
 

 

 رسالة امليالد لنا اليوم
 

َّ فُٗ؛ وٌىنٓ  ا دلغُؼ اٌُىَ ؤٌُذ يف ثُذ حلُ، أٌ دخً إىل اٌؼبمل وؽ
دخىي ادلغُؼ إىل اٌؼبمل ٖ خيض اٌؼبمل، وٌىٓ خيٓظٕب حنٓ؛ وؽٍىٌنٗ يف  

مبؼىن أْ ادلغُؼ يف احلمُمنخ   -ٕب حنٓ اٌؼبمل ٖ خيض اٌؼبمل، وٌىٓ خيٗظ
َّ فُٗ، ٌُذخً َّ فُٗ. ٘زٖ وبٔذ سعنبٌخ   دخً اٌؼبمل وؽ يف أٔغبْ وحي
 ادلغُؼ اٌيت اعُزؼٍَِٕٔذ ثبٌزغٗغذ.

ّٖب ؤٌُذ ادلغُؼ:  َظَهَش ثغزًخ ِغ ادلٗن مجهىْس ِٓ اجُلٕذ اٌغنّبوٌ  »وٌَ
ُِغجِّؾٌن اهلل ولبئٌٍن: اجملذ هلل يف اْػبيل، وػًٍ اْسع اٌغَٗ، وثبٌٕبط 

 (25و24:3)ٌى « ادلغٖشح.

 كمى نؤٌَُذ ”خ ادلُٗد ٌٕٔغبْ، ْْ ادلٗن َمىي: ٘زٖ وبٔذ سعبٌو
ٌْ، فُىىْ ُِٗدٖ سعبٌخ ٔبطمخ “اٌُىَ . فٓوي ِٖشح ِٕز آدَ َىٌَذ ٌٕب إٔغب

فُٕب مبغذ اهلل يف اْػبيل، واٌغَٗ ػًٍ اْسع، وادلغشح يف إٌبط؛ عَٗ 
 إذلٍ وِغشح وفشػ إذلُبْ، وٌُظ ِٓ اْسع ٌٓسع:

ُأػطُىُ. ٌُظ وّب َُؼطنٍ اٌؼنبمل   يً السعًِٗب أرشن ٌىُ. + »
 .(38:25)َى « ُأػطُىُ أٔب

« +ِّ ًَّ فشؽىُفُىُ وَ شحًفىُ هبزا ٌىٍ َضجذ ُزنوَّ )َنى  « ْى



22:26). 

ًٗ فُهُشحً فأرىَُّ هبزا يف اٌؼبمل ٌُىىْ ذلُ + »  .(24:28)َى « وبِ

َّ فُٕب و٘ى وؽذٖ اٌزٌ ديغِّذ اهلل ، فبٌزٌ ديغِّذ اهلل ٘ى ادلغُؼ اٌزٌ ؽ
ْٔٗ أثىٖ، و٘ى رلذ اهلل ثزارٗ. واٌزٌ أشبع اٌغشوس وادلغٖشح فُٕنب ٘نى   
َّ فُٕب. فهى عَٗ إذلٍ وعشوس إذلٍ ِٓ اٌغّبء ٌٕٔغبْ.  ادلغُؼ اٌزٌ ؽ

ِٖب سوؽًُب ط ؾُْؼ أْ ِىبْ ُِٗد ادلغُؼ ربسخيًُب وبْ يف ِزود طٌن، أ
َّ يف أٔغبْ َّ مبًء ٖ٘ىرٗ إ . ٘زٖ سعبٌزٗ اٌنيت  فبدلغُؼ َغزؾًُ أْ حي

ٔنضي ِٓ اٌغّبء ِٓ أعٍهب، اِْش اٌزٌ اعُزؼٍٔٓ ثبٌىبًِ ثؼذ اٌمُبِخ ِٓ 
أٔزُ »ثٌن اِْىاد، ؽُش اػُزجِنَشد أهنب سعبٌخ ادلغُؼ ولّخ اٌٗ٘ىد: 

(. ولذ عؼٍهب ثىٌظ اٌشعىي ألىي ِب َُغٍِّّٗ 31:25)َى « يفَّ وأٔب فُىُ
 غظ:ٌٕب ثظٗح ورىٗعً إر َمىي يف سعبٌخ أف

ًّٖ وً ػشًنح ُأ»+  ؽين ُسوجيٖت ٌذي أيب سثٕب َغىع ادلغُؼ، اٌزٌ ِٕٗ ُرغ
يف اٌغّىاد وػًٍ اْسع. ٌىٍ َُؼطُىُ حبغت غَٕٔنً رلنذٖ، أْ   

ٍَحمم   نرزأَٖذوا ثبٌمىح ثشوؽٗ يف أٔغبْ اٌجبطٓ )أٔغبْ اجلذَنذ(،  
 .(28-25:4)أف  «املسٍح ثبإلميبٌ يف لهىثكى...

