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 ميالد املسيح وميالد اإلنسان

 

وَُِْض ادلـُخ ٖٙ عوح اهلل اًْضوؽ، وٖٙ ؾظعاء مل رؿغل عجاًل 
ُرضؾً ٖغمي، نُب٘ ُٖالصًا بذلًُّب، مل حيضس ْٝ ٚػًن يط ال ٖٙ يجّ وال ٖٙ 

ٞظا ادلُالص األؿهبع ادلًضَّؿخ، ومجُؽ األٚجُبء ثؿض! ؿجى ؤ٘ ربضَّصذ ؾٙ 
رٛجإوا ؾٛٝ ثأَبد َضًنح، وَبٚذ احلىاصس َٓهب رزجٝ حنىٜ، ورٛزهٍ 
بُْٝ، دىت اْؼٖٙ يُّ بٚٝ ؿُجٓف ٖٓئٝ َىٔ رلُئٝ، ويض َب٘، نُجضت 

 ثبْزبعَز جضَضًا ٖٛظ ادلُالص.
ىاًل وُٞظا مل َُٙ ادلـُخ ٚجًُّب ُْزٛجَّإ ؾٙ رلٍء ؤدض آسغ، وال عؿ

هبع جـضًا،  «َٓٗخ اهلل»َٛزهٍ ؾٛض رُُّٗ عؿبْزٝ، ثّ َب٘ ٞى 
(، وؾبف َةٚـب٘ 7: 2هبئغًا يف هىعح اْٛبؽ آسظًا كُّ اْؿجض! )يف 

 .«اثٙ اإلٚـب٘»ثٌن اْٛبؽ، وَصؾب ٚهـٝ 

رلضًا »وُْٛٝ َب٘ طا رلض بذلٍ عآٜ ؤسوبئٜ عئَب اْؿُب٘، رلضًا نغَضًا 
وٞى يبِ ؾٙ ٚهـٝ ب٘ اهلل ؤثىٜ )َى  (.14: 1)َى  «َٗب ْىدُض ٖٙ اِة

ٞظا ٞى اثين »ٚبصاٜ ٖٙ اْـٗبء ؾًٓ ٖـٗؽ ٖٙ رالُٖظٜ (. واهلل 18: 5
 (7: 9 )ٖغ «امسؿىا. احلجُت، ْٝ

ُٖظّٞ، دىت  وُْٛٝ وًؽ ٚهـٝ َبْؿجض، اسزُبعًا، ثبرٌبؼ ؾجُت و
ال ؤؾىص ؤمسُُٕ ؾجُضًا... ُْين يض »َغنؽ َّ اْؿجُض بىل صعجخ ثٛىَّرٝ!! 

(، 15: 15)َى  «ُزُٕ ؤدجبء ألين ؤؾُٓٗزُٕ ثُّ ٖب مسؿزٝ ٖٙ ؤيبمسَّ
وؤسًٓ ٚهـٝ يضع ٖب ؤُٖٛٝ ٖٙ َّ رلض غبٞغ دىت َزهغَّـ ْلغَخ 
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اِالٔ ٖؽ اْٛبؽ، ٞظٜ اِالٔ اْيت ُوْض سوُوًب ٍُْ حيٗٓهب ؾٛهٕ 
َبٖٓخ، ًْننؽ ْؿٛزهب ؾٙ ثين اإلٚـب٘، وَزىِّجهب يف اْٛهبَخ دبىد 

ـَِٓٝ ًٌَبء صَٙ ودُٕ رإصَت، ؾٙ َّ سطبح األعى،  اسزُبعٌ، َيج
 ُْهجهٕ دبىرٝ ثغاءح.

َٕ رإصَت ؾٙ سطُخ  ُْ ٍٙ وُد وُٞظا مل ََُؿض ادلىد ْإلٚـب٘ يٌبء َصَِ
 وؾٙ بمث ورؿضٍّ، ثّ دُٕ ثغاءح وَهَّبعح!

