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جميع الحقوق محفوظة لموقع "عشاق ﷲ"
للمراسلة :اضغط ھنا


من القلب

يعتبر مفھوم القوة من المفاھيم األساسية في مختلف حقول الفكر ،بل ھو المفھوم الذي تدور حوله أغلب
الدراسات والتحليالت التي تھتم بالتفاعل بين النظم واألنساق على اختالفھا .رغم ذلك ،ھناك اختالف كبير
حول تحديد ھذا المفھوم بشكل واضح وجلي من طرف العديد من العلماء ،وكذلك من خالل استخدام مصطلح
القوة بصفة عامة ،أو عند مقاربة أنواع القوة ،مثل القوة االجتماعية ،أو القوة السياسية ،أو القوة االقتصادية،
أو القوة الدينية ،وغيرھا.

قواميس اللغة تعرف القوة بأنھا كل قدرة يمكنھا أن تحدث أثرا ،فمثال القوة االجتماعية ،ھي كل
دافع فعال يؤدي إلى عمل اجتماعي ،وھي إر ادة الفرد في ترجمة خياراته ومطالبه إلى واقع
عملي في الحياة االجتماعية الحقيقية التي يعيش فيھا ويتعامل معھا ،كما أنھا تعني نجاح الفرد
في تحقيق إرادته حتى لو تناقضت وتضاربت مع إرادة اآلخرين في المجتمع.
والقوة ھي التأثير في قدرة الناس على جعل العالم يستجيب لمصالحھم وطموحاتھم ،حيث من خاللھا يستطيع
البعض فرض إرادتھم على اآلخرين ،ومن خاللھا يتم منع بعض الناس من الحصول على المھارة والتدريب
والمعرفة وكذلك الموارد االقتصادية التي ھم في حاجة إليھا .ولمصطلح القوة ثالث مستويات مفاھيمية- :
األول ھو المستوى الفردي والعالقة بين األشخاص – .والثاني مستوى الجماعة االجتماعية والعالقات بينھا.
– والثالث مستوى الدولة والنظام الدولي ،حيث يمثل مفھوم القوة مبدأ أساسيا في دراسة العالقات الدولية .وقد
طرح العلماء في ھذا الميدان عدة نظريات خاصة في مجال القوة ،كمفھوم رئيسي يرتبط بالعديد من المفاھيم
واألفكار األخرى مثل  :السلطة  ،والنفوذ  ،والعنف  ،وغيرھا مما يحتاج للكثير من المعالجات النظرية.
ھذا من ناحية التعريف .أما من ناحية زاوية الرؤية ،فھناك من جھة المنظور المادي للقوة التي تندرج فيه
معظم النظريات الحديثة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للقوة ،وھناك المنظور الروحي الذي يرى أن
منشأ كل قوة ھو روح اإلنسان ،وأننا الموجھون لھذه القوة فتكون إما قوة نورانية بناءة أو قوة ظالمية مدمرة.
وما نشاھده من حولنا اليوم من حروب وإبادات وتشريد وتدمير واغتراب عن الذات ھو بسبب طغيان ھذا
التوجه الظالمي للقوة في نفس اإلنسان .لكن ھذه القوة ھي قوة خ ّداعة سرعان ما تضمحل وتزول ألنّھا وقتية
تعتمد على ضرف المكان والزمان المواتيين ،والتاريخ شاھد على ما نقوله عن امبراطوريات وممالك عبر
التاريخ سيطرت على شعوب مغلوبة على أمرھا واستعبدتھا و أزالت ھويتھا وقضت على حضارتھا لتسجل
ھذه الق ّوة الغاشمة المسيطرة تاريخا جديدا مبنيا على الحقائق الجديدة على األرض .نعم ان فكرة التربع على
القمة يمكن أن تكون آسرة لكنھا خادعة وال ينبغي االفتتان بھا.

المزيد في الصفحة التالية



ّ
ان القوة )الفانية( واللذة والھوى والتعطش للسلطة والمدح والشھرة ھي من اسباب سقوط األنسان ،ويأتي
الكبرياء على رأس كل األسباب ،فعندما نقيّم القوة أكثر من ﷲ عندھا نصبح أتعس التعساء والضعفاء
يحول السيد المسيح عن ھدفه لخالص
والمھزومين والخنوعين ويستعبدنا الشيطان .لقد حاول الشيطان أن ﱢ
العالم بجعله ير ﱢكز بصره على السلطة الدنيوية وليس على خطط ﷲ .فحاول إغراءه بأعطائه ممالك العالم
ليحكمھا بقوة مستمدة من قوة الشيطان ولكنه فشل)متى  .(4:8,9وما زال الشيطان الى اليوم يقدم لنا العالم
محاوال إغراءنا بالماديات والقوة والسلطة ،بينما سيدنا عيسى المسيح تخلّى عن الكثير من قوته ليصير
إنسانا ،ولم يشأ أن يستخدم قوته اإللھية حتى للذين القوا القبض عليه وصلبوه .علما أن للرب يسوع سلطان
على الحجارة وعلى ممالك العالم وعلى المالئكة.
الكتاب المقدس يخبرنا ّ
أن ال المال وال الجاه وال ألسلطة تعطينا القوة الثابة والدائمة ألنّه عندما يزول المال
والجاه والسلطة نرجع الى حقيقتنا ،بينما قوة ﷲ ثابتة تمنح المؤمن قدرة على فعل أعمال قد تكون تعجيزية.
ق ﱠوتنا تكمن في الروح القدس الذي يمنحنا الشجاعة والتعزية والجرئة لمواجھة جميع أألخطار والمواقف
الصعبة "ولكن الروح القدس يحلﱢ عليكم ويھبكم الق ّوة ،وتكونون لي شھودا في أورشليم واليھودية كلھا
والسامرة حتى أقاصي األرض" )اعمال  .(1:8ويقول الرب على لسان النبي يوئيل" :أفيض من روحي في
تلك األيام فيتنباون ُكلًّھم وأعمل معجزات فوق السماء ومعجزات تحت في األرض"

