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االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
-25: 29 ااألمثالل رفس 30 :33  Proverbs 29:25-31:1 

999: ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة  #640 
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 االقَديیرِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنُتابعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 كما االتأدديیب٬، عن ااألمثاللِ  بعضِ  في كتشَ  االقسُّ  تأمَّلَ  برناَمِجنا٬، من االسابقة االحلقةِ  في

.باإلنسانن يیفَعالهه أأنن يیمكن ووما محاباةةاالوو قلتملُّ اا عن أأمثاًال  ااستعرضضَ   
 

 ليیتناوولل ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  يیتابعُ س ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
.االبشر وومخافةِ  راالمتكبِّ  ووإإذذالللِ  وواالمخاددعيین االفقرااء عن موااضيیعَ   

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

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

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

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، وواالِعشريینَ  االخاِمسِ  وواالَعدددِ  ٬،ِعشريینوواال  

 
ببِّ  َعلَى وَوااْلُمتَِّكلُ  َشَرًكا٬، تََضعُ  ااِإلْنَساننِ  َخْشيیَةُ ’’ ‘‘.يیُْرفَعُ  االرَّ  

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

 أأُخرىى حادِدثةٍ  ووفي .أأختهُھ هھھھي ووجتهَھززَ  ننَّ إإ قائًال  إإِْبَرااهھھِھيیمُ  كَذببَ  أأبيیمالك٬، االملكِ  من وففِ االخَ 
 أأوو أأخيیشُ  هھنَ سجِ يی لئالَّ  بالُجنوننِ  تظاهھھھَرَ وو عقلهَھ غيیَّرَ ف ٬،َجتّ  ملكِ  أأخيیش٬، االملكِ  من ددااوُوددُ  خاففُ 
دُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  لكنَّ . يیؤذِذيیهَھ  من نخاففَ  أأنن عليینا يیسَ لَ ف يیُرفَُع٬، االرببِّ  على االمتَِّكلَ  أأننَّ  يیؤكِّ
.بهھ قَ ثِ نَ وو االرببِّ  على نتَِّكلَ  أأنن بل االبشر٬،  
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: فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االتاِسعِ  ااألصحاحح منَ  شريینوواالعِ  االساددسسِ  االعدددِ  إإلى ااآلننَ  وونأتي  

 
ا ااْلُمتََسلِِّط٬، وَوْجهھَ  يیَْطلُبُوننَ  َكثيِیُرووننَ ’’ ببِّ  فَِمنَ  ااِإلْنَساننِ  َحقُّ  أأَمَّ .‘‘االرَّ  

 
 عن غائبٌ  االعدللَ  إإننَّ  االناسسُ  يیقوللُ  فقد. االرببِّ  عندِ  من االقرااررِ  خاذذِ تِّ ال االحقيیقيیَّةُ  ةُ عمليیَّ اال ووتأتي

:هھھھنا كلمتهِھ في االعليُّ  هللاُ  يیقولهُھ ما ىنسن الَّ أأ عليَینا لكنْ  ااألررضض٬،  
 

ا’’ ببِّ  فَِمنَ  ااِإلْنَساننِ  َحقُّ  أأَمَّ .‘‘االرَّ  
 

اائي نقرأأ٬ُ، ذذلك بعدَ   االتاِسعِ  ااألصحاحح منَ  شريینوواالعِ  االسابعَ  االعدددَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
:فيیهھ ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 
ُجلُ ’’ يیقيِیَن٬، َمْكَرهھھَھةُ  االظَّالِمُ  االرَّ دِّ يیر َمْكَرهھھَھةُ  االطَِّريیقِ  وَوااْلُمْستَقيِیمُ  االصِّ رِّ .‘‘االشِّ  

 
. ووااألشراارر ااألبرااررِ  بيین ما ااألمثالل ِسفرِ  في االسائدةةَ  ررةةَ االمتكرِّ  لةَ قابَ االمُ  أأيیًضا هھھھنا وونجدُ 
.يیهھوذذاا ملكِ  ايیَّ قِ زَ حَ  جاللُ ررِ  هھاعَ جمَ  االتي ااألمثاللِ  خاتمةِ  إإلى هھھھُنا نصلُ وو  

 
للِ  وواالعدددِ  ٬،االثالثيین ااألصحاححِ  إإلى ننتقِلُ  ووااآلنن :فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، ااألووَّ  

 
ُجلِ  هھھھذاا ووحيُ . اَمسَّ  يیَةِ ُمتَّقِ  اابنِ  وررَ جُ أأَ  كالممُ ’’ ‘‘.اللَ ووأأُكَّ  إإيیثيیئيیلَ  إإلَى إإيیثيیئيیَل٬، إإلَى االرَّ  

 
 في كونواايی أننب لهھُم االعليِّ  هللاِ  َسماححِ  سببَ  نعلَمُ  ووال ااألسماء٬، هھھھذهه من أأيیًّا بالتَّحديیدِ  عرففُ ن ال

.سةاالمقدَّ  كلمتهِھ  
 

:االثالثيین ااألصحاححِ  منَ  وواالثالثِ  االثاني يینِ االعدددَ  في وررُ جُ أأَ  يیقوللُ  ذذلك بعدَ   
 

