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مةاالمقدِّ   
)االبرنامج مممقدِّ (  

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

 
َرنا برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلقةِ  في التهِھ في تشك االقسُّ  ذذكَّ  معَ  لِ االتعقُّ  لةَ حاووَ مُ  أأننَّ  تأمُّ

.قتللوَ  ةٌ عضيیَ مَ  هھھھي ااألحمقِ   
 

هھًا هھددررااستَ  تَشك االقسُّ  يیتابِعُ  سوفف ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم قةِ لَ حَ  ووفي  موجِّ
.لِ سَ االكَ  حيیاةةَ  خذَ نتَّ  أأالَّ  لنا سسِ االمقدَّ  االكتاببِ  شجيیعِ تَ  على ركيیَزناتَ   

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

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

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

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االراابِعِ  ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  منهھ٬، وواالثالثيینَ  وواالحادديي االثالثيینَ  وواالَعددَديینِ  ٬،ِعشريینوواال  

 
ُجلِ  وَوبَِكْرممِ  ننِ ااْلَكْسَال  بَِحْقلِ  َعبَْرتتُ ’’  وَوقَدْ  ااْلقَِريیُص٬، ُكلَّهھُ  ههُ َعَال  قَدْ  هھھُھوَ  فَإذَِذاا ااْلفهَْھِم٬، االنَّاقِصِ  االرَّ

.‘‘ااْنهَھَدممَ  ِحَجارَرتهِھِ  وَوِجَدااررُ  وَوْجهَھهھ٬ُ، ااْلَعْوَسجُ  َغطَّى  
 

 من يیكوننُ  فسوفف ٬،االمستَِمع عزيیزيي لك٬، مألوفةً  االمثاليیَّةُ  ةُ زررااعيیَّ اال ااألررااضي كانَتِ  إإذذاا
ررُ  َعليَیكَ  االسَّهھلِ   وضوعةً مَ  ةِ مَ رْ بالكَ  االمحيیطةُ  وررِ االسُّ  ِحجاررةةُ  تكوننُ  فمثًال٬،. دشهھَ االمَ  هھھھذاا تصوُّ

ا. بهھا لالعتِناءِ  أأصحابهُھا يیجتهَِھدُ  االتي االُكرووممِ  في ةٍ قمنسَّ  بصوررةةٍ   وررُ فالسُّ  ٬،االَكْسالننِ  عندَ  أأمَّ
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 عليیهھ ددُ يیشدِّ  ااألمثاللِ  ِسفرَ  نجدُ  االذيي ااألمرُ  ووهھھھو االكسل٬، في هھھھذاا تفسيیرُ  وويیقعُ . ًمادِ نهھَ مُ  يیَكوننُ 
.عدَّةةٍ  موااِضعَ  في ِرههططِ خامَ  ووعلى  

 
التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   االراابعِ  إإلى وواالثالثيین االثاني من ددِ ااعدااأل في االَكسالننِ  صوررةةِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االراابِعِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ   

 
هْھتُ  نَظَْرتتُ  ثُمَّ ’’  ااْليیََديْینِ  وَوططَيُّ  قَليِیٌل٬، نَُعاسسٌ  بَْعدُ  قَليِیلٌ  نَْوممٌ : تَْعليیًما وَوقَبِْلتُ  رَرأأيَْیتُ . قَْلبِي وَووَوجَّ

قُودِد٬، قَليِیًال  .‘‘َكَغاززٍ  وَوَعَوزُزككَ  َكَعدَّااءٍ  فَْقُرككَ  فيَیَأْتِي لِلرُّ  
 

 ِسفرِ  في قبلُ  من ظظهھَرَ  االعدددَ  هھھھذاا أأننَّ  نذُكرَ  وورربَّما. ننِ سالللكَ  اررسً ددَ  االمقطَعِ  هھھھذاا في وونرىى
.االعاشر وواالعدددِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  في ااألمثاللِ   

 
 ًكالِ مَ  صاررَ  حيین ايیَّ قِ زَ حَ  هھاعَ مَ جَ  أأمثاللٌ  ووفيیهھ ٬،شريینوواالعِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ قِ نتَ لنَ وو

 أأنن االمفيیدِ  وومنَ . االملكِ  ةِ بَ تَ كَ  يیَدِ  على ااألمثالل ِسفرِ  ىلإإ ااألمثاللُ  هھھھذهه تْ فَ يیضأأُ وو ٬،يیهَھوذذاا على
 لكنْ . االقاعع إإلى هھقبل االمملَكةُ  ووَصلَتِ  أأنن بعدَ  ٬،وورَرخاءٍ  ةٍ هھضَ نَ  عهْھدَ  كاننَ  َحَزقيِیَّا عهھدَ  أأننَّ  نذُكرَ 
 يهھھھ ووكما. االشعب أأفرااددِ  بيین ةً قوميیَّ  حركةً  كانتوو ة٬،ررووحيیَّ  نهھضةٌ  حَصلَتْ  ُملَكهھ٬، بدأأ حيین