 ، فًب لًٍخ أٌ حيم  املسٍح ثبإلميبٌ يف لهىثُب؟وعهى ضىء املٍالد
لُّزٗ ٘ى أٔٗ عُىىْ ادلظذس احلمُمٍ اٌزٌ َؼطٍ اجملذ هلل يف اٌغّبء، 
ْْ ادلغُؼ ٔفغٗ ٘ى رلذ اهلل وإٌُجىع أذلٍ اٌزٌ َفُغ عًِٗب ِٓ اهلل 

ُِ ؛وِغٖشح خ ثُٕٕب َّؾَىغَزاِْش اٌزٌ أمطغ ِٓ لٍىثٕب، إر وبٔذ اٌؼذاوح 
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اِْش اٌزٌ وبْ عٖش شمبئٕب. ْْ أٔغبْ ِٓ ٔفغنٗ ونبْ    ؛اهلل وثٌن
َؼشف وٖ َغزطُغ وٖ َفهُ، وُف َُؼطٍ رلذًا هلل! واٌغَٗ وادلغٖشح  ٖ

ٖ ختشط ِٓ أٔغبْ حنى اهلل وأذلُبد، وإْ خشعِذ رىىْ ثنبٌىَٗ.  
ٌىٓ ادلغُؼ ٘ى وؽذٖ سئُظ اٌغَٗ أٌ طبؽجٗ، واٌىؽُذ اٌزٌ َؼطُنٗ  

(، وعِٗٗ ٘ى عَٗ إذلٍ َذوَ. وادلغٖشح 38:25)َى « ُأػطُىُ عٍِٗ»
اٌيت َؼطُهب رفُغ ثبٌشوػ رغجُؾًب وشىشًا َذوَ، ٖ َمنذس اٌؼنبمل أْ   
َّ ادلغُؼ يف لٍىثٕب، فؾُبرٕب رىنىْ رلنذًا هلل    َٕنضػٗ ِٕٖب. ٘ىزا إْ ؽ

 وسعبٌخ عَٗ سوؽٍ وِغٖشح سوؽُخ ثٌن إٌبط.

ح اٌزٌ َذخً لٍىثٕب حبٍنىي ادلغنُؼ   وٌُظ وؽذٖ اٌغَٗ أو ادلغٖش
اٌزٌ َِّّّس اٌىضًنَٓ ٘ى اهلل، ْْ ادلغُؼ وؽذٖ ٘ى اٌجبس و وَفُغ؛ ثً ثٗش

َّ ادلغُؼ ثبٔديبْ يف اٌمٍت، ديزٕغ أْ َىىْ ٌٕٔغبْ ثشٌّ.  ثِّّّٖ. فئرا مل حي
ِٓ را َزضوًَّ أِبِٗ!؟ ٌنزٌه  نى اٌزضوُخ ادلطٍمخ ِننواٌّّ ٘ َِ ٓ اهلل، و
ٔب اٌزٌ حنُب ثٗ أِبَ اهلل أثُٗ ؤزضوًَّ! وٌنُظ اٌنّّ   غُؼ ٘ى ثٖشأطجؼ ادل

ُِمٖذعٌن »فمط، ثً اٌمذاعخ:  وْعٍهُ ُألذِّط أٔب رايت، ٌُىىٔىا ُ٘ أَؼًب 
 .(28::2)َى « يف احلك

فمط اٌٍزاْ َغنىٕبْ يف لٍىثٕنب حبٍنىي    مهب اٌّّ واٌمذاعخ ٌُظ ً ث
اهلل، فنبهلل زلجنخ. أِنب    ادلغُؼ، ثً احملجخ؛ ؽُش احملجخ يف عى٘ش٘ب ٍ٘ 

خ أو ٔبلظخ. ْْ اخزجبس احملجخ أْ ديىد أٔغبْ أٔغبْ، فّؾجزٗ إِب غبٖش
َّ ادلغُؼ، فٍُظ ؽتٌّ أػظُ ِٓ  ِٓ أعً ػذو أو خبطئ، ٘زا ٖ َمىاٖ إ

