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

من القلب

لقد نشأت فكرة العمل وتطورت مع نشأت وتطور ا:نسان منذ القدم.إ Rأن نظرة ا:نسان لھذه الفكرة قد أخذت
عدت صور وأشكال عبر الحضارات من القديمة إلى الحديثة .مما أثر على قيمة العمل وتقديره .ضيقا
واتساعا ،احتقارا وتقديسا .وھو ما سوف نتعرض إليه في ھذا البحث من خjل إلقاء نظرة وجيزة على مفھوم
العمل عبر الحضارات القديمة إلى العصور الوسطى وفي مبادئ الثورة الفرنسية وفي المذاھب اRقتصادية
الحديثة -الرأسمالية منھا واRشتراكية.

إن الحضارات القديمة ومما cشك فيه لم تقم من العدم ،وإنما كانت نتيجة عمل مضني قام به
اrنسان في القديم وھو ما تؤكده مختلف الديانات السماوية والنظريات القديمة والحديثة والتي
تعتبر كلھا بأن العمل البشري ھو مصدر اrنتاج والتطور والرخاء في أية مرحلة من مراحل
تطور البشري إلى أن ھذه الديانات والنظريات تختلف في تقييمھا لھذا العمل وفي من يستفيد
بثماره .
*في الحضارة المصرية :التي قامت على العمل الجبار سواء بالنسبة للفjحة أو بالنسبة إلى الصناعة التي
كانت راقية ومزدھرة آنذاك .حيث عرفت مصر القديمة منذ عھودھا ا~ولى ،صناعة البرونز :نتاج ا~سلحة
وصناعة ا€جر وا:سمنت والزجاج والفخار والخشب والجلد والنسيج واستعمال الكمياء في الصناعة
واشتھرت مصر القديمة أيضا بالفكر العلمي كالرياضيات والھندسة وا~ھرام خير شاھد على ذلك.وتتكون
الفرقة العاملة من الرجال ا~حرار والعبيد والرقيق يشرف عليھم رئيسا يؤدي ~فرادھا أجورھم.
*أما الحضارة البابلية  :فقد اھتمت بالصيد أكثر من الزراعة لوعرة أراضيھا وكثرة الحجارة فيھا كما أن
أغلب البابليين كانوا يعملون في باطن ا~رض ويستخرجون المعادن مثل الحديد ،الذھب ،والفضة
والرصــــاصبا:ضافة إلى بعض الصناعات التي كانوا يقومون بھا مثل النسيج ا€جر وبعض الصناعات
ا~خرى ،ومما يجب التنبيه إليه ھوان الحضارة البابلية بقيادة مؤسسيھا حمو رابي والذي حكمھا بالعدل لمدة
 43سنة وقد وضع لھا قوانين تفوق  280قانونا رتبت ترتيبا يكاد يكون الترتيب العلمي الحالي فقسمت كالتالي
قوانين خاصة با~مjك المنقولة وا~مjك العقارية والتجارة والصناعة وا~جرة وا~ضرار الجسيمة والعمل
وھذه الحضارة ھي من الحضارات القليلة القديمة التي حددت ا~جور من قبل الدولة كما كانت ھذه الحضارة
عظيمة ومتطورة وطورت الكثير من العلوم وعلمتھا اليونان وذلك نتيجة إقبال شعبھا على العلم والعمل معا،
 28قرن فبل الميjد.
الحضارة الفينيقية  :تعتبر ھي أيضا من أقدم الحضارات ) 28قبل الميjد( حيث اشتھر أھلھا بالتجارة
الخارجية والصناعة كصناعة الزجاج والمعادن وا~سلحة والمجوھرات ،وباحتكاكھم بالحضارات ا~خرى
عن طريق التجارة الخارجية مكنتھم من اRستفادة من أحداث توصلت إليه تلك الحضارات من اختراعات
وطرق الصناعة وطرق ا:نتاج.
*اليھود :من أكثر الشعوب إقبا Rعلى العمل حيث عملوا أيام النبي سليمان عليه السjم في مختلف المجاRت
)الفjحية و تربية المواشي (....ومع زيادة ثروتھم اھتموا بالتجارة ونجحوا فيھا حتى أصبحوا مضرب المثل
فيھا.
المزيد في الصفحة التالية

*الحضارة الرومانية  :تعتبر ھذه الحضارة من أھم الحضارات القديمة التي اشتھرت باRزدھار اRقتصادي
والمادي الذي  Rيفوقھم إلى اRزدھار ا~وروبي بعد الثورة الصناعية .وذلك بفضل كد الكادحين من العبيد
الفقراء المفروض عليھم من طرف ا~شراف والنبjء وكلھا أعمال يدوية التي كان يرى جماعة الjتين أن
العمل اليدوي القوي ھو سبب قوة النفوس وا~جسام Rستخدامھا أي أجسام العبيد والفقراء لحماية النبjء
وا~شراف من اعتداءات الغير .أما التجارة فلم تكن ذات بال عند الرمان ~نھم يرون فيھا بأنھا عمل غير
شريف مادامت تھدف إلى الشراء بأرخص ا~ثمان والبيع بأرفعھا .

أما العمل في مفھوم الشريعة ا:سjمية ف jيقتصر على المفھوم الشائع أو النظرة الشائعة التي تنظر إلى
العمل على أنه مجرد تقديم كد بدني مقابل أجرة زھيدة  Rتترك العامل يرتقي في نظرھم من درجة العبيد
والرق إلى درجة ا:نسانية العادلة.بل الشريعة تنظر إلى مفھوم العمل وتربطه بعمل الدنيا والدين معا ً .أي
العمل الدنيوي بشتى أشكاله وأنواعه من جھد بدني وفكري واستثمار ا~موال لتنمية وتشغيل البطالين وسد
حاجة المحتاجين واستغjل الثروات التي سخرھا الخالق للمخلوقات والتعليم وغيرھا من ا~عمال .وقد ورد
تعبير العمل ومعناه في حوالي  360آية قرآنية .وھو مقترن – أي العمل – با:يمان.
وفي مجال الربط بين العمل وا:يمان نقرأ في القرآن }:فإذا قضيتم الصjة فانتشروا في ا~رض وابتغوا من
فضل ﷲ{.أما السنة النبوية فقد أشادت ھي ا~خرى قو ًRوعم ًjبالعمل حاثة عليه وعلى إتقانه .قال رسول
ا:سjم ":ما أكل أحد قـط خيراً من أن يأكل من عمل يده ".