 دُ جِ تَ  ووحيینَ . هللا كلمةِ  إإلى جوععٌ ووررُ  فٌ غَ ووشَ  ااهھھھتماممٌ  هھھھناكك يیكوننُ  ة٬،ررووحيیَّ  هھضةٍ نَ  أأيیَّةِ  في االحاللُ 
 االنهھضةَ  ألننَّ  ااألُفِق؛ في ةً حقيیقيیَّ  ضةً هھْ نَ  هھھھناكك أأننَّ  عرففْ فا هللا٬، بكلمةِ  حقًّا يینمِّ هھتَ مُ  االناسسَ 
 كلمةِ  عن وننَ ثبحَ يی ايیَّ قِ زَ حَ  ةُ بَ تَ كَ  بدأأ ووهھھھكذاا. االمقدَّسةِ  باألسفاررِ  دًداامتجدِّ  ااهھھھتماًما بُ تجلِ  ما دداائًما
 ااألصحاححِ  من للُ ااألووَّ  االعدددُ  رُ فسِّ يیُ  لذاا. فرِ سِّ اال إإلى أأضافوهھھھاوو ااألمثالل هھھھذهه ووووجدوواا ٬،هللا

:فيیهھ وونقرأأُ  ٬،كلَّهھ ااألمرَ  وواالعشريین االخامسِ   
 

‘‘.يیهَُھوذَذاا َملِكِ  َحَزقيِیَّا رِرَجاللُ  نَقَلهََھا االَّتِي ُسليَْیَماننَ  أأَْمثَاللُ  أأيَْیًضا هھھھِذههِ ’’  
 

.ااألمثالل ِسفرِ  إإلى ووأأضافوهھھھا وونسخوهھھھا ٬،ااألمثالل هھھھذهه دووااجَ ووَ  َحَزقيِیَّا رِرجاللَ  أأننَّ  هھھھُنا إإذًذاا نرىى  
 

:فيیهِھما ووجاءَ  ٬،شريینوواالعِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثِ  االثاني يیناالعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
 

٬، ااَلسََّماءُ . ااألَْمرِ  فَْحصُ  ااْلُملُوككِ  وَوَمْجدُ  ااألَْمِر٬، إإِْخفَاءُ  هللاِ  َمْجدُ ’’  لِْلُعْمِق٬، وَوااألرَْرضضُ  لِْلُعلُوِّ
.‘‘تُْفَحصُ  الَ  ااْلُملُوككِ  وَوقُلُوببُ   

 
تَ  هھوومعرفتَ  هھتَ كمَ حِ  أأخفى ما كثيیًراا االرببَّ  أأننَّ  هھھھو االِكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، وواالتعليیقُ   هھووقوَّ

 ؛ااألمرِ  في حثِ االبَ  في هھھھو االملكِ  جدَ مَ  لكنَّ . وننِ االكَ  أأسرااررَ  ذذلك ِضمنِ  من أأخفىوو ؛هھووقدررتَ 
 ووكذلك. االسَّريیعِ  بالنَّظَرِ  فِ كتَ يیَ  وولم ااألموررَ  صَ حَ فَ  إإننْ  شأنهُھ وويیعلو االملكُ  ذذلك دُ سيیتمجَّ  إإذذ
.لِ ااألفضَ  نحوَ  الدِدههبِ  أأحوااللُ  تصيیرُ  فسوفف شيء٬، كلِّ  في اقً قِّ دَ مُ  االملكُ  يیكوننُ  حيین  
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 منهھ٬، وواالخامسِ  االراابعِ  نِ يیاالعدددَ وو ٬،شريینوواالعِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 

:فيیهِھما ووجاءَ   
 

َغلَ  أأزَِزللِ ’’ ِة٬، ِمنَ  االزَّ ائِغِ  إإِنَاءٌ  فيَیَْخُرججَ  ااْلفِضَّ يیرَ  أأزَِزللِ . لِلصَّ رِّ  فيَیُثَبَّتَ  ااْلَملِِك٬، قُدَّااممِ  ِمنْ  االشِّ
.‘‘بِاْلَعْدللِ  ُكْرِسيیُّهھُ   

 
 هللاُ  فيیهھ رُ ختبِ سيیَ  وًمايیَ  هھھھناكك أأننَّ  نعرففُ  ااإلططارِر٬، هھھھذاا ووفي. لغَ االزَّ  منَ  صَ االتخلُّ  هھھھنا نرىى

 قيیمُ سيیُ  عندئذٍ . مجِدهه أأماممَ  فُ قِ نَ  حيین لِ غَ االزَّ  منَ  صُ االتخلُّ  جرييووسيیَ  ٬،ارربالنَّ  أأعمالَنا االمجيیدُ 
.لِ غَ االزَّ  كلَّ  يیلَ زيیُ  أأنن بعدَ  بالبرِّ  هھملكوتَ  االرببُّ   

 
: فيیهِھما وونقرأأُ  ٬،شريینوواالعِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  منَ  عِ وواالسابِ  سسِ االساددِ  يینِ االعدددَ  إإلى ااآلننَ  نصلُ   

 
 إإِلَى اارْرتَفِعْ : لَكَ  يیُقَاللَ  أأنَنْ  َخيْیرٌ  ألَنَّهھُ  ااْلُعظََماِء٬، َمَكاننِ  فِي تَقِفْ  وَوَال  ااْلَملِِك٬، أأََماممَ  تَتَفَاَخرْ  ال’’

