
كسر الكلمةالعدد ٥٦
anteliasdiocese.com

األحد السادس بعد عيد الصليب العنوان األحد

١صفحة

مثل الوزنات
(متّى ٢٥/ ١٤-٣٠)

وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ
ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ز ذَ الوَ ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ

سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً: يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ
ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ

كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ
! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ

ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ

يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز
! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان يفُ األَسْ رِ وصَ

ين. رِ ابِ اآلخَ لى حِسَ تَنِي عَ تَبِدٍّ يَغْ سْ يِّدٍ مُ ةِ سَ دْمَ ارِكًا بِخِ شَ يرِ وَال يَكُونُ مُ مِ ْنِيبِ الضَّ ن تَأ مِ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان. يفُ األَسْ رِ وصَ

نَاالَ  ةِ  اخلِدْمَ في  دِقَاؤُهُ  أَصْ لَيْه.  عَ احلُكْمُ   ُ دُر يَصْ الَن،  الكَسْ بْدِ  العَ عَ  مَ اب  احلِسَ يمِ  تَتْمِ دَ  بَعْ
بْدُ  ا العَ ا، أَمَّ يِّدِهِمَ رَحِ سَ انِ بِفَ مَ ا يَتَنَعَّ مَ ا هُ ة وَهَ َّابِحَ ا الر مَ َتِهِ َار لِ جتِ َجْ يدَ ألِ واعِ آتِ وَالـمَ كَافَ الـمُ
فُ  َةَ الَّتي يُوصَ بَار ى العِ ا أَقْسَ َّةِ. مَ َبَدِي ةِ األ لْمَ ى به في الظُّ ْنَةُ وَيُلْقَ ز نْهُ الوَ ذُ مِ تُؤْخَ الَنُ فَ الكَسْ
بِحَ  نْهُ لِيُصْ ذُ مِ لِكُهُ يُؤْخَ مْ تَّى الَّذي يـَ نْهُ"! فَحَ عَ مِ بْدُ الَّذي ال نَفْ : "هذَا العَ النُ بْدُ الكَسْ ا العَ بِهَ
لِ  لِلكَسَ لَمَ  تَسْ اسْ بَل  ا  لَيْهَ عَ اظِ  فَ لِلحِ قَطُّ  اهِد  يُجَ لَم  َّهُ  َن ألِ اهللاِ،  ةِ  مَ نِعْ نْ  مِ ا  أَيْضً ْيَانًا  ر عُ

اتِلَنيِ.  ول القَ ُمُ وَاخل

خالصة روحيّة
لى  َّذَائِلِ عَ تُوحٌ لِلر فْ َّها بَابٌ مَ َن يَّةِ، ألِ لى احلَياةِ الرُّوحِ اتِ وَعَ عَ تَمَ جْ لى الـمُ طِيرَةٌ عَ ةٌ خَ لُ آفَ أَلكَسَ
يَاةَ فيهِ،  ائِتٌ ال حَ انٌ مَ وَ إِنسَ يائِهِ وَهُ بْرِ رَقِ في أَنانِيَّتِهِ وَكِ رَّضٌ لِلغَ عَ النُ مُ انُ الكَسْ ها. أإلِنْسَ ْواعِ أَن
يِّدِهِ  سَ ةِ  بِفِضَّ الَنُ  الكَسْ بْدُ  العَ َّفَ  ر تَصَ كَيْفَ  نُالَحِظُ  ُهُ.  نُور هيَ  ةُ  لْمَ وَالظُّ ةُ  لْمَ الظُّ كُنُهُ  تَسْ
ةً الَ  يمَ قِ ى عَ ا وَتَبْقَ تَهَ دُ قِيمَ قِ يْثُ تَفْ ةِ حَ لْمَ ا في الظُّ هَ عَ د وَضَ ا"، لَقَ اهَ فَ ْضِ وَأَخْ َر رَ في األ فَ "حَ
لُ  أَلْكَسَ  . الِمٍ وَظَ تَبِدٍّ  سْ مُ يِّدٍ  كَسَ َهُ  وَّر د صَ فَقَ  ، يِّدِهِ َاهَ سَ جتُ َهُ  أَفْكَار نُالَحِظُ  ا  كَمَ ا.  نْهَ مِ ائِدَةَ  فَ
نُهُ  ْكِ الَنُ ال ميُ الكَسْ ام. فَ َوْهَ ةَ اخلِدَاعِ وَاأل انُ فَريسَ بِحَ اإلِنْسَ يُصْ ةِ، فَ نِ احلَقيقَ ي البَصيرَةَ عَ مِ يُعْ

ة. قيقَ َاطِئَة وَنُكْرَانَهُ لِلحَ بَبِ أَفْكَارِهِ اخل لَكُوتَ بِسَ لَ الـمَ أَنْ يَدْخُ
واهِبِ الرُّوحِ  مَ َاتِنا وَبـِ دُر بِقُ ةَ  دَنَا الثِّقَ قِ َوفُ يُفْ لْ اخل ايَاهُ؟ هَ طَ مِ اهللاِ وَعَ عَ بِنِ لُ  عَ اذا نَفْ نُ، مَ وَنَحْ
نٌّ؛ فيهِ  أَنَّ احلَيَاةَ فَ ا  نٌّ كَمَ َةُ فَ ار أَلتِّجَ ة؟  لْمَ وَزَناتِنا في الظُّ رَ  ـمِ نَطْ لُ فينَا، فَ دُس الَّذي يَعمَ القُ
لُ  لْغَ مٌّ قَاتِلٌ يَتَغَ وَ سُ لُ فَهُ ا الكَسَ ا. أَمَّ هَ سِ َّغْبَةُ بِاحلَياةِ نَفْ ةُ وَالر اعَ جَ رَةُ وَالشَّ امَ غَ كُ الـمُ تَرِ تَشْ

. وتَ ةَ وَالـمَ لْمَ اوِفَ وَالظُّ خَ رُ فيها الـمَ في احلَيَاةِ وَيَنْشُ

ذا  هَ ونَا  يَدْعُ لَيْه.  عَ رُّدَ  مَ وَالتـَّ يِّدِهِ  سَ رِ  أَمْ يَانَ  صْ عُ ُهُ،  قَرَار فَكَانَ   ، َوْفُ وَاخل بُ  الرُّعْ لَيْهِ  عَ رَ  يْطَ وَسَ
لْبِيَّةِ فِي  َةٍ السَّ ور ذِهِ الصُّ يِّدَهُ بِهَ وِّرُ سَ لَهُ يُصَ عَ رُ الَّذي جَ َمْ ا األ اؤُل: مَ ْنَةِ، لِلْتَّسَ ز احِبُ الوَ بْدُ، صَ العَ
تَّى اآليَةِ  نْذُ بِدَايَةِ النَّصّ حَ تَبِدٍّ؟ مُ سْ يِّدٍ مُ ا كَسَّ مَ يِّدَهُ َّالَنِ لَمْ يَرَيَا سَ َو بْدَانِ األ اذَا العَ مَ هِ؟ لـِ نِ ذِهْ
بْدُ  العَ اهُ  طَ أَعْ الَّذي  فِ  الوَصْ نْ  عَ ا  َامً متَ تَلِفُ  يَخْ بِيدِ  العَ ؤُالَءِ  هَ يِّدِ  سَ نْ  عَ قِيلَ  ا  مَ كُلُّ   ،٢٣
نْ  مِ لِنَنْتَبِهْ  ذا؟  هَ الَنِ  الكَسْ بْدِ  العَ ثالِ  مَ نْ  مِ َنَا  ذِّر يُحَ أَنْ  تَّى  مَ ِيلِيُّ  اإلِجنْ يدُ  يَرِ اذَا  مَ فَ  . الَنُ الكَسْ
ةِ  لْمَ رَقُ في ظُ لُنا نَغْ عَ ةَ وَيَجْ وِّهُ احلَقيقَ ل" الَّذي يُشَ نَ "الكَسَ ين! لِنَنْتَبِهْ مِ رِ لَى اآلخَ نَا عَ كَامِ أَحْ

َفْكَار!  األ
بِّرُ هذَا  يُعَ  " رَفْتُكَ "عَ َنَا  األ ةَ  يغَ الِهِ صِ مَ تِعْ بِاسْ يًا"،  قَاسِ الً  رَجُ رَفْتُكَ  عَ يِّد،  "يا سَ بْد:  العَ ولُ  يَقُ
رِ رَفْضٍ  اعِ شَ َّةٍ وَمَ وْدَاوِي ن أَفْكَارٍ سَ هِ مِ لِ ا في دَاخِ مّ ا عَ فً ة،  كَاشِ َاصَّ هِ اخل رِ ةِ نَظَ هَ ن وِجْ بْدُ عَ العَ
و  يَدْعُ ا  أَمَّ ن،  وَلَكِ  . َبِيثِ اخل قَلْبِهِ  تَوَى  حْ مُ ن  عَ دْقٍ  بِصِ بَّرَ  عَ قَد  بْدَ  العَ ذا  هَ إِنَّ   . يِّدِهِ لِسَ ا  يَكُنُّهَ
َكْثَرَ في  أ ، أَكْثَرَ فَ َّةٍ ر رَقُ كُلَّ مَ َّهُ يَغْ َن فْ أ ، لَم يَكْتَشِ يِّدِهِ عَ سَ كُوثِهِ مَ نِ مُ رَابَة؟ فَكُلُّ زَمَ هُ لِلْغَ رُّفَ تَصَ
لَةُ  امَ عَ وَالـمُ والِهِ  َمْ بِأ َّفَ  ر لِيَتَصَ بِهِ  تُهُ  وَثِقَ لَهُ  يِّدِهِ  سَ وَكَرَمُ  َاطِئَة؟  وَاخل َّةِ  وْدَاوِي السَّ أَفْكَارِهِ 
ذِهِ  ا؟ بَيْدَ أَنَّ هَ يشُ فيهَ ةِ الَّتي يَعِ لْمَ َاطِئَةِ وَالظُّ رْقَ أَفْكَارِهِ اخل وا خَ تَطِيعُ م، لَم يَسْ ، كُلُّهُ يِّبَةُ الطَّ

َنانِيَّة. ةِ األ لْمَ رَقُ في ظُ ل، أَي الغَ ُ الكَسَ ار هِيَ ثِمَ
َتَهُ  ور وَّهَ صُ ا شَ دَمَ بَعْ  ، يِّدِهِ لِسَ ابَهُ  الَنُ حِسَ الكَسْ بْدُ  العَ أَدَّى  َةُ  بَار العِ ذِهِ  بِهَ  :" لَكَ ا  مَ وَ  ا هُ هَ "فَ
لَهُ  ذا يُبَرِّرُ كَسَ هِ هَ لِ َّهُ بِفِعْ َن رًا أ تَكِ فْ ، مُ يِّدِهِ عَ سَ لَةٍ مَ َّةِ صِ َي نْ رَفْضٍ تَامٍّ ألِ بِّرُ عَ َةٌ تُعَ بَار ل. عِ بِالكَامِ

اب. قَ نَ العِ و مِ وَيَنْجُ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

نْ  عُ مِ ْمَ ، وجتَ ْرَعْ يْثُ لَمْ تَز نْ حَ دُ مِ ْصُ الَن " حتَ بْدِ الكَسْ بَارَاتِ العَ يِّدِ يَبْدَأُ بِعِ وَابَ السَّ نُالَحِظُ أَنَّ جَ
يف.  رِ اءٍ شَ طَ عْ الِحٍ وَمِ ميٍ صَ يِّدٍ كَرِ تِهِ كَسَ قيقَ لَةٍ إلى حَ َيِّةِ صِ تُّ بِأ مُ ا ال تـَ َّهَ عَ أَن ْ"، مَ يْثُ لَمْ تَبْذُر حَ
ي بِها  َّفْتَنِ ر ةِ الَّتي عَ يقَ رِ رَى: "أَقْبَلُ بِالطَّ بَاراتٍ أُخْ ولَ لَهُ بِعِ بْدِ لِيَقُ اتِ العَ لَ كَلِمَ ـمَ تَعْ نَّهُ اسْ وَلَكِ
نْ  ذا لَيْسَ مِ كَذا وَهَ َّفْتُ هَ ر َا تَصَ ُمبَّ ْ، ر ْذُر َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ عُ مِ مَ ، وأَجْ ْرَعْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ َّني أَحْ أَن
بْدًا  لى كَوْنِكَ عَ بُكَ عَ اسِ لَيْه، بَلْ أُحَ بَكَ عَ اسِ مِّ وَلَنْ أُحَ هِ رِ الـمُ َمْ ذا لَيْسَ بِاأل نْ، هَ . وَلَكِ ْنِكَ أ شَ
رْتَ  مَ نَّكَ طَ م وَلَكِ يهِ ةِ اآلبَاءِ بِبَنِ لْتُكَ بِثِقَ امَ د عَ دَة. لَقَ ْنَةٍ وَاحِ ز َةَ وَلَوْ بِوَ ار َاوِلْ التِّجَ ً، لَمْ حتُ وال كَسُ
وابَهُ،  يِّدُ جَ لُ السَّ رِّيرٌ". وَيُكْمِ النٌ وَشِ بْدٌ كَسْ َّكَ عَ رْتَ أَن هَ َظْ أ ةِ، فَ لْمَ ْتَ التُّرابِ في الظُّ تِي بِكَ حتَ ثِقَ
لِ  نْ أَجْ وَ مِ بَ هُ ا، لِكَي ال يَتْعَ رَ بِهَ لَيْهِ أَن يُتَاجِ بُ عَ ةَ الَّتي كَانَ يَجِ يقَ رِ النِ الطَّ بْدِ الكَسْ بَيِّنًا لِلعَ مُ
هُ  سَ لَّصَ نَفْ كَذَا، يَكُونُ قَدْ خَ ْنَةِ. وَهَ ز ْبَاحِ الوَ َر يلِ أ صِ ةِ لِتَحْ ارِفَ يَ ةَ لِلصَّ مَّ هَ ، بَلْ يَتْرُكُ الـمَ يِّدِهِ سَ

مَ اهللاِ  َثِّلُ نِعَ زَنَاتُ متُ ْنَاؤهُ، وَالوَ َب أ نُ  م نَحْ بِيدُ هُ َةَ اهللاِ اآلب، وَالعَ ور َثِّلُ صُ لُ ميُ َّجُ الر : فَ اوَاتِ مَ السَّ
بَنا  تَنَاهِيَة، وَهَ َّمُ بَّتَهُ الال حَ انا مَ طَ ، أَعْ يءٍ نَا كُلَّ شَ َميعِ ى جلِ طَ ان إِذِ اهللاُ أَعْ لَى كُلِّ إِنْسَ زيرَةِ عَ الغَ

ثَالِهِ. َتِهِ وَمِ ور لى صُ لَنا عَ عَ لَكْوتَهُ وَجَ مَ

م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ
سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً : يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ

ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
بِيدَهُ  لَ عَ عَ ا فَ مَّ ابًا عَ لَبَ حِسَ ادَ وَطَ ايَةِ عَ نَّهُ في النِّهَ ن، لَكِ َّمَ نَ الز وِيلَةٍ مِ تْرَةٍ طَ يِّدِ دَامَ لِفَ غِيَابُ السَّ
رِ  بِثَمَ ألَى  مَ َكُفٍّ  وَبِأ ةٍ  بِثِقَ ا  يِّدِهِمَ إِلى سَ دَّما  تَقَ ا،  َبِحَ وَر را  تَاجَ اللَّذانِ  بْدَانِ  أَلعَ  . بِالوَزَنَاتِ الثَّالثَةُ 
ان.  َّعَ يَتَوَق كَانَا  َّا  ممِ بِكَثِيرٍ  وَأَكْثَرَ  يِّدِهِما  سَ كَرَمِ  تَوَى  سْ مُ لَى  عَ ا  مَ َتَهُ أ كَافَ مُ اءَتْ  فَجَ ا.  مَ َتِهِ َار جتِ
ا  ، نَاالَ أَيْضً ِيرَاثٍ كَثيرٍ دُ مبِ الِ وَالوَعْ لى الـمَ ا عَ مَ ا وَأَمانَتِهِ مَ الحِهِ لى صَ ئَةِ عَ نِ ة إِلَى التَّهْ افَ بِاإلِضَ فَ
ائِلَتِهِ.  نْ عَ ْءٍ مِ ز يْرَاتِهِ، كَجِ هِ وَخَ لْكِ ارَكَتِهِ في مُ شَ نِي مُ ا يَعْ يِّدِ، مَ رَحِ السَّ ولِ إِلى فَ َةَ الدُّخُ أ كَافَ مُ
اءَهُ  طَ لُ وَعَ َّجُ ذا الر رُ كَرَمُ هَ هَ ، يَظْ دِيدَةٍ َّةٍ جَ ر مَ ْنَاءً. وَلـِ َب ا أ بَحَ َانِ أَصْ احلِ بْدَانِ الصَّ ذَانِ العَ ارٍ، هَ تِصَ باخْ
والَهُ، بَل تَرَكَ  دَّ أَمْ تَرِ يَّةِ وَلَم يَسْ صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ْهِ لـِ بْدَي بَ عَ لَّ تَعَ تَغِ دُود، إِذ لَم يَسْ حْ َّمَ الال

