
االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
 Proverbs 17:1-19:9 9 :19-1 :17 االلأأممثثاالل ِسْفر

 632# 991 :ررققمم ااإلذذااعيیَّة االلححللققةة
ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

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

 

 ِحكمةِ  ممنن االقيَیِّمةِ  ااألفكاررِ  بعضَ  تَشك االقسُّ  تناوَوللَ  برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي
ةةِ  ووببششأأنن وواالتوااُضِع٬، ريیاءِ االِكب بشأننِ  ُسليَْیَمانن .ووإإيیجابًا سلبًا االكالمِم٬، قوَّ  

 

 مماا االُمقابَلةَ  تَشك االقسُّ  سيیتناوَوللُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
 ااْلِحكمةِ  ررأأسسَ  أأننَّ  يیَرىى االلأأممثثاالل ِسفرَ  أأننَّ  ِحسبانِنا ففيي ووااِضعيینَ  وواالَجهْھِل٬، االِحْكمةِ  ببيينن
.االرَّببّ  َمخافةُ   

 

ابِعَ  ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ   ِسفرِ  ممنن عشرَ  االسَّ
لل٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ا ااألووَّ  ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي .ُخشوععِ وواالل 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 ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:ففييههاا وونقرأأُ  ممننهه٬، االلأأووللىى االثالثةِ  عدااددِ ووااللأأ عشَر٬، االسابِعَ   

 

 يیَتََسلَّطُ  ااْلفَِطنُ  ااْلَعْبدُ  .ِخَصاممٍ  َمعَ  ذَذبَائِحَ  َمآلننٍ  بيَْیتٍ  ِمنْ  َخيْیرٌ  َسَالَمة٬ٌ، وَوَمَعهَھا يیَابَِسةٌ  لُْقَمةٌ ’’
ِة٬، ااْلبُوططَةُ  .ااْلِميیَرااثثَ  ااِإلْخَوةةَ  وَويیُقَاِسمُ  ااْلُمْخِزيي ااالْبنِ  َعلَى هھھَھِب٬، وررُ وَوااْلكُ  لِْلفِضَّ  وَوُمْمتَِحنُ  لِلذَّ

ببُّ  ااْلقُلُوببِ  .‘‘االرَّ  
 

 اامتحاننِ  جانِبِ  ععنن نتكلَّمُ  ووححيينن .بالنَّارر أأعمالَنا يیمتحنُ  االلللهه إإننَّ  االمقدَّسس االكتاببُ  يیقوللُ 
 أأعمالِنا كلَّ  إإننَّ  االمقدَّسسُ  االكتاببُ  وويیقوللُ  .فََعْلناهه مماا وَوررااء ممنن االدَّاافعُ  ههوو االمهھمَّ  فإننَّ  أأعمالِنا٬،
ُ  ذذللكك٬، بعدَ  .نَوُعهھا ليیُرىى بالنَّاررِ  ننستُمتحَ   بعدَ  صَمَدتتْ  االلتتيي ااألعماللُ  أأععللىى سنُكافأ
.ااالمتحاننِ   

 

ا ٬، كالَخشب أأعمالِنا منْ  يیظلُّ  مماا أأمَّ  بداافعٍ  ببههاا نَقُمْ  للمم ألنَّنا .بالنَّارر يیحترققُ  ففسسووفف وواالقشِّ



 االَكراامةِ  أأووِ  االَمجدِ  نيَیلِ  ببددااففعع ُعِملَ  لكنَّهھ االنَّاسس٬، منَ  َمدًحا نعملهُھ مماا يیَناللُ  رربَّما .ططااههرر
 االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  غغييرر .إإيیجابيٌّ  ههوو مماا عنَّا ووييققووللوواا االنَّاسُس٬، ييرراانناا حتَّى أأوو االشخصيیَّة٬،
.بالنَّارر وويیمتحنهُھا ففييههاا٬، مماا وويیعرففُ  االقُلوببَ  يیفَحصُ  ألنَّهھ ااألعمالِل؛ ههذذهه مثلَ  سيیَختَبرُ   

 

لل وواالعدددِ  االسَّادِدسسِ  صحاححِ االلأأ متَّى إإنجيیلِ  ففيي يیسوععُ  ققاالل متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي   :ااألووَّ
 

.‘‘يیَْنظُُرووُكمْ  لَِكيْ  االنَّاسسِ  قُدَّااممَ  َصَدقَتَُكمْ  تَْصنَُعواا أأنَنْ  ِمنْ  ااْحتَِرزُزوواا’’  
 

 االمسيیحَ  يیسوععَ  ألننَّ  للنناا؛ ووتمجيیَدهھھھم االناسسِ  مديیحَ  ههوو دداافُعنا يیكوننَ  أأننْ  نسَمحَ  أأالَّ  ييججبب أأيي
ِة٬، ااْلبُوططَةَ  أأننَّ  ككمماافف .أأَْجَرهھھھُمْ  ااْستَْوفَْواا إإنَّهھُم يیقوللُ   ففيي االشواائبِ  لحرققِ  وَوااْلُكوررَ  لِْلفِضَّ
.بالنَّارر ووأأعمالَنا قلوبَنا سيیمتحنُ  االرببُّ  ففككذذللكك االذَّهھھھَِب٬،  

 

:فيیهِھما ووججااء ممننهه٬، وواالخاِمسِ  االراابعِ  وواالعددَديینِ  عشرَ  االسابعَ  ااألصحاححِ  ففيي ددررااستَنا وونتابِعُ   
 