ئيِیسِ  َحْضَرةةِ  فِي تَُحطَّ  أأنَنْ  ِمنْ  هھھُھنَا٬، ‘‘.َعيْینَاككَ  رَرأأَْتهھُ  االَِّذيي االرَّ  
 

 عشَر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في االشأننِ  هھھھذاا في االمسيیحِ  يیسوععَ  تعليیمَ  هھھھُنا نذُكرُ  وورربَّما
:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،االعاِشرِ  إإلى االثامنِ  منَ  ددِ ااعدووااأل  

 
لِل٬، االُمتَّكإ في تتَِّكئْ  فال ُعرسسٍ  إإلَى أأَحدٍ  ِمنْ  دُدعيیتَ  َمتَى’’  دُدعيَ  قد يیكوننُ  ِمنكَ  أأكَرممَ  لََعلَّ  ااألووَّ

 تأُخذُ  بَخَجلٍ  تبتَِدئئُ  فحيینَئذٍ . لهھذاا َمكانًا أأعطِ : لكَ  وويیقوللَ  اههُ ووإإيیَّ  دَدعاككَ  االذيي فيیأتيَ . ِمنهھُ 
 االذيي جاءَ  إإذذاا حتَّى ااألخيیِر٬، االَمْوِضعِ  في ووااتَِّكئْ  فاذذهھھَھبْ  دُدعيیتَ  َمتَى بل. ااألخيیرَ  االَمْوِضعَ 

‘‘.معكَ  االُمتَِّكئيینَ  أأماممَ  َمجدٌ  لكَ  يیكوننُ  حيینَئذٍ . فوققُ  إإلَى ااررتَفِعْ  َصديیُق٬، يیا: لكَ  يیقوللُ  دَدعاككَ   
 

.ااألمثاللِ  ِسفرِ  في االحكيیمُ  ُسليَیماننُ  ررووااهه االذيي للَمثَلِ  مشابهِھٌ  هھھھُنا يیسوععَ  تعليیمَ  أأننَّ  فيیبدوو  
 

:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  من االعاِشرِ  إإلى االثامن من ااألعدااددِ  إإلى قلُ ووننتَ   
 

 دَدْعَوااككَ  أأَقِمْ . قَِريیبُكَ  يیُْخِزيیكَ  ِحيینَ  ااآلِخرِ  فِي َشيْیئًا تَْفَعلَ  لِئَالَّ  ااْلِخَصامِم٬، إإِلَى َعاِجًال  تَْبُرززْ  ال’’
اِمُع٬، يیَُعيیَِّرككَ  لِئَالَّ  َغيْیِركَك٬، بِِسرِّ  تُبحْ  وَوَال  قَِريیبَِك٬، َمعَ  .‘‘فَِضيیَحتُكَ  تَْنَصِرففَ  فَال االسَّ  

 
اا ةً يیَّ حَ  ااررً وَ صُ  هھھھُنا وونرىى  االلُّجوءِ  بدللَ  االِخصاممِ  عنِ  ووااالبتِعاددِ  االغَضِب٬، معَ  االتعاُملِ  في جّدً
.َسريیًعا إإليیهھ  

 
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  منَ  عشر االحادديي االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
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ٍة٬، ِمنْ  َمُصوغغٍ  فِي ذَذهھھَھبٍ  ِمنْ  تُفَّاححٌ ’’ .‘‘َمَحلِّهَھا فِي َمقُولَةٌ  َكلَِمةٌ  فِضَّ  

 
 نْ مِ  َمصوغغٍ  في وضوععٌ مَ  هھلكنَّ  لذيیًذاا٬، هھھھبيُّ االذَّ  اححُ فَّ االتُّ  كاننَ  إإننْ  ففُ أأعرِ  ال أأنِّي هھھھو هھھھُنا ووتعليیقي

 يیقولواا أأنن وهھھھبةٌ مَ  يیهھمدَ لَ  أأشخاصصٌ  ووهھھھُناككَ . محلِّهھا في تُقاللُ  االتي مةِ لِ االكَ  على لثَ مَ  ووهھھھو ٬،ةٍ ضَّ فِ 
 وواالجميیعُ  ٬،جارربالشِّ  علٍ مشتَ  كاننٍ مَ  في هھھھذاا يیوَجد ووقد. االمناسب االوقتِ  في االمناسبَ  االكالممَ 
 فيوو. االتوتُّرِ  فتيیلَ  ععُ وويینزِ  بَ االمناسِ  االكالممَ  االموهھھھوببُ  االشخصُ  هھھھذاا قوللُ يیَ ف ٬،رتوتُّ  حالةِ  في
 أأنن االرببِّ  إإلى أأططلبُ  لذاا! محلِّهھا في تُقاللُ  االتي االكلمةَ  دَ أأمجَ  ماف. ةٍ عتوقَّ م غيیر برااعةٌ  هھھھذاا

