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االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
-10: 26 ااألمثالل رفس 27 :27  Proverbs 26:10-27:27 

997: ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة  #638 
ااعي سميیث تَشك االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

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

 
 قالهھا االتي االحكيیمةِ  ااألفكاررِ  ببعضِ  معنا يیتشاررككُ  تشك االرااعي كانن االسابقة٬، االحلقةِ  في

.سليیمانن  
 

 على االتركيیزَ  االربب٬، بنعمةِ  ٬،سنوااِصلُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
ا نتعلَُّمهھ أأنن يیمكن ووما ٬،االجاهھھھل .حيیاتِنا في نتجنَّبهَھ كي يیفعلهُھ ممَّ  

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

ا ٬،االعاِشرِ  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  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، االعاِشرِ  وواالَعدددِ  ٬،ِعشريینوواال  

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

 
.أأيیًضا ااستأجرووهه نِ مَ  ررِ رَ ووضَ  ٬،أأعداائهِھ ررِ رَ ضَ  في االجاهھھھلُ  االمحتاللُ  بُ سيیتسبَّ  ٬،االنهھايیة في  

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

 
.‘‘َ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   
 

التِنا وونتابِعُ  :فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  من عشر االثاني االعدددِ  في تأمُّ  
 

جاءُ  نَْفِسهِھ؟ َعيْینَيْ  فِي َحِكيیًما رَرُجًال  أأرََرأأيَْیتَ ’’ جاءِ  ِمنَ  أأكثَرُ  بالجاهھھِھلِ  االرَّ .‘‘بهھِ  االرَّ  
 

 .نفِسهھ عيینَيْ  في االحكيیمُ  ووهھھھو ٬،هھممن أأسوأأ هھھھو نمَ  فهھناكك الل٬،هھَّ االجُ  عن هھھھذاا كلَّ  نالْ قُ  أأنن بعد
 االساددسسِ  ااألصحاححِ  من ااألوولى عشرَ  ااألَحدَ  ااألعدااددِ  في االجاهھھِھلِ  عن قيیلَ  ام سوءِ  فرغمَ 

 أأنَّهھ ذَذَكْرناوو االجاهھھھل٬، من أأسوأأُ  هھھھو عمَّن يیكشفُ  وواالِعشريینَ  االثاني االعدددَ  فإننَّ  وواالِعشريیَن٬،
.ذذااتهھ َعيینَي في االَحكيیمُ   

 
. عليَیهِھما كثيیًراا ااألمثاللِ  ِسفرُ  يیُركِّزُ  شخصيیَّتاننِ  ووهھھھُما ٬،ننِ السْ وواالكَ  قِ ااألحمَ  إإلى نعوددُ  ووااآلننَ 
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االثالثَ  االعدددَ  نقرأأُ  حيیثُ   

 
ْبلُ  االطَِّريیِق٬، فِي ااألََسدُ ": ننُ ااْلَكْسَال  قَاللَ ’’ َواارِرععِ  فِي االشِّ "‘‘.االشَّ  

 
 في أأسدٌ  ناككَ هھھھُ  يیكوننُ  قد إإنَّهھ يیقوللُ  حيیثُ  ٬،لعملاا ىلإإ ججَ خرُ يیَ  الَّ لئ ُعذرًراا يیَِجدُ  االَكسالننَ  أأننَّ  أأيي

 دَ ليیؤكِّ  فيیهھا مبالًَغا صوررةةً  هھھھنا ااألمثاللِ  ِسفرُ  عطيینايیُ وو .للَعَملِ  خرججَ  إإننْ  يیأُكلهُھ ووسوفف االطريیِق٬،
.يیعَملَ  لئالَّ  رًرااااعذأأ الننِ سْ االكَ  ااختِالققِ  فكرةةَ   

 
:فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، عشرَ  االراابعَ  االعدددِ وو وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  لألصحاححِ  ددررااستَنا وونوااِصلُ   

 
.‘‘فَِرااِشهھِ  َعلَى ننُ وَوااْلَكْسَال  َصائِِرهِه٬، َعلَى يیَُدووررُ  ااْلبَاببُ ’’  

 
.ريیِرههسَ  على يیتقلَّبُ  وويیظلُّ  ٬،االنَّوممِ  في ططويیًال  ووقتًا يیستغِرققُ  االَكْسالننَ  أأننَّ  عن عبيیرٌ تَ  ووهھھھذاا  

