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

 

يیَّةَ  ررأأيينناا برناَمِجنا٬، ممنن االسابقةِ  االَحلَقةِ  ففيي  االعالقةَ  أأننَّ  ووككييفف َحَسٍن٬، بِصيیتٍ  االتمتُّع أأهھھھمِّ
.االطَرفيَین ككللاا تُفيیدَ  أأنن ييممككنن ووااللففققررااء ااءااللأأغغننيي ببيينن مماا  

 

٬، بنعمةِ  سنتابُِع٬، ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي  ددررااستَنا االرببِّ
ا االلااسستتففااددةة كيیفيیَّةَ  للننررىى .لحيیاتِنا االِحكمةُ  تكشفهُھ ممَّ  

 

 ممنن وواالِعشريین االلثثااننيي صحاححِ االلأأ ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا االلررااببعع٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ِسفرِ   ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي ممننكك٬، .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 

ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   تَشك االقسِّ  إإعدااددِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسْفرِ  ِمنْ  يیِّمٍ قَ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سسممييثث  

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:ففييهه وونقرأأُ  ممننهه٬، االراابعِ  وواالَعدددِ  وواالِعشريین٬، االلثثااننيي  

 

ببِّ االل وَوَمَخافَةِ  االتََّوااُضعِ  ثََوااببُ ’’ .‘‘وَوَحيیَاةةٌ  وَوَكَرااَمةٌ  ِغنًى هھھُھوَ  ررَّ  
 

 ااْلَعْدللَ  يیتبَعُ  َمن نَصيیبِ  ِمنْ  ههيي وواالَكراامةَ  وواالَحظَّ  االحيیاةةَ  أأننَّ  االلسسااببققةة االحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا
ْحَمةَ   يیخاففُ  ووَمن االمتوااِضعِ  نصيیبِ  ِمنْ  ههيي وواالحيیاةةَ  وواالَكراامةَ  االِغنى أأننَّ  هھھھُنا ووننررىى .وَواالرَّ
.االرببَّ   

 

 وواالِعشريیَن٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  منَ  وواالسَّادِدسسِ  االخامسِ  االعددَديینِ  ففيي تِناتأمُّال وونوااِصلُ 
:فيیهِھما ووجاءَ   

 

 ططَِريیقهِھِ  فِي ااْلَولَدَ  رَرببِّ  .َعْنهَھا يیَْبتَِعدُ  نَْفَسهھُ  يیَْحفَظُ  َمنْ  .ااْلُمْلتَِويي ططَِريیقِ  فِي وَوفُُخوخخٌ  َشْوككٌ ’’
.‘‘َعْنهھُ  يیَِحيیدُ  للاا أأيَْیًضا َشاخخَ  فََمتَى  



 

 إإللىى ُمنَكسرٍ  بقَلبٍ  يینظُرووننَ  ككثثييرروونن فهھُناككَ  .ووااِسعٍ  َجدللٍ  َمثاررَ  االمقطَعُ  ههذذاا يیزااللُ  للاا
ددوونن االلذذيينن أأوَْوَالدِدهھھھم ٬، أأموررِ  ععللىى يیتمرَّ  .ذذللكك ُحدووثثِ  للددىى بالَحيیرةةِ  قلوبهُھم ووتمتلئُ  االرببِّ
 االتَّدرريیبِ  ةَ نَوِعيیَّ  تتععننيي للتَّربيیة االعبريیَّة وواالكلمةُ  .ااألووالددُ  يیَُربَّى أأنن يیطلبُ  االعليَّ  هللاَ  لكنَّ 
.االمنتَظَم  

 

 االلذذيي وومماا ألططفالَِك؟ ااألساسيُّ  هھھھدفُك مماا االلأأووللاادد؟ يیُربَّى عالممَ  :االلآآنن االمطرووححُ  وواالسؤااللُ 
 ووُسَعدااءَ  ناِجحيینَ  ييككووننوواا أأنن تريیُدهھھھُم إإنَّك تقوللُ  رربَّما آآخخرر؟ شيءٍ  أأييِّ  ممنن أأكثرَ  للههمم تريیُدهه
 وَوثنيِیَّةٌ  وومثاليیَّاتتٌ  أأهھھھدااففٌ  ههذذهه أأننَّ  ههوو لوااقعَ اا أأننَّ  غغييرر .ناجحةً  وووَوظظيیفةً  جيیًِّداا تعليیًما ووييننااللوواا
للُ  هھھھدفُنا يیكوننَ  أأنن يیجبُ  إإذذ للأأططففااللكك؛  االمبارَركِك٬، االلللهه ممعع أأططفالُنا يیَعيیشَ  أأنن ههوو ااألووَّ
.َمَعهھ وويیَسيیروواا يیَعِرفوهه أأنن وويیتعلَّمواا  

 

