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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 االصالحِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 ووعمليیَّةً  بسيیطةً  أأفكارًراا تتششكك االقسُّ  ااستعرضضَ  برناِمِجنا٬، ِمنْ  االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي
.االلآآخخرريينن ووممعع أأنفِسنا معَ  لنتعاَملُ  تُعيینُنا  

 

٬، بنِعمةِ  سنتابُِع٬، ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلِمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي  ددررااَستَنا االرببِّ
٬، االَخيیرِ  ففيي االنَّفَقةِ  ِحساببِ  ععنن ُسليَیماننَ  أأفكاررِ  ممنن االمزيیدَ  لنَرىى  عنِ  االمتأتِّيیةِ  وواالنتائجِ  وواالشرِّ
.االمسارَريینِ  ممنن أأييٍّ  ففيي ااإلنساننِ   

 

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

 

ااَءنا ُكُكْم٬،نَْترُ  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
:ففييههاا وونقرأأُ  عشَر٬، للثثااننيياا إإللىى االعاِشرِ  ممنن ووااألعدااددِ  عشَر٬، االراابعَ   

 

 وَوَخيْیَمةُ  يیُْخَربُب٬، ااألَْشَرااررِ  بيَْیتُ  .َغِريیبٌ  يیَُشارِرُكهھُ  للاا وَوبِفََرِحهھِ  نَْفِسهِھ٬، َمَراارَرةةَ  يیَْعِرففُ  ااْلقَْلبُ ’’
.‘‘ااْلَمْوتتِ  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  رَرحبٌ وو 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 إإللىى 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 للِ االلأأممثثاا ِ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  فِي أأيَْیًضا’’ .‘‘ُحْزننٌ  ااْلفََرححِ  وَوَعاقِبَةُ  ااْلقَْلُب٬، يیَْكتَئِبُ  االضِّ  
 

.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  ططُُرقهِِھ٬، ِ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

ُ يیُ  االَمكايیِدِ  ووذذوو بِاْلَحَمِق٬، يیَْعَملُ  ااْلَغَضبِ  االسَِّريیعُ  .‘‘شنأ  
 

:ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  ففيي االَحكيیمُ  ُسليَیماننُ  يیقوللُ  ااإلططاررِ  ههذذاا ووففيي  
 

.‘‘َمِديینَةً  يیَأُْخذُ  ِممَّنْ  َخيْیرٌ  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  .ننَ َكثيِیُروو ااْلَغنِيِّ  وَوُمِحبُّو ااْلفَقيِیُر٬، يیُْبَغضُ  قَِريیبهِھِ  ِمنْ  أأيَْیًضا .االصِّ

؟ ُمْختَِرُعو يیَِضلُّ  أأََما .لهَھُ  فَطُوبَى ااْلَمَساِكيینَ  يیَْرَحمُ  وَوَمنْ  يیُْخِطُئ٬، قَِريیبهَھُ  يیَْحتَقِرُ  ا االشَّرِّ  أأَمَّ
ْحَمةُ   لَىإإِ  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  االنُّفُوسِس٬، ُمنَجِّ
ههُ  ببِّ  َمَخافَةِ  فِي .فَِغشٌّ  بِاألََكاذِذيیبِ  يیَتَفَوَّ ٌ  لِبَنيِیهھِ  وَويیَُكوننُ  َشِديیَدةة٬ٌ، ثِقَةٌ  االرَّ ببِّ  َمَخافَةُ  .َمْلَجأ  االرَّ
 ااْلقَْوممِ  َعَدممِ  وَوفِي ااْلَملِِك٬، زِزيینَةُ  االشَّْعبِ  َكْثَرةةِ  فِي .ااْلَمْوتتِ  أأَْشَرااككِ  َعنْ  لِْلَحيیََدااننِ  َحيیَاةةٍ  ْنبُوععُ يیَ 

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

 

 ععللىى االقدررةةَ  للَحَسدِ  أأننَّ  ميیَّزَ  ووكيیفَ  ههذذاا؟ كلَّ  ُسليَیماننُ  عرففَ  ككييفف :ههنناا االمهھمُّ  وواالسؤااللُ 
ا االدَّمارر٬، ااْلقَْلِب؟ هھھھُُدووءُ  ففههيي ااْلَجَسدِ  َحيیَاةةُ  أأمَّ  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   قرأأُ وونن عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالثَّالثيینَ  االلححاادديي االلععدددد ففيي تأمُّ
  :ففييهه

 

ُدههُ  َخالِقهَھ٬ُ، يیَُعيیِّرُ  ااْلفَقيِیرِ  ظظَالِمُ ’’ .‘‘ااْلِمْسِكيینِ  رَرااِحمُ  وَويیَُمجِّ  
 

