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(1) 

 مـالظال يْل القاضـَثـَم

 
ْ اااض ه    اااه"  ُأاااُه   ه  َ ااا  هههً َوَقااا َلهَُ ِ هَ َْ  ٍأااا  ههىَمااا ًفه أاااُه َنااا هُكاااحنه

ِأ ْا قهَقا ال هاَلهَ َفا ل ه ُ  اهههههه:قأ ئأًفهَواَله  َمحن، ََ َاههَك َ ه أاُهَم  َ ُ هِن َْا  هه.ً اَِهَواَلهَ 

ِأهه ِأهَق ئأَ اا ًههُ َْاا أه م َمَ اا ك.هوَك ََاات هَكاا كأههوَكاا َ ه أااُهكأ اااَمه ُاَم ه َ  أااناْأُهه:ِنَُي اا

ُه َِهفُأااَمهَقاا َله أااُهههههه!مأاا  هَص  اامأ ْأاا  هَك  اا ٍََماا   .هَوُ ِ هِنَُااىه هوَكاا َ هاَلهَ َااا 

ِأ َأااا ْ ااات هاَله َصااا ل ه ُ  اااههه:ََنا َهَوِن  هُك ََااا   َ ُ هِن هألج اااحنهههَُ ااا نَّه،ً َِهَواَله َهااا 

ِأاأه ألم َمَ اااَ هك   ه َُهَ  ئأماااههه  نههااا َْ ،هُأااايف هَكااا كأ َ  أاااُن هه!َُ َتقاَمَ ْأاااهً عأج ْأاااُ،هُ 

ُّ ْأاااُه ُ   ااااضن.هه:َوَقااا َله ُااا ن هِ ه َ اااَفه  ْ  أااا  ه ُ  اااهه س اااَم  م هَمااا هَ ُقااامل هَق 

َْاا مههه ِأهََ ِأ،ه ُ ناا منصأَ هِنَُي اا ْنض ههههً م ف َت من اا ْعااحيهَعَ ااي  ه ُقاامل هه؟َوَُااي ًف،هَوه ااَمهم َتَم

ُْاااض  َناااه:َُ ْ ض هَسااا ن  ِن ِ هههً ِ ه  ْ  أاااُن ََااا  ن،ه ََُ   ااا  َ َِه ك ااا  ه لن ْأااا  هَمَتاااىهَجااا  ه!هَوُ

ِ ه لنمَي َ هَعَ ىه ألم الن ه(.8ه-ه1:هه18)ُمهه"َ جأ

ْأَ هههه:َجمأياااع هعأَ ااا مأُهكُقااامل ه"ه َ ااا ِ ه ُامأ ْ قأااا ُّ،هَمااا  همأ ُ اااَمه ُام  هَ ااا َم

ِ ،هَو ُاَنقأاااَئهَو ُاَ اا ئأ َههههه ْ اا ِأهههمأمناا  هه ااَمه قاااَمههمأ  .. (10:هه35)مااا ه"همأاا  هَساا ُأ 
 من أذهب.. أليس إليك وحدك. ىالرب إل ينعم يا سيد

الظلام نواق امارأر أاملال مظلقمال  يوإن كاان هذا ا واعقا  ا ا 
وتكارااا   ".. آتيال إلياه مارااا  َفَتْقَمَعِني ا  ِلَئالَّ َتْأِتَي َداِئمصااخل إليه.. "

ِني ِماااْن " :وصاااراخالا ه أالااادأ تقاااق  ".. فكااام يذاااقن َخْصاااِميَأْنِصاااِْ
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هاى لاك ومان  يالمساذينل التا يوعقاك أأالا السيد الرب نوق نِسا
 مقتناك.

العاادو  ي.. فقااد ملمناايماان خصاام ينقاا نأالاارب  ينعاام يااا ساايد 
لقاااد  يباااال احمااال.. نعااام ياااا ا ااا يملماااا  فادحاااا  وكااااد يِتااار  نِسااا

 سبيا  نوق تراب األاض.. يوسبى نِس يسلبن
.. يوطااااق  أنااااات ي صاااابر .. ساااالب يونقاااااور  لباااا يساااارت  ِتاااا 

كااف فعاايلل وكااف مااا هااق  ي..  اادمنياغتصااب اهتعااا  ماان نِساا
 خير.
وخسااارق كاااف  يءواآلن صااارق فقيااارا  معااادما ..  ااادم  كاااف وااا 
غياهاب  يفا ي لاى ننسانا وأو اث كييارثن ميلا ي.. هق يشاتكيءو

 الظلمل وتركالم بين الويار والمقق.
 

 يوثنااتقم لمظلمتاا يملجااأ سااقاك وه ماان يوذاام حذماا يلاايس لاا 
.. يوكاااف خلجااااق نِسااا يساااقاك.. لااا لك ألجاااأ إلياااك  ذاااف ناااقااح

 .يمجروحل ُمرَّر داخل يونِس يَّ أوعر  الظلم القا ث  ل
األاض  ي.. لقاااد أذ  فااايمااان خصااام يالااارب أنقااا ن يياااا سااايد 
 التراب. يف ي.. أنلسنيحيات
ِأاِنَُي ااَمهَ اا"  َناايع ُُّه ص اا  ، ،هوِنَُااىه ُ  .. (8:هه30)ماا ه َكَ اا ن  ه (ي)إلالاا  َم

 بف اسمث صراخ  بدك. يه تصد صالت
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 طقثااااف األنااااار وكيياااار الرحماااال وُم لِ ااااث  لااااى  يأناااا  يااااا ساااايد 
 .يءكف و
الظااالم لاام يذاان يشاااء إلااى  مااان.. أمااا أناا  فمتمالااف  يالقا اا 

ألن ها   هاى إاادتاك ومشايئل  يفقط.. ولكناك تشااء وترثاد خالصا
وكْْاِههه،"م ه جحهشق ِه ملَ ك .. يمسيوك.. أن  تققم وتخلصن

ُهه، آل ه قاام ه، ُ  ئَاا  ه11)ماا ه صااْعه صاافنهعفَياا "ههه: قاامله ُاا 

ه ج ي (.

 
أناا  سااامث الصااالر ومسااتجيب الااد اء.. مختااااوك يصاارخقن  

 إلياااك النالااااا واللياااف وأنااا  متمالاااف  لااايالم.. ولكااان انااااءهم  ياااك 
ه يخيب وانتظاا خالصك ه يخبق من  يقنالم.. نعم يااب أنا  

 وليس غيرك. يصخل ِ وحدك مُ 
الصبح انتظرق خالصك.. وثمينك ياااب معتا ر  ي منتظر  ميف 

  الققر.. يمينك يااب وق  البور و بَّرق المِدأين  ققر وا تداا.. 
مالمااا  يماان خصاام يلاا لك ه أكاا   اان الصااراخ إليااك: أنقاا ن 

وناا ..  يتعالى وتجبَّر.. ومالما هدم وح َّم.. ومالما اغتصاب منا
. فأناا  هااق أناا  ومالمااا ساابى ماان ساابايا وهاادد  ااالمقق والخااراب.

 ص وليس غيرك.خل ِ المُ 
بالجاال  يإليااك أصاارخ النالاااا كلااه.. ُاد لاا يألناا ينِساا يُاد سااب 
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َّّ  يأ ي ورثتااا يخالصااك وفرحتاا  ي.. ُفااك نِساااحرثاال مجاااد أوهد 
 من القيقد.  يوانل يمن األسر وثد

منتظااارر حعااقاك وكلمااال  يحلاال الخاااالس فنِساا يُ ااد وألبسااان 
أق الرثاح المعادر.أسذن  البور  يخاانل من فمك الت  وهدَّ

وه ماان أنااف  يأنااه لاايس ماان أنااف لجااانت يأنااا أ لاام يااا ساايد 
أماماااك الخاانااال مااان  لاااب غيااار  ي، ألن ماااا هاااى صاااالتيصاااراخ

طاااهر ووااِتين سااا  تين. ولكاان ماان أنااف صاادت مقا ياادك نوااق 
 ص الخ ار ومن أنف اسمك تعمف الخالس.خل ِ الخ ار يا مُ 

 ينِسااااا ياليقاااال فااااوتغاااار   ييااااا سااااايد يع ثنااااكلماااااق فمااااك تُ  
اُلْم : نعااام "يالعاااةيِل.. أنااا   لااا  ياااا سااايد َأُ اااقُ  َلُكاااْم ِإنَّاااُه ُأْنِصاااُِ

.. ومالماااا طاااا  يأاض غر تااا يفااا ي ".. مالماااا طاااا  انتظااااا ا  َساااِرثع
ه.ه" ُ اااْضه ُتناااتهِتهم ااامَ ه.. فإلياااك أتقساااف.. ينِسااا يلياااف ساااب

ه اا مُهههُ ااهف ِّوم ه ااي ه َااتهم ه عّْااُهههْااضه...ه ُ   اا مُه ساا  هو عاا هه

ه ج ي (.ه69)م ه طئ"ه فهك 

شااارت بناااقا أاااقم الخاااالس المعلاااقم  نااادك تُ  يأناااا أ لااام أناااه فااا 
 ونالك  لى  بدك فيتبدد الظالم وه أقند  عد.

أفكاااا يَّ ه تصااير فاا يلكاا يتنتظاار خالصااك.. فاسااندن ينِساا 
 الياااااأ  مااااان الخاااااالس وأناااااه ه فائااااادر مااااان الصاااااراخ والصاااااالر. 

 ي الاااك .. باااف  اااق ِ أأااان إل :العااادو الشااارثر وثقاااق  يولااائال يشااام  بااا
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وتكساااار  يماااان خصاااام ينجينااااليااااقم أن تُ  ي  يااااك وانتظاااااا  يانااااائ
وتاااارد ملمااااه ونبروتااااه  اااان نِااااس صااااااق كأاملاااال  يوااااقكته  ناااا

  ادمل الققر أمامه.
كااف أااقم وكااف سااا ل ولاان  يءوإليااك أناا يأحتماا ي ااك يااا إلالاا 

هَ ااا هَسااا مأَعه ُ ناااَفكأهِنَُي اااَمهَ ااا اكأُههه".. وأنااا  يأُكااا  حتاااى أناااا  ُ غيتااا

ه(.2:هه65)م ه"ه  اَااَكحُّهاُك

ه

ه

 

 (2) 
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 أصحاب الساعة احلادية عشرة

 
ُنهَكي ااتقهَصااَ َحهَمااَعه ُ ُّاا   نههه"  ِ هَمج ااًفهَم َنااَم َو لأه  ا اا  ُْاامَله ُ َ اا ن نهَمَ 

ِأ،ه َْ  مأااا َ اااَت جأَ هَ َ َ اااً هُأ هَ ااا كنَنَمهَماااَعه ُاَنَ َ ااا أهَعَ اااىه  َْااا م ه أاااُه ُاَيااام  ن،هههههُأَي

ْ ض هِنَُاااىه ِأ.ههَو م َسااَ  َناا َع أه ُ  ُأ ااا أهَوَم هه َصااا ن َ ههههَك  مأاا هثاااضنهَصااَ َحهََا اااَمه ُ

ُّااامَّنهَكط ااا ُأَ ،ههً قأَي مااا َ ااات ض ه    اااهههه أاااُه ُ ْ اااض :ه ف َه  ااام ه  هِنَُاااىههً َ َقااا َلهَُ

ُْااض .هَ َمَ اام  .هههه ُْض هَماا هَ اأاامُّهَُ َْاا   نهَ اا ع طأَي َناا َع أهههً َوَصااَ َحه    ااهه ُا هحناااَمه ُ

َن  َساا أهَو ُه َناا َع أه ُاَا  َ اااَ هَعا اااَ َكهههتن سأاااَ  أهَوَ َ اااَحهَكااُِأَم.ه ُ هثاااضنهََا اااَمه ُ

َِه َصاا ن َ هقأَي مااههه ْ َْاا ههههههً َصااَ َحهَوَوَجاا ْ ااض :هُأَماا ف هَوَقنااات ض هه هَكط اا ُأَ ،هَ َقاا َلهَُ

َْاا منهَكط اا ُأ َهه ْن ِ هه؟ُكااحنه ُ ْ ااض هههههه:َقاا ُُم هَُاا ِي.هَقاا َلهَُ ٍَاا َ ااَت جأ  َ ه  ِ هَُااض هَ  هه:ألَناا

َ اات ض ه    ااهه ُْااض .ههههههً  ف َه  اام ه  ِ و هَماا هَ اأاامُّهَُ َْاا   نهَ َت ص اا هَ َ مناا هَكاا َ هههِنَُااىه ُا

ِأ َْااا   نهُأمكأي أااا ْ ه ُا ٍأ ِ هَقااا َلهَصااا  ََااا  ْناااض ه ألج اااَ َكهه: ُاَم ه     ه ُاَنَ َ اااَ هَو ع طأ

ِأئاا َناا َع أه ُاههمأااَ ه آلصأاا ن َ هِنَُااىه ألونُأااَ .ههً ام   َت ُ ه ُ َِه ص ااَا  هَا  َ ااَ هَ َجاا 

ِ و ه  َْاااا م ْ ااااض هه.ً   َْاااا مهً َعا ااااَ َكهَو َصاااا َِه ألونُُاااامَ هَمُّاااام ه َن هَ َ مناااا هَجاااا 

ِ و هه ااااض ه   ااااه ِ وَ ه كا ااااَ .هَ  َصاااا هَو أيَماااا هه ااااض هه.ً   َْاااا مهً   َْاااا مهً َ  ص اااا

ُعه ُاَ ي ااتههه َِمن  و هَعَ ااىهَم ِ وَ هَكاا ِأه آلصأاا  وَ هَعمأُ اام هههه:َقاا ئأ أَ هَ  ص اا ههااَاَل

َْاا منهههههههَساا  ْن ٍ َتَم اَْاا هثأَقااَحه ُ ِأ َ ه  ْ ض هكَْاا هََا اا  ه ُ اا ِ هَساا َو  َت ًَِك،هَوَقاا ٍأاا هَعً هَو 

ْ ،هَمااا هَمَ م ت ااامَههههههههَو ُاَاااا ن! ٍأ ْ ض :هَ ااا هَصااا   ْ ِقهمأااا ٍأااا َُهَوَقااا َلهُأَم  هه!َ  َجااا 

ِ ههه؟َعَ ااىه  َْاا م هُ َماا ه كنَنقاااَتهَم أاا ْ ،هَ اا نَُهُ من اا ِأكهَُااَمهَو ف َهاا ِأه ُ اا هَ ف اا
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َِ ه ألصأااَئهمأ َ ااَم.هههه    َُههاا ِ ههههُ َوهَماا هَ اأااحُّهُأااهههُ ع طأاا ه   ه  اَ ااَحهَماا هُ من اا

ُه ُْاام  ه آلصأاا  وَ ههه؟   هَعي ْ ااَمهشأاا ع َ ككهألَااُه ََاا هَصاا ُأ يههه؟مَباا هُأاا َِ ه  َْاا هه

ِ َعم َ هَوَق أااي أَ ه  ههه ه"ه  مَ اَتَفاااْ ا ونُأااَ هَو ألونُُاامَ ه صأاا ن َ ،هأل نهَكاا أئن َ ه  اا

ه(.16ه-ه1:هه20)مته

هاااق صااااحب الوقاااف وصااااحب الِعاااف  لاااى  يأنااا  ياااا سااايد 
إلااى حقلااك أمااف   َّاااه  بااال  مااف و ااال  يرساالن باادك.. فااإن لاام تُ 

ناا ا أه :كااف سااا اق اليااقم ييقااق  لااك كااف أااقم وفاا يقيماال.. فقلباا
 .يفأاسلن
الاارب  يحقلااك متسااث يااا ساايد 

 يوالوصاااااااد كيياااااار.. والعمااااااف فاااااا
حقلاااااك هاااااق وااااار  ه أساااااتوقه.. 

ان العمف واا ا  أو  ياه با   وإن ك
كِمياااف مااااا  ياااف  اااان  قاااف النالاااااا 
وحاااااار . ولكاااااان ناااااا اءك ومذافااااااأر 

 يوت ثاااااااااف  نااااااااا يحباااااااااك تكِينااااااااا
إحساااا  التعاااب وأنااا  تشااار  وتشااارت بقنالاااك تبوااا   ااان مااان 

بااف ألنااف  يكرمااك. ه ألنااف احتيانااك ألحااد يااا ساايد ييعمااف فاا
 صالحك ومنِعل أوهدك..

مااان العماااف  مذاااان الب اااالين العااااطلين يفااا يأنااا  تبوااا   نااا 
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 .. ولكااان ماااا  الاااك يرسااالنوأنااا  تُ  يوالِا ااادأن القاااقر.. أنااا  تاااد قن
سااا اق النالاااا. ولماااذا  رآِخاا يتِتقااد أولئااك الب ااالين فاا ييااا ساايد

ونااقدهم وه منِعاال ماان  يتِتقااد هاااهء الاا أن حساابقا أن ه فائاادر فاا
لى دون أن يعملقا ويئا     ملالم ما دام النالاا فاق ووَّ

شارت الصاالح. ياا مان تُ  يالصاالح كلا يأ تر   ِعلك يا إلالا 
الرناااء العاااطلين واليائسااين..  يلِا ااد أمااال  واناااء   يبنااقاك فتع اا

 أن  صالح حنقن.. أن  كيير الرحمل و اا.
هإن كانااااااا  أياااااااام اعنساااااااان معااااااادودر و ااااااادد أواااااااالر  معروفااااااال  

َ َت ن   ،هِنَُاىه   هه" ِ هُأَي  ْ َ َ قا أ  هَع

ِأه َه َْاا  َ تأ ََاا نهَكاا ألجأئنهك  ِأ     ".م مأاا
هذاااااا ا  ااااااا   باااااادك أأااااااقب 

فانتالااااء أاااقم  (.6:هه14)  ااامُه
 يالعماااااف هاااااق نالايااااال غر تااااا

ُيساار  انتالاااء أااقم التعااب  ي لااى أاض الشااقاء وكميااف األنياار الاا 
 ألن  عد ذلك المجا ار.

لنالايل واقاء أياام الجساد والمعاناار.. أماا و اد  يهذ ا تتقت نِس 
َّّ مان العبقديال واواتا   إلاى حرثال أب ي قل  نِسا  فمااذا إذن نااء 

حقاف السايد باف أنا  ياا  ي.. فأنا اآلن لس   اأنير يعماف فاييا ا 
حقف أبيه.. فال أنتظر أنرر باف أنا   يابنا  يعمف ف ينعلتن يسيد
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 .يوأن  هق نصيب ي هق أنر 
َعَلاااَل َوأْ ِ اِلاااُم  لاااى خ ائناااك " ي لااا  ياااا سااايد الكاااف للااا   اْدُ  اْلَِ

ِلاااينَ ِماااَن اآلِخااارِ  ا  اأُلناااَرَر ُمبَتاااِدئ  ".. ياااا للعجاااب العجااااب ثَن ِإَلاااى اأَلوَّ
حقلاااك  ي.. هااااهء أصااواب السااا ل األخيااارر..  ملااقا فااييااا ساايد

 سا ل واحدر أو  عض السا ل.. كيف تكافئالم و ماذا تكافئالم !
واعقا  ي.. فاُلام فايءوا يفلما ناءوا وهام  اابلقن أن يأخا وا أ 

  .. هاااااميءوااااا يالُمااااانعم  لااااايالم إذ لااااام يذااااان لالااااام أصاااااال  حااااا  فااااا
وه يسااتوققن واايئا .  يء لااق الم أنالاام ه واا يمِتكاارون فاا ييااا ساايد

فاااإن أنعمااا   لااايالم  اااأنرر فالاااق فعاااف و اااد  ونعمااال وإحساااان.. 
الااااداخف مملااااقء  الشااااذر وا وسااااالم منونياااال  اتعااااا   يفقلاااابالم فاااا

 وواااااعقا  ااااادم اهساااااتوقات. لااااان يساااااألقا أكيااااار وه أقناااااد  نااااادهم 
 ما ي البقن  ه.

