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

 

 االلتتيي للللممووااضضييعع االوااسعَ  االلممددىى تَشك االقسُّ  بيیَّنَ  برناَمِجنا٬، ممنن االسابِقةِ  االَحلَقاتتِ  ففيي
  .ووقرااررااتِنا ووعالقاتِنا حيیاتِنا ممعع تتعاملُ  ووااللتتيي االلأأممثثاالل٬، ِسفرُ  يیتناوَولهُھا

 

 تَشك االقسُّ  يیستعرضضُ  سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االَكلِمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
يیر أأساسسٍ  ععللىى بيُیوتِنا بِناءِ  ممنن تَحذيیًراا يیرِ  شخصيیَّةَ  سسننررىى ككمماا .شرِّ  يیَُسرُّ  االلذذيي االشرِّ
٬، برؤؤيیةِ  .ممارَرَستهِھ ممنن وويیَشبَعُ  االشرِّ  

 

 ِسفرِ  ممنن وواالِعشريین االلححاادديي ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ا ااألووَّ  ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي .شوععِ وواالخُ  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
لل االَعدددِ وو وواالِعشريین٬، االلححاادديي :ففييهه وونقرأأُ  ممننهه٬، ااألووَّ  

 

ببِّ  يیَدِ  فِي ااْلَملِكِ  قَْلبُ ’’ .‘‘يیُِميیلهُھُ  َشاءَ  َحيْیثَُما ِميیَاهٍه٬، َكَجَدااوِوللِ  االرَّ  
 

 ااتِّجاههُ  يیسيیرُ  ككمماا’’ ييععننيي االعبريیَّة ففيي ‘‘االلممييااهه َجدااوِولل’’ مصطلحَ  إإننَّ  أأقوللُ  بداايیةً 
لوننَ  ووااككاانن االعبراانيیِّيینَ  أأننَّ  االتارريیخِ  ممنن وونعِرففُ  .‘‘االلممااء  إإللىى االنَّهھرِ  ممنن االميیاههِ  ااتِّجاهه يیحوِّ
 ووككمماا .االعليِّ  هللاِ  يیدِ  ففيي ههيي االُملوككِ  قُلوببَ  أأننَّ  يیُعلِنُ  ُسليَْیَماننَ  ههنناا ووننررىى .مزااررِعهھم َمناطِطقِ 
هھَ  أأنن يیَقِدررُ  االملكَ  أأننَّ  هھَ  أأنن االرببُّ  يیقدررُ  ففههككذذاا ييششااء٬، ككمماا االماءَ  يیوجِّ  ككمماا االملكِ  قلبَ  يیوجِّ
.أأيیًضا يیشاءُ   

 

٬، يیََدييِ  ففيي أأنفَسنا وَوْضعَ  قُلوبِنا رَرغبةُ  تَكوننَ  أأنن ببنناا ررُ ووييججدد هھَ  أأنن أأيي االرببِّ  هللاُ  يیُوجِّ



 ههذذاا ووففيي .االَمسيیح يیَُسوععَ  ممعع يیَحيیَوننَ  َمن االمقدَّسس االكتاببُ  ببهه يیَِعدُ  مماا ووههذذاا قلوبَنا٬، ااألميینُ 
 االثالثِ  وواالعدددِ  ووااللثثللااثثيينن االلححاادديي ااألصحاححِ  إإرِْرِميیَا ِسفر ففيي نقرأأُ  ااإلططارِر٬،
:االلثثللااثثييننوو  

 

ببُّ  يیَقُوللُ  ااأليَیَّامِم٬، تِْلكَ  بَْعدَ ’’ .‘‘قُلُوبهِِھمْ  َعلَى وَوأأَْكتُبهَُھا دَدااِخلهِِھمْ  فِي َشِريیَعتِي أأَْجَعلُ  :االرَّ  
 

:االلثثااللثث وواالعدددِ  االلثثااللثث ااألصحاححِ  االلثثااننييةة كورِرنثوسسَ  رِرسالةِ  ففيي أأيیًضا وونقرأأُ   
 

.‘‘لَْحِميیَّةٍ  ْلبٍ قَ  أأَْلَوااححِ  فِي بَلْ  َحَجِريیَّةٍ  أأَْلَوااححٍ  فِي َال ’’  
 

 ووببذذللكك .رَرْغباتهِِھم بتَوجيیهھ أأووالدِدهه للححييااةة ووُخطَّتهِھ مشيیئتهِھ ععنن يیُعبِّرُ  االرببَّ  أأننَّ  ننررىى ووههككذذاا
٬، هللاِ  أأووللاادد ننححنن نستطيیُع٬، ٬، يیََدييِ  ببيينن قلوبَنا إإننَّ  نقوللَ  أأنن االعليِّ هھُ  َمن ووههوو االرببِّ  يیوجِّ
.مشيیئتهِھ بحَسبِ  رَرْغباتِنا  

 

التِنا وونوااِصلُ  :ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، االلثثااننيي وواالعدددِ  وواالِعشريینَ  االلححاادديي ااألصحاححِ  ييفف تأمُّ  
 

ببُّ  َعيْینيَْیهِھ٬، فِي ُمْستَقيِیَمةٌ  ااِإلْنَساننِ  ططُُرققِ  ُكلُّ ’’ .‘‘االقُلوببِ  وواازِزننُ  وواالرَّ  
 

