«فإًٌاات دٌاار ئ ةةالااذ ةاوضاا٘ة ةانّ٘خااذ حاا٘ي ةاضااتاخٗي فااٖ خٗ ا ةا ا
خٗا ةاِا

ّفااٖ

 :اِااء ر ةةالااذ سضاا٘خ حِاان هااي هااْر لااأ هااْر ّ ّابا ةةالااذ

سض٘خ حِن هي ح٘تد لأ ح٘تد».
( 2قْةًثْس )51 51 :2

«ُت ُاْاة ةا اشي ٗاتسٖ فاٖ ً ال ةالّ٘ا

فناْحٔ العخار ةاا ٕ ٗهارٍ هضاش٘ ت أهات

ةا ٕ ٗهرٍ هشغتف فِْ غ٘خ هضشل .»...
(هي ص د ةا شي فٖ ة صخْع ةاع ٘ن ةاو ّرس)

«أاخضٌٖ ٗت ةث فٖ دخصا ةاةر أُا

ةاا ٕ صاشع ّرٍ ًعوشا هاي أللاٖ تاوات أًات

ٌُت».
«إٔ ًْع هي ة ش ت

صتظِخ حَ أًت ةا ت ئ فٖ سل ةاضتدذ ةاوخدخذ؟».

«حتّاٖ (أٗشِت ةااٌسش ةا ت باذ) ة صاشعرةا اشلا ةاضاتدذ ةاخُ٘خاذ ااب ّ سخ اٖ آًبا
ْةل ةارُْة».
(ةا ّرٗش ةفخةم ةاضْةٕ «ةاوزةه٘خ ةاخّح٘ذ» سخلوذ ا .درًتى خةحلضٖ)

سارق؟
متى يأتي ال ّ
ةاختةحذ ّأًت أهتم ةإلٗ ًْضنتس – حتاط ةاشاستدذ ّةا الذ ةالّ٘اذ حا٘ي ةاواءهٌ٘ي ةاا ٗي ةقارّة دلأ ةلاتر
ةا ٘تهذ ّح٘ي ةاوءهٌ٘ي ةا ٗي هت زةاْة ٗهتُارّى هاي لِاذ ّئ ّةُاج ةال٘اتد ّهل ْساَ هاي لِاذ أ اخٓ
أةفع ةحشِت ر ةا ٌ٘ضذ ّ لختسِت ّلِتاُت ّحءصِت ّآهتاِت هخّر حختاٖ ت خد ّأثتةر ار ّ
ٕ أصابلذ ثث٘اخد
هٌِت :هتاة اْ دلوز أى ةاضتةق ص٘تسٖ حعر اقتا هعرّاد؟ ث٘ل أًش خٍ؟ ُا أًات لاتُز صاش ختاَ؟ ّحتٗاذ
حتل أًت هضش خلَ؟
ةدشذ ة صبلذ ةلشتحز هستصلٖ ّسضتةدز اقّتر قلخٖ ّضتق ًسضٖ ا ٌٌاٖ سوشواز حٌارةر ق ّقلاز «ٗات
ةث» لااأ أى س ّوااز ص ا د ةاش ا خ .ا ل ُ ا ة ةاْقااز أحضضااز ح ااْد سٌششاالٌٖ ه اي ةدشااشٖ ّةضاانخةحٖ
ّس ااْاًٖ لااأ ة حشِااتل ح شااْع أثخااخ ّس اآْ أد اان ّثااتى أاةر ةا ا د هوشااتزة لتهع ات ث ا لااْةةحٖ
ّهشتدخٕ ّهخس ٘ت حِوت لأ أحضتى ّةُج ةال٘تد .ثتًز ُ ٍ ةاوخّد ة ّأ ةاشاٖ فِ٘ات ٗشلا ّخ ثا ث٘اتًٖ
غ٘خ آحَ حش ٌ٘ذ ةالّلي ّة اةر لًوت ثتى هِشوت ف ط حتى ُٗه٘ر حتلْا هت دٌارٍ أى ُٗ ارمم ثا ّ اةساَ س رهاذ شا خ
حّ٘ذ ق ةا ٕ ل ّوع ث فخةا ٖ ّةًششلٌٖ هي ةاخدشذ ةاشٖ أةح شٌٖ.
ًعن ث٘ل أصش خ ةاضتةق؟ ث٘ل ٗ ْى لسوتم ةاعو ة

