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مةاالمقدِّ   
)االبرنامج مممقدِّ (  

 
ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من جديیدةةٍ  قةٍ لَ حَ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
حيیمِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنُتابعُ  حيیث  االقسِّ  إإعدااددِ  من ااألمثالل ِسفرِ  في ددررااستَنا االرَّ
.سميیث تَشك  

 
.القاتتاالعَ  ووبناءِ  ووااالعتدااللِ  االشَّرااهھھھةِ  في ةااألبويیَّ  االنصائحِ  بعضَ  ناررأأيیْ  االسابقةِ  االحلقةِ  في  

 
 وجيیهھاتتِ االتَّ  بعضِ ل ددررااستَنا نتابِع سوفف ٬،‘‘االيیومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمج من االيیومم حلقةِ  ووفي
 يیتًابَ  بنيتَ  ااإللهھيیَّةَ  االحكمةَ  أأننَّ  ووكيیف ٬،ةااإللهھيیَّ  االحكمةِ وو ةاالبشريیَّ  االحكمةِ  ااختالففِ  عن مةِ االقيیِّ 
ددَ  ال .شرااررِ ااألَ  منَ  يیرةةِ االغَ  ممِ دَ عَ ب تَشك االقسُّ  سيینَصُحنا كما. نزللٍ مَ  مجرَّ  

 
 ِسفرِ  من وواالِعشريین االثالثِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

ا ٬،عشر االثاني االعدددِ  من وواابتِدااءً  ااألمثاللِ   فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي منك٬، .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   تَشك االقسِّ  إإعدااددِ  من ااألمثاللِ  ِسْفرِ  ِمنْ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االثالثِ  ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:مافيیهھِ  وونقرأأُ  منهھ٬، عشرَ  وواالثالثَ  عشر االثاني يینِ وواالَعدددَ  ٬،ِعشريینوواال  

 
هھْ ’’  إإنِنْ  ألَنَّكَ  ااْلَولَِد٬، َعنِ  االتَّأدِْديیبَ  تَْمنَعِ  َال . ااْلَمْعِرفَةِ  َكلَِماتتِ  إإِلَى وَوأأذُُذنيَْیكَ  ااألدََدبِب٬، إإِلَى قَْلبَكَ  وَوجِّ

.‘‘يیَُموتتُ  َال  بَِعًصا َضَرْبتهَھُ   
 

يیَّةِ  على تأكيیًداا هھھھُنا نرىى .ااألووالددِ  تأدديیبِ  ووكذلك االِحكمِة٬، إإلى ااإلصغاءِ  أأهھھھمِّ  
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 وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  في جاءَ  ما إإلى ذذلك بعدَ  وونأتي
:فيیهھ  

 
.‘‘ااْلهَھاوِويیَةِ  ِمنَ  نَْفَسهھُ  فَتُْنقِذُ  بَِعًصا أأَْنتَ  تَْضِربهُھُ ’’  

 
 ناككَ هھھھُ  أأننَّ  أأييْ  ٬،‘‘ططريیقتهِھ بحسبِ  االولدَ  ررببِّ ’’: هھھھو حرفيیًّا مكتوببُ اال ٬،ةِ االعبريیَّ  االلغةِ  فيوو

 هھمبُ رْ ضَ  يیُعدُّ  االذيین ااألططفالل بعضُ  هھناككف. هھمططبائعِ وو ااألططفاللِ  اتتِ شخصيیَّ  في كبيیًراا اااختالفً 
رببُ  يیُجديي ال حيین في ٬،ممتازًزاا تأدديیبًا  للَ ااوططَ  هھمبُ تضرِ  لَْلتَ ظظ لو آآخريینَ  أأططفاللٍ  معَ  االضَّ

 فاعليیَّةً  ووااألكثرَ  ااألفضلَ  ووااألسلوببَ  ااألبناء٬، ططبائعَ  هھھھلُ ااأل عرففَ يیَ  ننأأ إإذًذاا فيیجبُ . هھارراالنَّ 
 ممتازًزاا شكًال  غباتتِ االرَّ  أأوو ااالمتيیاززااتتِ  بعضِ  من فلِ لطِّ اا رماننُ حِ  كوننُ يیَ  ماربَّ ف. لتأدديیبهِِھم

. ذذلك عن يیداافعُ  سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  أننَّ ب منُ ووأأ ووال ااألططفالل٬، ببِ رْ ضَ  عن أأدداافعُ  ال يلكنِّ . هھتأدديیبِ ل
.آآخر ىلإإ ووقتٍ  من بَحزممٍ  مَعهھُم لَ عامَ نت أأنن هھھھو لهھُم ااألجدىى أأططفاًال  هھھھُناككَ  لكنَّ   

 
 يیوممَ  كنَّا لذلك .ووااحدةةٍ  غرفةٍ  من نةً مكوَّ  ررااعيیًا بصفتي خدمتهُھا االتي ااألوولى االكنيیسةُ  كانَتْ 
 كانًامَ  االكنيیسةُ  تُكنِ  لم. االعمريیَّة االفئاتتِ  بَحَسبِ  تعليیميیَّةِ اال فوففِ صُّ اال لفَصلِ  تائرَ سَ  عُ ضَ نَ  ااألحدِ 
 صفِّ  لمعلِّمة كانن أأنَّهھ أأذذُكُرهھھھا االتي االموااقِفِ  وومنَ . ذذلكَ  صعوبةَ  تتخيیَّلَ  أأنن وويیمكنُك ا٬،مثاليیًّ 

