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 ًّث ّاهخيشراةعاه اهحولث                   اهيشٖح أكّال                     ةرٌايح أٌّار ناشفث        
 
ٌخبتغ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خضح أً  أُاًل ّيرضتًب تم يشخيؼٕ اهؼزٖز فٕ ُذا اهولبء اهسدٖد يً ترٌبيز أٌّار نبشفج. ٖشرٌب 

اهٌبس يً ضّهَ، نيب إػسبة ٖص تأكّال ػدٖدث يوٖئج تبهضنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّع اهيش«أكّال اهيشٖح»ػٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕػوٓ شوطأٖضًب أنّدح 
 

يب ُٕ ٌظرث اهيشٖضٖج إهٓ اهزّار؟ ّيب ُّ يّكفِب يً اهزّار ّاهطالق؟ إٌِب أشئوج ُبيج ػوٌٖب أً ٌطرضِب الشٖيب فٕ ُذٍ 
أسل ٖب نذٖرث. إً اهزّار ٖؼٌٕ خأشٖس ػبئوج سدٖدث أّ اهخوّٖج األّهٓ فٕ اهيسخيغ. األٖبى اهخٕ خير فِٖب يسخيؼبخٌب اهؼرتٖج تخغٖٖراح 

ضبشيج خلرر يشخلتوَ، ّهذا ػوَٖ أً ُٖضشً االخخٖبر فٖيً شخنًّ شرٖنج ضدٖلٕ إً اهزّار ُّ أير ُبى فٕ ضٖبث اإلٌشبً، ّخطّث 
 ٕ ٖأخٕ كرارٍ ضبئتًب ّتؼد دراشج ّخيضٖص. ضٖبخَ. ّهٖس ػٖتًب أً ٖخأٌٓ اهيرء فٕ اخخبذ ُذا اهلرار اهِبى، هن

 
ّهنٕ ٌؼرف ٌظرث اهيشٖضٖج إهٓ اهزّار ّيّكفِب يً اهطالق، ػوٌٖب أً ٌؼّد إهٓ اإلٌسٖل اهيلّدس، ّضدٖد اهيخّوص اهيشٖص 

 شأهٍّ كبئوًٖ: هٓ اهيشٖص هٖسّرتٍّ نؼبدخِى ّػً ُذا اهيّضّع. فلد سبء يرث سيبػج يً اهفرٖشًٖٖ اهِّٖد ُّى فئج دٌٖٖج يخزيخج، إ
 
َُ ِهُنلِّ َشَةٍب؟» ًِ َُٖطوَِّق اِيَرَأَح ُِِى: «َُْل َِٖحلُّ ِهورَُّخِل َأ ََّكاَل َه ٌَْثٓ؟ » َفَأَخاَب  َُّأ َُِيا َذَنّرا  ًَ اْهَةِدِء َخَوَل َّ اهَِّذٔ َخَوَق ِي َأَيا َكَرْأُحِى َأ

َُ َُّأيَّ  ٍُ َْٖحُرُم اهرَُّخُل َأَةا ًِ َأِخِل َُذا  َّاِحْد. َفاهَّ ََّكاَل: ِي ًِ َةْل َخَشْد  ِٖ ٌَ َِٖشا َةِعُد اْث َّاِحّدا. ِإًذا َه ًِ َخَشّدا  ٌَا ًُ االْث َُٖنّ َّ  ،َِ َْٖوَحِصُق ِةاِيَرَأِح ِذٔ َّ
ًْ ٌَْشا َُ ِإ َُ اهلُل اَل َُٖفرُِّك َُ: «. َخَيَع ًِ ُِٖعَطٓ ِنَحاُب َطاَلق َفُحَطوَُّق؟»َكاُهّا َه َِّصٓ ُيَّشٓ َأ ُِِى:  «َفِوَياَذا َأ َِّت »َكاَل َه ًِ َأِخِل َكَشا ًَّ ُيَّشٓ ِي ِإ

َّ َي ََّأُكُّل َهُنِى: ِإ ًِ َُنَذا.  ًَ اْهَةِدِء َهِى َُٖن ًِ ِي َّهِن ًِ ُحَطوُِّلّا ٌَِشاَءُنِى.  ًَ َهُنِى َأ ََّج ِةُأْخَرْ ُكُوِّةُنِى َأِذ ََّحَز ٌَا  َُ ِإالَّ ِةَشَةب اهزِّ ًِ َطوََّق اِيَرَأَح
ٌَِِٕٖزٌِٕ،  َُّج ِةُيَطوََّلٍث َِٖز ََٖحَز ٍُ: «. َّاهَِّذٔ  َُ َحاَلِيُٖذ ََّج!»َكاَل َه ََٖحَز  ًِ ًَ َُنَذا َأِيُر اهرَُّخِل َيَع اْهَيِرَأِت، َفاَل ُّٖاِفُق َأ ًِ َنا ُِِى: «ِإ  َفَلاَل َه