نادر عبد األمير


تأمالت العم عبد العزيز
خدمة اآلخرين قوة

أتذكر جلوسي قبل بضع سنوات في فندق ھيلتون النيل مطال على ميدان التحرير في القاھرة.
كنت في اجتماع عمل مع صاحب شركة .وكنا نتحدث عن مشروع لي تشتغل شركته عليه.
الشركات ليست مؤسسات ديمقراطية ،إذ يمكن لصاحب الشركة استئجار العمال وتسريحھم
حسب إرادته ،كما أن له السلطان على حياتھم وحياة أسرھم.
ھناك مثل إنجليزي عن السلطة مفاده أن "السلطة تفسد الشخص ،والسلطة المطلقة
تفسده بشكل مطلق" .أتذكر زيارة لي إلى سلطنة عمان والمملكة المتحدة في الثمانينات
من القرن الماضي ،وأتذكر مقارنة قمت بھا آنذاك بين السلطان قابوس ومارغريت
ثاتشر .األول ديكتاتور لطيف ،والثانية ديموقراطية باردة القلب .فالديمقراطية ليست
دائما حال أفضل مثلما يمكن لفقراء المملكة المتحدة أن يؤكدوا .لكن الربيع العربي جعلنا
نرى أن في قلب كل شخص في العالم رغبة المتالك زمام مصيره.
كل األديان اإلبراھيمية تتفق على أن ﷲ واحد وكلي القدرة .بل ﷲ وحده ھو الكلي القدرة.
واإلنسان إنما يخدم ﷲ ،بحيث أن ھناك تسلسال ھرميا ينتظم الحياة ،من صاحب الشركة إلى
رئيس الدولة .ونحن معنيون بإيجاد مكاننا في ھذا النظام ،ألن الحياة شبيھة بمثلث يوجد ﷲ في
قمته ،بينما الناس منتظمون في طبقات متدرجة إلى أسفل ،كل طبقة تخدم الطبقة أعالھا.
لذلك يحدث أحيانا كثيرة اضطراب في فھم قول سيدناعيسى عند اإلشارة إلى نفسه " :ﱠ
أن ا ْبنَ
يرينَ " )متى  (45 :10فالناس في
ا ِإل ْن َسا ِن أَ ْيضًا لَ ْم يَأْ ِ
ت لِي ُْخ َد َم بَلْ لِ َي ْخ ِد َم َولِيَ ْب ِذ َل نَ ْف َسهُ فِ ْديَةً ع َْن َكثِ ِ
كل األرض يعرفون أن الرئيس ھو شخص يسھر اآلخرون على خدمته ،ال العكس .لكن سيدنا
عيسى قلب المعادلة رأسا على عقب.
كان سيدنا عيسى يحاول إرشاد الناس فقط إلى الطريقة التي ينبغي أن يتم بھا وعد ﷲ إلبراھيم.
لقد وعد ﷲ إبراھيم أن يباركه ،وأنه نتيجة ذلك عليه ھو أيضا أن يبارك اآلخرين.
عندما سألت صاحب الشركة في مصر عن سلطته على عماله كان رده أن األمر مسؤولية
ضخمة ..كان لديه القدرة على التوظيف والتسريح ،ولكن كانت لديه أيضا مسؤولية
رعاية جميع العاملين وأسرھم.
لقد استثمر سيدنا عيسى حياته في تالميذه ،حيث أمضى ثالث سنوات جائال في الشرق األوسط يشاطر أولئك
الرجال االثنى عشر الذين كانوا تالميذه كل ما كان يعرفه .وعندما توفاه ﷲ شعروا باالنسحاق .فاختبأوا في
المنازل ولم يستطيعوا الخروج .ما من مقارنة ھنا مع عشرات اآلالف من االشخاص الذين تجمعوا في ميدان
التحرير ونجحوا في تحرير البالد .فإثنى عشر رجال مختبؤون في منازلھم ال يوحون بنجاح أي شيء .لقد
جاد سيدنا عيسى بحياته ،لكنه لم يعد قادرا على خدمتھم بأي شكل من األشكال ،فبدا المشروع كله فشال
ذريعا.
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لكن التاريخ يخبرنا أن أتباع الطريق ھؤالء ،أو المسيحيون كما كان يطلق عليھم عادة،
انتشروا في جميع أنحاء األرض .أتباع الطريق الخلصاء صاروا يجسدون بركة سيدنا
إبراھيم ودعوة سيدنا عيسى من خالل خدمة اآلخرين أينما كانوا وكيفما استطاعوا.
زرت العراق ورأيت بأم عيني عملھم في المرافق الطبية ورعايتھم للناس .فسألتھم
لماذا تفعلون ھذا؟
كان في جوابھم نفحة صوفية عجيبة .حدثوني عن روح ﷲ التي تقترب منھم ،وتسكن بداخلھم
على حد تعبيرھم .فبطاعتھم واستسالمھم التام  وھبھم قوته لكي يخدموا الناس .وھذا ما كانوا
يسمونه الحرية الحقيقية.


كلمات من ذھب
إرادتي ستشكل حياتي  ،سواء فشلت أو نجحت  ..فنجاحي أو فشلي من صنعي أنا..
وليس من صنع أي شخص آخر  .أنا القوة  ..أنا من يستطيع إزالة كل العقبات من أمامي..
أنا وحدي مالكة قدري  ،فزت أم خسرت  ،فاالختيار ھو اختياري والمسئولية ھي مسئوليتي
مھما كانت تحديات الحياة التي تواجھك  ..تذكر دائما ً أن تنظر إلى قمة الجبل..
فأنت بھذا  ..تتذكر العظمة وتنظر إليھا  .تذكر ھذا  ..وال تدع مشكلة ما أو أمراً ما..
مھما بدا لك خطيراً أن يثبط من عزيمتك ..وال تدع شيئا ً ما  ..مھما كان  ..أن يصرفك عن القمة
ھذه الفكرة ..ھي الوحيدة التي أريدك أال تتخلى عنھا
)ألفونسو أورتيس(
إكتشفت  ..وأنا في عز الشتاء  ..أن بداخلي حرارة الصيف )ألبرت كاموس(
الَ تَحْ َزنُوا ،ألَ ﱠن فَ َر َح الرﱠبﱢ ھُ َو قُ ﱠوتُ ُك ْم )سفر نحميا (10 :8
المثابرة  ..ليست سباقا ً طويال  ،وإنما ھي مجموعة من السباقات القصيرة  ..سباق إثر سباق) ..والتر إليوت(
إعتقادي أنني أتحمل ما ال يحتمل  ..ھو الذي يساعدني على االستمرار )مولي ھاسكل(
حقا ً  ..ستكون حراً إذا لم يكن لك في نھارك شاغل  ..وإذا لم يكن ليلك مليئا ً باإلحتياجات  ..واألحزان..
ولكن عندما تمتليء حياتك بكل ھذا  ..ستجد نفسك ناھضا ً  ..شامخا ً  ..متساميا ً عليھا  ..منطلقا ً  ..متحرراً من
أغاللھا..
فأنت عند ذلك  ..ستكون أكثر حرية
)جبران خليل جبران(
ما تعلمته خالل العشرين عاما األخيرة ھو  ..أنني وحدي القاضية والمحلفة التي تحكم على ما ستكون عليه
حدودي
ً
إنني ال أرى أمامي حدودا  ،عندما اتطلع الى افق األعوام العشرين القادمة  ..لقد كبرت ونموت بقدر المستطاع
..
لقد توقف العمر ھنا  ..واآلن  ..فإنني أنمو بشكل أفضل
)جلوريا تيلور(
جلست على قمة العالم حينما أصبحت ال أخاف شيئا وال أشتھى شيئا )أوغسطينوس(
أنظر !  ..إناا نعيش في عالم مليء بالمجاعات  ..والجفاف  ..والحرمان  ..واأللم  ..عالم فيه كل أنواع البؤس ..
واألسى..
ولكننا  ..ال نستطيع أن نموت  ..رغم المرض  ..والتعب  ..والوھن  ..فكل شيء  ..يمكن أن يولد من جديد
)إليزابيث أكرز ألين(


