
 ١٩٨سـالة لرا
 

  بـاركُوا وال تَـلعنُوابـاركُوا وال تَـلعنُوا
 

(Arabic – Bless and do not curse.) 
 

 بـاركُوا وال تَـلعنُوا :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنرسالة بولس الرِنول إلى مؤِمساح ومية ى رحأالثاِنىاألصنقر شَرع  الر ددابع العشَرع  : 
 

 ١."بـاركُوا وال تَـلعنُوا ..ونكمدـطهض ينـ على الذيبـاركُوا " 
 

 قُِطنْيب عاس بكِل النّضاٍتمبه ا يبوبأخْاركون ا ىربهيلع نون.ب عضينطقون اهٍد بقصوب عآخَض بغَر ر ي
ِه وهِذ.ٍدقصاألخير ة مجردع ٍةادتع ودنَ و.اوهحِةنبالطبيع ي لنَطيب ا أننب ارك مني و ااركنَبمستَ نَنِسحِمن ن 
  وا على الذينوا على الذيناركُاركُبب":  بالقول أيضاًانَرِذحي كَما تابا الِكوصينَ ي.ةَديدة الجا الطبيعلنَ ِننينؤِما كمنَنّ ولِك.اسالنّ
ييضضطهدطهدونكمونكمب وا والوا والاركُاركُ ب  تلعنوانواتلع" .إنب وَل ولسسكَالر انريصاً حجيِه على توِنؤِم مى رومية إلى الحاألفضلاِةي . 

الحى تليقُاة الِتياِهللاالِد بأو الذين اغتسلوا بالد لِدم الثمين وووا الوالدو .ةة الثانيأهلتهالنِّم عِةمِل ِلنوراًنوراً" يكونوا  أن لعالم الم لع
 قاَلو ." اِهللا اِهللاععوا موا مالحالحسيح تصسيح تصن المن الم ع عونونطلبطلب ي ي..ظ بهمظ بهمعِِع ي ي اَهللا اَهللاسيح كأنسيح كأنن المن الم ع عاءاءفرفرسسكَكَ"وا عسليو ."ضض لألر لألرلحاًلحاًوِموِم
الربي سوع "ِضْئفلينور هكَكم ذا قدكَ ِل.اس النّامىي روا أعمالكمالح نَسة ويمجدوا أبى ِف الِذاكمى الس٢."اتمو 

 

 إنال أواِهللاد  "ييبباركونوال والاركون   يلعيلعنوننون" .يباركونحتى م ني ضونَطهدهوالم  نونيلع. يقوُلوب ولس سوُلالر 
ان ان نينيلبلب ِل ِلحاًحاًاِلاِل ص صانانا كَا كَ م م كّل كّل بْل بْل..كمكماِهاِهفوفوأأ  نندية ِمدية ِمة رة رمم كِل كِلججررال تخْال تخْ": ِفى رسالِتِه إلى مؤِمِنى أفسس األصحاح الرابع

ححسسببالح الح اجكَ كَةِِةاج ىىي ي عِن ِنىىطِِطع ععمة ِلة ِلملساِماِملسعينشتَشتَنُنُ" ."عينممفنب فنب اركاركنض نض طهطهدلُُلحتِمحتِم فنَ فنَد..ي فتَفتَ يررى عليِص ِص..ظظعِِع فنَ فنَاانَنَى علي را كَا كَنَنَرأقذار العالم الم أقذار الع
ووووسشَ شَ كلِّ كلِّخُخُس ىءٍٍءى  إلى اآلنو. "إلى اآلنينصانَحب طرس الروُلساألولىِهالِت فى رس تِخ نَ أنذ الربي سوعويقوُلثالً م : "ألنكمألنكم  

