شٖيب اّٙالد؟ فبّٙالد 
 هوسيٖغ. هِى ّائيًب يذباًل ضبهحًب ّهِذا ػوٌٖب أً ٌنًّ دنل شٕء اهسٖد ّاهفبشد.  ُى نبإلشفٌز اهذٔ ٖيخّص

 
ًِ َجِدُخُووا َيَوُنوَث اهسََّيبَواِث»لّل اهيخّوص اهيشٖح: ت ّفٕ اهولبء اهيبضٕ نٌب كد خأيوٌب ًِ َهِى َجِرِخُؼوا َوَجِضٍُروا ِيْثَل اأَلِواَلِد َفَو « ِإ

ٌٍِر»ػً اهذٔ ُٖؼذر اّٙالد أّ ضغبر اهيؤيًٌٖ، ّأٌَ اهيشٖح  تنالىأٖضًب ّ ٍُْغَرَق ِفٌ ُهخَِّت  َخ ٌُِلِه َحَخُر اهرََّحي َو ًِ ٍَُؼوََّق ِفٌ ُػ َهُه َأ
 اهيشٖح كّهَ: ذى خبتغ. (6، 8:3)تشبرث يّخٓ«اْهَبِحِر
 
ًِ اهَِّذً ِبِه َجْأِجٌ اْهَؼْثَرُة!» ٌَْسب ٌٍِل ِهذِهَم اإِل ًِ َو ٍَُدَم َأِو ِرِخُوَم َفبْكَطِؼَهب َوَأْهِل َوهِن ًِ َأِػَثَرْجَم  ٍَبَة َفِئ ًِ َجِدُخَل اْهَح ٌٍِر َهَم َأ ٌَْم. َخ َهب َػ

.ًِ ًِ َأِو ِرِخاَل ٍََدا َِّت َوَهَم  ًِ ُجْوَلي ِفٌ اهَّبِر اأَلَبِد ًِ َأ ًِ َجِدُخَل  َأِػَرَج َأِو َأْكَطَغ ِي ٌٍِر َهَم َأ ٌَْم. َخ ٌَُم َفبْكَوِؼَهب َوَأْهِلَهب َػ ٍِ ًِ َأِػَثَرْجَم َػ َوِإ
ٍَبَة َأِػَوَر ًِ. اْهَح ٌَب ٍِ ًِ ُجْوَلي ِفٌ َخَهَِّى اهَّبِر َوَهَم َػ ًِ َأ ٌُْظُروا، اَل» ِي َّ َياَلِئَنَجُهِى ِفٌ  ُا َجِحَجِلُروا َأَحَد هُؤاَلِء اهضَِّغبِر، أَلٌِّ َأُكوُل َهُنِى: ِإ

َّ ا ًَ َوِخَه َأِبٌ اهَِّذً ِفٌ اهسََّيبَواِث. أَل ٌُْظُرو ٍَ  ًٍ ٌِ ٍَُخوَِّص َيب َكِد َهَوَماهسََّيبَواِث ُنلَّ ِحٍ ًِ َكِد َخبَء ِهَن ٌَْسب ًَ اإِل -ة3::8)تشبرث يّخٓ«ِب
 فبتلّا يؼٌب.تحدٖد اهيشٖح ُذا اًٗ (. شٌخأيل ::

 
ٖيبً، تنالى أّ شوّم أّ ػيل يب ُّ اهيلضّد تبهؼذرث؟ إً اهؼذرث ُٕ أً ٖلّى أحد اهتبهغًٖ أّ اهٌبضسًٖ تبإل ضدٖلٕ اهيشخيغ،

، أّ شوّنًب غٖر الئق تَ نيّدػٕ هإلٖيبًٖشٕء إهٓ اإلٖيبً اهيشٖحٕ اهذٔ ّٖدػَٖ. نأً ٖخفٍّ أحدُى تنالى يتخذل فَٖ شخبئى، أّ ٖشوم 
  ٖلّى تؼيل شرٖر ّاضح نبهشركج ّاهزٌب ّغٖرُب.  
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أُيٖج  ؼذراح؟ ّهوسّاة ٌلّل: إً ُذا ٖشٖر إهٓهذًٖ ٖشتتًّ اههيبذا حّذر اهيخّوص اهيشٖح تِذٍ اهشدث يً ا هؼّل اهشؤال اًٗ:

