
 ٣٠٢سـالة لرا
 

ِلم؟؟الفُالفُذا اإلتذا اإلتاذا هاذا هِلم  
 

(Arabic – They asked: Why this waste?) 
 

 الفُ؟الفُ؟ِلماذا هذا اإلتِلماذا هذا اإلت :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  األعداد ِمن الساِدس إلى الثاِمن األصحاح الساِدس والِعشْرين نقرأ وِمن إنجيل متى
 

"ا كَوفيماني سى ِفوعب ِتيع ىا ِفنيب ِسِتي معاألان بصر. تقدإ تْمِهليام رأة معها قاركَة طيٍبور نثير الثم. 
 ١."؟تالفُاذا هذا اإل لم:ليناظوا قاِئ اغتَك ذِلالميذهأى تَا ر فلم.ئتِك موه وِهِسأ على ربتهفسكَ

 

 فيننِص م ونكون إتالفٌهن أنّيع مٍفر على تصحكمنَ فَيكَ نولِك. ٌلاِق عاهضر ال يشينم لوكس اإلتالفُ 
 اِءو على األهاًبني ماًوائيشْا عنَكم حييز حتى ال يكونوح تم ورٍةكم ِحإلى حتاجي كم الحكذِلإن . ؟انَى حكِمِف

 هبأنّ ِهعلي انَ حكمى الِذمُلالع  فيِهى تمع الِذضحيط بالوا ي بمهٍلج ن عاًجِتا نَال يكونو. ةاض الذاتير واألغِْةصيخْالشّ
 ولوقا رقس وم متىنو البشيرها ذكروع إلى مجبالرو.  والتقديرحدالمو اء الثنَاًقستِح ممُلعال ك ذِل يكونقدف. إتالفٌ

ويناوحع ن المىالِت أةر تْسكبقار كثير  طيٍبةَور الثمال سأن على رسِدينَ،سيح الم ستطيعأن ند رككَ كم انمُل ع 
  ٢.الم الع كلِّىنجيل ِف باإلزا يكريثمح ا لهاراًتذكَ  بِهربخْي  أنقُِّحستَي ه أنّب الر قاَل.ظيماً عرأِة الملكِت
 

 جاء الِةبرسي عقوب األصنّنّإإوو" :اح األولحمإإا ا منكَ كَن انأأ  انححددتع تع وزوزهِح ِحه كمكمة فلية فليطلبِم ِمطلب نىى الِذ الِذ.. اهللا اهللاني ىىعِطعِط ي  
الجالجميعميعبس اٍءاٍءخَخَ بسوال ي وال ي عيعيررفس فس ييععطى لهطى له". هذا يِنعةال ى أنة  ِهى الِتىِحكمطيتْعساهللا لي ة  ِمنة األرضيالِحكم 
ى ة الِتكم والِحبشَريةالة كمِحال: ِةكم الِحىعو نَنية بقارنَ مجدثالث نَحاح الاألصوب .عطية اِهللا ِلطالبيها إنّها .بشَريةال
  ةِِةاعاعدد و وىىن ِفن ِفسس الح الحفِِفررصص بالتَ بالتَالهالهعمعمأأر ر  فلي فلي بينكم بينكمالمالم وع وع حكيم حكيموو ه هننمم": يعقوب قاَل فلقد. عطية اِهللا ِلطالبيها ىِه
ازلة ازلة ة نَة نَكمكم الِح الِحهِِه هِذ هِذتْتْسسليلي  ..قِّقِّوا على الحوا على الحببوا وتكِذوا وتكِذرر فال تفتِخ فال تفتِخ قلوبكم قلوبكمىى ِف ِفببززححة وتَة وتَررة مة مرريي غَ غَ لكم لكمانان كَ كَننإإ  ننولِكولِك  ..ةةكمكمالِحالِح
ة ة كمكما الِحا الِحممأأوو  ..ءءىىدِِدر رر رممأأ   وكلُّ وكلُّويشُويشُ التشْ التشْاكاكنَنَ ه هببززححة والتَة والتَرريي الغَ الغَثُثُ حي حيههنّنّألأل  ..ةةطانيطانييية شَة شَانيانية نفسة نفسضيضيررأأ  ىى ِه ِه فوق بْل فوق بْلننمِِم
  ٣."اِءاِءيي والر والربِِبيية الرة الرديمديم ع ع..ةةححاِلاِل ص صاراًاراًثمثمأأة وة وممححة رة رءءملوملوة مة منَنَذِعذِع م م..قةقةفِِفررتَتَة مة ممماِلاِلسس م م ثم ثم..ةةرر طاِه طاِهوالًوالًأأ  ىى فوق فه فوق فهنن ِم ِمىىالِتالِت
 