 لتَّعليیمِ لل فُرصةٍ  أأيیَّةِ  ممنن ااإلنساننُ  يیستفيیدَ  أأنن االوااِجبِ  فِمنَ  االلتتععللييمم؛ شأننِ  ممنن يیقللُ  للاا ووههذذاا
 االهھدففُ  يیكوننَ  أأنن ييججبب ببلل هھھھدفَنا٬، ههوو ههذذاا يیكوننَ  أأالَّ  يیجبُ  لكنْ   .ععللييههاا االُحصوللُ  يیمكنهُھ
لُ  ووأأنناا .االلللهه ممعع أأططفالُنا يیسيیرَ  أأنن ههوو  ووييككووننوواا االقدُّووسسِ  االلللهه ممعع يیَسيیروواا أأنن أأفَضِّ
 ُعْليیا َشهھاددااتتٍ  ييننااللوواا أأنن ععللىى االشأننِ  قليیلةَ  أأعماًال  ووييععممللوواا أأساسيٍّ  تعليیمٍ  ببممسستتووىى
فيینَ  أأوو ووثنيِیِّيین أأوو ُملِحديین ووييككووننوواا .االرببِّ  ععللىى مجدِّ  

 

ججُ  للمم  يیستَِغلُّواا للمم أأنَّهھم أأملٍ  بَخيیبةِ  أأعترففَ  أأنن وويیجبُ  .االلججااممععةة ففيي أأببنناائئيي كلُّ  يیتخرَّ
 نسلِّمَ  أأنن تعلَّمنا لكنَّنا .جاِمعيیًّا تعليیًما ليیتلقَّواا إإيیَّاهھھھا االرببُّ  ووهھھھبهَھُم االلتتيي االعقليیَّة قدررااتهِھم كلَّ 
 جاِمعيیًّا٬، تعليیًما االبنتُ  أأوو ااالبنُ  يیناللَ  أأنن االمهھمُّ  فليَیسَ  .االرببِّ  يیََدييِ  ببيينن ببااللككاامملل مرَ االلأأ
 ككااننتت ووقيِیََمهھُم أأذذهھھھانهَھم أأننَّ  االلممممككنن ففممنن .ممععهه ييسسييرروونن أأووللاادديي أأننَّ  ههوو االمهھمُّ  ببلل
لُ  أأنناا للذذاا .االلججااممععةة ففيي ستتغيیَّرُ   للههمم تكوننَ  أأنن ععللىى االُمحبِّ  االلللهه ممعع يیَسيیروواا أأنن أأُفَضِّ
.ععننهه بعيیًداا ُعليیا هھاددااتتٌ شَ   

 

التِنا وونُتابِعُ   وواالِعشريیَن٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن االتاِسع إإللىى االسابِع ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ   

 

اارِرععُ  .لِْلُمْقِرضضِ  َعْبدٌ  وَوااْلُمْقتَِرضضُ  ااْلفَقيِیِر٬، َعلَى يیَتََسلَّطُ  ااْلَغنِيُّ ’’  وَوَعَصا بَليِیَّة٬ً، يیَْحُصدُ  إإِْثًما االزَّ
الِحُ  .تَْفنَى َخِطهھِ سَ  .‘‘لِْلفَقيِیرِ  ُخْبِزههِ  ِمنْ  يیُْعِطي ألَنَّهھُ  يیُبَارَركُك٬، هھھُھوَ  ااْلَعيْینِ  االصَّ  

 

.للفُقَرااء ِسيیَّما للاا بَِسخاٍء٬، يیُعطي َمن يیُِحبُّ  االرببَّ  أأننَّ  أأيي  
 

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

.‘‘وَوااْلِخْزييُ  االنَِّزااععُ  وَويیَْبطُلَ  ااْلِخَصامُم٬، فيَیَْخُرججَ  تهَْھِزئئَ ااْلُمسْ  ااطْطُرددِ ’’  
 

 للذذاا يیجلبهَھُما٬، أأنن ووااحدٌ  ُمستهَھزئئٌ  يیَقِدررُ  االلَذيینِ  وواالنِّزااععِ  االِخصاممِ  ِمقدااررَ  نالِحظَ  أأنن االُمذهھھِھلِ  ممنن
 نفَسهھ يیُطهھِّرَ  أأنن ررُ يیَقدِ  االلذذيي ههوو االسليیمُ  فالجسدُ  .االمحتََملِ  االنِّزااععِ  فَتيیلَ  االمستهَھزئئ ططَْرددُ  يیُبِطلُ 



مومم ممنن  سيیَموتتُ  ففههوو نفَسهھ٬، يیُطهھِّرَ  ككيي ييككففيي ببمماا قويیًّا االجسدُ  يیكوننُ  للاا ووححيينن .االسُّ
.َحْتًما  

 

 ااألصحاححِ  غالطِطيیَّة أأهھھھلِ  إإللىى ررسالتهِھ ففيي بولسَ  االرسوللِ  قَوللَ  نقرأأُ  االلإإططاارر٬، ههذذاا ووففيي
:االلتتااسسعع وواالعدددِ  االلخخااممسس  

 

