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 629# 988 :ررققمم ااإلذذااعيیَّة االلححللققةة
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 االصالحِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 االِكبريیاءِ  ببيينن مماا بُمقارَرنَتهِھِ  تَشك االقسُّ  شاررَكنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االَحلَقةِ  ففيي
 أأشيیاءَ  ببيينن مماا االمقابَالتتِ  ممنن بالكثيیرِ  ززااِخرٌ  ااألمثاللُ  ِسفَ  أأننَّ  الَحْظنا ووققدد ووااللااججتتههاادد٬،
.متضاددَّةةٍ   

 

٬، هللاِ  بنعمةِ  نتابُِع٬، سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي  االمحبِّ
 للموااقفِ  االلممتتببااييننةة االنتائجِ  ممنن االمزيیدَ  للننررىى بالِحكمةِ  االغنيِّ  االسِّفرِ  ههذذهه ففيي ددررااَستَنا
.االدَّوواامم ععللىى نوااِجهھهُھا االلتتيي حيیاتيیَّةاالل  

 

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

 

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

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ٬،ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:ففييههاا وونقرأأُ  االعاِشِر٬، إإللىى االثامنِ  ممنن ووااألعدااددِ  عشَر٬، االثالثَ   

 

ا ِغنَاهه٬ُ، رَرُجل نَْفسِ  فِْديیَةُ ’’ يیقيِینَ  نُوررُ  .ااْنتهَِھارًراا يیَْسَمعُ  فََال  ااْلفَقيِیرُ  أأَمَّ دِّ حُح٬، االصِّ  وَوِسَرااججُ  يیُفَرِّ
.‘‘ِحكَمةٌ  االُمتَشاوِورريینَ  ووَمعَ  ِكْبِريیَاءِ بِالْ  يیَِصيیرُ  إإِنََّما ااَْلِخَصاممُ  .يیَْنطَفِئُ  ااألَْشَرااررِ   

 

ُ  فَحيینَما .جيیًِّداا ففييههاا نفكِّر أأنن االلممففييدد ووممنن للللااههتتمماامم٬، مثيیرةةٌ  ِعباررةةٌ  ههذذهه  االِخصامُم٬، يینشأ
 ففيي االلممآآسسيي ممنن االَكثيیرِ  ووررااءَ  تَقِفُ  أأنَّهھا ككمماا ووررااَءهه٬، رراابَضةٌ  ِكبريیاء هھھھُناككَ  تكوننُ  مماا عاددةةً 
اا االمهھمِّ  ممنن .االعالَم ليیب٬، إإللىى نأتيَ  أأنن ببااللممسسييحح٬، االمؤمنيینَ  ننححنن ٬،للنناا جّدً  وونعلنَ  االصَّ
.االِكبريیاءِ  ممنن للتَّخلُصِ  االوحيیدةةُ  االطريیقةُ  ههيي ففههذذهه ههننااكك؛ االلععتتييقق إإنسانِنا َموتتَ   

 



 يیَُكنْ  للمم أأنَّهھ ههوو ِضيیقهِھ ووسببُ  .ععننهه آآخرُ  قالهَھ مماا ببسسبببب متضايیقٌ  إإنَّهھ أأَحُدهھھھُم يیقوللُ  مثًال٬،
 تجعلهُھ االلتتيي االصوررةةَ  يیُِحبُّ  االوااقعِ  ففيي لكنَّهھ .االلححققييققةة ههههذذ ععننهه االناسسُ  يیعرففَ  أأنن يیريیدُ 
ا االلننااسس٬، نُفوسسِ  ففيي َحَسنًا اانطباًعا تتُرككُ  ألنَّهھا وَوسيیًما؛ يیَبدوو هه مماا أأمَّ وررةةَ  تلكَ  يیُشوِّ  االصُّ
ْرنا مماا ووإإذذاا .ِخصاًما ففييهه فيیخلِقُ  .االِخصامم ذذلكَ  أأساسسُ  ههيي االكبريیاءُ  فإننَّ  ااألمِر٬، ففيي فكَّ  

 

:عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلححاادديي االعدددِ  ففيي االَحكيیمُ  يیقوللُ  ذذللكك بعدَ   
 

٬، ااْلبُْطلِ  ِغنَى’’ .‘‘يیَْزدَدااددُ  بيِیَِدههِ  وَوااْلَجاِمعُ  يیَقِلُّ  
 

 ووَمصيیرُ  .ططائلةً  أأموااًال  االناسسُ  ببههاا يیحقِّقُ  كثيیرةةً  ااحتيیاللٍ  ووسائلَ  هھھھُناككَ  أأننَّ  ههوو ههنناا ووتعليیقُنا
وواالُل٬،االل ههوو االلااححتتيياالل أأعماللِ  ممنن ييأأتتيي االلذذيي االماللِ   جزااَءهه سيیَناللُ  االُمحتاللَ  أأننَّ  ككمماا ززَّ
.االعاددللَ   

 