رَّ  ااْلفَاِعلُ ’’  بِاْلفَقيِیرِ  ااْلُمْستهَْھِزئئُ  .فََساددٍ  لِلَِساننِ  يیَأذَْذننُ  وَوااْلَكاذِذببُ  ااِإلْثِم٬، َشفَةِ  إإِلَى يیَْصَغى االشَّ
أأُ  للاا ببَليیَّةٍ  االفَرحاننُ  َخالِقهَھ٬ُ، يیَُعيیِّرُ  .‘‘يیتَبَرَّ  

 

دُ  .االفُقَرااء جانبَ  يیأُخذُ  االحنَّاننَ  هللاَ  بأننَّ  االخامسُ  االعدددُ  وويیُخبُِرنا  يیستهھزئئُ  االلذذيي أأننَّ  أأيیًضا وويیؤكِّ
 وواالعدددِ  االلثثااننيي ااألصحاححِ  يیعقوببَ  رِرسالةِ  ففيي أأيیًضا وونقرأأُ  .صانَِعهھ يیُعيیِّرُ  ههوو بالفَقيیِر٬،
:االلخخااممسس  

 

‘‘ااِإليیَمانِن؟ فِي أأَْغنيِیَاءَ  ااْلَعالَمِ  هھھھَذاا فُقََرااءَ  هللاُ  ااْختَاررَ  أأََما’’  
 

 االرسوللِ  بولُسَ  ررسسااللةة ففيي ععننههاا نقرأأُ  االلتتيي االمشرووططةِ  غغييرر االمحبَّة صصففااتت ووممنن
 تفرححُ  ووللاا ببااللإإثثمم٬، تفرححُ  للاا أأنَّهھا ععششرر االثالثَ  ااألصحاححِ  نثوسسَ كوررِ  أأهھھھلِ  إإللىى االلأأووللىى
.للقَلبِ  خاططئٌ  ااتِّجاههٌ  ألنَّهھ ههذذاا؛ ممنن نحتَرسسَ  أأنن ععلليينناا للذذاا .االلممصصاائئبب ففيي  

 

 ووججااء عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن االثَّاِمنِ  إإللىى االسَّادِدسسِ  منَ  ااألعدااددَ  ذذللكك بعدَ  وونقرأأُ 
  :ففييههاا

 

يیُوخخِ  تَاججُ ’’ ودَدددِ  َشفَةُ  بِاألَْحَمقِ  تَليِیقُ  َال  .آآبَاؤُؤهھھُھمْ  ااْلبَنيِینَ  وَوفَْخرُ  ْلبَنيِیَن٬،اا بَنُو االشُّ  َكمْ  .االسُّ
هھُ  َحيْیثَُما قَابِلهَِھا٬، َعيْینَيْ  فِي َكِريیمٌ  َحَجرٌ  ااْلهَھِديیَّةُ  .بِالشَِّريیفِ  ااْلَكِذببِ  َشفَةُ  بِاألَْحَرىى  تَتََوجَّ

.‘‘تُْفلِحْ   
 

.أأدَدرْرناهھھھا أأيینَما االمختَلِفةَ  ووأألواانهَھا أأووُجهھهَھا ننررىى َكريیمٍ  َحَجرٍ  ِمْثلَ  االهھِديیَّةَ  أأننَّ  أأييْ   
 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهِھما ووججااء عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالعاِشرِ   االتاِسعِ  االَعَددَديینِ  ففيي تأمُّ  
 

ررْ  ووَمنْ  ااْلَمَحبَّة٬َ، يیَْطلُبِ  َمْعِصيیَةً  يیَْستُرْ  َمنْ ’’ ققْ  أأمًراا يیَُكرِّ  يیَُؤثِّرُ  ااالْنتهَِھاررُ  .ااألصِدقاءِ  بيَینَ  يیُفَرِّ
.‘‘ااْلَجاهھھِھلِ  فِي َجْلَدةةٍ  ِمئَةِ  ِمنْ  أأَْكثَرَ  ااْلَحِكيیمِ  فِي  



 

يیاقِق٬، ههذذاا ووففيي سوللِ  بُْطُرسسَ  ررسالةِ  ففيي االمقدَّسس االكتاببُ  يیقوللُ  االسِّ  ااألصحاححِ  االلأأووللىى االرَّ
:االثَّاِمنِ  وواالَعَدددِ  االراابعِ   

 

.‘‘َخطَايیَااالْ  ِمنَ  َكْثَرةةً  تَْستُرُ  ااْلَمَحبَّةَ  ألنَنَّ ’’  
 

 يیُثبِتُ  فإنَّهھ مماا٬، شخًصا ااإلنساننُ  يیُِحبُّ  ووِعنَدما .االَمحبَّة نطلُبُ  فإنَّنا االخطأ٬َ، االفِعلَ  ستَْرنا ووإإننْ 
 إإْثباتتٍ  أأكبَرَ  فإننَّ  االعالقاتِت٬، َمجاللِ  ففيي ااإلنساننُ  ييننمموو ووححيينن .ببااللأأففععاالل ذذللكك للهه
.َخطيیَّتهَھ وويیستُرَ  لآلخرِ  يیغفرَ  أأنن ههوو االَمحبَّةِ  ععللىى عمليٍّ   

 

