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 اهثيبًٌّّ راتعجاه اهرولج      أكّال اهيشٖذ                                 ترٌبيح أٌّار نبشفج         
 
ٌخبتؼ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خضح أً  أُاًل ّيرضتًب تم يشخيؾٕ اهؾزٖز فٕ ُذا اهولبء اهسدٖد يً ترٌبيز أٌّار نبشفج. ٖشرٌب 

إؽسبة اهٌبس يً ضّهَ، نيب يشٖص تأكّال ؽدٖدث يوٖئج تبهضنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّػ اه«أكّال اهيشٖذ»ؽٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؽوٓ شوعأٖظًب أنّدح 
 

رًٖ؟ ّؽٌديب خلبتل شخضًب ّكؼ ُذا اهيدٖص ؽوٓ اٗخ دش اإلٌشبً ٌفشَ؟ ّنٖف خخضّرضدٖلٕ اهيشخيؼ، ُل ٖسّز أً ٖيخ
إً اهٌبس ؽبدث ال ٖذلًّ تبهشخص اهذٔ ٖيخدش ٌفشَ ّٖضبّل أً  ٖيخدش ٌفشَ يبذا ٖنًّ رد فؾوم؟ ُل خضّدق ناليَ ّخذق تَ؟

ضخٓ فٕ أٖبى  ٖفرط ذاخَ ؽوٓ اٗخرًٖ. ُل خؾوى يشخيؾٕ أً ُذٍ دائيًب نبٌح ٌغرث اهيسخيؼ إهٓ اهٌبس اهذًٖ ٖيخدضًّ أٌفشِى
ّهِذا اظعر اهيشٖص أً ٖسٖتِى اهيخّوص اهيشٖص؟ ّكد ضبّل اهِّٖد أً ٖوضلّا تبهيشٖص خِيج: أٌَ ّٖدؽٕ هٌفشَ يب ال ٖضق هَ. 

 يّظضًب اهضلٖلج ّتشنل سوٕ ّّاظص. 
 

َِبَدَخ»كبل اهيخّوص اهيشٖص هوِّٖد:  َّ َش ٌَب َأِعَوُى َأ ََّأ َّ آَخُر،  ُُ َُِد ِهٕ  َِٖشْح َرلًّب. اهَِّذٔ َْٖش َِبَدِخٕ َه ٌَْفِشٕ َفَش َُِد ِه ٌُْح َأْش ًِ ُن َُ اهَِّخٕ ِإ
َٕ َرقٌّ. َأ ُِ َُب ِهٕ  َُِد َّهِنِّٕ َأُكُّل َُذاَْٖش  ،ًٍ ٌَْشب ًِ ِإ َِبَدًث ِي ٌَب اَل َأْكَتُل َش ََّأ َِِد ِهْوَرقِّ.  َّ  ٌُْخِى َأِرَشْوُخِى ِإَهٓ َُّٖرَّب َفَش ُُ  ًَ ٌُْخِى. َنب ِهَخْخُوُصّا َأ

َّ ٍِ َشبَعًج.  ٌُِّر ُِِخّا ِت ًِ َخِتَخ ٌُْخِى َأَرِدُخِى َأ ََّأ ٌَِٖر،  َّ اأَلِعَيبَل اهَِّخٕ َأِعَطبٌِٕ اهشَِّراَج اْهُيَّكَد اْهُي ًِ َُّٖرَّب، أَل َِبَدٌث َأِعَظُى ِي ٌَب َفِوٕ َش َأيَّب َأ
 .ٌِٕ َّ اَٗة َكِد َأِرَشَو َُِد ِهٕ َأ َٕ َخْش ُِ َِب  ٌَب َأِعَيُو َِب اهَِّخٕ َأ ٌِ ِٖ ٍِ اأَلِعَيبُل ِتَع َِب، ُِذ َُ اهَِّذٔ َأِراُٗة أُلَنيَِّو ٌِٕ ََّٖاُٗة ٌَْفُش َُِد ِهٕ.َشَو َهِى  ْش

