
 ٣٣٧سـالة لرا
 

  ى كثيرينى كثيرينغِنغِن نُ نُننحح ونَ ونَ....اءاءفقرفقركَكَ
 

(Arabic – Poor, yet making many rich) 
 

 ى كثيرينى كثيرين نغِن نغِنحنحن ونَ ونَ....اءاءفقرفقركَكَ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 ولوِمنسولس الرالِة بؤِمِنى  الثانيِةرساح  كورنثوس إلى محاِدسالاألصسدأ العين ال نَقرداِشروالع تاِسع  : 
 

 " كمجهونَولين حنم عركَ. وفوناِئمتينا نَ وهحنَن حكَ. ايمؤدبيننَ وحغَن يرم كَ .قتولينحانَزنَى وحن 
ماًاِئدفرح ون .كفقراءنَ وحىِن نغْنكثيرين  .ال شَكأن ىلنَء نَا وحمِل نَنشَ كلَّك ١."ءى 
 

 ما حثَد أن حراُهللا مِماناً إنس نم صدغنيِهر يِطغَ ويى احتيف .ِهاِتاجلقدج بِس اءاِمفر الجاألصحاح ِةع 
ة ة طيطي ع عوو فهذا ه فهذا ه..بِهبِه بتع بتعحح ويفر ويفرههصيبصيبذ نَذ نَخُخُأأ وي ويههنْنْ ِم ِماكَلاكَل حتى ي حتى يهِِه علي عليطهطه وسل وسلاالًاالًى ومى ومنَنَ ِغ ِغ اُهللا اُهللاطاهطاهععأأان ان نسنسإإ  كلُّكلُّ": الخامس

 اننسواإل .عينه ين مجد ي ولنريفتِقحتاج س الم على أخيِهخُليب نوم .حتاجاز المو أعد بسونطالب مرشَالبو ."اِهللاِهللا
د دل العواح األح باألصِةعاِمفر الج ِسبكاِت قاَل .انيتاع الد من ِموال اكتفاء .ال بالماً غني يكون أنريد يبطبيعتِه

 ربضى يالِذ و ه هذاونوقار .ون قاراَل م امتلك ولوِه عليَلصا حبم ىوال يكتِف ." النظر النظرنن ِم ِمععببال تشْال تشْالعين العين  :نالثاِم
: ينانير العب إلىالِةسالر بكاِت  قاَل.داًب عله ان اإلنسارة إذا صقم ِنهة ولكنّمع ِناَل المإن. ىنَى الِغِف ثَلالم  بِهالعامة
"لتكنلتكنسير سير تكمالية ِمالية ِم خَ خَتكمننم م ححبةِِةبالم الال الم . .كونوا مكتفين بمنْنْا ِعا ِعكونوا مكتفين بمددكمنّنّ أل ألكمهأأ ال  ال :: قاَل قاَلههمِِمهلكأأ وال  وال لكترتركك٢."كك   
 

 كثيرِمون نالم ؤمنين تراهكم فقرإال أنّاء هأغْم نياءبح بهمحيِت وتضهماِلهمأنفِسو  بمِمهم نل اآلخَ أجرين .
 أغْلقدنوا كثيرينلي سفقط بح اِتاجالج بْلِدس بح ِةاجالر ضاًوح والنفس أي.أى النّ راسفيهم الر بي سوعسيح  الم

 ضاًر أياِض والحىاِضى الم ِفِةسئولي التثقل بالمَلعشِْم ملوا حونكثير. ِهمِتعى ِننَ ِغبساج ح احتيأل كلَّمى يالِذ
اربإظه المحِةبالم ضِةحيوالم ِةسيحيِفقِةاِد الص ى صٍةورع ةملي .تراهم ال شَكأن ىلء هنّلِك ومهبِنم عِةمسيح الم 

كمِليشَ كّلون ءى .قدموا وما زالوا يقدمِلون لماليين أعوازهمالض رةوري .هؤالء كنزهم العظيمم حفوظ لهى  ِفم
السماتو. إنب طرس الرِفوَلس ِهالِتى رساألولى األص حاح األول يِهى األقضل بقوِلنَ إلى الِغشير :"ممبباركأأ   اُهللا اُهللااركبو و ب