 االلممسسييحح ببشاررةةِ  للهه أأكِرززُ  ووظظلَْلتُ  مشرووعة٬ً، ليیستَ  أأعماًال  يیماررسسُ  َصديیقٌ  لليي ككاانن
 يیحبُّ  ووكاننَ  نقًداا٬، ددووللاارر أألفِ  مئةَ  ليیُريیني ِخزاانتهَھ أأمماامميي يیفتحَ  أأنن يیُِحبُّ  كاننَ  .ططويیًال  زَزمنًا
 ييتتببااههىى فكاننَ  مثًال٬، ددووللاارر أألفَ  ِعشروونن ييببههججَ  ففيي وومَعهھ لنتعشَّى يیأخَذني أأنن
 شخصٍ  ماللَ  ببههاا ليیسرققَ  َجديیدةةٍ  ااحتيیاللٍ  َعمليیَّةِ  ففيي باستمرااررٍ  يیفكِّرُ  ووكاننَ  .بِغناهه باستِمرااررٍ 
 .أأيیًضا ثروَوتهِھ ممنن جزًءاا للييننااللوواا ببهه يیتربَّصوننَ  أأشخاًصا هھھھُناككَ  أأننَّ  يیعِرففُ  ووكاننَ  آآَخَر٬،
 أأووقاتتُ  ووتسيیرُ  مالهَھ٬، ليیَستَعيیدَ  مطارَردَدتهِِھم ففيي ييببددأأ فسوففَ  ذذللكك٬، ففيي نَجحواا ووممتتىى
 فالمثَلُ  حيیاتهِھ؛ ععللىى تماًما يینطبِقُ  االَمثَلَ  ههذذاا أأننَّ  ررأأيیتُ  ففققدد ووههككذذاا .االنحوِ  ههذذاا ععللىى حيیاتهِھ
:يیقوللُ   

 

٬، ااْلبُْطلِ  ِغنَى’’ .‘‘يیَْزدَدااددُ  بيِیَِدههِ  وَوااْلَجاِمعُ  يیَقِلُّ  
 

التِنا٬، وولنُوااِصلْ  ااء٬، ُمستَِمعيَّ  تأمُّ  االثالثَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلثثااننيي االعدددِ  ففيي ااألعزَّ
:فيیهھِ  وونقرأأُ  عشَر٬،  

 

َجاءُ ’’ َمةُ  وواالشَّهھَوةةُ  ااْلقَْلَب٬، يیُْمِرضضُ  ااْلُمَماططَلُ  االرَّ .‘‘حيیاةةٍ  َشَجَرةةُ  االُمتَمَّ  
 

ووااجج٬، فَتاةةً  وَوَعدَ  َكَمنْ  ههوو االمماطِطلُ  فاإلنساننُ  .أأُخرىى سنةً  تنتظَرهه أأنن ووططَلَبَ  بالزَّ  
 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االثالثَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  لعدددَ اا نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ   
 

ُ  االَوصيیَّةَ  َخشيَ  ووَمنْ  نَفَسهھ٬ُ، يیُخِرببُ  بالكلَِمةِ  ااززدَدرَرىى َمنِ ’’ .‘‘يیُكافأ  
 

الةِ  االحيیَّةِ  االلللهه كلمةُ  ههوو هھھھُنا بالكلمةِ  وواالمقصوددُ  .االجزيیلةَ  االبََركة سيیَناللُ  يیتَّبُِعهھا٬، فَمن .وواالفعَّ  
 

 وونقرأأُ  عشَر٬، االثالثَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالخامسَ  عشرَ  االراابعَ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:فيیهِھما  

 



ا نِْعَمة٬ً، تَْمنَحُ  ااْلَجيیَِّدةةُ  ااْلفِْطنَةُ  .ااْلَمْوتتِ  أأَْشَرااككِ  َعنْ  لِْلَحيیََدااننِ  َحيیَاةةٍ  يیَْنبُوععُ  ااْلَحِكيیمِ  َشِريیَعةُ ’’  أأَمَّ
.‘‘فَأوَْوَعرُ  ااْلَغادِدرِريینَ  ططَِريیقُ   

 

 أأننَّ  ههوو االوااقعَ  لكنَّ  .ااْلَحيیاةةِ  ففيي سهھلةٌ  ططَريیقهَھ أأننَّ  وونتعجَّبُ  االخاططئِ  إإللىى ننظرُ  مماا نًاأأححيياا
 يینقَلِبُ  سسووفف آآِجًال٬، أأوو فعاِجًال  .االعليِّ  االلللهه كلمةُ  تُعلِنهُھ مماا بَحَسبِ  شاققٌّ  االلغغااددرريينن ططريیقَ 
.للنَّجاةة فُرصةٌ  هھھھُناكك تكوننَ  للنن ههذذاا٬، َحدثثَ  ووممتتىى .االَمطاففِ  نهِھايیةِ  ففيي ععللييههمم ااألمرُ   

 

التنا ففيي وونستمرُّ   ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االتاِسعَ  إإللىى عشرَ  االساددسسَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  عشَر٬، االثالثَ   

 

ُسوللُ  .ُحْمقًا يیَْنُشرُ  وَوااْلَجاهھھِھلُ  بِاْلَمْعِرفَِة٬، يیَْعَملُ  ذَذِكيٍّ  ُكلُّ ’’ يیرُ  االرَّ رِّ ٬، فِي يیَقَعُ  االشِّ  االشَّرِّ
 .يیُْكَرممُ  االتَّْوبيِیخَ  يیُالِحظ وَوَمنْ  االتَّأدِْديیَب٬، يیَْرفُضُ  لَِمنْ  وَوهھھَھَوااننٌ  فَْقرٌ  .ِشفَاءٌ  يینُ ااألَمِ  وَواالسَّفيِیرُ 

