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 633# 992 :ررققمم ااإلذذااعيیَّة االلححللققةة
ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  
 

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

 

ةِ  ااألمثاللِ  ممنن بعدددٍ  تتششكك االقسُّ  شاررَكنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي ةةِ  االخاصَّ  بقوَّ
.أألسنتهِِھم ممعع وواالجاهھھھلِ  االحكيیمِ  لِ ووتَعامُ  االلِّسانِن٬،  

 

 جديیدةةً  أأمثاًال  تَشك االقسُّ  سيیستَعِرضضُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االحلقةِ  ههذذهه ووففيي
ااِغبِ  االشَّخصِ  ععللىى بعُضهھا يیُركِّزُ  رةِة٬، االلممسسااععيي ععنن نفَسهھ فَصلِ  ففيي االرَّ  ووشركةِ  االمدمِّ
وءِ  رُرفَقاءِ  .االسُّ  

 

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

 

ااَءنا ْم٬،نَْتُرُككُ  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٬، االعاِشرِ  وواالَعدددِ  عشَر٬، االتاِسعَ   

 

ؤَؤَساءِ  َعلَى يیَتََسلَّطَ  أأنَنْ  بِاْلَعْبدِ  يیَليِیقُ  للاا بِاألوَْولَى َكمْ  .بِاْلَجاهھھِھلِ  يیَليِیقُ  َال  االتَّنَعُّمُ ’’ .‘‘االرُّ  
  

لطة٬َ، االناسسِ  بعضُ  يیُعطى أأننْ  ههوو االعالَم ففيي أأمرٍ  فأسوأأُ  !ُمقلِقٍ  أأمرٍ  ممنن للهه يياا  أأنن ددوونن االسُّ
.َمَعهھا االتعاُملِ  كيیفيیَّةَ  يیَعِرفواا  

 

:عشرَ  االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلححاادديي االعدددِ  ففيي نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ   
 

ْفحُ  وَوفَْخُرههُ  َغَضبهَھ٬ُ، يیُْبِطئُ  ااِإلْنَساننِ  تََعقُّلُ ’’ .‘‘َمْعِصيیَةٍ  َعنْ  االصَّ  
 

 ععللىى َصْعبًا يیكوننُ  ققدد ذذللكك لكنَّ  .االَمْعِصيیَة ععنن االمرءُ  يیصفَحَ  أأنن كثيیًراا ااألفَضلِ  منَ 



 أأنن ههيي للنناا ُسليَیماننَ  نَصيیحةَ  لكنَّ  .ااالنتقاممَ  تُِحبُّ  ااإلنساننِ  يیعةَ ططَب ألننَّ  منَّا؛ ككثثييرريينن
غبةِ  َعنِ  نتخلَّى .االلااننتتققاامم ففيي االرَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ   االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالثالثَ  ععششرر االلثثااننيي االعددَديینِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬،  

 

 َعلَى ُمِصيیبَةٌ  ااْلَجاهھھِھلُ  ااالْبنُ  .رِرْضَواانهُھُ  ااْلُعْشبِ  َعلَى لِّ وَوَكالطَّ  ااْلَملِِك٬، َحنَقُ  ااألََسدِ  َكَزْمَجَرةةِ ’’
وْوَجةِ  وَوُمَخاَصَماتتُ  أأَبيِیهِھ٬، .‘‘ااْلُمتَتَابعِ  َكاْلَوْكفِ  االزَّ  

 

ببُ  ُصنبوررٌ  لديیكَ  ككاانن أأننْ  سبقَ  ههلل  َسِمْعتَ  أأنَّك بدَّ  للاا ليیًال؟ االنَّوممَ  تُحاوِوللُ  ببييننمماا االماَء٬، يیُسرِّ
.االمتتابعَ  االَوْكفَ  يیُسمَّى مماا ووههذذاا .فوااحدةةً  ووااحدةةً  تنزللُ  االلممااء قَْطرااتتِ  َصوتتَ   

 

 يیقوللُ  ححييثث عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  ففيي جاءَ  مماا نقرأأُ  ووااآلننَ 
  :االَحكيیمُ 

 

ا ااآلبَاِء٬، ِمنَ  ِميیَرااثثٌ  وَواالثَّْروَوةةُ  ااْلبيَْیتُ ’’ وْوَجةُ  أأَمَّ .‘‘ببِّ االرَّ  ِعْندِ  فَِمنْ  ااْلُمتََعقِّلَةُ  االزَّ  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  االراائِع٬، ممنن ُجلُ  يیِجدُ  أأنن ااألعزَّ  يیشهھدُ  ِعنَدما ووااألرروَوععُ  .االرببِّ  ِعندِ  ممنن ززووجةً  االرَّ
جاللُ  .ممننهه ععططاايياا حقًّا هھھھُنَّ  ززووجاتهِِھم بأننَّ  االرِّ  

 

 االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسابِعَ  إإللىى عشرَ  االخامسَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ددررااستَنا وونوااِصلُ 
:ففييههاا وونقرأأُ  عشَر٬،  

 

بَاتِت٬، فِي يیُْلقِي ااْلَكَسلُ ’’  نَْفَسهھ٬ُ، َحافِظٌ  ااْلَوِصيیَّةِ  َحافِظُ  .تَُجوععُ  ااْلُمتََرااِخيیَةُ  وَواالنَّْفسُ  االسُّ
٬، يیُْقِرضضُ  ااْلفَقيِیرَ  يیَْرَحمُ  َمنْ  .يیَُموتتُ  بِطُُرقهِھِ  وَوااْلُمتهََھاوِوننُ  ببَّ .‘‘يیَُجازِزيیهھِ  َمْعُرووفهِھِ  وَوَعنْ  االرَّ  

