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 ج وامخوسوىثبمثام امحنقج                   اموسيح أقوال                      تريبوج أيوار لبشفج         

 
ٌخبتؾ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبضفج. ٖشرٌب أً ٌردة تم ظدٖلٕ اهيشخيؾ 

إؿجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب ٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوط ٖشّؽ اهيشٖخ تأكّال ؿد«أقوال اموسيح»ؿٌّاً: 
 .بٌَ اٛهِٕؿوٓ شوػأٖغًب أنّدح 
 

يبذا خفـل يشخيـٕ ؿٌديب ٖخػئ أددُى إهٖم؟ ُل خدبّل أً خٌخلى يٌَ ّخأخذ تبهذأر؟ أّ خخنّوى غدٍ إهٓ اٗخرًٖ نبضفًب ؿّٖتَ؟ 
هلد خدّدد اهيخّوط ُّل خشخػٖؾ أً خغفر ه٘خرًٖ؟ شٕء إهٖم؟ يً ٖ ّيبذا ؿً اهيشبيدج أّ اهغفراً؟ ُل فّنرح يرث تيشبيدج

 اهيشٖخ ؿً ُذا اهيّغّؽ، يّغّؽ يشبيدج اٗخرًٖ ّاهغفراً ٛشبءاخِى. فلبل هخاليٖذٍ: 

 

ِحَح َأَخبَك. َوِإِى َمِه َيِسَوِع، َفُخْذ َوَعَك َأِيّضب َوِإِى َأْخَطَأ ِإَمِيَك َأُخوَك َفبْذَهِة َوَعبِخِتُه َتِيَيَك َوَتِيَيُه َوِحَدُلَوب. ِإِى َسِوَع ِوْيَك َفَقِد َرِت»
َوِإِى َمِه َيِسَوِع ِوْيُهِه َفُقْل ِمْنَلِييَسِج. َوِإِى َمِه َيِسَوِع ِوَى اْمَلِييَسِج َفْنَيُلِى َواِحّدا َأِو اْثَيِيِى، ِمَلِي َخُقوَه ُللُّ َلِنَوٍج َعَنى َفِه َشبِهَدِيِى َأِو َثاَلَثٍج. 

« َيب َرةُّ، َلِه َورًَّث ُيْخِطُئ ِإَميَّ َأِخي َوَأَيب َأْغِفُر َمُه؟ َهْل ِإَمى َسِتِع َورَّاٍح؟». ِحيَيِئٍذ َخَقدََّه ِإَمِيِه ُتْطُرُس َوَقبَل: ...ِعْيَدَك َلبْمَوَثِييِّ َواْمَعشَّبِر
  .(66-52،65-51:51)تضبرث يّخٓ«َمى َسِتِعيَى َورًَّث َسِتَع َورَّاٍحاَل َأُقوُل َمَك ِإَمى َسِتِع َورَّاٍح، َتْل ِإ»َقبَل َمُه َيُسوُع: 

 
ّهنل اهذًٖ شٖؤيًٌّ تَ الدلًب، ؿً نٖفٖج يـبيوج تـغِى اهتـع ؿٌديب ٖشٕء  هٌالدؼ أً اهيخّوط اهيشٖخ خدّدد إهٓ خاليٖذٍ

أً ٌشخٌخج كّاؿد ؿبيج، ٖشخفٖد يٌِب نل  هيؤيًٌٖ تبهيشٖخ، هنً ٌشخػٖؾهجيبؿج اّيؾ أً ُذا اٙير يّّجَ  أددُى إهٓ اٗخر.
 إٌشبً. 
 

ّددٌب. ّخالل ؿالكبخٌب يؾ اهٌبس يً دّهٌب هإً اهـالكبح تًٖ اهتضر ُٕ يً اٙيّر اهِبيج جدا، ٌٌٙب ٌـٖص فٕ اهيجخيؾ ّهشٌب 
هِذا  دّرُى إهٌٖب.ّٖخػئًّ ت ،التد أً ٖدظل شّء اهفِى، ّأً ٌخػئ إهٓ اٗخرًٖ ،يً أُل ّأضلبء، ّأظدكبء ّزيالء ّجٖراً
   فبتلّا يـٌب.  اهيشٖخ ُذا تددٖداًٗ ٖجة أً خنًّ ٌُبم كّاؿد خرضدٌب. شٌخأيل 
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ينبضفج ّاهيظبردج، تٌٌٖب ّتًٖ اهضخط اهذٔ أّ اهؿٌديب ٖدظل اهخػأ خنًّ تبهيـبختج اهخػّث اّٙهٓ هـّل يشخيـٕ اهنرٖى، 