رُ  َصِغيیَرةةٌ  َخِميیَرةةٌ ’’ .‘‘ُكلَّهھُ  يینَ ااْلَعجِ  تَُخمِّ  
 

 االمشكالتتِ  ممنن كثيیرٍ  ممنن يیخلُِّصنا ووههوو االُمفِسدةِة٬، االَخميیرةة بطَرددِ  أأشبهَھ ههوو االمستهھزئئِ  فطَْرددُ 
 ططْرددَ  أأننَّ  غغييرر .باللِّيینِ  وويیتعاَملوننَ  قاسٍس٬، أأمرٌ  االطَّرددَ  أأننَّ  أأشخاصصٌ  يیجدُ  ووأأحيیانًا .وواالنِّزااعاتت
ِعيیَِّة٬،االل للببااققيي ووِحمايیةٌ  تطهھيیٌر٬، ههوو ببلل قَسوةةً  للييسس االلممسستتههززئئ  كلِّ  إإللىى وواانتباههٌ  ررَّ
وااببِ  ممنن فليَیسَ  .ببههمم يیُحيیطُ  ققدد َخطَرٍ   االصرااعاتتِ  كلِّ  ففيي يیتسبَّبُ  شخًصا تترككَ  أأنن االصَّ
 .بَِحْسمٍ  تُوااِجهھهَھ أأنن تُريیدُ  للاا حيینِ  ففيي االلججسسدد٬، أأعضاءِ  ببيينن وواالخصوماتتِ  وواالنزااعاتتِ 
 ففيي أأًخا بْحتَ رر ققدد تكوننُ  ووااستهِھزاائهھ٬، خطيیَّتهِھ ععنن االمستهھزئئُ  ترااَجعَ  ممتتىى لكنْ 
 االمستهھزئئَ  سيیطُرددُ  االخطيیَّة٬، موااجهھةِ  ععللىى فالثَّباتتُ  .االلججسسدد ففيي ووعضًواا االلممسسييحح
.ووِخصاَمهھ  

 

:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلححاادديي االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ   
 

.‘‘َصِديیقهَھُ  ااْلَملِكُ  يیَُكوننُ  َشفَتيَْیهھِ  فَلِنِْعَمةِ  ااْلقَْلِب٬، ططَهَھارَرةةَ  أأََحبَّ  َمنْ ’’  
 

٬، ددوونن  ففيي ههوو لَمن االسائدةةُ  االصفةُ  ووللللأأسسفف .االتَّقيِّ  االَملكِ  ععللىى االكالممُ  ههذذاا يینطبِقُ  شكٍّ
 يیتكلَّمُ  ههنناا ُسليَیماننَ  لكنَّ  .االحقيیقةَ  ععللييهه يیُخفي أأوو يیتملَّقهُھ عمَّن بحثهُھ ههيي ااأليیَّامم ههذذهه َمنصبٍ 
لل االَمقاممِ  ففيي َشعبهِھ َخيیرِ  إإللىى ييسسععىى االلذذيي االعاددللِ  االملكِ  عنِ  .ااألووَّ  

 

 وواالِعشريین٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالثالثَ  ععششرر االلثثااننيي االعددَديینِ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ 
:فيیهِھما ووجاءَ   

 

ببِّ  َعيْینَا’’  فِي ااألََسدُ " :ااْلَكْسَالننُ  قَاللَ  .ااْلَغادِدرِريینَ  َكَالممَ  يیَْقلِبُ  وَوهھھُھوَ  ااْلَمْعِرفَة٬َ، تَْحفَظَاننِ  االرَّ
َواارِرععِ االل فِي فَأُْقتَلُ  ااْلَخارِرجِج٬، .‘‘"شَّ  

 

ععُ  مماا كثيیًراا  ببننججاامميينن ققاالل ووككمماا .االلععمملل إإللىى يیَخرججَ  لئالَّ  ُعذررٍ  بأييِّ  االَكسالننُ  يیتذررَّ
 شيءٍ  أأييِّ  ففيي جيیًِّداا يیكوننُ  للاا االلأأععذذاارر٬، ااختالققَ  يیُجيیدُ  االلذذيي االرجلُ ’’ :ففررااننككلليينن
.‘‘آآَخر  

 

التِنا وونتابِعُ  :ففييهه وونقرأأُ  يیَن٬،وواالِعشر االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

ةةٌ  ااألَْجنَبيِیَّاتتِ  فَمُ ’’ ببِّ  َمْمقُوتتُ  .َعِميیقَةٌ  هھھُھوَّ .‘‘فيِیهَھا يیَْسقُطُ  االرَّ  
 

ووااني هھھھُنَّ  ‘‘فاألجنبيیَّاتتُ ’’ ععددييددةة٬، أأمثاللٍ  ففيي سابقًا ررأأيينناا ككمماا  ووننررىى .االخاططئاتتُ  االزَّ



ةةِ ببااللهه االلززااننييةة االمرأأةةَ  يیَِصفُ  ححييثث ُسليَیمانَن٬، ممنن متيینةً  أأددبيیَّةً  بالغةً  ههنناا  يیسقطُ  االلتتيي ووَّ
.ففييههاا االلززااننيي  

 

 ععنن يیتكلَّمُ  ووههوو وواالِعشريین٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  وونَِصلُ 
:ففييهه وونقرأأُ  ااألططفالِل٬، تهَھذيیبِ   

 

.‘‘َعْنهھُ  تُْبِعُدهھھَھا االتَّأدِْديیبِ  َعَصا .ااْلَولَدِ  بِقَْلبِ  ُمْرتَبِطَةٌ  ااْلَجهَھالَةُ ’’  
 

