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األحد الرابع بعد عيد الصليب العنوان األحد

١صفحة

مثل العبد األمني احلكيم
(متّى ٤٥/٢٤-٥١)

امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ
هِ؟ ينِ حِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

مقدّمة
نْ  يَةِ مِ تَبَقِّ ةِ الـمُ ْبَعَ َر ابيعِ األ عَ األَسَ يَّة، مَ سِ قْ َتِها الطَّ ْر تَرِبُ إِلى نِهايَةِ دَو يَّتَنا املارونِيَّةَ تَقْ ْجِ إِنَّ لِيتُور
لَكُوتِهِ  لولِ مَ يءِ املسيحِ وَحُ جِ دَثِ مَ ن حَ بِرُنا عَ بَةِ النِّهايات الَّتي تُخْ دِ خِطْ نْ بَعْ مِ ليب. فَ نِ الصَّ زَمَ
ارِ  ْتِظَ لَةِ االن رْحَ اءِ مَ نْ كَيْفِيَّةِ قَضَ " عَ ةِ، "أَمثَاالً قَ تْرَةِ الَّالحِ ذِهِ الفَ يَّا لِهَ ُ اللِّيتورجِ تَار ْض، تَخْ َر لى األ عَ
 ، يَّةَ واقِفَ احلَياتِيَّةَ اليَومِ لُ الـمَ مِ تَعْ وَ نَوعٌ أَدَبِيٌّ يَسْ ": هُ ثَلُ . "أَلـمَ ظيمِ ذا احلَدَثِ العَ دَادِ لِهَ تِعْ وَاالسْ
ودَةُ إِلى  مير والعَ صُ الضَّ وَ فَحْ ثَل" هُ ةٍ. غَايَةُ "الـمَ ةٍ بَسيطَ يَّةً قَصيرَةً، بِلُغَ مِ ةً حِكـَ لِيُؤَلِّفَ قِصَّ

تِهِ في اإلِجنيل. مَ ايا اهللاِ وَكَلِ ةِ وَصَ لَى نُورِ وَحِكْمَ يَّة، عَ صِ خْ سيرَةِ احلَياةِ الشَّ وميِ مَ الذَّاتِ لِتَقْ
دَادِ  تِعْ وعِ االسْ وضُ ارِ مَ عُ في إِطَ نيِ، تَقَ قَ َّحِ دَينِ الال د كَما لِألَحَ َحَ ذا األ ِيليَّة لِهَ إِنَّ النُّصوصَ اإلِجنْ
ةِ  كْمَ بِحِ ط  َةً فَقَ صور حْ وَمَ ةً  ضَ ى غَامِ تَبْقَ اتِهِ  المَ وَعَ جيئِهِ  أَنَّ وَقتَ مَ ا  بِمَ فَ جيءِ املسيح.  مَ لـِ
لَينا  بُ عَ مّ الَّذي يَجِ َهَ َمرِ األ نا نَحوَ األ ْتِبَاهَ هُ ان تّى يُوَجِّ وَ اإلِجنيليُّ مَ ا هُ ماوِيِّ، هَ ةِ اآلبِ السَّ فَ رِ عْ وَمَ
تّى  انَةٍ ثَابِتَةٍ حَ بْرٍ وَأَمَ َلَةُ وَقتٍ وَصَ أ سْ َّهُ مَ َن ً، ألِ ال هْ رًا سَ وَ لَيسَ أَمْ ار". وَهُ ْتِظَ ل بِهِ: "أَالن مَ تَهُ وَالعَ فَ رِ عْ مَ
بْدِ  ثَلِ العَ عَ "مَ د. مَ اصِ قَ ذهِ الـمَ ةَ هَ زَعَ اوِلَ زَعْ ، لِتُحَ وقِفٍ كذَا مَ ةٌ في هَ ريصَ بَةُ حَ رِ النِّهايَة. وَالتَّجْ
ةِ  دْمَ ؤولِيَّةِ خِ َسْ ملِ انَة  َمَ األ لَّبُ  تَتَطَ جيءِ املسيح  ْتِظارِ مَ ان لَةَ  رحَ أَنَّ مَ اإلِجنيليُّ  نا  يُنَبِّهُ نيِ"،  َمِ األ

وَة. اإلِخْ

دًّا.  تَلِفُ جِ يَخْ رُ سَ َمْ ا، أَأل ةِ في وَقْتِهَ سؤُولِيَّةِ اخلِدْمَ مَ رِّيرٍ لِيَقومَ بـِ بْدٍ شِ لى عَ يِّدِ البَيْتِ عَ تِيارُ سَ اخْ
وِيهِ  َة. فَما يَحْ احلِ ريرَةِ وَالصَّ َّغَبات الشِّ رْكَزُ األَهواءِ وَالر وَ مَ لْبُ هُ ليمٍ وَالقَ بْدِ غَيرُ سَ لْبُ العَ قَ فَ
رُ  َخَّ يَتأ "سَ ذَاتَهُ:  اطِبُ  يُخَ ِدُهُ  جنَ رّيرُ  الشِّ بْدُ  العَ ذا  هَ  . َقوالِ وَاأل األَعمالِ  في  يًّا  لِ جَ رُ  هَ يَظْ لْبُ  القَ
عامِ ألَهلِ  طاءِ الطَّ يِّدِهِ "بِإِعْ رَ سَ د نَبَذَ أَمْ يِّدُهُ. لَقَ يَّتُهُ هِيَ أَنانِيَّتُهُ وَلَيسَ سَ عِ رْجَ ـمَ يِّدي!"، فَ سَ
ةِ الَّتي  ماعَ ْتِمائِهِ لِلجَ دَم ان هِ وَعَ نْ رَفْضِ بِّرًا عَ عَ م، مُ بَهُ رِ لَّ الوَقْتَ لِيَضَ تَغَ هِ" وَاسْ البَيت في حينِ
ةِ  ماعَ وَ يَنتَمي إِلى جَ هُ تِهِ، فَ قيقَ بْدُ على حَ ذا العَ رَ هَ هَ ذِه، ظَ رُّفاتِهِ هَ طِها. بِتَصَ كُنُ في وَسْ يَسْ
وَ إِذًا، يَعيشُ في البيتِ كَدَخيلٍ وَلَيسَ  هُ رّ. فَ مالَ الشَّ َّذائِلَ وَأَعْ ارِسونَ الر كّيرينَ أَي الَّذينَ ميُ السِّ

تِهِ. قيقَ لى حَ ْهُ عَ رَت هَ بْثَهُ وَأَظْ تْ خُ حَ لَ بِها فَضَ ؤولِيَّةُ الَّتي أُوكِ سْ لِ البَيت، وَالـمَ نْ أَهْ ردٍ مِ كَفَ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