 

 االفُقَرااءِ  ععللىى نُشفِقُ  كنَّا فإننْ  .االلففققررااء جانبَ  يیأخذُ  االمحبَّ  هللاَ  ننَّ إإ قُْلتُ  أأننْ  سبقَ  للققدد
يیَّةَ  نقدِّررَ  أأنن إإذًذاا عليَینا .االرببَّ  نُقِرضضُ  كأنَّنا نعطيیهِھم٬، فحيینَ  .سيیُكافِئُنا االرببَّ  فإننَّ  وونُعطيیهھم٬،  أأهھھھمِّ
ججَ  االفُقَرااَء٬، نُعطيَ  أأنن هِھم ممنن شيیئًا وونفرِّ .هھھھمِّ  

 

التِنا٬، ففيي وونستمرُّ   عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  إإللىى ووصْلنا ححييثث تأمُّ
:ففييهه ووجاءَ   

 

.‘‘نَْفَسكَ  تَْحِملْ  الَ  إإَِماتَتهِھِ  َعلَى وَولِكنْ  رَرَجاًء٬، فيِیهھِ  ألنَنَّ  ااْبنَكَ  أأدَدِّببِ ’’  
 

رااخخِ  ففيي ييببددأأوواا أأنن سريیًعا ااألططفاللُ  يیتعلَّمُ  ةةٍ  نضِربهَھم لئالَّ  إإللييههمم٬، ننظُرُ  ححيينن االصُّ  بقوَّ
بهَھم أأوو  االطِّفلِ  ععنن االعفوُ  ووللييسس ررجاٌء٬، هھھھُناككَ  ددااممَ  مماا االتأدديیبُ  ههوو ههنناا االلممططللووبب لكنَّ  .نؤددِّ
ددِ  .االلببككااء لمجرَّ  

 

٬، ووددوونن  ععلليينناا أأننَّ  ووأأععتتققدد االلأأططففاالل٬، إإللىى االلإإسسااءةة ععنن االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیداافعُ  للاا شكٍّ



 ننأأتتيي ححيينن أأنَّنا أأعتقدُ  ككمماا االلأأططففاالل٬، تأدديیبِ  ممسسأأللةة ففيي االَحَذرر ششددييدديي نكوننَ  أأنن
ربَب٬، تتععننيي للاا أأنَّهھا نفهھمَ  أأنن بدَّ  ففللاا ككههذذهه٬، أأعدااددٍ  إإللىى  فليیَستْ  االلتتأأددييبب؛ بلِ  االضَّ
رببِ  قيیمةٌ  هھھھُناكك .للضَّ  

 

:ففييهه ووججااء عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االتاسعَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ِديیدُ ’’ يْیتهَھُ  إإذَِذاا ألَنَّكَ  ُعقُوبَة٬ً، يیَْحِملُ  ااْلَغَضبِ  االشَّ .‘‘تُِعيیدُ  فَبَْعدُ  نَجَّ  
 

لُ  ققدد أأنَّنا ههوو وواالمقصوددُ   سنَكوننُ  لكنَّنا االَغَضِب٬، سريیعَ  االشخصَ  وونساعدُ  أأحيیانًا نتدخَّ
يین  ممنن االَغَضبِ  سرعةَ  أأننَّ  االلأأممثثاالل ِسفرُ  ووييررىى .ووتَكراارًراا ِمراارًراا ذذللكك نفعلَ  ألننْ  ُمضطرِّ
ا االَحماقة٬، أأفعاللِ  .االُحَكماء ِصفاتتِ  ممنن ففههوو االنَّفسِ  َضبطُ  أأمَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ   وواالِعشريینَ  ووااللححاادديي االِعشريین وواالعددَديینِ  عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  ممننهه٬،  

 

 أأَْفَكاررٌ  ااِإلْنَساننِ  قَْلبِ  فِي .آآِخَرتِكَ  فِي َحِكيیًما تَُكوننَ  لَِكيْ  االتَّأدِْديیَب٬، وَوااْقبَلِ  ااْلَمُشورَرةةَ  ااْسَمعِ ’’
ببِّ  َمُشورَرةةُ  لِكنْ  َكثيِیَرةة٬ٌ، .‘‘تَْثبُتُ  هھھِھيَ  االرَّ  

 

 االلتتيي االُخطَطِ  شكلُ  كاننَ  ممههمماا كلمتهَھ٬، أأوو االقديیرَ  هللاَ  يیُحارِرببَ  أأنن يیقِدررُ  للاا ااإلنساننَ  أأننَّ  أأيي
يیاقق٬، ههذذاا ووففيي .االنهھايیةِ  ففيي سيیثبُتُ  مماا ههيي االعليِّ  هللاِ  كلمةَ  ألننَّ  يیتَّبُِعهھا؛  َمثَلٌ  هھھھُناككَ  االسِّ
 ااإلنساننَ  أأننَّ  ههذذاا ووييععننيي .‘‘دداائًما االلققييممةة مرتفِعُ  ااآللهھةِ  نَرددِ  حجرَ  إإننَّ ’’ :ييققوولل إإغريیقيٌّ 
 أأنن وويیمكنُ  معيیَّنة أأمورًراا االرببُّ  ققاالل ووققدد .االقديیرِ  هللاِ  مشيیئةِ  موااَجهھةِ  ففيي يیقِفَ  أأنن يیَقدررُ  للاا
 أأييِّ  ووففيي .سيیثبُتُ  مماا ههيي االعليِّ  هللاِ  كلمةَ  لكنَّ  يیُريید٬، مماا كلِّ  ففيي وويیُفكِّرَ  ااإلنساننُ  يیخطِّطَ 
٬، أأمماامم يیقفَ  أأنن ااإلنساننُ  ففييهه يیحاووللُ  ووقٍت٬، .االَخساررةةَ  إإالَّ  نَصيیبهُھ يیكوننَ  ففللنن االرببِّ  