إلى أولئك الذين يعتقدون – أحيانا ً – أن األمان  ..ھو أن يعيشوا مع التذمر  ..والشكوى..
وأن يتعاونوا في تحمل األحزان  ..وأن يشتركوا في جلد ذواتھم  ..إليھم جميعا ً  ..أقول  ..أريحوا قلوبكم..
وسيروا خطى المستقبل  ..أصحاء  ..سليمي العقل  ..سيروا ھكذا جميعا ً

ال يمكن للكراھية  ..أن تقھر الكراھية  ..وإنما الحب  ..يقھر الكراھية  ..إنه يستطيع فعل ذلك..
بل  ..لقد استطاع بالفعل  ..فالكراھية  ..تشوه العاطفة  ..إنھا شعور سلبي  ..كامن..
ً
أما الحب  ..فھو رفيق  ..يقبل المسئولية  ..والمعاناة  ..ويجعل المرء مستعداً للتضحية بدمه بل ومستعدا للموت
أيضا ً..
من أجل قضية عظيمة
كل خطوة  ..لتحقيق العدالة تتطلب تضحية  ..ومعاناة  ..ونضاالً  ..وھناك أفراد  ..يكرسون حياتھم لھذا
..دون كلل  ..أو ملل  .وبعاطفة جياشة

دون أن نقلل من شأن الشجاعة  ..التي تؤدي إلى الموت .يجب أال ننسى أعمال الشجاعة التي يمارسھا الناس
في حياتھم العادية
شجاعة الحياة غالبا ً ما تكون أقل إثارة من شجاعة اللحظة األخيرة  ..فھي ليست اقل بھاء إنھا مزيج من
النصر والمأساة.
فاإلنسان يفعل ما يجب عليه  ..رغم األخطار  ..والعقبات  ..والعواقب  ..والضغوط  ..إن ھذا  ..ھو أساس كل
الفضائل البشرية
)جون كيندي(
إبذل – جانبا – مما لديك من قوة  ..ليس مطلوبا ً أكثر من ھذا  ..عمل واحد فذ  ..ھو أمر ممكن  ..فال تغالي
أكثر من ھذا
)داج ھمار سكولد(
صفة اإلنسان الرابح  ..أو المنتصر ھي قدرته على الصمود  ..رغم كل شيء  ..وأعني  ..قدرته على الثبات ..
التحمل..
إن االصرار  ..ھو القدر على مواجھة الھزيمة إثر الھزيمة  ..دون التخلي عن الھدف..
والقدر على االندفاع في مواجھة المصاعب الشديدة مع اإليمان بأن النصر سيكون من نصيبك.

اإلصرار يعني  ..تحمل اآلآلم إلجتياز كل عقبة  ..وعمل كل ما ھو الزم  ..لتحقيق الھدف
)وين ديفيز(


مقالة العدد
قوة السيد المسيح
 -1العلم بالغيب
جاء على لسان المسيح في القرآن الكريمَ :وأُنَبﱢئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُونَ َو َما تَ ﱠد ِخرُونَ فِي بُيُوتِ ُك ْم إِ ﱠن فِي َذلِكَ َآليَةً لَ ُك ْم إِ ْن
ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِينَ )سورة آل عمران . (49 :3وفي تفسير الجاللين لھذه اآلية أنّه كان يخبرھم بما لم يعاينه فكان
يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد .فالنص والتفسير صريحان في أن المسيح كان يعلم الغيب وينبئ بما في
الصدور.


 
  

