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 واهخيسوً خبيسجاه اهحولج                    اهيسٌح أكوال                         ترٌبيج أٌوار نبشفج          

 
ٌخبتؼ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبشفج. ٖشرٌب أً ٌردة تم ضدٖلٕ اهيشخيؼ 

إؽجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب دث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّػ اهيشٖخ تأكّال ؽدٖ«أكوال اهيسٌح»ؽٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؽوٓ شوعأٖظًب أنّدح 
 

يب ُٕ ٌغرخم يشخيؾٕ هألّالد؟ ُل خدّتِى ّخؾبيوِى توعف ّيّّدث؟ ُّل خشؾٓ هنٕ خشّجؾِى ّخدذِى ؽوٓ االجخِبد ّاهشوّم 
ؽوٓ ّخزدرٔ تِى ّتيّاُتِى؟ ّأدٖبًٌب خدبّل ضّدُى يشخًٌِٖب اهلّٖى؟ ُّل خرْ فِٖى رجبل ٌّشبء اهيشخلتل؟ أى خرام خٌغر هِى يً أ

إً ٌغرث أٔ يجخيؼ هألّالد ُٕ ٌغرث ُبيج، إذ خددد يشخّْ ركٕ ذهم اهيجخيؼ، ّيدْ درضَ ؽوٓ أجٖبل اهيشخلتل تِى؟ 
إذ يب زاهح خٌغر هألّالد  ّخٌشئخِى ّخرتٖخِى اهخرتٖج اهضبهدج. هنً يؼ األشف يبزاهح يجخيؾبخٌب اهؾرتٖج يخأخرث فٕ ُذا اهيجبل،

 ٌغرث شوتٖج. 
 

أً اهّهد ُّ شخص نبيل تيب خؾٌَٖ ُذٍ اهنويج يً يؾٌٓ؟ ّأً ؽدى ادخراى األّالد ّزجرُى ٖؤذر ؽوٓ ُل خؾوى يشخيؾٕ 
كٖيج هَ  شخضٖبخِى فٕ اهيشخلتل؟ أّ هٖس ُذا يب ٌراٍ فٕ نذٖر يً األدٖبً فٕ يجخيؾبخٌب اهؾرتٖج؟ فبهّهد إً نبً ذنرًا أى أٌذٓ ال

 ضغٕ تبُخيبى زائد إهٓ أّالدٍ، ّٖدبّل أً ٖفِى يبأؽجتٌٕ يّرث أدد اٗتبء ؽٌديب رأٖخَ ُٖؽوٓ اإلعالق، ّهِذا ُِٖيل ّال ُٖشيؼ هَ. 
 ٖرٖدًّ كّهَ، هنٕ ٖدلق رغتبخِى. دخٓ أٌَ أُيل ظّٖفَ ّأخذ ٖشخيؼ إهٓ أّالدٍ. 

 
د ّزجرُى. ّنشف يّكفَ اهّاظخ يٌِى. ٌلرأ اًٗ ُذٍ اهفلرث يً ّهلد ّاجَ اهيخّوص اهيشٖخ يّرث  يشنوج إُيبل األّال

ٌَْخَهَرُهُى اهخَّاَلِيٌُذ.»اإلٌجٖل اهيلّدس:  ًَ، َفب ٌِِهِى َوٌَُصوِّ ٌِِه َعَو ٌََد ًِ ٌََضَع  ٌِِه َأِواَلٌد ِهَن ٌَِئٍذ ُكدَِّى ِإَه ًَ » َأيَّب ٌَُسوُع َفَلبَل: ِحٌ ٌَْأُخو َدُعوا اأَلِواَلَد 
َّ َو َّ ِهِيْذِل هُؤاَلِء َيَوُنوَح اهسََّيبَواِحِإَه ٌَُعوُهِى أَل ٌَبَم«. اَل َخِي ًِ ُه ٌِِهِى، َوَيَضى ِي ٌِِه َعَو ٌََد  شٌخأيل .(31-31:31)تشبرث يّخٓ«َفَوَضَع 
 فبتلّا يؾٌب. اهدبدذج اهِبيج تِذٍاًٗ 
 

