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االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
-24: 30 ااألمثالل رفس 31 :31  Proverbs 30:24-31:31 

1000: ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة  #641 
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 االقدُّووسسِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنُتابعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ِسفرِ  من االراائعةِ  االِحَكمِ  من االكثيیرِ  في تَشك االقسُّ  تأمَّلَ  ٬،برناَمِجنا من االسابقة االحلقاتت في

.لحيیاتِنا االنافِعةِ  بالحكمةِ  االغنيِّ  ِسفرٌ  أأنَّهھ ررأأيینا وواالذيي ٬،ااألمثاللِ   
 

 ررااسةَ االدِّ  هھھھذهه االربب٬، بنعمةِ  نهھي٬،نُ  وففس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
.يیِجُدهھھھا لَِمن ططوبى االتي لةِ االفاضِ  رأأةةِ االمَ  عن بالَكالممِ  ااألمثاللِ  لِسفرِ   

 
 ااألمثاللِ  ِسفرِ  من االثالثيین ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

ا ٬،وواالِعشريینَ  االراابعِ  االعدددِ  من وواابتِدااءً   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  ٬،االثالثيین ااألصحاححِ  من ااألمثالِل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھا ووجاءَ  منهھ٬، وواالِعشريینَ  االثامنِ  إإلى وواالِعشريینَ  االراابِعِ  من ددِ ااعدووااأل  

 
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  فمنَ . 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 تخزِ  فهھي ووهھھھكذاا االطعامم٬، عِ مْ ووجَ  للخرووجج مالئًما يیكونن
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 ما ااإلنساننُ  ممَ دِ خيیست أأنن ااألفضل من أأننَّ  ووهھھھو االنَّمِل٬، من أأيیًضا نتعلَُّمهھ دَدررسسٌ  ووهھھھُناككَ . لذلك
.بهھا كثيیروونن ييیتحلَّ  ال ِحكمةٌ  ووهھھھذهه. ةااألبديیَّ  هھلفائدتِ  يیهھلد  

 
 أأنن لنا ددررسسٌ  هھھھذاا ووفي. االقوييِّ  في ميَ نحتَ  ووأأنن بضعفِنا ااالعترااففِ  كمةَ حِ  باررُ االوِ  يیُعلُِّمناوو

ا .االمسيیح يیسوععَ  في وونحتَميَ  بَعجِزنا٬، نعترففَ  . االجماعيِّ  االعملِ  حكمةَ  علُِّمنايیُ ف االَجرااددُ  أأمَّ
 شديیدَ  يیكوننُ  أأسرااببٍ  في االجرااددُ  سيیرُ يیَ  حيین لكنْ . شيیئًا تؤذذيي ال هھھھاووحدَ  رااددةةُ االجَ  تكوننُ  فحيینَما
ةةِ  االتأثيیرِ  !هللاِ  َملَُكوتتِ  أأجلِ  من جماعيِّ اال االعملِ  ددررسسَ  متتعلَّ  االكنيیسةَ  يیتَ لَ  يیاف. وواالقوَّ  

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

 
: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  
 

للِ  وواالعدددِ  ٬،نيیوواالثالث االحادديي ااألصحاححِ  إإلى ننتَقِلُ  ووااآلنن :فيیهھ ووجاءَ  منهھ٬، ااألووَّ  
 

هھُ  إإيِیَّاههُ  َعلََّمْتهھُ  َمسَّا٬، َملِكِ  لَُموئيِیلَ  ممُ الكَ ’’ ‘‘:أأُمُّ  
 

 على يیوًما سيیملكُ  االذيي ااألميیرِ  البنهھا ةٍ تقيیَّ  أأممٍّ  نصائحُ  هھھھيوو لهھ٬، لموئيیل االملكِ  أأممِّ  كالممُ  إإذًذاا هھھھذاا
 عَ بَ شَ ثْ بَ  كلماتتُ  هھھھي ووهھھھذهه ٬،يیماننَ لَ سُ  االحقيیقة في هھھھو موئيیلَ لَ  أأننَّ  يیعتقدوونن نمَ  ناككهھھھُ وو. عباالشَّ 
هھ .بذلك نجِزممَ  أأنن نستَطيیعُ  ال لكنَّنا. لهھ أأمِّ  

 
:امفيیهھِ  ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من وواالثالثِ  االثاني يیناالعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   

 
 وَوَال  لِلنَِّساِء٬، َحيْیلَكَ  تُْعطِ  َال  نُُذوورِريي؟ ااْبنَ  يیَا َماذَذاا ثُمَّ  رَرِحِمي؟ ااْبنَ  يیَا َماذَذاا ثُمَّ  ااْبنِي؟ يیَا َماذَذاا’’

