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االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ إإذذااعيِّ االل االبرنامجِ  ممنن جديیدةةٍ  حلقةٍ  ففيي بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 ممنن االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االصالحِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

مةً  تَشك االقسُّ  ااستَعَرضضَ  برناَمِجنا٬، ممنن االسابِقةِ  االحلَقةِ  ففيي  ووببددأأ االلأأممثثاالل٬، ِسفرِ  إإللىى مقدِّ
يیَّةِ  ععنن يیتكلَّمُ  .البنهِھ االَحكيیمَ  ُسليَیماننَ  نصائحِ  ففيي االِحكمةِ  أأهھھھمِّ  

 

 ممنن لنتعلَّمهھ االلككثثييرر للدديينناا ٬،‘‘االلييوومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
 مفتاححُ  ووههيي االنَّفيیسة٬، االمعادِدننِ  ممنن أأغغللىى االلححككممةة أأننَّ  نجدُ  ححييثث البنهِھ٬، ُسليَیماننَ  نصائحِ 
.ووررغباتِنا وومشاعِرنا أأفكارِرنا إإررشاددِ   

 

 ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن االثالثِ  ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ا ااألووَّ  ععززييززيي ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 

ااَءنا ْتُرُكُكْم٬،نَ  وَوااآلننْ   تَشك االقسِّ  إإعدااددِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسْفرِ  ِمنْ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سسممييثث  

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

 االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االِكراامم٬، ُمستَِمعيَّ  ننببددأأ
ليَینِ  وواالعددَديینِ  :فيیهِھما ءووججاا ممننهه٬، ااألووَّ  

 

 وَوِسنِي أأيَیَّامٍم٬، ططُوللَ  تَِزيیُدككَ  فَإِنَّهَھا .وَوَصايیَاييَ  قَْلبُكَ  ليِیَْحفَظْ  بَلْ  َشِريیَعتِي٬، تَْنسَ  الَ  ااْبنِي٬، يیَا’’
.‘‘وَوَسالََمةً  َحيیَاةةٍ   

 

 .وواالسَّالمة االعمِر٬، ططُوللَ  :أأساسيیَّتيَین نتيیجتيَین يیمنَحُ  االوصيیَّةِ  ِحْفظَ  أأننَّ  ننررىى االكالممِ  ووببههذذاا
 ببلل فائدةٍة٬، ددوونن ووصيیَّةً  ااألمرُ  للييسس ووااللححككممةة٬، االمعرفةِ  ووررااءِ  االسعيِ  ففيي كافأةةٌ مم ووههننااكك
 شركةٍ  ففيي االحيیاةةُ  ووههيي االلأأسسممىى٬، االمكافأةةِ  ععللىى عالووةةً  االلأأررضض٬، ععللىى ههنناا مكافأةةٌ  ههننااكك
.االمحبِّ  االلللهه ممعع متوااِصلةٍ   

 

التِنا ففيي وونستمرُّ  :فيیهِھما ووججااء االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالراابِعِ  االثالثِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ  
 



ْحَمةَ  تََدععِ  َال ’’  تَِجدَ  قَْلبَِك٬، لَْوححِ  َعلَى ااْكتُْبهُھَما .ُعنُقِكَ  َعلَى تَقَلَّْدهھھُھَما .يیَْتُرَكانِكَ  وَوااْلَحقَّ  االرَّ
.‘‘وَواالنَّاسسِ  هللاِ  أأَْعيیُنِ  فِي َصالَِحةً  وَوفِْطنَةً  نِْعَمةً   

 

حَمةُ  ههمماا :للللححييااةة جناَحيین ننررىى ووههنناا ؛ االرَّ حمةُ ففاالل وواالحقُّ  إإللىى تميیلُ  حقٍّ  ددووننَ  ررَّ
  .االلآآخخرريينن إإدداانةِ  أأوو االِكبريیاءِ  إإللىى يیَقوددُ  ققدد ررحمةٍ  ددووننَ  وواالحقُّ  وواالتَّهھاوُونن٬، االتَّسيیُّبِ 

 

.قَْلبهِھ ععللىى وواالحقِّ  االرحمةِ  قَواانيینَ  االَمرءُ  يیكتُبَ  أأنن االمهھمِّ  ممنن فإننَّ  ووههككذذاا  
 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهِھما ووججااء االثالِث٬، أأصصححااححاالل ممنن وواالسَّاددسسِ  االخامسِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ  
 

ببِّ  َعلَى تََوكَّلْ ’’ ممُ  وَوهھھُھوَ  .ااْعِرْفهھُ  ططُُرقِكَ  ُكلِّ  فِي .تَْعتَِمدْ  َال  فهَْھِمكَ  وَوَعلَى قَْلبِكَ  بُِكلِّ  االرَّ  يیُقَوِّ
.‘‘ُسبُلَكَ   

 

 ووااإلجابةُ  للححييااتتيي؟ االلللهه مشيیئةَ  أأعرففُ  ككييفف :كثيیريینَ  ممنن عاددةةً  االَمطرووححُ  وواالسؤااللُ 
ًال٬، :ططووااتتخخ ثالثثِ  ففيي ههيي   أأووَّ

 

ببِّ  َعلَى تََوكَّلْ ’’ .‘‘قَْلبِكَ  بُِكلِّ  االرَّ  
 

  ثانيیًا٬،
 

.‘‘تَْعتَِمدْ  َال  فهَْھِمكَ  وَوَعلَى’’  
 

ثالثًا٬،  
 

.‘‘ااْعِرْفهھُ  ططُُرقِكَ  ُكلِّ  فِي’’  
 

