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 الخسعَوالثبىيج َ الحملج            أكَال الهسيح                  ترىبهج أىَار كبشفج                   

 
ٌخبتغ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح أً  أُاًل ّيردتًب تم يشخيؼٕ اهؼزٖز فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبشفج. ٖشرٌب 

إػجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب يشٖخ تأكّال ػدٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّع اه«أكَال الهسيح»ػٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕػوٓ شوطأٖضًب أنّدح 
 

ُل خخشٓ اهظويج يشخيؼٕ؟ ُّل خخبف اهشٖر فٕ شبرع يظوى؟ تدق إً اهظويج يرػتج ُّٕ أير غٖر يدتة هدٌٖب جيٖؼًب. 
ٌب ٌدة اهٌّر ٌّنرٍ اٙشٖبء يً دّهٌب، ٌّخوّيس طرٖلٌب. فنوّػٌديب ٖأخٕ اهوٖل ٌرغة أً ٌشؼل اهضّء هنٕ ٌرْ اٙشخبص ّ

يً اهظالى ٖتدأ تبهضفٖر هنٕ ٖخفف ػً ٌفشَ،  . فؼٌديب ٖخبف اهيرء»اهظالىفٕ ضفٖر اهخبئفًٖ »ٌُبم خؼتٖر شبئغ ٖلّل: اهظويج. 
 ّهشدث خّفَ ٖطوق اهضفٖر. ّٖدبّل أً ُٖظِر ه٘خرًٖ أٌَ غٖر خبئف يً اهظويج. هنً اهدلٖلج خنًّ ػنس ذهم خيبيًب، فِّ

 
هنً ُل خؼوى أٌٌب ٌشّتَ اهخطّٖج  ُل خؼوى يشخيؼٕ أٌَ ذتح ػويًٖب أً اهظويج خؼٌٕ غٖبة اهٌّر؟ فال ّجّد هوظويج تدد ذاخِب.

شبً تبهظويج؟ فنيب أً اهظويج خؼٌٕ غٖبة اهٌّر ُنذا اهخطّٖج خؼٌٕ غٖبة اهٌّر فٕ دٖبث اإلٌشبً. فبهخطّٖج ػٌديب خشٖطر ػوٓ اإلٌ
ّهِذا ٌجد أً اهيخّوص اهيشٖخ كد خدّدد ػً ُذا  ٖشوم تبهٌّر أٔ فٕ طرٖق اهضالح. خضتخ دٖبخَ يظويج، ّال ٖشخطٖغ أً

ًُ ُىَُر اْلَحَيبِث:»اهيّضّع تبهذاح ػٌديب كبل ََ ُىَُر اْلَعبَلِن. َهِو َيْخَتِعِىي َفاَل َيِهِشي ِفي الظُّْمَهِج َتْل َيُكَُو َل ٌُ  .(1::8ّٖدٌّب)تشبرث «َأَىب 
  فبتلّا يؼٌب.  ٖشّع اهيشٖختِذا اهخضرٖخ اهِبى هويخّوص اًٗ شٌخأيل 

 
فيبذا كضد اهيشٖخ تِذا اهخؼتٖر؟ إٌَ أراد اهلّل أٌَ نيب  .«ٌَ ىَر العبلن»هلد أّند اهيخّوص اهيشٖخ فٕ خضرٖدَ يشخيؼٕ أٌَ 

رّدًٖب. ّنيب أً اهشيس ػٌديب خظِر خخخفٕ  اهذٔ ٌٖٖر دٖبث اإلٌشبً ، ُنذا ُّ ٌّر اهؼبهىٖر اهؼبهى اهطتٖؼٕشيس ُٕ اهخٕ خٌأً اه
 ُّ اهٌّر اهذٔ ٖطرد اهخطّٖج يً دٖبخٌب.اهظويج، ُنذا اهيشٖخ 

 
ًُ»هِذا ٌجد أً اهتشٖر ّٖدٌّب فٕ تداٖج تشبرخَ نخة كبئاًل:  ٍََد ِلمىَُِّر،  َكبَو ِئْىَسبْو ُهِرَسٌل ِهَو اهلِل اِسُه ٍَبَدِث ِلَيْش ُيََحىَّب. ٌَذا َجبَء ِلمشَّ

