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الف�سـل الأول

 خطة الّله ال�شاملة

لدى اهلل خطة تخ�ض  اأن  اأن تعرف  قد يده�شك 

مالك؛ رمبا تظن اأّن املال اأكرث دناءًة من اأن يهتم 

بيئة  يف  ن�شاأت  رمبا  اأو  الروحي�ن،  امل�ؤمن�ن  به 

اإال  اأنه »ُعملة قذرة«!  اإىل املال على  متدينة تنظر 

نظر  وجهة  عن  تعرب  ال  ومثلها  امل�اقف  هذه  اأن 

الكتاب املقد�ض. يلعب املال يف جمتمعنا املعا�رص 

اإن�شان؛ فاإن مل يكن لدى  دوراً كبرياً يف حياة كل 

اهلل خطة نح� اأم�النا، يك�ن قد طرح واحداً من اأهم 

ج�انب احلياة خارج اإطار �شيطرته، االأمر الذي كان 

اأخرى من حياتنا.  ـ على ج�انب  ـ بال �شك  �شي�ؤثر 

قـبل يـ�م اخلم�شنياملحـــــت�يــــــــــات

��� ���� ��� ����� .indd 8634.indd   4-5 8/11/08   8:40:38 PM



6

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

7

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

خطـة اهلل ال�شـاملة

الذين ال يعي�ش�ن  الكثري من امل�ؤمنني  اأنَّ  وال�اقع 

فعاًل حتت قيادة اهلل، يحاول�ن م�اجهة م�شاكلهم 

اأن احلل يف  اإال  الروحانية،  اإىل مزيد من  بال�شعي 

اأكرث االأحيان ه� املزيد من الت�جهات العملية. اإن 

اأم�رك املالية مبا ينا�شب خطة اهلل،  كنت ال تدير 

فاال�شطراب والتفكك ه� حال حياتك كلها، ومهما 

كنت روحيًا يف اأم�ر اأخرى كثرية، فاإنك لن تعرف 

الربكة احلقيقية، ولن تتمتع بالقيادة االإلهية، اإىل 

اهلل  خطة  من  املنا�شب  مكانه  يف  مالك  ت�شع  اأن 

كما هي معلنة يف كلمته، وقد اأعلن الكتاب املقد�ض 

ب��ش�ح اأّن اهلل قد اأقر بالفعل خطة اهلل نح� املال. 

ومن واجبي ـ كُمَعلنِّم لكلمة اهلل ـ اأن اأُبنينِّ لكم خطة 

اأُبنينِّ فيه خطة  الذي  نف�شه  بالقدر  املال،  اهلل نح� 

ب�ل�ض  يق�ل  احلياة.  اأخرى من  ناحية  اأية  اهلل يف 

 ْ لمَ ْيفمَ  كمَ تعلم�ن(  »)اأنتم  الر�شل:  اأعمال  �شفر  يف 

ْمُتُكْم  لَّ عمَ ومَ ُتُكْم،  ْ ْخبمَ اأمَ ومَ لَّ  اإِ اِئِد  �مَ اْلفمَ ِمنمَ  ْيئًا  �صمَ ْر  اأُوؤمَخِّ

ُكْم  ْر اأمَْن اأُْخِبمَ ْ اأُوؤمَخِّ ْيٍت،... لأمَينِّ لمَ ِف ُكلِّ بمَ ْهراً ومَ ِبِه جمَ

اأن  اأي   .)27  ،20  :20 )اأعمال  اهلِل.«  ِة  �ُص�رمَ ممَ ِبُكلِّ 

ما  كل  وعلمهم  اهلل،  اإرادة  جممل  لهم  اأعلن  ب�ل�ض 

يف كلمة اهلل النافعة حلياتهم. وتت�شمن اإرادة اهلل 

الكاملة واإرادته نح� املال، فهي جزء من خطة اهلل 

ال�شاملة.

 واأود اأن اأوؤكد ـ ب�شكل عام ـ اأن اهلل و�شع خطة ت�شمل 

كل جماالت حياتنا. يق�ل ب�ل�ض يف )رومية 12: 1( :

دُِّم�ا  ْن ُتقمَ
ِة اهلِل اأمَ اأْفمَ ُة ِبرمَ ا الإِْخ�مَ همَ يُّ

ْيُكْم اأمَ اأمَْطُلُب اإِلمَ »فمَ

خطـة اهلل ال�شـاملة
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اهلِل،  ِعْندمَ  ًة  يَّ ْر�صِ ممَ ًة  دَّ�صمَ ُمقمَ ًة  يَّ حمَ ًة  ِبيحمَ ذمَ ُكْم  ادمَ ْج�صمَ
اأمَ

كما  الروحية«،  »عبادتكم  اأو   ». ةمَ ْقِليَّ اْلعمَ ُكُم  تمَ ادمَ ِعبمَ

. الحظ اأن العبادة الروحية 
k

تقرتح ترجمات اأخرى

ت�شمل اأج�شادنا؛ اإنها تنفذ اإىل عامل املادة. 

يعتقد بع�ض النا�ض اأن اجل�شد لي�ض روحيًا، لكن 

ت�شتخدم ج�شدك كما  اأن  يت�شمن  اأن تك�ن روحيًا 

ينبغي، مقدمًا اإياه ذبيحة حية هلل.

ويتابع ب�ل�ض قائاًل:

ْكِلُكْم  ْن �صمَ ُوا عمَ يَّ غمَ ْل تمَ ، بمَ ْهرمَ ا الدَّ ذمَ اِكُل�ا همَ لمَ ُت�صمَ »ومَ

اهلِل  ُة  ادمَ اإِرمَ  
مَ
ِهي ا  ممَ ِبُوا  ْختمَ ِلتمَ اِنُكْم،  اأمَْذهمَ ْجِديِد  ِبتمَ

ُة.« اِملمَ ُة اْلكمَ يَّ ْر�صِ ُة امْلمَ اِلمَ ال�صَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

k ترجمات اأخرى: )الرتجمة العربية اجلديدة، امل�شرتكة(، )الرتجمة 

الكاث�ليكية(. وهذا يطابق الن�ض االإجنليزي الذي اعتمده امل�ؤلف.

مراحل  ثــالث  تك�شف  جميلة  ثــالث  كلمات 

»�شاحلة«  اإرادة  فهي  اهلل؛  اإرادة  يف  متتابعة 

و»كامـلة«.  ة( 
َّ
�شــِر

ُ
وم مقـب�لة  )اأي  و»مر�شـية« 

اإدراكنا  الثـالث يف  املراحـل  الكلمات متـثل  هـذه 

الإرادة اهلل.

اإرادة  اأنها  باكت�شاف  اهلل  الإرادة  اإدراكنا  يبداأ 

اأبــداً.  ل�شعبه  �شيء  ه�  ما  يريد  ال  فاهلل  �شاحلة؛ 

وُم�رِصَّة،  ومقب�لة  يَّة  �شِ
ْ
ر

َ
م اهلل  اإرادة  اأن  نعرف  ثم 

بها.  ُكنا 
ُّ
�ش ومَتَ �شغفنا  ازداد  فيها،  تعمقنا  كلما 

واأخرياً وبينما نتابع ون�شتمر يف فهمنا وتطبيقنا 

اهلل  اإرادة  كمال  اإن  كاملة.  اأنها  ندرك  اهلل،  الإرادة 

وهذا  حياتك،  جمــاالت  كل  يغطيان  و�شم�ليتها 

يت�شمن مالك اأي�شًا.

خطـة اهلل ال�شـاملةخطـة اهلل ال�شـاملة
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طريق  يف  اأ�شا�شيتني  خط�تني  ب�ل�ض  ويقدم 

اكت�شاف اإرادة اهلل:

بال  يديه  بني  م�شت�شلمًا  هلل  نف�شك  قــدم  اأوًل: 

على  اأج�شادنا  و�شع  على  ب�ل�ض  يحثنا  حتفظ. 

املذبح كذبيحة حية، وه� يقتب�ض هنا �ش�رة من 

ُتذبح  احلي�انات  كانت  حيث  القدمي  العهد  ذبائح 

وتقدم على املذبح عالمة على فرزها وتخ�شي�شها 

هلل. ويق�ل ب�ل�ض اإنك ينبغي اأن تفعل ذلك بج�شدك، 

الفرق  حتفظ.  بال  اهلل  خدمة  مذبح  على  فتقدمه 

ال�حيد ه� اأنك ال تقتل اجل�شد، لكنك تقدمه ذبيحة 

حية.

اكت�شاف  يف طريق  الثانية  الأ�صا�صية  اخلط�ة 

اهلل،  بطريقة  تفكر  كيف  تتعلم  اأن  هي  اهلل  اإرادة 

يعني  هــذا  الــذهــن«.  »جتديد  ذلــك  ب�ل�ض  وي�شمي 

يف  مبا  كلية،  ب�ش�رة  احلياة  اإىل  منظ�رك  تغيري 

ذلك تغيري طريقة تفكريك، وتغيري ِقَيمك ومبادئك 

ال  ذهنك،  يتجدد  مل  فاإن  واأول�ياتك،  ومقايي�شك 

ت�شتطيع اأن تدرك اإرادة اهلل.

االأهمية  بالغة  ناحيٍة  اإىل  النظر  اأُلفت  اأن  واأود 

�شاأن  من  تقلل  ال  مال،  من  متِلُكه  ما  بخ�ش��ض 

اأو  به،  ت�شتهني  اأو  قيمته  من  تنتق�ض  اأو  مالك، 

الذي  ما  �ــرصوري.  غري  اأو  روحي  غري  باأنه  تظن 

ميثله مالك يف ال�اقع؟ اأعتقد اأنه ميثل اأربعة اأم�ر 

واإمكانياتك،  اإليك: وقتك، ق�تك، م�اهبك  بالن�شبة 

خطـة اهلل ال�شـاملةخطـة اهلل ال�شـاملة
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ورمبا مرياثك اأي�شًا.

وقد يت�شمن املرياث مااًل اأو اأ�شياء اأخرى ثمينة 

)بيت اأو اأر�ض اإلخ ...( وهي اأ�شياء انتقلت اإليك من 

هذه  من  انتقل�ا  ثم  بك،  واعتن�ا  اأحب�ك  اأ�شخا�ض 

احلياة. رمبا التحقت بدرا�شة معينة بذلت فيها جهداً 

ال باأ�ض به من اأجل تعليمك. وكل �شن�ات الدرا�شة 

اأن  حيث  متلكه،  الذي  باملال  متثيلها  ميكن  تلك 

التعليم كان �شبيلك اإىل احل�ش�ل على بع�ض املال. 

ورمبا تتمتع مب�اهب واإمكانيات ال ترتبط باملجال 

ثنِّل املال  االأكادميي، لكنها عملية يف طبيعتها، ومُيَ

ثنِّل وقتك. اإن  هذه امل�اهب. وبالتاأكيد، فاإن مالك مُيَ

كنت تعمل ثماين �شاعات يف الي�م، و�شتة اأيام يف 

من  �شاعة  واأربعني  ثمان  ت�شتثمر  فاأنت  االأ�شب�ع 

حياتك اأ�شب�عيًا لكي تك�شب املال.

وعندما ت�شتثمر مالك فاأنت ت�شتثمر جزءاً كبرياً 

من نف�شك، �ش�اًء كان ذلك اال�شتثمار خرياً اأم �رصاً، 

ا�شتثمار  اأهمية  ترى  بــداأت  قد  تك�ن  اأن  ــ�  واأرج

نف�شك من خالل مالك يف كل ما ه� �شالح وم�افق 

الإرادة اهلل وخطته.

اأي�شًا،  مالك  تت�شمن  حلياتك  اهلل  فخطة  اإذاً؛    

�ُض الكتاب اإرادة اهلل بهذا اخل�ش��ض يف كلمة  وُيَلخنِّ

جميلة واحدة جندها يف )3ي�حنا 1: 2( حيث يق�ل 

ِف  ِبيُب،  اْلمَ ا  همَ اأيُّ »مَ االإخ�ة امل�ؤمنني:  ي�حنا الأحد 

ِحيحًا«. �صمَ اِجحًا ومَ ُك�نمَ نمَ ٍء اأمَُروُم اأمَْن تمَ
ْ
ي ُكلِّ �صمَ

  الحظ الكلمة املركزية يف هذا العدد، اإنها كلمة 

خطـة اهلل ال�شـاملةخطـة اهلل ال�شـاملة
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»ناجح« وهي ت�شمل ثالثة ج�انب:

ال�شحة اجل�شدية، ال�شحة النف�شية، االحتياجات 

املعلنة  اهلل  اإرادة  ه�  والنجاح  واملادية.  املالية 

نح� هذه اجل�انب جميعها؛ يريد اهلل لك النجاح يف 

نف�شك ويف ج�شدك ويف مالك.

  الف�شل والهزمية واالإحباط والفقر، لي�شت هي 

اإرادة اهلل. لقد ن�شاأُت يف تقليد ديني يق�ل اإن القدا�شة 

تتطلب الفقر. ومع احرتامي ملن يعتقد ذلك، اأق�ل 

اإن اعتقاده ال ميت ب�شلة اإىل كلمة اهلل.

الف�سـل الثاين

الّله اأم املال )Mammon(؟

ينبغي اأن نعلم اأن م�قفنا ال�شخ�شي نح� املال 

التايل:  باملبداأ  ذلــك  تلخي�ض  وميكن  جــداً،  مهم 

نف�شه.  اهلل  من  م�قفك  عن   ُ ُيَعربنِّ املال  من  م�قفك 

واأود هنا اأن اأقتب�ض كلمات الرب ي�ش�ع بخ�ش��ض 

د يف عظته على اجلبل ما  هذا امل��ش�ع، حيث ي�ؤكنِّ

يلي: 

ا  اإِمَّ ــُه  لأمَنَّ ْيِن،  دمَ يِّ �صمَ ْخِدممَ  يمَ اأمَْن  ــٌد  حمَ
اأمَ ْقِدُر  يمَ »»لمَ 

اِحدمَ  اْل�مَ ُيالمَِزممَ  اأمَْو   ، رمَ الآخمَ ُيِحبَّ  ومَ اِحدمَ  اْل�مَ ُيْبِغ�سمَ  اأمَْن 

». المَ امْلمَ مَ ومَ ْخِدُم�ا اهللَّ ْقِدُرونمَ اأمَْن تمَ . لمَ تمَ رمَ ِقرمَ الآخمَ ْحتمَ يمَ ومَ

 )متى 6: 24(

خطـة اهلل ال�شـاملةخطـة اهلل ال�شـاملة
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 فلننظر اأواًل يف كلمة »مال« يف هذا الن�ض واإىل 

اأ�شلها اللغ�ي »Mammonk« وحقيقة ما يعنيه. 

ت�شتخدم جميع الرتجمات العربية املت�فرة الكلمة 

»مال« يف ترجمة الكلمة »Mammon« اإال اأن ذلك 

ال يعرب عن معناها متامًا الأن هذا اال�شم يعني اأكرث 

�رصيرة  روحية  لق�ة  ا�شم  فه�  »مــال«،  جمرد  من 

املال.  طريق  عن  وت�شتعبده  االإن�شان  على   ت�شيطر 

الق�ة  لكنه  نف�شه،  املال  ه�  لي�ض   »Mammon«

الروحية التي تعمل يف العامل ويف حياة املاليني 

من النا�ض، وذلك من خالل م�اقفهم نح� املال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له  لي�ض  مفرد  ا�شم  اأنه  اإىل  الق�امي�ض  ت�شري   Mammon :k

جمع، وه� ا�شم »اإله اجل�شع« )روح �رصير(. ورمبا يع�د اأ�شل هذا 

اال�شم اإىل اللغات ال�شامية القدمية.

 . المَ امْلمَ مَ ومَ ْخِدُم�ا اهللَّ ْقِدُرونمَ اأمَْن تمَ يق�ل ي�ش�ع: »لمَ تمَ

ْقِدُر  )Mammon(« وكان قد اأو�شح ذلك بق�له: »لمَ يمَ

اِحدمَ  اأمَْن ُيْبِغ�سمَ اْل�مَ ا  اإِمَّ ُه  ْيِن، لأمَنَّ دمَ يِّ ْخِدممَ �صمَ اأمَْن يمَ ٌد  حمَ
اأمَ

.« ويف  رمَ ِقرمَ الآخمَ ْحتمَ يمَ اِحدمَ ومَ ، اأمَْو ُيالمَِزممَ اْل�مَ رمَ ُيِحبَّ الآخمَ ومَ

»Mammon«؛  ثم  اأواًل  اهلل  ي�ش�ع  ي�شع  احلالتني 

فاإما اأن تبغ�ض اهلل وحتب »Mommon« » اأو تالزم 

فاإن  خطري،  مبداأ  وهذا   »Mammon« وحتتقر  اهلل 

اأحببت »Mammon« فاإنك تبغ�ض اهلل، واإن الزمت 

اهلل ومت�شكت به فالبد اأن حتتقر »Mammon« وال 

ننفر من  اأن  بل  الكل،  نكره  اأن  يعني هذا �رصورة 

تلك الق�ة ال�شيطانية التي حتاول ا�شتعباد االإن�شان 

من خالل املال؛ ينبغي اأن تبغ�شها، ومتنعها من 

ال�شيطرة عليك. 

اهلل اأم املـــــــــــال ؟اهلل اأم املـــــــــــال ؟
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ــن هذا  ــاد م ــي ال ميــكــن الــ�قــ�ف مــ�قــف احل

امل��ش�ع، بل ينبغي اأن نختار بني �شيادة اهلل على 

حياتنا و�شيادة »Mammon« ولي�ض ذلك اإختياراً 

بني اخلدمة وعدمها، بل ه� اختيار جتاه خدمتنا: 

ي�ش�ع  ويق�ل   »Mammon« نخدم  اأم  اهلل  نخدم 

اإنها م�شاألة اأول�يات:

ا  ُكلُّهمَ ِذِه  همَ ومَ ُه،  ِبرَّ ومَ  ِ اهللَّ ُك�تمَ  لمَ ممَ ًل  وَّ
اأمَ اْطُلُب�ا   ...«

ُكْم.« )متى 6: 33(. اُد لمَ ُتزمَ

هذه!«  بـ»كل  نتمتع  اأن  علينا  ينكر  ال  في�ش�ع 

لكنه يطلب اأال ن�شع »كل هذه« اأواًل. ينبغي اأن ن�شع 

ه اأواًل وبا�شتمرار يف حياتنا، وهذا 
َّ
ملك�ت اهلل وبر

ويق�ل  وباأهدافه.  ومبلك�ته  باهلل  االلتزام  يعني 

ي�ش�ع اإن عدم �شعينا وراء »Mammon« وخدمتنا 

لالإله احلي باملقابل، وطلبنا مللك�ته وبره ي�ؤدي 

اإىل اأن ي�شد اهلل جميع احتياجاتنا املادية واملالية 

زيادة على بركاته الروحية.