ويبٔ ادلـُخ ٖٙ ثٌن األٖىاد دبجض وجالِ وٖلُئخ ؿجى ؤ٘ ؤؾٓٙ 
ٓجخ ؾًٓ ادلىد، وطجُؿخ احلُبح ؾٛهب، نإؾطً ْإلٚـب٘ ثبًُْبٖخ يىح اْك

اجلضَضح ادلٗزضَّح ٖؽ اهلل ثؿض ادلىد وبىل األثض، َـزٗضٞب اإلٚـب٘ ٖٙ 
ادلـُخ وثغوح اهلل ٖٛظ اِ٘ َؿغثى٘ دلب ٞى آٍد. نإهجذٛب، وحنٙ اِ٘ 

 يف يُبٖخ ادلـُخ، ال ميٛؿٛب ادلىد ؾٙ اْجًبء يف دُبح ٖؽ اهلل ال رؼوِ.
ٝ ثأالٖٝ وٖىرٝ ويُبٖزٝ، نىٞت ُٞظا ادزٌٙ ادلـُخ اْؿبمل َٓ

اإلٚـب٘ ُٖالصًا جضَضًا يف ُٖالصٜ، وآالًٖب كبنُخ ثأالٖٝ، وٖىرًب دبىرٝ، 
 ويُبٖخ َّّّٖعح حلُبح ؤسغي ؤثضَخ.

ضح عودُخ ـة٘ ادلـُخ جؿّ اإلٚـب٘ سًُٓخ جضَـؤو دبؿىن آسغ، ن
َب٘ سًُٓخ رغاثُخ ودـت. وهبعد دُبح اإلٚـب٘ شلزضَّح يف اهلل ثؿض ؤ٘ 

  ٖب ال اهبَخ.بىل
وثبْزبيل، مل ََُؿض رغاة األعى ؤو اجلٛؾ ؤو آْى٘ ؤو اْؿٛوغ اْظٌ 
َٛذضع ٖٛٝ اإلٚـب٘، ؿجت نشغ ؤو ؾَّخ ؾبع نُٗب ثؿض! نبإلٚـب٘، َّ 

 بٚـب٘، يض ذبَّٛؾ ثبدلـُخ، وثبْزبيل ثبهلل يف ادلـُخ!!
ًًن ومل َرُؿض ادلغؤح ٖٙ صو٘ اْغجّ، وال اْؿجض ٖٙ صو٘ احُلغ، وال اْه
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ٖٙ صو٘ اَْكٍِٛ، وال اجلبّٞ ٖٙ صو٘ احلُُٕ، ال َإاهب دًىو بٚـب٘ 
راسظ ثبدلٛطى ؤو راسظ قالثًب؛ ثّ ٍٞ ؾطُخ اهلل ْإلٚـب٘ دبُالص ادلـُخ، 
بط عنؽ اْجلغَخ نُٝ بىل صعجخ ثٛىَّرٝ، نوبع اُّْ ؤثٛبء اهلل َُِضَؾِى٘!! 

 واْجٛى٘ ٖزـبوو٘ يف َّ كٍء.
َىٔ ُٖالص ادلـُخ، دلًناس ؤثىٌ زلهىظ ْٝ  ًْض وَُِْض اإلٚـب٘ جضَضًا

يف اْـٗىاد، ْهغح ْٙ َُٛـؼؼ ٖٛٝ، ورلض ال َُٛطى ثٝ. ٞى ؾطبء رلَّبين 
ْإلٚـب٘ اْظٌ كجؽ كًبًء َؾِجَغ اْضٞىع، نُٗب َب٘ ُٖالص ادلـُخ ؤؾػٕ 
ٞجبد اهلل ْإلٚـب٘، ُٞظا هبع ْٛب ٞظا ادلًناس ٖؿٝ يف اْـٗبء َؿطُخ 

ِٙ طا َلزغٌ اْلٗؾ ؤو رلَّبُٚخ، َبْلٗؾ واذل َٗ ىاء ْٓشًُٓخ اْزغاثُخ، ن
ِٙ طا َجُؽ  اذلىاء؟ ُٞظا اهلل يف ادلـُخ ال َجُؽ ثّغٜ ثضٗٙ، وال يُبٖزٝ وال َٖ

