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  واهثياٌوً شاةعثها اهحولث                  اهيشٍح أكوال                   ةرٌايج أٌوار ناضفث        

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

إؿجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب ؿدٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر  . هلد خنّوى اهيخّوط ٖشّؽ اهيشٖخ تأكّال«أكوال اهيشٍح»ؿٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؿوٓ شوػأٖغًب أنّدح 

 

ٌخبتؾ فٕ هلبء اهّٖى يشخيـٕ ددٖذٌب ؿً اهدّار اهذٔ جرْ تًٖ اهجيّؽ ّاهيخّوط اهيشٖخ. فلد الدلح اهجيّؽ اهيشٖخ تـد أً 
ّا. ّدؿبُى هنٕ ٖـيوّا ال هوػـبى اهتبئد، ٌِى أنوّا يً اهختز فضتـأجرْ ؿجٖتج إػـبيِى. فأّغخ هِى اهيشٖخ أٌِى ٖجرًّ ّراءٍ أل

ٌَِعَيَل َأِعَياَل اهلِل؟»ّؿٌديب شأهٍّ ػَٖ اتً اإلٌشبً، أٔ ُّ اهيشٖخ. تل هوػـبى اهتبكٕ هودٖبث األتدٖج اهذٔ ٖـ ٌَْفَعُل َححَّي   هىَأَجاَة« َياَذا 
ٌُوا ِةاهَِّذً ُهَو َأِرَشَوُه هَذا ُهَو َعَيُل» َوَكاَل َهُهِى:اهيشٍح ٍَُشوُع  ًِ ُحْؤِي (. أٔ أٌِى تبإلٖيبً تَ 62-62:2)تضبرث ّٖدٌّب«اهلِل: َأ

 ٖدظوًّ ؿوٓ اهػـبى اهتبكٕ. 
 

ًَ ِةَم؟ َياَذا َحِعَيُل؟»هنٌِّى تبهرغى يً ُذٍ اهـجٖتج اهخٕ أجراُب أيبيِى كبهّا هَ:  ٌُْؤِي ٌََرى َو ٍٍَث َحِصٌَُع ِه ََّث آ ٌَا َفَأ َّ  آَةاُؤ َأَنُووا اْهَي
ٍَْأُنُووا ًَ اهشََّياِء ِه َُّه َأِعَطاُهِى ُخِةّزا ِي ٍَِس ُيوَشي َأِعَطاُنُى »َفَلاَل َهُهِى ٍَُشوُع: «. ِفٌ اْهَةرَِِّّث، َنَيا ُهَو َيْنُحوْب: َأ اْهَحقَّ اْهَحقَّ َأُكوُل َهُنِى: َه

ًَ اهشََّياِء، َةْل َأِةٌ ٍُِعِطٍُنُى اْه ًَ اهشََّياِء،اْهُخِةَز ِي َّ ِي ٍَاًت ِهْوَعاَهِى ُخِةَز اْهَحِلٍِل ًَ اهشََّياِء اْهَواِهُب َح َّ ُخِةَز اهلِل ُهَو اهَّاِزُل ِي َفَلاُهوا «. أَل
ًٍ هَذا اْهُخِةَز»َهُه:  ٌَا ِفٌ ُنلِّ ِحٍ ٍَاِت. َي»َفَلاَل َهُهِى ٍَُشوُع: «. ٍَا َشٍُِّد، َأِعِط ٌَا ُهَو ُخِةُز اْهَح ًِ ِةٌ َفاَل َأ ًِ ٍُْؤِي َّ َفاَل ٍَُجوُع، َوَي ًِ ٍُْلِةْل ِإَه

ًَ ٍُِحُيوٌٌِ، َوَهِشُحِى ُحْؤِيٌُو ٌَُّنِى َكِد َرَأ فبتلّا  دّار اهيذٖرتِذا اهاًٗ (. شٌخأيل 62-2::6)تضبرث ّٖدٌّب«ٍَِعَطُص َأَةّدا. َوهِنٌِّ ُكْوُج َهُنِى: ِإ
 يـٌب أظدكبئٕ. 

 
هٖػبهتٍّ تأً  إػـبى اهجيّؽ أيبى أؿٌِٖى، ٖأخًّ اًٗ أظدكبئٕ؟ إذ تـد أً أجرْ اهيشٖخ ؿجٖتج غرٖتًب أير أّهئم اهٌبسأهٖس 

ِى ئلختشًٖ اهدبدذج اهخٕ دظوح يؾ آتبذى خدّدٍّ كبئوًٖ: ّأٌح يبذا خـيل؟ ّأغبفّا ي هنٕ ٖؤيٌّا تَ.أخرْ  جرٔ آٖج أٔ أؿجّتجُٖ
 تٌٕ إشرائٖل فٕ اهترّٖج ؿٌديب أخرجِى اهلل يً يظر.  يً
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ًّ ففٕ خوم األٖبى أٌزل اهلل هنٕ يً اهشيبء، ُّّ نتزر اهنزترث أتٖع ّػـيَ نػـى كػبئف اهزٖح، ّٖلٖح نبهختز، هِى  اهي
نوٖى اهلل اهٌتٕ يّشٓ ُّ اهذٔ ٌُّب نضف هِى اهيشٖخ دلٖلج ُبيج نبٌّا ٖجِوٌِّب ُّٕ أٌَ هٖس  ٖأنوّا ّال ٖيّخّا جّؿًب فٕ اهترّٖج.