يثري  فظيع  جهد  االأم�ال  َجْني  وراء  اجلري  اإن 

املال.  تطارد  فال  كبري،  اإحباط  اإىل  ويق�د  الت�تر 

هذا ما يعنيه ي�ش�ع: دع املال ي�شعى وراءك؛ فاإن 

املال،  لك  ُيزاد  ال�شحيح،  احلياة  م�شار  يف  �رصت 

ق�شاء  اأو  الن�م،  عن  نف�شك  ملنع  م�شطراً  ول�شت 

اأف�شل وقتك لتدبري خطط الك�شب والرثاء.

�شنة،  اأربعني  من  اأكرث  املبداأ  بهذا  التزمت  لقد 

اأمانة  على  اأ�شهد  اأن  الرب  بنعمة  االآن  واأ�شتطيع 

اإلهي. لقد امتحن اهلل اإمياين اأحيانًاَ، واأحيانًا كان 

 اأن اأنكر اأم�راً تتعلق بذاتي، مع اأنَّ العامل 
َّ
لزامًا علي

اهلل اأم املـــــــــــال ؟اهلل اأم املـــــــــــال ؟
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يقدنِّر تلك االأم�ر ويعتربها مهمة جداً، ولكن عندما 

اأتاأمل يف كل الظروف التي ُجْزُت فيها، اأجد نف�شي 

�قًا للق�ل اإن اهلل كان معي اأمينًا كل االأمانة.
ُ
�ش

َ
م

اأواًل، نراه عرب  اإىل و�شع اهلل  الداعي  هذا املبداأ 

رائعان  عــددان  يلي  فيما  كله.  املقد�ض  الكتاب 

جندهما يف االإ�شحاح الثالث من �شفر االأمثال:

 ، لَِّتكمَ غمَ اِت  اُك�رمَ بمَ ُكلِّ  ِمْن  ومَ اِلكمَ  ممَ ِمْن  الرَّبَّ  اأمَْكــِرِم 

اراً.« ُكمَ ِم�ْصطمَ ا�رشِ عمَ ِفي�سمَ ممَ تمَ عًا، ومَ اِئُنكمَ �ِصبمَ زمَ ِلئمَ خمَ ْمتمَ تمَ فمَ

)اأمثال 3: 9ـ 10(.

وت�شري »املخازن« و »املعا�رص« اإىل احتياجاتك 

املادية، والتي �شي�شدها اهلل بامتالء وفي�ض عندما 

مالك  من  اهلل  تكرم  كيف  ــا 
َّ
اأم مالك.  من  تكرمه 

فيك�ن بتقدمي »الباك�رة« هلل. وهذا يعني تخ�شي�ض 

ٍة هلل، وال�اقع اأننا ال منلك خيار 
َّ

اأَول )اأو اأف�شل( ح�ش

احلياد هنا، فاإما اأن نكرم اهلل باأم�النا اأو نهينه!

يريد  ال  اهلل  مبحبة:  الكلمات  هــذه  مني  اقبل 

منك بق�شي�شًا! فال ترم قطعة نقد زائدة يف �شندوق 

التقدمات، فاأنت تهني اهلل بذلك. وال�اقع اأن اإلقاء ما 

ي�شاوي دوالراً يف التقدمة ه� اإهانة للرب بالن�شبة 

ملعظم النا�ض الي�م، فاأنت ت�شع ما ي�شاوي دوالراً 

يف يد من يرتب لك مائدتك يف املطعم، فال تعامل 

اهلل بالطريقة نف�شها اإذ اأنك تهينه بذلك.

كما ت�شري كلمة اهلل اإىل اأن تقدمي املال على اهلل 

ه� عبادة اأوثان:

ا،  الزِّنمَ الأمَْر�ِس:  لمَى  عمَ ِتي  الَّ ُكُم  اءمَ اأمَْع�صمَ اأمَِميُت�ا  »فمَ

ِذي ُه�مَ  عمَ الَّ ممَ ، الطَّ ةمَ ِديَّ ةمَ الرَّ ْه�مَ ى، ال�صَّ �مَ ، اْلهمَ ةمَ ا�صمَ النَّجمَ

اهلل اأم املـــــــــــال ؟اهلل اأم املـــــــــــال ؟
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اِن،« )ك�ل��شي 3: 5(. ُة الأمَْوثمَ ادمَ ِعبمَ

يق�ل ب�ل�ض اأن الطمع ه� عبادة اأوثان؛ عندما 

تطلب املال اأواًل، جتعل املال اإلهًا لك، وهذه عبادة 

ٌة  اآِلهمَ لكمَ  ُكْن  يمَ »ل  القدمي:  ل�شعبه  اهلل  قال  اأوثــان. 

اآلهة  اأي )ال يكن لك  )تثنية 5: 7(  اِمي.«  ممَ
اأمَ ْخرمَى 

اأُ

وما  امل�شرتكة(.  العربية  )الرتجمة  �ش�اي«  اأخرى 

اأكرث الذين اتخذوا لهم من املال اإلهًا يف جمتمعاتنا 

بذلك  االإله احلقيقي! وهم  املعا�رصة هذه تاركني 

مذنب�ن بعبادة االأوثان.

اأهل  اإىل  ر�شالته  يف  ب�ل�ض،  اأن  اأي�شًا  الحظ 

الكثري  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الطمع  ي�شع  ك�ل��شي، 

تقبل  وال  والنجا�شة.  كالزنا  ال�شيئة  االأمــ�ر  من 

معظم الكنائ�ض اأولئك الذين يعي�ش�ن يف الزنا، لكن 

حياة   يعي�ش�ن  مبن  ممل�ءة  ـ  ب�رصاحة  ـ  كنائ�شنا 

الطمع وعبادة االأوثان.

ويف )1 تيم�ثاو�ض 6: 9ـ 11(، هناك حتذير من 

تاأليه املال وال�شعي وراء الغنى:

�ْصُقُط�نمَ  يمَ اءمَ فمَ ْغِنيمَ
ُك�ُن�ا اأمَ ْن يمَ

ِذينمَ ُيِريُدونمَ اأمَ ا الَّ مَّ
اأمَ »ومَ

رُِّق  ُم�رِشٍَّة ُتغمَ ٍة ومَ ِبيَّ ٍة غمَ ِثيمَ اٍت كمَ �مَ همَ �صمَ خٍّ ومَ فمَ ٍة ومَ ِربمَ ْ ِف تمَ

ٌل  �صْ
اأمَ اِل  ةمَ امْلمَ بَّ مَ المَِك، لأمَنَّ ممَ اْلهمَ ِب ومَ طمَ ا�سمَ ِف اْلعمَ النَّ

ُوِر ]لي�ض املال �رصاًَ بحد ذاته، بل حمبة  ِلُكلِّ ال�رشُّ

اِن،  الإِميمَ ِن  عمَ لُّ�ا  �صمَ ْ�ٌم  قمَ اُه  غمَ اْبتمَ اإِِذ  ِذي  الَّ املــال[، 

ٍة. ]واالآن اإىل العالج  ِثيمَ اٍع كمَ ُهْم ِباأمَْوجمَ ْنُف�صمَ
ُن�ا اأمَ عمَ طمَ ومَ

ا ]اأي  ذمَ اْهُرْب ِمْن همَ انمَ اهلِل فمَ ا اإِْن�صمَ ا اأمَْنتمَ يمَ مَّ
اأمَ البديل[ ومَ

اْلِبَّ  ِع  اْتبمَ ومَ املــال.[،  وحمبة  والطمع  املادية  من 

». ةمَ اعمَ دمَ اْل�مَ ْبمَ ومَ ال�صَّ ةمَ ومَ بَّ حمَ امْلمَ انمَ ومَ الإِميمَ ى ومَ ْق�مَ التَّ ومَ

اهلل اأم املـــــــــــال ؟اهلل اأم املـــــــــــال ؟
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اأن  اأردنا  اإن  اأن متتلئ بفراغ!  ال ميكن حلياتنا 

نتخل�ض من حمبة املال، ينبغي اأن نتبع �شيئًا اآخر 

ى  ْق�مَ التَّ اْلِبَّ ومَ ِع  اْتبمَ ياأخذ مكانها. يق�ل ب�ل�ض : »ومَ

». ةمَ اعمَ دمَ اْل�مَ ْبمَ ومَ ال�صَّ ةمَ ومَ بَّ حمَ امْلمَ انمَ ومَ الإِميمَ ومَ

 »Mammon«  االإميان �رصوري لك�رص �شلطان 

يف حياتك، فالبد اأن ياأتي ال�قت لكي تفعل �شيئًا 

بخ�ش��ض حتريرك من �شيطرته، واأ�شتطيع اأن اأتذكر 

ما حدث حلياتي عندما قدمت كل اأم�ايل وممتلكاتي 

كبري  وراتــب  راق  عمل  عن  وتخليت  الــرب،  لعمل 

وحده،  باالإميان  مت�شلحًا  باهر،  مهني  وم�شتقبل 

وال اأعتمد على �شيء �ش�ى وع�د اهلل. عندما فعلت 

حياتي.  على   »Mammon« �شيطرة  حتطمت  ذلك، 

نعم، لقد رف�شت اأن اأك�ن عبداً له.

الف�سـل الثالث

العطاء جزٌء من العبادة

�شيئًا  باعتباره  املال  اإىل  ننظر  اأن  لنا  اهلل  يريد 

مقد�شًا نقدمه اإليه يف عبادتنا، واأن العبادة ال تكتمل 

من دونه. ونبداأ حديثنا هذا باأمثلة من العهد القدمي.

اأعطى اهلل تعليمات  يف )خروج 23: 14ـ 15(، 

تق�شي باأن ياأتي كل ذكر من ال�شعب اإىل اأور�شليم 

يعبدوا  باأن  مطالبني  كان�ا  عام.  كل  مرات  ثالث 

تلك  بع�ض  يلي  فيما  الهيكل.  يف  له  وُيَعينِّدوا  اهلل 

التعليمات:

ُظ ِعيدمَ  فمَ ْ ِة. تمَ نمَ ُد ِل ِف ال�صَّ يِّ رَّاٍت ُتعمَ المَثمَ ممَ »»ثمَ

اهلل اأم املـــــــــــال ؟اهلل اأم املـــــــــــال ؟
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ْقِت  ْرُتكمَ ِف ومَ ممَ
ا اأمَ ممَ اٍم كمَ يَّ

ةمَ اأمَ ْبعمَ ِطياً �صمَ اأُْكُل فمَ ِطِي. تمَ اْلفمَ

ُروا  ْظهمَ لمَ يمَ . ومَ رمَْجتمَ ِمْن ِم�رْشمَ ُه ِفيِه خمَ ، لأمَنَّ ْهِر اأمَِبيبمَ �صمَ

». اِرِغنيمَ اِمي فمَ ممَ
اأمَ

كان هذا جزءاً من مرا�شم العبادة واالأعياد التي 

اأن ي�شعد  ال�شعب  الهيكل. كان على  اأقرها اهلل يف 

يف ال�قت الذي ُيَعينِّنُه اهلل وبالطريقة التي يحددها، 

فارغ  اهلل  اأمام  يقف  اأن  الأحدهم  ُي�شمح  يكن  ومل 

اليد، بل كان ينبغي اأن يحمل كل واحد تقدمته هلل 

كجزء من العبادة والتعييد. ويق�ل كاتب املزم�ر 

ل�شعب اهلل جميعًا:

اْدُخُل�ا  ًة ومَ ْقِدممَ اُت�ا تمَ دمَ ا�ْصِمِه. همَ ْ دُِّم�ا ِللرَّبِّ ممَ »قمَ

ٍة.« دَّ�صمَ ٍة ُمقمَ ُه. ا�ْصُجُدوا ِللرَّبِّ ِف ِزينمَ ارمَ ِديمَ

)مزم�ر 96: 8ـ 9(.

هذا ما يق�له  ُه.«  ارمَ ِديمَ اْدُخُل�ا  ومَ ًة  ْقِدممَ تمَ اُت�ا  »همَ

ثالث  يلي  وفيما  تقدمة.  بال  تــاأت  فال  الكتاب؛ 

حقائق مهمة بخ�ش��ض تقدماتنا هلل �ش�اء املالية 

منها اأو غري املالية:

اأوًل: التقدمات متجد اهلل. يق�ل �شاحب املزم�ر: 

... كيف  هات�ا تقدمة  ا�ْصِمِه.«  دمَ  ْ ِللرَّبِّ ممَ دُِّم�ا  »قمَ

منجد اهلل؟ باأن ناأتي بتقدمة.

التقدمات تدخلنا اإىل ديار الرب، ولي�ض  ثانيًا: 

لنا حق املطالبة بالدخ�ل بال تقدمة. يق�ل اهلل يف 

)خروج 23: 15( : 

اأردت  فاإن   ». اِرِغنيمَ فمَ اِمي  ممَ
اأمَ ُروا  ْظهمَ يمَ لمَ 

مَ
 ...«

اأن  ينبغي  دياره،  اإىل  والدخ�ل  اهلل،  اأمام  الظه�ر 

تاأتي بتقدمة. 
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اهلل.  اأراده  العبادة  من  جزء  التقدمات  ثالثًا: 

ِللرَّبِّ ِف  »ا�ْصُجُدوا  يتابع �شاحب املزم�ر قائاًل: 

ٍة.«، فعبادتنا ال تكتمل حتى نقدم للرب  دَّ�صمَ ٍة ُمقمَ ِزينمَ

تقدماتنا.

للرب  اأم�النا  تقدمي  اأن  االأول  الف�شل  راأينا يف 

نقدم  اإمنا ه� تقدمي جزء مهم من حياتنا؛ فنحن 

له وقتنا وق�تنا وم�اهبنا، حيث ي�رصف معظمنا 

ن له 
نِّ
الن�شيب االأكرب من جهده يف العمل الذي ي�ؤم

دخله؛ وعندما نعطي اهلل ق�شمًا حمدداً من دخلنا، 

فنحن نعطي اأنف�شنا له، وال �شيء اأقد�ض من اأنف�شنا 

ميكن اأن نعطيه هلل.

تدخل  اأن  اأردت  »اإن  يق�ل:  اأن  اهلل  يق�شد  اإذاً 

بزينة  وعبادتي  لتمجيدي  اأمامي  وتظهر  دياري، 

مقد�شة )اأو بجمال القدا�شة( قدم تقدماتك.« العطاء 

يف  الرتابط  �شديدة  اأمــ�ر  هي  والعبادة  والقدا�شة 

خطة اهلل حلياتنا.

الكثري من  يدركها  التي ال  الهامة  االأم�ر  ومن 

امل�ؤمنني، حقيقة اأن اهلل يحتفظ ب�شجل ملا يقدمه 

�شعبه؛ فلكل منا دفرت ح�شاب عند اهلل. لت��شيح هذا 

نحتاج اإىل قراءة االإ�شحاح ال�شابع من �شفر العدد، 

ه روؤ�شاء االأ�شباط االإثنى 
َ
حيث جند و�شفًا ملا َقدَّم

ع�رص هلل. لقد قدم كل منهم التقدمة نف�شها، مع ذلك 

تقدمة  لكل  مف�شاًل  و�شفًا  ي�شجل  الكتاب  اأن  جند 

ما  الثاين  الرئي�ض  »وقدم  اهلل:  يقل  انفراد. مل  على 

قدمه االأول متامًا.« ومل يقل : »قدم كٌل من الروؤ�شاء 

يذهب  املقد�ض  الن�ض  لكن  يلي.«  ما  ع�رص  االثنى 
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االإثنى  تقدمات  من  تقدمة  كل  تفا�شيل  ذكر  اإىل 

يتحرى  املقد�ض  الكتاب  باأن  علمًا  رئي�شًا،  ع�رص 

الدقة، وال ي�شيع م�شاحاٍت منه يف �رصد ما ه� غري 

�رصوري. وعندما يقرر اهلل اأن يعدد كل التقدمات 

بتفا�شيلها رغم اأنها مكررة، فاإنه يريد اأن ي��شح 

الدقة واحلر�ض ال�شديدين يف ت�شجيل ما نقدمه له. 