ماان األِلاا  للياااء.. أناا  الماانعم األماار كلااه  النساابل لالاام نعماال  
المتِعاااف.. فلماااا مااادوا أأااادأالم ليأخااا وا  الشاااذر  يالعااااط يالساااخ

أأاادأالم دأنااااا  دأنااااا  لكااف أحااد.. أناارا  كااامال   يواهمتنااان وناادوا فاا
 ياستقل   ليالم.. وثاا للدهشال األبديال التا يُم ادا .. يا للدهشل الت

 يبديااااال فااااا لاااااى الااااا أن سيساااااتوققن أن ُيع اااااقا أنااااارر األ يتساااااتقل
 السماء.
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 ااااا   ىوه تخ ااار  لااا يأنااارر ه تتناساااب ماااث العمااااف األا ااا 
النا . أنارر الا أن أطعماقا 

ج   ااات ه"فقيااارا  فتقاااق  لالااام: 

ه"هَ ااااااااااااااااااااااااااااا  اَ م ت م مَأُ

أو سااااااااققا  (.35:هه25)مااااااااته
  شاااااااااانا  فكاااااااااأنالم ساااااااااققا 

 المسيح.. أو كسقا  رثانا  كأنالم ستروا نسد الوبيب.
 ه أساااااتو  أنااااارا   ينااااار ألناااااه أت لاااااث إلاااااى أ يأناااااا ياااااا سااااايد 

 احسابني.. ي نعمتك وحنانك و ينك نواق  ين اء.. تكِين يوه أبتغ
مااااث أصااااواب السااااا ل الوادياااال  شاااارر الاااا أن وااااملتالم  صااااالحك 

 .يو املتالم بل ِك اعلال
أمااااا أصااااواب السااااا ل األولااااى فلاااام تظلمالاااام  ناااادما أ  يااااتالم  

ناا  .. فأياأل لاا ياسااتوقا الم.. فااال ملاام  ناادك أأالااا الواا  األبااد
أحاااد وأنااا   يشااارت بناااقاك  لاااى كاااف أحاااد وأتُ  يوااامس البااار الااا 

 مصدا الويار وواهبالا.
 يأن تناا   مناا يالاارب  واا  حبااك اعلالاا يأتقساف إليااك يااا ساايد 

اوح  يبعااااد  ناااااوح التاااا مر و اااادم الر ااااى.. أتقسااااف إليااااك أن تُ 
النظاااار إلااااى اآلخاااارثن والوذاااام والريااااا  وأ مااااا  الغياااارر والوساااااد 

فااأقيِ م اآلخاارثن وأ اااان  يالعاادو داخااف نِسااييرهااا أُ  يوالمقااناااق التاا
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اساااتوقا ا   ينِسااا يبالااام كأنالاااا األفعاااف واألحسااان وأا  فااا ينِسااا
 وأفعليل.

أتركااااا   ياااااك وحااااادك  ي الااااارب باااااف انعاااااف نظااااار  يه ياااااا سااااايد 
أنظااار إلاااى صاااالحك  عاااين الاااروح فأمجاااد حباااك حينماااا  يوانعلنااا

حتاااى غيااار  يع اااوأمجاااد صاااالحك حينماااا تُ  يتغااادت  لاااى إخاااقت
 .ي نظر  يالمستأهلين ف

 نأباف أتقساف إليااك  
فااانظر  كا يناا يع ينااتُ 

بالااااااااا وفكاااااااار المساااااااايح 
 يص لاااااايذن فاااااااخلِ ااااااالمُ 

فاااااااأا  الكاااااااف  يأ مااااااا 
مبااكااااا   ياااااك وأواااااذرك 

حقلااك. بااف  يفاا يوإخااقت ي لااى مااا وهباا  لإخاارثن إذ هاام وااركائ
 هق الكنيسل. ينسدك ال  يوف
 

المافء فاال  يفالاق ذاق الادأناا.. أ يإيا  يا سايد يأما ما تالبن 
ملكقتاااك  اااق  أو نقاااص.. باااف الكماااا  كاااف الكماااا ..  يد فاااأقنااا

اوح الكِاياال والشااابث واوح الر ااى والِاارح فااال أنظااار  يَّ فانعااف فاا
 أد اآلخرثن. يإلى ما ف
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ِقهه"أناا  أوصااي  أن   ٍأاا ِأ،هَكااح هُكااحُّهَو  َأاا ِيهَماا هه ااَمهُأَْنا ٍَاا ْ ه  هاَلهَ طاُ اا

لع ااااء أنااا  بااا اتك أ كيااا  اوح ا (.24:هه10كااامه1)"هَمااا هه اااَمهُأ َصااا نهه
الكرامااال وأفااارح  ماااا أنالاااه مااان  يفااا يأ ااادم أخااا يوالبااا  .. فاااانعلن

 ن اء.
.. اوح اعخاالء والتعاويل مان أناف ياوحك يا سايد يَّ ندد ف 
ر وت كيااااال الااااانِس  لاااااى حسااااااب ر.. ه اوح دأنقنااااال اآلَخااااااآلَخااااا
 ر.. اآلخَ 
اوح ال لااب والتعاار اق  يَّ غاار  فااأن تُ  يبااف أسااألك يااا ساايد 

كااف أحااد  يع ااإليااك ألنااف الكااف أن تُ  ماان أنااف اآلخاارثن، فأطلااب
ماان نعمتااك وإحسااانك وأن ه تواارم أحاادا  ماان حبااك وحنانااك.. وأن 
أتااألم ألنااف المواارومين ماان خاادمتك والاا أن  عااقا العماار   اااَّلين 

 لب  بدك واسقلك حاين كاان أتقناث مان أناف  يكِميف ما كان ف
المواارومين ماان خالصااك وكااان أتمنااى لااق صااح القااق  أن يذااقن 

ْ اات ههَُ اا نَ"ورومااا   لااى أن أنااالقا هاام نصاايبالم  يااك هااق نِسااه م ُك

َأااااااه َأااااااي نهألج ااااااحنهههً َما   ومااااااهُ َو ُّهَُاااااام ه ُكاااااام  ه َاااااا هَنا همأااااااَ ه ُاَم

ِأُهَأَ  ئأا َ هَُمكأاِنص  ََ َْه ُاَج ََ ه(.3:هه9)موهه"ٍَ

وأناااا أساااتع   ونالاااك أن  يهااا ا هاااق ماااا ُيِااارح  لباااك ياااا سااايد 
وااااالقر خااااالس  ي لباااا يهاااا ا الِكاااار وُتشااااعف فاااا ينِساااا يفاااا ي كااااتُ 

 .ياآلخرثن وتمتعالم  سخاء نعمتك ولق  لى حساب نِس
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" َأَو َما َيِوفُّ ِلي َأْن َأْفَعَف َماا ُأِاثاُد ِ َماا ِلاي " يأما  قلك يا سيد 
خاااال  الكاااف ومالاااك الكاااف وأناااا  يفالاااق  اااق  الوااا . فأنااا  ياااا سااايد

مق ااث الماانعم  لاايالم ماان ِ بلااك فكااف مااا أتوصااف  ليااه  يفاا ي وغياار 
ل مجانياال ُمِا اال ماان العااالء ماان غنااى نعمتااك هااق نعماال و  ياا
تساااااذبه  لاااااى كاااااف خليقتاااااك ألناااااك الوااااا  منباااااث  يوإحساااااانك الااااا 

 الصالح.
 يغير إنن يإذن يا سيد يفمال 

 ذاااااااااف الشااااااااااذر أ باااااااااف   اياااااااااااك 
و لااااااااى  يوإحسااااااااانك  لااااااااى نِساااااااا

اآلخاارثن أيعااا .. وأ اار أن تاادبيرك 
الكمااااا .. فأناااا   يهااااق حاااا  وكلاااا

الموسااان لنِقسااانا وماااا تااارا  صاااالح 
حيناه..  يأحد فأنا  تع ياه فا لكف

وكااف   اياااك صااالول و باادك ه 
يساااتو  وااايئا  مااان الااانعم.. فاسااامح لعبااادك أن يساااتقر هااا ا الِكااار 

 اِط كاف أ فاأا  الانعم المِا ال  لاى كاف واحاد، و  ينِسا ي ميقا  فا
من انسذب   ليه نعمتك  عين  سي ل مساتأهلل لنظارك أنا  أأالاا 

 النقا والو  والويار. 
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(3) 

 عذارىـْل الـَثـَم

 
ْ  نهههههه"ه ِ َ هَمَ ا كيَا َِ َمه،ه َصا َناَم َو لأهَعا اَ هَعا ُْمل ه ُ ِ هَمَ  ِقه  ا   ٍأيْيأ

ِأه ُاَ اااااا ن  ن.ه ْأيَماااااا لق،هههَوَصاااااَ ج َ هُأ أَقاااااا  ْ  نهٍ  ْ هوَكااااا َ هَصم اااااا يهمأاااااا

ْ  نهَوَُااااض ههههههَوَصم اااا يهَجاااا هأَفلق.ه ِ َ هَمَ اااا كيَا ه مناااا ه ُاَجاااا هأَفل هَ  َصاااا

  ٍَ ْ ااا نه ِ َ هَمَ  ٍَ  تاااهه،ً اتااااَ  ص ااا ِ َ ه ْأيَمااا ل هَ  َصااا ْن نههً اَو منااا ه ُاا ه أاااُه َأَياااتأ

ْن ن.ه ْ  نهَوَأم ااَ .هههههَمااَعهَمَ اا كياأ َ ااَ هَجمأااي   هَ نأااُههَو أيَماا ه ك َطاا ه ُاَ اا ن   هَََ 

ِأههههه:َأ  اا أه ُ  ي ااحنهَصاا َمهص ااَ  ،يههه هه!ه ااَمف ه ُاَ اا ن   هم قا ااحي،هَ اا ص   ج َ هُأ أَق ئأاا

ْ  ن.َ َق َماااات هَجمأيااااع ه َِ َمههَو ص ااااَ ا َ هَمَ اااا كيَا هَ َق َُااااتأهه وُيأااااَمه ُاَ اااا

ْأيَماااا لأهه ُْ نهَ اااا ن نهَمَ ااااا كيَاْ هههه: ُاَجاااا هأَفل هُأ اا ٍَ  اااااتأ ه ع طأيْْااااا همأاااا  ه

ُْاااهِهاله ْناااُهُ   اااه كاااته مْيمااا لهقااا ئفلق:ه  َجه.َكَْطنأااائ  ه،ه نُْااا هوُ

ُْااههه ههأَ اا ليهُأَي  ااَت  َ ههَو أيَماا هه اا نهف هههه. نكااحه فهاا هِته ُ  عاا هو كاات  هُ

ِ هِنَُااااىه ُ  اااا   ن،هَوُ  ا أااااَمهه ِن ل هَ َص اااااَ هَمَ اااا َ ااااَت أ َِه َُ اااا ن   ،هَو مُل هَجاااا 

. ُ َِ َمهه    ااهً  صأاائه ُاَ اا  َِل هَكقأينااُ ه ُاَ اا ِ ،هه:َقاا ئأَفلقهً اَجاا  ِ ،هَ اا هَساايع هَ اا هَساايع

َُهَوَقااا َله!  ااااَت  هَُْااا  ُْااا نهه:َ  َجااا  ُْ ن.هِنه: ُاَاااامنه ُقااامل هَُ ههَاااُهَمااا ه ع ااا نُ 

َْ  و هِنف َْااا هههاألَاااهً َ  س ااا َنااا َعَ ه ُ تأاااُهَ ااا كأُه أي هُْض هاَلهَك   نُ ااامَ ه ُاَيااام َ هَواَله ُ

ََ  ن  َ ه(.13ه-ه1:هه25)مته"ه ك   ه لن

ه
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والِرح الدائم.. يا من اختارق  ييسق  أأالا العرثس الوريق يا  
بَّالتالا  العا ااء ووا يلتكقن  روسا  لك واوترثتالا بدمك الغال ينِس

 .ي الوذيمل المنتظرر أقم  رسالا واهتواد  عرثسالا السماو 
 ُأحسااااب  يالوذماااال النا لاااال ماااان فااااقت لكاااا ييااااا ساااايد يأ  ناااا 

  يأ ماااا  وأفكااااا الجالاااف التااا يماااث العااا اا  الوذيمااااق وأ عاااد  نااا
 ه تعمف حسا ا  للمستقبف.

أمااار األبديااال وه تجعاااف أ اطياااف العاااالم  يأن أتِكااار فااا يامنونااا 
 .يواختيااك لنِس يحبك ل يُتنسين يمنال  
أ  يتالااا لسااليمان  باادك  ناادما طلبالااا  يالوذماال التاا يامنوناا 

إن الوذمااال النا لااال مااان فاااقت هاااى أوه  طااااهرر  يمناااك.. ياااا سااايد
مسااالمل مملااقءر احماال وأ ماااه  صااالول.. تاادفث الاانِس إلااى  مااف 

 كف ما أر يك.
إن  يأنااا   لااا  ياااا سااايد 

العاااااا اا  الوذيماااااااق كااااااان 
 ي ثااااااااااااااا  األوانااااااااااااااالالااااااااااااااان 

معاااااااااا .. كااااااااان  والمصاااااااااابيح
ممتلئااااااق باااااال فااااارا . بينماااااا 

 .يالجاهالق لم يعملن حساب ذلك وأن  ثتالن ه يذِ
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إذن أتقسااااااااف إليااااااااك أن  
 لاب  بادك ها ا  يتجعف فا

 ياههتمااام  الماافء.. ام ناا
مااان  يمااان اوحاااك.. ام نااا

من واقت  ينعمتك.. ام ن
مااااااااان  ياألبديااااااااال.. ام نااااااااا

 مااااااف مااااااا  ياهنتالاااااااد فاااااا
مااااان  يمااااان اوح الصاااااالر والتعااااار .. ام نااااا يام نااااا أر ااااايك..

مااان أ ماااا  الموبااال والبااا  ..  ياهتعاااا  وإنكااااا الااا اق.. ام نااا
 من أ ما  الرحمل نوق كف أحد.. يام ن
مان فعاف  يمان تسابيوك وه تمناث أاد ياما  فما ينعم ياا سايد 

كاااف  ااادا   يتالاااب المااافء والشااابث.. فااا يالخيااار.. أنااا  ياااا سااايد
مااان اائوااال  يدسااام بيتاااك.. وامااا   لباااأوااابث مااان  يأحعااار  انعلنااا
 يلكا يمان النظار إلاى نماا  بيتاك.. اافاث  ينا يبيتك واما   ينا

 فعائف  ديسيك ال أن كانقا  الو    اا  حذيماق. أتأمف
أن اهمتالء يوتاج إلى نالاد وسالر ومياابرر  يأنا أ لم يا سيد  

أنااه لاايس  ياوح الكسااف والتالاااون.. أنااا أ لاام يااا ساايد يفأ عااد  ناا
أو  ياهتكااا   لااى ذاا اا يقر وه  القاادار بااف بنعمتااك فأ عااد  ناا ااالق

 ذاا  البشر.
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الِاااارس ألماااا   يأمااااام الياااا تُ أن النعماااال  يأنااااا أ لاااام يااااا ساااايد 
كتناااا يو ااااائ صااااالح  يءالنعماااال لعمااااف واااا يب ثاااا  النعماااال وإن حرَّ

أن نماث ال ثا   يأر يك فال أ ناف أو أتاقانى.. أناا أ لام ياا سايد
 ي  الويااااااااار.. فاااااااااانعلنللماااااااافء أت لااااااااب و تاااااااااا  بااااااااف إلااااااااى ماااااااااد

 . سد يالق   فال يعيث من يافتد يحذيما  لك ييا سيد 
..  نااااااد مالااااااقاك يصااااااخل ِ يااااااا مُ  
المخااااااااق  يِاااااااارح األبااااااااراا  ياليااااااااان

 اااااااالِرح.. تقاااااااقم الوذيمااااااااق  لاااااااى 
 َّّ .. تانالض صقق المنااد  و اقت 

النِاااااق  المساااااتوقل لالااااا ا النصااااايب 
 يلتال ااااااا يالصاااااااالح والِااااااارح األباااااااد

ِااااااا  العااااااارثس  قلاااااااب منخ ااااااا  يخ
  الوب.. حب العرثس.

 
ِ ههه" ق  الرسق    ر :   ِأكهَوِن  هَُاض هَكاَ و ا هك اأ ُّمََا ْنج امَ هه...ه ُ  َ َت  َت

ِقههه ِأهَوَمجأيا ْ َطام هكاا ٍ هاَله   الانِس أحاساايس  ييشاعف فا (.8:هه1كاا ه1)"هكَناَ 
َِ َمه"يصاااعب التعبيااار  نالاااا..  ٍَ نت اااَمه ُاَ ااا وإن لااام  .(3:هه1)َااا هه" 

مجيئك تكتمف الر ثا.. سق  نار  ونالاك و    يأروك.. ولكن ف
 يا حبيب فكم يذقن السروا.
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ُههه"ساِر النشايد  يإنه ذاق النداء ف ييا سيد  ٍَ يَ تأا ه...ُقاممأُهَ ا ه

، هاا ا  عااد أن نعساان نماايعالن ونماان.. ولكاان (10:هه2)َاا ه"هُ َوَكَ اا َُ
ناااداءك أنباااه الااانِس  الشاااقت إلاااى اللقااااء ووناااه يساااق  هاااق غايااال 

 ى.المن
 يا سااايديااا يياااا حسااارت 

غلاااااا  حااااااين أساااااامث أنااااااه أُ 
الباااااب أمااااام الجاااااهالق.. 
 مااااااااااااا أ سااااااااااااى الورمااااااااااااان 

.. ماااااااا أ ساااااااى ييااااااا سااااااايد
 يه أنق ااث والواا ن األبااد يالخااااج حياا  البذاااء الاا  يالق ااق  فاا

ماث الوذيمااق وأن  يأن توسابن يوه اناء.. أتقسف إلياك ياا سايد
 يأن ه تعاااااملن ي.. أتقسااااف إليااااك يااااا ساااايديتتغا ااااى  اااان ناللاااا

ماان النااقم فااأ قم وأنمااث  ي.. أنالااض نِساايوناللاا ي وسااب حمااا ت
 بال كسف و ال فتقا و دون تسقثف. يوأم  آنيت ي ثت
ا مااااا أقنااااد ال ثاااا   نااااد  

الِقاااراء والموتاااانين والجياااا  
والع ااااااااااااااا  والمسااااااااااااااجقنين 

أ تاارب  يوالم اارودأن.. د ناا
وآخاا   يإلااى كااف أحااد أسااتجد
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سابل كف منا يكف أقم بف ف يولق  ليال  من  ث  النعمل.. أنمث ف
 .يمن كف أحد  لى  دا است ا ت

 يسااااااااق ..  يوا اااااااا ييااااااااا ساااااااايد 
عف اانااااااا ..يقاالوقيااااااا الناااااااقا أأالاااااااا

نياااااااااااار نياااااااااااار.. ه أُ أُ  يمصااااااااااااباح
أسير  يإه  ك.. انعلن يمصباح

ناااقا ونالاااك وُأ غاااض الظلمااال  يفاا
وكف أ مالالاا وحركاتالاا ومنامرهاا 

 ومال ساتالا.
أهااارب إلياااك.. أهااارب  يانعلنااا 

مااان كاااف ماااا هاااق ماااالم ومظلااام.. 
 ِااااا  ل العقاااااف.. ملمااااال القلاااااب.. ملمااااال الواااااقا .. كلالاااااا تُ ملمااااا

 السراج. 
 فأحااااااب بااااااال حاااااادود  يفااااااأفتكر  يااااااك.. أناااااار  لباااااا يأناااااار  قلاااااا 
فتصااير كلالااا طاااهرر  يالقنااقد.. أناار حقاساا ي غااض إنسااانا  فااوه أُ 

 تخاااااااادم كااااااااف مااااااااا هااااااااق طاااااااااهر. وكااااااااف مااااااااا هااااااااق نليااااااااف وكااااااااف 
 ما صيته حسن.