 .أأووالدِدهه تهھذيیبِ  ففيي سيیِّئًا دَدااوُوددُ  ككاانن ففققدد .ددااوُودد أأببييهه خطأَ  الَحظَ  اننَ ُسليَْیمَ  أأننَّ  شكَّ  للاا
ددوواا تهَھذيیبهَھم٬، يیُحِسنْ  للمم ووألنَّهھ  َصموئيیلَ  سفرِ  قصصِ  إإححددىى ففيي وونقرأأُ  .ععللييهه تمرَّ
 ززننىى أأنَّهھ رُرغمَ  يیعاقْبهھ ووللمم االمخطئيیَن٬، أأببنناائئهه أأَحد موااَجهھة يیُحِسنِ  للمم ددااوُوددَ  أأننَّ  االلثثااننيي
نيین٬، ووبمرووررِ  .ددااوُوددَ  اابنةِ  أأُختهِھ٬، معَ  ددَ  االسِّ .ُحكِمهھ ععللىى وواانقلَبَ  ددااوُودَد٬، ععللىى آآخرُ  وَولَدٌ  تمرَّ  

 

 نكسرَ  أأنن نريیدُ  للاا’’ :االلتتاالليي االخاططئُ  االَمفهھوممُ  للنناا يیكوننُ  مماا كثيیًراا متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي
 رَرخاووةةٌ  ههذذهه لكنَّ  .‘‘نعاقِبهَھُم للنن للذذللكك أأبنائِنا٬، ووببيينن ببيينننناا االلتتيي االلررااببططةة تتللكك
 ااالبنُ  تُِركك فإننْ  .االَجهھالَةِ  ععنن االولدَ  تُبِعدُ  االتأدديیبِ  ففععصصاا .االلتتأأددييبب قوااعدِ  ىىإإلل تفتقرُ 
 فِعلهُھ ععللييهه مماا يیعرففُ  ووههوو ططفلٌ  يیولَدُ  ووللاا .وواالَديیهھ إإللىى االتوبيیخَ  يیجلِبُ  ففسسووفف لِحالهِھ٬،
هه َمن إإللىى يیَحتاججُ  ههوو ببلل ووااللأأووققااتت٬، االلممووااققفف كلِّ  ففيي لوككِ  إإللىى يیَُرددُّ حيیح االسُّ  .االصَّ
لوككِ  ععنن عاِجًزاا نفَسهھ يیَِجدُ  ووححيينن ددِ  إإللىى يیَميیلُ  فإنَّهھ االُمستَقيیم٬، االسُّ  ووااررتِكاببِ  االتمرُّ
مانن االلللذذيينن االواالَديین دَدووررُ  ههنناا ووييأأتتيي .االلأأخخططااء  تتررااخخىى ففممتتىى .سلوَكهھ يیُقَوِّ
 سببَ  االلووااللدداانن ييككوونن ووههككذذاا االلخخططأأ٬، ففيي االطفلُ  ساررَ  دَدوورِرهھھِھما٬، تأدِديیةِ  ععنن االلووااللدداانن
ر؛ وواالسلوككِ  االخطيیَّةِ  أأنوااععِ  شتَّى ففيي االطفلِ  ُسقوططِ  يیا للمم ألنَّهھما االمدمِّ  دَدوورَرهھھھُما يیؤددِّ
راا ببههذذاا إإنَّهھما قَوللِ  ععللىى أأجُرؤؤُ  ووأأنناا .االطِّفل عنِ  االتأدديیبَ  ووَمنَعا االلصصححييحح٬،  ففيي قصَّ
 عليیهِھما باللَّوممِ  سيیُلقي االطفلَ  أأننَّ  ككمماا ذذللكك٬، ععللىى ااألميینُ  هللاُ  ووسيیُحاِسبهُھما االلططففلل٬، تَربيیةِ 
 منَ  نَوععٌ  ووههذذاا .االقَويیم االطَّريیقِ  إإللىى بالحقِّ  يیُرِشدااهه للمم فهھُما خخططأأهه؛ وويیُدرِرككُ  يیكبُرُ  ححيينن
 وواالعدددِ  االثالثِ  ووااألصحاححِ  االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي سابقًا ررأأيينناا ففققدد االمحبَِّة٬، ففيي االتَّقصيیرِ 
:ععششرر االلثثااننيي  

 

ببُّ  يیُِحبُّهھُ  االَّذيي’’ بهُھ٬ُ، االرَّ .‘‘بهِھِ  يیَُسرُّ  بِاْبنٍ  وَوَكأبَبٍ  يیَُؤددِّ  
 

 ففيي االتَّقصيیرِ  ععللىى دَدليیلٌ  ههوو االتَّأدديیبِ  عنِ  وواالتَّرااخي االمحبَّة٬، ععللىى عالمةٌ  ههوو ااإإذذً  فالتأدديیبُ 
 سيیكوننُ  لكنَّهھ لهھُم٬، ااألسهھلَ  االطريیقَ  ييخختتاارروونن ااألبناَء٬، ااألهھھھلُ  يیؤددِّببُ  للاا ففححيينن .االمحبَّة
.لألبناءِ  االهھَالككِ  ططريیقَ   

