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  أحد هؤالء األصاِغرأحد هؤالء األصاِغر
 

(Arabic – One of the least) 
 

 رراِغاِغ هؤالء األص هؤالء األصددأحأح: حديثنَا اليوم موضوعه.. أحبائى
 

 إنجيلوِمن عينباألر ددأ العنقر اح الخَاِمس والِعشْرينحمتى األص: 
"فيجفيجيبيبالملك ويقوُل ويقوُل الملك له له مم::الح قوُلقوُلأأ  قّقّ الحلكم لكم بم نّنّأأا ا  بمكمكمفعلتم فعلتم وهأأ ب بوهحىىوِتوِتخْخْإإ  دِِدحه األ األؤالِءؤالِء ه صىىفبفبر ر اِغاِغصفعلتم ١." فعلتم 
 

 تقومالح ياة المة على ثالِثسيحيد اِئعٍة بو مذكورموح فى األضصاح الثالِثحر ِمشَ عولس  رسالةنب 
ى  وِف."ةةببحح الم المننههظمظم أع أع الثالثة ولكن الثالثة ولكنهِِه هِذ هِذةةببحح والم والماءاءجج والر والراناناإليماإليم" :ى كورنثوس وِهىِنؤِماألولى إلى م الرسول

 اورح الثالث ومماِئع الدا فيهحوضي ِتِه وهواأ كلمى نقرالونيِك تسىِنؤِم م األولى إلىالِتِهسر ناح األول ِمحصاأل
نَنَ":  بقوِلِهاارتكازهشكرحين ِم حين ِم كّل كّل اَهللا اَهللاشكر ننجه ةِِة جهج ميِعميِع جكمذاكر ذاكركم ين إيين إياكمِف ِفاكم ى صلونَنَتِِتااى صلوا متذِكتذِكا مرينطاعطاع بال انِق بال انِقرين::  ععملََلمإيم اِناِن إيمكمكم  

ووتعتعببم م حبتكمحبتكمو و صصببررر ر جاِئاِئجكمف ."كمال يعراإلتب يمانحيحاً صإن لم يكن وال.الًاِم ع تكون الم حباِدة صقة إنت  لمتعب 
 س ليىسيِح المنؤِمالمو .اِهللا ِةكلم اعيِدو على مرببص زاًتِكرم  يكن لم إناً ثابتيعتبرال  اءجالرو .رين أجل اآلخَنِم
رجاؤهفى الع الم وحب بْلسفى الح اِةيالتى  ِة األبدييراهينَا بعىقاَل.ان اإليم ب ولس الروُلساألولى إلى ِهالِت فى رس 
ى كورنثوسِنؤِمم: "إنإنكان هِِها فى هِذا فى هِذ لنَ لنَ كانالح الح ياِةاِةي  فقط رفقط رججاءاءفى الم نَنَسيح فإنّسيح فإنّ فى الما أشقى ج٢."اساسميع النّميع النّا أشقى ج  
 

 .ِه لتالميِذسيحوع المس يب الرها أعلنَم إلى رينشْس والِعاِماح الخَحص األِهنجيِل فى إشيرمتى الب شيريو  
وهو يعلى أجيب سئلتهمالم ِةختصقائالى الثاِنِهجيِئ بم مله  :"ومتى جومتى جاءاءابن اإلاإل   ابننسان ِفان ِفنسى مى مجهِِهدِِدجوج وج ميعميعالم كِةكِةالِئالِئ الم  
القدالقديسينيسينم م ععهفحينئٍذ فحينئٍذ..ه ي ي جلسجلسعلى كر سِِس على كرىىم م جهِِهدِِدج..وي وي جتِمتِمجععأم أم امامههج ج ميعالشّ الشّميع عوِبوِبعفي في ممييززب ب ععضضههمِم ِمم ننب ب عضضع..كم كم ا يا يممييزز  
الرى الِخى الِخاِعاِعالررافَافَرع ع ن الجداِءاِءن الجد..في في قيمالِخ الِخقيم رافَافَرع ع نني هِِهميِنميِن يوالجد والجد اءاءع ع ننالي الي سارارس..ثم يقوُل يقوُل ثم الملك الملك للذين للذين ع ع نهِِه يميِن يميِنن::تع تع الوالوا يااا ي  