ًعا ااختالفًا نَِجدُ  أأنَّنا ااألططفالِل٬، تَربيیةِ  ففيي لالهھھھتِماممِ  االمثيیرِ  ووممنن  االشخصيیَّاتت٬، ببيينن مماا ووتنوُّ
 معَ  يیُْجديي ووللاا ااألطْطفالِل٬، أأَحدِ  ممعع نْفًعا يیُجديي تأدديیبٍ  نَوععَ  أأننَّ  نَِجدُ  للذذللكك .ااألِشقَّاءِ  بيینَ  حتَّى
 حتَّى يیؤثِّرُ  للاا ححيينن ففيي مم٬،بَعِضهھِ  ععللىى قاِسيیةً  تأدديیبٍ  كلمةُ  تَكوننُ  ففققدد .آآَخرَ  طِطْفلٍ 
رااخخُ  .آآخريینَ  ففيي االحاددُّ  االصُّ  

 

التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ووااللثثااننيي ععششرر االلححاادديي االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  عشَر٬، االسابِعَ   

 

يیرُ ’’ رِّ ددَ  يیَْطلُبُ  إإِنََّما االشِّ  وَوَال  ثَُكوللٌ  دُدبَّةٌ  ااِإلْنَساننَ  ليِیَُصادِدففِ  .قَاسسٍ  رَرُسوللٌ  َعليَْیهھِ  فيَیُْطلَقُ  االتََّمرُّ
.‘‘َحَماقَتهِھِ  فِي َجاهھھِھلٌ   

 

 أأنن أأرريیدُ  للاا لكنِّي .ِصغارُرهھھھا ممننههاا أأُِخذَ  دُدبَّة أأقابِلَ  أأنن أأتمنَّى للاا ففأأنناا .لالهھھھتِماممِ  ُمثيیرٌ  مثلٌ  ههذذاا
.َحماقتهِھ ففيي جاهھھِھًال  أأيیًضا أأقابِلَ   

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ   
 

رُّ  يیَْبَرححَ  لَنْ  بَِشرٍّ  َخيْیرٍ  َعنْ  يیَُجازِزيي َمنْ ’’ .‘‘بيَْیتهِھِ  ِمنْ  االشَّ  
 

 ععللىى يیرددُّ  َمن بيَیتَ  يیُفاررققَ  للنن االشرَّ  أأننَّ  ننتَبهِھ أأنن فعليَینا !بَليیغٌ  تَحذيیرٌ  ففييهه مثلٍ  ممنن للهه يياا
.بَِشرٍّ  االَخيیرِ   

 

لِ  ففيي وونستمرُّ   االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  ففيي االَحكيیمةِ  ااألمثاللِ  ههذذهه تأمُّ
:يیَقوللُ  ووههوو عشَر٬،  

 

.‘‘ااْتُرْكهَھا ااْلُمَخاَصَمةُ  تَْدفُقَ  أأنَنْ  فَقَْبلَ  ااْلَماِء٬، إإطِْطالقَقُ  ااْلِخَصاممِ  ااْبتَِدااءُ ’’  
 

عبِ  ممنن يیَصيیرَ  حتَّى بالَجَريیانِن٬، للماءِ  تَسَمحُ  إإننْ  ففمماا  فاألفضلُ  للذذللكك .عليَیهھا االسيیطرةةُ  االصَّ
قاققِ  بِداايیةِ  ووععنن االُمخاَصمِة٬، عنِ  ِعدَ نبتَ  أأنن .االشِّ  

 

:عشرَ  االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  ففيي االَحكيیمُ  يیَقوللُ  ذذلكَ  بعدَ   
 



ئئُ ’’ ببِّ  َمْكَرهھھَھةُ  ِكَالهھھُھَما ااْلبَِرييءَ  وَوُمَذنِّبُ  ااْلُمْذنِبَ  ُمبَرِّ .‘‘االرَّ  
 

:االِعشريین وواالعدددِ  االخامسِ  ححِ االلأأصصححاا إإَشعيیاءَ  ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  مشابهٍِھ٬، ِسيیاققٍ  ووففيي  
 

رِّ  لِْلقَائِليِینَ  وَويْیلٌ ’’ اا وَولِْلَخيْیرِ  َخيْیًراا لِلشَّ .‘‘َشّرً  
 

ببِّ  عيینَيِ  ففيي َمكَرهھھھةٌ  ههذذاا ألننَّ  للممااذذاا؟ .االقدُّووسسِ  االرَّ  
 

 ووججااء عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالسابِعَ  عشرَ  االساددسسَ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهِھما  

 

ِديیقُ  فهَْھٌم؟ لهَھُ  وَوليَْیسَ  ااْلِحْكَمةِ  أأَالْقتِنَاءِ  ثََمٌن؟ ااْلَجاهھھِھلِ  يیَدِ  فِي اذَذاالِمَ ’’  وَوْقتٍ  ُكلِّ  فِي يیُِحبُّ  االصَّ
ا دَّةةِ  ااألخَخُ  أأَمَّ .‘‘يیُولَدُ  فَلِلشِّ  

  

يیَّةِ  ععللىى تشديیدٌ  ووففييهه !للتوِّ  ققررأأننااهه االلذذيي االعدددَ  ههذذاا أأحبُّ  ككمم دااقِة٬، أأهھھھمِّ  ععللىى ووكذلكَ  االصَّ
ليیمةِ  للعالقةِ  ااإللهھيِّ  رِ االتَّدبيی .ااإلخوةةِ  ببيينن مماا االسَّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثامنَ  االعدددَ  ااآلننَ  وونقرأأُ   
 

.‘‘َضَمانًا َصاِحبهَھُ  وَويیَْضَمنُ  َكفًّا يیَْصفِقُ  ااْلفهَْھمِ  االنَّاقِصُ  ااِإلْنَساننُ ’’  
 