لر ثااك..  يأتر اب مجيئاك.. وأنتظار مالاقاك فيا داد واق  يإن 
 األبااااااااااااااااراا أحبااااااااااااااااقا مالااااااااااااااااقاك وترنااااااااااااااااق   ذااااااااااااااااف القلااااااااااااااااب.. 
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أما الجالا  واألوراا  يخشاقن مالاقاك وه يِرحاقن بر ثااك.. أاقم 
وااقت موبتااك  يَّ أااقم دأنقناال لإخاارثن.. ألالااب فاا يمجيئااك يااا ساايد

رن  يفا يمن الخ ايا المستترر وانعاف حياات يفأحب مالقاك.. طالِ 
 النقا فأفرح  قدومك.

 حتاااى متاااى مالااارق  يأأالاااا الناااقا الوريقاااأ بااا   ياااك  يانعلنااا 
 ي قل الع اا  الوذيماق واهبن الِ ن الا  يه أخجف بف يذقن ل

 إلى أبيه بال خق  وه خجف. ييأت
 كااااف أااااقم ألساااابوك  ااااائال :  ينصاااا  الليااااف أنالااااض نِساااا يوفاااا 
يجااد   يللعباد الا  ىنصا  اللياف.. طااق  يفا يهاقذا الخاتن يااأت هاا

 مستيقظا .. 
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(4) 

 ن الضالـبْل االـَثـَم

 
 

ِأهههههههه:"َوَقاا لَه ِ ه ك َْاا  ن.هَ َقاا َله ص ااُ  ه َم هألكياا ََاا  يهَكاا َ هَُاا  َ ههَُ اا ه كاااهه:ِن

َِههه ِ .هَوَك  اا ْ َماا هَم أيَاااَت ََااَضهَُ ِأكه   أااي  ْأُهمأااَ ه ُاَماا لن.هَ َق َ ااَضه ُ اا ه ع طأْأااُه ُاقأ

ِقهَوَسااا َ  َههه  ُ َْااا أَئكقهَجَماااَعه الك ااا  ه ألص اااُ  هُكاااحنهَشااا ََااات هك هِنَُاااىهه  نااا   هَُي 

َ َناااَمهُكاااحنههههههه َ ااا نلق.هَ َ منااا ه  ِ هكَ اااي   هم  ِنَمهَم َُااا َِكق،هَوه َْااا َ هَكااا هُكااامَمكقهَك أيااا

َِ هَ ا َتااا ح .ههههههه ُْااامَمكأ،هَ  ك َتااا ِيه أاااُهكأ ااااَمه ُا ِأ  ََِعهج ااام يهَشااا ٍَااا ِق،ه  ُ هَشااا

ِ هِنَُاااىهههههههه ُْااامَمكأ،هَ  م َساااَ  ِقهمأااا  ه ه اااحنهكأ ااااَمه ُا ٍأااا هَ َمَ اااىهَو ُاَتَ اااَمهكأَم 

ْنههٍ ُقمُأاا ٍن َ .هوَكاا َ هَ ا ااَت ُأههههُِأهُأَي  َعااىهَصَْاا  ِ همأااَ ه ُاف   َ اام ه   همي ااَ هَكطاَْاا

ِأههههههههه َأااا ِي.هَ َ َجااَعهِنَُااىهََنا ٍَاا ِأه  ِ ،هَ َ اااض ه    طأاا ٍن   هَك ُكُ اا ِأكهَك َااته ُاَفَْاا  ه ُ اا

ِ ه ُاف   اا  هَو ََاا ه ه  أااُمهج معااههههههَُكااض همأاا  ه جأاائ هألكااهههه:َوَقاا َل ْ اا هه!ً َ نا  ااح هَع

ِ هه ُقاااام   ْ هِنَُااااىه كااااُهَو ُقاااامل هَُاااا هَ اااا ه كااااُ،ه ص َطاااا ل هِنَُااااىهه:َو ف َهاااا

َ ااااَتاأق هه َ اااات هم  ِن َمَم،هَوَُ ِأهَوُقاااا َنااااَم  ِ ه   هُ   َعااااىهَُااااَمه ك ههً  ُ ه.هً اْاااااَك  اااا

ِهههههههه ِأ.هَوِنف هَكا َ هَُاض هَ اَ ل هَك أيا َِهِنَُاىه كيا ِأه ج َ  َ .هَ َقا َ هَوَجا  ٍَ ههً  أج َ  اْأُهَك 

ِ ه الك اا  ههههَم ا ه ك ااما ،هَ َتَاااه ِ .هَ َقاا َلهَُاا ِأهَوَق نَ اا هه:ْنَ هَومَكااَ هَوَوَقااَعهَعَ ااىهع ْ قأاا

َ اااَتاأق ه َ ااات هم  ِن َمَم،هَوَُ ِأهَوُقااا َناااَم  ِ ه   ههً َ ااا ه كاااُ،ه ص َطااا ل هِنَُاااىه ُ هَك  ااا

ِأاأههً ا   َعىهََُمه ك ْاه ُ هُأَ  يا َ اما ،هههههه:.هَ َقا َله أل  ص  نج ام ه ُاا   اَ ه ألوَُاىهَو ُا 

ََامنَ هههههههً م هَص متَو ج َ ُ  ِعم م ه ُا أج اَحه ُام  ِأ،هَوَقا ًِه أاُهمنج َ ي ا  َِ ٍأ ِأاأ،هَو  أُهَ 
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َِ هَكاا َ هَميعتااهههههه ٍَ،هأل نه ك ْأااُههاا هَ َ اا َ،،هوَكاا َ هههً اَو فَكا ااما هَ َْ ُكااَحهَوَناااَ 

ِ ه ألكاَ اا  ه أااُه ُاَاقاااحن.هَ  َه ٍ اامَ .هوَكاا َ ه ك ْ اا َِ و هَ ناَ  َِ.هَ  ك َتاا همناا هَْاا الفهَ م جأاا

ُقهَوَمقا اااهه َُهمأاااَ ه ُاَ ي اااتأ،هَسااامأَعهَصااام َله اَللأهَ اااَ  َِهَوَقااا   ََِع هً اَجااا  ه.هَ ااا

ٍأِ َِ ههههههههً َو  ُْامَ هها ََاىه   ه  ِ هَما هَع ُأ اَما  نهَوَسا َُ ِ هه؟ه مأاَ ه ُا ه ص امَ ههه:َقا َلهَُا

ِ هَسا ُأمههههههه ِ هَق َ ا ََامنَ ،هألَنا ََِكَ ه ك امَ ه ُا أج اَحه ُام  َِهَ ا َْهَوَُاض ههً َج  ه  ا ن  ههه.هَ ُ أا

ِأهههههه َُهَوَقاا َلهألكياا ِأ.هَ  َجاا  ْ هِنَُي اا ِ ص َح.هَ َفااَ َحه ك ااما هَ طاُ اا هَهاا ه ََاا ههه:   هَ اا

ِ  هه ٍ هَوصأاااينَتَم،هَوَجااا َِ  َه ،هَوَقااا  هَُاااض ه َكَجااا َو َِ هَعااا ِأم َمهسأاااْأَ ههااا ههً  ص ااا

َِههههههه َِه ك ْ ااَمههاا ْأاا  هَُمناا هَجاا  ِأَق ئأُ.هَوُ ٍَهَمااَعه ص اا ه هَُااض هك   طأْأااُهَقاا  هأل اااَ 

ِأكه َكاَحهَم أيَااَتَمهَماَعه ُ نَو َأااهههه ََامن َههههُ ُ ا ِ ه ُا أج اَحه ُام  هَ َقاا َلهه،هَفَكا اَتهَُا

 ِ ْأاا  هههه:َُاا ْ ااَمهَُااَم.هَوُ ٍأاا  ،هوُكااحُّهَماا هُأااُهَ  َ ااَتهَم أااُه أااُهُكااحعه ُنه  هَ اا هك َْاا

َِ هَكااا َ همَه ََااا ن،هأل نه َصااا َ ههااا  َ ٍَهَو ُأاااُه   هَنااااَ   َ ْ ه َ،،هاَ ااااَ هً اتاااايعاَكااا َ هَ 

َْاوَك ه(.32ه-ه11:هه15)ُمه"هَِاأَ م جهاًل ا َ ه

غيار مقصاق .. حناان األباقر اعلاليال  ي نواق  يحنانك ياا سايد 
الغااااااااااافرر لإ ااااااااااام وساااااااااااترر 
 يللخ ايا. كام مارر ياا سايد

كااااقار  عياااادر..  يتغر اااا  فاااا
كااان  ي عياادر  نااك.. وُ عااد

الردأئاااااال..  ي ساااااابب ميااااااقل
 المائف إلى التراب. يووالقاق  لب
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إلاااى كقاتالاااا البعيااادر.. هاااف غابااا   يمالماااا ذهبااا  نِساااولكااان  
عادها ولكناك  وناناك  ُ  يتغيب فا ي ! إن كان  نِسي نك يا سيد

 كف  مان. يكف مذان وف يترا بالا ألنك  رثب وحا ر ف
لالساااتقال   عيااادا   يوحبااا يللخعاااق  ألبقتاااك ونواااقد يافعااا 

 يياااا سااايد ..يونااادب نِسااا يهاااق هاااق مصااادا  ااا اب يألحياااا بااا ات
الكااقا البعياادر ساق  الِقاار والِا اال وطعااام الخنااا ثر  يمااذا أقنااد فاا

اااف حياااار النجاسااال والعبقديااال .. العااادو كااا اب ُأااا  ثِ ن الرذألااال وثجمِ 
القنااااقد ماااان  ي أ سااااى مااااا فاااا يكأنالااااا متعاااال وحرثاااال ولكنالااااا تنتالاااا

  بقديل واستةباد.
 من أنف كيرر إحساناتك ! يماذا أاد لك يا سيد 
إلااى  يعاانك.. أ ااق  لنِسااح فااي واحتااقثنيإليااك  يأ ااق   رِ  ناا 

 الغر ل.. أليس لِك اوتيات لوعن اآلب  يمتى تظلين ف
مان  يالرب ِاحمينا ييا سيد 

البعااااااااد  نااااااااك..  يااااااااك الويااااااااار 
 ذاملالااااااا.. فالبعااااااد  نااااااك هااااااق 

.. يالمقق.. أنا  الناقا الوريقا
خاانااااا   نااااك تكااااقن الظلماااال.. 
الخ يااااااااااااال والشاااااااااااااقت إليالاااااااااااااا، 

ظلاااام ووااااالقاق  قااااف اعنسااااان تُ 
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والشي ان كاذب م ثف.. يعد  الك ب.. لايس  ياه الِكر فال أر . 
 ح .
إلااى خااااج.. و ااد  الورثاال وكااأن حعاان  يو ااقد كيياارر ناا بتن 

 ياآلب و ياااا  اآلب هااااق العبقدياااال.. و ااااد  ااااالِرح وكااااأن خعااااق 
 يوكااأن  اااهن التلااإب هااق  اان  ساار وحاا ن و اادم فاارح.. و ااد 

 قيَّد  قيقد الصقم والصالر.مُ  يبي  أب يف
 

عماااااااال ن يهبناااااااا ييااااااااا ساااااااايد 
وحذمل فال أصدت كالم الكا ب 
 وه أفكااااااااااااااااااااااااااااا الكااااااااااااااااااااااااااا ب.. 

الاارب أ تاار  أمامااك  ييااا ساايد
العاادو الخااروج  يكاام ماارر  ث اان لاا
 يوحعااااان أبااااا يمااااان بيااااا  أبااااا

و جالااف وا قناال أطعاا  وذهااب 
 .يوااء والقات ي لب
 

 يالبعاااد هنااااك سااالم  نِسااا يالغر ااال فااا يفااا يأ تااار  لاااك أننااا 
لخال ااال.. مااان أ ماااا  ا يونسااام يللعبقديااال.. وهنااااك اتسااا   لبااا

.. ابتعاادق  اان القداساال والوااب.. ابتعاادق  اان يابتعاادق  اان أباا
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فالاق لايس هناا  يأبا ي عياد  ان  ينا يالمخافل و جالف أحسس  أن
َمهاْ ااا أهَعاَتاااف اَك"اله يءوه أالحاا... مااث أنااك م لااث  لااى كااف واا

ه(.15:هه139)م ه"هاُ مأاَ اعأ

إلاااااااااى  يواااااااااالقر الاااااااااب ن  اااااااااادتن 
تعاد الجق .. إلى طعام الخنا ثر.. اب

ااااااااااااااا ساااااااااااااالم   ي ناااااااااااااا  الشاااااااااااااابث لمَّ
ه ُاَ اااي   هاَلهَكا اااَ ع هه".. يلشاااالقات ينِسااا

مأااااَ ه ُْنَ اااا ن،هَو ألف  هاَلهَكم َت أاااائ همأااااَ هه

َناااام عن ...هَساااا يحه"هفااااي .(8:هه1)جاااا ه"ه ُ

ميْمه َمي كأ.ه م َممهشَ ع هس وم.هيفهَ 

 (.11:هه16)م ه " ضيهِته ألكَِأ
ار وسااااروا  بياااادك وخاااادام مقادسااااك يِعااااف  اااانالم خباااا  الوياااا 

 احمتاااك  يداكنالشاابث.. أمااا أناااا فكاادق أهلاااك ماان الجاااق  لااق لااام تُاا
 ي.. ميااف الُبخاااا تبااددق أيااام المساارر العالمياال وخلِاا  لااييااا ساايد

 ند ا  ونق ا  أكير  سقر  لى النِس والجسد كليالما.
َِ ه ُاه"ما  لته للساامرثل:  يحقا  يا سيد  ُ همأ  هه ِأهاَماُكحُّهَم  هَ ا َ   

مااء العاالم الانِس المشاتا ل  ي كياف أارو  ..(13:هه4) مه"هً ا      َط  هاَ 
إلااااى اعلالياااااق  وكيااااف يماااا  الخرنااااقب  لبااااا  ا تاااااد  لااااى خباااا  

 السماء 
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 يَّ وارك فاأن تُ  يل لك أتقساف إلياك ياا سايد 
 يإلااااى نِساااا يحاساااال الرنااااق  إليااااك.. أانعناااا

ذكرثاااق حبااك و لااب األبااقر  ي لباا يوأنالااض فاا
 .يو بالق فمك اعلال يالوان
إلاااى ذكرثااااق دسااام بيتاااك ومقائاااد  يأانعنااا 

الوناااين إلاااى الساااماوثاق.. وُ اااد  يَّ الساااروا ودماااق  الِااارح ونااادد فااا
إلااى الواا  فتااداك كاام هااق فاسااد طعااام الغر اال وكاام هااى  ي وقاساا

 ي اسيل  بقديل الورثل الكاذ ل.. أوعف فتياف التق ال بنااا الاروح فا
ا لتلقيالاااا ينئاااا  يااااا ساااايد يالناااااا التاااا يَّ فتعاااا رم فاااا يداخااااف  لباااا

 ا  رامالا. يوإاادتك كائنل ف
 

مااا أ اااقم وأاناااث.. باااف أتقساااف  يكااا يداخلااا يان اا  بروحاااك فااا 
فاال  يبادافث مان  نادك.. ُوالَّ  أ عاائ يأن  وأانعنا يإليك أ من

 لاااى الماااقق فاااال  ُمشاااِر  ااادار  لاااى قياااام أو اناااق .. كمااارثض 
حراك.. وكعان  أ عدته األمراض.. بف أ اق  كمِلاقج كِرنااحقم.. 

 ي.. فااااال معااااين ولاااايس لاااايساااادا صااااااق نِسااااوكماااارثض بياااا  ح
 .ي إنسان.. أ تر   عج  

راااايم السااااا  ين وتاااارد .. أناااا  تُ يإيمااااان  ااااك يااااا أباااا يولكاااان لاااا 
الخاااارا  العظاااايم.. ت لااااب العااااا  وتاااارد  يالعااااالين.. أناااا  اا اااا
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 اداد الماقتى  ي داد المِقاقدأن باف فا يف يالمِققد.. صااق نِس
 .ييا سيد
كلمتاك الموييال.. أنااا مان  ي ياك وأساتمد  اقر قياام يلكان اناائ 
 شارثل  اةيِل موادودر  ي.. خ اقاتي إليك وأن  تاركض نواق  يآت

 .يءالقادا  لى كف و يولكن أن  إلال
  قاااااااقر حاااااااب  يأناااااااا أتوااااااارك  شاااااااقت  اااااااةيف وأنااااااا  تجااااااا بن 

ه أ و .. الخالس هق منك.. أنا  د اقق الخ اار إلاى التق ال.. 
أنااا  تواااف المر اااقطين بر اطااااق الظلااام وتاااد ق العاااالين وتقاااد  

سين.ال  ُمنجَّ
 

 ي..  لباك نواق  قيلايَّ  لبك نوق العا  يقق  كاف أاقم ِااناث إلا 
 ي لبااا يفااا ي..  اااث ياااا سااايديَّ األحماااا  يقاااق  كاااف أاااقم تعاااالقا إلااا

أْخَ اْأُق ِإَلاى عبااااق اه تا اا " يذهن يكلماق الصالر واغر  ف
اَمَك، ااَماِء َوُ اادَّ . ِاْنَعْلِنااي ا  ْبنااَ ْعااُد َأْن ُأْدَ ااى َلااَك ا ا  َوَلْسااُ  ُمْسااَتِوق   السَّ

 ".َكَأَحِد َأْنَراكَ 
وأنااا   اباااف الصاااالر  باااف أن أتلقهاااا وفااااحص القلاااب ومختبااار  

 ي  ثمتا ي ..  اق ِ ي.. وأانث أانث يا سيديالكلى.. أ قم أ قم يا أب
المساااااترخيل والركاااااب المخلعااااال.. أ تااااارب إلياااااك..  يووااااادد األيااااااد
 .ي ويط  ذف مشا ر والخق  يُ 
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دق كاااف مااا أخ تااه وماااا ينااوهااا ا يخيِ يفقاادق كااف ميرا اا  .. باادَّ
ار ومعاى.. لايس لا يكان  ناد  يوهرو ا يابتعااد ي ا ا فا يتبخَّ
وهاا أناا اانااث إلاى القاادو   ي وفكاار  ي.. دنَّساا  نساديخِيناوها ا يُ 
الَمَياااف ي مااائن أوااار  يفااا ي. ولكااان ماااا  لتاااه ياااا سااايديخيِناااوهااا ا يُ 
 الخ ار.

إنك تِرح برنق  الخاط .. إنك ترا   
ياه لتنتشاله مان من ُ عد حينئا  تاركض إل

هاااااقر الياااااأ  والخاااااق  معاااااا .. و اااااقض 
العقااااااااااااب والعقق ااااااااااال  ااااااااااادم  الواااااااااااب 
والوناااااااان.. و اااااااقض الدأنقنااااااال نئااااااا  

 للخالس.
!.. و اابالق يومااا أكاارم  لبااك الوااان يمااا أنمااف حبااك يااا ساايد 

انوناااااى للعبقديااااال.. مااااان يسااااات يث أن  يفماااااك  لاااااى العنااااا  الااااا 
 .. يصخل ِ ومُ  ييصِالا.. حقا  أن  أب

.. أناااا الياااقم ياء النعمااال والواااب المجاااانمااان ساااخ يذابااا  نِسااا 
 بااادا  وه أسااااتو  أن أكااااقن أنيااارا   ناااادك.. اأُلنااااراء  يأ ااادم نِساااا

ابنااااك  ي.. ولكاااان أناااا  ُمِصاااار أنناااايوالعبيااااد لاااام ُيساااايئقا إليااااك ميلاااا
 ياااب العاار  وحاا اء اسااتعداد إنجيااف السااالم وخاااتم البنااقر  يلبساانتُ 

 لب.ووبث الق ييشالد ب لك. وذبيوتك المقدمل للِرح الروح
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 أوه  وأخيرا  !  ي  عد ! وماذا هق   ا  يماذا يعق ن 
 بااادأن ه ُأنساااى فصااارق أساااير حباااك.. أخااادمك  يطقَّ ااا   نقااا 

باااف أِدم  ي وساااب اساااتوقا  يماااا حييااا  وأطلاااب إلياااك أه تعااااملن
 احمتك وحنانك.. 