هْھَوةةُ  ا االنَّْفَس٬، تَلُذُّ  ااْلَحاِصلَةُ  االشَّ رِّ  َعنِ  ااْلَحيیََدااننُ  فهَِھيَ  ااْلُجهھَّاللِ  َكَرااهھھَھةُ  أأَمَّ .‘‘االشَّ  
 

م وواالهھدففُ  االحاصلةُ  االشهھوةةُ   هھھھَدفهِھ إإللىى ااإلنساننُ  يیَِصلُ  ففححيينن .ووُحلْ  أأمرٌ  ههمماا االمتمَّ
ُمهھ٬، ليیبِ  ععللىى يیسوععَ  ههنناا ووأأتذكَّرُ  .غامرةةٍ  بسعاددةةٍ  يیشعرُ  أأنَّهھ ننررىى وويیتمِّ :ققاالل ححيينن االصَّ  

 

.‘‘أأُكِمل ققدد’’  
 

مَ  حيیثَ   ببلل ننححنن٬، نفعلُ  ككمماا ااألررِضيیَّاتتِ  يیقتنيَ  أأنن يیشتهَھي يیُكنْ  للمم أأنَّهھ وونعلَمُ  َشهھَوتهَھ٬، تمَّ
.االبشريیَّة َخالصصُ  ووههوو ممىىااللأأسس االهھدففِ  إإللىى يینظرُ  ككاانن  

 

التِنا ااآلننَ  وونتابِعُ   ممنن وواالِعشريینَ  االثالثِ  إإللىى االِعشريین ممنن ااألعدااددِ  ففيي االِحَكمِ  ههذذهه ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االثالثَ  ااألصحاححِ   

 

رُّ  .يیَُضرُّ  ااْلُجهھَّاللِ  وَورَرفيِیقُ  َحِكيیًما٬، يیَِصيیرُ  ااْلُحَكَماءَ  ااْلُمَسايیِرُ ’’  طِطئيِیَن٬،ااْلَخا يیَْتبَعُ  االشَّ
يیقُوننَ  دِّ الِحُ  .َخيْیًراا يیَُجازَزوْوننَ  وَواالصِّ دِّيیقِ  تُْذَخرُ  ااْلَخاطِطئِ  وَوثَْروَوةةُ  ااْلبَنيِیَن٬، بَنِي يیُورِرثثُ  االصَّ  .لِلصِّ

.‘‘ااْلَحقِّ  َعَدممِ  ِمنْ  هھھَھالِكٌ  وَويیُوَجدُ  َكثيِیٌر٬، ططََعاممٌ  ااْلفُقََرااءِ  َحْرثثِ  فِي  
 

 االلذذيي االهِھْند٬، ففيي االِغذااءِ  براامجِ  أأَحدُ  ههوو ررِ االلإإططاا ههذذاا ففيي للللااننتتببااهه االمثيیرةةِ  ااألمثلةِ  ووممنن
 االلتتيي ههيي االفِئراانن لكنَّ  هھھھُناكَك٬، إإللىى االغذااءَ  بإررسالهِھا أأممييررككاا ففيي االكنائسِ  إإححددىى تدَعُمهھ
 يیْقتُلوننَ  للاا االهھنوددَ  أأننَّ  ذذللكك ففيي وواالسببُ  .االكنيیسةُ  ترِسلهُھا االلتتيي االحبوببِ  ععللىى تتغذَّىى
ااءَ  دداائًما ييأأتتيي للاا االجوععَ  فإننَّ  ووههككذذاا .ُسخِ بالتَّنا إإيیمانهِِھم إإللىى ااستِنادًداا االفئرااننَ   قِلَّةِ  جرَّ
ااءَ  أأحيیانًا يیكوننُ  ببلل االطَّعامِم٬، .االلإإددررااكك ووَعدممِ  االحقِّ  قِلَّةِ  جرَّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االثالثَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االراابعَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

.‘‘االتَّأدِْديیبَ  لهَھُ  يیَْطلُبُ  هھُ أأََحبَّ  وَوَمنْ  ااْبنهَھ٬ُ، يیَْمقُتِ  َعَصاههُ  يیَْمنَعُ  َمنْ ’’  
 

 ففيي يیقوللُ  فمثًال  .ااألططفاللِ  تأدديیبِ  ععنن كثيیًراا يیتكلَّمُ  ُسليَیماننُ  أأننَّ  ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي نالِحظُ 



:عشرَ  االخامسَ  وواالعدددِ  ووااللععششرريينن االلثثااننيي ااألصحاححِ   
 

.‘‘ْنهھُ عَ  تُْبِعُدهھھَھا االتَّأدِْديیبِ  َعَصا .ااْلَولَدِ  بِقَْلبِ  ُمْرتَبِطَةٌ  ااْلَجهَھالَةُ ’’  
 

:يیقوللُ  ثمَّ   
 

.‘‘االلططففلل أأفسدتتَ  االلععصصاا منعتَ  إإننْ ’’  
 