 َمْعِرفَةَ  أأَْعِرففْ  وَولَمْ  ااْلِحْكَمة٬َ، أأَتََعلَّمِ  وَولَمْ  إإِْنَسانٍن٬، فهَْھمُ  لِي وَوليَْیسَ  إإِْنَسانٍن٬، ُكلِّ  ِمن أأَْبلَدُ  إإنِّي’’
.‘‘ااْلقُدُّووسسِ   

 
 تعلَّمِ يی لم إإنَّهھ يیقوللُ  بل وواالشَّهھاددااتِت٬، ااإلمكاناتتِ  من شيء أأييَّ  االرجلُ  يیدَّعي ال أأُخرىى٬، بكلماتتٍ 
 من االراابعِ  االعدددِ  في ةً فاحص أأسئلةً  ححُ طرَ سيیَ  أأنَّهھ غيیر. ووسساالقدُّ  معرفةُ  ههعندَ  ووال ٬،االحكمةَ 

:فيیهھ ووجاء االثالثيین٬، ااألصحاححِ   
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َماوَوااتتِ  إإِلَى َصِعدَ  َمنْ ’’ يیحَ  َجَمعَ  َمنْ  ؟وَونََزللَ  االسَّ  ثَْوبٍب؟ في ااْلِميیَاههَ  َصرَّ  َمنْ  َحْفنَتيَْیهِھ؟ في االرِّ
‘‘.َعَرفَت؟ إإننْ  اابنهِھِ  ااسمُ  ووما ااسُمهھُ؟ ما ااألرَْرضِض؟ أأطَْطَرااففِ  َجِميیعَ  ثَبَّتَ  َمنْ   

 
يیاققِ  ووفي .االقديیرُ  االعليُّ  هللاُ  هھھھو بل االبَشِر٬، من ليیس ذذلك يیفَعلُ  َمن فإننَّ  ووبالتأكيید  نفسهھ٬، االسِّ

:وواالتاسع االثامنِ  يینوواالعدددَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  سأأفسُ  ررسالةِ  في االرسوللُ  بُولُسُ  لنا يیقوللُ   
 

 إإالَّ  هھھھو فما ٬،"َصِعدَ " أأنَّهھُ  اووأأمَّ  ٬،َعطَايیَا االنَّاسسَ  وَوأأَْعطَى َسْبيیًا َسبَى ءِ ااْلَعَال  إإِلَى َصِعدَ  إإذِذْ ...’’
ًال  أأيیًضا نََزللَ  إإنَّهھُ  فلَى ااألررضضِ  أأقساممِ  إإلَى أأووَّ .‘‘االسُّ  

 
ةَ  ااألسئلةَ  هھھھذهه االَحكيیمُ  يیطرححَ  أأنن ووبعدَ  . اابنهِھ ووااسمِ  ااسِمهھ عن يیسأللُ  فقط٬، االقديیرِ  با"ِ  االمختصَّ
 ووااإلجابةُ  ٬،هللا إإلى تنتمي االتي ووااألموررِ  فاتتِ االصِّ  عنِ  مُ يیتكلَّ  فهھو ؛لالهھھھتمامم مثيیرٌ  سؤااللٌ  ووهھھھذاا
ااء٬، مستِمعيَّ  نفهھََم٬، أأنن ووعليَینا .االمسيیحُ  يیسوععُ  هھھھو اابنهِھ ااسمُ وو ٬،هھوههيیَ  هھھھو هللاِ  ااسمَ  أأننَّ  هھھھي  ااألعزَّ
.هھاب االبشرييِّ  االتكاثُرِ  لمفهھومم عالقةِ  ووال ووَجوهھھھَِرهه٬، هللاِ  ططبيیعةِ  من أأنَّهھ تعني هھھھُنا اابنٍ  كلمةَ  أأننَّ   

 
:فيیهِھما ووجاءَ  االثالثيین٬، ااألصحاححِ  من وواالسادِدسسِ  االخامسِ  االعددَديینِ  في يیقوللُ  ذذلكَ  بعدَ   

 
 يیَُوبَِّخكَ  لِئَالَّ  َكلَِماتهِھِ  َعلَى تَِزددْ  َال . بهِھِ  لِْلُمْحتَِميینَ  هھھُھوَ  تُْرسسٌ . نَقيِیَّةٌ  هللاِ  ِمنَ  َكلَِمةٍ  ُكلُّ ’’

.‘‘فَتَُكذَّببَ   
 

 في هھھھذاا عن وونقرأأُ . شيیئًا إإليیهھا ااإلنساننُ  يیُضيیفَ  أأنن االخطأ وومنَ  كاملة٬ٌ، االرببِّ  كلمةَ  أأننَّ  أأيي
 إإننَّ  فيیهھ ووقاللَ  ٬،االنَّاموسسُ  مُ أأعطاهھھھُ  أأنن بعد تحذيیًراا االشعبَ  أأعطى هللاَ  إإننَّ  حيیثُ  االتثنيیة٬، ِسفر
 االوصايیا َعنِ  هھھھو هھھھُنا وواالكالممُ . هھمن لواايیقلِّ  أأنن أأوو االناموسس على يیزيیدوواا أأنن لوااحاووِ يیُ  أأالَّ  عليَیهھم