رٍ  هَ سَ وَقتُ  وَ  هُ يِّد،  السَّ ودَةِ  لِعَ ْتِظارٍ  ان وَقْتُ  وَ  هُ  ، احلَكيمِ األَمنيِ  بْدِ  لِلعَ بَةِ  بِالنِّسْ  " "أَلوَقْتُ
 . بِتَفانٍ الذَّات  طاءِ  وَعَ ةِ  دْمَ لِلخِ رٌ  مَ تَثـْ سْ مُ وَقتٌ  وَ  هُ ا،  هَ ينِ حِ في  سؤُولِيَّتِهِ  مَ لِتَتْميمِ  وَجِهادٍ 
دَفْ وَال  َهوائِهِ، بِال هَ لِمٌ ألِ تَسْ سْ َّهُ مُ َن نى لَهُ، أل عْ رّير، ال مَ بْدِ الشِّ نْطِقِ العَ " في مَ بَيْنَما "الوَقتُ
أَي  رّيرَة  الشِّ وَرَغَباتِهِ  َفْعالِهِ  أل ا  ابِقً طَ مُ يَكونُ  سَ زاؤُهُ  جَ ذا،  لِهَ فَ رَغَباتِهِ.  ْقيقِ  حتَ وَى  سِ مّ  هَ
البُكاءُ  رائني" حيثُ  الـمُ عَ  يّ "مَ كَانِهِ احلَقيقِ إِلى مَ مَّ  لِيَنْضَ ة،  وَاجلَماعَ البَيتِ  ن  ل" عَ صْ "الفَ

َلَم. ةُ واأل ديد والنَّدامَ مُّ الشَّ وَالغَ

خالصة روحيّة
مالِنا وَلِكَيفِيَّةِ  َعْ ؤولِيَّاتِنا وَأل سْ مَ ْتِباهِ لـِ ونا لِالن مائِرَنا وَيَدعُ بْدِ األَمنيِ احلَكيم يُنَبِّهُ ضَ ثَلُ العَ مَ
ةَ الَّتي  مَّ هَ ن الـمَ ديدٍ عَ ن جَ ثِ مِ ياتِنا وَالبَحْ ةِ حَ عَ راجَ مُ ةٌ لـِ لِحَّ وَةٌ مُ َّها دَعْ تِعمالِ أَوقاتِنا. إِن اسْ
ةِ  دمَ بِخِ يَقومُ  سؤُولِيَّتِهِ  مَ وَبـِ تِثْناء،  اسْ دونِ  ن  مِ  ، ؤُولٌ سْ مَ نَّا  مِ دٍ  واحِ فَكُلُّ  اهللا.  بِها  أَوكَلَنا 
بِأنَّ  نا  يُنَبِّهُ ثَل  الـمَ ذا  هَ  . َّبّ الر غِيابِ  تْرَةِ  فَ طِيلَةَ  أَو  ْض  َر األ هذهِ  علَى  ياتِهِ  حَ طِيلَةَ  ين  رِ اآلخَ
فَهوَ  نا،  وَخالِقُ يِّدُنا  يَرْتَضيهِ سَ ما  ذا  هَ َنَّ  ألِ اإلِخوة.  ةِ  دْمَ خِ تَكونَ في  أَن  لَيها  عَ سؤُولِيَّاتَنا  مَ
 " ضَ تَرَكَ لَنا "بَعْ فُها، فَ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ يَعودُ في سَ وَ سَ ض. وَهُ نا البَعْ ضِ ْناءً لَهُ وَإِخوَةً لِبَعْ َب يُريدُنا أ
بِ  سَ بِحَ نَعيشُ  لْ  هَ أَوقَاتَنا؟  ضي  نَقْ فَكَيفَ  سؤُولِيَّات.  مَ ن  مِ أَوْكَلَنا  ا  مبِ نَقومَ  لِكَي  الوَقْت 
سؤولِيَّة؟ أَيَّ  ةِ هذه الـمَ نا وَقُدُراتِنا في خِدمَ تِمامِ ع كُلَّ قُوَّتِنا وَاهْ لْ نَضَ يَّة؟ هَ صِ خْ دَعوَتِنا الشَّ

رّير؟ بدِ الشِّ زاءَ العَ بدِ األَمنيِ احلَكيم، أم جَ زاءَ العَ يِّدِنا: جَ مالَنا وَأَمانَتَنا لِسَ ْزي بِهِ أَعْ زاءٍ جنَ جَ
لِ بَيتِهِ،  لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ انِنا: "مَ لى أَذهَ ؤالُ عَ يَعودُ السُّ

هِ؟" ينِ امَ في حِ عَ مُ الطَ طِيَهُ لِيُعْ

شرح اآليات
امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ

هِ؟ ينِ حِ
 : اصُ خَ : "البيت"، أَألَشْ كَانُ بدِ األَمنيِ احلَكِيم". أَلـمَ ةِ "العَ صَّ امِّ لِقِ فِ اجلَوِّ العَ يَبْدَأُ النَّصُّ بِوَصْ
طاءُ  وضوع: "إِعْ بْدُ األَمنيُ احلَكيم" وَالـمَ ة "أَلعَ صَّ لُ القِ لُ البيت"، بَطَ يِّدُ البَيت وَأَهْ بد، سَ "ألعَ
م،  تَني بِهِ لى أَهلِ بَيْتِهِ وَيَعْ رُ عَ هَ يِّدَ هذا البَيتِ يَسْ بِرُنا، أَنَّ سَ ةُ تُخْ صَّ هِ". وَالقِ عامِ في حينِ الطَّ
م  كُلُّهُ البَيتِ  لَ  أَهْ إِنَّ  يد.  الوَحِ هُ  مُّ هَ وَ  هُ ذا  فَهَ دَّد،  حَ الـمُ وَقْتِهِ  في  عامَ  الطَّ يَنالُوا  لِكَي 
رٌ أَن يَغيبَ  ضطَّ نَّهُ مُ ا. وَلَكِ ميعً م جَ نْهُ ؤُولُ عَ سْ وَ الـمَ يِّدُ هُ اق) وَالسَّ ةِ (رِفَ تَساوُونَ في اخلِدْمَ مُ
هِ، طيلَةَ  ينِ عامِ في حِ ةِ تَوزيعِ الطَّ دْمَ بْدًا لِيَقومَ بِخِ م عَ هِ نْ بَيْنِ تَارُ مِ يَخْ ، فَ دودَةٍ حْ ترَةٍ غَيرِ مَ لِفَ
عام"  َمانَةِ " لِوَقْتِ الطَّ تُها، فَفي األ ةِ وَحِكْمَ صَّ تاحُ القِ فْ هِ" هِيَ مِ ينِ َةُ "في حِ بار ترَةِ غِيابِهِ. "عِ فَ
رُّ  وَ سِ ةِ "أَلوَقْت"، وَفيهِ هُ صَّ رُ القِ وهَ نا جَ بْدِ األَمنيِ احلَكِيم. فَهُ اتُ العَ فَ نُ صِ هِ تَكْمُ تِرامِ وَاحْ