.‘‘ااْلُملُوككِ  لُِمهْھلَِكاتتِ  ططُُرقَكَ   
 

هھ منهھ رُرههتحذِّ  ما للَ أأووَّ  أأننَّ  هھھھو حقًّا لالنتباههِ  ثيیرِ االمُ  منَ وو  عنيتَ  ال شكٍّ  ددووننَ  ووهھھھي. ساءاالنِّ  هھھھو أأمُّ
. ساءالنِّ ب ئةاالسيیِّ  االعالقاتتِ  هھھھنا تعني هھاأأنَّ  ووأأعتقدُ  .‘‘االملوكك هھلِكاتتِ مُ لِ ’’ قالت بل ٬،االنساءِ  كلَّ 
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 سسُ االمقدَّ  االكتاببُ  أأووررددَ  إإذذ ٬،يیماننَ لَ سُ  نذُكرَ  بالغةٍ  بصوررةةٍ  فيیهِھم االنَّساءُ  أأثََّرتتِ  االذيین االملوككِ  وومنَ 
 ٬،االراابع وواالعدددِ  عشر االحادديي ااألصحاححِ  للااألووَّ  االملوككِ  ِسفرِ  في يیماننَ لَ سُ  عن حِزنًامُ  تقريیًراا
:فيیهھ ووجاءَ   

 
 يیَُكنْ  وَولَمْ  أأُْخَرىى٬، آآلهَِھةٍ  وَورَرااءَ  قَْلبهَھُ  أأََمْلنَ  نَِساَءههُ  أأنَنَّ  ُسليَْیَماننَ  َشيْیُخوَخةِ  زَزَماننِ  فِي وَوَكاننَ ’’

ببِّ  َمعَ  َكاِمًال  قَْلبهُھُ  .‘‘أأَبيِیهھ دَدااوُوددَ  َكقَْلبِ  إإِلهِھهھِ  االرَّ  
 

 االراابعِ  يیناالعدددَ وو ااألمثالل٬، ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االحادديي لألصحاححِ  ددررااَستَنا ااآلننَ  وونتابِعُ 
:مافيیهھِ  ووجاءَ  منهھ٬، وواالخاِمسِ   

 
 لِئَالَّ  ٬،ااْلُمْسِكرُ  لِْلُعظََماءِ  وَوَال  َخْمًراا٬، يیَْشَربُواا أأنَنْ  لِْلُملُوككِ  ليَْیسَ  لَُموئيِیُل٬، يیَا لِْلُملُوككِ  ليَْیسَ ’’

ةَ  وَويیَُغيیُِّروواا ااْلَمْفُرووضَض٬، وَويیَْنَسْواا يیَْشَربُواا .‘‘ااْلَمَذلَّةِ  بَنِي ُكلِّ  ُحجَّ  
 

ًما كانن االخمرَ  أأننَّ  االجديیدِ  االعهھدِ  في دُ جِ نَ وو  ٬،االكنيیسة في ةفيیَّ سقُ ااألُ  غييیبتَ  نمَ  على ُمحرَّ
: للااألووَّ  وواالعدددِ  االثالثِ  ااألصحاححِ  تيیموثاووسس إإلى ااألوولى ررسالتهِھ في يیقوللُ  بولسُ  سوللُ فالرَّ   

 
٬،‘‘َصالًِحا َعَمًال  فيَیَْشتهَِھي ااألُْسقُفيِیَّة٬َ، أأََحدٌ  ااْبتََغى إإنِنِ ’’  

 
:يیكونن أأننْ  ااألُسقُفِ  على إإننَّ  نفِسهھ ااألصحاححِ  من االثالثِ  االعدددِ  في يیقوللُ  ثمَّ   

 
ااببٍ  وَوَال  ااْلَخْمِر٬، ُمْدِمنِ  َغيْیرَ ’’ ٬،‘‘َضرَّ  

 
ًما إإذًذاا االخمرُ  كانن فقد  لنا يیقوللُ وو. االكنيیسةِ  على ااإلشرااففِ  في قيیاددييٌّ  زٌ مركَ  لهھ نمَ  على ُمحرَّ

 ألننَّ  لماذذاا؟. قيیاددييّ  بٍ نصِ مَ  في هھھھو نمَ  ألييِّ  ووليیس ٬،لوككِ للمُ  يیسَ لَ  رَ مْ االخَ  ننَّ إإ االمقدَّسسُ  االكتاببُ 
 رَ يیؤثِّ  أأنن يیريیدُ  الوو. االزاائفة ااإلثاررةةِ  من وععٍ نَ  بأييِّ  ااألنساننِ  نُ هھھھْ ذذِ  غَ بِ صطَ يیَ  أأنن ريیدُ يیُ  ال االحيَّ  هللاَ 
.تماًما يیًافاص ناهھھھنُ ذذُ  كوننَ يیَ  أأننْ  ريیدُ يیُ  بل هھ٬،حكمِ  وااببِ صَ  في شيءٍ  أأييُّ   

 
 قد ألنَّهھ ؛االكحولل أأوو ررااتتخدِّ االمُ  تأثيیرِ  تحتَ  شخصٍ  معَ  لَ توااصُ اال عبِ االصَّ  منَ  أأننَّ  وومعلوممٌ 

