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ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  
 

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  ممنن جديیدةةٍ  حلقةٍ  ففيي بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 ممنن االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا ااألميینِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

يیَّة ععللىى تَشك االقسُّ  رركَّزَ  برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلَقةِ  ففيي  ممعع بأمانةٍ  االتعاُملِ  أأهھھھمِّ
.للَعطاءِ  ااإللهھيِّ  االلققااننوونن بَحَسبِ  بالمزيیدِ  ييأأتتيي عطاءَ االل أأننَّ  ووإإددررااككِ  االلآآخخرريينن٬،  

 

 االلددررااسسةة٬، ههذذهه نتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
٬، بِنِعمةِ  رِّ  االلُّطفِ  ببيينن مماا االمقابلةَ  للننررىى االرببِّ  االكبريیاءِ  ببيينن وومماا جهھٍة٬، ممنن وواالشَّ
.أأُخرىى جهھةٍ  ممنن وواالنِّزااعع  

 

 ِسفرِ  ممنن ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ا ااألووَّ  ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 

ااَءنا ُرُكُكْم٬،نَتْ  وَوااآلننْ   تَشك االقسِّ  إإعدااددِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسْفرِ  ِمنْ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سسممييثث  

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل وواالعدددِ  ععششرر٬، االلثثااننيي مةً  مًعا سسننتتننااوولل ذذللكك قبلَ  لكنْ  .ممننهه ااألووَّ  إإللىى قصيیرةةً  مقدِّ
.ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ   

 

 مماا االمقابلةَ  نستكملُ  ننححنن االلأأممثثاالل٬، ِسفرِ  ممنن ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  إإللىى بوصولِنا
 ندررسسُ  االسابقةِ  االَحلَقةِ  ممنن ببددأأنناا أأنَّنا ههنناا نذُكرَ  أأنن االُمفيیدِ  ووممنن .ووااألشرااررِ  ااألبرااررِ  ببيينن
.بيینهَھا مماا رراابطٍ  أأييِّ  وُوجوددُ  يیتحتَّمُ  ووللاا بذااتهِھا٬، مستقِلَّةً  قصيیرةةً  أأمثاًال   

 

لل وواالعدددِ  ععششرر٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ااستِعرااضضَ  ااآلننَ  وونبدأأُ  :ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 

.‘‘بَليِیدٌ  فهَُھوَ  االتَّْوبيِیخَ  يیُْبِغضُ  وَوَمنْ  ااْلَمْعِرفَة٬َ، يیُِحبُّ  االتَّأدِْديیبَ  يیُِحبُّ  َمنْ ’’  
 

 أأنن بعدَ  سيیحبُّك االلذذيي االلححككييمم تَوبيیخِ  ععنن ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي لكثيیرَ اا هھھھُناككَ  إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 



 ممنن االكثيیرُ  أأيیًضا ووههننااكك .االتَّوبيیخ يیكَرههُ  ألنَّهھ يیكَرهھھھُك؛ سيیجعلهُھ ااألحَمقِ  توبيیخَ  لكنَّ  .توبَِّخهھ
 ااتت٬،االذَّ  تَصحيیحِ  ممنن جانبًا االتَّوبيیخِ  ففيي االَحكيیمُ  وويیَِجدُ  .ووقُبولهِھ االتَّوبيیخ َمحبَّةِ  ععنن ااألمثاللِ 
 .ممننهه يیهھرببُ  ووللاا االتوبيیخَ  االحكيیمُ  يیحبُّ  للذذاا .بنفِسهھ ييررااههاا للاا رربَّما االلتتيي االحقيیقةِ  وومعرفةِ 
أأووننَ  االلذذيينن االلأأععمماالل ممددييرريي ممنن قليیًال  عددًداا هھھھُناككَ  لكنَّ  فعًال٬، ناددررٌ  أأمرٌ  ووههذذاا  بسؤااللِ  يیتجرَّ
 االعملِ  سسُ ووررئئيي .وواالتَّوبيیخ االتَّقويیمِ  ططَلَبِ  ممنن ططريیقةٌ  ووههذذهه .ففييههمم ررأأييههمم ععنن موظظَّفيیهھم
ُعهھ ببلل ممننهه٬، يیغَضبُ  ووللاا االتقويیمَ  يیطلبُ  وواالمتوااضعُ  االذكيُّ  .يیشجِّ  

 

التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن االلررااببعع إإللىى االلثثااننيي ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووججااء ععششرر٬،  

 

الِحُ ’’ ٬، قِبَلِ  ِمنْ  رِرًضى يیَنَاللُ  االصَّ ببِّ ا االرَّ  ااِإلْنَساننُ  يیُثَبَّتُ  َال  .َعليَْیهھِ  فيَیَْحُكمُ  ااْلَمَكايیِدِ  رَرُجلُ  أأَمَّ
،٬ ا بِالشَّرِّ يیقيِینَ  أأَْصلُ  أأَمَّ دِّ ا لِبَْعلهَِھا٬، تَاججٌ  ااْلفَاِضلَةُ  ااْلَمْرأأةَةُ  .يیَتَقَْلقَلُ  فََال  االصِّ  فََكنَْخرٍ  ااْلُمْخِزيیَةُ  أأَمَّ