 ااألصحاححِ  ممنن االسادِدسسِ  االعدددِ  نهِھايیة ففيي جاءَ  مماا ههيي االنتيیجةُ  االلننتتييججةة؟ ستكوننُ  ووممااذذاا
:االثالثِ   

 

ممُ  وَوهھھُھوَ ’’ .‘‘ُسبُلَكَ  يیُقَوِّ  
 

 االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالثامنِ  االسابِعِ  االعددَديینِ  ففيي االلتتااللييةة االنَّصيیحةِ  إإللىى ااآلننَ  وولنَْنتَقلِ 
:فيیهِھما ووججااء  

 

ببَّ  ااتَّقِ  .نَْفِسكَ  َعيْینَيْ  فِي َحِكيیًما تَُكنْ  َال ’’ رِّ  َعنِ  وَوااْبُعدْ  االرَّ تَِك٬، ِشفَاءً  فيَیَُكوننَ  .االشَّ  لُِسرَّ
.‘‘لِِعظَاِمكَ  وَوَسقَاءً   

 

ببَّ  ااتَّقى مماا إإذذاا َصحيیًحا سيیكوننُ  ااإلنساننَ  أأننَّ  ههذذاا ووييععننيي رِّ  َعنِ  وَواابتََعدَ  االرَّ .االشَّ  
 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ممنن وواالعاِشرِ  االتاِسعِ  االعددَديینِ  ففيي االَحكيیمة االلننصصاائئحح للههذذهه تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  االثالِث٬، ااألصحاححِ   

 



ببَّ  أأَْكِرممِ ’’  َمَعاِصُرككَ  وَوتَفيِیضَ  ِشْبًعا٬، َخَزاائِنُكَ  فَتَْمتَلِئَ  َغلَّتَِك٬، بَاُكورَرااتتِ  ُكلِّ  نْ وَومِ  َمالِكَ  ِمنْ  االرَّ
.‘‘ِمْسطَارًراا  

 

 وواالجاذذبيیَّة٬، االمغناططيیسيیَّة٬، االلححققوولل ممثثلل االلططببييععةة٬، قواانيینِ  ععنن ننححنن نتكلَّمُ  مماا كثيیًراا
 وواالمثيیرُ  .للححييااةةاا ففيي وونطبِّقهَھا االقواانيینَ  ههذذهه نفهھَمَ  أأنن ااستَطَْعنا ووقدِ  .االلككثثييرر ووغغييررههاا
 نعلَمُ  للاا لكنَّنا نتائَجهھا٬، ووننررىى حيیاتِنا٬، ففيي فاعلةٌ  االقواانيینَ  تتللكك أأننَّ  نعلَمُ  أأنَّنا ههوو لالهھھھتِمامم
.تعَملُ  للممااذذاا  

 

٬، االلللهه وَوَضَعهھا أأساسيیَّةٌ  ررووحيیَّةٌ  قواانيینُ  ههننااكك ننففسسههاا٬، ووببااللططررييققةة  أأسباببٌ  ووللههاا االعليُّ
 االلققووااننيينن ههذذهه ووممنن .االطبيیعيِّ  االعالمِ  ففيي تعملُ  أأُخرىى قواانيینَ  أأييِّ  حاللُ  حالهُھا وونتائجُ 
بطِ  نعرففُ  للاا أأنَّنا وورُرغم .بالَعطاء يیتعلَّقُ  ووااحدٌ   لكنْ  .حقًّا ييععمملل فإنَّهھ يیعمُل٬، ككييفف بالضَّ
 ممنن ااألمرُ  ووككذذللكك .ممننههاا ألستفيیدَ  االكهھرباءُ  تعملُ  ككييفف أأعرففَ  أأنن االضرووررييِّ  ممنن ليیسَ 
.االلععططااء ففيي هللاِ  قواانيینَ  جهھةِ   

 

:ااإللهھيیَّةِ  االقواانيینِ  ههذذهه ممنن نًاققااننوو نجدُ  ووههنناا  
 

ببَّ  أأَْكِرممِ ’’ .‘‘َغلَّتِكَ  بَاُكورَرااتتِ  ُكلِّ  وَوِمنْ  َمالِكَ  ِمنْ  االرَّ  
 

للُ  االمبارَركِك؛ للللهه ههيي االباكوررااتتِ  بأننَّ  أأوومنُ  ووأأنناا  ووإإننْ  .للرَّببّ  ههوو أأَْجريي ممنن يیخرججُ  مماا فأووَّ
ُمهھا باكوررةة٬ٌ، ههوو ففااللررببحح أأررضض٬، قطعةَ  بِْعتُ  ررُ  مماا ووكثيیًراا .االلررببحح لرببِّ  أأقدِّ  ههذذاا يیتكرَّ
.االمقدَّسس االكتاببِ  أأررججااء ففيي االقانوننُ   

 

 ووجاءَ  االعاشِر٬، إإللىى االثامنِ  ممنن ووااألعدااددِ  االثالثِ  ااألصحاححِ  َمالخي ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  فمثًال٬،
:ففييههاا  

 

 االُعشوررِ  ففيي سلَبناكَك؟ بمَ  :فقُلتُمْ  .سلَبتُموني فإنَُّكمْ  هللاَ؟ ااإلنساننُ  أأيیَسلُبُ ’’
بوني ططَعامٌم٬، بيَیتي ففيي ليیكوننَ  االَخزنَةِ  إإلَى االُعشوررِ  جميیعَ  ههااتتوواا...وواالتَّقِدَمةِ   ببههذذاا٬، ووَجرِّ
 للاا حتَّى بََرَكةً  عليَیُكمْ  ووأأفيیضُ  االسماووااتِت٬، كَوىى لُكمْ  أأفتَحُ  للاا ُكنتُ  إإننْ  االُجنودِد٬، رَرببُّ  قاللَ 