٬، االعليَّ  هللاَ  يیُكِرممُ  ففااللذذيي ا االكثيیرُ  ووههننااكك .االفُقَرااءَ  يیَرَحمَ  أأنن عليَیهھ بحقٍّ  االكتاببُ  يیقولهُھ ممَّ
 ممنن ِعنَدنا يیكوننَ  أأنن ببُ ييجج االلذذيي االقلبِ  ووااتِّجاههِ  االلففققررااء٬، ععنن ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي االمقدَّسسُ 
.جهھَتهِِھم  

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن االلثثااننيي االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

يیرُ ’’ رِّ هِه٬، يیُْطَرددُ  االشِّ ا بَِشرِّ دِّيیقُ  أأَمَّ .‘‘َمْوتهِھِ  ِعْندَ  فََوااثِقٌ  االصِّ  
 

.َموتهِھ عندَ  بخالِصهھ ووااثقًا يیكوننُ  للذذاا االَمِسيیِح٬، قيِیَاَمةِ  بَِرجاءِ  يیَحيیا فالمؤمنُ  أأكيیٌد؛ أأمرٌ  ووههذذاا  
 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ممنن وواالثالثيینَ  وواالراابعِ  ووااللثثللااثثيينن االثالثِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ   

 

ِة٬، َشأنْنَ  ْرفَعُ يیَ  ااَْلبِرُّ  .يیُْعَرففُ  ااْلُجهھَّاللِ  دَدااِخلِ  فِي وَوَما ااْلِحْكَمة٬ُ، تَْستَقِرُّ  ااْلفهَِھيیمِ  قَْلبِ  فِي’’  ااألُمَّ
ُعوببِ  وَوَعاررُ  .‘‘ااْلَخِطيیَّةُ  االشُّ  

 

 ووممببااننيي االحكوميیَّة االلممببااننيي أأهھھھمِّ  ععللىى االعدددَ  ههذذاا لَوَضعتُ  بيیَديي ااألمرُ  كاننَ  للوو
لطاتتِ  ة تَسيیرُ  ِشعارًراا ليیكوننَ  االقضائيیَّة٬، االسُّ :هھھھُدااهه ففيي ااألُمَّ  

 

ِة٬، َشأنْنَ  يیَْرفَعُ  ااْلبِرُّ ’’ عُ  وَوَعاررُ  ااألُمَّ .‘‘ااْلَخِطيیَّةُ  وببِ االشُّ  



 

اائي ُعْدنا٬، مماا إإذذاا ةِ  تارريیخِ  إإللىى االمستِمعيیَن٬، أأعزَّ  عديیدةةً  دُدررووًسا ففييهه لوَجْدنا االعبراانيیَّة٬، ااألُمَّ
 االلذذيي االدررسسُ  ففمماا .ممننهه لنتعلَّمَ  للنناا ِمثاًال  كلَّهھ ااألمرَ  االعليُّ  هللاُ  وَوَضعُ  ففققدد .ممننههاا يیُستفاددُ 
 وويیُغنيیهھم يیُباررُكهھُم كاننَ  وويیَطلبونهھ٬، االرببَّ  يیُكِرموننَ  ككااننوواا حيینَما االتارريیِخ؟ ههذذاا منْ  نتعلَُّمهھ
ا .ووَسالمم رَرخاءٍ  ففيي فيیَعيیشوننَ  أأعداائهِھم٬، ععللىى وويینُصُرهھھھُم  ععنن يیَرتَدُّووننَ  ككااننوواا حيینَ  أأمَّ
 .ووهھھھَالككٍ  ُعبودِديیَّةٍ  حيیاةةَ  وويیعيیشوننَ  للأأععدداائئههمم٬، يیَخَضعوننَ  ففككااننوواا االَجَسِد٬، حيیاةةِ  إإللىى االرببِّ 
يیَّةَ أأهه نُدررككَ  أأنن االمفيیدِ  ممنن للذذاا ةِ  َشأنْنَ  يیَْرفَعُ  ااْلبِرَّ  أأننَّ  مِّ .ااألُمَّ  

 

:عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن االخامسِ  االعدددِ  ففيي يیقوللُ  ذذلكَ  بعدَ   
 

.‘‘ااْلُمْخِزيي َعلَى يیَُكوننُ  وَوَسَخطهُھُ  ااْلفَِطِن٬، ااْلَعْبدِ  َعلَى ااْلَملِكِ  رِرْضَوااننُ ’’  
 

للِ  االعدددِ  ففيي وونقرأأُ  ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ِمنْ  عشرَ  االخامسَ  ااألصحاححِ  إإللىى ننتَقِلُ  ووااللآآنن  ااألووَّ
:ممننهه  

