الدرس الرابع



*  ٢٦-٢٠متوز (يوليو)

الرحمة والعدل في المزامير واألمثال

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمــور ٢٠-١٣ ،٩-٧ :٩؛ مزمــور ٨٢؛ مزمــور ١٠١؛ مزمــور ١٤٦؛
أمثــال ٤ :١٠؛ أمثــال ٢٥ ،٢٣ :١٣؛ أمثــال .٩-٧ :٣٠
آيــة الحفــظ« :اقضــوا للذليــل ولليتيــم .أنصفــوا المســكين والبائــس .نجــوا المســكين
والفقيــرِ .مــن يــد األشـرار أنقــذوا» (مزمــور .)٤ ،٣ :٨٢
يصــف ســفر المزاميــر وســفر األمثــال اختبــار العيــش مــع هللا فــي أمــور الحيــاة الشــائعة،
وليــس فقــط فــي أوقــات العبــادة أو األنشــطة الروحيــة األخــرى .فــي حيــن يُقــ ِّدم ســفر
األمثــال مجموعــة كبيــرة مــن ِ
الحكــم العمليــة — ِبــد ًءا مــن العالقــات والعائــات إلــى مجــال
األعمــال والحكومــات — فــإ َّن المزاميــر عبــارة عــن مجموعــة مــن األغانــي (التســابيح) التــي
تغطِّــي مجموعــة متنوعــة مــن االنفعــاالت والمشــاعر واالختبــارات الروحيــة ِبــد ًءا بالمراثــي
إلــى تســابيح الفــرح واالبتهــاج وكل شــيء بينهمــا .مــن الســهل أن نــرى بــأ َّن إيماننــا يجــب
أن يُحـ ِـدث فرقًــا فــي كل جانــب وكل اختبــار فــي حياتنــا ،ألن هللا يهتــم بــكل جوانــب حياتنــا.
في غضون ذلك ،فإ َّن أي تأمل أو تفكير بالحياة في هذا العالم الساقط ال يمكنه تجا ُهل أو
غض الطرف عن الظلم الذي يتغلغل في الحالة البشرية .في حقيقة األمر ،فإ َّن الظلم يوصف
تكرا ًرا بأنه شيء يهتم به الرب ويسعى لتخفيفه وإزالته .إنه هو رجاء الذين ال رجاء لهم.
علــى الرغــم مــن أننــا نســتطيع فقــط ُمالمســة مــا تقولــه هــذه الكتــب عــن هــذا الموضوع،
فربمــا ســيلهمك هــذا الــدرس لتكــون ســباقًا أكثــر فــي تلبيــة احتياجــات الفقـراء ،والمظلوميــن،
وال ُمهمليــن الذيــن يعيشــون حولنــا والذيــن نحــن ملزمون بمســاعدتهم.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٧تموز (يوليو).
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األحد



 ٢١متوز (يوليو)

المزامير :أغاني (تسابيح) رجاء للمظلومين
كمــا الحظنــا بالفعــل ،هللا يــرى ويســمع النــاس الذيــن هــم فــي محنــة وضيــق .وفــي أغلــب
األحيــان نســمع فــي المزاميــر صرخــات مــن أنــاس وثقــوا بــاهلل لكنهــم ال يــرون العدالــة تأخــذ
مجراهــا .إ َّن التأكيــدات علــى صــاح ،وعــدل ،وقـ َّوة هللا تبــدو بأنَّهــا قــد قُ ِهــرت مــن ِق َبــل الظلــم
والطغيــان التــي اختبرتهــا وشــاهدتها أصــوات هــذه المزاميــر.
مع ذلك ،فهذه هي تسابيح أولئك الذين ما زالوا يسبِّحون .ولم يخمد إيمانهم وال حياتهم.
فما زال هناك رجاء؛ واألمر ال ُملح هو أن يتص َّرف هللا قبل فوات األوان ،قبل أن ينتصر الشر ،قبل
أن يهلك المظلومون تحت عبء الشر الذي يواجهونه .بهذه الطريقة ،يحاول كتبة المزامير أن
يُقيموا جس ًرا أو يس ُّدوا اله َّوة بين تثبيت إيمانهم وبين تجارب ومآسي الحياة.