 ااإلززعاججَ  ووتسبِّبُ  باستِمراارٍر٬، تصرخخُ  كانَتْ  فقد. يیوًما االتأدديیبَ  ترَ  لم اابنةٌ  االثانويیَّةِ  االمرحلةِ 
.باألَْحرىى االمقسَّمة االغرفةِ  أأوو االكنيیسِة٬، في َمن لجميیعِ   

 
 ررااَحتْ  حيیثُ  نفِسهھ٬، نوااللِ االمِ  إإلى االبنتُ  عادَدتتِ  االكنيیسة٬، ااجتماععِ  في االتالي ااألحدِ  يیوممِ  فيوو

رااخخِ  َصوتهَھا ترفَعُ  هھا بدأأتتْ  إإننْ  ما وواالَعويیل بالصُّ  ووهھھھُنا. االثانويیَّةِ  االمرحلة صفِّ  في تعلِّمُ  أأمُّ
٬، مواافَقةِ  ووبعدَ . ىلنتمشَّ  االصغيیرةةَ  اابنتهَھا آآخذَ  أأنن بأددببٍ  عليیهھا تُ ضْ رَ ووعَ  ااألممِّ  إإلى ذذهھھھبتُ   ااألمُمِّ
 كنتُ  االتي ةِ االنفسيیَّ  ااألساليیبِ  بعضَ  مَعهھا ووماررستُ  االخاررجِج٬، في قصيیرةةً  سافةً مَ  مًعا ِسْرنا
 حيینَما االبنتِ  إإلى أأنظُرُ  فقط كنتُ  ٬،االيیومم ذذلك منذُ  هھإإنَّ  لكم ووأأقوللُ . جدييستُ  هھاأأنَّ  حيینهَھا أأررىى
رااخخ٬، في تبدأأُ   االبنِت٬، تلك معَ  أأُُكلهَھا ااألساليیبُ  تِلكَ  أأَتَتْ  لقد. االفَوررِ  على تسُكتُ  ووبعَدهھھھا االصُّ
.آآخر ططفلٍ  معَ  تنفَعُ  ال قد لكنَّهھا  

 
 منهھ٬، عشر وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  وواالعَددَديینِ  وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولنَُعدِ 
:فيیهِھما ووجاءَ   

 
 َشفَتَاككَ  تََكلََّمتْ  إإذَِذاا ِكْليیَتَاييَ  وَوتَْبتهَِھجُ  أأيَْیًضا٬، أأَنَا قَْلبِي يیَْفَرححُ  َحِكيیًما قَْلبُكَ  َكاننَ  إإنِنْ  ااْبنِي٬، يیَا’’

.‘‘بِاْلُمْستَقيِیَماتتِ   
 

 عيید يیزعُمهھ ما غمررُ  قلبهِھ٬، من تأتي ال خصللشَّ  ميیقةَ االعَ  االمشاعرَ  أأننَّ  قدووننَ يیعتَ  اسسُ االنَّ  كاننَ 
هھا ااإلنساننِ  شاعرِ مَ  قَ أأعمَ  إإننَّ  بل ٬،يینانتاالفالَ  أأوو االحبِّ   بعضَ  إإننَّ  حتَّى ٬،دةةعِ االمَ  نطقةِ مِ  في يیحسُّ
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ككُ  ما شعورًراا هھھھناكك إإننَّ  وننَ يیقول ااألشخاصصِ   حيینَ  ووذذلك ٬،ثيیرٍ مُ  حوٍ نَ  على مهھِ أأحشائِ  في يیتحرَّ
 أأبًا نجدُ  االمقطِع٬، هھھھذاا ووفي. ةٍ ميیقعَ  ةٍ عاططفيیَّ  لحظةٍ  ددِ مجرَّ  من أأكبرَ  إإحساسسٍ  فَ صْ ووَ  واالُ حاووِ يیُ 

ددَ  ووليیسَ  سيیَفَرحُح٬، قلبهَھ بأننَّ  وويیُخبُِرهه ٬،اابنهِھ إإلى ثثُ يیتحدَّ   ذذلكَ  كاننَ  إإننْ  هھأأحشائِ  كلُّ  بل قلبهِھ٬، مجرَّ
.حيیاتهِھ في اوومستقيیمً  كيیًماحَ  بنُ ااال  

 
 االثالثِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االتاِسعَ  إإلى عشرَ  االسابعَ  من ددِ ااعدااأل في ذذلك بعدَ  يیقوللُ  ثمَّ 

:وواالِعشريینَ   
 

ببِّ  َمَخافَةِ  فِي ُكنْ  بَلْ  ااْلَخاطِطئيِیَن٬، قَْلبُكَ  يیَْحِسَدننَّ  َال ’’  ثََواابٍب٬، ِمنْ  بُدَّ  الَ  ألَنَّهھُ . ُكلَّهھُ  ااْليیَْوممَ  االرَّ
.‘‘االطَِّريیقِ  فِي قَْلبَكَ  وَوأأرَْرِشدْ  َحِكيیًما٬، وَوُكنْ  ااْبنِي٬، يیَا أأَْنتَ  ااْسَمعْ . يیَِخيیبُ  َال  وَورَرَجاؤُؤككَ   