 ططُُرقهَھُم أأننَّ  يیَرووننَ  ووههككذذاا يیفعلونهَھ٬، مماا كلِّ  تَعليیلِ  ععللىى االبشرِ  قدررةةَ  ننررىى أأننْ  االُمذهھھھلِ  ِمنَ 
 ففيي لكنَّهھُم ُحكماء٬، أأنفَسهھم يیَْدعونن عالِمنا ففيي ووككثثييرروونن .أأعيیُنهِِھم ييففِ  ُمْستَقيِیَمةٌ 
يیرةةَ  االقرااررااتتِ  أأننَّ  ووننررىى .يیتَِّخذوونهَھا االلتتيي االقرااررااتتِ  ففيي َحْمقى االَحقيیقة  تتأأتتيي االشرِّ
دمةُ  تُصيیبُنا ففللاا بالتَّدرريیجِ   .وَوْجهِھهھا ففيي وَوقَْفنا لُكنَّا وومفاِجئة٬ً، َعنيیفةً  أأتَتْ  للوو لكنَّهھا .االصَّ
 ععنن منحِرففٍ  وَوضعٍ  ففيي ببنناا ووإإذذ رُروَويیًداا٬، رُروَويیًداا إإالَّ  يینَكِشفُ  ووللاا بنُعومةٍ  يینَسلُّ  االشرَّ  كنَّ لل
ببِّ  ططريیقِ  ووننَ  ككثثييرريينن فإننَّ  ذذللكك٬، وورُرغمَ  .االرَّ .َصوااببٍ  ععللىى أأنَّهھُم يیُصرُّ  

 

 مماا وَوررااءَ  ببمماا وويیهھتمُّ  االدَّوواافع٬، إإللىى يینظرُ  االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  ِجهھةِ  ممنن ووااضحٌ  االمثَلَ  أأننَّ  غغييرر
فوننَ  َمن هھھھُناككَ  ألننَّ  نفِسهھ؛ بالفِعلِ  ووليَیسَ  نفعلهُھ٬، فاتتٍ  يیتصرَّ  ددوواافَعهھُم لكنَّ  صائبةً  تََصرُّ
 ااألصحاححِ  كورِرنثوسسَ  أأهھھھلِ  إإللىى االلثثااننييةة االرسوللِ  بولسَ  ررسالةِ  ممنن وونعرففُ  .خخااططئئةة
 .وونَوِعيیَّتهِھا لِناأأععمماا ععللىى يیُحاِسبَنا حتَّى ااْلَمِسيیِح٬، ُكْرِسيِّ  أأماممَ  سنَقِفُ  جميیًعا أأنَّنا االخامسِ 
 َحيیثُ  أأفعالِنا٬، دَدوواافعِ  ععللىى ببلل فََعْلناهه٬، مماا ععللىى للييسس سنُحاَسبُ  أأنَّنا االمسيیحُ  أأعلنَ  ووققدد
لل وواالعدددِ  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي قاللَ  :ااألووَّ  

 

َّ ...يیَْنظُُرووُكمْ  لَِكيْ  االنَّاسسِ  قُدَّااممَ  َصَدقَتَُكمْ  تَْصنَُعواا أأنَنْ  ِمنْ  ااحتَِرزُزوواا’’  ااْستَْوفَْواا قَدِ  هُھمْ إإِن
.‘‘أأَْجَرهھھُھمْ   

 

ا االكثيیرُ  فهھُناككَ  ٬، أأنَّهھ ظظاهھھھريیًّا يیَبدوو االمرءُ  يیفعلهُھ ممَّ ببِّ غبةَ  يیكوننُ  دداافَِعهھ لكنَّ  للرَّ  تَقديیرِ  ففيي االرَّ
 فتظهھَرُ  ووددوواافَعنا٬، قلوبَنا االعادِدللُ  هللاُ  سيیختبرُ  مماا٬، يیوًما لكنْ  .قائًداا يیكوننَ  أأنن ففيي أأوو االناسِس٬،
.ننااأأعماللِ  نتائجُ   

 



 االثالثِ  وواالعدددِ  االراابعِ  ااألصحاححِ  ففيي سابِقٍ  َمثلٍ  ففيي ققييلل متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ففيي
  :ووااللععششرريينن

 

.‘‘ااْلَحيیَاةةِ  َمَخارِرججَ  ِمْنهھُ  ألنَنَّ  قَْلبََك٬، ااْحفَظْ  تََحفُّظٍ  ُكلِّ  فَْوققَ ’’  
 

 ييفف االنبيُّ  إإررمميياا ققاالل ووققدد .أأفحَصهھ أأنن يیجبُ  مماا ههوو ههذذاا دداافُعهھ؟ وومماا ققللببيي؟ ااتِّجاههُ  ففمماا
:إإررِميیا ِسفرِ  ممنن االتاسعِ  وواالعدددِ  عشرَ  االسابعَ  ااألصحاححِ   

 

.‘‘يیعِرفهُھ؟ َمن .نَِجيیسٌ  وَوهھھُھوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  أأَْخَدععُ  ااْلقَْلبُ ’’  
 

 للقَلَقِ  االمثيیرَ  لكنَّ  .قُلوبِنا دَدوواافعِ  ععللىى مماا يیوًما سيیُحاسبُنا االقدُّووسسَ  هللاَ  أأننَّ  ههيي االكالممِ  فُخالصةِ 
 مماا تماًما نفعلَ  أأنن ههوو االحلُّ  إإذًذاا؟ االحلُّ  ففمماا .نَِجَسةٌ  وَوهھھھُي َشْيٍء٬، ُكلِّ  ِمنْ  َدععُ أأَخْ  قلوبَنا أأننَّ  ههوو
 حيینَ  ووااللععششرريينن االثالثِ  وواالعدددِ  ووااللثثللااثثيينن وواالتاسعِ  االمئةِ  االمزموررِ  ففيي دَدااوُوددُ  فعلهَھ
:قاللَ   