 ًٖناصٝ يف اجملض.
ِٙ ًَغؼ َُهزخ ْٝ )ْى  َٖ ِٙ َطٓت جيض، و َٖ ِٙ َـإِ َإسظ، و َٖ  َّ

(. ثّ وؤَضغ ٖٙ طٍْ، نةٚٝ َـجًٛب بىل ثبة اْـااِ ؾُٛٝ: 10: 11
ٞإٚظا وايم ؾًٓ اْجبة وؤيغؼ، ب٘ مسؽ ؤدض هىيت ونزخ اْجبة »

 (20: 3)عئ  «ؤصسّ بُْٝ وؤرؿلًَّ ٖؿٝ وٞى ٖؿٍ.
َٖلبؾًب ؾًٓ وجٝ األعى َٓهب ُّْ ثين  ب٘ ثٛىََّخ اهلل يض هبعد 

 اإلٚـب٘، يف ُٖالص ادلـُخ!
   

، “نىو ثلغٌ”اْجلغَخ مل رـزىؾت ُٖالص ادلـُخ ثؿض، دبؿٛبٜ اْـ 
ٓهب هبع ذلب نشِّب وؾضغح، قًن ؤاهب رـًن ورزذغٌَّ حنى ٞظا ادلُالص أل٘ ؾً

ُٖجهٕ ًًَٓهب ٖٙ  حبغَخ رهىو وؾُهب. نبْجلغَخ َلضٞب بىل ؤؾًٓ هىد 
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اْضاسّ وٌَطغٔ نُهب اًطغاًٖب، ُرؿجِّغ ؾٛٝ دبههىٖبد رٛطًهب صو٘ ؤ٘ 
رُزلم ثؿض ٖوضعٞب اْؿٓىٌ، وزبغجهب َوُذبد رغرهؽ ٖٙ َّ 

ًب ويف ََٚهٍؾ وادض. نبُّْ َٛبصٌ ثٌغوعح ودزُٗخ ؤيطبع األعى ٖؿ
اْـالٔ، ؿالٔ ؾًٓ ٖـزىي اْؿبمل َٓٝ!! ودًىو اإلٚـب٘ ُّْ 
بٚـب٘!! ودغَخ اْلؿىة، واْغؤٌ، واْزؿجًن، واْؿجبصح، ودى رًغَغ 

 ادلوًن، وؾضٔ االحنُبػ، وعنؽ اْهىاعو ثٌن اْطجًبد واحلُبح األنٌّ.
ب عجّ اْـُبؿخ ؤو االجزٗبؼ ٞظٜ ُْـذ رلغَّص كؿبعاد، َٗب َػٛه

ؤو االيزوبص ؤو اْضَٙ، وُْٛهب سوبئن اإلٚـب٘ اجلضَض اْظٌ َزؿطَّق 
بُْهب ألاهب ُوٞجذ ْٝ ْزُى٘ جؼًءا دُِّب ٖٙ َُبٚٝ وطجُؿزٝ اْؿُٓب اجلضَضح، 
َُٖظالًّ  ثضواهب َإ٘ اإلٚـب٘ يف كجٝ ٚىٔ جيٓؾ يف اْػٓٗخ وغالِ ادلىد 

ؤٚب »ؾُٓٝ ٚىع اهلل َىٔ ُٖالص ادلـُخ  ثًُىص َإاهب ٖٙ دضَض، دىت ؤكغو
ِٙ َزجؿين نال ميلٍ يف اْػٓٗخ َٖ (، أل٘ يف 12: 8)َى  «ٞى ٚىع اْؿبمل، 

ادلـُخ رٛبػِ اهلل بىل ؤؾٗبو َُب٘ اإلٚـب٘ وؤًبء حبجٝ ويضاؿزٝ َّ 
غالٔ طجُؿزٝ، وثضَّص َّ ؤدؼاٚٝ، ويطؽ َّ يُىصٜ وؤوٞبٖٝ، وؤؾطبٜ 

(؛ َّ 16: 1وٚؿٗخ نىو ٚؿٗخ )َى َّ ٖب َزٛبؿت واحلُبح األنٌّ، 
 سوبئن اإلٚـب٘ اجلضَض.