 

 االتاِسعَ  ااألصحاححِ  منَ  وواالِعشريینَ  وواالثالثِ  وواالِعشريین االلثثااننيي االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:فيیهِھما ووجاءَ  عشَر٬،  

 

ببِّ  َمَخافَةُ  .ااْلَكُذووببِ  ِمنَ  َخيْیرٌ  وَوااْلفَقيِیرُ  َمْعُرووفهَھ٬ُ، ااِإلْنَساننِ  زِزيینَةُ ’’  َال  َشْبَعاننَ  يیَبيِیتُ  .لِْلَحيیَاةةِ  االرَّ
.‘‘َشرٌّ  يیَتََعهھَُّدههُ   

 

يیَّةَ  أأيیًضا ههنناا ننررىى لَ  أأنن أأيي االربّب٬، َمخافةِ  أأهھھھمِّ ؛ االلللهه نبجِّ  حيیاةة٬ً، تُعطي االرببُّ  فمخافةُ  االعليَّ
مَ  متَّى سيیَشبَُع٬، ااإلنساننَ  أأننَّ  ككمماا رَّ  يیَتبَعَ  أأالَّ  صمَّ .االشَّ  

 

:ففييهه ووججااء عشَر٬، االتاِسعَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین بعَ االلرراا االعدددَ  نقرأأُ  ووااآلننَ   
 

ْحفَِة٬، فِي يیََدههُ  يیُْخفِي ااْلَكْسَالننُ ’’ هھھَھا للاا فَِمهھِ  إإِلَى وَوأأيَْیًضا االصَّ .‘‘يیَُرددُّ  
 

اا٬، َشديیدٌ  َكَسلٌ  ههذذاا .نفَسهھ يیُطِعمَ  أأنن يیُريیدُ  للاا ااإلنساننَ  ذذااككَ  إإننَّ  حتَّى جّدً  
 



 االتاِسعِ  إإللىى وواالِعشريین االخامسِ  ممنن ااألعدااددِ  ءةةِ ببققرراا عشرَ  االتاِسعُ  ااألصحاححَ  وونختَتِمُ 
:ففييههاا ووججااء وواالعشريیَن٬،  

 

ببُ  .َمْعِرفَةً  فيَیَْفهَھمَ  فهَِھيیًما وَووَوبِّخْ  ااألَْحَمُق٬، فيَیَتََذكَّى ااْلُمْستهَْھِزئئَ  ااْضِرببِ ’’  وَواالطَّارِرددُ  أأَبَاههُ  ااْلُمَخرِّ
هھُ  َاللَةِ  االتَّْعليِیمِ  ااْستَِماععِ  َعنِ  ااْبنِي يیَا ُكفَّ  .وَوُمْخِجلٌ  ُمْخزٍ  ااْبنٌ  هھھُھوَ  أأُمَّ  .ااْلَمْعِرفَةِ  َكَالممِ  َعنْ  لِلضَّ
اهھھِھدُ  ٬، يیَْستهَْھِزئئُ  االلَّئيِیمُ  االشَّ  لِْلُمْستهَْھِزئيِیَن٬، ُمَعدٌّ  ااَْلقَِصاصصُ  .ااِإلْثمَ  يیَْبلَعُ  ااألَْشَرااررِ  وَوفَمُ  بِاْلَحقِّ

ْرببُ  .‘‘ااْلُجهھَّاللِ  لِظَهْھرِ  وَواالضَّ  
 

للِ  وواالعدددِ  االِعشريین٬، حاححِ االلأأصص إإللىى لِننتَقِلْ  ووااآلننَ  :ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 

اجٌج٬، ااْلُمْسِكرُ  .ُمْستهَْھِزئَةٌ  االَخْمرُ ’’ .‘‘بَِحِكيیمٍ  فَليَْیسَ  بهِِھَما يیَتََرنَّحُ  وَوَمنْ  َعجَّ  
 

 منَ  اابتِدااءً  سنقرأأُ  حيیثُ  االخمِر٬، ععنن أأكثرَ  بتفصيیلٍ  وواالُعشرووننَ  االثالثُ  ااألصحاححُ  سيیتكلَّمُ 
:ااألصحاححِ  ذذللكك ممنن ششررييننوواالعِ  االتاسعِ  االعدددِ   

 

قَاوَوةةُ؟ لَِمنِ  ااْلَويْیُل؟ لَِمنِ ’’  لَِمنِ  َسبٍَب؟ بَِال  ااْلُجُرووححُ  لَِمنِ  ااْلَكْربُب؟ لَِمنِ  ااْلُمَخاَصَماتُت؟ لَِمنِ  االشَّ
.‘‘ْمُزووججِ ااْلمَ  االشََّرااببِ  ططَلَبِ  فِي يیَْدُخلُوننَ  االَِّذيینَ  ااْلَخْمَر٬، يیُْدِمنُوننَ  لِلَِّذيینَ  ااْلَعيْینيَْیِن؟ اازْزِمهْھَرااررُ   