 
اائي جديیٍد٬، من هھھھُنا وونسَمعُ   في نفكِّرَ  أأنن ووعليَینا ٬،ريیقلطَّ ل نهھايیةً  هھھھناكك ننَّ أأ االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ

.االمجيیدِ  هللاِ  أأماممَ  سنَقِفُ  ووبعَدهھھھا ٬،يیاةةِ االحَ  في شيءٍ  لكلِّ  نهھايیةٌ  ناككهھُ ف. ةِ االنهھائيیَّ  تهِھانتيیجَ   
 

 االثاِمنِ  إإلى شريیناالعِ  من ددِ ااعدااألوو وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  في ددررااستَنا نتابِعُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  

 
يیبِي بيَْینَ  تَُكنْ  َال ’’ يیرَ  ألنَنَّ  أأَْجَسادَدهھھُھْم٬، ااْلُمْتلِفيِینَ  بيَْینَ  ااْلَخْمِر٬، ِشرِّ كِّ  يیَْفتَقَِراانِن٬، وَوااْلُمْسِرففَ  االسِّ

 وَوَال  ااْلَحقَّ  ااْقتَنِ . َشاَختْ  إإذَِذاا أأُمَّكَ  تَْحتَقِرْ  وَوَال  وَولََدكَك٬، االَِّذيي ألَبيِیكَ  ااْسَمعْ . ااْلِخَرققَ  يیَْكُسو وَواالنَّْوممُ 
دِّيیقِ  أأَبُو. وَوااْلفهَْھمَ  وَوااألدََدببَ  وَوااْلِحْكَمةَ  تَبِْعهھ٬ُ، . بهِھِ  يیَُسرُّ  َحِكيیًما وَولَدَ  وَوَمنْ  ااْبتهَِھاًجا٬، يیَْبتهَِھجُ  االصِّ
َك٬، أأَبُوككَ  يیَْفَرححُ  . ططُُرقِي َعيْینَاككَ  وَوْلتُالَِحظْ  قَْلبََك٬، أأَْعِطنِي ااْبنِي يیَا. وَولََدْتكَ  االَّتِي وَوتَْبتهَِھجُ  وَوأأُمُّ

اانيِیَةَ  ألنَنَّ  ةةٌ  االزَّ  ااْلَغادِدرِريینَ  وَوتَِزيیدُ  تَْكُمنُ  َكلِصٍّ  أأيَْیًضا هھھِھيَ . َضيیِّقَةٌ  ُحْفَرةةٌ  وَوااألَْجنَبيِیَّةُ  َعِميیقَة٬ٌ، هھھُھوَّ
.‘‘االنَّاسسِ  بيَْینَ   

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،االجزءُ  هھھھذاا يیَُعدُّ  اا ااألعزَّ  ىلإإ تدعو هھاأأنَّ  ةَ االمسيیحيیَّ  هھمُ يیتَّ  من كلِّ  على قويیًّا رردّدً

ْكرِ  يیبي من نكوننَ  أأالَّ  ضوححٍ بوُ  يیقوللُ  يیماننُ لَ سُ  هھھھو فهھا. مالةِ لثَّ ااوو االسُّ  ااْلُمْتلِفيِینَ  االَخمرِ  شرِّ
ْكرُ  مالة٬،للثَّ  رِ مْ االخَ  رببِ شُ  وااقبِ عَ  من هھھھنا ررُ حذِّ يیُ  فهھو .أأَْجَسادَدهھھھُمْ   االكتاببِ  في رفوضضٌ مَ  فالسُّ

 بأووصاففٍ  مرِ االخَ  شارِرببَ  االحكيیمُ  بهھا فُ صِ يیَ  االتي يیَّةَ كيیفاال الحقةٍ  أأعدااددٍ  في ووسنرىى. سساالمقدَّ 
ك مالةِ لثَّ ل هھضَ فْ ررَ  دُ تؤكِّ  .رِ وواالسُّ  

 
وررةةِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ   نهِھايیةِ  حتَّى وواالِعشريینَ  االتاِسعِ  من ااألعدااددِ  في االصُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  االخاِمسِ  االعدددِ  في ااألصحاحِح٬،  
 

 لَمنِ  سبٍَب؟ بال االُجرووححُ  لَمنِ  االَكربُب؟ لَمنِ  االُمخاَصماتُت؟ لَمنِ  االشَّقاوَوةةُ؟ لَمنِ  االَويیُل؟ َمنِ لِ ’’
 ال. االَممزووججِ  االشَّرااببِ  ططَلَبِ  في يیَدُخلوننَ  االذيینَ  االخمَر٬، يیُدِمنوننَ  ذيینَ للَّ  االَعيینيَیِن؟ ااززِمهھرااررُ 
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 ااآلِخرِ  في. ُمَرقِرقَةً  ووساَغتْ  االكأسسِ  في ِحبابهَھا تُظهِھرُ  حيینَ  ااحَمرَّتتْ  إإذذاا مرِ االخَ  إإلَى تنظُرْ 
. ُملتَويیَةٍ  بأُموررٍ  يیَنِطقُ  ووقَلبُكَ  اتِت٬،ااألجنَبيیَّ  تنظُرااننِ  َعيیناككَ . كاألُفعوااننِ  ووتَلَدغغُ  كالَحيیَّةِ  تلَسعُ 
 وولَمْ  َضَربوني: يیقوللُ . سارريیَةٍ  ررأأسسِ  علَى كُمضطَجعٍ  أأوو االبحِر٬، قَلبِ  في كُمضطَجعٍ  ووتَكوننُ 