 االعددِد٬، ببههذذاا ذذكََّرني ممععهه٬، االلععصصاا أأستخدممُ  بدأأتتُ  فحيینُ  ووصيیَّة٬، ههذذهه أأننَّ  يیعتقدُ  ااببننيي ككاانن
 للهه ووبيیَّنتُ  ااإلفسادِد٬، ممععننىى للهه أأووضحتُ  لكنِّي االدَّاللَل٬، تتععننيي هھھھُنا ااإلفساددِ  كلمةَ  أأننَّ  معتقًداا
 بالمحبَّة َمَعنا االرببُّ  يیتعاَملُ  مماا ووكثيیًراا .بتاتًا االمحبَّةَ  ييععننيي للاا ااالبنِ  ععنن االَعصا َمْنعَ  أأننَّ 
؛ فاشُكرِ  خخططااييااكك٬، ععللىى للتَّأدديیبِ  تتعرَّضضُ  االُمستَِمع٬، ععززييززيي كنَت٬، فإننْ  .نَفِسهھا  االرببَّ
 ماليیَّة٬، لضائقةٍ  االتعرُّضضَ  أأوو االَمَرضضَ  دداائًما االتَّأدديیبُ  يیتضمَّنُ  ووللاا .َمحبَّتهِھ ممنن نابعٌ  ههذذاا ألننَّ 
ييَ  ررووحيیًّا ااختبارًراا يیكوننُ  ققدد ببلل  إإننَّ  تقوللُ  وواالِحكمةُ  .االرووحيیَّة ووحيیاتهَھ االشخصِ  إإيیماننَ  ليیقوِّ
.االُمِحبِّ  أأببيينناا االرببِّ  ِمنَ  االتَّأدديیبَ  نقبَلَ  أأنن للنناا ااألفضلَ   

 

التِنا وونوااِصلُ   عشَر٬، االثالثَ  االلأأصصححااحح ممنن ووااللأأخخييرر وواالِعشريین االخامسِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
:ففييهه ووجاءَ   

 

دِّيیقُ ’’ ا نَْفِسهِھ٬، لَِشبَعِ  يیَأُْكلُ  االصِّ .‘‘فيَیَْحتَاججُ  ااألَْشَرااررِ  بَْطنُ  أأَمَّ  
 

رِّ  االَخيیرِ  ببيينن مماا االمقابَلةَ  جديیدٍ  ممنن نالِحظُ  ووههنناا .وواالشَّ  
 

للِ  وواالعدددِ  ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  وولننتَقِلِ   ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ
  :ففييهه

 

.‘‘بيیَِدهھھھا تهھِدُمهھُ  وواالَحماقَةُ  بيَْیتهََھا٬، تَْبنِي َمْرأأةَةِ االْ  ِحْكَمةُ ’’  
 

٬، االَحكيیمةَ  االمرأأةةَ  أأننَّ  ههوو هھھھُنا وواالكالممُ   االمرأأةةُ  تكوننُ  أأنن وويیجبُ  .بيیتهَھا لتَبنيَ  َجهھًداا ووتبُذللُ  تهھتمُّ
مةً  بيَیتهِھا ففيي االعاِملةُ   االلتتيي أأووضاُعهھا ممننههمماا فلكلٍّ  .االَعَملِ  سوققِ  ففيي االعاملةِ  كالمرأأةةِ  مكرَّ
ا ععللييههاا َحَكَمتْ  ا االبيیتِ  ففيي تجلسَ  أأنن إإمَّ  أأننْ  وواالمهھمُّ  .االعملِ  سوققِ  إإللىى تخُرججَ  أأنن ووإإمَّ
.ااألُخرىى ععللىى فضلٌ  لوااحدةةٍ  ليیسَ   

 

ةَ  ههذذهه لُكمْ  ووْألَْحكِ   ااشترَكتْ  قصيیرٍ  ووقتٍ  ققببلل .وواابنَتي ززووَجتي ممعع حَدثَتْ  االلتتيي االقصَّ
بةُ  ووظظلَّتِ  .االمسيیحيیَّة ااتتاالجمعيَّ  إإححددىى ففيي تدرريیبيیَّة ددووررةةٍ  ففيي وواابنَتي زَزووَجتي  االمدررِّ
 اامتِعاِضهھا ععنن زَزووجتي عبََّرتتْ  ذذللكك بعدَ  .تماًما زَزووَجتي ُمتَجاهھھِھلةً  ااببننتتيي إإللىى تتحدَّثثُ 
٬، ففيي كبيیرةةٌ  ألنَّهھا ااهھھھتِماًما تُعيیُرهھھھا للاا أأنَّهھا ظظنَّتْ  ففققدد االمرأأةِة٬، فظاظظةِ  ممنن ا االسنِّ  اابنتُنا أأمَّ
 االلسسننيينن هھھھؤالءِ  مثلُ  ييتتننااسسىى أأنن االَمقيیتِ  ممنن أأننَّ  زَزووجتي ووأأكَّدتتْ  .شابَّةً  تزااللُ  ففللاا
ا االخدمةِ  ففيي االسنِّ  ِكباررُ  أأممضضااههاا االلتتيي  أأنن ااببننتتيي ووحاوَولتِ  .َشبابهِِھم ففيي ككااننوواا لمَّ



 أأعلَنَتِ  االنِّهھايیةِ  ووففيي .ززووججتتيي تقتنِعَ  أأنن ددوونن االكالمِم٬، ممججررىى ووتغيیِّرَ  ااألجوااءَ  تلطِّفَ 
 أأنِّي ههيي االحقيیقةُ  !أأُمِّي يياا معكِ  رريیحةً صص فألُكنْ ’’ :لزووَجتي بِقَولهِھا االحقيیقةَ  ااببننتتيي
ا ٬،"ككااتتببةة" أأنِّي االلااللتتححااقق ااستِماررةةِ  ففيي مألتتُ   ووههذذاا ."ممننززلل رربَّةُ " أأنَّكِ  فكتَْبتِ  أأنتِ  أأمَّ
ا عاملة٬ٌ، اامرأأةةٌ  نظِرهھھھا ففيي ففأأنناا أأكثَر؛ اانتباهھھھًا تُعطيیني االمرأأةةَ  جعلَ  مماا ههوو باختِصاررٍ   أأمَّ
.‘‘ككذذللكك فلستِ  أأنتِ   