 

 أأالَّ  يیجبُ  االلككننييسسةة٬، ففيي ااألساقفةِ  ااختيیاررِ  عندَ  أأنَّهھ نعرففُ  االلججددييدد٬، االعهھدِ  ووففيي
 ككاانناا االلَذيین هھھھاررووننَ  اابنَيِ  ععنن نقرأأُ  االلققددييمم٬، االعهھدِ  ووففيي .بالَخْمر مولَعيینَ  ييككووننوواا
٬، أأماممَ  غريیبةٍ  بناررٍ  االمذبحِ  منَ  ااالقترااببِ  ووَشك ععللىى  االلممذذببحح ممنن ناررٌ  فخرَجت االرببِّ
:للممووسسىى االرببُّ  ققاالل االحادِدثِة٬، تتللكك بعدَ  .ْتهھُماوواالتهھمَ   

 

.‘‘أأمماامميي االذبائحَ  ليیُقدِّمواا يیأتوننَ  ححيينن االخمرَ  ييششررببوواا أأالَّ  ووبنيیهِھ لهَھارُرووننَ  قُل’’  
 

.ززاائفةً  ِخدمةً  يیريیدُ  للاا االقدُّووسسَ  هللاَ  ألننَّ   
 

يیَّةِ  يیَشُعرووننَ  أأشخاصصٌ  االيیوممَ  ووهھھھُناككَ   ُعرسسِ  معجزةةِ  ىىإإلل ااستِنادًداا االَخْمرَ  يیَشربواا أأنن بالحرِّ
للَ  حيینَما االَجليیلِ  ققاانناا  .االلأأممرر للههذذاا عقالنيیَّةً  أأسبابًا ووييججددوونن خمٍر٬، إإللىى االماءَ  يیسوععُ  حوَّ
 .ممننههاا ااالقترااببِ  عدممُ  ففااللأأففضضلل .ُمستهَھِزئةٌ  ااْلَخْمرَ  إإننَّ  ييققوولل االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ 
 االعليَّ  االلللهه تُِسرُّ  مرِ االلخخ معاقَرةةُ  ههلل :ههوو هھھھُنا أأنفِسنا ععللىى نطَرَحهھ أأنن يیجبُ  االلذذيي وواالسؤااللُ 
للاا؟ أأمم  

 

 كورِرنثوسسَ  أأههلل إإللىى االلأأووللىى ررسالتهِھ ففيي االرسوللُ  بولُسُ  يیقوللُ  ُمشابهٍھ٬، ِسيیاققٍ  ووففيي
:ععششرر االلثثااننيي وواالعدددِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ   

 

.‘‘تُواافِقُ  ااألَْشيیَاءِ  ُكلُّ  ليَْیسَ  لِكنْ  ٬،"لِي تَِحلُّ  ااألَْشيیَاءِ  ُكلُّ "’’  
 

:أأيیًضا ققاالل ثمَّ   
 



.‘‘َشْيءٌ  َعلَيَّ  تََسلَّطُ يیَ  للاا لِكنْ ’’  
 

 إإذذاا االفكريیَِّة؟ ااالتِّجاهھھھاتتِ  ففيي يیؤثِّر ههلل االلأأمموورر؟ ععللىى االُحكم ففيي االخمرِ  تناوُوللُ  يیؤثِّرُ  ههلل
.ُسلطانهِھا تحتَ  االَخمرَ  يیتناوَوللُ  َمن ووقعَ  ففققدد باإليیجابِب٬، االلججوواابب كاننَ   

 

التِنا ااآلننَ  وونتابِعُ  :ففييهه ووجاءَ  هه٬،ممنن االلثثااننيي وواالعدددِ  االِعشريینَ  ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ  
 

.‘‘نَْفِسهھِ  إإِلَى يیُْخِطئُ  يیُِغيیظهُھُ  االَِّذيي .ااألََسدِ  َكَزْمَجَرةةِ  ااْلَملِكِ  رُرْعبُ ’’  
 

.االمتاِعبِ  ففيي نفَسهھ يیوقِعُ  االملَك٬، يیُثيیرُ  َمن أأننَّ  أأيي  
 

:يیقوللُ  ووههوو االِعشريیَن٬، ااألصحاححِ  ممنن االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ُجلِ  َمْجدُ ’’ .‘‘يیُنَازِزععُ  أأَْحَمقَ  وَوُكلُّ  ااْلِخَصامِم٬، َعنِ  يیَْبتَِعدَ  أأنَنْ  االرَّ  
 

 تتأأتتيي لكنَّهھا نِزااعٍع٬، أأوو ُمشكلةٍ  دُدخوللَ  ااإلنساننُ  ففييههاا يیُريیدُ  للاا أأووقاتتٌ  هھھھُناككَ  تكوننُ  مماا أأحيیانًا
.ُمنازَزعاتتٍ  ففيي يیَظَلُّ  للذذاا ييددرريي٬، للاا حيیثُ  ممنن ااألحمقِ  ععللىى  

 