عْ  ‘‘.بَعدُ  أأططلُبهُھا أأعوددُ  أأستيَیقِظُ؟ َمتَى! أأعِرففْ  وولَمْ  لكأووني لَقَدْ ! أأتََوجَّ  
 

كْ  إإلى االُوصوللِ  تجنُّبَ  موًماعُ  عُ قطَ االمَ  يیطلبُ  كك إإننْ  ووما. رِ االسُّ  االكأسسِ  في االَخمرِ  تتحرَّ
 قوععِ االوُ  تجنُّبَ  االمرءِ  على يیجبُ  لذاا. منهھا االمزيیدَ  يیتناوَوللَ  أأنن االشاررببُ  يیُريیدَ  حتَّى بانسيیابيیٍَّة٬،

ككَ  ِر٬،مْ االخَ  إإغرااءِ  تحتَ  .هھفسِ نَ  على يیطرةةَ االسَّ  دَ فقِ يیَ  لئالَّ  منهھا بعيیًداا وويیتحرَّ  
 

 يیتصرَّففُ  ووال ااألموررِ  بعضَ  يیقوللُ  ال االمرءَ  أأننَّ  قطَِع٬،االمَ  هھھھذاا في لالهھھھتماممِ  االمثيیرِ  وومن
 ر٬،مْ االخَ  تأثيیرِ  تحتَ  نفِسهھ على االسَّيیطرةةِ  من يیتمكَّنُ  ال هھلكنَّ  ٬،عتاددِ االمُ  ضعِ االوَ  في بَحَسبهِھا
كِّيیرُ  ظُ يیقِ يیستَ  حيینوو .أأيیًضا ةً بيیَّ غَ  تكوننُ  ووقد عجيیبةً  أأمورًراا وويیماررسسُ  فيیقوللُ   تأثيیرِ  من االسِّ

 نَ يیثيیركَ  عن وونسَمعُ . يعوَ اال عن غائبٌ  ووهھھھو فعلهَھ اممَّ وو فِسهھنَ  من بُ يیتعجَّ  ما فعاددةةً  ٬،رِ مْ االخَ 
 كلُّ وو. الحقًا عليیهھا مواادِ نَ  أأمورًراا قالواا ووآآخروونن ٬،االُكحوللِ  تأثيیرِ  تحت ووهھھھم راائمَ جَ  بوااكَ ااررتَ 
.هھسِ فْ نَ  على االسيیطرةةَ  فقدُ يی ااإلنساننَ  تجعلُ  االخمرَ  ألننَّ  ذذلك  

 
التِنا متابََعة وولدىى كِّيیرَ  أأننَّ  نرىى االمقطَع٬، هھھھذاا في تأمُّ  باتتٌ رْ ضَ  َجَسِدهه ووفي ظُ يیقِ ستَ يی االسِّ

 يیكوننُ  االتي االوعي فُقدااننِ  لحالةِ  صفًاووَ  االصوررةةُ  هھھھذهه عطيیناتُ وو. مصدرَرهھھھا عرففُ يیَ  ال ووجرووححٌ 
 االخمرَ  بوننَ يیشرَ  نمَ  ناككهھُ ف. لهھ ثثُ يیحدُ  اممَّ  مُ يیتألَّ  الوو ٬،يیحدثثُ  ما ككُ دررِ يیُ  ال فهھو. يیركِّ االسِّ  عليیهھا

 معرَّضضٌ  فهھو باأللم٬، رْ شعُ يی لم إإننْ  ااإلنساننُ  أأننَّ  هھھھي االحقيیقةَ  لكنَّ . ااإلحساسس هھھھذاا إإلى لوااصِ ليیَ 
ًضا يیكوننُ  إإذذ ؛ااأللم من رُ أأخطَ  هھھھو لِما  اممَّ  حذيیِرنالتَ  ااأللمَ  االمحبُّ  هللاُ  ووضعَ  فقد. وتتِ لمَ ل معرَّ
 هھ٬،ررأأسِ  على ربةٍ ضَ  من أأوو االكهھرباء٬، أأوو اررِ االنَّ  من ااإلنساننُ  مُ تألَّ يی لم لو لْ يیَّ خَ فلنت. االجسد رُ يیدمِّ 

ييٍّ  حاددثثٍ  أأقرببِ  عندَ  للموتتِ  لتعرَّضضَ   شديیدَ  فًاصْ ووَ  االمقطَعِ  هھھھذاا في دُ جِ نَ  ووهھھھكذاا .يیوااِجهھهُھُ  ِجدِّ
.مرِ االخَ  إإددماننِ  آلثاررِ  ضوححِ االوُ   

