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االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
-1: 28 ااألمثالل رفس 29 :25  Proverbs 28:1-29:25 

998: ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة  #639 
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 االمبارَركك هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنُتابعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 شرححَ  كما الل٬،هھَّ االجُ  ماقةِ حَ  عن بأمثاللٍ  كتشَ  االقسُّ  شاررَكنا برناَمِجنا٬، من االسابقة االحلقةِ  في
.ميیمةاالنَّ  عنِ  ااالبتعاددِ  زااتتِ مميیِّ   

 
 ددررااستَنا االربب٬، بنعمةِ  نستكمُل٬، وففس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
 ااألَُمناء ااألصدقاء اتتمسؤووليیَّ وو االعالقاتت على االتركيیزُ  حيیثُ  بالِحكمة٬، االغنيِّ  االسِّفرِ  لهھذاا

.ااألعمالل ووأأصحاببِ  اءووااألحبَّ   
 

 ِسفرِ  من وواالِعشريین االثَّاِمنِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
للِ  االعدددِ  من وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ا ٬،ااألووَّ  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  االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
للِ  وواالَعدددِ  ٬،ِعشريینوواال :فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، ااألووَّ  

 
يیرُ ’’ رِّ ا ططَارِردَد٬، وَوَال  يیهَْھُرببُ  االشِّ يیقُوننَ  أأَمَّ دِّ .‘‘ثَبيِیتٍ  فََكِشْبل االصِّ  

 
ررَ  ووقد ٬،يیروواالشرِّ  االباررِّ  بيین ما مقابلةً  َجديیدٍ  من نجدُ  نحن هھھھا  في االكثيیرَ  ررأأيینا قدوو هھھھذاا تكرَّ
.ااألمثالل ِسفرِ  في قبل من االشأنن هھھھذاا  

 
:فيیهھ ووجاءَ  ِعشريین٬،وواال االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من االثاني االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
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‘‘.تَُدووممُ  وَوَمْعِرفَةٍ  فهَْھمٍ  بِِذيي لِكنْ  رُرؤَؤَساؤُؤهھھَھا٬، تَْكثُرُ  أأرَْرضضٍ  لَِمْعِصيیَةِ ’’  

 
. وواالحكوماتت االحاكمة رِ سَ ااألُ  في يیحُدثثُ  ااكبيیرً  ااتغيیيیرً  فإننَّ  يیرةة٬،شرِّ  ااألررضضُ  تكوننُ  حيین
 تلك يیقطنونن االذيین االناسسِ  شرُّ  هھھھو بل ذذااتهِھا٬، حدِّ  في ااألررضضِ  عيیبَ  ليیس شكٍّ  ددوونن ووهھھھذاا

ا. ااألررضض .دووممُ تَ  وولةَ االدَّ  لُ جعَ يیَ ف وواالمعرفةِ  االفهھمِ  ووذذ ااإلنساننُ  أأمَّ  
 

التِنا وونتابِعُ   وونقرأأُ  ِعشريین٬،وواال االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من االخامسِ  إإلى االثالثِ  منَ  ددِ ااعدااأل في تأمُّ
:فيیهھا  

 
ُجلُ ’’ ِريیَعةِ  تَارِرُكو. ططََعاًما يیُْبقِي َال  َجارِرففٌ  َمطَرٌ  هھھُھوَ  فُقََرااَء٬، يیَْظلِمُ  االَِّذيي ااْلفَقيِیرُ  االرَّ  االشَّ

ِريیَعةِ  وَوَحافِظُو ااألَْشَراارَر٬، يیَْمَدُحوننَ  ٬، يیَْفهَھُموننَ  َال  ااألَْشَرااررُ  االنَّاسسُ . يیَُخاِصُمونهَُھمْ  االشَّ  ااْلَحقَّ
ببِّ  وَوططَالِبُو .‘‘َشْيءٍ  ُكلَّ  يیَْفهَھُموننَ  االرَّ  

 
ااء٬، مستِمعيَّ  م٬،كُ تِ رَ ذذااكِ  إإلى االكالممُ  هھھھذاا دعييیستَ  رربَّما  تهِھررسال في سوللِ االرَّ  بولسَ  كالممَ  ااألعزَّ
 ٬،عشرَ  وواالخامسَ  عشرَ  االراابعَ  يینوواالعدددَ  االثاني ااألصحاححِ  ٬،نثوسسكوررِ  أأهھھھلِ  إإلى ااألوولى
:فيیهِھما أأُ وونقر  

 
ا. َجهَھالَةٌ  ِعْنَدههُ  ألَنَّهھُ  هللاِ  لُِرووححِ  َما يیَْقبَلُ  َال  االطَّبيِیِعيَّ  ااِإلْنَساننَ  وَولِكنَّ ’’ ووِحيُّ  وَوأأَمَّ  فِي فيَیَْحُكمُ  االرُّ

.‘‘أأََحدٍ  ِمنْ  فيِیهھِ  يیُْحَكمُ  َال  وَوهھھُھوَ  َشْيٍء٬، ُكلِّ   
 

٬، يیَْفهھَُموننَ  َال  إإذًذاا ااألَْشَرااررُ  النَّاسسُ ف ا ااْلَحقَّ ببِّ  ططَالِبُو أأمَّ  االكلمةُ  ووتعني. ًماهھْ فَ  االرببُّ  عطيیهھميیُ ف االرَّ
.موررألُ ل ةً يیَّ سِ دْ حَ  معرفةً  هھھھُنا االمستخَدمةُ  االعبريیَّة  

