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 الَاددت َالحشعَو الدملث                  الهشٌخ أكَال                    ةرىاهج أىَار كاضفث      

 
ٌخبتؾ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خرح فٕ ُذا اهولبء اهخدٖد يً ترٌبيح أٌّار نبضفج. ٖشرٌب أً ٌررة تم ظدٖلٕ اهيشخيؾ 

إؿخبة اهٌبس يً رّهَ، نيب ٖدث يوٖئج تبهرنيج، ييب أثبر . هلد خنّوى اهيخّوط ٖشّؽ اهيشٖذ تأكّال ؿد«أكَال الهشٌخ»ؿٌّاً: 
 .بٌَ اٛهِٕؿوٓ شوػأٖغًب أنّدح 

 

تبهدّراً فٕ رولج لدى ؿوَٖ يً يتبُح اهرٖبث ٖزٖدم خّاء ّضـّرًا ُل خضـر يشخيـٕ تبهفراف اهٌفشٕ يً اهداخل؟ ّأً نل يب ُخ
نٖف ٖخخّوظًّ  ٖضـرًّ ُذا اهضـّر فٕ دّاخوِى ّال ٖـرفًّ؟ فيـؼى اهٌبس االرشبسُذا هشح ّردم فٕ  ُل خـوى أٌمّيفرغج؟ 

نبً اهِّٖد ٖرخفوًّ تـٖد اهفظذ،  إذ ؿٌديبُل خـوى يشخيـٕ أً اهيخّوط اهيشٖذ كد ؿبهح ُذا اهيّغّؽ تبهذاح؟ يٌَ أّ ٖخخٌتٌَّ. 
 :اهيشٖذ فٕ اهّٖى اٙخٖر يً اهـٖد ٌّبدْ كبئاًلٖشّؽ فّكف 
 
ٌُْلِةْل » ٌَْضَرِب.ِإِو َعِطَص َأَدْد َفْم ََ  َّ ٍّ ِإَل ٍَاُر َهاٍء َد ًِ َأْى َكاَل ٌَذا َعِو الرَُِّح «. َهِو آَهَو ِةً، َكَها َكاَل اْلِكَحاُب، َحِجِري ِهِو َةْطِى

ًَ َةِعُد، ٌَْلَةُمَُي، أَلوَّ الرََُّح اْلُلُدَس َلِن ٌَُكِو َكِد ُأِعِط ًِ ُهِزِهِعٌَو َأِو  أَلوَّ ٌَُشََع َلِن ٌَُكِو َكِد ُهجَِّد َةِعُد. َفَكِثٌُرََو ِهَو  الَِّذي َكاَو اْلُهْؤِهُىََو ِة
ُّ»اْلَجِهِع َلهَّا َشِهُعَا ٌَذا اْلَكاَلَن َكاُلَا:  ََ الىَِّة ٌُ ََ اْلَهِشٌُخ!»آَخُرََو َكاُلَا: «. ٌَذا ِةاْلَدِلٌَلِث  ٌُ  .(أ41-3::7)تضبرث ّٖرٌّب «ٌَذا 

  .فبتلّا يـٌبُذا  تخظرٖذ اهيشٖذ اهِبىاًٗ شٌخأيل أؿزائٕ 
 

ٌَْضَرِب»:كبئاًل اهيخّوط اهيشٖذ ٌبدْهلد  يشخيـٕ اهنرٖى، ََ  َّ ٌُْلِةْل ِإَل ُل خرس يشخيـٕ تّخّد فراف نتٖر  .«ِإِو َعِطَص َأَدْد َفْم
ُذا اهفراف ّخرّٔ ٌفشم تيوذاح ّيتبُح ُذٍ اهرٖبث؟ أّ  خضـر تبهخبهٕ تبهـػص اهرّرٕ؟ ُّل خربّل اً خيٚ ُل؟ ّفٕ داخوم

تّشبئل ضخٓ هنٌِى ؿبدّا خبئتًٖ. ّاهشتة ًٙ يوذاح ُذا اهـبهى ُذا اهفراف  ءربّل اهنثٖرًّ يلهلد تبٙيّر اهيبدٖج اهيخٌّؿج؟ 
الى اهلوتٕ ّاهرارج اهرلج. ًٙ ُذٍ ّيتبُخَ ّأيّرٍ اهيبدٖج اهيخٌّؿج ال خشخػٖؾ أً خيٚ فراف اهلوة يً اهداخل، أّ خـػَٖ اهش

 اٙيّر نوِب خـخز ؿً أً خشدد ارخٖبخبح اٌٛشبً اهرّرٖج. 
 

