
 ١٦٥سـالة لرا
 

  ااززببذوا خُذوا خُأخُأخُ ي يا أنا أنووسسنَنَ
 

(Arabic – They had forgotten to bring bread) 
 

 زاًزاًببذوا خُذوا خُأخُأخُ ي يا أنا أنووسسنَنَ :ضوعهموم حديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 إنجيل وِمناح  رقسمحنالثاِماألص أ العنقردد الرابعشَ عر: 
 

 ١.""دداِحاِح و وغيفٌغيفٌ ر رالال إ إةِِةفينَفينَى السى الس ِف ِفممههعع م م يكن يكن ولم ولمزاًزاًببذوا خُذوا خُأخَأخَ ي يا أنا أنووسسونَونَ""
 

 خَلدالر بي سالسفينَوع ة ومعهتالميذه .و نَبيتخترقُة السفينَتْا كانَم ع رضالب رح.و جهالر بي سوع 
والً قاِئِهة لتالميِذصي :"انظرانظروا وتحوا وتحررزوا ِموا ِمزنخَ خَن مير الفريسيسمير الفرييينينو خَخَ ومير هيرمير هيرودسسود". لميكن قص الد رببم ا أوصاهم 
أنيتح روا ِمزبز الِذ الخُ أكلناى اعتاد لفريسيونوهير ودالمِلس كأن و.أكلوا ي قِصي لمدأن يكون له خُم خَبز اص 
أكلوهلي.ىالِذ  ولكنح ثَدأن اتج ِفه نّ التالميذ إلى أكرهمنس بزاًذوا خُ يأخُوا أنم عهى رحلِت ِفمإذ . السفينةَل داِخهم 
لميكن م عهمِسوقتال  ذِلك ىوغيفٌ راِح وف .دبون ِفدأوا يفكرال قاِئى الحلينب عضهِلم بضع: "ليليسِع ِعس ندا خُا خُنَنَندببز٢."ز  
 

 وبالتأمل فيما وربإد نجيل ماألرقس صالثاِماحح ن عِه هِذننالِح.لِةشِك الم ظ أمرين هام١( .ني(أن  
الِذاألسلوب ى واجبِه التالميذه م شكلتهم  شَابهينواِجى بِه الِذاألسلوب نَه حناآلن النَشاِك م .على الخُووصصحين  

م الفهم دلة عشِك مب الر بِهالجى ع الِذة األسلوِبعور )٢( .انَه إليجوم الكالم اِهللا ن ِمىوِح الرد القصمنفه  والعمسنَ
الِذِهحيح لكالِمالص ى هور وحو حاةي. فلقدكان قص دالر بأن ي تحرِم  الالتالميذ زخَن ِدستخْمير يه ِفونَمع نْى ص
 كان هذا .م لهنقاد اٍبع شَن بيهونَرينشُ وهونَمعِل يونيسي الفرى كانوش الِذغشُ المِدعليم الفاِسالتمير  خَن ِم بْل.بزالخُ
قصدالر بحين أوص اهالً قاِئم :"انظرانظروا وتحوا وتحررزوا ِموا ِمزنخَ خَن مير الفرمير الفريسييسيينوخَ وخَين مير هيرمير هيرودودس٣."س   

 

لة اِطال البقو واأل اِهللاقوال أني بطخِلنَ. اهمفرقين بينَر مياس غَا النّايص بوا اِهللاصايا وط علينَا تختِل مكثيراً 
 ال  ال كيفَكيفَ": ِهلتالميِذ ب الرتى قوَل م إنجيُلذكري. ٍةري بشَ وِحكمٍةفاهيم على مةبنية م ذاتياٍتودهج مناتجة عالنّ

تفهمىىنِّنِّأأون ون تفهملي لي سسع بز قلتُبز قلتُن الخُن الخُ علكم أأ   لكمننتتحر تتحر زوا ِموا ِمزنخَ خَن مير الفرمير الفريسييسيينينوالص والص ددوقيذٍٍذ حينِئ حينِئ..ينينوقيفهم نّنّأأوا وا  فهمههلم أأ   يقْل يقْل لمنن  
يتحيتحرزوا ِموا ِمرزنمير الخُمير الخُ خَ خَنبِم ِمز بْلز بْلب نتعليم  تعليم ن الفرالفريسييسيينينوالص والص ددوقيينينوقي". وينجيُل إذكرم رقس :أنالر بي سعِلوع مأفكار  

