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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   

 

 ييررااههاا االلتتيي االلأأمموورر بعضَ  تَشك االقسُّ  تناوَوللَ  برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي
يیرِ اا ذذبيیحةِ  مثلَ  أأماَمهھ٬، مكَرهھھھةً  االرببُّ  .ووأأفكارِرهه ووططُرقهِھ لشرِّ  

 

٬، بنعمةِ  نتابُِع٬، سسووفف االلييوومم٬، لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي  االرببِّ
للُ  حيیثُ  ددررااَستَنا  ووأأفكاررِ  االشرِّ  أأعماللِ  ببيينن مماا ااالختالففِ  دِدررااسةِ  ععللىى االتركيیزُ  يیتحوَّ
.ووااللححككييممةة االطاهھھھرةةِ  االمشوررةةِ   

 

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

 

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

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
ابِعِ  وواالعدددِ  عشَر٬، االسادِدسسَ  :ففييهه وونقرأأُ  ممننهه٬، االسَّ  

 

ببَّ  أأرَْرَضتِ  ااإإذِذَ ’’ .‘‘يیَُسالُِمونهَھُ  أأيَْیًضا أأَْعَدااَءههُ  َجَعلَ  إإِْنَسانٍن٬، ططُُرققُ  االرَّ  
 

ا ليیسَ  االلححققييققةة ففيي  كاننَ  إإننْ  ههوو حقًّا االمهھمُّ  ببلل مخطئًا٬، أأمم صائبًا مماا عملٌ  ككاانن إإننْ  ُمهھّمً
ةةً  َحيیاتي تكوننَ  أأنن أأررغبُ  ووككمم .االرببَّ  يیُرضي يیاققِ  ههذذاا ووففيي !للرببِّ  ُمِسرَّ  يیسوععُ  ققاالل االسِّ
:وواالِعشريین االتاسعِ  وواالعدددِ  االثامنِ  ااألصحاححِ  يیوحنَّا إإنجيیلِ  ففيي  

 

.‘‘يیُْرِضيیهھِ  َما أأَْفَعلُ  ِحيینٍ  ُكلِّ  فِي ألَنِّي’’  
 

 ممددىى ببششأأنن تقلقَ  ففللنن معيیارُركك٬، ههوو ههذذاا أأننَّ  االلممسستتممعع٬، ععززييززيي تتررىى٬، كنتَ  إإننْ 
ةِ  اا تكوننَ  ووللنن .تماررُسهھ االلذذيي االَعَملِ  ِصحَّ  مماا للتتررىى أأمرَ االل ووتفحصَ  تجلسَ  ألننْ  ُمضطّرً



ً  أأمم َصواابًا ككاانن إإذذاا االقدُّووسس؟ االلللهه ععمملليي يیُِسرُّ  ههلل :ههوو وواالجوهھھھرييُّ  االمهھمُّ  فالسؤااللُ  .خطأ  
 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن االثامنَ  االعَدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

.‘‘َحقّ  بَِغيْیرِ  َجِزيیلٍ  دَدْخلٍ  ِمنْ  َخيْیرٌ  ااْلَعْدللِ  َمعَ  ااْلقَليِیلُ ’’  
 

:ععششرر االساددسسَ  وواالعدددِ  ووااللثثللااثثيينن االسابعِ  االمزموررِ  ففيي نقرأأُ  ُمشابهٍِھ٬، ِسيیاققٍ  ووففيي  
 

دِّيیقِ  االَِّذيي ااْلقَليِیلُ ’’ .‘‘َكثيِیِريینَ  أأَْشَرااررٍ  ثَْروَوةةِ  ِمنْ  َخيْیرٌ  لِلصِّ  
 

 يیملُكُ  َمن ففيي ببلل االَكْثرةِة٬، ففيي للييسس ههنناا االَخيیرِ  فِمعيیاررُ  .االلووااققعع ففيي قوييٌّ  مبدأأٌ  ههذذاا
دِّ  ففااللذذيي .االَخيیرَ  ذذااكك ا َخيیرٌ  يیقِ للصِّ يیرِ  ممَّ .للشرِّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  االلأأصصححااحح ممنن االتاِسعِ  االَعدددِ  إإللىى ذذلكَ  بعدَ  ننتَقِلُ   
 

ببُّ  ططَِريیقهِِھ٬، فِي يیُفَكِّرُ  ااِإلْنَساننِ  قَْلبُ ’’ .‘‘َخْطَوتهَھُ  يیهَْھِديي وَواالرَّ  
 

ةةٍ  ممنن ككمم رْرنا رربَّما ُخطَطَنا؟ هللاُ  غيیَّر مرَّ لَ  االمجيیدَ  هللاَ  لكنَّ  مماا٬، رًرااأأمم سنَفعلُ  أأنَّنا قرَّ  تدخَّ
مم ععنن يیُعيیقُني أأمًراا هھھھُناكك بأننَّ  َشَعرتتُ  ففممتتىى .ليِیوقِفهَھ  ففيي أأفكِّرُ  ذذااتهِھا٬، االَوتيیرةةِ  ععللىى االتقدُّ
اا فيیَكوننُ  االَحكيیِم٬، هللاِ  ععللىى ُمنفتًِحا ااإلنساننُ  كاننَ  فإننْ  .يیوقِفَني أأنن يیُريیدُ  رربَّما االرببَّ  أأننَّ   مستَِعّدً
 َحيیاةةُ  تَكوننَ  أأننْ  ُمطمئنٌ  ههوو فَكم .قلبهِھ إإللىى االرببُّ  يیُرِسلهُھا االلتتيي إلشاررااتتِ اا معَ  للتَّجاوُوببِ 
.االحنَّاننِ  هللاِ  يیَدِ  ففيي ووُخْطوااتهُھ ااإلنساننِ   

