
 ٣٣٠سـالة لرا
 

ـَّعع و ولََلالعظيم من عِمالعظيم من عِم ـَّل   ممل
 

(Arabic – Whoever does and teach, shall be called great in heaven.) 
 

ـَّمالعظيم من عِمالعظيم من عِم :ضوعهمو منَا اليوحديث.. ىأحباِئ ـَّمَل وعل  َل وعل
 

وِمن إنجيل متى األصحاِمخَ الاحأ السنَقر ددع ع التاِسعشَر  : 
 

ـَّما مأو" ".واتمالس  ملكوِتى ِفظيماًى ععد فهذا يمن عِمـَل وعل
١ 

 

 ليتْسالعب رِةة بكميا نَ معِمرفه نال اِهللا أقووو صايإ.اه نلم قْ نطبا تعلمنَ مال اِهللا و اهأقو ِمن اهايصو
عاًملي.لي تْسالعب رة بإجفِةاد نالو والشِّظع ِذح والتعليم واألخْراِب بألبإذا كَ. عيناِم السقُا ال يتِف سلوكنَانا  ومنقوم 
  لُّلُّوى الِظوى الِظستست ي ي وهْل وهْلوِدوِد الع العنن ِم ِملِّلِّ الِظ الِظ مثُل مثُلدِِدرِشرِشم المم المعِلعِل الم المنن ِم ِمدِِدسترِشسترِش الم الممثُلمثُلوََو": هص هذا نَأثور م قوٌلاكنَوه. ِهتعليِمب

والعوالعودودأع أع ووج؟؟ج" .إنالعب لابة رعلما نح بمفظه  اهايصال اِهللا ِووأقو قبَل.أوالًِمن ظِع نَ أناآلخَرين به ِشدونر ا ونعِلم. 
  نن ع عا ثاوفيلسا ثاوفيلس ي يأتهأتهشَشَنْنْأأ   االوُل االوُلالكالمالكالم": ص هذا النّهاتب كََلجل سسال الرمفر أع ِسناح األول ِمح األصستهلِّى موِف
ججميع مميع ما ابتدأ يا ابتدأ يسسوعوعي ي فعلهفعلهوي عِلعِل ويمِهبهِذ. "بِهبِه  مالكلم اِتكَال ات افتتحالس بفر موحاًضأن م ا سقَبوكتب هله م كانع ن 
يسنقتِد ِلوعبِهى نَ حين ت ِل.مُلعالنَا  كونمأعنَتعليِم ِلطابقةمنَا إذا قما بدوسِمثالنَا .معِلر المالم ِمِلِهيح٢. وتعليِمِه ِفى ع  
 

 جاءديثٌ ح باألصاح الثاِمحر ِمشَن عنإنجيل لوقا ع نِد أحر اِءؤسالي وِدهأَل سالر بي سالً قاِئوع :"ماذا اذا م
  كرمكرمأأ  ..ورور بالز بالزددهه تشْ تشْالال  ..رقْرقْال تسال تس  ..ال تقتْلال تقتْل  ..ال تزنال تزنا ا ايايصص الو الورفُرفُ تع تعنتَنتَأأ  :: يسوع يسوعفقالفقال  ..؟؟ةةبديبدي األ األاةَاةَيي الح الح ألرثَ ألرثَمُلمُلععأأ
  ككوزوزععيي" : لهقاَل وعسي  ألن.ئيس الركذِلِل افظهِح  يشفعلم. "ىىاثِتاثِتددنذ حنذ حا ما مظتهظتها حِفا حِف كله كلههِِههِذهِذ" :فقاَل ."ككممأأ و واكاكببأأ
 هنّ ألزن حك ذِلعِما سفلم ."ىىعِنعِن اتب اتباَلاَل وتع وتعاِءاِءمم الس السىى ِف ِف كنز كنز لك لك فيكون فيكوناءاء على الفقر على الفقرععززوو و والكالك م م كّل كّلبعبع  ..ءءىى شَ شَضاًضاًييأأ

غَكان جداًاًني  .مضِمزيناًى ح نح ضِةرى الِذ ذاكج كَ ِلاءى ذ ِمنِقينالِك الهِد األبكّلى م نؤِم يبْل. بِهن تكون له  
  ننإإ ف ف..عيتمعيتمهذا دهذا د ِل ِلنكمنكمألأل": وعس ين عىِناح الثاح األولى األصِهالِتى رس ِفوُلس الرسطر بكتب لقد. ةدياة األبيلحا

المالمسيحأأ  سيحيضاًضاًيتألم كَكَ ِل ِلثاالّثاالّا ِما ِم لنَ لنَ تاركاً تاركاً..اانَنَجِلجِل أل أل تألمىىتتب تتب عوا خَوا خَعطوهِِهاِتاِتطو"" . .إنالر بي سخَوع يِلا لنَثاٍل ِمر نتبخَ ع٣.ِهاِتطو  
 