 

َخطَ  يیهَُھيیِّجُ  ااْلُموجعُ  وَوااْلَكَالممُ  ااْلَغَضَب٬، يیَْصِرففُ  االلَّيیِّنُ  ااْلَجَوااببُ ’’ .‘‘االسَّ  
 

 ووههننااكك .غضبهَھ ووتُذهھھِھبُ  ناعمةٌ  إإجابةٌ  ووتتأأتتيي َغَضبًا٬، يیَستَشيیطُ  َشخصٌ  ييأأتتيي مماا كثيیًراا
 ُغضوننِ  ففيي االِخصاممَ  ناِشًراا تشتعُل٬، االلممككاانن ففيي ااألجوااءَ  يیجَعلُ  َكالًما يیقوللُ  َمن
 بدللَ  ليیِّنٍ  بَكالممٍ  ااإلجابةِ  ععللىى يیُساِعَدنا أأنن االرببِّ  إإللىى نطلُبَ  أأنن ععلليينناا للذذاا .لحظاتتٍ 
.االَمشهھَدِ  ووااشتِعاللِ  االَغضبِ  إإثاررةةِ  إإللىى يیَقوددُ  االلذذيي االكالممِ   

 

:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬، االخاِمسَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالثالثَ  االلثثااننيي االعدددَ  ااآلننَ  وولنَقرأأِ   
 

ببِّ  َعيْینَا َمَكاننٍ  ُكلِّ  فِي .َحَماقَةً  يیُْنبِعُ  ااْلُجهھَّاللِ  وَوفَمُ  ااْلَمْعِرفَة٬َ، يیَُحسِّنُ  ااْلُحَكَماءِ  لَِساننُ ’’  االرَّ
الِِحيینَ  االطَّالِِحيینَ  ُمَرااقِبَتَاننِ  .‘‘وَواالصَّ  

 

 يیِدهه ففيي االلذذيي َعليیمِ االل هللاِ  أأماممَ  ووُعريیاننٌ  َمكشوففٌ  شيءٍ  كلَّ  إإننَّ  االمقدَّسس االكتاببُ  يیقوللُ 
 إإخفاءِ  ععللىى قادِدررٌ  أأنَّهھ ااإلنساننُ  يیظنَّ  أأنن االَحماقة ووممنن ممككاانن٬، كلِّ  ففيي االرببِّ  فَعيینا .أأْمُرنا
يیاققِ  ههذذاا ووففيي .االقديیرِ  هللاِ  ععللىى عملٍ  أأييَّ   االساددسسَ  ااألصحاححِ  االتكويینِ  ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  االسِّ
:عشرِ  االثالثَ  وواالعدددِ  عشرَ   

 

.‘‘رُرئِي إإيِیلُ  أأَْنتَ ’’  
 

 نستطيیعُ  وورربَّما .االجميیعِ  عنِ  َخفِيٌّ  االظَّالممِ  ففيي نفعلهُھ مماا أأننَّ  نعتقدُ  وورربَّما .يیَرااهه االرببَّ  أأننَّ  أأييْ 
ا االبََشِر٬، ععنن بأعمالِنا نبتَِعدَ  أأننْ   االذِّهھھھنِ  إإللىى يیتبادَدررُ  وورربَّما .مستَحيیلٌ  ففههذذاا االعليِّ  هللاِ  ععنن أأمَّ
 وواالتوضيیحُ  .االشَّرّ  إإللىى تنظُراا أأنن ممنن أأططهھَرُ  ببِّ االلرر َعيینَي أأننَّ  يیُعلِنُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  أأننَّ  ااآلننَ 
٬، ههنناا ‘‘ييننظظرر’’ االفِعلَ  أأننَّ  ههوو هھھھُنا  االشرَّ  يیقبَلَ  أأنن يیمِكنُ  للاا االقدُّووسسَ  هللاَ  أأننَّ  وويیَعني َمجاززييٌّ
لهَھ أأوو .بُوجودِدهه وويیعلَمُ  ييررااهه ببااللتتأأككييدد لكنَّهھ .يیُفضِّ  

 



التِنا وونوااِصلُ   ممنن االثامنِ  إإللىى االراابعِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ههذذهه االِحكمةِ  أأمثاللِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االخاِمسَ  ااألصحاححِ   

 