.‘‘توسعَ   
 

ببَ  أأنن يیريیُدنا االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  ننررىى٬، ووههككذذاا  ِسيیاققٍ  ووففيي .االلققااننوونن ههذذاا نجرِّ
 االثامنِ  وواالعدددِ  االلسسااددسس ااألصحاححِ  للووققاا إإنجيیلِ  ففيي يیسوععُ  ققاالل متَِّصٍل٬،
  :ووااللثثللااثثيينن

 

.‘‘أأَْحَضانُِكمْ  فِي يیُْعطُوننَ  فَائًِضا َمهْھُزووزًزاا ُملَبًَّداا َجيیًِّداا َكيْیًال  تُْعطَْواا٬، أأَْعطُواا’’  
 

 أأهھھھلِ  للىىإإ االلثثااننييةة ررسالتهِھ ففيي االلإإططاارر ههذذاا ففيي ببووللسس االلررسسوولل ققاالل ككمماا
:االلسسااددسس وواالعدددِ  االلتتااسسعع ااألصحاححِ  ككووررننثثووسس  

 



حِّ  يیَْزرَرععُ  َمنْ ’’ حِّ  بِالشُّ .‘‘يیَْحُصدُ  أأيَْیًضا فَبِاْلبََرَكاتتِ  بِاْلبََرَكاتتِ  يیَْزرَرععُ  وَوَمنْ  يیَْحُصُد٬، أأيَْیًضا فَبِالشُّ  
 

 لعدددِ وواا االلسسااببعع ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي االمسيیحُ  يیسوععُ  إإيیَّاهه علََّمنا مماا أأيیًضا وونقرأأُ 
:االلثثااننيي  

 

يْینُونَةِ  ألَنَُّكمْ ’’ .‘‘لَُكمْ  يیَُكاللُ  تَِكيیلُوننَ  بهِھِ  االَِّذيي وَوبِاْلَكيْیلِ  تَُداانُونَن٬، تَِديینُوننَ  بهَِھا االَّتِي بِالدَّ  
 

٬، االلللهه قانوننُ  فهھَذاا  ففااللللهه .ككييفف نعرففُ  للاا أأنَّنا رُرغمَ  حقًّا٬، يیَعَملُ  أأنَّهھ نعلَمُ  ووننححنن االغنيِّ
:نتيیجةً  وويیُعطيیهھ بأمٍر٬، ههنناا اابنهَھ يینَصحُ  ُسليَیماننَ  نجدُ  ووههككذذاا ععططااء٬،االل قانوننَ  يیُكرممُ  ااألميینُ   

 

ببَّ  أأَْكِرممِ ’’  َمَعاِصُرككَ  وَوتَفيِیضَ  ِشْبًعا٬، َخَزاائِنُكَ  فَتَْمتَلِئَ  َغلَّتَِك٬، بَاُكورَرااتتِ  ُكلِّ  وَوِمنْ  َمالِكَ  ِمنْ  االرَّ
.‘‘ِمْسطَارًراا  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ععششرر االلححاادديي االعددَديین ففيي لتاليیةِ اا االحكيیَمةِ  ااألْمثاللِ  ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ  االلثثااللثث٬، ااألصحاححِ  ممنن ععششرر ووااللثثااننيي  

 

ببِّ  تَأدِْديیبَ  تَْحتَقِرْ  َال  ااْبنِي٬، يیَا’’ ببُّ  يیُِحبُّهھُ  االَِّذيي ألنَنَّ  تَْوبيِیَخهھ٬ُ، تَْكَرههْ  وَوالَ  االرَّ بهُھ٬ُ، االرَّ  وَوَكأبَبٍ  يیَُؤددِّ
.‘‘بهِھِ  يیَُسرُّ  بِاْبنٍ   

 

 وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  االعبراانيیِّيین إإللىى االرسالةِ  ففيي عدددِ االل ههذذاا ااقتباسسَ  وونِجدُ 
.االلسسااددسس  

 

ببِّ  تَأدِْديیبَ  تَْحتَقِرْ  الَ  ااْبنِي يیَا’’ .‘‘االرَّ  
 

:يیُضيیفُ  االعبراانيیِّيین كاتِبَ  لكنَّ   
 

.‘‘تَأدِْديیبٍ  بَِال  ُكْنتُمْ  إإنِنْ  وَولِكنْ ...يیَْقبَلهُھُ  ااْبنٍ  ُكلَّ  وَويیَْجلِدُ ’’  
 

يیرةة٬، بأعمالهِھ ججوويينن االمرءُ  كاننَ  فإننْ  ٬، "ِ  اابنًا كاننَ  إإننْ  ألنَّهھ يیقلَق؛ أأنن ببهه فيیجدررُ  االشرِّ  االُمِحبِّ
.االشرِّ  ففيي يیَعيیشَ  بأننْ  االرببُّ  يیسَمحُ  فلَن  

 