 إنب ولسالر ِفوَلس ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى منثوس األى كورصحاِداح الحشَى عنْر يصحهِه بقوِلم :
"كونوا مكونوا متمتمثلينىى ب بثلينكم أأا ا نَنَأأا ا  كميضاًضاًيبالم سيحسيح بالم".وبالتأم ل فيمأنَا قرظِةوِعا بم يِدالسالم ببل سيح على الجاألصاح ح

ـَّممَمَا ا ممأأوو": ر إذ يقوُلشَع عد التاِسد إنجيل متى العنس ِماِمالخَ ـَّمن عِمـَل وعل    ملكوِت ملكوِتىى ِف ِفظيماًظيماًى عى عععددا يا ي فهذ فهذن عِمـَل وعل

السالسمنستخِل. "واتواتمقانوناًص أ : وهوبياّ ذهن منكان ريصاً حأن أ  تكونعمالهاِل صحة معولة باهللام.ه كفْو ءليكون  
ماًعِلمو حاًاِل صيدعملكوِتى ِفظيماًى ع  السو .واتملقدج اءوحنّ بإنجيل يا األصث قوُل الثاِلاححالر بي سوع :
ا نَم يلز القانون الذهبىكاع ذِلوالتب .٤"ولةولةممعع م ما باِهللاا باِهللاههنّنّأأ  الهالهممععأأ  رر تظه تظهىىكًكًلى النور ِللى النور ِلإإ   فيقبُل فيقبُلقّقّ الح الح يفعُل يفعُلننا ما مممأأوو"

اِعقونَد ا ِمستنبطهكِلن اِهللاِةم  نوجزى ثالثِةا ِفهأم ور جوهةري: 
 

) الال(ى  الِذَلج الربطو األول يورمز المإن ....ور األولور األولممزز بالم بالمبِِبطوطول المل المججلرلرة ِلة ِلثاليثالي الِم الِماتُاتُالصفالصف: : أوالًأوالً 

يِفسلك شُى ماألشِْةور وِف.ارر ى ماِلجس المالال( ستهزئين  (جِليطاِةى طريق الخُوِف. س )فاتُ الِصِهوهِذ. فُيِق)  الال 
 يكَِملهاما و .الهِمكَا ي إلى ماجا تحته ألنّا بهدأب ي وأقوُل.حاِلل صج را كلُّدأ بهب ياٍلم أععو وأرفاٍتى ِصمسأ الثالثُ

اِضوِفح ى المزإ. ِهور نفِسمالثالثاِتفِص الِههِذ ن أم ورنّة ولِك سلبيهكَفِل. ةا الزمى كيونالمؤِمن إيج اًابي ى  ِفكاًاِلس
 عمسي ال  كىيِه أذنَمصي  أنتطلب يكوذِل. اررى طريق األشْ ِفم السلوِكد بعاً سلبيونكي  أنهم يلزبرطريق ال

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،                 ١٩: ٥إنجيل متى  ١
٢
   ١: ١سفر أعمال الرسل  
٣
   ٢١: ٢ األولى   ،   رسالة بطرس الرسول٢٤ – ١٨: ١٨إنجيل لوقا  
٤
   ٢١: ٣    ،        إنجيل يوحنا ١: ١١إلى مؤمنى كورنثوس  األولى رسالة بولس الرسول 
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شُمورتهموإن ِم سعا هيرفضيو. اهكونفراًِذ ح بتِعيدع نم جالس الذينال ي راعونآد ابو .ديث الحيقَى طراشَتح 
 هم طريِقن عفُختِل ي طريقاً اختارهنّ ألهونَطهدضف يوسو. اد بالفسةَوءوب الممبله سماركهشَيار وال رواألشْ رالشّ

ونْمِفجاًه ى الحاِةي نختِلفُ عينْ مهقاَل. جهمالر بي سوعبم ِهظِتِعوعلى الج بل باألصس ِماِماح الخَحإنجيل متىن  :
"طوبى ِلى ِلطوبلملمطرطرودينِم ِمودين نأأ  نجل البألألر ر جل البننله له مملكوتَ ملكوتَم الس الس موقاَل."واتواتم  اوحنّبإنجيل ي األصاِماح الخَحرشَس ع: 
"اذكراذكروا الكالمىى الِذ الِذوا الكالمقلته قلته لكم لكم ::لي لي سسع ع ببدأأ  دععظمِم ِمظم ننس س يإإ  ..هِِهدِِدينكَ كَن انوا قدانوا قداض اض طهطهدىىوِنوِندفس فس ييضضطهدطهدونكمكاِت وقاَل."ونكم ب 