 
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االخامسَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
ْحفَِة٬، فِي يیََدههُ  يیُْخفِي ننُ ااْلَكْسَال ’’ هھھَھا أأنَنْ  َعليَْیهھِ  وَويیَُشقُّ  االصَّ .‘‘فَِمهھِ  إإِلَى يیَُرددَّ  
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 هھمِ فَ  إإلى ههدَ يیَ  رِجعَ يیُ  أأنن ىحتَّ  ررُ قدِ يیَ  ال االَكسالننَ  هھھھذاا إإننَّ  حيیثُ ! االَكَسلِ  عنِ  ليیغٍ بَ  عبيیرٍ تَ  من هھل يیا
. االَكَسلِ  من َخفِيٌّ  تحذيیرٌ  هھھھذاا ووفي. االحالل هھھھذهه على ظظلَّ  لو جوًعا يیموتتُ  ووسوفف يیأُكَل٬، كي
 ال هھألنَّ  سيیِجُدهه؛ ووبالكاددِ  لطعامِم٬،اا ىلإإ حتاججُ سيیَ  لُ يیعمَ  ال نمَ  إإننَّ  إإذذ ؛االحيیاةة في ثثُ حدُ يیَ  ما ووهھھھذاا
.يیعملَ  أأنن يیريیدُ   

 
 لعدددِ اا إإلى ووَصْلنا ووقد وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  أأمثاللِ  ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:أأيیًضا االَكَسلِ  عن يیقوللُ  ووهھھھو منهھ٬، عشرَ  االساددسسَ   

 
ْبَعةِ  ِمنَ  نَْفِسهھِ  َعيْینَيْ  فِي ِحْكَمةً  أأوَْوفَرُ  ننُ ااْلَكْسَال ’’ .‘‘بَِعْقلٍ  ااْلُمِجيیبيِینَ  االسَّ  

 
.حكيیًما نفَسهھ وويیظنُّ  رِرجالٍل٬، سبعةِ  من أأذذكى نفَسهھ يیعتقِدُ  االَكسالننَ  أأننَّ  أأيي  

 
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االسابعَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
.‘‘تَْعنيِیهھِ  َال  لُِمَشاَجَرةةٍ  وَويیَتََعرَّضضُ  يیَْعبُرُ  َمنْ  هھھھَكَذاا َكْلٍب٬، أأذُُذنَيْ  َكُمْمِسكٍ ’’  

 
لُ  االذيي االفُضوليِّ  عن هھھھو هھھھُنا وواالكالممُ   من لألذذىى يیتعرَّضضُ  فقد تعنيیهھ؛ ال مشاَجرةةٍ  في يیتدخَّ
.َشِرًسا كلبًا يیستفزُّ  كَمن بهھذاا فهھو االمشكالتِت٬، في يیقعُ  رربَّما أأوو االطَرفيَینِ  كال  

 
 وواالِعشريیَن٬، االسادِدسس ااألصحاححِ  من االِعشريینَ  إإلى عشرَ  االثامنَ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ   

 
ُجلُ  هھھھَكَذاا وَوَمْوتًا٬، وَوِسهَھاًما نَارًراا يیَْرِمي االَِّذيي ااْلَمْجنُوننِ  ِمْثلُ ’’  أأَلَمْ ": وَويیَقُوللُ  قَِريیبهَھُ  ااْلَخادِدععُ  االرَّ

اممَ  َال  وَوَحيْیثُ  االنَّارُر٬، تَْنطَفِئُ  ااْلَحطَبِ  بَِعَدممِ . "!أأَنَا أأَْلَعبْ  .‘‘ااْلِخَصاممُ  يیهَْھَدأأُ  نَمَّ  
 

امم عنِ  ووهھھھو ووااضٌح٬، هھھھُنا وواالَكالممُ  .حلَّ  أأيینَما االِخصاممَ  يیُشِعلُ  االذيي االنَّمَّ  
 

التِنا وونوااِصلُ   وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  من شريینوواالعِ  االحادديي االعدددِ  في تأمُّ
:فيیهھ  

 
ُجلُ  هھھھَكَذاا لِلنَّارِر٬، وَوَحطَبٌ  لِْلَجْمرِ  فَْحمٌ ’’ .‘‘االنَِّزااععِ  لِتهَْھيیيِیجِ  ااْلُمَخاِصمُ  االرَّ  

 
. لةٍ عِ مشتَ  مرااتتٍ جَ  مع هھاعُ ضْ ووَ  هھھھو ااألساليیبِ  أأفضلِ  فأَحدُ  م٬،حْ فَ  طعةَ قِ  لَ شعِ يیُ  أأنن أأَحدٌ  ددَ ااأأرر إننْ ف

ةةً  حمُ االفَ  وويیُعدُّ   فَ يیضأأُ  إإننْ وو. مشتعلةٍ  حمٍ فَ  مرااتتِ جَ  معَ  تْ عَ ضِ ووُ  إإننْ  إإالَّ  ٬،شعاللِ ااإل ةَ صعب ماددَّ
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ُجلُ  ؛كرةةُ االفِ  تكُمنُ  ووهھھھُنا. قهُھرْ حَ  لُ سهھُ يیَ  فسوففَ  ٬،لةٍ عِ مشتَ  ناررٍ  لىإإ بٌ شَ خَ   يیُشِعلُ  االمخاِصمُ  فالرَّ
.بِلَّةً  االطِّيینَ  وويیَزيیدُ  االنِّزااععَ   