 

التِنا ااآلننَ  لنوااِصلِ   وواالِعشريین٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االساددسسَ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
:ففييهه وونقرأأُ   

 

٬، وَوُمْعِطي لهَھ٬ُ، لَِما تَْكثيِیًراا ااْلفَقيِیرِ  ظظَالِمُ ’’ .‘‘لِْلَعَوززِ  هھھُھَما إإِنََّما ااْلَغنِيِّ  



 

 َمدىى ععللىى ررأأيينناا ففققدد .االلأأممثثاالل ففيي تغيیيیًراا نُالِحظُ  سوففَ  االلننققططةة٬، ههذذهه ففيي اابتِدااءً 
 نَجدُ  مماا ووأأحيیانًا .ببععضض ععنن بعَضهھا وومنفصلةً  بذااتهِھا٬، مستقِلَّةً  أأمثاًال  أأصحاحاتتٍ  عدَّةةِ 
ا .ُمتراابِطَيین مثليَین أأييْ  ثُنائيیَّة٬ً،  .أأططَوللَ  أأمثاًال  ووتصيیرُ  ااألمثالِل٬، ططَرححِ  ططريیقةُ  فتتغيیَّرُ  االلآآنن أأمَّ
 االتَّغيیيیرَ  ههذذاا ووسنالحظُ  .أأرربَعة أأوو أأعدااددٍ  ثالثةِ  أأوو عددَديین ففيي يیكوننَ  االمثلَ  أأننَّ  أأييْ 
.َسريیعةً  قَصيیرةةً  أأمثاًال  تكوننَ  أأنن بدللَ  عٍ بتوسُّ  ااألمثاللُ  ستُكتَبُ  حيیثُ  االلووااضضحح٬،  

 

لل ووننببددأأ  ممنن وواالِعشريین االلححاادديي إإللىى عشرَ  االسابعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ططَويیلٍ  مثلٍ  بأووَّ
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريین٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ   

 

هھْ  ااْلُحَكَماِء٬، َكَالممَ  وَوااْسَمعْ  أأذُْذنَكَ  أأَِملْ ’’ َّ  َمْعِرفَتِي٬، إإِلَى قَْلبَكَ  وَووَوجِّ  فِي َحفِْظتهََھا إإنِنْ  َحَسنٌ  هھُ ألَن
٬، َعلَى ااتَِّكالُكَ  ليِیَُكوننَ  .َشفَتيَْیكَ  َعلَى َجِميیًعا تَتَثَبَّتْ  إإنِنْ  َجْوفَِك٬، ببِّ ْفتُكَ  االرَّ  أأَلَمْ  .ااْليیَْوممَ  أأَْنتَ  َعرَّ

٬، ممِ َكَال  قِْسطَ  ألَُعلَِّمكَ  وَوَمْعِرفٍَة؟ ُمَؤااَمَرةةٍ  ِجهَھةِ  ِمنْ  َشِريیفَةً  أأُُمورًراا لَكَ  أأَْكتُبْ   َجَوااببَ  لِتَُرددَّ  ااْلَحقِّ
.‘‘أأرَْرَسلُوككَ  لِلَِّذيینَ  ااْلَحقِّ   

 

ااء٬، مستِمعيَّ  الَحْظنا٬، رربَّما  ععللىى حضٌّ  ووففييههاا ووااحدةٍة٬، فِكرةةٍ  ععنن ههيي االفِقرةةَ  ههذذهه أأننَّ  ااألعزَّ
.بالرببِّ  ااإلنساننُ  يیَثِقَ  أأنن ههوو ببساططةٍ  االتعليیمِ  ووِمحَوررُ  .ووِحْفِظهھ االتَّعليیمِ  إإللىى جيیًِّداا االلإإصصغغااء  

 

 وواالِعشريین االلثثااننيي االعددَديین نقرأأُ  حيیثُ  أأيیًضا٬، ووااحدةةٌ  فكرةةٌ  ههمماا االلتتاالليياانن وواالعدددااننِ 
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريین٬، وواالثالثِ   

 

ببَّ  ألنَنَّ  ااْلبَابِب٬، فِي ااْلِمْسِكيینَ  تَْسَحقِ  وَوَال  فَقيِیًراا٬، لَِكْونهِھِ  ااْلفَقيِیرَ  تَْسلُبِ  َال ’’  دَدْعَوااهھھُھْم٬، يیُقيِیمُ  االرَّ
.‘‘أأَْنفُِسهِھمْ  الِبِيسَ  وَويیَْسلُبُ   

 

ةةً  االرببَّ  وونَِجدُ   .ععللييهه ااالستِْقوااءِ  ممنن وويیحذِّررُ  االلففققييرر جانبِ  إإللىى يیَصطَفُّ  أأُخرىى مرَّ
 يیُقيِیمُ ’’ ووااللذذيي ععننهه٬، االمداافِعُ  ههوو االرببُّ  بلِ  بمفردِدهه٬، ليَیس االفَقيیرَ  أأننَّ  نفهھمَ  أأنن فعليَینا
.ععللييهه ووىىااستَق َمنِ  سيیَسلِبُ  االلذذيي االقوييُّ  أأنَّهھ ككمماا ٬،‘‘دَدْعَوااهھھھُمْ   