. ارِكُونَهُ امليرَاثَ ْنَاءٍ يُشَ َب هِ كَأ يمِ لَكُوتِهِ وَنَعِ ا في مَ مَ افَهُ ا كُلَّ الرِّبْح وَأَضَ مَ لَهُ
ا  مَ هْ . وَمَ ْبَانِ ر ْهِ، ذَاتَهُ في القُ ا لَدَي نَ مَ ايَاهُ وَأَثْمَ طَ هُ وَعَ مَ ْدِينَا نِعَ َي اءِ تَارِكًا بَنيَ أ مَ دَ إِلى السَّ عِ َّبُّ صَ أَلر
إِذا كَانَتْ  هُ بِذَاتِهِ. فَ سَ بُ نَفْ اسِ يُحَ دٍ سَ الِبُنَا، وَكُلُّ واحِ ودُ وَيُطَ يَعُ ايَةِ سَ وْدَةِ، فَفِي النِّهَ الَ في العَ أَطَ
رَحِ  بِالفَ َّبِّ  الر ارَكَةِ  شَ وَمُ لَكُوتِ  الـمَ إِلى  الدُّخولِ  َةَ  أ كَافَ مُ وَيَنَالُ  ةٍ  بِثِقَ دَّمُ  يَتَقَ سَ ةً  َابِحَ ر َتُهُ  َار جتِ

َبَدِيِّ. األ

يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ
يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز

! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ
بْدُ  العَ ذا  هَ  . زَنَاتِ الوَ احِبِ  يِّدِ صَ السَّ َةُ  ور وَّهُ صُ تَتَشَ  ، النِ الكَسْ الثَّالِثِ  بْدِ  العَ رِ  نَظَ ةِ  هَ وِجْ عَ  مَ
يَّةِ.  صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ينَ لـِ رِ ابَ اآلخَ ْعَ لُّ أَت تَغِ َنَانِيِّ الَّذي يَسْ ي األ اسِ لِ القَ َّجُ يِّدَهُ بِالر فُ سَ يَصِ
ذِهِ  لْبِيَّةِ هَ قَ في أَفْكَارِهِ السَّ رِ غَ تَبِدًّا. فَ سْ اغِيَةً وَمُ نْهُ طَ الً مِ اعِ اتِ جَ فَ ذِهِ الصِّ يِّدَهُ بِهَ وَّرَ سَ دْ صَ لَقَ

مقدّمة
تَنَاهِيَةِ لَنَا.  َّمُ بَّتِهِ الال حَ لَى كَرَمِ اهللاِ وَمَ رُّفِ عَ ُونِيَّةُ لِلتَّعَ ار يَّتُنَا الـمَ ْجِ ونَا ليتُور ، تَدْعُ ثَلِ الوَزَنَاتِ عَ مَ مَ
بَّتِهِ لَنَا،  حَ لَى مَ ِّرُ عَ ذَا ال يُؤَث نْ هَ لِّبَة، وَلَكِ تَقَ ة وَالـمُ شَّ انِيَّةِ الهَ تِنَا اإلِنْسَ بِيعَ نَا وَبِطَ فِ عْ لَمُ بِضُ وَ يَعْ هُ
بَّتَنَا  حَ رَ لَهُ مَ هِ ، لِنُظْ ابِلِ قَ نُ بِالـمُ لُ نَحْ عَ اذَا نَفْ هِ. مَ مِ عَ رَنَا بِنِ مُ دَنَا، يَثِقُ بِنَا وَيَغْ ضُ نَا، يَعْ عَ جِّ بَلْ يُشَ
َةٍ  ور َّةَ صُ َي أ يِّدِهِم، فَ بيدِ بِسَ القَةِ العَ ِ عن عَ تَنيْ فَ تَلِ خْ ِ مُ َتَنيْ ور دِّمُ لَنَا صُ ثَلُ يُقَ ذا الـمَ نَا؟ هَ وَإِكْرامَ

يِّدِنَا؟  وعَ سَ َّبِّ يَسُ القَتَنا بِالر بِهُ عَ تُشْ

شرح اآليات
وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ

ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ
ثَل.  الـمَ ذا  هَ ولَهُ  حَ يَدُورُ  الَّذي  وع  وضُ الـمَ نِ  عَ زًا  وجَ مُ ا  فً وَصْ لَنا  انِ  دِّمَ تُقَّ ُولتان  األ اآليَتَانِ 
بِيدَهُ وَيَثِقُ  مُ عَ تَرِ ٌ، يَحْ مي اءٌ وَكَرِ طَ عْ يٌّ، مِ رٌ غَنِ وَ تَاجِ لُ هُ َّجُ . أَلر بِيدُهُ الثَالثَةُ لٌ وَعَ م: رَجُ اصُ هُ خَ أَألَشْ
رَ  َوامِ ى األ طَّ بِيدِهِ تَتَخَ يِّدُ بِعَ ذا السَّ القَةُ هَ ا، عَ لى كُلِّ أَموالِهِ. وَأَيْضً م عَ ِنَهُ ْمتَ أ يَ ْنَاءٍ لَهُ، فَ َب م كَأ بِهِ
وَالَهُ  أَمْ َّعَ  ز وَ م، فَ نْهُ دٍ مِ فُ قُدُرَاتِ كُلِّ وَاحِ رِ يَعْ وَ  هُ ةٍ، فَ يقَ مِ ةٍ عَ فَ رِ عْ القَةُ مَ إِذ هِيَ عَ  ، ةَ لْطَ وَالسُّ
َيِّزُ  ميُ وَلَم  دْلِ  وَالعَ اوَاةِ  سَ بِالـمُ م  لَهُ امَ عَ ابِهِ.  غِيَ فِي  ا  بِهَ رُوا  يُتَاجِ لِكَي  اوِي"  "بِالتَّسَ م  لَيْهِ عَ
ا،  سً مْ اهُ خَ طَ سِ وَزَناتٍ أَعْ مْ رَ بِخَ ُ أَن يُتَاجِ ادِر القَ اقَتِهِ". فَ لى قَدْرِ طَ ولُ النَّصُّ "كُالًّ عَ م، إِذ يَقُ بَيْنَهُ
تَلِمُ  َةَ ال يَسْ ار لَّم قَطُّ التِّجَ يح: الَّذي لَم يَتَعَ ادِلٍ (لِلْتَّوْضِ اقَتِهِ لَكَانَ غَيْرَ عَ نْ طَ اهُ أَقَلَّ مِ طَ لَو أَعْ فَ
َ يَدَي  ا لَهُ بَنيْ والَهُ وَكُلَّ مَ يِّدُ تَارِكًا أَمْ ذا السَّ رَ هَ افَ ارَة). وَسَ صِ بِالتِّجَ صِّ تَخَ صِ الـمُ خْ امَ الشَّ هَ مَ

زَنَات.          َةِ بِالوَ ار يِّدِهِم أَيْ بِالتِّجَ لِ سَ مَ م بِعَ وا هُ ومُ ، لِيَقُ بِيدِهِ عَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ ذَ الوَزَنَاتِ اخل ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ذَ الوَز ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ذَ الوَز ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
بَا  َّالنِ ذَهَ َو بْدَانِ األ العَ . فَ يِّدِهِ زَنَاتِ سَ بْدٍ بِوَ َةِ كُلِّ عَ َار ن جتِ تَّى عَ ِيلِيُّ مَ بِرُنَا اإلِجنْ ، يُخْ ذِهِ اآليَاتِ في هَ
ا  ، مَ ْضِ َر ْتَ األ يِّدِهِ حتَ ْنَةَ سَ رَ وَز مَ بْدُ الثَّالِثُ فَطَ ا العَ ا. أَمَّ مَ َتَهُ َار رَت جتِ ْمَ َث أ لِ فَ مَ ْتَدَآ بِالعَ االً" وَاب "حَ
وَ الَّذي  يِّدِهِ لَهُ، وَهُ رُ كَرَمَ سَ هِ ذا يُظْ هُ هَ رُّفَ ل. تَصَ مَ النٌ، ال رَغْبَةَ لَهُ بِالعَ بْدٌ كَسْ َّهُ عَ َن لَى أ يَدُلُّ عَ
بِهِ  وَثِقَ  ين. فَ رِ عَ اآلخَ اوِي مَ بِالتَّسَ لَهُ  امَ عَ دَةً فَ ْنَةً واحِ وَز اهُ  طَ أَعْ ذا،  بْدِهِ هَ لِ عَ بِكَسَ هِ  لْمِ رُغْمَ عِ
ةِ (أَو  نَ الفِضَّ فيحةٌ مِ ْنَةُ هي صَ ز . وَالوَ َةِ ار لى التِّجَ ا عَ ميعً م قَادِرونَ جَ َّهُ َن ، بِأ ْنِ رَي ا وَثِقَ بِاآلخَ كَمَ

ارِ.  لٍ فِي النَّهَ امِ رَةَ عَ ُ يُوَازِي أُجْ تَّةَ آالَفِ دِينَارٍ، وَالدِّينَار تُها سِ اوِي قِيمَ ) تُسَ بْ الذَّهَ
يفُ  رِ يِّدُ الشَّ ذا السَّ وَ هَ نْ هُ الَم؟ مَ يَادِ العَ ن كُلِّ أَسْ َكْرَمُ مِ يُّ وَاأل نِ لُ الغَ َّجُ ذا الر وَ إِذًا هَ نْ هُ مَ فَ
لَكُوتِ  نْ مَ بِرُنا عَ يُخْ ثَلُ  الـمَ ذا  رُونَها؟ هَ تَثْمِ يَسْ الَّذِينَ ال  لى  تَّى عَ ايَاهُ، حَ طَ بِعَ لُ  يَبْخُ الَّذي ال 
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وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ
ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ز ذَ الوَ ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ

سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً: يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ
ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ

كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ
! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ

ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ

يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز
! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان يفُ األَسْ رِ وصَ

ين. رِ ابِ اآلخَ لى حِسَ تَنِي عَ تَبِدٍّ يَغْ سْ يِّدٍ مُ ةِ سَ دْمَ ارِكًا بِخِ شَ يرِ وَال يَكُونُ مُ مِ ْنِيبِ الضَّ ن تَأ مِ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان. يفُ األَسْ رِ وصَ

نَاالَ  ةِ  اخلِدْمَ في  دِقَاؤُهُ  أَصْ لَيْه.  عَ احلُكْمُ   ُ دُر يَصْ الَن،  الكَسْ بْدِ  العَ عَ  مَ اب  احلِسَ يمِ  تَتْمِ دَ  بَعْ
بْدُ  ا العَ ا، أَمَّ يِّدِهِمَ رَحِ سَ انِ بِفَ مَ ا يَتَنَعَّ مَ ا هُ ة وَهَ َّابِحَ ا الر مَ َتِهِ َار لِ جتِ َجْ يدَ ألِ واعِ آتِ وَالـمَ كَافَ الـمُ
فُ  َةَ الَّتي يُوصَ بَار ى العِ ا أَقْسَ َّةِ. مَ َبَدِي ةِ األ لْمَ ى به في الظُّ ْنَةُ وَيُلْقَ ز نْهُ الوَ ذُ مِ تُؤْخَ الَنُ فَ الكَسْ
بِحَ  نْهُ لِيُصْ ذُ مِ لِكُهُ يُؤْخَ مْ تَّى الَّذي يـَ نْهُ"! فَحَ عَ مِ بْدُ الَّذي ال نَفْ : "هذَا العَ النُ بْدُ الكَسْ ا العَ بِهَ
لِ  لِلكَسَ لَمَ  تَسْ اسْ بَل  ا  لَيْهَ عَ اظِ  فَ لِلحِ قَطُّ  اهِد  يُجَ لَم  َّهُ  َن ألِ اهللاِ،  ةِ  مَ نِعْ نْ  مِ ا  أَيْضً ْيَانًا  ر عُ

اتِلَنيِ.  ول القَ ُمُ وَاخل

خالصة روحيّة
لى  َّذَائِلِ عَ تُوحٌ لِلر فْ َّها بَابٌ مَ َن يَّةِ، ألِ لى احلَياةِ الرُّوحِ اتِ وَعَ عَ تَمَ جْ لى الـمُ طِيرَةٌ عَ ةٌ خَ لُ آفَ أَلكَسَ
يَاةَ فيهِ،  ائِتٌ ال حَ انٌ مَ وَ إِنسَ يائِهِ وَهُ بْرِ رَقِ في أَنانِيَّتِهِ وَكِ رَّضٌ لِلغَ عَ النُ مُ انُ الكَسْ ها. أإلِنْسَ ْواعِ أَن
يِّدِهِ  سَ ةِ  بِفِضَّ الَنُ  الكَسْ بْدُ  العَ َّفَ  ر تَصَ كَيْفَ  نُالَحِظُ  ُهُ.  نُور هيَ  ةُ  لْمَ وَالظُّ ةُ  لْمَ الظُّ كُنُهُ  تَسْ
ةً الَ  يمَ قِ ى عَ ا وَتَبْقَ تَهَ دُ قِيمَ قِ يْثُ تَفْ ةِ حَ لْمَ ا في الظُّ هَ عَ د وَضَ ا"، لَقَ اهَ فَ ْضِ وَأَخْ َر رَ في األ فَ "حَ
لُ  أَلْكَسَ  . الِمٍ وَظَ تَبِدٍّ  سْ مُ يِّدٍ  كَسَ َهُ  وَّر د صَ فَقَ  ، يِّدِهِ َاهَ سَ جتُ َهُ  أَفْكَار نُالَحِظُ  ا  كَمَ ا.  نْهَ مِ ائِدَةَ  فَ
نُهُ  ْكِ الَنُ ال ميُ الكَسْ ام. فَ َوْهَ ةَ اخلِدَاعِ وَاأل انُ فَريسَ بِحَ اإلِنْسَ يُصْ ةِ، فَ نِ احلَقيقَ ي البَصيرَةَ عَ مِ يُعْ

ة. قيقَ َاطِئَة وَنُكْرَانَهُ لِلحَ بَبِ أَفْكَارِهِ اخل لَكُوتَ بِسَ لَ الـمَ أَنْ يَدْخُ
واهِبِ الرُّوحِ  مَ َاتِنا وَبـِ دُر بِقُ ةَ  دَنَا الثِّقَ قِ َوفُ يُفْ لْ اخل ايَاهُ؟ هَ طَ مِ اهللاِ وَعَ عَ بِنِ لُ  عَ اذا نَفْ نُ، مَ وَنَحْ
نٌّ؛ فيهِ  أَنَّ احلَيَاةَ فَ ا  نٌّ كَمَ َةُ فَ ار أَلتِّجَ ة؟  لْمَ وَزَناتِنا في الظُّ رَ  ـمِ نَطْ لُ فينَا، فَ دُس الَّذي يَعمَ القُ
لُ  لْغَ مٌّ قَاتِلٌ يَتَغَ وَ سُ لُ فَهُ ا الكَسَ ا. أَمَّ هَ سِ َّغْبَةُ بِاحلَياةِ نَفْ ةُ وَالر اعَ جَ رَةُ وَالشَّ امَ غَ كُ الـمُ تَرِ تَشْ

. وتَ ةَ وَالـمَ لْمَ اوِفَ وَالظُّ خَ رُ فيها الـمَ في احلَيَاةِ وَيَنْشُ

ذا  هَ ونَا  يَدْعُ لَيْه.  عَ رُّدَ  مَ وَالتـَّ يِّدِهِ  سَ رِ  أَمْ يَانَ  صْ عُ ُهُ،  قَرَار فَكَانَ   ، َوْفُ وَاخل بُ  الرُّعْ لَيْهِ  عَ رَ  يْطَ وَسَ
لْبِيَّةِ فِي  َةٍ السَّ ور ذِهِ الصُّ يِّدَهُ بِهَ وِّرُ سَ لَهُ يُصَ عَ رُ الَّذي جَ َمْ ا األ اؤُل: مَ ْنَةِ، لِلْتَّسَ ز احِبُ الوَ بْدُ، صَ العَ
تَّى اآليَةِ  نْذُ بِدَايَةِ النَّصّ حَ تَبِدٍّ؟ مُ سْ يِّدٍ مُ ا كَسَّ مَ يِّدَهُ َّالَنِ لَمْ يَرَيَا سَ َو بْدَانِ األ اذَا العَ مَ هِ؟ لـِ نِ ذِهْ
بْدُ  العَ اهُ  طَ أَعْ الَّذي  فِ  الوَصْ نْ  عَ ا  َامً متَ تَلِفُ  يَخْ بِيدِ  العَ ؤُالَءِ  هَ يِّدِ  سَ نْ  عَ قِيلَ  ا  مَ كُلُّ   ،٢٣
نْ  مِ لِنَنْتَبِهْ  ذا؟  هَ الَنِ  الكَسْ بْدِ  العَ ثالِ  مَ نْ  مِ َنَا  ذِّر يُحَ أَنْ  تَّى  مَ ِيلِيُّ  اإلِجنْ يدُ  يَرِ اذَا  مَ فَ  . الَنُ الكَسْ
ةِ  لْمَ رَقُ في ظُ لُنا نَغْ عَ ةَ وَيَجْ وِّهُ احلَقيقَ ل" الَّذي يُشَ نَ "الكَسَ ين! لِنَنْتَبِهْ مِ رِ لَى اآلخَ نَا عَ كَامِ أَحْ