 

 تتررىى أأنن ممنن أأعظمُ  االعالَم ففيي مكافأةةٌ  هھھھُناككَ  ووليیَستْ  بيَْیتهَھَا٬، تَْبنِي ااْلَمْرأأةَةِ  ِحْكَمةَ  أأننَّ  غغييرر
 ههذذاا٬، مثلِ  بيَیتٍ  ووممنن .ووااألماننِ  بالُحبِّ  بيَیتهِھا أأهھھھلُ  ففييهه يیتمتَّعُ  بيیتًا بنَتْ  َحكيیمةٍ  اامرأأةةٍ  ثمرَ 
 فالِحكمةُ  !ةةغنيَّ  ووبركةٍ  مكافأةةٍ  ممنن لهَھا ففيياا .للمجتََمعِ  صالحيینَ  ووشابَّاتتٌ  ُشبَّاننٌ  سيیخرججُ 
.َحكيیماتتٍ  االبيیوتتِ  رربَّاتتُ  كانَتْ  إإذذاا سيیَّما ووللاا حقًّا٬، االبيیوتتَ  تتببننيي  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ  اابعِ  إإللىى االلثثااننيي ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ  االراابعَ  االلأأصصححااحح ممنن االرَّ
:ففييههاا ووججااء عشَر٬،  

 

الِكُ  .بيِیَِدهھھَھا تهَْھِدُمهھُ  وَوااْلَحَماقَةُ ’’ ٬، يیَتَّقِي بِاْستِقَاَمتهِھِ  االسَّ ببَّ ججُ  االرَّ  فَمِ  فِي .يیَْحتَقُِرههُ  ططُُرقهَھُ  وَوااْلُمَعوِّ
ا لِِكْبِريیَائهِِھ٬، قَِضيیبٌ  ااْلَجاهھھِھلِ   وَوَكْثَرةةُ  فَارِرغٌغ٬، فَاْلَمْعلَفُ  بَقَرٌ  َال  َحيْیثُ  .فَتَْحفَظهُُھمْ  ااْلُحَكَماءِ  ِشفَاههُ  أأَمَّ

ةةِ  ااْلَغلَّةِ  .‘‘االثَّْوررِ  بِقُوَّ  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  ططَريیفة٬ٌ، ِحكمةٌ  ووهھھھُنا رووررةةِ  ليیسَ  االنَّظيیفَ  االَمعلفَ  إإننَّ  تقوللُ  ووههيي ااألعزَّ  بالضَّ
.االثِّيیراانن ممنن خاليیًا يیكوننُ  فربَّما لالفتِخارِر٬، َمدعاةةً   

 

:فيیهِھما وونقرأأُ  عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالسَّادِدسسَ  االخاِمسَ  االعددَديینِ  ااآلننَ  وونُتابِعُ   
 

اهھھِھدُ ’’ اهھھِھدُ  يیَْكِذبَب٬، لَنْ  ااألَِميینُ  االشَّ ووررُ  وَواالشَّ ههُ  االزُّ  ااْلِحْكَمةَ  يیَْطلُبُ  ااْلُمْستهَْھِزئئُ  .بِاألََكاذِذيیبِ  يیَتَفَوَّ
.‘‘لِْلفهَِھيیمِ  هھھَھيیِّنَةٌ  وَوااْلَمْعِرفَةُ  يیَِجُدهھھَھا٬، وَوَال   

 

 كاننَ  ااالمتحاننَ  إإننَّ  ااالمتِحاننِ  ببععدد أأَحُدهھھھُم يیقوللُ  كاننَ  حيیثُ  االدِّررااسِة٬، أأيیَّاممِ  ممنن َحَدثًا هھھھُنا ووأأذذكرُ 
ا .االلإإججااببااتت يیَعِرففُ  لَِمنْ  صعبًا ليیسَ  أأنَّهھ أأررددُّ  فكنتُ  .َصعبًا  ففسسووفف يیعرفهُھا٬، للاا َمن أأمَّ
 ههيي االقَوللِ  ووُخالصةُ  .فَحْسب االتخميینِ  باببِ  ممنن شيءٍ  أأييَّ  وويیقوللُ  كثيیًراا٬، يیُفكِّرَ  ألننْ  يیُضطرُّ 
.لِْلفهَِھيیمِ  هھھھيَیِّنَةٌ  تكوننُ  ااْلَمْعِرفَةَ  إإننَّ   

 

 عشَر٬، االراابعَ  االلأأصصححااحح ممنن االسابعِ  االعدددِ  ففيي االَحكيیمةِ  ااألمثاللِ  ههذذهه ااستِعرااضض وونتابِعُ 
:ففييهه وونقرأأُ   

 

.‘‘َمْعِرفَةٍ  بَِشفَتَيْ  تَْشُعرُ  َال  إإذِذْ  َجاهھھِھلٍ  رَرُجلٍ  قُدَّااممِ  ِمنْ  ااذْذهھھَھبْ ’’  
 