ْْ َؼغ أؽْذ ٔفغٗ ْعً أؽجبئٗ»ؽجِّٗ:  « ٌُظ ْؽٕذ ُؽتٌّ أػظُ ِٓ ٘زا أ
ُأػشِّفهُ، ٌُىىْ فُهُ احلت اٌنزٌ  هُ امسه وعُزػٖشْف»(، 24:26)َى 



َّ   37:28)َى « أؽججزين ثٗ (. واٌظٍُت َشهذ ػًٍ رٌه. فنئْ مل حين
ادلغُؼ يف اٌمٍت، فّٓ أَٓ رأرُٕب احملجخ احلمُمُخ اٌظبدلخ اٌنيت رفنذٌ.   
ْْ غبة ادلغُؼ ِٓ اٌمٍنت،   وؽتٌّ ثٗ ٔفِذَخ ٖ َشهذ هلل وٖ َُّغِّذٖ. فئ

اد، وعنبد اخلظنبَ واٌزؾنٗضة    اعزُمظِذ اْؽمبد وٍِىذ اٌؼنذاو 
 وأٖمغبَ.
ٌْ مل كزنك انُجوكبحلت  ُىَّح. يٍ أٌٍ وكٍف وملبرا َُذعى أوالد اهلل إ

 ،حيم  املسٍح يف لهىثُب
 ْْ وَمىد ؽُبرٕب، وَؼطُٕب طبػخ اٌجٌٕن وزلجزهُ ٌّة!؟ ووزٌه أَؼًب إ

، ًبث٘ى وؽذٖ اٌمبدس أْ َذػى اهلل َأمل َغىٓ سوػ ادلغُؼ يف لٍىثٕب اٌزٌ 
ٔمىي هلل: أثبٔب اٌزٌ يف اٌغّىاد، ٔػَىع آثبء اْسع؟ فنشوػ  أْ أٌ 

َُٕبدٌ هلل يف لٍىثٕب ادلغُؼ، وّب َمىي اٌمذَظ ثىٌظ، َظشؿ إىل اهلل أو 
َّ اْطفبي وُ٘ يف ؽؼٓ أثُهُ. واٌنزٌ  «بنََّأث»ثٕذاء  ، اٌيت ٖ َمىذلب إ

وسوػ ادلغنُؼ  ٌُظ ٌٗ سوػ ادلغُؼ، فبدلغُؼ ٌُظ ٌٗ، أٌ َىىْ غبئجًب. 
٘ى وؽذٖ اٌزٌ َُؼطُٕب ٔؼّخ اٌفهُ وأفشاص وجٌٕن هلل، اٌيت ثذوهنب َظؼت 

 ػٍُٕب اٌطشَك، وخبطخ اٌش٘جبْ.
كم عطبٌب ِغَُى اَة نهزٌٍ لجهىا املسٍح وَلجِمَههى املسٍح وفىق 

 ،“اإلميبٌ”نكً حيٍب فٍهى: عطٍخ 
ب ػٍنً اهلل  فبٔديبْ ٘ى ػطُخ اهلل اٌؼظًّ، اٌيت رفزؼ لٍىثٕب وػمىٌٕن 

فٕؤِٓ ثبهلل اِة وادلغُؼ اٖثٓ واٌشوػ اٌمذط، ٌُظ ِٓ أٔفغٕب وػمىٌٕب 
ّب ٘ى اٌغبوٓ يف لٍىثٕب وإٌبطك و، “إميبٌ اهلل”ووِٕٗب، ثً ِٓ رخًنح 

اِة واٖثنٓ   فُٕب ثبٌشوػ. فُظجؼ أديبْ ثبهلل وادلغُؼ ِٓ والغ ُعىىَن
ًٗ أْ اٌغّبء وَٕمً اجلجبي  َهٖض واٌشوػ اٌمذط، وَظجؼ أديبْ لبدسًا فؼ
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ٍِّٕ٘ب حلُبح اٌششوخ ِغ اهلل وادلغُؼ، اٌيت َزىَُّ ػٕهب َىؽٕب  اٌشعنىي  وَؤ
ٍّ ٔؼُشٗ يف ؽُبرٕب اجلذَذح ثئٔغبٕٔب اجلذَذ ثجظًنح ِفزىؽخ.  وىالٍغ ؽ

فأؽُب ٖ أٔب، »هبزا، وهبزا فمط، ٔغزطُغ أْ ٔمىي ِغ اٌمذَظ ثىٌظ: 
ميبٌ إبٖ اِْ يف اجلغذ، فئمنب أؽُبٖ يف أديبْ، فّب أؽُ ملسٍح حيٍب يف .اثً 