٘خ ٌُت دلٔ ة ةض قخا ة ًش اتل ّةلش٘اتز حْةحاذ

ةاعخْة؟ ّهتاة اْ سْةلَ لو٘ع ةاوءهٌ٘ي هع ةاضتةق فٖ سوتم ةالل ذ ث٘ل ٗ ْى س خفِن ة
فٖ سل ةالل ذ دتار لأ اةثخسٖ أٗتم ةاوخض ّةاوضششسٔ ّةاشاٖ فِ٘ات ثاتى ة

٘خ؟

خاتر قار اثاخّة اواخٗ

هعٖ فٖ ًسش ةاغخفذ أى ال٘تسَ ةاس٘زٗتا٘ذ ةاوخا٘ذ أٗتهت هعرّاد دلٔ ة ةض .فخرأ ُ ة ةاشا

حشلضا٘خ

لةثَ لا ثتى غٌ٘ت ّسخس٘ج أهْةااَ ّةس اتا ةإللاخةرةر ةاوٌتصاخذ ثاٖ ٗعناٖ ثا إ حا ّ ح ّاَ هاي اّى أى
ٗلرص شخ ت فٖ ةاع قتر أّ

فت أّ سْسّخة .ا ر دو هت ةآٍ هٌتصخت ثٖ ٗ ضج ّ ّا ئ حتا ٗي هاي حْااَ

ّأصخة ه لّ٘ت ّهنوبٌّت لأ ةحَّ ّلاَِ هٌش خة ةحوشَ أى ُٗخ ِعر دٌَ ةا تس ّا ي «فلاش ي هشا٘بش » .ثاتى
لد هاَ حو ّرسااَ ةاولاارّاد دلاأ ة ةض لٗا ةًت اااَ أى ُٗ ِعا ّر ًسضااَ اوْةلِااذ ةاضااتةق ّأى ٗ ااْى حتضااخة أحاارة
ّدلٔ أسن ة صشعرةا .ف تًز ال تسَ ة

أاة هتاة لتل فٖ ْة خٍ هاي أحتصا٘ش هءاواذ
٘خد «ثتهلذ» .ان ِ

أّ هسخحذ ح ل ّ هت شتُرسَ أًَ ثتى ُٗخٗر أى ٗش ّون دولَ ثته دلٔ أس ّن ّلَ .ا ار ةصاشل ّ ةاوْقال ةاا ٕ

ّضعٌت أهتهَ ةاض٘ر ةاوض٘ة ثٖ ً ْى لاتُزٗي ّهضاشع ّرٗي فاٖ ثا ّ ّقاز ًٌات اضاٌت ًارةٕ فاٖ إٔ ال اذ
ٗختغشٌت ةاضتةق.
ٗعلّوٌت آحتر ةا ٌ٘ضذ هي
ال تر ةاهِتا ة

ل هْةقسِن ّلةشتاةسِن ّهت لخٍْ هٌات ُّاْ هات دتشاٍْ ُان أًسضاِن أى ًضاع

٘اخد ً اج أدٌٌ٘ات فشاتسٖ أدوتاٌات اةاوات ثتهلاذ اوهار ئ فش اْى أدواتل سْحاذ ّهلخّاذ

ّةحوذ ُّ .ة س ْى أٗتم لِتاًات ة ةضاٖ أٗاتم لِار ّحا ل ّسساتى ةس اتر صالّن ةاسضاتا
ةا ٕ ّضعَ ةاض٘ر ةاوض٘ة ا٘

صالّن ةا رةصاذ

ةاول اْر ةاضاوتّٕ حاتاول ْر ة ةضاٖ ف٘ اْى صالّن ةا ا

ّةلاتر

ةاوءهٌ٘ي.
فٖ ض ّن ةال٘تد ة ةض٘ذ ًٌضٔ ة ٗتم ة

٘خد ّسل ّرٗتسِت لأ أى سستلبٌت ّدضٔ ٗ ْى ٌُت ّقز الٌرم.