 من جزًءاا يینَ ستِّ  من أأكثرَ  لموددِ االتّ  في أأضافواا االيیهھوددَ  أأننَّ  غيیر. االناموسسِ  ذذلك في االوااررددةةِ 
 إإضافةٍ  كلُّ وو. نَقيِیَّةٌ  هللاِ  َكلَِمةِ  ُكلَّ  أأننَّ  هھھھو هھھھنا االمكتوببَ  أأننَّ  غيیر. شناةةاالمَ  ووهھھھو االنَّاُموسِس٬، تفسيیرِ 
.كاذذبًا ااإلنساننَ  ووتجَعلُ  االتوبيیَخ٬، تستحقُّ  إإليیهھا  

 
 االسِّفر هھھھذاا كلماتتِ  لىإإ ضيیفُ يیُ  شخصٍ  أأييِّ  على ةً خاصَّ  لعنةً  هللاُ  أأعلن االرؤؤيیا٬، ِسفرِ  آآِخر في
 شريینَ وواالعِ  االثاني ااألصحاححِ  ؤؤيیااالرُّ  ِسفرِ  في االلَّعنةِ  هھھھذهه عن نقرأأُ  حيیثُ . هھكلماتِ  من يیقتطعُ  أأوو

:مافيیهھِ  وونقرأأُ  ٬،عشرَ  وواالتاِسعَ  عشرَ  االثامنَ  يینِ وواالعدددَ   
 

َربَاتتِ  َعليَْیهھِ  هللاُ  يیَِزيیدُ  هھھھَذاا٬، َعلَى يیَِزيیدُ  أأََحدٌ  َكاننَ  إإنِنْ ...’’  وَوإإنِنْ . ااْلِكتَاببِ  هھھھَذاا فِي ااْلَمْكتُوبَةَ  االضَّ
ةِة٬، هھھھِذههِ  ِكتَاببِ  أأَْقَوااللِ  ِمنْ  يیَْحِذففُ  أأََحدٌ  َكاننَ  .‘‘...ااْلَحيیَاةةِ  ِسْفرِ  ِمنْ  نَِصيیبهَھُ  هللاُ  يیَْحِذففُ  االنُّبُوَّ  
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٬، فمِ  على الًماكَ  عَ وويیضَ  شخصٌ  ئييیرتَ  أأنن رَ أأخطَ  ماف يیَّةٌ  تحذيیرااتتٌ  فهھُناكك االرببِّ  وويیلٌ وو. لهھ ِجدِّ
٬، من أأنَّهھ على بأمرٍ  يیتنبَّأ لَمن  ررسالةِ  في أأيیًضا هھھھذاا عن وونقرأأُ . كذلك ليَیسَ  ووهھھھو االرببِّ

:فيیهھ ووجاءَ  ٬،االثالث وواالعدددِ  للااألووَّ  ااألصحاححِ  االثانيیة االرسوللِ  بطرسسَ   
 

.‘‘وَواالتَّْقَوىى لِْلَحيیَاةةِ  هھھُھوَ  َما ُكلَّ  لَنَا وَوهھھَھبَتْ  قَدْ  ااِإللهِھيیَّةَ  قُْدرَرتهَھُ  أأنَنَّ  َكَما’’  
 

 إإليیهھ نحتاججُ  ما كلُّ وو. نايیلإإ هھاأأررسلَ  االتي هللا كلمةِ  من أأكثرَ  ءٍ شي إإلى حتاججُ ن ال أأنَّنا هھھھذاا وويیعني
 هللا عن عصرييٍّ  إإعالننٍ  إإلى حتاججُ ن لسناوو ٬،االقدُّووسس هللا كلمةِ  في نِْلناهه قد وواالتقوىى للحيیاةةِ 
.االعليِّ   

 
 مثل ذذلك٬، يیدَّعونن نمَ  هھھھُناككَ  أأننَّ  هھھھي االرببِّ  ساننِ لِ  على يیتكلَّموننَ  االذيین في االمشكلةُ وو

 بكلمةِ  وننَ مُ يیتكلَّ  ووررئيیَسهھم هھھھمأأنبيیاءَ  أأننَّ  يیدَّعونن االذيین ٬،مثًال  االموررمونن ططائفةِ  من االمهھرطِطقيینَ 
 االموررمونن يیُجادِدللُ وو. سةَ االمقدَّ  كلمةُ اال قبَلُ ت كما يیُقبَلَ  أأنن يیجبُ  جميیًعا هھھھؤالءِ  فكالممُ  لذاا ٬،هللا

ةةِ  هللاُ  يیتكلَّمَ  أأنن مانِعَ  ال إإنَّهھ قائليین أأحيیانًا  عنِ  يیتوقَّفُ  هللاَ  يیجَعلُ  سبَبَ  ال ووإإنَّهھ ٬،أأنبيِیائهھ بنبوَّ
 ٬،االحيِّ  هللاِ  كالممِ  على يیزيیدُ  َمن إإننَّ  بالقَوللِ  ووااَضحةٌ  هللاِ  كلمةَ  أأننَّ  هھھھي شكلةَ االمُ  أأننَّ  غيیر. االكالمم