ذا البَيت. َةِ هَ ة في إِدار سؤُولِيَّةِ النَّاجِحَ الـمَ
دَ  بَعْ م،  هُ وا  كُمُ لِيَحْ نيَ،  عِ امِ لِلسَّ توحٍ  فْ مَ ؤَالٍ  سُ كْلِ  بِشَ اصيل  التَّفَ ذِهِ  هَ يلِيُّ  اإلِجنْ رِضُ  يَعْ  

م. مائِرَهُ اكِي ضَ بدِ األمنيِ احلَكيمِ يُحَ ذا العَ ثَلُ هَ ة، إِذا كانَ مَ صَّ لِ القِ م لِكَامِ قِراءَتِهِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

ا،  ا أَمينًا أَيضً كيمً عامِ وَحَ اءِ الطَّ طَ سؤُولِيَّةِ إِعْ يِّدُهُ، أَمينًا في مَ ُهُ سَ تَار بْدُ الَّذي يَخْ إِذا كَانَ العَ فَ
زاءَ  يَنالُ جَ ، فَسَ يِّدِهِ تْرَةِ غِيابِ سَ فَ ةِ طيلَةَ  ذهِ اخلِدْمَ لِهَ دَّدَةِ  حَ الـمُ ةِ  اعَ لى السَّ في احلِفاظِ عَ
ثابَرَتِهِ  بْد وَمُ انَةِ العَ لى أَمَ الً" يَدُلُّ عَ ل "فاعِ اعِ مُ الفَ ة". إِسْ لْطَ وبَى وَالسُّ تِهِ "أَلطُّ أَمانَتِهِ وَحِكْمَ
ةٍ  ريقَ يِّدِهِ بِطَ َمانَةَ لِسَ اشَ األ بْدُ عَ ذا العَ . فَهَ يِّدِهِ ودَةِ سَ ْتِظارِ عَ ةِ إِخوَتِهِ، طِيلَةَ وَقْتِ ان دْمَ في خِ
ذَاتِهِ  لى  عَ رَ  ْتَصَ ان َّهُ  َن أ  ، مّ َهَ وَاأل يَّة.  اليَومِ الرُّوتِنيِ  بَة  ْرِ وَجتَ لَلِ  الـمَ لى  عَ رَ  ْتَصَ ان د  لَقَ بُطولِيَّة، 
لى  َّا يَدُلُّ عَ ضِ الوَقْت. ممِ ةِ وَلَو لِبَعْ ءِ اخلِدْمَ بْ نْ عِ رُّرِ مِ ةِ وَالتَّحَ تِراحَ سْ هِ بِاالِ قِّ لى حَ وَأَنانِيَّتِهِ وَعَ
َّاتِيَّة  الذ اإلِرادَةِ  نِ  عَ لَق  طْ الـمُ لِّي  وَالتَّخَ الكَبيرَ  دَ  اجلَهْ لَّبُ  تَتطَ الَّتي  َمانَة،  األ يْشِ  عَ عوبَةِ  صُ
ن كُلِّ  لِّي عَ نا لِلْتَّخَ عُ دَهُ احلُبُّ يَدْفَ . وَحْ يِّدِهِ بْدِ لِسَ بَّةُ العَ حَ وَ مَ انَة هُ َمَ يْشِ األ رُّ عَ واء. فَسِ َهْ وَاأل

اءَهُ. ودَتَهُ وَلِقَ رُ عَ بيبِ الَّذي نَنْتَظِ انَةٍ لِلْحَ َمَ يشِ بِأ يءٍ وَالعَ شَ

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

إِذا وَقَعَ  يِّدِهِم. فَ م أَوْفِيَاءٌ لِسَ هُ ميعُ وا جَ م لَيْسُ نَّهُ ةِ وَلَكِ اوُونَ في اخلِدْمَ تَسَ ذا البيتِ مُ لَ هَ إِنَّ أَهْ

األخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)



مثل العبد األمني احلكيم
(متّى ٤٥/٢٤-٥١)

امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ
هِ؟ ينِ حِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

مقدّمة
نْ  يَةِ مِ تَبَقِّ ةِ الـمُ ْبَعَ َر ابيعِ األ عَ األَسَ يَّة، مَ سِ قْ َتِها الطَّ ْر تَرِبُ إِلى نِهايَةِ دَو يَّتَنا املارونِيَّةَ تَقْ ْجِ إِنَّ لِيتُور
لَكُوتِهِ  لولِ مَ يءِ املسيحِ وَحُ جِ دَثِ مَ ن حَ بِرُنا عَ بَةِ النِّهايات الَّتي تُخْ دِ خِطْ نْ بَعْ مِ ليب. فَ نِ الصَّ زَمَ
ارِ  ْتِظَ لَةِ االن رْحَ اءِ مَ نْ كَيْفِيَّةِ قَضَ " عَ ةِ، "أَمثَاالً قَ تْرَةِ الَّالحِ ذِهِ الفَ يَّا لِهَ ُ اللِّيتورجِ تَار ْض، تَخْ َر لى األ عَ
 ، يَّةَ واقِفَ احلَياتِيَّةَ اليَومِ لُ الـمَ مِ تَعْ وَ نَوعٌ أَدَبِيٌّ يَسْ ": هُ ثَلُ . "أَلـمَ ظيمِ ذا احلَدَثِ العَ دَادِ لِهَ تِعْ وَاالسْ
ودَةُ إِلى  مير والعَ صُ الضَّ وَ فَحْ ثَل" هُ ةٍ. غَايَةُ "الـمَ ةٍ بَسيطَ يَّةً قَصيرَةً، بِلُغَ مِ ةً حِكـَ لِيُؤَلِّفَ قِصَّ