فيما يلي �شجل تقدمة الرئي�ض االأول:

ْد�ِصنِي  اُء ]اأو امل�شايخ اأو االأمراء[ ِلتمَ رَّبمَ الرُّوؤمَ�صمَ قمَ »ومَ

اممَ  ممَ
اأمَ ُهْم  اِبينمَ رمَ قمَ اُء  الرُّوؤمَ�صمَ ممَ  دَّ قمَ ومَ �ْصِحِه.  ممَ ْ�ممَ  يمَ ِح  ْذبمَ املمَ

ِف  ِئي�صًا  رمَ ِئي�صًا  »رمَ ى:  ��صمَ مِلُ الرَّبُّ  ال  قمَ فمَ ِح.  ْذبمَ املمَ

ِح«. ]وقد  ْذبمَ ْد�ِصنِي املمَ ُهْم ِلتمَ اِبينمَ رمَ رُِّب�نمَ قمَ ْ�ٍم ُيقمَ ُكلِّ يمَ

رَّبمَ  قمَ الِذي  ومَ ي�مًا[  ع�رص  اثنى  العملية  هذه  امتدت 

ابمَ ِمْن  ادمَ ينمَ مِّ ْح�ُص�ُن ْبُن عمَ ِل نمَ وَّ
ْ�ِم الأمَ ُه ِف اليمَ انمَ ُقْربمَ

ٌة  ْزُنُه ِمئمَ ٍة ومَ اِحٌد ِمْن ِف�صَّ ٌق ومَ بمَ اُنُه طمَ ُقْربمَ ا. ومَ ُه�ذمَ �ِصْبِط يمَ

ْبُع�نمَ  ٍة �صمَ ٌة ِمْن ِف�صَّ اِحدمَ ٌة ومَ حمَ ِمْن�صمَ اِقاًل ومَ الُث�نمَ �صمَ ثمَ ومَ

ِقيقًا  اِن دمَ تمَ ُل�ءمَ ْ ا ممَ اُهممَ اِقِل الُقْد�ِس ِكلتمَ لى �صمَ اِقاًل عمَ �صمَ

اِقل  �مَ �صمَ ُة  مَ �رشمَ اِحٌد عمَ ومَ ْحٌن  �صمَ ومَ ٍة  ْقِدممَ ِلتمَ ْيٍت  ِبزمَ لُت�تًا  ممَ

من  األــ�ف  ذلك  ]يعادل  ُخ�راً  بمَ ُل�ٌء  ْ ممَ ــٍب  همَ ذمَ ِمْن 

اِحٌد  ْب�ٌس ومَ كمَ ٍر ومَ قمَ اِحٌد اْبُن بمَ ْ�ٌر ومَ ثمَ الدوالرات الي�م[ ومَ

ِز  عمَ اِحٌد ِمنمَ املمَ ْي�ٌس ومَ تمَ ٍة ومَ قمَ ْحرمَ ْ�ِلٌّ مِلُ اِحٌد حمَ ُروٌف ومَ خمَ ومَ

ُة  ْم�صمَ خمَ ومَ اِن  ْ�رمَ ثمَ ِة  الممَ ال�صَّ ِة  ِبيحمَ ِلذمَ ومَ ٍة.  ِطيَّ خمَ ِة  ِبيحمَ ِلذمَ

ا  ذمَ ٍة. همَ ْ�ِليَّ اٍف حمَ ُة ِخرمَ ْم�صمَ خمَ ُة ُتُي��ٍس ومَ ْم�صمَ خمَ ا�ٍس ومَ ِكبمَ

.« )عدد 7: 10 ـ 17(. ابمَ ادمَ ينمَ مِّ ْح�ُص�نمَ ْبِن عمَ اُن نمَ ُقْربمَ

كل  لتقدمة  الدقة  مطلق  ب�شجل  اهلل  احتفظ  لقد 

رئي�ض، وعمل على اأن يحفظ ذلك ال�شجل يف كلمته 

اأن  يلزمنا  هنا  ومن  الدقيق.  بالتف�شيل  املكت�بة 
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نالحظ درجة االأهمية التي ي�ليها اهلل لتقدمتنا.

يراقب  نف�شه  ي�ش�ع  اأن  اجلديد  العهد  ويعلمنا 

كيف نقدم تقدماتنا. نقراأ يف )مرق�ض 12: 41ـ 44( 

ما يلي:

ْيفمَ ُيْلِقي  رمَ كمَ ظمَ نمَ ِة، ومَ انمَ زمَ اهمَ اخْلِ �ُص�ُع ُتمَ �سمَ يمَ لمَ جمَ »ومَ

ِثُيونمَ  كمَ اُء  ْغِنيمَ
اأمَ انمَ  كمَ ومَ ِة.  انمَ زمَ اخْلِ ِف  ا�صًا  ُنحمَ ْمُع  اْلمَ

نْيِ  ْل�صمَ فمَ ْت  اأمَْلقمَ ومَ ٌة  ِقيمَ فمَ ٌة  لمَ اأمَْرممَ ْت  اءمَ جمَ فمَ ِثياً.  كمَ ُيْلُق�نمَ 

قَّ اأمَُق�ُل  ُهُم: »اْلمَ المَ لمَ قمَ ُه ومَ المَِميذمَ ا تمَ عمَ دمَ ا ُرْبٌع. فمَ ُتُهممَ ِقيممَ

ِميِع  مَ ِمْن جمَ ْت اأمَْكثمَ ْد اأمَْلقمَ ةمَ قمَ ِقيمَ ةمَ اْلفمَ لمَ ِذِه الأمَْرممَ ُكْم: اإِنَّ همَ لمَ

ِتِهْم  لمَ �صْ ِمْن فمَ ِميعمَ  اْلمَ ِة، لأمَنَّ  انمَ زمَ اخْلِ ْ�ا ِف  اأمَْلقمَ ِذينمَ  الَّ

ا  همَ ِعْندمَ ا  ُكلَّ ممَ ْت  اأمَْلقمَ ا  اِزهمَ اإِْع�مَ ِمْن  فمَ ِذِه  ا همَ مَّ
اأمَ ومَ ْ�ا،  اأمَْلقمَ

ا«. ِتهمَ ِعي�صمَ ُكلَّ ممَ

كيف  مراقبًا  وينظر  يجل�ض  اأن  ي�ش�ع  راأى  لقد 

ذلك  يفعل  يزال  ما  وه�  تقدماتهم.  النا�ض  يلقي 

الي�م اأي�شًا. رمبا ال نراه، لكنه هناك يراقب كيف 

وكم نعطي. ونالحظ هنا نقطتني مهمتني:

اأوًل: راقب ي�ش�ع ما يقدمه اجلمع وقدر قيمته 

نحتفظ  ما  مبقدار  نقدمه  ما  اهلل  يقي�ض  احلقيقية؛ 

اأقل  قدمت  التي  املــراأة  تلك  اأن  ي�ش�ع  ويعلن  به. 

اأكرث من  قدمت  قد  الفعلية(،  )بالكمية  اجلميع  من 

عندما  تذكر،  معها.  �شيئًا  ت�شتبق  الأنها مل  اجلميع 

يقي�ض اهلل ما تقدمه، ينظر اإىل ما ت�شتبقيه لنف�شك.

 النقطة االأخرية هي اأننا �شناأتي اإىل ذلك الي�م 

الذي نعطي فيه هلل ح�شابًا:
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ابًا  ْف�ِصِه ِح�صمَ ْن نمَ ُيْعِطي عمَ ا �صمَ اِحٍد ِمنَّ اإِذاً ُكلُّ ومَ »فمَ

.« )رومية 14: 12(. ِ هلِلَّ

هذا ما ينتظر كل واحد منا. اأما العبارة »يعطي 

ح�شابًا« فهي من اأ�شل ي�ناين ي�شتخدم اأ�شا�شًا يف 

كل  اأن  ي�ؤكد  الذي  االأمــر  املالية،  ال�ش�ؤون  جمال 

واحد منا �شيعطي عن نف�شه ح�شابًا ماليًا هلل.

الف�سـل الرابع

كيف ن�شع الّله اأواًل ؟

راأينا اأن اإرادة اهلل هي اأن ننظر اإىل املال ك�شيء 

قذر  املال  باأن  االعتقاد  اإىل  منيل  فنحن  مقد�ض، 

وغري جدير باالهتمام، وه� اعتقاٌد خاطئ. املال 

اإمنا نقدم هلل جزءاً  جزء منا، وعندما نقدم املال، 

يف  اأم�النا  نقدم  اأن  ينبغي  اأنف�شنا.  من  كبرياً 

العبادة، وال تكتمل عبادتنا اإال بذلك.

ندر�ض فيما يلي طريقة ب�شيطة )عملية وكتابية( 

االأمر  يتعلق  عندما  اأواًل  اهلل  و�شع  على  ت�شاعدنا 

واإكرامه  اهلل  فلتمجيد  املالية.  �شئ�ننا  بتدبري 

ثم  وبــره،  اهلل  ملك�ت  نطلب  اأن  ينبغي  باأم�النا، 
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نكرم اهلل بالباك�رة )اأو الغلة(. املفتاح ه� الكلمة 

نك�ن  اأواًل  املال  و�شعنا  فاإذا  وم�شتقاتها.  »اأول« 

عابدي اأوثان.

الطريقة الب�شيطة العملية الكتابية لكي ت�شع اهلل 

اأواًل هي اأن تخ�ش�ض اأول ع�رص من دخلك هلل. وتعرف 

اأو  الع�ش�ر«  »دفع  با�شم  التقليد  يف  املمار�شة  هذه 

»التع�شري« {الع�ش�ر جمع ُع�رص )1 /10(}. والتع�شري 

ه� ممار�شة منتظمة تتم باأن تفرز للرب اأول ع�رص من 

جممل دخلك. فاإذا فعلت ذلك، تك�ن قد و�شعت اأ�شا�شًا 

الإكرام اهلل مبالك.

يعتقد  اإبراهيم.  اإىل  الع�ش�ر  تع�د ممار�شة دفع 

بع�ض امل�ؤمنني اأن هذه املمار�شة قد تاأ�ش�شت حتت 

اإذ  �شحيح،  غري  وذلك  مرة،  الأول  م��شى  نام��ض 

تع�د الع�ش�ر اإىل اأربعمائة �شنة قبل النام��ض على 

االأقل. ونقراأ يف )تك�ين 14: 12 ـ 17( عن انت�شار 

معركة  يف  املــلــ�ك  مــن  جمم�عة  على  اإبــراهــيــم 

بعد  جداً  كثرية  غنائم  جمع  كيف  ونرى  عظيمة، 

الق�شة  اأحداث تلك  الكتاب �رصد  انت�شاره. ويتابع 

قائاًل:

ْمراً.  خمَ ْخرمَجمَ ُخْبزاً ومَ
اِليممَ اأمَ ِلُك �صمَ اِدُق ممَ ْلِكي �صمَ ممَ »ومَ

اُم  ْبرمَ
ٌك اأمَ ارمَ : »ُمبمَ المَ قمَ ُه ومَ كمَ ارمَ بمَ . ومَ ِليِّ ِ اْلعمَ اِهنًا هلِلَّ انمَ كمَ كمَ ومَ

ٌك  ارمَ ُمبمَ ومَ الأمَْر�ِس،  ومَ اِت  اومَ ممَ ال�صَّ اِلِك  ممَ ِليِّ  اْلعمَ اهلِل  ِمنمَ 

اُه  اأمَْعطمَ فمَ  .» ِدكمَ يمَ ِف  كمَ  اءمَ ْعدمَ
اأمَ ممَ  اأمَ�ْصلمَ ِذي  الَّ ِليُّ  اْلعمَ اهلُل 

ٍء.« )تك�ين 14: 18ـ 20(.
ْ
ي ُع�رْشاً ِمْن ُكلِّ �صمَ

كان ملكي �شادق كاهنًا هلل العلي، اأي اأنه كان 

الزمان. وقد بارك  ممثل اهلل على االأر�ض يف ذلك 
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اإبراهيم مع  اإبراهيم، فكيف جتاوب  ملكي �شادق 

غنائمه  جميع  من  ع�رصاً  اإبراهيم  قدم  لقد  ذلــك؟ 

مللكي �شادق.

ومن اجلدير بالذكر اأن العهد اجلديد يقدم اإبراهيم 

به  يحتذي  ومــثــااًل  امل�ؤمنني  لكل  اأبـــًا  باعتباره 

امل�ؤمن�ن من بعده. نقراأ يف )رومية 4: 11ـ 12(:

ِذينمَ  الَّ ِميِع  ِلمَ اأمَبــًا  اإبراهيم[  ]اأي  ُك�نمَ  ِليمَ  ...«

اأمَْي�صًا  ُهْم  لمَ بمَ  ُيْح�صمَ  
ْ
ي كمَ ِة،  اْلُغْرلمَ ِف  ُهْم  ومَ ُي�ؤِْمُن�نمَ 

ْط،  قمَ فمَ اِن  تمَ اخْلِ ِمنمَ  ْي�ُص�ا  لمَ ِللَِّذينمَ  اِن  ِلْلِختمَ اأمَبًا  ومَ اْلِبُّ. 

 ، اِهيممَ ْبرمَ ا اإِ ِبينمَ اِن اأمَ ميمَ �ْصُلُك�نمَ ِف ُخُط�اِت اإِ ْل اأمَْي�صًا يمَ بمَ

ِة ]اأي  اْلُغْرلمَ ُه�مَ ِف  ومَ اإميانه[  كان  انمَ ]اأي  ِذي كمَ الَّ

اأيام  يف  ذلك  وكان  النام��ض،  وقبل  اخلتان  قبل 

ملكي �شادق[.

 فلكي نك�ن اأوالد اإبراهيم، ينبغي اأن ن�شلك يف 

خط�ات اإميانه. ويت�شمن ذلك اأن نت�رصف يف مالنا 

بالطريقة التي ت�رصف بها اإبراهيم يف ماله.

الرابع من رومية  االإ�شحاح  ويتابع ب�ل�ض يف 

قائاًل:

لمَى  ُك�نمَ عمَ ْي يمَ اِن كمَ ِمنمَ الإِميمَ ال�عد[  ا ُه�مَ ]اأي  ذمَ »ِلهمَ

ْي�سمَ  �ْصِل. لمَ ِميِع النَّ ِطيداً ِلمَ ْعُد ومَ ُك�نمَ اْل�مَ ِة، ِليمَ ِبيِل النِّْعممَ �صمَ

اِن  ْن ُه�مَ ِمْن اإِميمَ ْل اأمَْي�صًا مِلمَ ْط، بمَ قمَ اُم��ِس فمَ ْن ُه�مَ ِمنمَ النَّ مِلمَ

ا.« )رومية 4: 16( ِميِعنمَ ِذي ُه�مَ اأمٌَب ِلمَ ، الَّ اِهيممَ اإِْبرمَ

اأبانا عندما ن�شلك يف خط�ات  اإبراهيم  ويك�ن 

اإميانه. فاإذا متتعنا بذلك االإميان، ينبغي اأن يت�شمن 

كما  املادية  واملمتلكات  املالية  اجل�انب  اإمياننا 

كان احلال بالن�شبة الإميان اإبراهيم.

كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟
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والذي  اإبراهيم،  حفيد  يعق�ب،  اإىل  االآن  ننتقل 

عي�ش�.  واأخيه  اإ�شحاق  الأبيه  خداعه  ب�شبب  هرب 

ترك يعق�ب اأر�ض مرياثه، ورحل �شعيًا وراء املال 

يف بالد ما بني النهرين. ويف بداية رحلته، مل يكن 

يف  يعق�ب  قاله  ما  فلنقراأ  ع�شا.  �ش�ى  يديه  بني 

)تك�ين 28: 20ـ 22(:

ِعي  ممَ اهلُل  انمَ  كمَ »اإِْن  اِئاًل:  قمَ ْذراً  نمَ ْعُق�ُب  يمَ رمَ  ذمَ نمَ »ومَ

ِفيِه،  اِئرٌ  �صمَ ــا  اأمَنمَ ــِذي  الَّ ِريِق  الطَّ ا  ذمَ همَ ِف  ِني  ِفظمَ حمَ ومَ

المٍَم  ْعُت ِب�صمَ جمَ رمَ ، ومَ ابًا لأمَْلِب�سمَ ِثيمَ ايِن ُخْبزاً لآُكلمَ ومَ اأمَْعطمَ ومَ

ِذي  ُر الَّ جمَ ا اْلمَ ذمَ همَ هًا، ومَ ُك�ُن الرَّبُّ ِل اإِلمَ ْيِت اأمَِبي، يمَ اإِلمَ بمَ

اإِينِّ  ا ُتْعِطيِني فمَ ُكلُّ ممَ ْيتمَ اهلِل، ومَ ُك�ُن بمَ ُم�داً يمَ ْمُتُه عمَ اأمَقمَ

.» كمَ ُه لمَ ُ �رشِّ عمَ
اأُ

نرى مبداأ التع�شري هنا ثانيًة، وال�اقع اأن يعق�ب 

يق�شد اأن يق�ل: »هذه هي قاعدة عالقتي باهلل: ه� 

ي�شد احتياجاتي واأنا باملقابل اأعيد اإليه ع�رصاً من 

كل ما يقدمه يل.«

)تك�ين  ويف  الي�م،  ذلك  من  �شنة  ع�رصين  بعد 

32: 9ـ 10( نقراأ �شهادة يعق�ب:

همَ  اإِلمَ ومَ اِهيممَ  اإِْبرمَ اأمَِبــي  ــهمَ  اإِلمَ ا  »يمَ ْعُق�ُب:  يمَ ــالمَ  قمَ »ومَ

كمَ  اأمَْر�صِ اإِلمَ  اْرِجْع   : ِلمَ المَ  قمَ ِذي  الَّ الرَّبَّ  اقمَ  اإِ�ْصحمَ اأمَِبي 

ِميِع  ْن جمَ ا عمَ اأمَنمَ ِغيٌ  . �صمَ ْيكمَ لمَ اإِ اأُْح�ِصنمَ  ِتكمَ فمَ �ِصيمَ اإِلمَ عمَ ومَ

 . ْبِدكمَ عمَ اإِلمَ  ْعتمَ  نمَ �صمَ ِتي  الَّ ِة  انمَ ممَ
الأمَ ِميِع  جمَ ومَ اِفكمَ  اأمَْلطمَ

ُت  ْ �رشِ ْد  قمَ الآنمَ  ومَ الأُْرُدنَّ  ا  ذمَ همَ ُت  ْ بمَ عمَ ايمَ  �صمَ ِبعمَ اإِينِّ  فمَ

». نْيِ ْي�صمَ جمَ

معنى  ــيــك«  اإل »فاأح�شن  الــعــبــارة  وتت�شمن 

االزدهار املادي اأي�شًا، اإذ ت�شعها بع�ض الرتجمات 

كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟
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 I will make you prosper( هكذا:   االإجنليزية 

الناحية  النجاح واالزدهار يف  اإىل  اإ�شارة     )NIV

املالية �شمن النجاح وازدهار يف جميع الن�احي 

االأخرى.

كبرية،  وعائلة  طائلة،  ثروة  يعق�ب  امتلك  لقد 

و�شد اهلل كل احتياجاته، ملاذا؟ الأنه كان اأمينًا يف 

ع�شا  اإال  ميلك  وال  اأر�شه  ترك  لقد  ع�ش�ره.  تقدمي 

يف  ال�رص  وكان  غزير.  بفي�ض  رجع  لكنه  يده،  يف 

ذلك اأنه قدم هلل اأول ع�رص من جميع ما اأنعم به اهلل 

عليه.

وبينما نتابع درا�شتنا مل��ش�ع التع�شري وكيف 

مار�شه �شعب العهد القدمي، جند اأن الع�ش�ر ـ ح�شب 

جدال.  اأو  �شك  اأدنى  بال  هلل  ُتقدم  ـ  م��شى  �رصيعة 

املقطع الكتابي التايل يثبت هذه احلقيقة:

اِر  ْثممَ اأمَ ومَ الأمَْر�ِس  ُحُب�ِب  ِمْن  الأمَْر�ِس  ُع�رْشِ  ُكلُّ  »ومَ

اإذاً مقد�ض  . ُقْد�ٌس ِللرَّبِّ ]فالع�رص  ُه�مَ ِللرَّبِّ ِر فمَ جمَ ال�صَّ

ِه  ُع�رْشِ ْع�سمَ  بمَ اٌن  ْن�صمَ اإِ كَّ  فمَ اإِْن  ومَ اأي خم�ش�ض للرب[. 