.‘‘ِعظَاِمهھِ  فِي  
 

 االلححاادديي ألصحاححِ اا إإللىى ننتقِلَ  أأنن ععلليينناا االفاضلة٬ُ، االمرأأةةُ  تكوننُ  َمن نفهھَمَ  ووحتَّى
 بََركة٬ٌ، إإنَّهھا يیقوللُ  ككمماا لَزووِجهھا٬، تاججٌ  إإنَّهھا ععننههاا يیقوللُ  حيیثُ  ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن
ووجاتتِ  ععللىى كثيیًراا االمحبَّ  االلللهه نشكرُ  ننححنن للذذللكك  أأعطاهھھھُنَّ  االلللااتتيي االراائعاتتِ  االزَّ
.ببههاا يیفتخرُ  ووههوو حيیاتهَھ٬، تُزيیِّنُ  لَزووِجهھا تاججٌ  االلففااضضللةة فالمرأأةةُ  .للنناا  

 

التِنا نوااِصلُ وو  ععششرر٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن االسابِعِ  إإللىى االخامسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووججااء  

 

يیقيِینَ  أأَْفَكاررُ ’’ دِّ مِم٬، ُكُموننٌ  ااألَْشَرااررِ  َكَالممُ  .ِغشٌّ  ااألَْشَرااررِ  تََداابيِیرُ  .َعْدللٌ  االصِّ ا لِلدَّ  فَمُ  أأَمَّ
يیهِھمْ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ  ا يیَُكونُونَن٬، وَوال ْشَرااررُ ااألَ  تَْنقَلِبُ  .فيَیُنَجِّ يیقيِینَ  بيَْیتُ  أأَمَّ دِّ .‘‘فيَیَْثبُتُ  االصِّ  

 

.ههنناا قليیًال  مختلِفٌ  االطَّرححِ  أأُسلوببَ  لكنَّ  االثالِث٬، االعدددِ  ففيي جاءَ  مماا كثيیًراا االكالممُ  ههذذاا يیُشبهِھُ   
 

:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن وواالتاِسعَ  االثامنَ  االعددَديینِ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ا ااِإلْنَسانُن٬، يیُْحَمدُ  فِْطنَتهِھِ  بَِحَسبِ ’’  َخيْیرٌ  َعْبدٌ  وَولهَھُ  ااْلَحقيِیرُ  .لِْلهَھَوااننِ  فيَیَُكوننُ  ااْلقَْلبِ  ااْلُمْلتَِويي أأَمَّ
دِ  ِمنَ  .‘‘ااْلُخْبزُ  وَويیُْعِوزُزههُ  ااْلُمتََمجِّ  

 

دوونن ككثثييرروونن ففههننااكك للللااههتتمماامم؛ ُمثيیرٌ  كالممٌ  ههذذاا  االكالممُ  يیكثرُ  أأمرٌ  ووههذذاا أأنفَسهھُم٬، يیمجِّ
دُ  ممَّن حاًال  أأفضلُ  ههوو َعْبدٌ  ووللهه االمحتقَرَ  كنَّ لل .ففييهه .نفَسهھ يیمجِّ  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ووااللححاادديي االعاشرِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووججااء ععششرر٬،  

 



دِّيیقُ ’’ ا بهَِھيیَمتهِِھ٬، نَْفسَ  يیَُرااِعي االصِّ  يیَْشبَعُ  بَِحْقلهِھِ  لُ يیَْشتَغِ  َمنْ  .فَقَاِسيیَةٌ  ااألَْشَرااررِ  َمَرااِحمُ  أأَمَّ
ا ُخْبًزاا٬، .‘‘ااْلفهَْھمِ  َعِديیمُ  فهَُھوَ  ااْلبَطَّاليِینَ  تَابعُ  أأَمَّ  

 

ااء٬، ُمستَِمعيَّ  ههنناا٬، االتعليیقُ  حمةَ  أأننَّ  ههوو ااألعزَّ ُجلِ  عالمةٌ  ههيي للَحيیوااننِ  االرَّ  فالشخصُ  .االباررِّ  للرَّ
دِّيیقُ  .االعليِّ  االلللهه َمخلوقاتتِ  أأَحد ععللىى ييققسسوو ههوو ااْلَحيیوااناتتِ  معَ  االلققااسسيي  إإذًذاا فالصِّ
 االَحيیوااننِ  ععللىى يیترأأَّففُ  للذذللكك قلبهِھ٬، ففيي حاِضرةةٌ  االرحمةَ  ألننَّ  بهَِھيیَمتهِِھ؛ نَْفسَ  يیَُرااِعي
يیهھ .وويیَْرعاهه وويیُغذِّ  

 

 أأنحاءِ  ففيي شخصٌ  َجلَسَ  فإننْ  .االعَملِ  ممنن االعاطِطلِ  مقابِلَ  االمجتهَِھدِ  عنِ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
 َعِملَ  إإننْ  لكنْ  .فهَھم ببللاا ووههوو وومالهَھ٬، نفَسهھ أأضاععَ  ففققدد حقلهَھ٬، تاررًكا االبطَّاليین معَ  االلممددييننةة
 االَكَسِل٬، وونَْبذِ  وواالعملَ  ااالجتهھاددِ  ععللىى مباِشرٌ  تشجيیعٌ  ووههذذاا .ُخبًزاا يیشبَعُ  ففسسووفف َحْقلهِھ ففيي
دُ  ووههوو  إإننَّ  ببلل االلااججتتههاادد٬، ووعدممِ  وواالَكسلِ  للتَّوااكلِ  َمْدعاةةً  ليیسَ  االعليِّ  هللاِ  ااتِّباععَ  أأننَّ  فكرةةَ  يیؤكِّ
.كثيیًراا االُمحبَّ  هللاَ  يیُِسرُّ  مرٌ أأ ااالجتهھاددَ   