 

 ططَِريیقٌ  فِيَّ  َكاننَ  إإنِنْ  ظُرْ وَواانْ  .أأَْفَكارِريي وَوااْعِرففْ  ااْمتَِحنِّي .قَْلبِي وَوااْعِرففْ  هللاُ  يياا ااْختَبِْرنِي’’
.‘‘أأبَِديیًّا ططريیقًا ووااهھھْھِدني بَاطِطٌل٬،  

 

 يیَختبَرهھھھا٬، أأنن ااألميینِ  هللاِ  إإللىى نطلُبَ  أأنن وُوسِعنا ففيي فإننَّ  قلوبَنا٬، نعِرففُ  للاا أأنَّنا ووررغمَ 
.يیُرضيیهھ للاا أأمرٌ  ففيينناا ككاانن إإننْ  للنناا وويیكِشفَ   

 

 إإللىى وَوَصْلنا ووققدد االِعشريین٬،وو االلححاادديي ووااألصحاححِ  االلأأممثثاالل٬، ِسفرِ  إإللىى ااآلننَ  وولنَرِجعِ 
:ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، االثالثِ  االعدددِ   

 

ببِّ  ِعْندَ  أأَْفَضلُ  وَوااْلَحقِّ  ااْلَعْدللِ  فِْعلُ ’’ بيِیَحةِ  ِمنَ  االرَّ .‘‘االذَّ  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  هھھھُنا٬، ووتعليیقُنا  ووففيي .االلذذببييححةة لتَقديیمِ  دداائًما ُمستَعدِّيینَ  أأناًسا ههننااكك أأننَّ  ااألعزَّ
يیسيیِّيین؛ االمسيیحُ  ععُ ييسسوو ووبَّخ االلججددييدد٬، االعهھدِ   دَدْفعِ  ففيي ُمدقِّقيین ككااننوواا ألنَّهھم االفَرِّ
 وواالرحمةُ  االبِرُّ  ووههيي :ااألهھھھمَّ  ااألموررَ  َحَذفواا لكنَّهھم وواالتواابِِل٬، االلأأععششاابب ععنن االلععششوورر
حمةِ  وووَوررااءَ  االبرِّ  إإللىى أأسسععىى أأنن ههوو االرببِّ  ااهھھھتِماممَ  أأننَّ  غغييرر .وواالَعْدللُ   آآتيَ  أأنن ممنن أأكثرَ  االرَّ
ممَ  :ههنناا االثالثِ  االعدددِ  ففيي نقرأأُ  للذذللكك .للهه ذَذبيِیَحةً  ووأأقدِّ  

 

ببِّ  ِعْندَ  أأَْفَضلُ  وَوااْلَحقِّ  ااْلَعْدللِ  فِْعلُ ’’ بيِیَحةِ  ِمنَ  االرَّ .‘‘االذَّ  
 

 االقلبُ  ههوو ااهھھھتِماُمهھ ببلل وواالتَّقِدماتِت٬، االذَّبائحَ  ليیسَ  ههوو االِكراامم٬، مستِمعيَّ  إإذًذاا٬، االرببُّ  يیطلُبهُھ وومماا
 االذَّبائحِ  ممنن االَمزيید ممنن ملَّ  أأنَّهھ كلمتهِھ ففيي يیوًما هللاُ  بَّرَ عع ووققدد .وواالتَّائب وواالنادِدممُ  االُمنَكِسرُ 
 ففيي معنًى ببللاا تكوننُ  االذَّبيیحةَ  إإننَّ  حيیثُ  ططاهھھِھرةةً؛ ليیَستْ  قلوبهُھم أأشخاصصٍ  ممنن تُرفَعُ  االلتتيي
 ووممنن حقيیقيیَّة٬ً، كلُّهھا تكوننُ  ووررحمةٌ  ووقَضاءٌ  ووَعدللٌ  تَوبةٌ  ههوو االرببُّ  يیُريیُدهه ففمماا االلححاالل٬، تتللكك
.أأماَمهھا االرببِّ  فةَ ممخخاا تَضعُ  قلوببٍ   

 



:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االلررااببعع االَعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ننتَقِلُ   
 

.‘‘َخِطيیَّةٌ  ااألَْشَرااررِ  نُوررُ  ااْلقَْلِب٬، وَوااْنتِفَاخخُ  ااْلَعيْینيَْینِ  ططُُموححُ ’’  
 

 وواالَعيینَ  كبِّرااللممتت االقلبَ  فإننَّ  مستقيیًما٬، أأمًراا يیَفَعلواا أأنن يیَقِدررووننَ  للاا ااألشرااررَ  أأننَّ  رُرغمَ 
 ففيي نقرأأُ  ُمشابهٍِھ٬، إإططاررٍ  ووففيي .االقدُّووسسُ  االرببُّ  يیُبِغُضهھا أأموررٌ  ههيي وواالمتكبِّرةة االُمتَعاليِیةَ 
:ععششرر االلثثااننيي وواالعدددِ  وواالِعشريین االثالثِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ   

 