  هِِهى فِمى فِم ِف ِفجدجدة وال وة وال وطيطي خَ خَفعْلفعْل ي يى لمى لم الِذ الِذ..هِِهاِتاِتطوطووا خَوا خَعع تتب تتبىىكَكَ ِل ِلثاالًثاالًا ِما ِم لنَ لنَ تاركاً تاركاً..اانَنَ ألجِل ألجِل تألم تألمضاًضاً أي أيسيحسيح الم الم فإن فإنعيتمعيتمهذا دهذا دلِِل
مكرتِِتى إذ شُى إذ شُ الِذ الِذ..مكرمملم لم يكن يكن ي ي شتمِع ِعشتم وضاًضاًو..وإذ تألم وإذ تألم لم لم يكن يكن ي ي ههدددكَ كَ بْل بْل..د اناني سِلسِل يمِل ِلم ممنني قِضقِض يى بع٣."دلدلى بع  

 

 ويشيري ِف عقوبإلى أصل لثاث الاألصحاح ِهالِتى رسشْشْأأ  ىىا ِفا ِفنَنَنّنّألأل": الًا قاِئ فينَاِء الديكَ كَاٍءاٍءي ثيرنَ نَةٍٍةثير عثر جعثر جميعاانَنَميع . .
ا ا ههاِهاِهفوفوأأ  ىى ِف ِفمم اللج اللجععضض نَ نَيُليُلوذا الخَوذا الخَهه. . ضاًضاًييأأ  دِِدسس الج الج كّل كّللجملجم ي يننأأ  رر قاِد قاِدلٌٌلاِماِم كَ كَجٌلجٌلرر  الم فذاكالم فذاك الكَ الكَىى ِف ِفعثرعثر ال ي ال يددححأأ  انان كَ كَننإإ
فة فة ا دا دهه تدير تدير..ةةفَفَاِصاِص ع عاحاحا ريا ريوقهوقهار وتسار وتسقدقدذا الِمذا الِمة بهة بهظيمظيم ع عىىهِِه ايضا و ايضا وفنفنوذا السوذا السهه  ..ا كلها كلهههمم جس جسا فنديرا فنديرنَنَ تطاوع تطاوعىىكَكَلِِل

صصغيرإإ  ة جداًة جداًغيرلى حلى حيثما شَا شَيثماءاءقص قص ددالم الم ديرذا الِلذا الِلهكَهكَ  ..ديرسسانأأ  انيضاًضاًيه ه ووع ع ضضووص ص غيرويفتِخ ويفتِخغير ررم م تعماًماًظِِظتع . .هوذا نَوذا نَهارقليلة أ قليلة أار ىى  
وقوٍدقوٍدوتح تح رالِلالِلفف  ..قُقُرسساننَ نَان ارار..  ععالمهكَهكَ. . ثمثم اإل اإلالمذا جأأ  ىى ِف ِفلََلعِِعذا جععضالِلالِلا ا نَنَاِئاِئضسسانىى الِذ الِذاني ي دنِّنِّدسسالجس الجس ممكله كله ..وي وي ضضرمرمد الكَ الكَرةَرةَاِئاِئ د ون ن و
ويويضضررمِم ِمم ن جهنّهنّن جمم..  ههوشَ شَو ررال ي ال ي ضضبططبم م ملوءملوءس س ا مما مبِهبِه  ..ميتاًميتاًمنب نب اركاَهللا اَهللاارك اآلب وبِه وبِه.. اآلب نلع نلع نلنّلنّ ا اناساسالذين الذين قد نوا على  قدنوا على  تكوتكو 
ى ِف عقوب يار أشَلقد. "ذاذا هكَ هكَورورمم األ األهِِه هِذ هِذ تكون تكونننأأ  ىىتِِتووخْخْإإا ا  ي يصلحصلحال يال ي. . ةةة ولعنَة ولعنَركَركَ ب بججرر تخْ تخْدِِداِحاِحم الوم الو الف الفننمِِم  .. اِهللا اِهللابِهبِهشِِش