ة٬، ببههذذهه ووألُخبْرُكم  ككاانن ااأليیَّامم تتللكك ففيي .كبيیرٌ  كلبٌ  لدييَّ  ككاانن .االِكراامم مستِمعيَّ  االقصَّ
ااَجتي أأقوددُ  ببييننمماا ممععيي آآُخُذهه فكنتُ  .أأذذهھھھبُ  حيیثُما ممععيي يیكوننَ  أأنن لَكلبي يیُسَمحُ   ووأأذذهھھھبُ  ددررَّ
 أأنحاءِ  ففيي يیركضُ  كاننَ  إإذذ عاررمٍة٬، ففووضضىى ففيي هھھھُناكك يیتسبَّبُ  ففككاانن االلممددررسسةة٬، إإللىى
اا وومستقِّالً  رراائًعا٬، كلبًا ككاانن للققدد .عنِّي باِحثًا االمكاننِ   ووالؤُؤهه يیكوننَ  أأنن إإالَّ  يیُرضى للااوو جّدً
.االلإإخخللااصص شديیدُ  ففههوو مالِكهھ٬، سسووىى أأَحدٍ  ندااءَ  يیسَمعُ  للاا أأنَّهھ أأيي ووااحٍد٬، لمالكٍ   

 

 االللليياالليي إإححددىى ووففيي .االكلبُ  ووَمعنا االبَُحيیرااتت إإححددىى إإللىى ذَذهھھھَْبنا َصيیفّي٬، يیوممٍ  ووذذااتت
 ثثمم .ططَعاِمنا ففيي ططويیًال  ققُ يیحدِّ  فوجدتهُھ للَعشاء٬، نُِعدُّ  االمخيیَّمِ  ناررِ  حوللَ  جالِسيین كنَّا هھھھُناككَ 
 ممنن أأخخذذههاا ققدد ككاانن االنقانقِ  ممنن كامًال  حبًال  سحبَ  حيیثُ  االتُّراابب٬، ففيي يینبِشُ  ووببددأأ ذذهھھھبَ 
 مخيیَّمٍ  ففيي آآَخرُ  صغيیرٌ  كلبٌ  هھھھُناككَ  كاننَ  االلأأثثننااء٬، تتللكك ووففيي .االمخيیَّم ممنن مماا مكاننٍ 
ةةٍ  كلِّ  ففيي يینبحُ  االكلبُ  ههذذاا ووككاانن منَّا٬، قريیبٍ   ككللببيي لكنَّ  خَم٬،االضَّ  كلبيَ  ففييههاا ييررىى مرَّ
ااتت٬، إإححددىى ووففيي .يیتجاهھھھَلهُھ ظظلَّ   االكلبَ  ذذللكك وواالتقطَ  فالتفَّ  كثيیًراا٬، ككللببيي غِضبَ  االمرَّ
 ننررىى ووههككذذاا .االحادِدثةِ  بتلكَ  االلممثثلل ههذذاا ووذذكَّرني .االلببححييررةة ففيي ببهه ووأأللققىى االصغيیرَ 
.االمتاِعبِ  ففيي ووقعَ  حتَّى االِخصامِم٬، عنِ  يیبتَِعدْ  ووللمم أأحَمقَ  كاننَ  االصغيیرَ  االكلبَ  أأننَّ   

 

التِنا وولنوااِصلْ   ووجاءَ  ممننهه٬، وواالخامسِ  االراابعِ  وواالعددَديینِ  االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ففيي ااآلننَ  تأمُّ
:فيیهِھما  

 

تاِء٬، بَسبَبِ  يیَحُرثثُ  للاا االَكسالننُ ’’  ففيي االَمشورَرةةُ  .يیُعطَى ووللاا االَحصاددِ  ففيي فيیَستَعطي االشِّ
ُجلِ  قَلبِ  .‘‘يیَستَقيیهھا االفِطنَةِ  ووذذوو َعميیقَة٬ٌ، ميیاههٌ  االرَّ  

 

 ععنن االكالممِ  إإللىى ننأأتتيي ذذللكك بعدَ  .أأررِضهھ لحرااثةِ  يیخُرججَ  لئالَّ  االباررددِ  بالجوِّ  االَكسالننِ  ععُ يیتذررَّ 



 عملُ  فليَیسَ  .االُمشيیر ممنن أأعماقهِھ ففيي االحلَّ  يیستَقِيَ  أأنن يیمكنهُھ االلذذيي االجيیِّد االمشوررةةِ  ططالبِ 
 ااألمرُ وو .نفَسك تفهھمَ  أأنن ليیساعَدكك َموجوددٌ  ههوو ببلل تفعلهَھ٬، أأنن يیجبُ  ببمماا يیُخبَركك أأنن االمشيیرِ 
 ههوو االَحكيیمِ  االُمشيیرِ  ووووااجبُ  .فِعلهُھ يیجبُ  مماا أأعماقهِھ ففيي يیعرففُ  فاإلنساننُ  عميیقٍة؛ ببئرٍ  أأشبهھُ 
.االشخصِ  ذذللكك ممنن ااإلجابةَ  فيیَستَسقيَ  أأعماقهِھ٬، ممنن االحلَّ  ذذللكك يیستخرججَ  أأنن  

 

:ففييهه ووجاءَ  االِعشريیَن٬، ااألصحاححِ  ممنن االساددسسَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

ا بَِصَالِحهِھ٬، وَوااِحدٍ  ُكلُّ  ادُدووننَ يیُنَ  االنَّاسسِ  أأَْكثَرُ ’’ ُجلُ  أأمَّ .‘‘يیَِجُدههُ؟ فَمنْ  ااألميینُ  االرَّ  
 