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

:ففييهه ووجاءَ  االِعشريیَن٬، ااألصحاححِ  ممنن االخامسِ  االعدددِ  ففيي ستَناددرراا وونوااِصلُ   
 

.‘‘لِْلَعَوززِ  هھھُھوَ  إإِنََّما َعُجوللٍ  وَوُكلُّ  لِْلِخْصِب٬، هھھِھيَ  إإِنََّما ااْلُمْجتهَِھدِ  أأَْفَكاررُ ’’  
 

لونن َمن أأننَّ  أأيي  فليَیَستْ  .يیفتَقِرووننَ  سسووفف االسَّريیع٬، االثَّرااءِ  ُخطَطِ  ععنن وويیَبَحثوننَ  االِغنى٬، يیتعجَّ
ا للثَّرااء٬، َسريیعةٌ  ططُُرققٌ  ككَ هھھھُنا ليیمُ  االطريیقُ  فهَِھيَ  ااْلُمْجتهَِھدِ  أأَْفَكاررُ  أأمَّ  االماللِ  ععللىى للحصوللِ  االسَّ
.االشَّريیفِ   

 

:ففييهه وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االساددسسِ  االَعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ   
 

.‘‘ااْلَمْوتتِ  لِطَالِبِي َمْطُرووددٌ  بَُخاررٌ  هھھُھوَ  َكاذِذبٍب٬، بِلَِساننٍ  ااْلُكنُوززِ  َجْمعُ ’’  
 

 بِلِساننِ  االثَّرووااتت يیَنالوننَ  فهھُمْ  .باالحتيِیاللِ  يیَعيیشوننَ  االلذذيينن ااألشخاصصِ  ععنن ههوو ههنناا وواالكالممُ 
.أأمواالهُھم ممننههمم ووَستُسلبُ  ععللييههمم٬، االقَبضُ  سيیُلقى مماا يیوًما لكنْ  .ووااالحتيِیاللِ  االكذببِ   

 

التِنا وونوااِصلُ   وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي صحاححِ االلأأ ممنن وواالثامنِ  االسابِعِ  االعَددَديینِ  ففيي تأمُّ
  :ففييههاا

 

 ُمْلتَِويیَة٬ٌ، هھھِھيَ  َمْوزُزووررٍ  رَرُجل ططَِريیقُ  .ااْلَعْدللِ  إإِْجَرااءَ  أأَبَْواا ألَنَّهُھمْ  يیَْجُرفهُُھْم٬، ااألَْشَرااررِ  ااْغتَِصاببُ ’’
ا ِكيُّ  أأَمَّ .‘‘ُمْستَقيِیمٌ  فََعَملهُھُ  االزَّ  

 

اائي ههنناا٬، وونالِحظُ   ووككذذللكك وواالَعْدلِل٬، ااالغتِصاببِ  بيینَ  مماا لشِّعريیةَ اا االمقابَلةَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
.وواالمستَقيیمةِ  االُمْلتَِويیةِ  االطُُّرققِ  ببيينن  

 

:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االتاسعَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلَكَ  بعدَ   
 

ْكنَى’’ ْطِح٬، زَزااوِويیَةِ  فِي االسُّ .‘‘ُمْشتَِرككٍ  وَوبيَْیتٍ  ُمَخاِصَمةٍ  ااْمَرأأةَةٍ  ِمنِ  َخيْیرٌ  االسَّ  
 

 ُسليَیماننَ  ألننَّ  لكنْ  .االُمخاِصمة تعريیفُ  ععللييههاا يینطبقُ  أألفٍ  كلِّ  ممنن اامرأأةةً  إإننَّ  أأقوللَ  أأنن أأقِدررُ 
ججَ   ُمنطَلَقِ  ممنن يیتَكلَّمُ  أأنَّهھ فالغالبُ  للذذاا .ِمنهھُنَّ  ووااحدةةً  ووجدَ  أأنَّهھ االوااِضحِ  ففممنن اامرأأةٍة٬، أألفَ  تزووَّ
كنى إإننَّ  فيیقوللُ  االِخبرةة٬، كنى ممنن أأففضضلل َسطحٍ  ففيي ززااوويیةٍ  ففيي االسُّ  اامرأأةةٍ  معَ  االسُّ



 تحبُّ  االلتتيي وواالمرأأةةُ  .االقَسوةة شديیدُ  أأمرٌ  ههوو االُمنقسمَ  االبيیتَ  أأننَّ  االجليِّ  ووممنن .ُمخاِصمةٍ 
 ووععللىى نفِسهھا ععللىى االشرَّ  تَجلِبُ  للههمم٬، ووتَغفِرُ  ااآلَخريینَ  ععنن تَصفَحُ  ووللاا وواالشِّجاررَ  االِخصاممَ 
.بيَیتهِھا  

 

:ففييهه جاءَ  ووققدد وواالِعشريیَن٬، ددييااللححاا ااألصحاححِ  ممنن االعاشرَ  االعدددَ  ااآلننَ  وولنَقرأأ  
 

يیرِ  نَْفسُ ’’ رِّ رَّ  تَْشتهَِھي االشِّ .‘‘َعيْینيَْیهھِ  فِي نِْعَمةً  يیَِجدُ  َال  قَِريیبهُھُ  .االشَّ  
 

دُ  يیرِ  نفسَ  أأننَّ  هھھھُنا االِحكمةُ  للنناا ووتؤكِّ  ااررتِكاببِ  ففيي جميیُعهھا ترغبُ  إإنَّما ووإإددررااَكهھ ووعقلهَھ االشرِّ
رِّ  .االشَّ  