 

 أأنن أأرروَوععَ  وومماا .ُخْطوااتِنا يیُرِشدُ  َمن ههوو االعليَّ  هللاَ  لكنَّ  قُلوبِنا٬، ففيي ألمرٍ  إإذًذاا نُخطِّطُ  فنَحنُ 
ة أأجنَدتي تنفيیذِ  بدللَ  ااتتييللححيي هللاِ  ُخطَّةِ  ففيي سائًراا أأكوننَ   هللاُ  يیوقِفَني أأنن ووأأررييدد !االخاصَّ
 أأنن ههوو أأرريیُدهه ففمماا .بإررشادِدهه ووللاا ممننهه للييسس أأمًراا ووأأفعلُ  االَخطِّ  ععنن أأخُرججُ  ححيينن االمحبُّ 
.ُخْطوااتي االعليُّ  هللاُ  يیَقوددَ   

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن االعاشرَ  االعدددَ  نقرأأُ  ووااآلننَ   
 

.‘‘يیَُخوننُ  َال  فَُمهھُ  ااْلقََضاءِ  فِي .وَوْحيٌ  َملِكِ االْ  َشفَتَيِ  فِي’’  
 

 ممنن أأححككااممهه ووستكوننُ  شفَتيیهھ٬، االقدُّووسسُ  هللاُ  سيیقوددُ  تقيیًّا٬، االملكُ  يیَكوننُ  فحيینَ  َجميیٌل؛ َموقِفٌ  ههذذاا
.االقَضاءِ  ففيي أأميینًا سيیكوننُ  ببلل االعهھَد٬، فُمهھ يیَخوننَ  ووللنن االعادِدلِل٬، هللاِ  ُحكمِ   

 

التِنا وونتابِعُ  :ففييهه وونقرأأُ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلححاادديي ددِ االلععدد ففيي تأمُّ  
 

ببِّ  وَوَمَواازِزيینهُھُ  ااْلَحقِّ  قَبَّاننُ ’’ .‘‘َعَملهُھُ  ااْلِكيیسِ  َمَعايیيِیرِ  ُكلُّ  .لِلرَّ  
 

 ذذللكك ففيي االتجارريیَّةِ  وواالمعاَمالتتِ  ااألووززااننِ  نَظاممَ  سابقةٍ  َحلَقةٍ  ففيي تناوَوْلنا أأنن سبقَ  ووققدد
اررِ االتُّ  بعضَ  إإننَّ  ووقُْلنا .االزمنِ   :االلممووااززيينن ممنن بمجموعتيَین يیحتَفِظوننَ  ككااننوواا االمخادِدعيینَ  جَّ



هھھْھنا ككمماا .ببههاا يیَبيیعونن ووااألُخرىى ببههاا٬، ييششتترروونن ووااححددةة  ههيي االِغشِّ  َموااززيینَ  أأننَّ  أأيیًضا نوَّ
٬، َمكَرهھھھةٌ  ببِّ ا للرَّ .قلبهَھ فتُِسرُّ  االصادِدقةُ  االُمعاَمالتتُ  أأمَّ  

 

 ممنن ععششرر االلثثااننيي االعدددِ  إإللىى ووصْلنا ققددوو ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ِحَكمِ  ففيي َجولتَنا وونوااِصلُ 
:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ   

 

٬، فِْعلُ  ااْلُملُوككِ  َمْكَرهھھَھةُ ’’ .‘‘بِاْلبِرِّ  يیُثَبَّتُ  ااْلُكْرِسيَّ  ألنَنَّ  االشَّرِّ  
 

 .االقَديیرِ  هللاِ  أأماممَ  َمسؤووليینَ  ييككووننوونن االقيِیاددةةِ  َموِضعِ  ففيي هھھھُم َمن أأننَّ  االعدددِ  ههذذاا ممنن نفهھَمُ 
 أأنن يیُريیدووننَ  االلذذيينن ووجميیعُ  .َموِضِعهھ ففيي كلٌّ  ممسسؤؤووللوونن٬، كلُّنا أأنَّنا نتذكَّر أأنن وويیجبُ 
 .ووااللأأممااننةة بالَخيیر يیتحلَّواا أأنن ييججبب مشارريیعهِھم٬، أأوو أأععممااللههمم أأوو مناِصبهَھُم االمجيیدُ  هللاُ  يیُثبِّتَ 
.َعَملهَھ االَمرءُ  ععللييهه يیَبني االلذذيي ااألساسسُ  ههوو ههذذاا  

 

التِنا وونُتابِعُ  :ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االخاِمسَ  إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ  
 