تِهِ في اإلِجنيل. مَ ايا اهللاِ وَكَلِ ةِ وَصَ لَى نُورِ وَحِكْمَ يَّة، عَ صِ خْ سيرَةِ احلَياةِ الشَّ وميِ مَ الذَّاتِ لِتَقْ
دَادِ  تِعْ وعِ االسْ وضُ ارِ مَ عُ في إِطَ نيِ، تَقَ قَ َّحِ دَينِ الال د كَما لِألَحَ َحَ ذا األ ِيليَّة لِهَ إِنَّ النُّصوصَ اإلِجنْ
ةِ  كْمَ بِحِ ط  َةً فَقَ صور حْ وَمَ ةً  ضَ ى غَامِ تَبْقَ اتِهِ  المَ وَعَ جيئِهِ  أَنَّ وَقتَ مَ ا  بِمَ فَ جيءِ املسيح.  مَ لـِ
لَينا  بُ عَ مّ الَّذي يَجِ َهَ َمرِ األ نا نَحوَ األ ْتِبَاهَ هُ ان تّى يُوَجِّ وَ اإلِجنيليُّ مَ ا هُ ماوِيِّ، هَ ةِ اآلبِ السَّ فَ رِ عْ وَمَ
تّى  انَةٍ ثَابِتَةٍ حَ بْرٍ وَأَمَ َلَةُ وَقتٍ وَصَ أ سْ َّهُ مَ َن ً، ألِ ال هْ رًا سَ وَ لَيسَ أَمْ ار". وَهُ ْتِظَ ل بِهِ: "أَالن مَ تَهُ وَالعَ فَ رِ عْ مَ
بْدِ  ثَلِ العَ عَ "مَ د. مَ اصِ قَ ذهِ الـمَ ةَ هَ زَعَ اوِلَ زَعْ ، لِتُحَ وقِفٍ كذَا مَ ةٌ في هَ ريصَ بَةُ حَ رِ النِّهايَة. وَالتَّجْ
ةِ  دْمَ ؤولِيَّةِ خِ َسْ ملِ انَة  َمَ األ لَّبُ  تَتَطَ جيءِ املسيح  ْتِظارِ مَ ان لَةَ  رحَ أَنَّ مَ اإلِجنيليُّ  نا  يُنَبِّهُ نيِ"،  َمِ األ

وَة. اإلِخْ

دًّا.  تَلِفُ جِ يَخْ رُ سَ َمْ ا، أَأل ةِ في وَقْتِهَ سؤُولِيَّةِ اخلِدْمَ مَ رِّيرٍ لِيَقومَ بـِ بْدٍ شِ لى عَ يِّدِ البَيْتِ عَ تِيارُ سَ اخْ
وِيهِ  َة. فَما يَحْ احلِ ريرَةِ وَالصَّ َّغَبات الشِّ رْكَزُ األَهواءِ وَالر وَ مَ لْبُ هُ ليمٍ وَالقَ بْدِ غَيرُ سَ لْبُ العَ قَ فَ
رُ  َخَّ يَتأ "سَ ذَاتَهُ:  اطِبُ  يُخَ ِدُهُ  جنَ رّيرُ  الشِّ بْدُ  العَ ذا  هَ  . َقوالِ وَاأل األَعمالِ  في  يًّا  لِ جَ رُ  هَ يَظْ لْبُ  القَ
عامِ ألَهلِ  طاءِ الطَّ يِّدِهِ "بِإِعْ رَ سَ د نَبَذَ أَمْ يِّدُهُ. لَقَ يَّتُهُ هِيَ أَنانِيَّتُهُ وَلَيسَ سَ عِ رْجَ ـمَ يِّدي!"، فَ سَ
ةِ الَّتي  ماعَ ْتِمائِهِ لِلجَ دَم ان هِ وَعَ نْ رَفْضِ بِّرًا عَ عَ م، مُ بَهُ رِ لَّ الوَقْتَ لِيَضَ تَغَ هِ" وَاسْ البَيت في حينِ
ةِ  ماعَ وَ يَنتَمي إِلى جَ هُ تِهِ، فَ قيقَ بْدُ على حَ ذا العَ رَ هَ هَ ذِه، ظَ رُّفاتِهِ هَ طِها. بِتَصَ كُنُ في وَسْ يَسْ
وَ إِذًا، يَعيشُ في البيتِ كَدَخيلٍ وَلَيسَ  هُ رّ. فَ مالَ الشَّ َّذائِلَ وَأَعْ ارِسونَ الر كّيرينَ أَي الَّذينَ ميُ السِّ

تِهِ. قيقَ لى حَ ْهُ عَ رَت هَ بْثَهُ وَأَظْ تْ خُ حَ لَ بِها فَضَ ؤولِيَّةُ الَّتي أُوكِ سْ لِ البَيت، وَالـمَ نْ أَهْ ردٍ مِ كَفَ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

رٍ  هَ سَ وَقتُ  وَ  هُ يِّد،  السَّ ودَةِ  لِعَ ْتِظارٍ  ان وَقْتُ  وَ  هُ  ، احلَكيمِ األَمنيِ  بْدِ  لِلعَ بَةِ  بِالنِّسْ  " "أَلوَقْتُ
 . بِتَفانٍ الذَّات  طاءِ  وَعَ ةِ  دْمَ لِلخِ رٌ  مَ تَثـْ سْ مُ وَقتٌ  وَ  هُ ا،  هَ ينِ حِ في  سؤُولِيَّتِهِ  مَ لِتَتْميمِ  وَجِهادٍ 
دَفْ وَال  َهوائِهِ، بِال هَ لِمٌ ألِ تَسْ سْ َّهُ مُ َن نى لَهُ، أل عْ رّير، ال مَ بْدِ الشِّ نْطِقِ العَ " في مَ بَيْنَما "الوَقتُ
أَي  رّيرَة  الشِّ وَرَغَباتِهِ  َفْعالِهِ  أل ا  ابِقً طَ مُ يَكونُ  سَ زاؤُهُ  جَ ذا،  لِهَ فَ رَغَباتِهِ.  ْقيقِ  حتَ وَى  سِ مّ  هَ
البُكاءُ  رائني" حيثُ  الـمُ عَ  يّ "مَ كَانِهِ احلَقيقِ إِلى مَ مَّ  لِيَنْضَ ة،  وَاجلَماعَ البَيتِ  ن  ل" عَ صْ "الفَ