ططُ  مماا كثيیًراا  نلوممَ  حتَّى االلخخططأأ٬، ههذذاا باررتِكاببِ  نُدااننُ  إإننْ  وومماا خخااططئئ٬، أأنَّهھ نعرففُ  أأمرٍ  ففيي نتوررَّ
 االقبضُ  يیُلقى أأنن االعدللِ  ممنن ليیسَ  أأننْ  االلججااننيي يیظنُّ  ححييثث .ذذللكك ععللىى االعادِدللَ  االلللهه
 ههيي االقَوللِ  ووخالصةُ  .نفَسهھ االشائنَ  االفعلَ  يیرتِكبوننَ  ممَّنْ  آآخرووننَ  يیُفلِتُ  ححيينن ففيي ععللييهه٬،
يیرةة؛ بأعمالِنا ننننججوو كنَّا إإننْ  َخِطرٍ  موقفٍ  ففيي إإنَّنا ا أأبناَءهه٬، يیؤددِّببُ  االعادِدللَ  هللاَ  ألننَّ  االشرِّ  فإمَّ
ا أأبناًء٬، لَْسنا أأنَّنا .محاللَ  للاا قريیبٍ  ووقتٍ  ففيي آآتتٍ  االتأدديیبَ  ننَّ أأ ووإإمَّ  

 

 ببأأنن االرببُّ  يیسَمحُ  ووللنن أأبناٌء٬، أأنَّنا تتععننيي ألنَّهھا االتِّعِزيیةَ؛ تمنُحنا إإذًذاا االتأدديیبِ  فعمليیَّةُ 
 نتكلَّمُ  لكنَّنا ااإللهھيیَّة٬، االلتتأأددييبب ذِذررااععِ  ممنن نخاففَ  أأنن ععلليينناا فليیسَ  .االشرِّ  ففيي ننتتممااددىى
 وومؤذِذيیًا قاِسيیًا يیكوننُ  ققدد بشريیًّا أأبًا ووليیسَ  ووأأبنائهِھ٬، ووصالحٍ  حنَّاننٍ  أأببٍ  ببيينن مماا عالقةٍ  ععنن



 يیُربِّيَ  أأنن يیريیدُ  أأببٍ  لكلٍّ  االلأأععللىى االمثلُ  ههوو ببلل ههككذذاا٬، للييسس االقدُّووسسُ  فا"ُ  .تأدديیبهِھ ففيي
 حتَّى حيیاتِنا ففيي تَستَشريي االخطيیَّةَ  لتََرككَ  يیُحبُّنا٬، يیُكنْ  للمم ووللوو .وواالمحبَّة بالحقِّ  أأبناَءهه
.هھھھالكيینَ  االمطاففُ  ببنناا يینتهھيَ   

 

 وونقرأأُ  االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االخامسَ  إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  إإللىى ااآلننَ  لنَْنتَقِلِ 
:ففييههاا  

 

ُجلِ  ااْلِحْكَمة٬َ، يیَِجدُ  االَِّذيي لِِإلْنَساننِ  ططُوبَى’’  ِمنْ  َخيْیرٌ  تَِجارَرتهََھا ألنَنَّ  ااْلفهَْھَم٬، يیَنَاللُ  االَِّذيي وَولِلرَّ
ِة٬، تَِجارَرةةِ   للاا َجَوااهھھِھِرككَ  وَوُكلُّ  االَّآللِِئ٬، ِمنَ  أأَْثَمنُ  هھھِھيَ  .ااْلَخالِصِ  االذَّهھھَھبِ  ِمنَ  َخيْیرٌ  رِرْبَحهَھاووَ  ااْلفِضَّ

.‘‘تَُساوِويیهَھا  
 

.لحيیاتِنا ممششييئئتتهه وونميیِّز ووفهھَمهھ٬، هللاِ  ِحكمةَ  نناللُ  ليَیتَنا ففيياا  
 

التِنا وونتابِعُ   االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثامنَ  إإللىى عشرَ  االساددسسَ  منَ  ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووججااء  

 

 َمَسالِِكهَھا وَوُكلُّ  نَِعٍم٬، ططُُرققُ  ططُُرقهَُھا .وَوااْلَمْجدُ  ااْلِغنَى يیََسارِرهھھَھا وَوفِي أأيَیَّامٍم٬، ططُوللُ  يیَِميینهَِھا فِي’’
.‘‘َمْغبُوططٌ  بهَِھا وَوااْلُمتََمسِّكُ  لُِمْمِسِكيیهَھا٬، َحيیَاةةٍ  َشَجَرةةُ  هھھِھيَ  َسالمَمٌ   

 

 يیناللُ  وواالفهھَم٬، االِحكمةَ  يیناللُ  االلذذيي وواالشخصُ  !ووااللففههمم ةةِ االلححككمم ممنن ااآلتيَ  االِغنى أأجملَ  ففمماا
.وواالسعاددةةَ  وواالحيیاةةَ  وواالسَّالممَ  االنَِّعم أأيیًضا  

 

دُ  ذذللكك بعدَ   االخامسِ  إإللىى عشرَ  االتاسعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ووآآثارَرهھھھا االِحكمةَ  ُسليَیمانن يیمجِّ
:ففييههاا ووننققررأأ االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ   

 