 
 أننَّ ب منُ ووأأوو. كلِّهھا ااألُمَّةِ  مستوىى على االسيیاسيیَّةِ  وواالحيیاةةِ  باألخالققِ  االَخمرِ  َموضوععُ  يیرتَبِطُ وو
 االراابعَ  ااألصحاححِ  ااألمثالل ِسفرِ  في جاءَ  حيیثُ  ٬،االشأنن هھھھذاا في يیُقاللُ  ما سساالمقدَّ  االكتاببِ  في

:وواالثالثيین االثالثِ  وواالعدددِ  عشرَ   
 

ِة٬، َشأنْنَ  يیَْرفَعُ  ااْلبِرُّ ’’ ُعوببِ  وَوَعاررُ  ااألُمَّ ‘‘.ااْلَخِطيیَّةُ  االشُّ  
 

 ووحيین .تزددهھھھرُ  االبالددُ  كانت يیًّا٬،قِ تَ  االملكُ  كانن حيین نَّهھأأ دُ جِ نَ س ٬،ديیماالقَ  هھدِ لعَ اا ىلإإ عُ رجِ نَ  ووحيین
 كلُّهھ ااألمرُ  فكاننَ . أأعداائهھا من للهھزيیمةِ  ووتتعرَّضضُ  تنحِدرُر٬، االبالددُ  تِ كانَ  ٬،اايیرً شرِّ  ملكُ اال كانن
 يَ صلِّ نُ  أأنن إإليینا ططُلِبَ  ووقد. أأتقيیاءُ  قاددةةٌ  يینادَ لَ  يیكوننَ  أأنن االمهھمِّ  وومن ٬،ةِ مَّ ااألُ  يیاددةةِ قِ  على فُ يیتوقَّ 

.الممٍ سَ  في ةً تقيیَّ  حيیاةةً  نحيیا كي بٍ نصِ مَ  في هھھھم نْ لمَ   
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ليَینِ  وواالعددَديینِ  ٬،شريینوواالعِ  االراابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ننتَقِلُ  ووااآلننَ  :فيیهِھما ووجاءَ  منهھ٬، ااألووَّ  

 
٬، أأهھھَْھلَ  تَْحِسدْ  ال’’  وَوِشفَاهھھَھهُھمْ  بِاالْغتَِصابِب٬، يیَْلهَھجُ  قَْلبهَُھمْ  ألنَنَّ  َمَعهُھْم٬، تَُكوننَ  أأنَنْ  تَْشتهَھِ  الووَ  االشَّرِّ

.‘‘بِاْلَمَشقَّةِ  تَتََكلَّمُ   
 

:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من وواالراابعِ  االثالثِ  االعددَديینِ  إإلى ننتَقِلُ  ذذلك بعدَ   
 

 َكِريیَمةٍ  ثَْروَوةةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ااْلَمَخادِدععُ  تَْمتَلِئُ  وَوبِاْلَمْعِرفَةِ  يیُثَبَُّت٬، وَوبِاْلفهَْھمِ  ااْلبيَْیتُ  يیُْبنَى بِاْلِحْكَمةِ ’’
‘‘.وَونَفيِیَسةٍ   

 
يیَّةِ  على تشديیًداا ناهھھھُ  وونرىى .ماتهِھِ قيیمَ وو وواالمعرفةِ  ااْلِحْكَمةِ  أأهھھھمِّ  

 
التِنا وونوااِصلُ   وواالِعشريین٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من االسابِعِ  إإلى االخامسِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ   
 

ُجلُ لاا’’ ددُ  ااْلَمْعِرفَةِ  وَوذُذوو ِعزٍّ  فِي ااْلَحِكيیمُ  رَّ ةةِ  ُمتََشدِّ  َحْربََك٬، تَْعَملُ  بِالتََّداابيِیرِ  ألَنَّكَ . ااْلقُوَّ
.‘‘ااْلبَاببِ  فِي فََمهھُ  يیَْفتَحْ  َال . ااألَْحَمقِ  َعنِ  َعاليِیَةٌ  ااْلِحَكمُ . ااْلُمِشيیِريینَ  بَِكْثَرةةِ  صصُ وَوااْلَخَال   

 
.حَكمةِ االمَ  أأوو ِء٬،ضااالقَ  كاننِ مَ  ىلإإ ررمزٌ  هھھھو هھھھنا يیُذَكرُ  االذيي وواالباببُ   

 
 منَ  ااألعدااددِ  في ووذذلك وواالِعشريین٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  في االِحَكمِ  ااستَعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  االعاشِر٬، إإلى االثامن  

 
رِّ  َعَملِ  فِي ُمتَفَكِّرُ اال’’  ٬،ااْلُمْستهَْھِزئئُ  االنَّاسسِ  وَوَمْكَرهھھَھةُ  َخِطيیَّة٬ٌ، ااْلَحَماقَةِ  فِْكرُ . ُمْفِسًداا يیُْدَعى االشَّ

.‘‘.قوتك ضاقت االضيیق يیومم في ااررتخيیت إإنن  
 

ررُ  .كرووههٌ وومَ  َمْمقوتتٌ  ووااالستهِھزااءُ  ٬،َخِطيیَّةٌ  االَحماقةَ  أأننَّ  على االتشديیدُ  هھھھنا وويیتكرَّ  
 

التِنا نتابعُ  ووااآلنن  االراابعِ  ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشر االحادديي يیناالعدددَ  في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريین٬،  