فإذا كان اإلسالم قد أق ّر أن علم الغيب خاص با وحده ،وأق ّر أن المسيح كانت له ھذه القدرة .فمعنى ھذا أن
اإلسالم يرفع المسيح مرتبة عن كل االنبياء..
 -2قوة الخلق
طي َْراً بِإ ِ ْذ ِن ّ
ق لَ ُك ْم ِمنَ ال ﱢ
ون َ
ين َكھَ ْيئَ ِة الطﱠي ِْر فَأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه فَيَ ُك ُ
جاء على لسان المسيح في القرآن الكريم :أَنﱢي أَ ْخلُ ُ
ﷲِ
ط ِ
ص َوأُحْ يِي ْال َموْ تَى بِإ ِ ْذ ِن ّ
ﷲِ َوأُنَبﱢئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُونَ َو َما تَ ﱠد ِخرُونَ فِي بُيُوتِ ُك ْم إِ ﱠن فِي َذلِكَ َآليَةً
َوأُب ِْر ُ
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَب َْر َ
لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِينَ )سورة آل عمران .. (49 :3
ففي ھاتين اآليتين شھادة صريحة واعتراف جلي بإتيان المسيح المعجزات الباھرة ،والقيام باألعمال الخارقة
إن الذين كفروا ممن شاھدوا ھذه المعجزات قالواْ :
للطبيعة ،حتى ّ
إن ھذا إال سحر مبين.
ومن بين تلك العجائب التي ذكرھا القرآن عن المسيح قدرته على أن يخلق من الطين طيراً بنفخه فيهّ .
وأن
الباحث المنصف ال يستطيع أن يواجه شھادة كھذه جاء بھا القرآن عن المسيح دون أن يرى فيھا إقراراً صريحا ً
بسمو شخصية المسيح عن طبقة البشر .وعندما نواجه ھذه الشھادة بآيات أخرى جاء بھا القرآن في نفس
الموضوع نجد أنھا ال تقف عند حد إثبات امتياز المسيح عن البشر وحسب ،ولكنھا أيضا ً تثبت الھوته الممجﱠد.
فالقرآن صرح بأن قوة الخلق ھي  وحده دون سواه .فقال :قُ ِل ّ
ق ثُ ﱠم يُ ِعي ُدهُ فَأَنﱠى تُ ْؤفَ ُكونَ )سورة
ﷲُ يَ ْبدَأُ ْالخَ ْل َ
ان أَنﱠا خَ لَ ْقنَاهُ ِم ْن نُ ْ
صي ٌم ُمبِ ٌ
اإل ْن َس ُ
ال
ب لَنَا َمثَالً َون َِس َي خَ ْلقَهُ قَ َ
ض َر َ
ين َو َ
طفَ ٍة فَإ ِ َذا ھُ َو خَ ِ
يونس . (34 :10وأَ َو لَ ْم يَ َر ْ ِ
َم ْن يُحْ يِي ْال ِع َ
ت
ْس الّذي خَ لَ َ
ق َعلِي ٌم ,,,أَ َو لَي َ
اوا ِ
ق ال ﱠس َم َ
ظا َم َو ِھ َي َر ِمي ٌم قُلْ يُحْ يِيھَا الّذي أَ ْن َشأَھَا أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة َوھُ َو بِ ُك ّل خَ ْل ٍ
ق ِم ْثلَھُ ْم بَلَى َوھُ َو ْالخَ الﱠ ُ
ق ْال َعلِي ُم )سورة يس (81-77 :36
ض بِقَا ِد ٍر َعلَى أَ ْن يَ ْخلُ َ
َو ْاألَرْ َ
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وقد أيّد القرآن ھذا القول بدليل آخر ،فھو لم يسجل للمسيح قدرته على الخلق وقوته اإللھية في ھذا فقط ،ولكنه
أق ّر له بالخلق بنفس الطريقة التي خلق بھا اإلنسان ،بقوله في آيتي سورتي المائدة  110وآل عمران  49إن
المسيح يخلق من الطين ،وينفخ فيه فيكون طيراً .وھذا عين ما أعلنه القرآن عن ﷲ في خلقه بقوله :ھُ َو الّذي
ال َربﱡكَ لِ ْل َمالَئِ َك ِة
ضى أَ َجالً َوأَ َج ٌل ُم َس ّم ًى ِع ْن َدهُ ثُ ﱠم أَ ْنتُ ْم تَ ْمتَرُونَ )سورة األنعام  (2 :6وإِ ْذ قَ َ
ين ثُ ﱠم قَ َ
خَ لَقَ ُك ْم ِم ْن ِط ٍ
ون فَإ ِ َذا َس ﱠو ْيتُهُ َونَفَ ْخ ُ
إِنﱢي خَ الِ ٌ
اج ِدينَ )سورة
ص ْل َ
ق بَ َشراً ِم ْن َ
ت فِي ِه ِم ْن ر ِ
ُوحي فَقَعُوا لَهُ َس ِ
صا ٍل ِم ْن َح َمأ ٍ َم ْسنُ ٍ
األعراف 12 ، 11 :7
 -3قوة اإلحياء من الموت:
ص َوأُحْ يِي ْال َموْ تَى بِإ ِ ْذ ِن ّ
ق ِمنَ ال ﱢ
ﷲِ )سورة آل عمران  (49 :3وإِ ْذ ت َْخلُ ُ
ين َكھَ ْيئَ ِة الطﱠي ِْر
َوأُب ِْر ُ
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَب َْر َ
ط ِ
بِإ ِ ْذنِيَ ,,,وإِ ْذ تُ ْخ ِر ُج ْال َموْ تَى بِإ ِ ْذنِي )سورة المائدة (110 :5
لقد أقام المسيح كثيرين من األموات ،فأحيا لعازر )يوحنا  ، (11وأقام ابن أرملة نايين )لوقا  ، (7وأقام ابنة
يايرس رئيس المجمع )مرقس  .(5وقد قال الجالالن في تفسيرھما :فأحيا عازر صديقا ً له ،وابن العجوز،
وابنة العاشر ،فعاشوا و ُولد لھم .






تلك تصريحات واضحة بينة على أن إحياء الموتى إنما ھو  وحده دون سواه .فال يحيي العظام إال ھو جل
شأنه .ولقد رأينا أن القرآن أق ﱠر للمسيح بأنه أحيا العظام وھي رميم ،فمن يكون المسيح إذاً؟
ق ْال َح ﱠ
ب يُقِي ُم ْاألَ ْم َواتَ َويُحْ يِيَ ،كذلِكَ ِاالب ُْن أَيْضا ً يُحْ يِي َم ْن يَ َشا ُء ,,.اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل
ولقد قال المسيحِ :ألَنﱠهُ َك َما أَ ﱠن ْاآل َ
صوْ تَ اب ِْن ّ
لَ ُك ْم :إِنﱠهُ تَأْتِي َسا َعةٌ َو ِھ َي ْاآلنَ ِ ،حينَ يَ ْس َم ُع ْاألَ ْم َو ُ
ب لَهُ
ﷲَِ ،والسﱠا ِمعُونَ يَحْ يَوْ نَ ِ .ألَنﱠهُ َك َما أَ ﱠن ْاآل َ
ات َ
َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ ،كذلِكَ أَ ْع َ
طى ِاال ْبنَ أَيْضا ً أَ ْن تَ ُكونَ لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِه )يوحنا . (26 ، 25 ، 21 :5وكأن المسيح في
خطابه ھذا يقدم برھانا ً على الھوته.

إعداد عاطف الطيب

آخر صفحة مقالة العدد
للمزيد من المقاالت زوروا ركن المقاالت بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com