ههُ  َشْخًصا ااإلنساننُ  ووجدَ  إإننْ  أأيي  االجاهھھِھلُ  يیُتَرككَ  أأنن فاألفَضلُ  جاهھھِھٌل٬، أأنَّهھ ووااتََّضحَ  بتَفاهھھھاتٍت٬، يیتفوَّ
.بَجهھاالتهِھ يیُناقََشهھ أأنن ددوونن  

 



التِنا ااآلننَ  لِنوااِصلِ   ووجاءَ  عشَر٬، االراابعَ  االلأأصصححااحح ممنن وواالتاِسعِ  االثامنِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما  

 

ِكيِّ  ِحْكَمةُ ’’  وَوبيَْینَ  بِاِإلْثِم٬، يیَْستهَْھِزئُوننَ  ااْلُجهھَّاللُ  .ِغشٌّ  ااْلُجهھَّاللِ  وَوَغبَاوَوةةُ  ططَِريیقهِِھ٬، فهَْھمُ  االذَّ
.‘‘رِرًضى ااْلُمْستَقيِیِميینَ   

 

 ووللاا يیُخِطئونَن٬، أأنَّهھم يیعِرفوننَ  أأنَّهھُم أأيي خاططئًا٬، مماا شيءٍ  بَكوننِ  يیَسَخروواا أأنن االَحمقى يیُِحبُّ  ككمم
ددُ  بَمنْ  يیسَخرووننَ  ببلل ووززنٍن٬، أأددننىى ااألمرَ  يیُعيیرووننَ   بأنَّهھا إإيیَّاهھھھا ووااِصفًا أأفعالهَھُم إإددااننةة يیُشدِّ
.خاططئةٌ   

 

 عشَر٬، االراابعَ  للأأصصححااححاا ممنن ععششرر االلثثااننيي إإللىى االلععااششرر ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا ووجاءَ   

 

 وَوَخيْیَمةُ  يیُْخَربُب٬، ااألَْشَرااررِ  بيَْیتُ  .َغِريیبٌ  يیَُشارِرُكهھُ  للاا وَوبِفََرِحهھِ  نَْفِسهِھ٬، َمَراارَرةةَ  يیَْعِرففُ  ااْلقَْلبُ ’’
.‘‘ْلَمْوتتِ اا ططُُرققُ  وَوَعاقِبَتهَُھا ُمْستَقيِیَمة٬ً، لِِإلْنَساننِ  تَْظهَھرُ  ططَِريیقٌ  تُوَجدُ  .تُْزهھھِھرُ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ   

 

 أأمم ضيیِّقٌ  أأهھھھُوَ  بالَموتت؟ ييننتتههيي لكنَّهھ للللإإننسساانن٬، صحيیًحا ييببددوو االلذذيي االطريیقُ  ففمماا
يیاققِ  ههذذاا ووففيي ووااسٌع؟ أأمم مستقيیمٌ   االلسسااببعع ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي يیسوععُ  ققاالل االسِّ
:عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  وواالعددَديینِ   

 

يیِِّق٬، االباببِ  ِمنَ  ااددُخلواا’’  االهَھالكِك٬، إإلَى يیَؤددِّيي االلذذيي االطَّريیقُ  وورَرحبٌ  االباببُ  ووااِسعٌ  ألنَّهھُ  االضَّ
 إإلَى يیَؤددِّيي االلذذيي االطريیقَ  ووأأكَرببَ  االباببَ  أأضيیَقَ  مماا !ِمنهھُ  يیَدُخلوننَ  االذيینَ  هھھُھمُ  ووكثيیرووننَ 

.‘‘يیَِجدوونهَھُ  االذيینَ  هھھُھمُ  ووقَليیلوننَ  االحيیاةِة٬،  
 

 ههذذاا لكنَّ  .االعليِّ  االلللهه للىىإإ تؤددِّيي االطُّرققِ  كلَّ  إإننَّ  يیقولوننَ  أأشخاًصا نسَمعُ  ااأليیَّامِم٬، ههذذهه ووففيي
 يیوحنَّا إإنجيیلِ  ففيي االمسيیحُ  يیسوععُ  ببهه أأددللىى االلذذيي االحاِسمِ  االتصريیحِ  بحسبِ  َصحيیًحا ليیسَ 
:نفِسهھ ععنن قاللَ  ححييثث االلسسااددسس٬، وواالعدددِ  عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ   

 

.‘‘بِي إإِالَّ  ااآلببِ  إإِلَى يیَأْتِي أأََحدٌ  ليَْیسَ  .وَوااْلَحيیَاةةُ  وَوااْلَحقُّ  االطَِّريیقُ  هھھُھوَ  أأَنَا’’  
 

 أأييِّ  إإللىى :ههوو االمطرووححُ  فالسؤااللُ  مماا٬، إإلهھٍ  إإللىى ااألمرِ  نهھايیةِ  ففيي تؤددِّيي االطُُّرققِ  كلَّ  أأننَّ  وومعَ 
 ههوو االطريیقُ  ووههذذاا ااآلبِب٬، إإللىى يیؤددِّيي ووااحدٌ  ططَريیقٌ  إإالَّ  يیوجدُ  للاا أأنَّهھ نَعلَمَ  أأنن بدَّ  ففللاا إإلهٍھ؟
:أأنَّهھ ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي االمقدَّسس االكتاببُ  يیعلُِّمنا للذذللكك .ووحَدهه االمسيیحُ  يیسوععُ   

 