 
 نَْعِرففْ  لَمْ  هھھُھَوذَذاا": قُْلتَ  إإنِنْ . تَْمتَنِعْ  ال. لِْلقَْتلِ  وَوااْلَمْمُدوودِديینَ  ااْلَمْوتِت٬، إإِلَى ااْلُمْنقَادِديینَ  أأَْنقِذِ ’’

ِمْثلَ  ااِإلْنَساننِ  َعلَى فيَیَُرددُّ  يیَْعلَُم؟ أأَالَ  نَْفِسكَ  وَوَحافِظُ  ااْلقُلُوبِب؟ وَواازِزننُ  يیَْفهَھمُ  أأَفَالَ  ٬،"هھھھَذاا  
‘‘..َعَملهِھِ    
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 بحالهِھ٬، عرففُ نَ  نْ كُ ن لم ناإإنَّ  ووقُْلنا ٬،مساَعَدتهِھ على قاددرريینَ  شخًصا دْ ساعِ ن لم إإننْ  آآَخر٬، عبيیرٍ بتَ 

 ال فنحن هھھھُنا٬، وومن .ِصدقِنا دىىوومَ  نايیَّاتِ نِ  وويیُميیِّزُ  ناقلوبَ  عرففُ يیَ  ارربًّ  ناككَ هھھھُ  أأننَّ  نذُكرَ  أأننْ  فعليَینا
 ووإإننْ . ننِ اذذهھھھااأل في دووررُ يیَ  ماوو ٬،ببَ وقلاال يیعرففُ  االعليیمَ  هللاَ  ألننَّ  نا؛تِ مسؤووليیَّ  من لَ نصَّ نت أأنن قدررُ ن

 ٬،ببَ ولقُ اال صُ حِ اف هھھھو االرببَّ  فإننَّ  نَعرفُف٬، نَُكنْ  لم أأنَّنا مدَّعيینَ  نافعالِ أل عليیًال تَ  نَِجدَ  أأنن نالْ حاووَ 
واابَب٬، وويیعِرففُ  .لهِھمَ عَ  بِ سَ بحَ  إإنساننٍ  كلِّ  على رددُّ يیَ  وففووس االصَّ  

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  ااآلنَن٬، ووَصْلنا  ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  يینِ االعدددَ  إإلى ااألعزَّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االراابعِ   

 
 ااْلِحْكَمةِ  َمْعِرفَةُ  َكذلِكَ . َحنَِككَ  فِي ُحْلوٌ  ااْلَعَسلِ  وَوقَْطرَ  ططَيیٌِّب٬، ألَنَّهھُ  َعَسًال  ُكلْ  ااْبنِي٬، يیَا’’

.‘‘يیَِخيیبُ  َال  وَورَرَجاؤُؤككَ  ثََواابٍب٬، ِمنْ  بُدَّ  فََال  وَوَجْدتهََھا إإذَِذاا. لِنَْفِسكَ   
 

 في سلِ االعَ  ذااققِ مَ ك لوٌ حُ  أأمرٌ  فهھو !ما أأمرٍ  في إإيیَّاهه االرببُّ  ناعطيیَ يیُ  أأنن أأحلى ماوو مَ هھْ االفَ  لَ أأجمَ  ما
.وواالمعرفة مةِ كْ االحِ  على بالُحصوللِ  فسُ نَّ اال تتمتَّعُ  حيینَ  ااألمرِ  في الووةةٌ حَ  ووهھھھُناككَ . وااهھھِھنافأأ  

 
 وواالِعشريیَن٬، االراابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  يینِ االعدددَ  إإلى ااآلننَ  نأتي

:فيیهِھما وونقرأأُ   
 

يیرُ  أأيَیُّهَھا تَْكُمنْ  ال’’ رِّ دِّيیقِ  لَِمْسَكنِ  االشِّ دِّيیقَ  ألنَنَّ . رَرْبَعهھُ  تُْخِرببْ  ال. االصِّ ااتتٍ  َسْبعَ  يیَْسقُطُ  االصِّ  َمرَّ
ا وَويیَقُومُم٬، رِّ  فيَیَْعثُُرووننَ  ااألَْشَرااررُ  أأَمَّ .‘‘بِالشَّ  

 
 يینهھَضُ  االمؤمنَ  ألننَّ  االمحبِّ  ! شكًراا لكنْ  ٬،أأحيیانًا ططوقسُّ لل بالمسيیح االمؤمنُ  يیتعرَّضضُ  مارربَّ 
 منَّا ووليیس يیتعثَّروونَن٬، االَجميیعَ  ألننَّ  ؛قوططاالسُّ  في رٌّ شَ  هھھھُناككَ  ليیس إإنَّهھ يیُقاللُ  ما ووكثيیًراا. َجديیدٍ  من
 نتوقَّعُ  أأنَّنا غيیر. رااببٍ تُ  من ناأأنَّ  تَنابلَ جِ  ففُ عرِ يیَ  ووهھھھُو هھھھذاا٬، ففُ عرِ يیَ  االعليُّ  ووهللاُ  كامٌل٬، هھھھو َمن
 يیبةِ بخَ  فنصاببُ  ٬،أأنفِسنا على قُساةةً  نكوننُ  ما ووعاددةةً  ِمنَّا٬، لرببُّ اا ُعهھيیتوقَّ  اممَّ  أأكثرَ  أأنفِسنا من