 
 االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من سسِ اددِ االسَّ  االعدددِ  في ووذذلك االُمثِريیِة٬، ااألمثاللِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھ ووجاءَ  ِعشريین٬،وواال  

 
الِكُ  ااْلفَقيِیرُ ’’ .‘‘َغنِيٌّ  وَوهھھُھوَ  االطُُّرققِ  ُمْعَوججِّ  ِمنْ  َخيْیرٌ  بِاْستِقَاَمتهِِھ٬، االسَّ  

 
 بهھذهه االعالمُ  يینظرُ  ال ووبالتأكيیدِ . ففرِ نحَ االمُ  االغنيِّ  من ثيیرٍ بكَ  أأفضلُ  ااألميینَ  قيیرَ االفَ  أأننَّ  أأييْ 

 وضعِ اال حقيیقةِ  عن االنظرِ  بَغضِّ  قيیرِ االفَ  من لُ أأفضَ  لغنيِّ اا أأننَّ  ىلإإ يینظروونن فالناسسُ  ؛االطريیقة
 االفقيیرَ  أأننَّ  يیرىى فا"ُ  ؛ةَ االحقيیقيیَّ  االحكمةَ  هھھھنا يیعلُِّمنا سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  لكنَّ . للغنيِّ  االرووحيِّ 

.عنهھ االبعيیدِ  االغنيِّ  من أأفضلُ  ااألميینَ   
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 االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من وواالثامنِ  االسابعِ  يیناالعدددَ  إإلى االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ااآلنَن٬، ووَصْلنا
:فيیهِھما جاءَ وو ِعشريین٬،وواال  

 
ِريیَعةَ  ااْلَحافِظُ ’’ بَا َمالهَھُ  ااْلُمْكثِرُ . أأَبَاههُ  يیُْخِجلُ  ااْلُمْسِرفيِینَ  وَوَصاِحبُ  فهَِھيیٌم٬، ااْبنٌ  هھھُھوَ  االشَّ  بِالرِّ

.‘‘يیَْجَمُعهھُ  ااْلفُقََرااءَ  يیَْرَحمُ  فَلَِمنْ  وَوااْلُمَراابََحِة٬،  
 

 فوقق تسمو االتي هھططُرقَ  ! إإننَّ  حيیث ؛ءاااالفقر على ُعهھوويیوززِّ  االماللَ  هھمن سيیأخذُ  االرببَّ  أأننَّ  أأيي
.يیقولهُھ ما يیفعلَ  أأنن قاددررٌ  ووهھھھو ٬،أأفكارِرنا  

 
:فيیهھ ووجاءَ  ِعشريین٬،وواال االثَّامنِ  ااألصحاححِ  من االتاسع االعدددِ  إإلى نأتي ثمَّ   

 
للُ  َمنْ ’’ ِريیَعِة٬، َسَماععِ  َعنْ  أأذُْذنهَھُ  يیَُحوِّ .‘‘َمْكَرهھھَھةٌ  أأيَْیًضا تهُھُ فََصَال  االشَّ  

 
 حيیاةةِ  في ملٍ عَ  أأسمى بوصفهِھا يیهھالإإ ننظرُ  أأنَّنا مع ٬،االرببِّ  عند هھھھةً كرَ مَ  االصالةةُ  تكوننُ  أأحيیانًا

 أأشكاللِ  من شكلٍ  أأعلى في هھأأنَّ  على ييیصلِّ  يياالذ ااإلنسانن ىلإإ ووننظرُ . ووااختبارِرهه االمؤمنِ 
٬، أأماممَ  فائدةةٍ  ووبال هھھھةً كرَ مَ  ناصالتُ  تُصبِحُ  قد لكنْ . هللا مع االتوااصلِ   نَُكنْ  لم إإذذاا سيیَّما ال االرببِّ

 في سساالمقدَّ  االكتاببُ  يیقوللُ وو .هھناموسِ  ططاعةِ  عن نانَ ااذذآآ ناقْ أأغلَ  إإننْ وو ٬،االقدُّووسسِ  هللا ووصايیا بعُ تَّ ن
: وواالثاني للِ ااألووَّ  يینوواالعدددَ  وواالخمسيین االتاسعِ  ووااألصحاححِ  إإشعيیاء ِسفرِ   

 
ببِّ  يیَدَ  إإنِنَّ  هھھَھا’’  آآثَاُمُكمْ  بَلْ . تَْسَمعَ  أأنَنْ  َعنْ  أأذُُذنهُھُ  تَْثقَلْ  وَولَمْ  تَُخلَِّص٬، أأنَنْ  َعنْ  تَْقُصرْ  لَمْ  االرَّ

.‘‘إإِلهِھُكمْ  وَوبيَْینَ  بيَْینَُكمْ  فَاِصلَةً  َصارَرتتْ   
 

:منهھ عشر االثامنَ  االعدددِ  في يینوواالستِّ  االساددسسِ  االمزموررِ  كاتبُ  قوللُ يیَ  متَِّصٍل٬، إإططاررٍ  فيوو  
 

ببُّ  لِيَ  يیَْستَِمعُ  َال  قَْلبِي فِي إإِْثًما رَرااَعيْیتُ  إإنِنْ ’’ .‘‘االرَّ  
 