(. ٘زٖ ٍ٘ احلُبح 31:3)غً « اٌزٌ أؽجين وأعٍُ ٔفغٗ ْعٍٍ اثٍ اهلل،
اجلذَذح ادلغُؾُخ اٌيت رؼين ؽُبح ادلغُؼ فُٕب، واٌيت فُهب حنُنب ؤزؾنشن   
ؤىعذ ثشوػ اهلل اٌغبوٓ فُٕب، واٌزٌ هبزا اٌشوػ فمط ٔغزطُغ أْ ٔمىي 

ٍِ سٍفصهُب عٍ حمجخ املسٍح؟ أشذَّح أو ضمٍك أو  »عىي: ِغ ثىٌظ اٌش َي
 .(46:9)سو « ؟اضطهبد أو جىع، أو ُعِشي أو خطش أو سٍف

ٍُب وحصىنُب ْزِ كههب أصجحت يىاسٌث اإلَسبٌ حبهىل املسٍح ف
 عهى يرياثّ ثبنكبيم:

ْْ ُوٕٖب أوّٖدا فئٕٔب وسصخ أَؼًب، وسصخ اهلل وواسصىْ ِغ ادلغُؼ» )سو « فئ
. وِٓ ػّٓ ٘زا ادلًناس اٌؼغُت اٌفبخش، أْ ٔشس يف ِىرنٗ،  (28:9

 ؤشس لُبِزٗ، وحنُب حبُبرٗ، وجنٍظ يف اٌغّبء ِؼٗ وػٓ ديُٕٗ.

٘زٖ وٍهب زلظِّٗد ُِٗد ادلغُؼ اٌُىَ يف ثُذ حلُ، وؽٍىٌنٗ يف   •
 اٌؼبمل، وثبٌزبيل يف أٔغبْ.

فبِْ، إْ وبٔذ ٘زٖ وٍهب ِىاسَش أٔغبْ حبٍنىي ادلغنُؼ يف    •
مٍت، َظجؼ ؽٍىي ادلغُؼ يف اٌمٍت ٘ى ؽُبرٕب، ٘ى خٗطٕب، ٘ى اٌ

ثٗشٔب، ٘ى عِٕٗب وِغٖشرٕب وؽٗجٕب، ٘ى ؽظىٌٕب ػًٍ ؽكِّ اٌجٕنٖىح هلل،  
 ٘ى غٍجخ اٌؼبمل و٘زا اٌذ٘ش.



ٕب فٍّب سأي ثىٌظ اٌشعىي ٘زا احلٍىي اٌزٌ اخزّّٖ وػبشٗ، أخز حيضُّ
 ٌذي أيب سثٕب َغىع ادلغُؼ أؽين ُسوجيٖت»ػًٍ ٘زا ثظٗح ؽبسح فُمىي: 

ٌىٍ َؼطُىُ حبغت ٔغًَٕ رلذٖ، أْ رزأَذوا ثبٌمىح ثشوؽٗ يف أٔغنبْ  
 (28 -25:4)أف « ...اٌجبطٓ، ٌُؾً ادلغُؼ ثبٔديبْ يف لٍىثىُ

إرْ، فىً ٘زٖ ادلىاسَش ِزؼٍِّمخ ثبٔديبْ ادلغٕىد وادلؤَٖذ ثبٌمىح ثبٌشوػ 
و حصىنُب عهى حهىل املسٍح عه خ عذزىىْ يف أٔغبْ اٌجبطٓ. إرْ، ف

ثغجت ػذَ رأَُذٖ  يف انمهت يف اإلَسبٌ انجبطٍ؛ ًْ عذو فبعهٍخ اإلميبٌ
ثبٌمىح ثبٌشوػ، اٌزٌ رىىْ ٔزُغزٗ احلزُّخ غُنبة اٌشنشوخ يف ٘نزٖ    

 ادلىاسَش اجملبُٔخ.

فبدلغأٌخ أطجؾذ أخطش ِب َىاعهٕب يف ؽُبرٕب ادلغُؾُخ، وخبطخ حنٓ 
ْْ وبْ ادلغُؼ مل  حيً ثبٔديبْ يف اٌمٍنت، رىنىْ ؽُبرٕنب    اٌش٘جبْ. فئ

ػًٍ ٘بِش احلك، َؼىص٘ب اٌّّ٘بْ اٌىؽُذ و٘ى ؽٍىي ادلغُؼ فُٕب. ادلغُؾُخ 
 ؟فًب انعًم

 ،ُْب جهبد اإلميبٌ ٌتصذَّس كم اْتًبيبتُب وٌكىٌ شبغهُب انىحٍذ
ؽُش َمىَ اجلهبد ػًٍ أعبط ادلطبٌجخ حبمٕب يف ٘زٖ ادلىاسَش، ْٕٔنب  

 رغٖغٍٕب أوّٖدا هلل ثبػزشافٕب ثظٍُت ادلغُؼ ولُبِزٗ.