اائي الَحْظنا٬، للققدد  َصفقِ  َموضوععِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي رًراامتكرِّ  تحذيیًراا االمستِمعيیَن٬، أأعزَّ
،٬  لموااقفَ  تعرَّضضَ  االَحكيیمَ  أأننَّ  ففييببددوو .آآخخرر لشخصٍ  ضامنَا االمرءُ  يیكوننَ  أأنن أأيي االكفِّ
ددُ  ففههوو للذذللكك ككههذذهه٬، كثيیرةةٍ  .ممننهه االحَذررِ  ععللىى يیشدِّ  

 

 إإللىى عشرَ  االتاسعَ  ممنن ااألعدااددُ  تَقوللُ  حيیثُ  عشَر٬، االسابِعَ  لألَصحاححِ  ددررااستَنا وونتابِعُ 
:ممننهه وواالِعشريینَ  ننييااللثثاا  

 

 َخيْیًراا٬، يیَِجدُ  َال  ااْلقَْلبِ  ااْلُمْلتَِويي .ااْلَكْسرَ  يیَْطلُبُ  بَابهَھُ  ااْلُمَعلِّي .ااْلِخَصاممِ  ُمِحبُّ  ااْلَمْعِصيیَةِ  ُمِحبُّ ’’
 االقَلبُ  .ْحَمقِ ااألَ  أأَبُو يیَْفَرححُ  وَوَال  فَلَِحَزنهِِھ٬، َجاهھھِھًال  يیَلِدُ  َمنْ  .االسُّوءِ  فِي يیَقَعُ  االلَِّساننِ  وَوااْلُمتَقَلِّبُ 

ووححُ  االِجسَم٬، يیُطَيیِّبُ  االفَرحاننُ  .‘‘االَعْظمَ  تَُجفِّفُ  االُمنَسِحقَةُ  وواالرُّ  
 

ا .بالفََرححِ  يیشُعرُ  للاا ااألحمقِ  ااالبنِ  فواالدُ  أأْحَمُق؟ ااْبنٌ  لْلَمرءِ  يیكوننَ  أأنن مأساوويیًّا أأمًراا أأليَیسَ   أأمَّ
 أأمرٌ  االسَّعاددةةَ  أأننَّ  يیَقيینًا اازْزددااددوواا االُعلَماءَ  ننَّ إإ فَنَقوللُ  بالِجسِم٬، يیفعلهُھ وومماا االفَْرحاننِ  االقلبِ  ِجهھَةِ  ممنن
يٌّ  ِحِك٬، ععللىى ااإلنساننُ  يیتغذَّىى ووححيينن .ِصحِّ  االغنيیَّةِ  االُمفيیدةةَ  االَعصائرَ  يیتناوَوللُ  فكأنَّهھ االضَّ
ِحكَ  أأننَّ  ككمماا بالفيیتاميیناتِت٬،  بيَینَ  مماا عالقةٌ  ووههننااكك .االدَّووااءِ  فائدةةَ  للقَْلبِ  ُمفيیداانن وواالفرححَ  االضَّ
تِنا قُلوبِنا ااتِّجاهھھھاتتِ   تسبِّبُ  أأجسادِدنا ففيي كيیميیاوويیَّة موااددَّ  تُفِرززُ  االُغَدددُ  ففههذذهه االجسديیَّة٬، ووِصحَّ
 ففيي تُفَرززُ  االلتتيي االكيیميیاوويیَّة االموااددُّ  تعَملُ  أأُخرىى٬، ِجهھةٍ  ووففيي .بالفَرححِ  االمرءِ  ُشعوررَ 
 االتصريیحِ  ذذااببهه ُسليَْیَماننُ  أأدْدلَى ووققدد .االَجَسد تَدميیرِ  ععللىى وواالَمرااررةةِ  االَغَضبِ  أأووِ  االَخوففِ 
 ططَريیقةَ  ووللاا االطبِّيیَّة٬َ، االتفاصيیلَ  ههذذهه يیَعِرففَ  أأنن ددووننَ  بالدَّووااءِ  أأشبهَھُ  ههوو االفَْرحاننَ  االقلبَ  إإننَّ  االقائلِ 



.االدِّماغغِ  ففيي االنُّخاِميیَّة االغدَّةة َعَملِ   
 

لَ  وونوااِصلُ   وواالِعشريینَ  وواالراابعِ  ووااللععششرريينن االثالثِ  االعددَديینِ  ففيي االحكيیمةِ  ااألفكاررِ  ههذذهه تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬، االسابِعَ  ألصحاححِ اا ممنن  

 

يیرُ ’’ رِّ ْشَوةةَ  يیَأُْخذُ  االشِّ ججَ  ااْلِحْضنِ  ِمنَ  االرَّ  وَوَعيْینَا ااْلفهَِھيیِم٬، ِعْندَ  ااْلِحْكَمةُ  .ااْلقََضاءِ  ططُُرققَ  ليِیَُعوِّ
.‘‘ااألرَْرضضِ  أأَْقَصى فِي ااْلَجاهھھِھلِ   

 

اائي االَمثَِل٬، ههذذاا ففيي وواالطَّريیفُ   ففيي االِحكمِة٬، ممنن قريیبًا يیظلُّ  هھيیمَ االفَ  أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
اا بعيیدةةً  دداائًما االجاهھھِھلِ  َعيینا تكوننُ  ححيينن .االلأأررضض أأققصصىى ففيي االِحكمةِ  ععنن جّدً  

 

 االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االسابعِ  إإللىى وواالِعشريینَ  االخاِمسِ  ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ 
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬،  

 