اقرأ مزمور ٩-٧ :٩؛  .٢٠-١٣هل تستطيع أن تتخ َّيل الظروف التي أحاطت بداود — كاتب
المزمور؟ هل يمكنك أن تشعر بالصراع بين إيمانه بصالح هللا وبين اختباره الذي يمر به؟
كيف تعاملت مع صراع اإليمان باهلل في ظل أوقات من التجارب القاسية؟



عبر كل المزامير ،فإ َّن الجواب ال ُمتكرر لهذا الصراع هو الرجاء والوعد بصالح هللا والدينونة
العادلة .قد يبدو بأ َّن الشر والظلم ينتصران في الزمن الحاضر ،لكن هللا سيدين فاعلي الشر
والظالمين .وس ُيعاقبون فيما أولئك الذين تسببوا في إيذائهم وظلمهم س ُيستردون ويتج َّددون.
فـي كتـاب تأملات فـي المزاميـر ،يصـف سـي .أس .لويـس دهشـته المبدئيـة لإلنفعـال
والشـوق لدينونـة هللا كمـا ُع ِّبـر عنهـا تكـرا ًرا فـي المزاميـر .وإذ الحـظ بـأ َّن كثيريـن مـن قُـ َّراء
الكتـاب المقـدس اليـوم يعتبـرون الدينونـة شـيئًا يدعـو للخـوف ،أخـذ بنظـر اإلعتبـار منظـور
اليهـودي األصلـي وكتـب مـا يلـي« :آالف مـن النـاس الذين ُجـ ِّردوا من كل مـا يمتلكـون والذين
لديهـم الحـق بالكامـل وإلـى جانبهـم ،سـيتم االسـتماع إليهـم أخيـ ًرا .بالطبـع هـم ال يخشـون
الدينونـة .فهـم يعلمـون أ َّن قضيتهـم غيـر قابلـة لل ُمسـاءلة وليـس مـن خطـأ فيهـا — لـو أمكَن
فقـط االسـتماع إليهـا .عندمـا يأتي هللا ليدين ،ستُسـ َمع أخي ًرا»( .سـي .أس .لويـس ،كتاب تأمالت
فـي المزاميـر[ ،نيويـورك :هاركـورت ،بريـس آنـد كومبانـي ،]١٩٥٨ ،صفحـة .)١١
فــي المزاميــر ،نــرى رجــا ًء للمظلوميــن ،حتــى فــي الزمــن الحاضــر ،حتــى وســط معاناتهــم
وآالمهــم وخيبــات أملهــم الحاليــة.

مــا هــي األســباب التــي لدينــا لننظــر إلــى الدينونــة كشــيء إيجابــي ،وليــس كشــيء
يدعــو للخــوف؟
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االثنني



 ٢٢متوز (يوليو)

«يا رب آن لك أن تعمل» (ترجمة كتاب الحياة)