ووححِ  فِي َسْحقٌ  وَوااْعِوَجاُجهھُ  َحيیَاةٍة٬، َشَجَرةةُ  االلَِّساننِ  هھھُھُدووءُ ’’  بِتَأدِْديیبِ  يیَْستهَِھيینُ  ااَألَْحَمقُ  .االرُّ
ا أأَبيِیهِھ٬، دِّيیقِ  بيَْیتِ  فِي .فيَیَْذَكى االتَّْوبيِیخِ  ُمَرااِعي أأَمَّ   .َكَدررٌ  ااألَْشَرااررِ  دَدْخلِ  وَوفِي يیٌم٬،َعظِ  َكْنزٌ  االصِّ
ا َمْعِرفَة٬ً، تَُذررُّ  ااْلُحَكَماءِ  ِشفَاههُ  ٬، َمْكَرهھھَھةُ  ااألَْشَرااررِ  ذَذبيِیَحةُ  .َكذلِكَ  فَليَْیسَ  ااْلُجهھَّاللِ  قَْلبُ  أأَمَّ ببِّ  االرَّ

.‘‘َمرضاتهُھُ  االُمستَقيیميینَ  ووَصالةةُ   
 

بّب٬، للددىى رووهھھھةِ االَمك ااألموررِ  ممنن آآَخرَ  أأمرٍ  أأماممَ  َجديیدٍ  ممنن نحنُ  ووههاا  ذَذبيیحةِ  ععنن وواالكالممُ  االرَّ
ُمهھا بَِذبائحَ  االرببُّ  ييررضضىى ففللاا .االلأأششرراارر يیرُ  يیُقدِّ ا .االشرِّ  أأننَّ  ااإلططاررِ  ههذذاا ففيي يیُالِحظُ  ووممَّ
ة إإللىى تَخُرججُ  مماا كثيیًراا االكنيیسةَ  عاتتٍ  تسأللُ  ووأأحيیانًا ااألمواالَل٬، لتجَمعَ  االعامَّ  .االُخطاةةِ  ممنن تبرُّ
يیِر٬، تقِدماتتِ  يیُبِغضُ  االرببَّ  لكنَّ   تكُمنُ  االمأساةةَ  إإننَّ  ببلل .ببههاا يیهھتَمُّ  ووللاا يیُريیُدهھھھا٬، للاا ووههوو االشرِّ
عاتتِ  َجْمعَ  أأننَّ  ففيي ًراا يیكوننُ  ققدد ااألشرااررِ  ممنن االتبرُّ  هللاَ  بأننَّ  االكنيیسةِ  إإيیماننِ  قِلَّةِ  إإللىى مؤشِّ
اافِعُ  كاننَ  للوو ووحتَّى .ااالحتيیاجاتتِ  لتسديیدِ  ييككففيي مماا يیملكُ   ععللىى االخطاةةِ  تَشجيیعَ  ههوو االدَّ
 عندَ  َمكرووهھھھةً  ااألشرااررِ  ذَذبيیحةَ  أأننَّ  يیُعلِنُ  االمقطَعَ  ههذذاا فإننَّ  االلككننييسسةة٬، ففيي ترااككِ االلااشش
.االرببِّ   

 

٬، يیُبِغُضهھ آآخرَ  أأمًراا عشرَ  االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن االتاِسعِ  االعدددِ  ففيي ننررىى ووااآلننَ   االرببُّ
:ففييهه وونقرأأُ   

 

ببِّ  َمكَرهھھَھةُ ’’ يیِر٬، ططَريیقُ  االرَّ رِّ .‘‘يیُِحبُّهھُ  االبِرِّ  ووتابِعُ  االشِّ  
 

٬، للددىى مكرووهھھھةً  االلأأششرراارر ذَذبيِیَحة أأننَّ  بداايیةً  ررأأيينناا يیرِ  ططَريیقَ  أأننَّ  ننررىى ووااللآآنن االرببِّ  االشرِّ
.أأيیًضا َمكرووهھھھةً   

 

الحَح٬، يیمارِرسوننَ  ااألبرااررَ  ييررىى أأنن االرببُّ  يیُِحبُّ  االمقابِل٬، ووففيي  االقرااررااتتِ  وويیتَِّخذووننَ  االصَّ
.االلصصاائئببةة  

 

التِنا وونوااِصلُ   االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ييووااللححاادد االلععااششرر االعددَديینِ  ففيي ااآلننَ  تأمُّ
:فيیهِھما ووججااء عشَر٬،  

 

ببِّ  أأََماممَ  وَوااْلهَھالككُ  ااْلهَھاوِويیَةُ  .يیَُموتتُ  االتَّْوبيِیخِ  ُمْبِغضُ  .االطَِّريیقِ  لِتَارِرككِ  َشرٍّ  تَأدِْديیبُ ’’  َكمْ  .االرَّ
.‘‘آآدَدممَ  بَنِي قُلُوببُ  بِاْلَحِرييِّ   

 

