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 الثهبىَوَالشبدشج  الحملج       أكَال الهشٌح                      ترىبهح أىَار كبضفج                  
 
ٌخبتؾ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح أً  أُاًل ّيردتًب تم يشخيـٕ اهـزٖز فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبضفج. ٖشرٌب 

إؿجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب هيشٖخ تأكّال ؿدٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أثبر . هلد خنّوى اهيخّوط ٖشّؽ ا«أكَال الهشٌح»ؿٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؿوٓ شوػأٖغًب أنّدح 
 

ُل إػـبى اهجشد ّإضتبؿَ يشخيـٕ  ٖنفٕ هنٕ ٌـٖص دٖبث ٌُٖئج؟ ُّل األيّر اهيبدٖج يً جيؾ اهيبل ّاهشـٕ الكخٌبء اهييخونبح 
أً ٌػوتِب  أى أً ٌُبم أيّر أخرْ غٖر يبدٖج ؿوٌٖبٖضتؾ اإلٌشبً دلًب؟ ضِّاخَ ٖجوة اهشـبدث؟ ُّل اهرنع ّراء يوذاح اهجشد ّ

  هنٕ ٌرّٔ دٖبخٌب ٌّضـر تبالنخفبء؟
 

ؿٌديب نبً اهيخّوط اهيشٖخ ؿوٓ األرع أجرْ ؿجٖتج إػـبى اهجيّؽ يً خيشج أرغفج ضـٖر ّشينخبً. فأػـى فٕ ُذٍ 
ٌِى اثٌخٕ ؿضرث كّفج يً اهِنشر. ّهّيب رأْ اهجيّؽ ُذٍ اهـجٖتج أخذّا اهـجٖتج خيشج آالف رجل ؿدا اهٌشبء ّاألّالد. ّفغل ؿ

 :ّؿٌديب ّجدح اهجيّؽ اهيشٖخ كبهّا هَ ٌِى رنتّا اهشفً فٕ تدٖرث ػترٖب.ٖالدلًّ اهيشٖخ يً ينبً إهٓ آخر، دخٓ أ
 
ٌَُىب؟» َََكبَل: « ٌَب ُهَعمُِّن، َهَخى ِصِرَح  ٍُِن ٌَُشَُع  ٌُِخِن آٌَبٍح، َتْل أَلىَُّكِن َأَكْمُخِن اْلَحقَّ اْلَحقَّ »َأَخبَت ٌَِس أَلىَُّكِن َرَأ َأُكَُل َلُكِن: َأْىُخِن َخْطُمُتََىِىً َل

َِّج الَّ ٌَبِث اأَلَتِد َشبِو، أَلوَّ ٌَذا اهلُل اٍُة َكِد ِذي ٌُِعِطٌُكُن اِتُو اإِلْىِهَو اْلُخِتِز َفَضِتِعُخِن. ِاِعَهُمَا اَل ِلمطََّعبِن اْلَتبِئِد، َتْل ِلمطََّعبِن اْلَتبِكً ِلْمَح
ًُ ًُ: «. َخَخَه ٍُِن:« َهبَذا َىْفَعُل َحخَّى َىِعَهَل َأِعَهبَل اهلِل؟»َفَلبُلَا َل َََكبَل َل ََ » َأَخبَة ٌَُشَُع  ٌُ ََ َعَهُل اهلِل: َأِو ُخْؤِهُىَا ِتبلَِّذي  ٌُ ٌَذا 
ًُ  دائيًب.يً اهػـبى أً ُدف اهجيّؽ اهخٕ خالدلَ ُّ هنٕ ٖضتـِى  هيشٖخاهيخّوط اؿوى هلد  .(62-62:2)تضبرث ّٖدٌّب«َأِرَشَم

 فبتلّا يـٌب. تبهدّار اهِبى اهذٔ دار تًٖ اهيخّوط اهيشٖخ ّاهجيّؽ اًٗ شٌخأيل 
 

تل ؿوِٖى أً يً اهػـبى اهتبئد اهزائل،  دُىتئضتبؽ أجشبفلػ هلد دؿب اهيخّوط اهيشٖخ اهجيّؽ أً ال ِٖخيّا ظدٖلٕ اهيشخيؾ، 
تً اإلٌشبً، أٔ اهيخّوط إلضتبؽ أرّادِى يً اهػـبى اهذٔ ٖتلٓ إهٓ األتد، ُذا اهػـبى اهرّدٕ اهذٔ ّّٖفرٍ هِى اٖشـّا أٖغًب 