 حيیاتِنا٬، ففيي االعليِّ  هللاِ  َصالححِ  ففيي فَخَرنا نجدُ  فنحنُ  .تماًما االمسيیحيیَّة عكسُ  ههوو االكالممُ  ههذذاا
 أأهھھھلِ  إإللىى االلأأووللىى ررسالتهِھ ففيي بولُسُ  االرسوللُ  ققاالل ففققدد .االذااتيِّ  صالِحنا ففيي ووللييسس
لل ااألصحاححِ  سسكورِرنثو :وواالثَّالثيین االلححاادديي وواالعدددِ  ااألووَّ  

 

ببِّ  فَْليیَْفتَِخرْ  ااْفتََخرَ  َمنِ ’’ .‘‘بِالرَّ  
 

ررَ  ووققدد  ااألصحاححِ  كورِرنثوسَس٬، أأهھھھلِ  إإللىى االلثثااننييةة ررسالتهِھ ففيي ذذااتهَھ االتَّصريیحَ  ههذذاا كرَّ
سوللُ  قاللَ  ووققدد .عشرَ  االسابعَ  وواالعدددِ  االعاشرِ  لل ااألصحاححِ  ففيي يیعقوببُ  االرَّ  سالتهِھررِ  ممنن ااألووَّ
:االلتتااسسعع وواالعدددِ   

 

.‘‘بِارْرتِفَاِعهھِ  ااْلُمتَِّضعُ  ااألخَخُ  وَوْليیَْفتَِخرِ ’’  
 

.بِِصلَةٍ  للمسيیحيیَّةِ  يیُمتَّاننِ  للاا وواالكبريیاءُ  فاالفتخاررُ  .االمسيیحيیَّة ههيي ههذذهه  
 

:فيیهِھما ووجاءَ  ممننهه٬، وواالثامنِ  االسابعِ  وواالعددَديین االِعشريینَ  ااألصحاححِ  ففيي ددررااستَنا ااآلننَ  وونتابِعُ   
 

يي ااْلقََضاءِ  ُكْرِسيِّ  َعلَى ااْلَجالِسُ  ااْلَملِكُ  .بَْعَدههُ  لِبَنيِیهھِ  ططُوبَى .بَِكَمالهِھِ  يیَْسلُكُ  دِّيیقُ االصِّ ’’  يیَُذررِّ
.‘‘َشرّ  ُكلَّ  بَِعيْینهِھِ   

 

دِّيیقَ  أأننَّ  أأيي .االشرَّ  وويیتجنَّبُ  َحولهِھ٬، ممنن يینظرُ  االصِّ  
 

:االِعشريین ااألصحاححِ  ممنن االتاسعِ  االعدددِ  ففيي وويیقوللُ   
 

.‘‘؟"َخِطيیَّتِي ِمنْ  تَطَهھَّْرتتُ  قَْلبِي٬، زَزكَّيْیتُ  إإِنِّي" :للُ يیَقُو َمنْ ’’  
 

 إإللىى ممننهه االبالغةِ  إإللىى أأقرببُ  سؤااللٌ  ههذذاا .ططاهھھھرٌ  قلبهَھ إإننَّ  يیَقوللَ  أأنن إإنساننٍ  أأييُّ  يیقِدررٌ  ههلل أأييْ 
.ااستفهھاميٍّ  سؤااللٍ   

 

ةةً  نعوددُ  ححييثث االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ممنن االعاِشرِ  االعدددِ  إإللىى ننأأتتيي ووااآلننَ   إإللىى أأُخرىى مرَّ
:ففييهه ووجاءَ  ووااللممععااييييرر٬، االلممككااييييلل َموضوععِ   

 

ببِّ  ِعْندَ  َمْكَرهھھَھةٌ  ِكالهھھَُھَما فَِمْكيیَالٌل٬، ِمْكيیَاللٌ  فَِمْعيیَارٌر٬، ِمْعيیَاررٌ ’’ .‘‘االرَّ  



 

ااء٬، مستِمعيَّ  سابقًا٬، ققللنناا ووككمماا  .للشِّرااء ووآآَخرَ  للبيَیع ِميیزاانًا يیََضعوننَ  ككااننوواا إإنَّهھم ااألعزَّ
 ووههذذاا يیستحقُّونهَھ٬، للاا رربًحا ليیُحقِّقواا االتجارريیَّةِ  عاُمالتهِِھمتت ففيي يیَُغشُّوننَ  ككااننوواا أأنَّهھُم أأيي
.االقدُّووسسِ  االرببِّ  عندَ  َمكَرهھھھةٌ   

 

التِنا وونتابِعُ   ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  إإللىى ععششرر االلححاادديي ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االِعشريین٬،  

 

اِمَعةُ  ااألذُُذننُ  يیٌم؟ووُمستَق نَقيٌّ  َعَملهُھُ  ههلل بأفعالهِِھ٬، يیُعَرففُ  أأيیًضا االَولَدُ ’’  االباِصَرةة٬ُ، وواالَعيینُ  االسَّ
ببُّ  .‘‘ُخبًزاا تشبَعْ  َعيینيَیكَ  اافتَحْ  .تفتَقِرَ  لئَالَّ  االنَّْوممَ  تُِحبَّ  للاا .ِكلتيَیهِھما َصنََعهُھما االرَّ  

 