.‘‘ااْلَمْوتتِ  ططُُرققُ  وَوَعاقِبَتهَُھا ُمْستَقيِیَمة٬ً، لِِإلْنَساننِ  تَْظهَھرُ  ططَِريیقٌ  تُوَجدُ ’’  
 

 تسيیرُ  فأنتَ  االمسيیِح٬، يیسوععَ  غيیرَ  آآَخرٍ  ططَريیقٍ  ففيي تَسيیرُ  االمستَِمع٬، ععززييززيي كنَت٬، فإننْ 
 ففللييسس .االقدُّووسسِ  االلللهه عنِ  ووااالنفصاللِ  االهھََالكِك٬، إإللىى بكَ  سيیُودِديي ططريیقٍ  ففيي غالبًا
 يیسوععَ  سسووىى آآَخُر٬، ااسمٌ  ووليیسَ  .االمسيیحِ  يیسوععَ  سسووىى االعليِّ  االلللهه إإللىى ططريیقٌ  هھھھناككَ 



.نخلُصَ  أأنن ييننببغغيي ببهه االنَّاسسِ  بيینَ  أأُعطيَ  ققدد االمسيیِح٬،  
 

اائي نقرأأ٬ُ، ووااآلننَ   ووجاءَ  عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  االعدددَ  االمستِمعيیَن٬، أأعزَّ
  :ففييهه

 

ِحكِ اا فِي أأيَْیًضا’’ .‘‘ُحْزننٌ  ااْلفََرححِ  وَوَعاقِبَةُ  ااْلقَْلُب٬، يیَْكتَئِبُ  لضِّ  
 

.االَموتتِ  ططَريیقِ  ففيي يیَسيیرُ  االلذذيي االشَّخصِ  ععللىى ههذذاا وويینطبِقُ   
 

 االراابعَ  االلأأصصححااحح ممنن عشرَ  االسابِعَ  إإللىى عشرَ  االراابعَ  منَ  ااألعدااددِ  ففيي يیقوللُ  ذذلكَ  بعدَ 
:عشرَ   

 

ُجلُ  ُرقهِِھ٬،ططُ  ِمنْ  يیَْشبَعُ  ااْلقَْلبِ  فِي ااْلُمْرتَدُّ ’’ الِحُ  وواالرَّ ا االصَّ  َكلَِمٍة٬، ُكلَّ  يیَُصدِّققُ  ااْلَغبِيُّ  .ِعْنَدههُ  ِممَّ
ِكيُّ  ٬، َعنِ  وَويیَِحيیدُ  يیَْخَشى ااْلَحِكيیمُ  .َخطََوااتهِھِ  إإِلَى يیَْنتَبهِھُ  وواالذَّ  .وَويیَثِقُ  يیَتََصلَّفُ  وَوااْلَجاهھھِھلُ  االشَّرِّ

ُ  كايیِدِ االمَ  ووذذوو بِاْلَحَمِق٬، يیَْعَملُ  ااْلَغَضبِ  االسَِّريیعُ  .‘‘يیُشنأ  
 

 َسريیعُ  فالشخصُ  .َغَضبٍ  نَوبةِ  أأثناءِ  ففيي َحمقاءَ  أأعماًال  مارَرْسنا أأنَّنا جميیًعا نتذكَّرُ  رربَّما
فاتتِ  ععللىى ههذذاا مثلُ  يینَدممُ  مماا ووكثيیًراا .بحماقةٍ  يیتصرَّففُ  ووااالستِثاررةِة٬، االَغضبِ   االَحْمقاءِ  االتصرُّ
ةً  القاتتٍ عَ  كثيیرووننَ  فقدَ  فربَّما .َغَضبهِھ ففيي يیماررُسهھا االلتتيي بيیَن؛ ووأأصِدقاءَ  ُمهھمَّ  ألنَّهھم مقرَّ
 يیَخَسرووننَ  َجعلَْتهھُم أأمورًراا ففععللوواا أأوو ووققااللوواا االَغَضِب٬، أأووقاتتِ  ففيي أأنفَسهھم يیتمالَكواا للمم
 عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  ففيي االَحكيیمُ  ُسليَیماننُ  يیقوللُ  ااإلططاررِ  ههذذاا ووففيي .ااألصِدقاءَ  أأوولئكَ 
:ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن  

 

.‘‘َمِديینَةً  يیَأُْخذُ  ِممَّنْ  رٌ َخيیْ  رُرووِحهھِ  َمالِكُ ’’  
 

التِنا وونتابِعُ   إإللىى عشرَ  االثامنَ  ممنن ااألعدااددَ  ااآلننَ  وونقرأأُ  عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االثالثيیَن٬،  

 

ُجوننَ  وَوااألذَْذِكيیَاءُ  ااْلَحَماقَة٬َ، يیَِرثُوننَ  ااألَْغبيِیَاءُ ’’  ااألَْخيیَارِر٬، أأََماممَ  يیَْنَحنُوننَ  ااألَْشَرااررُ  .بِاْلَمْعِرفَةِ  يیُتَوَّ
دِّيیقِ  أأَْبَوااببِ  لََدىى وَوااألَثََمةُ   َمنْ  .َكثيِیُرووننَ  ااْلَغنِيِّ  وَوُمِحبُّو ااْلفَقيِیُر٬، يیُْبَغضُ  قَِريیبهِھِ  ِمنْ  أأيَْیًضا .االصِّ