إعداد عالي محسن

تأم~ت العم عبد العزيز
كيف يكون العمل متعة
أحيانا أستيقظ في الثانية أو الثالثة صباحا ،و Rأستطيع العودة إلى النوم .أكره ذلك .وأتمنى لو بقيت نائما ،لقد
كان ھذا ھو أسلوب العيش الذي ميّز معظم حياتي .والسبب ھو أن شيئا ما ھنالك يشغل ذھني .عادة يكون ھذا
الشيء ذا عjقة مع عمل عل ّي القيام به .لذلك أنھض ،وأفتح جھاز الكمبيوتر الخاص بي وأبدأ في اRشتغال.
أبقى كذلك مدة ساعة أو نحو ذلك ،أحيانا أبقى كذلك عندما تستيقظ زوجتي حوالي السابعة صباحا .لكن ذلك
الوقت من الصباح يجعلني أفكر بالعمل كما لو كان تقريبا نقمة  Rنعمة .مع أني أعتقد أنني شخص مجتھد
وأفعل ما بوسعي للقيام بالعمل المنوط بي.
فھل العمل يا ترى نعمة أم نقمة؟ أنا متأكد لو أنك تكلمت مع أشخاص يجلسون في مقھى وسألتھم إن كانوا
يتوقفون عن الذھاب للعمل إذا ورثوا ثروة تعد بالمjيين ،فسيكون جوابھم التوقف توا عن العمل .ولكن اسأل
فنانا أو شاعرا نفس السؤال وسيكون جوابه على ا~رجح اRستمرار في الرسم أو الكتابة .لماذا ھذا اRختjف
في الجواب بين الفئتين؟ ھل العمل حقا بھذا السوء؟

نعرف أنه عندما خلق ﷲ السماوات وا€رض كان كل شيء حسنا .حسنا جدا .كان البشر
يتمشون جنبا إلى جنب مع الخالق في جنة عدن وكانوا يھتمون بھا بناء على رغبته.
كانت الجنة تتطلب العمل ل~ھتمام بھا ،لكننا نعتقد أن ذلك العمل كان من دواعي البھجة
بالنسبة لھم .ثم عندما أخطأ اrنسان ،وطرد من الجنة كتب ﷲ عليه العمل الشاق ،وكتب
عليه أن يعيش من عرق جبينه فقط ليؤمن المتطلبات ا€ساسية لحياته.
في الحقيقة ُوجد العمل منذ بداية الخلق ،ولكن الحاجة للعمل الشاق المضني من أجل العيش ابتدأت مع دخول
الخطيئة .الشعراء والفنانون يعرفون معنى العمل بمتعة وفرح ،ونحن أيضا علينا أن نحاول ممارسة عملنا
بمتعة R ،مجرد العمل بسبب الحاجة إلى الطعام والعيش.
كثير من الناس ليس لديھم يد في اختيار العمل الذي يقومون به .إنھم يقومون بأي عمل يُعرض عليھم لتامين
متطلبات العيش اليوم وغدا .ولكن عددا كبيرا من الناس لديھم الخيار لممارسة العمل الذي يرغبون فيه .العديد
يختارون العمل الذي يتقنونه اكثر ،والبعض يختارون العمل الذي يدر عليھم ما Rكثيرا ،وقليل منھم يختارون
العمل الذي يشعرون فيه بالمتعة .لكن غالبية الناس الذين نلتقيھم لم يختاروا عملھم في المقام ا~ول بسبب أنه
ممتع أو أنه نعمة من ﷲ .نقضي الجزء ا~كبر من حياتنا على ا~رض نقوم با~عمال التي  Rمتعة فيھا لنا،
سوى أنھا ضرورية للبقاء على قيد الحياة ومواصلة العيش.
نعمل ~جل البقاء على قيد الحياة  ...ثم نموت .كم ھو حزين ھذا ا~مر .بعد ذلك نصلي ،لنذھب إلى الجنة،
حيث  Rعمل سوى التمتع بملذات لم نستطع التمتع بھا في ھذه الحياة .وھذا ا~مر اكثر حزنا من ا~مر ا~ول!
إن قصد ﷲ على ما أعتقد ،ھو العودة إلى عjقتنا بالعمل كما كانت في البداية في جنة عدن .نسير جنبا إلى
جنب معه ،ونتحدث معه "كصديق" ونھتم بنباتات ومباھج الجنة .ينبغي أن يصبح العمل متعة .ثم عندما
ينتھي وقتنا على ھذه ا~رض نستمر في المشي والتحدث مع الخالق ،وأيضا اRھتمام بالجنة والتمتع
بمباھجھا.

كلمات من ذھب
آيات من أھمية العمل في الكتاب المقدس
وأخذ الرب اrله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملھا ويحفظھا  .تكوين 15 : 2
اجتھد أن تقيم نفسك  Šمزكى ،عام~  cيخزى ،مفص~ كلمة الحق باcستقامة .تيموثاوسالثانية 15 : 2
فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ،فافعلوا كل شيء لمجد ﷲ .كورنثوس اcولى 31 : 10
وكل ما عملتم بقول أو فعل ،فاعملوا الكل باسم الرب يسوع ،شاكرين ﷲ وا•ب به .كولوسى17 : 3
 cيسرق السارق في ما بعد ،بل بالحري يتعب عام~ الصالح بيديه ،ليكون له أن يعطي من له احتياج
.افسس28 : 4
وأن تحرصوا على أن تكونوا ھادئين ،وتمارسوا أموركم الخاصة ،وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي
تسلكوا بلياقة عند الذين ھم من خارج ،و cتكون لكم حاجة إلى أحد .تسالونيكى12 - 11 : 4
إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا€ ،ننا لم نسلك ب~ ترتيب بينكم و cأكلنا خبزا مجانا من أحد ،بل كنا
نشتغل بتعب وكد لي~ ونھارا ،لكي  cنثقل على أحد منكم ليس أن  cسلطان لنا  ،بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة
حتى تتمثلوا بنا فإننا أيضا حين كنا عندكم ،أوصيناكم بھذا :أنه إن كان أحد  cيريد أن يشتغل ف~ يأكل أيضا .
تسالونيكى10 - 7 : 3
فمثل ھؤcء نوصيھم ونعظھم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بھدوء ،ويأكلوا خبز أنفسھم .تسالونيكى
الثانية 12 : 3
اذھب إلى النملة أيھا الكس~ن .تأمل طرقھا وكن حكيما التي ليس لھا قائد أو عريف أو متسلط وتعد في
الصيف طعامھا ،وتجمع في الحصاد أكلھا إلى متى تنام أيھا الكس~ن ؟ متى تنھض من نومك قليل نوم بعد
قليل نعاس ،وطي اليدين قلي~ للرقود فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز  .امثال 11 - 6 : 6
من يجمع في الصيف فھو ابن عاقل ،ومن ينام في الحصاد فھو ابن مخز  .امثال 5 : 10
من يشتغل بحقله يشبع خبزا ،أما تابع البطالين فھو عديم الفھم  .امثال 11 : 12
في كل تعب منفعة ،وك~م الشفتين إنما ھو إلى الفقر  .امثال 23 : 14
طريق الكس~ن كسياج من شوك ،وطريق المستقيمين منھج  .امثال 19 : 15
الكسل يلقي في السبات ،والنفس المتراخية تجوع  .امثال 15 : 19