ظبردَ ٌّـبختَ ؿٌديب ٌ خػأٍ،تاهضخط اهيشٕء ٖـخرف ؿً دًّ كظد. ٌُّبم ادخيبل نتٖر أً خنًّ االشبءث فلد  هٌٖب.أشبء إ
، فـوٌٖب أً ٌشخٌجد تبٙظدكبء االؿخراف تخػأٍاهضخط اهيشٕء أيب إذا رفع ُنذا خـّد اهـالكبح إهٓ يجراُب اهػتٖـٕ. . ّتبهخػأ

أٖغًب، ٌّأخٕ تِى أيبيَ ٌّـرع اٙير ؿوِٖى. فئذا أظّر ؿوٓ ؿدى االؿخراف تخػأٍ أّ  أّ اهزيالء اهذًٖ خنًّ هِى يـرفج تَ
  االؿخذار ؿٌَ، ؿوٌٖب ؿٌدئذ أً ٌخجٌة ُذا اهضخط، إذ ٌنًّ كد كيٌب تّاجتٌب ٌدٍّ. 

 
 اهخأند يً ٖخى، هنٕ ً أّ ذالذج ٖـبهجًّ اهيّغّؽ يـمّنز ؿوٓ غرّرث أً ٖنًّ ٌُبم ضبُداّهٌالدؼ أً اهيخّوط اهيشٖخ ر

ناليم، ُّخترأ ذّيخم أيبيَ. ّأٌَ إذا هى ٖشيؾ يٌِى فـوٖم أً خـرع اٙير ؿوٓ جيبؿج اهيؤيًٌٖ أٔ اهنٌٖشج، ّإذا هى ٖشيؾ ظدج 
نبهّذٌٕ أٔ نبهضخط اهذٔ ال ٖـرف اهلل ّال ٖؤيً تَ. ّنبهـّضبر أٔ  يٌِى أٖغًب ٖظتخ هدٖم ُذا اهضخط نبهّذٌٕ ّاهـّضبر.

ّتخـتٖر آخر ٌخجٌة ُذا اهضخط ّال  .اهذٔ نبً ٖفرع اهغرائة اهتبُؼج ؿوٓ اهٌبس زّرًا ّتِخبًٌبنجبتٕ اهغرائة اهؼبهى 
 ٌخبهػَ. 

 
إٌَ تبهدق  «يَّ َأِخي َوَأَيب َأْغِفُر َمُه؟ َهْل ِإَمى َسِتِع َورَّاٍح؟َيب َرةُّ، َلِه َورًَّث ُيْخِطُئ ِإَم»ّؿٌدئذ شأل اهخويٖذ تػرس اهيشٖخ كبئاًل: 

نبً يـّويّ اهِّٖد اهضخط اهيشٕء إهٌٖب تخػأٍ إهٓ يّغّؽ اهغفراً.  يّاجِج ٌُّب اٌخلل تػرس يً يّغّؽشؤال ُبى جدًا. 
ٖغفر  َهْل ِإَمى َسِتِع َورَّاٍح: ير ّشأل اهيشٖخ خجبّز اٖٙـّويًّ أً ؿوٓ اٌٛشبً أً ٖغفر ذالد يراح هيً ٖشٕء إهَٖ، هنً تػرس 

اَل َأُقوُل َمَك ِإَمى َسِتِع »هنً اهيشٖخ أجبتَ:  ٖضٖر إهٓ ؿدد اهنيبل فٕ اهنخبة اهيلدس. َسِتِع َورَّاٍحاهـدد إً ٙخَٖ ؿٌديب ٖخػئ إهَٖ؟ 
، تل ٖجة ٌَ ال ّٖجد أٔ دد هغفراٌٌبـيئج ّخشـًٖ يّرث. ُّذا يـٌبٍ أأرت 094أٔ إهٓ  «َورَّاٍح، َتْل ِإَمى َسِتِعيَى َورًَّث َسِتَع َورَّاٍح