ممبى أبى رثوا الملكوتَى أبى رثوا الملكوتَارِكارِكبالم الم ععددلكم م لكم م نذ تأسيس العكّلف ."المالمنذ تأسيس العالذين يتب عونالر بتب عيقة ِماِدة صال القلِب كّلن  بد 
لهِمم نح ليِبمل الص.فإن كان له م صلي اآلنبلي حى فِف.ملوهالح اِةيِة األبدي لهملكوتٌم م عدلي قاَل .رثوهولس ب 

الرإإ" :ولسننآالم آالم الز الز ممان الحر الر الاِضاِضان الح  تقاستقاسبالم بالم جالعتيِد العتيِددِِدج أن أن ي ي ستعلناا فينَ فينَستعلن".  ون الذينيام عأم دعالو ذلك عيلم حينو
   ٣.اتُاد واالضطه الضيقاتُ وكذلك عليهمشقاتُ والمتعاب األنتهوحاِملين الصليب  يتبعون يسوع

 

 مأِعالم نذ تأسيس العل اهللا دؤِملمميراثاً نين. ليس أراًضيز بْل فانياًاًمني ه و يتدنّ ى واليفنَ  الاثٌميروالس  
يضحّلم.م حفوظ فى السانَ ألجِلواِتم. "نحننحنالذين الذين بقو اِهللا اِهللاةِِة بقو م م حرحروسوسونونبإيم ان لخَان لخَ بإيمالص مالص مستعدٍٍدستعأن أن ي ي علنعلنفى الز فى الز مان ان م

 فى ولسالر  بطرسكتب ."ةةعع متنو متنواربارب بتج بتجسيراًسيراًيي  نن نحز نحز أن أنجبجب ي ي كان كان إن إنا اآلنا اآلننَنَ أنّ أنّعع م م نبتهج نبتهجبِهبِهى ى األخير الِذاألخير الِذ
سّلمتهاألولى ِهالِت رس :"مباامبركاُهللا اُهللارك أب أب و رو ربنَنَبا يا يسسوعوعالم سيح الِذسيح الِذ المى حى حسسببرح هِِهمِتمِت رحالكثير ةِِة الكثيرولد نَنَ ولدا ثانيا ثانية لرة لرججاء حاء حىىبقي ِة بقيِةامام  

ييسسوعوعالم سيح ِمسيح ِم المنناألم األم واِتاِتولمير حّل  اٍثاٍث لميرمضوال ي حّلال يفنَى وال يتدنّسمضوال ي ال يفنَى وال يتدنّسم م ححفوظ فى السفوظ فى السمموألجِل ألجِلاِتاِتو كمكم".تأمُل ن وحين 
وقفَمالر بي وع ِمسنالم طهِدضوِمين نالم عذبينفُنكتِشض  فى األرأم رين هما عزلِل اءنؤِمم٤.ألمينالمت ين  
 

�� ْ�َ� ىوِسس الطراوُل شَكان ....ممههنْنْ ع عععاِفاِفدد وي ويممههذ مكانَذ مكانَأخُأخُييوو  ديندينطهطهضض الم المنن ع عىىاِماِمححيي  وعوعسس ي يبب الر الرننإإ: : أوالًأوالً 
  على تالميِذ وقتالً ينفث تهدداًْل يز لمكانو ./�� ا��ْ#إ��-,+  وُ�
ًءَ� وِ(
ً) رَ%ّ�ُ# وَ��َت ا�!ُ� ُ�ْ�� َ� وُهِ	��� ا����َ�

الرب.فتقد ِةلى رئيس الكهنَإ م ِموطلب نهر إق شِْملى ِدإ ائَلسلى الجمإ حتى اِتاعذا وجِماساًنَأ د ناالً الطريق رج 
 .اِءمالس ن ِم نوروله حقَبرأ غتةشق فبِملى ِدإ ب اقترهنّأ ثَد حابِهه ِذىوف .شليمورألى إ وثقين مموقهس ياءس ِنوأ

 فقاَل. "؟ددييا سا س ي يتَتَنْنْأأ  ننمم" :فقاَل ."!!ى؟ى؟نِِنطهدطهداذا تضاذا تض لم لم..!!اوُلاوُل شَ شَ!.!.اوُلاوُلشَشَ" : لهالً قاِئوتاً صعِمرض وسقط على األفس
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ١٣: ١٣   ،   رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤٠: ٢٥ إنجيل متى ١
  ١٦: ١٥  ،  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣-٢: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيِكى ٢
  ١٨: ٨ رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى،         ٣٣: ٣١ إنجيل متى ٣
   ٩ – ٣: ١ األولىالرسول   بطرسرسالة ٤
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الرنَنَأأ" :با يا يسسوعتَتَنْنْأأ  ىى الِذ الِذوعتض تض طهدطهدهه!! . .صصععببعليك أأ   عليكننتر تر فسفسم اِخاِخنَنَ مسإ ."!!سنع نوبي وعسي بالر ن  دينطهضالم
منْهع اِفعدوي مأخُذ مكانَهوي.قاَل  لقدا حنانيع شاوَلن : "ييا را ربب.!.!  قدقدس مِِم سعِم ِمتُتُع ننكثيرين كثيرين ع ع ننه ه ذا الرذا الرجل كمِم ِمجل كم نن  

  طهداًطهداًضض وم ومفاًفاًددجج م مالًالً قب قب كنتُ كنتُىىا الِذا الِذنَنَأأ": ولس بهم اسح أصبوقد  شاوُلوكتب ."!!شليمشليمورورأأ  ىى ف فيسيكيسيك بقد بقدور فعَلور فعَلررالشّالشّ
ومومفتريىىنِِنولكنّولكنّ  ..اًاًفترير حِِح رمفعلتُ فعلتُىىنّنّ أل ألتُتُم بج ىىهل فهل ف بجع ع دإإم م ديمانانيم". كان اًضطهدمللم سيحيفأين صبِم  ح دطهضالمأجل ن 
ماس يسوعسيح الم.أد ولسك ربأن ا م فعلهألنّ بجهل كان ه ي كانأنّظن ا غَهيرة لماِهللاِدج بإض ِهاِدطهالتب اع يسوع 

 ِةعيد البالِة للنفوس الضى الفاِدىسيح الحالص بالم الخَِةارالن بشَع أجل إن ِماًدطهضل آخر مج إلى رَلو تحهولكنّ
عنم لينَ. اِهللارفِةع ان بِهالوا باإليمغفر الخَان صيباًا ونَطايم عالم قدسينأى الح اةَي١.ة األبدي 
 

   وقد وقدوسوسببححريض والمريض والمان والمان والمريريريب والِعريب والِعن والغَن والغَااطشَطشَان والعان والعععوو الج الجيأخذ مكانيأخذ مكان  وعوعسس ي يبب الر الرننإإ  ::ياًياًثانثان 
ماهعدماهعإخْإخْ  دووتهتهاِغراألص اِغروو   األصسسيياِسبحاِسبحالذين الذين أه أه ملوهملوهمم....  ل يُلوالولذين تسبفى ِحواب رالان مع ِماِئجأ ِهقوِت نالو ان طشَع