َلَم. ةُ واأل ديد والنَّدامَ مُّ الشَّ وَالغَ

خالصة روحيّة
مالِنا وَلِكَيفِيَّةِ  َعْ ؤولِيَّاتِنا وَأل سْ مَ ْتِباهِ لـِ ونا لِالن مائِرَنا وَيَدعُ بْدِ األَمنيِ احلَكيم يُنَبِّهُ ضَ ثَلُ العَ مَ
ةَ الَّتي  مَّ هَ ن الـمَ ديدٍ عَ ن جَ ثِ مِ ياتِنا وَالبَحْ ةِ حَ عَ راجَ مُ ةٌ لـِ لِحَّ وَةٌ مُ َّها دَعْ تِعمالِ أَوقاتِنا. إِن اسْ
ةِ  دمَ بِخِ يَقومُ  سؤُولِيَّتِهِ  مَ وَبـِ تِثْناء،  اسْ دونِ  ن  مِ  ، ؤُولٌ سْ مَ نَّا  مِ دٍ  واحِ فَكُلُّ  اهللا.  بِها  أَوكَلَنا 
بِأنَّ  نا  يُنَبِّهُ ثَل  الـمَ ذا  هَ  . َّبّ الر غِيابِ  تْرَةِ  فَ طِيلَةَ  أَو  ْض  َر األ هذهِ  علَى  ياتِهِ  حَ طِيلَةَ  ين  رِ اآلخَ
فَهوَ  نا،  وَخالِقُ يِّدُنا  يَرْتَضيهِ سَ ما  ذا  هَ َنَّ  ألِ اإلِخوة.  ةِ  دْمَ خِ تَكونَ في  أَن  لَيها  عَ سؤُولِيَّاتَنا  مَ
 " ضَ تَرَكَ لَنا "بَعْ فُها، فَ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ يَعودُ في سَ وَ سَ ض. وَهُ نا البَعْ ضِ ْناءً لَهُ وَإِخوَةً لِبَعْ َب يُريدُنا أ
بِ  سَ بِحَ نَعيشُ  لْ  هَ أَوقَاتَنا؟  ضي  نَقْ فَكَيفَ  سؤُولِيَّات.  مَ ن  مِ أَوْكَلَنا  ا  مبِ نَقومَ  لِكَي  الوَقْت 
سؤولِيَّة؟ أَيَّ  ةِ هذه الـمَ نا وَقُدُراتِنا في خِدمَ تِمامِ ع كُلَّ قُوَّتِنا وَاهْ لْ نَضَ يَّة؟ هَ صِ خْ دَعوَتِنا الشَّ

رّير؟ بدِ الشِّ زاءَ العَ بدِ األَمنيِ احلَكيم، أم جَ زاءَ العَ يِّدِنا: جَ مالَنا وَأَمانَتَنا لِسَ ْزي بِهِ أَعْ زاءٍ جنَ جَ
لِ بَيتِهِ،  لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ انِنا: "مَ لى أَذهَ ؤالُ عَ يَعودُ السُّ

هِ؟" ينِ امَ في حِ عَ مُ الطَ طِيَهُ لِيُعْ

٢صفحة

شرح اآليات
امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ

هِ؟ ينِ حِ
 : اصُ خَ : "البيت"، أَألَشْ كَانُ بدِ األَمنيِ احلَكِيم". أَلـمَ ةِ "العَ صَّ امِّ لِقِ فِ اجلَوِّ العَ يَبْدَأُ النَّصُّ بِوَصْ
طاءُ  وضوع: "إِعْ بْدُ األَمنيُ احلَكيم" وَالـمَ ة "أَلعَ صَّ لُ القِ لُ البيت"، بَطَ يِّدُ البَيت وَأَهْ بد، سَ "ألعَ
م،  تَني بِهِ لى أَهلِ بَيْتِهِ وَيَعْ رُ عَ هَ يِّدَ هذا البَيتِ يَسْ بِرُنا، أَنَّ سَ ةُ تُخْ صَّ هِ". وَالقِ عامِ في حينِ الطَّ
م  كُلُّهُ البَيتِ  لَ  أَهْ إِنَّ  يد.  الوَحِ هُ  مُّ هَ وَ  هُ ذا  فَهَ دَّد،  حَ الـمُ وَقْتِهِ  في  عامَ  الطَّ يَنالُوا  لِكَي 
رٌ أَن يَغيبَ  ضطَّ نَّهُ مُ ا. وَلَكِ ميعً م جَ نْهُ ؤُولُ عَ سْ وَ الـمَ يِّدُ هُ اق) وَالسَّ ةِ (رِفَ تَساوُونَ في اخلِدْمَ مُ
هِ، طيلَةَ  ينِ عامِ في حِ ةِ تَوزيعِ الطَّ دْمَ بْدًا لِيَقومَ بِخِ م عَ هِ نْ بَيْنِ تَارُ مِ يَخْ ، فَ دودَةٍ حْ ترَةٍ غَيرِ مَ لِفَ
عام"  َمانَةِ " لِوَقْتِ الطَّ تُها، فَفي األ ةِ وَحِكْمَ صَّ تاحُ القِ فْ هِ" هِيَ مِ ينِ َةُ "في حِ بار ترَةِ غِيابِهِ. "عِ فَ
رُّ  وَ سِ ةِ "أَلوَقْت"، وَفيهِ هُ صَّ رُ القِ وهَ نا جَ بْدِ األَمنيِ احلَكِيم. فَهُ اتُ العَ فَ نُ صِ هِ تَكْمُ تِرامِ وَاحْ

ذا البَيت. َةِ هَ ة في إِدار سؤُولِيَّةِ النَّاجِحَ الـمَ
دَ  بَعْ م،  هُ وا  كُمُ لِيَحْ نيَ،  عِ امِ لِلسَّ توحٍ  فْ مَ ؤَالٍ  سُ كْلِ  بِشَ اصيل  التَّفَ ذِهِ  هَ يلِيُّ  اإلِجنْ رِضُ  يَعْ  

م. مائِرَهُ اكِي ضَ بدِ األمنيِ احلَكيمِ يُحَ ذا العَ ثَلُ هَ ة، إِذا كانَ مَ صَّ لِ القِ م لِكَامِ قِراءَتِهِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

ا،  ا أَمينًا أَيضً كيمً عامِ وَحَ اءِ الطَّ طَ سؤُولِيَّةِ إِعْ يِّدُهُ، أَمينًا في مَ ُهُ سَ تَار بْدُ الَّذي يَخْ إِذا كَانَ العَ فَ
زاءَ  يَنالُ جَ ، فَسَ يِّدِهِ تْرَةِ غِيابِ سَ فَ ةِ طيلَةَ  ذهِ اخلِدْمَ لِهَ دَّدَةِ  حَ الـمُ ةِ  اعَ لى السَّ في احلِفاظِ عَ
ثابَرَتِهِ  بْد وَمُ انَةِ العَ لى أَمَ الً" يَدُلُّ عَ ل "فاعِ اعِ مُ الفَ ة". إِسْ لْطَ وبَى وَالسُّ تِهِ "أَلطُّ أَمانَتِهِ وَحِكْمَ
ةٍ  ريقَ يِّدِهِ بِطَ َمانَةَ لِسَ اشَ األ بْدُ عَ ذا العَ . فَهَ يِّدِهِ ودَةِ سَ ْتِظارِ عَ ةِ إِخوَتِهِ، طِيلَةَ وَقْتِ ان دْمَ في خِ
ذَاتِهِ  لى  عَ رَ  ْتَصَ ان َّهُ  َن أ  ، مّ َهَ وَاأل يَّة.  اليَومِ الرُّوتِنيِ  بَة  ْرِ وَجتَ لَلِ  الـمَ لى  عَ رَ  ْتَصَ ان د  لَقَ بُطولِيَّة، 
لى  َّا يَدُلُّ عَ ضِ الوَقْت. ممِ ةِ وَلَو لِبَعْ ءِ اخلِدْمَ بْ نْ عِ رُّرِ مِ ةِ وَالتَّحَ تِراحَ سْ هِ بِاالِ قِّ لى حَ وَأَنانِيَّتِهِ وَعَ
َّاتِيَّة  الذ اإلِرادَةِ  نِ  عَ لَق  طْ الـمُ لِّي  وَالتَّخَ الكَبيرَ  دَ  اجلَهْ لَّبُ  تَتطَ الَّتي  َمانَة،  األ يْشِ  عَ عوبَةِ  صُ
ن كُلِّ  لِّي عَ نا لِلْتَّخَ عُ دَهُ احلُبُّ يَدْفَ . وَحْ يِّدِهِ بْدِ لِسَ بَّةُ العَ حَ وَ مَ انَة هُ َمَ يْشِ األ رُّ عَ واء. فَسِ َهْ وَاأل