 ل ِفوبالتأمِةى قصى  الِترأِة المتقدىلإ تْمالر بي سووع معها قاركثير طيِبالة ور سكَو .نالثمعلى بته 
ِهِسأرو هوىِف ٌئتِك مب ِسِتي معاألان بىِفص رب ِتيع ستخِلنَ. انيِمص ما فعلتهوأثار ض جة كبرى عليا قاو. اهلِممه 
 .همِم فهوِءس اغتاظوا ِل والذين.اه عليقداًغتاظوا ِح ا أقوال الذينسرى أخْ الِذوعس يب الر وقوُل.انهع انعمِس

والذيننَى ِف عاً اغتاظوا طماِدفع مىريتتس مِفن ى مفقِةر الشّظهو. اء على الفقرنتعلمد وساًرنوجز ثالثةى ا ِفه: 
 

 لك ِتناس عال النّى أقول ِفمبالتأف ....""أقوال البشَر عليِهأقوال البشَر عليِه ب ب كثيراً كثيراًعبأعبأة ال ية ال يكمة علويكمة علويال ِحال ِحى نَى نَ الِذ الِذننؤِمؤِمالمالم: : أوالًأوالً 
ال نَرأة المجدكِلا فيه مشَة مجعكِلتْ على العكس كانَ بْل.اة له و ع الِذقٍد ناتمتتنَم وتقريع ال لواسبحة اِئ ور
 نِم اٍتماج كِلرإخْب اقابه بِعوااذا قامفلم .ورد الصشَنعأ طيٍب نِم ا سكبته مإن .تْى فاح الِتنالثمكثير  اردينالنَ
اِهأفوهماِئ رحتهإالا ال تفوح ة؟  ِمنريضقلوٍب م.لقد كتب نْ عهمم رقسالب يقوُلِهى إنجيِل ِفشير : "وكانوكانقوم قوم   
ممغتاظيننفِسنفِسأأ  ىى ِف ِفغتاظينهمفقالوا ِل فقالوا ِلهم مماذا كاننّنّألأل. .  هذا هذا الطيِب الطيِب تلفُ تلفُاذا كانههكان كان ي مِكمِك ينأأ  ننني ي بباعأأذا بذا ب ه هاعكثرِم ِمكثر نار ار  دينَ دينَئِةئِة ِم ِم ثالِث ثالِثن
ويويعطى ِلطى ِلعلفقرلفقراء وكانوا ياء وكانوا يؤنبونَونَؤنبهااه" .وكتب يقوُلِهى إنجيِل ِفلوقا البشير ع ذِل نالفَك يِسرالِذى ى دعا الربي سوع: 
"فلمأى الفَا ريِسرى الِذىد عذِلاه ك.الً قاِئِه نفِسى ِف تكلم: لولوكان هذا نَ هذا نَ كان بيلعِل لعِلاًاًبي ممم م نهِِه هِذ هِذنالم تلِم تلِمىىرأة الِترأة الِت الم سسههوم ىىا ِها ِه وم..  
  ههنّنّألأل  ..تالفُتالفُاذا هذا اإلاذا هذا اإل لم لم::لينلين اغتاظوا قاِئ اغتاظوا قاِئكك ذِل ذِلالميذهالميذهأى تَأى تَا را رفلمفلم" : يقوُلِهى إنجيِل ِفى البشيرمت وكتب. "!!ئةئةاِطاِطا خَا خَههنّنّإإ