الكس~ن  cيحرث بسبب الشتاء ،فيستعطي في الحصاد و cيعطى  .امثال 4 : 20
 cتحب النوم لئ~ تفتقر .افتح عينيك تشبع خبزا  .امثال 13 : 20
عبرت بحقل الكس~ن وبكرم الرجل الناقص الفھم فإذا ھو قد ع~ه كله القريص ،وقد غطى العوسج وجھه،
وجدار حجارته انھدم ثم نظرت ووجھت قلبي  .رأيت وقبلت تعليما نوم قليل بعد نعاس قليل ،وطي اليدين قلي~
للرقود فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز  .امثال 34 - 30 : 24
قال الكس~ن :ا€سد في الطريق ،الشبل في الشوارع الباب يدور على صائره ،والكس~ن على فراشه الكس~ن
يخفي يده في الصحفة ،ويشق عليه أن يردھا إلى فمه الكس~ن أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة
المجيبين بعقل  .امثال 16 - 13 : 26
نوم المشتغل حلو ،إن أكل قلي~ أو كثيرا ،ووفر الغني  cيريحه حتى ينام  .جامعة 12 : 5
وإن كان أحد  cيعتني بخاصته ،وcسيما أھل بيته ،فقد أنكر اrيمان ،وھو شر من غير المؤمن .تيموثاوس
اcولى 8 : 5
و ليتعلم من لنا ايضا ان يمارسوا اعما cحسنة للحاجات الضرورية حتى  cيكونوا ب~ ثمر .تيطس14 : 3

مقالة العدد
المعنى المسيحي للعمل
إن العمل البشري ،في المسيحية ،اشتراك في عمل ﷲ نفسه .ف jينبغي أن نتص ّور ﷲ كما يتصوره الكثيرون
كائنًا عظي ًما خلق العالم دفعة واحدة وبعد ذلك تركه وشأنه وتربع على عرشه البعيد بين الكواكب متفرجًا عليه.
إن ھذه النظرة الصبيانية تخالف التعليم ا:لھي .فالسيد المسيح علّمنا قائ ًjفي إنجيله” :إن أبي حتى ا€ن
يعمل…“ .فا¯ إ ًذا  Rيزال يعمل في ھذا الكون ”الذي به يحيا ويتحرك ويوجد“ والخليقة  Rتزال مستمرة إذ إن
ﷲ  Rينقطع عن تدبير خjئقه وإدارتھا والعناية بھا بموجب تصاميمه ا:لھية الكلية الحكمة والغامضة الوصف.
ولكن ﷲ الذي خلق ا:نسان على صورته ومثاله شاء أن يك ّرم ا:نسان بھذا المقدار حتى إنه جعله مساھ ًما معه
في عمل الخلق فطلب منه ”أن يم °ا~رض ويتسلط عليھا“ ،وكيف يتم ذلك إ Rبالعمل اليدوي والعقلي؟ ولذلك
تذكرون كيف أن ﷲ عندما خلق آدم طلب منه أن يشتغل في الفردوس )وھذا عمل يدوي( وأن يدعو الحيوانات
بأسمائھا )وھذا عمل عقلي( .فكأن ا:نسان بعمله يك ّمل عمل الخالق بتلك القدرة عينھا التي وھبه الخالق إياھا
عندما جعله على صورته ومثاله .فإنكم مث ًjيا إخوتي عندما تأخذون الحجر أو الحديد أو الخشب أو غير ذلك
وتصنعون من ھذه المواد التي أعطاھا ﷲ ل±نسان أشياء جميلة مفيدة ،فعندئذ تساھمون في عمل ﷲ إذ تزيدون
على جمال الكون ونظامه وترتيبه ،جما ًRونظا ًما وترتيبًا أخرى ھي ثمرة ھذا العقل النيﱢر الذي أنعم ﷲ به علينا
وھذه اليد ا:نسانية المرنة الذكية التي ھي من أروع مواھبه.

يسوع العامل:
ھذا ھو المعنى المسيحي للعمل ولكن ھذا المعنى يزداد سم ًوا ووضوحًا عندما نفكر في عjقة يسوع المباشرة
بالعمل اليدوي” .لقد شاء السيد المسيح أن يط ّل على العالم بوجه عامل“ )ا~ب جورج( وقد أراد أن يشارك
العمال في حياتھم الوضيعة المتعبة ،فقام مدة عشرين سنة أو أكثر بعمل النجارين في مدينة الناصرة خاضعًا
ليوسف متعل ًما منه المھنة بالضبط كما يتعلم إخوتنا العمال الصغار مھن النجارة أو السكافة أو الميكانيك أو غير
ذلك… تصوروا يديه ا:لھيتين تعمjن ”بالفأرة“ و“المنشار“ و“المطرقة“ وقد قست جلدة كفيھما من اRحتكاك
المستمر با~دوات ،تصوروا العرق يتصبب من جبينه ا:لھي وتأملوا كيف رفع يسوع شأن ذاك العمل اليدوي
الذي كان ا~قدمون يحتقرونه معتبرين أنه عمل يليق بالعبيد وحدھم.
المزيد في الصفحة التالية

يسوع خ~ص العمال:

العمال الحركيون والمسيح:
وا€ن يجدر بنا أن نتأمل فيما يطلب الرب العامل ا:لھي منا~ ،ننا  Rنعرف مخلّصًا سواه وبنوره نسير.
أ -اcتحاد بيسوع:
ينتظر منا يسوع أيھا ا:خوة العمال أن نتخذه ھو نقطة اRرتكاز لحياتنا ،وأن نقيم بينه وبيننا اتحادًا شخصيًا
عميقًا بالصjة الحارة القلبية ،وتناول ا~سرار بتواتر وإيمان ومحبة ومطالعة كjمه ا:لھي في ا:نجيل” :ھا
أنا واقف على الباب وأقرع…“ ،فإذا فتحتم أبواب قلوبكم للرب أصبحتم تعيشون فيه ويعيش فيكم ،وھكذا
عندما تمارسون عملكم  Rتعودون وحدكم بل تصبحون بالفعل عاملين مع يسوع وتكتسب أعمالكم ھكذا ،مھما
كانت وضيعة ،قيمة إلھية  Rتُح ّد…
ب -الضمير المھني:
وعندئذ عندما تصلون إلى ھذا اRتحاد بالرب وتشعرون بأن يديكم اللتين تشتغjن الخشب والحديد والحجارة
إنما ھما يداه ~ن ”أجسادكم ھي أعضاء المسيح“ كما يقول الرسول بولس ،عندئذ  Rيسعكم إ Rأن تت ّمموا
العمل بكل دقة كما لو كان الرب نفسه يعمل عوضكم ،مفكرين أن في العمل خدمة للناس إخوتكم وأن الرب
أتى ليخدم.
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ج -العدالة اcجتماعية:
ضا أيھا ا:خوة أن تطالبوا بحقوق العمل وتدافعوا عنھا .إن استغjل ا:نسان واعتبار العمل
والمسيح يريدكم أي ً
ا:نساني بضاعة تشترى بأبخس ا~ثمان امتھان فادح لصورة ﷲ الكائنة في كل إنسان .إن شخصية ا:نسان،
~نھا خلقت على صورة ﷲ و~نھا اشتريت بالدم ا:لھي المسفوك على الجلجلة ،لھا قيمة  Rتق ّدر ولذلك R
يمكن أن تُستعبد ~حد” :قد اشتريتم بثمن ف jتصيروا عبيدًا للناس“ ،ھذا ما كتبه الرسول بولس.جاھدوا إذاً
بثبات ونشاط في سبيل حقوق العمل التي ھي بالنھاية حقوق ﷲ ،ولكن  Rتنسوا أنه ”ليس بالخبز وحده يحيا
ا:نسان“ كما قال الرب R .ينتفع المرء شيئًا إذا أكل وشرب وتنعّم ّ
وغذى عقله بالعلوم والفنون ،إن لم يدرك
المعنى الذي ~جله ُوجد ،فيعيش ويجاھد ويموت دون أن يكون لحياته أو لموته معنى يرضي متطلبات عقله
ورغبات كيانه العميقة R .تنسوا أن في قلب ا:نسان عط ًشا  Rترويه خيرات ا~رض كلھا وجوعًا  Rيشبعه
إ ّRاRتحاد الحبي با¯ واRشتراك في حياته ا~بدية غير المتناھية” .فماذا ينفع ا:نسان لو ربح العالم كله
وخسر نفسه أو ماذا يعطي ا:نسان فداء عن نفسه؟“ .جاھدوا في سبيل بناء عالم أفضل ،تألموا لكي تسود
عدالة ومحبة أكثر بين البشر ،ھذا واجب محتوم عليكم ~ن المسيحي الذي يلھج دو ًما بذكر ملكوت ﷲ
المنت َ
ظر ،يريد من أعماق قلبه أن تتحول ا~رض على شبه الملكوت .ولكن  Rتنسوا وسط جھادكم أن ملكوت
ﷲ  Rيرى و Rيلمس ~نه ”ليس من ھذا العالم“ كما قال الرب .وإنه في أعماق قلوبكم يبتدئ ،إذا اتحدتم
بالمسيح ،ويكتمل عند مجيء الرب المجيد في نھاية ا~زمان” :فإنه ليست لنا مدينة ثابتة إنما ننتظر ا€تية“
كما يقول الرسول.
جاھدوا ضد الظلم واRستغjل ،فھذه شھادة للمسيح .ولكن  Rتدعوا للحقد سبي ًjإلى نفوسكم .فانتصار
الظالمين ا~كبر ،ومن ورائھم رئيس الظلمة إبليس ،ھو أن يجعلوكم فريسة للحقد الذي يش ّوه صورة ﷲ فيكم
ويعطل إنسانيتكم .ساھموا يا إخوتي في تحطيم أصنام الظلم واRستعباد ،فإن الرب يسوع رذل م ّمون ،إله
المال ،معبود الكثيرين ،ورسوله يوحنا أوصى قائ” :ًjيا أوRدي احفظوا أنفسكم من ا~صنام“ .فالمسيحي R
يعبد إ Rربًا واحدًا ،ربًا ھو سيد البرايا بأسرھا وسيد نفوسھا التي خلقھا وحرّرھا .حطموا ا~صنام بجرأة،
ولكن احترزوا من أن تقيموا عوضھا في قلوبكم وفيما بينكم صن ًما آخر رھيبًا ،صنم الحقد الشنيع فتُستعبدوا له
وتكونوا أنتم أول ضحاياه .لذلك أبغضوا الظلم وحاربوه ولكن أحبوا جميع الناس وأشفقوا على ھؤRء الذين إذ
يظلمون يصبحون عبيدًا أذRء لقوى الشر العاملة فيھم.
على ھذه الطريق سيروا يا عمال الحركة مشتركين مع جميع الذين يشھدون لحقيقة المسيح ،من عمال اليد
وعمال الفكر ،كونوا لجميع العمال بدون استثناء إخوة مخلصين مضحّين واشھدوا بينھم للرب بنقاوتكم
ومحبتكم وأمانتكم لكي يشرق الرب بكم في عالمنا المضطرب الذي يتخبط في ظلمة مريعة ،غير عالم أن
مخلّصه قريب .فأرشدوه أنتم إلى ھذا المخلّص الذي شاء أن يدعى على ا~رض ابن النجار والذي وھبنا
بقيامته النصر على كل عبودية وكل ظلمة وكل شر.