تالميذهوم ا يقولهب عضهِلم بفقاَل.ضع له لِِل" :مماذا تفكِّاذا تفكِّمررونونأن أن لي لي سنْنْ ِع ِعسدكمخُ خُدكم ببزأال تشْأال تشْ. . ؟؟زععررونونب ب ععددوال تفه وال تفه ممون؟؟ون..  
أحتى اآلنأحتى اآلنقلوب قلوب كمغليظة؟ غليظة؟كم ..ألكم ألكم أع أع يينوال والن تب صِِص تبررون؟؟ون..ولكم ولكم آذان وال وال آذان   تستسممععونوال والون   تذكرتذكرون؟؟ون".ف تذكّ لألسالتالميذ ر 

ال ام كر ول الِذقّستِحيميتذكر اوا م قّستِحيذكر ه.لقد تنب أنّ إلىواه هنَم سوا أني أتوا بما يكفيهِمم خُال نزب.ولم  
  يكن لمرِهي وبغٍَءى شَ كّل كانى بِه الِذ.اِتاج االحتي بكلِّلكفيُل ارير الخَِداص م كلِّعونبي مهع ما أنوس نَوا بْلهبنيت
 غيفٌ إال رِةى السفينَا ِفنَع مس لي."ززببا خُا خُنَنَددنْنْ ِع ِعسسليلي" : بالقولهمعلِم من ععيداً بونسامذوا يتهأخَ لقد .ا كانم ِمءىشَ
اِحولذِل .دكس ادتهمالح ية والقلق وأخَرذوا يلومونأنفس هعلى نَم سياان م يمطونَأل بِممه الخُن أ .زبحاناًيال نفه مأن  
 ٤.انَياِتا سفينة حاركنَشَى ي القدير الِذى اإللِه ِفم ثقٍةدعَ ن عجاِتا نَهظمع أفكار منا ِمنَقوِلى ع ِفدورا ي معلم ياَهللا
  

 ليلنَس ا أننلوم تالميذ الر بعلى م ا بدنْ ِمرهِمم نض ِفعولنَ.ان إيم انَسأل أنفس :اأمح ثَدي ماًوم نَعا أن 
اختبانَرذِلثَل ِماراً اختب كِع. ؟ار االختبنداملم ِةى سفيِن ِف نجدح ِسانَاِتي وغيفاًى رو.داًاِح و نَنَحن ُلِمح مسئولية أسةر 
مدِّتعِةداالحتي ؟اِتاج.ا أمالاقتْ ض دانيأم امع انَوِنيِة لكثروقلِةِبطاِل الم الم ؟ارِدو .نَى انفِسا ِفا قلنَأما ما قاله 
اندراوس للربي سوع قاَلالم قُقُشِفشِفأأ  ىىنِّنِّإإ":  له  على الجعلى الجمإإع وع ومننص ص ررفتهفتهمإإ  ملى بلى بيوِتوِتيهمهمص اِئاِئ صمينميني خُخُ يورورونالطريق الطريقىى ِف ِفون ..  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،                      ١٤: ٨ إنجيل مرقس ١
  ٣٤ – ٣١: ٦ إنجيل متى ٢
  ٦٣: ٦ إنجيل يوحنا ٣
  ١٢ – ١١: ١٦ إنجيل متى ٤
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ال حال حاجاجة لهة لهمأأ  منني ي ممضأأ  ..واواضععطوهطوهمأأ  منتمنتملي شَو ."أكلواأكلوا ليعر اندراوس بالمِةسئولياِق الوِةعِه عليو ى  وِهى التالميِذاِقعلى ب
  ثِلثِلمِِما هذا ِلا هذا ِلمم": الًقاِئ ترضفاع. الم غُع منمكتيات وسزبس خَمى خَوِس اوسرندأ جد يلمو .ة آالٍفسماع خَبإشْ

    ١."م اِهللام اِهللا فَ فَنن ِم ِمججرر تخْ تخْةٍٍة كلم كلم بكلِّ بكلِّ بْل بْلاناننسنسا اإلا اإلييحح ي يههددححز وز وبب بالخُ بالخُسسليلي": وعس يبالر  بقولسكا نتمليتنَ ."هؤالء؟هؤالء؟
 

 ا أمنزأل الحمنَ قلوبا ألنِماًداِح و ننَاِئ أحبا كانو اًريض ملميتح سنح الج الطبيِب بِعالهله . ووضا نَع
رجا ِفىنَاءالد و اِءوتحلتْونَ أنظارا عنالر سينَونَ با وعلالقاِئ هد :"أنا الرأنا الربشَ شَب افيكا نليتنَ ."افيكقوَلتذكر  الربي سوع 
  ونونشُشُمم ي يججرر والع والعونونررصِِصبب ي يىىممالعالع  ..انانظرظران وتنْان وتنْععمما تسا تسنا بمنا بموحوحا يا يبربرا واخْا واخْبباذهاذه": اندمعالمنا وح ي تالميِذنن ِمثنيال
والبوالبررصصي ي طهطهررونون..والص والص ممي ي سسممععونونوالم ىىتتوو والميقوم يقوم ونونوالم والم سساكيناكيني ي ببشّرشّرونون  ووطوبى ِلى ِلطوبممننال ي ال ي عثرِف ِفعثر ىما نتذكرو ."ى 
 ٢."دِِدببلى األلى األإإ و ومموواليالي و وساًساًممأأ  وو ه هوو ه هسيحسيح الم الموعوعسسيي" :رشَاح الثالث عحاألص انيين العبرالرسالة إلىب جاء