 إننْ ف ؛لَ تمهھَّ ن كي فرصةٌ  أأماَمنا لذلك. كرووهھھھةً وومَ  ُخْدعةً  صيیرُ تَ  ااإلنساننِ  صالةةَ  فإننَّ  ووهھھھكذاا
ووسُس؛ هللاُ  هھعَ يیسمَ  فلن ةة٬،الاالصَّ  في هللا إإلى اتَ عَ فِ ووررُ  االدممَ  تاكَ سفَ  قد إإنساننٍ  يیداا تْ كانَ   ألننَّ  االقدُّ
-عِ مَ سَّ اال عن عاجزٌ  االقديیرَ  هللاَ  أأننَّ  ااألمرُ  ليیسوو. االمجيیدِ  هللا ووبيین هھبيین فََصلَتْ  هھتَ يیَّ طِ خَ  -حاشا   
 أأمًرااوو هھھھةً كرَ مَ  االصالةةُ  يیرُ تص ووهھھھكذاا. االفاِصلةِ  االخطيیَّة بسبب ااإلنساننَ  ذذااكك يیسمعَ  ال هھنَّ إإ بل

.قيیمةٍ  الووب ًعامخاددِ   
 

 االثامنِ  ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االثالثَ  إإلى االعاشرِ  من ااألعدااددِ  في االحكيیمُ  قالهَھ ما نقرأأُ  ذذلك بعدَ 
:فيیهھا ووجاءَ  ٬،وواالِعشريینَ   
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ا هھھُھَو٬، يیَْسقُطُ  ُحْفَرتهِھِ  فَفِي رَردِديیئَةٍ  ططَِريیق فِي ااْلُمْستَقيِیِميینَ  يیُِضلُّ  َمنْ ’’  فيَیَْمتَلُِكوننَ  ااْلَكَملَةُ  أأَمَّ
ُجلُ . َخيْیًراا يیقُوننَ  فَِرححَ  إإذَِذاا. يیَْفَحُصهھُ  ااْلفهَِھيیمُ  وَوااْلفَقيِیرُ  نَْفِسهِھ٬، َعيْینَيْ  فِي َحِكيیمٌ  ااْلَغنِيُّ  االرَّ دِّ  االصِّ
 بهَِھا يیُقِرُّ  وَوَمنْ  يیَْنَجُح٬، َال  َخطَايیَاههُ  يیَْكتُمُ  َمنْ . االنَّاسسُ  تَْختَفِي ااألَْشَرااررِ  قيِیَاممِ  وَوِعْندَ  ااْلفَْخُر٬، َعظُمَ 

.‘‘يیُْرَحمُ  وَويیَْتُرُكهَھا  
 

 إإخفاءَ  ااإلنساننُ  حاووللَ  إإننْ  لكنْ . َخطَايیَاهھھھم ئوااخبِّ يیُ  أأنن يیحاوولونن نيیكثيیر أأننَّ  هھھھو هھھھُنا ووتعليیقي
يیاققِ  هھھھذاا في وونقرأأُ . يینَجحَ  فلن اهه٬،يیاخط  وواالثالثيین االثاني ااألصحاححِ  االعدددِ  ِسفرِ  في جاءَ  ما االسِّ

:يیقوللُ  ووهھھھو ٬،وواالعشريین االثالثِ  وواالعدددِ   
 

.‘‘تُِصيیبُُكمْ  االَّتِي َخِطيیَّتَُكمُ  وَوتَْعلَُموننَ ’’  
 

سوللِ  ايیوحنَّ  ررسالةِ  في جاءَ  ما يیناللُ  فإنَّهھ وويیترُكهھا٬، بخطايیاهه يیعترففُ  نمَ  لكنْ   ٬،ااألوولى االرَّ
:فيیهِھما ووجاءَ  ٬،وواالتاِسع االثامنِ  يینِ وواالعدددَ  للااألووَّ  ااألصحاححِ   

 
 فهَُھوَ  بَِخطَايیَانَا ااْعتََرْفنَا إإنِنِ . فيِینَا ااْلَحقُّ  وَوليَْیسَ  أأَْنفَُسنَا نُِضلُّ  َخِطيیَّةٌ  لَنَا ليَْیسَ  إإِنَّهھُ : قُْلنَا إإنِنْ ’’

.‘‘إإِْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَويیُطَهھَِّرنَا َخطَايیَانَا لَنَا يیَْغفِرَ  َحتَّى وَوَعادِدلٌل٬، أأَِميینٌ   
 

 أأننَّ  غيیر. بهھ ررحيیًما االرببُّ  سيیكوننُ وو ٬،تركهھايیوو ههبخطايیا عترففَ يی أأنن إإالَّ  ااإلنساننِ  على فليَیسَ 
 إإفالتتِ  في تنَجح لن االتي ٬،ةاالخطيیَّ  إإخفاءِ  في مرااررِ الستِ اا محاووالتتِ  في تكُمنُ  االَحماقةَ 
 ووبعدَ  ٬،هھاووتركُ  بهھا ااالعترااففُ  هھھھو ةلخطيیَّ اا مع للتعاُمل شيءٍ  أأفضلُ وو. قاببِ االعِ  من االخاططئِ 
ا. ررحمةً  ااإلنساننُ  يیجدُ  ذذلك .عليیهھا بُ حاسَ يیُ  وففسف ٬،تهھخطيیَّ ب عترففْ يی لم َمن أأمَّ  