ورىىْ ادلغأٌخ ِغأٌخ طشاع ِغ اهلل وظشاع َؼمىة طىي اًٌٍُ ؽىت 
، اٌيت ٍ٘ ًِناس “اٌّّوخ”اٌفغش ؽُّٕب وبْ أعبط طٍجٗ ٘ى ادلطبٌجخ ثن 

ؽمىق ادلغُؼ ” عؾك. أِب طشاػٕب حنٓ، فهى ادلطبٌجخ ثنآثبئٗ إثشاُُ٘ وإ
ْْ مل  “ وًِناصٗ يف وً ادلىاػُذ اٌؼظًّ واٌضُّٕخ اٌيت َغزؾًُ أْ ٕٔبذلنب إ
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حيً ادلغُؼ يف اٌمٍت ثبٔديبْ ادلؤَٖذ ثبٌمىح ثبٌشوػ. فٕؾٓ ٔمف أِبَ اهلل 
اجملبُٔخ  اِة اٌغين يف اجملذ ُٔطبٌٔت أْ َُؼطُٕب حبغت ٔغًَٕ رلذٖ ٘زٖ اٌؼطُخ
َُؼطنٍ  »اٌيت طٖشػ أجنًُ وِٓ فُ ادلغُؼ أٔٗ ػًٍ اعزؼذاد أْ َُؼطُهب: 

 .(24:22)ٌى « اٌشوػ اٌمذط ٌٍزَٓ َغأٌىٔٗ.

ٌزٌه ُأٔبدٌ يف ٘زا اٌؼُذ ادلمٖذط: ػُذ ؽٍىي ادلغُؼ يف اٌؼبمل، أْ  •
ُٔظبِسع طشاع َؼمىة ؽىت اٌفغش ِٓ أعً أْ ٕٔبي ٘زٖ احلمنىق  

غُؼ فُٕب ثبٔديبْ ادُلمٖىي ثبٌشوػ. وطشاػٕب ٘نزا  وادلىاسَش حبٍىي ادل
ِؤَٖذ ثزشغُغ ادلغُؼ ٌٕب ػًٍ اٌغهش ؽىت ٔظف اًٌٍُ، ؽىت اٌفغش، 
ثبٔزظبس رلٍء ادلغُؼ. وٌىٓ حنٓ ٕٔزظش ٘زا اجملٍء يف اٌمٍت ثبٌشوػ، 
    ِٓ َِن ِٓ ٘ى غين يف اجملذ، فٕؾٓ ٖ ُٔظنبِسع طنشاع  َِ ُٔظبِسع ِغ 

ّٖٓ ٘ى شؾُ ِٔ ؼ. ٌزٌه ٕٔزظش اٌؼطُخ ثشعنبء ِغنٕىد   َشؾز، وٖ 
 ثبدلىاػُذ.

 أما ما هو قياس هذا الصراع؟

فهزا حيذِّدٖ ػخبِخ ادلطٍىة ثؼٍىِّٖ وػّمٗ، ثطىٌٗ وػشػٗ. َفَؼًٍَ لِذس 
ِب ٔطٍت ؤشعى، ٔغهش ؤظٍٍِّ. أِب وُف َىىْ اٌغهش واٌظٗح؟ فهٕب 

طٗح سئنُظ   َُؾٍُٕب ادلغُؼ إىل عضغُّبين ٌٕشي ثأػُٕٕب ؤُذسن ثمٍىثٕب
إديبٕٔب وسئُظ خٗطٕب، ثغغىد وأجطبػ إىل اٌزشاة، وثذِىع وطنشاؿ  

وثؼشق َزظٖجت ِٓ عجُٕنٗ   -وّب َمىي عفش اٌؼّّأٌُن  -شذَذ ٌّة 
ومطشاد دَ؛ ٌىٍ حيظً ٌٕب ػًٍ ٘زٖ ادلىزغجبد وادلىاسَش وادلىاػُذ 