دُ  ذذللكك بعدَ  .وومستقيیمٌ  نقيٌّ  ههوو مماا يیُميیِّزُ  ااإلنساننَ  أأننَّ  االطُّفولةِ  منذُ  ننررىى أأنن نستطيیعُ  أأنَّنا أأييْ   يیؤكِّ
 إإننَّ  االَحكيیمُ  يیقوللُ  ووأأخيیًراا .ااإلنساننُ  ببههاا ييححظظىى االلتتيي االنَِّعمِ  كلِّ  خالِقُ  ههوو هللاَ  أأننَّ  االَحكيیمُ 
بحِ  فَُرصصَ  يیَِجدَ  أأنن يیستطيیعُ  للاا االكسالننَ   تُشبَِعهھ أأنن يیمكنهُھا ووااللتتيي َحولهِھ٬، ممنن االمنتَِشرةةَ  االرِّ
.ُخبًزاا  

 

اائي االلآآنن٬، ووننتقِلُ   ووجاءَ  االِعشريیَن٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  بعَ االلرراا االَعدددِ  إإللىى االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
:ففييهه  

 

.‘‘يیَْفتَِخرُ  فَِحيینَئِذٍ  ذَذهھھَھبَ  وَوإإذَِذاا ااْلُمْشتَِريي٬، يیَقُوللُ  "!رَردِدييءٌ  رَردِدييٌء٬،"’’  

 أأماممَ  يیفتَِخرووننَ  ااشتََرووهھھھا٬، ممتتىى لكنَّهھُم ااألشيیاِء٬، أأثماننَ  يیَبِخسوننَ  مماا كثيیًراا االناسسِ  أأننَّ  أأيي
.دةةً جيیِّ  صفقةً  حقَّقواا بأنَّهھُم االنَّاسسِ   

 

التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسابِعَ  إإللىى عشرَ  االخامسَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االِعشريین٬،  

 

ا آللَِئ٬، وَوَكْثَرةةُ  ذَذهھھَھبٌ  يیُوَجدُ ’’  َغِريیبًا٬، َضِمنَ  ألَنَّهھُ  ثَْوبهَھُ  ُخذْ  .ثَِميینٌ  فََمتَاععٌ  ااْلَمْعِرفَةِ  ِشفَاههُ  أأَمَّ
.‘‘َحًصى فَُمهھُ  يیَْمتَلِئُ  بَْعدُ  وَوِمنْ  لِِإلْنَسانِن٬، لَِذيیذٌ  ااْلَكِذببِ  ُخْبزُ  .ِمْنهھُ  اارْرتهَِھنْ  ااألََجانِبِ  وَوألَْجلِ   

 

.فَعلوهه مماا كلِّ  ععللىى ذذللكك ببععدد سيیَنَدموننَ  لكنَّهھم ذَذكاٌء٬، االِخدااععُ  أأننَّ  االنَّاسسِ  بعضُ  يیعتقدُ  ققدد  
 

التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن ِعشريینَ وواالل االلثثااننيي إإللىى عشرَ  االثامنَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  االِعشريین٬،  

 

٬، يیُْفِشي بِاْلِوَشايیَةِ  االسَّاِعي .َحْربًا ااْعَملْ  وَوبِالتََّداابيِیرِ  بِاْلَمُشورَرةِة٬، تُثَبَّتُ  ااْلَمقَاِصدُ ’’ رَّ  فََال  االسِّ
هھُ  أأوَوْ  أأَبَاههُ  َسبَّ  َمنْ  .َشفَتيَْیهھِ  ااْلُمفَتِّحَ  تَُخالِطِ   ُمْلكٍ  رُرببَّ  .االظََّالممِ  َحَدقَةِ  فِي ِسَرااُجهھُ  يیَْنطَفِئُ  أأُمَّ
ل لهِِھ٬، فِي ُمَعجِّ ا أأوَوَّ اا أأَُجازِزيي إإِنِّي" :تَقُلْ  َال  .تُبَارَرككُ  فََال  آآِخَرتهُھُ  أأَمَّ ببَّ  ااْنتَِظرِ  ."َشّرً  االرَّ

.‘‘فيَیَُخلَِّصكَ   
 

 االتاسعَ  وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  ررووممييةة ررسالةِ  ففيي االمقدَّسسُ  االكتاببُ  وويیقوللُ 



:عشرَ   
 

ببُّ  يیَقُوللُ  أأَُجازِزيي أأَنَا االنَّْقَمةُ  لِيَ ’’ .‘‘االرَّ  
 

.االعادِدللِ  "ِ  ااألمرَ  نسلِّمَ  أأننْ  ببلل ألنفُسنا٬، ننتَقِمَ  أأالَّ  عليَینا للذذللكك  
 

:االِعشريینَ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  وواالراابعِ  وواالِعشريین االثالثِ  االعددَديینِ  ااآلننَ  وونقرأأُ   
 

ببِّ  َمْكَرهھھَھةُ  فَِمْعيیَاررٌ  ِمْعيیَاررٌ ’’ ببِّ  ِمنَ  .َصالَِحةٍ  َغيْیرُ  ااْلِغشِّ  وَوَمَواازِزيینُ  ٬،االرَّ ُجِل٬، َخطََوااتتُ  االرَّ  االرَّ
ا .‘‘ططَِريیقهَھُ؟ يیَْفهَھمُ  فََكيْیفَ  ااِإلْنَساننُ  أأَمَّ  

 