 
التِنا٬، وونوااِصلُ   منَ  عشر االساددسس إإلى عشرَ  االراابعَ  من ااألعداادد في االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ   
 

ا دَداائًِما٬، ااْلُمتَّقِي لِِإلْنَساننِ  ططُوبَى’’ رِّ  فِي فيَیَْسقُطُ  قَْلبهَھُ  ااْلُمقَسِّي أأَمَّ  ثَائٌِر٬، وَودُدببٌّ  زَزاائِرٌ  أأََسدٌ . االشَّ
يیرُ  ااْلُمتََسلِّطُ  رِّ ْشَوةةِ  ُمْبِغضُ  .ااْلَمظَالِمِ  وَوَكثيِیرُ  ااْلفهَْھمِ  نَاقِصُ  رَرئيِیسٌ . فَقيِیرٍ  َشْعبٍ  َعلَى االشِّ  االرَّ

.‘‘. أأيَیَّاُمهھُ  تَطُوللُ   
 

.شعبهِھ على قويیًّا طًامتسلِّ  يیصيیرُ  ٬،مهھْ لفَ اا ىلإإ يیفتقرُ  االذيي االرئيیسَ  أأننَّ  االمقطعُ  هھھھذاا وويیعني  
 

 االحادديي إإلى عشرَ  االسابع من ووااألعدااددِ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  لألَصحاححِ  ددررااستِنا في وونستمرُّ 
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  
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ُجلُ  ’’ الِكُ . أأََحدٌ  يیُْمِسَكنَّهھُ  الَ . ااْلُجبِّ  إإِلَى يیهَْھُرببُ  نَْفٍس٬، بَِدممِ  ااْلُمثَقَّلُ  ااَلرَّ  يیَْخلُُص٬، بِاْلَكَماللِ  االسَّ
 ااْلبَطَّاليِینَ  وَوتَابعُ  ُخْبًزاا٬، يیَْشبَعُ  بِأرَْرِضهھِ  ااْلُمْشتَِغلُ . إإِْحَدااهھھُھَما فِي يیَْسقُطُ  ططَِريیقيَْینِ  فِي وَوااْلُمْلتَِويي

ُجلُ . فَْقًراا يیَْشبَعُ   ااْلُوُجوههِ  ُمَحابَاةةُ . يیُْبَرأأُ  ال ااْلِغنَى إإِلَى ووااْلُمْستَْعِجلُ  ااْلبََركاتِت٬، َكثيِیرُ  ااألَِميینُ  االرَّ
.‘‘ُخْبزٍ  ِكْسَرةةِ  ألَْجلِ  ااِإلْنَساننُ  فيَیُْذنِبُ  صالَِحة٬ً، ليَْیَستْ   

 
 كاننَ  حيیث ؛ااالجتماعاتت في جوههِ االوُ  حاباةةِ مُ  على ررسالتهِھ في عقوببُ يیَ  ناخُ بِّ يیوَ  ذذااتهِھ ااإلططاررِ  في

وننَ  االفقرااَء٬، يیتجاهھھھَلوننَ  رِرسالَتهِھ في يیعقوببُ  خاططَبهَھُم ناالذيی ااألوولى االكنيیسةِ  أأعضاءُ   وويیهھتمُّ
 خصَ االشَّ  أأننَّ  االمقطَعُ  هھھھذاا وويیُخبُرنا. جوههَ االوُ  حابييیُ  ال االعادِدللَ  هللاَ  أأننَّ  ووأأكَّدَ  فوبََّخهھُم باألغنيِیاِء٬،

.بزٍ خُ  ِكسرةةِ  أأجلِ  من بَ ذنِ يیُ  أأنن يیمكنُ  ٬،االوجوهه حابييیُ  االذيي  
 

التِنا وونتابِعُ  :فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  منَ  شريینَ وواالعِ  االثاني االعدددِ  في تأمُّ  
 

يیَرةةِ  ااْلَعيْینِ  ذُذوو’’ رِّ ‘‘.يیَأْتيِیهھِ  ااْلفَْقرَ  أأنَنَّ  يیَْعلَمُ  وَوَال  ااْلِغنَى إإِلَى يیَْعَجلُ  االشِّ  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  هھھھُنا٬، وواالكالممُ   هھھھذهه مثلِ  من االكثيیرُ  هھھھناككوو .ريیعِ االسَّ  ىنَ االغِ  طِ طَ خُ  عن هھھھو ااألعزَّ
 على ااألمثلةِ  أأبَرززِ  وومن. هھقلبَ  دُ فقِ يیَ فس االسريیع٬، االغنى عن يیبحثُ  َمن أأننَّ  غيیر. طاتتِ مخطَّ اال

 االبشرِ  قلبُ  فيیتعلَّقُ  االقِمارِر٬، في رربِحَ  شخصٍ  عن نسَمعُ  حيیث االمقاَمرةة٬ُ، هھھھو االسَّريیع االغنى
 ووقد االسُّجوننِ  في ببعِضهھم االمطاففُ  يینتهھي ووقد االقِمارِر٬، بِلَِعبِ  أأيیًضا هھھھُم يیربَحواا أأنن بُحلُمِ 

.االخاِسريین آآالففَ  رراابحٍ  كلِّ  مقابِلِ  في هھھھناكك أأننَّ  هھھھي فالحقيیقةُ  .حيیاتهُھم دُدمَِّرتتْ   
 