 كالممِ  نْقضِ  على يیعَملوننَ  االمدَّعيینَ  ااألنبيِیاءِ  بعضَ  أأننَّ  هھھھي ااألخرىى وواالمشكلةُ  .االتوبيیخَ  ناللُ سيیَ 
 ااددِّعاءِ  من االحالةِ  هھھھذهه تستمرُّ  ووهھھھكذاا هھھھؤالِء٬، كالممِ  لنَقضِ  آآَخرووننَ  وويیأتي. قبلهِِھم من أأنبيِیاءَ 
ةةِ  .وونقِضهھا االنبوَّ  

 
 كنيیستهِھ قيیاددةة أأنَكَرتتْ  االذيي االموررمونن٬، أأنبيیاءِ  دِ حَ أل االتصريیحاتتِ  بعضَ  مَعُكم ووسأتَناوَوللُ 
ددةة٬، تصريیحاتهھ من بعًضا  لوااعامَ يیتَ  أأنن عليیهھم االذيي االوحيید إإلهھهُھم هھھھو آآدَدممَ  إإننَّ  يیقوللَ  كأنن االمتشدِّ
 رَ يیكفِّ  أأنن االفرددِ  ووعلى ٬،االمسيیح ددممُ  عنهھا رُ يیكفِّ  ال االتي االخطايیا بعضَ  هھھھناكك إإننَّ  ووقالل. معهھ
 ااإلنساننَ  إإننَّ  قاللَ  بأننْ  االهھُرااءِ  هھھھذاا على ووززااددَ  .كافيیًا ليیس االمسيیحَ  ددممَ  أأننَّ  أأيي. هھھھو بدِمهھ هھاعن

.َخطَايیَاهه عن رَ كفِّ ليیُ  هھددمَ  كُ سفِ يی حيین هھديیقِ لصَ  هھتَ محبَّ  رُ ظهھِ يیُ   
 

 وورروودِدهه رُرغمَ  ٬،خطايیااال عن تطهھيیًراا مماالدِّ  فكِ سَ  من االنوععَ  ااهھھھذ رُ كِ تُن االموررمونن كنيیسةَ  أأننَّ  إإالَّ 
 يیفتريي فحيین ؛ررأأيیهَھ يیغيیرُ  ال هللاَ  لكنَّ . هللا ساننِ لِ بِ  مُ تكلَّ يی أأنَّهھ ااددَّعى االذيي أأنبيیائهھم أأَحدِ  فمِ  على

.رتتغيیَّ  ال ووهھھھي ٬،ةٌ نقيیَّ  هللاِ  كلمةَ  ألننَّ  ؛هھبُ ذِ كَ  فسيیُفتََضحُ  ٬،هللا ساننِ لِ بِ  مُ وويیتكلَّ  شخصٌ   
 

 إإلى االسابعِ  منَ  ددِ اادعَ ااأل إإلى ووَصْلنا ووقد االثالثيین٬، ااألصحاححِ  في مقطَِعنا إإلى ااآلننَ  وولنَِعدِ 
:افيیهھ ووجاءَ  ٬،االتاِسعِ   

 
 ال. وَوااْلَكِذببَ  ااْلبَاطِطلَ  َعنِّي أأَْبِعدْ : أأَُموتتَ  أأنَنْ  قَْبلَ  َعنِّي تَْمنَْعهُھَما فََال  ِمْنَك٬، َسأَْلتُ  ااْثنَتيَْینِ ’’

 هھھھو َمنْ ": ووأأقوللَ  ووأأكفُرَ  أأشبَعَ  الَّ لئَ  فريیَضتي٬، ُخبزَ  نيأأططِعمْ . ِغنًى ووال قًراافَ  تُعِطني
؟ ببُّ .‘‘باطِطًال  إإلهھي ااسمَ  ووأأتَِّخذَ  ووأأسِرققَ  أأفتَقِرَ  لئَالَّ  أأوو "االرَّ  
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٬، هللا إإلى وررَ جُ أأَ  الةةَ صَ  هھھھُنا وونرىى  إإبعاددُ  ووهھھھما يیموتَت٬، أأنن قبلَ  أأمَريینَ  ططلبَ  حيیثُ  االعليِّ
 االصالةةِ  في يیسوععُ  قالهھ ما تُشبهِھ أأنَّهھا كما ٬،دححُ تَ متُ  ةِ بلْ طِّ اال هھھھذهه مثلُ وو. عنهھ االكذببِ وو االباططلِ 

:ةانيیَّ بَّ االرَّ   
 

.‘‘يیراالشرِّ  من نانجِّ  بل ٬،بةٍ جرِ تَ  في نالْ دخِ تُ  ووال’’  
 