رربنَنَبا يا يسسوعوعالم ىىسيح الِذسيح الِذ المح ح سسببر ر حهِِهمِتمِتحالكثير ةِِة الكثيرولد ِل ِل..يةيةا ثاِنا ثاِننَنَ ولد ررجاِءاِءجح ح ىىبقي بقي امةِِةامي ي سسوعوعالم سيح ِمسيح ِم المناأل األن ممولِِل  ..اتاتوميرال  ال اٍثاٍثمير 
  دٍّدٍّعِِعستَستَالص مالص مخَخَان ِلان ِليميمإإ ب بونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِة بقو بقو الذين الذيننتمنتمأأ  كمكمجِلجِل أل ألاِتاِتوومم الس السىىحفوظ ِفحفوظ ِف م م..لُُلحِِحممضض وال ي وال يسسى وال يتدنّى وال يتدنّيفنَيفنَ

  ٣.رشَ البناع ِم أنوى ثالثِةا ِفنَ تأمالِترص نحاِءى واألغنينَوع الِغضوى مل ِف وبالتأم."خيرخيران األان األمم الز الزىى ِف ِفعلنعلن ي يننأأ
 

 همقدا ي مظمأع وام قدِفى أزِمنٍَة سابقٍة  هؤالء....اءاء كفقر كفقرواواارار ص ص،،ممرِهرِهيي أجل غَ أجل غَنن ِم ِم الذين الذيناءاءنينياألغْاألغْ: : أوالًأوالً 
اإلنسألخيِهان ان اإلنسوم اِضر اَلا زرنَا الحصِفى عكثير ونيقد مون.لي ِمس ما يِم بْلُلفض نأع ازِهوميقد مون .

اح ح األصى كورنثوسِنؤِم إلى م الثانيِةهالِتبرس وُلس الرولس بكتب لقد. ون يقتد بِهثالّ ممِهِدي سنذوا ِم اتخَمهألنّ
  ىىكك ِل ِلىىنِِن غَ غَووهه و و افتقر افتقركمكمجِلجِلأأ  نن ِم ِمههنّنّنَا يسوع المسيح أنَا يسوع المسيح أربربة ة ممعع ِن ِنرفونرفون تع تعنكمنكمإإفف": قوُليسيح  الموعس يبن الرن عالثاِم

  ٤."كمكمنفِسنفِسأأجل جل  أل ألقُقُنفَنفَأأ و وقُقُنِفنِفأأور ور رر س سا فبكلِّا فبكلِّنَنَأأا ا ممأأوو": بولس َلر قاشَى عاِناح الِثحوباألص. " بفقرِه بفقرِهنتمنتمأأنوا نوا ستغْستغْتَتَ
 

 هؤالء  إناتخَالذين ذوا السيدالم سيحا ثالً متحذوا حذوهي ضيئونم اِلعم الطريق أمامشَ البو .ِةريالعِن غَالمى 
ة رشَة عنَ الثاِمتْ بلغَحين و١٩١٠ ام عMacedonia ى  ِفتْدِلى و الِتMother Teresaثال بيل الِم وعلى س..همب

ذهتْبم عإر سِد إلى الهنٍْةاليى  ِفتْ واستقرCalcutta وحتى ع١٩٤٨ املتِْمع نَهاككم درٍةسم تطوٍةعتَ ثم ا ركته
 ارسد موِدجم ودع الطلق ِلواِءى اله ِف وتعليمهم بهمايِةنَ بالِع وتقوم.ِة الفقيراِءيارع باألحو الشّنال ِم األطفَفقرأ عمتجِل

                                                
١ ولس الرالة بؤِمِنى كورنثوس رسول الثانيِة إلى م٩: ٦س –

．
      لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،             ١٠ 

  ٥: ١٣ الرسالة إلى العبرانيين  ،        ٨: ١ &  ١٩: ٥ر الجاِمعِة  ِسف٢
  ٥ – ٣: ١  رسالة بطرس الرسول األولِى٣
                  ١٥: ١٢  &٩: ٨ رسالة بولس الرسول الثانيِة إلى مؤِمِنى كورنثوس ٤

http://www.google.ca/url?sa=U&start=8&q=http://www.mymacedonia.net/&e=9797
http://www.ewtn.com/motherteresa/
http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://www.gl.umbc.edu/~achatt1/calcutta.html&e=9797
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 امعتمبر سب نس ِماِمى الخَ ِفاتتْمو .دينرشَ والمِةزج والع األيتامالِة إلعٍةريي خٍَةسؤس مِة بإقامأتْد ب ثم.همألمثاِل
١٩٩٧ ومالتْا زالم ؤسةس ُلِمتحاس ما هMOTHER TERESA والِخدة الِتمى بداأتهتقوم بد واره بعدفاِت واه.  