ببُّ ’’ َماوَوااتتِ  أأَْثبَتَ  .ااألرَْرضضَ  سَّسَ أأَ  بِاْلِحْكَمةِ  االرَّ  وَوتَْقطُرُ  االلَُّجُج٬، ااْنَشقَّتِ  بِِعْلِمهھِ   .بِاْلفهَْھمِ  االسَّ
أْأييَ  ااْحفَظِ  .َعيْینيَْیكَ  ِمنْ  هھھھِذههِ  تَْبَرححْ  الَ  ااْبنِي٬، يیَا .نًَدىى االسََّحاببُ   َحيیَاةةً  فيَیَُكونَا وَواالتَّْدبيِیَر٬، االرَّ
 فََال  ااْضطََجْعتَ  إإذَِذاا .رِرْجلُكَ  تَْعثُرُ  وَوالَ  آآِمنًا٬، ططَِريیقِكَ  فِي تَْسلُكُ  ئِذٍ ِحيینَ  .لُِعنُقِكَ  وَونِْعَمةً  لِنَْفِسَك٬،
 إإذَِذاا ااألَْشَرااررِ  َخَرااببِ  ِمنْ  وَوالَ  بَاِغٍت٬، َخْوففٍ  ِمنْ  تَْخَشى َال  .نَْوُمكَ  وَويیَلُذُّ  تَْضطَجعُ  بَلْ  تََخافُف٬،

.‘‘َجاءَ   
 

 بأنَّهھ االثِّقةُ  للهه تكوننَ  إإذذ ووااللخخووفف؛ نةِ االلددييننوو يیوممُ  ييأأتتيي ححيينن يیخاففَ  للنن ااإلنساننَ  أأننَّ  أأيي
حيیمِ  للللهه اابنٌ  .االرَّ  

 

ا :ففييهه ففججااء االلثثااللثث٬، االلأأصصححااحح ممنن ووااللععششرروونن االساددسسُ  االعدددُ  أأمَّ  
 

ببَّ  ألنَنَّ ’’ .‘‘تُْؤَخذَ  أأنَنْ  ِمنْ  رِرْجلَكَ  وَويیَُصوننُ  ُمْعتََمَدكَك٬، يیَُكوننُ  االرَّ  
 

 االمتَّكليین ععللىى َخوففٌ  ناككَ هھھھُ  يیقعَ  للنن االلششررييرر٬، ععللىى االعقاببِ  يیوممُ  ييأأتتيي ححيينن أأنَّهھ أأيي
.االرببِّ  ععللىى  



 

التِنا وونتابِعُ  :ففييهه وونقرأأُ  االلثثااللثث٬، االلأأصصححااحح ممنن ووااللععششرريينن االسابعِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

.‘‘تَْفَعلهَھُ  أأنَنْ  يیَِدككَ  ططَاقَةِ  فِي يیَُكوننُ  ِحيینَ  أأهھھَْھلهِِھ٬، َعنْ  ااْلَخيْیرَ  تَْمنَعِ  للاا’’  
 

 وواالعدددِ  االراابعِ  ااألصحاححِ  ععققووببيي ررسالةِ  ففيي االلججددييدد االعهھدِ  ففيي أأتتتت ِعباررةةٌ  ووههذذهه
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االسابعَ   

 

.‘‘لهَھُ  َخِطيیَّةٌ  فَذلِكَ  يیَْعَمُل٬، وَوَال  َحَسنًا يیَْعَملَ  أأنَنْ  يیَْعِرففُ  فََمنْ ’’  
 

 .للهه خطيیَّةٌ  ففذذللكك ذذللكك٬، ععنن يیُعِرضضُ  لكنَّهھ االلخخييرر يیفَعلَ  أأنن قادِدرًراا االمرءُ  يیكوننُ  ففححيينن
اائي ذذللكك٬، ممنن وونفهھمُ   مكافئٌ  ههوو االلصصححييححةة باألموررِ  االقيِیاممِ  ععددمم أأننَّ  نن٬،االمستَِمعي أأعزَّ
.االلخخااططئئةة ااألموررِ  ممارَرسةِ  أأوو االَخطَايیَا٬، الررتكاببِ   

 

التِنا إإللىى ااآلننَ  وولنَُعدِ   وونقرأأُ  االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االثامنِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
:ففييهه  

 

.‘‘ِعْنَدككَ  ْوُجوددٌ وَومَ  َغًداا فَأُْعِطيیَكَ  وَوُعدْ  ااذْذهھھَھبْ " :لَِصاِحبِكَ  تَقُلْ  َال ’’   
 

.ععننهه االلااممتتننااعع ووَعَدممَ  االعطاِء٬، تتأأججييلل عدممَ  ههذذاا ووييععننيي  
 

 ووججااء االلثثااللثث٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالثالثيینَ  ووااللععششرريينن االتاسعِ  االعددَديینِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
  :فيیهِھما

 

اا تَْختَِرععْ  َال ’’  إإنِنْ  َسبٍَب٬، بُِدووننِ  ْنَسانًاإإِ  تَُخاِصمْ  َال  .آآِمنًا لََديْیكَ  َساِكنٌ  وَوهھھُھوَ  َصاِحبَِك٬، َعلَى َشّرً
اا َمَعكَ  َصنَعَ  قَدْ  يیَُكنْ  لَمْ  .‘‘َشّرً  

 

.وواالمشكالتتِ  االلممششااججررااتت ااإلنساننُ  يیطلُبَ  أأالَّ  ههوو االلححككييمم االَمثَلِ  ببههذذاا وواالمقصوددُ   
 

التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   االراابعِ  إإللىى ووااللثثللااثثيينن االحادِديي ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا قرأأُ وونن االلثثااللثث٬، ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثللااثثيينن  

 

٬، ِعْندَ  رَرْجسٌ  ااْلُمْلتَِوييَ  ألنَنَّ  ططُُرقهِِھ٬، ِمنْ  َشيْیئًا تَْختَرْ  وَوَال  االظَّالِمَ  تَْحِسدِ  َال ’’ ببِّ ا االرَّ ههُ  أأَمَّ  ِسرُّ
ببِّ  لَْعنَةُ  .ااْلُمْستَقيِیِميینَ  فَِعْندَ  يیِر٬، بيَْیتِ  فِي االرَّ رِّ يیقيِینَ  َمْسَكنَ  يیُبَارِرككُ  لِكنَّهھُ  االشِّ دِّ  أأَنَّهھُ  َكَما .االصِّ