كانكاني مِكمِك ينأأ  ننني ي بباعاعهذا الطيب هذا الطيب بكثير وي بكثير وي عطى ِلطى ِلعلفقراءاءلفقر". وكتب يوحفقاَلفقاَل" : يقوُلِهى إنجيِل ِفنا البشيرو اِحاِح ودِم ِمد نهِِه تالميِذ تالميِذن  
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                          ،      ٨ – ٦: ٢٦ إنجيل متى ١
           ٨ – ٣: ١٢     ،    إنجيل يوحنا ٥٠ – ٣٦: ٧    ،   إنجيل لوقا ٩ – ٣: ١٤    ،    إنجيل مرقس ١٣ – ٦: ٢٦ إنجيل متى ٢
  ٥: ١ &    ١٨ – ١٣: ٣وب           ،    رسالة يعق١٠: ٩ سفر األمثال٣
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ووههووي ي هوذا ِسوذا ِسهممععاناإل اإلان سخَخَسرريوِطوِطيىىالم الم زمِِمزعأأ  عنني سِلسِل يممهلِِل. . همماذا لماذا لمي ي ببععهذا الطيب دينَ دينَئِةئِة ِم ِم بثالثَ بثالثَ هذا الطيب ار ويار ويعط ِلط ِلعلفقرهذا  هذا قاَلقاَل. . اءاءلفقر 
ليليسنّنّ أل ألسههكان كان ي ي بىىاِلاِلببالفقر بالفقر اءنّنّ أل أل بْل بْلاءههكان كان س ارقاًارقاً سوكان وكان الص الص ندِع ِعوقُوقُند ندندههوكان وكان ي ي حلُُلمِِمحم م ا ي١."لقى فيِهلقى فيِها ي 
 

 ن ععاِف تد لم الطيِبِةورة قاراحبرأة ص إن الم....المؤمن يصمتُ إذا هوجم ألن الرب يدافع عنهالمؤمن يصمتُ إذا هوجم ألن الرب يدافع عنه: : ثانياًثانياً 
  ثالثَن ِم بأكثراعب ي أننمِكى ي الِذ الطيبتْا سكب أنّهمهجبع يلم. ظا بغيه إليون ينظرما القوهينيأت بعر. اهنفِس
ة االحتقار حاِئ رتْواشتم. ا لهمها تأنيبه بأذنيتْعِموس. ا بِهمنهِه وتدوعس يب الرىمقدو  رأسار على دينَئِةِم

 ِدي تالميذ السواستنكر. ِهيِتى ب ِفأكَل ليوعس يبا الرعى د الِذيسى الفرانعم ِسنِمئة اِطأة خَرم ااهألنّ اِءرواالزِد
سيحالما ال تباِلا فعلتْ مألنّه اءى بالفقر .الو إنحىاجيل األى األنَ ِف اإللهىربِةع لمي ا نَجْلسطقتْ أنّهتداِف ٍة بكلمعا  به
عنفِسن ها معاله أن جومعلي هكلُّ.  عنيفاًا كانم جلا سهالو حىع انهِع وقفتْا أنّه ندقد مىالر بي سِموع نو ِهاِئر 
اكية وابتدأتْبلُّ تبقد مِهيبالد تْوع وكانَمتم سحهبشَام عأِسر را وتقبُلهقد مِهيِه وتدنه٢.ا بالطيِبم  
 