أن أخارج مارر أخار  وأن أتغارب  يأتقسف إلياك أن ه تسامح لا 
للخااروج  يتقااقدن يسااباب التاااأل ي نااك، بااف  ذااف وساايلل ِا  ااث  ناا

 اد أ اعته  ياألولاى وكاف ماا كاان لا ياألو  وسايرت ي نك..  قائ
وكاف ماا كاان  يوكأسا يميرا ا ي.. وهاا أنا  تارد لاي انورا  إاادت

 .يءكأنه لم ُيِقد منه و يل
 

ه أنعااااب..  يأناااا   الوريقاااال أنبااااق  الونااااان الاااا  ييااااا ساااايد 
أنظاار إلااى  يلناا ياااب العاااا.. ِانع يواناا    ناا يماان إ ماا يِاغساالن

  يماااان حنااااان األبااااقر الاااا  يتشاااابث نِساااا يونالااااك كااااف لوظاااال لكاااا
 ه ُيعبِ ر  نه.

ه ُأن    ه وسعادر الرنق  إلياك.. ه  ي م ماذا  ن الِرح ال  
.. فاارح العااالم أاا و  وثتغياار.. يماان هاا   ال ب اال يااا ساايد يتورمناا

 ، و النالايااااااااااااااال أتواااااااااااااااق  يفااااااااااااااارح الشاااااااااااااااالقاق  صاااااااااااااااير  منااااااااااااااا
ِقه"آلب إلااااى أساااا  وحاااا ن.. فاااارح حعاااان ا ِأهَوَمجأياااا ْ َطاااام هكاااا ه"هاَله  

ه(.8:هه1ك ه1)
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المملااقءر واابعا  ودسااما ..  ي اام ماااذا  اان ذبيواال حبااك يااا ساايد 
َّّ  يَمتِ عن .. بالا كاف أاقم فأتا وت كلماا تناولا  منالاا طعام ملكاقق 
 يماان أادك فقااد  افا  نِساا ي عااد أ منال الجااق .. وأطعمنا يوابعنأ

 طعام الخنا ثر.
 

اق كااأاض يا ساال  ادماال الماااء.. إليااك.. صااا ياوااتا   نِساا 
 يوامنونا ي.. أ  نايوأ   األحا ان  ان نِسا ي  ش ي واآلن ااو 

بالجااال الخاااالس فأ بااادك  اااالِرح والتاللياااف وصاااقق آهق ال ااارب 
 كف الواسياق الروحيل. يتال  داخل

 
ِ هَشي ي" عد..  يماذا ل يواآلن يا سيد  "ه أُه ألم النهً اَوَمَ َمهاَلهُ من 

إلاااى الكِايااال والشااابث وصااااا يِعاااف  ينِسااا .. دخلااا (25:هه73)مااا ه
.. أناااا  وحاااادك واااابث يالخباااا .. يالسااااخاء نعمتااااك يااااا ساااايد ي ناااا
 !ينِس
هاا ا هااق الواا  كااف الواا .. خااااج  نااك وخااااج بيتااك ه أقنااد  

 ي واااابث وه حرثاااال وه سااااالم وه طمأنيناااال بااااف خااااق  ونااااق  و اااار 
 وفعيول.

 يإلاى حعانك وه تتركنا ي البركال وُ اِمن ياختم  لاى تعالادات 
 إلى التمام.. آمين. يبف كمف  ملك وخلصن ياتل 
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(5) 

 بيته على الصخر ىالرجل العاقل بن

 
ِ هكأَ ج احهَع قأااح،هههههه"ه  ْ َْا ،هُ َشاا ع ِأاأهَوَ   َمااح هكأ َ اَمع ه قاااَم ُأُهها ُْاحُّهَماا  هَ  هَ 

ِ هَعَ اااىه ُ ناااف  ن.هه َْااا م ،هَوَه ناااتأههههَكَْاااىهَكي َتااا َِلأه ألَ  هَ َْاااَ َله ُاَمَطااا  ،هَوَجااا 

ِ هَكاا َ هم َسنَااههههههههه ُ ع َ ااُق ا،هألَناا ٍ ،هَوَوَقَ اات هَعَ ااىهفُأااَمه ُاَ ي ااتأهَ َ ااض هَ  ههً َ اا 

ِ هههههههههَعَ ااىه ُ نااف  ن.ه َْاا ،ه  َااا ن ِأاأهَواَلهَ   َمااح هك َ ااَمع ه قاااَم ُأُههاا هوُكااحُّهَماا  هَ 

ِ هَعَ اااىه ُ نم اااحن.هههه َِلأههههكَ ج اااحهَج هأاااح،هَكَْاااىهَكي َتااا هَ َْاااَ َله ُاَمَطااا  ،هَوَجااا 

َْااا م  ََِمت هفُأاااَمه ُاَ ي اااَته َههه ألَ  ٍ ،هَوَصااا ه َ هاَ ،هوَكااااَََقاااا،هَوَه ناااتأه ُ عَ ااا 

ه(.27ه-ه24:هه7)مته"هً يما أاِ هَعاُقمُ اس 

الااارب ماااا أ ااا ب حباااك وماااا أ اااد  كالماااك القاهاااب  يياااا سااايد 
ذخرتااه  يختماا  تعليماك  لاى الجباف الا  يالوياار.. هذا ا ياا سايد

ناساابل تمامااا  مااث كااف مااا هااق ندأااد ماان وصااايا  الاادك الجدأااد المت
خلقته ندأادا   ريامتاك مان األماقاق.. طبيعال  ياعنسان الجدأد ال 

 دائم. يندأدر وميالد ندأد لميراث أبد
ُكااافُّ َماااْن َيْساااَمُث َأْ اااَقاِلي هاااِ ِ  َوَثْعَماااُف ِباَلاااا، " يصاااخل ِ  لااا  ياااا مُ  

ى َبَنى َبْيَتُه َ َلا)حِر و مَّ  وو ث األسا ( ُأَوبِ اُلُه ِبَرُنف َ اِ ف، 
ااااْخرِ  ِبَرُنااااف " ييساااامث وه يعمااااف واااابَّالته يااااا ساااايد ي". أمااااا الاااا الصَّ

ْمفِ   " ) غير أسا (.َناِهف، َبَنى َبْيَتُه َ َلى الرَّ
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فلمااااااا هبَّاااااا  الرثاااااااح وسااااااق    
 األم ااااااااااا  لاااااااااى البيتاااااااااين  لاااااااااى 
 حاااااااااد ساااااااااقاء، لااااااااام تناااااااااف الرثااااااااااح 
 يوه األم اا من ذلك البي  المبن

 لااااى  ي لااااى الصااااخر، أمااااا المبناااا
َفَساااااااَقَط، َوَكااااااااَن ُساااااااُققُطُه الرماااااااف "
 ".ا  َ ِظيم
 يأتقساااف إلياااك  وااا  حباااك العظااايم أن تمنونااا يلااا لك ياااا سااايد 

حياتاااه  ييسااامث كالماااك وثبنااا يحذمااال الرناااف العا اااف الوذااايم الااا 
ُّه ممن" ليك يا   و لى كالمك أتقكف وثستند. .(4:هه26)ِ،ه"هَصف َ ه ُ

 
 يعماا  الاا هاا ا ال يهاا   الوذماال النا لال ماان فااقت.. ِهبنا يِهبنا 

يجااااادك كصاااااخر الااااادهقا.. أنااااا  وحااااادك غيااااار المتغيااااار وغيااااار 
ِأكهَُاي َ هعأْاههه"اليبااق  يالمتوق ..  يك وحدك يا سايد ئيهاُ يأاهاَِا هَكا  ُ ا

ه(.17:هه1) عههحُّهَ َوَم   "ااَواَلهمأ

اليابا   ياأل اد   اك واناائ ي لاى إيماان يحيات يأبن يِانعلن 
َِهاْ او َج ع  َك َ ل هه"الم ل   لياك..  ي يك واتكال ِأ َ ه س َ ع م هَوَم  ض ه ُ 

ه(.4:هه16)م ه"ه َصَ 

ْناا  و َهههههه" يساايد يااا  ْ ه ُاَ  ُّه ُاَ ي ااَت،هَ َ اا  أًفهَ ت َ اا ه"هِن  هَُااض هَ اا   نه ُاا ن
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 .. بااااف يبنااااائ يفاااا ي.. كاااان ا يقاااايمعاااا يأناااا  تبناااا ..(1:هه127)ماااا ه
 الكف. يأن  البان ييا سيد
 يااااك وأناااا   يحتمأسااااتو  أن أكااااقن معااااك. بااااف سااااأ يانعلناااا 

 لاااى  يأبنااا يالقاااق  والِعاااف واعاادر معاااا .. الااا  ي، فااايَّ العاماااف فااا
 لاى  يأبنا ي لى الس ح  غير أسا .. ال  يأبن يالرمف يا سيد
 يعقد إلى التراب. يال  ي لى الجسد التراب يأبن يالرمف يا سيد

 لاى األاض.. أناا كاف  يهاى أياام غر تا ي من البنااء ياا سايد 
اااارن يحيااااات يأااااقم فاااا رِخاااا.. إلااااى آيأااااقم أبناااا   يهنااااا.. ولكاااان  صِ 
ْناا م هه" :  الااروح يقااق يوماااذا أبناا يكيااف أبناا ييااا ساايد َسااَتم َتاأ  ه ُ

ِق ٍأ ، فمن بنى  شا ،  شبا ، خشابا ، فكياف (13:هه3كمه1)"هَعَمَحهُكحعهَو 
 أيب  أمام ناا اوحك المموصل 

تعاقض. أماا  سيوترت حتما  وتكقن الخساار نسايمل إذ أنالاا ه 
فمااا أ ثاادها امتوااان الناااا  ،ذهبااا ، فعاال، حجاااار كرثماال يأبنااماان 

ولمعانااا   يذااقن الماادح والكراماال والمذافااأر الوساانل إلااى  إه صااِاء  
 الرب ! ياألبد. فماذا أنا فا ف يا سيد

وتِااار  سااار ل، والااا من ه أتق ااا ، وماااا أبنياااه  يتنقعااا يأياااام 
ه  لااى أسااا  الااروح ماان حيااار ومعااامالق مااث النااا ، أو مااا أبنياا

 مااان صاااالر و ااا   ومساااا در اآلخااارثن أو خدمااال نِاااق  موتانااال 
 اان  ير، أو و ااث نِسااعَيااأو أخاا  بيااد  ااةيف أو إ الاال  ياارر مُ 
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آخرثن أو اد خاط   ن  ال  طرثقاه أو حتاى تقاديم كاأ  مااء 
 ماااف الخيااار والصاااالح. وهااا ا يجعاااف  ي اااااد. فعبااادك متكاساااف فااا

وأخشاى   ةيف باف يذااد يذاقن معادوما . يوالروح يالنِس يبنيان
 الوا . االعمر وأنا ه أ ا   لى ه  يب يأن أنقع

 يداخلاي فا ي وتقاق  يأن ُتوِِ   همتا يل لك أتقسف إليك يا سيد 
ِ َع" يالع ثمل أن أبنا  باف أن  .(13:هه3)عاْهه"ه ُاَيم َ هىَم هَ  َ ه ُاَمقات ه  

  يك. يانائ ي العمف وتقق  يالسنقن. وأن تشدد  بدك ف يتمع
حتااى ه أكااقن  ااااا  كقااق   باادك نوميااا:  باادك النجاااح  أ ااطِ  

ِ هَعا مههههههه" ُْام  هَك  ا َُهس امَمه وم َشا أيَضهَواَلهَ ِأه    طأيَْا هههه...ههً َهُ اضنهَ َْ  ْأا َناَم  َِه ُ ِنُا

ِ ا هََُقم  هَوََ  ْأُ ٍَ،هَوََا   هَع ي  (.20ه-ه17:هه2)حنمي ه"ه ُْنَج 
 

 أن اوحااك ه يعمااف  لااى الساا ح ولكنااه يصااخل ِ أنااا أ لاام يااا مُ  
 َّّ َُْ اىه" اوح  ْأهم ف َت أ  ه ُا ٍأص ه ُاَق ا أتعما   يالا  .(10:هه17مميا ههِ)"هَ  

لروحاااك القااادو   ي. فاااإذا ماااا خعاااع  نِسااايءوثِواااص كاااف وااا
وكاف  اق   لاى  يءكف و ي عم  طالبا  أن أبن يءسأ مف كف و

 الصخر.
 يلب المق اااق . أساااما  القصاااايا والعماااف بالاااا هااا ا هاااق ُصااا 

 القصايل وتنِياا ها..  ماف البناااء صااعب الوياار ُتبنااى  لاى العمااف 
 و مف الالدم سالف.
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الرثاااح تالااب واألم اااا تسااقط تعاارب البياا .. حااروب كيياارر  
يسق .. الشاي ان يقااوم  ملاك  ي ائمل  د العمف بقصاياك يا ا 

وثقاااوم تنِياا  وصاااياك.. وذاق اعنسااان تُاابغض اهتعااا  وتميااف 
 إلى األنانيل وتكر  الب   والوب والع اء.

أاكانااه كمااا نقااق   ي باال هااى أسااا  البنيااان والتقا ااث يقااق ِ المو 
 مديول الصقم. يف

 ديسااااقك بنااااقا حياااااتالم  لااااى كلمتااااك.. باااادأها القااااديس   اااار   
َْا ُانهاُقأاَمهُ ُاا أَمتأاَعَ ىهَك" :الرسق  حين  ا   (.5:هه5)ُمه"هَ ا 

كان  وصااياك هاى  اانقن الوياار و اا ط السالقك والمعاملال،  
 ومِانااا قماااام أماااقاج التجاااااب واثااااح العااادو فصااامدق حيااااتالم أ

 ال من ومف بنا هم وامخا   قثا .
 

ِيهَ ا َنااا اهَكَفمأاااه" :يحقاااا  هاااق  قلاااك ياااا سااايد  ٍَااا ٍَ نْأاااُه  ه"هُِن  ه 

 يلشخصاك اعلالا يفتنِي  وصاياك أنبث من حاب  لبا (.23:هه14) مه
ْ ه" يووصاااياك ليساا   قيلاال.  ااام يااا ساايد ِ َه َف  هاَكاااه؟هِنَُاااىهَماا  هََااا

ه(.68:هه6) مه"هََِ اْ ا أهعأاِأ نا كأه ألَكاُاَاَي 

.. ي لااى كلمتاااك.. إن  قلااك أحياااان يكااف اناااائ يألقااا يانعلناا 
َِهَ ْأيَماااً هَو  أاااَ كًهههه" ََْفمأاااَمهَكَمااا  هَوَجااا ْنأ ه َااا هك   .(162:هه119)مااا ه"ه ك اااَت

ٍنهباااف أ ااااق ..  َْاااا َ هَكَفم ااااَمهُأااااُهُأ اَنااااَ  ِ ،هَ  َِهَكَفم ااااَمهَ  َك ات اااا ه"و جأاااا
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ْ اُأَو ه(.16:هه15مهِ)ُ"ها ا اَج أهَقاَ 

.. يو الجاااال  لباااا يوفرحاااا يوواااار  يصااااااق كلمتااااك هااااى أكلاااا 
ر.. فأنا  إذن آَخا ي.. ولايس لا(42:هه119)م هَكَفمأَم"ههىَْ ات هَعَ ا" كن
 البي  وأن  هق  امن الخالس من  وا ث العدو. ي ان
احمتااك بااف  يفااأخلص وه تاانقض  الاادك وه تناا    ناا ياسااندن 

 . يو عِ يكمف نقصتُ نعمتك 
 

 
 

 (6) 

 ننْيـْل االبـَثـَم
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َِهِنَُاااىه ألونلنهَوَقااا لَههه؟َمااا َف هَكُ ُّااامَ "  ََااا   ه ك ْااا  ن،هَ َجااا   َ هه:َكااا َ هلن

َُهَوَقاا َله.ُ،ه ف َهااْه ُاَياام َ ه ع َمااح ه أااُهَك  مأااههَُ اا ه ك ْأاا ِ .هه:َ  َجاا  هَماا هُ من اا

ِأَ ه صأاااائ ِ هََاااا ْناااا ْأ َِهِنَُااااهَوَمَ ااااى.هً َوُ هَوَقاااا َلهَكااااُِأَم.ههُىه ُ اااا ََوَجاااا 

َُهَوَقااا َل ِ .هَوَُاااض هَ م ااا ن.هه:َ  َجااا  هَ ااا كُّه الثَْاااي  نهَعمأاااَحههَهااا ه ََااا هَ ااا هَسااايع

ُأ ِ هه؟ِنَم َ َكه أل َ اام  ههه:َقاا ُُم هَُاا ْ ااض هَ  ُْااض ههه: ألونل .هَقاا َلهَُ هه: ُاَااامنه ُقاامل هَُ

ُْض هِنَُاااىهَم َههُِن نه ُاَ انااا من َ هَو ُ نَو َأاااه َ ااا ُقمَ ْنااا ههِأ،ُْاااملأه ُ  اااهَ  ٍَ هأل نه  م

ِأ،هَو مناا ه ُاَ اناا م وَ هَو ُ نَو َااههههَُجاا ُِكض ه أاا َ مأْ اام هكاا ههَُ  ن اامنه ُاَااامعهَ َ ااض هك 

َِم م ه صأاااائهههههه ْ اااا َ اااات ض هِنف هَم   اااات ض هَُااااض هَك ِأ.هَو  ِأههً َ ااااَُمْ م هكأاااا ه"هُأت َمأْ اااام هكاااا

ه(.32ه-ه28:هه21)مته

  ي باااااادك فااااااأذن  ىيسااااااق  صااااااقق د قتااااااك يصااااااف إلاااااا يا اااااا 
هه"ُا  مأااااَ ااا ه ك ْأاااُ،ه ف َهاااْه ُاَيااام َ ه ع َماااح ه أاااُهَك"كااف صاااباح  ااائال : 

 أيُ مَ "هاَ َ هَقاهاَنَ اهاْأ نه ُاا يهوُا أيا" ُاَاَ    هَككرمك متسث و (.28:هه21)مته

 (.37:هه9)مته
أحياناااا  اوح تقالقااار أو اوح كساااف فاااأ ق  ماااا أاثاااد أن  يأنتاااابن 

انوااارا  ومياااق  غيااار منعاااب ل  يإاادتااا يأ ماااف، أو  اااد يذاااقن فااا
 يَّ أمااااقا العااااالم واهنشااااغا  بالااااا.  يصااااعب  لاااا ينوااااق العمااااف فاااا

الكاارم، أو أحيانااا  اسااتيقف الجالاااد  ياسااتجا ل ناادائك نوااق العمااف فاا
 ان  يال رث  العي ، أو مرَّاق تجماح ذاتا يواستصعب السير ف

 الخعاااااااااق  لكلمتاااااااااك. فأنياااااااااب هااااااااا ا الجاااااااااقاب العنياااااااااد وأ اااااااااق  
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 ما أاثد.
 اد إاادتاك أو كاأن  يها   أبادو وكاأنن ي إنابت يديا سي يإنن 

حاااد ذاتاااه  يرثاااد أنااا . وهااا ا فاااماااا أاثاااد  أناااا ه أتقافااا  ماااث ماااا تُ 
 الويار  يك. يمن أغلى ما ف ييورمن
". ِلاااَتُكْن َمِشااايَئُتكَ " يكماااا  لمتنااا يصااالكياااف يذاااقن ذلاااك وأناااا أُ  
  لماااذا أنااا أتااقانى يساايد فقااط ! أم ماااذا يااا يصااليالا  شااِتأُ  يألعلاا
 كاسف !وأت
ا ما أ ق  ما أاثد.. أ قلالا  العمف أكير من القاق  حاين يذاقن  
كرمااك وأتخاااذ   اان مااد اليااد والباا  .. أ تاار   يالعمااف فاا يأمااام

أاد  يهذااا ا وكاااأنن يكييااارا  ماااا كاااان سااالقك يأننااا يأماماااك ياااا سااايد
 .. ما أاثد !السي  لى د قتك ب اق الجقاب 

 
أ قد وأاناااث ، فااايبذتناااليُ  يياااا سااايد يَّ ولكااان ليعماااف اوحاااك فااا 

 يانااء وثوِا  همتا يع ينا" يُ ا  َناِدَم َأِخيار وأ مف إاادتك. إن  قلاك "
 يأنا  قياامت - يفأ قم. إن  قر الريامل  ياك ياا سايد يوثشدد اوح

 يالمرتخيل والركاب المخلعال فترناث اكبتا ياألياد يودد يا سيد -
تتشاادد للعمااف بقصاااياك بااال  يإلااى السااجقد المتااقاتر لجاللااك وثااد

 اخاور.
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 يأناااااادم  لااااااى كساااااال يانعلناااااا 
و لااااااى  اااااادم اهسااااااتجا ل  يوتااااااقان

ا مااف  يلااد قتك المتجااددر: يااا ابناا
 .يكرم ياليقم ف

 
ها ا الصاقق  ييذِينا ييا سيد 

بالاااااااا    ينااااااااادأنالولااااااااق أُ  ياعلالاااااااا
مان أخ ااء  يَّ " اغام كاف ماا فاي"ابن يالمنادار الغاليل. فأن  تد قن
باااف العااااا   قلاااب كاااف واحاااد.. أنااا   ا يوخ اياااا. وأنااا  ياااا سااايد

التاااائبين والااارانعين إلياااك. وأ منااال الجالاااف تتغا اااى  نالاااا.. فمااان 
  مناااااه أورط كاااااف ماااااا ُفااااا يانااااث إلياااااك نادماااااا  تنساااااى  وباااااك اعلالااااا

 ما أمالر  من  دم استجا ل لندائك.
 