إعداد عاطف الطيب
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رحلة حياة
قصة حياة القديس بولس الرسول
ُولد شا ُول )بولس( في السنة الخامسة الميjديّة تقريباً ،في مدينة طرسوس التي كانت مركزاً من مراكز التھذيب
العقلي ،فقد كثرت فيھا معاھد العلم والتربيّة .وكانت مركزاً للفلسفة الرواقيّة التي ظھر تأثيرھا في كثير من
تعبيرات الرسول عن المبادئ المسيحيّة .كان والديّه يھوديين من سبط بنيامين )روم ،1/11في  ،(5/3أصبح
شا ُول »عبراني من العبرانيين« )في  ،(5/3كان ملتزما ً بالمعتقدات الفريسيّة الصارمة ويدين بالوRء الشديد
للتقاليد الدينيّة ،على مثل والده الذي كان فريسيا ً محافظا ً صارماً ،ويشغل منصبا ً ھاما ً في المدينة .اسم شا ُول
يعنى بالعبرية المشتھى أو المطلوب في الصjة ،مما يفيد أن والديه كانا يصليان لكي يُرزقا بولد .لذلك بعد
ميjده من المحتمل أن يكون والداه نذراه لخدمة ﷲ ،ولھذا أرسjه مبكراً لدراسة الناموس والتوراة .وتعرّف
على الناموس وقوانينه المتعددة )الميشنا( .كان شا ُول مواطنا ً رومانيا ً حيث أنه ُولد في طرسوس كيليكيّة ،وھي
مركز الثقافة الھللينية )أع  .(12/25 ،3/22حيث أتقن شا ُول في طرسوس اللغة اليونانيّة ،وحصل على لقب
فخري صعب المنال وھو لقب المواطن الروماني ،ولقد ورث بولس ھذا اللقب عن والده .وأدى ھذا اللقب
الشرفي خدمات كثيرة في كثير من المواقف والظروف العصيبة.
تعلم في فترة صباه الثقافة اليونانيّة ،وكان شا ُول في الثالثة عشرة عندما أرسله أبواه إلى أورشليم ،ليتعلم على
يدي جمjئيل أشھر معلمي إسرائيل ،لكي يتعلّم فيھا أصول الدين ،ويتثقف بثقافة أورشليم بھدف تعلّم التعليم
الحاخامي مع تفسيراته الشرعية وا~دب الفولكلوري .كما تعلّم شا ُول حرفة "صناعة الخيام" )أع .(3/18بعد أن
مكث عند جمjئيل عدد من السنوات ،أصبح متحمسا ً دينيا ً وعنيداً ومتعصبا ً وغيوراً في اضطھاد الذين خالفوه
في الرأي ،وحاقداً على من اعتقدوا أن مراسم التدين الظاھرية التي اعتصم بھا علماء الناموس ليست الطريق
القويم لعبادة ﷲ.
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كان شا ُول يھوديا متعمقا في شريعة وسنن آبائه ،كما أنه أيضا ً يمتاز بحماسه الديني الذي يفوق كل أقرانه
)1قور  ،10-9/15غل  ،14-13/1في 1 ،6-5/3تيم ،(13-12/1وھذا ما دفعه أن يبحث عن الطرق والوسائل
التي تساعده على أن يدمر الكنيسة الناشئة باعتبارھا ھادمة الشريعة والتقاليد ،وھذا الحماس الكبير وصل إلى
حد التعصّب الفريسي .كان شا ُول مختلفا ً عن كل أقرانه ،إذ كان يسعى إلى الكمال الديني وھذا ما جعله
مضطھداً للكنيسة.
انطلق شا ُول بقوة نشاطه العدائي ضد الكنيسة من أورشليم مح ّم ًjبرسائل لمضايقة مجتمع دمشق المسيحي
ط َع حولَه ،ف َسقَ َ
الصغير» .وبَينَما ھو سائِرٌ ،إذا نو ٌر ِمنَ السﱠما ِء قد َس َ
صوتًا يَقو ُل له:
ط إِلى ا~َرض ،و َس ِم َع َ
شا ُول ،شا ُول ،لِماذا تَض َ
ط ِھ ُدني؟« )أع  .(4-3/9فكان سؤاله الفوري » َمن أَنتَ يا ربّ ؟« .إثر ھذا اللقاء الفريد
من نوعه نجد شا ُول يشرق في داخله نور المسيح ،فيتساءل» :يا رب ،ماذا تريد أن أفعل؟« )أع .(6/9أرشده
الرب يسوع المسيح مباشرة نحو حنانيا الذي قام بتعميده .ثم بقي أياما ً في دمشق ثم انطلق إلى الصحراء العربية
لقضاء خلوة روحية )غل  ،(18-15/1ثم عاد ملتھبًا بالروح القدس يكرز في المسكونة كلھا .ملتھب مشتاقًا أن
يضم العالم كله إلى ملكوت ﷲ ،لينعم الكل بالمسيا المخلص .بعد اRھتداء يُطلق سفر أعمال الرسل على شا ُول
اسم )بولس( ،حيث قيل »أما شاول الذي ھو بولس أيضا ً« )أع  (9/13ومعناه )الصغير(

حياته الدعوية
بعد عودته من بjد العرب عاد إلى أورشليم ،وھو راغب بلقاء رسل المسيح ،فمكث عند بطرس خمسة عشر
يوما ً قابل خjلھا يعقوب البار ،عقب ذلك ابتدأ برحjته ،ولكنه قام أو ًRبالتبشير في سوريا وكيليكية.
الرحلة الدعوية ا~ولى :بدأت من أنطاكية ،رافقه فيھا برنابا وفي قسم منھا مرقس .كانوا يتبعون أسلوبا ً معينا ً
في الدعوة ،فقد كانوا يتنقلون من مدينة إلى أخرى ينادون بالخjص بيسوع المسيح في مجامع اليھود وفي
ا~سواق والساحات العامة حيث أوجدوا جماعات مسيحية جديدة وأقاموا لھا رعاة وقساوسة .انقسم اليھود من
سامعيھم بين مؤيد ومعارض.
مجمع أورشليم :حوالي عام  48م وقعت أزمة بين مسيحيي أنطاكية حول مسألة الختان عندما وصل إلى المدينة
مسيحيون ذو خلفية يھودية يطالبون بضرورة تطبيق شريعة الختان على المسيحيين القادمين من الديانات
الوثنية لكي ينالوا الخjص ،أما بولس وبرنابا فقد خالفا ذلك بشكل كبير ،ولما لم يتمكنا من حل المسألة أرسلت
كنيسة أنطاكية بھما مع أناس آخرون إلى الرسل ومشايخ أورشليم للنظر في ا~مر .وتم عقد ما يعتبره مؤرخو
الكنيسة أول مجمع كنسي وھو مجمع أورشليم وافقت فيه الكنيسة على مقترحات بولس بأن  Rيلزم بالختان
ا~مميون المؤمنون بالمسيح وإنما يكتفى منعھم عن نجاسات ا~صنام والزنى والمخنوق والدم .بفضل ذلك
المجمع تحدد وجه المسيحية كديانة مستقلة وليس كفرع من فروع اليھودية.
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الرحلة الدعوية الثانية :في الرحلة الثانية أراد برنابا اصطحاب مرقس معھما ولكن بولس لم يوافق على ذلك
فوقع شجار فيما بينھما افترقا على إثره ،ومضى بولس في طريقه مع سي jأحد الوعاظ المسيحيين .كان ھدف
بولس الرئيسي ھو افتقاد الجماعات المسيحية التي أقامھا في رحلته ا~ولى ،وفي لسترة التقى بتيموثاوس الذي
انضم إليه ھو ا€خر .أسس بولس كنائس جديدة في فيلبي وتسالونيكي وبيرية وأثينا وكورنثوس .وخjل إقامته
في كورنثوس قام بولس بكتابة رسالتيه ا~ولى والثانية إلى أھل تسالونيكي )حوالي عام  52م( ،ومن المحتمل
أنه كتب في تلك الفترة أيضا رسالته إلى الغjطيين .أبحر بولس بعد ذلك إلى قيصرية في فلسطين ومنھا قام
بزيارة ~ورشليم ومن ثم عاد إلى أنطاكية.
الرحلة الدعوية الثالثة :ذھب بولس في الرحلة الثالثة إلى غjطية ثم إلى فريجية ومنھا إلى أفسس ،وكانت فترة
العامين والنصف التي قضاھا في أفسس ھي أكثر فترات حياته إثماراً ،كتب فيھا رسالتيه ا~ولى والثانية إلى
أھل كورنثوس )حوالي عام  56م( .بعدھا ذھب بنفسه إلى كورنثوس حيث يعتقد أنه كتب فيھا رسالته إلى أھل
روما ،ثم عاد إلى أفسس وبعدھا إلى أورشليم حيث اعتقل فيھا ،وكانت تلك ھي زيارته ا~خيرة للمدينة المقدسة
)بين عامي  57و 59م(