اءَهُ. ودَتَهُ وَلِقَ رُ عَ بيبِ الَّذي نَنْتَظِ انَةٍ لِلْحَ َمَ يشِ بِأ يءٍ وَالعَ شَ

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

إِذا وَقَعَ  يِّدِهِم. فَ م أَوْفِيَاءٌ لِسَ هُ ميعُ وا جَ م لَيْسُ نَّهُ ةِ وَلَكِ اوُونَ في اخلِدْمَ تَسَ ذا البيتِ مُ لَ هَ إِنَّ أَهْ



مثل العبد األمني احلكيم
(متّى ٤٥/٢٤-٥١)

امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ
هِ؟ ينِ حِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

مقدّمة
نْ  يَةِ مِ تَبَقِّ ةِ الـمُ ْبَعَ َر ابيعِ األ عَ األَسَ يَّة، مَ سِ قْ َتِها الطَّ ْر تَرِبُ إِلى نِهايَةِ دَو يَّتَنا املارونِيَّةَ تَقْ ْجِ إِنَّ لِيتُور
لَكُوتِهِ  لولِ مَ يءِ املسيحِ وَحُ جِ دَثِ مَ ن حَ بِرُنا عَ بَةِ النِّهايات الَّتي تُخْ دِ خِطْ نْ بَعْ مِ ليب. فَ نِ الصَّ زَمَ
ارِ  ْتِظَ لَةِ االن رْحَ اءِ مَ نْ كَيْفِيَّةِ قَضَ " عَ ةِ، "أَمثَاالً قَ تْرَةِ الَّالحِ ذِهِ الفَ يَّا لِهَ ُ اللِّيتورجِ تَار ْض، تَخْ َر لى األ عَ
 ، يَّةَ واقِفَ احلَياتِيَّةَ اليَومِ لُ الـمَ مِ تَعْ وَ نَوعٌ أَدَبِيٌّ يَسْ ": هُ ثَلُ . "أَلـمَ ظيمِ ذا احلَدَثِ العَ دَادِ لِهَ تِعْ وَاالسْ
ودَةُ إِلى  مير والعَ صُ الضَّ وَ فَحْ ثَل" هُ ةٍ. غَايَةُ "الـمَ ةٍ بَسيطَ يَّةً قَصيرَةً، بِلُغَ مِ ةً حِكـَ لِيُؤَلِّفَ قِصَّ

تِهِ في اإلِجنيل. مَ ايا اهللاِ وَكَلِ ةِ وَصَ لَى نُورِ وَحِكْمَ يَّة، عَ صِ خْ سيرَةِ احلَياةِ الشَّ وميِ مَ الذَّاتِ لِتَقْ
دَادِ  تِعْ وعِ االسْ وضُ ارِ مَ عُ في إِطَ نيِ، تَقَ قَ َّحِ دَينِ الال د كَما لِألَحَ َحَ ذا األ ِيليَّة لِهَ إِنَّ النُّصوصَ اإلِجنْ
ةِ  كْمَ بِحِ ط  َةً فَقَ صور حْ وَمَ ةً  ضَ ى غَامِ تَبْقَ اتِهِ  المَ وَعَ جيئِهِ  أَنَّ وَقتَ مَ ا  بِمَ فَ جيءِ املسيح.  مَ لـِ
لَينا  بُ عَ مّ الَّذي يَجِ َهَ َمرِ األ نا نَحوَ األ ْتِبَاهَ هُ ان تّى يُوَجِّ وَ اإلِجنيليُّ مَ ا هُ ماوِيِّ، هَ ةِ اآلبِ السَّ فَ رِ عْ وَمَ
تّى  انَةٍ ثَابِتَةٍ حَ بْرٍ وَأَمَ َلَةُ وَقتٍ وَصَ أ سْ َّهُ مَ َن ً، ألِ ال هْ رًا سَ وَ لَيسَ أَمْ ار". وَهُ ْتِظَ ل بِهِ: "أَالن مَ تَهُ وَالعَ فَ رِ عْ مَ
بْدِ  ثَلِ العَ عَ "مَ د. مَ اصِ قَ ذهِ الـمَ ةَ هَ زَعَ اوِلَ زَعْ ، لِتُحَ وقِفٍ كذَا مَ ةٌ في هَ ريصَ بَةُ حَ رِ النِّهايَة. وَالتَّجْ
ةِ  دْمَ ؤولِيَّةِ خِ َسْ ملِ انَة  َمَ األ لَّبُ  تَتَطَ جيءِ املسيح  ْتِظارِ مَ ان لَةَ  رحَ أَنَّ مَ اإلِجنيليُّ  نا  يُنَبِّهُ نيِ"،  َمِ األ

وَة. اإلِخْ

٣صفحة

دًّا.  تَلِفُ جِ يَخْ رُ سَ َمْ ا، أَأل ةِ في وَقْتِهَ سؤُولِيَّةِ اخلِدْمَ مَ رِّيرٍ لِيَقومَ بـِ بْدٍ شِ لى عَ يِّدِ البَيْتِ عَ تِيارُ سَ اخْ
وِيهِ  َة. فَما يَحْ احلِ ريرَةِ وَالصَّ َّغَبات الشِّ رْكَزُ األَهواءِ وَالر وَ مَ لْبُ هُ ليمٍ وَالقَ بْدِ غَيرُ سَ لْبُ العَ قَ فَ
رُ  َخَّ يَتأ "سَ ذَاتَهُ:  اطِبُ  يُخَ ِدُهُ  جنَ رّيرُ  الشِّ بْدُ  العَ ذا  هَ  . َقوالِ وَاأل األَعمالِ  في  يًّا  لِ جَ رُ  هَ يَظْ لْبُ  القَ
عامِ ألَهلِ  طاءِ الطَّ يِّدِهِ "بِإِعْ رَ سَ د نَبَذَ أَمْ يِّدُهُ. لَقَ يَّتُهُ هِيَ أَنانِيَّتُهُ وَلَيسَ سَ عِ رْجَ ـمَ يِّدي!"، فَ سَ
ةِ الَّتي  ماعَ ْتِمائِهِ لِلجَ دَم ان هِ وَعَ نْ رَفْضِ بِّرًا عَ عَ م، مُ بَهُ رِ لَّ الوَقْتَ لِيَضَ تَغَ هِ" وَاسْ البَيت في حينِ
ةِ  ماعَ وَ يَنتَمي إِلى جَ هُ تِهِ، فَ قيقَ بْدُ على حَ ذا العَ رَ هَ هَ ذِه، ظَ رُّفاتِهِ هَ طِها. بِتَصَ كُنُ في وَسْ يَسْ
وَ إِذًا، يَعيشُ في البيتِ كَدَخيلٍ وَلَيسَ  هُ رّ. فَ مالَ الشَّ َّذائِلَ وَأَعْ ارِسونَ الر كّيرينَ أَي الَّذينَ ميُ السِّ