وطبدلب كؿغ اإلٚـب٘ ؤٚٝ نبيض ذلظٜ اْوهبد، نـُػّ دبئغًا يًًٓب ثّ 
صبئغًا ٖزٗغِّصًا ؾًٓ َّ وًؽ، ال َهزإ َطٓجهب ثةحلبح وحيطِّٕ يف ؿجُٓهب 
َّ اًُْىص، ألاهب عودٝ اجلضَضح اْيت ْٙ َـزطؿٕ ْٓذُبح ثضواهب ؤٌ 

 ٖؿىن.
َبٚذ ٞظٜ اخلوبئن اْيت َُٛبَصي هبب اِ٘ رجضو َإاهب رلغَّص وب٘ 
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دًىو ؤو ؤهبْخ بٚـبُٚخ ؤو دى وطين ؤو رًضُّٔ دٌبعٌ ؤو انزشبع 
ثلغٌ، بال ؤاهب يف دًًُزهب رػّ رؿجِّغ رؿجًنًا سهًُب ؾٙ اٖزضاص عوح 
اإلٚـب٘ اجلضَض حنى اهلل، واْزهُُّا ادلٛبؿت ْٓزاليٍ ٖؿٝ ؾًٓ ٖـزىي 

 ُخ!ُٖالص ادلـ
ادلـُخ وَُِْض جبـض ٖٙ عوح اهلل وٖٙ ؾظعاء؛ جـض بذلٍ ٞى، 
ًٖضَّؽ، شلزض، ال دضوص ْٝ، َلّٗ اْجلغَخ َٓهب ثبْزجين؛ نًض يُّ يف 
 ِٙ َٖ اُْزبة ب٘ ادلـُخ ٞى آصٔ اْضبين، عؤؽ اْجلغَخ اجلضَضح، َّ 

ـَِٓٝ واؾزٗض ثبمسٝ َىْض ْٝ ثبْغوح وَوًن اثًٛب هلل نُٝ!  َيج
ى ؤثى اْجلغَخ اجلضَضح ثبْزجين! ْظٍْ ًَىِ اُْزبة ادلـُخ، بط٘، ٞ

(. ٞاالء يف دًًُزهٕ 10: 2)ؾت  «آٍد ثإثٛبء َضًنَٙ بىل اجملض»ؤٚٝ 
ُٕٞ جـضٜ اُْجًن ادلٗزض ُْكطٍِّ َّ ؤجُبِ اْضٞىع يف اْـٗبء  اْغودُخ 

ُْجٗؽ َّ كٍء »واألعى. ًَىِ ثىْؾ اْغؿىِ ؾٛهٕ وؾٛٝ ُٞظا: 
 (10: 1)ؤل  «ٖب ؾًٓ األعى، يف طاٌ.يف ادلـُخ ٖب يف اْـٗىاد و

وُْٙ ادلـُخ مل َجٓف ثؿض بىل ّٖء يبٖزٝ يف اإلٚـب٘! أل٘ اْجلغَخ مل 
رجٓف ثؿض ّٖء يبٖزهب يف ادلـُخ. اْجلغَخ بىل اِ٘ رٛٗى نُٝ رلغص منى، 
وُْٙ مل رُزّٗ هىعهتب اْٛهبئُخ ْزطبثى هىعح ادلـُخ. ادلـُخ ثضؤ 

ثوىعح جُٛٛهب  “رزىدَّٕ”اْجلغَخ  َزوىَّع يف اْلؿبعاد نًط، وَإ٘
اجلضَض، وُْٛهب يف ٚهؾ اْىيذ رزًَُّإ، وثبؿزٗغاع، رغاصهب ادلُذ اْظٌ 
ؾبنزٝ. نهٍ اِ٘ يف رىرُّغ ثٓف ؤيوبٜ: دغوة، ٚـؼاؾبد، رلبؾبد، 