.االمناسب االوقتِ  في االمناسبَ  الممِ االكَ  وللِ قَ  وهھھھبةَ مَ  يیُعِطيیَنا  
 

 يینبغي االذيي االمناسب االكالممَ  نعرففُ  أأنَّنا معَ  نسُكتُ  أأنَّنا أأحيیانًا يیحُدثثُ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي
 هھلُ وقَ  يینبغي االذيي االسليیمَ  االكالممَ  نعرففُ  حيین هھھھذاا عيیبٍ مَ  لوككٍ سُ  أييُّ ف .وقِفِ االمَ  ذذلكَ  في قَولهُھ
 أأننَّ  لالهھھھتِماممِ  وواالمثيیرُ . ووززووجاتِنا ناجِ ااززووأأ مع ىحتَّ  هھھھذاا يیحُدثثُ وو ولهِھ؟قَ  في عوبةً صُ  نِجدُ  لكنَّنا
اا٬، ناَصمتُ  يیُعدُّ  ووهھھھُنا ٬،ناسباالمُ  االكالممِ  وللِ قَ  ِعندَ  كلَّهھا ااألجوااءَ  رَ غيیِّ نُ  أأنن وُوسِعنا في  سيیَّما ال شّرً
.االنِّزااععِ  أأططرااففِ  بيینَ  ما حتَِدمةً مُ  ااألموررُ  كانَتِ  إإذذاا  

 
 االخامسِ  ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االسابِعَ  إإلى عشر االثاني من ااألعدااددِ  في ددررااستَنا وونتابِعُ 

:افيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  
 

 يیَْوممِ  فِي االثَّْلجِ  َكبَْرددِ . َساِمَعةٍ  ألذُُذننٍ  ااْلَحِكيیمُ  ااْلُمَوبِّخُ  إإِْبِريیٍز٬، ِمنْ  وَوُحلِيٌّ  ذَذهھھَھبٍ  ِمنْ  قُْرططٌ ’’
ُسوللُ  ااْلَحَصادِد٬، ُجلُ  َمطٍَر٬، بَِال  وَورِريیحٌ  َسَحاببٌ . َسادَدتهِھِ  نَْفسَ  يیَُرددُّ  ألَنَّهھُ  لُِمْرِسليِیهِھ٬، ااألَِميینُ  االرَّ  االرَّ
ئيِیُس٬، يیُْقنَعُ  ااْلَغَضبِ  بِبُْطءِ . َكِذببٍ  بهَِھِديیَّةِ  ااْلُمْفتَِخرُ   أأوََوَجْدتتَ .  ااْلَعْظمَ  يیَْكِسرُ  االلَّيیِّنُ  وَوااللَِّساننُ  االرَّ

 ِمْنكَ  يیََملَّ  لِئَالَّ  قَِريیبَِك٬، بيَْیتِ  فِي َعِزيیَزةةً  رِرْجلَكَ  ااْجَعلْ . فَتَتَقيَیَّأهَهُ  تَتَِّخمَ  لِئَالَّ  ِكفَايیَتََك٬، فَُكلْ   ؟َعَسًال 
‘‘.فيَیُْبِغَضكَ   

 
 االمستَِمع٬، عزيیزيي الِحقًا٬، تقرأأهھھَھا أأنن يیمكنُ  لذاا ٬،بنفِسهھا نفَسهھا تفسِّرَ  ااألعدااددَ  هھھھذهه أأننَّ  ووأأررىى

.االيیوميیَّة حيیاتِكَ  على تطبِّقهَھا أأوو فيیهھا ووتتأمَّلَ   
 

 ااألصحاححِ  منَ  االِعشريینَ  إإلى عشرَ  االثامنَ  منَ  ددِ ااعدااأل إإلى االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ااآلنَن٬، ووَصْلنا
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االخامسِ   

 
٬، وَوَسهْھمٌ  وَوَسيْیفٌ  ِمْقَمَعةٌ ’’ ُجلُ  َحاددٌّ  وَورِرْجلٌ  َمهْھتُوَمةٌ  ِسنٌّ . زُزووررٍ  بَِشهَھادَدةةِ  قَِريیبهَھُ  ااْلُمِجيیبُ  االرَّ

يیقِ  يیَْوممِ  فِي بِاْلَخائِنِ  االثِّقَةُ  ُمَخلََّعة٬ٌ،  نَْطُروونٍن٬، َعلَى َكَخلٍّ  ااْلبَْردِد٬، يیَْوممِ  فِي االثَّْوببِ  َكنَْزععِ . االضِّ
.‘‘َكئيِیبٍ  لِقَْلبٍ  أأََغانِيَّ  يیَُغنِّي َمنْ   
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 يیُنتِجُ  هھھھذاا أأننَّ  راامم٬،االكِ  مستَِمعيَّ  تعِرفونن٬، رربَّما بيیز؟االخَ  صودداا على خّالً  ووووضعتَ  سبق هھھھل
 االشَّْخصِ  قلبِ  في االقاسي االتفاُعلِ  هھھھذاا يیُشبهِھ ما وويیحُدثثُ . ما نوًعا قويیًّا يیًّاكيیميیاووِ  تفاُعًال 
.لهھ االَغناءِ  عندَ  االكئيیبِ   

 
 االخامسِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالثاني شريینوواالعِ  االحادديي يینِ االعدددَ  نقرأأُ  ووااآلننَ 

:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  
 

ككَ  َجاععَ  إإنِنْ ’’  رَرأْأِسهِھ٬، َعلَى َجْمًراا تَْجَمعُ  فَإِنَّكَ  َماًء٬، فَاْسقهِھِ  َعِطشَ  وَوإإنِنْ  .ُخْبًزاا فَأطَْطِعْمهھُ  َعُدووُّ
ببُّ  ‘‘.يیَُجازِزيیكَ  وَواالرَّ  

 
سوللُ  بولسُ  سَ ااقتبَ  ووقد  وواالعدددِ  عشر االثاني ااألصحاححِ  ررووميیة سالةِ ررِ  في اتتِ االكلم هههھھھذ االرَّ
:قاللَ  حيین شريین٬،االعِ   

 
ككَ  َجاععَ  فَإنِنْ ’’ ‘‘.فَأطَْطِعْمهھُ  َعُدووُّ  

 
 أأمرٌ  هھھھناكك مارربَّ وو. ئاالسيیِّ  باألمرِ  ليیس حمِ االفَ  عَ مْ جَ  أننَّ ب يیقيینٍ  على أأنا ؟الممَ االكَ  هھھھذاا عنىمَ  ماف
ماننِ  ذذلك في عاددااتتِ  في لُ فعَ يیُ  كاننَ  ما  ررأأسسِ  على مِ حْ االفَ  عِ ضْ ووَ  عنىلمَ  لَ أأفضَ  ًماهھْ فَ  عطيینايیُ  االزَّ

 هھھھو االمعنى يیكوننَ  أأنن االمفسِّريینَ  بعضُ  ااقترححَ وو. هھررأأسِ  ققَ رْ حَ  عنييیَ  ال شكٍّ  ددوونن هھلكنَّ . رااآلخَ 
 يیتهَھ٬،فسقَ  َعِطًشا كانن ووإإننْ  ؛ووأأططعمتهَھ جائًعا ككعدووُّ  كاننَ  إإننْ  آآَخر٬، عبيیرٍ بتَ . ييِ زْ بالخِ  ااالحترااققُ 
 من نادفُ هھھھَ  يیكوننَ  أأالَّ  بدَّ  ال لكنْ . هھھھذاا االَخيیرِ  عملَ  ئُ سيیكاف االرببُّ وو هھ٬،يیِ زْ خِ بِ  يیحترققُ  تجعلهُھ فأنت
٬، ررأأسسِ  على مًرااجَ  ضعَ ن أأنن ااألمر  ممَ رَ وواالكَ  يیبةَ االطِّ  هھھھو االداافعُ  يیكوننَ  أأنن يیجبُ  بل االعدووِّ

.وواالمحبَّةَ   
 

:فيیهھ وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االخاِمسِ  ااألصحاححِ  من شريینوواالعِ  االثالثِ  دددِ االعَ  إإلى ااآلننَ  وونَِصلُ   
 

َماللِ  رِريیحُ ’’ .‘‘ثَالِبًا لَِسانًا يیَْطُرددُ  ااْلُمْعبِسُ  وَوااْلَوْجهھُ  ااْلَمطََر٬، تَْطُرددُ  االشِّ  
  

 هھھھذاا معَ  االتَّعاُملُ  يیكوننَ  أأنن وويیجبُ . ااآلخريین غتاببُ يیَ  َمن هھھھو بَ ثالِ اال خصَ شَّ اال إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 
 كيیف؟. االثالبَ  ساننَ االلِّ  ددُ طرُ يیَ  سُ االعابِ  جهھُ الوَ ف بإيیقافهِھ؛ فيیلٌ كَ  هھھھذااوو حاِسًما٬، تعاُمًال  االشَّخصِ 

 لكنْ . إإليیهھ ااإلنصاتتِ  في فًاغَ شَ  االسَّاِمعوننَ  يیُظهِھرُ  حيینَ  بَحماسةٍ  يیشُعرُ  ااآلخريین غتاببُ يیَ  نمَ  ألننَّ 
 كثيیًرااوو. بهھ االنَّاسسَ  يیحدِّثثُ  االذيي غتيیاببِ ااال كالممَ  يیُتابِعَ  لنف بكالِمهھ٬، ووتَرحابًا فًاغَ شَ  دْ جِ يیَ  لم إإننْ 
 يیسمعُ  نمَ  أأننَّ  ناهھھھُ  يیعلُِّمنا سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  لكنَّ  ااآلخريین٬، غتاببُ يیَ  االذيي االشخصَ  نلوممُ  ما

 قالل ووقد. هھالمِ كَ  ففُ اقإإيی االوااِجبِ  من كانن ألنَّهھ االمسؤووليیَِّة؛ من زًءااجُ  حِملُ يیَ  فهھو ٬،للُمغتاببِ 
:عشر االحادديي وواالعدددِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  سَ أأفسُ  أأهھھھلِ  إإلى ررسالتهِھ في سوللُ االرَّ  بولسُ   
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.‘‘وَوبُِّخوهھھَھا بِاْلَحِرييِّ  بَلْ  ااْلُمْثِمَرةةِ  َغيْیرِ  االظُّْلَمةِ  أأَْعَماللِ  فِي تَْشتَِرُكواا وَوال’’  
 

.ااآلخريینَ  ااغتيِیاببِ  عن فيیتوقَّ  بَ االثالِ  االلساننَ  يیجعلُ  ما هھھھو هھھھذااوو  
 