تِهِ. قيقَ لى حَ ْهُ عَ رَت هَ بْثَهُ وَأَظْ تْ خُ حَ لَ بِها فَضَ ؤولِيَّةُ الَّتي أُوكِ سْ لِ البَيت، وَالـمَ نْ أَهْ ردٍ مِ كَفَ

ا،  هَ فُ رِ ةٍ ال يَعْ اعَ رُهُ، وفي سَ بْدِ في يَومٍ ال يَنْتَظِ يِّدُ ذلِكَ العَ يءُ سَ ٥٠ يَجِ
نَان. يفُ األَسْ رِ نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَ ُرَائِني. هُ عَ امل يبَهُ مَ لُ نَصِ عَ لُهُ، ويَجْ صِ يَفْ ٥١ فَ

رٍ  هَ سَ وَقتُ  وَ  هُ يِّد،  السَّ ودَةِ  لِعَ ْتِظارٍ  ان وَقْتُ  وَ  هُ  ، احلَكيمِ األَمنيِ  بْدِ  لِلعَ بَةِ  بِالنِّسْ  " "أَلوَقْتُ
 . بِتَفانٍ الذَّات  طاءِ  وَعَ ةِ  دْمَ لِلخِ رٌ  مَ تَثـْ سْ مُ وَقتٌ  وَ  هُ ا،  هَ ينِ حِ في  سؤُولِيَّتِهِ  مَ لِتَتْميمِ  وَجِهادٍ 
دَفْ وَال  َهوائِهِ، بِال هَ لِمٌ ألِ تَسْ سْ َّهُ مُ َن نى لَهُ، أل عْ رّير، ال مَ بْدِ الشِّ نْطِقِ العَ " في مَ بَيْنَما "الوَقتُ
أَي  رّيرَة  الشِّ وَرَغَباتِهِ  َفْعالِهِ  أل ا  ابِقً طَ مُ يَكونُ  سَ زاؤُهُ  جَ ذا،  لِهَ فَ رَغَباتِهِ.  ْقيقِ  حتَ وَى  سِ مّ  هَ
البُكاءُ  رائني" حيثُ  الـمُ عَ  يّ "مَ كَانِهِ احلَقيقِ إِلى مَ مَّ  لِيَنْضَ ة،  وَاجلَماعَ البَيتِ  ن  ل" عَ صْ "الفَ

َلَم. ةُ واأل ديد والنَّدامَ مُّ الشَّ وَالغَ

خالصة روحيّة
مالِنا وَلِكَيفِيَّةِ  َعْ ؤولِيَّاتِنا وَأل سْ مَ ْتِباهِ لـِ ونا لِالن مائِرَنا وَيَدعُ بْدِ األَمنيِ احلَكيم يُنَبِّهُ ضَ ثَلُ العَ مَ
ةَ الَّتي  مَّ هَ ن الـمَ ديدٍ عَ ن جَ ثِ مِ ياتِنا وَالبَحْ ةِ حَ عَ راجَ مُ ةٌ لـِ لِحَّ وَةٌ مُ َّها دَعْ تِعمالِ أَوقاتِنا. إِن اسْ
ةِ  دمَ بِخِ يَقومُ  سؤُولِيَّتِهِ  مَ وَبـِ تِثْناء،  اسْ دونِ  ن  مِ  ، ؤُولٌ سْ مَ نَّا  مِ دٍ  واحِ فَكُلُّ  اهللا.  بِها  أَوكَلَنا 
بِأنَّ  نا  يُنَبِّهُ ثَل  الـمَ ذا  هَ  . َّبّ الر غِيابِ  تْرَةِ  فَ طِيلَةَ  أَو  ْض  َر األ هذهِ  علَى  ياتِهِ  حَ طِيلَةَ  ين  رِ اآلخَ
فَهوَ  نا،  وَخالِقُ يِّدُنا  يَرْتَضيهِ سَ ما  ذا  هَ َنَّ  ألِ اإلِخوة.  ةِ  دْمَ خِ تَكونَ في  أَن  لَيها  عَ سؤُولِيَّاتَنا  مَ
 " ضَ تَرَكَ لَنا "بَعْ فُها، فَ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ يَعودُ في سَ وَ سَ ض. وَهُ نا البَعْ ضِ ْناءً لَهُ وَإِخوَةً لِبَعْ َب يُريدُنا أ
بِ  سَ بِحَ نَعيشُ  لْ  هَ أَوقَاتَنا؟  ضي  نَقْ فَكَيفَ  سؤُولِيَّات.  مَ ن  مِ أَوْكَلَنا  ا  مبِ نَقومَ  لِكَي  الوَقْت 
سؤولِيَّة؟ أَيَّ  ةِ هذه الـمَ نا وَقُدُراتِنا في خِدمَ تِمامِ ع كُلَّ قُوَّتِنا وَاهْ لْ نَضَ يَّة؟ هَ صِ خْ دَعوَتِنا الشَّ

رّير؟ بدِ الشِّ زاءَ العَ بدِ األَمنيِ احلَكيم، أم جَ زاءَ العَ يِّدِنا: جَ مالَنا وَأَمانَتَنا لِسَ ْزي بِهِ أَعْ زاءٍ جنَ جَ
لِ بَيتِهِ،  لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ انِنا: "مَ لى أَذهَ ؤالُ عَ يَعودُ السُّ

هِ؟" ينِ امَ في حِ عَ مُ الطَ طِيَهُ لِيُعْ

شرح اآليات
امَ في  عَ مُ الطَ طِيَهُ لِ بَيتِهِ، لِيُعْ لى أَهْ يِّدُهُ عَ هُ سَ يْمُ الَّذي أَقَامَ نيُ احلَكِ َمِ بْدُ األ وَ العَ نْ هُ ٤٥ مَ