 
التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالثالثِ  شريینوواالعِ  االثاني يینِ االعدددَ  في تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسَّادِدسسِ   

 
اممِ  ممُ َكَال ’’ ةُ . ااْلبَْطنِ  َمَخادِدععِ  إإِلَى فيَیَْنِزللُ  ُحْلَوةةٍ  لُقَمٍ  ِمْثلُ  االنَّمَّ  هھھھَكَذاا َشْقفَة٬ً، تَُغشِّي زَزَغلٍ  فِضَّ

يیرُ  وَوااْلقَْلبُ  ااْلُمتََوقَِّدتَاننِ  االشَّفَتَاننِ  رِّ .‘‘االشِّ  
 

 عطيَ لتُ  ةارريیَّ االفخَّ  ااألووااني على عُ ضَ تو ةٌ ررصاصيیَّ  ةةٌ ماددَّ  هھھھو ةِ ضَّ االفِ  لَ غَ ززَ  إإننَّ  نقوللُ  ووللتَّوضيیح
ااقًا ووجماًال  عانًامَ لَ   آآنيیةٍ  سوىى ليیَستْ  االوااقع في هھالكنَّ  مة٬،قيیِّ  هھاكأنَّ  ااآلنيیةُ  تبدوو ووهھھھكذاا. برَّ
فَتَاننِ  ووهھھھكذاا. ةضَّ االفِ  لِ غَ ززَ  أأوو صاصصِ االرَّ  بأكسيیدِ  اةةٍ شَّ مغَ  ةٍ ارريیَّ خَّ فَ   وواالقلبُ  تاننِ دَ قِ االمتَّ  االشَّ

.يیراالشرِّ   
 

 وواالِعشريین االسَّادِدسسِ  إإلى شريینوواالعِ  االراابعِ  من ددِ ااعدااأل في ااألمثاللِ  ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  منَ   

 
ا يیََضعُ  َجْوفهِھِ  وَوفِي ااْلُمْبِغُض٬، يیَتَنَكَّرُ  بَِشفَتيَْیهھِ ’’  فِي ألنَنَّ  تَأْتَِمْنهھ٬ُ، فََال  َصْوتهَھُ  َحسَّنَ  إإذَِذاا. ِغّشً

.‘‘ااْلَجَماَعةِ  بيَْینَ  ُخْبثهَھُ  يیَْكِشفُ  بَِمْكٍر٬، بُْغَضةً  يیَُغطِّي َمنْ . رَرَجاَساتتٍ  َسْبعَ  قَْلبهِھِ   
 

قق االذيي االشَّخصُ  هھھھو هھھھذاا  إإنَّهھ َحيیثُ  وواالنِّزااعع؛ االفُرقةِ  في تاههفَ شَ  بُ تتسبَّ  االذيي ههُ االكاررِ  أأوو ٬،يیُفَرِّ
.بثَ االخُ  يیُخفي  

 
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  من شريینوواالعِ  ابعَ االسَّ  االعدددَ  ااآلننَ  وونقرأأُ   

 
.‘‘َعليَْیهھِ  يیَْرجعُ  َحَجًراا يیَُدْحِرججُ  وَوَمنْ  فيِیهَھا٬، يیَْسقُطُ  ُحْفَرةةً  يیَْحفِرُ  َمنْ ’’  

 
هه أأننَّ  ما شخصٌ  ظنُّ يیَ  قدوو. هھعليی سترتدُّ  ااإلنساننِ  خطايیا أأننَّ  أأييْ   هللا يینَيِ عَ  عن ااختفى شرَّ

 ُصلِبَ  هھھھاماننَ  أأننَّ  هھھھنا رُ وونتذكَّ . صاحبهِھ على يیرتدُّ  االشرَّ  أأننَّ  االعدددِ  هھھھذاا في نرىى نالكنَّ  ٬،االَعليیمِ 
.أأستيیر ِسفرِ  من نعرففُ  كما خاييرددَ لمُ  هھھھادَّ أأعَ  قد كانن االتي االخشبةِ  على  

 
 وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من ووااألخيیر شريینوواالعِ  االثامنِ  االعدددِ  إإلى ااآلننَ  وونصلُ 
:فيیهھ  

 
.‘‘َخَراابًا يیُِعدُّ  ااْلَملِقُ  وَوااْلفَمُ  ُمْنَسِحقيِیهِھ٬، يیُْبِغضُ  ااْلَكاذِذببُ  االلَِّساننُ ’’  
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.االنَّاسسِ  ةةِ يیاحَ  رِ يیدمتَ  على تهِھدررَ ووقُ  سانِن٬،االلِّ  ُخطوررةةِ  على تركيیزٌ  ووهھھھُنا  

 
:فيیهھ ووجاءَ  منهھ٬، للِ ااألووَّ  وواالعدددِ  شريینوواالعِ  االسابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  وولننتَقِلِ   

 
.‘‘يیَْوممٌ  يیَلُِدههُ  َماذَذاا تَْعلَمُ  َال  ألَنَّكَ  بِاْلَغدِ  تَْفتَِخرْ  َال ’’  