 يیعرففُ  أأنَّهھ معَ  يیُحبُّنا يیَزااللُ  للاا أأنَّهھ ددَّهھھھشةِ لللل وواالمثيیرُ  .فهَھمٍ  َخيیرَ  قلوبَنا يیفهھَمُ  االرببَّ  أأننَّ  أأيي
ةَ  االطُُّرققَ  .قلوبِنا ففيي االمعوجَّ  

 

التِنا وونتابعُ   االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن االِعشريینَ  إإللىى ععششرر االلثثااننيي منَ  ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ



:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬،  
 

 ططَلِقًا٬، ااْلَوْجهھَ  يیَْجَعلُ  ااْلفَْرَحاننُ  ااْلقَْلبُ  .يیَْذهھھَھبُ  للاا ااْلُحَكَماءِ  إإِلَى .ُمَوبَِّخهھُ  يیُِحبُّ  للاا ااْلُمْستهَْھِزئئُ ’’
ووححُ  تَْنَسِحقُ  ااْلقَْلبِ  وَوبُِحْزننِ   ُكلُّ  .َحَماقَةً  يیَْرَعى ااْلُجهھَّاللِ  وَوفَمُ  َمْعِرفَة٬ً، يیَْطلُبُ  ااْلفهَِھيیمِ  قَْلبُ  .االرُّ
ا َشقيِیَّة٬ٌ، ااْلَحِزيینِ  أأيَیَّاممِ  ٬، َمَخافَةِ  َمعَ  ااْلقَليِیلُ  .دَداائَِمةٌ  فََوليِیَمةٌ  ااْلقَْلبِ  ططَيیِّبُ  أأَمَّ ببِّ  َكْنزٍ  ِمنْ  َخيْیرٌ  االرَّ
 .بُْغَضةٌ  وَوَمَعهھُ  َمْعلُوففٍ  ثَْوررٍ  ِمنْ  َخيْیرٌ  ااْلَمَحبَّة٬ُ، تَُكوننُ  َحيْیثُ  ااْلبُقُوللِ  ِمنَ  أأَْكلَةٌ  .هھھَھمٍّ  َمعَ  َعِظيیمٍ 

ُجلُ   ااْلَكْسَالننِ  ططَِريیقُ  .ِخَصاممَ االْ  يیَُسكِّنُ  ااْلَغَضبِ  وَوبَِطيءُ  ااْلُخُصوَمة٬َ، يیهَُھيیِّجُ  ااْلَغُضوببُ  ااَلرَّ
ُجلُ  أأَبَاهه٬ُ، يیَُسرُّ  ااْلَحِكيیمُ  ااالْبنُ  .َمْنهَھجٌ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ  وَوططَِريیقُ  َشْوكٍك٬، ِمنْ  َكِسيیَاججٍ   ااْلَجاهھھِھلُ  وَواالرَّ

هھُ  يیَْحتَقِرُ  .‘‘أأُمَّ  
 

 .االَمهھابةَ  أأوو ااالحترااممَ  ليیُظهِھرَ  يیُستخَدممُ  ‘‘االرببِّ  َمخافة’’ ُمصطلَحَ  أأننَّ  إإللىى هھھھُنا االتنويیهھَ  أأووددُّ 
عبِ  أأووِ  االَخوففِ  إإللىى أأقَرببَ  آآَخرَ  أأمًراا االَمخافةُ  لَعنَتِ  ببااللممسسييحح٬، مؤمنًا أأُكنْ  للمم فلَو  االرُّ
.االعادِدللِ  هللاِ  ُمقاوومةِ  ففيي أأننففسسههمم وَوَضعواا َمن ععللىى االلآآتتييةة وودَديینونَتهِھ االرببِّ  ممنن  

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین االلححاادديي االعدددَ  ااآلننَ  وونقرأأُ   
 

ممُ  االفهَھمِ  ذذوو أأّما ااْلفهَْھِم٬، لِنَاقِصِ  فََرححٌ  ااْلَحَماقَةُ ’’ .‘‘ُسلوَكهھُ  فيیُقَوِّ  
 

 أأنن االسَّهھلِ  ووممنن .االَعْقلِ  ناقصَ  إإنسانًا فيیكوننُ  لإلنسانِن٬، فَرححٍ  َمصَدررَ  االَحماقةُ  تكوننُ  ححيينن
ااء٬، مستِمعيَّ  نُالِحظ٬َ،  ففيي ههذذاا ععنن قرأأُ نن فمثًال  بَِخطايیاهھھھم٬، يیفَرحوننَ  االُخطاةةَ  أأننَّ  ااألعزَّ
:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االتاسعَ  وواالعدددِ  االثالثِ  ااألصحاححِ  فيیلبِّي أأهھھھلِ  إإللىى االرسوللِ  بولسَ  رِرسالةِ   

 