  ٤.افينَ اِء الدأصل اضرى أعاشَح نتَفَيوكَ. لاِم الكَجِلالر  ِصفاِت إلىرسالِتِه
 

ا ا مم كَ كَلينليناِماِم كَ كَفكونوا أنتمفكونوا أنتم": هلو قساِم الخَاحح األص متى بإنجيِلبِلسيح على الج المِدي السظِةوِعاء بمجلقد  
أنأنأب أب اكمى ِفى ِف الِذ الِذاكمى السى السمواِتاِتموه ه ولٌٌلاِماِم كَ كَو" .خَإن يرسيلٍة وبه ا نفهمفَ كياِم كَ نكونلينح سبِد قصالر با قا فيمله 

ى ة الِتباسنَ والممهع مب الرديثُ ح فيِهارى س الِذاه االتجرفَع نَىكَة ِل اآليلك ِتبقتْى س الِتاِت اآلياجع نرأن ِهلتالميِذ
   ٥.انّ ِمطلوب مالم كَ أىرفَع نَ أنِةاسر الدلك بِتستطيعنَو .اهقِحل ا بماٍتار عبن ِمقَبا سربط م ونَ.ا فيهقيلتْ

                                                
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع            ،                   ١٤: ١٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
    ١٦-١٣، إنجيل متى ٥: ٣، وإلى تيطس ٢٠: ٥، والثانية إلى كورنثوس ١١: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٢
 ١١: ٢ ، رسالة بطرس الرسول األولى ١٢: ٤ ،  وفى رسالته األولى إلى كورنثوس ٢٩: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ١٠ – ٢: ٣ رسالة يعقوب الرسول ٤
  ٤٨: ٥ إنجيل متى ٥
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 إن اآلبالس ماِلِه اوىظير بال نَِفى كَم.ا الشَ فمىءالم عيالِذن ى يجبنَ أن حرصكَِه علي ؤِممشَن ِلنينابه 
انَأبا السم؟اوى.قاَل لقد الر بي سوع: "سمِِمسعتمأنّ أنّعتم هتِح تِح قيَل قيَله ببقريبك قريبك وتب غِِغ وتبضضع ع ددوكوك..وأم ا فأقوُلا فأقوُلا أنَا أنَ وأملكم لكم ::أحب وا وا  أحب
أعأعدداءاءكمكمب اركوا الِعاركوا الِع بنيكم أحسِِسنيكم أحنوا إلى منوا إلى مبغِِغبضيكموصلوا ألجِل وصلوا ألجِل..ضيكم الذين الذين ي ي سيئونإإ  سيئونليكمليكموي وي طرطرددونكمكَكَ ِل ِل..ونكمىتكونوا أبنَ تكونوا أبنَى اءاء  

   إن إنههألنّألنّ. . مينمينار والظاِلار والظاِلرراألباألب على  على ررطِِطمم وي ويحينحيناِلاِلار والصار والصرر على األشْ على األشْههسسمم شَ شَرقُرقُشْشْ ي يهه فإنّ فإنّ..واِتواِتممى السى السى ِفى ِف الِذ الِذبيكمبيكمأأ
أحأحببتبتبممالذين الذين ي ي حبحبونكمونكمفأى فأى أج أج ر لكم؟؟ر لكم..ألي ألي ساا  سلعشّشّلعارارونونأي ضاًضاً أيي ي فعلونذِل ذِلفعلون ك؟؟ك..وإن وإن سلم سلم تموِتوِت على إخْ على إخْتمكمكمفقط فأى فضٍل فضٍل فقط فأى   
  ." كَما أن أباكم الِذى ِفى السمواِت هو كَاِمٌل كَما أن أباكم الِذى ِفى السمواِت هو كَاِمٌلفكونوا أنتم كَاِملينفكونوا أنتم كَاِملين  ..؟؟ذاذا هكَ هكَفعلونفعلون ي يضاًًضاًً أي أيونونارارشّشّ الع العسس ألي ألي..ونونععصنَصنَتَتَ
 