 

 وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ححاادديياالل االعدددِ  إإللىى ذذلكَ  بعدَ  ووننأأتتيي
:ففييهه  

 

.‘‘َمْعِرفَةً  يیَْقبَلُ  بِاِإلرْرَشاددِ  وَوااْلَحِكيیمُ  َحِكيیًما٬، ااألَْحَمقُ  يیَِصيیرُ  ااْلُمْستهَْھِزئئِ  بُِمَعاقَبَةِ ’’  
 

 نفَسهھ يیفسِّرُ  االلذذيي االَمثَلِ  ههذذاا ِمْثلَ  تفسيیٍر٬، إإللىى ااألمثاللِ  بعضُ  تحتاججُ  للاا االلووااققعع٬، ففيي
.ههبنفسِ   

 

 االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالثالثَ  ععششرر االلثثااننيي االعددَديینِ  ففيي ددررااستَنا وونتابِعُ 
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

يیرِ  بيَْیتَ  يیَتَأَمَّلُ  ااْلبَاررُّ ’’ رِّ رِّ  فِي ااألَْشَرااررَ  وَويیَْقلِبُ  االشِّ  ُصَرااخخِ  َعنْ  أأذُُذنيَْیهھِ  يیَُسدُّ  َمنْ  .االشَّ
.‘‘يیُْستََجاببُ  وَوَال  خخُ يیَْصرُ  أأيَْیًضا فهَُھوَ  ااْلِمْسِكيیِن٬،  

 

 دداائًما يیَقِفُ  االعليَّ  هللاَ  ووسنجدُ  .االلففققررااء جانبِ  إإللىى يیقفُ  االرببَّ  أأننَّ  جديیدٍ  ممنن ننررىى نحنُ  ههاا
 ِسفرِ  ممنن عشرَ  االسابعَ  وواالعدددِ  عشرَ  االتاسعَ  ااألصحاححِ  ففيي مثًال  فنقرأأُ  .جانبهِھم إإللىى
:االلأأممثثاالل  

 

ببَّ  يیُْقِرضضُ  ااْلفَقيِیرَ  يیَْرَحمُ  َمنْ ’’ .‘‘االرَّ  
 

 للذذاا .ُصرااِخنا ععنن أأذُُذنيَیهھ سيیُغلِقُ  إإنَّهھ االعليُّ  هللاُ  يیقوللُ  االفُقَرااِء٬، ُصرااخخِ  عنْ  أأذُُذنيَینا أأغلَْقنا فإننْ 
.االفُقَرااء تُجاههَ  االقلبِ  قَْسوةةِ  ععنن ااالبتِعاددِ  ععللىى نحِرصصَ  أأنن للنناا ااألفضلِ  فمنَ   

 

 ممنن عشرَ  عَ االتاسِ  إإللىى عشرَ  االراابعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ااألمثاللِ  ااستِعرااضضِ  ففيي وونستمرُّ 
:ففييههاا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ   

 

ُ  ااْلَخفَاءِ  فِي ااْلهَھِديیَّةُ ’’ ْشَوةةُ  ااْلَغَضَب٬، تَْفثَأ ُ  ااْلِحْضنِ  فِي وَواالرَّ َخطَ  تَْفثَأ ِديیدَ  االسَّ  ااْلَحقِّ  إإِْجَرااءُ  .االشَّ
يیِق٬، فََرححٌ  دِّ ُجلُ  .ااِإلْثمِ  لِفَاِعلِي وَوااْلهَھَالككُ  لِلصِّ اللُّ  االرَّ  بيَْینَ  يیَْسُكنُ  ااْلَمْعِرفَةِ  ططَِريیقِ  َعنْ  االضَّ

هھھْھنِ  ااْلَخْمرِ  ُمِحبُّ  .ُمْعِوززٌ  إإِْنَساننٌ  ااْلفََرححِ  ُمِحبُّ  .ااألَِخيیلَةِ  َجَماَعةِ  يیرُ  .يیَْستَْغنِي للاا وَواالدُّ رِّ  االشِّ



يیِق٬، فِْديیَةُ  دِّ ْكنَى .ااْلَغادِدررُ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ  وَوَمَكاننَ  االصِّ يیَّةٍ  أأرَْرضضٍ  فِي االسُّ  ااْمَرأأةَةٍ  ِمنِ  َخيْیرٌ  بَرِّ
.‘‘َحِردَدةةٍ  ُمَخاِصَمةٍ   

 

ددُ  جديیدٍ  ووممنن  ووجدَ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  االمؤكَّدِ  ووممنن أألٍف٬، ممنن ووااحدٌ  ههوو ااالحتِماللَ  ههذذاا أأننَّ  ععللىى أأُشدِّ
.ااأللفِ  زَزووجاتهِھ بيینَ  بامتيِیاززٍ  ُمخاِصمةً  اامرأأةةً   

 

 االلححاادديي حاححِ االلأأصص ممنن وواالِعشريینَ  ووااللححاادديي االِعشريین االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  وونِصلُ 
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

ا ااْلَحِكيیِم٬، بيَْیتِ  فِي وَوزَزيْیتٌ  ُمْشتهًَھى َكْنزٌ ’’ ُجلُ  أأَمَّ ْحَمةَ  ااْلَعْدللَ  االتَّابعُ  .فيَیُْتلِفهُھُ  ااْلَجاهھھِھلُ  االرَّ  وَواالرَّ
.‘‘وَوَكَرااَمةً  َحظًّا َحيیَاةة٬ً، يیَِجدُ   