ُِى، أَل» َٕ َه ًَ ُأِعِط ًَ َُذا اْهَناَلَى َةِل اهَِّذٖ َْٖلَةُوّ َِٖس اْهَخِيُٖع  ُُُى َه ًْ َخَصا َُّٖخُد ِخِصَٖا َّ ِِِى،  َِاِح ًِ ُأيَّ ًِ ُةُطّ ُِّهُدّا َُنَذا ِي  ًْ َُ َُّٖخُد ِخِصَٖا َّ
َْٖلَةْل َْٖلَةَل َفْو  ًِ ًِ اِشَحَطاَع َأ َّاِج. َي ُِِى أَلِخِل َيَوُنِّج اهشََّيا ٌُْفَش ِّا َأ ًْ َخَص َُّٖخُد ِخِصَٖا َّ اًٗ شٌخأيل  .(1:-3::9)تشبرث يّخٓ«اهَّاُس، 

   فبتلّا يؼٌب. بى هضّار اهِتِذا ا
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هلد رّنز اهيخّوص اهيشٖص فٕ إسبتخَ هوفرٖشًٖٖ ػوٓ اهزّار أنذر يً اهطالق. ّاػختر أً اهزّار ُّ رتبط ضدٖلٕ اهيشخيغ، 

ّأٌذٓ، ّأً ػوٓ اهرسل أً ٖخرم أتبٍ ّأيَ ّٖوخضق تبيرأخَ  دائى تًٖ اهرسل ّاهيرأث. ّأّند أً اهلل خوق اإلٌشبً يً اهتدء ذنرًا
َُ اهلُل اَل »ذى ّضل اهيشٖص إهٓ ُذٍ اهٌخٖسج اهِبيج:  ّٖنًّ االذٌبً سشدًا ّاضدا. َّاِحْد. َفاهَِّذٔ َخَيَع ًِ َةْل َخَشْد  ِٖ ٌَ َِٖشا َةِعُد اْث ِإًذا َه

ًْ ٌَْشا َُ ِإ سشدًا ّاضدًا، أٔ ٖيخزسبً ّٖخضداً تتؼضِيب تّضدث نبيوج ٖضتص اهرسل ّاهيرأث  أٌَ تبهزّاراهيشٖص  أّندٌُّب  «.َُٖفرُِّك
 ّٖضٖراً ّاضدًا. ّ تيب أً اهلل ُّ اهذٔ ٖسيؼِيب، هذا ال ٖينً ألٔ إٌشبً أً ٖفّركِيب.

 
ًِ ُِٖعَطٓ »ّنأً اهيشٖص تئسبتخَ ُذٍ هى ٖخرم يسباًل هوطالق، ييب أذبر ضفٖظج اهفرٖشًٖٖ فخشبءهّا كبئوًٖ:  َِّصٓ ُيَّشٓ َأ َفِوَياَذا َأ

ٌؼى، هلد شيضح شرٖؼج اهؼِد اهلدٖى تأً ٖطّوق اهرسل ايرأخَ، ّٖؼطِٖب نخبة طالق. ّذهم هضفظ اهضلّق . «ِنَحاُب َطاَلق َفُحَطوَُّق؟
ٖفنر يرخًٖ كتل اإلكداى ّفٕ ٌفس اهّكح إً نخبة اهطالق ُذا سؼل اهرسل  .اهيدٌٖج هويرأث، ّهضيبٖخِب يً اهشلّط تشتة ّضدخِب

 ػوٓ اهطالق، إذ هى ٖنً تبشخطبػخَ طرد زّسخَ يخٓ شبء. 
 

ًِ »هنً اهيخّوص اهيشٖص أسبتِى ػوٓ خشبؤهِى ُذا تبهلّل:  َّهِن ًِ ُحَطوُِّلّا ٌَِشاَءُنِى.  ًَ َهُنِى َأ َِّت ُكُوِّةُنِى َأِذ ًِ َأِخِل َكَشا َّ ُيَّشٓ ِي ِإ
ًِ َُنَذِي أٔ أً شتة شيبش اهشرٖؼج تبهطالق ٖؼّد هفشبد طتٖؼج اإلٌشبً ّشّر كوتَ، يغ أً األير هى ٖنً ُنذا  «.اًَ اْهَةِدِء َهِى َُٖن

أً اهرسل اهذٔ أردف كبئاًل: ػٌديب خوق اهلل اإلٌشبً ذنرًا ّأٌذٓ. هنً اهيشٖص شيص تبهطالق فٕ ضبهج ّاضدث فلط، ُٕ ضبهج اهزٌب. ّ
 ّنذهم اهرسل اهذٔ ٖخزّر تيطّولج.  ًٖب، أٔ ٖضتص زاٌ، ٖزٌٕٖطّوق ايرأخَ هشتة آخر 