 

التِنا وونوااِصلُ  نانن ووااللععششرريينن وواالخامسَ  وواالِعشريین االراابعَ  االعددَديینِ  أأننَّ  نجدُ  حيیثُ  تأمُّ  يیَُكوِّ
:فيیهِھما ووجاءَ  أأيیًضا٬، ووااحدةةً  فكرةةً   

 

 إإِلَى َشَرًكا وَوتَأُْخذَ  ططُُرقهَھ٬ُ، تَأْلَفَ  لِئَالَّ  تَِجيْء٬، َال  َساِخطٍ  رَرُجل وَوَمعَ  َغُضوبًا٬، تَْستَْصِحبْ  َال ’’
.‘‘ْفِسكَ نَ   

 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ننررىى٬، مماا ووكثيیًراا  يیَندممُ  أأمرٌ  ووههوو .االَغَضب ُسرعةِ  ممنن يیُحذِّررُ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  ااألعزَّ
 ووااللثثللااثثيينن االلثثااننيي وواالعدددِ  عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  ففيي قاللَ  ووققدد .ععللييهه كثيیرووننَ 
:ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن  

 

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



 

 االلثثااننيي ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريین وواالسابعِ  وواالِعشريین االساددسسِ  االعددَديینِ  إإللىى نَِصلُ  ووااآلننَ 
:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريین٬،  

 

٬، َصافِقِي ِمنْ  تَُكنْ  للاا’’ يیُوننِ  َضاِمنِي ِمنْ  وَوالَ  ااْلَكفِّ  يیَأُْخذُ  فَلَِماذَذاا فِي٬،تَ  َما لَكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإنِنْ  .االدُّ
‘‘تَْحتَِك؟ ِمنْ  فَِرااَشكَ   

 

ططواا آآخريینَ  َضِمنواا أأشخاصصٍ  ععنن ههوو ههنناا وواالكالممُ   توقِّع أأنن تَحذيیرٌ  ففههذذاا .االلأأممرر ففيي ووتوررَّ
.ووتََعهھُّدااتهِِھم ااآلخريینَ  قُرووضضِ  َضماننِ  ممنن نحذررَ  أأنن عليَینا للذذاا .آآخخرر لَشخصٍ  ضاِمنًا بصفتكَ   

 

 وونقرأأُ  ممننهه٬، وواالِعشريین االثامنِ  وواالعدددِ  وواالِعشريین٬، االلثثااننيي ااألصحاححِ  ففيي ددررااستَنا وونتابعُ 
:ففييهه  

 

.‘‘آآبَاؤُؤككَ  وَوَضَعهھُ  االَِّذيي ااْلقَِديیمَ  االتُّْخمَ  تَْنقُلِ  َال ’’  
 

 ممنوًعا ككاانن ححييثث االلتتثثننييةة٬، ِسفرِ  ففيي قانونًا االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ههذذاا٬، ككاانن للققدد
هھھھا االلتتيي االُحدووددَ  يینقُلواا أأنن ععللييههمم  ُملكيیَّةَ  ِسبطٍ  لكلِّ  ووَضعَ  حيیثُ  ٬،االعادِدللُ  هللاُ  أأقرَّ
 جانبٍ  ووممنن .االَعالماتتِ  ههذذهه نَْزععِ  عدممِ  ععللىى تَشديیدٌ  ههيي هھھھُنا فاإلشاررةةُ  .ووحدوودَدهھھھا االلأأررااضضيي
 إإنَّنا ححييثث االلإإررششااددااتت٬، ههيي االحدووددُ  ففههذذهه .ررووحيیَّة نظرٍ  ووجهھةِ  ممنن ااألمرَ  ههذذاا أأررىى آآخَر٬،
 االرووحيیَّةَ  وواالحدووددَ  االطابعَ  يیَنِزعواا أأنن ففييهه ككثثييرروونن حاوَوللَ  االلذذيي االعصرِ  ففيي نَعيیشُ 
 ففيي يیعبَثوننَ  االناسسُ  يیبدأأُ  ححيينن ااررتباككٍ  ممنن لهَھ ففيياا .االلللهه لكلمةِ  ااألساسيیَّةَ  االحقائقَ  أأوو
٬، االلللهه كلمةِ  سلطاننِ  ففيي وويیشكِّكونن للمسيیحيیَّة٬، ااألساسيیَّة االحقائقِ   أألوهھھھيیَّةِ  ووففيي االعليِّ
 أأيي االتُّخومم٬، تتححررييكك ففيي االناسسُ  يیبدأأُ  حيینَما ااالررتِباككُ  يینتُجُ  ووههككذذاا !االلممسسييحح يیسوععَ 
.االرببِّ  كلمةِ  ووُسلطاننِ  االرووحيیَّة٬، ااإلررشاددااتتِ  ععللىى االتعدِّيي ففيي  

 

 ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االتاسعِ  االعدددِ  ففيي االحكيیمةِ  ااألمثاللِ  ههذذهه ففيي تأّمالتِنا نوااِصلُ 
:ففييهه ووجاءَ  وواالِعشريین٬، االلثثااننيي  