واألمة ريكيLillian Trasher   ِلوىِف تْد Brunswick, Georgia ١٨٨٧ سبتمبر ٢٧ى ِفج ِم إلىتْاء صر 
ملجأ لأليتام ِفتْوأقام ى أسيوط عوِف١٩١١ ام ١٩١٥ام ى عكان وِففالً ِط٥٠أ  بالملج ١٩٦٠ام ى عصَل وع ددهم 

١٢٠٠ فارقتْوقد الح ١٩٦١ ديسمبر ١٧ اةَي .وماَلا زالم ا أ لجهمِمُل اسحالِذى يLillian Trasher  يقومبد رِهو . 

 ِةالميالعSamaritan's Purse   ِةسؤسمالب ٍةاجحنَ ٍةمدبِخ  FRANKLIN GRAHAM  يقوم ىاِلالح ارنَصع ىوِف
ام وِكإلطعاِءساليين األطفال مالج وعى والعاِةرنتِش المرينبد ول العوخَِةالم الفقير اصة بأفريقي١.اا وآسي   

 

 هنْ عاءى ج الِذ اِهللاليَلخَاهيم رب كإِةاعى والقنَوا بالتقوزيتم ....اللاللال الحال الحوا بالموا بالم اغتن اغتن الذين الذيناءاءيياألغناألغن: : نياًنياًثاثا 
 هالكَ وأم لوطاًاهيمبرإ عج استر وحين.ب والذهِةضى والِفواِشى الم ِفا جداًنيام غَبرأ وكان: لفر التكوين هذا القوبِس
ِلومكس دومه ِمالكَ وأمنالس بى أرادِل مكس دومأن كاِف يبالتنَئه ازل لهع نِهالِك أم.إ  يقبْل فلمبروقاَل.اهيم ال ال ":  له

 هنْ عاء ج ولقد.نياً غَمِلك الداو د وكان."امامررببأأ  تُتُييا أغنَا أغنَ أنَ أنَ فال تقوُل فال تقوُل لك لكووهها ا  م م كلِّ كلِّننعل وال ِمعل وال ِم نَ نَاكاكرر وال ِش وال ِشطاًطاًييذ خَذ خَخُخُآآ
  ٢."ةةامامررى وكَى وكَنَنَ وِغ وِغاماًاماًييأأ  بعبع شَ شَ وقد وقد..ةةححاِلاِل ص صةٍٍةببيي بشَ بشَاتَاتَوموم": رينشْع والِعاح التاِسحام األولى األصار األيفر أخببِس

 

 كانس ليمانغَنياً  الحكيم.فلقد جَل سالو حبِسى لوِكفر الماألول األص ث قوَلاح الثاِلحالر لب ه :"وقدوقد  
 وب أين عاءجو. "ككاِماِمييأأ   كّل كّللوِكلوِك الم المىى ِف ِفثلكثلك ِم ِملٌٌلجج ر ر ال يكون ال يكونههنّنّأأ حتى  حتى ..ةةامامى وكرى وكرنَنَ ِغ ِغألهأله تس تسا لما لم م مضاًضاًييأأ  طيتكطيتكععأأ

  وَلوَل وح وحهِِهتِِتيي ب بوَلوَل وح وحولهوله ح حتَتَ سيج سيجككنّنّأأ  سسأليألي  ..؟؟ اَهللا اَهللاأيوبأيوب  ىى يتِق يتِقاناًاناًجج م مهْلهْل": بلرطان ِلي الشّاح األول قوُلح األصفرِهبِس
  وفقدوب أيِةرب بتجب الرحم سلقد. "ضضرر األ األىى ِف ِفيِهيِهواِشواِش م متْتْرر فانتشَ فانتشَهِِهييدد ي ياَلاَلممععأأ  اركتَاركتَبب. . ؟؟ةٍٍةاحياحي نَ نَ كلِّ كلِّنن ِم ِما لها له م مكّلكّل
أيشَ كّلوب ءى.ا ب ولكنألصاح األخير ِمحفرِه ِسني سُلجالو حىأن أي الً صلى قاِئوب :"قدلِِل ع عقدمنّنّأأ  تُتُمككتستطيع كّل كّل تستطيع   
 ."ادادمم والر والراِباِب التر الترىى ِف ِفممندندأأ و ورفضرفضأأ  ككذِلذِللِِل  ىىنِِنيي ع عأتكأتك ر ر واآلن واآلنككنْنْ ع عتُتُععمِِم س سذن قدذن قدع األع األممبسبس  ..رر أم أمكك علي عليررسسعع وال ي وال يءٍٍءىىشَشَ
وردالر بس بأ ىيوبأجل ا صلى أل لمصابِهح.وز ادالر على كلِّب م ألا كان يِضوب ٣.فاًع 
 