.‘‘...ِخْزيیهِِھمِ  فِي َمْجُدهھھُھمْ ’’  
 

ممُ  بَخطيیَّتهِھ٬، االخاططئُ  يیفتخرُ  ففححيينن ا االفهَھم٬، ناقصُ  أأنَّهھ ععللىى دَدليیًال  يیُقدِّ  ععللىى حزننَ  إإذذاا أأمَّ
ررَ  االتَّوبة ممنن ُخطوةةً  ااقترببَ  أأنَّهھ فاْعِرففْ  ووتابَب٬، خطيیَّتهِھ  ِسيیاققٍ  ووففيي .االخطيیَّةِ  قيَیدِ  ممنن ليیتحرَّ
 للدَّووااء٬، ططَلَبًا االطَّبيیبِ  إإللىى يیذهھھھبُ  للاا مَرَضهھ٬، االَمريیضُ  يیُدررككُ  للاا ححيينن إإنَّهھ نقوللُ  مشابهٍِھ٬،
ا يیَّة٬، حالتهَھ يیُدررككُ  حيینَ  أأمَّ .االدَّووااءِ  تناوُوللَ  وويیقبَلُ  االطبيیبَ  يیطلُبُ  فإنَّهھ االصحِّ  

 

  :ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االلثثااننيي االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك ددَ ببعع
 

.‘‘تَقُوممُ  ااْلُمِشيیِريینَ  وَوبَِكْثَرةةِ  تَْبطُُل٬، َمُشورَرةةٍ  بَِغيْیرِ  َمقَاِصدُ ’’  
 

 يیؤددِّيي االلذذيي االطريیقِ  ففيي سالًكا َمقِصِدهه٬، تتميیمِ  ممنن ااإلنساننُ  سيیتمكَّنُ  االُحَكماء٬، َمشوررةةِ  عندَ 
.االمقِصد ككذذلل إإللىى  

 

 االثالثِ  االعدددِ  ففيي ووتحديیًداا عشَر٬، االخامسَ  ااألصحاححِ  ممنن أأُخرىى ِحكمةٍ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

.‘‘!أأَْحَسنهََھا َما وَوْقتهَِھا فِي وَوااْلَكلَِمةُ  فَِمهِھ٬، بَِجَوااببِ  فََرححٌ  لِِإلْنَساننِ ’’  



 

دُ  ووههنناا اا َحَسنةٌ  ههيي االمناِسبِ  تتِ االلووقق ففيي تُقاللُ  االلتتيي االكلمةَ  أأننَّ  نؤكِّ .جّدً  
 

التِنا ففيي وونستمرُّ   وواالِعشريینَ  االراابعِ  ممنن ووااألعدااددِ  عشرَ  االخامسَ  ااألصحاححِ  ففيي أأيیًضا تأمُّ
:ففييههاا ووججااء وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  إإللىى  

 

ببُّ  .تَْحتُ  ِمنْ  ااْلهَھاوِويیَةِ  َعنِ  لِْلَحيیََدااننِ  فَْوقُق٬، إإِلَى لِْلفَِطنِ  ااْلَحيیَاةةِ  ططَِريیقُ ’’  بيَْیتَ  يیَْقلَعُ  ااَلرَّ
ببِّ  َمْكَرهھھَھةُ  .ااألرَْرَملَةِ  تُْخمَ  وَويیَُوططِّدُ  ااْلُمتََكبِِّريیَن٬، يیِر٬، أأَْفَكاررُ  االرَّ رِّ  .َحَسنٌ  َكَالممٌ  وَولِألطَْطهَھاررِ  االشِّ
دِّيیقِ  قَْلبُ  .يیَِعيیشُ  ااْلهَھَداايیَا وَوااْلَكارِرههُ  بيَْیتهَھ٬ُ، يیَُكدِّررُ  بِاْلَكْسبِ  ااْلُمولَعُ   وَوفَمُ  َواابِب٬،بِاْلجَ  يیَتَفَكَّرُ  االصِّ
ببُّ  .ُشُروورًراا يیُْنبعُ  ااألَْشَرااررِ  يیقيِینَ  َصالةةَ  وَويیَْسَمعُ  ااألَْشَراارِر٬، َعنِ  بَِعيیدٌ  ااَلرَّ دِّ  ااْلَعيْینيَْینِ  نُوررُ  .االصِّ

ححُ  اِمَعةُ  ااألذُُذننُ  .ااْلِعظَاممَ  يیَُسمِّنُ  االطَّيیِّبُ  ااْلَخبَرُ  .ااْلقَْلبَ  يیُفَرِّ  يْینَ بَ  تَْستَقِرُّ  ااْلَحيیَاةةِ  تَْوبيِیخَ  االسَّ
ببِّ  َمَخافَةُ  .فهَْھًما يیَْقتَنِي لِلتَّْوبيِیخِ  يیَْسَمعُ  وَوَمنْ  نَْفَسهھ٬ُ، يیُْرذِذللُ  االتَّأدِْديیبَ  يیَْرفُضُ  َمنْ  .ااْلُحَكَماءِ   االرَّ