:فيیهھ وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ  منَ  شريینَ وواالعِ  االثالثِ  االعدددِ  إإلى ااآلننَ  ووَصْلنا  
 

.‘‘بِاللَِّساننِ  ااْلُمْطِريي ِمنَ  أأَْكثَرَ  نِْعَمةً  أأَِخيیًراا يیَِجدُ  إإِْنَسانًا يیَُوبِّخُ  َمنْ ’’  
 

 قهُھيیتملَّ  االذيي االشخصِ  من أأكثرَ  االنهھايیة في ةً محبَّ  جدُ سيیَ  شخًصا٬، خُ يیوبِّ  االذيي أأننَّ  هھھھذاا وويیعني
 ٬،بٍّ حِ مُ  قلبٍ  من االنابعِ  وبيیخِ االتَّ  بيینَ  ما رققِ االفَ  على كثيیًراا ااألمثالل ِسفرُ  زُ يیركِّ وو. سانهِھلِ بِ 

.ههٍ كاررِ  قلبٍ  من االنابعِ  قِ وواالتملُّ   
 

 االثامنِ  ااألصحاححِ  منَ  وواالعشريین وواالخامسِ  شريینوواالعِ  االراابعِ  يیناالعدددَ  إإلى ااآلننَ  وونأتي
:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬،  

 
الِبُ ’’ هھُ  أأوَوْ  أأَبَاههُ  االسَّ  االنَّْفسُ  ااْلُمْنتَفِخُ . ُمْخِرببٍ  لَِرُجل رَرفيِیقٌ  فهَُھوَ  "بَأْسسَ  ال": يیَقُوللُ  وَوهھھُھوَ  أأُمَّ

ببِّ  َعلَى وَوااْلُمتَِّكلُ  ااْلِخَصامَم٬، يیهَُھيیِّجُ  .‘‘يیَُسمَّنُ  االرَّ  
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 دْ أأجِ  لموو. حافةبالنَّ  يیًرااشرِّ  ًساوَ هھھھَ  هھوووسوننمَ  نانَّ أأ ناعةٍ قَ  إإلى تُ ووصلْ  قدوو ٬،الممَ االكَ  هھھھذاا أأحبُّ 
.كةٌ رَ بَ  حافةَ االنَّ  إإننَّ  يیقوللُ  ما سساالمقدَّ  االكتاببِ  في مكاننٍ  أأييِّ  في  

 
 ااألصحاححِ  منَ  وواالِعشريینَ  االثامنِ  إإلى شريینَ وواالعِ  سسِ االساددِ  من ددِ ااعدااأل في يیقوللُ  ذذلك بعدَ 

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االثامنِ   
 

الِكُ  .َجاهھھِھلٌ  هھھُھوَ  قَْلبهِھِ  َعلَى ااْلُمتَِّكلُ ’’  يیَْحتَاجُج٬، الَ  ااْلفَقيِیرَ  يیُْعِطي َمنْ . يیَْنُجو هھھُھوَ  بِِحْكَمةٍ  وَواالسَّ
 يیَْكثُرُ  وَوبهَِھالَِكهِھمْ  االنَّاسُس٬، تَْختَبِئُ  ااألَْشَرااررِ  قيِیَاممِ  ِعْندَ . َكثيِیَرةةٌ  لََعنَاتتٌ  َعيْینيَْیهھِ  َعْنهھُ  يیَْحِجبُ  وَولَِمنْ 

يیقُوننَ  دِّ ‘‘.االصِّ  
 

 ااألصحاححِ  إإرِْرِميیَا ِسفرِ  في لنا يیقوللُ  سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  ألننَّ  لماذذاا؟. لالنتباهه ثيیرُ مُ  كالممٌ  هھھھذاا
:االتاسع وواالعدددِ  عشرَ  االسابعَ   

 
‘‘.يیَْعِرفهُھُ؟ َمنْ  نَِجيیٌس٬، وَوهھھُھوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  أأَْخَدععُ  ااْلقَْلبُ ’’  

 
 عتمدُ يی حيیثُ  بالِغة٬ً، ُخطوررةةً  هھھھذاا في ألننَّ  َحدِسهھ؛ أأوو بقَلبهِھ يیَثِقَ  أأالَّ  االحكيیمِ  ااإلنساننِ  فعلى

.االقَرااررااتتِ  ااتِّخاذذِ  قبلَ  ااألمرِ  في االموضوعيِّ  االتَّفكيیرِ  ددووننَ  هھيیرووقُ  ما على حيینهَھا االمرءُ   
 

للِ  االعدددِ  في وونقرأأُ  وواالعشريین٬، االتاسعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ  :منهھ ااألووَّ  
 

.‘‘ِشفَاءَ  وَوال يیَُكسَّرُ  بَْغتَةً  ُعنُقهَھ٬ُ، ااْلُمقَسِّي االتََّوبُِّخ٬، ااْلَكثيِیرُ ’’  
 

 وبيیًخاتَ  ااإلنساننُ  يیناللُ  ما فكثيیًراا. ااألميینُ  هللاُ  هھخَ ووبَّ  شخصٍ  عن يیتكلَّمُ  ووهھھھو ٬،قوييٌّ  مثلٌ  هھھھذااوو
٬، من  يیؤددِّيي ووقد .وبيیِخهھتَ  في تسبَّبَتْ  االتي االخطيیَّةَ  جديیدٍ  من وويیُمارِرسسَ  هھقلبَ  يقسِّ يیُ  لكنَّهھ االرببِّ
 هللاُ  يیعلنُ  حيینَما هھھھي اعبً ررُ  ااألموررِ  أأشدِّ  من. حقًّا ثقيیًال  يیكوننُ  وواالذيي ٬،االمفاجئِ  االهھَالككِ  إإلى هھھھذاا