 يكرماك ! أنا  الا  يه ا الساا  ماذا أ مف فا يولكن يساوان 
مخلااقت  يااك  يأ لاام أنناا يألنناا ي  الساابيف إلااى العمااف يااا سايدياالتُ 
َّّ أل  أسلك فيالا. ي فأ دها لك ما  صالول سب  
 

.. فقاااااط ينالاااااائ ه يءاألطااااارا ، وااااا يالوقاااااف كبيااااار، ومترامااااا 
رن من ي صِ   أا  وأ قم فأ مف. يلك يوافتح  ين يوحذِ 
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 ىالعاااااعِاء والمعاااااق ون والِقاااااراء والمر اااااى والموتاااااانقن إلااااا 
النجاسااااااق والتاااااائالقن والعراياااااا  ِعاااااف  يمعقنااااال والم روحاااااقن فااااا

إلااى كلماااق الخااالس و مااف النعماال  ىوالع ااا  والجااق الخ ايااا 
 والموتانقن ليد تنتشلالم مما هم  يه.

يوتاااج إلااى نعمتااك ومعقنتااك وماااا ار  يالعمااف كيياار يااا ساايد 
وه أ ماااف وااايئا  وُأمالااار  يهأنااا ا ياااا سااايد :اوحاااك. أماااا أن أ اااق 

 يو ملاا ي ااالكالم طا اال لقصاااياك وخعااق ا  عاادتااك بينمااا ساالقك
أحياان كييارر  يأناه فا يأ تر  لك يا سيد يفإنن ُيظالر غير ذلك.

 سلك  هذ ا. كمن يظالر  شِتيه أوقا ا  أما  لبه فمبتعد  عيدا .
 

ُنهه"ه:يلقااااد  لاااا   ااااديما  يااااا ساااايد  َُهِنَُاااا ِأه قاَتااااَ  َْهَقاااا َِ ه ُاناااا   ههاااا

ِأ،هَو من هَق ِأهَو كاَ َمْأُهكَاَنَتي  َِا هَع اِ هَ  ك ا ا  اكَنمأ ه -دا   عي يُمبتعد  ن - "َ 

فال تسمح لعبدك أن يذقن هذ ا  يما  عد. بف لايذن  (.13:هه29)ِ،ه
الكالم لل ا ال واعاادر للعماف حا ارر، فاال أسالك أماماك باقنالين 

عاادتااك سااقاء  يبااف  ذااف القلااب والِكاار أطيااث كلمتااك وُاخعااث ذاتاا
  الكالم أو  السلقك فأمجد اسمك ألُفرح  لبك.

َواِنااَي َيْسااِبُققَنُكْم ِإَلااى ِإنَّ الْ " :يصااخل ِ أمااا  قلااك يااا مُ   اااِاثَن َوال َّ َعشَّ
 َِّّ ألن  يءواا يأنناا ينِساا يأنااا المِتكاار فاا ي" فالاا ا أبذتنااَمَلُكااقِق 

األماار لاايس  الشااذف وه  اهساام وه  ااالمظالر.. العباارر إذن  التق اال 
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 والرنق .
  يفااااااأِنر  صاااااايرر  باااااادك لكاااااا 

ه آخا   االمظالر وه أحذام  لااى 
عاااااض أحاااااد.  اااااد تكاااااقن خِاياااااا  

الناااااا  ماااااااهرر وسااااامعتالم بااااااين 
ه أ لاااام  يالنااااا  ساااايئل، ولكنناااا

بالاااام األماااار. فااااإن  يكيااااف أنتالاااا
اناااق  العشاااااثن وال ناااار نعلالااام 
يسبققن الِرثسايين والكتبال الا أن 

 كانقا أبراون أنِسالم.
وألتاارك أماار اآلخاارثن  يخااالس نِساا يأفكاار  جدياال فاا يد ناا 

اهء إلاى ه يأبدو أنالم خ ار..  د يسبقن يحتى لق كان البعض ل
 َّّ  .ملكقق 

صاقتك بق اقح  يالد قر وُتسمعن يواسمح بنعمتك أن تجدد ل 
َياا اْبِناي، اْذَهاب اْلَياْقَم كف مر  من مارو  الوياار " يكف أقم وف

 بدك نعمل أن أ ق  هأن ا يا سيد وأفعاف  ". وأ طِ اْ َمْف ِفي َكْرِمي
 أنااادم أخيااارا  وأذهاااب يإاادتاااك، وإن تكاسااال   ااان وصااااياك انعلنااا

 ساابب  يأل ااقض مااا فاااق مناا ي ااأكير حااراار ودمااق  الناادم تاادفعن
 .يوسقء فعل يوإهمال يكسل
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ُد ياا  إليالااا..  ينعمتااك فااال أخيااب ماان الااد قر التاا يولتااداكن 
 آمين.  .لك الققر والمجد والعظمل إلى أبد الدهقا

 
 

 
 

 (7) 

 نـْونيـديـْل املـَثـَم

 
َأااايعَ هههه"ه ِيهمأاااَ ه ُاَن ع  ٍأااا ِ هَو  ََِصَحهَكي اااَتههههَوَسااا َُ ِ ،هَ ااا ه   هَ  ُكاااَحهَمَ ااا
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َْاا .ه ُعهَو كن َأاا ِأ ْاا أهَك َاات هَص  أيااً ،هِنفهَع أَماات هههههه ُاَن ع  هَوِنَف ه م ااَ  ككه أااُه ُاَم

ْقههه َِل هكَقاا م وَمكأه أياا ُع،هَجاا  َأاا ْأاائيه أااُهَكي ااتأه ُاَن ع  ِ هم تن َِهه، َناا ْ اا هَوَوَقَناات هعأ

ِأهَك كأَياااااً ،هوَه ِأهمأااااا  هَوَم ئأااااا ََِمي ااااا ُِّم م ن،ههَق ِأهك ُااااا ََِمي ااااا َِ ل هك  اااااحُّهَق ه ك َتااااا

ْأ.هههههههه ْ َم هك ُطِّياا ِ َهْ  ِأهَوكاا ََِمي اا َْ ،هَوك َق عااح هَق ْ َم هكااا   نهَم سأاا ََااا  ههوَك ََاات هَكم 

ِأهقأا ئأفًهههههههه َأا َْ  اَضه أاُهَنا ِأكهَ َعا ا هفُأاَم،هك ُُّه ُ ا َأا هَُام هَكا َ هههه:َ َ من هَم هه ُاَن ع 

َِ هََ ّياااه ِ هَوَمااا ههأاااههه،هََُ  أاااَضهَمااا  ههً هااا َ ااا ِأاأه الَمااا   ُكه ُ تأاااُهَك امأ َْااا هىهااا َن ه!هِن

ِ ههههَص  أَياا ك. َ اام  هَوَقاا َلهَُاا َُهَ  ِ هههههَ اا ه:َ  َجاا  ِيه ُقمُُاا  ُ ِأكهَشاا ْ اا هسأاام َ    ،هعأ

ِأههههههُقااح ،هَ اا هم َ  ِّااض .ههه:َُااَم.هَ َقاا لَه ٍأاا ِ   مََ  ن.هَعَ ااىه ُاَم  َِ  أ  هَماا هَكاا َ هُأم اا

َ ااامأَي أه  َْاااا م هَوَعَ ااااىه آله َ اااامَ .َصم  ْ َماااا هَماااا ههَصاااا نهَصم  ُْاااا  هَُ هَوِنفهَُااااض هَ 

ْ َم هَجمأي ااه ٍ ّ ااههه:.هَ ُقااح ً   م أَياا  نهَساا َمَا ُْاام  ه كا ااَ ه ْ َماا ه  ِ هً   ُّ َُهه؟َُاا هَ  َجاا 

ِ ههه:سأااام َ    هَوَقااا َل ِ هكااا ألكا  ن.هَ َقااا َلهَُااا ِأكهَسااا َمَا ُأهه: ُمااا ُّه ُ ااا هأ ُ ناااَم 

َْم اااَت.ه َأااام َ   َهثاااضنه ُاَتَنااااَتهِنَُاااىه ُاَمااا  ههههٍ ِأاأههه: كأهَوَقاااا َلهُأ ه كُْ ااا  ههاااا

ُنهَُاااض هك   ااا أ.هَو منااا ههههه؟ ُاَمااا  َ َك ًِهألج اااحنهمنج َ ااا هِنَاااُهَ َص اااات هَكي َتاااَم،هَوَمااا 

َْ .ههههىهأااا ْ َم هكَاااا   نهَم سأااا ََاااَات  ُّم م نهَوَم ُنهك ُااا ََاااَ ت همنج َ ااا ِ هَ  هُق  َ اااً ههَ َقااا

ِ هَ َص اااهىهَُااض هك َق ع اْأااُ،هَو مناا ههأااهه ْ اا ُن.هههَ م  ُْاا نهَعاا  هكقا يااحنهمنج َ اا ههت هَُااض هك

ِ ه   هَم سأااُ،هَو مناا ههأااههههه ُن.ههههىكَ   ااتقهَُااض هَكاا ْأهمنج َ اا ِ هَ َهَْاات هك ُطِّياا ههَ َقاا

َْااا ههه َْااا أَئُك،هألَن ِ هُ نأاااَ ل هَصَط َ  َهااا ه ُا همأااا  ه ج اااحنهفُاااَمه ُقااامل هَُاااَم:هَقااا

ٍَ نااات هَكااا أئ ُّهً   ِ هَق أياااحيه  اأااا ُ َنااا  هَُااا ِأكه   َْااا :هَق أااايًف.ه.هَو ُ ااا ههثاااضنهَقااا َلهَُ

ْنض هههههَمُُناامَمككهَُاامأهَصَط َ اا  أ.هه َأاا َ ُن ِ هَ ُقمُُاامَ ه أااُه  ْأياامَ هَمَ اا َِ ه ُام تن هه:َ  ك َتاا



 ـ 48ـ  

ُ نأااا  هَصَط َ ااا ه    اااههه ِأكهَ  َِ ه ُ ااا ِ هههَ َقااا َلهُأ اَمااا   كهه؟.ً َمااا  ههااا هِنمَي َ ااامأهَقااا

ه(.50ه-ه36:هه7)ُمه"هَف  اََاُهكا امأ،ه أف َهاَص  َ 

ه

الارب.. كام أنا  مترفا  حتاى  أوار  يما أ ظم نقدك يا سايد 
 الخ ار ول ِك وحنقك يققد أ سى القلقب إلى التق ل.

بياااا   يفاااا يساااايد كناااا  ياااااص  الوريقاااال..  يمااااا خلِ اااافأناااا  المُ  
 فايمارأر خاطئال هوكنا  تصانث خالصاا   ظيماا   يسمعان الِرثسا

المدأناااااال كلالااااااا. لاااااام يِالاااااام 
مااااا أناااا  صااااانث  يالِرثساااا

ثااااااء الِرثسااااايين و ااااااد  كبر 
و ماااى  لاااق الم إلاااى الِكااار 
 ءالخاااااااااااااااااااط  والمسااااااااااااااااااي

و ااااااا   يلشخصااااااك اعلالاااااا
، َلَعِلَم َمْن هاِ ِ  اهَماْرأرُ الَِّتاي َتْلِمُساُه َوَماا ا  َلْق َكاَن هَ ا َنِبي   لبه: " يف
 ".ِإنَّاَلا َخاِطَئل   ىهِ 

فاااحص القلااقب و اااا  الخِايااا والنياااق، لاام  يوأناا  يااا ساايد 
أماام الوا ارثن ماا كنَّاه  لباه الشارثر وه  يتكش  لسمعان الِرثس

ما أ مر  من أفكاا  عيدر  ن الو ، وها ا هاق غايال الل ا  فلام 
بيتااه فتَقسا    مَياف لعلاه أاداك الواا  أو  يتارد أن تبذتاه وأنا  فا
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 يقترب إليه.
 َكِلَمااالِسااْمَعاُن، ِ ْنااِدي  َيااامخاطبااا  إياااا : " ي لاا  بل ِااك اعلالاا 
َكاااَن ِلُمااَداِأن  ". فأنباا : "ُ ااْف، َيااا ُمَعلِ اامُ فقااا : "". أمااا هااق َلااكَ  اَأُ قُلاَلاا

َوِإْذ  َمْدُأقَناِن. َ َلاى اْلَقاِحاِد َخْمُساِمَئِل ِدأَنااا  َوَ َلاى اآلَخاِر َخْمُساقَن.
 ا  َأأُّاُلَماا َيُكاقُن َأْكَياَر ُحب اف. ا  َلْم َيُكْن َلاُلَما َماا ُأقِ َيااِن َسااَمَواُلَما َنِميعا

 ".َأُمنُّ الَِّ ي َساَمَوُه ِ اأَلْكَيرِ  :َعاُن َوَ ا َ َفَأَناَب ِسمْ . َلهُ 
 َر َ أَتااالسااامعان: " ي ااام  لااا  ياااا سااايد 

هاااااِ ِ  اْلَماااااْرأَر ِإنِ اااااي َدَخْلاااااُ  َبْيَتاااااَك، َوَمااااااء  
ااااا ِهاااا َفَقااااْد  ىأَلْناااِف ِاْنَلاااايَّ َلااااْم ُتْعااااِط. َوَأمَّ

ُمقِ  َوَمَسَوْتاُلَما ِ َشْعِر  َغَسَلْ  ِاْنَليَّ ِ الدُّ
 ".اَاْأِسالَ 
 

مقاانا  ما  مل  المرأر  وب وماا لام  يوهذ ا استرسل  يا سيد 
يعمله سمعان حتى  لى سبيف المجاملل. ووالدق لالا أنالاا أحبا  
كيياارا  ألنااك غِاارق لالااا  اااألكير. وصاارفتالا ماان بيتااه مع يااا  إياهااا 

 ".َ ْد َخلََّصِك، ِاْذَهِبي ِ َساَلم   ِإيَماُنكِ " . فقل  لالا:يسالمك اعلال
ُأ ذتالاا أيَّماا تبذيا . لقاد  يالرب أ قد إلاى نِسا ين يا سيدواآل 

صنع  مث  بدك معروفا  ه يعبَّر  ناه إذ ساامو   بادك بادأقن 
وهاى كييارر  يوحماا ت يالخ ايا واآل ام وتغا ي   ن أ منال ناللا
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ماااراق وماااراق ه  يونجاسااااق  لبااا ينااادا . وصاااِو   ااان سااايئات
 نقب والخ ايااا. حصاار لالااا، وُ اادق إليااك مااراق بااال  اادد  ذياارر الاا

 ي. باف  لا  إن خ اياايمان خ يتا يوطالرتنا إ مايمن  يوغسلتن
النعماااال والرحماااال.  ي واااار النساااايان. ونااااددق لاااا ي ااااد طرحتالااااا فاااا

إليك فاتوا  ذااعيك. أحببتناي إلاى المنتالاى وأمالارق حباك  يو بلتن
نعماال البنااقر  يمعروفااا  إذ أ  يتناا ي لااى الصااليب. وصاانع  معاا

 حلل الخالس. يوألبستن
 ي  حباك ول ِاك نواق  بادك غيار موصاار فمااذا  ساانوأ ما 

ُيغِر له كييار ُيِواب كييارا .  ييااب أ ق  اآلن ! إن كان العبد ال 
 .يتركتالا ل ينوقك  عد ه   الدأقن الكييرر الت يو لب يفأأن حب

 
ٍأ ُّااا"  ُُّ،هَ ااااُ  ك نِسااا(1:هه18)مااا ه"هُامنكأاااا هُقاَمهَ ااا َم  ققتاااك  ي.. حاارِ 

 من كف الِكر ومن كف الوقا .فأحبك من كف القلب و 
ساجقد الواب ودماق   يمن حباك ولُتقادم لاك نِسا يلتمتل  نِس 

كاف  يأحبك  ااألكير فا يالوب وصقم الوب وخدمل الوب.. د ن
و اا   وااء كااف  يإلااى خدماال وسااع ي.. وأحااقِ   حباايماان هاام حااقل
 إليالا ألمالر حبك. ينِس ترسلن

: يقائااف لااإلااى كلماااق فمااك ال ي لباا يأاهاا  أذناا يوأنااا يااا ساايد 
ِأ؟اَ همأاا  ههااها ااا ك اأ ُّْأااُه كا" و اااألكير أساامث أيعااا   (.15:هه21) اامه"هَاَل
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ِأك  قلااااك: ه"هَوَصاااا َ  َكهوان ْاااا ه ْاااامه ُااااِكهااااا  هههعْااااِاه" ُ اااا

ه(.9:هه15) مه"هُتأاَا نام ه أُهَمات اُ ث  "و قلك:  .(21:هه14) مه

 يالكييااااار فأناااااا مااااادأقن لاااااك ياااااا سااااايد يفاااااإن كنااااا  غِااااارق لااااا 
اااااارا  فاااااا ..ي ويااااااات   يوانباااااااق حبااااااك فاااااااغِر لاااااا يوإن كناااااا  مقصِ 
ماااااث المااااارأر الخاطئااااال  ي. وأتقساااااف إلياااااك أن توسااااابنيصاااااخل ِ ياااااا مُ 

مااان تقبياااف  ااادميك  يباااقافر حباااك وغِراناااك. وه تورمنااا يوتشاااملن
 من طرث  العاللل. أ تقتانياللتين 

بينااابيث دمااق  أساااذبالا  لااى  اادميك الميقاااق تين  يَّ بااف أنعاام  لااا  
 مارا   يميك بدمق  التق ل والشذر وا تناى لنِسا المسامير، فأبف  د

 نريا   التق ل. 
أحاااد نظاااراق يَّ  رثاااب أو غرثاااب وإن نظااار إلااا يَّ وإن تكلااام  لااا 
ه ألتِاا  لسااقاك. فأناا  الااديَّان العاااد   ي ء أو الدأنقناال انعلنااالاُلاا

 .يتبرا الخ ار ميل يوأن  ال 
 يالااا  يأنظااار إلاااى أحاااد بنظااارر الِرثسااا يياااا سااايد يوه تجعلنااا 
ر لُيار  أناه برا نِسه  لى حساب خ اياا الغيار. وثسات نب اآلَخاأ

أو ااو  األماار أنااه  يصااخل ِ ماان الاا نقب.. فأناا  يااا مُ  يءهااق باار 
 حتى المدأقن  القليف هق أيعا  م الب بدأقنه.