 

َعاععِ  أأََماممَ  يیَقِفُ  َال  .يیَقِفُ  ُملُوككِ االْ  أأََماممَ  َعَملهِِھ؟ فِي ُمْجتهَِھًداا رَرُجًال  أأرََرأأيَْیتَ ’’ .‘‘االرَّ  
 

عاععِ ’’ كلمةُ  ووتتععننيي ةةً  .‘‘االلممععررووففيينن غيیرُ ’’ االعبريیَّةِ  ففيي ‘‘االرِّ  نَِجدُ  أأُخرىى وومرَّ
.االلااججتتههاادد قيیمةِ  ععللىى تشديیًداا  

 

 ووجاءَ  ممننهه٬، االلأأووللىى االلثثللااثثةة ووااألعدااددُ  وواالِعشريین٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  لننتَقلِ 
:ففييههاا  

 

ال٬ً، أأََماَمكَ  هھھُھوَ  َما فَتَأَمَّلْ  ُمتََسلٍِّط٬، َمعَ  تَأُْكلُ  َجلَْستَ  ااإإذِذَ ’’ يینًا وَوَضعْ  تَأَمُّ  ُكْنتَ  إإنِنْ  لَِحْنَجَرتِكَ  ِسكِّ
.‘‘أأََكاذِذيیبَ  ُخْبزُ  ألَنَّهَھا أأطَطَايیِبهَھُ  تَْشتهَھِ  َال  .َشِرهھھًھا  

 

 أأالَّ  ووييججبب .سَّيیطرةةِ االل ععنن خاررجةٍ  بصوررةةٍ  االمشهھِّيیاتت تناوُوللِ  إإللىى إإذًذاا نذهھھھبَ  أأالَّ  ععلليينناا



 مماا ففيي نتأمَّلَ  أأنن فعليَینا االلححااككمم٬، معَ  نجلسُ  ووععننددمماا .ههذذاا االشهھيیَّة فاتحِ  بالطَّعاممِ  َمِعدااتنا نمَأل 
 تتللكك ممنن جيیًِّداا نحَذررَ  أأنن ااألفضلِ  فمنَ  للطَّعامم٬، َشهِھيیَّةٌ  لَديینا ككااننتت إإننْ  للذذاا .أأماَمنا يیََضُعهھ
.خاددعةٌ  ألنَّهھا االشَّهھوةِة؛  

 

:ففييههاا وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  ممنن االلررااببعع االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ننتَقِلُ   
 

.‘‘فِْطنَتِكَ  َعنْ  ُكفَّ  .َغنيِیًّا تَِصيیرَ  لَِكيْ  تَْتَعبْ  َال ’’  
 

 االلغغننىى إإللىى وُوصوًال  االتَّعبَ  نجعلَ  أأالَّ  أأييْ  نَتعَب٬، أأالَّ  عليَینا إإننَّ  ههنناا االمقدَّسسُ  االكتاببُ  وويیقوللُ 
:االلععااششرر وواالعدددِ  وواالستِّيین االلثثااننيي االمزموررِ  ففيي مكتوببٌ  ههوو ففككمماا .َحيیاتِنا هھھھدففَ   

 

.‘‘قَْلبًا َعليَْیهھِ  تََضُعواا فََال  ااْلِغنَى زَزااددَ  إإنِنْ ’’  
 

 .خطيیَّةً  ليَیَستْ  ذذااتهِھا حدِّ  ففيي االثَّرووااتتِ  أأننَّ  معَ  االِغنى٬، ععللىى قُلوبَنا نََضعَ  أأالَّ  عليَینا أأننَّ  أأيي
 ممنن هھھھُنا ووأأقوللُ  .االِغنَى ععللىى ااالتِّكاللُ  ههوو ننااهه إإللييهه االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يینبِّهھَ  أأنن يیريیدُ  مماا لكنْ 
 ااستغاللهَھ أأحسنَّا إإننْ  االشخصيیَّة٬، وولَِحيیاتِنا االمسيیحِ  لَجَسدِ  بركةً  يیكوننَ  أأنن يیمكنُ  االماللَ  إإننَّ  جديیدٍ 
٬، االلللهه ملكوتتِ  اامتدااددِ  ففيي .َحيیاتِنا ععللىى متسلِّطًا يیُكنْ  للمم ووإإننْ  االعليِّ  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ووجاءَ  ممننهه٬، االخامسِ  وواالعدددِ  وواالِعشريینَ  لثِ االلثثاا ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ
:ففييهه  

 

 نَْحوَ  يیَِطيیرُ  َكالنَّْسرِ  .أأَْجنَِحةً  لِنَْفِسهھِ  يیَْصنَعُ  إإِنََّما ألَنَّهھُ  هھھُھَو؟ وَوليَْیسَ  نَْحَوههُ  َعيْینيَْیكَ  تُطَيیِّرُ  هھھَھلْ ’’
.‘‘االسََّماءِ   

 

 االثالثِ  ااألصحاححِ  ممنن االتاِسعِ  إإللىى االسَّاددسسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ددررااستَنا نتابِعُ  ووااآلننَ 
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