 وَوَكذلِكَ  بَِحَسٍن٬، ليَْیسَ  ااْلبَِرييءِ  تَْغِريیمُ  أأيَْیًضا .وَولََدْتهھُ  لِلَّتِي َمَراارَرةةٌ ووَ  ألَبيِیهِھ٬، َغمٌّ  ااْلَجاهھھِھلُ  ااالْبنُ ’’
َرفَاءِ  َضْرببُ  ووححِ  وَوقُوررُ  ااْلفهَْھمِ  وَوذُذوو َكَالَمهھ٬ُ، يیُْبقِي ااْلَمْعِرفَةِ  ذُذوو .ااالْستِقَاَمةِ  ألَْجلِ  االشُّ .‘‘االرُّ  

 

 للنناا صاررَ  كالَمنا٬، قلَّْلنا كلَّما ألنَّنا بالقليیِل؛ مِ االتكلُّ  ععللىى االِكراامم٬، مستِمِعيَّ  االمقطَع٬، ههذذاا يیحثُّنا
.أأكثَرَ  نسَمعَ  أأنن  

 

:ففييهه وونقرأأُ  عشَر٬، االسابِعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االثامنِ  االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  وونِصلُ   
 

.‘‘فهَِھيیًما َشفَتيَْیهھِ  َضمَّ  وَوَمنْ  َحِكيیًما٬، يیُْحَسبُ  َسَكتَ  إإذَِذاا ااألَْحَمقُ  بَلِ ’’  
 

.مماا َموضوععٍ  ففيي يیفهھَمُ  للاا ااإلنساننُ  كاننَ  إإننْ  االسُّكوتتِ  َضرووررةةِ  ععللىى ددٌ تتأأككيي ووهھھھُنا  
 

 ووجاءَ  ِمْنهھ٬، االلأأووللىى االستَّةَ  ااألعدااددَ  وونقرأأُ  عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:ففييههاا  

 

 إإذَِذاا .قَْلبهِھِ  بَِكْشفِ  بَلْ  فهَْھِم٬،بِالْ  يیَُسرُّ  الَ  ااَْلَجاهھھِھلُ  .يیَْغتَاظظُ  َمُشورَرةةٍ  بُِكلِّ  .َشهْھَوتهَھُ  يیَْطلُبُ  ااْلُمْعتَِزللُ ’’
يیرُ  َجاءَ  رِّ  نَْبعُ  .َعِميیقَةٌ  ِميیَاههٌ  ااِإلْنَساننِ  فَمِ  َكلَِماتتُ  .َعاررٌ  ااْلهَھَوااننِ  وَوَمعَ  أأيَْیًضا٬، ااالْحتِقَاررُ  َجاءَ  االشِّ
يیرِ  وَوْجهھِ  رَرْفعُ  .ُمْنَدفِقٌ  نهَْھرٌ  ااْلِحْكَمةِ  رِّ دِّيیقِ  ِإلْخطَاءِ  َحَسنًا ليَْیسَ  االشِّ  َشفَتَا .ااْلقََضاءِ  فِي االصِّ

.‘‘بَِضَربَاتتٍ  يیَْدُعو وَوفَُمهھُ  ااْلُخُصوَمِة٬، فِي تَُدااِخالنَنِ  ااْلَجاهھھِھلِ   
 

رببِ  يیَدعو ووففممهه االِخصامِم٬، إإللىى تَقوددااننِ  االجاهھھِھلِ  شفَتَيِ  أأننَّ  ههذذاا وويیَعني .للضَّ  
 

 ووههيي ٬،االتاِسع إإللىى االسابعِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ففيي جاءَ  مماا وونوااِصلُ 
:تقوللُ   

 

اممِ  َكَالممُ  .لِنَْفِسهھِ  َشَرككٌ  وَوَشفَتَاههُ  لهَھ٬ُ، َمهْھلََكةٌ  ااْلَجاهھھِھلِ  فَمُ ’’  إإِلَى يیَْنِزللُ  وَوهھھُھوَ  ُحْلَوةةٍ  لُقَمٍ  ِمْثلُ  االنَّمَّ
.‘‘ااْلُمْسِرففِ  أأَُخو هھھُھوَ  َعَملهِھِ  فِي ااْلُمتََرااِخي أأيَْیًضا .ااْلبَْطنِ  َمَخادِدععِ   



 

 فاإلنساننُ  .وواالُمتَرااخي االَكسالننِ  عنِ  كثيیًراا يیتكلَّمُ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  نالِحظ٬ُ،
.ااْلُمْسِرففِ  أأَُخو هھھھُوَ  َعَملهِھِ  فِي ااْلُمتََرااِخي أأووِ  االَكسالننُ   

 

 االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن االعاشرُ  االعدددُ  ووههوو ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي مشهھورًراا عددًداا ذذللكك بعدَ  وونقرأأُ 
:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬،  

 

ببِّ  ااْسمُ ’’ دِّيیقُ  إإِليَْیهھِ  يیَْرُكضُ  َحِصيیٌن٬، بُْرججٌ  االرَّ .‘‘وَويیَتََمنَّعُ  االصِّ  
 

 ععززييززيي إإللييهه٬، ررَكْضتَ  أأنن سبقَ  ففههلل !االقُدُّووسس إإلهَِھنا ااسمُ  َحصيینٍ  برججٍ  ممنن للهه وويياا
ُعك ففييهه؟ لتتمنَّعَ  االمستِمع٬، ٬، إإللىى حيیاتِكَ  أأموررَ  تسلِّمَ  أأنن ااآلننَ  نشجِّ  ععللييهه ووتتَِّكلَ  االرببِّ
.أأيیَّاِمكَ  كلِّ  ففيي  