.‘‘لِْلُمتََوااِضِعيینَ  نِْعَمةً  يیُْعِطي هھھھَكَذاا بِاْلُمْستهَْھِزئيِیَن٬، يیَْستهَْھِزئئُ   
 

 وواالعدددِ  االراابعِ  ااألصحاححِ  يیَعقوبب ررسالةِ  ففيي مشابهھةً  أأعداادًداا االجديیدِ  االعهھدِ  ففيي وونقرأأُ 
  :االلععااششرر

 

ببِّ  قُدَّااممَ  ااتَِّضُعواا’’ .‘‘فيَیَْرفََعُكمْ  االرَّ  



 

:ععششرر االلثثااننيي وواالعدددِ  ووااللععششرريينن االثالثِ  ألصحاححِ اا متَّى إإنجيیلِ  ففيي ووككذذللكك  
 

.‘‘يیَْرتَفِعْ  نَْفَسهھُ  يیََضعْ  وَوَمنْ  يیَتَِّضْع٬، نَْفَسهھُ  يیَْرفَعْ  فََمنْ ’’  
 

 ووججااء ووااللثثللااثثيينن االخامسِ  االعدددِ  ففيي مثًال  نقرأأُ  االلثثااللثث٬، ااألصحاححِ  ننههااييةة ووففيي
:ففييهه  

 

.‘‘هھھَھَواانًا يیَْحِملُوننَ  وَوااْلَحْمقَى َمْجًداا يیَِرثُوننَ  ااْلُحَكَماءُ ’’  
 

 ُمخاططَبةَ  يیتابعُ  االَحكيیمَ  أأننَّ  وونالِحظُ  ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ممنن االلررااببعع ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقِلُ 
:ممننهه االلأأووللىى االثالثةِ  ااألعدااددِ  ففيي يیقوللُ  ححييثث اابنهِھ٬،  

 

 تَْعليِیًما أأُْعِطيیُكمْ  ييألنَنِّ  ااْلفهَْھِم٬، َمْعِرفَةِ  ألَْجلِ  وَوااْصُغواا ااألبَِب٬، تَأدِْديیبَ  ااْلبَنُوننَ  أأيَیُّهَھا ااْسَمُعواا’’
ا ألَبِي٬، ااْبنًا ُكْنتُ  فَإِنِّي .َشِريیَعتِي تَْتُرُكواا فََال  َصالًِحا٬، .‘‘أأُمِّي ِعْندَ  وَووَوِحيیًداا َغّضً  

 

ا ككاانن إإنَّهھ ووييققوولل ووبَْثَشبَع٬، دَدااوُوددَ  وواالَديیهھ ععنن االلآآنن يیتكلَّمُ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  ههنناا وونالِحظُ   َغّضً
هھ ِعْندَ  وَووَوِحيیًداا .أأُمِّ  

 

 االلررااببعع٬، ااألصحاححِ  ممنن االسابِعِ  إإللىى االلررااببعع ممنن ااألعدااددِ  ففيي ذذللكك بعدَ  االحكيیمُ  قوللُ وويي
:ففييههاا وونقرأأُ   

 

 .ااْلِحْكَمةَ  ااْقتَنِ  .فَتَْحيیَا وَوَصايیَاييَ  ااْحفَظْ  .َكَالِمي قَْلبُكَ  ليِیَْضبِطْ  :لِي وَويیَقُوللُ  يیُِريینِي٬، وَوَكاننَ ’’
 .فَتَُصونَكَ  أأَْحبِْبهَھا .فَتَْحفَظَكَ  تَْتُرْكهَھا َال  .فَِمي َكلَِماتتِ  َعنْ  تُْعِرضضْ  وَوَال  تَْنسَ  َال  .ااْلفهَْھمَ  ااْقتَنِ 

أْأسسُ  هھھِھيَ  ااْلِحْكَمةُ  .‘‘ااْلفهَْھمَ  ااْقتَنِ  ُمْقتَنَاككَ  وَوبُِكلِّ  ااْلِحْكَمة٬َ، فَاْقتَنِ  .االرَّ  
 

 ييععررففوونن للاا وولكنَّهھم معرفة٬ً، يیملِكوننَ  االلذذيينن ااألشخاصصِ  بعضِ  ععنن ههوو ههنناا وواالكالممُ 
 ههننااكك ككاانن ففللوو .معرفتهِِھم للإإددااررةة حكمةً  يیملِكوننَ  للاا أأنَّهھم أأيي اا٬،ييسستتخخددممووننهه ككييفف
 ااألممَّ  ههذذاا وويیشبهھُ  .االلححككممةة ااختيیاررَ  ههوو ففااللأأففضضلل ووااللممععررففةة٬، االِحكمة ببيينن مماا ااختيیاررٌ 
 ممنن قِسطٍ  نيَیلِ  فرصةُ  للهه تُتاححُ  للاا حيینَما عقلهَھ٬، يیستخِدممَ  أأنن ععللييهه إإننَّ  البنهِھا تقوللُ  االلتتيي
ًراا َخطًَراا االمعرفةُ  تكوننَ  أأنن فيیمكنُ  ِحكمة٬ٌ، االمرءِ  للددىى نْ تكُ  للمم للوو ألنَّهھ .االتَّعليیم  .مدمِّ
 ُسليَیماننَ  ييووصصيي ددااوُوددَ  ننررىى ووههنناا .للَمعرفة االسليیمُ  االتطبيیقُ  ووههيي ااألساسُس٬، ههيي ففااللححككممةة
٬، ااألمرُ  ههيي االِحكمةَ  بأننَّ  تهِھ٬، بكلِّ  ععللييههاا يیحُصلَ  أأنن ععللييهه ووبأننَّ  ااألهھھھمُّ  ععللىى تَشديیِدهه ممعع قوَّ
.ااألساسسُ  أأوو االرأأسسُ  ههيي االِحكمةِ  أأننَّ   