ُكلُّ  ِم فمَ نمَ اْلغمَ ِر ومَ قمَ ا ُكلُّ ُع�رْشِ اْلبمَ مَّ
اأمَ ْيِه. ومَ لمَ ُه عمَ ِزيُد ُخْم�صمَ يمَ

 ». ا�رِشُ ُقْد�صًا ِللرَّبِّ ُك�ُن اْلعمَ ا يمَ �صمَ تمَ اْلعمَ ْ ْعُبُ تمَ ا يمَ ممَ

)الويني 27: 30ـ 32(.

اإذاً الع�رص كله قد�ض للرب. ويف )تثنية 14: 22( 

يق�ل اهلل:

ْخُرُج  ْرِعكمَ الِذي يمَ �ِل زمَ �صُ ْ ُ ُكل ممَ �رشِّ ْع�ِصياً ُتعمَ »تمَ

ٍة،...« نمَ ًة ِب�صمَ نمَ ْقِل �صمَ ِمنمَ المَ

كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟
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امل�ؤمنني  من  الكثريين  لكن  التع�شري،  ه�  هــذا 

التع�شري  مــبــداأ  اأن  مــع  ــك،  ذل عــن  �شيئًا  يعرف�ن  ال 

ي�ش�ع  كهن�ت  ويف  اجلديد  العهد  يف  ب��ش�ح  يظهر 

 )19  :6 العربانيني  اإىل  )الر�شالة  تتحدث  بالتحديد. 

عن القد�ض الكائن خلف احلجاب، وت�شيف الر�شالة:

اِئراً  �صمَ ا،  لأمَْجِلنمَ اِبٍق  �صمَ كمَ �ُص�ُع  يمَ لمَ  خمَ دمَ ْيُث  »حمَ

ِد.«  بمَ
الأمَ لمَ  اإِ ٍة  نمَ همَ كمَ ِئي�سمَ  رمَ  ، قمَ ادمَ ْلِكي �صمَ ممَ ِة  ُرْتبمَ لمَى  عمَ

كهنتنا  رئي�ض  ه�  في�ش�ع   .)20  :6 )عربانيني 

لكي �شادق.
َ
االأعظم على مرتبة م

وي�رصح الكاتب يف االإ�شحاح ال�شابع الدور الذي 

لعبته الع�ش�ر يف كهن�ت ملكي �شادق وتلعبه االآن 

يف كهن�ت ي�ش�ع االأعظم:

�شادق[  ملكي  ]اأي  ا  ذمَ همَ ممَ  اأمَْعظمَ ا  ممَ اْنُظُروا  »ُثمَّ 

ِمْن  اأمَْي�صًا  ُع�رْشاً  اِء  الآبمَ ِئي�ُس  رمَ اِهيُم  اإِْبرمَ اُه  اأمَْعطمَ ِذي  الَّ

ِذينمَ  الَّ لمَِوي،  ِني  بمَ ِمْن  ُهْم  ِذينمَ  الَّ ا  مَّ
اأمَ ومَ اِئِم.  نمَ اْلغمَ اأْ�ِس  رمَ

ْعبمَ  ال�صَّ ُوا  �رشِّ ُيعمَ اأمَْن  ٌة  يَّ �صِ ومَ ُهْم  لمَ فمَ  ، ُن�تمَ همَ اْلكمَ اأُْخُذونمَ  يمَ

اأمَْي  اُم��ِس ـ  ى النَّ �صمَ ْقتمَ ِبُ ع�ش�رهم[  منه  ياأخذوا  ]اأي 
ِكنَّ  لمَ . ومَ اِهيممَ ْبرمَ ْلِب اإِ ُج�ا ِمْن �صُ رمَ ْد خمَ ُهْم قمَ عمَ اأمَنَّ ُهْم، ممَ تمَ اإِْخ�مَ

ْد  قمَ �شادق[  ملكي  ]وه�  ِمْنُهْم  ٌب  �صمَ نمَ ُه  لمَ ْي�سمَ  لمَ ِذي  الَّ

كمَ  ارمَ بمَ ومَ التع�شري[،  على  الرتكيز  ]الحظ  اِهيممَ  اإِْبرمَ مَ  �رشَّ عمَ

بدون  ]اأي  ٍة  رمَ اجمَ ُم�صمَ ُكلِّ  ِبُدوِن  ومَ اِعيُد!  �مَ امْلمَ ُه  لمَ ِذي  الَّ

ه�  اإبراهيم  ]كان  رمَ  غمَ �صْ
الأمَ اِرُك  ُيبمَ  ُ ــبمَ الأمَْك جــدال[: 

االأ�شغر بالن�شبة اإىل ملكي �شادق، الأن ملكي �شادق 

ا�ٌس  اأُنمَ الالويني[  الكهنة  ا ]اأي يف حالة  ُهنمَ باركه[. ومَ

حالة  يف  ]اأي  اكمَ  ُهنمَ ا  مَّ
اأمَ ومَ ُع�رْشاً،  اأُْخُذونمَ  يمَ اِئُت�نمَ  ممَ

)عربانيني   ». يٌّ حمَ ُه  نَّ ِباأمَ ُه  لمَ �ْصُه�ُد  امْلمَ فمَ ملكي �شادق[ 
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7: 4ـ 8(.

القائم  اأبدي الأن  كهن�ت ملكي �شادق كهن�ت 

مثال  على  وه�  اأبــداً؛  مي�ت  ال  الكهن�ت  هذا  على 

االأبد كرئي�ض كهنة  اإىل  اأي�شًا حي  الذي ه�  ي�ش�ع 

على رتبة ملكي �شادق، وه� يقبل ع�ش�ر �شعبه يف 

اإطار هذا الكهن�ت. وهكذا نرى اأن للتع�شري تاريخًا 

مت�ا�شاًل يبداأ من اإبراهيم ف�شاعداً:

اإىل  ثم  اإ�رصائيل  اأمة  اإىل  يعق�ب  اإىل  اإبراهيم  من 

خدمة ي�ش�ع كرئي�ض كهنتنا.وح�شب كلمة اهلل، فاإننا 

اإذ نفرز الع�رص االأول ونقدمه لي�ش�ع، نعرتف بي�ش�ع 

هذه  ملكي �شادق.  رتبة  على  االأعظم  كهنتنا  رئي�ض 

الرب  نكرم  اأن  ن�شتطيع  بها  التي  ال��شائل  اإحــدى 

ي�ش�ع، واأن نعرتف به كرئي�ض كهنتنا االأعظم.

الف�سـل اخلام�س

التحـــدي االأعظـــــم

نف�شه  اهلل  ي�شعه  الذي  التحدي  اإىل  االآن  ناأتي 

على  بناًء  الع�ش�ر  بدفع  جنربه  اأن  وه�  اأمامنا، 

هذا  وجنــد  املكت�بة.  الكلمة  يف  ـــ�ارد  ال املــثــال 

التحدي مبجمله يف )مالخي 3: 7ـ 12( حيث يكلم 

اهلل اإ�رصائيل قائاًل:

 ْ لمَ ومَ ي  اِئ�صِ رمَ فمَ ْن  عمَ ِحــْدُتْ  اِئُكْم  اآبمَ ــاِم  يَّ
اأمَ »»ِمْن 

بُّ  رمَ ــالمَ  قمَ ْيُكْم  اإِلمَ ْرِجـــْع  اأمَ  َّ اإِلمَ اْرِجــُعــ�ا  ا.  ُظ�همَ فمَ ْ تمَ

مَ؟  اهللَّ اُن  الإِْن�صمَ �ْصُلُب  يمَ
اأمَ ْرِجُع؟  نمَ ا  اذمَ ِبمَ ُقْلُتْم:  فمَ ُن�ِد.  اْلُ

؟ ِف اْلُع�ُص�ِر  اكمَ ْبنمَ لمَ ُقْلُتْم: ِبمَ �صمَ ْبُتُم�يِن. فمَ لمَ ُكْم �صمَ اإِنَّ فمَ

ِة.« )مالخي 3: 7ـ 8(. ْقِدممَ التَّ ومَ

كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟كيف ن�شع اهلل اأواًل ؟
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املال  من  املعني  اهلل  ن�شيب  اإم�شاك  اأن  الحظ 

ُيدعى هنا �شلبًا هلل. رمبا ال ُيقدم اأحدنا على �شلب 

ب�شلب  مذنبني  ذلك  مع  نك�ن  قد  لكن  اأبداً،  اإن�شان 

اهلل. بعد ذلك يبني اهلل نتائج �شلبه ويقدم العالج:

ُة  مَّ
ِذِه الأُ اِلُب�نمَ همَ ْنُتْم �صمَ

ايمَ اأمَ اإِيَّ ْعنًا، ومَ ْد ُلِعْنُتْم لمَ »قمَ

ُك�نمَ ِف  ِة ِليمَ ْزنمَ اإِلمَ اخْلمَ ِميعمَ اْلُع�ُص�ِر  اُت�ا جمَ ا. همَ ُكلُّهمَ

اإِْن  ُن�ِد،  اْلُ بُّ  رمَ المَ  قمَ ا  ذمَ ِبهمَ رُِّب�يِن  جمَ ومَ اٌم،  عمَ طمَ ْيِتي  بمَ

ْيُكْم  لمَ عمَ اأُِفي�ُس  ومَ اِت  اومَ ممَ ال�صَّ ُك�ى  ُكْم  لمَ ُح  اأمَْفتمَ لمَ  ُكْنُت 

« )مالخي 3: 9 ـ 10(. عمَ تَّى لمَ ُت��صمَ ًة حمَ كمَ رمَ بمَ

اإنه  بالربكة؟  اهلل  ب�عد  املرتبط  ال�رصط  ه�  ما 

اإح�شار جميع الع�ش�ر اإىل اخلزنة.

يق�ل اهلل: »جرب�ين، انظروا اإن كنت اأَيِف ب�عدي 

اأم ال.« يطالبنا اهلل باأن جنربه فيما يتعلق باأم�رنا 

ويختم  باالإميان.  ن�شلك  باأن  يطالبنا  اإنه  املالية؛ 

اهلل حديثه مبزيد من النتائج:

رمَ  ممَ ثمَ ُكْم  لمَ ُيْف�ِصُد  المَ  فمَ الآِكلمَ  اأمَْجِلُكْم  ِمْن  ِهُر  اأمَْنتمَ »ومَ

بُّ  رمَ المَ  قمَ ْقِل،  اْلمَ ِف  ْرُم  اْلكمَ ُكُم  لمَ ُر  ُيْعقمَ لمَ  ومَ الأمَْر�ِس، 

اأمَْر�سمَ  ُك�ُن�نمَ  تمَ ُكْم  لأمَنَّ  ِ الأُممَ ُكلُّ  ُبُكْم  ِّ� ُيطمَ ومَ ُن�ِد.  اْلُ

ُن�ِد.« )مالخي 3: 11 ـ 12(. بُّ اْلُ المَ رمَ ٍَّة قمَ �رشمَ ممَ

اإن  َفيَّا�شة  بربكات  �شيغمرنا  اأنــه  اهلل  ي�ؤكد 

واالأوبئة  اجلراد  و�شيمنع  الطريقة،  بهذه  اأكرمناه 

من الفتك مبقتنياتنا، فرتانا االأمم فيق�ل�ن: »اأنتم 

حقًا  باركنا  اهلل  بــاأن  ويعرتف�ن  مبارك.«  �شعب 

ياأتي  الذي  ال�عد  يت�شمنه  هذا  كل  اإلينا.  واأح�شن 

نتيجة تقدمي جميع الع�ش�ر للخزنة.
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ونلخ�ض االآن اأربع نقاط ن�شتخل�شها من ن�ض 

مالخي الذي قراأناه:

1ـ لقد احتفظ اهلل ب�شجل عطايا �شعبه القدمي اأكرث 

من األف �شنة، اإذ كان قد طالبهم بدفع الع�ش�ر 

قبل هذا الن�ض من مالخي باألف �شنة، وها ه� 

وباأنهم  بذلك،  �شجاًل  لديه  باأن  يخربهم  االآن 

كان�ا ي�شلب�نه. تذكر اأن اهلل يحتفظ ب�شجالت.

2ـ االمتناع عن تقدمي ح�شة اهلل ه� �رصقة؛ اإنه �رصقة 

هلل ال لالإن�شان وجتلب اللعنة على مقرتفها.

3ـ  االأمانة يف التع�شري جتلب الربكة، وتك�ن عطايا 

اهلل ل�شعبه �شبب متجيد له.

اهلل،  والأمــانــة  الإمياننا  امتحان  ه�  التع�شري  4ـ 

فاأرج� اأن تتذكر دائمًا اأن تقدمي الع�ش�ر ينبغي 

اأن مُيار�ض باالإميان.

املذك�رة  »اخلزنة«  معنى  ندر�ض  دع�نا  واالآن 

الطبيعة.  من  املعنى  اأو�شح  اأن  واأريد  الن�ض.  يف 

اخلزنة يف االأ�شل هي اأحد �شيئني :

اأوًل: هي املكان الذي ناأكل منه.

ثانيًا: هي املكان الذي نح�شل منه على البذور 

التي نزرعها يف امل��شم اجلديد. وكم�ؤمنني، نحن  

ناأخذ طعامنا الروحي من م�شدر حمدد اأو من عدة 

نزرعها  التي  البذور  ناأخذ  اأننا  واالأغلب  م�شادر. 

يف حياة االآخرين من امل�شادر نف�شها. فمهما كان 

امل�شدر بالن�شبة اإليك، فه� اخلزنة التي ينبغي اأن 

تدفع ع�ش�رك فيها. لكن هناك الكثري من امل�ؤمنني 

كني�شة  اإىل  االنتماء  بامتياز  يتمتع�ن  ال  الذين 
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حملية، عندها ينبغي اأن يبحث امل�ؤمن عن م�شدر 

طعامه وم�شدر البذور التي يزرعها.

ا�شمح�ا يل اأن اأ�شارككم بهذا املثل الب�شيط من 

دون تعليق اأو تف�شري:

  اأنت ال تاأكل يف مطعم ما وتدفع الفات�رة يف 

مطعم اآخر. تاأمل يف هذا تفهم ق�شدي. واالآن ينبغي 

العطاء  نهاية  هي  لي�شت  الع�ش�ر  بــاأن  نفهم  اأن 

االأ�شا�ض  ت�شع  فالع�ش�ر  فقط؛  البداية  هي  بل  هلل، 

للعطاء املنتظم وامل�شتمر هلل. ويقدم الكتاب املقد�ض 

التقدمات  للعطاء:  اآخرين  جمالني  ـ  الع�ش�ر  عدا  ـ 

تقدمات،  ال�اقع  يف  لي�شت  فالع�ش�ر  وال�شدقات. 

ما  اأما  املحدد.  القان�ين  ن�شيبه  اهلل  نعطي  الأننا 

ندفعه عدا الع�ش�ر فه� التقدمات. انظر اإىل خيارات 

العطاء املتعددة التي كانت مت�فرة لل�شعب القدمي:

ُكْم  اِئحمَ بمَ ذمَ ومَ اِتُكْم  قمَ رمَ ُمْ اكمَ  ُهنمَ اإِل  دُِّم�نمَ  ُتقمَ »ومَ

ارمَ  ْبكمَ
اأمَ اِفلُكْم ومَ �مَ نمَ ُكْم ومَ ُنُذورمَ ْيِديُكْم ومَ

اِئعمَ اأمَ فمَ رمَ ُكْم ومَ ُع�ُص�رمَ ومَ

ِمُكْم ...« )تثنية 12: 6(. نمَ غمَ ِرُكْم ومَ قمَ بمَ

وترد هنا �شتة اأ�شكال من التقدمات عدا الع�ش�ر:

k
  2ـ ذبـــائـــــــــــــــــح

k
1ـ مـرقـــــــــــــــات

k
  4ـ نــــــــــــــــــــــذور

k
3ـ رفائـــــع الأيــــدي

k
  6ـ اأبكار البقر والغنم

k
5ـ نـ�افـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

k حمرقات: للتكفري عن اخلطية.

k ذبائح: ومنها ذبيحة اخلطية للتكفري عن اخلطية، وذبيحة 

االإثم للخطايا ال�شخ�شية التي حتدث �شه�اً، وذبيحة ال�شالمة 

لل�شكر والتكري�ض.

k رفائع االأيدي: وهي ت�ؤخذ من الغالل ومن اخلبز.

لزمة.
ُ
k نذور: وهي تقدمات ط�عية غري م
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 واملق�ش�د اأنَّ جمال التقدمات وا�شع جداً، لكننا 

ال نعطي ع�ش�رنا كتقدمة، لكننا ـ بب�شاطة ـ نعيدها 

اإىل اهلل باعتبارها ن�شيبه املحدد ح�شب الكلمة.

 هناك ما ي�شميه الكتاب »�شدقات« اأو ما ُيعرف 

الي�م با�شم »اإح�شان«. وه� لي�ض ما نعطيه هلل، بل ما 

نعطيه للمحتاجني والفقراء ومن تداهمهم امل�شائب. 

الفقراء،  اإعطاء  عن  الكثري  املقد�ض  الكتاب  ويق�ل 

رمبا اأكرث مما �شمعه اأغلب امل�ؤمنني عن امل��ش�ع. 

فيما يلي كلمات ي�ش�ع يف )ل�قا 12: 32ـ 43(: 

ْد  اُكْم قمَ بمَ
ِغُي، لأمَنَّ اأمَ ِطيُع ال�صَّ ا اْلقمَ همَ يُّ

ْف اأمَ خمَ »»لمَ تمَ

اأمَْعُط�ا  ومَ ُكْم  لمَ ا  ممَ ِبيُع�ا   . ُك�تمَ لمَ امْلمَ ُكُم  ُيْعِطيمَ اأمَْن  �رُشَّ 

ُد ِف  ْنفمَ ْنزاً لمَ يمَ كمَ ى ومَ ْفنمَ ا�صًا لمَ تمَ ْكيمَ
ُكْم اأمَ ُل�ا لمَ ًة. ِاْعممَ قمَ دمَ �صمَ

لمَ ُيْبِلي �ُص��ٌس،  اِرٌق ومَ ُب �صمَ ْقرمَ ْيُث لمَ يمَ اِت، حمَ اومَ ممَ ال�صَّ

ْلُبُكْم اأمَْي�صًا.« ُك�ُن قمَ اكمَ يمَ ْنُزُكْم ُهنمَ ُك�ُن كمَ ْيُث يمَ ُه حمَ لأمَنَّ

حيث يك�ن مالكم هناك يك�ن قلبكم اأي�شًا؛ ال 

ميكن اأن يك�ن مالك يف مكان وقلبك يف مكان اآخر. 