 ولس بقاَلو ."ينينببررجج الم المعينعين ي يننأأ  ررقِدقِد ي يباًباًررجج م م تألم تألم قد قدووا ها ه م مىى ِف ِفههنّنّألأل":  الثاِنىاحح باألصينراني العبالرسالِة إلى
  ١."اانَنَحبحبأأ  ىىا بالِذا بالِذنَنَارار انتص انتصعظمعظما يا يههميِعميِع ِج ِجهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِفنَنَولكنّولكنّ" :ناح الثاِمحباألص وميةى رِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفالرسوُل

 

 الم إنزمورلنَا األول ي حضكَو نَفَي بلوِكدأ بالساب إيجإذ أنّ.اًي هي إلى  شيرالرجل الملِكلِك" : بالقولبطونن  
 والتلذذ بكالم  االستمتاعوهابى و اإليجءد البو هإن ذِلك ."الًالً ولي ولياراًاراًهه نَ نَجج يله يلههِِهوِسوِسامام نََ نََىى وِف وِفتهتهررسس م مببوس الروس الرامام نَ نَىىفِِف

  الًالً ولي ولياراًاراًهه نَ نَ فيِه فيِهجج تله تلهبْلبْل. . كك فِم فِمنن ِم ِمةِِةريعريعالشّالشّ   هِذِه هِذِهفرفر ِس ِسححررببال يال ي":  لهب الر قوُلوعشُفر ي ِسستهلِّى م ِفاءج دولق. اهللا
ور مز المباِح صوقاَل. "حح تفِل تفِلذٍٍذ وحينِئ وحينِئ طريقك طريقكححلِِل تص تصذٍٍذ حينِئ حينِئنكنك أل أل.. فيِه فيِه مكتوب مكتوبووا ها ه م م كلِّ كلِّببسسل حل حمملعلعفظ ِلفظ ِلحح تتَ تتَىىكَكَلِِل

 ٢."ةةرراِفاِفة وة ونيمنيم غَ غَددجج و وننمم كَ كَككا بكالِما بكالِمنَنَأأ  بتهجبتهجأأ. . لََلااهه الج الجلُُلعِقعِق ي ينيرنير ي يكك كالِم كالِمفتحفتح": ائِة الِمدعر بشَع عالتاِس
 

 مِته ال ينّولِك. حاِل الصِلم القويم والعلسلوكِِ ِل النوروه  اِهللا كالما أنرفنَ ع....ةِِةببحح بالم بالملُُلاِماِم الع العانانيميماإلاإل: : ثانياًثانياً 
بجذاِتٍده ىبِح أو بشٍَةكم بْلٍةري ه وم ؤسسبِن ومىعلى اإليم حيحان الص.  إنّهاإليمانُلاِم الع.كتب ب ولسالر وُلس 

  رلة بْلرلة بْل وال الغُ وال الغُئاًئاًيي شَ شَنفعنفع ي يتانتان ال الِخ ال الِخوعوعسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفههنّنّألأل": س يقوُلاِماح الخَحة األصى غالطيِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف
. ةحاِل صاالًم أعرثِمى ي الِذو فه.ةبح بالماإليمان العاِمُل و هىقيِق الحىسيِح المناإليما إن ."ةةببححبالمبالم  اإليمان العاِمُلاإليمان العاِمُل

  ىىل ِفل ِفاِماِمررى واألى واأل اليتام اليتام افتقاد افتقاد::هِِه هِذ هِذىى ِه ِه اآلِب اآلِب اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعةةة النقية النقيررة الطاِهة الطاِهانَانَالديالدي": اح األولح األصرسالِتِهى  ِفعقوب يقاَل
 واستهّل. "تٌتٌييال مال مممون أعون أع بد بداإليماناإليمان": ىاح الثاِنح باألصوقاَل. "المالم الع العننس ِمس ِمنَنَ بال د بال دههان نفسان نفسنسنسفظ اإلفظ اإل وِح وِح،،همهمضيقِتضيقِت

التَهوُل رسسالر ولسؤِمِنى إلى  األولىبِه بقوِلىسالونيِك تم :"متذِكتذِكمرينبال انقطاع  بال انقطاع رين ععماِن  لََلماِنإيمإيمكموت وتكم ععببم م ححبتِِتبكمكم  
وصوصببررر ر جاِئاِئجكمكمر ر بنَنَبا يا يسسوعوعالم أأسيح سيح  الممماماابينَبينَأأ و و اِهللا اِهللاام". إن اناِمَلاإليمالع بالم حيثِم ِةبرأع االًماِل صبِنِةح ع٣. اِهللاِةم   