 

التِنا وونتابِعُ   ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسَّادِدسسَ  إإللىى ععششرر االلثثااننيي ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  ععششرر٬، االلثثااننيي  

 

يیرُ  ااْشتهََھى’’ رِّ يیقيِینَ  وَوأأَْصلُ  ااألَْشَراارِر٬، َصيْیدَ  االشِّ دِّ  َشَرككُ  االشَّفَتيَْینِ  َمْعِصيیَةِ  فِي .يیُْجِديي االصِّ
يیِر٬،االشِّ  ا رِّ دِّيیقُ  أأَمَّ يیقِ  ِمنَ  فيَیَْخُرججُ  االصِّ  وَوُمَكافَأةَةُ  فَِمهِھ٬، ثََمرِ  ِمنْ  َخيْیًراا يیَْشبَعُ  ااِإلْنَساننُ  .االضِّ

 .َحكيیمٌ  ففههوو االَمشورَرةةِ  ساِمعُ  أأّما َعيْینيَْیهِھ٬، فِي ُمْستَقيِیمٌ  ااْلَجاهھھِھلِ  ططَِريیقُ  .لهَھُ  تَُرددُّ  ااِإلْنَساننِ  يیََدييِ 
ا يیوِمهِھ٬، ففيي يیُعَرففُ  االجاهھھِھلِ  َغَضبُ  .‘‘ذَذكيٌّ  ففههوو االهَھوااننِ  ساتِرُ  أأمَّ  

 

 .َعقلهِھ َصوتتَ  إإالَّ  يیسَمعُ  ووللاا ففققطط٬، ررأأيیهَھ إإالَّ  يیتبَعُ  للاا االجاهھھِھلَ  أأننَّ  ههنناا نذُكرَ  أأنن االمهھمِّ  ممنن
 ككذذللكك يیكوننُ  صحيیًحا ييررااهه مماا أأننَّ  يیصدِّققَ  ألننْ  يیقودُدهه ووههذذاا أأحًداا٬، يیَستَشيیرُ  للاا ففههوو للذذللكك
 ييررىى للاا فربَّما ررأأيیهِھ٬، غيیرَ  آآَخرَ  ررأأيیًا ااإلنساننُ  يیطلُبَ  أأنن كمةِ االحِ  منَ  أأننَّ  غيیرَ  .ببااللففععلل
 ههوو هھھھُنا وواالَكالممُ  للَخالصِص؛ االمشيیريینَ  كثرةةَ  يیمتَِدححُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ  .غيیُرهه يیَرااههُ  مماا شيیئًا
.االُحَكماءَ  االُمشيیريینَ  عنِ   

 

 أأنن يیُحاوِوللُ  ووللاا فَِمهھ٬، ننمم ااألمرَ  يیُخِرججُ  االلذذيي االجاهھھھِل٬، غضبِ  ععنن االمقطعُ  يیتكلَّمُ  ذذللكك بعدَ 
ا .يیُخفيیهَھ ررُ  االذكيُّ  أأمَّ .ععننهه ووييتتغغااضضىى ااألمرَ  ييننسسىى أأنن فيیُقرِّ  

 

:ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسابعَ  االعدددِ  ففيي االحكيیمُ  يیقوللُ  ذذللكك بعدَ   
 

ههْ  َمنْ ’’ اهھھِھدُ  ااْلَعْدلَل٬، يیُْظهِھرِ  بِاْلَحقِّ  يیَتَفَوَّ ا يیُْظهِھرُ  ااْلَكاذِذببُ  وَواالشَّ  ططَْعنِ  ِمْثلَ  يیهَْھُذررُ  َمنْ  يیُوَجدُ  .ِغّشً
يْیِف٬، .‘‘ففششففااء االلححككممااء للسساانن أأمماا االسَّ  

 

 االرببُّ  ووليیُساِعْدنا .االسَّيیفِ  َكطَْعنِ  ااآلَخريینَ  يیقطِّعَ  أأنن يیمكنُ  االناسسِ  َكالممَ  أأننَّ  االمقطعُ  ههذذاا وويیقوللُ 
 ااآلخريینَ  يیجرححُ  االلذذيي كالسَّيیفِ  االلِّساننَ  نستَخدممَ  أأالَّ  ووليیُساِعْدنا .حاددٌّ  لساننٌ  لَديینا يیكوننَ  أأالَّ 