 لقدأعلن إبليس علي ها حرباً وجنّدا  لهكثيرين.ولكن الر بي سأخْوع رسالج ِهفاِع بِدميعع ا وِهنهى 
فلق .تةاِمصقاَل دله م :"لملماذا تزعِِعاذا تزججون المنّنّإإرأة فرأة فون المهها قدا قدع ىى ب بلتْلتْمِِم عع مالًمالً عح ح سألأل. . ناًناًسننالفقر الفقر اءاءم م عكمأأوو  .. حين حين كلِّ كلِّىى ِف ِفعكمما ا م
   لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّالحالح. . ىىجل تكفيِنجل تكفيِن أل ألكك ذِل ذِلا فعلتْا فعلتْممنّنّإإ  ىىدِِدسس على ج على ج هذا الطيب هذا الطيبتْتْذ سكبذ سكبإإا ا ههنّنّإإفف. .  حين حين كلِّ كلِّىى ِف ِفعكمعكم م متُتُا فلسا فلسنَنَأأ

حيثمحيثما يكرا يكرزكلِّ كلِّىىنجيل ِفنجيل ِف بهذا اإل بهذا اإلز الع الع الم يالم يخبخبرأأ  ريضاًضاًيبم بم ا فعلتهراًراً تذكا تذكاهِِه هِذ هِذا فعلتهله و."اا له ذكرلوقا الب َلإنجيله قوب شير الرب 
يسِس ِلوعمعانالفر يسى :"أتنظرهِِه هِذ هِذأتنظرالم ىىنِّنِّإإ  رأةَرأةَ المد خلتُخلتُ دب ب يتكيتكوم وم اءجل رجلجل رجل أل ألاءىىلم لم تع أأوو  ..طِِط تعمِه ِهاام ىىفقد رجل رجلسلتْسلتْ غَ غَ فقد ىى  

بالدبالدمموع وموع ومسسححتهتهما بشَا بشَمععر رسِِسأأر رهااه..  قبلة لملِنقبلة لملِن تقبأأوو  ىى تقبماامهي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن بزيت لم تدهن . .  هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي
رأأوو  ..ىىسِِسأأرمىى ِه ِهاامفقد فقد د د هرجل رجل بالطيِب بالطيِبتْتْنَنَه ىمِِم. . ىنجل ذِلجل ذِلأأ  نكقوُلقوُلأأ  كلك لك قد فِِف غُ غُ قدرطط خَ خَتْتْراياياهاها الكثيرنّنّة ألة ألا الكثيرهأأا ا هحبكثيراً كثيراًتْتْحب ..  

  ننمم" :همنفِسأ ى ِف يقولونهع مئونتِكأ المفابتد. "اِكاِكطايطاي خَ خَة لِكة لِكغفورغفورمم" :ا لهقاَل ثم. " قليالً قليالًببحح ي ي قليٌل قليٌل له لهغفرغفر ي يىىوالِذوالِذ
 ازرع ِل أختُريم مىرأة ِه الملكإن ِت. "ممالال بس بسىىببذهذه ا ا..كِِكلّصلّص خَ خَ قد قدانِكانِكيميمإإ" رأِةلم ِلفقاَل "؟؟ضاًضاًييأأا ا طايطاي خَ خَررغِفغِف ي يىىهذا الِذهذا الِذ

تْتْوكانَوكانَ" :إذ مكتوبم م ريمىى الِت الِتريمكان ِل ِل كان ععازازرخُخُأأ  روهوها مِه ِهريضاًريضاًا م ىىى الِت الِتىد د هتْتْنَنَهالر الر ببطيٍب بطيٍبب وم وم سسحتْتْحرجلي بشَ بشَهِِه رجلي ععره٣."ااره  
 

ا ا على م له وتأنيبهمهمِما بلووهجعأز ....سيحسيح الم المححببررتت  ىىكَكَة ِلة ِل نفاي نفايتهتهببسِِس ح ححاًحاً رب ربهاها ل لا كانا كانمم  ِتلك المرأةِتلك المرأة  ::لثاًلثاًثاثا 
ولكنّفعلته هتِعا لم رهبأنّاكتفتْ .اتاًفَ الِتم هألتْا مالب تَياِئ براطيب ِةحه .إنطيب ها كثيرن لذِل الثمكأتْ رأفضَل أن  