ا  أأوو هللاَ  يیُنِكرَ ف غنيیًّا يیكوننَ  أأنن يیريیدُ  ال فهھو ٬،عتدلةً مُ  حيیاةةً  يیعيیشَ  أأنن فهھي االثانيیة طِطْلبَتهُھ أأمَّ
 قالل ووقد. هھااحتيیاجات تسديیدِ ل االسَِّرقةِ  بةتجرِ  في قعَ يی لئالَّ  قيیًراافَ  ووال ٬،يیهھعل ااالتِّكاللِ  عن يیتوقَّفَ 
:االثامن وواالعدددِ  االساددسس ااألصحاححِ  تيیموثاووسس إإلى ااألوولى ررسالتهِھ في االرسوللُ  بولُسُ   

 
.‘‘بهِِھَما فَْلنَْكتَفِ  وَوِكْسَوةة٬ٌ، قُوتتٌ  لَنَا َكاننَ  فَإنِنْ ’’  

 
التِنا وونوااِصلُ   وونقرأأُ  عشَر٬، االراابِعَ  إإلى رِ االعاشِ  من ووااألعدااددِ  االثالثيین٬، ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

 
هھُ  يیُبَارِرككُ  وَوَال  أأَبَاههُ  يیَْلَعنُ  ِجيیلٌ . فَتَأْثَمَ  يیَْلَعنَكَ  لِئَالَّ  َسيیِِّدههِ  إإِلَى َعْبًداا تَْشكُ  َال ’’  فِي ططَاهھھِھرٌ  ِجيیلٌ . أأُمَّ

 ِجيیلٌ . ُمْرتَفَِعةٌ  وَوَحَوااِجبهُھُ  َعيْینيَْیهِھ٬، أأرَْرفَعَ  َما ِجيیلٌ . قََذرِرههِ  ِمنْ  يیَْغتَِسلْ  لَمْ  وَوهھھُھوَ  نَْفِسهِھ٬، َعيْینَيْ 
 بيَْینِ  ِمنْ  وَوااْلفُقََرااءِ  ااألرَْرضضِ  َعنِ  ااْلَمَساِكيینِ  ألَْكلِ  َسَكاِكيیُن٬، وَوأأَْضَرااُسهھُ  ُسيیُوفٌف٬، أأَْسنَانهُھُ 

.‘‘االنَّاسسِ   
 

.االفُقَرااء على بتاتًا يیحنو ووال ٬،ووقبيیحةً  فظيیعةً  أأمورًراا يیرتكبُ  وومتكبًِّراا اايیرً شرِّ  يیًال جِ  هھھھُنا نرىى  
 

التِنا في وونستمرُّ   عشَر٬، وواالسادِدسسَ  عشرَ  االخامسَ  وواالعددَديینِ  االثالثيین٬، ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ   

 
 االهھاوويیَة٬ُ،: "كفا": تقوللُ  ال أأرربََعةٌ  تشبَُع٬، ال ثَالثَةٌ . "!هھھھاتتِ  هھھھاتِت٬،": بنتاننِ  للَعلوقَةِ ’’

ِحمُ  ‘‘."كفا": تقوللُ  ال اررُ وواالنَّ  ماًء٬، تشبَعُ  ال ووأأررضضٌ  االَعقيیُم٬، وواالرَّ  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  إإذًذاا٬، هھھھُنا أأماَمنا  ال االقبرَ  إإننَّ  حيیث ؛ااْلهھَاوِويیَةُ  ووهھھھي: عشبَ تَ  ال أأموررٍ  ةأأرربعُ  ااألعزَّ
ِحمُ  هھھھو االثانيوو. االموتتِ  عن االناسسُ  يیتوقَّفُ  ال إإذذ ٬،كفا يیقوللُ   َال  أأرَْرضضٌ  هھھھو وواالثالثُ  ااْلَعقيِیُم٬، االرَّ
ا ٬،اففِ فاالج شديیدةةُ  ااألررضضُ  أأييِ  َماًء٬، تَْشبَعُ  .االنارر فهھو ااكتفى إإنَّهھ يیقوللُ  ال االذيي االراابع أأمَّ  

 
ابِعَ  عشرَ  االساددسسَ  يیناالعدددَ  في االِحَكمِ  هھھھذهه ااستِعرااضضَ  وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالسَّ
:فيیهِھما ووجاءَ  االثالثيین٬،  
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هَھا٬، إإطِطَاَعةَ  وَوااْلُمْحتَقَِرةةُ  بِأَبيِیهَھا٬، ااْلُمْستهَْھِزئَةُ  ااْلَعيْینُ ’’ رُرهھھَھا أأُمِّ  وَوتَأُْكلهَُھا ااْلَواادِديي٬، ُغْربَاننُ  تُقَوِّ

.‘‘االنَّْسرِ  فَِرااخخُ   
 

 االواالدُ  يیرىى أأنن أأقسى ماف. أأهھھھلهِِھم نصائحَ  يیُقَدِّرروواا كي للشَّباببِ  ووااضحةً  ووصيیَّةً  هھھھُنا وونالِحظُ 
!يیحتهِھنص ططاعةِ  عدممِ  عوااقبَ  جنييیَ  ووهھھھو اابنهَھ  

 
 ووجاءَ  االثالثيین٬، ااألصحاححِ  منَ  االِعشريینَ  إإلى عشرَ  نَ مِ ااالثَّ  من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  وونصلُ 
:فيیهھا  