، دغٖب٘، ذبىَؽ، نًغ، بثبدُخ، صىعح ؾضاوح، سوبٔ، ربؼُّة، رُزُّّ، ربضٍّ
 ؾًٓ اْزًُٓض واْؿهخ واْغورٌن واْضَِّٙ وؾًٓ اهلل ٚهـٝ.
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ًُُّا َٓٝ؟ ٚؿٕ، دلبطا ٞظا َٓٝ ٖؿًب ويف جُّ وادض؟ ؤُْؾ  دلبطا ٞظا اْز
أل٘ »ٞظا أل٘ اْجلغَخ ذبىػ اِ٘ سلبًهب األسًن؟ باهب روغر ٖزىجؿخ 

 (3: 37)بف  «ْىالصح.األجَّٛخ صََٚذ بىل ادلىْض وال يىح ؾًٓ ا
اْجلغَخ روغر ثلؿبعاهتب اجلضَضح وَإاهب هتظٌ: ؿالٔ ؾبدلٍ، ؿالٔ 
ؿالٔ وُْؾ ؿالٔ! ٖاسبغاد َّ َىٔ يف َّ ُٖب٘ وثال ٞضوء، ٖب 
ٞظا؟ اْجلغَخ رغَض ؤ٘ رزكَُّغ ؾٙ كُٓهب وُْٙ ال َـؿههب ًٖناصهب 

ضَين!! أل٘ اْزًُٓضٌ، ؿُبؿًُب َب٘ ؤو اجزٗبؾًُب ؤو ايزوبصَِّب ؤو دىت اْ
َّ ًٖناصهب ؤهجخ َؿىػٜ اْغوح. ًْض رؿهَّٙ اًْضمي َٓٝ وؤٚنت، ويبعة 
ـِؽ اْجلغَخ وال َُكٍِٛ ؾٙ جىؼ،  ؾًٓ االًٗذالِ، وؤهجخ ال َُلج
وُْؾ ؤّٖ، يف اْىايؽ، بال يف ُٖالص جضَض ْجلغَخ جضَضح رىْض ٖٙ 

 اْغوح!!
دُبح ٞظٜ ٍٞ احلُبح اُْهًٌَٓ! وال ميُٙ ؤ٘ رُى٘ دُبح ؤنٌّ ٖٙ 

بال دبًضاع ؾّٗ اْغوح، عوح اهلل يف اْزجضَض. نبْـُبؿخ َؿىػٞب اْغوح، 
واالجزٗبؼ وااليزوبص واْضَٙ وَّ ًىاثط اْجلغَخ، بطا مل ٌَجطهب اهلل 
ثغودٝ ؾبٖاًل يف ؾٗى َُب٘ اإلٚـب٘ ثزجضَض َلّٗ اْهُغ واًٌْٗن 

ادضح اْؿبدلٍ، أَلَسىََّخ ؾًٓ األعى رـزٗض عودهب وؤهبْزهب ٖٙ ثٛىَخ و
هلل؛ نـُػّ اإلٚـب٘ َزًَُّإ ٚهـٝ، وؤٌ كؿبع ٖهٗب ؤرًٛٝ وٚهَّظٜ، ب٘ ٞى 
َب٘ سبًُْب ٖٙ عوح اإلٚـب٘ اجلضَض، ؤٌ ٖٙ ؾٗى ٖؿىن اْزجين، 

ًْطًب ُٖزًب.  نـُشغط ٞظا اْلؿبع َؿ
نبْـُبؿخ، ٖهٗب اعرًذ، ب٘ ٍٞ مل َرَغ يف مجُؽ األجٛبؽ واألْىا٘ 

هلل اْىادض، ذلٕ دًىو ٖزـبوَخ يف واْلؿىة واألوطب٘ ؤثٛبًء ٖزـبوَٙ 
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ًْط شلـىر  ؤعى جضَضح ومسبء جضَضح، نهٍ ؿُبؿخ ؤعًُخ ُٖزخ وَؿ
ٖزُغع ْزًُٓض رغايب ؾبنٝ اإلٚـب٘ جضِّا ورًُإٜ، وؤهجخ ال َطُى ؤ٘ 

 َـٗؽ ؾٛٝ ؤو ًَغؤ ْٝ!
وااليزوبص ْٙ َُى٘ ٞى االيزوبص اْظٌ حيٕٓ ثٝ اإلٚـب٘، ثّ وميشي 