 

 ووجاءَ  عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ووااللثثااننيي ععششرر االلححاادديي االعددَديین نقرأأُ  ااآلننَ وو
:ففييههمماا  

 

رِرههِ  فِي َعالل ُسوررٍ  وَوِمْثلُ  ااْلَحِصيینَة٬ُ، َمِديینَتهُھُ  ااْلَغنِيِّ  ثَْروَوةةُ ’’  قَْلبُ  يیَتََكبَّرُ  ااْلَكْسرِ  قَْبلَ  .تََصوُّ
.‘‘ااِإلْنَساننِ   

 

 .االَكْسرِ  إإللىى تؤددِّيي االلتتيي االِكبريیاءِ  َموضوععِ  ععللىى زُ يیُركِّ  ااألمثاللِ  ِسفرَ  أأننَّ  وونالِحظُ 
ففممتتىى  

.إإالَّ  للييسس ووقتٍ  مسألةُ  فسقوططهُھ نفَسهھ٬، ررفَعَ  إإننْ  لكنْ  .االُمِحبُّ  هللاُ  ررفََعهھ ااإلنسانُن٬، تَوااَضعَ   
 

:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

.‘‘وَوَعاررٌ  َحَماقَةٌ  فَلهَھُ  يیَْسَمَعهھ٬ُ، أأنَنْ  ْبلَ قَ  أأَْمرٍ  َعنْ  يیُِجيیبُ  َمنْ ’’  
 

ًعا٬، موقِفُنا فيیكوننُ  يیطلُبهُھ٬، مماا تماًما نفهھمَ  أأنن ققببلل أأَحَدهھھھم نُجيیبُ  مماا كثيیًراا  ففيي وونبدأأُ  متسرِّ
.ِعنَدهه قيیمةٌ  للههاا ووليیَستْ  تَعنيیهھ٬، للاا االلتتيي االمعلوماتتِ  كلَّ  إإعطائهِھ  

 

هھا إإللىى ططفلةٌ  تتأأتتيي فمثًال٬، ي٬،أأ يياا’’ :قائلةً  أأمِّ ٬، ترتبِكُ  ووِعنَدهھھھا ‘‘أأتيیُت؟ أأيينن ممنن مِّ  ااألممُّ
 االبنتَ  تتسستتددععيي ثمَّ  مبسَّطٍة٬، بصوررةةٍ  االحيیاةةِ  َحقائقَ  تشرححُ  االلتتيي االُكتُبِ  إإللىى ووترِجعُ 
 إإللىى ببههاا أأتيَینا االلتتيي وواالكيیفيیَّة ووااللتتككااثثرر بأكملهِھا االحيیاةةِ  عمليیَّةَ  للههاا ووتشرححُ  االصغيیرةةَ 
 ممنن أأتَتْ  إإنَّهھا ققااللتت بِجواارِرنا تسُكنُ  االلتتيي االفتاةةُ  .مِّيأأ يياا’’ :االبنتِ  ررددُّ  جاءَ  ووهھھھُنا .االحيیاةةِ 
انَن٬، مديینةِ   ااألممُّ  أأضاَعتِ  ووههككذذاا .‘‘أأنناا ممننهه أأتيیتُ  االلذذيي االمكاننِ  ععنن أأتتسسااءلل ووكنتُ  عمَّ
.ااألمرَ  تفهھَمَ  أأنن قبلَ  أأجابَتْ  ألنَّهھا اابنتهَھا؛ ووأأرربَكتِ  ووااررتبََكتْ  ووَجهھَدهھھھا٬، ووقتهَھا  

 

التِنا نتابِعُ  ووااآلننَ  :يیقوللُ  ووههوو عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

ا َمَرَضهھ٬ُ، تَْحتَِملُ  ااِإلْنَساننِ  رُرووححُ ’’ ووححُ  أأَمَّ ‘‘يیَْحِملهَُھا؟ فََمنْ  ااْلَمْكُسورَرةةُ  االرُّ  



 

ا !مكسوررةةً  ااإلنساننِ  ررووححُ  تكوننُ  ححيينن ااألمرُ  يیصُعبُ  ككمم ووححُ  تكوننُ  حيینَما أأمَّ  فإنَّهھا قِويیَّة٬ً، االرُّ
ْرباتتِ  تحتَِملُ  ْعفَ  وواالمرضضَ  االضَّ .وواالضَّ  

 

 ووججااء عشَر٬، االثاِمنَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالسادِدسسَ  عشرَ  االخامسَ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ننتَقِلُ 
:فيیهِھما  

 

بُ  ااِإلْنَساننِ  هھھَھِديیَّةُ  .ِعْلًما تَْطلُبُ  ااْلُحَكَماءِ  وَوأأذُُذننُ  َمْعِرفَة٬ً، يیَْقتَنِي ااْلفهَِھيیمِ  قَْلبُ ’’  هْھِديیهھِ وَوتَ  لهَھُ  تَُرحِّ
.‘‘ااْلُعظََماءِ  أأََماممِ  إإِلَى  

 

 أأماممَ  ليیَقِفَ  يیوِصلهُھ ووققدد أأبواابًا٬، االشَّخصِ  أأماممَ  يیفتَحُ  االهھَداايیا تَقديیمَ  إإننَّ  ههوو االمقطَعُ  ههذذاا يیَقولهُھ وومماا
.االُعظَماءِ   

 