 
َماوَوااتِت٬، فِي نَْسرٍ  ططَِريیقَ : أأَْعِرفهَُھا َال  وَوأأرَْربََعةٌ  فَْوقِي٬، َعِجيیبَةٌ  ثَالَثَةٌ ’’  َعلَى َحيیَّةٍ  وَوططَِريیقَ  االسَّ

اانيِیَةِ  ااْلَمْرأأةَةِ  ططَِريیقُ  َكذلِكَ . بِفَتَاةةٍ  رَرُجل وَوططَِريیقَ  ااْلبَْحِر٬، قَْلبِ  فِي َسفيِینَةٍ  وَوططَِريیقَ  َصْخٍر٬، . االزَّ
!‘‘.إإِْثًما َعِمْلتُ  َما": وَوقَالَتْ  فََمهَھا وَوَمَسَحتْ  أأََكلَتْ   

 
 ما عليَیهھم يینَسِحبُ  حيیث ٬،ِرناصْ عَ  في نرااهه ما على االمقطعِ  هھھھذاا من ااألخيیرُ  االجزءُ  وويینطبقُ 

:فيیهھ نقرأأُ  ٬،عشرَ  االساددسسَ  وواالعدددِ  عشرَ  االخامسَ  ااألصحاححِ  وببَ أأيیُّ ِسفرِ  في جاءَ   
 

‘‘.َكاْلَماءِ  ااِإلْثمَ  االشَّارِرببُ  ااِإلْنَساننُ  فَاِسدٌ ’’  
 

 فيیهھم حقَّ  فقد. بهھا يیفتَِخرووننَ  بل طايیاهھھھم٬،خَ  من لوننخجَ يیَ  ال االناسسَ  أأننَّ  هھھھو االمرءَ  ننُ حزِ يیُ  ووما
سوللُ  سُ بولُ  هھقالَ  ما :عشر االتاسعَ  وواالعدددِ  االثالث ووااألصحاححِ  يفيیلبِّ  أأهھھھلِ  إإلى ررسالتهِھ في االرَّ  

 
 فِي يیَْفتَِكُرووننَ  االَِّذيینَ  ِخْزيیهِِھِم٬، فِي وَوَمْجُدهھھُھمْ  بَْطنهُُھمْ  إإِلهُھهُھمْ  االَِّذيینَ  كُك٬،ااْلهَھَال  نهَِھايیَتهُُھمُ  االَِّذيینَ ’’

.‘‘ااألرَْرِضيیَّاتتِ   
 

 هھھھُناكك بل ٬،ةً رااميیَّ غَ  عالقاتتٍ  إإيیَّاهه حاسبيینَ  ىنبالزِّ  ووننَ رخِ فتَ يیَ  أأشخاصصٍ  عن عُ نسمَ  ما كثيیًرااوو
 يیفتخرُ  نمَ  أأيیًضا ووهھھھناكك ٬،ةيیَّ االماددِّ  ااألموررِ  في لٍ عامُ تَ  نَ سْ حُ  يیهھاسمِّ وويیُ  قةرِ بالسَّ  رُ خِ فتَ يیَ  َمن
 أأنَّهھا منِكرةةً  ططعاَمهھا تناوَولتْ  االتي االزاانيیةِ  مثل فعلواا لقد. ااجتماعيیًّا ذذكاءً  يیهھسمِّ وويیُ  ببِ ذِ بالكَ 

.أأخطأتتْ   
 

اائي ددررااَستَنا٬، وونوااِصلُ   االثالِثِ  إإلى شريینوواالعِ  يياددِ حاال من ددِ ااعدااأل في االمستِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھا ووجاءَ  االثالثيین٬، ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ   

 
 وَوأأَْحَمقَ  َملََك٬، إإذَِذاا َعْبدٍ  تَْحتَ  .ااْحتَِمالهََھا تَْستَِطيیعُ  الَ  وَوأأرَْربََعةٌ  ااألرَْرضُض٬، تَْضطَِرببُ  ثَالَثَةٍ  تَْحتَ ’’

َجْت٬، إإذَِذاا َشنيِیَعةٍ  تَْحتَ  ُخْبًزاا٬، َشبعَ  إإذَِذاا .‘‘َسيیَِّدتهََھا وَورَرثَتْ  إإذَِذاا وَوأأََمةٍ  تََزووَّ  
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 نمَ  االعرششِ  على يیجلسَ  أأنن أأقسى فما. حقًّا ثقيیلةٌ  هھاأأنَّ  لَوَجْدنا ااألمورر٬، هھھھذهه في نالْ تأمَّ  ذذااإإوو
 هھاإإنَّ  لهھا يیقوللُ  نمَ  االُخلُقِ  ئةُ سيیِّ  جدَ تَ  ووأأنن جائًعا٬، كانن نمَ  عَ يیشبَ وو يیغتَني ووأأنن عبًداا٬، كانن

ررَ  أأنن وويیمكنُنا! االبيیت في ااألموررِ  بزماممِ  تمسكُ  يیجعلهُھا ميیرااثًا أأَمةٌ  ثثَ رِ تَ  ووأأنن ٬،جميیلةٌ   نتصوَّ
ا االكثيیرَ  .ااألشخاصصِ  هھھھؤالءِ  ِمثلُ  يیفعلهُھ قد ممَّ  