رحلة حياة
داود علية السالم

ولد داود قرب منتصف الزمن بين إبراھيم والمسيح ،معنى اسمه "المحبوب" وأبوه يسى من بيت لحم ،وكان له
سبعة من األخوة .ومع أنه كان أصغر أوالد يسى ،إال أنه كان أقرب بني إسرائيل إلى قلب ﷲ .لقد أدى داود
دوره في الحياة بالشكل الذي كان يريده ﷲ منه .ففي سفر صموئيل األول نتعرف على قصته ابتداء من مسحه
ملكا ،وھو مازال صغيرا وشاول مازال ملكا ،ومرورا بانتصاره على جليات )جالوت( الجبار ،واقامته ألعمق
واوثق عالقة صداقة مسجلة في الكتاب المقدس مع يوناثان ابن شاول وما ترتب عليھا من امور ،ومن ثم
المعاناة التي عاشھا نتيجة للغيرة التي تولدت في قلب شاول منه والتي دفعته الى محاولة قتله أكثر من مرة،
وھربه الى ارض الفلسطينيين الى ان قُتِ َل شاول ...ومن صموئيل الثاني نتمكن من معرفة بقية القصة .وستمتلئ
اعجابا من نجاحاته ،وانت تراه يُتَ َوج ملكا على يھوذا ثم ملكا على اسرائيل ) ،(5,1:5واعتزازه وھو يقود
جيوشه الى النصر على كل اعدائه ،واستكماله االستيالء على كل ارض كنعان ،الذي بدأه يشوع ،وھزيمته
لالمم المجاورة .وكيفية نقله للعاصمة الى أورشليم .،وكيفية تعبيره عن حمده وشكره  وھو يأتي بتابوت العھد
الى خيمة الشھادة ) ،( 23,1:6واللطف الذي أبداه ألسرة شاول رغم كل ما عاناه منه ..ومن ردود افعاله تجاه
كل المواقف التي م ّر بھا في حياته نستطيع اكتشاف كل خصاله االيجابية منھا والتي شابه في بعضھا شخص
رب المجد يسوع المسيح ،والسلبية منھا والتي تناقضت في امور اخرى.
إضافة الى كل ما ورد أعاله من إنجازات داود وخدمته لبني إسرائيل من اجل حمايتھم وتوحيدھم وتاْسيس دولة
خاصة بھم وإخضاع اعدائھم لھم ،فقد كانت لداود خدمات اخرى أھمھا:
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) (2خدم شاعرا ومرنما ،فسفر المزامير الذي يشغل موقع المركز من الكتاب المقدس ھو اكبر دليل على ذلك،
فنجد فيه تلك المجموعة العظيمة من االناشيد والصلوات التي كتب داود غالبيتھا ،والتي تعبّر عن قلب ونفس
البشرية باختباراتھا المتنوعة ،والتي سكبھا بأمانة أمام ﷲ ،عاكسا شركة وصداقة قوية وفعّالة ومعبّرة للحياة مع
ﷲ .تلك المزامير التي كثيرا ما لجأ ويلجأ اليھا المؤمنين بكل أجناسھم وأعمارھم على مدى التاريخ طلبا ً للعزاء
في اوقات الصراع والضيق ،ليرتفعوامع صاحبھا من عمق اليأس الى قمة الفرح والتسبيح ،اذ يكتشفون من
خاللھا قوة محبة ﷲ االبدية وغفرانه.
لقد كانت له انجازات عظيمة ،وفوق كل ذلك كان له إيمان راسخ في طبيعة ﷲ االمينة الغافرة .فالبرغم من انه
كان انسانا يعيش في حيوية عظيمة ،اال انه كان بشرا وجاءت عليه بعض االوقات المظلمة فبعد أن استعاد
داود لألمة السالم والقوة الحربية العظيمة ،بدأت صراعاته الروحية ،فتعثرت حياته الشخصية وسقط في
الخطية ،فزنى مع بتشبع ثم أمر بقتل زوجھا كمحاولة لتغطية الجريمة ،ولكنه ما لبث ان ندم اشد الندم على
مافعله والتمس المغفرة من ﷲ .فلقد اخطأ كثيراً ،ولكنه سرعان ما كان يعترف بخطاياه ،وكانت اعترافاته من
القلب ،وتوبته صادقة .ولم يأخذ داود ابداً غفران ﷲ باستھانة او بركاته كأمر مسلم به .بل سلم حياته  وظل
امينا له طول حياته .وفي مقابل ذلك لم يمسك ﷲ عن داود ال غفرانه وال عواقب أفعاله ،فقد اختبر داود فرح
الغفران حتى عندما كان عليه ان يعاني من عواقب خطاياه.
ونحن كبشر نميل الى قلب ھذين األمرين .فكثيرا ما نود تجنب العواقب ،أكثر من اختبار الغفران .وأحد الفروق
الكبيرة بيننا وبين داود ،ھو انه بينما اخطأ داود خطايا عظيمة ،فانه لم يخطيء مراراً وتكراراً ،فقد تعلم من
أخطائه ألنه احتمل اآلالم التي سببتھا له تلك االخطاء .وكثيرا ما يبدو اننا ال نتعلم من اخطائنا او العواقب التي
نتجت عن ھذه االخطاء .فما ھي التغييرات التي تلزمك حتى يرى ﷲ فيك ھذا النوع من الطاعة؟
نقاط قوة داود وإنجازاته



 



 
  

) (1تعريض حياته للخطر وھو في اول شبابه عندما كان يرعى غنم ابيه ليخوض معركة مع اسد ودب
لتخليص شاة من انيابھما )اصم.(36,34:17
) (2معاملته الطيبة ورد فعله على كل تصرفات شاول المؤذية تجاھه وعدم موافقته على القضاء عليه حتى
عندما سنحت له الفرصة بذلك )اصم (6:24بل نراه يتاثر ويحزن بشدة على موت شاول وابنه يوناثان ويندب
وينوح ويرثي لھما تعبيرا عن حزنه الصادق )2صم .(17,12,11:1
) (3عندما تأوه قائال :من يسقني ماء من بئر بيت لحم ..ورفضه لشرب الماء )2صم ،(17,15:23النفعاله أمام
التضحية التي كان يعنيھا ذلك الماء والذي مثّل حياة اؤلئك االبطال الذين جاءوا به ،فسكبه امام الرب.
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 ذكر اسمه في قائمة االيمان في )عب :(11:كان ايمانه من القوة الى الدرجة التي دفعت الملك شاول وكلاسرائيل للتعجب منه ،اما ھو وبكل بساطة وضّح بان رصيده من االيمان قد جاء من ذلك الذي انقذه من فم
االسد والدب )اصم ،(37:17فقد امتلك ايمانا حقيقيا صادقا يثق فيه با القادر على كل شيء ،كان االيمان
بالنسبة له حياة يعيشھا ويعكسھا في تصرفاته وافعاله.
كما أنه كان صلب اإلرادة .فكان لو صمم على عمل ما ،لم يثنه اي شيء عن القيام به ،رغم االستھزاء
والسخرية والنقد ،فلقد ادرك جيدا ضرورة عدم االنتظار في االمور التي تخص الرب والقتال من اجله حتى
ولو كان ذلك بمقالع)1صم .(49:17وذلك ما نالحظه ايضا واضحا من ردة فعله تجاه حادثة نقل تابوت الرب
)2صم (21,14:7فلم يعر للمظاھر الخارجية التي كانت تھتم لھا زوجته اية اھمية ،بل اھتم بحالة قلبه الداخلية
امام ﷲ .لقد كان مستعدا ان يبدوا احمقا في نظر البعض لكي يعبرعن حبه وتعبده اللھه بصدق وامانة.
وكان شجاعا وجسورا ،فبينما ارتعب شاول وكل جنوده وجزعوا جدا من تحديات الفسلطيني ،لم يتزعزع داود
قط ،فرغم انه لم يستخف بالرجل الدراكه لقوته ،اال انه لم يبدو عليه اي ذرة من الخوف والتردد ،بل تعجّل
راى شاول جبارا وصبيا صغيراْ ،
للقاءه .فشتان بين وجھات النظر ،فبينما ْ
راى داود رجال فانيا يتحدى ﷲ
القدير .فقد كان يعلم انه لن يكون وحده في مواجھتة ،بل ان ﷲ سيحارب معه ،مر ّكزا كل نظره على ﷲ،
وناظرا الى الموقف من وجھة نظر ﷲ االكبر القادر والمسيطر على كل شيء.