 .ةداعة وواسوقد راًطه  فيِهأتْ ر إذ.ِه إليتْذبانج ى الِذأس ذاك على رهسكببْل  .هع بيتْسلي ِهداِمستخْال طريقٍة
فأرتْاد نَاَلتنَ أن صيبا ِمهيس ِم التطهير والتقِدنذِلن كالو ديع الما التْ فنَ.ع القلباِضتوِة طيبهاِئحبرم قاَل .تْنّا تم 
ياإلوذا هخَسروِطيلِِل"  :ىمماذا لماذا لمي ي ببععهذا الطيب دينَ دينَئِةئِة ِم ِم بثالثَ بثالثَ هذا الطيب ار ويار ويعط ِلط ِلعلفقرنّنّألأل ..ءءاالفقرههكان كان س ارقاًارقاً س".الفرقُ شتان بي ن 

اإلك ٍلرجخَسروِطيىب اعس يدهِم بثالثين الِفن ةض.أة سكَ وامرتْبم ا قيمنْ ِعار دينَئِة ِمثالثُ تهدقد مى ن اهللا اب
المتجالِذِدس ى هو "ببههاءاءم م جاِهللا اِهللادِِدج ور ور سسم جم جووهرِهرِههوح األشْ األشْ كّل كّللُُلاِماِم وح يياء بكلمةِِةاء بكلمقدر تَتَ قدره٤."ه  
 

سيح سيح جل المجل المأأ  نن ِم ِمسبتهسبته ح ح فهذا قد فهذا قدحاًحاً رب ربىى ِل ِلا كانا كان م مننلِكلِك": فيلبىى ِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفسوُل الرولس بقاَل 
   كّل كّلتُتُررسِِس خَ خَهِِهجِلجِلأأ  نن ِم ِمىى الِذ الِذىىبب ر روعوعسسسيح يسيح ي الم المرفِةرفِةععجل فضل مجل فضل مأأ  ننة ِمة ِمارارسس خَ خَضاًضاًييأأ  ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلببسِِسححأأ  ىىنِّنِّإإ  بْلبْل  ..ةةارارسسخَخَ
ص ص اِلاِل خَ خَارديناردين نَ نَ طيِب طيِبنن ِم ِمناًناً م مممييرر م مذتْذتْفاخَفاخَ" :ِهى إنجيِلنا ِفوح ي وكتب."سيحسيح الم المححببررأأ  ىىكَكَة ِلة ِلا نفايا نفايههببسِِسححأأا ا نَنَأأ و واِءاِءييشْشْاألاأل

كثير الثمكثير الثمن ودن ودهتْتْنَنَهقد قد ممىى  ييسسوعوعوم وم سسحتْتْحقد قد مميبشَ بشَهِِهي ععرهااره". ملا كان ربحاًاه ِس حبته كَ ِل.ةنفايت ىربحالم ٥.سيح 
 

 عترفاً مكالِل جامى أم نفِسسكبأ ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتليتك  ..عزيزى القارئ 
 نى ِمنقلِن لي.ى أجِلنار ِم الع على صليِب الحبيبن االبهى سكب الِذ.م الثمينلد ِلقاًستِحى م نفِسبِسى ال أحِنبأنّ
العبِةوديجعلِن ويِمداًاِحى و أوالِدن ك.م حِفوباًس فوِفى صاألح رار األبارر .كرى إله شُْلتقبى وحِدمى جيِدى وتم
ِمالسالعظيمك .  ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صقلتَ م نا مي عِدكخَارجاً: الّ على و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زلعزيى القارئ اأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٦: ٦  إنجيل لوقا١
  ١٤: ١٤سفر الخروج  ٢
     ٢: ١١إنجيل يوحنا     ،                                  ٤٢: ١١ إنجيل لوقا ٣
  ٣: ١ن يي   ،    الرسالة إلى العبران ٥: ١٢  إنجيل يوحنا   ،    ٨ – ٦: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٤
 ٣: ١٢إنجيل يوحنا     ،         ٧: ٣ول إلى مؤمنى فيلبى  رسالة بولس الرس٥
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