اقرأ مزمور  .٨٢ما هي الرسالة التي لنا هنا؟

برغـم التنظيـم وأحـكام المجتمـع التـي أعطاهـا هللا لهـم ،فشـلت األمـة اإلسـرائيلية فـي
أوقـات مختلفـة فـي تاريخهـم للعيـش وفقًـا لهذه الخطَّـة .وبكل سـهولة أصبحوا هـم أيضً ا مثل
األمـم المحيطـة بهـم ،يعيشـون وفقًـا لنمط حيـاة الظلم والقهـر .القـادة والقضاة كانـوا يعتنون
ويهتمـون بأنفسـهم فقـط ،وكان يُمكـن ِشـراء خدماتهـم عـن طريق الرشـاوي .ومع عـدم وجود
محاكـم تحميهـم ،كان عا َّمـة الشـعب ،وخاصـة الفقـراء منهـم ،يخضعون لالسـتغالل.
إ َّن مزمــور  ٨٢هــو اســتجابة لموقــف كهــذا .فهــو يصــف دور هللا كقـ ٍ
ـاض أعلــى ،ويُص ـ ِّور
مشــه ًدا فيــه يديــن هللا القــادة وحتــى قضــاة الشــعب .يشــدد هــذا المزمــور علــى أ َّن أولئــك
الذيــن يــؤدون أدوا ًرا كهــذه فــي المجتمــع «ا ُقيمــوا تحــت رقابتــه» (روح النبــوة ،األنبيــاء
والملــوك ،صفحــة  .)١٦٨إنَّهــم يشــغلون مناصبهــم ويُديــرون عملهــم كممثليــن ومرؤوســين
مــن هللا .وحســب نظــرة كاتــب المزمــور ،فــإ َّن عدالــة هللا هــي مثــال ونمــوذج لكيفيــة عمــل
العدالــة األرضيــة ،وهــي تُقـ ِّدم أيضً ــا المعيــار الــذي بمقتضــاه يمكــن ال ُحكــم علــى العــدل أو
الظلــم — والذيــن يط ِّبقونــه.
هللا وليوقــف
يُختتــم المزمــور بنــداء خــاص هــو «قُ ـ ْم» (مزمــور  ،)٨ :٨٢وذلــك ليتد َّخــل ُ
الظلــم المنتشــر انتشــا ًرا واس ـ ًعا فــي األمــة .وعلــى غ ـرار كثيــر مــن المزاميــر ،يُعطــي هــذا
المزمــور صوتًــا لمــن ال صــوت لهــم وللمظلوميــن ،أولئــك الذيــن ا ُس ـ ِكتت أصواتهــم بواســطة
األنظمــة الظالمــة التــي عاشــوا وعملــوا فيهــا.
ٍ
التماســا إلــى هللا فــي مكانتــه كقــاض أعلــى وحاكــم أســمى للكــون ولــكل
يُقـ ِّدم مزمــور ٨٢
ً
التوســل وااللتمــاس.
األمــم .فــا توجــد محكمــة أو ُســلطة أعلــى يُمكــن أن يُقــدم إليهــا هــذا ُّ
يأتــي اليقيــن بأنــه عندمــا ال تصغــي المحاكــم األرضيــة أو تدعــم صرخــات المســاكين
والمظلوميــن ،الــذي هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان هنــا ،فمــا زال هنالــك فرصــة ال يمكــن
إنكارهــا لطلــب العــون وال ُمســاعدة.
فــي أوقــات مختلفــة فــي حياتنــا قــد نجــد أنفســنا كضحايــا للظلــم ،ولكــن فــي أوقــات
أخــرى قــد نكــون نحــن الذيــن نرتكــب أو نســتفيد مــن الظلــم .فــي فقـر ٍ
ات كالتــي وردت فــي
مزمــور  ،٨٢نســتطيع أن نجــد بصيــرة وحكمــة ،ســواء كنــا نحــن المظلوميــن أو الظالميــن .إ َّن
هللا يهتــم بالقضــاة الظالميــن ،أيضً ــا ،ويصفهــم كأبنــاء لــه ويريــد منهــم أن يختــاروا العيــش
حيــاة أفضــل (انظــر مزمــور  .)٦ :٨٢ولذلــك ،هنالــك رجــاء حتــى للذيــن هــم علــى الجانــب
الخطــأ مــن الظلــم ،إذا ســمحوا ألنفســهم أن يتغ َّيــروا.
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الثالثاء



 ٢٣متوز (يوليو)

وعود ملك
اقــرأ مزمــور  .١٠١مــع أنَّ هــذا المزمــور كتــب ألجــل القــادة ،مــا هــي النصيحــة الهامــة
التــي يمكــن أن نأخذهــا ألنفســنا ،أيًّــا كان وضعنــا ومركزنــا فــي الحيــاة؟