ًّ يً اهشيبء، ُب ُّ اًٗ ٖـػّٕأٌَ نيب أٌزل اهلل اٗة كدٖيًب ايبء، تل إٌَ اهلل اٗة اهشيبّٔ. أؿػبُى اهختز يً اهش هِى اهختز  هي
ًَ اهشََّياِء »اهدلٖلٕ يً اهشيبء. ّأغبف اهيخّوط اهيشٖخ كبئاًل:  َّ ُخِةَز اهلِل ُهَو اهَّاِزُل ِي ٍَاًت ِهْوَعاَهِىأَل إً ختز اهلل اهذٔ  «.اْهَواِهُب َح

 هوتضرٖج نّوِب. اهدلج ٌزل يً اهشيبء اًٗ ُّ اهختز اهذٔ شِٖة اهدٖبث 
 

ًٍ هَذا اْهُخِةَز»ؿٌدُب ػوتح اهجيّؽ يٌَ كبئوج:  ٌَا ِفٌ ُنلِّ ِحٍ هلد ؼٌّح اهجيّؽ أً اهيشٖخ يب زال ٖخنّوى ؿً اهختز «. ٍَا َشٍُِّد، َأِعِط
ٔ خأنوَ، ّهِذا ػوتّا يٌَ أً ٖـػِٖى ُذا اهختز دائيًب. هنً اهيشٖخ هى ٖنً ٖخددد ؿً ُذا اهختز اهذٔ ٌأنوَ ّٖيًٖب، تل نبً اهذ

َّ َفاَل »هِذا خبتؾ كبئاًل هِى: ؿً ٌفشَ ُّّ اهذٔ ٌزل يً اهشيبء، ّنبً اهيً ٖريز إهَٖ.  ٖخدّدد ًِ ٍُْلِةْل ِإَه ٍَاِت. َي ٌَا ُهَو ُخِةُز اْهَح َأ
ًِ ِةٌ َفاَل ٍَِعَطُص َأَةّدا ًِ ٍُْؤِي إً اهيشٖخ ُّ ختز اهدٖبث اهدلٖلٕ، اهذٔ ؿٌديب ُٖلتل إهَٖ اإلٌشبً، ٖشدد ادخٖبجبخَ  أجل،. «ٍَُجوُع، َوَي

 اهدٖبث ّهً ٖـػص إهٓ األتد.  اهرّدٖج، ّؿٌدُب هً ٖجّؽ رّدًٖب. ّؿٌديب ٖؤيً تَ ٖرخّٔ يً يبء
 

أؿؼى يً ُذٍ اهـػّٖج اهيّجبٌٖج؟ أً ٖأخذ اهيرء ختز اهدٖبث ؿً ػرٖق اإلٖيبً تبهيخّوط اهيشٖخ؟ ّخبتؾ يشخيـٕ ٌُبم  ُل
ًَ»اهيشٖخ كبئاًل هوجيّؽ:  ٍُِحُيوٌٌِ، َوَهِشُحِى ُحْؤِيٌُو ٌَُّنِى َكِد َرَأ ّؽ اهيشٖخ ّجًِب هّجَ، ّضبُدح هلد رأح اهجي. «َوهِنٌِّ ُكْوُج َهُنِى: ِإ

 ؿجبئتَ اهتبُرث، هنٌِب تبهرغى يً نل ذهم هى خؤيً تَ. 
 

ًَ » :يشخيـٕ اهنرٖى، يبذا نبً رد فـل اهجيّؽ ؿوٓ نالى اهيشٖخ؟ هلد خذيرّا ؿوَٖ ألٌَ كبل ٌََزَل ِي ٌَا ُهَو اْهُخِةُز اهَِّذً  َأ
ٌََزْهُج َأ» ّخشبءهّا: «.اهشََّياِء  ٌِّ ٍَِف ٍَُلوُل هَذا: ِإ ًَ ِةَأِةٍِه َوُأيِِّه؟ َفَن ًُ َعاِرُفو ًَ ٍُوُشَف، اهَِّذً ٌَِح ٍَِس هَذا ُهَو ٍَُشوَع ِة ًَ َه ِي