 
.االعليِّ  هللا َدييِ يیَ  في هھھھو أأمِرنا فكلُّ  ؛االغد لنا لهُھيیحمِ  ما مُ علَ نَ  ال ألنَّنا االوااقعِ  في ووهھھھذاا  

 
يیاققِ  هھھھذاا ووفي  االثاِمنَ  وواالعددَديین عشر االثاني ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في مثًال  يیسوععُ  ررووىى االسِّ

:قاللَ  غنيٍّ  ررُجلٍ  عن وواالِعشريین٬، عشرَ   
 

 فقاللَ  ...ووَخيیرااتي تيَغالَّ  جميیعَ  هھھھناككَ  ووأأجَمعُ  أأعظََم٬، ووأأبني َمخازِزني أأهھھھِدممُ : هھھھذاا أأعَملُ ...’’
‘‘.تكونُن؟ لَمنْ  تهَھاأأعَدددْ  االتي فهھِذههِ  ِمنَك٬، نَفُسكَ  تُطلَبُ  االلَّيیلَةَ  هھھھِذههِ ! َغبيُّ  يیا: هللاُ  لهھُ   

 
 ؛االغد بشأننِ  نقلق أأالَّ  أأووصانا االمسيیحَ  يیسوععَ  أأننَّ  كما ٬،فعلهُھنس ووبما دِ بالغَ  رَ تفاخَ ن الَّ أأ عليَینا لذاا
ههُ  ااْليیَْوممَ  يیَْكفِي’’ إإذذ .لنا يیخبِّئهُھ ما نعلَمُ  ال فنحنُ  ‘‘.َشرُّ  

 
التِنا وونتابِعُ  :فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريین٬، االسَّابعِ  ااألصحاححِ  من االثاني االعدددِ  في تأمُّ  

 
.‘‘َشفَتَاككَ  َال  ااألَْجنَبِيُّ  فَُمَك٬، َال  ااْلَغِريیبُ  ليِیَْمَدْحكَ ’’  

 
. ااآلخريین منَ  مدححُ اال نِ ليیكُ  بل. الئقًا ليیسَ  فهھذاا هھ؛نفسَ  احً ددِ ام االمرءُ  للَ وجيی الَّ أأ هھھھُنا ةُ االوصيیَّ وو
 هھھھو هھھھُنا الميووكَ  ٬،عنهھ االناسسُ  يیقولهُھ ما أأصدِّققُ  بل هھ٬،سَ نف ححُ مدَ يی شخًصا عاددةةً  ققُ أأصدِّ  ال أأناوو
.عنهھ يیتكلَّمُ  ااإلنساننِ  عملَ  أأننَّ  هھھھي هھھھنا االفكرةةُ وو ٬،االعمل في االكفاءةةِ  عن  

 
اابعِ  االثالثِ  يینِ االعدددَ  إإلى ااآلننَ  وونَِصلُ  :فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االسَّابعِ  ااألصحاححِ  من وواالرَّ  

 
ْملُ  ثَقيِیلٌ  ااْلَحَجرُ ’’  قََساوَوةةٌ  ااْلَغَضبُ . ِكليَْیهِھَما ِمْنهُھَما أأَْثقَلُ  ااْلَجاهھھِھلِ  وَوَغَضبُ  ثَقيِیٌل٬، وَواالرَّ

َخطُ  ‘‘.ااْلَحَسِد؟ قُدَّااممَ  يیَقِفُ  وَوَمنْ  ُجَراافٌف٬، وَواالسَّ  
 

 أأنن يیقدررُ  نفمَ  ٬،سوددٌ حَ  ررجلٌ  هھھھُناككَ  كاننَ  إإننْ  لكنْ . شائنٌ  أأنَّهھ كما كثيیًراا٬، قاسسٍ  االغضبَ  أأننَّ  أأيي
.دميیراالتَّ  شديیدُ  أأمرٌ  الحسدُ ف أأمامهھ؟ يیقفَ   

 



 6  

التِنا وونتابِعُ   ووجاء منهھ٬، وواالسادِدسس االخامس يیناالعدددَ وو وواالِعشريین٬، االسَّابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهِھما  

 
٬، ُجُرووححُ  هھھِھيَ  أأَِميینَةٌ  .ااْلُمْستَتِرِ  ااْلُحبِّ  ِمنَ  َخيْیرٌ  االظَّاهھھِھرُ  االتَّْوبيِیخُ ’’ ةٌ  ااْلُمِحبِّ  تتُ قُْبَال  هھھِھيَ  وَوَغاشَّ

‘‘.ااْلَعُدووِّ   
 

 صاددقةٌ  مشوررةةٌ  أأنَّهھا معَ  هھ٬،عِ امسَ  في بُ نرغَ  ال أأمًراا قيیناالصاددِ  أأصدقائنا أأحدُ  لنا يیقوللُ  قد
 يیريیدُ  ُمِحبٌّ  قلبٌ  مصدرَرهه فإننَّ  وومؤلًِما٬، جاررًحا ااألمرُ  هھھھذاا كانن إإننْ  ىفحتَّ . بِ لْ االقَ  من