ُرهھھھُم يیةً  ووتكوننَ  االلششااففيي٬، كالبَلَساننِ  كلماتُنا تَكوننَ  أأنن ووأأُصلِّي .وويیُدمِّ  إإننِ  .للللآآخخرريينن ُمعزِّ
ا االناسسُ  يیبحثُ  ففسسووفف االلآآخخرريينن٬، لتَدميیرِ  أأددااةةً  ليیكوننَ  لسانهَھ ااإلنساننُ  ااستخدممَ   يیداافِعوننَ  عمَّ
 االمدمِّرِ  بالَكالممِ  يیُلقي المِم٬،بالكَ  ِصرااععٍ  دداائرةةَ  ااإلنساننُ  ههذذاا يیدُخلُ  ووسوففَ  أأنفِسهھم٬، ععنن ببهه
ا .ِمثلهَھ وويیتلقَّى  االسَّهھلِ  ممنن يیكوننُ  فَسوففَ  ووإإليَیهِھم٬، االلآآخخرريينن بشأننِ  بالخيیرِ  يیتحدَّثثُ  االلذذيي أأمَّ
 االلأأخخططااء منَ  االكثيیرَ  منَّا ووااحدٍ  كلِّ  ففيي أأننَّ  ننننسسىى أأالَّ  ووعليَینا .االنَّاسسِ  ممنن االمديیحَ  يیناللَ  أأنن
يیاقق٬، ههذذاا ييووفف .كثيیرووننَ  يیُالِحظَهھا أأنن يیمكنُ  االلتتيي  ههننااكك’’ :تَقولل مأثوررةةٌ  عباررةةٌ  هھھھُناكك االسِّ
 شخصٍ  أأسوأأِ  ففيي االَخيیرِ  ممنن االكثيیرُ  ووههننااكك ففيينناا٬، شخصٍ  أأفضلِ  ففيي االخطأِ  ممنن االكثيیرُ 
.بعضٍ  ععنن بعُضنا نتكلَّمَ  أأالَّ  االِحكمةِ  ممنن للذذاا .‘‘ففيينناا  

 

 .أأيیًضا للهھَدممِ  تكوننَ  أأنن مكنُ يي ككمماا للبِناء٬، تُستَخَدممَ  أأنن يیمكنُ  كلماتِنا أأننَّ  نذُكرَ  أأنن االجيیِّدِ  وومنَ 
ديیقِ  االنَّوععُ  ففمماا َصديیٍق٬، ععنن منَّا كلٌّ  يیبَحثُ  ووححيينن لهُھ؟ االلذذيي االصَّ  ددووننَ  ننجذبُب٬، إإنَّنا نفضِّ
،٬  بِجوااررِ  يیكوننَ  أأنن يیُحبُّ  َمن منَّا ووليیسَ  .باستِمرااررٍ  يیَبنونَنا االلذذيينن االلأأصصددققااء إإللىى شكٍّ
ا .االوقتِ  ططَوااللَ  هھھھَدِمنا ععللىى يیعَملُ  َشخصٍ  قيیقُ  االطيیِّبُ  شخصُ االل أأمَّ  يیُجاِملُ  االلذذيي وواالرَّ
.بِِرفقَتهِھ يیستَمتِعوننَ  تقريیبًا فالجميیعُ  االلآآخخرريينن٬،  

 

يیاققِ  ووففيي  االفكرَ  أأووِ  االُمنَكِسَر٬، االقلبَ  يیَشفي االُحَكماءِ  كالممَ  أأننَّ  االمقطَعُ  يیُعلِّمنا نفِسهھ٬، االسِّ
ُموننَ  ألنَّهھم االُحَكماء؛ َكالممِ  ففيي ِشفاءٌ  ووهھھھُناككَ  .االمريیضَ   أأنَّهھم ككمماا .االُمخلِصة صيیحةَ االلنن يیقدِّ
 .مشوررةةٍ  ددووننَ  وَوحيیًداا ظظلَّ  للوو ييررااههاا أأنن للهه كاننَ  مماا أأمورًراا ييررىى االمشوررةةِ  ططالبَ  يیَجعلُوننَ 
مواا االُحَكماء٬، بِلِساننِ  يیتمتَّعواا أأنن االكنائسِ  قاددةةَ  االرببُّ  فليیُعطِ  .لرعيیَّتهِِھم االشَّفاءَ  فيیقدِّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلثثااننيي حاححِ االلأأصص ممنن عشرَ  االتاسعَ  االَعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ووَصْلنا  
 

ْدققِ  َشفَةُ ’’ .‘‘ااْلَعيْینِ  ططَْرفَةِ  إإِلَى هھھُھوَ  إإِنََّما ااْلَكِذببِ  وَولَِساننُ  ااألَبَِد٬، إإِلَى تَْثبُتُ  االصِّ  
 

ةةً  االِكذبةُ  صَمَدتتِ  للوو فحتَّى .سيیَبقى مماا ههوو االحقَّ  أأننَّ  االكالممُ  ههذذاا ووييععننيي  ممنن ططويیلةً  مدَّ
من٬، .تََضحَ تُف أأنن ههوو مصيیَرهھھھا فإننَّ  االزَّ  

 

 االلثثااننيي إإللىى االِعشريینَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي االحكيیمةِ  االكلماتتِ  ههذذهه ددررااسةِ  ففيي وونستمرُّ 
:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ   

 