 شأل اهجيّؽ اهيشٖخ:  . ّؿٌديبٖػوتَُّ اهذٔ ّ يؾ اهـوى أً ُذا اهػـبى اهرّدٕ ُّ اهذٔ خخيَ اهلل اٗة، أٔ ظبدق ؿوَٖاهيشٖخ. 
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ََ َعَهُل اهلِل: »أٔ يبذا ٌفـل هنٕ ٌدظل ؿوٓ ُذا اهػـبى اهرّدٕ؟ أجبتِى اهيشٖخ كبئاًل: . «َهبَذا َىْفَعُل َحخَّى َىِعَهَل َأِعَهبَل اهلِل؟» ٌُ ٌَذا 

ًُ ََ َأِرَشَم ٌُ  .«َأِو ُخْؤِهُىَا ِتبلَِّذي 
 
ً تأً ٖؤيً تبهيشٖخ اهذٔ أرشوَ. فِّ اهيخّوط اهّدٖد اهذٔ أرشوَ اهلل أجل، إً أؿؼى ؿيل ٖلّى تَ اإلٌشبً إػبؿج هلل ٖنّ 

اهرّح  ضتؾاهّشٖوج اهّدٖدث اهخٕ خجـل اهيرء ٖدظل ؿوٓ اهػـبى اهرّدٕ اهذٔ ُٖاهخالط اهنبيل. ُّّ هنٕ ّّٖفر هوتضر جيٖـًب 
شدٖد دبجبح اهجشد اهيبدٖج اهيخٌّؿج يً ػـبى هى ٖنً ُدف اهيخّوط اهيشٖخ يً يجٖئَ إهٓ ؿبهيٌب ُّ خٌـى، ّاهلوة يً اهداخل. 

فـل نل ُذا ؿٌديب نبً ؿوٓ األرع. هنً نبً هَ ُدف أؿؼى ّأشيٓ يً ذهم تنثٖر، ُّ ، يؾ أٌَ هويرغٓ ّإكبيج هويّخّٓضفبء 
 ّإرّاء رّدَ يً اهداخل. ج اهخػٖئج ُدف خدرٖر اإلٌشبً يً ؿتّدٖ

 
أرتـًٖ ٌِبرًا ّأرتـًٖ هٖوج جبؽ أخٖرًا. فخلّدى إهَٖ اهيجّرة ظبى ذُة إهٓ اهترّٖج، ّتـديب  ٖخترٌب اإلٌجٖل اهيلدس أً اهيشٖخ 

ًَ َََكبلالهشٌح َفَأَخبَة «. ِإِو ُكْىَح اِتَو اهلِل َفُلْل َأِو َخِصٌَر ٌِذِي اْلِحَخبَرُث ُخِتّزا»أٔ إتوٖس ّكبل هَ:  ََِحَدُي : »ل ٌَِس ِتبْلُخِتِز  َهْكُخَْة: َل
ٌَب  ٌَِس ِتبْلُخِتِز» :أجل .(3-4:3)تضبرث يّخٓ«اإِلْىَشبُو، َتْل ِتُكلِّ َكِمَهٍج َخْخُرُج ِهِو َفِن اهلِلٌَِح ٌَب اإِلْىَشبُو َل ً اهختز ٖلٖح إ«. ََِحَدُي ٌَِح

. ّاهيشٖخ دّٖجشّْ نويج اهلل اه ٖضتـِبفلػ، تٌٖيب ٌدً تدبجج أٖغًب إهٓ يً ٖلٖح أرّادٌب يً اهداخل. ّال ّٖجد يً جشد اإلٌشبً 
 ٌفشَ ُّ نويج اهلل اهدّٖج اهذٔ أخٓ إهٓ اهـبهى، ّهِذا ؿوٌٖب أً ٌؤيً تَ هنٕ ٌدظل ؿوٓ اهػـبى اهرّدٕ اهذٔ ٖتلٓ إهٓ األتد.

 
خـٖشًب ّال ٖـرف يشخيـٕ اهنرٖى، ُل خـوى أً األيّر اهيبدٖج ال ّهً خضتؾ أّ خرّٔ اإلٌشبً؟ فنى يً إٌشبً غٌٕ ٖجد ٌفشَ 

ّنى يً إٌشبً يـٌٓ اهشـبدث ّاهرادج. ّنى يً إٌشبً رنع ّراء ضِّاح اهجشد ّيوّذاخَ فوى ٖدظد إال اهيرارث ّاهتؤس ّاهضلبء. 
إً جيٖؾ ُذٍ األيّر اهيبدٖج ال خرّٔ غوٖل اإلٌشبً، ّال خـػَٖ خّّفر هَ اهػـبى هنٌَ ال ٖشخػٖؾ أً ٖأنوَ تشتة أيراغَ اهنثٖرث. 