ٍََد ِلمىَُِّر. َكبَو الىَُُّر اْلَحِليِليُّ الَّ ََ الىََُّر، َتْل ِلَيْش ٌُ ًِ. َلِن َيُكِو  ََاِسَطِخ ِذي ُيِىيُر ُكلَّ ِئْىَسبوآ ِِخّيب ِئَلا اْلَعبَلِن. َكبَو ِفي ِلَكِي ُيْإِهَو اْلُكلُّ ِت
ًُ اْلَعبَلُناْلَعب َََلِن َيِعِرْف  ،ًِ ََِّو اْلَعبَلُن ِت ََُك  ٕ ـإً ُذٍ اٖٗبح اهيلّدشج خنشف هٌب دلٖلج ُبيج، ُّٕ أً اهٌت .(81-1:8)تشبرث ّٖدٌّب«َلِن، 
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ِّد اهطرٖق أيبى اهيشٖخ. ّأٌَ هى ٖنً ُّ اهٌّر تل هٖشِد هوٌّر اهدلٖلٕ ٖدٖٓ  ويشٖخ أٔ هّٖدٌّب اهيؼيداً، كد ُأرشل يً كتل اهلل هٖي
ًّّ اهؼبهى.شاهذٔ   ٌٖٖر نل إٌشبً. ّنشف دلٖلج ُبيج أخرْ ػً يبُٖج ُذا اهٌّر اهدلٖلٕ أٌَ تَ ن
 

بء يٌَ تل ُّ دلٖلج. ًٙ اهيشٖخ ُّ هٖس ادػُّذا أير ُبى هوغبٖج ٖؤند هيبذا اػختر اهيشٖخ ٌفشَ أٌَ ُّ ٌّر اهؼبهى. فناليَ 
اشخدق أً ٖنًّ تّاشطخَ ُخولح اٙنّاً ّاهؼّاهى. ّكد خجّشد ّخٌبزل إهٓ ػبهيٌب، هِذا ذٔ اهنبئً فٕ اهلل اٗة ّاهنويج اهلل اٙزهٕ 

َهِو َيْخَتِعِىي َفاَل َيِهِشي ِفي الظُّْمَهِج َتْل »كبئاًل: أٖضًب ّهِذا خبتغ اهيخّوص اهيشٖخ ناليَ  هؼبهى اهدلٖلٕ اهذٔ ٖطرد اهظويج.ُّ ٌّر ا
ًُ ُىَُر اْلَحَيبِث فيً اهتدِٖٕ أً نل يً ٖختؼَ شٖشغ ٌّر اهيشٖخ فٕ داخوَ، فئذا نبً اهيخّوص اهيشٖخ ُّ ٌّر اهؼبهى . «َيُكَُو َل

ُّنذا ٖشخطٖغ أً ٖشوم فٕ اهٌّر، أٔ فٕ طرٖق اهضالح ّاهتر اهظويج أٔ اهخطٖئج يً دٖبخَ.  ُذا اهٌّر ّتبهخبهٕ ٖطرد
 ُّ اهذٔ ٖضٕء دٖبخَ ّٖلّدُب.  ّاالشخلبيج، ّٖتخؼد ػً نل يب ُّ شرٖر ّفبشد. إذ أضتخ اهٌّر

 
ُّل ٌُبم يً شخص أضبء اهٌّر دٖبخَ ٖدة أً ٖؼّد إهٓ اهظويج؟ ّهِذا نخة اهرشّل ّٖدٌّب إهٓ اهيؤيًٌٖ تبهيشٖخ فٕ 

ًِ» رشبهخَ كبئاًل: َََلِيَس ِفي ًِ: ِئوَّ اهلَل ُىَْر  ََُىْخِتُرُكِن ِت  ًُ ََ اْلَخَتُر الَِّذي َسِهِعَىبُي ِهْى ٌُ ًُ  ٌَََذا  ُظْمَهٌج اْلَتخََّج. ِئِو ُكْمَىب: ِئوَّ َلَىب َشِرَكًج َهَع
ََ ِفي الىَُِّر ٌُ ََلِكِو ِئِو َسَمْكَىب ِفي الىَُِّر َكَهب  َََلِسَىب َىِعَهُل اْلَحقَّ.  َشِرَكٌج َتِعِضَىب َهَع  ، َفَمَىبَََسَمْكَىب ِفي الظُّْمَهِج، َىْكِذُة 

  اهذٔ ُّ ٌّر تبهنوٖج.  هٌب شرنج يغ اهلل خبهلٌبٌشوم تبهٌّر خنًّ ػٌديب أٔ  .أ(7-1:8ّٖدٌب8)«َتِعض
 

ضدٖلٕ اهيشخيغ، إذا نبً اهيشٖخ ُّ اهٌّر اهدلٖلٕ اهذٔ ٖضٕء دٖبث اإلٌشبً، فويبذا ال ُٖلتل إهَٖ نل اهٌبس اهذًٖ ٖؼٖشًّ فٕ 
أدد رؤشبء اهِّٖد يً َ ػً ُذا اهشؤال ػٌديب كبل هٌٖلّدٖيّس اهظويج أٔ فٕ اهخطٖئج؟ أجبتٌب اهيخّوص اهيشٖخ ٌفش