 من يیعرففُ  كانن لقد. ااألمل يیبةِ بخَ  االرببَّ  يیصيیبُ  ال هھھھذاا لكنَّ . نفشل أأوو طُ سقُ نَ  حيین ااألملِ 
 االمبارَرككُ  هللاُ  يینتظُرهه اممَّ  أأكثرَ  نفسي من نتظرُ أأ كنتُ  يأأنِّ  هھھھو كلُّهھ ااألمرُ . رسنتعثَّ  ناأأنَّ  االبداايیة

رووررييِّ  منَ وو. يمنِّ  يینونةُ  تكوننُ  بل ٬،طُ نسقُ  حيین يیَديینُنا ال االُمحبَّ  هللاَ  أأننَّ  نتذكَّرَ  أأنن االضَّ  فقط االدَّ
 لكنَّ . االرببِّ  إإلى عائديینَ  نتوببُ  ووال ننهھَضُ  ال حيیثُ  ُسقوطِطنا٬، مكاننِ  في ظلَّ ن ننْ أأ ختاررُ ن حيین
 وننَ ميیتعلَّ  حيینَما نالِ اططفأأ على رٌ بْ صَ  لنا يیكوننُ  ِمثلَما كبيیرةة٬ٌ، عليینا االحنَّاننِ  هللاِ  أأناةةِ  ططوللَ 

.يَ شْ االمَ   
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 يیحُدثثَ  الَّ لئ ناهھدِ جَ  صاررىىقُ  للُ بذُ ن أأنَّنا مع واا٬،طسقُ يیَ وو ووااريیتعثَّ  أأنن للِ اططفااأل منَ  نتوقَّعُ  فنحنُ 
ُعهھ االنُّهھوضضِ  على االطِّفلَ  يیُساِعدُ  بل صيیُح٬،وويیَ  بُ عِ رتَ يیَ  ال كيیمُ االحَ  ااألببُ وو. ذذلك  ليیُحاوِوللَ  وويیشجِّ
.باططِ حْ اإلب االشُّعوررِ وو كاءِ االبُ وو قلقِ اال إإلى االطِّفلِ  سيیدفَعاننِ  وواالَخوففَ  االقَلَقَ  ألننَّ  َجديیٍد؛ من  

 
ًعا يیكوننُ  االمحبِّ  هللاِ  قلبَ  فإننَّ  نسقُط٬ُ، ووَعنَدما  في ررِغْبنا إإذذاا يیُنهِھُضنا حيیثُ  ٬،حِونانَ  من مشجِّ
.ًدااجيیِّ  ُمنايیتفهھَّ  ووهھھھو كثيیًراا٬، ااألناةةِ  ططَويیلُ  فا"ُ . ااتتٍ مرَّ وو ةةً مرَّ  قيیُمناوويیُ  ٬،ذذلك  

 
 وواالِعشريین٬، االراابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالثامنَ  عشرَ  االسابعَ  يیناالعدددَ  إإلى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:فيیهِھما ووجاءَ   

 
كَك٬، بُِسقُوططِ  تَْفَرححْ  ال’’ ببُّ  يیََرىى لِئَالَّ   َعثََر٬، إإذَِذاا قَْلبُكَ  يیَْبتهَِھجْ  وَوال َعُدووِّ  فِي ذذلِكَ  وَويیَُسوءَ  االرَّ

.‘‘َغَضبهَھُ  َعْنهھُ  فيَیَُرددَّ  َعيْینيَْیهِھ٬،  
 

 بحَسبِ  يیؤددِّببُ  االذيي للرببِّ  ااألمرَ  ووْلنتُرككِ . نفرححَ  ألننْ  ًدااجيیِّ  دداافًعا ليیس االعدووِّ  ُسقوططَ  أأننَّ  أأييْ 
.االعدووَّ  ذذلك مشيیئتهِھ  

 
 جاءوو وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  عشرَ  االتاسعَ  االعددَديین إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهِھما  

 
 ااألَثََمةِ  ِسَرااججُ . لِألَْشَرااررِ  ثََوااببٌ  يیَُكوننُ  ال ألَنَّهھُ  ااألَثََمة٬َ، تَْحِسدِ  وَوَال  ٬،ااألَْشَرااررِ  ِمنَ  تََغرْ  ال’’

‘‘.يیَْنطَفِئُ   
 

يیاققِ  ووفي  منهھ٬، وواالثاني للِ ااألووَّ  يینوواالعدددَ  وواالثالثيین االسابعِ  زموررِ االمَ  في جاءَ  ما نقرأأُ  ذذااتهِھ٬، االسِّ
:فيیهِھما ووجاءَ   

 
اللَ  تَْحِسدْ  وَوَال  ااألَْشَراارِر٬، ِمنَ  تََغرْ  َال ’’ ‘‘.يیُْقطَُعوننَ  َسِريیًعا ااْلَحِشيیشِ  ِمْثلَ  فَإِنَّهُھمْ  ااِإلْثِم٬، ُعمَّ  

 
.االَمطاففِ  نهھايیةِ  في سيیُْقطَعوننَ  ألنَّهھُم ااألشراارِر؛ من االَغيیرةةِ  من لنا تحذيیرٌ  ناووهھھھُ   