َفْكَار!  األ
بِّرُ هذَا  يُعَ  " رَفْتُكَ "عَ َنَا  األ ةَ  يغَ الِهِ صِ مَ تِعْ بِاسْ يًا"،  قَاسِ الً  رَجُ رَفْتُكَ  عَ يِّد،  "يا سَ بْد:  العَ ولُ  يَقُ
رِ رَفْضٍ  اعِ شَ َّةٍ وَمَ وْدَاوِي ن أَفْكَارٍ سَ هِ مِ لِ ا في دَاخِ مّ ا عَ فً ة،  كَاشِ َاصَّ هِ اخل رِ ةِ نَظَ هَ ن وِجْ بْدُ عَ العَ
و  يَدْعُ ا  أَمَّ ن،  وَلَكِ  . َبِيثِ اخل قَلْبِهِ  تَوَى  حْ مُ ن  عَ دْقٍ  بِصِ بَّرَ  عَ قَد  بْدَ  العَ ذا  هَ إِنَّ   . يِّدِهِ لِسَ ا  يَكُنُّهَ
َكْثَرَ في  أ ، أَكْثَرَ فَ َّةٍ ر رَقُ كُلَّ مَ َّهُ يَغْ َن فْ أ ، لَم يَكْتَشِ يِّدِهِ عَ سَ كُوثِهِ مَ نِ مُ رَابَة؟ فَكُلُّ زَمَ هُ لِلْغَ رُّفَ تَصَ
لَةُ  امَ عَ وَالـمُ والِهِ  َمْ بِأ َّفَ  ر لِيَتَصَ بِهِ  تُهُ  وَثِقَ لَهُ  يِّدِهِ  سَ وَكَرَمُ  َاطِئَة؟  وَاخل َّةِ  وْدَاوِي السَّ أَفْكَارِهِ 
ذِهِ  ا؟ بَيْدَ أَنَّ هَ يشُ فيهَ ةِ الَّتي يَعِ لْمَ َاطِئَةِ وَالظُّ رْقَ أَفْكَارِهِ اخل وا خَ تَطِيعُ م، لَم يَسْ ، كُلُّهُ يِّبَةُ الطَّ

َنانِيَّة. ةِ األ لْمَ رَقُ في ظُ ل، أَي الغَ ُ الكَسَ ار هِيَ ثِمَ
َتَهُ  ور وَّهَ صُ ا شَ دَمَ بَعْ  ، يِّدِهِ لِسَ ابَهُ  الَنُ حِسَ الكَسْ بْدُ  العَ أَدَّى  َةُ  بَار العِ ذِهِ  بِهَ  :" لَكَ ا  مَ وَ  ا هُ هَ "فَ
لَهُ  ذا يُبَرِّرُ كَسَ هِ هَ لِ َّهُ بِفِعْ َن رًا أ تَكِ فْ ، مُ يِّدِهِ عَ سَ لَةٍ مَ َّةِ صِ َي نْ رَفْضٍ تَامٍّ ألِ بِّرُ عَ َةٌ تُعَ بَار ل. عِ بِالكَامِ

اب. قَ نَ العِ و مِ وَيَنْجُ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

نْ  عُ مِ ْمَ ، وجتَ ْرَعْ يْثُ لَمْ تَز نْ حَ دُ مِ ْصُ الَن " حتَ بْدِ الكَسْ بَارَاتِ العَ يِّدِ يَبْدَأُ بِعِ وَابَ السَّ نُالَحِظُ أَنَّ جَ
يف.  رِ اءٍ شَ طَ عْ الِحٍ وَمِ ميٍ صَ يِّدٍ كَرِ تِهِ كَسَ قيقَ لَةٍ إلى حَ َيِّةِ صِ تُّ بِأ مُ ا ال تـَ َّهَ عَ أَن ْ"، مَ يْثُ لَمْ تَبْذُر حَ
ي بِها  َّفْتَنِ ر ةِ الَّتي عَ يقَ رِ رَى: "أَقْبَلُ بِالطَّ بَاراتٍ أُخْ ولَ لَهُ بِعِ بْدِ لِيَقُ اتِ العَ لَ كَلِمَ ـمَ تَعْ نَّهُ اسْ وَلَكِ
نْ  ذا لَيْسَ مِ كَذا وَهَ َّفْتُ هَ ر َا تَصَ ُمبَّ ْ، ر ْذُر َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ عُ مِ مَ ، وأَجْ ْرَعْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ َّني أَحْ أَن
بْدًا  لى كَوْنِكَ عَ بُكَ عَ اسِ لَيْه، بَلْ أُحَ بَكَ عَ اسِ مِّ وَلَنْ أُحَ هِ رِ الـمُ َمْ ذا لَيْسَ بِاأل نْ، هَ . وَلَكِ ْنِكَ أ شَ
رْتَ  مَ نَّكَ طَ م وَلَكِ يهِ ةِ اآلبَاءِ بِبَنِ لْتُكَ بِثِقَ امَ د عَ دَة. لَقَ ْنَةٍ وَاحِ ز َةَ وَلَوْ بِوَ ار َاوِلْ التِّجَ ً، لَمْ حتُ وال كَسُ
وابَهُ،  يِّدُ جَ لُ السَّ رِّيرٌ". وَيُكْمِ النٌ وَشِ بْدٌ كَسْ َّكَ عَ رْتَ أَن هَ َظْ أ ةِ، فَ لْمَ ْتَ التُّرابِ في الظُّ تِي بِكَ حتَ ثِقَ
لِ  نْ أَجْ وَ مِ بَ هُ ا، لِكَي ال يَتْعَ رَ بِهَ لَيْهِ أَن يُتَاجِ بُ عَ ةَ الَّتي كَانَ يَجِ يقَ رِ النِ الطَّ بْدِ الكَسْ بَيِّنًا لِلعَ مُ
هُ  سَ لَّصَ نَفْ كَذَا، يَكُونُ قَدْ خَ ْنَةِ. وَهَ ز ْبَاحِ الوَ َر يلِ أ صِ ةِ لِتَحْ ارِفَ يَ ةَ لِلصَّ مَّ هَ ، بَلْ يَتْرُكُ الـمَ يِّدِهِ سَ

مَ اهللاِ  َثِّلُ نِعَ زَنَاتُ متُ ْنَاؤهُ، وَالوَ َب أ نُ  م نَحْ بِيدُ هُ َةَ اهللاِ اآلب، وَالعَ ور َثِّلُ صُ لُ ميُ َّجُ الر : فَ اوَاتِ مَ السَّ
بَنا  تَنَاهِيَة، وَهَ َّمُ بَّتَهُ الال حَ انا مَ طَ ، أَعْ يءٍ نَا كُلَّ شَ َميعِ ى جلِ طَ ان إِذِ اهللاُ أَعْ لَى كُلِّ إِنْسَ زيرَةِ عَ الغَ

ثَالِهِ. َتِهِ وَمِ ور لى صُ لَنا عَ عَ لَكْوتَهُ وَجَ مَ

م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ
سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً : يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ

ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
بِيدَهُ  لَ عَ عَ ا فَ مَّ ابًا عَ لَبَ حِسَ ادَ وَطَ ايَةِ عَ نَّهُ في النِّهَ ن، لَكِ َّمَ نَ الز وِيلَةٍ مِ تْرَةٍ طَ يِّدِ دَامَ لِفَ غِيَابُ السَّ
رِ  بِثَمَ ألَى  مَ َكُفٍّ  وَبِأ ةٍ  بِثِقَ ا  يِّدِهِمَ إِلى سَ دَّما  تَقَ ا،  َبِحَ وَر را  تَاجَ اللَّذانِ  بْدَانِ  أَلعَ  . بِالوَزَنَاتِ الثَّالثَةُ 
ان.  َّعَ يَتَوَق كَانَا  َّا  ممِ بِكَثِيرٍ  وَأَكْثَرَ  يِّدِهِما  سَ كَرَمِ  تَوَى  سْ مُ لَى  عَ ا  مَ َتَهُ أ كَافَ مُ اءَتْ  فَجَ ا.  مَ َتِهِ َار جتِ
ا  ، نَاالَ أَيْضً ِيرَاثٍ كَثيرٍ دُ مبِ الِ وَالوَعْ لى الـمَ ا عَ مَ ا وَأَمانَتِهِ مَ الحِهِ لى صَ ئَةِ عَ نِ ة إِلَى التَّهْ افَ بِاإلِضَ فَ
ائِلَتِهِ.  نْ عَ ْءٍ مِ ز يْرَاتِهِ، كَجِ هِ وَخَ لْكِ ارَكَتِهِ في مُ شَ نِي مُ ا يَعْ يِّدِ، مَ رَحِ السَّ ولِ إِلى فَ َةَ الدُّخُ أ كَافَ مُ
اءَهُ  طَ لُ وَعَ َّجُ ذا الر رُ كَرَمُ هَ هَ ، يَظْ دِيدَةٍ َّةٍ جَ ر مَ ْنَاءً. وَلـِ َب ا أ بَحَ َانِ أَصْ احلِ بْدَانِ الصَّ ذَانِ العَ ارٍ، هَ تِصَ باخْ
والَهُ، بَل تَرَكَ  دَّ أَمْ تَرِ يَّةِ وَلَم يَسْ صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ْهِ لـِ بْدَي بَ عَ لَّ تَعَ تَغِ دُود، إِذ لَم يَسْ حْ َّمَ الال

. ارِكُونَهُ امليرَاثَ ْنَاءٍ يُشَ َب هِ كَأ يمِ لَكُوتِهِ وَنَعِ ا في مَ مَ افَهُ ا كُلَّ الرِّبْح وَأَضَ مَ لَهُ
ا  مَ هْ . وَمَ ْبَانِ ر ْهِ، ذَاتَهُ في القُ ا لَدَي نَ مَ ايَاهُ وَأَثْمَ طَ هُ وَعَ مَ ْدِينَا نِعَ َي اءِ تَارِكًا بَنيَ أ مَ دَ إِلى السَّ عِ َّبُّ صَ أَلر
إِذا كَانَتْ  هُ بِذَاتِهِ. فَ سَ بُ نَفْ اسِ يُحَ دٍ سَ الِبُنَا، وَكُلُّ واحِ ودُ وَيُطَ يَعُ ايَةِ سَ وْدَةِ، فَفِي النِّهَ الَ في العَ أَطَ
رَحِ  بِالفَ َّبِّ  الر ارَكَةِ  شَ وَمُ لَكُوتِ  الـمَ إِلى  الدُّخولِ  َةَ  أ كَافَ مُ وَيَنَالُ  ةٍ  بِثِقَ دَّمُ  يَتَقَ سَ ةً  َابِحَ ر َتُهُ  َار جتِ

َبَدِيِّ. األ

يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ
يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز

! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ
بْدُ  العَ ذا  هَ  . زَنَاتِ الوَ احِبِ  يِّدِ صَ السَّ َةُ  ور وَّهُ صُ تَتَشَ  ، النِ الكَسْ الثَّالِثِ  بْدِ  العَ رِ  نَظَ ةِ  هَ وِجْ عَ  مَ
يَّةِ.  صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ينَ لـِ رِ ابَ اآلخَ ْعَ لُّ أَت تَغِ َنَانِيِّ الَّذي يَسْ ي األ اسِ لِ القَ َّجُ يِّدَهُ بِالر فُ سَ يَصِ
ذِهِ  لْبِيَّةِ هَ قَ في أَفْكَارِهِ السَّ رِ غَ تَبِدًّا. فَ سْ اغِيَةً وَمُ نْهُ طَ الً مِ اعِ اتِ جَ فَ ذِهِ الصِّ يِّدَهُ بِهَ وَّرَ سَ دْ صَ لَقَ

٢صفحة

مقدّمة
تَنَاهِيَةِ لَنَا.  َّمُ بَّتِهِ الال حَ لَى كَرَمِ اهللاِ وَمَ رُّفِ عَ ُونِيَّةُ لِلتَّعَ ار يَّتُنَا الـمَ ْجِ ونَا ليتُور ، تَدْعُ ثَلِ الوَزَنَاتِ عَ مَ مَ
بَّتِهِ لَنَا،  حَ لَى مَ ِّرُ عَ ذَا ال يُؤَث نْ هَ لِّبَة، وَلَكِ تَقَ ة وَالـمُ شَّ انِيَّةِ الهَ تِنَا اإلِنْسَ بِيعَ نَا وَبِطَ فِ عْ لَمُ بِضُ وَ يَعْ هُ
بَّتَنَا  حَ رَ لَهُ مَ هِ ، لِنُظْ ابِلِ قَ نُ بِالـمُ لُ نَحْ عَ اذَا نَفْ هِ. مَ مِ عَ رَنَا بِنِ مُ دَنَا، يَثِقُ بِنَا وَيَغْ ضُ نَا، يَعْ عَ جِّ بَلْ يُشَ
َةٍ  ور َّةَ صُ َي أ يِّدِهِم، فَ بيدِ بِسَ القَةِ العَ ِ عن عَ تَنيْ فَ تَلِ خْ ِ مُ َتَنيْ ور دِّمُ لَنَا صُ ثَلُ يُقَ ذا الـمَ نَا؟ هَ وَإِكْرامَ

يِّدِنَا؟  وعَ سَ َّبِّ يَسُ القَتَنا بِالر بِهُ عَ تُشْ

شرح اآليات
وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ

ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ
ثَل.  الـمَ ذا  هَ ولَهُ  حَ يَدُورُ  الَّذي  وع  وضُ الـمَ نِ  عَ زًا  وجَ مُ ا  فً وَصْ لَنا  انِ  دِّمَ تُقَّ ُولتان  األ اآليَتَانِ 
بِيدَهُ وَيَثِقُ  مُ عَ تَرِ ٌ، يَحْ مي اءٌ وَكَرِ طَ عْ يٌّ، مِ رٌ غَنِ وَ تَاجِ لُ هُ َّجُ . أَلر بِيدُهُ الثَالثَةُ لٌ وَعَ م: رَجُ اصُ هُ خَ أَألَشْ
رَ  َوامِ ى األ طَّ بِيدِهِ تَتَخَ يِّدُ بِعَ ذا السَّ القَةُ هَ ا، عَ لى كُلِّ أَموالِهِ. وَأَيْضً م عَ ِنَهُ ْمتَ أ يَ ْنَاءٍ لَهُ، فَ َب م كَأ بِهِ
وَالَهُ  أَمْ َّعَ  ز وَ م، فَ نْهُ دٍ مِ فُ قُدُرَاتِ كُلِّ وَاحِ رِ يَعْ وَ  هُ ةٍ، فَ يقَ مِ ةٍ عَ فَ رِ عْ القَةُ مَ إِذ هِيَ عَ  ، ةَ لْطَ وَالسُّ
َيِّزُ  ميُ وَلَم  دْلِ  وَالعَ اوَاةِ  سَ بِالـمُ م  لَهُ امَ عَ ابِهِ.  غِيَ فِي  ا  بِهَ رُوا  يُتَاجِ لِكَي  اوِي"  "بِالتَّسَ م  لَيْهِ عَ
ا،  سً مْ اهُ خَ طَ سِ وَزَناتٍ أَعْ مْ رَ بِخَ ُ أَن يُتَاجِ ادِر القَ اقَتِهِ". فَ لى قَدْرِ طَ ولُ النَّصُّ "كُالًّ عَ م، إِذ يَقُ بَيْنَهُ
تَلِمُ  َةَ ال يَسْ ار لَّم قَطُّ التِّجَ يح: الَّذي لَم يَتَعَ ادِلٍ (لِلْتَّوْضِ اقَتِهِ لَكَانَ غَيْرَ عَ نْ طَ اهُ أَقَلَّ مِ طَ لَو أَعْ فَ
َ يَدَي  ا لَهُ بَنيْ والَهُ وَكُلَّ مَ يِّدُ تَارِكًا أَمْ ذا السَّ رَ هَ افَ ارَة). وَسَ صِ بِالتِّجَ صِّ تَخَ صِ الـمُ خْ امَ الشَّ هَ مَ

زَنَات.          َةِ بِالوَ ار يِّدِهِم أَيْ بِالتِّجَ لِ سَ مَ م بِعَ وا هُ ومُ ، لِيَقُ بِيدِهِ عَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ ذَ الوَزَنَاتِ اخل ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ذَ الوَز ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ذَ الوَز ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
بَا  َّالنِ ذَهَ َو بْدَانِ األ العَ . فَ يِّدِهِ زَنَاتِ سَ بْدٍ بِوَ َةِ كُلِّ عَ َار ن جتِ تَّى عَ ِيلِيُّ مَ بِرُنَا اإلِجنْ ، يُخْ ذِهِ اآليَاتِ في هَ
ا  ، مَ ْضِ َر ْتَ األ يِّدِهِ حتَ ْنَةَ سَ رَ وَز مَ بْدُ الثَّالِثُ فَطَ ا العَ ا. أَمَّ مَ َتَهُ َار رَت جتِ ْمَ َث أ لِ فَ مَ ْتَدَآ بِالعَ االً" وَاب "حَ
وَ الَّذي  يِّدِهِ لَهُ، وَهُ رُ كَرَمَ سَ هِ ذا يُظْ هُ هَ رُّفَ ل. تَصَ مَ النٌ، ال رَغْبَةَ لَهُ بِالعَ بْدٌ كَسْ َّهُ عَ َن لَى أ يَدُلُّ عَ
بِهِ  وَثِقَ  ين. فَ رِ عَ اآلخَ اوِي مَ بِالتَّسَ لَهُ  امَ عَ دَةً فَ ْنَةً واحِ وَز اهُ  طَ أَعْ ذا،  بْدِهِ هَ لِ عَ بِكَسَ هِ  لْمِ رُغْمَ عِ
ةِ (أَو  نَ الفِضَّ فيحةٌ مِ ْنَةُ هي صَ ز . وَالوَ َةِ ار لى التِّجَ ا عَ ميعً م قَادِرونَ جَ َّهُ َن ، بِأ ْنِ رَي ا وَثِقَ بِاآلخَ كَمَ