 لقدج بِساء ين األفر الالويصاح التاِسحنَرشَع ع ِماًص نن وص الشّصيقوُلِةريع : "قريبك تِحبقريبك نفِسنفِس كَ كَتِحبكك" 
ة صي الوِهوا هِذد أفسودهى اليِمعِل من ولِك.شَر ِمن الوصايا العىح الثاِنة على اللونقوشَات مم الكِلِه هِذتْانَ كَلقدو

 : وقالواطالقاًإ  اُهللاهد يقص لمراً أمِةصي الوِه هِذنوا ِمجاستنتَو .الً أصص بالنّ يكن لميئاًافوا شَ إذ أض.ا لهمبتفسيرِه
"وكدع ِغضوتبوكدع ِغضبذِل"وتب كأب طلوا وة اِهللاصيبس ِهِد تقليِببفنَ. مهاهمالر بي سوعع ن اتبااع مأض افهعِل مالشّوم إذةريع  

  وصلوا ألجِل الذينوصلوا ألجِل الذين. . ضيكمضيكمأحبوا أعداءكم باركوا الِعنيكم أحِسنوا إلى مبِغأحبوا أعداءكم باركوا الِعنيكم أحِسنوا إلى مبِغ: : وأما أنَا فأقوُل لكموأما أنَا فأقوُل لكم": م لهب الرقاَل
ونكمدطروي إليكم سيئونيونكمدطروي إليكم سيئونتكونوا أب. . ي تكونوا أبِلكَى ِلكَىموالِذى ِفى الس أبيكم نَاءموالِذى ِفى الس أبيكم لوبا. "اتاتنَاءل ِفتأمى قول الرنَ بكَ رفُعفَييكون  

ا نَلوكنَسحنؤِم المكَنين بالكَفَِصت نَى مأ ال ونكون ابينَأبنَاءموفالكَ.اِت الِذى ِفى الس اُلمسيِح المىه ١(: و( أننِح نِحأن بب  
أعأعد٢(. اانَنَاءاءد (أأنننب نب اركاانَنَالِعنيالِعني  ارك. )٣ (أأننِسننح ِسنِغضينا نحبِغضينا إلى مبإلى م  .)٤ (أننصلِّ نصلِّأن إلي سيئوني ى ألجِل الذينإلي سيئوني ونَنَنَى ألجِل الذيندطرونَا ويدطراانَنَا وي. 

بهذا نكونقد ا إلى الكَصلنَ ومانّطلوب ِمال الم. أبينَ ونكون أبنَاءمو١.اِتا الِذى ِفى الس  
 

 رِطم ويحيناِلار والصر على األشْهسمشَ رقُشْى ي الِذ. اِهللادال أو حقاً نكونالكَمال المسيِحى انيناع قوباِتب 
  الةريشَة البعي الطب إن.ميعلج ِلِةبحمالم بفع م قلٍبن ِمِةركَ الباِتم بكِلقُِطنْ ينؤِم الم إن.مينار والظاِلربعلى األ

 هاءد أعبِح ي أنستطيع ي اِهللاوح ر فيِهن سكَ الِذىةديد الجِة على الطبيعصَلى ح الِذنؤِم المن ولِك.داء األعاركبت
الذيني ضونَطهدهوي باركهال .م ألنّه يوجد بعى قلِب ِفدؤِم الممكَن تشِغ ِلانلهةغ بضكَ أو ا  .اهيةركمعلى ستحيُلي 

ؤِمالممِِمفف" .اٍت بلعنَ النطقَننقلِبقلِب ال ال فضلِة فضلِةنيتكلم ا ا يتكلم لفملفم".األاتُلعنَا  أم عذيِه تؤالف اِءد.ألن الر قاِدب رأن ي حكّلَلو  
  ببأ الرأ الرشَشَ ي ي لم لمننولِكولِك": ةار العبِه هِذتْدرو رينشْث والِعاح الثاِلحص األِةفر التثني فبِس.ٍةركَ إلى بنؤِم على المٍةلعنَ