 ااْلَمْوتِت٬، رُرُسلُ  ااْلَملِكِ  َغَضبُ  .يیَُحبُّ  بِاْلُمْستَقيِیَماتتِ  وَوااْلُمتََكلِّمُ  َحّق٬، َشفَتَا ااْلُملُوككِ  َمْرَضاةةُ ’’
رِ  ااْلَمطَرِ  اببِ َكَسحَ  وَورِرَضاههُ  َحيیَاةة٬ٌ، ااْلَملِكِ  وَوْجهھِ  نُوررِ  فِي .يیَْستَْعِطفهُھُ  ااْلَحِكيیمُ  وَوااِإلْنَساننُ  .‘‘ااْلُمتَأَخِّ  

 

ااء٬، مستِمعيَّ  هھھھُنا٬، ققررأأنناا للققدد  كلَّهھا ألنَّهھا بِبَعٍض؛ بعِضهھا ُمرتبطةٍ  أأمثاللٍ  أأرربعةَ  ااألعزَّ
 فإننَّ  ُملوًكا٬، للييسسوواا االمستَِمعيینَ  ممنن االُعظمى االغالبيیَّةَ  أأننَّ  وورُرغمَ  .االُملوككِ  معَ  تتعاَملُ 
 وواالتَّقوىى ااألمانةَ  نتبَعَ  أأنن ووييننببغغيي ممسسؤؤووللوونن٬، فكلُّنا .االَملِكِ  أأبناءُ  هھھھُمْ  بالمسيیحِ  االمؤمنيینَ 
.َحلَْلنا أأيینَما  

 

:عشرَ  االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االساددسسَ  االعدددِ  ففيي االَحكيیمُ  ُسليَْیَماننُ  يیقوللُ  للذذللكك  
 

هھھَھِب٬، ِمنَ  َخيْیرٌ  هھھِھيَ  َكمْ  ااْلِحْكَمةِ  قِْنيیَةُ ’’ .‘‘ةِ ااْلفِضَّ  َعلَى تُْختَاررُ  ااْلفهَْھمِ  وَوقِْنيیَةُ  االذَّ  
 

ا االِحكمةِ  ططلبَ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  ههنناا نتذكَّرُ  أأنن االمفيیدِ  ممنن  مماا يیطلُبَ  أأنن االرببُّ  ععللييهه َعَرضضَ  لمَّ
 للمم مماا ععللييههاا ووززاادَدهه االِحْكمة٬َ، االرببُّ  منََحهھ ففققدد االِحكمة٬َ، بطلبهِھ َخيیًراا َعِملَ  ووألنَّهھ .يیشاءُ 
 ممنن أأغغللىى ههمماا االلففههمموو فالحكمةُ  .ااألررضضِ  ملوككِ  ببيينن وومجدٍ  ووكراامةٍ  غنًى ِمنْ  يیطلُْبهھ
ة االذَّهھھھبِ  .وواالُكنوززِ  وواالفِضَّ  

 

:عشرَ  االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسابعَ  االعدددِ  ففيي يیَقوللُ  ذذللكك بعدَ   
 

رِّ  َعنِ  ااْلَحيیََدااننُ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ  َمْنهَھجُ ’’ .‘‘ططَِريیقهَھُ  َحافِظٌ  نَْفَسهھُ  َحافِظٌ  .االشَّ  
 

اائي ااآلنَن٬، وونصلُ   عشرَ  وواالتاِسعَ  عشرَ  االثامنَ  هھھھُما مشهھورَريین يینِ عدددَ  إإللىى االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
:فيیهِھما ووججااء عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن  

 



قُوططِ  وَوقَْبلَ  ااْلِكْبِريیَاُء٬، ااْلَكْسرِ  قَْبلَ ’’ ووححِ  تََشاُمخُ  االسُّ ووححِ  تََوااُضعُ  .االرُّ  َخيْیرٌ  ااْلُودَدَعاءِ  َمعَ  االرُّ
.‘‘ااْلُمتََكبِِّريینَ  َمعَ  ااْلَغنيِیَمةِ  قَْسمِ  ِمنْ   

 

 تشاُمخُ  ييأأتتيي ووككذذللكك االَكْسر٬، قْبلَ  تتأأتتيي االِكبريیاءَ  أأننَّ  عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  ممنن وونفهھَمُ 
ووححِ  قوطط ققببلل االرُّ  ووااللععدددد االراابعَ  االلأأصصححااحح يیعقوببَ  ررسالةَ  متَِّصلٍ  إإططاررٍ  ففيي وونقرأأُ  .االسُّ
:يیقوللُ  ووههوو االلععااششرر٬،  

 

ببِّ  قُدَّااممَ  ااتَِّضُعواا’’ .‘‘فيَیَْرفََعُكمْ  االرَّ  
 

:ععششرر االلثثااننيي وواالعدددِ  وواالِعشريینَ  االثالثِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي أأيیًضا وونقرأأُ   
 