 لن ذِذهھھھنهَھ ألننَّ  ؛ثًابَ عَ  تكوننُ  هھھھذاا مثلِ ل شوررةةِ االمَ  قديیمِ تَ  لةُ حاووَ وومُ . حقًّا عنيیهھايیَ  ال أأمورًراا يیقوللُ 
.ةاالحقيیقيیَّ  شكالتتِ االمُ  مع لِ عامُ تَّ لل صافيِیًا يیكوننَ   

 
 الوو. كانن مهھما خاررجيٍّ  رٍ مؤثِّ ب رُ يیتأثَّ  الوو صافيِیًا ااإلنساننِ  ذِذهھھھنُ  يیكوننَ  أأنن مريیحٌ  هھھھو فَكمْ 

 رَ دمِّ يیُ  أأوو هه٬،ررَ افكأأ َعتِّمَ وويیُ  هھھھنهَھذذِ  يیَُغيیِّبَ  أأنن ريیدُ يیُ  ما شخًصا يیجَعلُ  االذيي االسببَ  مَ أأفهھَ  أأننْ  أأستَطيیعُ 
.ااألمورر على االصائبِ  كمِ االحُ  على هھدررتَ قُ   
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 على ذذااتهُھ ااألمرُ  يینطَبِقُ وو. االوعي في االتأثيیر على دررةةً قُ  الهھ ألننَّ  بالملِك؛ تَليیقُ  ال الَخمرُ ف لذاا
 ٬،االقديیم هھدِ االعَ  في نِ االكاهھھھِ  على أأيیًضا ذذااتهُھ االكالممُ  بَ نَسحَ وواا ٬،االكنيیسة على شرففِ االمُ  فِ سقُ ااألُ 
 تحتَ  يیكوننَ  لئالَّ  االخمرَ  ببَ يیشرَ  أأنن لهھ سموًحامَ  نْ يیكُ  لم حيیثُ  ٬،بائحِ االذَّ  مِ يیقدتَ  عندَ  سيیَّما ال

 االناررِ  بسببِ  هھھھارروونن ياابنَ  ككَ هھھھال هھھھُنا وونذُكرُ . االرببِّ  أأماممَ  متهِھدخِ  أأثناءِ  في ززاائفٍ  تأثيیرٍ 
 االرببَّ  أأننَّ  وواالدَّليیلُ  االخمِر٬، تأثيیرِ  تحتَ  كانا أأنَّهھُما وويیُعتَقدُ  ٬،االرببِّ  أأمامم ماهھھھاقدَّ  االتي االغريیبة

.االَكهْھنوتيیَّةِ  االخدمةِ  قبلَ  االَخمرِ  تناوُوللِ  من االحاددثةِ  تلك بعدَ  مباَشرةةً  االكهھنةَ  منعَ   
 

التِنا وونوااِصلُ  ابِعِ  االسَّادِدسس يیناالعدددَ  في تأمُّ  ووجاءَ  وواالثالثيین٬، االحادديي ااألصحاححِ  من وواالسَّ
:مافيیهھِ   

 
يي وَوَخْمًراا لهَِھالٍِك٬، ُمْسِكًراا أأَْعطُواا’’  تََعبهَھُ  يیَْذُكرُ  وَوَال  فَْقَرهه٬ُ، وَويیَْنَسى يیَْشَرببُ . االنَّْفسِ  لُِمرِّ

.‘‘بَْعدُ   
 

 منْ  عوههطَ ووااقتَ  االعددَد٬، هھھھذاا وااسبَ ااقتَ  هللا كلمةِ  في كيینشكِّ االمُ  بعضَ  أأننَّ  هھھھنا نذُكرَ  أأنن االمهھمِّ  وومن
ْكرِ  إإلى دعوتَ  هھانَّ أأ مدَّعيینَ  ةاالمسيیحيیَّ  على اافترااءااتتٍ  ووأأططلَقواا ااألمثالل٬، ِسفرِ  في هھيیاقِ سِ  . االسُّ

ًعا االكالممُ  يیكوننَ  أأنن يیُعقَلُ  كيیف لكنْ   االلَذيین يیناالسابقَ  يیناالعدددَ  بعدَ  ووررددَ  ووقد كراالسُّ  على مشجِّ
ا االصائبة؟ االقرااررااتتِ  ااتِّخاذذِ  في لتأثيیرهھھھا االَخمرِ  من االملوككَ  يیمنَعاننِ   هھھھُنا االكالممُ  يیعنيیهھ ما أأمَّ
 حيین اللُ االُجهھَّ  يیقولهُھ ما هھھھذاا إإننَّ  نقوللَ  أأنن وُوسِعنا ووفي. رِ مْ االخَ  من حذيیرِ للتَّ  بالغيٌّ  أأسلوببٌ  فهھو