ُرووننَ  االَِّذيینَ  قَْلبِ  فِي ااْلِغشُّ ’’ ٬، فِي يیُفَكِّ ا االشَّرِّ  يیُِصيیبُ  َال  .فََرححٌ  فَلهَُھمْ  بِالسََّالممِ  ااْلُمِشيیُرووننَ  أأَمَّ
دِّيیقَ  ا َشرٌّ  االصِّ ببِّ  َكَرااهھھَھةُ  .ُسوًءاا فيَیَْمتَلِئُوننَ  ااألَْشَرااررُ  أأَمَّ ا َكِذبٍب٬، َشفَتَا االرَّ  االعاِملوننَ  أأمَّ

دققِ  .‘‘فِرضاههُ  بالصِّ  
 

٬، َمكَرهھھھةٌ  إإنَّهھا ععننههاا ققييلل كثيیرةةٌ  أأموررٌ  ووهھھھُناككَ  .االلأأخخييررةة بالدَّيینونةِ  االكالممُ  ههذذاا وويیتعلَّقُ   للرببِّ
 ووَشفَتا االلممتتععااللييةة٬، االُعيیوننُ  ووممننههاا برناَمِجنا٬، ممنن سابقةٍ  قةٍ َحلَ  ففيي تناوَوْلناهھھھا ووققدد
٬، ووموااززيینُ  االلككذذبب٬، .االلإإخخووةة ببيينن االُخصوماتتِ  ووززاارِرععُ  االِغشِّ  

 



٬، يیُبِغُضهھ مماا نفَعلَ  أأنن بالتأكيیدِ  نريیدُ  للاا ووننححنن ٬، كلمةَ  ندررسسَ  أأنن االِحكمةِ  فِمنَ  للذذاا االرببُّ  االرببِّ
ريیحةَ  ااألموررَ  لنعرففَ  .يیُبِغُضهھا إإنَّهھ االرببُّ  قاللَ  االلتتيي االصَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االسابِعِ  إإللىى وواالِعشريینَ  االثالِثِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬، االلثثااننيي  

 

ُجلُ ’’ ِكيُّ  االرَّ اأأَ  تَُسودُد٬، ااْلُمْجتهَِھِديینَ  يیَدُ  .بِاْلَحَمقِ  يیُنَادِديي ااْلَجاهھھِھلِ  وَوقَْلبُ  ااْلَمْعِرفَة٬َ، يیَْستُرُ  االذَّ  مَّ
ْخَوةةُ  ُجلِ  قَْلبِ  فِي ااْلَغمُّ  .ااْلِجْزيیَةِ  تَْحتَ  فَتَُكوننُ  االرَّ ُحهھُ  االطَّيیِّبَةُ  وَوااْلَكلَِمةُ  يیُْحنيِیهِھ٬، االرَّ  .تُفَرِّ

دِّيیقُ  ا َصاِحبهَھ٬ُ، يیهَْھِديي االصِّ َخاوَوةةُ  .فَتُِضلُّهُھمْ  ااألَْشَرااررِ  ططَِريیقُ  أأَمَّ ا َصيْیًداا٬، تَْمِسكُ  َال  االرَّ  ثَْروَوةةُ  أأَمَّ
.‘‘ااالْجتهَِھاددُ  فهَِھيَ  ااْلَكِريیَمةُ  ْنَساننِ ااإلِ   

 

يیدَ  يیَديینُ  أأنَّهھ إإذًذاا االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیعلُِّمنا ددِ  االصَّ يید٬، ُمتعةِ  لمجرَّ ا االصَّ يیدُ  أأمَّ  ففههوو لألكلِ  االصَّ
خاووةةَ  أأننَّ  أأيیًضا يیعلُِّمنا االمقطعَ  ههذذاا أأننَّ  غغييرر .َمقبولل  آآَخر تشجيیعٌ  ووههذذاا .َصيیًداا تُمِسكُ  للاا االرَّ
 َعملهِھ ففيي يیجتهِھدْ  فَمن .االَحكيیمُ  ببههاا يیتمتَّعُ  ثَرووةةً  ااالْجتهِھاددَ  أأننَّ  ييررىى فا"ُ  .ججتتههااددااللاا ععللىى
.ااجتهھادِدهه ثمرَ  يیَِجدْ  ِخْدمتهِھ٬، أأوو  

 

:ففييهه وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االثامنِ  االعدددِ  ففيي ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححَ  وونختَتِمُ   
 

.‘‘َمْوتتَ  َال  َمْسلِِكهھِ  ططَِريیقِ  وَوفِي َحيیَاةة٬ٌ، ااْلبِرِّ  َسبيِیلِ  فِي’’  
 

يیاقِق٬، ههذذاا ووففيي  ععششرر االلححاادديي ااألصحاححِ  يیوحنَّا إإنجيیلِ  ففيي االمسيیحُ  يیسوععُ  ققاالل االسِّ
:ووااللععششرريينن االساددسسِ  وواالعدددِ   

 

.‘‘ااألَبَدِ  إإِلَى يیَُموتتَ  فَلَنْ  بِي وَوآآَمنَ  َحيیًّا َكاننَ  َمنْ  ُكلُّ ’’  
 

 ررسالتهِھ ففيي االرسوللُ  بولسُ  يیَقوللُ  االلأأببدد٬، إإللىى االموتتِ  بعدممِ  االمقصوددَ  نفهھَمَ  ووحتَّى
للِ  ووااألعدااددِ  االلخخااممسس٬، ااألصحاححِ  كورِرنثوسسَ  أأهھھھلِ  إإللىى االلثثااننييةة  ووااللثثااننيي ااألووَّ
:ووااللثثااممنن وواالسادِدسسِ   