ى تؾط اهٌبس هألّالد اهضغبر إهٓ اهيخّوص اهيشٖخ هنٕ ٖظؼ ٖدَٖ ؽوِٖى ّٖضّوٕ يً أجوِى خشٖر ُذٍ اهدبدذج إهٓ خلدٖ
 ّأرادّا  رّا ُؤالء األّالدـى، زجّٖتبرنِى. هنً خاليٖذ اهيشٖخ اهذًٖ ٖتدّ تّظّح أٌِى نبٌّا ال ٖدخريًّ األّالد ّٖشخًٌِّٖ تِ
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ًّ ُؤالء اهخاليٖذ أً اهيشٖخ اهيؾّوى اهؾغٖ إتؾبدُى. ى، ّاهيخّوص اهّدٖد التد أً ٖشبرنِى فٕ يّكفِى. فِّ ال ّكح هدَٖ هيذل هلد غ

اهذًٖ ال كٖيج هِى فٕ اهيجخيؼ. ُّّ فٕ يرنز أؽوٓ ّأشيٓ يً أً ٖنخرد تِؤالء األّالد اهضغبر، اهذًٖ ال يرنز  ُؤالء األّالد
 هِى. ّهشبً دبهِى ٖلّل: يً ُى ُؤالء األّالد؟  

 
َّ ِهِيْذِل هُؤاَلِء َيَوُنوَح اهسََّيبَواِح»يٖذٍ ؽٌديب كبل هِى: هنً اهيخّوص اهيشٖخ فبجأ خال ٌَُعوُهِى أَل َّ َواَل َخِي ًَ ِإَه ٌَْأُخو  «.َدُعوا اأَلِواَلَد 

 ذى ّظؼ اهيشٖخ ٖدَٖ ؽوِٖى ّضّوٓ يً أجوِى ّتبرنِى. فيبذا كضد اهيشٖخ تلّهَ اهِبى ُذا ؽً األّالد؟ 
 

َّ ِهِيْذِل »ّأظبف يؾوًٌب دلٖلج ُبيج ُّٕ: دى رفط األّالد اهذًٖ ٖرٖدًّ أً ٖأخّا إهَٖ. أً اهيشٖخ دؽب خاليٖذٍ هؾٌالدغ  أَل
ُّ رغى ضغر ؽيرُى. ّ، ّٖدخريِى ٖدّتِى نأشخبص :أّاًلهلد أراد اهيشٖخ أً ٖأخٕ إهَٖ األّالد ألٌَ  «.هُؤاَلِء َيَوُنوَح اهسََّيبَواِح

 أدة نل اهتشر تيب فِٖى األّالد اهضغبر. اهذٔ 
 

. فبألّالد ٖخدّوًّ ٓ يونّخَإهنل اهضفبح ّاهشرّع اهالزيج هالكخراة إهٓ اهلل ّاهدخّل ّاهشتة اهذبٌٕ أٌَ خخّفر فٕ األّالد 
 لٖد أّ ييبدنج،ج اهخالص تنل تشبعج دًّ أٔ خؾتضفبح اهتراءث ّاهتشبعج ّاهذلج تبهلل ّخضدٖق ناليَ. ُّذا ٖؾٌٕ كتّهِى هرشبه

ٖدخل اهيرء إهٓ يونّح اهلل  أٔ هنٕ «هيذل هؤالء يونوح اهسيواح» :أٌَ ّهِذا أّند اهيشٖخ فٕ ناليَ ّؽوٓ ؽنس اهٌبس اهتبهغًٖ.
ًِ َهِى » :ؽوَٖ أً ٖلتل خالص اهلل تتشبعج ّذلج نبألّالد خيبيًب. ّشتق هويخّوص اهيشٖخ أً كبل أٖظًب َخِرِجُعوا َاْهَحقَّ َأُكوُل َهُنِى: ِإ

ًِ َخِدُخُووا َيَوُنوَح اهسََّيبَواِح ٌّضٖر نبألّالد، هنٕ ٌدضل ٌخّاظؼ  ؽوٌٖب إذً أً  .(1:33)تشبرث يّخٓ«َوَخِصٌُروا ِيْذَل اأَلِواَلِد َفَو
 ل إهٓ يونّخَ.ؽوٓ خالص اهلل ٌّدخ