ي�ؤكد ي�ش�ع على �رصورة اأن ن�شلك كما يليق باأبناء 

ملك، لقد اأعطاكم اأب�كم امللك�ت لكي ت�شتطيع�ا اأن 

اأعط�ا الفقراء لكي يك�ن لكم كنز  اأ�شخياء.  تك�ن�ا 

يف ال�شماء؛ ويف )جامعة 11: 1ـ 2( �ش�رة رائعة 

اأخرى ت��شح ما نفعله عندما نعطي الفقراء:

ْعدمَ  ُدُه بمَ ِ كمَ تمَ اإِنَّ اِه، فمَ يمَ ْجِه امْلِ لمَى ومَ »ِاْرِم ُخْبزمَكمَ عمَ

ْي�صًا،  اأمَ ٍة  اِنيمَ ممَ ِلثمَ ومَ ٍة  ْبعمَ ِل�صمَ يبًا  �صِ نمَ اأمَْعِط  ٍة.  ِثيمَ كمَ اٍم  يَّ
اأمَ

لمَى الأمَْر�ِس.« ُك�ُن عمَ ٍّ يمَ يَّ �رشمَ
ُم اأمَ ْعلمَ �ْصتمَ تمَ كمَ لمَ لأمَنَّ

اآمل اأنك ترى املق�ش�د بذلك. عندما تعطي اأنت 

ت�قع عقد تاأمني مع اهلل؛ يق�ل الكتاب: 

التحــــدي االأعظــــمالتحــــدي االأعظــــم

��� ���� ��� ����� .indd 8634.indd   54-55 8/11/08   8:40:42 PM



56

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

57

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

املطل�ب(  واجبك  )وه�  ٍة  ْبعمَ ِل�صمَ يبًا  �صِ نمَ »اأمَْعِط 

كمَ  لأمَنَّ )اأي واأكرث قلياًل من واجبك(،  اأمَْي�صًا  ٍة  اِنيمَ ممَ ِلثمَ ومَ

لمَى الأمَْر�ِس.«، وبكلمات  ُك�ُن عمَ ٍّ يمَ يَّ �رشمَ
ُم اأمَ ْعلمَ �ْصتمَ تمَ لمَ

اأخرى: اإن ت�رصفت مبالك كما ياأمر اهلل، يعتني اهلل 

هي  هذه  ال�رص؛  ويقرتب  امل�شيبة  تاأتي  عندما  بك 

ال�شدقات هي تاأمني  �شمانة اهلل ووثيقة تاأمينك. 

ــد  »اأوزول �شهادة  يف  تاأمل  ال�رصيرة.  ــام  االأي �شد 

�شميث« الذي كان راعيًا الإحدى الكنائ�ض يف ت�رنت� 

،
k

العظيم الك�شاد  )كندا( لعدة �شن�ات وخالل فرتة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  وكندا  املتحدة  الــ�اليــات  عانت  العظيم:  الك�شاد   k

فرتة ما ي�شمى بـ »الك�شاد العظيم« يف االأع�ام ما بني 1929 

اأع�رص االأزمات االقت�شادية، حيث و�شل  ـ 1939 ، وكانت من 

ثلث  واأعلنت  �شخ�ض،  ملي�ن  اإىل 15  العمل  العاطلني عن  عدد 

بن�ك اأمريكا اإفال�شها.

 كان ياأتيه املئات ي�ميًا طالبني املع�نة املالية 

املئات،  اأعان�ا  اإنهم  �شميث  وقــال  الكني�شة.  من 

لكنه قال اأي�شًا اإنه يبحث يف ال�شجالت لريى مدى 

عندما  هلل  ع�ش�رهم  دفع  يف  النا�ض  اأولئك  اأمانة 

الذين جاءوا  اأنَّ جميع  واأكد  كان مبقدورهم ذلك، 

طلبًا للم�شاعدة مل يك�ن�ا اأمناء اأ�شاًل يف ع�ش�رهم، 

الذين  اأولئك  بحاجات  اعتنى  قد  اهلل  اأنَّ  فا�شتنتج 

كان�ا اأمناء.
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الف�سـل ال�ساد�س

نعمة العطاء

املفتاح  نكت�شف  اأن  نريد  درا�شتنا،  نتابع  بينما 

الروحي الذي يق�دنا اإىل ن�عية العطاء ال�حيدة التي 

املفتاح  هذا  عن  التعبري  وميكن  بالفعل.  اهلل  يقبلها 

ال  فنحن  »النعمة«،  ــدة:  واح جميلة  ب�شيطة  بكلمة 

نتحدث عن العطاء حتت النام��ض اأو ح�شب ال��شايا، 

بالنعمة.  العطاء  عن  اجلديد  العهد  يف  نتحدث  بل 

ويكلمنا ب�ل�ض عن عطاء النعمة يف اأ�شحاح العطاء 

الرائع الذي جنده يف ر�شالته اإىل م�ؤمني ك�رنث��ض، 

حيث يحثهم قائاًل:

التحــــدي االأعظــــمالتحــــدي االأعظــــم
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اِن  الإِميمَ ِف  ْيٍء:  �صمَ ُكلِّ  ِف  اُدونمَ  ـــْزدمَ تمَ ا  ممَ كمَ لِكْن  »مَ

ُكْم  ْيتمَ لمَ ا،  نمَ لمَ ِتُكْم  بَّ مَ ممَ ومَ اٍد  اْجِتهمَ ُكلِّ  ومَ اْلِعْلِم  ومَ المَِم  اْلكمَ ومَ

ِة اأمَْي�صًا.« )2ك�رنث��ض 8: 7(. ْعممَ ِذِه النِّ اُدونمَ ِف همَ ْزدمَ تمَ

بامل�اهب  جــداً  غنية  ك�رنث��ض  كني�شة  كانت 

عن  ح�شن  م�قف  فيها  ــان  وك والنعمة،  الروحية 

نعمة  تف�يت  ي�شجعهم على عدم  ب�ل�ض  لكن  املحبة. 

فائقة االأهمية هي نعمة العطاء.

وترد الكلمة »نعمة« �شبع مرات يف هذا االإ�شحاح 

وال  املفتاح.  هــي  الكلمة  هــذه  بالعطاء؛  اخلــا�ــض 

العهد اجلديد  اأن نفهم خطة اهلل املعلنة يف  ن�شتطيع 

ت�لد  النعمة، وعرفنا كيف  فهمنا  اإذا  اإال  املال،  نح� 

النعمة فينا دوافع العطاء.

يحدثنا الكتاب املقد�ض عن النام��ض والنعمة. اأما 

حجرية  األ�اح  على  مكت�ب  خارجي،  فه�  النام��ض 

ذاك!«  تفعل  ال  هذا،  »افعل  النام��ض:  يق�ل  مرئية. 

يف  هي  القدمية  الطبيعة  بل  داخلنا،  يف  لي�ض  لكنه 

املكت�بة  ال��شايا  تقاوم  القدمية  والطبيعة  داخلنا؛ 

على االأل�اح يف النام��ض اخلارجي.

اأما النعمة فاإنها خمتلفة؛ اإنها داخلية؛ اإنها تعمل 

من الداخل ال من اخلارج. والنعمة مكت�بة يف قل�بنا، 

ال على األ�اح حجرية، وقد كتبها الروح القد�ض هناك. 

�ش�ى  قل�بنا  يف  اهلل  نعمة  يكتب  اأن  الأحــد  ميكن  ال 

الروح القد�ض.

العهد  فاإذا قراأنا )ي�حنا 1: 17( نرى كيف مييز 

اجلديد بني النعمة والنام��ض:

قُّ  اْلمَ ُة ومَ ا النِّْعممَ مَّ
، اأمَ ى اأُْعِطيمَ ��صمَ اُم��سمَ ِبُ »لأمَنَّ النَّ

ا.« ارمَ �ِصيِح �صمَ �ُص�عمَ امْلمَ ِبيمَ فمَ

نعمــــــــة العطـــــاءاأ�شــــا�ض انت�شـارنا
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لقد اأُعطي النام��ض مب��شى، اأما النعمة فال تاأتي 

مت�فرة  فاإنها  النعمة،  اأردنا  اإن  امل�شيح؛  بي�ش�ع  اإال 

لنا من خالل ي�ش�ع امل�شيح فقط، اأو فلنقل من خالل 

لقد  ال�شليب.  على  امل�شيح  ي�ش�ع  عمله  وما  ال�شليب 

متناول  يف  و�شارت  ال�شليب  من  النعمة  انطلقت 

اأي�شًا؛ فما عمله  الب�رص. هذا �شحيح يف جمال املال 

بالغنى.  التمتع  اإىل  طريقنا  ه�  ال�شليب  على  ي�ش�ع 

هذا ما ت�ؤكده كلمات )2ك�رنث��ض 8: 9(:

ُه ِمْن  �ِصيِح، اأمَنَّ �ُص�عمَ امْلمَ ا يمَ نمَ بِّ ةمَ رمَ ْعِرُف�نمَ ِنْعممَ ُكْم تمَ اإِنَّ »فمَ

ْقِرِه.« ْغُن�ا اأمَْنُتْم ِبفمَ �ْصتمَ ْي تمَ ، ِلكمَ ِنيٌّ ُه�مَ غمَ رمَ ومَ قمَ اأمَْجِلُكُم اْفتمَ

الحظ الكلمة »نعمة« يف بداية الن�ض؛ اإنها مفتاح 

بالنعمة.  بل  بالنام��ض،  فلي�ض  العدد.  لهذا  فهمنا 

وتظهر النعمة هنا من خالل هذه املقاي�شة:

كان ي�ش�ع غنيًا، لكنه اختار بنعمته اأن يفتقر، لكي 

ي�ش�ع  ا�شتنفذ  لقد  اأي�شًا.  بالنعمة  نتمتع نحن بغناه 

لعنة الفقر الذي جلبها النام��ض املك�ش�ر، لكي نقبل 

نحن ملك�ت اهلل بالنعمة، فمن خالل ال�شليب نتمتع 

ال  النعمة  اأن  اجلديد  العهد  يعلن  كما  بالنعمة.  نحن 

ُتقبل اإال باالإميان. فج�هر النعمة ه� عدم القدرة على 

ك�شبها باجلدارة واال�شتحقاق؛ فما من �شيء ن�شتطيع 

اأن نعمله اأبداً لكي ن�شتحق نعمة اهلل. يق�ل ب�ل�ض يف 

)اأف�ش�ض 2: 8ـ 9(:

ْي�سمَ  ِلكمَ لمَ ذمَ اِن، ومَ ، ِبالإِميمَ �نمَ لَّ�صُ ِة ُممَ ُكْم ِبالنِّْعممَ »لأمَنَّ

ِخرمَ  ْفتمَ يمَ ْيال  كمَ اٍل  اأمَْعممَ ِمْن  ْي�سمَ  لمَ اهلِل.  ُة  ِطيَّ عمَ ُه�مَ  ِمْنُكْم. 

ٌد.« حمَ
اأمَ

 الحظ الرتتيب: »بالنعمة ... بالإميان ... لي�س من 

اأعمال« ول�شت هنا ب�شدد تعليمكم طريقة تك�شب�ن بها 
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املال، لكنني اأعلم عن �شيء ال ميكن قب�له اإال بالنعمة 

ومن خالل االإميان. يق�ل ب�ل�ض يف )غالطية 5:6(:

لمَ  ْيئًا ومَ ُع �صمَ ْنفمَ اُن يمَ تمَ �ُص�عمَ لمَ اخْلِ �ِصيِح يمَ ُه ِف امْلمَ »لأمَنَّ

ِة.« بَّ حمَ اِمُل ِبامْلمَ اُن اْلعمَ ِل الإِميمَ ُة، بمَ اْلُغْرلمَ

باالإميان فقط ن�شتطيع امتالك نعمة اهلل، واالإميان 

الذي ي�فر لنا نعمة اهلل يعمل باملحبة؛ هذا ه� املفتاح 

ال�شحيح.  العطاء  ملمار�شة  ي�ؤهلنا  الــذي  الروحي 

واأريد اأن اأوؤكد على هذه احلقيقة باأكرث و�ش�ح ممكن: 

ملمار�شة  ي�ؤهلنا  الذي  الروحي  املفتاح  هي  النعمة 

العطاء ال�شحيح )لي�ض النام��ض، بل النعمة(، وتقبل 

ال�شليب  خالل  ومن  ي�ش�ع  خالل  من  النعمة  هذه 

باالإميان العامل باملحبة.

نح�  املقد�ض  الكتاب  مبادئ  جمدداً  اأوؤكد  اأن  واأود 

املال، كما ي�رصحها العهد اجلديد، ال ميكن ا�شتيعابها 

واالإحاطة بها اإال باالإميان، فينبغي اأن تتجاوب مع هذه 

الر�شالة باالإميان. ثم اإنَّ االإميان يعني اأن نعمل اأي�شًا، 

اجل�اب:  نعمل؟  فماذا  ميت.  اأعمال  بــدون  فاالإميان 

نعطي! نعطي قبل اأن ناأخذ. وهذا مناق�ض لتفكري الذهن 

اجل�شدي الذي يق�ل: »ال اأ�شتطيع اأن اأعطي.« بينما يق�ل 

االإميان: »ال ت�شتطيع اأن تعطي، الأن العطـاء هـ� مفتاح 

االأخـذ.« ويقـ�ل ي�شـ�ع فـي )ل�قا 6: 38(:

اِئ�صًا  فمَ ْهُزوزاً  ممَ داً  بَّ ُملمَ داً  يِّ جمَ ْياًل  كمَ ْ�ا  ُتْعطمَ »اأمَْعُط�ا 

ِبِه  ِذي  الَّ ْيِل  اْلكمَ ْف�ِس  ِبنمَ ُه  لأمَنَّ اِنُكْم.  اأمَْح�صمَ ِف  ُيْعُط�نمَ 

ُكْم«.« اُل لمَ ِكيُل�نمَ ُيكمَ تمَ

العطاء اأواًل ثم االأخذ. اأعط ُتعَط؛ اأعِط اهلل، فيق�د اهلل 

النا�ض لكي يعط�ك. هكذا ُيعمل اهلل �شيطرته و�شيادته 
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على االأو�شاع كافة. ثم يعلن ي�ش�ع عن املبداأ الثاين: 

ُكْم.«  لمَ اُل  ُيكمَ ِكيُل�نمَ  تمَ ِبِه  ِذي  الَّ ْيِل  اْلكمَ ْف�ِس  ِبنمَ ُه  لأمَنَّ  ...«

فاإذا اأردت اأن ُتعَطي ب�شخاء، ينبغي اأن ُتعطي ب�شخاء 

اأي�شًا. اإنها حقيقة مذهلة! فمفتاح الرخاء املايل بني 

الذي جتاوب به مع نعمة  االإميان  اإنه مفتاح  يديك؛ 

اهلل. وميكنك البدء بعمل اأمرين:

اأوًل: ال تنتظر بل خذ املبادرة بالعطاء.

ثانيًا: حدد احل�شة التي ترغب باحل�ش�ل عليها، 

�شتح�شل عليه. ال  تتنا�شب مع ما  الأن كمية عطائك 

بل  والت�قعات،  باالآمال  تت�شبث  خاماًل  هكذا  جتل�ض 

املالية  باأم�رك  مت�رصفًا  باالإميان،  تعمل  باأن  ابداأ 

ح�شب خطة اهلل املعلنة يف العهد اجلديد. وهكذا تدخل 

�شئ�نك املالية يف دائرة اهتمامات اهلل وم�شئ�لياته.

الف�سـل ال�سابع

قدم نف�شك اأواًل

االإ�شحاح  ه�  اهلل  كلمة  من  التايل  مرجعنا 

م�ؤمني  اإىل  الثانية  ب�ل�ض  ر�شالة  من  الثامن 

الثامن  االإ�شحاحني  تقراأ  اأن  واأقرتح  ك�رنث��ض. 

�شديدين،  واهتماٍم  بانتباٍه  مراٍت  ب�شع  والتا�شع 

االأمر الذي ي�شاعدك على ه�شم هذه املادة واالإفادة 

االإ�شحاحني  م��ش�ع  اأما  قيمتها.  من  الكاملة 

املقد�ض ال  الكتاب  اإن  يق�ل  فيتعلق باملال؛ فمن 

يتحدث عن املال كثرياً؟!

يكتب ب�ل�ض اإىل م�ؤمني ك�رنث��ض عن كنائ�ض 

يف  القد�ض  الــروح  عمل  عن  ويتحدث  مكدونية، 
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العطاء.  يف  اأ�شخياء  جعلهم  وكيف  املكدونيني 

معًا  فلنقراأ  ذلك.  من  در�شًا  ب�ل�ض  ي�شتخل�ض  ثم 

)2ك�رنث��ض 8: 1ـ 5(:

اةمَ  ْعطمَ امْلُ اهلِل  ةمَ  ِنْعممَ ُة  الإِْخ�مَ ا  همَ يُّ
اأمَ رُِّفُكْم  ُنعمَ »ُثمَّ 

ٍة  يقمَ �صِ اِر  اْخِتبمَ ِف  ــُه  اأمَنَّ  ، ةمَ ِكُدوِنيَّ ممَ اِئ�ِس  نمَ كمَ ِف 

ى  ِميِق ِلِغنمَ ْقِرِهِم اْلعمَ فمَ ِحِهْم ومَ رمَ ا�سمَ ُوُف�ُر فمَ ٍة فمَ ِديدمَ �صمَ

ُد،  �ْصهمَ
اأمَ ا  اأمَنمَ ِة،  اقمَ الطَّ بمَ  �صمَ حمَ ْ�ا  اأمَْعطمَ ُهْم  لأمَنَّ اِئِهْم،  خمَ �صمَ

ا،  ِمنَّ ِم�ِصنيمَ  ُمْلتمَ اأمَْنُف�ِصِهْم،  اِء  ِتْلقمَ ِمْن  ِة،  اقمَ الطَّ ْ�قمَ  فمَ ومَ

ِتي  ِة الَّ ْدممَ ةمَ اخْلِ كمَ ِ �رشمَ ةمَ ومَ لمَ النِّْعممَ ْقبمَ ٍة، اأمَْن نمَ ِثيمَ ٍة كمَ ِبِطْلبمَ

ُهْم  ْنُف�صمَ
اأمَ ْ�ا  اأمَْعطمَ ْل  بمَ ا،  ْ�نمَ جمَ رمَ ا  ممَ كمَ ْي�سمَ  لمَ ومَ  . ِلْلِقدِّي�ِصنيمَ

ِة اهلِل.« �ِصيئمَ ا، ِبمَ نمَ لمَ ، ومَ ًل ِللرَّبِّ وَّ
اأمَ

ْل  بمَ  ...« التالية:  املهمة  العبارة  هنا  ونالحظ 

ًل ِللرَّبِّ ...« ما ه� اأول ما ينبغي  وَّ
ُهْم اأمَ ْنُف�صمَ

ْ�ا اأمَ اأمَْعطمَ

اأن نقدمه للرب؟ اإنه اأنف�شنا ال اأم�النا. هكذا ينبغي 

اإن مل تعطه  اأن نبداأ جميعًا، فال تعط مالك للرب، 

نف�شك اأواًل؛ ينبغي اأن تبداأ بنف�شك. ال ت�شتطيع مبالك 

اأن ت�شرتي عالقة جيده باهلل، ثم اإن اهلل ي�شتطيع اأن 

اإمنا يطالبك  اأم�ره ح�شنًا من دون نق�دك!  يتدبر 

اهلل بالعطاء لفائدتك اأنت، وه� ي�شع ترتيبًا لذلك: 

ـ يفي�ض منك  نف�شك  اأن تقدم  ـ وبعد  ثم  اأواًل،  اأنت 

ب�ش�رة  اجلديد  العهد  عنه  يتحدث  الذي  العطاء 

تلقائية، وذلك بالنعمة التي مينحك اإياها اهلل.