 

وكان واسع الصبر :لم يتعجل أبدا يوما من االيام ،رغم صعوبة االنتظاربالنسبة لرجل بمواصفاته .فبعد ان
مسحه صموئيل كان عليه ان ينتظر طويال حتى يدعوه ﷲ للقيام بمھامه كملك ،فعاد الى رعاية غنمه ،مستغال
فترة االنتظار في التعلم والنمو .وبعد ان طارده شاول سنوات عديدة في البرية ،وسنحت له فرصة للتخلص منه
وكان عليه استغاللھا ،لم يفعل ذلك تاركا االمر بين يدي ﷲ .وظھر صبره واضحا ايضا في حادثة اخرى عندما
تجاھل شتائم شمعي "احد الرجال المنتسبين الى عشيرة شاول" وتركه رغم كل ما اقترفه ذلك الرجل بحقه.
وكان وديعا ومتواضعا :لقد اظھر وداعته وقمة تواضعه ،في موقف كان يمكن ان ياخذه فيه غرور وغطرسة
الشباب ،فبعد ان انتصر على الفلسطينيين بقتل جليات ،وعندما اخبروه عبيد شاول بما اسره به اليھم من
مصاھرة الملك ،كانت اجابته "اتظنون مصاھرة الملك امرا تافھا ،انا لست سوى رجل مسكمن حقير".
)اصم .(23:18وكذلك قوله لشاول بعد مطاردته له "اتسعى وراء كلب ميت ؟ وراء برغوث واحد؟"
)1صم.(14:24
لقد كان داود أعظم ملوك اسرائيل :فقد أنجز كملك ما لم ينجزه اي قائد او قاض او ملك من قبله ،فقد نمت
مملكة اسرائيل تحت قيادته نموا سريعا ،وتميز حكمه بالعدل ،وكل مافعله كان موضع رضاء الشعب ،ليس النه
حاول ارضاءھم ،بل النه حاول ان يرضي ﷲ ،ويخدم شعبه حسب قصده.
المزيد في الصفحة التالية


وينبغي ان نتذكلر دائما أن داود ھو أحد أسالف سيدنا عيسى المسيح .فبقدر ما احب داود ﷲ ،احبه ﷲ اكثر اذ
عرف استقامة قلبه واخالصه له ،فرغم انه لم يوافق على طلب داود بانشاء بيت له ،اال ان ذلك لم يكن يعني
ان الرب رفضه شخصيا ،ولكنه كان يرتب لعمل شيء ما في حياة داود اعظم من اعطاءه شرف بناء الھيكل.
لقد وعده بان يستمر بيته ،وان يحفظ عھده مع نسله الى االبد )2صم .(13,12:7وقد انتھت اسرة داود
االرضية بعد ذلك بعدة قرون ،ولكن السيد المسيح ،نسل داود ،كان اإلتمام النھائي لھذا الوعد ،فھو سيملك الى
ابد اآلبدين ،أوال في ملكوته الروحي ،وأخيرا في اورشليم السماوية.

إعداد عالي نحسن
آخر صفحة قصة حياة
للمزيد من قصص حياة بموقع "عشاق ﷲ"
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شعر
سبيل المجد
أبو العالء المع ّري
أال فـي سـبي ِل المجـ ِد مـا أنـا فاع ُل
ٌ
عفــاف وإقــدا ٌم وحــز ٌم ونـائ ُل
قـوم كثـيرةٌ
تعــ ﱡد ذنــوبي عنــ َد ٍ
ذنــب لـي إال العُـال والفضـائ ُل
وال
َ
سـار ذكـري في البال ِد فمن لھم
وقـد
َ
س ضوءھـا متكـام ُل
بإخفـا ِء شـم ٍ
بعض ما أنا مضم ٌر
يھم الليالي
َ
ويثق ُل رضوى دون ما أنا حام ُل
ُ
وإنــي وإن
كــنت األخـي ُر زمانـُهُ
ت بمــا لــم تســتطعه األوائـ ُل
آل ٍ
وأغدو ولو أن الصبا َح صوار ٌم
و أسري ولو أن الظال َم جحاف ُل
ُ
الناس فاشيا
الجـھل فـي
رأيـت
ولمـا
َ
ِ
ُ
تجــاھلت حـتى ظُ ﱠ
ـن أنـي جـاھ ُل
الفضل ناقصٌ
فواعجبـا  ,كـم يـدﱢعي
َ
النقص فاض ُل
وواأسـفا  ,كـم يظھـ ُر
َ
ي أمسي تشرفا
ينافسُ يومي ف ﱠ
ي األصائ ُل
وتحس ُد أسحاري عل ﱠ
فلو بانَ عضدي ما تأسفَ منكبي
ولو مات زندي ما بكته األنام ُل
لمزيد من القصائد واألشعار بموقع "عشاق ﷲ"
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دائما بجانبك
في عام  1989ضرب زلزال مدمر أرمينيا ،وكان من أقسى زالزل القرن العشرين وأودى بحياة أكثر من
خمسة و عشرين ألف شخص خالل عدة دقائق ،ولقد شلت المنطقة التي ضربھا تماما ً وتحولت إلى خرائب
متراكمة ،وعلى طرف تلك المنطقة كان يسكن فالح مع زوجته ،تخلخل منزله ولكنه لم يسقط ،وبعد أن
اطمأن على زوجته تركھا بالمنزل وانطلق راكضا ً نحو المدرسة االبتدائية التي يدرس فيھا ابنه والواقعة في
وسط البلدة المنكوبة ،وعندما وصل وإذا به يشاھد مبنى المدرسة وقد تحول إلى حطام.
لحظتھا وقف مذھوالً واجماً ،لكن وبعد أن تلقى الصدمةاألولى ما ھي إال لحظة أخرى وتذكر جملته التي كان
يرددھا دائما ً البنه ويقول له فيھا :مھما كان )سأكون دائما ً ھناك إلى جانبك( ،و بدأت الدموع تنھمر على
وجنتيه ،وما ھي إال لحظة ثالثة إال وھو يستنھض قوة إرادته و يمسح الدموع بيديه ويركز تفكيره ونظره نحو
كومة األنقاض ليحدد موقع الفصل الدراسي البنه وإذا به يتذكر أن الفصل كان يقع في الركن الخلفي ناحية
اليمين من المبنى ،و لم تمر غير لحظات إال وھو ينطلق إلى ھناك ويجثو على ركبتيه ويبدأ بالحفر ،وسط
يأس وذھول اآلباء والناس العاجزين.
حاول أبوان أن يجراه بعيداً قائلين له :لقد فات األوان ،لقد ماتوا ،فما كان منه إال أن يقول لھما :ھل
ستساعدانني؟! ،واستمر يحفر ويزيل األحجار حجراً وراء حجر ،ثم أتاه رجل إطفاء يريده أن يتوقف ألنه
بفعله ھذا قد يتسبب بإشعال حريق ،فرفع رأسه قائالً :ھل ستساعدني؟! ،واستمر في محاوالته ،وأتاه رجال
الشرطةيعتقدون أنه قد جن ،وقالوا له :إنك بحفرك ھذا قد تسبب خطراً وھدما ً أكثر ،فصرخ بالجميع قائال :إما
أن تساعدوني أو اتركوني ،وفعال تركوه ،ويقال أنه استمر يحفر ويزيح األحجار بدون كلل أو ملل بيديه
النازفتين لمدة ) 37ساعة( ،وبعد أن أزاح حجراً كبيراً بانت له فجوة يستطيع أن يدخل منھا فصاح ينادي:
)ارماند( ،فأتاه صوت ابنه يقول :أنا ھنا يا أبي ،لقد قلت لزمالئي ،ال تخافوا فأبي سوف يأتي لينقذني وينقذكم
ألنه وعدني أنه مھما كان سوف يكون إلى جانبي.
مات من التالميذ  ،14وخرج  33كان آخر من خرج منھم )ارماند( ،ولو أن إنقاذھم تأخر عدة ساعات أخرى
لماتوا جميعا ،والذي ساعدھم على المكوث أن المبنى عندما انھار كان على شكل المثلث ،نقل الوالد بعدھا
للمستشفى ،وخرج بعد عدة أسابيع .والوالد اليوم متقاعد عن العمل يعيش مع زوجته وابنه المھندس،
إن الرغبة والقدرة على تخطي الصعاب وتجاوز المحبطات والمثبطات انما ھي سمة اإلداري الناجح ،وعليه
ال بد من التمسك برغباتنا وطموحاتنا حتى تكلل بالتطبيق العملي في أرض الواقع ولو بعد حين ،فما من شيء
في ھذه الدنيا يكون لنا بين الكاف والنون ،انما علينا العمل للوصول للغاية النبيلة التي نرنوا إليھا ،وكلما
سمت غايتك عليك مضاعفة العمل وتقوية العزيمة واإلرادة أكثر فأكثر حيث أن النجاح ما ھو إال إرادة
توجھھا اإلدارة .إن اإلرادة القوية تعني االستعالء على كل مظاھر اإلغراء والمتع اللحظية؛ بغية الوصول
إلى الھدف المرسوم ..