.االوعيِ  فُقدااننِ  مرحلة إإلى وواالُوصوللِ  مرِ االخَ  رببِ شُ بِ  ووعيیهَھم دوواافقِ يیَ  أأنن ريیدووننيیُ   
 

: فيیهِھما ووجاءَ  منهھ٬، وواالتاِسعِ  االثامنِ  وواالعددَديینِ  وواالثالثيین٬، االحادديي لألصحاححِ  ددررااستَنا وونتابِعُ   
 

 ااْلفَقيِیرِ  َعنِ  وَوَحاممِ  بِاْلَعْدللِ  ااْقضِ . فََمكَ  ااْفتَحْ . يیَتيِیمٍ  ُكلِّ  دَدْعَوىى فِي ااألَْخَرسسِ  ألَْجلِ  فََمكَ  ااْفتَحْ ’’
.‘‘وَوااْلِمْسِكيینِ   

 
 االُمْلقاةةِ  هھتَ مسؤووليیَّ  يیتحمَّلَ وو ٬،موررااألُ  على كمِ االحُ  على قادِدرًراا لًِكامَ  كوننَ يیَ  أأنن هھھھي هھھھُنا صيیحةُ نَّ الف

ُرناوويیذَ . عليیهھ  ٬،وواالثالثيین االثاني وواالعدددِ  عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  في هھيیرِ االشَّ  بالعدددِ  هھھھذاا كِّ
:فيیهھ وونقرأأُ   

 
.‘‘َمِديینَةً  يیَأُْخذُ  ِممَّنْ  َخيْیرٌ  رُرووِحهھِ  َمالِكُ ’’  

 
.االقُُدسس االرووححِ  ثَمرِ  نْ مِ  هھھھو االنَّفسِ  طَ بْ ضَ  أأوو االتعفُّفَ  أأننَّ  االجديیدِ  االعهھدِ  في أأيیًضا وونذُكرَ   

 
 عن االكالممُ  يیبدأأ حيیثُ  وواالثالثيین٬، االحادديي ااألصحاححِ  من االعاشر االعدددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھ وونقرأأُ  االفاِضلِة٬، االمرأأةةِ   
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.‘‘االآللِئَ  يیَفُوققُ  ثََمنهََھا ألنَنَّ  يیَِجُدهھھَھا؟ َمنْ  فَاِضلَةٌ  ااْمَرأأةَةٌ ’’  

 
 االراابعَ  إإلى عشر االحادديي من ااألعدااددِ  في االفاضلةِ  االمرأأةةِ  هھھھذهه أأووصاففِ  إإلى ااآلننَ  وولنستَِمعِ 

:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيین٬، االحادديي ااألصحاححِ  من عشرَ   
 

اا ال َخيیًراا لهھُ  تصنَعُ . َغنيیَمةٍ  إإلَى يیَحتاججُ  فال زَزوْوِجهھا قَلبُ  يیَثِقُ  بهھا’’ . َحيیاتهِھا اممِ أأيیَّ  ُكلَّ  َشّرً
 ِمنْ  ططَعاَمهھا تجلِبُ . اِجرِ االتَّ  كُسفُنِ  هھھھي. ررااضيیَتيَینِ  بيیََديینِ  ووتَشتَِغلُ  انًاتَّ ووكَ  صوفًا تطلُبُ 

‘‘.بَعيیدٍ   
 

فاتت وومن  كلِّ  من تماًما بهھا يیَثِقُ  زَزووَجهھا أأننَّ  االفاضلةِ  االمرأأةةِ  عنِ  نقرأأهھھُھا االتي ااألوولى االصِّ
 هھھھذاا يیقوللُ  أأنن َعَجبَ  فال. أأميینةٌ وو ةٌ نقيیَّ وو صاددقةٌ  أأنَّهھا كما حكيیمة٬ً، مدبِّرةةً  تكونن ألنَّهھا االنوااحي؛
لِئَ  يیَفوققُ  ثَمنهَھا إإننَّ  ااألصحاححُ  .االآلَّ  

 
 ااألسوااققِ  في رووضضِ االعُ  أأفضلَ  عُ تابِ تُ  هھانَّ أأ أأيیَّاِمنا في االفاضلةَ  االمرأأةةَ  نتخيیَّلَ  أأنن وويیمكنُ 

 االعملِ  على للمرأأةة شجيیعٌ تَ  هھھھذاا ووفي ٬،ااألسعارر بأفضل إإليیهھ تحتاججُ  ما على للحصوللِ 
.لألُسرةةِ  ممكنةٍ  قيیمةٍ  بأفضلِ  لبيَیتهِھا ااألفضلِ  لتدبيیرِ  ووااالجتهھاددِ   

 
التِنا وونوااِصلُ   االثامنَ  إإلى عشرَ  سَ مِ االخا من ددِ ااعدااأل في االفاِضلةِ  االمرأأةةِ  ِصفاتتِ  في تأّمً
:فيیهھا ووجاءَ  عشَر٬،  