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

 إإللىى تتسلَّلُ  ففههيي االِكبريیاء؛ ُخطوررةةِ  إإللىى نظَرنا يیلفِتُ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  للللااننتتببااهه وواالُمثيیرُ 
 االطريیقُ  ففههمماا االلررووحح؛ تَشاُمخِ  ووممنن ممننههاا٬، لقُلوبِنا نتحفَّظَ  أأنن ُمهِھمِّ االل منَ  للذذاا .ِخْفيیَةً  االقلبِ 
قوططِ  إإللىى االمؤكَّدُ   تكبَّروواا ححيينن َسقَطواا لكنَّهھم صالحةً  أأعماًال  ببددأأوواا أأُناسسٍ  ِمنْ  ووككمم .االسُّ
!أأخطاَءهھھھُم يیََروواا ووللمم  

 

اائي االوااِضِح٬، ووممنن .وواالتوااُضع االِكبريیاءِ  ععللىى يیُركِّزاانن االعددَديینِ  هھھھَذيینِ  أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  
 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن االِعشريین االعدددِ  ففيي ددررااستَنا وونتابِعُ   
 

ببِّ  َعلَى يیَتَِّكلُ  وَوَمنْ  َخيْیًراا٬، يیَِجدُ  أأَْمرٍ  ِجهَھةِ  ِمنْ  ااْلفَِطنُ ’’ .‘‘لهَھُ  فَطُوبَى االرَّ  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  االجيیِّد٬، ممنن إإننَّ   للاا ذذللكك٬، يیفعلُ  ففااللذذيي !للههاالل ففيي ثقتَنا نَضعَ  أأنن ااألعزَّ
 .للقَلبِ  ططُمأنيینةً  تُعطي ببااللللهه االثِّقةَ  ألننَّ  قلبهِھ؛ ففيي فَِرًحا يیظلُّ  ببلل االَحيیاةِة٬، أأحوااللُ  تُزعُجهھ
 ووههوو االقديیُر٬، هللاُ  يیعرفهُھا إإبليیسَ  ِحيیَلُ  فحتَّى .ووبمستَقبَلِنا ببنناا ييععتتننيي َمن ههوو االمحبُّ  فا"ُ 
.االلأأففضضلل للهه ااختاررَ  ااألميینَ  االرببَّ  أأننَّ  يیعرففْ  ببااللللهه٬، يیَثِقْ  فَمن .إإفشالهِھا ععللىى قاددررٌ   

 

 ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  ووااللثثااننيي وواالِعشريین االحادِديي االعددَديینِ  ففيي يیقوللُ  ذذللكك بعدَ 
:عشرَ  االسادِدسسَ   

 

 بهَِھا٬،لَِصاحِ  َحيیَاةةٍ  يیَْنبُوععُ  ااْلفِْطنَةُ  .ِعْلًما تَِزيیدُ  االشَّفَتيَْینِ  وَوَحَالوَوةةُ  فهَِھيیًما٬، يیُْدَعى ااْلقَْلبِ  َحِكيیمُ ’’
.‘‘َحَماقَةٌ  ااْلَحْمقَى وَوتَأدِْديیبُ   

 

 ووأأنناا .يیجُدهھھھُما لَمن َحيیاةةٍ  يیَنبوععُ  فهھُما وواالِحكمة؛ ااْلفهَْھمِ  ععللىى تشديیًداا َجديیدٍ  ممنن هھھھُنا ووننررىى
يیَّة؛ بالغُ  أأمرٌ  االفهھمَ  أأننَّ  أأررىى  ااألووضاععِ  بعضِ  ممعع سيیَّما للاا للَعْطف٬، ِمفتاًحا ففييهه ألننَّ  ااألهھھھمِّ
.َمعهھا االتَّعاططُفُ  يیَصُعبُ  االلتتيي االحيیاتيیَّةِ   

 

ةً  مَعُكم أأشارِرككَ  أأنن هھھھُنا ووأأووددُّ  :بعيیدٍ  ووقتٍ  منذُ  ممععيي حَدثَتْ  قصَّ  



 