َّ اهَِّذٔ َأِر َُ َثبِتَخًج ِفُٖنِى، أَل َِٖشْح َهُنِى َنِوَيُخ ََّه  ،َُ َِٖئَخ َُ َّاَل َأِتَصِرُخِى  َُ َكطُّ،  َِّخ َِ. َفخُِّشّا اْهُنُخَة َخِشَيُعّا َص ًَ ِت ٌُّ ٌُْخِى ُخْؤِي َّ َهِشُخِى َأ ُُ  َُ َشَو
َٖ َِب َر َّ َهُنِى ِفٖ ًَ َأ ٌَُّنِى َخُظٌُّّ َٖبٌثأَل ًَ َهُنِى َر َّ ِهَخُنّ ًِ َخْأُخّا ِإَه ًَ َأ َّاَل ُخِرُٖدّ َُِد ِهٕ.  َٕ اهَِّخٕ َخْش ُِ َّ ًَّج.   .(04-3::5)تشبرث ّٖضٌّب«بًث َأَتِد

 فبتلّا يؾٌب.ُذا تخضرٖص اهيشٖص اهِبى اًٗ شٌخأيل 
 

. ألً شِبدخَ ؽً ٌفشَ هً خنًّ ًبِبدخَ هٖشح ضلّند اهيشٖص هوِّٖد فٕ اهتداٖج أٌَ إً نبً ٖشِد هٌفشَ فشضدٖلٕ اهيشخيؼ، هلد أ
ذى أشبر إهٓ شِبدث شخص آخر شِد ؽٌَ ُّّ اهٌتٕ ٖضٖٓ أٔ ّٖضٌّب اهيؾيداً. ّنبً اهِّٖد ٌٖغرًّ إهَٖ نٌتٕ ّٖذلًّ تَ.  يلتّهج.

 ل ـتبل، كـَ يؼ ذهم نيب كّهِذا كبل أً شِبدخَ ؽٌَ ُٕ ضق. ّيؼ أً اهيشٖص ال ٖلتل شِبدث يً إٌشبً إذ ُّ نويج اهلل األزهٕ، هنٌ
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أً ّٖضٌب اهيؾيداً نبً ُّ  تشِبدث ّٖضٌّب اهيؾيداً هنٕ ُٖلٌؼ اهِّٖد تأٌَ ُّ اهيشٖص اهيخّوص اهيوم اهذٔ نبٌّا ٌٖخغرٌَّ. ّكبل

 اهيٌٖر اهذٔ اتخِز اهِّٖد تٌّرٍ هشبؽج ّاضدث، أٔ هفخرث كضٖرث يً اهزيً. اهيّكد اهشرار 
 

 :إً نبً ُّ اهيشٖص أى أضد األٌتٖبء، فأسبتِىٖشأهٌَّ إهَٖ هاً ؽً اهيشٖص ؽٌديب ذُة اهفرٖشًّٖ ّتبهفؾل هلد شِد ّٖضٌّب اهيؾيد
«ُّ َٖبُء اهَِّت ُِّيّا َطِرَٖق اهرَّةِّ، َنَيب َكبَل ِإَشِع ُِّح َصبِرٍز ِفٕ اْهَترَِِّّج: َك ٌَب َص ِّد اهعرٖق هيً شٖأخ .«َأ أٔ  ٕ تؾدٍذى أؽوً هِى أٌَ إٌّيب ٖي