َََأَحةَّ الىَّبُس الظُّْمَهَج َأْكَثَر ِهَو الىَُِّر»اهفرٖشًٖٖ: ٌَِي الدَِّيُىََىُج: ِئوَّ الىََُّر َكِد َجبَء ِئَلا اْلَعبَلِن،  ٍُِن َكبَىْح ِشرِّيَرًث. ََأوَّ ٌََِذِي  َِْهبَل ، ََأوَّ َأ
َََأهَّب َهِو َيْفَعُل ا ُكلَّ َهِو  .ًُ َِْهبُل ََتََّخ َأ ََاَل َيْؤِخي ِئَلا الىَُِّر ِلَئالَّ ُخ ًُ َيِعَهُل السَّيِّآِح ُيِتِغُض الىََُّر،  َِْهبُل ٍََر َأ ْلَحقَّ َفُيْلِتُل ِئَلا الىَُِّر، ِلَكِي َخْظ

ٍَب ِتبهلِل َهِعُهََلٌج   .(8:-1::8)تشبرث ّٖدٌّب«َأىَّ
 

شخيرّا فٕ اهذٔ ُّ اهيشٖخ اهيخّوص، ٌِٙى ٖدّتًّ اهتلبء فٕ اهظويج، أٔ ٖرغتًّ أً ٖ إهٓ اهٌّر اهٌبس ال ُٖلتوًّيؼظى إذً إً 
ٖراٍ أدد ػٌديب ٖيبرس أً  رغة فِى ُٖتغضًّ اهٌّر، ّاهشتة ٌَٙ ٖنشف أػيبهِى اهشرٖرث. ّال أدد طتؼًب ٖدٖبث اهخطّٖج ّاٗذبى. 

 َ هنً فٕ اهيلبتل ٌُبم يً ُٖلتل إهٓ اهٌّر أٔ إهٓ اهيشٖخ اهيخّوص، ٌٙ. رٖرث، هِذا ٖدة اهظويجاهشُخفضخ أػيبهَ هنٕ ال اهخطٖئج 
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ٖرٖد أً ٖخّة ػً خطبٖبٍ ّآذبيَ، ّأً ٖضٕء اهيشٖخ دٖبخَ. ّػٌدُب ٖشخطٖغ أً ٖشوم فٕ اهٌّر، ّأً ٖتخؼد ػً طرٖق اٗذبى 

 ٔ آيً تبهٌّر. تل أٖخترر أيبى اهلل ٌَٙ َكفلط ّاهخطٖئج. ُذا اإلٌشبً 
 

ُل خؼوى يشخيؼٕ أً اإلٌشبً ػٌديب ُٖلتل إهٓ اهٌّر، أٔ ٖؤيً تبهيشٖخ اهيخّوص، ٖضتخ ُّ ٌفشَ ٌّرًا هوؼبهى؟ هِذا كبل اهيشٖخ 
ََْما َجَتل، »هخاليٖذٍ ّهويؤيًٌٖ تَ:  ٌَْج  َُِضَ ًُ َخِحَح ََاَل ُيَِكَأْىُخِن ُىَُر اْلَعبَلِن. اَل ُيِهِكُو َأِو ُخْخَفا َهِديَىٌج َه َََيَضُعََى ُدََو ِسَراّجب 

ََْما اْلَهَىبَرِث َفُيِضيُء ِلَجِهيِع الَِّذيَو ِفي اْلَتِيِح ٌّرًا أٖضًب إذً إً اهيؤيً تبهيشٖخ ُٖضتخ . (81-1::8)تشبرث يّخٓ«اْلِهْكَيبِل، َتْل 
 ه٘خرًٖ ال ٖينً اخفبؤٍ، ًٙ شِبدخَ اهدّٖج ّاشخلبيخَ خظِر أيبيِى تنل ّضّح. 

 
، أٔ ٌٖر اهيشٖخ دٖبخم ّٖطرد اهظويج يٌِبِل خّد يشخيؼٕ أً ُخلتل أٌح إهٓ اهٌّر اهدلٖلٕ أٔ إهٓ اهيشٖخ اهيخّوص؟ ُّنذا ُٖف

 ّٖغفر خطبٖبم ّخضتخ يتررًا أيبى اهلل! ، ٖدررم يً ػتّدٖج اهخطّٖج
 

 
 