ًِ »فولد أند اهيشٖح كبئاًل:  ٔ ٖلّى تبهؼذرث، ّأذرٍ اهشوتٕ ػوٓ اهذًٖ يً حّهَ.ُذا اهيّضّع ّيدْ خطرٍ ػوٓ اهذ ٌَْسب ٌٍِل ِهذِهَم اإِل َو
 طخَ اهؼذرث.خأخٕ تّاشأٔ ٖب هوٌِبٖج اهيفسؼج هيً  «اهَِّذً ِبِه َجْأِجٌ اْهَؼْثَرُة!

 
ٍُْغَرَق ِفٌ ُهخَِّت اْهَبِحِر»ّنٌّب كد أّردٌب كّل اهيشٖح ػً ُذا اإلٌشبً:  ٌُِلِه َحَخُر اهرََّحي َو ًِ ٍَُؼوََّق ِفٌ ُػ ٌٍِر َهُه َأ أٔ يً اٙفضل « َخ

ػضّ يً أػضبئَ م ٖدٍ ّرسوَ ّػٌَٖ ٖشتة هَ اهؼذرث، أػيبق اهتحر. ذى ٌضح اهذٔ خأخٕ تَ اهؼذرث تأً ٖلطغ أٔ  هَ أً ُٖريٓ فٕ
ّأٌَ يً اٙفضل أً ٖدخل ُذا اإلٌشبً اهحٖبث اٙتدٖج أػرر أّ أكطغ أّ أػّر يً أً ُٖولٓ ػوٓ أً ُٖولٓ نل سشدٍ فٕ سٌِى اهٌبر. 

خٕ تَ وٓ اإلٌشبً اهذٔ خأػ؟ إً يب أراد اهيشٖح كّهَ: أً دػب اهيشٖح إهٓ كطغ أسزاء يً اهسشدُل نل سشدٍ فٕ سٌِى. هنً 
  ، ّهٖس يؼٌٓ ُذا أً ٖلطغ سزءًا يً سشدٍ.كتل أً ٖلغ تِب اهؼذرث أً ُٖزٖل أٔ يبٌغ ٖؤدٔ تَ اهٓ اهخطٖج

 
ٍّّ اهرّحٕ، ّّه اهؼذرث ه٘خرًٖ. حخٓ ّهّ شتة ّٖكؼَ فٕ خطبٖب خذا ػوٓ ُذا اإلٌشبً أً ٖحفظ ٌفشَ يً أٔ أير ِٖدد ٌي

ّٖيس اهيضٖر اٙتدٔ خطٖر سدًا  اٙيرأً  ّتِذا أّند اهيشٖح ج اهلضّْ، أً ٖلطغ أسزاء يً سشدٍ.فٕ اهحبه اكخضٓ اٙير، ُّذا
ذى ػبد اهيشٖح هوحدٖد ػً اّٙالد فحّذر يً االشخِبٌج تبّٙالد أّ اٙطفبل، ّػدى يراػبث خأخٕ اهؼذرث. تَ هذهم اإلٌشبً اهذٔ 

يؼًٌّٖ هرػبٖج اٙطفبل، ّهِى فٕ اهشيبء يؼبيوج اهلل هِى. فٌِبم يالئنج ّضؼِى. ّأٌَ ٖسة أً ٖنًّ اُخيبيٌب تِى ػوٓ يشخّْ 
 حق اهيذّل أيبى اهلل. ّهِذا ػوٌٖب أً ٌٌختَ هِؤالء اّٙالد هنٕ ال ٌؼذرُى تناليٌب ّشوّنٌب ّأػيبهٌب. 