 

  .. اُهللا اُهللاوو ه هببالرالر" :طيٍد وانايمب بع الشّخَرص  أنموي ِهطِتاِس بوب الرها صنعمل مبل الكرا على ج إيليىِسنَ 
 يزابُلإ سلتْفار .ِفي بالسلع الباءنبيأ ميع ج قتَلهنّأ  وكيفَ.إيليا َلِما ع م بكلِّيزابَلإ اخآب ربخْأ لقد. ""الرب هو اُهللالرب هو اُهللا

رالى إ والًساآلِل اآلِلهكذا تفعُلهكذا تفعُل" : تقوُلإيلي ههة وهكذا تزيدإإ  ..ة وهكذا تزيدننلم أأ   لمجعْلعْلجنفس نفس كككنفس و ِم ِمدٍٍداِحاِح كنفس و نهنهمنَ نَىى ِف ِفم حو هذا الوقِتو هذا الوقِتح  
 طلب ثم .ٍةتم رتَ تحم حتى أتى وجلسوة يسير ميِةر البى ِفارسو .هع مال القديرمة أعظم عإيليا ىِس نَ."داًداًغَغَ
المالًقاِئ ِه لنفِستَو: "قدكفَ كفَقد ى اآلنى اآلني اا ي  رربألنِّ ألنِّ..ىىذ نفِسذ نفِس خُ خُ..ب ى لسخَ خَتُتُى لس يِم ِمراًراًي ننآب ِغ ِغ..ىىاِئاِئ آب رغَ غَتُتُر ييرة ِلة ِلرلرلربوِدوِد الجن الجنلِهلِهإإ  ب..ألن ألن   
ى ى  نفِس نفِسونونطلبطلب ي يممههى وى ودِِدححا وا و أنَ أنَ فبقيتُ فبقيتُ..يِفيِف بالس بالسككاءاءنبينبيأأ وقتلوا  وقتلوا ..ككذابِحذابِحوا موا مقضقضونَونَ  ..ككددهه تركوا ع تركوا ع قد قدائيَلائيَلررسسإإى ى بِنبِن
ليأخُأخُليذوهبِهذا إو ."ااذوهي سمعيقوُلتاًو ص : "مما لكا لكهه نَنَ هها ياا ا ا ياإيلي؟؟إيلي ". قاَل ثمله الر ب: "اذهاذهببر طريِق طريِقىى ِف ِفاجعاًاجعاً ر كلى لى إإ  ك
ببريشقَشقَمِِم ِد ِدةِِةري..واد خْلخْل وادوام وام سسححح ح زأأ على  على كاًكاً مِل مِلائيَلائيَلزررامام..  واموامسسححي ي اهاهو بو بنِن ِنن مىىشِِشمم على  على كاًكاًلِِل م رإسرائيَلائيَلإس..  واموامسسحليشَليشَأأ  حععب ب نن  
  ٣."للععلبلب ِل ِلثُثُ تج تج لم لمىى الِت الِتبِِبكَكَ الر الر كلَّ كلَّة آالٍفة آالٍفععبب س سإسرائيَلإسرائيَل  ىى ِف ِفتُتُبقيبقيأأ  وقدوقد  .. عنك عنكوضاًوضاً ِع ِعاًاًبيبيولة نَولة نَحح م م آبَل آبَلننافاط ِمافاط ِمشَشَ
 