  ٢."ككبب أح أح قد قدإلهكإلهك  بب الر الرة ألنة ألنركَركَة إلى بة إلى ب اللعنَ اللعنَككلهله إ إبب الر الر ألجِلك ألجِلكلََلوو فح فح..اماملعلع لب لبععممسس ي ي أن أنككلهلهإإ
 

 كِلإن غَ اِهللاِةم نيِمة بأكثر نو ٍدعِةركَ بالباِهللاالِد ألو .فاذا اجتم اإلخوةع يقوُلعاًَ م اِح صبالم زورم: 
"هنَنَهاكاكأم أم ررالر الر بببالب ةِِةركَركَ بالب".وب ولسالر وُلسي إلى ا شيرؤِملمى ِفنينأفس سإلى م صدالً قاِئِةركَر الب :"ممبباركاُهللا اُهللاارك   
أبأبو رو ربنَنَبا يا يسسوعوعالم سيح الِذسيح الِذ المى با بكلِّا بكلِّاركنَاركنَى بب ةٍٍةركَركَ بر ر وحيِف ِفةٍٍةوحي ى السى السماامويِف ِفاِتاِتوي ى المسيحسيحى الم".ؤكِّ ويذِلد كب طرسالر ى  ِفوُلس

غَغَ": ِهى بقوِل األولِهالِترسييررم م ججازينازينع ع نشَ شَن ربشَ بشَر ررأو أو ع ع نشَ شَن تيمبشَ بشَةٍٍةتيم تيمبْل بْلةٍٍةتيم بالعكس م بالعكس م بباركيناركين..ع اِلاِل عمينأنّ أنّمين كمهذا هذا  ِل ِلكم
ددعيتمكَكَ ِل ِلعيتمىتَ تَى رثوا بةةركَركَرثوا ب".إن أو اِهللاالد على األر ض بأيديهمم فاتيحالس ِل. اِءمِطتمرغَاٍتركَ ب على النفوس ٍةزير 

حتَالمِةاج.و هال م يجلباٍت لعنَون على أعاِئدبْل.هم ِماًض في ناٍتركَ ب.لي رفَعالج ميعالر بي سوعاب اِهللان .ذاك  
ا ا الوالوععتَتَ" :ميعلجال ِل قاِئ أيضاًانَيطهِدضما وِلنَاِئدا وألع لنَِهِتبحان مضأح حِتا فهإنّ .مهفدي ليهم أجِلن ِماتَ وممهبى أحالِذ
إلىإلى  ييا جا جميعميعالم الم تعاأل األىىبين والثقيِلبين والثقيِلتع ححمأأا ا  وأنَ وأنَالالمريحريحكمكَِلا نَإنّ ."كمىاِم كَ نكونكَلين ما أنانَ أبا السماوىه ٌلاِم كَوا نَ علي
أننب اركأع ااءنَد.نب والارك  نلعو .ننصلِّأن إلي سيئوني ونَنَى ألجِل الذيندطر٣ ..انَا وي   

 

 وكعوبأِخى أدحبالم  الِةِلتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :أباوىمأجل.. انَا الس ِمن كأنّأشكر كاى أنَِنبتَ أحب 
 .ىِنونَطهدض ي الذيناركألبو .ىببتِنحأا مى كَاِئد أعبة ألحمعِنى بِنه .ونقلتِنى ِمن الظلمِة إلى النّور. ئاِطالخَ

ِسنإلىوأح نِنى مِغضبي . إلى سيئوني مِنعلِّ. وأصلِّى ألجِل الذينفَى كيالًاِم كَ أكون . وعسم يالِتى ِفى اسص أرفع
خلِِّصىفاِدىقلتَ. وم نا مي عِدكتِكالً على وخَارجاً:  م هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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