َىجؽ ادلىد ؾُٛٝ، بطا ٞى مل َََغ يف صغواد اِ٘ ثٝ سلبًًب يف وجؽ 
األعى واْجذبع وَّ سًناد اخلًُٓخ كُئًب آسغ ؿىي ؤاهب ًٖناس مسبئٍ 
ؾًٓ ادللبؼ، ُؤؾطٍ ٖٙ اهلل ُْزًبمسٝ ثٛى اهلل مجُؿًب حبى رـبوَهٕ يف اهلل، 
وودضح ثٛىَّهتٕ ْٝ يف اجلـض اُْجًن اْىادض، اْظٌ وٞجٝ اهلل ْٓٗـُخ واْظٌ 

 خ ْٛهـٝ، وال َؼاِ، ٖٙ ؤطغال األعى مجُؿًب.مجؿٝ ادلـُ
وادلـُذُخ ْٙ رـزذى امسهب بطا مل رٛهزخ ثبْغوح ؾًٓ اْجلغَخ 
اجلضَضح اْيت رغي يف اهلل ؤثًب ُّْ ثلغ، وادلـُخ جـضًا ُّْ بٚـب٘ ثال 
سبُُؼ. دُش ُرغنؽ احلىاجؼ اْؿًبئضَخ اْيت هبقزهب َض اْؿضاوح واْزؿبيل 

ؾًٗ، ُرغنؽ، ُرغنؽ مجُؿًب؛ ُْضسّ اإلٚـب٘ واْزذؼُّة واْزؿوُّت األ
اجلضَض وَزظوَّو ٖؿىن اْزجين احلًًٍُ، وَغربح َّ بٚـب٘ ٖؽ ؤسُٝ، يف 

 دٌٙ اهلل ادلغَخ، وَٛؿٕ َّ ثلغ دبُالص ادلـُخ!
 

ؤٖب اْـااِ اْظٌ َزطبعدٝ ادلزجبطئى٘ يف اْههٕ: َُم ٚجضؤ؟ نهظا 
اهلل وَُم ثضؤ ادلـُخ َؿٓٛٝ اهلل يف ادلـُخ، يف ثُذ حلٕ، َُم ثضؤ 

ثوٛؽ اإلٚـب٘ اجلضَض واخلًُٓخ اجلضَضح ٖٙ ٖكبعح ٖػٓٗخ، ٖٙ ٖظوص 
ٍّ ؾٙ َّ ٖؿىٚخ. َؤاَل ًٚغؤ يف  ْٓجًغ، ٖٙ نًغ ٖضيؽ، ٖٙ قغثخ وزب

اْيت ثٓكذ سلبًهب ثؿض ؤ٘ ثٓف  -اُْزبة َُم ؤٚٝ مل َُٙ ْٓؿظعاء 
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 ُٖب٘ وال يف ؤٌ ٖٛـؼِ؟ -ؿهغٞب اُْىٔ اْضبْش 
جضؤ ادلـُخ ٖـًنح اْزجضَض وثٛبء جـٕ اْجلغَخ اُْجًن! ٖٙ وٖٙ ٞٛب َ

ٞظا ادلُب٘ األيّ جضِّا وادلزٛبٍٞ يف اْزجغُّص واْهًغ ثضؤ ادلـُخ ادلوبحلخ 
اُْؿػًٗ ثٌن اْـٗبء واألعى، ثٌن يضاؿخ اهلل اْهبئًخ وؾجؼ اإلٚـب٘ 

 ادُلطٓى!
وُْٙ، وب٘ َبٚذ ادلكبعح ُٞظا ٖػٓٗخ، وَب٘ ادلُب٘ ُٞظا 

، وُْٙ ٚؿٕٓ َُم جٓـذ ادلالئُخ ٖؽ مجهىع ٖٙ جٛض اْـٗبء وًُؿًب
ؾًٓ دبنزهب اْلبسلخ ادلًٛنح يف اْـٗبء َٛلضو٘ ٚلُض اجملض هلل يف ُؾالٜ، 