ُؼ: اٌؼظًّ واٌضُّٕخ اٌيت ٔطٍجهب ِٓ اِة ؤشعى٘ب. فؾُّٕب َمىي ادلغن 
، فمذ أػطبٔب منىرط اٌغهش واٌظٗح، ثنً اٌظنشاع   “اعهشوا وطٍُّىا”



ِٓ وبْ َُظٍٍِّ؟ وبْ َُظٍٍِّ هلل أثُٗ!! َّ  ادلشَش. ؤٌ

وؽىت ٖ رغزغشثىا ٘زا ادلٕهظ، إٌُىُ رؼٍُُ أة س٘جٕزٕنب اٌمنذَظ    •
 أٔطىُٔىط، إر َمىي:

]رٌه اٌشوػ إٌبسٌ اٌؼظُُ اٌزٌ لجٍزٗ أٔب، الجٍىٖ أٔزُ أَؼنًب.  
ًٖ أرؼنبة اجلغنذ   وإ را أسدمت أْ رمجٍىٖ وَغىٓ فُىُ، لذِِّىا أو

ورىاػغ اٌمٍت، واسفؼىا أفىبسوُ إىل اٌغّبء يف اًٌٍُ وإٌنهبس،  
واطٍجىا ثبعزمبِخ لٍت ٘زا اٌشوػ إٌبسٌ، وؽُٕئز َُؼطً ٌىُ. وٖ 
ِٓ َمذس أْ َمجً  َِ ُرفىِّشوا يف لٍىثىُ ورىىٔىا روٌ لٍجٌن ورمىٌىا 

ػىا ٘زٖ اْفىبس رأيت ػًٍ لٍىثىُ، ثً َذدٌ، ٖ َرَب أوٖ ،٘زا. ٖ
اطٍجىا ثبعزمبِخ لٍت وأٔزُ رمجٍىٔٗ. وأٔب أثىوُ، أعزهذ ِؼىنُ،  
وأطٍت ْعٍىُ )ِضٍّب فؼً اٌمذَظ ثىٌظ وَأؽىن سوجزُٗ وطٍت 
ِٓ اهلل اِة ِٓ أعٍٕب( أْ رمجٍىٖ، ْين ػبسْف أٔىنُ ونبٍِىْ   

ِٓ َُفٍِّ َِ ؼ رارٗ هبزٖ اٌفٗؽخ )إٌغه ولبدسوْ ػًٍ لجىٌٗ. ْْ وً 
َّ اٌشوػ َُؼَطً ٌٗ يف وً عًُ وإىل اْثذ ... أدديىا  أجنٍٍُ(، فئ

 )اٌشعبٌخ اٌضبِٕخ( اٌطٍجخ ثبعزهبد ِٓ وً لٍىثىُ.[

فئْ وبْ ادلغُؼ لذ دفغ مثٓ خٗطٕب وًِناصٕب ثبٌزغٗغذ وؽٍىٌنٗ يف  
ْٕ ؽىت ادلىد. اٌؼبمل ويف اجلغذ، فمذ أوًّ َدْفغ اٌضّٓ يف عضغُّبين حبض

َّ ثضَنبسح إىل    ننن ٓ َىًّ ػُذٔنزا ٌنو٘ى ب يف ادلنُٗد اٌُنىَ إ
عضغُّبين، ٌُٕذِسن ِبرا دفغ ادلغُؼ مثًٕب حلٍىٌٗ يف أٔغبْ وإػطبئٗ ؽنك  

 ؽُبرٗ وًِناصٗ!



األة يىت املسكني

ْْ وٕٖب ُٔظبِسع، فٕؾٓ ٔشزشن ِغ ادلغُؼ يف عهشٖ وطٗرٗ وعغىدٖ  فئ
شأي ِٓ اِة اٌغين يف اجملذ ودِىػٗ وطشاخٗ اٌشذَذ إىل اِة، وػًٍ ِ

ِّ يف اٌؼطبء، اٌىالف ويف َذٖ اْوبًٌُ، أوبًٌُ اٌغٍجخ واخلٗص.  واٌغخ
ْٕٔب إمنب ُٔظبِسع حلغبثٗ ٌٕٕبي ِٓ َذٖ إوًٍُ اٌزجٍِّٕ وِؼٗ ونً ؽمنىق   
َْوًٌَِ ِٓ أعً رأَُذ ِٕٗ ثبٌمىح ثبٌشوػ يف أٔغنبْ   اٌجٌٕن وادلًناس. وثب