َّ اهَِّذٔ ُكْوُح »اهيشٖص يلتاًل إهَٖ ُخف كبئاًل:  ّؽٌديب رأْ ّٖضٌّب اهيؾيداً .هويشٖص ُُ َِٖرَفُع َخِطََّج اْهَعبَهِى! َُذا  ََّذا َرَيُل اهلِل اهَِّذٔ  ُُ
َِِد َُّٖرَّب َكبئاًل: ََّش ًَ َكِتِوٕ..  َُ َنب َْٖأِخٕ َتِعِدٔ، َرُخٌل َصبَر ُكدَّاِيٕ، أَلَّ  :َُ ٌْ ًَ اهشََّيبِء » َع ُِٖح اهرَُّّد ٌَبِزاًل ِيْثَل َرَيبَيٍج ِي ِإِّٕ َكِد َرَأ

ٌِٕ أُلَعيَِّد ِتبْهَيبِء، َذاَم َكبَل ِهٕ: اهَّ َّ اهَِّذٔ َأِرَشَو َُ، هِن ًِ َأِعِرُف ٌَب َهِى َأُن ََّأ  .َِ ِٖ َِ، َفَِذَفبِشَخَلرَّ َعَو ِٖ َُّيِشَخِلرِّا َعَو َّ ِذٔ َخَرْ اهرَُّّد ٌَبِزاًل  ُُ ا 
ًُ اهلِل َّ اِت ُُ ًَّ َُذا  ِِِدُح َأ ََّش ُِٖح  ٌَب َكِد َرَأ ََّأ  .(50-51، 54-12، ::15)تشبرث ّٖضٌّب«اهَِّذٔ َُٖعيُِّد ِتبهرُِّّد اْهُلُدِس. 

 
 أسل، هلد شِد اهٌتٕ ٖضٖٓ ؽً اهيشٖص شِبدث ضضٖضج، ّأّند هوِّٖد أً اهيشٖص ُّ اهذٔ شٖأخٕ تؾدٍ تبهرغى يً أٌَ نبً كتوَ،

ٖنًّ ُّ ضلًب اهيشٖص اهذٔ  ،ّأؽغى يٌَ. ّأً اهلل ٌفشَ كد أؽعبٍ ؽاليج أً اهذٔ خرْ اهرّش ٌبزاًل ؽوَٖ يذل ضيبيج يً اهشيبء
ّخخترٌب اهتشبئر األخرْ أٌَ ؽٌد يؾيّدٖج اهيشٖص نبً ضّح يً اهشيّاح ش اهلدس. ُّذا اهذٔ ضضل تبهظتع. ٖؾّيد اهٌبس تبهرّ

َّ اِتٌٕ ا»كبئاًل:  ُُ َِ ُشِرِرُحَُذا  ؽً اهيشٖص أٌَ ُّ اتٌَ اهضتٖة.  أٖظًب أٔ أً اهلل اٗة كد شِد .(5:::)تشبرث يّخٓ«ْهَرِتُٖة اهَِّذٔ ِت
 اهيؾيداً ؽً ضلٖلج شخضٖج اهيشٖص.هّٖضٌّب  ًاأٔ اتٌَ تبهيؾٌٓ اهيسبزٔ اهرّضٕ ّهٖس اهضرفٕ. ّنبً ُذا خأنٖد

 
غٖر ّٖضٌّب اهيؾيداً. ّذهم ؽٌديب ٖشِد هَ ِّٖد هوضدٖد ؽً شبُد ُبى آخر يشخيؾٕ اهنرٖى، ذى اٌخلل اهيشٖص فٕ ناليَ يؼ اه

ٍِ اأَل»كبل:  َِب، ُِذ َّ اأَلِعَيبَل اهَِّخٕ َأِعَطبٌِٕ اُٗة أُلَنيَِّو ًِ َُّٖرَّب، أَل َِبَدٌث َأِعَظُى ِي ٌَب َفِوٕ َش َٕ ََّأيَّب َأ ُِ َِب  ٌَب َأِعَيُو َِب اهَِّخٕ َأ ٌِ ِٖ ِعَيبُل ِتَع
َِ ٌَِٕخْش َّ اَٗة َكِد َأِرَشَو أسل، إً اهؾسبئة اهتبُرث اهخٕ نبً اهيشٖص ٖلّى تِب خشِد ّخؤند أٌَ ُّ اهيشٖص يخّوص اهؾبهى  .«ُد ِهٕ َأ