التِنا وونوااِصلُ   ووجاءَ  منهھ٬، وواالعشريین االراابعِ  االعدددِ وو وواالِعشريیَن٬، االخاِمسِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
: فيیهھ  

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

 
 االمثلَ  هھھھذاا عوااضَ ووَ  بةَ تَ االكَ  لكنَّ  ٬،برناَمِجنا من سابِقةٍ  َحلَقةٍ  في لهھذاا شبيیهھًا َمثًَال  تناوَوْلنا ووقد
.ااألمر بهھذاا كثيیًراا ريینمتأثِّ  كانواا هھمأأنَّ  االوااضحِ  منف ٬،هھھھنا  

 
 شريینوواالعِ  االخامسِ  من ووااألعدااددِ  وواالِعشريیَن٬، االخاِمسِ  ااألصحاححِ  ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  منهھ٬، وواالِعشريینَ  االثامنِ  إإلى  

 
رَرةةٌ  َعيینٌ  .بَعيیَدةةٍ  أأررضضٍ  ِمنْ  االطَّيیِّبُ  االَخبَرُ  َعطشانٍَة٬، لنَفسٍ  بارِردَدةةٌ  يیاههٌ مِ ’’  وويیَنبوععٌ  ُمَكدَّ
دِّ  فاِسٌد٬، رِّ  أأماممَ  االُمنَحني يیقُ االصِّ  اسسِ االنَّ  ووططَلَبُ  بَحَسٍن٬، ليیس االَعَسلِ  ِمنَ  كثيیرٍ  أأكلُ . يیرِ االشِّ

ُجلُ  سورٍر٬، بال ُمنهَھِدَمةٌ  ديینةٌ مَ . ثَقيیلٌ  أأنفُِسهِھمْ  َمجدَ  .‘‘ررووِحهھِ  علَى ُسلطاننٌ  لهھُ  ليیس ذيياالَّ  االرَّ  
 

 ددووننَ  االتي ديینةِ المَ ك ووهھھھو. دداائًما أأعصابهَھ دُ فقِ يیَ  شخصٌ  هھھھو ررووِحهھ في مُ تحكَّ يی ال االذيي لُ جُ االرَّ وو
 االساددسسَ  ااألصحاححِ  في سابقًا يیماننُ لَ سُ  قاللَ  ووقد. أأسوااررٍ  ددووننَ  رةةً سِ نكَ مُ  تكوننُ  االتي أأوو ٬،اتتٍ فاعددِ 

:وواالثالثيین االثاني وواالعدددِ  عشرَ   
 

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

ااء مستَِمعيَّ  ٬،أأررووااَحنا كَ ملِ نَ  أأنن االرببُّ  نادْ ساعِ فَْليیُ  .ااألعزَّ  
 

:فيیهھ ووجاءَ  منهھ٬، للِ ااألووَّ  وواالعدددِ  شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلنن لِ ننتقِ لوو  
 

يْیفِ  فِي كالثَّْلجِ ’’ .‘‘بِاْلَجاهھھِھلِ  الئِقَةٍ  َغيْیرُ  ااْلَكَرااَمةُ  هھھھَكَذاا ااْلَحَصادِد٬، فِي وَوَكاْلَمطَرِ  االصَّ  
 

 يین٬،بَ ناسِ مُ  غيیرُ  أأمرااننِ  ماهھُ أأنَّ  يهھھھ صادداالحَ  في طرِ وواالمَ  ٬،يیفاالصَّ  في ليیدِ االجَ  ووررااءَ  االفكرةةُ وو
 فيیهھا توجدُ  بالددٌ  فهھناكك ؛ااألمثاللِ  صاحبِ  لُمناخخِ  مناسبٌ  أأمرٌ  شكٍّ  ددووننَ  ووهھھھذاا. معقوليَین ووال
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يیفِ  ووقتِ  في أأمطاررٌ   تلك أأننَّ  ووكما. عناههمَ  في بل لِ ثَ االمَ  ةِ يیَّ رفِ حَ  في االفكرةةُ  تِ يیسَ لَ ف. االصَّ
.بهھ قُ يیلت ووال ٬،االجاهھھھلَ  بُ تناسِ  ال االكراامةُ  فكذلك ٬،بعضٍ  مع هھابعضُ  تتماشى ال ااألموررَ   

 
:فيیهھ ووجاءَ  ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  منَ  االثاني االعدددِ  إإلى ااآلننَ  وونأتي  

 
نُونَةِ  لِْلفََرااررِ  َكاْلُعْصفُوررِ ’’ .‘‘تَأْتِي َال  َسبَبٍ  بَِال  لَْعنَةٌ  َكذلِكَ  لِلطَّيیََراانِن٬، وَوَكالسُّ  

 
 لَعنتهَھ ألننَّ  ذذلَك؛ بشأننِ  تقلقْ  فال ٬،سببٍ  بال يیلعنَك أأنن شخصٌ  للَ حاووَ  إإننْ  أأنَّهھ هھھھي هھھھنا وواالفكرةةُ 