َّ  لٍىثٕب، ْْ حبٍىٌٗ َزُ إػطبء اْوبًٌُ. ادلغُؼ يف اٌجبطٓ ٌُؾ

َّ ادلغُؼ يف اٌمٍت، فبحلُبح حتً ِؼٗ واٌشوػ، وَىىْ لذ أفزؼ  فئْ ؽ
ِٓ   ِىِؼػٍُٕب طشَك احلك واحلُبح، فٗ ٔؼىد ُٔ َِن ِٓ  َششذٔب اٌطشَنك وٖ  َِ ص 

ََ ِٓ َِ  ٕب اٌشوػ؛ إر َزُ ٌٕب ِب َمىٌٗ إسُِب اٌنٕ  يف َجَهَُؼشِّفٕب اهلل واحلُبح أو 
 ِىا٘ت اٌؼهذ اجلذَذ:

أعؼً ششَؼيت يف داخٍهُ وأوزجهب ػًٍ لٍىهبُ، وأوىْ ذلُ إذلنًب  + »
وُ٘ َىىٔىْ يل شؼجًب. وٖ ََُؼٍِّّىْ ثؼذ وً واؽٕذ طبؽجٗ ووً 
واؽٕذ أخبٖ لبئٌٍن: اػشفىا اٌشة، ْهنُ عُؼشفىٔين ِٓ طغًنُ٘ إىل 

زنهُ  وجًنُ٘، َمىي اٌشة. ْين أطفؼ ػٓ إمثهُ، وٖ أروش خطُٖ
 (45و44:42)إس « ثؼذ.

 أو وّب َغزؼٍٕهب ثىٌظ اٌشعىي:

ظب٘شَٓ أٔىُ سعبٌخ ادلغُؼ، سلذوِخ ِٕٖب، ِىزىثخ ٖ حبنّّ ثنً   + »
ِّ، ٖ يف أٌىاػ ؽغشَخ ثً يف أٌىاػ لٍت حلُّنخ...   ثشوػ اهلل احل

بٌح ِٓ أٔفغٕب أْ ٔفزىش شُئًب وأٔٗ ِٓ أٔفغٕب، ثً نب ُوفنٌُظ إٔٔ
 (4:4،6وى 3)« وفبَزٕب ِٓ اهلل.



َّ لذ ادلغُؼ َىىْ فبٌزٌ  يف لٍجٗ ثبٌشوػ، فمذ َخٍََض و٘ى لبدْس أْ ؽ
ًٖ وٖ ؽشفًب أو رشدَذ آَبد  َُخٍِّض وضًنَٓ. فبخلٗص ٌُظ فىشًا وٖ لى
َّ يف اٌمٍت، َظٕغ ٌٕب اخلٗص ثشوؽنٗ   زلفىظخ؛ ثً ٘ى ادلخٍِّض لذ ؽ

 وؽُبرٗ. وادلٕمبدوْ ثشوػ اهلل ُ٘ أوٖد اهلل.

 ٍ٘ ِؼطُبد َىَ ادلُٗد ٌٕب اٌُىَ! ٘زٖ •

، اٖرخز ِنٓ عغنذٔب   “ب دخً اٌجىش إىل اٌؼبملدلَّ”ٔٗ ِؼشوف أٔٗ ْ •
َّ فُٗ ثىً ٍِئٗ أذلٍ، فُىٕٖب فُٗ  ًٗ أسػًُب ٌٗ، ولذ ؽ ثبٌطجُؼنخ  )ُ٘ى

فئٔٗ فُٗ حيً وً ًِء اٌٗ٘ىد »و٘ى فُٕب: ِٕب(،  اٌجششَخ اٌيت أخز٘ب
ػًٍ اٌظنٍُت   زا اجلغذ٘ فٕمغ (. وٌىٕٗ ػبد3::)وى « عغذًَب

  ًٗ ّٖب فُٗ ِٓ خطبَب، وثؼذ صٗصخ أَبَ لبَ ثٗ ٘نُى ِٔ واٌمّّ ٌُزخَّض 
سوؽبًُٔب متَّ خٗطٗ ٌُؾُب فُٗ، وحنٓ أَؼًب حنُب فُٗ ثزاد ادلًء أذلٍ 
ِغ اِة واٖثٓ واٌشوػ اٌمذط. ْٔٗ ؽُش حيً ادلغُؼ حيً ادلنًء  

وحيجٗ أيب، وإٌُٗ ٔأيت، وػٕذٖ  إْ أؽجين أؽْذ حيفظ وٍِٗ،»أذلٍ: 
ًٖ  .(34:25)َى « ٔظٕغ ِٕنض