 

٬، َخيْیَمتِنَا بيَْیتُ  نُقِضَ  إإنِنْ  أأَنَّهھُ  نَْعلَمُ  ألَنَّنَا’’ َماوَوااتتِ  فِي فَلَنَا ااألرَْرِضيُّ  َغيْیرُ  بيَْیتٌ  هللا٬ِ، ِمنَ  بِنَاءٌ  االسَّ
 االَِّذيي َمْسَكنَنَا فَْوقهََھا نَْلبَسَ  أأنَنْ  إإِلَى ُمْشتَاقيِینَ  نَئِنُّ  أأيَْیًضا هھھھِذههِ  فِي فَإِنَّنَا .ييٌّ أأَبَدِ  بيِیٍَد٬، َمْصنُوععٍ 

 وَونَْحنُ  أأَنَّنَا وَوَعالُِموننَ  ِحيینٍ  ُكلَّ  وَوااثِقُوننَ  نَْحنُ  فَإذًِذاا [االسادِدسسُ  االعدددُ  ااآلننَ ]...االسََّماءِ  ِمنَ 
بُوننَ  فَنَْحنُ  ااْلَجَسِد٬، فِي ُمْستَْوطِطنُوننَ  ببِّ  َعنِ  ُمتََغرِّ  وَونَُسرُّ  فَنَثِقُ  [االثامنُ  االعدددُ  ووااآلننَ ]...االرَّ

ببِّ  ِعْندَ  وَونَْستَْوطِطنَ  ااْلَجَسدِ  َعنِ  نَتََغرَّببَ  أأنَنْ  بِاألوَْولَى .‘‘االرَّ  
 

لل هھھھُناكك ببلل َموتت٬، يیوجدُ  للاا أأنَّهھ ههذذاا ووييععننيي ٬، ووتَغيیيیرٌ  تَحوُّ ووحح تنتقلُ  ححييثث جسدييٌّ  االرُّ
 َسبَقَنا حيیثُ  كبيیٌر٬، بيَیتٌ  إإنَّهھ يیسوععُ  ععننهه ققاالل مماا إإللىى االَجَسد٬، أأييِ  أأررضيیَّة٬،االل االَخيیمةِ  ههذذهه ممنن
ررُ  أأنَّنا ههذذاا ووممععننىى .هھھھُناككَ  َمنازِزللَ  للنناا ليیُعدَّ   االَخيیمة ههذذهه ممنن ررووحيیًّا مماا يیوممٍ  ففيي سنتحرَّ
 أأننَّ  ووككمماا .للنناا االمحبُّ  االلللهه أأعدَّهه أأبدييٍّ  جديیدٍ  بناءٍ  إإللىى ووننتقلُ  ااألررضِض٬، ععللىى االجسديیَّةِ 



مَ  االخالِقَ  "َ اا  للللممؤؤممننيينن أأَعدَّ  ففققدد االلأأررضض٬، َكوكبِ  ععللىى ليیوَجدَ  االجسدَ  ههذذاا َصمَّ
ًما آآَخر َجسًداا بالمسيیحِ   للههذذاا محالة٬َ، للاا سيیَفنى ااألررضيُّ  فجسُدنا .االسَّماء ليیُناسبَ  ُمصمَّ
 للمم أأبدييٍّ  بيَْیتٍ  إإللىى ااالنتقاللِ  إإللىى ُمْشتَاقيِینَ  نَئِنُّ  االِخيیامم ههذذهه ففيي االلممووججووددوونن ففننححنن
.يیدٌ  صنَْعهھتت  

 

 مقارَرنة االسَّماء صوررةةِ  معَ  متجانِسٌ  دداائمٌ  نموذذججٌ  ههوو للنناا االلذذيي االجديیدَ  االَجَسدَ  فإننَّ  ووههككذذاا
؛ االجسدَ  ههذذاا نهُھيینَ  أأالَّ  عليَینا أأننَّ  غغييرر .االلففااننيي االحاليِّ  بجسِدنا  أأيیًضا ففههوو ااألررضيَّ
مٌ   االعليُّ  هللاُ  وَوَضَعهھا االلتتيي االقُْدررااتتِ  أأججمملل ففمماا االلإإببددااعع٬، ففيي غايیةٍ  نحوٍ  ععللىى مصمَّ
!أأَجسادِدنا ففيي  

 

٬، االجسدييِّ  ذذللكك ففيي نكوننُ  ووحيینَما  للمؤمنِ  يیحُدثثُ  ففمماا .َموتتٌ  هھھھُناككَ  يیكوننَ  ففللنن ااألبدييِّ
 أأنن االدقيیقِ  غغييرر ففممنن للذذاا ااألبديیَّة٬، االَحيیاةةِ  إإللىى االَحيیاةةِ  ههذذهه ممنن يینتَقِلُ  أأنَّهھ ههوو ببااللممسسييحح
 ككيي ممننههاا وويینطلِقَ  ااألررِضيیَّة٬َ، َخيیمتهَھ يیتُرككَ  االمؤمنَ  أأننَّ  ههوو يیحُصلُ  مماا ببلل ماتَت٬، إإنَّهھ نقوللُ 
 بيیدٍ  مصنوععٍ  غيیرِ  االسَّماء ففيي أأبدييٍّ  بِناءٍ  إإللىى يینتقِلُ  حيیثُ  ووَجديیٍد٬، َجميیلٍ  بُعدٍ  ففيي يیعيیشَ 
.االسَّماءِ  ففيي االَعيیشِ  منَ  نتمكَّنَ  ككيي للنناا االقديیرُ  االلللهه أأعدَّهه ببلل بشريیَّة٬،  