.‘‘االتََّوااُضعُ  ااْلَكَرااَمةِ  وَوقَْبلَ  ِحْكَمٍة٬، أأدََدببُ   
 

٬، يیُبِغُضهھ آآخرَ  أأمًراا جديیدٍ  ممنن هھھھُنا ننررىى رِّ  أأَْفَكاررُ  ووههوو االرببُّ  ههذذاا نهھايیةِ  ففيي ووننررىى .يیرِ االشِّ
 ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلُ  ففيي االمسيیحُ  يیسوععُ  باررَكهھ مماا ووههوو االتوااِضِع٬، ععللىى تشجيیًعا االمقطَعِ 
:قاللَ  حيینَ  ععششرر٬، االلثثااننيي وواالعدددِ  وواالِعشريین االثالثِ   

 

.‘‘يیَْرتَفِعْ  نَْفَسهھُ  يیََضعْ  وَوَمنْ  يیَتَِّضْع٬، نَْفَسهھُ  يیَْرفَعْ  فََمنْ ’’  
 

لل وواالعدددِ  عشَر٬، االساددسسَ  ااألصحاححِ  ففيي ددررااستِنا ففيي وونستمرُّ  :ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 

ببِّ  وَوِمنَ  ااْلقَْلِب٬، تََداابيِیرُ  لِِإلْنَساننِ ’’ .‘‘االلَِّساننِ  َجَوااببُ  االرَّ  
 

 االلللهه أأبناءَ  دُدمنا ففمماا .ذذللكك نُدررككْ  للمم إإننْ  حتَّى َحيیاتِنا ففيي يیعَملُ  االمحبَّ  هللاَ  إإننَّ  ههنناا وونقوللُ 
 للاا بأُموررٍ  نتلفَّظُ  مماا كثيیًراا أأنَّنا االُمذهھھِھلِ  ووممنن .حيیاتِنا ففيي ااستمرااررٍ بب يیَعَملُ  ففههوو االمبارَركِك٬،
 أأعدَّهه ققدد االرببُّ  يیكوننُ  االلذذيي االقلبِ  ممنن تَخرججُ  ووههيي .االحيِّ  االلللهه ممنن فعليیَّةٌ  كلمةٌ  أأنَّهھا نُدررككُ 
 فيیلبِّي أأهھھھلِ  إإللىى االرسوللِ  بولسَ  ررسالةِ  ففيي االمكتوببَ  ُمشابهھِ  إإططاررٍ  ففيي وونقرأأُ  .ببههاا ليینِطقَ 
:فيیهِھما ووجاءَ  ععششرر٬، وواالثالثَ  ععششرر االلثثااننيي وواالعددَديین االلثثااننيي٬، صحاححِ االلأأ  

 

ُمواا’’  أأَْجلِ  ِمنْ  تَْعَملُواا وَوأأنَنْ  تُِريیُدوواا أأنَنْ  فيِیُكمْ  ااْلَعاِملُ  هھھُھوَ  هللاَ  ألنَنَّ  وَورِرْعَدةٍة٬، بَِخْوففٍ  َخَالَصُكمْ  تَمِّ
ةةِ  .‘‘ااْلَمَسرَّ  

 

 سسييأأتتيي ححييثث إإرِْرِميیَا٬، ِسفرِ  ففيي ووعدَ  ككمماا قُلوبِنا٬، أألوااححِ  ففيي ناموَسهھ االيیوممَ  يیزرَرععُ  فا"ُ 
 إإذًذاا االعليُّ  فا"ُ  .َحَجريیَّةٍ  أألوااححٍ  ععللىى ووليیسَ  االقُلوبِب٬، ففيي مكتوبًا االنَّاموسسُ  ففييهه يیكوننُ  يیوممٌ 
هھھھا قلوبِنا٬، ففيي وورَرْغباتهِھ كلمتهَھ يیزررععُ   تكوننَ  أأنن أأجَملَ  ففمماا .قلوبِنا ممنن تخُرججُ  أأنن قبلَ  وويیُعدُّ
!يیُعلِنهَھ أأنن يیريیدُ  وومماا لَرْغباتهِھ٬، وَوفقًا ودَدناليیَق للرببِّ  خاِضعةً  حيیاتُنا  

 

 ووججااء عشَر٬، االساددسسَ  ااألصحاححِ  ممنن االلثثااننيي االعدددِ  إإللىى االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ااآلنَن٬، ووننأأتتيي