 
 فتأُخُذهه٬ُ، َحقًال  تتأمَّلُ . لفَتيَیاتهِھا ووفَريیَضةً  بيَیتهِھا ألهھھھلِ  أأكًال  ووتُعطي بَعدُ  االلَّيیلُ  إإذذ ووتَقوممُ ’’

ةةِ  َحقََويیهھا تُنَطِّقُ . كرًما تغِرسسُ  يیََديیهھا ووبثََمرِ  ددُ  بالقوَّ  تِجارَرتهَھا أأننَّ  تشُعرُ . ذِذررااَعيیهھا ووتَُشدِّ
‘‘.االلَّيیلِ  في يیَنطَفِئُ  ال ِسرااُجهھا. َجيیَِّدةةٌ   

 
ببُ  أأنَّهھا كما ٬،َملحوظظٍ  نحوٍ  على ووُمثِمرةة نتِجةٌ مُ  اامرأأةةٌ  هھانَّ أأ االمقطَعُ  هھھھذاا عنيوويیَ   يیتهِھابَ  أأهھھھلَ  تدررِّ
 هھھھذاا ووفي. داالجيیِّ  عدااددِ ااالستِ  على عالمةً  نطفئُ يیَ  ال االذيي االسرااججُ  عطيوويیُ  .أأيیًضا ملِ االعَ  على

 نَّ كُ يیَ  لم نَّ هھألنَّ  ؛ريیسِ االعَ  قابلةِ مُ  فرصةَ  االجاهھھھالتتُ  االعذااررىى فقَدتتِ  كيیف نتذكَّرُ  ااإلططاررِ 
َ  ٬،ااتتٍ ِعدَّ مستَ  .نَّ هھِ صابيیحِ مَ  نوررُ  وواانطفأ  

 
فاتتِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ   عشرَ  االتاسعَ  من ددِ ااعدااأل في االفاِضلةِ  للمرأأةة االُمبهِھجةِ  االصِّ
:وواالِعشريین االحادديي إإلى  

 
 إإِلَى يیََديْیهَھا وَوتَُمدُّ  لِْلفَقيِیِر٬، َكفَّيْیهَھا تَْبُسطُ . بِاْلفَْلَكةِ  َكفَّاهھھَھا وَوتُْمِسكُ  ااْلِمْغَزلِل٬، إإِلَى يیََديْیهَھا تَُمدُّ 

.‘‘ُحلًَال  بُِسوننَ ًال  بيَْیتهَِھا أأهھھَْھلِ  ُكلَّ  ألنَنَّ  االثَّْلِج٬، ِمنَ  بيَْیتهَِھا َعلَى تَْخَشى َال . ااْلِمْسِكيینِ   
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 هھاأنَّ ب قوننثِ يیَ  يیتهِھابَ  فأهھھھلُ  ؛بيیتهِھا في ااألماننَ  ثُّ بُ تَ  االمرأأةةَ  هھھھذهه أأننَّ  هھھھو هھھھُنا االمقطَعُ  يیقولهُھ ووما
.االعائلةِ  أأفرااددِ  جميیعِ  ااحتيیاجاتتِ  تدبِّرُ  سوفف  

 
 االحادديي ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالثالثِ  شريینَ وواالعِ  االثاني االعددَديینِ  إإلى ااآلننَ  وونأتي

:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالثالثيین٬،  
 

 ِحيینَ  ااألَْبَوااببِ  فِي َمْعُرووففٌ  زَزوْوُجهَھا. وَوأأرُْرُجوااننٌ  بُوصصٌ  لِْبُسهَھا. ُمَوشَّيیَاتتٍ  لِنَْفِسهَھا تَْعَملُ ’’
.‘‘ااألرَْرضضِ  َمَشايیخِ  بيَْینَ  يیَْجلِسُ   

 
امُ  مكانًا كانَتْ  ااألَْبَوااببَ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  هھھھُنا٬، بالذِّكرِ  جديیرٌ   تْ كانَ  هھاألنَّ  ؛االمديینة في هھّمً
 أأنن يیريیدُ  كانن أأوو َمهھ٬،يیتمِّ  أأنن يیريیدُ  مهھمٌّ  عملٌ  ِدهھھھمألحَ  يیكوننُ  حيینف. ضاءِ االقَ  إإلى ااالحتِكاممِ  مكاننَ 
 ااألشخاصصُ  هھھھُناكك يیجلسُ  حيیثُ  االمديینة٬، أأبوااببِ  ىلإإ ييیأت كانن ٬،ءقضااال إإلى يیحتَِكمَ 
 بيینهھُم االفاضلةِ  االمرأأةةِ  ززووججُ  يیكوننُ  ووهھھھكذاا. ُحكَمهھُم االناسسُ  يیطلبَ  أأنن يیمكنُ  االذيین نن٬،واالمرموق