 

 ااستمراارريیَّةً  ففييهه نَِجدُ  حيیثُ  االلأأممثثاالل٬، ِسفرِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  وولننتَقِلِ 
يیر٬، االباررِّ  ببيينن مماا للمقابَلة  وواالرجلِ  االوصيیَّة ووكاِسرِ  ووااللممسستتههززئئ٬، وواالحكيیمِ  وواالشرِّ
الح .االصَّ  

 

لل منَ  ااألعدااددَ  ااآلننَ  وولنقرأأِ  :ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االثالثَ  االلأأصصححااحح ممنن االسابِعِ  إإللىى ااألووَّ  
 

 يیَأُْكلُ  فَِمهھِ  ثََمَرةةِ  ِمنْ  .ااْنتهَِھارًراا يیَْسَمعُ  للاا وَوااْلُمْستهَْھِزئئُ  أأَبيِیهِھ٬، تَأدِْديیبَ  يیَْقبَلُ  ااْلَحِكيیمُ  ااالْبنُ ’’
 فَلهَھُ  َشفَتيَْیهھِ  يیَْشَحرْ  َمنْ  .نَْفَسهھُ  يیَْحفَظُ  فََمهھُ  يیَْحفَظُ  َمنْ  .ظظُْلمٌ  ااْلَغادِدرِريینَ  وَوَمَرااممُ  َخيْیًراا٬، ااِإلْنَساننُ 
دِّيیقُ  .تَْسَمنُ  ااْلُمْجتهَِھِديینَ  وَونَْفسُ  لهََھا٬، ءَ َشيْ  وَوَال  تَْشتهَِھي ااْلَكْسَالننِ  نَْفسُ  .هھھَھَالككٌ   يیُْبِغضُ  االصِّ
يیرُ  َكِذبٍب٬، َكَالممَ  رِّ رُّ  ططَِريیقهَھ٬ُ، ااْلَكاِملَ  يیَْحفَظُ  ااْلبِرُّ  .وَويیُْخِجلُ  يیُْخِزيي وَواالشِّ  .ااْلَخاطِطئَ  يیَْقلِبُ  وَواالشَّ

.‘‘َجِزيیلٌ  ِغنًى ِعْنَدههُ ووَ  يیَتَفَاقَرُ  وَوَمنْ  ِعْنَدهه٬ُ، َشْيءَ  وَوَال  يیَتََغانَى َمنْ  يیُوَجدُ   
 

يیَّة٬، باألُموررِ  يیُقاسسُ  للاا االحقيیقيَّ  االِغنى أأننَّ  االمقطَعِ  ههذذاا ممنن ااألخيیرُ  االجزءُ  يیعلُِّمنا  ههوو ببلل االماددِّ
ووحيیَّاتت مرتَبِطٌ   مباَشرةةً  اانتِقالِنا بعدَ  مَعنا سيیظلُّ  مماا ههوو االحقيیقيُّ  فالِغنى .ااألبديیَّة ووااألموررِ  بالرُّ
 االَحيیاةةِ  ههذذهه ففيي كثيیرووننَ  أأغنيِیاءُ  فهھُناكك .ااألبديیَّةِ  منازِزلِنا إإللىى ةةِ االلببااططلل االحيیاةةِ  ههذذهه ممنن
ليینَ  أأشبهَھ ووصصاارروواا َموتهِھم٬، ممنن لَْحظاتتٍ  بعدَ  ِغناهھھھم حقيیقةُ  ُكِشفَتْ   بالَعكسِ  وواالُعكسِ  .بالمتَسوِّ
 ظاتتٍ بِلَحْ  َموتهِِھم بعدَ  لكنْ  َحيیاتهِھم٬، ططَوااللَ  شيءٌ  لََديیهھم يیُكنْ  للمم كثيیريینَ  ههننااكك إإننَّ  إإذذ أأيیًضا؛
ووحيیَّة ثَْرووااتهُھُم ووبرزَزتتْ  لنُفوِسهِھم٬، االحقيیقيُّ  االلغغننىى ظظهھَرَ  .االرُّ  

 

 االلثثااننيي ااألصحاححِ  للووققاا إإنجيیلِ  ففيي بَِمثَلٍ  االمسيیحُ  يیسوععُ  تكلَّم ااإلططارِر٬، ههذذاا ووففيي
  :قاللَ  حيیثُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي االعدددِ  إإللىى ععششرر االساددسسَ  االعدددِ  ممنن وواابتدااءً  ععششرر٬،

 