 االلعنةَ  أأننَّ  غيیر. عليیهھم عنةٍ لَ  بَِوْضعِ  شخصٌ  دُدهھھھمهھدِّ يیُ  حيین أأشخاصصٌ  يیقلق ما ووكثيیًراا. تِمَّ ت لن
.تحُدثثَ  لن سببٍ  ددوونن االتي  

 
:يیقوللُ  ووهھھھو ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  منَ  االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
ْوططُ ’’ .‘‘ااْلُجهھَّاللِ  لِظَهْھرِ  وَوااْلَعَصا لِْلِحَمارِر٬، وَوااللَِّجاممُ  لِْلفََرسسِ  االسَّ  

 
 االجاهھھِھلَ  أأننَّ  إإلى شيیرَ نُ  أأنن االالئقِ  وومن. بتاتًا االجاهھھھلَ  ممُ حترِ يیَ  نْ كُ يیَ  لم االَحكيیمَ  ننَّ أأ االوااضحِ  من
يیاققِ  هھھھذاا في  االراابعَ  االمزموررِ  في ددُ ددااووُ  قاللَ  فقد. االقدُّووسسِ  هللاِ  عنِ  عدَ االبُ  دُ يیتعمَّ  َمن هھھھو االسِّ
:للااألووَّ  وواالعدددِ  عشر  

 
."‘‘إإِلهھٌ  ليَْیسَ ": قَْلبهِھِ  فِي ااْلَجاهھھِھلُ  قَاللَ ’’  

 
.ووووصايیاهه االرببِّ  ققِ رُ ططُ  عن بتَِعدُ يی نمَ  بل وواالكتابة٬، االقرااءةةَ  يیعرففُ  ال نمَ  ليیس إإذًذاا فالجاهھھھلُ   

 
 وواالخامسَ  االراابعَ  االعددَديینِ  نقرأأُ  حيیثُ  ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  في ددررااستَنا وونتابِعُ 
:فيیهِھما ووجاءَ  منهھ٬،  

 
 الَّ لئَ  َحماقَتهِھِ  َحَسبَ  االجاهھھِھلَ  جاوِوببِ . أأَْنتَ  تَْعِدلهَھُ  لِئَالَّ  َحَماقَتهِھِ  َحَسبَ  ااْلَجاهھھِھلَ  تَُجاوِوببِ  ال’’

.‘‘نَفِسهھِ  َعيینَيْ  في َحكيیًما يیكوننَ   
 

 قوللُ سيیَ  حيیثُ  ٬،قتِ وَ لل عةً ضيیَ مَ  ااهھھھذ في ألننَّ  ؛جاهھھھل مع دللٍ جَ  في لَ دخُ ن الَّ أأ االكالممُ  وويیعني
 بهھ٬، أأنفَُسنا ساوويينُ  فسوفف ٬،كُمالحظاتهِھ جاهھھھلة بمالحظاتتٍ  ههْبناجأأ ووإإننْ  .جاهھھھلةً  مالحظاتتٍ 

.َجهْھلهِھ ىىوستَ مُ  إإلى ووننحِدررُ   
 

ا اابِع٬، مخالِفًا ظظاهھھھريیًّا فيیبدوو االخامُس٬، االعدددُ  أأمَّ ممَ  أأنن عليَینا إإننَّ  يیقوللُ  االوااقعِ  في لكنَّهھ للرَّ  نقوِّ
.نفِسهھ َعيینَي في َحكيیمٌ  أأنَّهھ يیظنَّ  لئالَّ  االجاهھھھِل٬، َحماقةَ   
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ا تهِھ٬،ماقَ حَ  بِ سَ بحَ  مَ تكلَّ نوو ٬،االجاهھھھلِ  معَ  ىىتساوون الَّ أأ عليَینا ننَّ أأ االراابعِ  االعدددِ  في يیظهھرُ  ووهھھھكذاا  أأمَّ
.كيیًماحَ  نفَسهھ يیحسبَ  الَّ لئ االجاهھھھلِ  ماقةَ حَ  ظهِھرَ نُ  أأنن عليَینا ننَّ إإ يیقوللُ ف سُ االخامِ  االعدددُ   

 
 ووجاءَ  ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  منَ  االثَّاِمنِ  إإلى سسِ اددِ االسَّ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھا  

 
ْجليَْیِن٬، يیَْقطَعُ ’’  ُمتََدْلِدلَتَانِن٬، ااألَْعَرججِ  َساقَا .َجاهھھِھل يیَدِ  َعنْ  ًماَكَال  يیُْرِسلُ  َمنْ  ظظُْلًما٬، يیَْشَرببُ  االرِّ

ةةِ . ااْلُجهھَّاللِ  فَمِ  فِي ااْلَمثَلُ  وَوَكَذاا  َكَرااَمةً  ااْلُمْعِطي هھھھَكَذاا رُرْجَمٍة٬، فِي َكِريیَمةٍ  ِحَجارَرةةٍ  َكُصرَّ
‘‘.لِْلَجاهھھِھلِ   

 
 إإططالقهِھ من يیتمكَّنَ  لن ألنَّهھ ِمقالعٍع؛ في رَربطًا كريیًما جًرااحَ  أأحدٌ  طَ يیربِ  أأنن لِ هھْ االجَ  نَ مِ  أأننَّ  أأيي
.بهھ تليیقُ  ال ووهھھھي ٬،لٍ لجاهھھھِ  كراامةٌ  ىعطتُ  أأنن َجهْھلِ اال من فإننَّ  ووبِالِمْثِل٬،. ذذلك بعدَ   