هِ؟ ينِ حِ
 : اصُ خَ : "البيت"، أَألَشْ كَانُ بدِ األَمنيِ احلَكِيم". أَلـمَ ةِ "العَ صَّ امِّ لِقِ فِ اجلَوِّ العَ يَبْدَأُ النَّصُّ بِوَصْ
طاءُ  وضوع: "إِعْ بْدُ األَمنيُ احلَكيم" وَالـمَ ة "أَلعَ صَّ لُ القِ لُ البيت"، بَطَ يِّدُ البَيت وَأَهْ بد، سَ "ألعَ
م،  تَني بِهِ لى أَهلِ بَيْتِهِ وَيَعْ رُ عَ هَ يِّدَ هذا البَيتِ يَسْ بِرُنا، أَنَّ سَ ةُ تُخْ صَّ هِ". وَالقِ عامِ في حينِ الطَّ
م  كُلُّهُ البَيتِ  لَ  أَهْ إِنَّ  يد.  الوَحِ هُ  مُّ هَ وَ  هُ ذا  فَهَ دَّد،  حَ الـمُ وَقْتِهِ  في  عامَ  الطَّ يَنالُوا  لِكَي 
رٌ أَن يَغيبَ  ضطَّ نَّهُ مُ ا. وَلَكِ ميعً م جَ نْهُ ؤُولُ عَ سْ وَ الـمَ يِّدُ هُ اق) وَالسَّ ةِ (رِفَ تَساوُونَ في اخلِدْمَ مُ
هِ، طيلَةَ  ينِ عامِ في حِ ةِ تَوزيعِ الطَّ دْمَ بْدًا لِيَقومَ بِخِ م عَ هِ نْ بَيْنِ تَارُ مِ يَخْ ، فَ دودَةٍ حْ ترَةٍ غَيرِ مَ لِفَ
عام"  َمانَةِ " لِوَقْتِ الطَّ تُها، فَفي األ ةِ وَحِكْمَ صَّ تاحُ القِ فْ هِ" هِيَ مِ ينِ َةُ "في حِ بار ترَةِ غِيابِهِ. "عِ فَ
رُّ  وَ سِ ةِ "أَلوَقْت"، وَفيهِ هُ صَّ رُ القِ وهَ نا جَ بْدِ األَمنيِ احلَكِيم. فَهُ اتُ العَ فَ نُ صِ هِ تَكْمُ تِرامِ وَاحْ

ذا البَيت. َةِ هَ ة في إِدار سؤُولِيَّةِ النَّاجِحَ الـمَ
دَ  بَعْ م،  هُ وا  كُمُ لِيَحْ نيَ،  عِ امِ لِلسَّ توحٍ  فْ مَ ؤَالٍ  سُ كْلِ  بِشَ اصيل  التَّفَ ذِهِ  هَ يلِيُّ  اإلِجنْ رِضُ  يَعْ  

م. مائِرَهُ اكِي ضَ بدِ األمنيِ احلَكيمِ يُحَ ذا العَ ثَلُ هَ ة، إِذا كانَ مَ صَّ لِ القِ م لِكَامِ قِراءَتِهِ

الً هكَذَا! اعِ دُهُ فَ يَجِ يِّدُهُ فَ يءُ سَ بْدِ الَّذي يَجِ وبَى لِذلِكَ العَ ٤٦ طُ
ْتَلَكَاتِهِ. يعِ ممُ مِ لى جَ هُ عَ يْمُ َّهُ يُقِ ٤٧ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِن

ا،  ا أَمينًا أَيضً كيمً عامِ وَحَ اءِ الطَّ طَ سؤُولِيَّةِ إِعْ يِّدُهُ، أَمينًا في مَ ُهُ سَ تَار بْدُ الَّذي يَخْ إِذا كَانَ العَ فَ
زاءَ  يَنالُ جَ ، فَسَ يِّدِهِ تْرَةِ غِيابِ سَ فَ ةِ طيلَةَ  ذهِ اخلِدْمَ لِهَ دَّدَةِ  حَ الـمُ ةِ  اعَ لى السَّ في احلِفاظِ عَ
ثابَرَتِهِ  بْد وَمُ انَةِ العَ لى أَمَ الً" يَدُلُّ عَ ل "فاعِ اعِ مُ الفَ ة". إِسْ لْطَ وبَى وَالسُّ تِهِ "أَلطُّ أَمانَتِهِ وَحِكْمَ
ةٍ  ريقَ يِّدِهِ بِطَ َمانَةَ لِسَ اشَ األ بْدُ عَ ذا العَ . فَهَ يِّدِهِ ودَةِ سَ ْتِظارِ عَ ةِ إِخوَتِهِ، طِيلَةَ وَقْتِ ان دْمَ في خِ
ذَاتِهِ  لى  عَ رَ  ْتَصَ ان َّهُ  َن أ  ، مّ َهَ وَاأل يَّة.  اليَومِ الرُّوتِنيِ  بَة  ْرِ وَجتَ لَلِ  الـمَ لى  عَ رَ  ْتَصَ ان د  لَقَ بُطولِيَّة، 
لى  َّا يَدُلُّ عَ ضِ الوَقْت. ممِ ةِ وَلَو لِبَعْ ءِ اخلِدْمَ بْ نْ عِ رُّرِ مِ ةِ وَالتَّحَ تِراحَ سْ هِ بِاالِ قِّ لى حَ وَأَنانِيَّتِهِ وَعَ
َّاتِيَّة  الذ اإلِرادَةِ  نِ  عَ لَق  طْ الـمُ لِّي  وَالتَّخَ الكَبيرَ  دَ  اجلَهْ لَّبُ  تَتطَ الَّتي  َمانَة،  األ يْشِ  عَ عوبَةِ  صُ
ن كُلِّ  لِّي عَ نا لِلْتَّخَ عُ دَهُ احلُبُّ يَدْفَ . وَحْ يِّدِهِ بْدِ لِسَ بَّةُ العَ حَ وَ مَ انَة هُ َمَ يْشِ األ رُّ عَ واء. فَسِ َهْ وَاأل

اءَهُ. ودَتَهُ وَلِقَ رُ عَ بيبِ الَّذي نَنْتَظِ انَةٍ لِلْحَ َمَ يشِ بِأ يءٍ وَالعَ شَ

يِّدِي! رُ سَ َخَّ تَأ يَ رِّيرُ في قَلْبِهِ: سَ بْدُ الشِ نْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَ ٤٨ ولكِ
ين، كِّيرِ عَ السِ رَبُ مَ ْكُلُ ويَشْ اقَهُ، ويَأ بُ رِفَ رِ ٤٩ وبَدَأَ يَضْ

إِذا وَقَعَ  يِّدِهِم. فَ م أَوْفِيَاءٌ لِسَ هُ ميعُ وا جَ م لَيْسُ نَّهُ ةِ وَلَكِ اوُونَ في اخلِدْمَ تَسَ ذا البيتِ مُ لَ هَ إِنَّ أَهْ