ارِ.  لٍ فِي النَّهَ امِ رَةَ عَ ُ يُوَازِي أُجْ تَّةَ آالَفِ دِينَارٍ، وَالدِّينَار تُها سِ اوِي قِيمَ ) تُسَ بْ الذَّهَ
يفُ  رِ يِّدُ الشَّ ذا السَّ وَ هَ نْ هُ الَم؟ مَ ادِ العَ يَ ن كُلِّ أَسْ َكْرَمُ مِ يُّ وَاأل نِ لُ الغَ َّجُ ذا الر وَ إِذًا هَ نْ هُ مَ فَ
لَكُوتِ  نْ مَ بِرُنا عَ يُخْ ثَلُ  الـمَ ذا  رُونَها؟ هَ تَثْمِ يَسْ الَّذِينَ ال  لى  تَّى عَ ايَاهُ، حَ طَ بِعَ لُ  يَبْخُ الَّذي ال 



مثل الوزنات
(متّى ٢٥/ ١٤-٣٠)

وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ
ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ز ذَ الوَ ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ

سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً: يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ
ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ

كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ
! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ

ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ

يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز
! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان يفُ األَسْ رِ وصَ

ين. رِ ابِ اآلخَ لى حِسَ تَنِي عَ تَبِدٍّ يَغْ سْ يِّدٍ مُ ةِ سَ دْمَ ارِكًا بِخِ شَ يرِ وَال يَكُونُ مُ مِ ْنِيبِ الضَّ ن تَأ مِ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان. يفُ األَسْ رِ وصَ

نَاالَ  ةِ  اخلِدْمَ في  دِقَاؤُهُ  أَصْ لَيْه.  عَ احلُكْمُ   ُ دُر يَصْ الَن،  الكَسْ بْدِ  العَ عَ  مَ اب  احلِسَ يمِ  تَتْمِ دَ  بَعْ
بْدُ  ا العَ ا، أَمَّ يِّدِهِمَ رَحِ سَ انِ بِفَ مَ ا يَتَنَعَّ مَ ا هُ ة وَهَ َّابِحَ ا الر مَ َتِهِ َار لِ جتِ َجْ يدَ ألِ واعِ آتِ وَالـمَ كَافَ الـمُ
فُ  َةَ الَّتي يُوصَ بَار ى العِ ا أَقْسَ َّةِ. مَ َبَدِي ةِ األ لْمَ ى به في الظُّ ْنَةُ وَيُلْقَ ز نْهُ الوَ ذُ مِ تُؤْخَ الَنُ فَ الكَسْ
بِحَ  نْهُ لِيُصْ ذُ مِ لِكُهُ يُؤْخَ مْ تَّى الَّذي يـَ نْهُ"! فَحَ عَ مِ بْدُ الَّذي ال نَفْ : "هذَا العَ النُ بْدُ الكَسْ ا العَ بِهَ
لِ  لِلكَسَ لَمَ  تَسْ اسْ بَل  ا  لَيْهَ عَ اظِ  فَ لِلحِ قَطُّ  اهِد  يُجَ لَم  َّهُ  َن ألِ اهللاِ،  ةِ  مَ نِعْ نْ  مِ ا  أَيْضً ْيَانًا  ر عُ

اتِلَنيِ.  ول القَ ُمُ وَاخل

خالصة روحيّة
لى  َّذَائِلِ عَ تُوحٌ لِلر فْ َّها بَابٌ مَ َن يَّةِ، ألِ لى احلَياةِ الرُّوحِ اتِ وَعَ عَ تَمَ جْ لى الـمُ طِيرَةٌ عَ ةٌ خَ لُ آفَ أَلكَسَ
يَاةَ فيهِ،  ائِتٌ ال حَ انٌ مَ وَ إِنسَ يائِهِ وَهُ بْرِ رَقِ في أَنانِيَّتِهِ وَكِ رَّضٌ لِلغَ عَ النُ مُ انُ الكَسْ ها. أإلِنْسَ ْواعِ أَن
يِّدِهِ  سَ ةِ  بِفِضَّ الَنُ  الكَسْ بْدُ  العَ َّفَ  ر تَصَ كَيْفَ  نُالَحِظُ  ُهُ.  نُور هيَ  ةُ  لْمَ وَالظُّ ةُ  لْمَ الظُّ كُنُهُ  تَسْ
ةً الَ  يمَ قِ ى عَ ا وَتَبْقَ تَهَ دُ قِيمَ قِ يْثُ تَفْ ةِ حَ لْمَ ا في الظُّ هَ عَ د وَضَ ا"، لَقَ اهَ فَ ْضِ وَأَخْ َر رَ في األ فَ "حَ
لُ  أَلْكَسَ  . الِمٍ وَظَ تَبِدٍّ  سْ مُ يِّدٍ  كَسَ َهُ  وَّر د صَ فَقَ  ، يِّدِهِ َاهَ سَ جتُ َهُ  أَفْكَار نُالَحِظُ  ا  كَمَ ا.  نْهَ مِ ائِدَةَ  فَ
نُهُ  ْكِ الَنُ ال ميُ الكَسْ ام. فَ َوْهَ ةَ اخلِدَاعِ وَاأل انُ فَريسَ بِحَ اإلِنْسَ يُصْ ةِ، فَ نِ احلَقيقَ ي البَصيرَةَ عَ مِ يُعْ

ة. قيقَ َاطِئَة وَنُكْرَانَهُ لِلحَ بَبِ أَفْكَارِهِ اخل لَكُوتَ بِسَ لَ الـمَ أَنْ يَدْخُ
واهِبِ الرُّوحِ  مَ َاتِنا وَبـِ دُر بِقُ ةَ  دَنَا الثِّقَ قِ َوفُ يُفْ لْ اخل ايَاهُ؟ هَ طَ مِ اهللاِ وَعَ عَ بِنِ لُ  عَ اذا نَفْ نُ، مَ وَنَحْ
نٌّ؛ فيهِ  أَنَّ احلَيَاةَ فَ ا  نٌّ كَمَ َةُ فَ ار أَلتِّجَ ة؟  لْمَ وَزَناتِنا في الظُّ رَ  ـمِ نَطْ لُ فينَا، فَ دُس الَّذي يَعمَ القُ
لُ  لْغَ مٌّ قَاتِلٌ يَتَغَ وَ سُ لُ فَهُ ا الكَسَ ا. أَمَّ هَ سِ َّغْبَةُ بِاحلَياةِ نَفْ ةُ وَالر اعَ جَ رَةُ وَالشَّ امَ غَ كُ الـمُ تَرِ تَشْ

. وتَ ةَ وَالـمَ لْمَ اوِفَ وَالظُّ خَ رُ فيها الـمَ في احلَيَاةِ وَيَنْشُ

ذا  هَ ونَا  يَدْعُ لَيْه.  عَ رُّدَ  مَ وَالتـَّ يِّدِهِ  سَ رِ  أَمْ يَانَ  صْ عُ ُهُ،  قَرَار فَكَانَ   ، َوْفُ وَاخل بُ  الرُّعْ لَيْهِ  عَ رَ  يْطَ وَسَ
لْبِيَّةِ فِي  َةٍ السَّ ور ذِهِ الصُّ يِّدَهُ بِهَ وِّرُ سَ لَهُ يُصَ عَ رُ الَّذي جَ َمْ ا األ اؤُل: مَ ْنَةِ، لِلْتَّسَ ز احِبُ الوَ بْدُ، صَ العَ
تَّى اآليَةِ  نْذُ بِدَايَةِ النَّصّ حَ تَبِدٍّ؟ مُ سْ يِّدٍ مُ ا كَسَّ مَ يِّدَهُ َّالَنِ لَمْ يَرَيَا سَ َو بْدَانِ األ اذَا العَ مَ هِ؟ لـِ نِ ذِهْ
بْدُ  العَ اهُ  طَ أَعْ الَّذي  فِ  الوَصْ نْ  عَ ا  َامً متَ تَلِفُ  يَخْ بِيدِ  العَ ؤُالَءِ  هَ يِّدِ  سَ نْ  عَ قِيلَ  ا  مَ كُلُّ   ،٢٣
نْ  مِ لِنَنْتَبِهْ  ذا؟  هَ الَنِ  الكَسْ بْدِ  العَ ثالِ  مَ نْ  مِ َنَا  ذِّر يُحَ أَنْ  تَّى  مَ ِيلِيُّ  اإلِجنْ يدُ  يَرِ اذَا  مَ فَ  . الَنُ الكَسْ
ةِ  لْمَ رَقُ في ظُ لُنا نَغْ عَ ةَ وَيَجْ وِّهُ احلَقيقَ ل" الَّذي يُشَ نَ "الكَسَ ين! لِنَنْتَبِهْ مِ رِ لَى اآلخَ نَا عَ كَامِ أَحْ

َفْكَار!  األ
بِّرُ هذَا  يُعَ  " رَفْتُكَ "عَ َنَا  األ ةَ  يغَ الِهِ صِ مَ تِعْ بِاسْ يًا"،  قَاسِ الً  رَجُ رَفْتُكَ  عَ يِّد،  "يا سَ بْد:  العَ ولُ  يَقُ
رِ رَفْضٍ  اعِ شَ َّةٍ وَمَ وْدَاوِي ن أَفْكَارٍ سَ هِ مِ لِ ا في دَاخِ مّ ا عَ فً ة،  كَاشِ َاصَّ هِ اخل رِ ةِ نَظَ هَ ن وِجْ بْدُ عَ العَ
و  يَدْعُ ا  أَمَّ ن،  وَلَكِ  . َبِيثِ اخل قَلْبِهِ  تَوَى  حْ مُ ن  عَ دْقٍ  بِصِ بَّرَ  عَ قَد  بْدَ  العَ ذا  هَ إِنَّ   . يِّدِهِ لِسَ ا  يَكُنُّهَ
َكْثَرَ في  أ ، أَكْثَرَ فَ َّةٍ ر رَقُ كُلَّ مَ َّهُ يَغْ َن فْ أ ، لَم يَكْتَشِ يِّدِهِ عَ سَ كُوثِهِ مَ نِ مُ رَابَة؟ فَكُلُّ زَمَ هُ لِلْغَ رُّفَ تَصَ
لَةُ  امَ عَ وَالـمُ والِهِ  َمْ بِأ َّفَ  ر لِيَتَصَ بِهِ  تُهُ  وَثِقَ لَهُ  يِّدِهِ  سَ وَكَرَمُ  َاطِئَة؟  وَاخل َّةِ  وْدَاوِي السَّ أَفْكَارِهِ 
ذِهِ  ا؟ بَيْدَ أَنَّ هَ يشُ فيهَ ةِ الَّتي يَعِ لْمَ َاطِئَةِ وَالظُّ رْقَ أَفْكَارِهِ اخل وا خَ تَطِيعُ م، لَم يَسْ ، كُلُّهُ يِّبَةُ الطَّ

َنانِيَّة. ةِ األ لْمَ رَقُ في ظُ ل، أَي الغَ ُ الكَسَ ار هِيَ ثِمَ
َتَهُ  ور وَّهَ صُ ا شَ دَمَ بَعْ  ، يِّدِهِ لِسَ ابَهُ  الَنُ حِسَ الكَسْ بْدُ  العَ أَدَّى  َةُ  بَار العِ ذِهِ  بِهَ  :" لَكَ ا  مَ وَ  ا هُ هَ "فَ
لَهُ  ذا يُبَرِّرُ كَسَ هِ هَ لِ َّهُ بِفِعْ َن رًا أ تَكِ فْ ، مُ يِّدِهِ عَ سَ لَةٍ مَ َّةِ صِ َي نْ رَفْضٍ تَامٍّ ألِ بِّرُ عَ َةٌ تُعَ بَار ل. عِ بِالكَامِ

اب. قَ نَ العِ و مِ وَيَنْجُ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

نْ  عُ مِ ْمَ ، وجتَ ْرَعْ يْثُ لَمْ تَز نْ حَ دُ مِ ْصُ الَن " حتَ بْدِ الكَسْ بَارَاتِ العَ يِّدِ يَبْدَأُ بِعِ وَابَ السَّ نُالَحِظُ أَنَّ جَ
يف.  رِ اءٍ شَ طَ عْ الِحٍ وَمِ ميٍ صَ يِّدٍ كَرِ تِهِ كَسَ قيقَ لَةٍ إلى حَ َيِّةِ صِ تُّ بِأ مُ ا ال تـَ َّهَ عَ أَن ْ"، مَ يْثُ لَمْ تَبْذُر حَ
ي بِها  َّفْتَنِ ر ةِ الَّتي عَ يقَ رِ رَى: "أَقْبَلُ بِالطَّ بَاراتٍ أُخْ ولَ لَهُ بِعِ بْدِ لِيَقُ اتِ العَ لَ كَلِمَ ـمَ تَعْ نَّهُ اسْ وَلَكِ
نْ  ذا لَيْسَ مِ كَذا وَهَ َّفْتُ هَ ر َا تَصَ ُمبَّ ْ، ر ْذُر َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ عُ مِ مَ ، وأَجْ ْرَعْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ َّني أَحْ أَن
بْدًا  لى كَوْنِكَ عَ بُكَ عَ اسِ لَيْه، بَلْ أُحَ بَكَ عَ اسِ مِّ وَلَنْ أُحَ هِ رِ الـمُ َمْ ذا لَيْسَ بِاأل نْ، هَ . وَلَكِ ْنِكَ أ شَ
رْتَ  مَ نَّكَ طَ م وَلَكِ يهِ ةِ اآلبَاءِ بِبَنِ لْتُكَ بِثِقَ امَ د عَ دَة. لَقَ ْنَةٍ وَاحِ ز َةَ وَلَوْ بِوَ ار َاوِلْ التِّجَ ً، لَمْ حتُ وال كَسُ
وابَهُ،  يِّدُ جَ لُ السَّ رِّيرٌ". وَيُكْمِ النٌ وَشِ بْدٌ كَسْ َّكَ عَ رْتَ أَن هَ َظْ أ ةِ، فَ لْمَ ْتَ التُّرابِ في الظُّ تِي بِكَ حتَ ثِقَ
لِ  نْ أَجْ وَ مِ بَ هُ ا، لِكَي ال يَتْعَ رَ بِهَ لَيْهِ أَن يُتَاجِ بُ عَ ةَ الَّتي كَانَ يَجِ يقَ رِ النِ الطَّ بْدِ الكَسْ بَيِّنًا لِلعَ مُ
هُ  سَ لَّصَ نَفْ كَذَا، يَكُونُ قَدْ خَ ْنَةِ. وَهَ ز ْبَاحِ الوَ َر يلِ أ صِ ةِ لِتَحْ ارِفَ يَ ةَ لِلصَّ مَّ هَ ، بَلْ يَتْرُكُ الـمَ يِّدِهِ سَ

٣صفحة

مَ اهللاِ  َثِّلُ نِعَ زَنَاتُ متُ ْنَاؤهُ، وَالوَ َب أ نُ  م نَحْ بِيدُ هُ َةَ اهللاِ اآلب، وَالعَ ور َثِّلُ صُ لُ ميُ َّجُ الر : فَ اوَاتِ مَ السَّ
بَنا  تَنَاهِيَة، وَهَ َّمُ بَّتَهُ الال حَ انا مَ طَ ، أَعْ يءٍ نَا كُلَّ شَ َميعِ ى جلِ طَ ان إِذِ اهللاُ أَعْ لَى كُلِّ إِنْسَ زيرَةِ عَ الغَ

ثَالِهِ. َتِهِ وَمِ ور لى صُ لَنا عَ عَ لَكْوتَهُ وَجَ مَ

م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ
سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً : يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ

ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
بِيدَهُ  لَ عَ عَ ا فَ مَّ ابًا عَ لَبَ حِسَ ادَ وَطَ ايَةِ عَ نَّهُ في النِّهَ ن، لَكِ َّمَ نَ الز وِيلَةٍ مِ تْرَةٍ طَ يِّدِ دَامَ لِفَ غِيَابُ السَّ
رِ  بِثَمَ ألَى  مَ َكُفٍّ  وَبِأ ةٍ  بِثِقَ ا  يِّدِهِمَ إِلى سَ دَّما  تَقَ ا،  َبِحَ وَر را  تَاجَ اللَّذانِ  بْدَانِ  أَلعَ  . بِالوَزَنَاتِ الثَّالثَةُ 
ان.  َّعَ يَتَوَق كَانَا  َّا  ممِ بِكَثِيرٍ  وَأَكْثَرَ  يِّدِهِما  سَ كَرَمِ  تَوَى  سْ مُ لَى  عَ ا  مَ َتَهُ أ كَافَ مُ اءَتْ  فَجَ ا.  مَ َتِهِ َار جتِ
ا  ، نَاالَ أَيْضً ِيرَاثٍ كَثيرٍ دُ مبِ الِ وَالوَعْ لى الـمَ ا عَ مَ ا وَأَمانَتِهِ مَ الحِهِ لى صَ ئَةِ عَ نِ ة إِلَى التَّهْ افَ بِاإلِضَ فَ
ائِلَتِهِ.  نْ عَ ْءٍ مِ ز يْرَاتِهِ، كَجِ هِ وَخَ لْكِ ارَكَتِهِ في مُ شَ نِي مُ ا يَعْ يِّدِ، مَ رَحِ السَّ ولِ إِلى فَ َةَ الدُّخُ أ كَافَ مُ
اءَهُ  طَ لُ وَعَ َّجُ ذا الر رُ كَرَمُ هَ هَ ، يَظْ دِيدَةٍ َّةٍ جَ ر مَ ْنَاءً. وَلـِ َب ا أ بَحَ َانِ أَصْ احلِ بْدَانِ الصَّ ذَانِ العَ ارٍ، هَ تِصَ باخْ
والَهُ، بَل تَرَكَ  دَّ أَمْ تَرِ يَّةِ وَلَم يَسْ صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ْهِ لـِ بْدَي بَ عَ لَّ تَعَ تَغِ دُود، إِذ لَم يَسْ حْ َّمَ الال

. ارِكُونَهُ امليرَاثَ ْنَاءٍ يُشَ َب هِ كَأ يمِ لَكُوتِهِ وَنَعِ ا في مَ مَ افَهُ ا كُلَّ الرِّبْح وَأَضَ مَ لَهُ
ا  مَ هْ . وَمَ ْبَانِ ر ْهِ، ذَاتَهُ في القُ ا لَدَي نَ مَ ايَاهُ وَأَثْمَ طَ هُ وَعَ مَ ْدِينَا نِعَ َي اءِ تَارِكًا بَنيَ أ مَ دَ إِلى السَّ عِ َّبُّ صَ أَلر
إِذا كَانَتْ  هُ بِذَاتِهِ. فَ سَ بُ نَفْ اسِ يُحَ دٍ سَ الِبُنَا، وَكُلُّ واحِ ودُ وَيُطَ يَعُ ايَةِ سَ وْدَةِ، فَفِي النِّهَ الَ في العَ أَطَ
رَحِ  بِالفَ َّبِّ  الر ارَكَةِ  شَ وَمُ لَكُوتِ  الـمَ إِلى  الدُّخولِ  َةَ  أ كَافَ مُ وَيَنَالُ  ةٍ  بِثِقَ دَّمُ  يَتَقَ سَ ةً  َابِحَ ر َتُهُ  َار جتِ

َبَدِيِّ. األ

يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ
يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز

! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ
بْدُ  العَ ذا  هَ  . زَنَاتِ الوَ احِبِ  يِّدِ صَ السَّ َةُ  ور وَّهُ صُ تَتَشَ  ، النِ الكَسْ الثَّالِثِ  بْدِ  العَ رِ  نَظَ ةِ  هَ وِجْ عَ  مَ
يَّةِ.  صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ينَ لـِ رِ ابَ اآلخَ ْعَ لُّ أَت تَغِ َنَانِيِّ الَّذي يَسْ ي األ اسِ لِ القَ َّجُ يِّدَهُ بِالر فُ سَ يَصِ
ذِهِ  لْبِيَّةِ هَ قَ في أَفْكَارِهِ السَّ رِ غَ تَبِدًّا. فَ سْ اغِيَةً وَمُ نْهُ طَ الً مِ اعِ اتِ جَ فَ ذِهِ الصِّ يِّدَهُ بِهَ وَّرَ سَ دْ صَ لَقَ

مقدّمة
تَنَاهِيَةِ لَنَا.  َّمُ بَّتِهِ الال حَ لَى كَرَمِ اهللاِ وَمَ رُّفِ عَ ُونِيَّةُ لِلتَّعَ ار يَّتُنَا الـمَ ْجِ ونَا ليتُور ، تَدْعُ ثَلِ الوَزَنَاتِ عَ مَ مَ
بَّتِهِ لَنَا،  حَ لَى مَ ِّرُ عَ ذَا ال يُؤَث نْ هَ لِّبَة، وَلَكِ تَقَ ة وَالـمُ شَّ انِيَّةِ الهَ تِنَا اإلِنْسَ بِيعَ نَا وَبِطَ فِ عْ لَمُ بِضُ وَ يَعْ هُ
بَّتَنَا  حَ رَ لَهُ مَ هِ ، لِنُظْ ابِلِ قَ نُ بِالـمُ لُ نَحْ عَ اذَا نَفْ هِ. مَ مِ عَ رَنَا بِنِ مُ دَنَا، يَثِقُ بِنَا وَيَغْ ضُ نَا، يَعْ عَ جِّ بَلْ يُشَ
َةٍ  ور َّةَ صُ َي أ يِّدِهِم، فَ بيدِ بِسَ القَةِ العَ ِ عن عَ تَنيْ فَ تَلِ خْ ِ مُ َتَنيْ ور دِّمُ لَنَا صُ ثَلُ يُقَ ذا الـمَ نَا؟ هَ وَإِكْرامَ

يِّدِنَا؟  وعَ سَ َّبِّ يَسُ القَتَنا بِالر بِهُ عَ تُشْ

شرح اآليات
وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ

ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ
ثَل.  الـمَ ذا  هَ ولَهُ  حَ يَدُورُ  الَّذي  وع  وضُ الـمَ نِ  عَ زًا  وجَ مُ ا  فً وَصْ لَنا  انِ  دِّمَ تُقَّ ُولتان  األ اآليَتَانِ 
بِيدَهُ وَيَثِقُ  مُ عَ تَرِ ٌ، يَحْ مي اءٌ وَكَرِ طَ عْ يٌّ، مِ رٌ غَنِ وَ تَاجِ لُ هُ َّجُ . أَلر بِيدُهُ الثَالثَةُ لٌ وَعَ م: رَجُ اصُ هُ خَ أَألَشْ
رَ  َوامِ ى األ طَّ بِيدِهِ تَتَخَ يِّدُ بِعَ ذا السَّ القَةُ هَ ا، عَ لى كُلِّ أَموالِهِ. وَأَيْضً م عَ ِنَهُ ْمتَ أ يَ ْنَاءٍ لَهُ، فَ َب م كَأ بِهِ
وَالَهُ  أَمْ َّعَ  وَز م، فَ نْهُ دٍ مِ فُ قُدُرَاتِ كُلِّ وَاحِ رِ يَعْ وَ  هُ ةٍ، فَ يقَ مِ ةٍ عَ فَ رِ عْ القَةُ مَ إِذ هِيَ عَ  ، ةَ لْطَ وَالسُّ
َيِّزُ  ميُ وَلَم  دْلِ  وَالعَ اوَاةِ  سَ بِالـمُ م  لَهُ امَ عَ ابِهِ.  غِيَ فِي  ا  بِهَ رُوا  يُتَاجِ لِكَي  اوِي"  "بِالتَّسَ م  لَيْهِ عَ
ا،  سً مْ اهُ خَ طَ سِ وَزَناتٍ أَعْ مْ رَ بِخَ ُ أَن يُتَاجِ ادِر القَ اقَتِهِ". فَ لى قَدْرِ طَ ولُ النَّصُّ "كُالًّ عَ م، إِذ يَقُ بَيْنَهُ
تَلِمُ  َةَ ال يَسْ ار لَّم قَطُّ التِّجَ يح: الَّذي لَم يَتَعَ ادِلٍ (لِلْتَّوْضِ اقَتِهِ لَكَانَ غَيْرَ عَ نْ طَ اهُ أَقَلَّ مِ طَ لَو أَعْ فَ
َ يَدَي  ا لَهُ بَنيْ والَهُ وَكُلَّ مَ يِّدُ تَارِكًا أَمْ ذا السَّ رَ هَ افَ ارَة). وَسَ صِ بِالتِّجَ صِّ تَخَ صِ الـمُ خْ امَ الشَّ هَ مَ

زَنَات.          َةِ بِالوَ ار يِّدِهِم أَيْ بِالتِّجَ لِ سَ مَ م بِعَ وا هُ ومُ ، لِيَقُ بِيدِهِ عَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ ذَ الوَزَنَاتِ اخل ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ذَ الوَز ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ذَ الوَز ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
بَا  َّالنِ ذَهَ َو بْدَانِ األ العَ . فَ يِّدِهِ زَنَاتِ سَ بْدٍ بِوَ َةِ كُلِّ عَ َار ن جتِ تَّى عَ ِيلِيُّ مَ بِرُنَا اإلِجنْ ، يُخْ ذِهِ اآليَاتِ في هَ
ا  ، مَ ْضِ َر ْتَ األ يِّدِهِ حتَ ْنَةَ سَ رَ وَز مَ بْدُ الثَّالِثُ فَطَ ا العَ ا. أَمَّ مَ َتَهُ َار رَت جتِ ْمَ َث أ لِ فَ مَ ْتَدَآ بِالعَ االً" وَاب "حَ
وَ الَّذي  يِّدِهِ لَهُ، وَهُ رُ كَرَمَ سَ هِ ذا يُظْ هُ هَ رُّفَ ل. تَصَ مَ النٌ، ال رَغْبَةَ لَهُ بِالعَ بْدٌ كَسْ َّهُ عَ َن لَى أ يَدُلُّ عَ
بِهِ  وَثِقَ  ين. فَ رِ عَ اآلخَ اوِي مَ بِالتَّسَ لَهُ  امَ عَ دَةً فَ ْنَةً واحِ وَز اهُ  طَ أَعْ ذا،  بْدِهِ هَ لِ عَ بِكَسَ هِ  لْمِ رُغْمَ عِ
ةِ (أَو  نَ الفِضَّ فيحةٌ مِ ْنَةُ هي صَ ز . وَالوَ َةِ ار لى التِّجَ ا عَ ميعً م قَادِرونَ جَ َّهُ َن ، بِأ ْنِ رَي ا وَثِقَ بِاآلخَ كَمَ

ارِ.  لٍ فِي النَّهَ امِ رَةَ عَ ُ يُوَازِي أُجْ تَّةَ آالَفِ دِينَارٍ، وَالدِّينَار تُها سِ اوِي قِيمَ ) تُسَ بْ الذَّهَ
يفُ  رِ يِّدُ الشَّ ذا السَّ وَ هَ نْ هُ الَم؟ مَ يَادِ العَ ن كُلِّ أَسْ َكْرَمُ مِ يُّ وَاأل نِ لُ الغَ َّجُ ذا الر وَ إِذًا هَ نْ هُ مَ فَ
لَكُوتِ  نْ مَ بِرُنا عَ يُخْ ثَلُ  الـمَ ذا  رُونَها؟ هَ تَثْمِ يَسْ الَّذِينَ ال  لى  تَّى عَ ايَاهُ، حَ طَ بِعَ لُ  يَبْخُ الَّذي ال 



مثل الوزنات
(متّى ٢٥/ ١٤-٣٠)

وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ
ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ز ذَ الوَ ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ

سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً: يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ
ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ

كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ
! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ

ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ

يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز
! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان يفُ األَسْ رِ وصَ

ين. رِ ابِ اآلخَ لى حِسَ تَنِي عَ تَبِدٍّ يَغْ سْ يِّدٍ مُ ةِ سَ دْمَ ارِكًا بِخِ شَ يرِ وَال يَكُونُ مُ مِ ْنِيبِ الضَّ ن تَأ مِ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان. يفُ األَسْ رِ وصَ

نَاالَ  ةِ  اخلِدْمَ في  دِقَاؤُهُ  أَصْ لَيْه.  عَ احلُكْمُ   ُ دُر يَصْ الَن،  الكَسْ بْدِ  العَ عَ  مَ اب  احلِسَ يمِ  تَتْمِ دَ  بَعْ
بْدُ  ا العَ ا، أَمَّ يِّدِهِمَ رَحِ سَ انِ بِفَ مَ ا يَتَنَعَّ مَ ا هُ ة وَهَ َّابِحَ ا الر مَ َتِهِ َار لِ جتِ َجْ يدَ ألِ واعِ آتِ وَالـمَ كَافَ الـمُ
فُ  َةَ الَّتي يُوصَ بَار ى العِ ا أَقْسَ َّةِ. مَ َبَدِي ةِ األ لْمَ ى به في الظُّ ْنَةُ وَيُلْقَ ز نْهُ الوَ ذُ مِ تُؤْخَ الَنُ فَ الكَسْ
بِحَ  نْهُ لِيُصْ ذُ مِ لِكُهُ يُؤْخَ مْ تَّى الَّذي يـَ نْهُ"! فَحَ عَ مِ بْدُ الَّذي ال نَفْ : "هذَا العَ النُ بْدُ الكَسْ ا العَ بِهَ
لِ  لِلكَسَ لَمَ  تَسْ اسْ بَل  ا  لَيْهَ عَ اظِ  فَ لِلحِ قَطُّ  اهِد  يُجَ لَم  َّهُ  َن ألِ اهللاِ،  ةِ  مَ نِعْ نْ  مِ ا  أَيْضً ْيَانًا  ر عُ

اتِلَنيِ.  ول القَ ُمُ وَاخل

خالصة روحيّة
لى  َّذَائِلِ عَ تُوحٌ لِلر فْ َّها بَابٌ مَ َن يَّةِ، ألِ لى احلَياةِ الرُّوحِ اتِ وَعَ عَ تَمَ جْ لى الـمُ طِيرَةٌ عَ ةٌ خَ لُ آفَ أَلكَسَ
يَاةَ فيهِ،  ائِتٌ ال حَ انٌ مَ وَ إِنسَ يائِهِ وَهُ بْرِ رَقِ في أَنانِيَّتِهِ وَكِ رَّضٌ لِلغَ عَ النُ مُ انُ الكَسْ ها. أإلِنْسَ ْواعِ أَن
يِّدِهِ  سَ ةِ  بِفِضَّ الَنُ  الكَسْ بْدُ  العَ َّفَ  ر تَصَ كَيْفَ  نُالَحِظُ  ُهُ.  نُور هيَ  ةُ  لْمَ وَالظُّ ةُ  لْمَ الظُّ كُنُهُ  تَسْ
ةً الَ  يمَ قِ ى عَ ا وَتَبْقَ تَهَ دُ قِيمَ قِ يْثُ تَفْ ةِ حَ لْمَ ا في الظُّ هَ عَ د وَضَ ا"، لَقَ اهَ فَ ْضِ وَأَخْ َر رَ في األ فَ "حَ
لُ  أَلْكَسَ  . الِمٍ وَظَ تَبِدٍّ  سْ مُ يِّدٍ  كَسَ َهُ  وَّر د صَ فَقَ  ، يِّدِهِ َاهَ سَ جتُ َهُ  أَفْكَار نُالَحِظُ  ا  كَمَ ا.  نْهَ مِ ائِدَةَ  فَ
نُهُ  ْكِ الَنُ ال ميُ الكَسْ ام. فَ َوْهَ ةَ اخلِدَاعِ وَاأل انُ فَريسَ بِحَ اإلِنْسَ يُصْ ةِ، فَ نِ احلَقيقَ ي البَصيرَةَ عَ مِ يُعْ

ة. قيقَ َاطِئَة وَنُكْرَانَهُ لِلحَ بَبِ أَفْكَارِهِ اخل لَكُوتَ بِسَ لَ الـمَ أَنْ يَدْخُ
واهِبِ الرُّوحِ  مَ َاتِنا وَبـِ دُر بِقُ ةَ  دَنَا الثِّقَ قِ َوفُ يُفْ لْ اخل ايَاهُ؟ هَ طَ مِ اهللاِ وَعَ عَ بِنِ لُ  عَ اذا نَفْ نُ، مَ وَنَحْ
نٌّ؛ فيهِ  أَنَّ احلَيَاةَ فَ ا  نٌّ كَمَ َةُ فَ ار أَلتِّجَ ة؟  لْمَ وَزَناتِنا في الظُّ رَ  ـمِ نَطْ لُ فينَا، فَ دُس الَّذي يَعمَ القُ
لُ  لْغَ مٌّ قَاتِلٌ يَتَغَ وَ سُ لُ فَهُ ا الكَسَ ا. أَمَّ هَ سِ َّغْبَةُ بِاحلَياةِ نَفْ ةُ وَالر اعَ جَ رَةُ وَالشَّ امَ غَ كُ الـمُ تَرِ تَشْ