رادج اهخٕ ٖشـٓ إهِٖب. ّهِذا ٌجد اهتضر ٖشـًّ ّٖرنغًّ ّراء اهشراة. نبهذٔ ٖجرٔ فٕ اهظدراء ّٖؼً أٌَ كد ّجد اهيبء اه
 اهذٔ ٖرّٔ غوٖوَ، فئذا تَ يجرد شراة، فٖيّح يً اهـػص. 

 
ُكلُّ َهِو ٌَْضَرُة ِهِو ٌَذا »ث: ّهِذا كبل اهيشٖخ يّرإهٓ األتد.  هنً ؿٌديب ٖأخٕ اإلٌشبً إهٓ اهيخّوط اهيشٖخ ّٖؤيً تَ، خرخّٔ رّدَ

ًِ َأَىب َفَمِو ٌَِعَطَص ِإَلى اأَلَتِد، َتِل ا ََلِكِو َهِو ٌَْضَرُة ِهَو اْلَهبِء الَِّذي ُأِعِطٌ ٌِّضب.  ٌَْىُتََع َهبٍء اْلَهبِء ٌَِعَطُص َأ  ًِ ًِ ٌَِصٌُر ِفٌ ْلَهبُء الَِّذي ُأِعِطٌ
ٍَّج ٌَبٍث َأَتِد  بل ـيً ي ٕـاهفبٌبدٔ اهيى ـيبء ُذا اهـبهُذا اهيبء أٔ أجل، إً يً ٖضرة يً  .(43-44:3ث ّٖدٌّب)تضبر«ٌَْىَتُع ِإَلى َح
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ّاهشتة أتدًا. هنً ؿٌديب ٖضرة يً اهيبء اهدٕ اهذٔ ٖلّديَ اهيخّوط اهيشٖخ فوً ٖـػص إهٓ األتد.  هً ٖرخّّٔييخونبح ّيوّذاح 

  جيّؽ ؿً اهػـبى اهتبكٕ إهٓ األتد اهذٔ ُٖضتؾ اهٌفس.ألٌَ ٖرّٔ رّدَ يً اهداخل. أٔ خيبيًب نيب كبل اهيشٖخ هو
 

هـّل اهشؤال اًٗ: أًٖ ٌجد ُذا اهيبء اهدٕ اهذٔ ٖلّديَ اهيخّوط اهيشٖخ؟ ّهوجّاة ٌلّل: إٌٌب ٌجدٍ ؿً ػرٖق اإلٖيبً تبهيخّوط 
ًُ»اهيشٖخ. نيب كبل اهيشٖخ هوجيّؽ فٕ ؿظرٍ:  ََ َأِرَشَم ٌُ اهذٔ أرشوَ اهلل هخالط اإلٌشبً. ٌؤيً تبهيشٖخ  أٔ. «َأِو ُخْؤِهُىَا ِتبلَِّذي 

ٌـى، إً خالط اهلل ُّ يّجبٌٕ ّتدًّ ثيً هنل يً ٖؤيً تبهيخّوط اهيشٖخ. فيِيب نبٌح خػبٖب اإلٌشبً ؿؼٖيج ّيخٌّؿج، ّيِيب 
ّٖظتخ يً أّالد اهلل نبً تـٖدًا ؿً اهلل، فتيجّرد إٖيبٌَ تبهيشٖخ اهذٔ يبح يً أجوَ ؿوٓ اهظوٖة، ٌٖبل اهغفراً ؿً خػبٖبٍ، 

 . ُذا ُّ اهيبء اهدٕ اهذٔ ٖتلٓ إهٓ األتد. تدوّل اهرّح اهلدس فٕ كوتَ
 

إال اهخٖتج ّاهٖأس ّاهيرارث؟ يً شـٖم ّراءُب ّيبذا ؿٌم يشخيـٕ؟ أهى خخـة يً أيّر ُذا اهـبهى اهيبدٔ اهفبٌٕ؟ أّ هى خدظد 
اهشـبدث  اهلبدر أً ٖجوة اهرادج ّاالػيئٌبً إهٓ دٖبخم، ّخخختر يـٌٓيب ؿوٖم إال أً خؤيً تبهيشٖخ اهيخّوط اهفرٖد، فِّ ّددٍ 

 فِّ اهيبء اهدٕ اهذٔ ِٖتم أٖغًب اهدٖبث األتدٖج.  اهدّلج،
  

 