 لقدِل عمي سوعأفكار تالميذه الذين كانوا م عفقاَلِة السفينَ ِفىه له م: "لمكِّكِّاذا تفاذا تفلمررونونأن أن لي لي سنْنْ ِع ِعسدكمخُ خُدكم ببز؟؟ز . .
 ."ةَةَررشَشَ ع عىىاثنتاثنت":  له قالوا."؟؟تمتمفعفع ر رراًراًسسة ِكة ِكملوملو قفة م قفة م كم كم اآلالِف اآلالِفةِِةسسممة للخَة للخَسسممفة الخَفة الخَغِِغ األر األرتُتُررسس كَ كَ حين حينونونال تذكرال تذكرأأ
"ووحينحينالس الس ببعةِِةعلألر لألر ببعاآلالِف اآلالِفةِِةع كم ِك ِك سّل سّل كم سسر مر مملوملوا را رفعتمقالوا."؟؟فعتم له : "سسببعفقاَل"ةةع له م: كيفَفَكيال تفه ال تفه ممونإن  ."؟؟ون
الرب ياِلعجشِك ملة عدم الفهم الصاحيح وم يترتبِمِه علي ٍءطا أخْن.  الناتجة منواألفكارض ِفعلف. ان اإليمقد 
وِهقوِل بادنَع: "أعلمأعلمكوأرِش وأرِشك ددكلكلكى تسى تس الِت الِت الطريقَ الطريقَكهأأ  ..ااهنصنصححككع ع ينِِنيى عى عليليكا ن ليتنَ."كدركأن انَ أمة الربال ِهسانَ وإح 
يتغيان رطأنَ أخْوإنا يردا نَ نفوسف ِهإليداوالنّد يقوُل بى :"ييرردنفِس نفِسد ى يى يهديِنديِنهى إلى سى إلى سببل البرِم ِمل البر ننأجل اس ٤."هِِهمِِم أجل اس  
 

 إنع دنَ االسِتماد على الربوع دالفريِدِهِصخْكال على شَ االِتم يترتب ِه علي تبلدالح واسواتج اهقول  الع
 وه ب فالر.ِةمني الزاِةيور الحمأ أجل نْ ِمطرب نضا أن لنَوزجي الو .ئِةاِط الخَفاِتر والتصِةقيمفكار العإلى األ

و و ا طالبا طالب أم أمتْتْاعاع وج وجتْتْ احتاج احتاجاُلاُلببشْشْاألاأل": بى النَد داوقاَل. "لكملكم  ادادا تزا تز كله كلههِِه وهِذ وهِذهه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَوا أوالًوا أوالًاطلباطلب" :ُلقاِئال
الرالرببفال ي فال ي ععوزوزههمشَ شَم ىىءِم ِمء نالخَ الخَن يتُتُكنْكنْ": وقاَل. "رريفتى وقد تُتُخْخْ ِش ِش فتى وقدلم لم أر ِص ِص أر دتخِل تخِليقاًيقاًد ىىع نْنْ عههوال ذري وال ذري ة لهتلتِم تلتِمة له سس  
   ال اللكلكمِِمأهأه  الال" :ِهبقوِل ب الرانَدع ولقد .ِهرِت قداَل وكمة اِهللاظمى عر فنَ.رِصان لنبيم اإلىينَ ع نفتحاليتنَ ."زاًزاًببخُخُ
أترأترككككع يِنيِن عى عى عليليكإذاا ليتنَف ."ك واجنَهشِكا ملة محيرة أننر دقوَلد رنِّ المشَ شَافُافُأخَأخَ  الال": م راًاًرألنك تَتَ أنْ أنْ ألنكم ٥."ىىعِِع م 
      

 زيزى القارئع.. أدعِل وكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السماوى..أسألك ِفغ ت أنِلر ى ضفَع 
 ا يلى عكمِتع ِنضام فيو على الدى ألذكرنِّ أِع.كِدج ماِءه بب وأتمتعاك ألرىنَي عحافتَ. ىيماِنإ زدو قلبى رأِن. ىاِنيمإ
مأحببتِنن عاًاِفى دتتفن ِل أغلى ثمىِندي.سأر دىدبر م ييتُا ح رنِّمقوَل الم: بارِكارِكبى ينفِسنفِس  ااى يى الرى الربتنْتنْ   وال وال..بسسىكّل كّلى   
ححسهِِهاِتاِتنَنَس.. أرفعالب وعسم يالِتى ِفى اسقلتَار ص نا ماِدق يالص عِدكتِكالً على وخَارجاً:  م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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٩: ٦يل يوحنا   ،   إنج٤: ٤  إنجيل لوقا     ، ٤: ٤     ،     إنجيل متى        ٨: ٣ سفر التثنية ١  
  ٨: ١٣           ،     سفر العبرانيين ٥: ١١ إنجيل متى ٢
  ٤: ١٩ سفر الملوك األول ٣
  ٣: ٢٣  سفر المزامير ،                    ٨: ٣٢لمزامير  ،      سفر ا٢١ – ١٩: ٨ إنجيل مرقس ٤
٢ :١٠٣، سفر المزامير      ٥: ١  سفر يشوع ،       ٤: ٢٣  & ١٠: ٣٤ ،      سفر المزامير          ٣٣: ٦ إنجيل متى ٥  

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