 

التِنا وونوااِصلُ   عشرَ  االثامنَ  إإللىى االثامنِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ووذذللكك االراابعِ  ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووججااء ممننهه٬،  

 

ُدككَ  .فَتَُعلِّيیَكَ  اارْرفَْعهَھا’’  .تَْمنَُحكَ  َجَمالل تَاججَ  .نِْعَمةٍ  إإِْكليِیلَ  رَرأْأَسكَ  تُْعِطي .ااْعتَنَْقتهََھا إإذَِذاا تَُمجِّ
 ُسبُلَ  هھھَھَديْیتُكَ  .ااْلِحْكَمةِ  ططَِريیقَ  أأرََريْیتُكَ  .َحيیَاتِكَ  ِسنُو فَتَْكثُرَ  أأَْقَواالِي٬، وَوااْقبَلْ  ااْبنِي٬، يیَا ااْسَمعْ 



 .تَْرِخهھِ  َال  بِاألدََدبِب٬، تََمسَّكْ  .تَْعثُرُ  فََال  َسَعيْیتَ  وَوإإذَِذاا َخطََوااتَُك٬، تَِضيیقُ  فََال  ِسْرتتَ  إإذَِذاا .ااالْستِقَاَمةِ 
 تَنَكَّبْ  .ااألَثََمةِ  ططَِريیقِ  فِي تَِسرْ  وَوَال  ااألَْشَراارِر٬، َسبيِیلِ  فِي تَْدُخلْ  َال  .َحيیَاتُكَ  هھھُھوَ  فَإِنَّهھُ  ااْحفَْظهھُ 

 إإنِنْ  نَْوُمهُھمْ  وَويیُْنَزععُ  ُسوًءاا٬، يیَْفَعلُواا لَمْ  إإنِنْ  يیَنَاُموننَ  َال  ألَنَّهُھمْ  وَوااْعبُْر٬، َعْنهھُ  ِحدْ  .بهِھِ  تَُمرَّ  َال  .َعْنهھُ 
٬، ُخْبزَ  يیَْطَعُموننَ  ألَنَّهُھمْ  .أأََحًداا يیُْسقِطُواا لَمْ  ا .االظُّْلمِ  َخْمرَ  وَويیَْشَربُوننَ  االشَّرِّ يیقيِینَ  َسبيِیلُ  أأَمَّ دِّ  االصِّ

.‘‘ااْلَكاِملِ  االنَّهَھاررِ  إإِلَى وَويیُنيِیرُ  يیَتََزاايیَدُ  ُمْشِرقق٬، فََكنُوررٍ   
 

٬، ععللىى أأمثلةً  ههنناا وونِجدُ   يينناامموواا أأنن يیَقِدررووننَ  ووللاا االظُّلمةِ  ففيي ااألشرااررُ  يیسيیرُ  حيیثُ  االتَّضاددِّ
٬، ييففععللوواا للمم إإننْ  يیقيین ططريیقُ  ههننااكك االلممققااببلل٬، ووففيي االشرَّ  َكنُوررٍ  ههوو االلذذيي االصدِّ
.ااْلَكاِملِ  االنَّهھَاررِ  إإِلَى وَويیُنيِیرُ  يیَتََزاايیَدُ  ُمْشِرقق٬،  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االثالثِ  إإللىى عشرَ  االتاسعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االلررااببعع٬،  

 

ا’’  أأَِملْ  .َكَالِمي إإِلَى أأَْصغِ  ااْبنِي٬، يیَا .بهِھِ  يیَْعثُُرووننَ  َما يیَْعلَُموننَ  الَ  .فََكالظَّالمَمِ  ااألَْشَرااررِ  ططَِريیقُ  أأَمَّ
 لِلَِّذيینَ  َحيیَاةةٌ  هھھِھيَ  ألَنَّهَھا .قَْلبِكَ  وَوَسطِ  فِي ااْحفَْظهَھا .َعيْینيَْیكَ  َعنْ  تَْبَرححْ  َال  .أأَْقَواالِي إإِلَى أأذُُذنَكَ 
.‘‘ااْلَحيیَاةةِ  َمَخارِرججَ  ِمْنهھُ  ألنَنَّ  قَْلبََك٬، ااْحفَظْ  تََحفُّظٍ  ُكلِّ  فَْوققَ  .ااْلَجَسدِ  لُِكلِّ  وَودَدوَوااءٌ  اا٬،يیَِجُدوونهَھَ   

 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ههنناا٬، وونالِحظُ  ا ِمفتاًحا االمقطَعِ  ههذذاا ففيي أأننَّ  ااألعزَّ  أأنن ووههوو :للللححييااةة ُمهھّمً
 ووَمشاعرِ  االنَّفس ععنن يیتكلَّمُ  االمقدَّسسَ  االكتاببَ  أأننَّ  عليَینا ييخخففىى ووللاا .باجتهھاددٍ  قلوبَنا نحفَظَ 
 ففيي دداائًما يیُعدُّ  ووااللذذيي االلإإننسساانن٬، قَلبِ  ععنن يیتكلَّمُ  أأيیًضا ووههوو إإددررااِكهھ٬، وومستَوىى االلإإننسساانن
 وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي يیقوللُ  االمقدَّسسُ  فالكتاببُ  .أأعَمقَ  مستًوىى
  :ووااللثثللااثثيينن االراابعِ 