رِّ  ُمْختَِرُعو يیَِضلُّ  أأََما .لهَھُ  فَطُوبَى ااْلَمَساِكيینَ  يیَْرَحمُ  وَوَمنْ  يیُْخِطُئ٬، قَِريیبهَھُ  يیَْحتَقِرُ  ا ؟االشَّ  أأَمَّ
ْحَمةُ   إإِلَى هھھُھوَ  إإِنََّما االشَّفَتيَْینِ  وَوَكَالممُ  َمْنفََعة٬ٌ، تََعبٍ  ُكلِّ  فِي .ااْلَخيْیرِ  ُمْختَِرِعي فيَیهَْھِديیَاننِ  وَوااْلَحقُّ  االرَّ

ممُ  .ِغنَاهھھُھمْ  ااْلُحَكَماءِ  تَاججُ  .ااْلفَْقرِ  اهھھِھدُ  .َحَماقَةٌ  ااْلُجهھَّاللِ  تَقَدُّ ي ااألَِميینُ  ااَلشَّ  وَوَمنْ  وسِس٬،االنُّفُ  ُمنَجِّ
ههُ  ببِّ  َمَخافَةِ  فِي .فَِغشٌّ  بِاألََكاذِذيیبِ  يیَتَفَوَّ ٌ  لِبَنيِیهھِ  وَويیَُكوننُ  َشِديیَدةة٬ٌ، ثِقَةٌ  االرَّ ببِّ  َمَخافَةُ  .َمْلَجأ  االرَّ
 ْوممِ ااْلقَ  َعَدممِ  وَوفِي ااْلَملِِك٬، زِزيینَةُ  االشَّْعبِ  َكْثَرةةِ  فِي .ااْلَمْوتتِ  أأَْشَرااككِ  َعنْ  لِْلَحيیََدااننِ  َحيیَاةةٍ  يیَْنبُوععُ 

ووححِ  وَوقَِصيیرُ  ااْلفهَْھِم٬، َكثيِیرُ  ااْلَغَضبِ  بَِطيءُ  .ااألَِميیرِ  هھھَھَالككُ   هھھُھُدووءُ  ااْلَجَسدِ  َحيیَاةةُ  .ااْلَحَمقِ  ُمَعلِّي االرُّ
.‘‘االَحَسدُ  االِعظاممِ  وونَخرُ  ااْلقَْلِب٬،  

 

 ععللىى االقدررةةَ  للَحَسدِ  أأننَّ  ميیَّزَ  ووكيیفَ  ههذذاا؟ كلَّ  ُسليَیماننُ  عرففَ  ككييفف :ههنناا االمهھمُّ  وواالسؤااللُ 



ا االدَّمارر٬، ااْلقَْلِب؟ هھھھُُدووءُ  ففههيي ااْلَجَسدِ  َحيیَاةةُ  أأمَّ  
 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج ُمقدِّ  

اا ليَیسَ  أأنَّهھ االيیوممَ  َحلقَةِ  ففيي ررأأيينناا  ففيي تؤثِّرَ  أأنن يیمكنُ  إإنَّهھا حتَّى قويیَّةٌ  َمشاِعَرنا أأننَّ  سّرً
يیَّةِ  أأووضاِعنا حِّ قَنا أأنن مثًال  ففييممككنن .شتَّى بوسائلَ  االصِّ  وويیَخلِقا االَغيیرةةُ وو االَغضبُ  يیمزِّ
 لكنَّ  .إإيیجابيیَّة نتائجَ  االسليیمُ  االقلبُ  ففيينناا يیَُحقِّقَ  أأنن يیمكنُ  ححيينن ففيي سلبيیًّا تأثيیًراا ففيينناا
 إإللىى ررسالتهِھ ففيي ققاالل ححيينن االرسولِل٬، بولسَ  كالممِ  ففيي االوااررددةةَ  االِحكمةَ  نتَّبعَ  أأنن َعليَینا
:ععششرر االلححاادديي وواالعدددِ  االلررااببعع ااألصحاححِ  فيیلبِّي أأهھھھلِ   

 

.‘‘فيِیهھِ  أأَنَا بَِما ُمْكتَفيِیًا أأَُكوننَ  أأنَنْ  تََعلَّْمتُ ’’  
 

 ددررااستهَھ تتششكك االقسُّ  يیتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ بَرناَمجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
.االلححككييمم ااإلنساننُ  يیسلُكهھا االلتتيي االطُُّرققِ  إإللىى بالنَّظرِ  ووذذللكك االلأأممثثاالل٬، لِسفرِ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 وواالحيیاةةُ  وواالحقُّ  االطريیقُ  ههوو يیسوععَ  بأننَّ  تؤمنَ  أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
حح مماا بحَسبِ   ففيي وواالتَّعِزيیةِ  بالفَرححِ  قلبَكَ  االعليُّ  االرببُّ  يیَمألَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .ذذااتهِھ ععنن صرَّ
 يیسوععَ  قدَمي عندَ  تُلقِيَ  أأنن تستطيیعُ  أأنَّك تصدِّققَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .ووأأُسرتِكَ  ووعَملِكَ  حيیاتِك
 االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .خفيیفٌ  ووِحْملهھ هھھھيیِّنٌ  يیسوععَ  نيیرَ  ألننَّ  ووأأحزاانَِك؛ ووأأحمالِكَ  أأتعابِكَ  كلَّ 
!آآمميينن .نصلِّي  