إعداد فريق عشاق ﷲ
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شعر
إتقان العمل
أحمد شوقي
إيـھـا الـعـمـال أفـنـوا
الـعـمـر كـداً وإكـتـسـابـا ً
وأعـمـروا ا~رض فـلـوR
سـعـيـكـم أمـسـت يـبـابـا ً
أتـقـنـوا يـحـبـبـكـم ﷲ
ويـرفـعـكـم جـنـابـا ً
إن لـلـمـتـقـن عـنـد ﷲ
والـنـاس الـثـوابـا
أرضـيـتـم أن تُـرى
مـصـر مـن الـفـن خـرابـا
بـعـد مـا كـانـت سـمـا ًء
لـلـصـنـاعـات وغـابـا
أطـلـبـوا الـحـق بـرفـقـ
وأجـعـلـوا الـواجـب دابـا
وأسـتـقـيـمـوا يـفـتـح ﷲ
لـكـم بـابـا ً فـبـابـا ً
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ومن طريف ما قاله اrمام علي عن العمل وأشياء أخرى:
ت حـقا ً
لنـــعـــم اليـــو ُم يـــو ُم السـب ِ
لصـــي ٍد إن أردت بـــــ jامـــتــراء
وفــــي ا~حـــ ِد البـــنا ُء ﱠ
~ن فـــيه
تب ّدى ﷲ فـــي خـــلـــــق الســـماء
وفــــي اRثـــنين إن ســـافـرت فيه
بـــالنـــجاح وبـــالثـــــرا ِء
ستــظف ُر
ِ
ومن يرد الحــجـــامة فالثــــــjثـــا
ففـــي ســـاعـــاتــــھا حر ُ
ق الدما ِء
وإن شـــرب امـــر ٌؤ يــــومــا ً دوا ًء
فنـــعم اليـــــوم يــــو ُم ا~ربــعــــا ِء
حــاج
وفي يوم الخمـــيـس قضــا ُء
ٍ
ُ
يــــأذن بـــالــــــدعـاء
فـــفـــيه ﷲ
وفـــي الجمـــعات تــزوي ٌج وعـرسٌ
ولــذات الــــرجـــال مـــع النــساء
وھذا العلـــم لـــم يــــعلــمـــــــه
إّ R
وصــــــي ا~نـــبــــياء
نـــبــــي أو
ﱡ
ﱞ
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الرجل الميسور وابنه
يُحكى ﱠ
أن رج ًjميسوراً  ،كان له ولد وحيد  ،بالغتأ ﱡمهُ في تدليله والخوف عليه  ،حتى كبر  ،وأصبح شابﱠاً،
ﱠ
ً
ي عمل ،وRيجيد سوى التسكع في الطرقات ،واللھو واقتراف الملذات ،معتمدا على المال الذيتمنحه
Rيتقن أ ﱠ
ً
إيﱠاه أ ﱡمهُ خفية ،ودون علم والده!
وذات صباح  ،نادٮا~ب ولده  ،وقال له:
كبرت يابني  ،وصرتَ شابﱠا ً قويﱠا ً ،ويمكنك ،منذ اللحظة ،اRعتماد على نفسكَ  ،وتحصيل قوتِكَ بِ َك ﱢدكَ وعرق
جبينك.
قال اRبن محت ﱠجا ً:
ولكنني ُ R
ي عملياأبي!
أتقن أ ﱠ
قال ا~ب:
يمكنك أن تتعلﱠم  ..وعليكَ أن تذھب ا€ن إلى المدينة وتعمل  ..وإيﱠاكَ أن تعود منھا قبل أن تجمع ليرةًذھبيةً،
ي!
وتحضرھا إل ﱠ

وفي صباح اليوم الثاني ،خرج الولد يريد المدينة ،وما إن تجاوز الباب ،حتى لحقت به أمه ،وأعطته ليرة
ثانية ،وقالت له:
 Rتعد سريعا ً .امكث في المدينة يومين أو ثjثة ،ثم أحضرالليرة وقدﱢمھا لوالدك.
المزيد في الصفحة التالية

تابع اRبن سيره ،حتى وصل إلى المدينة،وأمضى فيھا ثjثة أيام ،ثم عاد ،وق ﱠدم الليرة الذھبية لوالده قائ:ًj
ُ
عانيت وتع ﱠذ ُ
ُ
حصلت على ھذه الليرة .تفضﱠلياأبي!
بت كثيراً ،حتى
تناول ا~ب الليرة ،وتأملھا ،ثم ألقى بھا بين جمر الموقدقائ:ًj
إنھا ليست الليرة التي طلبتھا منكَ  ..عليكَ أن تحضرغيرھايابني!
سكتَ الولد ،ولم يتكلم!