 اْظٌ اؿزطبؼ ثبرٌبؾٝ ادُلظّٞ ٞظا ؤ٘ َغنؽ اإلٚـب٘ بىل ؾٓى اهلل!
وُٞظا ٚغي ادلـُخ َُم اؿزطبؼ وٞى ثؿض يف ادلهض عًُؿًب ؤ٘ 

ُّضٜ! اٚػغ َُم مجؽ بىل ٚهـٝ يف َىؿِّؽ صائغح ُٖال صٜ ومشىِ ذب
ؿبؾبرٝ اأُلوىل ؾًٓ األعى دُٗبء ٖٙ نبعؽ ٖٙ سبعط دضوص 
األوطب٘؟ وجظة بُْٝ اْغؾبح ادلـبٌَن ادلزجضَِّٙ يف كزبء نٓـطٌن 

 ُْجضوا نُٝ عادخ وؾؼاء.
وٖٛظ طٍْ اْؼٖب٘ وادلـُخ مل َُّم، ثوىع ارٌبؾٝ اْيت رغَهب 

زلجُٝ، ؾٙ ؤ٘ جيظة بُْٝ األْىل  ًٖٛىكخ ؾًٓ ههذبد يٓىة
وادلالٌَن ؾًٓ شلغ األجُبِ، ُْجٗؽ جـضٜ اُْجًن اْظٌ ؿًُُضِّٖٝ يف 

 دُٛٝ بىل اهلل ؤثُٝ.
 

وُْٙ ادلـُخ مل َىْض ُسٓىًا ٖٙ ؾٛبء وثُبء وؤمل، نًض َب٘ ُٖالصٜ 
يف كزبء، يف ؤكض ؤَبٔ اْطجُؿخ يـىح وبَالًٖب. وْؿٓٝ غّ َظَغ ٞظا يف 
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هُّٓىا ٍُْ ال َُى٘ ٞغثُٕ يف »ؤ٘ طَغٜ ْزالُٖظٜ َىًٖب: ٚهـٝ بىل 
(. وَإمنب وَُِْض ادلـُخ ٖوٓىثًب ٖٙ اْطجُؿخ ال جيض 18: 13)ٖغ  «كزبء

ؤَٙ َـٛض جـضٜ اٌْؿُم اْكي، بال ؾًٓ َىٖخ ٖٙ رّْ سلٙ يف 
 ٖظوص ٖٙ طٌن!

وؾًٓ ٚهؾ اًُْبؽ ٚغي ُٖالص اْجلغَخ َزٕ يف ٞظٜ األَبٔ ٖٙ سالِ 
َّضح ويـىح اإلٚـب٘ ؾًٓ ؤسُٝ اإلٚـب٘، ٖٙ كزبء اْؿال ئى اْجلغَخ اجمل

سالِ ؾىػ بىل اْوضو، ونًغ يف اْغمحخ، وهغاؼ ؾٛوغٌ زلؼ٘، 
وكؿىع اْٛبؽ ثكغثزهب دىت يف ؤوطباهب، وسلبى ُّْ طىَّ، ذبىػٜ 
اْلؿىة ادلػٓىٖخ واْػبدلخ ؾًٓ اْـىاء؛ واإلٚـب٘ َُبنخ ربذ وطإح 

م اْزجضَض ًًًُب ؾًٓ ًُى ووجؿًب ؾًٓ قغائؼٜ ادلـُجخ اْيت رؼَض نغ
 وجؽ.

ٞىطا اْؿبمل َٓٝ َضسّ يف كزبئٝ اْطىَّ َؿبين ٞظا ادلشبى ؾُٛٝ، 
وؤهجخ ؾُٓٝ ؤ٘ َؿٍ آالٖٝ. نأالٔ اْؿبمل ال رإرُٝ جؼانًب، ثّ ٍٞ دزًٗب 
آالٔ ذبضَض، وؾُٓٝ ؤ٘ َههٗهب وًَجٓهب وَضعٌ ٖٙ ؤَٙ رإيت ُْضعٌ 

ب خبٓؽ طُٞٛزٝ اًْضميخ، يف اْؿٛوغَخ ٖـجًًب ٖب ؿزاوِ بُْٝ، نُٗهض ذل
واْطجًُخ واْلؿىثُخ، وَـزؿض ُْٓجؾ نُغ ادلـُخ يف ٖااسبح مجُؽ 