 ُمشكالتتٍ  يیُعانوننَ  أأططفاًال  كثيیًراا ننررىى كنَّا االصيیفيیَّة٬، االمخيیَّماتتِ  ععنن مسؤووًال  كنتُ  ححيينن
 مجموَعتهِھ٬، ففيي فَظيیعٍ  طِطفلٍ  ممنن ييششتتككيي مثًال  مشيیرٌ  إإليَّ  ييأأتتيي ووككاانن .ُسلوكيیَّةً 
 ُمرتَِعًداا ففييأأتتيي ممععهه٬، ووأأجلسُ  االطفلَ  ففأأسستتددععيي .االَمجموعةِ  ممنن بإخرااِجهھِ  اامطالِبً 
 ممععهه ووأأجلسُ  االمثلَّجاتتِ  للهه ووأأششتترريي فأذذهھھھَبُ  .االلأأععللىى االمسؤووللِ  إإللىى أأتتىى ألنَّهھ
تهِھ٬، َكْشفِ  ففيي االطفلُ  يیبدأأَ  حتَّى ووخلفيیَّتهِھ٬، بيَیتهِھ ععنن أأسألهُھ إإننْ  وومماا .لنتحدَّثثَ   أأنَّهھ ووككييفف قِصَّ
هھ تكوننُ  االبيَیتِ  إإللىى يیرجعُ  ووححيينن .مكانهَھ ييععررفف أأوو لَدهه٬،وواا ييررىى ببااللككاادد  ممنن ثَِملةً  أأمُّ
بةٍ  ووغيیرَ  كئيیبةً  االبيیتِ  أأجوااءُ  ووتكوننُ  االُكحولِل٬، ُمعاقَرةةِ  ة تسمعُ  ووححيينن .مرحِّ  هھھھؤالءِ  حيیاةةِ  قصَّ
غارر  أأستَدعي االطِّفِل٬، إإللىى االحديیثِ  ممنن ااالنتهھاءِ  ووبعدَ  .تصديیقهَھا تستطيیعُ  ببااللككاادد االصِّ
ا ااألموررِ  بعضَ  للهه ووأأققوولل نيیةً ثثاا االُمشيیرَ   ففيي تغيیيیرٌ  يیَحُدثثُ  ووِعنَدهھھھا االطِّفِل٬، ممعع يیحُدثثُ  ممَّ
 يیَفهھمُ  ففححيينن .االبَقاء أأجلِ  ممنن يیتَشاَجرَ  ألننْ  ُمضطَرٌّ  االطفلَ  أأننَّ  أأددررككَ  ففققدد .االمشيیرِ  فِكرِ 
.صصححييححةة بصوررةةٍ  وويیَخِدُمهھ مَعهھ وويیَتعاَملُ  تَعاططُفًا٬، أأكثرَ  يیَصيیرُ  االخلفيیَّة٬، االمشيیرُ   

 

اا مهھمٌّ  أأمرٌ  إإذًذاا لفهَھمُ ففاا  ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  االلإإططاارر٬، ههذذاا ووففيي .ججددييددةة أأبعاددٍ  لفَتحِ  جّدً
:عشرَ  االخامسَ  وواالعدددِ  االثالثِ  ااألصحاححِ   

 

.‘‘َسَكْنتُ  هھھُھنَاككَ  َسَكنُواا وَوَحيْیثُ ’’  
 

 ااألموررِ  أأهھھھمِّ  ِمنْ  أأننَّ  ووأأعتقدُ  .بَحقٍّ  لنَفهھََمهھ ااآلخرِ  االشخصِ  مكاننَ  أأنفَُسنا نََضعَ  أأنن عليَینا أأننَّ  أأيي
 لوِ  االعمِل٬، ففيي مثًال  .ااآلَخر االشَّخصِ  مكاننِ  ففيي نفَسك تََضعَ  أأنن االلععللااققااتت ففيي
 أأنن يیمكنُك االموظظَِّف٬، مكاننِ  ففيي إإدداارريیًّا كنتَ  إإذذاا سيیَّما للاا ااألددوواارَر٬، تعِكسَ  أأنن ااستَطْعتَ 
 يیحتاججُ  االشَّخصَ  ههذذاا أأننَّ  اامثلً  ااإلددااررةةُ  ستَفهھَمُ  فحيینهَھا .االَعَمل ُمشكالتتِ  ممنن االَكثيیرِ  ممنن تتخلَّصَ 
 ققببلل ااالنتظاررَ  أأننَّ  االعاملُ  سيیتفهھَّمُ  االلممققااببلل٬، ووففيي كريیمة٬ً، حيیاةةً  ليیَعيیشَ  عاددللٍ  أأْجرٍ  إإللىى
.االعملُ  ليیَستمرَّ  ااألررباححِ  تحقيیقِ  إإللىى تَحتاججُ  ااإلددااررةةَ  ألننَّ  أأيیًضا؛ ضرووررييٌّ  مطالِبهِھ تنفيیذِ   

 

 مكاننِ  ففيي نفَسهھ االزووججُ  وَوَضعَ  ووإإننْ  زَزووِجهھا؛ َمكاننِ  ففيي نفَسهھا االزووجةُ  وَوَضَعتِ  ووإإننْ 
ووججُ  يیرجعُ  ففححيينن .عديیدةةٌ  مشكالتتٌ  لُحلَّتْ  زَزووجتهِھ٬،  مرتبًكا االلممسسااء ففيي االبيَیتِ  إإللىى االزَّ
 زَزووجتهِھ٬، ممعع االلتتووااصصلل ددووننَ  االتِّلفازز يیشاهھھِھدُ  بيینَما صاِمتًا وويیجلسُ  االلععمملل٬، ضغوططِ  ممنن
غوططَ  تتفهھَّمُ  ززووجتهَھ أأننَّ  للوو وويیُفكِّرُ   للوو االزووجةُ  تفكِّرُ  االلممققااببلل٬، ففيي .توااِجهھهُھ االلتتيي االضُّ
 .وواالَكالممِ  االتوااُصلِ  إإللىى ااحتيیاِجهھا ممددىى لَفهَِھمَ  ااألططفالِل٬، ممعع االوقتِ  ططَوااللَ  ظظلَّ  ززووَجهھا أأننَّ 
اائي فالفهَھم٬، يیَِّة٬، ففيي غايیةٌ  أأمرٌ  ههوو ااآلخرِ  َموقفِ  تفهھُّمُ  أأوو االمستِمعيیَن٬، أأعزَّ  إإللىى وويیَقوددُ  ااألهھھھمِّ
!آآمميينن .أأفضلَ  فهَْھًما االرببُّ  يیُعِطيیَنا أأنن فأُصلِّي .وواالحبِّ  االتَّعاططُفِ   