 
 ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االثامنِ  إإلى شريینوواالعِ  االراابعِ  من ددِ ااعدااأل إإلى ااآلننَ  وونصلُ 
:فيیهھا ووجاءَ  االثالثيیَن٬،  

 
اا َحِكيیَمةٌ  وَولِكنَّهَھا ااألرَْرضِض٬، فِي ااألَْصَغرُ  هھھِھيَ  أأرَْربََعةٌ ’’  يیُِعدُّ  هھُ وولكنَّ  قَويیٍَّة٬، َغيیرُ  ططائفَةٌ  االنَّملُ : ِجّدً

يیفِ  في ططَعاَمهھُ  خرِ  في بيُیوتهھا تَضعُ  هھاوولكنَّ  َضعيیفَة٬ٌ، ططائفَةٌ  االِوباررُ . االصَّ  ليیس االَجرااددُ . االصَّ
‘‘.االُملوككِ  قُصوررِ  في ووهھھھي بيیََديیهھا٬، تُمِسكُ  لَعنَكبوتتُ اا. فَِرقًا فَِرقًا ُكلُّهھُ  يیَخُرججُ  هھُ وولكنَّ  َملٌِك٬، لهھُ   

 
 نتعلَّمُ  االنملةِ  فمن. االكثيیر منهھا نتعلَّمَ  أأنن يیمكنُ  حكيیمٍة٬، كائناتتٍ  عن هھھھو إإذًذاا هھھھُنا وواالكالممُ 

 لن ااآلتيَ  االوقتَ  أأننَّ  تعرففُ  هھاألنَّ  ؛االصيیف في ططعاَمهھا عُ تجمَ  فهھي ؛للمستقبل ااالستعدااددَ 
 االفرصةُ  يیهھادَ لَ  كوننُ ت حيین عاممَ االطَّ  ننُ خزِ تَ  فهھي ووهھھھكذاا ٬،عاممِ االطَّ  عِ مْ ووجَ  رووججللخُ  مالئًما يیكوننَ 
 في االنَّملِ  عن ُسليَیماننُ  االملكُ  قالهَھ ما االمستِمعيین بعضِ  باللِ  على يیخطُرُ  وورربَّما. لذلك

:قاللَ  حيیثُ  ااألمثالِل٬، ِسفرِ  من سسِ اددِ االسَّ  وواالعدددِ  سسِ اددِ االسَّ  ااألصحاححِ   
 

.‘‘َحِكيیًما وَوُكنْ  ططُُرقهََھا تَأَمَّلْ . ننُ ااْلَكْسَال  أأيَیُّهَھا االنَّْملَةِ  إإِلَى ااذْذهھھَھبْ ’’  
 

٬، ِسيیاققٍ  فيوو  عشر االساددسسَ  ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في هھلِ امثأأ أأَحدِ  في يیسوععُ  قالل عمليٍّ
:االتاسع وواالعدددِ   

 
.‘‘ااألَبَِديیَّةِ  ااْلَمظَاللِّ  فِي يیَْقبَلُونَُكمْ  فَنيِیتُمْ  إإذَِذاا َحتَّى االظُّْلِم٬، بَِماللِ  أأَْصِدقَاءَ  لَُكمْ  ااْصنَُعواا’’  

 
 ييیتحلَّ  ال ِحكمةٌ  ووهھھھذهه. ةااألبديیَّ  هھلفائدتِ  لَديیهھ ما ااإلنساننُ  يیستخِدممَ  أأنن ااألفضلِ  من أأننَّ  أأيي

.بهھا كثيیروونن  
 

٬، في اءِ محتِ ااال ووَضرووررةةَ  ٬،بضعفِنا ااالعترااففِ  كمةَ حِ  باررُ االوِ  يیُعلُِّمناوو  عُ ضَ يیَ  فهھو لذاا االقوييِّ
 يیَُسوععَ  ٬،خرةةِ االصَّ  في ختبئَ وون أأيیًضا نابضعفِ  عترففَ ن أأنن نحن ووعليینا. خراالصَّ  في بيیتهَھ

 ىلإإ باحتيیاِجهھ ااالعترااففَ  ضُ يیرفُ  فإنَّهھ ٬،ما شخصٍ  من االكبريیاءُ  كُ تملَّ ت حيین لكنْ . ااْلَمِسيیحِ 
 ررفضَ  رمتكبِّ  يیسيٍّ رِّ فَ  خصٍ شَ  عن يیسوععُ  هھقالَ  االذيي االمثلَ  هھھھذاا وويیشبهھُ . تبريیِرهه ىلإإوو يیسوعع

 اررٌ شَّ عَ  ناككَ هھھھُ  كانن حيین في. االعليِّ  ! هھھھو فعلهُھيی بما يیتفاخرُ  كانن بل بضعفهِھ٬، ااالعترااففَ 
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 عشرَ  االثامنَ  ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في االمسيیحُ  يیسوععُ  لنا وويیقوللُ . ووبنقائِصهھ عفهِھبضَ  ااعترففَ 
:عشر االثالثَ  وواالعدددِ   