 
:فيیهھ وونقرأأُ  ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  منَ  االتاسعِ  االعدددِ  إإلى ااآلننَ  نِصلُ وو  

 
.‘‘ااْلُجهھَّاللِ  فَمِ  فِي ااْلَمثَلِ  ِمْثلُ  َسْكَراانٍن٬، بيِیَدِ  ُمْرتَفِعٌ  َشْوككٌ ’’  

 
 االسَّكرااننَ  ألننَّ  ؛طًاخَ  يیرُ صيیَ  رااننِ كْ االسَّ  دِ يیَ  في مؤذذٍ  ءٍ شي أأييَّ  أأوو االشوككَ  أأننَّ  االَمثَلُ  هھھھذاا وويیَعني

 يیتظاهھھھَرُ  ألنَّهھ ؛أأيیًضا طيیًرااخَ  يیكوننُ  لِ االجاهھھھِ  مِ فَ  في لُ ثَ االمَ . فاتهِھصرُّ ت عن تماًما سؤووللٍ مَ  غيیرُ 
.جاهھھِھلٌ  ووهھھھو بالِحكمةِ   

 
التِنا وونوااِصلُ  :فيیهھ ووجاءَ  منهھ٬، االعاشرِ  االعدددِ وو ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ  

 
.‘‘ااْلُمْحتَاليِینَ  يیَْستَأِْجرُ  أأوَوْ  ااْلَجاهھھِھلَ  يیَْستَأِْجرُ  َمنْ  هھھھَكَذاا ااْلُكل٬َّ، يیَْطَعنُ  رَرااممٍ ’’  

 
 علِ لفِ  حتاليیناالمُ  الستئجاررِ  صويیرٌ تَ  ووهھھھذاا .ووااألصدقاءَ  ااألعدااءَ  يیُصيیبُ  لرااممِ  وررةةٌ صُ  ناهھھھُ وو

 ااستأجرووهه نِ مَ  ررِ رَ ووضَ  ٬،أأعداائهِھ ررِ رَ ضَ  في االجاهھھھلُ  االمحتاللُ  بُ سيیتسبَّ  ٬،االنهھايیة فيوو. االشرِّ 
.االمناسب االوقتِ  في قابهَھمعِ  نالوننَ سيی إإنَّهھُم إإذذ أأيیًضا؛  

 
:فيیهھ وونقرأأُ  ٬،شريینوواالعِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  منَ  عشر االحادديي االعدددِ  إإلى ااآلننَ  وونِصلُ   

 
.‘‘َحَماقَتهَھُ  يیُِعيیدُ  ااْلَجاهھھِھلُ  هھھھَكَذاا قيَْیئهِِھ٬، إإِلَى ااْلَكْلبُ  يیَُعوددُ  َكَما’’  
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سوللَ  بطرسسَ  أأننَّ  وويیبدوو  وواالعدددِ  االثاني ااألصحاححِ  االثانيیة ررسالتهِھ في االعدددَ  هھھھذاا ااقتبسَ  االرَّ
:فيیهھ وونقرأأُ  ٬،وواالعشريین االثاني  

 
ادِدققِ  ااْلَمثَلِ  فِي َما أأََصابهَُھمْ  قَدْ ’’  إإِلَى ُمْغتَِسلَةٌ  ِخْنِزيیَرةةٌ "وو ٬،"قيَْیئهِھِ  إإِلَى َعاددَ  قَدْ  َكْلبٌ " :االصَّ

"‘‘.ااْلَحْمأةَةِ  َمَرااَغةِ   
 

ةتمااالخ  
مم( )جاالبرنامَ  مقدِّ  

 لَحيیاتِنا ضلِ فااأل وومنَ  ٬،االجاهھھھل ماقةِ حَ  عن كثيیًراا ُسليَْیَماننُ  متكلَّ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في
.االِحسباننِ  في االَكلِماتتِ  هھھھذهه نَضعَ  أأنن  

 
التهِھ كتشَ  االقسُّ  تابِعُ سيیُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االُمقبِلةِ  قةِ لَ االحَ  في  ِسفرِ  في تأمُّ

.ااألحمق فاتتِ تصرُّ  عن يیماننُ لَ سُ  ِحْكمةِ  من االمزيیدُ  حيیثُ  ٬،ااألمثالل  
 

ِختاميیَّة كلماتتٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

 االوقتِ  في االمناسبَ  الممِ االكَ  وللِ قَ  وهھھھبةَ مَ  االرببُّ  يیُعِطيیَك أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا
. بسهھولةٍ  أأعصابهَھ يیفقِدُ  ووال ررووِحهھ٬، يیضبِطُ  إإنسانًا تكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي ٬،االمناسب
 االسَّماءِ  لملَكوتتِ  سفيیًراا لتكوننَ  ررأأفاتهِھ٬، ووأأحشاءِ  ااآلببِ  بمحبَّةِ  قلبُك يیمتلئَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . ااألررضضِ  على  