 

 ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االثالثِ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  ننتقلُ 
  :ففييهه

 

.‘‘ِعْلًما َشفَتيَْیهھِ  وَويیَِزيیدُ  فََمهھُ  يیُْرِشدُ  ااْلَحِكيیمِ  قَْلبُ ’’  



 

ييَّ  االقلبَ  ذذللككبب ننععننيي للاا سابقًا٬، قُلنا ووككمماا .االلححييااةة ففيي مماا أأهھھھمُّ  ههوو إإذًذاا فالقلبُ   أأووِ  االماددِّ
.وواالَمشاِعرَ  وواالفِكرَ  االِكيیاننَ  ببهه ننععننيي ببلل االِجسِم٬، ففيي االحيیوييَّ  االُعضوَ   

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   عشَر٬، االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االراابعِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
  :ففييهه وونقرأأُ 

 

.‘‘ْلِعظَاممِ لِ  وَوِشفَاءٌ  لِلنَّْفسِ  ُحْلوٌ  َعَسل٬، َشهْھدُ  ااْلَحَسنُ  ااْلَكَالممُ ’’  
 

 حلوٌ  االَحَسنَ  االكالممَ  لكنَّ  وواالِعظامِم٬، االَعَسلِ  ببيينن مماا رَربَطواا ققدد االُعلَماءُ  كاننَ  إإننْ  أأعرففُ  للاا
طُ  ووههوو كالَعَسل٬، للنَّفسِ  يي االعزيیمةَ  يیُنشِّ  َسماععِ  ففيي ااإلنساننُ  يیرغبُ  ووعموًما .االِجسمَ  وويیُقوِّ
.ووفََرححٍ  برااحةٍ  نشعرُ  نسمُعهھ٬، ففععننددمماا .االُحْلوِ  االكالممِ   

 

:عشرَ  االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االخامسَ  االَعَدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

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

يیاققِ  ههذذاا ففيي ووتتععللييققيي  ااْلَكَذبَِة٬، باألَْنبيِیَاءِ  االيیَوممَ  يینَخِدعوننَ  كثيیريینَ  أأننَّ  ههوو االسِّ
 ههذذاا ففيي االكثيیرُ  وويیُِرددُ  .َصواابب ععللىى أأنَّهھم ُمقتَنِعونن ووهھھھُم االزاائفِة٬، االديینيیَّةِ  أأنظمةِ ووبباالل
:ععششرر االلثثااننيي وواالعدددِ  عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  ففيي مثًال  فنقرأأُ  ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي ااألمرِ   

 

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

:االلثثااننيي وواالعدددِ  ووااللععششرريينن االحادِديي ااألصحاححِ  ففيي أأيیًضا وويیَِرددُ   
 

ببُّ  َعيْینيَْیهِھ٬، فِي ُمْستَقيِیَمةٌ  ااِإلْنَساننِ  ططُُرققِ  ُكلُّ ’’ .‘‘ااْلقُلُوببِ  وَواازِزننُ  وَواالرَّ  
 

ا :أأنَّهھ فنقرأأُ  ههنناا أأمَّ  
 

٬،‘‘ُمْستَقيِیَمةً  لِِإلْنَساننِ  تَْظهَھرُ  ططَِريیقٌ  تُوَجدُ ’’  
 

 لنأُكلْ ’’ :فلسفةِ  مثلُ  لنفِسهھ٬، ااإلنساننُ  يیَختارُرهھھھا االلتتيي وواالفلسفةُ  للححييااةة٬،اا ططَريیقُ  أأنَّهھا أأيي
 أأنَّهھ تماًما ُمقتَنًعا يیكوننُ  االفَلسفِة٬، ببتتللكك مؤمنٍ  ِحوااررِ  ووللددىى .‘‘ننممووتت غًداا ألنَّنا وونَشَرببْ 
دُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  أأننَّ  غغييرر .َصواابب ععللىى  أأغلَقَ  فَقَدْ  .‘‘ااْلَمْوتتِ  ططُُرققُ ’’ َعاقِبَتهَھَا أأننَّ  يیؤكِّ
٬، ررؤؤيیةِ  ععنن هھھھؤالءِ  أأعيیُنَ  االشَّيیطاننُ   جميیًعا نحتاججُ  للذذللكك يیَروونن٬، ووللاا عيیوننٌ  ففللههمم االحقِّ
ووححِ  َمعونةِ  إإللىى  ييررىى ففههوو .االهھَالككِ  إإللىى ذذااهھھھبٌ  أأنَّهھ أأَحِدهھھِھم إإقناععِ  ُمحاوَولةِ  عندَ  االلققددسس االرُّ
حيیح٬، االطَّريیقِ  ففيي سائرٌ  أأنَّهھ .تتِ االَمو إإللىى يیتَّجهھُ  االَحقيیقةِ  ففيي لكنَّهھ االصَّ  

 

 االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  وواالسابعِ  وواالِعشريینَ  االساددسسِ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهِھما ووججااء عشَر٬،  

 



ُجلُ  .يیَِحثُّهھُ  فََمهھُ  ألنَنَّ  لهَھ٬ُ، تُْتِعبُ  االتَِّعبِ  نَْفسُ ’’ ٬، يیَْنبُشُ  االلَّئيِیمُ  االرَّ  َكالنَّاررِ  َشفَتيَْیهھِ  وَوَعلَى االشَّرَّ
.‘‘ااْلُمتَّقَِدةةِ   

 

 لِسانهُھ يیُطلِقُ  االلذذيي االلئيیمِ  ِشفاههِ  ععنن يیتكلَّمُ  ذذللكك بعدَ  .تَعبهِھ ممنن يیأكلُ  ااإلنساننَ  أأننَّ  ههذذاا وويیَعني
سوللُ  يیَعقوببُ  ععننهه قاللَ  ووااللذذيي االنَّارَر٬، :االرَّ  

 

 وُوقُوددٍ  أأيَيَّ  قَليِیلَة٬ٌ، نَاررٌ  هھھُھَوذَذاا .ُمتََعظًِّما وَويیَْفتَِخرُ  َصِغيیرٌ  ُعْضوٌ  هھھُھوَ  أأيَْیًضا٬، االلَِّساننُ  هھھھَكَذاا’’
.‘‘!نَاررٌ  فَاللَِّساننُ  تُْحِرقُق؟  

 

 نُلقي ففققدد كلماتِنا٬، ننتَقِيَ  أأنن ععلليينناا للذذللكك االكثيیِر٬، إإْشعاللِ  ععللىى قادِدررٌ  االلِّساننَ  أأننَّ  أأيي
ددِ  أأَحِدهھھھم ععللىى بالنَّاررِ   ِشجاررٍ  لهھيیبَ  نطفئَ  أأنن يیمكنُنا ننففسسهه٬، االلووققتت ووففيي .ككللممةة بمجرَّ
.َمحلِّهھا ففيي ُحلوةةٍ  بكلمةٍ   

 

 ااألصحاححِ  ممنن وواالثالثيینَ  االلححاادديي إإللىى وواالِعشريین االثامنِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي التِناتأمُّ  وونتابِعُ 
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االسادِدسسَ   

 

اممُ  ااْلُخُصوَمة٬َ، يیُْطلِقُ  ااألََكاذِذيیبِ  رَرُجلُ ’’ ققُ  وَواالنَّمَّ ُجلُ  .ااألَْصِدقَاءَ  يیُفَرِّ  َصاِحبهَھُ  يیُْغِويي االظَّالِمُ  االرَّ
 يیََعضُّ  وَوَمنْ  ااألََكاذِذيیِب٬، فِي ليِیُفَكِّرَ  َعيْینيَْیهھِ  يیَُغمِّضُ  َمنْ  .َصالَِحةٍ  َغيْیرِ  ططَِريیق إإِلَى وَويیَُسوقهُھُ 

اا أأَْكَملَ  فَقَدْ  َشفَتيَْیهِھ٬، .‘‘ااْلبِرِّ  ططَِريیقِ  فِي تُوَجدُ  َشيْیبَةٌ  :َجَمالل تَاججُ  .َشّرً  
  

 يیكبُرُ  ححييننفف .سيیِّئًا االُمِسنُّ  االرجلُ  يیكوننَ  أأنن ههوو االلععااللمم ففيي ااألموررِ  أأسسووأأ أأَحدَ  أأننَّ  أأعتقدُ 
 يیقترببُ  ففههوو ووُمِحبًّا؛ ووططيیِّبًا لَطيیفًا يیكوننَ  أأنن يیُفتَرضضُ  شعُرهه٬، وويیَشيیبُ  االُعمر ففيي االشخصُ 
 ععللىى تجِزممُ  فإنَّك تَشتُِم٬، ُمِسنَّةً  اامرأأةةً  تتررىى ووححيينن .لَطيیفًا يیكوننَ  أأنن وويیجبُ  االلننههااييةة٬، ممنن
.ببههاا يیَليیقُ  للاا ههذذ أأننَّ  االفَوررِ   

 

ةَ  ههذذهه ووإإيیَّاكم ووألُشارِرككْ   لتَورريیدِ  شركةٍ  ففيي تعَملُ  ااببننتتيي ككااننتت .قصيیرةةَ االل االقصَّ
 ففيي ُمِسنَّةٍ  اامرأأةةٍ  إإللىى ااألددوويیةِ  بعضَ  توِصلَ  أأنن ععللييههاا ووككاانن االلأأددووييةة٬،
 االسيیِّدةةَ  أأننَّ  غغييرر .ظظَريیفة ُمسنَّةٌ  إإنَّهھا ققااللتت حتَّى ااببننتتيي ررأأْتهھا إإننْ  وومماا .االلممسستتششففىى
 ووذذلكُ  ِمثلهِھا٬، اامرأأةةٍ  ممنن متوقَّعٍ  ووللاا الئقٍ  غيیرَ  ااألمرُ  ففككاانن بَذيیئٍة٬، بِلُغةٍ  تتكلَّمُ  ررااَحتْ 
.االمثَلِ  ههذذاا ففيي جاءَ  مماا ععللىى تماًما يینطَبِقُ  االموقِفُ   