 وونقرأأُ  عشَر٬، وواالثامنَ  عشرَ  االسابعَ  وواالعددديینِ  عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  دِدررااسةِ  ففيي وونستمرُّ 
:فيیهِھما  

 

للُ ’’ ٬، دَدْعَوااههُ  فِي ااألوَوَّ  مماا وَوتَْفِصلُ  ااْلُخُصوَماتتِ  تُبَطِّلُ  ااْلقُْرَعةُ  .وَويیَْفَحُصهھُ  رَرفيِیقهُھُ  فيَیَأْتِي ُمِحقٌّ
.‘‘ااألَْقِويیَاءِ  بيَْینَ   

 

 االمختَلِفيینَ  ببيينن مماا االعالِقةِ  ااألُموررِ  ممنن االكثيیرِ  َحْسمِ  ععللىى تُساِعدُ  ووههيي .االقُْرَعة إإلقاءُ  ههوو ههاا
.ااالعتِرااضضَ  تُنهھي ييووهه مماا٬، أأمرٍ  ففيي  

 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهھِ  ووجاءَ  عشَر٬، االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

.‘‘قَلَعةٍ  كعارِرَضةِ  وواالُمخاَصماتتُ  َحصيینٍَة٬، مديینةٍ  ِمنْ  أأمنَعُ  ااألخخُ ’’  
 

 االمرءُ  يیقِدررُ  للاا ررضةٍ ببععاا أأشبهَھُ  االُمخاَصماتتِ  ألننَّ  أأخخااهه؛ ااإلنساننُ  يیهُھيینَ  أأالَّ  االعدددُ  ههذذاا يیُعلُِّمنا
.ااجتيیازِزهھھھا ععللىى  

 

التِنا وونتابِعُ   االثامنَ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن ووااللححاادديي االِعشريینَ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووججااء عشَر٬،  

 

 االلَِّسانِن٬، يیَدِ  فِي وَوااْلَحيیَاةةُ  ااْلَمْوتتُ  .يیَشبَعُ  َشفَتيَیهھِ  َغلَّةِ  ِمنْ  بَطنهُھ٬ُ، يیَشبَعُ  ااإلنساننِ  فمِ  ثََمرِ  ِمنْ 
.‘‘ثََمَرههُ  يیَأُْكلُوننَ  وَوأأَِحبَّاؤُؤههُ   

 

يیَّةِ  ععللىى تشديیدٌ  ووهھھھُنا  ففيي إإننَّ  حتَّى حسَّاسسٌ  فاللِّساننُ  .ببهه يیْنِطقُ  االلذذيي وواالَكالممِ  االلِّساننِ  أأهھھھمِّ
.وواالحيیاةةِ  للموتتِ  سالًحا يیَِدهه  

 

:عشرَ  االثاِمنَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االلثثااننيي االعدددِ  ففيي يیقوللُ  ذذللكك بعدَ   
 

ببِّ  ِمنَ  رِرًضى وَويیَنَاللُ  َخيْیًراا يیَِجدُ  وْوَجةً ززَ  يیَِجدُ  َمنْ ’’ .‘‘االرَّ  



 

ججَ  ُسليَْیَماننَ  أأننَّ  ههنناا وونذُكرُ  ددُ  لكنَّهھ كثيیًراا٬، تزووَّ ووجةِ  أأننَّ  ععللىى يیشدِّ  بركةٌ  ههيي االرببِّ  ِعندِ  ممنن االزَّ
.ُمْرِضيیَةٌ   

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ااءَ ووجج عشَر٬، االثاِمنَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االثالثِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
:ففييهه  

 

َعاتتٍ ’’ .‘‘بُِخُشونَةٍ  يیَُجاوِوببُ  وَوااْلَغنِيُّ  ااْلفَقيِیُر٬، يیَتََكلَّمُ  بِتََضرُّ  
 

ععُ  ححييثث مفارَرقةً  هھھھُنا وونَرىى  ااألغنيِیاءِ  بعضُ  يیُجيیبُ  حيینِ  ففيي وويیتوسَّل٬، االفَقيیرُ  يیتضرَّ
.رَرْحمةٍ  ووددوونن بفَظاظظٍة٬،  

 

التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین بعِ االلرراا االعدددِ  ففيي جاءَ  َمشهھوررٍ  َمثَلٍ  ففيي تأمُّ
:يیَقوللُ  ووههوو عشَر٬، االثاِمنَ   

 

.‘‘ااألخَخِ  ِمنَ  أأَْلَزققُ  ُمِحبٌّ  يیُوَجدْ  وَولِكنْ  نَْفَسهھ٬ُ، يیُْخِرببُ  ااألَْصَحاببِ  ااْلُمْكثِرُ ’’  
 

 يیَشتَكي أأُخرىى٬، جهھةٍ  ووممنن .وَوددوودًداا يیكوننَ  أأنن فيیجبُ  أأصدقاُء٬، للهه يیكوننَ  أأنن ااإلنساننُ  أأررااددَ  فإننْ 
.وَوددوودديینَ  يیَكونواا أأنن ييججبب أأنَّهھ وواالسرُّ  االلأأصصددققااء٬، جوددِ ووُ  قلَّةِ  ممنن ككثثييرروونن  

 

ا .ااْلَمسيیحُ  يیَُسوععُ  شكٍّ  ددووننَ  ففههوو ااألخخِ  ممنن ااأللَزققُ  االمحبُّ  أأمَّ  
 

 ووجاءَ  ممننهه٬، االلأأووللىى ااألرربعةَ  ااألعدااددَ  وونقرأأِ  ععششرر٬، االتاسعَ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  وولنَْنتَقِلِ 
  :ففييههاا