 اْٛبؽ، ُْؿٕ اْـالٔ دًّب ؾًٓ األعى وَهزم َّ ْـب٘ دبجض اهلل!
َّ األعى  ويف اْٛهبَخ ًٚىِ ب٘ ُٖالص ادلـُخ دضٌس بذلٍ َجًن، متَّ ُُْؿ

ال ؤ٘ َىيع اْٛبئٕ ؾٙ سالهٝ  وَلّٗ األجُبِ مجُؿًب، وٖؿٛبٜ َهُّ
 نذـت، ثّ وؤ٘ حيٍُ ادلُذ ادلٛنت يف سطبَبٜ!! 

نُٗالص ادلـُخ َلهض كهبصح دَُّخ ٚبطًخ ؤكض ٖب َُى٘ اْٛطى ؤٚٝ 
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ُٞظا ؤدت اهلل اإلٚـب٘، ؤدجٝ دجِّب يف طارٝ، نإسظ ٖٛٝ جـضًا اربض ثٝ، 
يبٖذ  “خؾهض زلج”وازبظٜ ْٛهـٝ بىل األثض! نُٗالص ادلـُخ ٞى حبض طارٝ 

وصاٖذ ثٌن اهلل واإلٚـب٘، ٞى ؾهض يطؿٝ اهلل ؾًٓ ٚهـٝ يف ثُذ حلٕ، 
يف جـض ؤسظٜ، وْٙ َزشًَّ ؾٛٝ بىل األثض، يف ارببص ٖؽ اإلٚـب٘ َهىو 
ُٖوبحلخ ُؾػًٗ وودضح ٖطًٓخ ثٌن اْالٞىد  اْؿًّ وادلٛطى، ؾهض 

 واْٛبؿىد!
صح ؾجُجخ ثٌن وُٞظا، هبظا ادلُالص اإلذلٍ اْؿظعٌ اٚهزخ ؾهض ُؤْهخ وٖى

اهلل وَّ بٚـب٘، ؾًٓ ٖـزىي كشوٍ َإؾًٓ ٖب رُى٘ اْؿاليخ ثٌن 
دجُت ودجُت، ؤنوخ ؾٛٝ اِة َىًٖب ٖٙ حنى ادلـُخ نٛبصاٜ، وَإمنب ٞى 

ؤٚذ اثين احلجُت اْظٌ ثٝ »َٛبصٌ نُٝ اْجلغَخ َٓهب وَّ بٚـب٘: 
 (11: 1)ٖغ  «ُؿغعد.

ُٖؿَٓٙ ٖٙ اهلل ذببٜ  َّ بٚـب٘، َىصًُخ نُٗالص ادلـُخ ٞى ؾهض دت 
رٛبػِ ٖظٞٓخ ؿجَّٓهب اهلل ؾًٓ ٚهـٝ يف ثُذ حلٕ، يف كشن َـىؼ 

 ادلـُخ، ثبؿزؿضاص اْزٛبػِ ؾُٛٝ بػاء صؾىح َّ بٚـب٘ ْٓذت واالرببص!
نُٗالص ادلـُخ، بط٘، ُْؾ منىطجًب زلضوصًا حلت ودَّض ثٌن اهلل 

ِ بذلٍ واإلٚـب٘ يف ثُذ حلٕ اٚزهً ثبٚزهبء ربعَز ادلُالص، ثّ ٞى رلب
اجلُٗؽ »اٚهزخ ثال دضوص ؾًٓ َّ بٚـب٘ وْٙ َُمَّ دىت َوجخ 

اِة يفَّ وؤٚب نٍُ، ُُْىٚىا ٕٞ ؤًٌَب وادضًا وادضًا، َٗب ؤٍٚ ؤٚذ ؤَهب 
ٍَ ؤعؿٓزين... ُُْى٘ نُهٕ احلت اْظٌ ؤدججزين ثٝ،  نُٛب، ُْاٖٙ اْؿبمل ؤٚ

 (26،21: 17)َى  «وؤَى٘ ؤٚب نُهٕ.
 (4791)يناير 