التاجر والطائر الكسيح
يروى أن أحد التجار استأذن أحد الصالحين وطلب منه الدعاء ~نه خارج في رحلة تجارية إلى بjد بعيدة
يبيع ويشتري ثم يعود إلى مدينته ،وما ھي إ Rأيام حتى عاد ذاك التاجر إلى بلده ووجد الشيخ في المسجد،
فاستغرب الشيخ من وجوده ،ألم تستأذن؟ ألم تطلب الدعاء للسفر البعيد ما الذي حذا بك أن تعود ،قال :أيھا
الشيخ الجليل ،لقد رأيت في طريق سفري وعلى بعد أميال ومسافة قصيرة رأيت أمراً عجبا ً جعلني أغير رأي
فأعود إلى بلدي ،قال :وما الذي رأيت؟ قال :أواني المبيت إلى غار ،فوجدت داخل الغار طائراً كسيحا ً  Rيقدر
على الطيران ،أعمى  Rيبصر ما حوله ،فقلت :كيف يعيش ھذا الطائر ،وبينما أنا أسأل نفسي وأتساءل وإذ
بطائر آخر يأتي إلى الغار وفي فمه طعام فيطعم ھذا الطائر الكسيح ا~عمى ،فقلت :إذا كان ﷲ ع ﱠز وجل قد
ھيأ للطائر الكسيح ا~عمى من يطعمه فإن ﷲ ع ﱠز وجل قادر على أن يحضر إلي رزقي ويرزقني وأنا في
بلدي ولذلك عدت ،وھنا غضب الشيخ وقال:
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نفحات صوفية
مدح العمل وذم الكسل في كتاب ا€مثال للملك سليمان الحكيم
منذ بدء الخليقة ،وضع ﷲ آدم في ا~رض وأوصاه أن يعملھا ويحفظھا .فاRجتھاد بركة والكسل والخمول
خطيّة.
عن الكسل وآثاره
ٌ
عريف أو ُمت َسلﱢطٌ ،وتُ ِع ّد في
" ْاذھَبْ إلى النّ ْملَة أيﱡھا الكسْjن .تأ ّملْ طُرُقھا و ُك ْن حكي ًما .الّتي ليْس لھا قائ ٌد أو
ال ّ
صيْف طعا َمھا ،وتجْ َم ُع في الحصاد أُ ْكلھا .إلى متى تنا ُم أيّھا الكسْjن؟ متى تَ ْنھَض من نَوْ ِمك؟ قلي ُل نَوْ م ب ْع ُد
ْ
قليل نُعاس ،وطَ ﱡي الي َديْن قلي ًjللرّقود ،فيأتي فَقرُك َكساع وع ََو ُزك َكغاز" ).(11-6 :6
" َك ْالخَ ّل ل°سْنان ،وكال ﱡدخان لل َعيْنين ،كذلِكَ الكس ُ
ْjن للﱠذين أرْ َسلوه" ).(26 :10
اج ِم ْن َشوْ ٍكَ ،و َ
" َ
ط ِري ُ
ط ِري ُ
ق ْال ُم ْستَقِي ِمينَ َم ْنھَ ٌج" ).(19 :15
ق ْال َك ْسِ َjن َك ِسيَ ٍ
ْ
ْ
ْ
تَ ،والنﱠفسُ ال ُمت ََرا ِخيَةُ تَجُو ُع" ).(15 :19
"اَ ْل َك َس ُل يُلقِي فِي ال ﱡسبَا ِ
"اَ ْل َك ْسُ َjن ي ُْخفِي يَ َدهُ فِي الصﱠحْ فَ ِةَ ،وأَ ْيضًا إِلَى فَ ِم ِه  َRيَ ُر ﱡدھَا" ).(24 :19
"اَ ْل َك ْسُ َjن  َRيَحْ ر ُ
صا ِد َو َRيُ ْعطَى" ).(4 :20
ب ال ﱢشتَا ِء ،فَيَ ْستَ ْع ِطي فِي ْال َح َ
ُث بِ َسبَ ِ
ْطي َو َRيُ ْم ِس ُ
ان ال ﱡش ْغ َل .اَ ْليَوْ َم ُكلﱠهُ يَ ْشتَ ِھي َش ْھ َوةً ،أَ ﱠما الصﱢ دﱢي ُ
ك" )أمثال
ق فَيُع ِ
" َشھ َْوةُ ْال َك ْسِ َjن تَ ْقتُلُهُ َ~ ،ﱠن يَ َد ْي ِه تَأْبَيَ ِ
.(26-25 :21
31
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
" َعبَرْ ُ
ص الفَھ ِْم ،فَإ ِ َذا ھُ َو قَ ْد َعَjهُ ُكلﱠهُ القَ ِريصُ َ ،وقَ ْد غَطى ال َعوْ َس ُج
ت بِ َح ْق ِل ال َك ْسِ َjن َوبِكَرْ ِم ال 32ﱠرج ُِل النﱠاقِ ِ
33
ْ
ْ
َ
َوجْ ھَهَُ ،و ِجدَا ُر ِح َجا َرتِ ِه ا ْنھَ َد َم .ثُ ﱠم نَ َ
ْت َوقَبِل ُ
ْت قَلبِيَ .رأي ُ
ت َو َو ﱠجھ ُ
ظرْ ُ
ت تَ ْعلِي ًما :نَوْ ٌم قَلِي ٌل بَ ْع ُد نُ َعاسٌ قَلِيلٌ،
ْ 34
َو َ
َاز" ).(34-30 :24
ط ﱡي ْاليَ َدي ِْن قَلِي ًjلِلرﱡ قُو ِد ،فَيَأتِي فَ ْقرُكَ َك َع ﱠدا ٍء َوع ََو ُزكَ َكغ ٍ
اش ِه.
ع!« .اَ ْلبَابُ يَ ُدو ُر َعلَى َ
"قَ َ
صائِ ِر ِهَ ،و ْال َك ْسُ َjن َعلَى فِ َر ِ
ال ْال َك ْسُ َjن» :ا~َ َس ُد فِي الطﱠ ِر ِ