اهذٔ اخختر نل أٌّاؽ يوذاح ّيتبُح اهرٖبث، ّخيؾ هٌفشَ نيب كبل  ُّّ يب أّندٍ اهرنٖى ّاهيوم شوٖيبً كدٖيًب ّكتل يئبح اهشًٌٖ،
 دث ـر شّٖـٕ اهتضخٌّبح ّفرادٖس. ّاخخذ هٌفشَ يغًٌٖ ّيغٌٖبح ّخٌـيبح تٌ فغج ّذُتًب، ّتٌٓ هٌفشَ تّٖخًب ّغرس نرّيًب، ّؿيل
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ُثنَّ اْلَحَفجُّ َأَىا ِإَلى ُكلِّ »هنً يبذا نبٌح اهٌخٖخج تبهٌشتج هشوٖيبً اهرنٖى؟ نخة كبئاًل:  .ّيِيب اضخِخَ ؿٌٖبٍ هى ٖيشنَ ؿٌِيب ّشّٖداح.

ََِإَلى الحَّ ٍَا ٌََداَي،  َََأِعَهاِلً الَِّحً َعِهَمْح َََكِةُض الرٌِِّخ،  ًِ، َفِئَذا اْلُكلُّ َةاِطٌل  ًُ ِفً َعَهِم )شفر «اَل َهْىَفَعَث َحِدَج الضَِّهِسَعِب الَِّذي َحِعِةُح
َََكِةُض »أنّد أً اهنّل ال تل ٖخد شوٖيبً اهرنٖى فٕ نل يب ؿيوَ ّشـٓ إهَٖ يً يتبُح أٖج رارج كوتٖج. ( إذً هى 11:1اهخبيـج َةاِطٌل 

ََاَل َهْىَفَعَث َحِدَج الضَِّهِسالرٌِّ ًِ الَِّذي َحِعَب ِفٌ»ثى خشبءل كبئاًل:  «ِخ،  ٍَاِد َكْمِة ََِهِو اِجِح  ،ًِ ًُ َهاَذا ِلإِلْىَشاِو ِهِو ُكلِّ َحَعِة ًِ َحِدَج الضَِّهِس؟ أَلىَّ
ََ ٌُ ٌِّضا َةاِطٌل  ًُ. ٌَذا َأ ٌِِل اَل ٌَِشَحِرٌُخ َكْمُة ٌِّضا ِةالمَّ ًُ َغنٌّ. َأ َََعَهَم ًِ َأِدَزاْو،  َّاِه  .(17-11:1)شفر اهخبيـج«أَلوَّ ُكلَّ َأ

 
ًٌنل اهرنٖى شوٖيبً ّظف أٔ  يب أّندٍ أٖغًب اهيخّوط  ُّّل. ، ّؿيوَ غىٌّ، ّأً كوتَ ال ٖشخرٖذ تبهوٖأٖبى اٌٛشبً تأٌِب أرزا
 .ة(17:4)تضبرث ّٖرٌّب«ٌعطص أٌضًا»أٔ يبء يتبُح اهـبهى ّثرّخَ  «كل هو ٌضرب هو ٌذا الهاء»يّرث أً ؿٌديب كبل اهيشٖذ 

َّ ِإِو َعِطَص َأَدْد َفْم»:هوخيّؽ فٕ ناليَ هلد نضف اهيخّوط اهيشٖذ رّٔ اٌٛشبً أتدًا. ّاهشتة ًٙ يبء ُذا اهـبهى ال ُٖ ٌُْلِةْل ِإَل
ٌَْضَرِب اهيشٖذ  إهٓأٔ إهَٖ  ة أً ٖرّٔ ٌفشَ اهـػضٓ، هٖأحاهداخوٕ، ّٖرغاهـػص رلٖلج ُبيج ُّٕ: أً نل يً ؿٌدٍ ُذا ، «ََ

 اهـخٖة. ّٖيٚ فراغَ تشاليَ كوتَ اهيخّوط. ّؿٌدُب ٖرّٔ اهيشٖذ 
 

َهِو آَهَو »ّهِذا خبتؾ اهيشٖذ كبئاًل: يً داخوم؟ تبهيبء اهرٕ ضم فرشة، تل ٖفٖع رّٔ ؿػُل خـوى يشخيـٕ أً اهيشٖذ ال ُٖ
ٍّ ٍَاُر َهاٍء َد ًِ َأْى ّاهنخبة اهذٔ أضبر إهَٖ اهيشٖذ فٕ خظرٖرَ ٌُب، ُّ اهـِد اهلدٖى يً «. ِةً، َكَها َكاَل اْلِكَحاُب، َحِجِري ِهِو َةْطِى