 
 هألّالد؟ ُل خدّتِى ّخؾبيوِى توعف ّيّّدث؟ يشخيؾٕيب ُٕ ٌغرخم هولبء: ٌؾّد هٌنرر اهخشبؤالح اهخٕ عردٌبُب فٕ تداٖج ُذا ا

ال خؾختر أشوّة اهيشٖخ فٕ اهخؾبيل يؼ أّأى خرام خٌغر هِى يً أؽوٓ ّخزدرٔ تِى ّتيّاُتِى؟ ّأدٖبًٌب خدبّل ضّدُى يشخًٌِٖب تِى؟ 
 األّالد يذباًل ُٖدخذْ؟

 
ًِ ُأِجَرٌث.»ر كبئاًل: شتق هويوم ّاهٌتٕ شوٖيبً أً نخة فٕ شفر اهيزايٖ ٌِْد اهرَّةِّ، َذَيَرُث اْهَتْط ًِ ِع ًَ ِيٌَراٌد ِي ٌُو ٌَِد  ُهَوَذا اْهَت َنِسَهبٍى ِت

ًَ اأَلِعَد ًَ َتْل ٌَُنوُِّيو ٌُْهِى. اَل ٌَْخَزِو ٌَبُء اهشَِّتٌَتِج. ُطوَتى ِهوَِّذي َيأَل َجِعَتَخُه ِي    ًـإً اهتٌٖ .(1-1:3:3)يزايٖر«اَء ِفً اْهَتبِةَجتَّبٍر، هَنَذا َأِت
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ُى إذً ترنج يً ؽٌد اهرة. ُّى نشِبى تٖد جتبر، أٔ هِى أذر نتٖر ّفّؾبل، ّٖنًّ يدغًٖب ذهم اهذٔ هدَٖ أّالد نذٖرًّ. ّؽوٓ 

تل ؽوٓ اهؾنس خشجٖؾِى، ّإً أشبءّا ٖجة ُذا األشبس ٖجة يؾبيوج األّالد يؾبيوج دشٌج ّاالُخيبى تِى ّؽدى ضّدُى أّ زجرُى، 
 ِى تدنيج ّهعف.  خأدٖت

 
ٌُّبم فٕ اهنخبة اهيلّدس ٌضبئخ ؽدٖدث هنٖفٖج يؾبيوج األُوًٖ هألّالد، ّهظرّرث إعبؽج األتٌبء هِى. ال تل إً إددْ اهّضبٖب 

فلد دؽب اهرشّل تّهس يً رشل اهيشٖدٖج األّائل  أيب. األّالد هنٕ ٖنريّا أُوِىاهؾشر اهخٕ أؽعبُب اهلل هنوٖيَ يّشٓ دؽح 
 ً ال ٖغٖغّا أّالدُى تل ٖرّتُّى تخأدٖة اهرة ّإٌذارٍ.األُوًٖ أ

 
فبألّالد ُى يذبل هٌب ٌدً اهنتبر أً هيذل هؤالء األوالد يونوح اهسيواح.  ّهؾّل أُى درس ٌأخذٍ يً نالى اهيشٖخ اٌٗف اهذنر:

ل عتٖؾٕ ؽوٌٖب ٌدً أً ٌشؾٓ هنٕ ّاهذلج اهنبيوج أٔ اإلٖيبً. فنيب أً األّالد ٖخدّوًّ تِذٍ اهضفبح تشن فٕ اهتراءث ّاهتشبعج
 ٌّضتخ يذوِى، هنٕ ٌدغٓ تيونّح اهشيّاح.  ٌيخونِب
 

إٌٌب ٌدً اهتبهغًٖ يشخؾتدًٖ يؼ األشف هوخعٖج، ّهِذا ؽوٌٖب أً ٌأخٕ إهٓ اهلل خبئتًٖ ؽً خعبٖبٌب، ّيؤيًٌٖ تبهيخّوص اهيشٖخ 
. ّؽٌدُب فلع ٌشخعٖؼ أً خخدّوٓ تِذٍ اهضفبح اهخٕ ٖيخونِب اهذٔ ّددٍ ٖلدر أً ٖدررٌب يً ؽتّدٖج اهخعّٖج ّٖجؾوٌب يً أّالد اهلل

  .   اهلل تبهخبهٕ إهٓ يونّح دخلاألّالد تبهعتٖؾج، ٌّ
        
 