 

ْحَمةَ  ااْلَعْدللَ  يیتبَعُ  االلذذيي أأننَّ  ههنناا وونقرأأُ   ااألحوااللَ  أأننَّ  ووررغمَ  .وَوَكَرااَمةً  ووَحظًّا َحيیَاةةً  يیَِجدُ  ٬،وَواالرَّ
 إإننَّ  ههنناا للنناا يیقوللُ  ُسليَیماننَ  فإننَّ  االلككللاامم٬، للههذذاا ُمناقِضةٌ  كأنَّهھا أأحيیانًا االعالَمِ  ففيي تتببددوو
 يیسوععَ  إإللىى ااإلشاررةةَ  ههنناا نتجاهھھھلَ  أأننْ  نقدررُ  للاا أأُخرىى٬، ِجهھةٍ  ووممنن .االُمعاناةةَ  يیستَحقُّ  ااألمرَ 
ًما االصليیبِ  ففيي ككاانن ففققدد .ووااللررححممةة االعدللُ  ففييهه االتَقى االلذذيي االلممسسييحح  لمتطلَّباتتِ  متمِّ
 حيینَ  االرحمةَ  ذذااتتهه االوقتِ  ففيي ووأأرراانناا خخططاايياانناا٬، ِعقاببَ  عنَّا أأَخذَ  ححيينن ااإللهھيِّ  االعدللِ 
.آآثاَمنا غفرَ   

 

 االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  وواالثالثِ  وواالِعشريین االلثثااننيي االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهِھما نقرأأُ وو وواالِعشريیَن٬،  

 

ررُ  ااْلَحِكيیمُ ’’ ةةَ  وَويیُْسقِطُ  ااْلَجبَابَِرةِة٬، َمِديینَةَ  يیَتََسوَّ  يیَْحفَظُ  وَولَِسانهَھ٬ُ، فََمهھُ  يیَْحفَظُ  َمنْ  .ُمْعتََمِدهھھَھا قُوَّ
يیقَاتتِ  ِمنَ  .‘‘نَْفَسهھُ  االضِّ  

 

ةةٍ  ممنن ككمم  !االلإإههمم أأوو بُمزااححٍ  كاننَ  للوو حتَّى ففمميي٬، ممنن خرججَ  َكالًما أأقُلْ  للمم للوو تمنَّيیتُ  مرَّ
  للذذللكك

 

يیقَاتتِ  ِمنَ  يیَْحفَظُ  وَولَِسانهَھ٬ُ، فََمهھُ  يیَْحفَظُ  َمنْ ’’ .‘‘نَْفَسهھُ  االضِّ  
 

 ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االسادِدسسِ  إإللىى وواالِعشريین االراابعِ  ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي  

 

 تَْقتُلهُھ٬ُ، ااْلَكْسَالننِ  َشهْھَوةةُ  .ااْلِكْبِريیَاءِ  بِفيَیََضاننِ  اِملٌ عَ  ٬،"ُمْستهَْھِزئئٌ " ااْسُمهھُ  ااْلُمتََكبِّرُ  ااْلُمْنتَفِخُ ’’
ْغَل٬، تَأْبيَیَاننِ  يیََديْیهھِ  ألنَنَّ  ا َشهْھَوةة٬ً، يیَْشتهَِھي ُكلَّهھُ  ااْليیَْوممَ  االشُّ دِّيیقُ  أأَمَّ .‘‘يیُْمِسكُ  وَوَال  فيَیُْعِطي االصِّ  

 

 تأكلهُھ٬، االَكسالننِ  ررغبةَ  أأننَّ  ننااهه وونجدُ  .وواالَكَسلِ  االُخموللِ  َموضوععَ  ُسليَیماننُ  تناوَوللَ  مماا كثيیًراا
 ددووننَ  االيیوممِ  ططَوااللَ  رَرغبةً  نَِجدُ  ووههككذذاا .االعملَ  تأبيَیاننِ  يیََديیهھ ألننَّ  يیَِجُد؛ ووللاا يیَشتهَھي ألنَّهھ ووتقتلهُھ
.للللأأممااننيي تَحقيیقٍ   

 



 وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین االسابِعِ  االعدددِ  ففيي ددررااَستِنا ففيي وونستمرُّ 
:ففييهه ووجاءَ   

 

يیرِ  ةُ ذَذبيِیحَ ’’ رِّ ُمهَھا ِحيینَ  بِاْلَحِرييِّ  فََكمْ  َمْكَرهھھَھة٬ٌ، االشِّ .‘‘بِِغشٍّ  يیُقَدِّ  
 

 حيیثُ  االلأأصصححااحح٬، ههذذاا ففيي سابقٍ  َمثلٍ  ففيي االلففككررةة ههذذهه ممعع قبلُ  ممنن تَعاَمْلنا أأنَّنا نذُكرُ 
 االلذذيينن ااألشرااررِ  ذَذبيیحةِ  سيیَّما ووللاا االذَّبيیحة٬، ممنن أأكثرَ  وواالعدللِ  بالبرِّ  االعليُّ  هللاُ  يیهھتَمُّ 
مونهَھاييقق .بغيیضٌ  إإثمٌ  ووأأفكارِرهھھِھم قلبهِِھم ووففيي ددِّ  