مزمــور  ١٠١هــو موضــوع يخــص القــادة .ويعتقــد أ َّن هــذه اآليــات اُلِّ َفــت ِمــن ِق َبــل داود
فــي أوائــل أيــام حكمــه كملــك علــى إسـرائيل .وربمــا تكــون قــد اقتُبِســت مــن وعــود كان هــو
قــد قطعهــا فــي وقــت تنصيبــه مل ـكًا .فــي اختباراتــه ك ُمحــارب لشــاول وبعــد ذلــك كهــارب
و ُمطــارد منــه ،رأى بنفســه كيــف يمكــن لملــك ضـ َّـل طريقــه أن يُد ِّمــر األمــة وعائلتــه .فعــزم
داود علــى أن يكــون صن ًفــا مختل ًفــا مــن القــادة.
قليلــون منــا يمكــن أن يكونــوا سياســيين أو قــادة وطنييــن ،ولكننــا جمي ًعــا لنــا أدوار فــي
الحيــاة مــن خاللهــا يكــون لنــا فرصــة للتأثيــر ولتشــجيع اآلخريــن .قــد يكــون هــؤالء زمالؤنــا
فــي العمــل ،أو أشــخاص نختلــط بهــم فــي المجتمــع ،العائلــة ،أو الكنيســة .كمــا كتبــت إلــن
هوايــت تعلي ًقــا علــى مثــل هــذه األطُــر القياديــة« :إن تعهــدات داود ،الــواردة فــي مزمــور ،١٠١
يجــب أن تكــون تعهــدات كل الذيــن تقــع عليهــم مســؤوليات حمايــة التأثيـرات فــي البيــت»
(روح النبــوة ،نصائــح لآلبــاء والمعلميــن والتالميــذ ،صفحــة .)١١٩
عندما تكون لدينا الفرصة ،يجب أن نكون على استعداد ألن نقترح وندعم هذه المبادئ
ألولئك الذين يشغلون مراكز القيادة .وجميعنا ،في مواضع القيادة والنفوذ والتأثير الخاصة بنا،
لدينا الفرصة لتطبيق مبادئ داود في القيادة حتى تساعدنا لنكون بركة لآلخرين.
إ َّن نقطــة البدايــة لــداود هــي إكـرام هللا مــن أجــل رحمتــه وعدلــه (مزمــور  ،)١ :١٠١والتــي
أصبحــت األســاس لــكل مــا ســعى داود للتمســك بــه ودعمــه فــي قيادتــه .لقــد ســعى أن يتعلَّــم
ويُمــارس هــذه الصفــات ذاتهــا فــي حياتــه وعملــه .ولعمــل ذلــك ،يجــب عليــه أن يُقــاوم
خاصــة لمــن هــم
التجــارب تجــاه اقتـراف الخطــأ ،والفســاد ،وعــدم األمانــة ،وهــذه كلهــا ِفخــاخ َّ
فــي موقــع القيــادة والنفــوذ.
مــع إدراكــه بمــدى أهميــة المستشــارين الصالحيــن لمســاعدته فــي عمــل الصــاح ،تع َّهــد
داود أن يبحــث عــن مستشــارين أصحــاب ثقــة وأن يُعيِّــن مســؤولين أمنــاء فــي المناصــب
الرســمية .العــدل والرحمــة كانــا عالمــة قيادتــه ،حتــى وســط أولئــك الذيــن عملــوا معــه ولــه.

قــد ال نكــون فــي منصــب يخ ّولنــا أن يكــون لدينــا مستشــارين ومســؤولين ،ولكــن
كيــف يمكننــا أن نمــأ حياتنــا بتأثي ـرات تســاعدنا علــى أن نحيــا وأن نقــود (حيثمــا
اســتطعنا) بالعــدل والرحمــة ألولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة إليهمــا؟
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األربعاء



 ٢٤متوز (يوليو)

السير مع الرب
إذ نقتــرب مــن نهايــة ســفر المزاميــر ،يبــدو بــأن هتافــات التســبيح تتصاعــد أكثــر فأكثــر.
تبــدأ المزاميــر الخمســة األخيــرة باألمــر البســيط والمباشــر قائلــة «سـ ِّبحي يــا نفســي الــرب»
خاصــا علــى
ولكــن المزمــور األول مــن هــذه المزاميــر الخمســة ،مزمــور  ،١٤٦يتض َّمــن تركيـ ًزا ً
اهتمــام هللا بالفقـراء والمظلوميــن كســبب رئيــس لهــذا الهتــاف.