 يیريیدُ  خصٍ شَ  من االصاددررةةِ  قِ االتملُّ  كلماتتِ  من بكثيیرٍ  لُ أأفضَ  أأمرٌ  هھھھذاا أأننَّ  وواالمؤكَّدُ . ناتَ حَ صلَ مَ 
.ااألذذىى لنا  

 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من االتاِسع إإلى االسابع من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
ْبَعانَةُ  االنَّْفسُ ’’  ِمنْ  االتَّائهِھِ  ااْلُعْصفُوررِ  ِمْثلُ . ُحْلوٌ  ُمرّ  ُكلُّ  ااْلَجائَِعةِ  وَولِلنَّْفسِ  .ااْلَعَسلَ  تَُدووسسُ  االشَّ

هِھ٬، ُجلُ  هھھھَكَذاا ُعشِّ هھھْھنُ . َمَكانهِھِ  ِمنْ  االتَّائهِھُ  االرَّ َحاننِ  وَوااْلبَُخوررُ  ااَلدُّ ِديیقِ  وَوةةُ وَوَحَال  ااْلقَْلَب٬، يیُفَرِّ  االصَّ
‘‘.االنَّْفسِ  َمُشورَرةةِ  ِمنْ   

 
. كالَعَسلِ  ططيیِّبًا كاننَ  مهھما عاممَ االطَّ  ضَ رفُ يی أأنن وُوسِعهھ في كانن االقلِب٬، شبعاننَ  ااإلنساننَ  كاننَ  متى
 أأننَّ  رَ غيی. أأميینةً  شوررةةً مَ  وننَ عطيیُ  اءُ صدقأأ نالديی يیكوننَ  أأنن رراائعٌ  هھھھو كم أأُخرىى٬، جهھةٍ  من
 في ظظهھََرتتْ  أأنَّهھ هھھھنا ووأأذذكرُ  .اظظاهھھھريیًّ  يیطلُبونهَھا بل ٬،بِصدققٍ  االمشوررةة يیطلبونن ال نيیكثيیر

 ىلإإ بشكوااهھھھم يیأتونن كانواا االناسسَ  ألننَّ  ؛االكنيیسةُ  نََمتِ  أأنن بعدَ  شكالتتٌ مُ  ااألوولى االكنيیسةِ 
 مقاررنةً  يیجْدنهَھا االتي االعنصريیَّةِ  وواالمعاَملةِ  االيیونانيیَّاتت٬، ااألرراامل بشأننِ  سيیَّما ال ٬،سلِ لرُّ اا

لَ  ووهھھھنا. االطَّعامم توززيیع لدىى االيیهھودديیَّاتت باألرراامل  ااآلَخروونَن٬، سلُ وواالرُّ  وَويیُوَحنَّا بُْطُرسسُ  تدخَّ
ووححِ  منَ  مملوئيین ررجاللٍ  تعيیيینَ  ووااررتأوَواا  ليیضطلعواا َحَسنةٍ  معةٍ سُ  ييووذذوو أأمناءَ وو االقُدسِس٬، االرُّ

غغَ  ىحتَّ  االكنيیسة في االتوززيیع ةِ بمسؤووليیَّ  ُسلُ  يیتفرَّ  في االرببِّ  اانتظاررِ وو االكلمة لخدمةِ  االرُّ
سل أأعماللِ  ِسفرُ  وويیُخبُرنا .االمسيیح َجَسدِ  ووتعليیم ٬،الةةاالصَّ   عيیَّنواا االكنيیسة أأعضاءَ  أأننَّ  االرُّ

 صحيیحٍ  بترتيیبٍ  ةمسؤووليیَّ اال هھھھذهه ليیُنِجزوواا س٬،ووفيیلبُّ ستفانوسساا بيینهھم ووكانن أأتقيیاء٬، ررجاًال 
.يیوخخاالشُّ  غغتفرُّ  لَِضماننِ   

 
 االرببَّ  أأننَّ  أأعرففُ  لكنِّي ٬،االمشوررةة يیطلبوننَ  إإليَّ  يیأتونن كثيیريینَ  فإننَّ  موضوِعنا٬، إإلى بالَعوددةةِ وو
 أأمألَ  ىحتَّ  عليَّ  ووااقعٌ  ضغطٌ  هھھھناككوو. االكلمة لخدمةِ  عانيددَ  بل ٬،شيیًراامُ  كوننَ أل دُعنييیَ  لم

 قائليینَ  بي وننلصيیتَّ  كثيیروونن هھھھناككوو. االمساءِ  إإلى االصباحح من ثابتةٍ  بموااعيیدَ  أأعمالي جدووللَ 
 ووال لعائلتي٬، قتًاووَ  أأجدَ  لنف معهھم٬، ذذهھھھبتُ  إإننْ  لكنِّي ا٬،ِرجً حَ  اوقفً مَ وو عاجًال  أأمًراا لَديیهھم إإننَّ 