ونرى هذا املبداأ نف�شه يف )رومية 12: 1ـ 2(: 

دُِّم�ا  ْن ُتقمَ
ِة اهلِل اأمَ اأْفمَ ُة ِبرمَ ا الإِْخ�مَ همَ يُّ

ْيُكْم اأمَ اأمَْطُلُب اإِلمَ »فمَ

اهلِل،  ِعْندمَ  ًة  يَّ ْر�صِ ممَ ًة  دَّ�صمَ ُمقمَ ًة  يَّ حمَ ًة  ِبيحمَ ذمَ ُكْم  ادمَ ْج�صمَ
اأمَ

اأواًل اأواًلقـــــدم نف�شـــك  قـــــدم نف�شـــك 
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ْل  بمَ  ، ْهرمَ الدَّ ا  ذمَ همَ اِكُل�ا  ُت�صمَ لمَ  ومَ  . ةمَ ْقِليَّ اْلعمَ ُكُم  تمَ ادمَ ِعبمَ

ا  ِبُوا ممَ ْختمَ اِنُكْم، ِلتمَ ْجِديِد اأمَْذهمَ ْكِلُكْم ِبتمَ ْن �صمَ ُوا عمَ يَّ غمَ تمَ

ُة.« اِملمَ ُة اْلكمَ يَّ ْر�صِ ُة امْلمَ اِلمَ ُة اهلِل ال�صَّ ادمَ مَ اإِرمَ
ِهي

فمفتاح اكت�شاف اإرادة اهلل، ومن �شمنها اإرادته 

من نح� املال، ه� اأن تقدم نف�شك ذبيحة حية. وهذا 

اأن ت�شع نف�شك ُكليًا حتت ت�رصف اهلل ويف  يعني 

خدمته بال حتفظ. عند ذلك يتجدد ذهنك بالروح 

القد�ض، وتبداأ بالتفكري بطريقة خمتلفة. واإذ تفكر 

اهلل  اإرادة  باكت�شاف  تبداأ  بطريقة جديدة خمتلفة، 

�شاحلة،  اإرادة  فهي  املتتابعة،  الثالث  مبراحلها 

اإرادة  اكت�شفت  فاإذا  وكاملة.  ة( 
َّ
�رص

ُ
م )اأي  مر�شية 

اأنها تت�شمن خطته  اأي�شًا  اأن تكت�شف  اهلل، ينبغي 

نح� مالك.

اإذاً خطة اهلل ُتغطي كل جماالت واأبعاد ومظاهر 

احلياة. لي�ض هناك ما ي�شتثنيه اهلل من تدبريه، اأو 

ينبغي  لكن  جتاهه،  م�ش�ؤوليته  حتمل  عن  يتخلى 

بتقدمي  تبداأ  ال  ي�شعها ه�.  التي  بال�رصوط  التقيد 

ما  وكل  نف�شك  قدم  نف�شك؛  بتقدمي  اأبداأ  بل  مالك، 

فيك وما لك للرب ذبيحة حية على مذبح خدمته. 

اهلل  اإح�شانات  ملء  بــاإدراك  ذهنك  يبداأ  ذلك  بعد 

وتفا�شيل خطته حلياتك.

اأربعني  من  اأكــرث  ــدرب  ال هــذا  يف  �شلكت  لقد   

من  كثرية  ج�انب  هناك  مازالت  اأنه  واأعلم  �شنة، 

بعد.  متامًا  اأدخلها  مل  حلياتي  الكاملة  اهلل  خطة 

اأما بالن�شبة مل��ش�ع ال�شئ�ن املالية، فقد طبقت 

اأ�شهد  اأن  واأ�شتطيع  االآن،  لك  اأكتبها  التي  املبادئ 
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تعمل  هلل،  اأنف�شنا  نقدم  اأن  بعد  جنحت.  باأنها 

العطايا  جميع  اإىل  )باالإ�شافة  املالية  عطايانا 

وتكميله.  برنا  تثبيت  على  نقدمها(  التي  االأخرى 

من املهم جداً اأن تعرف اأن ما تفعله باأم�الك ميكن 

اأن ير�شخ جذورك يف بر اهلل اإىل االأبد. يقتب�ض ب�ل�ض 

هذه الكلمات من املزامري يف )2 ك�رنث��ض 9:9( 

ِد«. بمَ
ى اإِلمَ الأمَ ْبقمَ . ِبرُُّه يمَ اِكنيمَ �صمَ ى امْلمَ . اأمَْعطمَ رَّقمَ :»فمَ

الحظ الرتتيب: يعطي البار نف�شه اأواًل هلل )كما 

االآخرين  يعطي  ثم   ،)5  :8 2ك�رنث��ض  يف  قراأنا 

الكتاب:  عنه  ويــقــ�ل  منا�شبًا.  ــراه  ي مــا  ح�شب 

ِد«؛ لقد ر�شخ العطاء يف بر  بمَ
ى اإِلمَ الأمَ ْبقمَ » ... ِبرُُّه يمَ

اهلل. واأود اأن اأقتب�ض من املزم�ر نف�شه الذي اقتب�ض 

منه ب�ل�ض:

�رْشُوِر  ، امْلمَ ِقي الرَّبَِّ تَّ ى ِللرَُّجِل امْلُ ا! ُط�بمَ لُِّل�يمَ »همَ

اُه.... )وهذا يت�شمن و�شايا الرب جهة  ايمَ �صمَ ِجّداً ِب�مَ

ِد.  بمَ
اِئٌم اإِلمَ الأمَ ِبرُُّه قمَ ْيِتِه، ومَ ِغًنى ِف بمَ ْغٌد ومَ املال(. رمَ

اٌن  نَّ حمَ ُه�مَ   . ِقيِمنيمَ ِلْلُم�ْصتمَ ِة  ْلممَ الظُّ ِف  اأمَ�ــرْشمَقمَ  ُن�ٌر 

اأَُّف  مَ رتمَ يمَ ِذي  الَّ الرَُّجُل  ُه�مَ  ِعيٌد  �صمَ دِّيٌق.  �صِ ومَ ِحيٌم  رمَ ومَ

اإِلمَ  ُع  ْعزمَ زمَ تمَ ُه لمَ يمَ . لأمَنَّ قِّ ِباْلمَ ُه  ُم�رمَ
اأُ ُر  بِّ ُيدمَ ُيْقِر�ُس.  ومَ

)فمفتاح هذا   .... ِديٍّ بمَ
اأمَ ِلِذْكٍر  ُك�ُن  يمَ دِّيُق  ال�صِّ ْهِر.  الدَّ

الرب الذي ال يتزعزع ه� الت�رصف باأم�رك املالية 

ى  اأمَْعطمَ رَّقمَ  فمَ بحنان وراأفة ورحمة و�شخاء وحق(. 

ِد...« بمَ
اِئٌم اإِلمَ الأمَ . ِبرُُّه قمَ اِكنيمَ �صمَ امْلمَ

)مزم�ر 112: 1، 3ـ 6، 9(.

م��ش�ع هذا املزم�ر ه� اأن االإدارة ال�شحيحة 

ُخ جذورنا  يف بر اهلل اإىل االأبد، 
نِّ
�ش

َ
ل�شئ�ننا املالية ُتر
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 اأي�شًا، فالت�رصف 
ٌ
ومن ال�ا�شح اأن العك�ض �شحيح

ُخنا يف 
نِّ
�ش

َ
يف �شئ�ننا املالية بطريقة خاطئة ال ُير

جداً.  حا�شم  اأمر  مبالنا  الت�رصف  فكيفية  اهلل،  بر 

تاأمل�ا يف هذا التعليم الرائع الذي يقدمه ي�ش�ع:

ْيُث  حمَ الأمَْر�ــسِ  لمَى  عمَ ُكُن�زاً  ُكْم  لمَ ْكِنُزوا  تمَ »»لمَ 

اِرُق�نمَ  ال�صَّ ْنُقُب  يمَ ْيُث  حمَ ومَ اأُ،  دمَ ال�صَّ ومَ ��ُس  ال�صُّ ُيْف�ِصُد 

ْيُث  اِء، حمَ ممَ ُكْم ُكُن�زاً ِف ال�صَّ ِل اْكِنُزوا لمَ . بمَ ُق�نمَ �رْشِ يمَ ومَ

اِرُق�نمَ  ْنُقُب �صمَ ْيُث لمَ يمَ حمَ اأٌ، ومَ دمَ لمَ �صمَ لمَ ُيْف�ِصُد �ُص��ٌس ومَ

ُك�ُن  يمَ اكمَ  ُهنمَ ْنُزكمَ  كمَ ُك�ُن  يمَ ْيُث  ُه حمَ لأمَنَّ  ، ُق�نمَ �رْشِ يمَ لمَ  ومَ

ْلُبكمَ اأمَْي�صًا.« )متى 6: 19 ـ21(. قمَ

علينا  اهلل  اإح�شان  احل�شُن  العطاء  لنا  ي�شمن 

النعمة،  ذروة  ميثل  ال  هــذا  لكن  العامل،  هــذا  يف 

ال�شماء تتنا�شب  اأننا نكنز كن�زاً يف  فالذروة هي 

مع ما نقدمه على االأر�ض. نحن ناأخذ اإح�شان اهلل 

على االأر�ض، لكننا منتلك كنزاً يف ال�شماء. م��شع 

تك�ن  اأن  اأردت  فــاإن  اهتمامك!  مركز  ه�  مالك 

تتمتع  اأن  اأردت  واإن  اهلل،  مبلك�ت  اهتمامًا  اأكرث 

َبْغرَيٍة اأعظم على اأم�ر اهلل، فاأنا اأر�شدك اإىل طريقة 

اأ�شا�شية ت�شتطيع بها اأن حتقق هذه الغاية: ا�شتثمر 

ازداد  اأكرث،  ا�شتثمرت  فكلما  اأكرث،  اهلل  ملك�ت  يف 

اكمَ  ُهنمَ ْنُزكمَ  كمَ ُك�ُن  يمَ ْيُث  حمَ ــُه  »لأمَنَّ اأكــرث؛  اهتمامك 

ْلُبكمَ اأمَْي�صًا.« ُك�ُن قمَ يمَ

اأواًل اأواًلقـــــدم نف�شـــك  قـــــدم نف�شـــك 
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الف�سـل الثامن

عالقة من جانبني

اأن نقدمها هلل هي  التي ينبغي  االأوىل  العطية   

اإال  اهلل،  يقبله  �شيء  اأي  تقدمي  ن�شتطيع  اأنف�شنا وال 

اهلل  اإىل  اأنف�شنا  قدمنا  فاإذا  اأنف�شنا.  نقدم  اأن  بعد 

بالفعل، كما يحثنا ب�ل�ض يف )رومية 12(، ي�شبح 

كل ما نقدمه باالإميان ـ فيما بعد ـ تكمياًل وبرهانًا 

لربنا. يقتب�ض ب�ل�ض من )مزم�ر 112: 9( عندما 

يتحدث عن البار فيق�ل: 

ِد.« وال�اقع  بمَ
اِئٌم اإِلمَ الأمَ . ِبرُُّه قمَ اِكنيمَ �صمَ ى امْلمَ رَّقمَ اأمَْعطمَ »فمَ

ال�شخاء  دور  حــ�ل  يــدور   112 املــزمــ�ر  م��ش�ع  اأن 

واملحبة والعطاء يف تاأ�شي�ض بٍر باٍق ال يزول اإىل االأبد.

قـــــدم نف�شـــك اأواًلقـــــدم نف�شـــك اأواًل
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عالقة  بــاعــتــبــاره  الــعــطــاء  يف  االآن  نبحث   

بدرا�شة  ونبداأ  وامُلعطي.  اهلل  بني  متبادلة  ثنائية 

العطاء باعتباره برهانًا على حمبتنا هلل. نقراأ من 

)2ك�رنث��ض 8: 7ـ 8( ما يلي:

اِن  الإِميمَ ِف  ٍء: 
ْ
ي �صمَ ُكلِّ  ِف  اُدونمَ  ْزدمَ تمَ ا  ممَ كمَ ِكْن  »لمَ

ُكْم  ْيتمَ ا، لمَ نمَ ِتُكْم لمَ بَّ مَ ممَ اٍد ومَ ُكلِّ اْجِتهمَ اْلِعْلِم ومَ المَِم ومَ اْلكمَ ومَ

لمَى  عمَ اأمَُق�ُل  �ْصُت  لمَ اأمَْي�صًا.  ِة  ْعممَ النِّ ِذِه  همَ ِف  اُدونمَ  ْزدمَ تمَ

اإِْخالمَ�سمَ  ِباً  تمَ ، ُمْ ِرينمَ اآخمَ اِد  ِباْجِتهمَ ْل  بمَ الأمَْمِر،  ِبيِل  �صمَ

ِتُكْم اأمَْي�صًا.« بَّ مَ ممَ

فمن النق�ض يف امل�ؤمنني اأفراداً اأو يف الكني�شة 

وي�ؤكد  العطاء.  نعمة  يف  يــزدادوا  اأال  عام،  ب�شكل 

ب�ل�ض على اأن هذا لي�ض اأمراً نام��شيًا، بل ه� عطاء 

بالنعمة.

�شخاء  عن  ك�رنث��ض  اأهل  يحدث  ب�ل�ض  كان   

اأرى  اأن  ــد  »اأري لهم:  يق�ل  ثم  مكدونية،  م�ؤمني 

ذلك  اأمتحن  اإذ  ذلك  و�شاأعرف  حمبتكم،  اإخال�ض 

باجتهاد اآخرين )ح�شب ما راأيت من اجتهاد م�ؤمني 

َلب�ض  ال  وا�شح  كالم  هذا  العطاء(.«  يف  مكدونية 

فيه. لقد اأحب ب�ل�ض م�ؤمني ك�رنث��ض، فهم اأوالده 

وثمر خدمته. واالآن ه� يخترب حقيقة اإخال�شهم يف 

حمبة اهلل؛ يريد اأن يعرف اإن كان�ا خمل�شني حقًا 

ا كيف يكت�شف ذلك فه� من 
ّ
اأم جمرد مرثثرين. اأم

خالل روؤية عطائهم. واملقيا�ض الذي يتخذه ب�ل�ض 

مرجعًا له ه� م�ؤمني مكدونية الذين اأعط�ا ب�شخاء 

املكدوني�ن  اأثبت  لقد  ال�شديد.  مده�ض رغم فقرهم 

حمبتهم هلل، واالآن ب�ل�ض يق�ل للك�رنث��شيني:

عالقـة مـن جـانبنيعالقـة مـن جـانبني
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االآن يف ملعبكم، فماذا تفعل�ن؟ كيف  الكرة   «

تتجاوب�ن مع هذا التحدي لربهان حمبتكم هلل؟«

    بعد ذلك بقليل، ويف االإ�شحاح نف�شه، يق�ل 

ب�ل�ض:

جلمع  جاءوا  الذين  للرجال  ]اأي  ُهْم  لمَ ُن�ا  يِّ بمَ »فمَ

]اأي  ِتُكْم  بَّ مَ ممَ ةمَ  نمَ يِّ بمَ اِئ�ِس،  نمَ اْلكمَ اممَ  ُقدَّ ومَ التقدمات[، 

ِتُكْم.« ا ِمْن ِجهمَ اِرنمَ اْفِتخمَ دليل حمبتكم[، ومَ

)2ك�رنث��ض 8: 24(.

يعرف  فال  تامة،  ب�رصية  النا�ض  بع�ض  يعطي 

اأحد ذلك. واأت�شاءل اإن كان�ا يخف�ن ذلك خ�فًا من 

احلرج! لكن ب�ل�ض يق�ل اإن العطاء هلل ال ينبغي اأن 

يك�ن �رصاً؛ لقد طلب من اأهل ك�رنث��ض اأن يفعل�ا 

ذلك علنًا واأمام اجلميع، لكي يرى اجلميع التزامهم 

وكان  وتباهى،  بهم  ب�ل�ض  افتخر  لقد  الرب.  نح� 

اإثبات حمبتهم هلل، من خالل العطاء بالذات، مهم 

جداً بالن�شبة اإليه.