 
ََّج!»ٌُّب ٌسد أٌَ ضخٓ خاليٖذ اهيشٖص اضخسّا كبئوًٖ:  ََٖحَز  ًِ ًَ َُنَذا َأِيُر اهرَُّخِل َيَع اْهَيِرَأِت، َفاَل ُّٖاِفُق َأ ًِ َنا أٔ اػخترّا أً  «ِإ

َِٖس اْهَخِي»األير ضؼة ّفّق طبكج اإلٌشبً. هنً اهيشٖص أّضص هِى: أً  ًَ َُذا اْهَناَلَىَه َْٖلَةُوّ ُِى ُٖع  َٕ َه ًَ ُأِعِط ًِ اِشَحَطاَع  ..َةِل اهَِّذٖ َي
َْٖلَةْل َْٖلَةَل َفْو  ًِ  اهلل.  أً ٖنًّ يً أّالد اهذٔ ٖرٖدأٔ  «َأ

  
 أً ٖنًّ اهزّار اخضبد نبيل تًٖ يشخيؼٕ اهنرٖى، إً ٌظرث اهيشٖضٖج إذً إهٓ اهزّار ُٕ ٌظرث إهِٖج شبيٖج. فولد نبً كضد اهلل

، ّأً ال ٖفنراً تبهطالق ً الشخيرار ضٖبخِيب يؼًببوٓ ُذا األشبس ٖسة أً ٖؼيل اهزّساهرسل ّاهيرأث غٖر كبتل هالٌفضبى. ّػ
ٌََم »ّهلد نخة اهٌتٕ يالخٕ ضخٓ فٕ اهؼِد اهلدٖى كبئاًل:  أتدًا. ِٖ ُُِد َة َّ اهشَّا ُُ َّ اهرَّبَّ  ًِ َأِخِل َأ ٌَْج َغَدِرَج ِي ًَ اِيَرَأِت َشَةاِةَم اهَِّحٕ َأ ِٖ ََّة

ِِِدَم. َّاِيَرَأُت َع ٌَُحَم  َٕ َكِرٖ ُِ َّ َِا،  ٍُ اهطَّاَلَق، َكاَل اهرَّبُّ ..ِة َْٖنَر  َُ َِ. أَلَّ َّاَل َْٖغُدِر َأَحْد ِةاِيَرَأِت َشَةاِة  -1:::ٕـ)يالخ «َفاِحَذُرّا ِهُرِّحُنِى 
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ػوٓ أشبس  ّهِذا ٖسة أً ٖتٌٕ اهزّسبً ضٖبخِيبٍ هدْ اهلل، ّال ٖسّز أً ٖغدر أضد تبيرأخَ. الق إذً أير ينرّأ(. إً اهط>:

  ّاهضة اهيختبدهًٖ.اهنبيل االهخزاى 
 

َّ اهرَّ» ّهلد نخة اهرشّل تّهس يً رشل اهيشٖضٖج األّائل كبئاًل: َّ َنَيا ِهورَّبِّ، أَل ًَ ِهِرَخاِهُن َِا اهٌَِّشاُء اْخَضِع ُّ َُُأ َّ َرْأُس ُخَل 
ًِ ُِٖحبُّ. اْهَيِرَأِت ُِِى. َي ُُِى َنَأِخَشاِد ًِ ُِٖحةُّّا ٌَِشاَء َُ َنذِهَم َِٖخُب َعَوٓ اهرَِّخاِل َأ ٌَْفَش َُ ُِٖحبُّ  إً اهزّار اهشوٖى (. 12، ;:11)أفشساِيَرَأَح

هرسل هويرأث، يضتخَ هِب نيضتخَ اهضضٖص يتٌٕ إذً ػوٓ اهخفبُى اهنبيل تًٖ اهزّسًٖ. ّأشبشَ خضّع اهيرأث هورسل، ّيضتج ا
خرفغ يً يشخّْ إهٓ اهزّار نرتبط نبيل ٌِّبئٕ، إذ  هسشدٍ. تِذٍ اهذٌبئٖج اهيختبدهج ُختٌٓ اهؼبئوج اهشوٖيج. ُذٍ ُٕ ٌظرث اهيشٖضٖج

 اهيرأث ّخضخريِب نئٌشبٌج هِب ضلّكِب اهنبيوج. 
 

دٌب اهلل أً ٌضل إهَٖ فٕ تٌبء اهخوّٖج األّهٓ فٕ اهيسخيغ أال ُّٕ أيبى ُذٍ اهضلبئق اهّاضضج ٖخأند هٌب اهيشخّْ اهرفٖغ اهذٔ ٖرٖ
ٌُّب ػوٌٖب أً ٌّضص أً ُذا اهيشخّْ هً ٖشخطٖغ خطتٖلَ فؼاًل نيب كبل اهيشٖص إال اهذًٖ ٖرٖدًّ أً ٖضتضّا يً أّالد اهلل األشرث. 

 ػً طرٖق اإلٖيبً تبهيشٖص ّكتّل خالضَ اهنبيل. 
 