.ااألبواابب في اعرووفً مَ   
 

 من ددَ ااعدااأل نقرأأُ  حيیث وواالثالثيین٬، االحادديي ااألصحاححِ  من ااألخيیرةةِ  ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  وونِصلُ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيین٬، االحادديي إإلى شريینوواالعِ  االراابعِ   

 
 لِبَاُسهَھا٬، وَوااْلبهََھاءُ  ااْلِعزُّ . ااْلَكْنَعانِيِّ  َعلَى َمنَاطِطقَ  وَوتَْعِرضضُ  وَوتَبيِیُعهَھا٬، قُْمَصانًا تَْصنَعُ ’’

َمنِ  َعلَى وَوتَْضَحكُ   تَُرااقِبُ . ااْلَمْعُرووففِ  ُسنَّةُ  لَِسانهَِھا وَوفِي بِاْلِحْكَمِة٬، فََمهَھا تَْفتَحُ . ااآلتِي االزَّ
بُونهََھا أأوَْوالدَُدهھھَھا يیَقُوممُ . ااْلَكَسلِ  ُخْبزَ  تَأُْكلُ  وَوَال  بيَْیتهَِھا٬، أأهھھَْھلِ  ططُُرققَ  : فيَیَْمَدُحهَھا أأيَْیًضا زَزوْوُجهَھا. وَويیُطَوِّ
ا ٬،فَْضًال  َعِمْلنَ  َكثيِیَرااتتٌ  بَنَاتتٌ "  بَاطِطٌل٬، وَوااْلَجَماللُ  ِغشٌّ  ااْلُحْسنُ . "َجِميیًعا َعليَْیهِھنَّ  فَفُْقتِ  أأَْنتِ  أأَمَّ

ا ببَّ  ااْلُمتَّقيِیَةُ  ااْلَمْرأأةَةُ  أأَمَّ  فِي أأَْعَمالهَُھا وَوْلتَْمَدْحهَھا يیََديْیهَھا٬، ثََمرِ  ِمنْ  أأَْعطُوهھھَھا. تُْمَدححُ  فهَِھيَ  االرَّ
.‘‘ااألَْبَوااببِ   

 
 َمن ووططوباهه. كرُمهھتُ  هھاألنَّ  ااألميینُ  هللاُ  ُمهھايیكرِ  االتي االجميیلة٬، االصاددقةِ  للمرأأةةِ  ةٍ يیَّ حِ تَ  من الهھ يیاف
 بيیتهِھا؛ ووألهھھھلِ  لَزووِجهھا عظيیمةٌ  ووقيیمتهُھا غنيیَّةٌ  بركةٌ  هھھھي االفاِضلةُ  فالزووجةُ  !االمرأأةة هھھھذهه دُ جِ يیَ 
لِئَ  يیَفُوققُ  حقًّا ثََمنهُھَاوو جيین٬، فرصةٌ  ووهھھھذهه. تهِھاسرَ أأُ  ووأأفرااددِ  هھاووجِ زَ ل َعوننٌ  هھھھيوو ٬،االآلَّ  للمتزووِّ

 في وولنفِّكرْ . االرببِّ  من ثميینةٌ  عطايیا هھھھُنَّ  االالتي هھمززووجاتِ  في وواافكِّريی أأنن االِكراامم٬، مستِمعيَّ 
.االدَّوواامم على االِمعطاءِ  ووقلبهِھنَّ  تَضحيیاتهِِھنَّ  مدىى  

 
 ووااقَدِّرريی أأنن منهھ مختلفةٌ  موااِضعَ  في ااألززووااججَ  االمقدَّسس االِكتاببُ  يیوصي أأنن َعَجبَ  ال لذلك
 من هھالَ  يیاف. أأجلهِھا من نْفَسهھ وَوأأَْسلَمَ  االَكنيیَسةَ  االمسيیحُ  أأحبَّ  كما نَّ هھھھوحبُّيیوو نَّ هھھھُ ورعيیوو اتهِِھمززووج
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 واايیُكرم أأنن ااألززووااججِ  عاتِقِ  على ُمْلقاةةٍ  كبيیرةةٍ  سؤووليیَّةٍ مَ  منْ  وولهَھا! هھھھُنا ةةِ للمرأأ ميیلةٍ جَ  صوررةةٍ 
!ألجلهِھا نفَسهھ ووبذللَ  ٬،االكنيیسةَ  االمسيیح أأحبَّ  ِمْثلَما وويیحبُّوهھھھُنَّ  نساءهھھھُنَّ   

 
يیاققِ  ووفي ا عددًداا االمقطَعُ  يیُبرززُ  نفِسهھ٬، االسِّ :يیقوللُ  حيیثُ  اتتِ االشابَّ  ووجاتتِ لزَّ ل مهھّمً  

 
.‘‘بَاطِطلٌ  ووااْلَجَماللُ  ِغشٌّ  ااْلُحْسنُ ’’  