والإخ�تنا  هلل  حمبتنا  على  عطاوؤنا  يربهن 

كلمات  يف  وا�شحًا  نراه  ما  هذا  اأي�شًا.  امل�ؤمنني 

الر�ش�ل ي�حنا يف )1ي�حنا 3: 16ـ 18(:

ُه  ْف�صمَ نمَ عمَ  �صمَ ومَ اكمَ  ذمَ اأمَنَّ   : ةمَ بَّ حمَ امْلمَ ا  ْفنمَ رمَ عمَ ْد  قمَ ا  ذمَ »ِبهمَ

لأمَْجِل  ا  نمَ ُنُف��صمَ عمَ  �صمَ نمَ اأمَْن  ا  نمَ لمَ ِغي  ْنبمَ يمَ ْحُن  نمَ فمَ ا،  لأمَْجِلنمَ

ْن  ا ممَ مَّ
اأمَ ِة ]ينبغي اأن نعمل ما عمله ي�ش�ع لنا[. ومَ الإِْخ�مَ

قمَ  اأمَْغلمَ اجًا، ومَ تمَ اُه ُمْ رمَ اأمَخمَ ظمَ نمَ ، ومَ ِ المَ ُة اْلعمَ ِعي�صمَ ُه ممَ انمَ لمَ كمَ

ا اأمَْولمَِدي،  ُة اهلِل ِفيِه؟ يمَ بَّ مَ ْثُبُت ممَ ْيفمَ تمَ كمَ ْنُه، فمَ اءُه عمَ اأمَْح�صمَ

.»! قِّ اْلمَ ِل ومَ ممَ ْل ِباْلعمَ اِن، بمَ لمَ ِباللِّ�صمَ المَِم ومَ لمَ ُنِحبَّ ِباْلكمَ

عالقـة مـن جـانبنيعالقـة مـن جـانبني

��� ���� ��� ����� .indd 8634.indd   80-81 8/11/08   8:40:43 PM



82

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

83

فكر اهلل نحو املال / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثالثة 8634

يت�شمن  االإخــــ�ة  الأجـــل  نف��شنا  ن�شع  اأن 

م�شاعدتهم من م�شادرنا املادية عندما يحتاج�ن 

مق�لة  وهناك  ن�شاعدهم،  اأن  مقدورنا  يف  ويك�ن 

اأعتقد اأنها منا�شبة جداً حلديثنا هذا: »�شع اأم�الك 

متامًا؛  ي�حنا  يق�له  ما  هذا  ل�شانك.«  طرف  على 

نفنِّذ! ال حتب 
َ
اإنه يق�ل لكل م�ؤمن: »اأنت قلت، االآن 

بالكالم والل�شان فقط، بل بالعمل وباحلق.«

ح�ل  مده�شة  عبارة  م�شتخدمًا  ي�حنا  ويتابع 

املحبة العملية:

ا  نمَ ُقُل�بمَ ُن  كِّ ُن�صمَ ومَ قِّ  اْلمَ ِمنمَ  ا  نمَ اأمَنَّ ْعِرُف  نمَ ا  ذمَ ِبهمَ »ومَ

ا،  ُم ِمْن ُقُل�ِبنمَ اهلُل اأمَْعظمَ ا فمَ ا ُقُل�ُبنمَ ْتنمَ ُه اإِْن لمَممَ ُه. لأمَنَّ اممَ ُقدَّ

ٍء.« )1ي�حنا 19ـ 20(.
ْ
ي ُم ُكلَّ �صمَ ْعلمَ يمَ ومَ

اأعماقنا  يف  ــــة  واالإدان بالل�م  �شعرنا  فـــاإذا 

فاإن  ال،  اأم  اهلل  عند  مقب�لني  كنا  اإن  مت�شائلني 

اإىل  ي�ؤدي  ـ كما يق�ل ي�حناـ  العطاء  �شخاءنا يف 

راحة قل�بنا اأمام اهلل. وهذا متامًا ما ق�شده ب�ل�ض 

ى  رَّقمَ اأمَْعطمَ عندما اقتب�ض كلمات )املزم�ر 112( : »فمَ

ِد.«. بمَ
اِئٌم اإِلمَ الأمَ . ِبرُُّه قمَ اِكنيمَ �صمَ امْلمَ

 اأمامنا خياران فقط عندما ناأتي اإىل م��ش�ع 

العمل  ــا  واإم فقط،  والل�شان  الكالم  اإمــا  املحبة: 

واحلق، ومن و�شائل حتديد م�قفنا من هذا التحدي 

وبهذا  مــال،  من  لدينا  مبا  نفعله  ما  نفح�ض  اأن 

اأم  ول�شان،  كالم  جمرد  حمبتنا  كانت  اإن  نربهن 

ِمنا 
َ
هي عمل وحق يظهران بقيا�ض يتنا�شب مع َكر

و�شخائنا.
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العطاء ه� عالقة من  فاإن  �شابقًا  ــدُت  اأَكَّ وكما 

اهلل، حيث  من  م�قفنا  االأول ه�  جانبني، جانبها 

نربهن حمبتنا هلل بعطائنا له. وجانبها الثاين ه� 

جتاوب اهلل معنا، ويعلمنا العهد اجلديد اأّن العطاء 

النقي يق�د اإىل متتعنا مبحبة اهلل بطريقة خا�شة. 

النا�ض بطريقة  العامل، لكنه يحب بع�ض  اهلل يحب 

ب�شخاء  يعط�ن  الــذيــن  اأولــئــك  ومنهم  خا�شة، 

و�رصور.

ْن ُحْزٍن اأمَِو  ْي�سمَ عمَ ْلِبِه، لمَ ْنِ�ي ِبقمَ ا يمَ ممَ اِحٍد كمَ »ُكلُّ ومَ

ُه اهلُل.«  �رْشُورمَ ُيِحبُّ  امْلمَ
مَ
ْعِطي اٍر. لأمَنَّ امْلُ ِطرمَ ا�صْ

)2ك�رنث��ض 9: 7(.

اأحد  خا�شة؟  بطريقة  اهلل  يحبك  اأن  تريد  هل 

فاملعطي  ب�رصور،  تعطي  اأن  ه�  ذلك  اإىل  الــدروب 

امل�رصور يحبه اهلل. اأما الكلمة الي�نانية املرتجمة 

هنا »م�رصور« فهي الكلمة التي اأُخذت عنها الكلمة 

فاملعطي  »مــرح«.  اأي   »Hilarious« االإجنليزية 

امَلِرح يحبه اهلل. هل فكرت ي�مًا اأن ُتعطي مبرح؟.

لقد ع�شت خم�ض �شن�ات يف �رصق اأفريقيا، واأتذكر 

كان  االأفريقية، حيث  الكنائ�ض  امل�شاهد من  بع�ض 

امل�ؤمن�ن يقدم�ن وُيعط�ن مبرح. وقد كان�ا فقراء 

جداً مبقايي�ض احل�شارة احلديثة، فلم يكن بع�شهم 

ميلك مااًل، لكنهم كان�ا بلطف يقدم�ن حب�ب القه�ة 

والذرة والبي�ض والدجاج. اأتذكر الن�شاء االأفريقيات 

الل�اتي كن يتقدمن اإىل االأمام ويف يد اإحداهن ك�زان 

من الذرة، اأو دجاجة حية جتل�ض على راأ�ض االأخرى 

(. كانت ال�احدة  )ُكنَّ يحملن كل �شيء على روؤو�ِشِهنَّ
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منهن ت�شع تقدمتها على املذبح، وتع�د، فتلم�شها 

يد اهلل ثانيًة، فرتجع راك�شة بتقدمة اأخرى. وال اأظن 

اأنني راأيت من هم اأكرث �شعادة من اأولئك النا�ض. لقد 

كان�ا يعط�ن مبرح.

ا�شمح�ا  ب�رصور ومرح؟  نعطي  اأن  ينبغي  ملاذا 

يل اأن اأقدم ثالثة اأ�شباب:

اأوًل: اإنها نعمة الروح القد�ض الفائقة للطبيعة. 

تذكر، العطاء نعمة ولي�ض نام��شًا.

نرفع  وعندما  النعمة،  روح  ه�  القد�ض  الروح   

علينا  يحل  بركته،  جمــال  مع  ونتناغم  اأنف�شنا 

وميرح�ن  النا�ض  يفرح  عندها  الفائقة،  بنعمته 

بطريقة ال ميكن االرتقاء اإليها بالطبيعة.

اهلل  اإح�شان  اأمام  املجال  العطاء  يفتح  ثانيًا: 

اإلينا، فالعطاء ه� احلافز الندفاع بركات اهلل علينا 

كما ي��شح لنا الكتاب املقد�ض.

عب�دية  مــن  مبـــرٍح  العطاء  يحررنا  ثالثًا: 

ال�شيطانية  الق�ى  تلك  ه�  الــذي   ،»Mammon«

خالل  من  والرجال  الن�شاء  ت�شتعبد  التي  ال�رصيرة 

املال.

نق�ل  مبرح،  العطاء  مبمار�شة  نبداأ  وعندما     

مُتلي  فلن  بعيداً«  عني  »اذهــب   :»Mammon« لـ

 اإرادتك، ولن ت�شيطر على تفكريي. �شاأعطي هلل 
ّ
علي

ب�رصور، وامُلعطي امل�رصور يحبه اهلل.«

عالقـة مـن جـانبنيعالقـة مـن جـانبني
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الف�سـل التا�سع

كيـــف تــــزرع ؟

الزرع ه� وجه اآخر من اأوجه العطاء. يق�ل ب�ل�ض 

يف )2ك�رنث��ض 9: 6ـ 7(:

ُد،  ْح�صُ يمَ اأمَْي�صًا  حِّ  ِبال�صُّ فمَ حِّ  ِبال�صُّ ُع  ْزرمَ يمَ ْن  ممَ  ...«

ُد. ُكلُّ  ْح�صُ اأمَْي�صًا يمَ اِت  كمَ مَ ِباْلبمَ اِت فمَ كمَ مَ ُع ِباْلبمَ ْزرمَ ْن يمَ ممَ ومَ

ْلِبِه،...« ْنِ�ي ِبقمَ ا يمَ ممَ اِحٍد كمَ ومَ

ب�ل�ض �ش�رة  ي�شتخدم  املال،  تقدمي  يف حديثه عن 

هذا  يف  يتحدث  ال  وه�  واحل�شاد.  الــزرع  من  جمازية 

يق�شد  لكنه  واحلــقــل،  امُلـــزارع  عن  الــزراعــي  الت�شبيه 

االإ�شارة اإىل امل�ؤمن وعطائه هلل، واإىل حقل ملك�ت اهلل.

عالقـة مـن جـانبنيعالقـة مـن جـانبني
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بع�ض  تطبق  اأن  ينبغي  الــزراعــة  يف  للنجاح 

النجاح  اإمكانية  اإن  املحددة.  االأ�شا�شية  املبادئ 

تطبيق  على  يعتمد  النجاح  حتقيق  لكن  واردة، 

مبادئ الزراعة واأنظمتها، وعندما نفكر يف العطاء 

باعتباره عملية زرع، فاإننا نفهم ـ ح�شب معرفتنا 

بالزراعةـ  اأن ما نزرعه يتكاثر وينتج حم�ش�اًل؛ هذا 

ت�قع منطقي ومفه�م، لكننا نعرف اأي�شًا اأن مقدار 

زراعة  يف  مثاًل:  زرعناه.  ما  مع  يتنا�شب  االإنتاج 

القمح،  من  واحــداً  مكيااًل  الفالح  يزرع  احلب�ب، 

غلة  ولتكن  احل�شاد(،  وقت  )اأي  احل�شاد  وياأتي 

ح�شابات  باأف�شل  وذلك   )100  /1( بن�شبة  القمح 

الكتاب املقد�ض انظر)متى 13: 8(، فيح�شل الفالح 

على مئة مكيال من القمح اإنها ح�شبة ب�شيطة؛ ول� 

بالن�شبة  واأثمر حم�ش�له  مكاييل،  زرع ع�رصة  اأنه 

اأن اال�شتثمار  اأي  األف مكيال.  نف�شها، حل�شل على 

املح�ش�د.  املح�ش�ل  كمية  يحدد  للبذور  االأ�شلي 

بالن�شبة  �شحيح  نف�شه  املبداأ  اإن  ب�ل�ض  ويق�ل 

ملمار�شة العطاء هلل ومللك�ته.

اآخر: يقدم اأحدهم خم�شة    واأقدم مثااًل ب�شيطًا 

ع�رصة  هي  املـــردود  ن�شبة  اإن  ولنقل  دوالرات، 

دوالرات لكل واحد، فكم ينال ذلك ال�شخ�ض؟ ينال 

خم�شني دوالراً بالطبع، فل� اأنه قدم خم�شني دوالراً 

بن�شبة النم� نف�شها، حل�شل على خم�شمائة، وهكذا 

فاإن درجة ال�شخاء يف العطاء، حتدد حجم العائد.

 جميعنا ن�شتطيع اأن نفهم مبداأ التنا�شب هذا يف 

الزراعة، لكن قليل�ن هم الذين يفهم�ن هذا املبداأ 

كيــــــــف تــــــزرع ؟كيــــــــف تــــــزرع ؟
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الكتاب  يعلن  املالية.  اهلل  ملك�ت  ح�شابات  يف 

على  تنطبق  الزراعة  مبادئ  اأن  ب��ش�ح  املقد�ض 

الزرع  مبداأ  ه�  هذا  املالية؛  امللك�ت  ح�شابات 

اأن  ينبغي  وافــر،  حم�ش�ل  والإحـــراز  واحل�شاد، 

و�شاأقرتح  حمــددة.  اأ�شا�شية  ق�اعد  املــزارع  يتبع 

االإر�شادات التالية امل�شتخدمة يف الزراعة )مع اأنها 

غري وافية(، والتي اأجدها قابلة للتطبيق يف م�شاألة 

العطاء:

�شاحلة  تربة  املــزارع  يختار  اأن  ينبغي  اأوًل: 

منا�شبة، واأن يختار الن�ع االأن�شب من املحا�شيل 

لزراعته يف الرتبة االأن�شب.

ثانيًا: ينبغي اأن يجهز الرتبة جيداً.

ثالثًا: ينبغي اأن يعتني باملح�ش�ل اأثناء من�ه، 

املزارع  يح�شل  ال  ال�رصوط،  هذه  يحقق  مل  فــاإن 

على ال�فرة التي ميكنه احل�ش�ل عليها، وال يك�ن 

الزراعة  اأ�ش�ل  يف  ما  خطاأ  اإىل  م�ؤ�رصاً  هذا  ف�شله 

ومبادئها، بل ي�شري اإىل عدم تطبيقه لبع�ض الق�اعد 

االأ�شا�شية.

ال ي�شري املزارع على طريق بلدته ملقيًا بالبذور 

على جانبي الطريق كيفما اتفق، ثم يجل�ض مت�قعًا 

مثال  هذا  اإن  تق�ل  رمبا  ذاك!  عمله  من  حم�ش�اًل 

غري معق�ل؛ لكنني راأيت م�ؤمنني كثريين يفعل�ن 

بال  بها  يلق�ن  اإنهم  باأم�الهم؛  لهذا  م�شابهًا  �شيئًا 

تنم�  اأن  لها  اأماكن ال ميكن  اأو �شالة يف  اهتمام 

ال  ملاذا  يت�شاءل�ن  ثم  قيمة،  ذي  ح�شاد  اإىل  فيه 

يبارك اهلل يف اأم�الهم.
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كالتي  حمــددة  اأ�شا�شية  ق�اعد  اتباع  ينبغي 

القن�ات  يف  ــزرع  ن اأال  ينبغي  ـــزارع.  امل يتبعها 

الرتبة  نختار  اأن  ينبغي  الطريق؛  على  امُل�شجاة 

الرتبة،  تهيئة  من  التاأكيد  ينبغي  وكما  ال�شاحلة. 

اأثناء  باملح�ش�ل  االهتمام  من  التاأكد  وحماولة 

من�ه.

ننتبه  اأن  ينبغي  التي  االأ�شياء  هي  ما  مثال: 

خدمة  اأو  لكني�شة  اأم�النا  من  نعطي  عندما  اإليها 

اأعتقد  اأ�شئلة  اأربعة  يلي  فيما  اأقدم  ما؟  منظمة  اأو 

�رصورة طرحها:

ثمراً  تنتج  ها  ومثمرة؟  مم�ش�حة  اخلدمة  هل  1ـ 

حقيقيًا مللك�ت اهلل؟

اأ�شل�ب  اأخالقية يف  اأخالقية؟ هل هي  هل هي  2ـ 

ا�شتخدام  يف  اأخالقية  هي  هل  للمال؟  طلبها 

ال�شالح  ال�كيل  ب�شفات  تتمتع  هل  ــال؟  امل

االأمني على مال ملك�ت اهلل؟

هل هي متم�شية مع كلمة اهلل؟ هل ما يق�م�ن  3ـ 

هذا  الكلمة؟  مبادئ  طاعة  اإطــار  يف  ياأتي  به 

يتالءم  ما  كل  يبارك  اهلل  الأن  مهم جداً،  �ش�ؤال 

مع كلمته.

يبني  وفّعال�ن؟  وجادون  م�شلُّ�ن  القادة  هل  4ـ 

االإهمال  اأن اهلل يكره  الكتاب املقد�ض ب��ش�ح 

اإىل  دعــ�ة  هذه  ولي�شت  واملي�عة.  واالإ�ــرصاف 

واإىل  ــرصاف،  االإ� عدم  اإىل  دع�ة  لكنها  البخل، 

االمتناع عن دعم االإ�رصاف يف اأية خدمة.

كيــــــــف تــــــزرع ؟كيــــــــف تــــــزرع ؟
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العملية  االحتياطات  بع�ض  لك  اأُقّدم  اأن  واأحب 

ملك�ت  يف  مالك  با�شتثمار  يتعلق  فيما  االأخــرى 

اهلل، فعندما ي�شتثمر النا�ض اأم�الهم يف هذا العامل، 

اأحد  مــن  جيدة  ا�شت�شارة  عــن  يبحث�ن  جتدهم 

اأوالد اهلل  اأن  اخلرباء يف جمال اال�شتثمار، واأعتقد 

اأي�شًا ينبغي اأن يك�ن�ا حذرين يف اختيار طريقهم، 

االحتياطية  املبادئ  هذه  اأقــدم  اأن  يل  فا�شمح�ا 

االأربعة:

كن م�شليًا، ال ُتعِط من دون �شالة اأبداً. 1ـ 

راأيت  لقد  االندفاعي.  العاطفي  العطاء  جتنب  2ـ 

اأم�ااًل طائلة بذرها اأنا�ض اأعط�ا بدافع العاطفة 

اإىل  مكان  ينتقل�ن من  واالندفاع، وهناك من 

اآخر بهدف ا�شتغالل النا�ض وجمع املال، ولي�ض 

اأ�شخياء،  فهم  االأمريكيني،  ا�شتغالل  من  اأ�شهل 

لكنهم ـ ب�رصاحةـ غالبًا ما يك�ن�ا مندفعني.

كن على ات�شال م�شتمر مع ال�شخ�ض اأو املنظمة  3ـ 

على  كن  تقارير،  اطلب  ماليًا؛  تدعمها  التي 

اطالع مبا يحدث، ابحث عن الثمر.