ال ذ ةاوْةلِذ اةاوت هلخلذ حشٔ أى أ ختةة دي أصس٘تر ئ ثتًْة ٗنلخْى هزٗرة هاي ةاْقاز ة ةضاٖ
اشْحااذ أدو ا ّا ااستر أً اأّ .ا ااي ٌُاات أّ ّأ ٘ااخة ةحوااذ ئ ةاشااٖ ُااٖ ح ا ش ا ّ ةاعٌ ااخ ة ّحاار
ال

 ٍ ُ .ةاوْةلِذ ُٖ ةاشل ّرٕ ة د ن فش ْى ح٘تسٌت ة ةض٘ذ لِاتاة ّاا٘ش دخةثات .لى ةاهِاتا ُاْ

الّ ٕ دخف ةانخٗ ّصل َ هْةلِت صعتحَ ّهشغلمخت دلِ٘ت حإٗوتى ّصخخ ّسْحذ أ ّهت ةاعخة فِاْ الّا ٕ اان
ٗلرما حعر هضتةٍ ف٘شعتة ح٘ي ه ا ةال٘تد ة ةض٘ذ ّهضل ةإلٗوتى ّةاعو حْصّ٘ذ ئ.
ُ ة هت ُْ ةاونلْث هي ةا ٌ٘ضذ فإًِت دلٔ ة ةض سُردٔ ُههت ُِرد ًِت دلأ لِاتا اةاان ّسلار اةاان .لى
ّقز ههٖر ةاضتةق غ٘خ هعلْمّ .دلٔ ةا ٌ٘ضذ أى س ْى صتُخد ه ٘وذ الشضتح٘ة ّة دوتل ةاوه٘ردٗ .هج
أى س ْى دتقلذ ّحِّ٘ذ ُهٌش ِ خد ّهضخملذ دلٔ ةارّةم ا٘ش ْفت هي ةاضتةق حا
ةاعخٗش حللّذ ا ذ .فِٖ أحرة ٗهج أى س ْى حتضخد ّلتُزد ّصتُخد ثٖ سار
ةاهِتا ّةاخلتر ّة ًش تة

تاخاذ ّةةل٘اذ ّهٌش اخد
هعاَ لاأ ةا ارة .فخِا ة

ههتل الضتةق أى ٗضخق ح ُٗ خة دخّصت هزفْفت حتاوخةسج ةاو ا ٘ذ .لى

ةاضتةق ٗتسٖ دلٔ ةاٌتاو٘ي ّةاستسخٗي ّةا ضتأ ف٘ضخقِن دلٔ ح٘ي غسلذ أ ّهت ةا ٗي ُن اةاوات فاٖ حضاْة
ّلِْزٗذ ّصِخ ف٘تسِ٘ن ةا شي ُّٗلخضِن اختس ةاعخس ُّٗر لِن حت حْةق ّة ًتش٘ر هعَ لأ ةا رة.
حضْةًت ةارةان ُاْ ّلْاًات حشاْق ا ل اتر أى ً اْى لاتُزٗي فِا ة ٗعٌاٖ أًٌات قار ةحشنٌات هاي ثا ةاو تاار
ههِزٗي حتارةّع ةاْةق٘ذ ثوت ٗ ْل حْاش ةاخصْل ّصتُخٗي حْاةدذ صش ختل هل ةا ا ّ  .فإًٌات ًلاي ُان
«ةا ٗي اَ هوت اَ ه ّره٘ي أًسضٌت اَ هي أل ث شٖر ّ ل ث شٖر».

ُ ة ٗهج أى س ْى ال تسٌت ة

٘خد هتثلذ أهتهٌت اةاوت ف٘ ْى ث دو اٌت ُْ «ةاعو ة

حتهش٘تز ثٖ ًخٓ ههر ئ .لًٌت لاة صٌعٌت ث ّ دوا ثتًاَ ةاعوا ة

٘خ» فٌش ّوواَ

٘اخ اٌات فواي اّى شا ّ صاشٌ لج ةال٘اتد

ة ةض٘ذ لأ هل ْر صوتّٕ سُعتٗي فَ٘ ةا ل٘ ذ ةاخشخٗذ ةا ل حع٘ي ئ ى ئ قر ةًض ج فِ٘ت ّح ّْاِت.