 من االكثيیرَ  ناللَ  أأنن بعدَ  حيینهَھا٬، سيیهھلِكُ  االشخصَ  ألننَّ  ما؛ لشخصٍ  عالججَ  ال أأننْ  ااألناةةِ  ططويیلُ 
.االرببِّ  إإلى يیَُعدْ  وولم االفَُرصصِ   

 
التِنا وونوااِصلُ   ووجاءَ  ٬،شريینوواالعِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ  منَ  االثَّاِمنِ  إإلى االثاني من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

 
يیقُوننَ  َساددَ  إإذَِذاا’’ دِّ ْعُب٬، فَِرححَ   االصِّ يیرُ  تََسلَّطَ  وَوإإذَِذاا االشَّ رِّ  ااْلِحْكَمةَ  يیُِحبُّ  َمنْ . االشَّْعبُ  يیَئِنُّ  االشِّ

ححُ  وَواانِي وَورَرفيِیقُ  أأَبَاهه٬ُ، يیُفَرِّ ددُ  االزَّ  ااْلهَھَداايیَا وَوااْلقَابِلُ  ااألرَْرضَض٬، يیُثَبِّتُ  بِاْلَعْدللِ  ااْلَملِكُ . َماًال  يیُبَدِّ
ُرهھھَھا ُجلُ . يیَُدمِّ يیرٍ  رَرُجل َمْعِصيیَةِ  فِي. لِِرْجليَْیهھِ  َشبََكةً  يیَْبُسطُ  َصاِحبهَھُ  يیُْطِريي االَِّذيي االرَّ  َشَركٌك٬، ِشرِّ
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ا دِّيیقُ  أأَمَّ دِّيیقُ . وَويیَْفَرححُ  فيَیَتََرنَّمُ  االصِّ ا ااْلفُقََرااِء٬، دَدْعَوىى يیَْعِرففُ  االصِّ يیرُ  أأَمَّ رِّ .  َمْعِرفَةً  يیَْفهَھمُ  فَالَ  االشِّ
ا ااْلَمِديینَة٬َ، يیَْفتِنُوننَ  ااْلُمْستهَْھِزئُوننَ  االنَّاسسُ  .‘‘ااْلَغَضبَ  فيَیَْصِرفُوننَ  ااْلُحَكَماءُ  أأَمَّ  

 
 فيیهھا بتسبَّ  سساالمقدَّ  االكتاببِ  تارريیخِ  في حاالتتٍ  هھھھناكك إإننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھُنا٬، وونقوللُ 

 االحكيیمةُ  االمشوررةةُ  بتِ تسبَّ  خرىىأأُ  حاالتتٌ  ووهھھھناكك. هِھمنِ دُ مُ  على حرببٍ  ااندالععٍ  في وننئاالمستهھزِ 
 رِرجاللُ  ووكاننَ  نابالل٬، إإلى عاًماططَ  ططلبَ  دَدااوُوددُ  أأننَّ  مثًال  فنذُكرُ . وواالشُّعوببِ  االمدننِ  هھھھَالككِ  عِ نْ مَ  في

 معَ  شيیئًا إإعطاَءهه ووررفضَ  ددااوُودَد٬، سبَّ  ناباللَ  أأننَّ  غيیر. وورِرجالهَھ ووأأمالَكهھ ناباللَ  سوننحرُ يیَ  ددااوُوددَ 
 ةُ ززووج تتْ جاءَ  لكنْ . نابالل على يیَقِضيَ  أأنن مزِمًعا ووكاننَ  ررجالهَھ٬، ددُ ددااووُ  فسلَّح. غنيیًّا كاننَ  أأنَّهھ

 ددااوُوددَ  ووأأعطَتْ  بَحماقٍة٬، تصرَّففَ  زَزووَجهھا أأننَّ  ددااوُوددَ  أأماممَ  أأعلَنَتْ وو ٬،أأبيیجايیل ووااسُمهھا نابالَل٬،
فهِھا في َحكيیمةً  أأبيیجايیلُ  فكانَتْ . ووشراابًا عاًماططَ  وورِرجالهَھ  االدُّخوللَ  وورِرجالهَھ ددااوُوددَ  ووجنَّبَتْ  ٬،تصرُّ
.إإليَیهھا أأصغى ددااوُوددَ  ألننَّ  ااالنتِقامِم؛ َمَغبَّةِ  في  

 
 وواالِعشريیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االراابع إإلى االتاسعِ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  وونِصلُ 
:فيیهھا ووجاءَ   

 
َماءِ  أأهھھَْھلُ . رَرااَحةَ  فََال  َضِحكَ  وَوإإنِنْ  َغِضبَ  فَإنِنْ  أأَْحَمَق٬، رَرُجالً  َحاَكمَ  إإنِنْ  َحِكيیمٌ  رَرُجلٌ ’’  االدِّ