 . َٖخػئ إهٌٖب ّٖـخرف تخػئؿوٌٖب أً ٌغفر دائيًب هنل يً 
 

ر ة يٌّب أً ٌغفػّوخٖتدّ ّاغدًب أً يب كبهَ اهيخّوط اهيشٖخ ؿً يّغّؽ اهغفراً، يً اهظـة خدلٖلَ. فِّ ٖظدٖلٕ اهيشخيؾ، 
يً اهراكٕ دائيًب هنل يً ٖخػئ إهٌٖب، ُّذا أير ضتَ يشخدٖل. هـّل اهشؤال اًٗ: نٖف تئينبً اٌٛشبً أً ٖظل إهٓ ُذا اهشيّ 

هوجّاة ؿً ُذا اهشؤال ؿوٌٖب أً ٌـّد إهٓ ٌلػج اهتداٖج أّ اٙشبس. أال ُّٕ أً اٌٛشبً يشخّْ اهغفراً اهدائى اهذٔ ال دّد هَ؟ 
إذً ٌُبم غرّرث تأً فنٖف تأرتـيئج ّخشـًٖ يّرث؟  ،يراح كوٖوجه، ّال ٖشخػٖؾ أً ٖغفر ه٘خرًٖ ّهّ تػتٖـخَّضرٖر خبػئ 

 ٖغفر ه٘خرًٖ ّٖشبيدِى.ٖخدّوٓ تبهيدتج ّهداخل هنٕ ٖلدر أً ٖر ػتٖـج اٌٛشبً يً اخخغ
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؟ أٔ ؿوَٖ أً ٖخختر غفراً اهلل ُل خـوى يشخيـٕ أً اٌٛشبً هنٕ ٖشخػٖؾ أً ٖغفر ه٘خرًٖ ؿوَٖ ُّ أً ٖخختر اهغفراً أّاًل

هخػبٖبٍ. ّؿٌديب ٖغفر اهلل خػبٖبٍ اهنذٖرث جدًا، ٖلدر ؿٌدُب أً ٖغفر ه٘خرًٖ، إذ ٖضـر تأُيٖج اهغفراً ّتيلدار يب غفر هَ اهلل يً 
ٖشخػٖؾ ُّنذا ٖدث. ، ٖدل فَٖ ػتٖـج رّدٖج جدٖغفر اهلل خػبٖب أٔ إٌشبًّؿٌديب  خػبٖب. ّنيب ٖلّل اهيذل: فبكد اهضٕء ال ٖـػَٖ.

هلل إذ ٖيٚ أً ٖغفر ه٘خرًٖ دائيًب نيب ػوة اهيشٖخ. ّٖلدر تبهخبهٕ أً ٖشوم فٕ ػرٖق اهظالح ّاهخٖر، ّأً ٖأخٕ تبهذيبر اهجٖدث، 
 كوتَ تبهيدتج، اهيدتج خجبٍ اهلل ّخجبٍ اٗخرًٖ. 

 
ّهٖجـوٌب خوٖلج هنٕ ِٖتٌب اهغفراً ؿً خػبٖبٌب؟ ُل خـوى يشخيـٕ أً اهلل كد أرشل اهيخّوط اهيشٖخ هِذٍ اهغبٖج تبهذاح؟ أٔ 

، إً اهلل اهخبهق اهـؼٖى ُّ اهلل اهيدة أٖغًب، ّهِذا أرشل اهيشٖخ نويخَ اٙزهٕ هنٕ ٖيّح تبهٌٖبتج ؿٌّب ؿوٓ خضتج اهظوٖةجدٖدث؟ 
 نل يً ٖؤيً تَ.  هاهغفراً  ّهِٖة
 

خخّة اًٗ ؿً هى ال اهغفراً خجبٍ اٗخرًٖ؟ دّوٓ تفغٖوج بٖبم؟ أّال خرغة أً خخأال خّد يشخيـٕ أً خٌبل اهغفراً ؿً خػ
فٕ ػرٖق اهيدتج  ُنذا خظتخ إٌشبًٌب جدٖدًا، ّخشومخؤيً تبهيخّوط اهيشٖخ ّؿيوَ اهنفبرٔ يً أجوم ؿوٓ اهظوٖة، ّخػبٖبم ّ
 ّاهغفراً. 

 