 

 إلى مؤِمِنى بولس الرسوُل ِفى رسالِتِه قاَلولقد  ....ئاًئاًيي تفعلوا شَ تفعلوا شَننأأ  ونونرر ال تقِد ال تقِدىىوِنوِن بد بدنكمنكمألأل: : وعوعسس ي يبب الر الرقاَلقاَل: : ثاًثاًثاِلثاِل
فيلبى األصحابعاح الر :"أستطيعشَ شَ كّل كّلأستطيع ىِف ِفءٍٍءى ى المسيح الِذسيح الِذى المى يى يقوو ."ىىيِنيِنقوالِتِهى  ِفكتبرسإلى تيطس األص اح ح
. "الصاًالصاً وإخْ وإخْقاراًقاراًة ووة وو التعليم نقاو التعليم نقاوىىا ِفا ِفمممقدمقد و وةِِةنَنَسسال الحال الحممععة لألة لألوو قد قدءٍٍءىى شَ شَ كلِّ كلِّىى ِف ِف نفسك نفسكماًماًقِدقِدمم": ابعد السد العىالثاِن
إنؤِم المني ي  كّلستطيعقوسيح الِذى يٍء ِفى المِهشَى. يستطيعأن ثِم يرأع االًماِل صة حألنانَ إيمهِمٌلا عبالم حةب. 
 .سوح القد بالردينسترِش مسيح الموعس ياليمتع م نعِلنأا نَعلي. ؟هم نقدا أننَم يلزى الِذتعليمع الوا نَ مُلاء نتسقدو

ألننَ هاكأر احاًولةِض م .لقدج اءرق بإنجيل مساألص حابع قوُلاح السالر ِذال بى واجبِهه الفريسي ين :"حسناًسناًحتنب أ أ  تنب
  الًالًاِطاِطوبوب  عيداًعيداً ب بىىنِّنِّ ع عددبتِعبتِع فم فمهها قلبا قلبممأأ و وهِِهفتيفتي بشَ بشَىىنِِن يكرم يكرمببععهذا الشّهذا الشّ  :: مكتوب مكتوبووا ها ه كم كمينيناِئاِئرر الم المنتمنتمأأ  نكمنكم ع عاءاءييععشَشَإإ
ييععببدىىنِِنونَونَدو و ههممي عِلعِل يممونونتع تع اليمىى ِه ِهاليمو و صصاياساسا النّا النّاي". "ثمقاَل قاَلثم له له مم:: ححسناًناًس!!..رفض رفض تمتمو و صيِل ِلة اِهللاة اِهللاصي تحفظوا تقليدكمو ."تحفظوا تقليدكم لقد

جاءبإنجيل متى األص قوُل ساِماح الخَحالر بي سوع :"فمفمنننقض إإ   نقضححدهِِهى هِذى هِذدالو الو صصايايا الصغْغْا الصررى وى وعللعمالنّ النّم اسكذا كذا  ه هاس
ييددعأأى ى عصغَغَصرملكوِت ملكوِتىى ِف ِفر الس الس مأأوو  ..واتواتممما ما مننع لََلمِِم عوع لل وعمهذا هذا  ف فمييددععى عملكوِت ملكوِتىى ِف ِفظيماًظيماًى ع   السالسممو٤."اتاتو 

 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأ ..اوىشكرِمك نأجل م ىتِنملا ع.  إن
 ِسكَالمكرِلاج جِلرى وىسبيِل ِلنور.. أعنّى كىتكون أفع الى مى. ىاِلطابقة ألقوباجِتى رِءْل إلى ِمحوِح ركوس  القد

عِلليِنمى ويِشرىِند.ح سبو ِدعل القاِئك :ِلأعمكِش وأردى تَ الِت الطريقَكسلكها أنصحكع ِنيى عليالِتى.كص أرفع  
وعسم يار فاِديِفى اسنَا الب.تِكالً معِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 

   

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

                                                
    ٣٧: ٨، رسالة بولس إلى رومية  ١٨: ٢، الرسالِة إلى العبرانيين ٢٠: ١٥، إنجيل يوحنّا ١٠: ٥ ،  إنجيل متى ٣ –١ المزمور األول ١
  ١٦٢ & ١٣٠: ١١٩مير      ،   سفر المزا٨: ١ سفر يشوع ٢
     ٣: ١ ، رسالة بولس األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٢٠: ٢ & ٢٧: ١ ، رسالة يعقوب ٦: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٣
   ١٩ :٥ ،  إنجيل متى  ٧ – ٦: ٧، إنجيل مرقس  ١٣: ٤الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسالة بولس   ،  ٥: ١٥إنجيل يوحنّا  ٤
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