:ففييهه  
 

ببُّ  نَْفِسهِھ٬، َعيْینَيْ  فِي نَقيِیَّةٌ  ااِإلْنَساننِ  ططُُرققِ  ُكلُّ ’’ .‘‘ااألرَْروَوااححِ  وَواازِزننُ  وَواالرَّ  
 

 ااألعذااررَ  يیختلِقَ  أأنن يیستطيیعُ  لذلكَ  .دَدووًما صائبةٌ  ططُرقهَھ أأننَّ  ييررىى إلنساننَ اا أأننَّ  نالِحظُ  مماا كثيیًراا
ً  ععللىى ككاانن ووإإننْ  يیفعلهُھ٬، مماا لكلِّ   :ففررااننككلليينن ببننججاامميينن ققاالل ااإلططاررِ  ههذذاا ووففيي .خطأ
 ووففيي .‘‘آآَخر شيءٍ  أأييِّ  ففيي جيیًِّداا يیكوننُ  للاا االلأأععذذاارر٬، ااختالققَ  يیُجيیدُ  االلذذيي ااإلنساننَ  إإننَّ ’’
ة ههيي وواالدوواافِعُ  ااألفعالِل٬، ووررااءِ  ممنن االدَّوواافعَ  يیَعِرففُ  َمن ووهه ووححددهه االلللهه االنِّهھايیة٬، .االمهھمَّ  

 

:ففييهه وونقرأأُ  ممننهه٬، االثالِثِ  وواالعدددِ  عشَر٬، االسادِدسسَ  لألصحاححِ  ددررااستَنا نوااِصلُ   
 

ببِّ  َعلَى أأَْلقِ ’’ .‘‘أأَْفَكارُرككَ  فَتُثَبَّتَ  أأَْعَمالَكَ  االرَّ  
 

 بَذْلنا أأنَّنا ممعع كافيیًا٬، للييسس نفعلهُھ مماا أأننَّ  حاِسبيینَ  نقلقُ  مماا كثيیًراا أأنَّنا ههوو ههنناا ووتتععللييققيي
 أأققصصىى بَذْلنا ققدد نكوننَ  أأنن ببلل االَكمالَل٬، منَّا يیُريیدُ  للاا االمحبَّ  هللاَ  لكنَّ  .جهھِدنا قُصاررىى
٬، َعملِ  ففيي نثابِرَ  أأنن سسووىى ععلليينناا للييسس للذذاا .جهھِدنا  ععللييهه االباقيَ  تارركيینَ  االرببِّ
 ررااضيینَ  ننححنن نَُكنْ  للمم ووإإننْ  ااسِمهھ٬، لَمجدِ  هھودِدناجُ  ااستِخدااممِ  ععللىى قادِدررٌ  ففههوو أأفكارَرنا؛ ليیُثبِّتَ 
ا .فعْلناهه عمَّ  

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 .االلححككممةة تعليیمِ  إإللىى ااالنتباههِ  عدممِ  ععنن تحذيیرااتتٍ  سسممععنناا االلأأممثثاالل لِسفرِ  ددررااستِنا ففيي 
ببِّ  َمَخافَةُ ’’ :ععششرر االخامسَ  ااألصحاححِ  ففيي عدددٍ  آآِخرُ  ققاالل ووككمماا  أأننَّ  أأيي .‘‘ِحْكَمةٍ  أأدََدببُ  االرَّ
.باتِّضاععٍ  االرببَّ  وونخِدممُ  بأمانٍة٬، نسيیرُ  ستجعلُنا االرببِّ  َمخافةَ   

 

 لِسفرِ  ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  سيیتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االلممققببللةة االحلقةِ  ففيي
ا االُخطَط٬َ، يیََضعُ  ااإلنساننِ  قلبَ  أأننَّ  للننررىى االلأأممثثاالل  َخطَوااتتِ  يیرِشدُ  َمن ففههوو االرببُّ  أأمَّ
.بشرَ االل  

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

ووححِ  بَعَملِ  حيٍّ  ماءٍ  أأنهھاررُ  بطنِكَ  ممنن تَجرييَ  أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا  االرُّ
 .فَوققُ  ممنن َمولوددٌ  ألنَّكَ  للكك ووميیرااثهَھا االسَّماءِ  بركاتتِ  تناللَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .ففييكك االقُدسسِ 
 االقدُّووسس هللاِ  للممججدد أأيیًضا٬، االقريیبِ  وومحبَّةُ  االعليِّ  هللاِ  ةُ محبَّ  ففييكك تزددااددَ  أأنن ككذذللكك وونصلِّي
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .ملكوتهِھ ووُسلطاننِ   