 
ه أنظر إلى المدأقنين كاأنالم أ اف  يلك ييا سيد ي فوقِ   نظر  
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الخاصاااال  يأو أنالاااام أكياااار خ ايااااا. بااااف ألهااااتم باااادأقن يدأقنااااا  مناااا
مقاااادوا  يداك أنااااه لاااايس فااااأُ  ي. وانعلناااايونجاساااااق  لباااا يوآ ااااام

َّّ  يالاادأن الاا  يإنسااان كااائن ماان كااان أن أااقف أل نه"  ليااه نوااق 

حعهاُْاااَ ىه ُااَمهَعاااَ ااا"  ا وألنااه .(23:هه6)موهه"َماام ليهىُ ج ااَ َكه ُاَفطأيناا أههأااهه

 (.22:هه3) حه أ"هانياطأاَته ُاَفاا اَك
 

أ ااف ماان  يودأااقن يإن كاناا  خ ايااا يصااخل ِ مُ  يااا يفااال أنِعناا 
 من الدأنقنل..  يآخرثن فال ا لق صح لن يعِين

َمَااا ه ُ ناام ه" ي وااب الاا  ياحمتااك وليشااتعف  لباا يداكنبااف لتُاا 

ِأكهَعَ ي َْ   بنعمته إلى أنابيث الخالس.  يو ادن (.14:هه2)كمه"ه ُ 
 

&&& 
 

(8) 

 الصاحل يالسامرَمـَثـل 

 
َ ااام  ه"  َُهَ  ٍناًلهمأااا  هُ وم َشااا أيَضهِنَُاااىههههه:َوَقااا َلهَ  َجااا  ََااا  يهَكااا َ هََااا   َ هِن

ٍ ااما ،هَوَمَ اام  هَوَك ُكااما هَكااي َ هههههههه ه منَااا ،هَ َمَقااَعهَكااي َ هُُ  اامن ،هَ َ اا نو ا هَوَج ن

ُوهَوَمي ااتق. ٍَهههههً اَ َ ااَ اَله  نهَك هأْااههٍَاا هََااَ َله أااُهكأ اااَمه ُط  ن اامن،هَ ااَ  ا هَوَجاا 
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ِ .ه َِهَوَََ ااااَ هً ااَلونكٌّه    ااااهوَكااااُِأَمهم َق كَ ااا َْاااا  نهَجاااا  َِه ُاَم ْ اااا ه،هِنف هَصاااا َمهعأ

ِ .ه ٍَهم َق كَ ااا ْأااا نهَسااا مأ ن ّههَوَجااا  ََااا  أ هً َوُ ْنَ ،هههً م  ِأ،هَوَُمنااا هَم ا هَكَاااا َِهِنَُي ااا ههَجااا 

ٍَ  هههه َْاا ه ْنهَعَ ي  ِأ،هَوَصاا ٍَ كأاا َِهجأَ   َْااَم ِنَ هَو ِ هَعَ ااىههً َوَصم اا هً اتاااَ َتَقاا ه،هَو م َكَ اا

ِأ.ههَ  كن ِ َّهَو ع َتَْاااىهكااا ْ ااا ِأهِنَُاااىهُ  ِأ،هَوَ َكاااىهكأااا ِأهَُمنااا هَمَ اااىهههتأااا هَو أاااُه ُاُااا

ِأ،هههههههه ِ :ه ع ااَت نهكاا ِ َّن،هَوَقاا َلهَُاا ٍأْه ُاُنْاا ه ص ااَ َحه  ْاا َم   نهَو ع َط ه َماا هُأَ اا 

َِهم ج اامعأه ْ اا َ َنقاااَته كا ااَ هَ  أ ْ َماا ه  ِأه ُ َفثاا أهَكااَ ههههُ و أيااَم.هَُوَم هَ اا كنههااَاَل

ِأكهَوَقَعهَكي َ ه ُ    امننههً   َص َمهَق ن ٍ َما .هههههه:َ َقا لَهه؟ُأ   ِ ه ُ ن ِأكهَصاََْعهَمَ ا  ُ ا

َ م   ِ هَ  َ ا ف َهه:َ َق َلهَُ َِ اَْع ههاَو ص هً  اَته   اْ ه  ه(.37ه-ه30:هه10)ُمه"هَْ

مأاااَ ه"ك ف ااا نحهالصاااالح تسااات يث أن  ي قااداتك اعلاليااال ياااا معلمااا 

ه(.14:هه14)ق  كهه"َفَوككاٍَهاُ  أاَ ه ُاَجاًف،هَومأاحنهُ كاا آلكأ

جر اك وأنا  فااحص  لباه و ااا  خِاياا  اام يُ  يال  يفالنامقس 
تااه  لااى واا ، بااف أمالاارق نِسااك يءنِسااه لاام تِعااح أفكاااا  وه  ذَّ

لتاادأن بااف لااتخلص. فلمااا سااألك  اان  صااا  للعااالم ألنااك لاام تااأقِ خل ِ مُ 
)ُامهه"ه؟َقا ن  ههَوَما  هه امَهه"وب  رثبك كنِسك  ائال : تُ  :القصيل القائلل

الصااالح  ي فتواا  فمااك ال اااهر بالاا ا التعلاايم  اان السااامر  .(29:هه10
 ص النِس الالالكل من نراء اللصقس.خل ِ صانث الرحمل ومُ 

لااا لك ه أكااا   ااان الشاااذر والساااجقد معترفاااا   جميلاااك وحسااان  
 ..يوخلصن يأنق ن يمعترفا   ِعلك ال  يصنيعك مث نِس
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ِإْنَساااااان  " يصاااااخل ِ  لااااا  ياااااا مُ  
َناااااااِ ه  ِمااااااْن ُأوُاَوااااااِليَم ِإَلااااااى  َكاااااانَ 

 ، َأِاثَوااااااا، َفَقَ ااااااَث َبااااااْيَن ُلُصااااااقس 
ْوُ  َوَنرَُّحااقُ ، َوَمَعااْقا َوَتَرُكااقُ   َفَعاارَّ

". ماااان هااااق يااااا َباااْيَن َحااااي   َوَمْياااا   
نااا   مااان أواواااليم  يالااا  يسااايد

 َّّ  إهَّ مدأنااااااال الاليذاااااااف، مدأنااااااال 
َّّ  ياعنسااااان الاااا   نااااا ه  سااااقط ماااان  لااااق  واتبتااااه وتاااارك مسااااذن 
 طرث  الخ ايا واآل ام. يومنوداا  ف

و  مااان النعمااال  ين ولاااه و اااث فااا يوفااا   أاااد العااادو الشااارثر. فعااارُّ
ونااااردو  ماااان السااااتر. وساااار قا مااااا كااااان لااااه فصاااااا مجااااردا  فقياااارا . 

 ونرحق  بدون احمل فن   دم الويار وأور   لى المقق.
باااارا ن  يإهَّ أنااااا المسااااذين القا ااااث فاااا يماااان هااااق هاااا ا يااااا ساااايد 
 ايااا والمن اارح  اآل ااام مشاارفا   لااى المااقق.. هاا   هااى حريقاال الخ
وأنوااادا إلاااى أاثواااا.. حاااين تخااارج  يحاااين أتااارك أواواااليم ينِسااا
 ي مالااار  يمااان حيِ ااا  الةباااادر ومدأنااال الصاااالر.. حاااين أُ  ااا ينِسااا

 .يألواوليم وأهمف أ داس
وساقء  يأما من نالل الق ق  بين اللصقس فأنا  انورا  إاادت 
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إلااى معا اااف اللصااقس، حااين أمياااف  يِسااأحيانااا  أحااادا ن يتصاارف
 إلى الخ ايا أو األطما  أو موبل العالم أو موبل الما .

ُْمَ هم اأّ "  ِ وّهههههً َ َم  ه َم َ ه   ه  ِ هَصا َمهَعا  (.4:هه4) اعهه"هِأأُ  اههً ُأ اَ ا َُضن،هَ َقا
ََْم لقهَك أَئكقهَ  ينا قهوَهوموبق الما   َ ُقُطمَ ه أُهَكج  نَك قهَوَ خوهَوَش م  أا نكق،هه"َ 

َْاَف أههه ْأهَو ُا ْ ض هك و َجا   هَكا أَئكق"هههههه...هك ُ عَّ ه ُْن َ ه أاُه ُاَ َطا ََا َ ُن ْ ام هَ  َوَ َ 

والااااا أن يسااااالمقن نِقساااااالم للشاااااالقاق الجساااااديل  (.10ه-ه9:هه6هُكااااا1)
حروب ونروح مميتال  اتلال. وتاااكق  ييذقنقن  د أو عقا أنِسالم ف

واه تااداد  الاا اق  نالااب وااياطين الكبرثاااء يثقعااقن فااو اتعااا الم 
 ونراحاق الكبرثاء  ديمل الشِاء.

فاااإن اللصاااقس متر صاااقن  ذاااف نِاااس و اااال  يوهذااا ا ياااا سااايد 
 ياحماال يعاااملقن ماان يقااث فرثساال بااين أأاادأالم. فااال أقنااد يااا ساايد

اد اللصاقس ساقاك ياا مُ   .يصاخل ِ منقا  مان فخااخ الشاياطين وترصُّ
وماا كاان  الكييار يما اكتشاِ  أناه  اد ُسارت منا يبف كييرا  يا سيد

الِعاااائف  يوامتلكاااه صااارق أفتقااار إلياااه،  نااادما ُتسااارت منااا ي ناااد
 كنااااااا  أتمتاااااااث بالاااااااا.. حينماااااااا أفقاااااااد القدا ااااااال أو الل ااااااا   يالتااااااا

النظار  يالعِال فا يأو اهتعا  وإنكاا ال اق أو  نادما ُتسالب منا
 يالمسايح. أو يعايث منا يفا يأو السمث أو  ندما أفقد البساطل الت

أوااعر  اااالبا  الشاادأد فقااد كنااا   .يسااالم القلااب أو الِااارح الروحاا
 كف أقم. ييسلبقنن يغنيا   يك ولكن اللصقس المتر صين ب
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ْ  ضن،".. يالصاااالح.. هلااام أنقااا  نِسااا يصاااخل ِ أأااان أنااا  ياااا مُ   هَ ُ  ااا

ُّ،ه س  ن  ُتأا  مََاِنَُىهَمهنأت اَتا أُ  (.ق طُه1:هه70)م ه"هُو عأْنه.هَ  َم
 

 :يالوـن والـعبور الكاه

كليالمااا  باارا  لااى اعنسااان المسااذين  ي والااالو  كاااهن النااامق  
القا اااث بااااين اللصاااقس والمشاااار   لااااى الماااقق  ساااابب نراحاااااق 

 الخ ايا.
 وسااب كلمتااك أنالمااا كانااا نااا لين همااا  يوا ااث األماار يااا ساايد 

. ولاام يءوا ياه ناان فلام يذان حالالماا أحسان مان ذلاك اعنساان فا
 المبااهر يست يعا أن يقدما له ويئا  من المعقنل، لايس  سابب  ادم

 ىالنااامق   لاا يأمالراهااا فوسااب بااف  ساابب  اادم القاادار فاا يالتاا
 إحياء المي  أو وِاء نراحاق الخ ايا.

 ..يه ا  ج  النامق  يا سيد 
الصااالح صااانث الرحماال والقااادا  لااى  ي أمااا  قلااك  اان السااامر  

إناااااه مساااااافر ولااااايس ناااااا ه  منواااااداا   يالخاااااالس.  لااااا  ياااااا سااااايد
ماان الخ ايااا.  ااالو  اوااترك   ءي باار  يصااخل ِ كااآلخرثن. إنااك يااا مُ 

اللواام والاادم ومشاي   لااى األاض كإنسااان مسااافر  يماث األوهد فاا
 يلم أقناد فا يولكن ليس  يك خ يل. بف أن  وحدك القدو  ال 

  يك غش.
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لااااااااا لك ن لااااااااا   ااااااااان دابتاااااااااك  
اعنساااان  يوأخليااا  ذاتاااك حباااا  فااا

 يالمسذين المقتق   الخ اياا والا 
صاااا  ااويل المخالِاال.. تنا لاا  

دك وأخليااااااااا  ذاتاااااااااك  ااااااااان مجااااااااا
لتوتعااااااااان الخااااااااااط   ونانااااااااااك، 
وسااذب  ماان خماار حبااك لت الياار 
الاااااااانِس والجسااااااااد كليالمااااااااا. بااااااااف 

 ألحيا. يدمك اعلال ي قض الدم النا   أ  يتن
 

.. أنااا  أ ااارب مااان الصاااادأ  يصاااانث الرحمااال بااا يأنااا   رثبااا 
و دَّ   يمن ماق  ن يبف أن  إلال (.24:هه18)  ه"هَ ه أل،ناَ َّ همأا ُا"و
فبااادونك ساااأمف  يصاااا . باااف أناااا مااادأن لاااك  ويااااتالعقق ااال خال يلااا

ُملقاااااااى  لاااااااى األاض أنااااااا   دم 
 .يالمقق من نراحاق خ ايا

َعَ اااىهبااا ااعيك كماااا " يحملتنااا 

َ ممن .. أاداك (4:هه19)ص ه"ه ج ْأَا أه ُُّ
بالماا أ اار المسااامير. الاادم النااا   

لويااااار العااااالم كلااااه..  يمنالااااا يذِاااا
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ُّهألَنَمهَََا اَتْأ" َِ ئأُ (ي)احتعانتن ُُ َع ِّم َمهَ  َم ه"َوَُض هك ا مأت هكأُه ع 

ه(.1:هه30)م ه

 يوأ  يتنااا يلااا يماااا أ ظااام ناااقدك ول ِاااك.. أنااا  أخااا ق الااا  
 لاى دابتاك أناا الساا ط الملتصا   االتراب..  يلك.. أصعدتن يال 

 .يء ققر إذ كنُ  فا دا  كف و يوافعتن
 

 إلـى الفنـدق:

ََااا".. يإلاااى مذاااان ااحتااا يوذهبااا  بااا  ٍ َ اااىهَم ُنهَمااا ه   كأََْمهَ ااا َم

ُع.هَق ااا هَوَُا مأااُههههههههه! ُاج ْ اام  َأااُهِنَُااىه َ اا منه ُاا ن هَكا ااَت َّ هَكااح هَكت اامَّ هََنا

ُعهه ِأه ُاَااااا ْ تأَناااا  نهك لنُاااا َناااا كأْأَ ه أااااُهَكي تأااااَم،ه َكااااهههه...هَ  ههً ِاُ اااامَكىهُأ 

ه(.4ه-ه1:هه84)م ه"ها مَََماََ عا  

األ اادا .   ااك دخااق  إلااى يبااد  الويااار بااال مااأو .. صاااا لاا 
  ساااااااااااااتر مظلتاااااااااااااك..  يوالجراحااااااااااااااق ساااااااااااااترتن ي و اااااااااااااد  العااااااااااااار 

ٍَي ااااَمهَ "   . ج ياااا (ه56)ماااا هثااااض"ه  اااا ه لِنَُااااىهَ   ههع َت أااااضك أااااحعهَجَْ 
 وتنوسر غيقم الخ ايا.

 
حساانا .. بااف أ  ياا  داهمااين للنِقاال  يوأوصااي  خاادام بيتااك باا 

 .يودأقن ي قض  دم
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 انساااااادك ودمااااااك همااااااا داهماااااا 
امك .. بااااف همااااا أناااارر خااااديحيااااات

الصااااانعين إاادتااااك.. همااااا الغاياااال 
والقساااااااايلل معااااااااا .. همااااااااا الشااااااااِاء 
والريامااااااال.. هماااااااا ساااااااداد الااااااادأقن 

 والغنى.
 

 ريامتاااك ووهبتاااه  يباااف إناااك  ساااخائك الم لااا  وماااا ادخرتاااه لااا 
كميااراث ملكقتااك ه أقصاا  وه تعبَّاار  نااه كلماااق  شاارثل. لاا لك 

ِقااقا إنالاام مالمااا أن -أنااا الخاااط   - ي لاا  لخاادام بيتااك المعتنااين باا
 أكير فعند انق ك تق يه.

 
 يطق ى لخدام بيتاك ياا سايد 
ساااااااُتعلن  يمجيئاااااااك الياااااااان يفِااااااا

المجااااااااا ار وثظالاااااااار مجااااااااد ماااااااان 
 يخاااااادمقك وأنِقاااااااقا حيااااااااتالم فااااااا

خدماااااال الخ ااااااار. واد العااااااالين 
والعناياااال  ااااالمعق ثن. سااااتكافئالم 

ومجاد  يمذافأر سمائيل  ِرح أبد
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  لى ا وسالم. يأبد
 -كان يقاق   ساروا  يلس ال فأولئك ال أن تشبالقا  الرسق  بق  

 وهاااااااااااااااااااااااق  ااااااااااااااااااااااااذ  نِساااااااااااااااااااااااه لمااااااااااااااااااااااان أحباااااااااااااااااااااااه وثخااااااااااااااااااااااادم 
ُْااااااحعهس ااااااه" -أوهد   َ اك َ انأااااااها  وم هُ  َأااااااهاحنه َ ام هألج اااااااَنااااااام هَوُ  ه"هُْض اُن

فالب   صاا له منالجاا   جيباا  ألناه كاان أنظار إلاى  (.15:هه12كمه2)
 ه يعموف.  يما هق  دام. وإنك ستكلله  إكليف برك ال 

 

 

 

 

 

(9) 

 ثمرةـري املـني غـالتجرة ـش
 

َِ ه ُاَم اااَح"ه ُ   وَسااا كه أاااُههه:َوَقااا َلههااا ِقهَشاااَجَ ُكهكأااا  هَم ٍأااا هَك ََااات هُأَم 

َْاا هَ اا ه ْ ه أي ِأ،هَ اا كىهَ طاُ اا ِ .هً َك  مأاا َْاا ن  هَوَُااض هَ جأاا هه ااَمَف هثااَفع هه:َ َقاا َلهُأ ا

ْ هَ اا ههُسأااْأَ ه كأااه ِ .ه أقاطَهههً   اُ اا ِأاأه ُتعيَْاا أهَوَُااض ه جأاا َْاا !هُأَماا َف هه أااُههاا ه  

ِ هه؟ً ك َ طِّااح ه ألم اَله    ااه َُهَوَقاا َلهَُاا َنااََْ هههه:َ  َجاا  ِأاأه ُ َْاا ههاا ِ ،ه ك  كا هَ اا هَساايع

ٍنك ااًف.ً     اه َْااَعه َْاا هَو  ٍَم َُ َْه َ ُقاا ٍَتنااىه  هنأيَم ها،هَوِنال هَ ااً  اَماااَ اا ن  هَصااََْ ت هثه،ه
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ِ هَكاَك َْاقاَطا   ه(.9ه-ه6:هه13)ُمه"ه ا  

 يحقلك لكا يف ي.. وغرستنينبلتن ي.. أن  ال يأن  يا سيد 
 أمجدك وُأ مر  مرا  ُيِرح  لبك.