 

التِنا وونتابِعُ   االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االثالثيینَ  إإللىى وواالِعشريین االثامنِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

ووررِ  َشاهھھِھدُ ’’ ُجلُ  يیهَْھلُِك٬، االزُّ يیرُ  .يیَتََكلَّمُ  لِْلَحقِّ  االسَّاِمعُ  وَواالرَّ رِّ ا هَھهھ٬ُ،وَوجْ  يیُوقِحُ  االشِّ  ااْلُمْستَقيِیمُ  أأَمَّ
ببِّ  تَُجاههَ  َمُشورَرةةٌ  وَوَال  فِْطنَةٌ  وَوالَ  ِحْكَمةٌ  ليَْیسَ  ططُُرقهَھ٬ُ، فيَیُثَبِّتُ  .‘‘االرَّ  

 

٬، االلللهه أأعماللُ  تُجهھَضَ  أأننْ  يیمكنُ  للاا  تُفعلَ  أأنن تقدررُ  َمشوررةةٌ  أأوو ِحكمةٌ  هھھھُناككَ  ووليیَستْ  االعليِّ
.االقديیرِ  االلللهه مشيیئةِ  ضدَّ   

 

 وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن وواالثالثيینَ  االلححاادديي االعدددِ  إإللىى ذذلكَ  بعدَ  ننأأتتيي
:ففييهه  

 

ا ااْلَحْربِب٬، ليِیَْوممِ  ُمَعدٌّ  ااْلفََرسسُ ’’ ببِّ  فَِمنَ  االنُّْصَرةةُ  أأَمَّ .‘‘االرَّ  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ههنناا٬، االمطرووححُ  وواالسؤااللُ   مصدرًراا ليیكوننَ  ببهه نثقُ  االلذذيي مماا :االلآآتتيي ههوو ااألعزَّ
 االرببَّ  لكنَّ  .‘‘ننففسسيي ععنن ببهه أأدداافِعُ  مرخَّصٌ  ِسالححٌ  ععنندديي’’ :ننققوولل رربَّما ألمانِنا؟
 االلثثااننيي وواالعدددِ  ووااللععششرريينن االساددسسِ  ااألصحاححِ  متَّى إإننججييلل ففيي يیقوللُ 
  :ووااللخخممسسيينن

 

.‘‘يیهَْھلُِكوننَ  بِالسَّيْیفِ  االسَّيْیفَ  يیَأُْخُذووننَ  االَِّذيینَ  ُكلَّ  ألنَنَّ ’’  
 

للِ  االعددَديینِ  نقرأأُ  مشابهِھ٬، إإططاررٍ  ووففيي  وواالسابعِ  االمئةِ  االمزموررِ  ممنن ووااللثثااننيي ااألووَّ
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريین٬،  

 

ببُّ  يیَْبنِ  لَمْ  إإنِنْ ’’ ببُّ  يیَْحفَظِ  لَمْ  إإنِنْ  .ااْلبَنَّاؤُؤووننَ  يیَْتَعبُ  فَبَاطِطًال  ااْلبيَْیَت٬، االرَّ  فَبَاطِطًال  ااْلَمِديینَة٬َ، االرَّ
.‘‘ااْلَحارِرسسُ  يیَْسهَھرُ   

 

 .هھھھَباءٌ  ههيي أأنفُِسنا ععللىى االِحفاظظِ  ففيي ُجهھوددنا فكلُّ  حافِظَنا٬، ههوو االرببُّ  يیَُكنِ  للمم إإننْ  أأنَّهھ أأيي
 أأنن ممنن أأفَضلُ  ووههذذاا يیَديیهِھ٬، ببيينن بيیوتَنا وونستَودِدععَ  االرببِّ  ففيي ثِقتَنا نََضعَ  أأنن للنناا ووااألفضلُ 
.االقدُّووسسِ  االرببِّ  ِحمايیةِ  ططَلَبَ  نتعلَّمَ  أأنن ههوو فاألهھھھمُّ  .ووُجهھودِدنا لحساباتِنا ااألموررَ  نتُرككَ   

 



للِ  وواالعدددِ  ووااللععششرريينن االلثثااننيي ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  لننتقلِ  :ففييهه ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 

يیتُ ’’ الَِحةُ  وَواالنِّْعَمةُ  ااْلَعِظيیِم٬، ااْلِغنَى ِمنَ  أأَْفَضلُ  االصِّ ةِ  ِمنَ  أأَْفَضلُ  االصَّ .‘‘وَواالذَّهھھَھبِ  ااْلفِضَّ  
 

معةُ  .ككببييررةة قيیمةٍ  ووذذوو ُمهِھمٌّ  أأمرٌ  االجيیِّد ااالسمَ  أأننَّ  أأيي  ففههيي يیَِّة؛ااألهھھھمِّ  بالغُ  أأمرٌ  االَحَسنةُ  وواالسُّ
الَِحةُ  وَواالنِّْعَمةُ  ااْلَعِظيیِم٬، ااْلِغنَى ِمنَ  أأَْفَضلُ  ةِ  ِمنَ  أأَْفَضلُ  االصَّ .‘‘وَواالذَّهھھھَبِ  ااْلفِضَّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن االلثثااننيي االعدددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ   
 

.‘‘ببُّ االرَّ  ِكليَْیهِھَما َصانُِعهُھَما يیَتَالَقيَیَانِن٬، وَوااْلفَقيِیرُ  ااْلَغنِيُّ ’’  
 