اهلل  اعِط  اإميانك.  دائــرة  يف  بقائك  على  حافظ  4ـ 

طبيعية؛  بطريقة  مالك  ينمي  لكي  املــجــال 

ع�رصة  مب�شت�ى  التفكري  على  معتاداً  كنت  اإن 

دوالرات، فقد يك�ن من غري ال�اقعي اأن تنتقل 

ف�راً اإىل االألف، فاالإميان ينم� بطريقة تدريجية 

ع�رصة  مب�شت�ى  وتعمل  تفكر  كنت  اإذا  طبيعية. 

جتد  وعندما  مثاًل.  خم�شني  اإىل  تقدم  دوالرات 

الراحة واال�شتقرار يف اخلم�شني، تقدم اإىل مئة.

كيــــــــف تــــــزرع ؟كيــــــــف تــــــزرع ؟
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بطريقة  مالك  لــزرع  نتائج  ــع  اأرب هناك  اأخـــرياً 

حكيمة. هذا ما يبينه ب�ل�ض يف )2ك�رنث��ض 9: 10(: 

دُِّم  ُيقمَ �صمَ ِلالأمَْكِل،  ُخْبزاً  ومَ اِرِع  ِللزَّ اراً  ِبذمَ دُِّم  ُيقمَ ِذي  الَّ »ومَ

الَِّت ِبرُِّكْم.« ُيْنِمي غمَ ُكْم ومَ ارمَ ُ ِبذمَ ثِّ ُيكمَ ومَ

هذه هي نتائج الزرع بطريقة حكيمة:

اإليه يف  خبز لالأكل. يرد لك اهلل كل ما حتتاج  1ـ 

حياتك ال�شخ�شية.

حت�شل اأي�شًا على بذر اأكرث لكي تزرعه يف حقل  2ـ 

اهلل. فل� اعتدت على اإعطاء خم�شني دوالراً، جتد 

بذر  وهذا  مثاًل،  مئة  اإىل  زيادتها  ت�شتطيع  اأنك 

تبذيره  ال  اهلل،  حقل  يف  زراعته  اإعــادة  ينبغي 

على اأنانيتك اأو ذاتك.

اأكرب،  خمازن  يعني  وهذا  ُكــْم«.  ارمَ ِبــذمَ  ُ ثِّ ُيكمَ »ومَ 3ـ 

وقدرة اأكرب على العطاء لالآخرين.

وب�شبب كرثة البذار حت�شل بالتايل على ح�شاد  4ـ 

الَِّت  غمَ ُيْنِمي  »ومَ ب�ل�ض:  يق�ل  واأعــظــم.  اأكــرب 

ِبرُِّكْم.«

بروح  العطاء  تعلم  اأن  اإىل  اأ�شري  اأن  هنا  واأود 

ال�شالة وعلى �ش�ء كلمة اهلل وبقيادة الروح القد�ض 

ل. من املثري اأن  ه� جتربة مثرية، ال جمرد واجب مُمِ

ترى كيف يعمل اهلل على م�شاعدتك وت��شيع تخ�م 

اإميانك وتنميته. يريدك اهلل اأن ت�شتثمر يف ملك�ته، 

فاإذا طلبت م�ش�رته �شيجعلك م�شتثمراً ناجحًا.

كيــــــــف تــــــزرع ؟كيــــــــف تــــــزرع ؟
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الف�سـل العا�سر

فيــ�ض مــن الّلـــه

مهمة  حقائق  �شت  على  االآن  حتى  اأكدنا  لقد 

فيما يتعلق بالعطاء:

النعمة هي مفتاح العطاء ال�شليم، ومُتنح  اأوًل: 

النعمة من خالل ي�ش�ع فقط )من خالل ال�شليب(، 

وتقبل باالإميان فقط.

ال  نحن  اأواًل.  نف��شنا  نقدم  اأن  ينبغي  ثانيًا: 

بت�شليم  يطالبنا  واهلل  اهلل،  اإح�شان  �رصاء  ن�شتطيع 

نف��شنا اإليه قبل اأن يقبل ه� عطايانا.

كيــــــــف تــــــزرع ؟فيـــــ�ض مـــــن الّلـــه
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ثالثًا: يكمل العطاء برنا وي�ؤكده.

هلل  حمبتنا  اإخال�ض  برهان  ه�  العطاء  رابعًا: 

والإخ�تنا امل�ؤمنني.

اهلل  اإح�شان  ا�شتمطار  على  العطاء  يعمل  خام�صًا: 

وحمبته علينا.

وتنطبق  اهلل،  حقل  يف  زرع  ه�  العطاء  �صاد�صًا: 

مبادئ الزراعة على العطاء. ويريد لنا الرب اأن نفهم 

فيك�ن  الربكة،  ننال  لكي  نطبقها  واأن  املبادئ  هذه 

تت��شع  ــزرع؛  ال مل�ا�شلة  وبــذار  يكفينا،  طعام  لنا 

خمازننا، وتتكاثر حما�شيلنا.

اأخرياً نحتاج اأن ندرك اأن م�شت�ى االإح�شان االإلهي 

ل�شعبه ال يك�ن اأقل من الفي�ض! نرى هذه احلقيقة يف 

اأحد اأق�ى االأعداد ال�اردة يف العهد اجلديد:

ُك�ُن�ا   تمَ
ْ
ي ٍة، ِلكمَ ُكْم ُكلَّ ِنْعممَ ِزيدمَ اِدٌر اأمَْن يمَ ُ قمَ اهللَّ »ومَ

اُدونمَ ِف  ْزدمَ ٍء، تمَ ْ
ي اٍء ُكلَّ ِحنٍي ِف ُكلِّ �صمَ ُكْم ُكلُّ اْكِتفمَ لمَ ومَ

اِلٍح.« ٍل �صمَ ممَ ُكلِّ عمَ

كتاب  ـ  التف�شريية  الرتجمة  ت�شع  كيف  انظر 

احلياة ـ هذه الكلمات نف�شها:

اأن يجعل كل نعمة تفي�ض عليكم،  »واهلل قادر 

وكل  �شيء  كل  يف  ُكّلي   
ٌ
اكتفاء لكم  يك�ن  حتى 

)الرتجمة  �شالح.«  عمل  كل  يف  فتفي�ش�ا  حني، 

التف�شريية(

ونالحظ مرة اأخرى اأن النعمة هي االأ�شا�ض ولي�ض 

النام��ض. ونرى مبداأ النعمة هذا يف )2 ك�رنث��ض 

8: 9( حيث نقراأ:

فيـــــ�ض مـــــن الّلـــهفيـــــ�ض مـــــن الّلـــه
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�ِصيِح،  �ُص�عمَ امْلمَ ا يمَ نمَ بِّ ةمَ رمَ ْعِرُف�نمَ ِنْعممَ ُكْم تمَ اإِنَّ   »فمَ

ْغُن�ا اأمَْنُتْم  �ْصتمَ ْ تمَ
ي ، ِلكمَ ِنيٌّ ُه�مَ غمَ رمَ ومَ قمَ ُه ِمْن اأمَْجِلُكُم اْفتمَ اأمَنَّ

ْقِرِه.« ِبفمَ

ينبغي اأن حتافظ يف ذهنك على هذين املقطعني: 

)2ك�رنث��ض 8: 9( و )2ك�رنث��ض 9: 8(.

امل�شيح  ي�ش�ع  الرب  نعمة  عن  االأول  يتحدث 

الذي افتقر على ال�شليب بفقرنا، لكي نت�شارك نحن 

اأما املقطع الثاين فيتحدث  ـ باالإميان ـ يف غناه. 

فيه ب�ل�ض عن مقيا�ض النعمة التي �شارت لنا من 

خالل ال�شليب:

اأن يجعل كل نعمة تفي�ض عليكم،  »واهلل قادر 

وكل  �شيء  كل  يف  كلي  اكتفاء  لكم  يك�ن  حتى 

)الرتجمة  �شالح.«  عمل  كل  يف  فتفي�ش�ا  حني، 

التف�شريية(

كلمتني  نالحظ  الكلمات  لهذه  ب�شيط  وبتحليل 

الكلمة  وجنــد  »كــل«  و  »تفي�ض،«  اأ�شا�شيتني: 

الن�ض، والكلمة »كل« خم�ض  »تفي�ض« مرتني يف 

مرات، وكيف ميكن للغة اأن تك�ن اأكرث تاأكيداً من 

اإح�شان  املقطع عن مقيا�ض  يتحدث  ذلك؟! عندما 

اهلل ل�شعبه يق�ل: »... كل نعمة ... لكم اكتفاء كلي 

عمل  كل  يف  فتفي�ش�ا  حــني،  وكــل  �شيء  كل  يف 

�شالح.« )الرتجمة التف�شريية(.

فاإن كان لك كل اكتفاء يف كل �شيء وكل حني 

لتفي�ض يف كل عمل �شالح، ال يع�د هناك جمال 

فيــــ�ض مـــــن الّلـــهفيــــ�ض مـــــن الّلـــه
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على االإطالق الأي احتياج اأو ع�ز يف اأي جانب من 

ج�انب حياتك.

ــيــاًل عـــن مــعــنــى »الــفــيــ�ــض ـ  فــلــنــتــحــدث قــل

التيني  اأ�شل  اإىل  الكلمة  وتع�د   »Abundance

ي�شف »م�جة غامرة«، وبال�ش�رة نف�شها يفي�ض 

ويفي�ض  املياه،  تغمرها  عندما  ال�شباحة  ح��ض 

املاء  فين�شكب  �شعته،  ف�ق  ميتلئ  عندما  ال�عاء 

على ج�انبه.

]اأي  ْلِب  اْلقمَ ِة  لمَ �صْ فمَ ِمْن  ُه  نَّ اإِ فمَ  ...«   قال ي�ش�ع: 

ُم.« )متى 12: 34(.  اْلفمَ ُم  لَّ كمَ تمَ  يمَ
k

من في�ض القلب[

فعندما يفي�ض قلبك، اإمنا يفي�ض عرب فمك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

k ف�شلة القلب: اأنظر ترجمات عربية اأخرى.

دع�ين  االإح�شان؟  في�ض  ننال  اأن  يعني  ماذا 

اإىل  حتتاج  اأنت  جداً:  ب�شيطة  بطريقة  ذلك  اأو�شح 

�رصاء ل�ازم مببلغ خم�شني دوالراً، لكنك ال متلك اإال 

اأربعني. فعندما تذهب اإىل ال�ش�ق، جتد اأنك  تت�ش�ق 

خم�شني  متلك  كنت  فــاإن  اكتفاء.  عــدم  حالة  يف 

دوالراً وحتتاج اإىل �رصاء ما ثمنه خم�ش�ن، تك�ن 

الت�ش�ق واأنت  اإىل  اإذا ذهبت  اأما  يف حالة اكتفاء؛ 

اأكرث من  اإىل  ول�شت حمتاجًا  �شتني دوالراً،  حتمل 

خم�شني، فاأنت تت�ش�ق يف حالة في�ض؛ اأنت متلك 

اأكرث من كفايتك، فاأنت اإذاً تتمتع بالفي�ض.

لنا  يقدم  ال  فه�  اهلل،  اإح�شان  مقيا�ض  ه�  هذا 

نعمته  امتالك  اإىل  �شعينا  ولــ�  كفايتنا.  جمــرد 

اأن مقيا�ض عطائه ه� الفي�ض،  باالإميان، ل�جدنا 

فيــــ�ض مـــــن الّلـــهفيــــ�ض مـــــن الّلـــه
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وهكذا يك�ن لنا اأكرث مما نحتاج اإليه.

وينبغي اأن نالحظ اأن الهدف االأخري من الفي�ض 

ه� »كل عمل �شالح.« فلي�ض االأمر من قبيل التنعم 

ه�  ما  كل  عمل  على  القدرة  يف  ه�  بل  ــاين،  االأن

�شالح.

بالفي�ض؟  يتمتع�ا  اأن  الأوالده  اهلل  يريد   ملاذا 

)اأعمال 20: 35(  ال�شبب العملي املحدد جنده يف 

حيث يقتب�ض ب�ل�ض كلمات ي�ش�ع قائاًل:

ْغُب�ٌط  : ممَ المَ ُه قمَ �ُص�عمَ اأمَنَّ اِت الرَّبِّ يمَ ِلممَ ِرينمَ كمَ كِّ ذمَ » ُمتمَ

ُ ِمنمَ الأمَْخِذ«. اُء اأمَْكثمَ طمَ ُه�مَ اْلعمَ

والغبطة هنا هي الربكة )انظر الرتجمة العربية 

لكن  االأخذ،  بركة يف  فهناك  امل�شرتكة(،  اجلديدة، 

اأوالد  اهلل  عند  لي�ض  اأعــظــم.  العطاء  يف  الــربكــة 

مف�شل�ن، لكنه يريد لكل اأوالده اأن يتمتع�ا بربكة 

ننح�رص يف  لئال  في�شه  اهلل  ي�فر  االأعظم.  العطاء 

بركة االأخذ فقط، بل نك�ن يف و�شع ي�ؤهلنا للتمتع 

بربكة العطاء التي هي اأعظم من بركة االأخذ.

وال�شتكمال تعليمي عن العطاء، اأريد اأن اأ�شيف 

كلمة حتذير: اإن اأردت اأن يك�ن لهذا التعليم قيمة 

ال  عمليًا.  اإميانك  عن  تعرب  اأن  عليك  حياتك،  يف 

اأق�ل؛ ال يكفي جمرد  اأن ت�شغي بذهنك ملا  يكفي 

ق�لك: »ح�شنًا، كان هذا تعليمًا جيداً؛ ما اأجمل هذه 

احلقائق! فاهلل يريد يل حياة االزدهار والفي�ض.« 

فاإن مل تتقدم خط�ة واحدة بعد هذه الكلمات، لن 

يتغري �شيء يف حياتك.
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هذا  فيها  تطبق  مرحلة  اإىل  ت�شل  اأن  ينبغي   

التعليم يف حياتك باالإميان، هذا اإن كنت قد اآمنت 

به. نقراأ يف )يعق�ب 2: 26(:

ا  ذمَ كمَ همَ يٌِّت،  ممَ ُروٍح  ِبُدونمَ  دمَ  �صمَ اْلمَ نَّ 
اأمَ ا  ممَ كمَ ُه  »لأمَنَّ

يٌِّت.«  اٍل ممَ اُن اأمَْي�صًا ِبُدوِن اأمَْعممَ الإِميمَ

رمبا ت�ؤمن يف كل �شيء، وال حت�شل على �شيء، 

اإال اإذا اأ�شفت االأعمال اإىل اإميانك؛ ينبغي اأن متار�ض 

االإميان العملي.

اأردت هذا الن�ع من الفي�ض الذي ياأتي    فاإن 

بالنعمة ال بالنام��ض، عليك اإذاً اأن مُتار�ض االإميان 

اأنت بالعطاء. هذا ما  اأن تبداأ  العملي؛ وهذا يعني 

تعرب عنه كلمات ي�ش�ع يف )ل�قا 6: 38(: »اأمَْعُط�ا 

اِئ�صًا ُيْعُط�نمَ ِف  ْهُزوزاً فمَ داً ممَ بَّ داً ُملمَ يِّ ْياًل جمَ ْ�ا كمَ ُتْعطمَ

اُل  ِكيُل�نمَ ُيكمَ ِذي ِبِه تمَ ْيِل الَّ ْف�ِس اْلكمَ ُه ِبنمَ اِنُكْم. لأمَنَّ اأمَْح�صمَ

ُكْم.« لمَ

  هل تريد اأن ُتعَطى؟ عليك اأن تعطي اأواًل. هذا 

ح�شب  بال�شل�ك  راغبًا  تكن  مل  فاإن  االإميــان،  ه� 

التي  العملية  ان�شياب  جمدت  اأنــك  جتد  ــان،  االإمي

تغمر حياتك باالزدهار والفي�ض من اهلل.

الزرع  اأن هناك فرتة بني  اأن نتذكر  لنا    البد 

يف  ويح�شد  الي�م  اأحدهم  يــزرع  فال  واحل�شاد؛ 

ُيلقي البذرة لكي مت�ت  اأن  الي�م التايل، بل عليه 

وتدفن يف االأر�ض، بعد ذلك ياأتي املح�ش�ل. هذا 

ما يعلمنا اإياه ب�ل�ض يف )غالطية 6: 9(:
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ْي ]وهذا يت�شمن عمل  ِل اخْلمَ ممَ ْل ِف عمَ ْف�صمَ المَ نمَ »فمَ

لمَ  ا  ُكنَّ اإِْن  ْقِتِه  ومَ ِف  ُد  ْح�صُ نمَ �صمَ ا  نمَ لأمَنَّ اخلري مبالنا[، 

 ». ِكلُّ نمَ

يق�ل ب�ل�ض ب�رصورة اأن ننتظر وقت اهلل املعني 

نكل،  ال  كنا  اإن  اهلل  وقت  يف  ف�شنح�شد  للح�شاد، 

اأي ال ن�شت�شلم. اأما اإن نفذ �شربنا اأو ذهب اإمياننا 

�شمانة  فال  املبادئ،  هذه  عن  اجتاهنا  تغري  اأو 

اأن نحيا  ينبغي  بالتمتع باملح�ش�ل،  اهلل  لنا من 

واأن ن�شلك باالإميان يف كل ج�انب حياتنا، ومن 

�شمنها جانب املال. 

نبذة عن امل�ؤلف

ولد »ديريك برن�ض« يف الهند عام 1915 من والدين 

من  اثنتني  يف  والالتينية  الي�نانية  تعلم  بريطانيني. 

اأ�شهر امل�ؤ�ش�شات التعليمية يف بريطانيا العظمى هما: 

كلية اأيت�ن وجامعة كامربدج. والتحق بع�ش�ية كلية 

»kings« للفل�شفة القدمية واملعا�رصة يف الفرتة ما بني 

اللغات العربية  ـ 1949( يف كامربدج. در�ض   1940(

واالآرامية كما يجيد عدداً من اللغات احلديثة.

الثانية،  العاملية  احلرب  من  االأوىل  ال�شن�ات  يف 

امللكي  للجي�ض  الطبي  الفيلق  يف  يخدم  كان  وبينما 

ي�ش�ع  الــرب  مع  برن�ض«  »ديريك  تقابل  الربيطاين، 

امل�شيح فتغرّيت حياته، وه� يكتب عن هذا االختبار 
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