اقــرأ مزمــور  .١٤٦مــا هــي الرســالة التــي لنــا هنــا؟ مــا الــذي يقولــه هللا ،خاصــة فــي
اآليــات ٩-٥ :١٤٦؟

كما أ َّن هللا بال شك هو خالق هذا العالم (انظر مزمور  ،)٦ :١٤٦فإ َّن هذا المزمور يصف عمل
هللا المستمر في العالم كالقاضي ،وال ُمعيل ،والمحرر ،والشافي ،وال ُمعين ،وال ُمدافع — كل هذه
تركز على األشخاص الذين في حاجة خاصة ومحددة لمثل هذا النوع من العون والمساعدة .إنَّها
رؤية ملهمة لما يفعله هللا ويسعى لفعله في حياتنا ،وفي مجتمعاتنا ،وفي عالمنا.
نعتقــد أحيانًــا بــأ َّن اهتمامنــا بالفقـراء والمحتاجيــن هــو شــيء ينبغــي أن نقــوم بــه ألن هللا
قــال ذلــك .ولكــن مزمــور  ١٤٦يقــول بــأ َّن هــذا شــيء يفعلــه هللا بالفعــل — ونحــن مدعــوون
أن ننضــم إليــه .عندمــا نعمــل فــي محاربــة الفقــر ،والظلــم ،والمــرض ،فإننــا بالحقيقــة نعمــل
مــع هللا ومــع أهدافــه .أي امتيــاز يمكــن أن يكــون أعظــم مــن المشــاركة مــع هللا فــي تحقيــق
شــيء ملهــم كمــا فــي مزمــور ١٤٦؟
ولكـن هنـاك أيضً ـا منافـع لنـا .غالبًـا مـا يتحـدث المسـيحيون عـن بحثهـم عـن هللا وعـن
رغبتهـم فـي أن تكـون لهـم عالقة أوثق معـه .مع ذلك ،فإ َّن آيـات مثل مزمـور  ،٩-٧ :١٤٦وآيات
أخـرى كثيـرة عبـر الكتـاب المقـدس ،تُب ِّيـن لنـا أ َّن إحـدى الطرق للعثـور على هللا هـي أن ننضم
إليـه فيمـا يفعلـه هـو .وهكذا ،فـإذا كان هللا يعمـل ليرفع الفقـراء ،والمرضـى ،والمظلومين ،كما
يقـول مزمـور  ١٤٦أنـه يفعـل ،فينبغـي علينـا أن نعمـل معـه أيضً ـا« .جـاء المسـيح إلـى هـذه
األرض ليسـير ويعمـل بيـن الفقـراء والمتألميـن .كان لهم النصيـب األكبر من اهتمامـه وعنايته.
واليـوم ،مـن خلال أبنائـه ،يـزور المسـيح المسـاكين والمحتاجين ،ويُخفّـف الباليا ويرفـع األلم.
«أزل األلــم واالحتيــاج ،لــن يكــون لنــا ســبيل لنفهــم رحمــة هللا ومحبتــه ،ال ســبيل لنعــرف
شــفقة أبينــا الســماوي وعطفــه وو ّده .لــم يســتعرض اإلنجيــل أب ـ ًدا مظه ـ ًرا أكثــر جمــالً ممــا
عرضــه عندمــا جــاء إلــى أكثــر المناطــق حاجــة وعــوزًا وفقـ ًرا» (روح النبوة ،شــهادات للكنيســة،
المجلــد الســابع ،صفحــة .)٢٢٦

كيف كان اختبارك في كيف نُصبح قريبين إلى هللا من خالل خدمتنا لآلخرين؟
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 ٢٥متوز (يوليو)