حقلااك هااق كنيسااتك.. حياا  غرساا  كااف األوااجاا الصااالول.  
كااااف بنيااااك الميماااارثن لوساااااب ملكقتااااك.. كنيسااااتك هااااى فردوسااااك 

كنيساتك  رايم أو غيار  يال يب الصالح.. ليس فا يالجدأد يا إلال
 ميمر.
َكَااااااَجَ كقهه"حياااااتالم يذقناااااقن  يأوهدك الصااااانعقن مشااااايئتك فااااا 

ميا  الروح القاد  يع اقن  .(3:هه1)م ه"ه منكه ُامأَي اأَاجاَِهَماْ ا  وَس قهعأاُ اَم
 حينه وكف ما يصنعقن أنجوقن  يه. ي مرهم ف

 إن لم أصنث  مرا    يولكن ماذا يا سيد 
َك أيااام ههً  ص اااَْ  م ه َ ااا مه"مناااادار  بااادك أقحناااا المعمااادان كانااا   

 يَّ  ِماك القادو : ُكافُّ ُغْصان  ِفا يو لا  ياا سايد (.8:هه3)ُامهه"هَك أك ُتنم 
ياااِه )اآلب( ِلَياااأتِ  (. أماااا 2:  15)أاااق  بيَمااار  أْكيااارَ  يَياااأِتي بيَمااار  ُأَنرِ 

 الناا.  ييومف  مرا  ُيق ث وُثلقى ف ه يالغصن ال 
 يوصاليبك الا  ي وا  حباك الواان يل لك أتقسف إليك يا سايد 

بيمااار.. أ تااار   ي وناااقك إلاااى أن آتااا ينعااااملُصااالب   لياااه أن تُ 
 .يوأ ر  عدم نِع ي وتقصير  ي  عج  
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بيماااار تب ااااف األاض. تأخاااا  دساااام  يه تااااأت يإن الشااااجرر التاااا 
 يَّ أ تااار   ِعااالك  لااا ياألاض وتساااتاللكه باااال فائااادر.. غيااار إننااا

أناااا  طقثاااف الااااروح وطقثااااف  يهااا   الساااانين كلالاااا.. نعاااام يااااا سااايد
تسامح أن أساتالين بالماا.  بل ِك وإمالالك فاال يالبا .. لقد  املتن
 مارا   يَّ وه تجاد فا يكييارا   ناد كاف مقسام تعبار با يَّ لقد صبرق  ل
 يأو حتااى دون  تاااب. فااال تساامح لاا ي قاااب لاا يوتنتظاار دون أ

ا  إاادتا ييا سيد وأيقا.  يأن أستمرئ األمر أو استخ   ه باف حِِ 
. إن األيااام ساارثعا  مااا تماار والدأنقناال تقتاارب وحتااى الساانل ي  اامير 
 شاااِا ل الكااارَّام  ي حصااال   ليالاااا كامتاااداد لعمااار  يقيااا  لااا  يالتااا

 ال يب كِرصل أخيرر ه تجعلالا تعبر دون أن تيمر.
الشفيث إنه يعِ ت حقلالا وثعث ِ  ال .. فمااذا  يأما  ق  البستان 

سق  الوِر والتعم  للقصق  إلى نا وا الوياار..  ييذقن يا سيد
دم اع مااا حياار  ا يحي  تكمن مخااج الويار. فما من مشذلل فا

 .ي م  حيات يإه ولالا ن وا هناك مختفيل ومختبئل ف
 اااالج السااا وياق وواااِاء  ي.. وكِاااانياآلن ِاكشاااِالا ياااا سااايد 

بنعمتااااك أتعماااا  وأكتشاااا  وأكشاااا   يالجاااارح ماااان خاانااااه.. د ناااا
 يالخِاااء فااا يه أراهااا أحااد هناااك فاا ي. الويااار التاايأمامااك  يااق 

 العم . متى نَِّ  أو  عِ  فال أقند  مر.
شاير يمر الظاهر هق نتيجل حيار داخليل غنيل و لل األ مااا تُ ال 
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 يَّ مااان غااا اء ُأااانعش فااا يالجااا وا.  ااام ه تورمنااا يإلاااى مشاااذلل فااا
اوحاا   يَّ .. أناِلاض فا يالارب.. أنا  تعار  حاانت يالويار يا سايد

 وحيار من  ندك فُتنعش ما هق  تيد أن أ بف.
 يد يااك واسااند نالااا يو بِ اا  يقيناا يبنعماال خاصاال أناِلااض همتاا 

صارق  ي د الماقق.. لقاد تراخيا  وتالاونا  وهاا هاى النتيجال أنا
  دم إ ماا. يف

أناااا أ لااام أناااه ه حااادود لوباااك فأناااا غرساااك.. وأناااا أ لااام  قلاااك  
ِهه" ِ هَوُ   عك اا ِ هُ َوكعف اا ٍأ ُّاا لاا لك أنااا متمسااك  (..19:هه3)م هه"ِنَااُهُكااحُّهَماا  هُ 

ذام ح ياناء أه ُيصادا  لاى واجرر حياات يبق قدك الصاد ل، ول
 يحيااات ي يااك أنااك تعمااف فاا يالق ااث لساابب  اادم اع ماااا.. فرنااائ

 فأن  واهب اليماا أيعا .
 يبقناااقد يكاااف األحاااقا  مااادأن لاااك ياااا سااايد يفااا ي لاااى أننااا 
  ماااااا أساااااتو   يحتاااااى هااااا   اللوظااااال، ألناااااك لاااااق  ااااااملتن يو قاااااائ

ولكاااان أناااا   يماااا لت يلاللكاااا  فاااا ي وسااااب خ ايااااا يأو حاااااكمتن
 أ مااااار  يلعلااااا يأنلااااا يوتماااااد فااااا ي صااااابرك وطاااااق   الاااااك تعااااااملن

 الصالح. ييا سيد
 

 يأسااتمد ماان طااق  أناتااك فرصاال حيااات يإذن يااا ساايد يفااانعلن 
 تِرح  ه السماء. يهق اليمر ال  يللتق ل والرنق  ال 
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فأناا   يءأنااك غياار موتااج إلااى واا يأ لاام نياادا  ياا ساايد يوألنا 
 الكما .. فاليمر ليس هق حانتك بف هق  مف نعمتك. يكل

 
.. فأنااا  الكامااف غيااار المعااق  إلاااى ي  ماار  أناا  ه توتاااج إلاااى 
، بف هق برهان  ملاك وإمالااا نعمتاك الخفيال لمجاد اسامك. يءو

 مار  مااف نعمتااك وفعااف اوحااك القاادو .  يفاا يفأناا فقياار يااا ساايد
ْ ااامَهه" ٍنهَ  ٍيه،َمَا نااا كه: منااا هَ ااا  ه ُااا ُّو هه،ُُطاااا يه،َساااَف ي،هُ ااامل ه ََااا كقههه،َ اااَ 

ٍي،هِن اَص ،  داسال، احتماا ، (23ه-ه22:هه5) احهه"ه ياَ ن اهاَكه، كاَوَ  َعاهه،َم  ياَف
 صبر،   اء، سخاء.

بيماار اوحااك القاادو  فالااق لاايس  يأتقسااف إليااك أن تماا  حيااات 
باااااف آلخااااارثن  ياااااك و اااااك  يلل ثناااال باااااف للشااااابث. وهاااااق لااااايس لنِساااا

ولوساااا ك. فالنالايااال والغااارض األسااامى أن يمتاااد ملكقتاااك وثتمجاااد 
 .يو قاس ت يَّ اسمك ف

باادون  يال اال مقاساام  باارق  لااى نِسااأمااا  ااالث ساانقاق أو   
 مر فالق أمر مو ن  الوريقل.. فر ماا ميَّلا  ها   مراحاف مان فتارر 

موملاال  ي لااى هاا   األاض. وكااان يجااب أن تكااقن حيااات يونااقد
 مراحاااااااف الوياااااااار المختلِااااااال ساااااااقاء طِقلااااااال أو صااااااابا  يبيمااااااار فااااااا

إذا  باارق  يأو وااباب أو انقلاال أو كالقلاال فكلالااا تعباار. وثااا وثواا
باال ماانث فاأ مر لاك وُأفارح  فيَّ نعمتك وتعمف  يتنق نبدون  مر. فل
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  لبك.
 

غااار  حااا . فاااال ا  نياااد ألناااه  ا   يأناااا متأكاااد أناااك غرساااتن 
.. والباا ار نياادر ألنالااا  ملااك وصاانث أااديك. فالعيااب كااف العيااب َّّ 

 يومياااااقل يوتالااااااون يوانوااااارا  إاادتااااا يوإهماااااال يكسااااال يهاااااق فااااا
ن آ اق  بااادك غيااار المنعاااب ل. وأ ااا  أناااك إ يالمنورفااال وإاادتااا

 بنعمل سأ قد وُأ مر وُأفرِ ح  لبك.
 ي عماار و ماان لساا  فاا ي يمااا ساامو  لاا يصااخل ِ يااا مُ  يفالبناا 

 يما وهبا  لا يف يالقا ث أ ر  مدته وه ا لعم  حذمتك. هب ل
وأصاوق  يوغِلتا يومان كسال يأن أنالض مان ناقم من  مان  ات  

ِا لعالاااا لمااااذا تب اااف األاض.. فالاااق صاااقق  : لاااى صاااقق القائاااف
أن أ تباااار األماااار  غاياااال ماااان الجدياااال والخ ااااقار  يوانعلنااااحاااا .. 

وأنتبااه ناادا   بااف فااقاق األوان.. وه أُهمااف فااال و اا  ل همااا .. وه 
 أساااااااااااااااقِ   العمااااااااااااااار  ااااااااااااااااطال  فاألياااااااااااااااام والسااااااااااااااانين تتبخااااااااااااااار.. 

   ااَ هه ااَمهه" :وه أنسااات وااء أوهااام التسااقثف والتباااطا كماان يقااق 

ِأ؟ ِ هَمجأييأ ه(.4:هه3ك ه2)"هَمم عأ

 ي اااان أباااادأت يأيااااام غر تاااا يلالينااااه تساااامح أن تُ  يساااايده يااااا  
 ا  الالنالائياااال. وإن األماااار نااااد خ ياااار أن كااااف ماااان ه يصاااانث  ماااار 

 ُيق ث.
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وه مصاير أحاد  ي أتقسف إليك  و  حبك أه يذقن ه ا مصير  
أوهدك بااف أنعاام  لينااا  أ مناال مخصاابل  ااالروح وأيااام واابث و اايض 

 بادك  يك فاحانل ودأدر ألن يعماف اوحا يليمر متكا ر فنون ف
 وكف أوهدك إلى أقم مالقاك المبااك. 

 
&&& 
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 (10) 

 اتـوزنـْل الـَثـَم
 

ِ ،هَ ااا ع َطىهههههه"ه ْ ض هَ م َم َُااا َِا هَوَسااا  َم ََااا  أ يهَ َعااا هَع يااا ََااا  يهم   َ هوَك مَنااا هِن

ٍأااِ ِقهَعَ ااىهههههً َو  ٍأاا ٍ ََااً .هُكااحنهَو  ٍ َََتااي  ن،هَو َصااَ هَو ٍَََاا لق،هَو َصااَ هَو هَصم ااَ هَو

ِ منهَ  ٍَََااا لقههَقااا َِه ُاَفم اااَ هَو ِأكه َصااا ِأ.هَوَسااا َ َ هُأ اَمقااااتأ.هَ َمَ اااىه ُ ااا ه َقتأااا

ٍ َََتي  ن،هههههه َِه ُاااَم ِأكه َصا َِ ه ُ اا َْا ٍَََا لقهُ َصااَ .هَوه َْاا ،هَ اَ كَ هَصم ااَ هَو هَوَكا َجَ هك

ٍََناا َهههههً َمكااَ ه    ااه ٍ ََااَ هَ َمَ ااىهَو َِه ُاَم ِأكهَ َصاا ٍ َََتااي  نهُ ص ااَ َ ي  ن.هَو مناا ه ُ اا ههَو

ِ هههههه ٍََمااا   هَ من اااحه َكاااىهَسااايع َِه ِأاأ.هَوَك  ااا ه أاااُه أَلم النهَو ص َناااىه أ ناااَ هَسااايع

ِنَ هههههه ٍَََاا لقهَوَقاا َِه ُاَفم ااَ هَو ِأكه َصاا َِه ُ اا ْ ض .هَ َجاا  ٍَ َسااَ  ِأهَو هُ وُيأااَمه ُاَ  ياا

ٍَََاا لقهَساا  م َتْأُ.هه ااَمَف ههههههه ِ ،هَصم ااَ هَو ٍَََاا لقهُ َصااَ هَقاا ئأًف:هَ اا هَساايع هَصم ااَ هَو

ِ هههههَص َْاا ه ُاَ   اا ِ ا :هَأ أمناا ه  ُّ ِ هَساايع َْاا .هَ َقاا َلهَُاا َْاا هَ م َق ٍَََاا لقهُ َصاا  هَمكأا ت  هم اا  هَو

ْ اااَته مأيْاااه! ُ نااا ُأ  هَو ألمأااا   َْااا أئن.هههً ُك ه أاااُه ُاَق أياااحنهَ ُ قأيم اااَمهَعَ اااىه ُا

ٍ َََتي  نهه َِه ُااااَم ِأكه َصااا َِه ُ ااا ِأَ .هثاااضنهَجااا  ٍنهَسااايع هه:َوَقااا َلُ   ص اااح هِنَُاااىهَ اااَ 

ٍ َََتااي  نهَساا  م َتْأهه ِ ،هَو ْ َماا .هههَُ اا هَساايع ْ َماا هَ م َق ٍ َََتاا  نهُ ص َ َ اا  نهَممات  ه.هه ااَمَف هَو

ِ ا هه ِ هَساايع ِ ه ُ ناا ُأ  ه ألمأاا  هههههه:َقاا َلهَُاا َْاا ه ُاَ   اا ْ ااَته مأيْااههه!َأ أمناا ه  ُّ ه أااُهههً ُك

َْااا أئن.هُ   ص اااح هِنَُاااىهَ ااا َِه ُاَق أياااحنهَ ُ قأيم اااَمهَعَ اااىه ُا ِأَ .هثاااضنهَجااا  ٍنهَسااايع هَ 

ََِكهَوَقااا لَههً     ااا ٍأااا ٍ ََاااَ ه ُاَم  َِه ُاَم ِأكه َصااا ِ ،هَعَ  اااات ه َناااَمههه: ُ ااا هَ ااا هَسااايع

ِ م .ههههه ٍَي اات هَُااض هَك  اا ٍَي اات هَُااض هَكاا  َم  ،هَوَكج َمااع همأاا  ه ِ ه ََاا  يهَقاا   ،هَكا   اا  َ هِن
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ٍ َََتااَمه أااُه ألم النهههه ِأكهَُااَم.هههَ فأنااات هَوَمَ ااي ت هَوَ ص َني اات هَو ه.هه ااَمَف ه ُ اا

ِ هه ِ ا هَوَقاا َلهَُاا َُهَساايع َ ااَف  ،هَعَ  اااَتهَ َااُههههه:َ َ َجاا  َْ ِ ه ُااا ع   هَو ُا َْاا ه ُاَ   اا ه  ُّ

ُأااُهههههه  َ ْ َْاا َ هَ  ِ م ،هَ  ٍَي اات هَُااض ه ك اا ٍ َم  ،هَو ج َمااع همأاا  ه ٍَي اات هَُااض ه  ِ ه ٍ   اا هَ 

َِهمَه َِه ُ نااَي منَ  أ،هَ  أْاا ِأكهُأااهَ   هَكَ ااَعه أ نااتأُهعأْاا ِ ه ُ اا ههُجأييأااُهُكْاات ه ص اا

ِأكهههً َمااَعهمنكااه ٍ ََااَ هَوَ ع ُطمَهاا هُأ  اا ِ ه ُاَم ِ و همأْاا ٍََاا لق.هأل نهههه.هَ ف اا ِ ه َُ ا اا  هَو هَُاا

ِ ههه َ َصااا َِا ه   ِأكهعأْااا ِ هَ  ُ ااا ِ ه    َطاااىهَ َيااا  َ    ،هَوَمااا  هَُاااي َ هَُااا هُكاااحنهَمااا  هَُااا

ٍ ااااما هِنَُااااىهه ِ ه ُاَ ط اااا ل ه  اَ  ِ .هَو ُاَ   اااا ه ُ   اَماااا أه َص منجأيناااا أ،هه ْاااا َ همأْاااا

ُْم  ه ُا ِ هَوَصا  ا  ه.(30ه-ه14:هه25)مته"ه  ه ألس ْ  نا ن اَْ 

بال   يل باف  يالرب من فرط إحسانك لم تترك نِس ييا سيد 
خمساا  وو نتاين  : اأكير مماا أساتو . أ  يا  و نااق يَّ أغد    ل

لن ا أحتماف ياا أكير مم يوو نل، كف واحد  لى  دا طا ته فلم تومِ 
و  اياااك صااالول دائمااا  ألنالااا نا عاال منااك  يو اااا   اادات يخااالق

 أن  أأالا الصالح.
فالاااا ا أماااار  ي  ليلاااال أو كيياااارر  المقااناااال  غياااار  يوإن تكاااان و نتاااا 

ماااان  ي  اااان نااااادر الصااااقاب. فالمقااناااال  مااااا حااااا  غياااار  ييخرنناااا
 .يوتجاات يالمقاهب يع ف سعي

 ا.وكيف استيمره يإذن أن أداك   يتك ل يِانعلن 
أحتااااااج إلاااااى معرفااااال كييااااارر وإدااك  يوإن تعمقااااا  األمااااار فاااااإن 

يوتااج إلاى  يُيعاا   ماا  ناد ي مي . ألن ا واا  مياف ها ا الا 
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 يصااااابر كييااااار و ااااارت وساااااالر، ألناااااه لااااايس  الكساااااف وه  اااااالتقان
 يوصدون.

 االِرح  اائال : ها    يحسااب يأ ا  أماماك وأ  ا يمتى يا سيد 
اااا َأأُّاَلاااا اْلَعْباااُد : "و نااااق ا وتالاااا. فأسااامث صاااقتك المِااارح  اااائال   ِنِعمَّ

ااااِلُح َواألِمااايُن! ُكْناااَ  أِمينااا  "ِفاااي اْلَقِلياااِف َفُأِقيُماااَك َ َلاااى اْلَكِييااارِ  ا  الصَّ
 .يإلى فرحك يا سيد يوتدخلن
أخِاى  ينصايب العباد الكساالن الا  يوأتقسف إليك أه يذقن لا 

 يتراب الجسد فان ِأ سرانه وصااا نصايبه ماث  اديم يفعتك ف
هُكااااااااااحُّهَعطأيناااااااااا قهه"أحتاااااااااااج أيعااااااااااا  أن أ اااااااااار  أن  اعيمااااااااااان..