خاتمة الصفدي
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نفحات صوفية
اسم ﷲ الق ّوي
قراءة إسالمية في دالالت اسم ﷲ القوي من خالل القرآن والسنة.

والقويﱡ في أسماء ﷲ معناه أنﱠه صاحبُ القدرة المطلقة وكمال المشيئة ،والق ﱠوة خالف الضعف
ي في ذاته غي ُر عاجز،
والعجز ،وھي االستعداد الذاتي للقيام بالفعل ،وﷲ سبحانه قو ﱞ
ال يعتريه ضعف أو قصور ،وال يتأثر بوھن ال ّدھور ،وال يمنعه مانع وال يدفعه دافع ،فالقُ ﱠوةُ
نقيض الضﱠعف؛ قال ﷲ ع ﱠز وجل لموسى حين كتب له األَلواح} :فَ ُخ ْذھَا بِقُ ﱠو ٍة َو ْأ ُمرْ
ك يَأْ ُخ ُذوا بِأَحْ َسنِھَا َسأ ُ ِري ُك ْم دَا َر ْالفَا ِسقِينَ { )ألعراف (145:أَي :خذھا بقُ ﱠوة في دينك و ُحجﱠتك،
قَوْ َم َ
اب بِقُ ﱠو ٍة{ )مريم(12:
وقال ليحي} :يَا َيحْ يَى ُخ ِذ ْال ِكتَ َ
أن ق ﱠوته سبحانه عن ع ﱠزة وغنى ،ﱠ
وغالبا ً ما يقترن اسم ﷲ القوي باسمه العزيز ،ليبيﱢنَ ﱠ
ألن الق ﱠوة
دائما ً تتبعھا مصلحة وحاجة تعود على صاحبھا ،فأصحاب الق ﱠوة في العالم؛
إ ﱠما يؤ ﱢمنُون بھا أنفسھم ،أو يمنحونھا لغيرھم طلبا ً لتبعيتھم وشرا ًء لذمتھم أو تھديداً لنھب
لثرواتھم ،أ ﱠما ربﱡ الع ﱠزة والجالل فھو الغني عن العالمين ،وھو القويﱡ الذي يلطف بالخلق
أجمعين ،فق ﱠوته عن ع ﱠزة وقدرة وحكمة.
ومن النصوص القرآنية التي ارتبط فيھا اسم ﷲ القوي باسمه العزيز؛ قوله تعالى} :فَل ﱠما َجا َء
ك ھُ َو ْالقَ ِويﱡ ْال َع ِزي ُز{.
ي َيوْ ِمئِ ٍذ إِ ﱠن َربﱠ َ
أَ ْم ُرنَا َن ﱠج ْينَا َ
صالِحا ً َوال ِذينَ آ َمنُوا َم َعهُ بِ َرحْ َم ٍة ِمنﱠا َو ِم ْن ِخ ْز ِ
)ھود .(66:وقوله تعالى }:ﷲُ ل ِط ٌ
يف ِب ِعبَا ِد ِه َيرْ ُز ُ
ق َم ْن يَ َشا ُء َوھُ َو ْالقَ ِويﱡ ْال َع ِزي ُز{.
ُ
ار ِھ ْم ِب َغي ِْر َح ﱟ
ق إِال أَ ْن َيقُولُوا َر ﱡبنَا ﷲُ َولوْ ال
)الشورى .(19:وقوله تعالى }:ال ِذينَ أ ْخ ِرجُوا ِم ْن ِديَ ِ
ات َو َم َسا ِج ُد ي ُْذ َك ُر فِيھَا ا ْس ُم ﷲِ َك ِثيراً
صل َو ٌ
ص َوا ِم ُع َو ِبيَ ٌع َو َ
ض لھُ ﱢد َم ْت َ
اس بَ ْع َ
َد ْف ُع ﷲِ النﱠ َ
ضھُ ْم بِ َب ْع ٍ
ﷲ َح ﱠ
ق قَ ْد ِر ِه إِ ﱠن
ص ُرهُ إِ ﱠن ﷲَ ل َق ِو ﱞ
ص َر ﱠن ﷲُ َم ْن َي ْن ُ
َوليَ ْن ُ
ي {).الحج .(40:وقوله تعالىَ } :ما قَ َدرُوا َ
اب
ت َوأَ ْن َز ْلنَا َم َعھُ ُم ْال ِكتَ َ
َزي ٌز{) .الحج .(74:وقوله تعالى} :لقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُرسُلنَا بِ ْالبَيﱢنَا ِ
ﷲَ لقَ ِويﱞ ع ِ
ْ
اس َولِيَعْل َم ﷲُ َم ْن يَ ْن ُ
ص ُرهُ
َو ْال ِمي َزانَ لِيَقُو َم النﱠاسُ بِ ْالقِ ْس ِط َوأَ ْن َز ْلنَا ْال َح ِدي َد ِفي ِه بَأسٌ َش ِدي ٌد َو َمنَافِ ُع لِلنﱠ ِ
ب ﷲُ ألَ ْغلِبَ ﱠن أَنَا َو ُر ُسلِي إِ ﱠن
ب إِ ﱠن ﷲَ قَ ِو ﱞ
َزي ٌز{) .الحديد .(25:وقوله تعالىَ }:ك َت َ
َو ُرسُلهُ بِ ْال َغ ْي ِ
يع ِ
َزي ٌز{) .المجادلة .(21:وقوله تعالىَ }:و َر ﱠد ﷲُ ال ِذينَ َكفَرُوا ِب َغ ْي ِظ ِھ ْم ل ْم َينَالُوا َخيْراً
ﷲَ قَ ِويﱞ ع ِ
َزيزاً {) .األحزاب.(25:
َو َك َفى ﷲُ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ْالقِتَال َو َكانَ ﷲُ قَ ِويّا ً ع ِ
المزيد في الصفحة التالية