 

.‘‘ااْلفَمُ  تََكلَّمُ يیَ  ااْلقَْلب فَْضلَةِ  ِمنْ ’’  
 

:ععششرر االلححاادديي وواالعدددِ  عشرَ  االخامسَ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي ووأأيیًضا  
 

.‘‘ااِإلْنَساننَ  يیُنَجِّسُ  هھھھَذاا ااْلفَمِ  ِمنَ  يیَْخُرججُ  َما بَلْ  ااِإلْنَسانَن٬، يیُنَجِّسُ  ااْلفَمَ  يیَْدُخلُ  َما ليَْیسَ ’’  
 

 ففيي ااإلررااددييِّ  االجزءِ  مرَكزَ  عدُّ يیُ  إإذًذاا فالقلبُ  االلأأمموورر٬، تتللكك كلُّ  تخرججُ  االلققللبب ممنن ألننَّ 
 االعقليِّ  ااإليیماننِ  ببيينن مماا االمقدَّسسِ  االكتاببِ  ففيي فْرققٌ  ووههننااكك .االلإإررااددةة أأييِ  االلإإننسساانن٬،
٬، ووااإليیماننِ  :االلتتااسسعع وواالعدددِ  االلععااششرر ااألصحاححِ  ررووممييةة ررسالةِ  ففيي نقرأأُ  حيیثُ  االقلبيِّ  

 

ببِّ  بِفَِمكَ  ااْعتََرْفتَ  إإنِنِ  ألَنَّكَ ’’ ‘‘...بِقَْلبِكَ  تَ وَوآآَمنْ  يیَُسوعَع٬، بِالرَّ  
 

ا حيیاتهِھ٬، كلِّ  ففيي يیؤثِّرُ  قلبهِھ ففيي ااإلنساننُ  ببهه يیؤمنُ  ففمماا  ععققللهه ففيي ببهه يیؤمنُ  مماا أأمَّ
 ففيي االتأثيیرَ  نجدُ  االقلِب٬، أأعماققِ  ففيي ااألمرُ  يیكوننُ  ووححيينن .َحيیاتهِھ ففيي بتاتًا يیؤثِّرُ  للاا ففققدد
.االلححييااةة موررُ أأ تنبعُ  ممننههاا ألننَّ  ااججتتههاادد؛ بكلِّ  قلوبَنا نحفَظَ  أأنن يیجبُ  للذذللكك االلححييااةة٬،  

 



التِنا وونوااِصلُ   ممنن وواالِعشريینَ  االسابعِ  إإللىى وواالِعشريین االراابعِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ااآلننَ  تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االراابِع٬، ااألصحاححِ   

 

ااِمَك٬، إإِلَى َعيْینَاككَ  لِتَْنظُرْ  .االشَّفَتيَْینِ  ااْنِحَرااففَ  َعْنكَ  وَوأأَْبِعدْ  ااْلفَِم٬، ااْلتَِوااءَ  َعْنكَ  ااْنِزععْ ’’  قُدَّ
 .يیَْسَرةةً  وَوَال  يیَْمنَةً  تَِملْ  َال  .ططُُرقِكَ  ُكلُّ  فَتَْثبُتَ  رِرْجلَِك٬، َسبيِیلَ  َمهھِّدْ  .ُمْستَقيِیًما أأََماِمكَ  إإِلَى فَانُكَ وَوأأَجْ 

رِّ  َعنِ  رِرْجلَكَ  بَاِعدْ  .‘‘االشَّ  
 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 تجَعلَ  أأنن تقِدررُ  أأنَّهھا ننااأأددرَرككْ  وورربَّما االِحكمِة٬، قيیمةَ  برناَمِجنا ممنن االيیوممِ  حلَقةِ  ففيي ررأأيينناا
 ببااللللهه ووأأعمقَ  أأقرببَ  عالقةٍ  إإللىى ووتقودَدنا ررووَحنا تشفِيَ  أأنن للههاا َسَمْحنا إإننْ  أأفَضلَ  حيیاتَنا
.االقدُّووسسِ   

 

ةةَ  تَشك االقسُّ  سيیفَحصُ  ٬،‘‘االلييوومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االمقبلةِ  االحلقةِ  ففيي  االكامنةَ  االقوَّ
.االلننااسس للعنِ  أأوو االلللهه لتسبيیحِ  تُستخَدمم اانن يیمكنُ  ححييثث كلماتِنا ففيي  

 

ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 شؤووننَ  تُديیرَ  ببأأنن للههاا ووتسَمحَ  االِحكمةَ  تقبَلَ  أأنن االلممسستتممعع٬، ععززييززيي للأأججللكك٬، صالتُنا
 وونصلِّي .االَمجيیدِ  با"ِ  ووأأعَمقَ  أأقَرببَ  َعالقةٍ  إإللىى االِحكمةُ  تقودَدككَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .حيیاتِكَ 
 جرااِحنا ووششااففيي قُلوبِنا٬، مخلِّصِ  يیسوععَ  للمسيیحِ  مبارَركةً  حيیَّةً  هھاددةةً شَ  تكوننَ  أأنن أأخيیًراا
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .االمجيیدةةِ  ووقيیامتهِھ ببممووتتهه  