 
٬، مستوىى من يیتذمَّرننَ  شابَّاتتٍ  فتيَیاتتٍ  أأوو ززووجاتتٍ  عن نسَمعُ  ما ووكثيیًراا  يیَُكنَّ  ووال جمالهِِھنَّ

 ووفي. هھنَّ أأنفسِ  ررِ دْ قَ  من لنَ قلِّ يیُ وو ٬،قبيیحاتتٍ  أأنفَسهھُنَّ  ساءٌ نِ  ترىى بل ٬،نَّ هھھھِ رِ نظَ مَ  عنْ  ررااِضيیاتتٍ 
اا جميیالتتٍ  أأنفَُسهھُنَّ  يیََريینَ  االنِّساءِ  من قليیلةٌ  نسبةٌ  هھھھُناكك االمقابل٬،  من يیكوننُ  ما ووعاددةةً  ٬،جّدً
عبِ  .نَّ معهھُ  االتعاملُ  االصَّ  

 
. فاررغغٌ  أأوو ٬،بَاطِطلٌ  وَوااْلَجماللَ  ِغشٌّ  ااْلُحْسنَ  ألننَّ  كامالتٍت؛ لَْسنا أأنَّهھُنَّ  نَ ققلَ يی أأالَّ  االنِّساءِ  على لذاا

. يیتكلَّْمنَ  عنَدما فاررغغٍ  أأوو بسيیطٍ  قلٍ عَ ب تِجُدهھھھُنَّ  قد ٬،ميیالتتٌ جَ  هھنَّ أأنَّ  ننَ دْ قِ وويیعتَ  نَ يیتزيیَّ  نمَ  ووبعضُ 
 يیُفكِّْرننَ  ال هھُنَّ ف لذاا ٬،نَّ حولهھِ  من كثيیرووننَ  هھُنَّ يیتملَّقُ  حيیثُ  أأجوااءٍ  في يیَِعْشنَ  ِمنهھُنَّ  ووكثيیرااتتٌ 
 أأوو ضحلةً  االشَّخصيیاتتُ  هھھھذهه تكوننَ  ووهھھھكذاا ٬،هھنَّ اتِ يیَّ صِ خْ شَ  طويیرتَ  على يیعَمْلنَ  ووال عموًما٬،
.سطحيیَّةً   

 
 االتي المرأأةةُ ف. تُمَدححُ  فهھي االرببَّ  تتَّقي االتي االَمْرأأةَةَ  فإننَّ  االمعادَدلةِ  من ااآلَخرِ  االجانبِ  ووعلى
ةةً  ةً يیَّ قِ تَ  حيیاةةً  تحيیا نيیا في فليَیسَ  ٬،االرببَّ  بُّ حِ تُ وو ووباررَّ  هھھھو هھذااف! جماللِ لَ لِ  يیا. منهھا أأجَملُ  هھھھو ما االدُّ
.االعليِّ  با"ِ  قويیَّةٌ  عالقةٌ  لمرأأةةِ ل تكوننَ  أأنن االحقيیقيُّ  ماللُ االجَ   

 
 معايیيیرِ  وَوْضعِ  من يیحَذرروواا أأنن ووجاتتٍ ززَ  عن يیبحثونن االذيین االشباببِ  على أأُخرىى٬، جهھةٍ  وومن

 فالبحثُ . االَعقلِ  فارِرغاتتِ  يیَُكنَّ  قد االجميیالتتِ  هھھھؤالءِ  ِمثلَ  ألننَّ  ؛فَحسب وواالوجهھ االشَّكلِ  َجماللِ 
٬، هللا بأموررِ  تهھتمُّ  فتاةةٍ  عن هھھھو االُمجديي  على حيیاتهُھا لَ تتشكَّ  أأنن ووتريیدُ  ٬،االرببَّ  ووتطلبُ  االعليِّ
 ةً بَّ حِ وومُ  ووأأميینةً  صاددقةً  ززووجةً  للشاببِّ  كوننُ ستَ  االفتاةةِ  هھھھذهه فمثِلُ . االحيِّ  االمسيیحِ  يیسوععَ  صوررةةِ 
٬، أأعيیُنِ  في ااألجَملَ  يیبدووننَ  تتِ ازووجاال لُ يیجعَ وو صالحٌ  ووهللاُ . االحيیاةة مدىى وومعيینةً   شركائهِھنَّ

جاللِ  االُمِحبُّ  هللاُ  هھاحُ يیمنَ  ةٌ إإضافيیَّ  زةةٌ ميیِّ  هھھھذههوو .قلوبهِِھم بكلِّ  عليیهھ يیتَِّكلوننَ  االذيین للرِّ  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ووَصْلنا٬، قد ووهھھھا  ىاانتهھ االذييوو ااألمثالل٬، ِسفرِ ل تِناددررااسَ  نهھايیةِ  إإلى االيیومم ااألعزَّ
 أأنن عُ نتوقَّ  االذيي ماف ٬،االجامعةِ  ِسفرِ  أأبوااببِ  على نحن ووااآلنن. االفاضلةِ  االمرأأةةِ  عن بالَكالممِ 