والق ﱠوة عند المؤمن مرغوبة ومطلوبة ،فالمؤمن القو ّ
ي محبوبٌ عند ﷲ سبحانه ،ففي صحيح مسلم من حديث
أَبِى ھُ َري َْرةَ رضي ﷲ عنه أن الرسول قال " :ال ُمؤ ِم ُن القَ ِويﱡ خَي ٌر َوأَ َحبﱡ إِلى ﷲِ ِمنَ ْال ُمؤ ِم ِن ال ﱠ
يف وفي ُكلﱟ
ض ِع ِ
َعج ْز" .فإذا امتلك المؤمن الق ﱠوة عليه أن يسخرھا في طاعة ﷲ
خَ ي ٌر احرص على َما يَنفَعُكَ َواستَ ِعن بِا َوال ت ِ
سبحانه وفي عمارة األرض بالخير والعمل ال ًّ
صالح ،وأال ﱠ يبخل بھا في دعم مسيرة العمل الروحي المتع ّددة إذا
ضدَكَ بِأ َ ِخيكَ { )(35
طلبت منه ،وليكن رھن االستجابة في اإلشارة القرآنية في سورة القصصَ } :سنَ ُش ﱡد َع ُ
أي :سنقويك به ،وفي سورة طه } :ا ْش ُد ْد بِ ِه أَ ْز ِرى{ )آية .(31:واألزرإنما ھو الق ﱠوة.
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صفحة الختام
مزمور 46
ب« .تَرْ نِي َمةٌ
ِإل َم ِام ْال ُم َغنﱢينَ  .لِ َبنِي قُ َ
ور َحَ .علَى » ْال َج َوا ِ
ت ُو ِج َد َش ِديدًا.
َﷲُ لَنَا َم ْل َجأ ٌ َوقُ ﱠوةٌ .عَوْ نًا ِفي ال ﱢ
ض ْيقَا ِ
ار.
لِذلِ َ
ت ْال ِجبَا ُل إِلَى قَ ْل ِ
ت األَرْ ضُ َ ،و َل ِو ا ْنقَلَبَ ِ
ك الَ َن ْخ َشى َولَوْ تَ َزحْ َز َح ِ
ب ْالبِ َح ِ
تَ ِعجﱡ َوتَ ِجيشُ ِميَاھُھَا .تَ َت َز ْع َز ُ
ع ْال ِجبَا ُل بِطُ ُم ﱢوھَاِ .سالَ ْه.
َس َم َسا ِك ِن ْال َعلِ ﱢي.
نَ ْھ ٌر َس َواقِي ِه تُفَ ﱢر ُح َم ِدينَةَ ﷲَِ ،م ْقد َ
ْح.
ﷲُ فِي َو َس ِطھَا فَلَ ْن َتتَ َز ْع َز َع .ي ُِعينُھَا ﷲُ ِع ْن َد إِ ْقبَا ِل الصﱡ ب ِ
ك .أَ ْع َ
ت ْال َم َمالِ ُ
ت األَرْ ضُ َ 7 .ربﱡ ْال ُجنُو ِد َم َعنَاَ .م ْل َجأُنَا إِلهُ
طى َ
صوْ تَهَُ ،ذابَ ِ
ت األُ َم ُم .تَ َز ْع َز َع ِ
َع ﱠج ِ
وبِ .سالَ ْه.
يَ ْعقُ َ
ض.
ھَلُ ﱡموا ا ْنظُرُوا أَ ْع َما َل ﷲَِ ،ك ْيفَ َج َع َل ِخ َربًا فِي األَرْ ِ
س َويَ ْق َ
ط ُع الرﱡ ْم َحْ .ال َمرْ َكبَ ُ
ار.
ض .يَ ْك ِس ُر ْالقَوْ َ
ب إِلَى أَ ْق َ
ُم َس ﱢك ُن ْال ُحرُو ِ
ات يُحْ ِرقُھَا بِالنﱠ ِ
صى األَرْ ِ
ُ
ض.
ُك ﱡفوا َوا ْعلَ ُموا أَ ﱢني أَنَا ﷲُ .أَتَ َعالَى بَ ْينَ األ َم ِم ،أَ َت َعالَى فِي األَرْ ِ
وبِ .سالَ ْه.
َربﱡ ا ْل ُجنُو ِد َم َعنَاَ .م ْل َجأُنَا إِلهُ يَ ْعقُ َ



لتحميل األعداد إضغط على صورة الغالف لكل عدد