 
ًِ َكِد َخ»ذى خخى اهيخّوص حدٖذَ تبهلّل:  ٌَْسب ًَ اإِل َّ اِب ٌِ ٍَُخوَِّص َيب َكِد َهَوَمأَل ُذا ُّ تٖح اهلضٖد. أٔ أً ُدف اهيشٖح «. بَء ِهَن

بس نل يً ٖشتة اهؼذراح فٕ طرٖق إٖيبً ُؤالء اهٌّهِذا فِّ حّذر  أً ٖخّوص اهٌبس اهِبهنًٖ سيٖؼًب. يً يسٖئَ إهٓ ػبهيٌب ُّ
ٌِ ٍَُخوَِّص َيب َكِد َهَوَم»اهيشٖح تخضرٖحَ ُذا أٌَ  هلد أػوً اهيخّوص شّاء نبٌّا نتبرًا أى ضغبرًا، يً اهؼّاكة اهّخٖيج. « َكِد َخبَء ِهَن

حلٖلج ُبيج سدًا، ػوٓ نل إٌشبً أً ٖشخّػة أُيٖخِب. إً ُدف اهلل اٙشبشٕ يً إرشبهَ هويخّوص اهيشٖح، ُّ هنٕ ٖخّوص اهتشر 
  سيٖؼًب يً ػتّدٖج اهخطّٖج، ٌّٖلذُى يً شوطبً إتوٖس، ّٖسؼوِى يً أّالد اهلل.

 
إً اهيشٖح هى ٖأح فلط نتبكٕ اٌٙتٖبء ّاهرشل هٖؼوً رشبهج اهلل هوتشر، يغ أٌَ نبً أػظيِى. ّهى ٖنً ُدف يسٖئَ خأشٖس ييونج 

ًّ اهِّٖد أرضٖج ٖشّد فِٖب اهؼدل  ج ـر اّٙهٓ، أال ُّٕ يشنوـأً ٖحّل يشنوج اهتش . هنً ُدف يسٖئَ اٙشبشٕ نبًّاهشالى نيب ظ
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هِذا نبً ٖسة ػوٓ اهيشٖح أً ٖأخٕ ّٖيّح ػوٓ اهضوٖة فداء هوسٌس اهتشرٔ  .ٌخز ػٌِبٖم اٙتدٔ اهذٔ ّاهِال ،اهؼتّدٖج هوخطٖج

ى يً تًٖ اٙيّاح، يؼوًٌب اٌخضبرٍ اهنبيل ػوٓ أً ٖلّتأنيوَ، أٔ ٖيّح ٌٖبتج ػٌّب ٌحً اهتشر اهخطبث آخذًا ػلبة خطبٖبٌب. ذى 
 يسٖئَ، ّأػوً يحتخَ اهنبيوج هٌب ٌحً اهتشر اهخطبث.اهخطّٖج ّإتوٖس ّاهيّح. ُّنذا حّلق ُدف اهلل يً 

 
َّ َخِيٍَغ »ُّب ُّ اهرشّل تّهس يً رشل اهيشٖحٖج اّٙائل ٖنخة كبئاًل:  ًٌ َوَيْلُبوٌل َهَدى ُيَخوِِّضٌَب اهلِل، اهَِّذً ٍُِرٍُد َأ َّ هَذا َحَس أَل

.ًَ ًَ، َوِإَهي َيِؼِرَفِت اْهَحقِّ ٍُْلِبُوو ٍَْخُوُضو ًُ ٍَُسوُع اْهَيِسٍُح، اهَِّذً  اهَّبِس  ٌَْسب ًَ اهلِل َواهَّبِس: اإِل ٍِ أَلَُّه ٍُوَخُد ِإهٌه َواِحٌد َوَوِسٌٍط َواِحٌد َب
ًٍَت أَلِخِل اْهَخِيٍِغ ٌَْفَسُه ِفِد   أ(.6-8:3خٖيّذبّس:)«َبَذَل 

 
ٌفشَ فدٖج ػوٓ اهضوٖة يً أسل اهسيٖغ. إً اهيخّوص اهيشٖح ُّ إذً اهّشٖط اهّحٖد تًٖ اهلل ّاهٌبس، فِّ اهّحٖد اهذٔ تذل 

ّػوٓ نل إٌشبً أً ٖؤيً تِذا اهيخّوص اهفرٖد، هنٕ ٌٖبل غفراً اهلل اهنبيل ػً خطبٖبٍ، ّٖحظٓ تبهحٖبث اٙتدٖج. فِل خرام 
  يشخيؼٕ خخّة ػً خطبٖبم ّخؤيً تِذا اهيخّوص اهّحٖد. 

  
 