 
التِنا نوااِصلُ وو :فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االتاِسعِ  إإلى شريینَ وواالعِ  االحادديي منَ  ااألعدااددِ  في تأمُّ  

 
ببَّ  ااْخشَ  ااْبنِي٬، يیَا’’  يیَْعلَمُ  وَوَمنْ  بَْغتَة٬ً، تَقُوممُ  بَليِیَّتهَُھمْ  ألنَنَّ  ااْلُمتَقَلِّبيِیَن٬، تَُخالِطِ  َال . وَوااْلَملِكَ  االرَّ
 يیَقُوللُ  َمنْ . َصالَِحةً  ليَْیَستْ  ااْلُحْكمِ  فِي ااْلُوُجوههِ  ُمَحابَاةةُ : لِْلُحَكَماءِ  أأيَْیًضا هھھھِذههِ . ِكليَْیهِھَما َءهھھُھَمابََال 

يیرِ  رِّ ةُ ااْلَعا تَُسبُّهھُ  "ِصدِّيیقٌ  أأَْنتَ ": لِلشِّ ُعوببُ  تَْلَعنهُھُ . مَّ ا. االشُّ بُوننَ  االَِّذيینَ  أأَمَّ  فيَیَْنَعُمونَن٬، يیَُؤددِّ
 ااْلَخارِرججِ  فِي َعَملَكَ  هھھَھيیِّئْ . ُمْستَقيِیمٍ  ممٍ بَِكَال  يیَُجاوِوببُ  َمنْ  َشفَتَا تُقَبَّلُ . َعليَْیهِھمْ  تَأْتِي َخيْیرٍ  وَوبََرَكةُ 
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ههُ   تَُخادِدععُ  فهََھلْ  َسبٍَب٬، بَِال  قَِريیبِكَ  َعلَى َشاهھھِھًداا تَُكنْ  َال . بيَْیتَكَ  تَْبنِي بَْعدُ  َحْقلَِك٬، فِي وَوأأَِعدَّ
"‘‘.َعَملهِھِ  ِمْثلَ  ااِإلْنَساننِ  َعلَى أأرَُرددُّ . بهِھِ  أأَْفَعلُ  هھھھَكَذاا بِي فََعلَ  َكَما": تَقُلْ  َال  بَِشفَتيَْیَك؟  

 
 أأالَّ  هھھھنا وواالمقصوددُ  االنَّاسس٬، بيینَ  شائعٌ  هھھھو ما فعلَ ن الَّ أأ نصيیحةً  نِجدُ  االمقطِع٬، هھھھذاا ِختاممِ  في

سوللِ  بولسَ  ررسالة في االمقدَّسس االكتاببُ  يیعلُِّمنا بل. بكَ  فعلوهه ما بهِِھم تفَعلَ   ررووميیة أأهھھھلِ  إإلى االرَّ
:عشر االتاسعَ  وواالعدددِ  عشر االثاني ااألصحاححِ   

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

 
.ألنفِِسنا ننتَقِمَ  أأنن بدللَ  للرببِّ  االتأدديیبَ  نتُرككَ  أأنن لنا فاألفَضلُ   

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
مَ  يیستطيیعُ  نمَ  هھھھو وواالفاضلَ  االحكيیمَ  ااإلنساننَ  أأننَّ  برناَمِجنا من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا  في االتحكُّ

 يیولهَھوومَ  باتهِھغْ ووررَ  أأفكارَرهه يیحفَظَ  أأنن ااقاددررً  حيینهَھا يیكوننُ  ألنَّهھ ؛ةاالشخصيیَّ  وااتهِھهھْ ووشَ  باتهِھغْ ررَ 
.حيیحٍ صَ  رتيیبٍ تَ ب  

 
التِنا كتشَ  االقسُّ  يیتابِعُ  وففس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في  في تأمُّ

.قِ مَ حااأل شَّخصِ لل االمقدَّسسِ  االكتاببِ  عريیفَ تَ  يیتناوَوللُ  حيیثُ  ٬،ااألمثالل ِسفرِ   
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

يیَّة تُدرَركك أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا  كلِّ  لِبِناءِ  وواالفهھمِ  االحكمةِ  إإلى ااإلصغاءِ  أأهھھھمِّ
 ليیكوننَ  حيیاتهِھم٬، في وومستَقيیميینَ  حكماءَ  عائلتِكَ  أأفرااددُ  يیكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. حيیاتِكَ  أأرركاننِ 
ددَ  يیكوننَ  أأنن بدللَ  وومجِدهه٬، االعليِّ  هللاِ  لنوررِ  مكانًا بيیتُُكم  أأخيیًراا وونصلِّي .فيیهھ تسُكنوننَ  منزللٍ  مجرَّ
 ِحضنِ  إإلى عائًداا نهھَضَ ت أأننْ  ٬،سقْطتَ  متى ووتذكَّرْ . عليَیك بِرههووصَ  االرببِّ  أأناةةِ  بِطوللِ  تثِقَ  أأنن

!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . أأبًداا ظظنَّكَ  يیُخيیِّبَ  لنوو ٬،ككَ ظرُ سيینتَ  االذيي االرببِّ   