 هماس إلى قوِت النّضع برفتِقاذا يمِل: ُلاء نتس قد....ممرِهرِهيي غَ غَاِباِبسس اغتنوا على ِح اغتنوا على ِح الذين الذيناءاءنينياألغْاألغْ: : ثاِلثاًثاِلثاً 
الضرذِلهْل. ؟ورى نّأل كهال ي وجدعلى األر ض مغِطا يى احتياِتاجولِك. كال. ر؟شَ البذِلن كي رإلى شَجع ر 

اناإلنسالشِِّهيوِل وم وشَِةرير هِهاِتولِل و.ديئة الرال وعطمع والنَشَجو.  والظلم والسلِبِبهقديكون اإلنس ِهنفِس ِلان 
  وقد.امرِهيغَ واِتردخَور والممالخُك .انة اإلدموا فريسحب فأص.يئة ساٍتادع ِلهماِتوا ذو أسلم كهؤالء الذين.ماًظاِل

يكونفقر جاً ناِتهع غَِهسلوِك ن ير السوى.أو إس ِهاِفرأو م اشَعِهاِترةئدي الر.ِهى أمثاِل ِفيقوُل  فالحكيمباألص اح ح
نّأل": ساِدالسهبس ِببام أٍةرز يفتِقٍةاني رالم رإ ءخُغيِفلى ر ا ."زبمبرو جعرل يفِهِلتكاس باألصحيقوُلراِشاح الع  :
"العلُُلاِماِمالعبي دٍٍد بير خْخْ رويفتِق يفتِقةٍٍةو راوب. "رألصحشْى والِعاِداح الحشَشَ":  يقوُلرينههوة الكَة الكَوسسالن تقتلهأل أل..الن تقتله نني ي دديهِِهيتأب تأب ي٤."غَلغَلان الشّان الشّي   
 

 وقدال  يكوناِت نَفقرِمج نان ألخيِه ظلم اإلنسف.ان اإلنس ِمكم أغْن فَالل اغتنوا باستغْاٍءنيعال  ضضفاءع .
اء  الفقر وفقراِءنيى األغْنَ ِغ يكون وقد.رينقوق اآلخَ على حاِءداع واالعِتدوبالمكر والِخ. فاق والِنِبِذوا بالكَاغتنُ
نتيجاِءة اعتدالد ال على ِةول القويعيفةض.إذ تتس قُابالح على ِشاتُكوم أسِلاِءر ِةحالد ارم.وتح اِئ على اقتنَرصا ه

  ٥. فقراً الفقيرداديز واالًم ىِنلغَ ااددز فيواناًعد و ظلماًهماِتمتلكَوذ على م وتستح.ةفَعستضل المور الدقهِل اهاِمدواستخْ
 

 زيزى القارئع ..أدعِل وكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..كأشكري ا ميتِننَ أغْنى بحبك. 
 تأسيس  قبَلابقاً سوفاًرعسيح مم الم د.سنَ وال دِبيل بال عم حنا ِمم كريم كم بد بْل.ب ذه أوٍةضى ال بِفيتِنفدو

الِتى.المالعص أرفع وعسم يار ِفى استِكالً. فادينَا البم عِدكقلتَ  على و نا مي :ي نم هال أخْرج خَارجاًقبْل إلى  . 
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٧: ١ يعقوب رسالة   ،              ٤٠ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ١
  ٢٨ :٢٩   سفر أخبار األيام األولى   ،       ٢٣: ١٤  &٢: ١٣ سفر التكوين ٢
   ٦ – ١: ٤٢  &١٠ – ٩: ١أيوب سفر      ،             ١٣: ٣سفر الملوك األول  ٣
  ٢٥: ٢١  &٤: ١٠ & ٢٦: ٦ األمثال سفر        ،  ٣٣: ١٥إلى مؤِمِنى كورنثوس ألولى رسالة بولس الرسول ا ٤
٥
  ٢٠ – ١٥: ١ إشعياء سفر                     ،    ٤: ٦  الالويينسفر 

http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://www.motherteresacause.info/&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=4&q=http://chi.gospelcom.net/DAILYF/2002/03/daily-03-27-2002.shtml&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=6&q=http://www.brunswickgeorgia.net/&e=9797
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