األمثال :رحمة للمحتاجين
كمجموعــة مــن أقــوال الحكمــة ،يتنــاول ســفر األمثــال مجــاالت متنوعــة مــن المواضيــع
واختبــارات الحيــاة .مــن بيــن هــذه المواضيــع توجد انعكاســات عــن الفقــر ،والغنــى ،والقناعة،
والعــدل ،والظلــم — وأحيانًــا مــن زوايــا مختلفــة .إ َّن الحيــاة ليســت دائ ًمــا بســيطة وعلــى نحــو
مســتقيم ،وســفر األمثــال يُن ِّبهنــا إلــى الظــروف واالختيــارات المختلفــة التــي تؤثــر علــى الحيــاة
وكيفيــة عيشــها ،حتــى بيــن مــن هــم أمنــاء هلل.

اقــرأ وقــارن أمثــال ٤ :١٠؛ أمثــال ٢٥ ،٢٣ :١٣؛ أمثــال ٣١ :١٤؛ أمثــال ١٦ ،١٥ :١٥؛ أمثــال
 ١٧ ،١٥ :١٩وأمثــال  .٩-٧ :٣٠مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات بالنســبة للغنــى والفقــر
ومســاعدة الذيــن ُهــم فــي حاجــة؟



يُشــدد ســفر األمثــال علــى اهتمــام هللا بالفق ـراء والمحروميــن ورعايتــه لهــم .فــي بعــض
األحيــان يكــون النــاس فقــراء بســبب الظــروف ،أو القــرارات واالختيــارات الخاطئــة ،أو
اإلســتغالل ،ولكــن مهمــا كانــت أســباب وضعهــم أو حالهــم ،فالــرب مــا زال هــو خالقهــم (انظــر
أمثــال  )٢ :٢٢وال ُمدا ِفــع عنهــم (انظــر أمثــال  .)٢٣ ،٢٢ :٢٢هــؤالء النــاس ال يجــب أن يُظلمــوا
أو يُس ـتَغلوا ،مهمــا كانــت أخطاؤهــم.
فــي حيــن يعــرض ســفر األمثــال حيــاة أفضــل مــن خــال اختيــار الحكمــة وطاعــة هللا ،فــإ َّن
الغنــى والثـراء ليســا دائ ًمــا نتيجــة بركــة هللا .إ َّن اإلخــاص هلل يُنظــر إليــه دائ ًمــا علــى أنــه أكثــر
أهميــة وفــي نهايــة المطــاف أكثــر ُمجــازاة مــن المكاســب الماديــة« :القليــل مــع العــدل خيــر
مــن دخــلٍ جزيــل بغيــر حــق» (أمثــال .)٨ :١٦
أمــر آخــر ذو أهميــة فــي ســفر األمثــال هــو األمانــة والعــدل فــي التعامــات واألعمــال
التجاريــة ،والحكوميــة ،وتطبيــق العدالــة (انظــر أمثــال ٢٥ ،٥ :١٤؛ أمثــال ١٣-١١ :١٦؛ أمثــال
١٥ :١٧؛ أمثــال ٢٣ :٢٠؛ أمثــال ٢٨ :٢١؛ أمثــال  .)١٦-١٤ :٢٨ســفر األمثــال ال يهتــم فقــط بحيــاة
األشــخاص بصــورة فرديــة لكنــه يعــرض أيضً ــا رؤيــة حــول الكيفيــة التــي يجــب أن يعمــل
بهــا المجتمــع ككل مــن أجــل منفعــة الجميــع ،خاصــة أولئــك الذيــن هــم بحاجــة للحمايــة.
ويذكرنــا مــرة أخــرى أن أولئــك الذيــن يحكمــون ويقــودون يفعلــون ذلــك بمســاعدة هللا (انظــر
أمثــال  ،)١٦ ،١٥ :٨ويجــب أن يتص َّرفــوا كــوكالء لنعمتــه وشــفقته تجــاه الذيــن هــم فــي حاجــة.