. وتَ ةَ وَالـمَ لْمَ اوِفَ وَالظُّ خَ رُ فيها الـمَ في احلَيَاةِ وَيَنْشُ

٤صفحة

ذا  هَ ونَا  يَدْعُ لَيْه.  عَ رُّدَ  مَ وَالتـَّ يِّدِهِ  سَ رِ  أَمْ يَانَ  صْ عُ ُهُ،  قَرَار فَكَانَ   ، َوْفُ وَاخل بُ  الرُّعْ لَيْهِ  عَ رَ  يْطَ وَسَ
لْبِيَّةِ فِي  َةٍ السَّ ور ذِهِ الصُّ يِّدَهُ بِهَ وِّرُ سَ لَهُ يُصَ عَ رُ الَّذي جَ َمْ ا األ اؤُل: مَ ْنَةِ، لِلْتَّسَ ز احِبُ الوَ بْدُ، صَ العَ
تَّى اآليَةِ  نْذُ بِدَايَةِ النَّصّ حَ تَبِدٍّ؟ مُ سْ يِّدٍ مُ ا كَسَّ مَ يِّدَهُ َّالَنِ لَمْ يَرَيَا سَ َو بْدَانِ األ اذَا العَ مَ هِ؟ لـِ نِ ذِهْ
بْدُ  العَ اهُ  طَ أَعْ الَّذي  فِ  الوَصْ نْ  عَ ا  َامً متَ تَلِفُ  يَخْ بِيدِ  العَ ؤُالَءِ  هَ يِّدِ  سَ نْ  عَ قِيلَ  ا  مَ كُلُّ   ،٢٣
نْ  مِ لِنَنْتَبِهْ  ذا؟  هَ الَنِ  الكَسْ بْدِ  العَ ثالِ  مَ نْ  مِ َنَا  ذِّر يُحَ أَنْ  تَّى  مَ ِيلِيُّ  اإلِجنْ يدُ  يَرِ اذَا  مَ فَ  . الَنُ الكَسْ
ةِ  لْمَ رَقُ في ظُ لُنا نَغْ عَ ةَ وَيَجْ وِّهُ احلَقيقَ ل" الَّذي يُشَ نَ "الكَسَ ين! لِنَنْتَبِهْ مِ رِ لَى اآلخَ نَا عَ كَامِ أَحْ

َفْكَار!  األ
بِّرُ هذَا  يُعَ  " رَفْتُكَ "عَ َنَا  األ ةَ  يغَ الِهِ صِ مَ تِعْ بِاسْ يًا"،  قَاسِ الً  رَجُ رَفْتُكَ  عَ يِّد،  "يا سَ بْد:  العَ ولُ  يَقُ
رِ رَفْضٍ  اعِ شَ َّةٍ وَمَ وْدَاوِي ن أَفْكَارٍ سَ هِ مِ لِ ا في دَاخِ مّ ا عَ فً ة،  كَاشِ َاصَّ هِ اخل رِ ةِ نَظَ هَ ن وِجْ بْدُ عَ العَ
و  يَدْعُ ا  أَمَّ ن،  وَلَكِ  . َبِيثِ اخل قَلْبِهِ  تَوَى  حْ مُ ن  عَ دْقٍ  بِصِ بَّرَ  عَ قَد  بْدَ  العَ ذا  هَ إِنَّ   . يِّدِهِ لِسَ ا  يَكُنُّهَ
َكْثَرَ في  أ ، أَكْثَرَ فَ َّةٍ ر رَقُ كُلَّ مَ َّهُ يَغْ َن فْ أ ، لَم يَكْتَشِ يِّدِهِ عَ سَ كُوثِهِ مَ نِ مُ رَابَة؟ فَكُلُّ زَمَ هُ لِلْغَ رُّفَ تَصَ
لَةُ  امَ عَ وَالـمُ والِهِ  َمْ بِأ َّفَ  ر لِيَتَصَ بِهِ  تُهُ  وَثِقَ لَهُ  يِّدِهِ  سَ وَكَرَمُ  َاطِئَة؟  وَاخل َّةِ  وْدَاوِي السَّ أَفْكَارِهِ 
ذِهِ  ا؟ بَيْدَ أَنَّ هَ يشُ فيهَ ةِ الَّتي يَعِ لْمَ َاطِئَةِ وَالظُّ رْقَ أَفْكَارِهِ اخل وا خَ تَطِيعُ م، لَم يَسْ ، كُلُّهُ يِّبَةُ الطَّ

َنانِيَّة. ةِ األ لْمَ رَقُ في ظُ ل، أَي الغَ ُ الكَسَ ار هِيَ ثِمَ
َتَهُ  ور وَّهَ صُ ا شَ دَمَ بَعْ  ، يِّدِهِ لِسَ ابَهُ  الَنُ حِسَ الكَسْ بْدُ  العَ أَدَّى  َةُ  بَار العِ ذِهِ  بِهَ  :" لَكَ ا  مَ وَ  ا هُ هَ "فَ
لَهُ  ذا يُبَرِّرُ كَسَ هِ هَ لِ َّهُ بِفِعْ َن رًا أ تَكِ فْ ، مُ يِّدِهِ عَ سَ لَةٍ مَ َّةِ صِ َي نْ رَفْضٍ تَامٍّ ألِ بِّرُ عَ َةٌ تُعَ بَار ل. عِ بِالكَامِ

اب. قَ نَ العِ و مِ وَيَنْجُ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

نْ  عُ مِ ْمَ ، وجتَ ْرَعْ يْثُ لَمْ تَز نْ حَ دُ مِ ْصُ الَن " حتَ بْدِ الكَسْ بَارَاتِ العَ يِّدِ يَبْدَأُ بِعِ وَابَ السَّ نُالَحِظُ أَنَّ جَ
يف.  رِ اءٍ شَ طَ عْ الِحٍ وَمِ ميٍ صَ يِّدٍ كَرِ تِهِ كَسَ قيقَ لَةٍ إلى حَ َيِّةِ صِ تُّ بِأ مُ ا ال تـَ َّهَ عَ أَن ْ"، مَ يْثُ لَمْ تَبْذُر حَ
ي بِها  َّفْتَنِ ر ةِ الَّتي عَ يقَ رِ رَى: "أَقْبَلُ بِالطَّ بَاراتٍ أُخْ ولَ لَهُ بِعِ بْدِ لِيَقُ اتِ العَ لَ كَلِمَ ـمَ تَعْ نَّهُ اسْ وَلَكِ
نْ  ذا لَيْسَ مِ كَذا وَهَ َّفْتُ هَ ر َا تَصَ ُمبَّ ْ، ر ْذُر َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ عُ مِ مَ ، وأَجْ ْرَعْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ َّني أَحْ أَن
بْدًا  لى كَوْنِكَ عَ بُكَ عَ اسِ لَيْه، بَلْ أُحَ بَكَ عَ اسِ مِّ وَلَنْ أُحَ هِ رِ الـمُ َمْ ذا لَيْسَ بِاأل نْ، هَ . وَلَكِ ْنِكَ أ شَ
رْتَ  مَ نَّكَ طَ م وَلَكِ يهِ ةِ اآلبَاءِ بِبَنِ لْتُكَ بِثِقَ امَ د عَ دَة. لَقَ ْنَةٍ وَاحِ ز َةَ وَلَوْ بِوَ ار َاوِلْ التِّجَ ً، لَمْ حتُ وال كَسُ
وابَهُ،  يِّدُ جَ لُ السَّ رِّيرٌ". وَيُكْمِ النٌ وَشِ بْدٌ كَسْ َّكَ عَ رْتَ أَن هَ َظْ أ ةِ، فَ لْمَ ْتَ التُّرابِ في الظُّ تِي بِكَ حتَ ثِقَ
لِ  نْ أَجْ وَ مِ بَ هُ ا، لِكَي ال يَتْعَ رَ بِهَ لَيْهِ أَن يُتَاجِ بُ عَ ةَ الَّتي كَانَ يَجِ يقَ رِ النِ الطَّ بْدِ الكَسْ بَيِّنًا لِلعَ مُ
هُ  سَ لَّصَ نَفْ كَذَا، يَكُونُ قَدْ خَ ْنَةِ. وَهَ ز ْبَاحِ الوَ َر يلِ أ صِ ةِ لِتَحْ ارِفَ يَ ةَ لِلصَّ مَّ هَ ، بَلْ يَتْرُكُ الـمَ يِّدِهِ سَ

مَ اهللاِ  َثِّلُ نِعَ زَنَاتُ متُ ْنَاؤهُ، وَالوَ َب أ نُ  م نَحْ بِيدُ هُ َةَ اهللاِ اآلب، وَالعَ ور َثِّلُ صُ لُ ميُ َّجُ الر : فَ اوَاتِ مَ السَّ
بَنا  تَنَاهِيَة، وَهَ َّمُ بَّتَهُ الال حَ انا مَ طَ ، أَعْ يءٍ نَا كُلَّ شَ َميعِ ى جلِ طَ ان إِذِ اهللاُ أَعْ لَى كُلِّ إِنْسَ زيرَةِ عَ الغَ

ثَالِهِ. َتِهِ وَمِ ور لى صُ لَنا عَ عَ لَكْوتَهُ وَجَ مَ

م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ
سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً : يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ

ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
بِيدَهُ  لَ عَ عَ ا فَ مَّ ابًا عَ لَبَ حِسَ ادَ وَطَ ايَةِ عَ نَّهُ في النِّهَ ن، لَكِ َّمَ نَ الز وِيلَةٍ مِ تْرَةٍ طَ يِّدِ دَامَ لِفَ غِيَابُ السَّ
رِ  بِثَمَ ألَى  مَ َكُفٍّ  وَبِأ ةٍ  بِثِقَ ا  يِّدِهِمَ إِلى سَ دَّما  تَقَ ا،  َبِحَ وَر را  تَاجَ اللَّذانِ  بْدَانِ  أَلعَ  . بِالوَزَنَاتِ الثَّالثَةُ 
ان.  َّعَ يَتَوَق كَانَا  َّا  ممِ بِكَثِيرٍ  وَأَكْثَرَ  يِّدِهِما  سَ كَرَمِ  تَوَى  سْ مُ لَى  عَ ا  مَ َتَهُ أ كَافَ مُ اءَتْ  فَجَ ا.  مَ َتِهِ َار جتِ
ا  ، نَاالَ أَيْضً ِيرَاثٍ كَثيرٍ دُ مبِ الِ وَالوَعْ لى الـمَ ا عَ مَ ا وَأَمانَتِهِ مَ الحِهِ لى صَ ئَةِ عَ نِ ة إِلَى التَّهْ افَ بِاإلِضَ فَ
ائِلَتِهِ.  نْ عَ ْءٍ مِ ز يْرَاتِهِ، كَجِ هِ وَخَ لْكِ ارَكَتِهِ في مُ شَ نِي مُ ا يَعْ يِّدِ، مَ رَحِ السَّ ولِ إِلى فَ َةَ الدُّخُ أ كَافَ مُ
اءَهُ  طَ لُ وَعَ َّجُ ذا الر رُ كَرَمُ هَ هَ ، يَظْ دِيدَةٍ َّةٍ جَ ر مَ ْنَاءً. وَلـِ َب ا أ بَحَ َانِ أَصْ احلِ بْدَانِ الصَّ ذَانِ العَ ارٍ، هَ تِصَ باخْ
والَهُ، بَل تَرَكَ  دَّ أَمْ تَرِ يَّةِ وَلَم يَسْ صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ْهِ لـِ بْدَي بَ عَ لَّ تَعَ تَغِ دُود، إِذ لَم يَسْ حْ َّمَ الال

. ارِكُونَهُ امليرَاثَ ْنَاءٍ يُشَ َب هِ كَأ يمِ لَكُوتِهِ وَنَعِ ا في مَ مَ افَهُ ا كُلَّ الرِّبْح وَأَضَ مَ لَهُ
ا  مَ هْ . وَمَ ْبَانِ ر ْهِ، ذَاتَهُ في القُ ا لَدَي نَ مَ ايَاهُ وَأَثْمَ طَ هُ وَعَ مَ ْدِينَا نِعَ َي اءِ تَارِكًا بَنيَ أ مَ دَ إِلى السَّ عِ َّبُّ صَ أَلر
إِذا كَانَتْ  هُ بِذَاتِهِ. فَ سَ بُ نَفْ اسِ يُحَ دٍ سَ الِبُنَا، وَكُلُّ واحِ ودُ وَيُطَ يَعُ ايَةِ سَ وْدَةِ، فَفِي النِّهَ الَ في العَ أَطَ
رَحِ  بِالفَ َّبِّ  الر ارَكَةِ  شَ وَمُ لَكُوتِ  الـمَ إِلى  الدُّخولِ  َةَ  أ كَافَ مُ وَيَنَالُ  ةٍ  بِثِقَ دَّمُ  يَتَقَ سَ ةً  َابِحَ ر َتُهُ  َار جتِ

َبَدِيِّ. األ

يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ
يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز

! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ
بْدُ  العَ ذا  هَ  . زَنَاتِ الوَ احِبِ  يِّدِ صَ السَّ َةُ  ور وَّهُ صُ تَتَشَ  ، النِ الكَسْ الثَّالِثِ  بْدِ  العَ رِ  نَظَ ةِ  هَ وِجْ عَ  مَ
يَّةِ.  صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ينَ لـِ رِ ابَ اآلخَ ْعَ لُّ أَت تَغِ َنَانِيِّ الَّذي يَسْ ي األ اسِ لِ القَ َّجُ يِّدَهُ بِالر فُ سَ يَصِ
ذِهِ  لْبِيَّةِ هَ قَ في أَفْكَارِهِ السَّ رِ غَ تَبِدًّا. فَ سْ اغِيَةً وَمُ نْهُ طَ الً مِ اعِ اتِ جَ فَ ذِهِ الصِّ يِّدَهُ بِهَ وَّرَ سَ دْ صَ لَقَ

مقدّمة
تَنَاهِيَةِ لَنَا.  َّمُ بَّتِهِ الال حَ لَى كَرَمِ اهللاِ وَمَ رُّفِ عَ ُونِيَّةُ لِلتَّعَ ار يَّتُنَا الـمَ ْجِ ونَا ليتُور ، تَدْعُ ثَلِ الوَزَنَاتِ عَ مَ مَ
بَّتِهِ لَنَا،  حَ لَى مَ ِّرُ عَ ذَا ال يُؤَث نْ هَ لِّبَة، وَلَكِ تَقَ ة وَالـمُ شَّ انِيَّةِ الهَ تِنَا اإلِنْسَ بِيعَ نَا وَبِطَ فِ عْ لَمُ بِضُ وَ يَعْ هُ
بَّتَنَا  حَ رَ لَهُ مَ هِ ، لِنُظْ ابِلِ قَ نُ بِالـمُ لُ نَحْ عَ اذَا نَفْ هِ. مَ مِ عَ رَنَا بِنِ مُ دَنَا، يَثِقُ بِنَا وَيَغْ ضُ نَا، يَعْ عَ جِّ بَلْ يُشَ
َةٍ  ور َّةَ صُ َي أ يِّدِهِم، فَ بيدِ بِسَ القَةِ العَ ِ عن عَ تَنيْ فَ تَلِ خْ ِ مُ َتَنيْ ور دِّمُ لَنَا صُ ثَلُ يُقَ ذا الـمَ نَا؟ هَ وَإِكْرامَ

يِّدِنَا؟  وعَ سَ َّبِّ يَسُ القَتَنا بِالر بِهُ عَ تُشْ

شرح اآليات
وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ

ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ
ثَل.  الـمَ ذا  هَ ولَهُ  حَ يَدُورُ  الَّذي  وع  وضُ الـمَ نِ  عَ زًا  وجَ مُ ا  فً وَصْ لَنا  انِ  دِّمَ تُقَّ ُولتان  األ اآليَتَانِ 
بِيدَهُ وَيَثِقُ  مُ عَ تَرِ ٌ، يَحْ مي اءٌ وَكَرِ طَ عْ يٌّ، مِ رٌ غَنِ وَ تَاجِ لُ هُ َّجُ . أَلر بِيدُهُ الثَالثَةُ لٌ وَعَ م: رَجُ اصُ هُ خَ أَألَشْ
رَ  َوامِ ى األ طَّ بِيدِهِ تَتَخَ يِّدُ بِعَ ذا السَّ القَةُ هَ ا، عَ لى كُلِّ أَموالِهِ. وَأَيْضً م عَ ِنَهُ ْمتَ أ يَ ْنَاءٍ لَهُ، فَ َب م كَأ بِهِ
وَالَهُ  أَمْ َّعَ  ز وَ م، فَ نْهُ دٍ مِ فُ قُدُرَاتِ كُلِّ وَاحِ رِ يَعْ وَ  هُ ةٍ، فَ يقَ مِ ةٍ عَ فَ رِ عْ القَةُ مَ إِذ هِيَ عَ  ، ةَ لْطَ وَالسُّ
َيِّزُ  ميُ وَلَم  دْلِ  وَالعَ اوَاةِ  سَ بِالـمُ م  لَهُ امَ عَ ابِهِ.  غِيَ فِي  ا  بِهَ رُوا  يُتَاجِ لِكَي  اوِي"  "بِالتَّسَ م  لَيْهِ عَ
ا،  سً مْ اهُ خَ طَ سِ وَزَناتٍ أَعْ مْ رَ بِخَ ُ أَن يُتَاجِ ادِر القَ اقَتِهِ". فَ لى قَدْرِ طَ ولُ النَّصُّ "كُالًّ عَ م، إِذ يَقُ بَيْنَهُ
تَلِمُ  َةَ ال يَسْ ار لَّم قَطُّ التِّجَ يح: الَّذي لَم يَتَعَ ادِلٍ (لِلْتَّوْضِ اقَتِهِ لَكَانَ غَيْرَ عَ نْ طَ اهُ أَقَلَّ مِ طَ لَو أَعْ فَ
َ يَدَي  ا لَهُ بَنيْ والَهُ وَكُلَّ مَ يِّدُ تَارِكًا أَمْ ذا السَّ رَ هَ افَ ارَة). وَسَ صِ بِالتِّجَ صِّ تَخَ صِ الـمُ خْ امَ الشَّ هَ مَ