االمقبلة؟ االَحلَقاتتِ  في تِناررااسددِ  في االسِّفرِ  هھھھذاا من َمهھنتعلَّ   
 

 أأبعاددٍ  من حيیاتهِھ في يیتأمَّلُ  إإنساننٍ  منظوررَ  يیتناوَوللُ  االجامعة٬، ِسفرَ  إإننَّ  ااإلططاررِ  هھھھذاا في أأقوللُ 
 في غالبًا كتبهَھ ووقد االحكيیُم٬، ُسليَْیَماننُ  االملكُ  هھھھو االسِّفرِ  هھھھذاا كاتِبَ  أأننَّ  يیبدوووو. ووااضحةٍ  ةططبيیعيیَّ 
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 .أأُخرىى آآلهھةٍ  ووررااءَ  االحقيیقيِّ  با! إإيیمانهِھ عن االكثيیرااتتُ  ووجاتهُھززَ  هھتْ أأمالَ  بعَدما اِمهھِ أأيیَّ  أأووااخرِ 
 ما االمقاررنةُ  هھھھو كرِ االفِ  فتاححَ مِ  أأننَّ  ووأأعتقدُ  االحيیاةة٬، عن االسِّفرِ  هھھھذاا في رُ عبِّ يیُ  أأنَّهھ االوااضحِ  وومن
 االمسيیح في االحيیاةةُ وو االحيیاةة٬، لهھ ااالبنُ  لهھ نمَ ف. ااالبن تحت لحيیاةةوواا مسِ االشَّ  تحتَ  االحيیاةةِ  بيینَ 

 بةٌ خيیِّ مُ  حيیاةةٌ  هھھھي مسِ االشَّ  تحتَ  يیاةةَ االحَ  أأننَّ  االسِّفرُ  يیُريینا حيین في ٬،ةاالحقيیقيیَّ  االحيیاةةُ  هھھھي االحيِّ 
.عليیهھا للمتَِّكليینَ  ووفاررغة زيینةٌ ووحَ  لآلمالل  

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 ررووسسَ االدُّ  تعلََّمتِ  قد ةَ االتقيیَّ  االفاضلةَ  االمرأأةةَ  أأننَّ  ووجدنا ٬،ااألمثالل لِسفرِ  االدررااسة هھھھذهه ختاممِ  في

. االرببِّ  مخافةُ  االِحكمةِ  ررأأسسَ  أأننَّ  ووهھھھو ٬،للُ ااألووَّ  االدررسسُ  ذذلك في بما االسِّفر هھھھذاا في االموجوددةة
 االكراامةَ  بُ تجلِ  هھاألنَّ  االرببُّ  هھائُ كافِ سيیُ  حيیثُ  ٬،عنهھا مُ ووتتكلَّ  تتبُعهھا االمرأأةةِ  هھھھذهه أأعماللَ  أأننَّ  ووررأأيینا

.عائلتهِھا أأفرااددِ  جميیعِ  ىلإإ وواالفرححَ   
 

 لِسفرِ  ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  سيیبدأأُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمج من االمقبِلةِ  قةِ لَ االحَ  في
يیَّة بالغةُ  تأمُّالتتٌ  ووفيیهھ ٬،االجامعة  ٬،ُسليَْیَماننَ  االملكِ  حيیاةةِ  من نتعلَُّمهھا جودديیَّةٍ ووُ  أأموررٍ  في ااألهھھھمِّ

.االحيیاةة في ووتجِربَتهِھ ِحكَمتهِھ ووُعصاررةةِ   
 
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

ا تعلَّْمتَ  قد تكوننَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلَِك٬، صالتُنا  ووتعليیمٍ  حكمةٍ  من سمعتهَھ ممَّ
ةةً  حيیاتُك تكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. ااألمثاللِ  ِسفرِ  في ددررااستِنا َحلَقاتتِ  كلِّ  من وومعرفةٍ   مستعدَّ
يیتِ  دَدووًما االمآلنن مصباَحك تحِملُ  بيینما  أأنن كذلك وونصلِّي .االمجيیدِ  االعريیسِ  الستِقباللِ  بالزَّ
 حيینٍ  كلَّ  عليیك ووجهھهَھ االمحبُّ  االرببُّ  يیُضيءَ  ووأأنن ووأأُسَرتَِك٬، ووحيیاتِك عَملِكَ  في بركةً  تناللَ 

هه٬، هللاِ  ملكوتتَ  امً ووددَ  تطلُبَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. وويیرحَمك  االتي االحكيیمةِ  بالمباددئئِ  مستَعيینًا ووبرَّ
!آآميین. نصلِّي االمسيیح يیسوععَ  بِاْسمِ . االحيِّ  هللاِ  كلمةُ  إإيیَّاهھھھا تعلُِّمنا  