مـن السـهل ألي شـخص أن يشـعر باألسـف والحـزن علـى الذيـن يمـ ُّرون فـي ظروف
سـيئة .مـع ذلـك ،كيـف يمكننـا أن نُحـ ِّول الشـعور باألسـف والحـزن إلـى عمـل ف َّعال؟
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 ٢٦متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،مــن الفصــل الــذي بعنــوان «ســنو حيــاة
داود األخيــرة» ،صفحــة  ٦٧٧-٦٧٠مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء؛ ســي .أس .لويــس ،فصــل بعنــوان
‹الدينونــة فــي المزاميــر› ،صفحــة  ،٢٢-١٥مــن كتــاب تأمــات فــي المزاميــر.
«إن مزاميــر داود تتنــاول سلســلة االختبــارات كلهــا ،فمــن أعمــاق الشــعور بالخطيــة وحكــم
اإلنســان علــى نفســه ،إلــى ذروة اإليمــان والشــركة التامــة مــع هللا .إن تاريــخ حياتــه يعلــن أن
الخطيــة ال تجلــب غيــر العــار والويــل .ولكنــه يعلــن أيضً ــا أن محبــة هللا يمكنهــا الوصــول إلــى
أبعــد األعمــاق ،وأن اإليمــان يرفــع النفــس التائبــة إلــى حيــث تشــارك أبنــاء هللا فــي بن ّوتهــم.
ومــن بيــن كل التأكيــدات التــي تشــتمل عليهــا كلمــة هللا ،نجــد أن تاريــخ حيــاة داود هــو مــن
أقــوى الشــهادات علــى أمانــة هللا وعدالتــه ورحمتــه القائمــة علــى عهــده» (روح النبــوة ،اآلبــاء
واألنبيــاء ،صفحــة .)٦٧٦
باإلشـارة إلـى الحكمـة في سـفر األمثال« :هـذه هي المبادئ التـي يرتبط بها خيـر المجتمع
وسـعادته ،للمعاشـرات الزمنيـة والدينيـة .إن هـذه المبـادئ هـي التـي تعطـي الضمان لسلامة
األمـوال والحيـاة .ألن كل مـا يجعـل الثقـة والتعـاون مـن األمور الممكنـة نجد العالـم مدي ًنا فيه
لشـريعة هللا كمـا هـي مقدمـة فـي كلمتـه ،وكمـا ال نـزال نالحظـه فـي األمـور الغامضـة وتـكاد
تكـون مطموسـة من قلـوب النـاس» (روح النبـوة ،التربية ،صفحـة .)١٦٠

أسئلة للنقاش
 .1بأيــة طــرق يمكنــك أن تعتبــر نفســك قائــدً ا أو فــي مركــز نفــوذ أو تأثيــر؟ كيــف
يمكنــك أن تكــون أداة للعــدل فــي ذلــك الجانــب مــن حياتــك؟
 .2تأمــل فــي حضــارة أو ثقافــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه وفــي بنائــه المجتمعــي.
بأيــة طريقــة يمكنــك أن تعمــل ضمــن النظــام القائــم لتحســين حــال الذيــن هــم
فــي حاجــة؟
 .3لماذا تُع َت َبر مبادئ العدالة واإلنصاف هامة جدً ا في بناء مجتمع قوي؟
 .4فــي حيــن يُركِّــز ســفر األمثــال علــى الحكمــة لعيــش حيــاة جيــدة ،مــا الــذي
يخبرنــا بــه عــن هللا؟
ملخــص :المزاميــر واألمثــال ســفران يتناغمــان بشــكل خــاص مــع تح ِّديــات العيــش
رؤى عــن نظــرة هللا إلــى
بأمانــة وســط اختبــارات وتجــارب الحيــاة الشــائعة .كالهمــا يُق ِّدمــان ً
المجتمــع وإلــى اهتمامــه الخــاص بالفقـراء والمظلوميــن .إ َّن الصرخــة فــي المزاميــر والحكمــة
فــي األمثــال هــي التــي يلحظهــا هللا وســيتد َّخل لحمايــة أولئــك الذيــن غال ًبــا مــا يُه َملــون أو
يُسـتَغلون .وإذا كان ذلــك هــو موقــف هللا ،فهــو مــا يجــب أن يكــون عليــه موقفنــا نحــن أيضً ــا.
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