زَنَات.          َةِ بِالوَ ار يِّدِهِم أَيْ بِالتِّجَ لِ سَ مَ م بِعَ وا هُ ومُ ، لِيَقُ بِيدِهِ عَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ ذَ الوَزَنَاتِ اخل ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ذَ الوَز ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ذَ الوَز ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
بَا  َّالنِ ذَهَ َو بْدَانِ األ العَ . فَ يِّدِهِ زَنَاتِ سَ بْدٍ بِوَ َةِ كُلِّ عَ َار ن جتِ تَّى عَ ِيلِيُّ مَ بِرُنَا اإلِجنْ ، يُخْ ذِهِ اآليَاتِ في هَ
ا  ، مَ ْضِ َر ْتَ األ يِّدِهِ حتَ ْنَةَ سَ رَ وَز مَ بْدُ الثَّالِثُ فَطَ ا العَ ا. أَمَّ مَ َتَهُ َار رَت جتِ ْمَ َث أ لِ فَ مَ ْتَدَآ بِالعَ االً" وَاب "حَ
وَ الَّذي  يِّدِهِ لَهُ، وَهُ رُ كَرَمَ سَ هِ ذا يُظْ هُ هَ رُّفَ ل. تَصَ مَ النٌ، ال رَغْبَةَ لَهُ بِالعَ بْدٌ كَسْ َّهُ عَ َن لَى أ يَدُلُّ عَ
بِهِ  وَثِقَ  ين. فَ رِ عَ اآلخَ اوِي مَ بِالتَّسَ لَهُ  امَ عَ دَةً فَ ْنَةً واحِ وَز اهُ  طَ أَعْ ذا،  بْدِهِ هَ لِ عَ بِكَسَ هِ  لْمِ رُغْمَ عِ
ةِ (أَو  نَ الفِضَّ فيحةٌ مِ ْنَةُ هي صَ ز . وَالوَ َةِ ار لى التِّجَ ا عَ ميعً م قَادِرونَ جَ َّهُ َن ، بِأ ْنِ رَي ا وَثِقَ بِاآلخَ كَمَ

ارِ.  لٍ فِي النَّهَ امِ رَةَ عَ ُ يُوَازِي أُجْ تَّةَ آالَفِ دِينَارٍ، وَالدِّينَار تُها سِ اوِي قِيمَ ) تُسَ بْ الذَّهَ
يفُ  رِ يِّدُ الشَّ ذا السَّ وَ هَ نْ هُ الَم؟ مَ يَادِ العَ ن كُلِّ أَسْ َكْرَمُ مِ يُّ وَاأل نِ لُ الغَ َّجُ ذا الر وَ إِذًا هَ نْ هُ مَ فَ
لَكُوتِ  نْ مَ بِرُنا عَ يُخْ ثَلُ  الـمَ ذا  رُونَها؟ هَ تَثْمِ يَسْ الَّذِينَ ال  لى  تَّى عَ ايَاهُ، حَ طَ بِعَ لُ  يَبْخُ الَّذي ال 



مثل الوزنات
(متّى ٢٥/ ١٤-٣٠)

وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ
ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ز ذَ الوَ ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ

سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً: يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ
ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ

كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ
! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ

ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ

يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز
! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان يفُ األَسْ رِ وصَ

٥صفحة

ين. رِ ابِ اآلخَ لى حِسَ تَنِي عَ تَبِدٍّ يَغْ سْ يِّدٍ مُ ةِ سَ دْمَ ارِكًا بِخِ شَ يرِ وَال يَكُونُ مُ مِ ْنِيبِ الضَّ ن تَأ مِ

ر. شْ زَنَاتُ العَ َنْ لَهُ الوَ ا ملِ وهَ طُ ْنَةَ وَأَعْ ز نْهُ الوَ ذُوا مِ ٢٨ فَخُ
وَ لَهُ. ا هُ تَّى مَ نْهُ حَ ذُ مِ نْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَ ى ويُزَاد، ومَ طَ نْ لَهُ يُعْ ٢٩ فَكُلُّ مَ

نَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ  َّانِيَّة. هُ ةِ البَر لْمَ وهُ في الظُ وهُ وأَلْقُ جُ رِ أَخْ نْهُ  عَ مِ نَفْ بْدُ الَّذي ال  ٣٠ وهذَا العَ
نَان. يفُ األَسْ رِ وصَ

نَاالَ  ةِ  اخلِدْمَ في  دِقَاؤُهُ  أَصْ لَيْه.  عَ احلُكْمُ   ُ دُر يَصْ الَن،  الكَسْ بْدِ  العَ عَ  مَ اب  احلِسَ يمِ  تَتْمِ دَ  بَعْ
بْدُ  ا العَ ا، أَمَّ يِّدِهِمَ رَحِ سَ انِ بِفَ مَ ا يَتَنَعَّ مَ ا هُ ة وَهَ َّابِحَ ا الر مَ َتِهِ َار لِ جتِ َجْ يدَ ألِ واعِ آتِ وَالـمَ كَافَ الـمُ
فُ  َةَ الَّتي يُوصَ بَار ى العِ ا أَقْسَ َّةِ. مَ َبَدِي ةِ األ لْمَ ى به في الظُّ ْنَةُ وَيُلْقَ ز نْهُ الوَ ذُ مِ تُؤْخَ الَنُ فَ الكَسْ
بِحَ  نْهُ لِيُصْ ذُ مِ لِكُهُ يُؤْخَ مْ تَّى الَّذي يـَ نْهُ"! فَحَ عَ مِ بْدُ الَّذي ال نَفْ : "هذَا العَ النُ بْدُ الكَسْ ا العَ بِهَ
لِ  لِلكَسَ لَمَ  تَسْ اسْ بَل  ا  لَيْهَ عَ اظِ  فَ لِلحِ قَطُّ  اهِد  يُجَ لَم  َّهُ  َن ألِ اهللاِ،  ةِ  مَ نِعْ نْ  مِ ا  أَيْضً ْيَانًا  ر عُ

اتِلَنيِ.  ول القَ ُمُ وَاخل

خالصة روحيّة
لى  َّذَائِلِ عَ تُوحٌ لِلر فْ َّها بَابٌ مَ َن يَّةِ، ألِ لى احلَياةِ الرُّوحِ اتِ وَعَ عَ تَمَ جْ لى الـمُ طِيرَةٌ عَ ةٌ خَ لُ آفَ أَلكَسَ
يَاةَ فيهِ،  ائِتٌ ال حَ انٌ مَ وَ إِنسَ يائِهِ وَهُ بْرِ رَقِ في أَنانِيَّتِهِ وَكِ رَّضٌ لِلغَ عَ النُ مُ انُ الكَسْ ها. أإلِنْسَ ْواعِ أَن
يِّدِهِ  سَ ةِ  بِفِضَّ الَنُ  الكَسْ بْدُ  العَ َّفَ  ر تَصَ كَيْفَ  نُالَحِظُ  ُهُ.  نُور هيَ  ةُ  لْمَ وَالظُّ ةُ  لْمَ الظُّ كُنُهُ  تَسْ
ةً الَ  يمَ قِ ى عَ ا وَتَبْقَ تَهَ دُ قِيمَ قِ يْثُ تَفْ ةِ حَ لْمَ ا في الظُّ هَ عَ د وَضَ ا"، لَقَ اهَ فَ ْضِ وَأَخْ َر رَ في األ فَ "حَ
لُ  أَلْكَسَ  . الِمٍ وَظَ تَبِدٍّ  سْ مُ يِّدٍ  كَسَ َهُ  وَّر د صَ فَقَ  ، يِّدِهِ َاهَ سَ جتُ َهُ  أَفْكَار نُالَحِظُ  ا  كَمَ ا.  نْهَ مِ ائِدَةَ  فَ
نُهُ  ْكِ الَنُ ال ميُ الكَسْ ام. فَ َوْهَ ةَ اخلِدَاعِ وَاأل انُ فَريسَ بِحَ اإلِنْسَ يُصْ ةِ، فَ نِ احلَقيقَ ي البَصيرَةَ عَ مِ يُعْ

ة. قيقَ َاطِئَة وَنُكْرَانَهُ لِلحَ بَبِ أَفْكَارِهِ اخل لَكُوتَ بِسَ لَ الـمَ أَنْ يَدْخُ
واهِبِ الرُّوحِ  مَ َاتِنا وَبـِ دُر بِقُ ةَ  دَنَا الثِّقَ قِ َوفُ يُفْ لْ اخل ايَاهُ؟ هَ طَ مِ اهللاِ وَعَ عَ بِنِ لُ  عَ اذا نَفْ نُ، مَ وَنَحْ
نٌّ؛ فيهِ  أَنَّ احلَيَاةَ فَ ا  نٌّ كَمَ َةُ فَ ار أَلتِّجَ ة؟  لْمَ وَزَناتِنا في الظُّ رَ  ـمِ نَطْ لُ فينَا، فَ دُس الَّذي يَعمَ القُ
لُ  لْغَ مٌّ قَاتِلٌ يَتَغَ وَ سُ لُ فَهُ ا الكَسَ ا. أَمَّ هَ سِ َّغْبَةُ بِاحلَياةِ نَفْ ةُ وَالر اعَ جَ رَةُ وَالشَّ امَ غَ كُ الـمُ تَرِ تَشْ

. وتَ ةَ وَالـمَ لْمَ اوِفَ وَالظُّ خَ رُ فيها الـمَ في احلَيَاةِ وَيَنْشُ

ذا  هَ ونَا  يَدْعُ لَيْه.  عَ رُّدَ  مَ وَالتـَّ يِّدِهِ  سَ رِ  أَمْ يَانَ  صْ عُ ُهُ،  قَرَار فَكَانَ   ، َوْفُ وَاخل بُ  الرُّعْ لَيْهِ  عَ رَ  يْطَ وَسَ
لْبِيَّةِ فِي  َةٍ السَّ ور ذِهِ الصُّ يِّدَهُ بِهَ وِّرُ سَ لَهُ يُصَ عَ رُ الَّذي جَ َمْ ا األ اؤُل: مَ ْنَةِ، لِلْتَّسَ ز احِبُ الوَ بْدُ، صَ العَ
تَّى اآليَةِ  نْذُ بِدَايَةِ النَّصّ حَ تَبِدٍّ؟ مُ سْ يِّدٍ مُ ا كَسَّ مَ يِّدَهُ َّالَنِ لَمْ يَرَيَا سَ َو بْدَانِ األ اذَا العَ مَ هِ؟ لـِ نِ ذِهْ
بْدُ  العَ اهُ  طَ أَعْ الَّذي  فِ  الوَصْ نْ  عَ ا  َامً متَ تَلِفُ  يَخْ بِيدِ  العَ ؤُالَءِ  هَ يِّدِ  سَ نْ  عَ قِيلَ  ا  مَ كُلُّ   ،٢٣
نْ  مِ لِنَنْتَبِهْ  ذا؟  هَ الَنِ  الكَسْ بْدِ  العَ ثالِ  مَ نْ  مِ َنَا  ذِّر يُحَ أَنْ  تَّى  مَ ِيلِيُّ  اإلِجنْ يدُ  يَرِ اذَا  مَ فَ  . الَنُ الكَسْ
ةِ  لْمَ رَقُ في ظُ لُنا نَغْ عَ ةَ وَيَجْ وِّهُ احلَقيقَ ل" الَّذي يُشَ نَ "الكَسَ ين! لِنَنْتَبِهْ مِ رِ لَى اآلخَ نَا عَ كَامِ أَحْ

َفْكَار!  األ
بِّرُ هذَا  يُعَ  " رَفْتُكَ "عَ َنَا  األ ةَ  يغَ الِهِ صِ مَ تِعْ بِاسْ يًا"،  قَاسِ الً  رَجُ رَفْتُكَ  عَ يِّد،  "يا سَ بْد:  العَ ولُ  يَقُ
رِ رَفْضٍ  اعِ شَ َّةٍ وَمَ وْدَاوِي ن أَفْكَارٍ سَ هِ مِ لِ ا في دَاخِ مّ ا عَ فً ة،  كَاشِ َاصَّ هِ اخل رِ ةِ نَظَ هَ ن وِجْ بْدُ عَ العَ
و  يَدْعُ ا  أَمَّ ن،  وَلَكِ  . َبِيثِ اخل قَلْبِهِ  تَوَى  حْ مُ ن  عَ دْقٍ  بِصِ بَّرَ  عَ قَد  بْدَ  العَ ذا  هَ إِنَّ   . يِّدِهِ لِسَ ا  يَكُنُّهَ
َكْثَرَ في  أ ، أَكْثَرَ فَ َّةٍ ر رَقُ كُلَّ مَ َّهُ يَغْ َن فْ أ ، لَم يَكْتَشِ يِّدِهِ عَ سَ كُوثِهِ مَ نِ مُ رَابَة؟ فَكُلُّ زَمَ هُ لِلْغَ رُّفَ تَصَ
لَةُ  امَ عَ وَالـمُ والِهِ  َمْ بِأ َّفَ  ر لِيَتَصَ بِهِ  تُهُ  وَثِقَ لَهُ  يِّدِهِ  سَ وَكَرَمُ  َاطِئَة؟  وَاخل َّةِ  وْدَاوِي السَّ أَفْكَارِهِ 
ذِهِ  ا؟ بَيْدَ أَنَّ هَ يشُ فيهَ ةِ الَّتي يَعِ لْمَ َاطِئَةِ وَالظُّ رْقَ أَفْكَارِهِ اخل وا خَ تَطِيعُ م، لَم يَسْ ، كُلُّهُ يِّبَةُ الطَّ

َنانِيَّة. ةِ األ لْمَ رَقُ في ظُ ل، أَي الغَ ُ الكَسَ ار هِيَ ثِمَ
َتَهُ  ور وَّهَ صُ ا شَ دَمَ بَعْ  ، يِّدِهِ لِسَ ابَهُ  الَنُ حِسَ الكَسْ بْدُ  العَ أَدَّى  َةُ  بَار العِ ذِهِ  بِهَ  :" لَكَ ا  مَ وَ  ا هُ هَ "فَ
لَهُ  ذا يُبَرِّرُ كَسَ هِ هَ لِ َّهُ بِفِعْ َن رًا أ تَكِ فْ ، مُ يِّدِهِ عَ سَ لَةٍ مَ َّةِ صِ َي نْ رَفْضٍ تَامٍّ ألِ بِّرُ عَ َةٌ تُعَ بَار ل. عِ بِالكَامِ

اب. قَ نَ العِ و مِ وَيَنْجُ

عُ  مَ ْرَع، وأَجْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ رَفْتَ أَنِّي أَحْ الن، عَ رِّيرًا كَسْ بْدًا شِ يِّدُهُ وقَالَ لَهُ: يَا عَ ابَ سَ َجَ أ ٢٦ فَ
ْذُر، َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ مِ

عَ  ا لِي مَ عُ مَ تَرْجِ ، أَسْ دْتُ تَّى إِذَا عُ ارِفَة، حَ يَ اوِلَةِ الصَ لى طَ تِي عَ عَ فِضَّ لَيْكَ أَنْ تَضَ ٢٧ فَكَانَ عَ
ائِدَتِهِ. فَ

نْ  عُ مِ ْمَ ، وجتَ ْرَعْ يْثُ لَمْ تَز نْ حَ دُ مِ ْصُ الَن " حتَ بْدِ الكَسْ بَارَاتِ العَ يِّدِ يَبْدَأُ بِعِ وَابَ السَّ نُالَحِظُ أَنَّ جَ
يف.  رِ اءٍ شَ طَ عْ الِحٍ وَمِ ميٍ صَ يِّدٍ كَرِ تِهِ كَسَ قيقَ لَةٍ إلى حَ َيِّةِ صِ تُّ بِأ مُ ا ال تـَ َّهَ عَ أَن ْ"، مَ يْثُ لَمْ تَبْذُر حَ
ي بِها  َّفْتَنِ ر ةِ الَّتي عَ يقَ رِ رَى: "أَقْبَلُ بِالطَّ بَاراتٍ أُخْ ولَ لَهُ بِعِ بْدِ لِيَقُ اتِ العَ لَ كَلِمَ ـمَ تَعْ نَّهُ اسْ وَلَكِ
نْ  ذا لَيْسَ مِ كَذا وَهَ َّفْتُ هَ ر َا تَصَ ُمبَّ ْ، ر ْذُر َب يْثُ لَمْ أ نْ حَ عُ مِ مَ ، وأَجْ ْرَعْ َز يْثُ لَمْ أ نْ حَ دُ مِ صُ َّني أَحْ أَن
بْدًا  لى كَوْنِكَ عَ بُكَ عَ اسِ لَيْه، بَلْ أُحَ بَكَ عَ اسِ مِّ وَلَنْ أُحَ هِ رِ الـمُ َمْ ذا لَيْسَ بِاأل نْ، هَ . وَلَكِ ْنِكَ أ شَ
رْتَ  مَ نَّكَ طَ م وَلَكِ يهِ ةِ اآلبَاءِ بِبَنِ لْتُكَ بِثِقَ امَ د عَ دَة. لَقَ ْنَةٍ وَاحِ ز َةَ وَلَوْ بِوَ ار َاوِلْ التِّجَ ً، لَمْ حتُ وال كَسُ
وابَهُ،  يِّدُ جَ لُ السَّ رِّيرٌ". وَيُكْمِ النٌ وَشِ بْدٌ كَسْ َّكَ عَ رْتَ أَن هَ َظْ أ ةِ، فَ لْمَ ْتَ التُّرابِ في الظُّ تِي بِكَ حتَ ثِقَ
لِ  نْ أَجْ وَ مِ بَ هُ ا، لِكَي ال يَتْعَ رَ بِهَ لَيْهِ أَن يُتَاجِ بُ عَ ةَ الَّتي كَانَ يَجِ يقَ رِ النِ الطَّ بْدِ الكَسْ بَيِّنًا لِلعَ مُ
هُ  سَ لَّصَ نَفْ كَذَا، يَكُونُ قَدْ خَ ْنَةِ. وَهَ ز ْبَاحِ الوَ َر يلِ أ صِ ةِ لِتَحْ ارِفَ يَ ةَ لِلصَّ مَّ هَ ، بَلْ يَتْرُكُ الـمَ يِّدِهِ سَ