 ما عنديي يیكوننَ  لن االناسس٬، أأماممَ  أأقفُ  حيینوو .االرببِّ  النتظاررِ  ووال للصالةة٬، ووال هللا٬، لكلمةِ 
.لهھُم أأقولهُھ  
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 متَِّصٍل٬، صعيیدٍ  ووعلى. دَدوورَرهه االكنيیسةِ  في عضوٍ  كلَّ  ووأأعطى ٬،اتتيیَّ وِ ااألوولَ  االرببُّ  أأقاممَ  لذلك
 غايیَتهِِھم ووكلُّ  أأيیًضا٬، االكنائسِ  رُرعاةةِ  إإلى وُوصوًال  آآخر إإلى مشيیرٍ  من يینتَقِلوننَ  أأشخاصصٌ  هھھھُناكك
عاةةِ  أأوو االمشيیريین أأَحدُ  لهھم يیقوللَ  أأنن هھھھي  تِ ليیسَ  هھھھذهه أأننَّ  غيیر .يیسَمعوهه أأنن يیريیدووننَ  ما االرُّ

 على مواافَقةً  يیطلُبوننَ  بل ٬،االمشوررةة عنِ  دققٍ صِ بِ  وننَ بحثيی ال هھھھؤالءِ  ووأأمثاللُ . ةَ االحقيیقيیَّ  االمشوررةةَ 
يیرةة٬ً، تكوننُ  قد أأموررٍ  من يیفَعلوهه أأنن يیريیدووننَ  ما رروواا أأنن سبَقَ  أأموررٍ  أأوو شرِّ  ٬،ايیفَعلوهھھھ أأنن قرَّ

.عليَیهھا االشرعيیَّةِ  إإضفاءِ  في يیرَغبوننَ  لكنَّهھم  
 

:فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، االعاشر االعدددِ وو وواالِعشريین٬، بِعِ االسا لألصحاححِ  ددررااستِنا في وونستمرُّ   
 

 َخيْیرٌ  ااْلقَِريیبُ  ااْلَجاررُ . بَليِیَّتِكَ  يیَْوممِ  فِي أأَِخيیكَ  بيَْیتَ  تَْدُخلْ  وَوَال  أأَبيِیَك٬، وَوَصِديیقَ  َصِديیقَكَ  تَْتُرككْ  َال ’’
.‘‘ااْلبَِعيیدِ  ااألخَخِ  ِمنَ   

 
 إإلى تذهھھھبَ  أأنن ااألفضلِ  من فيیكوننُ  ٬،بعيیدٍ  كاننٍ مَ  في أأخاكك أأننَّ  بالتأكيیدِ  االمثلُ  هھھھذاا وويیفترضضُ 

 من أأفضلُ  االقريیبُ  الجاررُ ف. أأخيیك مكاننِ  إإلى تسافرَ  ننأأ بدللَ  عونتهَھمَ  لتطلبَ  صديیقٍ  ووأأ جاررٍ 
.االبعيید ااألخخِ   

 
ااء٬، مستِمعيَّ  ااآلنَن٬، ووَصْلنا  ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشر االحادديي يیناالعدددَ  إإلى ااألعزَّ
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريین٬، االسابِعِ   

 
ححْ  َحِكيیًما ُكنْ  ااْبنِي٬، يیَا’’ ِكيُّ . َكلَِمةً  يیَُعيیُِّرنِي َمنْ  فَأُِجيیبَ  قَْلبِي٬، وَوفَرِّ رَّ  يیُْبِصرُ  االذَّ . فيَیَتََواارَرىى االشَّ

.‘‘فيَیَُعاقَبُوننَ  يیَْعبُُرووننَ  ااألَْغبيِیَاءُ   
 

 أأنن االمفيیدِ  من لكنَّ . وواالعشريین االثاني ااألصحاححِ  في نفَسهھا االفكرةةَ  ررأأيینا أأنَّنا هھھھو هھھھُنا ووتعليیقي
.سابقًا ذُذِكَرتتْ  أأمثاًال  بيینهھا نَِجدُ  لذلك ٬،ايیَّ قِ زَ حَ  جاللُ ررِ  هھاعَ مَ جَ  أأمثاللٌ  هھھھذهه أأننَّ  نتذكَّرَ   

 
:وواالِعشريین االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   

 
.‘‘ِمْنهھُ  اارْرتهَِھنَ  ااألََجانِبِ  وَوألَْجلِ  َغِريیبًا٬، َضِمنَ  ألَنَّهھُ  ثَْوبهَھُ  ُخذْ ’’  

 
.شريیناالعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االسادِدسسَ  االعدددِ  في سابقًا لُ ثَ مَ اال هھھھذاا ووررددَ  ووقد  