اح حاألصب و.مساعدٍة أو عون ونوس دبالمح أويض رمال  أوانيرعال  أوريِبغَال بونبال ي اللذينلو ريِه ردصم نِم
   ابن ابناءاءمتى جمتى جوو" :إذ مكتوب مهنْع ائباً نَفُيِق ساِبس الِحمو يوعس يب الر أنجدنَ  إنجيل متىن ِمرينشْس والِعاِمالخَ
وب وب عع الشّ الشّميعميع ج جههماممامأأ  ععجتِمجتِمويوي  هِِهجِدجِد م مىىسِِس على كر على كرسسجِلجِليي  حينئٍذحينئٍذ ف فههعع م ميسينيسين القد القدالئكِةالئكِة الم المميعميع وج وجهِِهدِِدجج م مىىان فان فنسنساإلاإل
فيفيميميززب ب عضعضههمِم ِمم ننب ب عٍضٍضعكم كم ا يا يزميزميالر الِخ الِخىىاِعاِع الر رِم ِمافَافَر ننالجد اِءاِء الجد  فيقيمفيقيمالجد الجد اءاءع ع ن الين اليسار ار سثميقوُل يقوُلثم للذين ع للذين ع ن الين اليسارارس::  
))اذهباذهبوا عىىننوا عي ار األار األلى النلى النإإعين عين ا مالا مال يبديةِِةبديالم الم ععدبب إل إلةِِةدليسليسوم ىىننألأل  هِِهالئكِتالئكِت ومج ج عتُتُعفلم تطِع تطِع فلم مىىوِنوِنم..  عتُتُشْشْطِِطعفلم ىى تسقوِن تسقوِن فلم..  

ا ا  ي ي:: قائلين قائلينضاًضاًييأأ  مم ه هههونَونَجيبجيب ي يحينئٍذحينئٍذ  ..ىىوِنوِن تزور تزور فلم فلموساًوساًببحح وم ومريضاًريضاً م م..ىىوِنوِن تكس تكس فلم فلماناًاناًريريعع  ..ىى تأووِن تأووِن فلم فلمريباًريباً غَ غَكنتُكنتُ
رربب!!..متى ر أيأي متى رناكناكج أأ  عاًعاًاِئاِئ جووع أأ  اناًاناًطشَطشَ عوأأ  باًباًريري غَ غَوووع ع ريأأ  اناًاناًريووم أأ  ريضاًريضاً مووم م ححبوساًوساًبولم ولم نخد نخد مك؟؟مك!! . .فيفيجيبجيبههمقائالً قائالًم ::الح قّقّ الح  
   ٢."ىىدِِدببأأ  ذاٍبذاٍبلى على عإإ هؤالء  هؤالء ىىضِِضممفيفي تفعلوا  تفعلوا  لم لمىىر فبر فباِغاِغصص هؤالء األ هؤالء األدِِدححأأ ب ب تفعلوه تفعلوهم لمم لمنكْنكْأأا ا  بم بم لكم لكمقوُلقوُلأأ

 

 مكتوبع ن الربي سأنّوع هكان ي وُلجي نَصخع كُل ف.راًي منكان  ِهِصخْ لشَ وتابعاً تلميذاًلهالم اركبمثُل ي 
 ونهتمي .متهوسيح إخُ تالميذ الممهعتبر ي.تهو إخْب الرمهر اعتب الذينراِغهؤالء األص وض على األرب الرصخْشَ
ة ة ررة الطاِهة الطاِهانَانَيي الد الدأنأن" :عقوب يالِةبرس اءا ج ما نذكرليتنَ .ب فى الرءاب األحمتهو إخْمهألنّ مازِهو وأعاتهماجاحتيب

النقيالنقية عنداآلِب اآلِب اِهللا اِهللاة عند هى افتقاد هى افتقاد اليتام اليتام ى واألرل فى ضيقِتل فى ضيقِتاِماِمى واألرهموِح وِحهم فظ اإلنسفظ اإلنسان نفسان نفسههبال د س ِمس ِمنَنَ بال دننالع و ."المالم العأواِهللاالد  
ِجيدونم سرفى تهيئِةتهم وتوصيل الم ساأل هؤالِءوِبقلإلى ة ر واُهللا.راِغص لي بظاِلس م حنْتى يسى تعبالم حِةب .
 مهقلوب تفيض  الذينشيئته ملين الفاِعهالد أوزيميس هع ميسين القدالئكِة المميعوج ِهِدجان فى منس اإل ابناءمتى جف