ا ااْلَكاِمَل٬، يیُْبِغُضوننَ   ووااْلَحِكيیمُ  َغيْیِظهِھ٬، ُكلَّ  يیُْظهِھرُ  ااْلَجاهھھِھلُ . نَْفِسهھِ  َعنْ  فيَیَْسأَلُوننَ  ااْلُمْستَقيِیُموننَ  أأَمَّ
نهُھُ  . يیَتَالَقيَیَاننِ  وَوااْلُمْربِي ْلفَقيِیرُ اا. أأَْشَرااررٌ  ُخدَّااِمهھِ  ُكلُّ  َكِذببٍ  ممِ َكَال  إإِلَى ااْلُمْصِغي ااْلَحاِكمُ . أأَِخيیًراا يیَُسكِّ

ببُّ  ررُ  االرَّ .‘‘ااألَبَدِ  إإِلَى ُكْرِسيیُّهھُ  يیُثَبَّتُ  لِْلفُقََرااءِ  بِاْلَحقِّ  ااْلَحاِكمُ  ااْلَملِكُ . ِكليَْیهِھَما أأَْعيیُنَ  يیُنَوِّ  
 

 االسابعَ  إإلى عشرَ  االخامسَ  من ااألعدااددِ  في باألططفالل٬، قةِ االمتعلِّ  ااألمثالل بعضَ  نَِجدُ  ذذلك بعدَ 
:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،شريینوواالعِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ  منَ  عشرَ   

 
بِيُّ  ِحْكَمة٬ً، يیُْعِطيیَاننِ  وَواالتَّْوبيِیخُ  ااْلَعَصا’’ هھُ  يیُْخِجلُ  هھھَھَوااههُ  إإِلَى ااْلُمْطلَقُ  وَواالصَّ  َساددَ  إإذَِذاا. أأُمَّ

ا ااْلَمَعاِصي٬، َكثَُرتتِ  ااألَْشَرااررُ  يیقُوننَ  أأَمَّ دِّ  وَويیُْعِطيَ  فيَیُِريیَحكَ  ااْبنَكَ  أأدَدِّببِ . ُسقُوططَهُھمْ  فيَیَْنظُُرووننَ  االصِّ
.‘‘لَذَّااتتٍ  نَْفَسكَ   

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

 
ا. االشَّْعبُ  يیَْجَمحُ  رُرؤْؤيیَا بَِال ’’ ِريیَعةِ  َحافِظُ  أأَمَّ ‘‘.فَطُوبَاههُ  االشَّ  

 
 وواالذيین. ملِ عَ اال ذذلك تميیمِ ووتَ  االرببِّ  ملِ لعَ  ررؤؤيیةٌ  لديینا كوننَ تَ  أأنن بدَّ  ال ألنَّهھ ؛االرببُّ  نادْ ساعِ يیُ لْ وو

.للهھَالككِ  معرَّضوننَ  فإنَّهھُم ررؤؤيیةٌ  لَديیهِھم ليیَستْ   
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 بُ فصاحِ . يیاةةاالحَ  جاالتتِ مَ  من كثيیرٍ  على أأيیًضا يینطبقُ  ٬،ببّ االرَّ  عملِ  على هھھھذاا يینطبقُ  ووكما
 مةِ دْ االخِ  ووقائدُ . ررُ يینهھا االنهھايیة في عملهَھ دُ جِ سيیَ  ملهِھ٬،عَ  لتطويیرِ  ررؤؤيیةٌ  لهھ تْ ليیسَ  االذيي االعمل
 ددووننَ  االذيي االطالبُ  ىحتَّ  بل. يیطاننِ للشَّ  ًعاطمَ مَ  صارَرتتْ  دمتهَھخِ  أأننَّ  دُ جِ سيیَ  ٬،ررؤؤيیةٍ  ددووننَ  االذيي
. ااستغاللهَھا نُ حسِ يیُ  وولن ٬،ةٌ تعليیميیَّ  فرصةٌ  لهھ تسنحُ  حيین يیختاررُ س ما يیعرففَ  لن لمستقبلهِھ٬، ررؤؤيیة
 تكوننُ  ة٬،مستقبليیَّ  ووررؤؤيیةٍ  ةٍ طَّ خُ  بُوجوددِ  تتمتَّعُ  االتي دااننُ لبُ فال اانن؛االبلد على أأيیًضا ااألمرُ  يینطبقُ وو

.لاالمستقبَ  ىلإإ االحاضر يووتخطِّ  ٬،ماتتِ ااألززْ  ززِ جاووُ تَ  على قاددررةةً   
 

 ٬،شريینوواالعِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ  منَ  وواالِعشريینَ  عشرَ  االتاسعَ  يیناالعدددَ  في دِدررااستَنا ااآلننَ  وونتابِعُ 
:فيیهِھما وونقرأأُ   

 
َجاءُ  ِمهِھ؟َكَال  فِي َعُجوًال  إإِْنَسانًا أأرََرأأيَْیتَ . يیُْعنَى وَوال يیَْفهَھمُ  ألَنَّهھُ  ااْلَعْبُد٬، يیَُؤددَّببُ  ال ممِ اْلَكَال بِ   االرَّ

َجاءِ  ِمنَ  أأَْكثَرُ  بِاْلَجاهھھِھلِ  .‘‘بهِھِ  االرَّ  
 

.قُْلناهه قد نكوننُ  ما على ممَ ندَ ن لئالَّ  ٬،ااستِعجاللٍ  ددوونن االكالمم في لتمهھَّ ن أأنن االوااِجبِ  من لذاا  
 