 َمْوِضعٌ  لِي ليَْیسَ  ألنَنْ  أأَْعَمُل٬، َماذَذاا :قَائًِال  نَْفِسهھِ  فِي فَفَكَّرَ   ُكورَرتهُھ٬ُ، ْخَصبَتْ أأَ  َغنِيٌّ  إإِْنَساننٌ ...’’
 َجِميیعَ  هھھُھنَاككَ  وَوأأَْجَمعُ  أأَْعظََم٬، وَوأأَْبنِي َمَخازِزنِي أأهھھَْھِدممُ  :هھھھَذاا أأَْعَملُ  :وَوقَاللَ  أأَْثَمارِريي؟ فيِیهھِ  أأَْجَمعُ 
تِي  .َكثيِیَرةةٍ  لِِسنيِینَ  َمْوُضوَعةٌ  َكثيِیَرةة٬ٌ، َخيْیَرااتتٌ  لَكِ  نَْفسُ  يیَا :ييلِنَْفسِ  وَوأأَقُوللُ  وَوَخيْیَرااتِي٬، غالَّ
 ِمْنَك٬، نَْفُسكَ  تُْطلَبُ  االلَّيْیلَةَ  هھھھِذههِ  !َغبِيُّ  يیَا :هللاُ  لهَھُ  فَقَاللَ   !وَوااْفَرِحي وَوااْشَربِي وَوُكلِي ااْستَِريیِحي

.‘‘ِ◌"ِ  َغنيِیًّا هھھُھوَ  وَوليَْیسَ  لِنَْفِسهھِ  ْكنِزُ يیَ  االَِّذيي هھھھَكَذاا تَُكونُن؟ لَِمنْ  أأَْعَددْدتهََھا االَّتِي فهَھِذههِ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  االحقيیقيیَّة٬ُ، فالثَّْرووااتتُ   للنن ثَْرووااتتٌ  ووههيي االسَّماء٬، ففيي توَضعُ  االلتتيي ههيي ااألعزَّ
 هھھھُناككَ  أأننَّ  نستنتجُ  ووههككذذاا .االَحقيیقيّ  االِغنى ففييههاا ببلل قيیمتهَھا٬، تَخَسرَ  أأنن يیمكنُ  ووللاا تزوولَل٬،
 فُقَرااَء٬، يیَبدوونن َمن ووهھھھُناككَ  .شيیئًا يیملِكوننَ  للاا االلووااققعع ففيي لكنَّهھم اا٬،جدًّ  أأغنيیاءَ  يیَبدوونن َمن
ووححِ  عالَمِ  ففيي لكنَّهھم اا أأغنيیاءُ  االرُّ  ممنن ااإلنساننُ  يیمتَلُكهھ ببمماا االِغنى يیَقيیسُ  للاا ااألميینُ  فا"ُ  .جّدً
 ققاالل االمنطلَقِ  ههذذاا وومنْ  .االسَّماء ففيي ااإلنساننُ  يیدَّخُرهه ببمماا يیَقيیُسهھ ببلل أأررضيیَّة٬، ممتلكاتتٍ 
 وواالعدددِ  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي ووتحديیًداا االَجبَِل٬، ععللىى االموعظةِ  ففيي سوععُ يي
:االلععششرريينن  

 

َماِء٬، فِي ُكنُوزًزاا لَُكمْ  ااْكنُِزوواا بَلِ ’’  يیَْنقُبُ  َال  وَوَحيْیثُ  َصَدأأ٬ٌ، وَوَال  ُسوسسٌ  يیُْفِسدُ  الَ  َحيْیثُ  االسَّ
.‘‘يیَْسِرقُوننَ  وَوَال  َسارِرقُوننَ   

 

االلخخااتتممةة  

مم) (ننااممججااللببرر مقدِّ  
 

اا يیكوننُ  االحكيیمَ  أأننَّ  االيیوممِ  َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا ا االلآآخخرريينن٬، نَصيیحةِ  إإللىى يیستمعَ  ألننْ  مستعّدً  أأمَّ
 أأنن ههيي االكبريیاءِ  ممنن للتخلُّص االوحيیدةةُ  ووااللططررييققةة .االنصيیحةَ  يیرفُضُ  مماا فعاددةةً  االمتكبِّرُ 
ليیبِ  إإللىى ننأأتتيي ححيينن إإالَّ  ههذذاا يیحُدثثُ  ووللاا االعتيیَق٬، إإنسانَنا نُميیتَ   حيیاتَنا عَ وونُخضِ  االصَّ
.االحيِّ  االمسيیحِ  يیسوععَ  ُسلطاننِ  تتححتت  

 

 ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  يیُتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ ببررننااممجج ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
.ووااللااججتتههاادد االلككببررييااء ببيينن مماا بالمقارَرنة االلأأممثثاالل لِسفرِ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 .االِكبريیاءَ  ووترفُضَ  حيیاتِكَ  ففيي االتوااُضعَ  تْطلُبَ  أأنن لمستَِمع٬،اا ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 يیمكنُ  سسييننااررييوو أأجَملُ  ههذذاا ألننَّ  لَِحيیاتَِك؛ االَعليیم هللاِ  َمشيیئةِ  بَحَسبِ  تعيیشَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي
ببِّ  تبتهَِھجَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .إإنساننٍ  أأييُّ  يیَعيیَشهھ أأنن  وولملكوتهِھ االمجدِ  للهه خالِصنا٬، إإلهھِ  بالرَّ
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .متدااددِ االلاا  