.االرَّببّ  َعيینَيِ  ففيي يیلتَقيیاننِ  وواالغنيَّ  االفقيیرَ  أأننَّ  أأييْ   
 

 حيینَما متساووووننَ  فكلُّنا .االَمصِرفيیَّة بِِحساباتِنا يیَنبهَِھرُ  للاا االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  ههنناا نعرففَ  أأنن ووعليَینا
٬، للىىإإ يیلتفِتْ  ووللمم ِغناهه٬، ععللىى ااتََّكلَ  االلذذيي للغنيِّ  حيینهَھا وَويیلٌ  لكنْ  .االرببِّ  أأمماامم نتقابلُ   االرببِّ
.بالفُقَرااءِ  ااهھھھتماًما يیُِعرِ  ووللمم  

 

يیاقق ههذذاا ووففيي  االراابعِ  وواالعدددِ  االعاشرِ  ااألصحاححِ  َمرقُسَ  إإنجيیلِ  ففيي جاءَ  مماا نقرأأُ  االسِّ
:وواالِعشريین  

 

.‘‘!هللاِ  َملَُكوتتِ  إإِلَى ااألَْمَوااللِ  َعلَى ااْلُمتَِّكليِینَ  دُدُخوللَ  أأَْعَسرَ  َما’’  
 

 االِغنى ففيي وواالخطوررةةُ  .ِغناهھھھم ععللىى يیتَّكلونن َمن ععللىى هللاِ  ملكوتتِ  دُدخوللَ  أأصعبَ  مماا أأييْ 
٬، تعلَّمَ  ووققدد .االماللِ  ععللىى ااالتِّكاللِ  إإللىى االَميیلُ  ههيي  أأنن وُوسعهھ ففيي أأننَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  االغنيُّ
 االماللَ  يیستغلَّ  أأنن يیستَطيیعُ  أأنَّهھ أأيیًضا ووتعلَّمَ  ببااللمماالل٬، االلممآآززقق منَ  ُخرووِجهھ ططريیقَ  يیشترييَ 
مِ ووااللتت االناسسِ  ففيي للتأثيیرِ  ا .ففييههمم حكُّ  ههذذهه ممنن أأييٌّ  للددييهه فليَیَست االلففققييرر٬، أأمَّ
.االعليِّ  هللاِ  أأماممَ  ووقفَ  ممتتىى االفقيیرُ  يیُعاني للنن للذذاا .ااالمتيِیاززااتت  

 

 ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن االثالثِ  االعدددِ  ففيي ددررااستِنا ففيي وونستمرُّ 
:ففييههاا  

 

ِكيُّ ’’ رَّ  يیُْبِصرُ  االذَّ .‘‘فيَیَُعاقَبُوننَ  يیَْعبُُرووننَ  ىىوَوااْلَحْمقَ  فيَیَتََواارَرىى٬، االشَّ  
 

 يیوممَ  نختبئُ  لذلكَ  االخطيیَّة٬، َحيیاةةُ  تُنتُِجهھ االلذذيي االشرَّ  ننررىى ووننححنن .االذكيُّ  االرجلُ  ههوو ههذذاا
ا .االلممسسييحح يیسوععَ  ففيي االرببُّ  قدَّمهھ االلذذيي االحلِّ  ففيي االدَّيینونةِ   يیأُخذووننَ  ففللاا االَحمقى أأمَّ
.االِعقاببَ  وويیَنالوننَ  بالحلِّ   

 

االلخخااتتممةة  

مم) (ننااممججااللببرر مقدِّ  



 

 وَوضعِ  ففيي وَوقتَنا نُمضي أأالَّ  للنناا تذكيیًراا برناَمِجنا ممنن االيیوممِ  حلَقةِ  ِختاممِ  ففيي ررأأيينناا
ا ستزوولُل٬، االثرووااتتِ  ألننَّ  ااإللهھيیَّةَ؛ االحكمةَ  نَطلُبَ  أأننْ  نتعلَّمَ  أأنن ببلل أأغنيیاَء٬، لنَكوننَ  االُخططِ   أأمَّ
.ووتبجيیلهَھ االعليِّ  هللاِ  مخافةَ  علَّمتنا ققدد فتكوننُ  االِحكمةُ   

 

 ددررااسةَ  تَشك االقسُّ  يیتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
.ففييههاا االلتتيي وواالِحكمةِ  ُسليَْیَمانَن٬، تَوجيیهھاتتِ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 ااُمتاححً  صاررَ  ووااللذذيي للخطيیَِّة٬، ااإللهھيَّ  االحلَّ  تقبَلَ  أأننْ  االلممسستتممعع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 ووتغيیِّرَ  بفاعليیٍَّة٬، االعليِّ  هللاِ  كلمةُ  ففييكك تعَمل أأنن أأيیًضا وونصلِّي .ووقيیامتهِھ يیسوععَ  بَموتتِ  للنناا
ددَ  االرببُّ  يیُكِرَمكَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االحيِّ  هللاِ  لَمجدِ  ووأأكثرَ  أأكثرَ  لتتقدَّسسَ  ففييكك  وويیُسدِّ
 االلممسسييحح يیسوععَ  بِاْسمِ  .يیُتِعبَكَ  للاا ككيي االشرِّ  ممنن وويیحفظَك االغنيیَِّة٬، ببركاتهِھ ااحتيیاجاتِكَ 
!آآمميينن .نصلِّي  