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسَّادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن االلثثااننيي االعدددَ  نقرأأُ  ووااآلننَ   
 

.‘‘َمِديینَةً  يیَأُْخذُ  ِممَّنْ  َخيْیرٌ  رُرووِحهھِ  وَوَمالِكُ  ااْلَجبَّارِر٬، ِمنَ  َخيْیرٌ  ااْلَغَضبِ  ااْلبَِطيءُ ’’  
 

يیَّة بالغُ  أأمرٌ  ههوو فَكمْ  ًما االَغَضب٬، بطيءَ  ااإلنساننُ  يیكوننَ  أأنن ااألهھھھمِّ .نفِسهھ ففيي ووُمتحكِّ  
 

:عشرَ  االسادِدسسَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ببِّ  وَوِمنَ  ااْلِحْضِن٬، فِي تُْلقَى ااْلقُْرَعةُ ’’ .‘‘ُحْكِمهَھا ُكلُّ  االرَّ  



 

 .االِحْضنِ  ففيي يیُلقونهَھا ووككااننوواا مماا٬، قرااررٍ  التِّخاذذِ  االقُرعةُ  يیستَخَدموننَ  ككااننوواا إإنَّهھم هھھھُنا وونقوللُ 
ببِّ  ِعندِ  ِمنْ  يیَأتي االحقيیقيَّ  االتَّوجيیهھَ  لكنَّ  .االرَّ  

 

للَ  االعدددَ  وونقرأأُ  عشَر٬، االسابعَ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  وولننتَقِلِ  :يیَقوللُ  ووههوو ممننهه٬، ااألووَّ  
 

.‘‘ِخَصاممٍ  َمعَ  ذَذبَائِحَ  َمآلننٍ  بيَْیتٍ  ِمنْ  َخيْیرٌ  َالَمة٬ٌ،سَ  وَوَمَعهَھا يیَابَِسةٌ  لُْقَمةٌ ’’  
 

 .االكهھنةِ  ععنندد ييأأككللووههاا أأنن أأررااددوواا للوو االِخرااففَ  يیذبَحوننَ  االيیهھوددُ  كاننَ  االلععصصرر٬، ذذللكك ففيي
ممُ  حيیثُ  ٬، سالمةٍ  ذذبيیحةَ  االيیهھوددييُّ  يیُقدِّ  االلنناارر ععللىى وويیََضُعهھ االشَّحمَ  االكاهھھھنُ  فيیأُخذُ  للرببِّ
 .عائلتهِھ معَ  ليیأُكلهَھ تبقَّى مماا االيیهھوددييُّ  وويیتناوَوللُ  نصيیبهَھ٬، االكاهھھھنُ  يیناللُ  بعَدهھھھا .للرببِّ  وويیُحرقهُھ
فاهھھِھيیةِ  أأشكاللِ  ممنن شكلٌ  ووههوو باللَّحِم٬، االمآلننِ  االبيَیتِ  إإللىى إإذًذاا يیشيیرُ  ذذبائحَ  االلممللآآنن فالبيیتُ   .االرَّ
دُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ  :بالقوللِ  يیؤكِّ  

 

.‘‘ِخَصاممٍ  َمعَ  ذَذبَائِحَ  َمآلننٍ  بيَْیتٍ  ِمنْ  يْیرٌ خَ  َسَالَمة٬ٌ، وَوَمَعهَھا يیَابَِسةٌ  لُْقَمةٌ ’’  
 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

ُجلِ  معرفةَ  أأننَّ  برناَمِجنا ممنن االلييوومم َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا الحِ  االرَّ  ليیسَ  تساعُدنا وواالَحكيیمِ  االصَّ
٬، هللاِ  تَبجيیلِ  ععللىى ففققطط .االلآآخخرريينن ااححتترراامم ععللىى أأيیًضا ببلل االعليِّ  

 

 كنزٌ  ههننااكك ييككنن للمم إإننْ  أأنَّهھ سنَجدُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ ببررننااممجج ننمم االُمقبلةِ  االَحلَقةِ  ففيي
 االكلِماتتِ  للتتللكك ففللييسستت نقولهُھا٬، االلتتيي االرقيیقةِ  كلماتِنا ووررااءَ  قُلوبِنا ففيي صالحٌ 
.قيیمةٍ  أأددننىى  

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 .االحيیاةةِ  مخاررججَ  ممننهه ألننَّ  يیِر؛للخَ  قلبَك تحفَظَ  أأنن ههيي االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 َحولِكَ  ممنن االمباررككِ  االلللهه بعظائمِ  ووتتحدَّثثَ  االشرِّ  ععنن لسانَكَ  تصوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي
 االعليِّ  هللاِ  أأماممَ  وواالنِّعمة االِحكمةِ  ففيي يیوممٍ  كلَّ  تنموَ  أأنن أأخيیًراا٬، وونصلِّي .حيیاتِك ووففيي
.أأُصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .وواالنَّاسسِ   