َّ يف اجلغذ  و٘ىزا، فبدلغُؼ ثمذس ِب وبْ فُٕب، ُوٕٖب فُٗ؛ عىاء دلَّب ؽ
ب لبَ ثٗ وطبس يف اٌغّبء، ٌُزُ اٌمىي اٌزٌ لبٌٗ اٌمذَظ ػًٍ اْسع أو دلَّ

ُ »َىؽٕب اٌشعىي ِٓ فُ ادلغُؼ:   (،31:25)َنى  « أٔزُ يفَّ وأٔب فنُى
 وأزهً ثبٌمىي ْثُٗ:

ًب أَك أَت أٌهب اَة يف  وأَب فٍك، نٍكىَىا ْى أٌضًب واحذًا ك+ »
ٍكىَىا واحمذًا  ن، وأَب لذ أعطٍتهى اجملذ انزي أعطٍتينفٍُب... 



األة يىت املسكني

َّهمني إ     كًب أَُب حنٍ واحذ. أَب فٍهى وأَت يف  نٍكىَمىا ُيك
 (34-32:28)َى « واحذ.

بَخ أديبْ، ورنبط ادلغنُؾُخ،   ٘زا ٘ى لّخ اٌٗ٘ىد واخلٗص، وغ
 وِٕزهً غبَخ أٔغبْ.

اٌزٌ ثذأٔب ثٗ آَنخ ثنىٌظ   مء اهلل يمث أٌُظ ٘زا ػُٕٗ ٘ى عٗش وً 
 اٌشعىي اٌزٌ اعُزؼٍٔٓ ٌٗ وً ِب أػٍٕٗ ادلغُؼ ٌٍمذَظ َىؽٕب؟

ًّٖ ونً  »+  أؽين ُسوجيٖت ٌذي أيب سثٕب َغىع ادلغُؼ، اٌزٌ ِٕٗ ُرغ
. ٌىٍ َُؼطُىُ حبغت ٔغَٕنً  ػشًنح يف اٌغّىاد وػًٍ اْسع

رلذٖ، أْ رزأَٖذوا ثبٌمىح ثشوؽٗ يف أٔغنبْ اٌجنبطٓ )أٔغنبْ    
ُِزأطِّنٍىْ     ٍحم  املسٍح ثبإلميبٌناجلذَذ(،  يف لٍنىثىُ، وأٔنزُ 

ُِزأعِّغىْ يف احملجخ، ؽىت رغنزطُؼىا أْ ُرنِذِسوىا ِنغ مجُنغ      و
خ اٌمذَغٌن، ِب ٘ى اٌؼشع واٌطىي واٌؼّك واٌؼٍى، ورؼشفىا زلجن 

واٌمنبدس أْ   كً متتهئىا إ  كم يمء اهلل.نادلغُؼ اٌفبئمخ ادلؼشفخ، 
ّٖب ٔطٍت أو ٔفزىش، حبغت اٌمنىح   ِٔ َفؼً وً شٍء، أوضش عذًا 
)اٌشوػ( اٌيت رؼًّ فُٕب، ٌٗ اجملذ يف اٌىُٕغخ يف ادلغُؼ َغىع إىل 

 .(32-25:4)أف « مجُغ أعُبي د٘ش اٌذ٘ىس. آِنٌن

وأخىح، أْ ؽٍىي اٌشوػ اٌمذط َنىَ  وٌُزىُ رؼٍّىْ، أَهب اِثبء  •
اخلّغٌن لذ وفَّش يف رؼٍُّٕب وهتزَجٕب ثبٌشوػ ِب رؼَّّٗ شؼت إعشائًُ 
يف أٌفٍ عٕخ ومل َزؼَُّ. ٘ىزا ؽٍىي ادلغُؼ واٌنشوػ اٌمنذط يف   
أٔغبْ اجلذَذ ٌُظ فمط لذ و٘ت أٔغبْ رؼٍُُ احلك ووً شٍء، 



 َّ )َنى  « إىل مجُغ احلك سوػ احلك... َُششذوُ»وّب لبي ادلغُؼ أ
ٍٖ٘ٗ ٌذخىي ٍِىىد اهلل!23:27  (؛ ثً أ

اٌؼظخ رىىْ ِٕهغًب سوؽبًُٔب، َفززؼ ثٗ ادلغُؾٍ ؽُبرنٗ،  وٌُذ ٘زٖ  •
 .آمـنيوخيزُ ثٗ ؽُبرٗ. واجملذ هلل. 
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