ُّهد  َهلد ٌؼر أّهئم اهٌبس إهٓ اهيشٖخ ٌؼرث شػدّٖج، دًّ اهـّدث إهٓ دبدذج ّالدخَ، ّنٖف أٌ (.66-2::6)تضبرث ّٖدٌّب«اهشََّياِء؟
يؤندًا ناليَ اهشبتق ّيّغدًب ّهِذا أجبتِى اهيشٖخ  اهـذراء يرٖى.أيَ تػرٖلج ؿجبئتٖج ؿً ػرٖق دوّل اهرّح اهلدس فٕ أدضبء ّ

 : اهيزٖد ؿً ُذا اهيّغّؽ فلبل هِى
 
ٌَّث. » ٍَاٌت َأَةِد ًُ ِةٌ َفَوُه َح ًِ ٍُْؤِي ٍَأَاْهَحقَّ اْهَحقَّ َأُكوُل َهُنِى: َي ٌَا ُهَو ُخِةُز اْهَح َّ ِفٌ اْهَةرَِِّّث َوَياُحوا. َ هَذا ُهَو اْهُخِةُز اِت. آَةاُؤُنِى َأَنُووا اْهَي

ٌََزَل ِي ُّ اهَِّذً  ٌَا ُهَو اْهُخِةُز اْهَح ًُ َواَل ٍَُيوَج. َأ ٌَْشا ٌُْه اإِل ٍَْأُنَل ِي  ٌِ ًَ اهشََّياِء، ِهَن ًِ هَذا اْهُخاهَّاِزُل ِي ًِ َأَنَل َأَحْد ِي ٍَا ًَ اهشََّياِء. ِإ ِةِز ٍَِح
ٌَا ُأِعِطٌ ُهَو َجَشِدً اهَِّذً َأِةِذُهُه  ٍَاِت اْهَعاَهِىِإَهي اأَلَةِد. َواْهُخِةُز اهَِّذً َأ ًِ َأِجِل َح  .(:1-63:2)تضبرث ّٖدٌّب«ِي



  

 
 

3 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
تد. إذً إً اإلٌشبً ؿٌديب ٖؤيً تبهيخّوط اهيشٖخ ٖنًّ نيً ٖأنل يً ُذا اهختز اهدٕ اهذٔ ٌزل يً اهشيبء ّٖدٖب إهٓ األ

ًّ فٕ اهترّٖج ّيبخّا، هنً إً أنل أدد يً ُذا اهختز، أٔ آيً تبهيخّوط اهيشٖخ هً  ّأّغخ هِى اهيشٖخ كبئاًل: أً آتبئِى كد أنوّا اهي
 ٖـرف اهيّح، ّٖدٖب إهٓ األتد. 

 
. ٌُّب رتػ نضف اهيشٖخ هوجيّؽ دلٖلج جدٖدث ُّٕ: أً اهختز اهذٔ ٖـػَٖ ُّ جشدٍ اهذٔ شٖتذهَ يً أجل دٖبث اهـبهىذى 

جشدٍ ؿوٓ اهظوٖة. أجل، إً اهيشٖخ ُّ اهختز اهدٕ ألٌَ تذل  تضخظَ نبهختز اهدٕ، ّيّغّؽ خلدٖىاهيشٖخ تًٖ أُيٖج اإلٖيبً 
ُّنذا ؿٌديب ٖؤيً اإلٌشبً تبهيشٖخ اهيخّوط اهذٔ يبح ؿوٓ اهظوٖة هوخنفٖر ؿً خػبٖبٍ، جشدٍ ؿوٓ اهظوٖة هفداء اهتضرٖج. 

اهختز اهدٕ. ّخنًّ اهٌخٖجج أٌَ ٖدؼٓ تبهغفراً ؿً خػبٖبٍ، ّٖظتخ يً أّالد اهلل، ّٖخأند أٌَ ؿٌد يّخَ ٖنًّ نيً أنل يً ُذا 
 شُخٌلل رّدَ هخنًّ فٕ دغرث اهرة فٕ اهشيبء، ّفٕ اهٌِبٖج شٖوتس اهجشد اهييجد ّٖـٖص إهٓ األتد.

 
ص إهٓ األتد؟ أّال خرغة أً خؤيً تبهيخّوط ظدٖلٕ اهيشخيؾ، أال خّد أً خأنل يً ُذا اهختز اهدٕ ؿً ػرٖق اإلٖيبً ّخـٖ

اهيشٖخ اهذٔ تذل جشدٍ يً أجوم ؿوٓ اهظوٖة؟ إٌِب ؿػٖج يجبٌٖج ؿؼٖيج خلّدى هم، فِل خرام خشخفٖد يً ُذٍ اهفرظج اهيخبدج 
 أيبيم اًٗ ّكتل فّاح األّاً؟ 

 
  

 