 
 وواالِعشريین٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  إإلى االِكراامم مستِمعيَّ  ااآلنَن٬، وونأتي
:فيیهھ وونقرأأُ   

 



 8  

بَاححِ  فِي َعالل بَِصْوتتٍ  قَِريیبهَھُ  يیُبَارِرككُ  َمنْ ’’ .‘‘لَْعنًا لهَھُ  يیُْحَسبُ  بَاِكًراا٬، االصَّ  
 

 االخامسةِ  في يیوقِظهُھ َمن ههاأأت لو لعنةً  االبركةَ  سيیحِسبُ  ووهھھھو نائٍم٬، إإنساننٍ  عن هھھھو وواالكالممُ 
.االنومم في مستغرققٌ  ووهھھھو مثًال  صباًحا  

 
ة معُكم أأشارركك أأنن هھھھُنا ووأأووددُّ   ززميیلٌ  معنا كانن .االالهھھھوتت ددررسسُ أأ تُ كن حيین معي حدثَتْ  قصَّ

 سنوااتت٬، ةةِ عدَّ  منذ اائزوجاال إحدىىب فازز قد االزميیل هھھھذاا كاننَ وو. االمجاووررةةِ  االغرفةِ  في يیسكنُ 
 يیستخدممُ  كاننَ  أأنَّهھ االمشكلةُ وو. ااألووبرااليّ  االغناءِ  لتدرريیبِ  مدررسةٍ  في ةً ددررااسيیَّ  منحةً  ووناللَ 
 باكًراا٬، يیستيیقظُ  كانن هھألنَّ  االَمثَِل؛ بهھذاا أأخبَْرناهه ووهھھھكذاا. االوقت وااللَ ططَ  ذذلك ااألووبرااليَّ  َصوتهَھ
اا ملحوظظٍ  نحوٍ  على عاللٍ  بَِصوتتٍ  وويیُصلِّي  أأنن بدللَ  ُمزِعًجا صَخبًا صلوااتهُھ كانَتْ  لذاا. جّدً

.تكوننَ  أأنن بهھا يیُفتََرضضُ  كما بركةً  تكوننَ   
 

التِنا وونوااِصلُ  :يیقوللُ  ووهھھھو وواالِعشريین٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  في تأمُّ  
 

‘‘.ِسيیَّاننِ  ااْلُمَخاِصَمةُ  ووااْلَمْرأأةَةُ  ُمْمِطٍر٬، يیَْوممٍ  فِي ااْلُمتَتَابعُ  ااْلَوْكفُ ’’  
 

ْلنا أأنَّنا تذُكرووننَ  وورربَّما  لَوصفِ  هھھھُنا االمستخدمةُ  وواالصوررةةُ  قبُل٬، من ُمشابهِھٍ  َمثَلٍ  في تأمَّ
.حقًّا ةٌ قوومقلِ  ةٌ زعجمُ  االُمخاِصمةِ  االمرأأةةِ   

 
 وواالِعشريین٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالسَّابعَ  عشرَ  االساددسسَ  يینِ االعدددَ  إإلى نصلُ  ذذلك بعدَ 

:فيیهِھما ووجاءَ   
 

يیحَ  يیَُخبِّئُ  يیَُخبِّئهَُھا َمنْ ’’ دُد٬، بِاْلَحِديیدِ  ااْلَحِديیدُ ! زَزيْیتٍ  َعلَى تَْقبِضُ  وَويیَِميینهُھُ . االرِّ  وَوااِإلْنَساننُ  يیَُحدَّ
ددُ  .‘‘َصاِحبهِھِ  وَوْجهھَ  يیَُحدِّ  

 
 ااألصِدقاءَ  أأننَّ  عن يیتكلَّمُ  ذذلكَ  بعدَ . االمخاِصمةُ  االمرأأةةُ  هھھھو هھھھُنا االمقصوددَ  إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 

.بعًضا بعُضهھُم يیُحدِّددووننَ   
 

 عشرَ  وواالتاِسعَ  عشرَ  االثامنَ  يینِ االعدددَ  وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االسابِعِ  لألصحاححِ  ددررااستَنا وونتابِعُ 
:فيیهِھما ووجاءَ  منهھ٬،  

 
 َكذلِكَ  لِْلَوْجهِھ٬، ااْلَوْجهھُ  ااْلَماءِ  فِي َكَما. يیُْكَرممُ  َسيیِِّدههِ  وَوَحافِظُ  ثََمَرتهََھا٬، يیَأُْكلُ  تيِینَةً  يیَْحِمي َمنْ ’’

.‘‘لِِإلْنَساننِ  ااِإلْنَساننِ  قَْلبُ   
 

.فيیهھ هھووجهھَ  االمرءُ  رىىيی صاففٍ  ماءِ  حوضضِ  في ظرَ نَّ اال ااألمرُ  هھُ شبِ يیُ وو  
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:فيیهھ وونقرأأُ  وواالِعشريین٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ  من االعشريین االعدددِ  إإلى ااآلننَ  وونأتي  