يق ،ال ﱢش ْب ُل فِي ال ﱠش َو ِ
ار ِ
اَ ْل َك ْسُ َjن ي ُْخفِي يَ َدهُ فِي الصﱠحْ فَ ِةَ ،ويَ ُش ﱡ
س ْب َع ِة
ق َعلَ ْي ِه أَ ْن يَ ُر ﱠدھَا إِلَى فَ ِم ِه .اَ ْل َك ْسُ َjن أَوْ فَ ُر ِح ْك َمةً فِي َع ْين َْي نَ ْف ِس ِه ِمنَ ال ﱠ
ْال ُم ِجيبِينَ بِ َع ْقل" ).(16-13 :26
عن العمل وبركاته
صا ِد
"اَ ْل َعا ِم ُل بِيَ ٍد َر ْخ َو ٍة يَ ْفتَقِرُ ،أَ ﱠما يَ ُد ْال ُمجْ تَ ِھ ِدينَ فَتُ ْغنِيَ .م ْن يَجْ َم ُع فِي ال ﱠ
ْف فَھ َُو اب ٌْن عَاقِلٌَ ،و َم ْن يَنَا ُم فِي ْال َح َ
صي ِ
فَھ َُو اب ٌْن ُم ْخ ٍز" ).(5-4 :10
"يَ ُد ْال ُمجْ تَ ِھ ِدينَ تَسُو ُد ،أَ ﱠما الر ْﱠخ َوةُ فَتَ ُك ُ
ون تَحْ تَ ْال ِج ْزيَ ِة" ).(24 :12
"نَ ْفسُ ْال َك ْسِ َjن تَ ْشتَ ِھي َوَ َRش ْي َء لَھَاَ ،ونَ ْفسُ ْال ُمجْ تَ ِھ ِدينَ تَ ْس َم ُن" ).(4 :13
ف َR .يَقِ ُ
وك يَقِ ُ
َاع!" ).(29 :22
"أَ َرأَيْتَ َر ُجُ ًjمجْ تَ ِھدًا فِي َع َملِ ِه؟ أَ َما َم ْال ُملُ ِ
ف أَ َما َم الرﱡ ع ِ
َمن استفاد من الحكمة الواردة في ھذه ا€يات درّب نفسه على العمل بنشاط وبفرح ،فصار نافعًا لنفسه ولعائلته
ولمجتمعه ونال كرامةً كثيرة.
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صفحة الختام
مزمور 71
1
صيِ ،م ﱠم ْن أَ َخ ُ
اف؟ الرﱠبﱡ ِحصْ ُن َحيَاتِيِ ،م ﱠم ْن أَرْ تَ ِعبُ ؟
وري َو َخِ َj
 2اَلرﱠبﱡ نُ ِ
ي َوأَ ْعدَا ِئي َعثَرُوا َو َس َقطُوا.
ي ا~َ ْش َرا ُر لِيَأْ ُكلُوا لَحْ ِميُ ،م َ
ِع ْن َد َما ا ْقتَ َر َ
ضا ِيقِ ﱠ
ب إِلَ ﱠ
ك أَنَا ُم ْ
اف قَ ْلبِي .إِ ْن قَا َم ْ
 3إِ ْن نَ َز َل َعلَ ﱠي َجيْشٌ َ َRي َخ ُ
ط َمئِ ﱞن.
ي َحرْ بٌ فَفِي ذلِ َ
ت َع َل ﱠ
َ 4وا ِح َدةً َسأ َ ْل ُ
ال
ت ِمنَ الرﱠبﱢ َوإِيﱠاھَا أَ ْلتَ ِمسُ  :أَ ْن أَ ْس ُكنَ ِفي َب ْي ِ
ت الرﱠبﱢ ُك ﱠل أَي ِﱠام َحيَاتِي ،لِ َك ْي أَ ْنظُ َر إِلَى َج َم ِ
ﱠس فِي ھَ ْي َكلِ ِه.
الرﱠبﱢ َ ،وأَتَفَر َ
َ~ 5نﱠهُ ي َُخبﱢئُنِي فِي َم َ
ص ْخ َر ٍة َيرْ فَ ُعنِي.
ظلﱠتِ ِه فِي َيوْ ِم ال ﱠش ﱢر .يَ ْستُ ُرنِي بِ ِس ْت ِر َخ ْي َمتِ ِهَ .علَى َ
6
اف .أُ َغنﱢي َوأ ُ َرنﱢ ُم لِلرﱠبﱢ .
َوا€نَ َيرْ تَفِ ُع َر ْأ ِسي َع َلى أَ ْعدَائِي َحوْ لِي ،فَأ َ ْذبَ ُح ِفي َخ ْي َمتِ ِه َذبَائِ َح ْالھُتَ ِ
7
صوْ تِي أَ ْد ُعو فَارْ َح ْمنِي َوا ْس َت ِجبْ لِي.
اِ ْستَ ِم ْع يَا َربﱡ  .بِ َ
8
اطلُبُوا َوجْ ِھي«َ .وجْ ھَكَ يَا َربﱡ أَ ْ
تْ :
ك قَا َل قَ ْلبِي» :قُ ْل َ
طلُبُ .
لَ َ
9
س ُ◌ ْخ ٍط َع ْبدَكَ  .قَ ْد ُك ْن َ
 َRتَحْ جُبْ َوجْ ھَ َ
ت عَوْ نِي فَ َjتَرْ فُضْ نِي َوَ َRت ْت ُر ْك ِني يَا إِلهَ
ك َعنﱢي َR .تُ َخيﱢبْ بِ َ
صي.
َخِ َj
ض ﱡمنِي.
 10إِ ﱠن أَبِي َوأ ُ ﱢمي قَ ْد تَ َر َكا ِني َوالرﱠبﱡ يَ ُ
َ 11علﱢ ْم ِني يَا َربﱡ َ
ب أَ ْعدَائِي.
ط ِري َقكَ َ ،وا ْھ ِدنِي ِفي َس ِبيل ُم ْستَقِ ٍيم بِ َسبَ ِ
12
ور َونَافِ ُ
ث ظُ ْل ٍم.
 َRتُ َسلﱢ ْم ِني إِلَى َم َر ِام ُم َ
يَ~ ،نﱠهُ قَ ْد قَا َم َعلَ ﱠ
ضايِقِ ﱠ
ي ُشھُو ُد ُز ٍ
 13لَوْ  َRأَنﱠ ِني آ َم ْن ُ
ض ا~َحْ يَا ِء.
ت بِأ َ ْن أَ َرى جُو َد الرﱠبﱢ فِي أَرْ ِ
 14ا ْن َت ِظ ِر الرﱠبﱠ  .لِ َيتَ َش ﱠد ْد َو ْليَتَ َش ﱠج ْع قَ ْلبُكَ َ ،وا ْنتَ ِظ ِر الرﱠبﱠ .
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