َُهه قاا قهَك منااحُّهَمم هأَ اا قهوُكااَص ُأَا مان  نادك.  .(17:هه1) اعهه"هم َّ ا  هَ امأها
 فلماذا اهفتخاا إذن 

 
  يالق ناااق  لااى أنالاام دوناا يفاا يلمااذا أنظاار لماان هاام أ ااف منا 

لمااااك  اااا  الق ناااااق  وذمتااااك اعلالياااال و ِ و    يبااااف أناااا  يااااا ساااايد
منقا  لاى و نااق ا إلى ال أن ُاست ي نظر  يأيعا  ف يالساب .. ولعل ِ 

أحساادهم أو أغاااا ماانالم أو  ،أكياار ومراكاا  أ لااى أو مقاهااب أ ظاام
كاف  ياء ها   المقاانااق الغرثبال.. فِاُأصاب  صاغر نِاس مان نار  

  عيدا   ن الو .  و ا  ي ه ا أكقن غير مو  و د انور  فكر 
هااى  يأن أفكاار أن و نتاا يمااا أخاا ق وثذِيناا ييااا ساايد ييذِيناا 
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 حسا اتك اعلاليل  ذف د ل وحذمل. ي ذف تأكيد تدخف ف
 يفالااق كيياار. فااإن  لباا يبنعمتااك أباادأ اسااتيمر مااا  نااد يد ناا 

ها    ييملك  دار  لى الموبال فساا د  بادك  ااألكير أن أتاانر فا
 األكير كف أقم نوق القرثب والغرثاب والوبياب  يالق نل فيتسث  لب

أن أحااب ماان  لااب طاااهر  يأداب نِساا يعلناامعااا . وِان يءوالُمساا
  شدر.
نعمال الغِاران كالباال إلاليال فا تبرهاا و ناال  يوإن كنا   اد وهبتناا 

  مينااااال وُأتااااااانر فيالااااااا غاااااافرا  وصااااااافوا   اااااان كاااااف إ اااااام أو م ماااااال 
 ن لق،ها  عنهَماااَساا"أو واتيمل أو نميماال تصاايبنى.. باف ُأتااانر  ااالغِران 

نعمتاك وأا اح  يكاف أحاد فاأنمق فانواق  .(22:هه18)مته"ه نًكاَ هَما   أاَس
 غِرانا  أكير لإخرثن وسعل صدا وطق  اوح.

 
 لاى األاض وأنا  ياا  يغر تا ي  هى أيام وسان ي د تكقن و نت 
 ي ااد أ  يتالااا لكااف واحااد  وذماال.. فماااذا أنااا صااانث فيالااا فاا يساايد

أتبخر  يه ال من  سر ل وتتالوى األياام والسانين  يه ا الجيف ال 
فنااياسااتيمر الاا من يااا ساايدكأنالااا لاام تكاان. كيااف  مناا ي   رِ   يوحذِ 

الباطاف  يفا يه تعايث أياام يه ُأسقِ   العمار  ااطال .. ولكا يلك
 والكسف. يالتقان يف ي  مر  ي  وسن
لاااااقا األاض ساااااماء ونعلاااااقا  ماااااان   اآل ااااااء الااااا أن أا اااااقك حقَّ
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التساابيح والوماااد  يفاا يحياااتالم ألااتوم  األبدياال.. بااف سااالروا الليااال
الخدمل والب  .. وإن  اوقا  مناا   يالنالاا فوالصالر وسعقا طق  

 مان  لياف  ي ليال  ولكن كأن أياام حيااتالم  اد تعاا ِ  فاأنج وا فا
 أ ماه  نليلل.

مااان   اياااا الاااروح والجساااد هاااف يمذااان  يماااا ِادخرتاااه ياااا سااايد 
مالااق ، بااف حتااى الجسااد  يء.. مقاهااب الااروح واايحصاار  يااا ساايد

.. ها   كلالاا و نااق اساتقد تالا  ياه يمن يعاد المقاهاب التا يالتراب
يالا..  فمن أداك كيف أنمِ 

 
. يالرب، وكف ما لك أ  يتاه لا يكف ما لإب هق لك يا سيد 

إياهااا  ريامتااك ماان األمااقاق..  يوهبتناا يالتاا يطبيعتاا يوغرسااته فاا
 ََا هه"ألناك  لا  لاإب:  يفأنا  ك و ياك حاصاف  لاى الواب اعلالا

ْ ض ه ِ ه ع َطي اااااات  ُهههَقاااااا ِأكه ع َطي َتْأاااااا َِه ُ اااااا ْنض ههه... ُاَمج اااااا ُْاااااامَ ه أااااااي هُأي

ُّْ ْنض ههه ُاا ااا ِأ،هَو ُكااامَ ه ََااا ه أاااي ٍ َ   َتْأاااُهكااا ِأكه    (.26ه-ه22:هه17) ااامه"ه ُ ااا
من حبك ول ِك وطق  أناتك وفرحك وساالمك  يَّ فما استقد ته ف

ه يعبَّار  ييِقت كف  قف وصبر المسيح والعا اء الا  يال  ياعلال
ى للصااالبين هااى  نااه وطااق  األنااار واهحتمااا  و اادار الغِااران حتاا

 .يو ناق لوساب
 يمااا أتااانر وأا ااح وأ داد فاا يلكاا يكااف هاا   الق ناااق أ  يتناا 
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 يأِ اان  ااعِ ياليماار المتكااا ر لوساااب ملكقتااك.. فاااآلن يااا ساايد
 ي ااك و قتاا يفأ مااف مااا أر اايك ولياا داد إيمااان ي لباا يوافااتح  يناا

. ي، فأصااااير  باااادا  نشااااي ا  أمينااااا   لااااى مااااا وهبتنااااي يااااك وانااااائ
اِلحُ قتك المِرح القائف: "وأستو  سما  ص  "ِنِعمَّا َأأُّاَلا اْلَعْبُد الصَّ

سأستقد ه التراب أقماا  فالاى أيعاا  ياا  يأما مقاهب الجسد ال  
 ساااخاء أيعاااا . فصاااول الجساااد أو نماااا   ي اااد وهبتالاااا لااا يسااايد

 يءالخلقل أو ال كاء والِ نل أو الع ايا الماديال وماا وهبتاه كاف وا
ماان  يناا  تِااتح أاادك لتشاابث كااف حاالراحاال الويااار والاانعم، ف نااك أ

 يحينه الوسن حتى لِاراخ الغر اان التا يال عام ف يا اك وتع 
تد قك. ِ د  لى ذلاك إمذانيااق الوياار الوا ارر مان اهخترا ااق 

 تقدم مت اأد كف أقم. يوالعلقم المختلِل صااق بنعمتك ف
 

ماان خياارك وإحساااناتك فااإن توصاال   لااى  يساايد كااف هاا ا يااا 
كقن  د استأمن   بادك  ليالاا كق نااق توتااج منالا، فإنك ت يءو

 ه أتلِالاااااااااااا  يمعقنتاااااااااااك اعلاليااااااااااال مااااااااااان حااااااااااارس وساااااااااااالر لكااااااااااا
التااراب أو أبااددها. بااف لاايذن كااف مااا أتوصااف  ليااه  يأو أدفنالااا فاا

 . ي بدك أاو   النالايل لمجد اسمك يا حبيب نِس
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(11) 

 غيبـال يـغنـْل الـَثـَم

 
ْ ااض هَماا ًفهَقاا ئأًف"ه َُهَُ َْااَ  ََاا  يه:َو  َ ِ ،هِن ٌُّه ص َ ااَ ت هُكمَمك اا ْ ااَ ه أااُههَ ْأاا هَ َن

ِأهَقاا ئأًف َأاا ِأه َ اا منكههَُماا َف ه ع َمااح ،هأل  هَُااي َ هُأااهه:ََنا ْأااعيه ج َمااع ه أياا هه؟َمم 

َِ ههه:َوَقاا َل ٍنَأُهَو ك ْأااُه ع َ ااَض،هَو ج َمااع هه َْاا َ ههههههه: ع َمااح ههاا ِأ  هَمَفاا  ه ه اا

هَ ااا هَناااا  هَُااامأهَصي اااَ  ليهههه:َأاااَُو ُقااامل هُأَْناه،َُوَصي َ  كأاااهَُجمأياااَعه ََّفكأاااه

َأااْأَ هَكاا أَئكق.ه أس ااَت ناأه ْ اامَع كهُأ ٍأااُهَُو ش ااَ كهُوُك أااهَُكاا أَئكك،هَمم  هه!َو  اَ 

ِ ه ُ  ااا ِأاأهه!َ ااا ُّهَ ااا ه:ِ َ َقااا َلهَُااا ْ اااَم،هَ ْااا َ اااَمهمأ ْ هََنا ِأاأه ُ  ي َ اااَ هك طاَ ااا ههااا

ه.(20ه-ه16:هه12)ُمهه"؟ُْم  اَْ هُأَم  هكاَِ  َكا ُ تأُه ع 

الاارب مااا أماارض  لااب اعنسااان وكاام يسااتالقثه حااب  ييااا ساايد 
فااإذا  ىالملكيااق وكياف تنوار  ميقلاه.. وكياف يغتار  غاروا الغنا

 امتلك ويئا  يملا  الغروا وكأنه امتلك الدنيا  أسرها.
ُيصاااب  يومااا أماارض الميااق  التاا يمااا أ ااع   لباا ييااا ساايد 

هاف  يسايد ذا ياابالا.. ما أسالف أن أنخد  القلب المساذين.  ام ماا
 سُيخلَّد اعنسان  لى األاض  

 أملااااه فيالااااا ! آ   ييعااااث  لباااا يمااااا هااااى الساااانقاق العدأاااادر التاااا 
َناه" ييا سيد وأياام  -ه كييارا   - .(14:هه4) اعهه"ه أيًفاَْ  هَقاها ااها مي،هَ اَْ هك َفاهاِن

 معدودر موصار فال أتعداها اعنسان.
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   الخديعاال  ها ي وفكار  ي لااى  لبا يتن لا يفلمااذا إذن ياا سايد 
  دوام ه   الويار الباطلل يو لب ي فكر  يولماذا يجق  ف

 يهاا   الوريقاال ه لكاا يأن تكشاا  لقلباا يأتقسااف إليااك يااا ساايد 
 لاااى  يأواااعر  اااالو  كااام هاااى أياااام يا تناااث بالاااا  قلياااا  ولكااان لكااا

لتتقافااااا  ماااااث هااااا ا الوااااا  فيتغيااااار  ياألاض وأُ ااااادِ   مسااااااا حياااااات
 .يج حياتومنال يوخرون يودخقل يومعامالت يسلقك
غرثاب  لاى  ينأأن ه   الوريقل،  ا يولكن أ تر  لك يا سيد 

 لااى األاض. كيياارا  مااا  ي األاض وإنااه كأوااباا وكبخاااا هااق  ماار 
وعقاا   اليأ  أو الخق  وم ثجا  من أواياء مجالقلال ه  يَّ تنش  ف

 بالا. ي أدا 
 

 االت لث  يوتقناث  لبا يشرت بنقاك داخف  لباألمر يوتاج أن تُ  
 الرناااء  ي يااك فيتقااق   لباا يوإلااى ميرا اا ي ااا  يدإلااى مااا هااق أباا

 .يفرح ووقت اهنتظاا للمجد والغنى والِرح الوريق يوأحيا ف
 ! لماااذا أنع اا   لااى يإن أخصااب  كااقات ي اام ماااذا يااا ساايد 
!! أه أقنااد طرثاا  يواواابع يُكلاا ييااا نِساا :وأ ااق  يوملاا ات يذاتاا
 ير للتِكياار وماان  اام طرثقاال أخاار  للتصاار  تجلااب  لااى نِسااآَخاا

 خيرا  أ ظم.
وأصايب وايئا  مان  يحاين تخصاب كاقات ي حقِ   فكار  ييا سيد 
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ماار  ماان ماارو  الويااار أن أافااث  يمق ااث أو أ يأ يالنجاااح فاا
واهااااب الع ايااااا. فأوااااذرك وأ تاااار   يالوريقاااا يإلااااى الغناااا ي نظاااار 

 .يأصابن ي الخصب ال  ي ِعلك وأفرح  ك أكير من فرح
علااك تكااقن  ااد .. ل إسااعاد آخاارثن يه أفكاار فاا يلماااذا يااا ساايد 

من أناف خدمال أو مان أناف  ماف أر ايك  يما أ  يتن يأ  يتن
إلايالم أو مان أناف إ الال  يارر أحاد أو  يومن أنف ااحل من ترسلن

  يقل. يافتقاد أاامف أو أأتام أو من كان ف
.. مان دائارر ينِس يمن دائرر التِكير ف يإذن يا سيد أخرنني 

 األنانيل واهنغالت وحب ال اق الب يعل.
ه نظر    يلا يلعلاى أ تنا ي نوق غير  يإلى فقت وُ د خ قات ي ونِ 

رناا يكناا ا  فاا ٍَاَماا" يباا اك الاا  ييااا ساايد يالسااماء.. ذكِ  "هً ا ن ْاااَ ىه

 نادما تعلا   لباه  ماا ملاك وخااب مان د اقر الوياار  .(22:هه19)ماتهه
 يالاااق ت ياألبدياال مِعاااال  التمسااك  الوباااا  القاهياال والغناااى الااقهم

َََ ه  ص مَله ُام "ألطالااا: لرسلك ا يو قلك يا سيد ْأ أَ هَعَ اىههاتناهاَم ه ع 

ُْملأ  (.24:هه10)م ه"هِأ ُ  ه ألم َم لنهِنَُىهَمَ 
 يك وحدك..  لاى مان أتكاف  وانائي ليك  اتكاليإذن انعف  

ِأ،هَواَلهَعَ اىههههه"  و د  اا  اوحاك: ييا سيد ْأُ ام هَعَ اىه ُ َُّ َسا  َكْأاىههاَلهَكتن

ِأ َ هَُاااااايهه َِه ضهَ ُاَ َااااااا  ه َُاااااا ٍ ههَصااااااَفن.ههَ هَعْاااااا ههضاْااااااهاَكف اااااا  ح هم و

 (. ج ي هه4ه-ه3:هه145)م هه"ضاْناَ  كاىهك اِنَُهوَ م  ااَي  اَ 
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فكم  األولى  دم اهتكاا   لاى الماديااق أو المقتنيااق أو كاف  
وغيااار  ي ماااا يخاااص األاض وثخاااتص بالاااا.. هااا ا الباطاااف المااا دا 

 .يالمقنقد.. وه ا الغنى الغير يقين
ُساَك ِمْناَك،  َياا: "يالغنا أما  قلك لال ا  َغِبايُّ هاِ ِ  اللَّْيَلاَل ُتْ َلاُب َنِْ

  ي شااادر مااان نالااال سااالقك ي" أبذتناااَفالاااِ ِ  الَِّتاااي أْ اااَدْدَتاَلا ِلَماااْن َتُكاااقنُ 
غياار المتق ااث  ي  باااور و عاادم حذماال ماان نالاال خروناا ي أو تِكياار 

 من ه ا العالم.
 

ها ا  يَّ إلا يء.. فالف أنا مستعد ل لك  أم يجايالليلل ت لب نِس 
 بدك ها ا اهساتعداد فاال  ينعف فاالصقق كالمخاض للوبلى ! 

كاااف حاااين  يفااا يهااا ا القاااق  وأناااا غافاااف باااف ليقاااف  لبااا ييصاااادفن
َّّ  ي"مستعد  لب  ".يا 

أناااا  باااال  ااادد نمعاااقا  
لوظاال  ي اارواق وتركقهااا فاا

فلماااان كاناااا  ماااان  عاااادهم  
ولااااق  لمااااقا مااااا آلاااا  إليااااه 
 اااارواتالم األا اااايل وتعاااابالم 

تغييااار مساااااهم.. نمعقهاااا  التعاااب والمشاااقل  يرر فااالِكااروا ألااا  مااا
. و د يذقنقا نمعقها  الوياف وال ارت يالماله يوآخرون بددوها ف
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اه تناااااء وتجميااااث الياااارور و ثااااادر الغنااااى  يغياااار المر اااايل حبااااا  فاااا
وتركقهااا لماان أهااداها فتبااددق و الاا .. وكيياارون  ساابب اهكتنااا  

ى  عاااد مخاصاااماق و عاااايا ومواكمااااق لااام تنتاااه حتااا ي اواااقا فااا
 أد ق إلى األسى والوسرر. يءمقتالم وفنائالم.. و

كنا ا   يألكنا  لا ي الصالح مواب الصاالح حاقِ   نظار  ييا سيد 
 السااااااااااماء وأنمااااااااااث حياااااااااا  ه سااااااااااق  وه صاااااااااادأ وحياااااااااا   يفاااااااااا

أماا كنا  الساماء  يِنى يا سيده يسرت ساا قن.. كنق  األاض تُ 
ْأ  و ها كااه" ياتباث  قلاك مان كاف  لبا ي يوسن اه تراب إليه.. انعلن

ِأاَناُه ُا أهً مٍاْ اُْض هُكاَُ  (.20:هه6)مته"هَم 
 يه أصاير غبياا  ولكا يحذمال مان لادنك لكا يياا سايد امنوني 

 يحذمتااك ألبيااث مااا هااق أا اا يَّ بااف لتعمااف فاا يه أتصاار  كغباا
 ..ي ما هق سماو  يل يوأ تن
ِأهَوَُاي َ هه اَمه َهههههه" يصاخل ِ أما  قلك يا مُ   َأا ْاْأا  هُأْنا ِأكه  َِ ه ُ ا َْا هً ْأّياهه

ففياه معامقن القاق  ونالايال  اطعال للتمييا  باين  .(21:هه12)ُامهه"هِأأُ  
ِغنى ُيودا اعنسان إلى الالالك وِغنى يصعد  صااحبه إلاى أ لاى 

 السمقاق.
وه ا هاق الغناى  يفالناك من يذن  لنِسه   باور الِكر الجسدان 

وهاا ا هااق  ي لنِسااه.. وهناااك ماان يذناا  للويااار األبدياال  ِكاار سااماو 
. ألاايس هاا ا هااق  ااق  الااروح  ِاام القااديس بااقلس الرسااق  ى ّللَّ الغناا
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ِنه  نهه"نااااء كقصااايل إلاليااال ل غنيااااء:  يالااا  َِه أاااُه ُااا َ و ننه أل اْأَيااا 

َِه ض هَعَ اااااااىهَ ي ااااااا نهههه ْا  و ،هَواَله   اُقااااااام هَمَجااااااا  َ ااااااات ْأااااااا نه   هاَلهَ  ه ُاَا 

ُأَْاااى،هَكاااح هَعَ اااىه ُ  اااههه ِأكهَ م هَ قأيْأينااا أه ُا ُعه ُ ااا ِقهههِأه ُاَاااا  ُ هَْا َْااا هُكاااحنهَشااا

ُأًْااااىهُأ تنَمتُّااااعن.هه ٍههك َِه أاااااُهههً َو   هَ   ااااَْ  م هَصاااااَف ُْمَاااام ه  اْأَياااا  ه،هَو   ه 

َِه أااااُهه ِأ،هُكَ َماااا  َِه أااااُه ُاَ َطاااا  ُْمَ اااام ه س اااافأَي  ه ع َماااا لهَصاااا ُأَا ق،هَو   ه 

ٍن ااعن، ْنض ه َس سااههه ُتنم  َأاا ِنصأ ن َ هألَ ُن ََااْهً م اا َْااههً ٍَ َ ااَتقاَ حن،هُأ ُْم هُأ ام  َأاا ُ ه  م 

ه(.19ه-ه17:هه6هُك1)ه" أاِأ ناك ُاَاَي كأه ألَك

  يمااااان نصااااايبك لكااااا ي اااااك وِانعلنااااا أغنينااااايالااااارب  يياااااا سااااايد 
وايئا  هاق  يوذكائ يوه لِ نت يوه لقدات يوه لققت يه أنسب ل ات

 يأغتنا يلك ألنك أصف القنقد ومصدا الع ايا والغنى.. وِانعلنا
الشدأد فأطلب إلياك أن  ي  ِقر أوعر ي أ ما  صالول. وانعلن يف

 من غباور الِكر واهتكا   لى التراب.  يتومين
كاف أمار ماا هاق حا ، فأبتعاد  يفأتبصار فا يواكش   ان  ينا 

ألفتخاار  يءتااراب وإن كااان  ماال واا ي اان غااروا الغنااى  المااا  أناا
 لك أعيش و ك و يك أحيا وأمقق. ي ه.. فأفتخر أن

&&& 
 الكتاب تـهرسـف
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