 
.‘‘تَْشبََعاننِ  َال  ااِإلْنَساننِ  َعيْینَا وَوَكَذاا يیَْشبََعانِن٬، َال  ككُ وَوااْلهَھَال  ااْلهَھاوِويیَةُ ’’  

 
 ىمسعً  عن االبحثِ  دداائمُ  فهھو بتاتًا؛ عَ يیشبَ  نلَ ف ٬،االمقتَنيَیاتتِ  ددةةطاررَ مُ  إإلى ميیلُ يیَ  إإنساننٌ  كاننَ  إننْ ف

.االبتَّة َعيیناهه تشبَعُ  ووال ٬،جديیدٍ   
 

التِنا وونوااِصلُ   االسابِعِ  ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالثاني شريینوواالعِ  االحادديي يیناالعدددَ  في تأمُّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  ٬،وواالِعشريین  

 
ةِ  ااْلبُوططَةُ ’’  هھھَھاوُوننٍ  فِي ااألَْحَمقَ  دَدقَْقتَ  إإنِنْ . َمادِدِحهھِ  لِفَمِ  ااِإلْنَساننُ  َكَذاا لِلذَّهھھَھِب٬، وَوااْلُكوررُ  لِْلفِضَّ

ِميیذِ  بيَْینَ  .‘‘َحَماقَتهُھُ  َعْنهھُ  تَْبَرححُ  َال  بِِمَدقّق٬، االسَّ  
 

ًكا يیظلُّ  ااألحَمقَ  أأننَّ  أأيي .منهھ جزًءاا صارَرتتْ  االتي بَحماقتهِھ متمسِّ  
 

 مرتبِطةٌ  ووهھھھي ٬،وواالِعشريین االسابِعِ  ااألصحاححِ  من ااألخيیرةةِ  االخمسةِ  ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االسابِعِ  إإلى وواالِعشريینَ  االثالثِ  االعدددِ  من مًعا  

 
 االتَّاججُ  وَوَال  بَِداائٍِم٬، ليَْیسَ  ااْلِغنَى ألنَنَّ  قُْطَعانَِك٬، إإِلَى قَْلبَكَ  وَوااْجَعلْ  َغنَِمَك٬، َحاللَ  ااْعِرففْ  َمْعِرفَةً ’’

 وَوثََمنُ  لِلِبَاِسَك٬، ننُ ااْلُحْمَال . ااْلِجبَاللِ  نَبَاتتُ  وَوااْجتََمعَ  ااْلُعْشبُ  وَوظظَهَھرَ  ااْلَحِشيیشُ  فَنِيَ . فََدوْوررٍ  لَِدوْوررٍ 
.‘‘فَتيَیَاتِكَ  وَوَمِعيیَشةِ  بيَْیتِكَ  لِقُوتتِ  لِطََعاِمَك٬، ااْلَمْعزِ  لَبَنِ  ِمنْ  وَوِكفَايیَةٌ . أأَْعتَِدةةٌ  َحْقل  

 
 بقطعاننِ  االعتناءِ ب ووذذلك ٬،ززققِ االرِّ  عنِ  حثِ االبَ  في ااالجتهھاددِ  عن فكرةةً  هھھھُنا نرىى ووهھھھكذاا

.ووااألغنامم االماشيیةِ   
 

مةتااالخ  
مم( )االبرنامج مقدِّ  

 ماربَّ ف. االمشوررةةِ  ووططلبِ  ااألصِدقاء عن رراائعةً  أأمثاًال  برناَمِجنا من االيیومم َحلَقةِ  في ررأأيینا
.مشوررتهِھ إإلى ووااالستماععِ  صديیقٍ  إإلى ديیثِ االحَ  في كبيیَريین وومتعةٌ  فرححٌ  يیغمُركك  

 
 لِسفرِ  هھددررااستَ  كتشَ  االقسُّ  يیتابعُ س ٬،‘‘االيیومم ذااهھَ لِ  االكلمةُ ’’ برنامج من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في

ممُ  حيیثُ  ااألمثالِل٬، .ااالحتيیاجج ووقتِ  في دِ جيیِّ اال جاررِ اال زااتتِ مميیِّ  عن مةِ االقيیِّ  ااألفكاررِ  بعضَ  سيیُقدِّ  
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
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ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 االذيي االوقتِ  في وواالمثمرةةَ  االصالحةَ  االمشوررةةَ  تناللَ  أأننْ  االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا

 هھھھذهه ألننَّ  االمسيیح؛ َجسدِ  في يیةٍ رِ ُمث بصدااقاتتٍ  تتمتَّعَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. اإإليیهھ فيیهھ ججُ احتت
دااقاتتِ   ألننَّ  االِحكمةَ  ووتطلُبَ  االوقتَ  تفتَدييَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االغالبِ  في ُمشبِعةً  تكوننُ  االصَّ

يیرةةٌ  ااأليیَّاممَ  !آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . شرِّ  