:فيیهھ ووجاءَ  ٬،شريینوواالعِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ  منَ  شريینوواالعِ  االحادديي االعدددِ  إإلى ااآلننَ  نأتيوو  
 

.‘‘َمنُونًا يیَِصيیرُ  آآِخَرتهِھِ  فَفِي َحَدااثَتهِِھ٬، ِمنْ  َعْبَدههُ  فَتَّقَ  َمنْ ’’  
 

.هھاابنِ  مثلَ  يیرُ صيیَ  تهِھ٬،فولَ ططُ  منذُ  بخادِدممٍ  أأحدٌ  ىنااعتَ  إإذذاا أأيي  
 

 االثاني منَ  ووااألعدااددِ  ٬،شريینوواالعِ  االتاسعِ  ااألصحاححِ  في االِحَكمِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االخاِمسِ  إإلى شريینَ وواالعِ   

 
ُجلُ ’’ ُجلُ  ااْلِخَصامَم٬، يیهَُھيیِّجُ  ااْلَغُضوببُ  االرَّ  ااِإلْنَساننِ  ِكْبِريیَاءُ . ااْلَمَعاِصي َكثيِیرُ  االسَُّخوططُ  وَواالرَّ

ووححِ  وَوااْلَوِضيیعُ  تََضُعهھ٬ُ،  وَوال االلَّْعنَ  يیَْسَمعُ  نَْفَسهھ٬ُ، يیُْبِغضْ  َسارِرقًا يیُقَاِسمْ  َمنْ . َمْجًداا يیَنَاللُ  االرُّ
ببِّ  َعلَى وَوااْلُمتَِّكلُ  َشَرًكا٬، تََضعُ  ااِإلْنَساننِ  َخْشيیَةُ  .رُّ يیُقِ  .‘‘يیُْرفَعُ  االرَّ  

 
 سببِ بِ ف. ماءُ ظَ عُ  جاللٌ ررِ  يیرتِكبهُھا خاططئة أأموررٍ  في يیتسبَّبُ  قد االخوففَ  أأننَّ  االمقطعُ  هھھھذاا وويیعلُِّمنا

 َخْشيیَةُ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا. أأختهُھ هھھھي ووجتهَھززَ  ننَّ إإ قائًال  إإِْبَرااهھھِھيیمُ  كَذببَ  أأبيیمالك٬، االملكِ  من وففِ االخَ 
.هھأأمامَ  َشَرًكا تََضعُ  ااِإلْنَساننِ   

 
 بالُجنوننِ  ظاهھھھَرَ تَ وو عقلهَھ غيیَّرَ ف ٬،َجتّ  ملكِ  أأخيیش٬، االملكِ  من ددااوُوددُ  خاففُ  أأُخرىى حادِدثةٍ  ووفي
دُ  سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  لكنَّ . يیؤذِذيیهھ أأوو أأخيیشُ  هھنَ سجِ يی لئالَّ   يیسَ لَ ف يیُرفَُع٬، االرببِّ  على االمتَِّكلَ  أأننَّ  يیؤكِّ
.بهھ قَ ثِ نَ وو االرببِّ  على نتَِّكلَ  أأنن بل االبشر٬، من نخاففَ  أأنن عليینا  
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ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 حيین في ةة٬،وواالجاددَّ  سةاالمقدَّ  ااألموررِ  من ةيیَ رِ خْ لسُّ اا ىلإإ ااالحتراامم قليیلو أأوو وننَ ئهھزِ االمستَ  يیَميیلُ 
 نعِ لمَ  منهھم لةٍ حاووَ مُ  في عةاالمتناززِ  ااألططرااففِ  بيین ما الحً صُ  يیُقيیمواا أأنن ماءُ كَ االحُ  للُ يیحاووِ 

.باالنقسامم تأتي االتي االوخيیمة االعوااقبِ   
 

 لِسفرِ  ددررااستهَھ كتشَ  االقسُّ  يیتابِعُ  وففس ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامج من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في
لِ  ااألمثالل  َضغطِ  موضوععَ  سيیتناوَوللُ  كما ٬،االعليِّ  هللاِ  دديینونةِ  عنوو مقى٬،االحَ  عن أأفكاررٍ  بتأمُّ

.ملهھ ااإلنساننِ  ُخضوععِ  ووعوااقبِ  ااألقرااننِ  أأوو ءاقفاالرُّ   
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

 كي االعليِّ  هللاِ  أأماممَ  وووَورَرععٍ  ووِحكمةٍ  باستِقامةٍ  تسلُكَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 تُسلِّمَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. االنَّاسس بيین ما موثوقًا سالممٍ  ووصانِعَ  ٬،ااإللهھيیَّةِ  للبركةِ  ناقًِال  تكوننَ 
ووااممِ  على قلبَك ؛ إإلى االدِّ  هللاِ  عندِ  من تطهھيیرٍ  إإلى دداائًما وويیحتاججُ  نجيیسٌ  االقلبَ  ألننَّ  االرببِّ

خِريیةِ  عن نفَسك تمنَعَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. االقُدُّووسسِ   يیكوننَ  أأنن يیُريیدُ  االرببَّ  ألننَّ  ؛االزاائدةةِ  االسُّ
 االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . باآلَخريینَ  االسُّخريیةوو ااالستهھزااءِ  عن ووبعيیديین متوااِضعيیَن٬، ههؤؤُ أأبنا

!آآميین. نصلِّي  