اهٌتٕ إريٖب أً اهرة ُّ اهٌٖتّؽ اهذٔ خخرج يٌَ اهيٖبٍ اهرّٖج. ّخٌتأ اهٌتٕ إضـٖبء كبئاًل: ففٕ اهـِد اهلدٖى أؿوً اهنخبة اهيلدس. 
ٌََىاِةٌِع اْلَخاَلِط» ٌّا ِةَفَرٍح ِهِو  ٌَا فـٌديب ٖؤيً اٌٛشبً تبهيخّوط اهيشٖذ، ُٖرّٔ اهيشٖذ نٖبٌَ تبهيبء  .(7:11)إضـٖبء«َفَحِشَحُلََو ِه

 اليَ اهـخٖة. اهرٕ، ّٖفٖع ؿوَٖ تفررَ اهدائى ّش
 

َََهِجٌٍد»ُذا اهفرد اهذٔ ّظفَ اهرشّل تػرس فٖيب تـد   ًِ ٍُِجََو ِةَفَرٍح اَل ٌُْىَطُق ِة ة( ّّظف اهرشّل تّهس 1:1تػرس1)«َفَحِةَح
اهذٔ ٖؤيً تَ، أً . ُّذا يب كظدٍ اهيشٖذ تلّهَ: (3:4)فٖوٖتٕ«اهلِل الَِّذي ٌَُفَُق ُكلَّ َعْلل َشاَلنَة»اهشالى اهذٔ ٖرل تبٌٛشبً: ُذا 

ّتخـتٖر آخر ٖفٖع فرد اهلل اهيخٖد ّشاليَ اهـخٖة يً داخوَ، ّٖظتذ ّاغرًب ه٘خرًٖ.  خخرٔ يً تػٌَ أٌِبر يبء رٕ. 
ًِ ُهِزِهِعٌَو َأِو ٌَْلَة» نبً ٖضٖر نيب ذنر اهتضٖر ّٖرٌّب ّؿٌديب أؿوً اهيشٖذ ُذٍ اهرلٖلج ُمَُي، أَلوَّ َعِو الرَُِّح الَِّذي َكاَو اْلُهْؤِهُىََو ِة

ًَ َةِعُد، أَلوَّ ٌَُشََع َلِن ٌَُكِو َكِد ُهجَِّد َةِعُد  بً . إذ ؿٌديب ٖؤيً اٌٛشُّذٍ ٌلػج ُبيج ؿوٌٖب أً ٌخأيل تِب. «الرََُّح اْلُلُدَس َلِن ٌَُكِو َكِد ُأِعِط
 



  

 
 

3 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
اهلل اهفبئق اهّظف، ّشاليَ اهـخٖة.  فردكوتَ، ِّٖتَ  تبهيخّوط اهيشٖذ ٖرل رّد اهلل اهلدّس فٕ داخوَ، ُّّ اهذٔ ٖيٚ فراف

 ّؿٌدُب خخرٔ يً تػٌَ أٔ يً داخوَ أٌِبر يبء رٕ نيب كبل اهيشٖذ. 
 

ًَ َةِعُد، أَلوَّ ٌَُشََع َلِن ٌَُكِو َكِد ُهجَِّد َةِعُد»ّهٌالرؼ كّل اهتضٖر ّٖرٌّب أً  فولد ٌزل اهرّد اهلدس . «الرََُّح اْلُلُدَس َلِن ٌَُكِو َكِد ُأِعِط
اليٖذ اهيشٖذ ّاهيؤيًٌٖ تَ فٕ ّٖى اهخيشًٖ، تـد يّح اهيشٖذ اهنفبرٔ ؿوٓ اهظوٖة ّكٖبيخَ اهيخٖدث، أٔ تـد أً خيّخد ؿوٓ خ

َو ٌَكِثٌُرأوَ » ّنبً رد فـل اهٌبس ؿوٓ خظرٖذ اهيشٖذ ُذا:اهيشٖذ. ّٖرظل اهّٖى نل يً ٖؤيً تبهيشٖذ ؿوٓ اهرّد اهلدس. 
ٌَُّذا ِةاْلَدِلٌَل»َكاُلَا:  ٍنِهَى ََ الىَِّة ٌُ ََ اْلَهِشٌُخ!»آَخُرََو َكاُلَا: «. ِث  ٌُ ُّ اهٌتٕ، ّاهيشٖذ اهيٌخؼر اهذٔ خٌتأ أٔ خأند هِى أٌَ  «ٌَذا 

 ؿٌَ اٌٙتٖبء. 
 

    !خخختر ُذا االخختبر اهيخٖد؟ هى ال خؤيً اًٗ تبهيشٖذ اهيخّوط؟خرّٔ ؿػضم ّّيبذا ؿٌم يشخيـٕ أال خّد أً 
 

 