بالمِةحبلهؤالء الم دعوإخْين وتهو راِغ األصسيقيمهمع نِهميِن يلي لكوتَرثوا المالم عدله مم ٣.المنذ تأسيس الع  
 

 كّل إنالذين  تتحرك قلوبب مهاطٍفتع اهتجالم و ظلومينومينرحب الممحٍةب قٍةاِدص. سيجلس الرعلى ب 
 إلى الرب يسوع نفِسِه وانس أحقد مهار أنّ باعتب.األصاِغر ِهِتو إلى إخِْهِناسح إلمهنْواِحٍد ِم كّل فَئيكا وسِهِدجى مكرِس

ا فعلوهبم. "حينذاكحينذاكس س يجيبيجيبههاألب األب ررارارالذين الذين س س يقيميقيمههممعلى ي قاِئ قاِئهِِهميِنميِن على ي لينلين : :ييا را ربب..متى رأيناك متى رأيناك ج عاًعاًاِئاِئ جفأطع فأطع منَنَماك؟؟اك!!..أو أو   
عاناًاناًطشَطشَعفسقيناك ؟؟ فسقيناك.!.!ومتى رأيناك غريباً غريباً ومتى رأيناك فآويناك فآويناك أو أو ع ؟؟ريانا فكسوناكريانا فكسوناك ع!!..ومتى ر ومتى ر أيناكأيناكم ريضاًريضاً مأو أو م م ححبوساًوساًبفأتي ا ا نَنَ فأتي

إليك؟؟إليك.!.!في في جيبجيبالم الم لكويقوُل ويقوُللك له له مم::الح قّقّ الحأقو أقو ل لكمل لكمبم بم ا أنكما أنكمفعلتم فعلتم وهوهبأح خوِتخوِت إ إدِِد بأحى األصرراِغاِغى األص..فبى فعلتم فبى فعلتم .. . . ثم ثميى ى مِضمِضي
 فى ىأِتي  حينارِهس ين عمهقام ميكونسف . هم ألنفِسهميِشبع مه قلوبتْرجتح ا الذين أم."!!ةٍٍة أبدي أبدياٍةاٍةييإلى حإلى ح  هؤالِءهؤالِء

مو ِهِدجيقوُلسله مالر بُلاِد الع: "اذهباذهبوا عىىنّنّوا عي ي ا ما مالعيناراألاراأللى النّلى النّإإ  العينبديةِِةبديالم الم ععدةِِةدالبليس ٤."هِِه ومالئكِت ومالئكِت البليس  
 

 .. فى حق إخوتى المحتاجينيرىلتقصى حِناِمس ..اوىما السانَأب: الِة فى تلك الصىِعم  تشتركىأِخليتك  
افتحع نَيىهمى ألرر و أعوازغيقلبى ألتر ب ى هبِن..فَاء اسساِغراإلحعانيِه إخوِتى األصا يَلِغنشَأل مى اِل انشغَ بهم
اسم فى  ىالِت صرفعأ ..ررِنى ِمن كّل ما ال يرضيكح .ورر وبساٍءخَى بسِط أعى كيفَِن علم!.فكم تغَافلتُ ..ىبنفِس

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: مستِنداً على وعِدك القائل .. إلهىكن استجابِت ِمواثقاً يسوع
 

 :تجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٧ – ١٢: ١تيموثاوس  إلى  األولىرسالة بولس الرسول     ،    ٢٢ – ١: ٩  &  ٣: ٨  سفر أعمال الرسل١
  ٤٦ – ٤١ &  ٣٣ – ٣١ :٢٥إنجيل متى  ٢
  ١٠: ٦لرسالة إلى العبرانيين         ،       ا٢٧: ١                ،   رسالة يعقوب    ٣٨: ١٠  سفر أعمال الرسل ٣
                      ٤٠ – ٣٤ :٢٥إنجيل متى  ٤
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