يیَرةٍة٬، َعيینٍ  ذذيي ُخبزَ  تأُكلْ  للاا’’  .ههوو ههككذذاا نَفِسهھِ  ففيي َشَعرَ  ككمماا ألنَّهھُ  أأططايیِبهَھ٬ُ، تَشتهَھِ  ووللاا ِشرِّ
 ووتَخَسرُ  تتَقيَیَّأهھھُھا٬، أأكلتهَھا االلتتيي االلُّقَمةُ  .معكَ  للييسس ووقَلبهُھُ  "ووااشَرببْ  ُكلْ " :لكَ  يیقوللُ 

.‘‘كالِمكَ  ِحكَمةَ  يیَحتَقِرُ  ألنَّهھُ  تتَكلَّمْ  للاا جاهھھِھلٍ  أأذُُذنَيْ  ففيي .االُحلَوةةَ  كلِماتِكَ   
 

اائي ههنناا٬، االكالممُ  ليیسَ  يیرةة٬، َعيینًا االنَّاسسِ  لبَعضِ  أأننَّ  ععنن االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  قادِدرروونن ووأأنَّهھُم شرِّ
 ققببلل ننررىى أأنن االُمضِحكةِ  ااألموررِ  فمنَ  .بالنَّْحس لإلصابةِ  َحَسِدهھھِھم تَصويیبِ  ععللىى
 إإللىى بَحَسدٍ  وويینظُر االَحْلبةِ  ممنن ززااوويیةٍ  إإللىى شخصٌ  ييأأتتيي ححيينن لمالَكمةِ اا مبارريیاتتِ 
 يیُشيیرُ  للاا ههنناا االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ  .ععللييهه االنَّْحس إللقاءِ  محاوولةٍ  ففيي االلآآخخرر٬، االمالكمِ 
 شخصٍ  إإللىى يیُشيیرُ  ببلل ُخراافاتٍت٬، االناسسِ  بعضُ  ييررااههاا االلتتيي االقُوىى منَ  االنَّوعع ههذذاا إإللىى
يیرٍ  نا .فاسدٌ  ووذِذهھھھنهُھ شرِّ دُ  ككمماا ههذذاا٬، ِمثلِ  معَ  االشَّركةِ  عدممَ  ععللىى وويیحضُّ  َعَدممِ  فكرةةَ  يیؤكِّ
  .سيیحتقُِرهھھھا ألنَّهھ االجاهھھِھِل؛ أأماممَ  االِحكمةِ  ااستِعرااضضِ 

 



 وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  ووااللححاادديي االعاشرِ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:فيیهِھما  

 

 دَدْعَوااهھھُھمْ  يیُقيِیمُ  هھھُھوَ  .قَِوييٌّ  وَوليِیَّهُھمْ  ألنَنَّ  ااأليَْیتَامِم٬، ُحقُوللَ  تَْدُخلْ  وَوَال  يیَم٬،ااْلقَدِ  االتُُّخمَ  تَْنقُلِ  َال ’’
.‘‘َعليَْیكَ   

 

 َخيیرُ  ووههوو وواالفَقيیِر٬، ووااليیَتيیمِ  ااألرَْرَملَةِ  جانبِ  إإللىى االدَّووااممِ  ععللىى االعادِدللُ  هللاُ  سيیكوننُ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ 
.االُمستَضَعفةِ  االفِئاتتِ  للههذذهه ووَحليیفٍ  ووليٍّ   

 

للخخااتتممةةاا  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

دًداا تأكيیًداا برناَمِجنا ممنن االيیوممِ  َحلَقةِ  ففيي ررأأيْینا  االفُقَرااءِ  َصفِّ  ففيي أأنَّهھ ااألميینِ  هللاِ  ممنن متجدِّ
ا وَوَجْدنا ككمماا ووااللأأييتتاامم٬، ووااألررااملِ  رًراا َحّضً  االُجهھَالءِ  ووتجنُّبِ  االِحكمةِ  ععللىى متكرِّ
.ووااألشرااررِ   

 

 تتششكك االلررااععيي سيیستكملُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ووففيي
 َخْلقِ  ععللىى مًعا وواالمعرفةُ  االحكمةُ  تعملُ  ككييفف للننررىى االلأأممثثاالل لِسفرِ  ددررااستهَھ سسممييثث
.معنًى ذذااتتِ  جيیِّدةةٍ  َحيیاةةٍ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشم االرَّ  

عوااتت ككيي االخيیِّريینَ  رُرفقاَءكك تختاررَ  أأنن االلممسستتممعع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا  بعُضكم شجِّ
يیَّةَ  تُخوَمك االرببُّ  يیوسِّعَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .ووااتِّباِعهھ االرببِّ  مخافةِ  ععللىى بعًضا  االماددِّ
ددَ  وواالرووحيیَّة٬َ،  نورًراا تكوننَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .بََركةً  لتَكوننَ  وويیبارِرَككَ  ااحتيیاجاتِك وويیُسدِّ
يیرِ  ففيي االَموضوععِ  عالَِمنا ففيي ِحْكمةٍ  ووَمصَدررَ   .نصلِّي االلممسسييحح يیسوععَ  بِاْسمِ  .االشرِّ
!آآمميينن  