 
ا’’ َماِء٬، نَْحوَ  َعيْینيَْیهھِ  يیَْرفَعَ  أأنَنْ  يیََشاءُ  َال  بَِعيیٍد٬، ِمنْ  فََوقَفَ  ااْلَعشَّاررُ  وَوأأَمَّ  َعلَى قََرععَ  بَلْ  االسَّ

.‘‘ااْلَخاطِطئَ  أأَنَا اارْرَحْمنِي٬، هُھمَّ االلَّ : قَائًِال  َصْدرِرههِ   
 

خِر٬، االِوباررُ  ااحتمى ووكما  االرببِّ  ةةِ قوَّ  في ااحتمى اررَ شَّ االعَ  هھھھذاا إإننَّ  نقوللَ  أأنن يیمكنُنا بالصَّ
.فرااننللغُ   

  
ا  لكنْ . شيیئًا تؤذذيي ال هھھھاووحدَ  رااددةةُ االجَ  تكوننُ  فحيینَما. االجماعيِّ  االعملِ  حكمةَ  علُِّمنايیُ ف االَجرااددُ  أأمَّ
ةةِ  االتأثيیرِ  شديیدَ  يیكوننُ  أأسرااببٍ  في االجرااددُ  سيیرُ يیَ  حيین  ددررسسَ  متتعلَّ  االكنيیسةَ  يیتَ لَ  يیاف. وواالقوَّ

!هللاِ  َملَُكوتتِ  أأجلِ  من جماعيِّ اال االعملِ   
 

 في يیعيیشُ  هھأأنَّ  هھھھي وواالنتيیجةُ  ديیهھبيیَ  كُ تمسَّ يی االذيي االعنكبوتتَ  ااألرربعةِ  بيینَ  نرىى االنهھايیة٬، ووفي
.لكِ االمَ  صرِ قَ  في نعيیشُ  وففسف هللا٬، عوددِ بوُ  كُ نتمسَّ  حيینف. االملوكك صوررِ قُ   

 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  إإلى شريینوواالعِ  االتاسعِ  من ددِ ااعدااأل إإلى ااآلننَ  وونأتي  

 
 يیَْرجعُ  وَوَال  ااْلُوُحوشِش٬، َجبَّاررُ  ااألََسدُ : ُمْستَْحَسنٌ  َمْشيیهَُھا وَوأأرَْربََعةٌ  االتََّخطِّي٬، َحَسنَةُ  هھھِھيَ  ثَةٌ ثََال ’’

اِكلَِة٬، َضاِمرُ  أأََحٍد٬، قُدَّااممِ  ِمنْ   وَوإإنِنْ  بِالتََّرفُّعِ  َحِمْقتَ  إإنِنْ . يیُقَاوَوممُ  َال  االَِّذيي وَوااْلَملِكُ  وَواالتَّيْیُس٬، االشَّ
 دَدًما٬، يیُْخِرججُ  ااألَْنفِ  وَوَعْصرَ  ُجْبنًا٬، يیُْخِرججُ  االلَّبَنِ  َعْصرَ  ألنَنَّ  فَِمَك٬، َعلَى يیََدككَ  فََضعْ  تَآَمْرتَت٬،

.‘‘ِخَصاًما يیُْخِرججُ  ااْلَغَضبِ  وَوَعْصرَ   
 

.وررجُ أأَ  االَحكيیمِ  ممُ َكَال  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ٬،هھييینتَ  هھھھُنَا إإِلَى  
 

ةتمااالخ  
مم( )االبرنامج مقدِّ  

لَ  أأننَّ  برناَمِجنا من االيیومم َحلَقةِ  في ررأأيینا ة٬ً، ِحَكًما يیعطيینا خلوقاتتِ مَ اال في االتأمُّ  عدااددِ االستِ ك مهھمَّ
٬، االعملِ وو قوىى٬،ااأل في ااالحتماءِ وو ٬،لِ ستقبَ للمَ   َحضرةةِ  في لنعيیشَ  بالوعوددِ  وواالتمسُّكِ  االجماعيِّ

.االملك  
 

 االمرأأةةِ  عن كتشَ  االقسُّ  سيیشاررُكنا ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ  ’’ جبرنامَ  من االمقبلةِ  االحلقةِ  في
.يیجُدهھھھا لَمن ططوبى االتي االفاِضلة  

 
ِختاميیَّة كلمةٌ   
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ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 حضرةةِ  في االدَّووااممِ  على لتكوننَ  االرببِّ  بوعوددِ  تتمسَّكَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا

 االرببِّ  لمجدِ  للكنيیسةِ  االجماعيِّ  االعَملِ  في دَدووررٌ  لكَ  يیكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. االملكِ  هللاِ 
 صاررَ  وواالذيي االمسيیح٬، يیسوععَ  في لكَ  االذيي االبرِّ  في تحيیا أأنن أأخيیًراا وونصلِّي ٬،ملكوتهھ وواامتدااددِ 
ليیِب٬، على هھبموتِ  لنا  وومصالَحتِنا ووتبريیرنا خطايیانا لُغفرااننِ  بالكاِملِ  كاففٍ  ددَمهھ إإننَّ  حيیث االصَّ
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . هللاِ  معَ   