مَ اهللاِ  َثِّلُ نِعَ زَنَاتُ متُ ْنَاؤهُ، وَالوَ َب أ نُ  م نَحْ بِيدُ هُ َةَ اهللاِ اآلب، وَالعَ ور َثِّلُ صُ لُ ميُ َّجُ الر : فَ اوَاتِ مَ السَّ
بَنا  تَنَاهِيَة، وَهَ َّمُ بَّتَهُ الال حَ انا مَ طَ ، أَعْ يءٍ نَا كُلَّ شَ َميعِ ى جلِ طَ ان إِذِ اهللاُ أَعْ لَى كُلِّ إِنْسَ زيرَةِ عَ الغَ

ثَالِهِ. َتِهِ وَمِ ور لى صُ لَنا عَ عَ لَكْوتَهُ وَجَ مَ

م. بَهُ اسَ بِيد، وحَ يِّدُ أُولئِكَ العَ ادَ سَ ويل، عَ انٍ طَ دَ زَمَ ١٩ وبَعْ
سَ  مْ تَنِي خَ لَّمْ يِّد، سَ ً : يَا سَ رَى قَائِال سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ دَّمَ خَ قَ س، فَ َمْ زَنَاتِ اخل ذَ الوَ ٢٠ ودَنَا الَّذي أَخَ

ا! تُهَ َبِحْ رَى قَدْ ر سُ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ وَزَنَات، وهذِهِ خَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيمُ أ ليل، سَ ينًا على القَ ينًا! كُنْتَ أَمِ ًا وأَمِ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢١ قَالَ لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
ا. مَ تُهُ َبِحْ رَيَانِ قَدْ ر ْنَتَانِ أُخْ اتَانِ وَز ْنَتَني، وهَ ي وَز تَنِ لَّمْ يِّد، سَ ال: يَا سَ قَ ْنَتَنيِ فَ ز ذَ الوَ ٢٢ ودَنَا الَّذي أَخَ
كَ على الكَثِير:  ُقِيْمُ أ ليل، سَ ًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَ احلِ بْدًا صَ يِّدُهُ: يَا لَكَ عَ ٢٣ قَال لَهُ سَ

! يِّدِكَ رَحِ سَ لْ إِلى فَ أُدْخُ
بِيدَهُ  لَ عَ عَ ا فَ مَّ ابًا عَ لَبَ حِسَ ادَ وَطَ ايَةِ عَ نَّهُ في النِّهَ ن، لَكِ َّمَ نَ الز وِيلَةٍ مِ تْرَةٍ طَ يِّدِ دَامَ لِفَ غِيَابُ السَّ
رِ  بِثَمَ ألَى  مَ َكُفٍّ  وَبِأ ةٍ  بِثِقَ ا  يِّدِهِمَ إِلى سَ دَّما  تَقَ ا،  َبِحَ وَر را  تَاجَ اللَّذانِ  بْدَانِ  أَلعَ  . بِالوَزَنَاتِ الثَّالثَةُ 
ان.  َّعَ يَتَوَق كَانَا  َّا  ممِ بِكَثِيرٍ  وَأَكْثَرَ  يِّدِهِما  سَ كَرَمِ  تَوَى  سْ مُ لَى  عَ ا  مَ َتَهُ أ كَافَ مُ اءَتْ  فَجَ ا.  مَ َتِهِ َار جتِ
ا  ، نَاالَ أَيْضً ِيرَاثٍ كَثيرٍ دُ مبِ الِ وَالوَعْ لى الـمَ ا عَ مَ ا وَأَمانَتِهِ مَ الحِهِ لى صَ ئَةِ عَ نِ ة إِلَى التَّهْ افَ بِاإلِضَ فَ
ائِلَتِهِ.  نْ عَ ْءٍ مِ ز يْرَاتِهِ، كَجِ هِ وَخَ لْكِ ارَكَتِهِ في مُ شَ نِي مُ ا يَعْ يِّدِ، مَ رَحِ السَّ ولِ إِلى فَ َةَ الدُّخُ أ كَافَ مُ
اءَهُ  طَ لُ وَعَ َّجُ ذا الر رُ كَرَمُ هَ هَ ، يَظْ دِيدَةٍ َّةٍ جَ ر مَ ْنَاءً. وَلـِ َب ا أ بَحَ َانِ أَصْ احلِ بْدَانِ الصَّ ذَانِ العَ ارٍ، هَ تِصَ باخْ
والَهُ، بَل تَرَكَ  دَّ أَمْ تَرِ يَّةِ وَلَم يَسْ صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ْهِ لـِ بْدَي بَ عَ لَّ تَعَ تَغِ دُود، إِذ لَم يَسْ حْ َّمَ الال

. ارِكُونَهُ امليرَاثَ ْنَاءٍ يُشَ َب هِ كَأ يمِ لَكُوتِهِ وَنَعِ ا في مَ مَ افَهُ ا كُلَّ الرِّبْح وَأَضَ مَ لَهُ
ا  مَ هْ . وَمَ ْبَانِ ر ْهِ، ذَاتَهُ في القُ ا لَدَي نَ مَ ايَاهُ وَأَثْمَ طَ هُ وَعَ مَ ْدِينَا نِعَ َي اءِ تَارِكًا بَنيَ أ مَ دَ إِلى السَّ عِ َّبُّ صَ أَلر
إِذا كَانَتْ  هُ بِذَاتِهِ. فَ سَ بُ نَفْ اسِ يُحَ دٍ سَ الِبُنَا، وَكُلُّ واحِ ودُ وَيُطَ يَعُ ايَةِ سَ وْدَةِ، فَفِي النِّهَ الَ في العَ أَطَ
رَحِ  بِالفَ َّبِّ  الر ارَكَةِ  شَ وَمُ لَكُوتِ  الـمَ إِلى  الدُّخولِ  َةَ  أ كَافَ مُ وَيَنَالُ  ةٍ  بِثِقَ دَّمُ  يَتَقَ سَ ةً  َابِحَ ر َتُهُ  َار جتِ

َبَدِيِّ. األ

يْثُ لَمْ  نْ حَ دُ مِ ْصُ يًا، حتَ الً قَاسِ رَفْتُكَ رَجُ يِّد، عَ دَةَ وقَال: يَا سَ ْنَةَ الوَاحِ ز ذَ الوَ ٢٤ ثُمَّ دَنَا الَّذي أَخَ
يْثُ لَمْ تَبْذُر. نْ حَ عُ مِ ْمَ ْرَع، وجتَ تَز

! ا لَكَ وَ مَ ا هُ هَ ْنتَكَ في األَرض، فَ يْتُ وَز فَ بْتُ وأَخْ تُ وذَهَ فْ ٢٥ فَخِ
بْدُ  العَ ذا  هَ  . زَنَاتِ الوَ احِبِ  يِّدِ صَ السَّ َةُ  ور وَّهُ صُ تَتَشَ  ، النِ الكَسْ الثَّالِثِ  بْدِ  العَ رِ  نَظَ ةِ  هَ وِجْ عَ  مَ
يَّةِ.  صِ خْ تِهِ الشَّ لَحَ صْ مَ ينَ لـِ رِ ابَ اآلخَ ْعَ لُّ أَت تَغِ َنَانِيِّ الَّذي يَسْ ي األ اسِ لِ القَ َّجُ يِّدَهُ بِالر فُ سَ يَصِ
ذِهِ  لْبِيَّةِ هَ قَ في أَفْكَارِهِ السَّ رِ غَ تَبِدًّا. فَ سْ اغِيَةً وَمُ نْهُ طَ الً مِ اعِ اتِ جَ فَ ذِهِ الصِّ يِّدَهُ بِهَ وَّرَ سَ دْ صَ لَقَ

مقدّمة
تَنَاهِيَةِ لَنَا.  َّمُ بَّتِهِ الال حَ لَى كَرَمِ اهللاِ وَمَ رُّفِ عَ ُونِيَّةُ لِلتَّعَ ار يَّتُنَا الـمَ ْجِ ونَا ليتُور ، تَدْعُ ثَلِ الوَزَنَاتِ عَ مَ مَ
بَّتِهِ لَنَا،  حَ لَى مَ ِّرُ عَ ذَا ال يُؤَث نْ هَ لِّبَة، وَلَكِ تَقَ ة وَالـمُ شَّ انِيَّةِ الهَ تِنَا اإلِنْسَ بِيعَ نَا وَبِطَ فِ عْ لَمُ بِضُ وَ يَعْ هُ
بَّتَنَا  حَ رَ لَهُ مَ هِ ، لِنُظْ ابِلِ قَ نُ بِالـمُ لُ نَحْ عَ اذَا نَفْ هِ. مَ مِ عَ رَنَا بِنِ مُ دَنَا، يَثِقُ بِنَا وَيَغْ ضُ نَا، يَعْ عَ جِّ بَلْ يُشَ
َةٍ  ور َّةَ صُ َي أ يِّدِهِم، فَ بيدِ بِسَ القَةِ العَ ِ عن عَ تَنيْ فَ تَلِ خْ ِ مُ َتَنيْ ور دِّمُ لَنَا صُ ثَلُ يُقَ ذا الـمَ نَا؟ هَ وَإِكْرامَ

يِّدِنَا؟  وعَ سَ َّبِّ يَسُ القَتَنا بِالر بِهُ عَ تُشْ

شرح اآليات
وَالَهُ. م أَمْ هُ لَّمَ بِيدَهُ، وسَ ا عَ دَعَ ر، فَ فَ َادَ السَ َر ً أ ال اوَاتِ رَجُ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١٤ يُشْ

ر. افَ اقَتِهِ، وسَ لى قَدْرِ طَ دَة، كُالًّ عَ ْنَةً وَاحِ رَ وَز ْنَتَني، وآخَ رَ وَز سَ وَزَنَات، وآخَ مْ دًا خَ ى وَاحِ طَ َعْ أ ١٥ فَ
ثَل.  الـمَ ذا  هَ ولَهُ  حَ يَدُورُ  الَّذي  وع  وضُ الـمَ نِ  عَ زًا  وجَ مُ ا  فً وَصْ لَنا  انِ  دِّمَ تُقَّ ُولتان  األ اآليَتَانِ 
بِيدَهُ وَيَثِقُ  مُ عَ تَرِ ٌ، يَحْ مي اءٌ وَكَرِ طَ عْ يٌّ، مِ رٌ غَنِ وَ تَاجِ لُ هُ َّجُ . أَلر بِيدُهُ الثَالثَةُ لٌ وَعَ م: رَجُ اصُ هُ خَ أَألَشْ
رَ  َوامِ ى األ طَّ بِيدِهِ تَتَخَ يِّدُ بِعَ ذا السَّ القَةُ هَ ا، عَ لى كُلِّ أَموالِهِ. وَأَيْضً م عَ ِنَهُ ْمتَ أ يَ ْنَاءٍ لَهُ، فَ َب م كَأ بِهِ
وَالَهُ  أَمْ َّعَ  ز وَ م، فَ نْهُ دٍ مِ فُ قُدُرَاتِ كُلِّ وَاحِ رِ يَعْ وَ  هُ ةٍ، فَ يقَ مِ ةٍ عَ فَ رِ عْ القَةُ مَ إِذ هِيَ عَ  ، ةَ لْطَ وَالسُّ
َيِّزُ  ميُ وَلَم  دْلِ  وَالعَ اوَاةِ  سَ بِالـمُ م  لَهُ امَ عَ ابِهِ.  غِيَ فِي  ا  بِهَ رُوا  يُتَاجِ لِكَي  اوِي"  "بِالتَّسَ م  لَيْهِ عَ
ا،  سً مْ اهُ خَ طَ سِ وَزَناتٍ أَعْ مْ رَ بِخَ ُ أَن يُتَاجِ ادِر القَ اقَتِهِ". فَ لى قَدْرِ طَ ولُ النَّصُّ "كُالًّ عَ م، إِذ يَقُ بَيْنَهُ
تَلِمُ  َةَ ال يَسْ ار لَّم قَطُّ التِّجَ يح: الَّذي لَم يَتَعَ ادِلٍ (لِلْتَّوْضِ اقَتِهِ لَكَانَ غَيْرَ عَ نْ طَ اهُ أَقَلَّ مِ طَ لَو أَعْ فَ
َ يَدَي  ا لَهُ بَنيْ والَهُ وَكُلَّ مَ يِّدُ تَارِكًا أَمْ ذا السَّ رَ هَ افَ ارَة). وَسَ صِ بِالتِّجَ صِّ تَخَ صِ الـمُ خْ امَ الشَّ هَ مَ

زَنَات.          َةِ بِالوَ ار يِّدِهِم أَيْ بِالتِّجَ لِ سَ مَ م بِعَ وا هُ ومُ ، لِيَقُ بِيدِهِ عَ

رَى. سَ وَزَنَاتٍ أُخْ مْ رَبِحَ خَ ا فَ رَ بِهَ س، وتَاجَ َمْ ذَ الوَزَنَاتِ اخل ى الَّذي أَخَ ضَ ١٦ وفي احلَالِ مَ
رَيَني. ْنَتَنيِ أُخْ َبِحَ وَز ْنَتَنيِ ر ذَ الوَز ١٧ وكَذلِكَ الَّذي أَخَ

يِّدِهِ. ةَ سَ ى فِضَّ فَ ْض، وأَخْ َر رَ في األ فَ ى وحَ ضَ دَةَ فَمَ ْنَةَ الوَاحِ ذَ الوَز ا الَّذي أَخَ ١٨ أَمَّ
بَا  َّالنِ ذَهَ َو بْدَانِ األ العَ . فَ يِّدِهِ زَنَاتِ سَ بْدٍ بِوَ َةِ كُلِّ عَ َار ن جتِ تَّى عَ ِيلِيُّ مَ بِرُنَا اإلِجنْ ، يُخْ ذِهِ اآليَاتِ في هَ
ا  ، مَ ْضِ َر ْتَ األ يِّدِهِ حتَ ْنَةَ سَ رَ وَز مَ بْدُ الثَّالِثُ فَطَ ا العَ ا. أَمَّ مَ َتَهُ َار رَت جتِ ْمَ َث أ لِ فَ مَ ْتَدَآ بِالعَ االً" وَاب "حَ
وَ الَّذي  يِّدِهِ لَهُ، وَهُ رُ كَرَمَ سَ هِ ذا يُظْ هُ هَ رُّفَ ل. تَصَ مَ النٌ، ال رَغْبَةَ لَهُ بِالعَ بْدٌ كَسْ َّهُ عَ َن لَى أ يَدُلُّ عَ
بِهِ  وَثِقَ  ين. فَ رِ عَ اآلخَ اوِي مَ بِالتَّسَ لَهُ  امَ عَ دَةً فَ ْنَةً واحِ وَز اهُ  طَ أَعْ ذا،  بْدِهِ هَ لِ عَ بِكَسَ هِ  لْمِ رُغْمَ عِ
ةِ (أَو  نَ الفِضَّ فيحةٌ مِ ْنَةُ هي صَ ز . وَالوَ َةِ ار لى التِّجَ ا عَ ميعً م قَادِرونَ جَ َّهُ َن ، بِأ ْنِ رَي ا وَثِقَ بِاآلخَ كَمَ

ارِ.  لٍ فِي النَّهَ امِ رَةَ عَ ُ يُوَازِي أُجْ تَّةَ آالَفِ دِينَارٍ، وَالدِّينَار تُها سِ اوِي قِيمَ ) تُسَ بْ الذَّهَ
يفُ  رِ يِّدُ الشَّ ذا السَّ وَ هَ نْ هُ الَم؟ مَ يَادِ العَ ن كُلِّ أَسْ َكْرَمُ مِ يُّ وَاأل نِ لُ الغَ َّجُ ذا الر وَ إِذًا هَ نْ هُ مَ فَ
لَكُوتِ  نْ مَ بِرُنا عَ يُخْ ثَلُ  الـمَ ذا  رُونَها؟ هَ تَثْمِ يَسْ الَّذِينَ ال  لى  تَّى عَ ايَاهُ، حَ طَ بِعَ لُ  يَبْخُ الَّذي ال 