أضدُى تنل ُذٍ اهؾسبئة يً ٌفشَ، إً هى ٖنً ُيرشل يً كتل اهلل. ٌُّب أّند  اهذٔ أرشوَ اهلل اٗة. فيً غٖر اهيؾلّل أً ٖلّى
 ً اهلل اٗة ٌفشَ ٖشِد هَ أٖظًب، تبهرغى يً أٌِى هى ٖشيؾّا ضّخَ ّال أتضرّا ُٖئخَ.اهيشٖص هوِّٖد أ

 
اهلل اٗة يً خالل نويخَ اهخٕ أؽوٌِب هِى فٕ نخة اهؾِد اهلدٖى، اهخّراث ّاهيزايٖر ّاألٌتٖبء. ألٌِى هّ ضّدكّا نويخَ ّهلد شِد هَ 

َٕ اهَِّخٕ َخْش»: ٗيٌّا تَ، أٔ ٗيٌّا تبهيشٖص اهيخّوص. ّهِذا كبل هِى ُِ َّ ًَّج.  َٖبًث َأَتِد َِب َر ًَّ َهُنِى ِفٖ ًَ َأ ٌَُّنِى َخُظُّّ  ِهٕ.   َُِدَفخُِّشّا اْهُنُخَة أَل
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َٖبٌث ًَ َهُنِى َر َّ ِهَخُنّ ًِ َخْأُخّا ِإَه ًَ َأ يً هلد دؽب اهيشٖص اهِّٖد هنٕ ٖفّخشّا اهنخة، أٔ هنٕ ٖتضذّا فٕ نخة اهؾِد اهلدٖى «. َّاَل ُخِرُٖدّ

. ّأتوغِى أٌِى ٖخُّيًّ إً نبٌّا ٖغًٌّ أٌِى شٖسدًّ  فٕ ُذٍ األشفبر اهضٖبث األتدٖج، أٔ اهعرٖق اهيؤدٔ إهٓ اهنخبة اهيلدس
ِى هّ أرادّا أً ٖؾرفّا ضلٖلج شخضٖخَ اإلهِٖج، فاهضٖبث. هنً اهضلٖلج أً ُذٍ اهنخة سيٖؾًب خشِد هَ أٔ هويشٖص اهيخّوص اهيوم. 

ًّّ فٕ اهخّراث ٖشٖر ّٖريز إهٓ اهيشٖص اهيخّوص، ّهّسدُّب فٕ أشفبر ا خٌتأ األٌتٖبء هلد هؾِد اهلدٖى، اهخٕ خشِد هَ. ألً نل يب د
َِٖرَفُع َخِطََّج اْهَعبَهِى!»ؽٌَ ّؽً يسٖئَ هخالص تٌٕ اهتشر. ّهِذا كبل ؽٌَ اهٌتٕ ٖضٖٓ:  ََّذا َرَيُل اهلِل اهَِّذٔ  ّتًّٖ هِى اهيشٖص أٌِى  «ُُ

 أً ٖأخّا إهَٖ ٖؤيٌّا تَ هخنًّ هِى ضٖبث. ال ٖرٖدًّ 
 

ُّّ ضيل اهلل ّيبذا ؽٌم يشخيؾٕ؟ أهى خلخٌؼ تنل ُذٍ اهشِبداح اهضّٖج ؽً اهيشٖص اهيخّوص؟ أّال خّد أً خأخٕ إهَٖ ّخؤيً تَ؟ 
أّالد اهلل  ُّنذا خضضل ؽوٓ اهغفراً اهنبيل يً خعبٖبم، ّخضتص يًاهذٔ كّدى ٌفشَ ذتٖضج ؽوٓ اهضوٖة هوخنفٖر ؽً خعبٖبم. 

  ّخضغٓ تبهضٖبث األتدٖج. 
 