 

الِكُ  ااْلفَقيِیرُ ’’  بِال االنَّْفسِ  َكْوننُ  أأيَْیًضا .َجاهھھِھلٌ  وَوهھھُھوَ  االشَّفَتيَْینِ  ُمْلتَِويي ِمنْ  رٌ َخيیْ  بَِكَمالهِھِ  االسَّ
ُجلِ  َحَماقَةُ  .يیُْخِطئُ  بِِرْجليَْیهھِ  وَوااْلُمْستَْعِجلُ  َحَسنًا٬، ليَْیسَ  َمْعِرفَةٍ  ججُ  االرَّ ببِّ  وَوَعلَى ططَِريیقهَھ٬ُ، تَُعوِّ  االرَّ

.‘‘قَِريیبهِھِ  َعنْ  ُمْنفَِصلٌ  ااْلفَقيِیرُ ووَ  ااألَْصَحابَب٬، يیُْكثِرُ  ااْلِغنَى .قَْلبهُھُ  يیَْحنَقُ   
 

 يیستطيیعُ  للاا أأنَّهھ ههيي االغنيُّ  يیوااِجهھهُھا االلتتيي وواالمشِكلةُ  .االغنيِّ  َحوللَ  االكثيیرووننَ  يیلتَفُّ  مماا عاددةةً 
 ععللىى االنَّاسسُ  يیظهھَرَ  ووللنن .َحولهَھ االُمْلتَفِّيینَ  ببيينن االحقيیقيیِّيینَ  ااألصِدقاءَ  يیُميیَّزَ  أأنن بُسهھولةٍ 
.قُلوبهِِھم ففيي مماا يیَظهھَرُ  حيیثُ  مماا٬، مشكلةٍ  وُوقوععِ  عندَ  إإالَّ  َحقيیقتهِِھم  

 

التِنا وونتابِعُ   ووجاءَ  عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن االسابِعِ  إإللىى االخاِمسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا  

 

ووررِ  َشاهھھِھدُ ’’ أأ٬ُ، َال  االزُّ ِريیِف٬، ْجهھَ ووَ  يیَْستَْعِطفُوننَ  َكثيِیُرووننَ  .يیَْنُجو َال  بِاألََكاذِذيیبِ  وَوااْلُمتََكلِّمُ  يیَتَبَرَّ  االشَّ
 يیَْبتَِعُدووننَ  أأَْصِدقَاؤُؤههُ  بِاْلَحِرييِّ  فََكمْ  يیُْبِغُضونهَھ٬ُ، ااْلفَقيِیرِ  إإِْخَوةةِ  ُكلُّ  .ااْلَعطَايیَا لِِذيي َصاِحبٌ  وَوُكلٌّ 

.‘‘لهَھُ  فهَِھيَ  أأَْقَوااًال  يیَْتبَعُ  َمنْ  !َعْنهھُ   
 

 أأخيیهِھمِ  ععنن يیتخلَّوننَ  خوةةَ االلإإ حتَّى يیجَعلُ  بغيیضٌ  ددااءٌ  فالفقرُ  !ِمسكيینٌ  ااإلنساننَ  ههذذاا أأننَّ  ككمم



.االفقيیرِ   
 

:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالتاِسعِ  االلثثااممنن االعددَديینِ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ووررِ  َشاهھھِھدُ  .َخيْیًراا يیَِجدُ  ااْلفهَْھمِ  ااْلَحافِظُ  .نَْفَسهھُ  يیُِحبُّ  ااْلِحْكَمةَ  ااَْلُمْقتَنِي’’ أأُ  َال  االزُّ  وَوااْلُمتََكلِّمُ  يیَتَبَرَّ
.‘‘يیهَْھلِكُ  ألََكاذِذيیبِ بِا  

 

 .بسيیطٍ  ااختِالففٍ  معَ  ااألصحاحِح٬، ههذذاا ممنن االخامسِ  االعدددِ  ففيي جاءَ  لِما تكراارًراا ههنناا ووننررىى
ووررِ  شاهھھِھدِ  ننههااييةة أأننَّ  ععللىى االتشديیدُ  ههوو وواالمهھمُّ  .االهھَالككُ  ههيي باألكاذذيیبِ  وواالمتكلِّمِ  االزُّ  

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

ُرنا للنناا ةةً ممففييدد نصيیحةً  االلييوومم َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا  نتكلَّم٬، أأنن قبلَ  نفكِّرَ  أأنن عليَینا بأننَّ  تَذكِّ
.َجيیًِّداا َكلِماتِنا ننتَقِيَ  ووأأنن  

 

 االشَّخصَ  تتششكك االقسِّ  ممعع سنَرىى ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االمقبلةِ  االحلقةِ  ففيي
.االَحقِّ  ِمنَ  أأهھھھمُّ  أأفكارَرهه أأننَّ  يیعتقدُ  االلذذيي  

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 ممتتىى صامدةةً  تظلُّ  االسَّماء ففيي أأعماًال  للكك تكنِزَ  أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَك٬، صالتُنا
ررككَ  بالتَّوااُضِع٬، قلبكَ  االرببُّ  يیمألُ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .بالنَّارر اامتُِحنَت  .االلككببررييااء ممنن وويیُحرِّ
 االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاسمِ  .قلبهَھ تُِسرَّ  ووأأنن وورِرضاهه٬، االرببِّ  َخيیرِ  ففيي تْسلُكَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي
!آآمميينن .نصلِّي  