 .ططريیقهَھ يیقوددُ  االلذذيي االرببِّ  ممنن ههيي ااإلنساننِ  ُخطوااتتُ  للللااههتتمماامم؟ مثيیًراا أأمًراا ههذذاا أأليیسَ 
.ففققطط يیتَّخُذهھھھا االلتتيي االَخطَوااتتِ  ببلل ٬،االطَّريیقِ  َمساررِ  كلَّ  يیعرففَ  أأنن لإلنساننِ  ووللييسس  

 

 ووجاءَ  االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االخامسِ  االَعدددِ  ففيي ددررااستِنا ففيي وونستمرُّ 
:ففييهه  

 

.‘‘!يیَْسألَلَ  أأنَنْ  االنَّْذررِ  وَوبَْعدَ  ٬،"ُمقَدَّسسٌ " :قَائًِال  يیَْلُغوَ  أأنَنْ  لِِإلْنَساننِ  َشَرككٌ  هھھُھوَ ’’  
 

٬، أأماممَ  ااننُ االلإإننسس تعهھَّدَ  إإننْ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ   أأنن ييججبب ببلل ذذللكك٬، ععنن يیرِجعَ  أأالَّ  فعليَیهھ االرببِّ
َمهھ .يیُتمِّ  

 

 االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  وواالسابِعِ  وواالِعشريین االساددسسِ  االعددَديینِ  إإللىى ننتقِلُ  ووااآلننَ 
:ففييههاا ووجاءَ   

 

٬، ِسَرااججُ  ااِإلْنَساننِ  نَْفسُ  .االنَّْورَرججَ  َعليَْیهِھمِ  وَويیَُرددُّ  ااألَْشَراارَر٬، يیَُشتِّتُ  ااْلَحِكيیمُ  ااْلَملِكُ ’’ ببِّ  يیُفَتِّشُ  االرَّ
.‘‘ااْلبَْطنِ  َمَخادِدععِ  ُكلَّ   

 

.ااإلنساننِ  رُرووححَ  االدااِخلِ  ممنن يیفَحصُ  االعليِّ  هللاِ  ِسرااججَ  أأننَّ  أأييْ   
 

 االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین وواالتاِسعِ  وواالِعشريین االثامنِ  االعددَديینِ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:فيیهِھما ووجاءَ   

 

ْحَمةُ ’’ ْحَمةِ  يیُْسنَدُ  وَوُكْرِسيیُّهھُ  ااْلَملَِك٬، يیَْحفَظَاننِ  َحقُّ وَواالْ  االرَّ بَّاننِ  فَْخرُ  .بِالرَّ تهُُھْم٬، االشُّ  وَوبهََھاءُ  قُوَّ
يیُوخخِ  .‘‘االشَّيْیبُ  االشُّ  

 

حمةِ  إإللىى ااالستِناددِ  ععللىى هھھھُنا االُملوككَ  االَحكيیمُ  وويیُحثُّ  .االرَّ  
 

:ففييهه ووجاءَ  االِعشريین٬، ااألصحاححِ  ممنن االلثثللااثثيينن االعدددِ  إإللىى ننأأتتيي ووأأخيیًراا  
 

يیِر٬، ُمنَقِّيیَةٌ  ُجْرححٍ  ُحبُرُ ’’ رِّ .‘‘ااْلبَْطنِ  َمَخادِدععَ  بَالَِغةٌ  وَوَضَربَاتتٌ  لِلشِّ  



 

 إإللييههاا وويینتَبهِھُ  وواالِحكمِة٬، بالتَّوجيیهھِ  مآلنةً  قَصيیرةةً  ُجَمًال  دداائًما االلأأممثثاالل ِسفرُ  وويیُعطيینا
.ممننههاا معرفةً  وويیكتَِسبُ  االلححككييمم٬، ااإلنساننُ   

 

االلخخااتتممةة  

مم( )االلببررننااممجج مقدِّ  

حمةِ  ااألمانةِ  عنِ  ِحَكًما برناَمِجنا٬، ممنن االيیوممِ  َحلَقةِ  ففيي أأيينناارر  ررأأيينناا ككمماا وواالتوااُضِع٬، وواالرَّ
.ووِكبريیائهِھ ووأأعمالهِھ نَفِسهھ ععللىى ااإلنساننُ  يیتَّكلَ  أأنن عوااقبَ   

 

 لِسفرِ  ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  سيیتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
.ااألمانةِ  َموضوععِ  ممعع يیتعاَملُ  بيینَما ااإلنساننِ  قلبَ  ننررىى حيیثُ  لل٬،االلأأممثثاا  

 
 

ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 ترفَعُ  بيینَما وواالسَّالممِ  وواالفرححِ  بالمحبَّة قلبُكَ  يیمتلئَ  أأنن االلممسستتممعع٬، ععززييززيي ألجلَك٬، َصالتُنا
 ووررووَحك وونفَسك َجسَدككَ  االرببُّ  يیَشفِيَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .يیوممٍ  كلِّ  االمحبِّ  االلللهه إإللىى قلبَك
 ووَسطَ  ررووِحكَ  ففيي ررااحةً  تَِجدَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .صالحٍ  عملٍ  لكلِّ  متأهھھھِّبًا صحيیًحا لتكوننَ 
ةةِ  فتمتلئَ  بيیتِك٬، ووأأهھھھلِ  أأصحابِكَ   .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .قُدررتِكَ  بكلِّ  االرببِّ  لِخدمة بالقوَّ
!آآمميينن  


