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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 االمحبِّ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 ووررااءَ  االسعيِّ  فواائدِ  ببعضِ  تَشك االقسُّ  شاررَكنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي
.االلححككممةة  

 

 بالتَّحذيیر ددررااستَنا نتابعُ  سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ ججبرناممَ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففىى
رِّ  االَخيیرِ  مناَصرةةِ  ععللىى االقدررةةَ  للههاا ألننَّ  ووكلماتِنا؛ أأفكارَرنا ممنن .أأيیًضا وواالشَّ  

 

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

 

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

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االثامنَ  إإللىى االلثثااممنن ممنن ووااألعدااددِ  االلررااببعع٬،  

 

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

 .تَْرِخهھِ  َال  دَدبِب٬،بِاألَ  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 وُوصوًال  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 .كَ قَْلبِ  وَوَسطِ  فِي ااْحفَْظهَھا .َعيْینيَْیكَ  َعنْ  تَْبَرححْ  َال  .أأَْقَواالِي إإِلَى أأذُُذنَكَ 
.‘‘ااْلَحيیَاةةِ  َمَخارِرججَ  ِمْنهھُ  ألنَنَّ  قَْلبََك٬، ااْحفَظْ  تََحفُّظٍ  ُكلِّ  فَْوققَ  .ااْلَجَسدِ  لُِكلِّ  وَودَدوَوااءٌ  يیَِجُدوونهََھا٬،  

 

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٬، قلبِ  ععنن يیتكلَّمُ  ككمماا إإددررااككهه٬، ووممسستتووىى االلإإننسساانن
 وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي يیقوللُ  االمقدَّسسُ  فالكتاببُ  .أأعَمقَ  مستًوىى
:للثثللااثثييننوواا االراابعِ   

 

.‘‘ااْلفَمُ  يیَتََكلَّمُ  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  يیُعدُّ  إإذًذاا فالقلبُ  ااألمورِر؛ ممنن االكثيیرُ  يیَخرججُ  االقلبِ  ممنن ألننَّ 
 االلإإييمماانن ببيينن مماا االمقدَّسس االكتاببِ  ففيي فَرققٌ  ووههننااكك .االلإإررااددةة مرَكزَ  أأييْ  االلإإننسساانن٬،
؛ ووااللإإييمماانن االعقليِّ   وواالعدددِ  االلععااششرر ااألصحاححِ  ررووممييةة ررسالةِ  ففيي نقرأأُ  حيیثُ  االقلبيِّ
:االلتتااسسعع  

 

ببِّ  بِفَِمكَ  تََرْفتَ ااعْ  إإنِنِ  ألَنَّكَ ’’ ‘‘...بِقَْلبِكَ  وَوآآَمْنتَ  يیَُسوعَع٬، بِالرَّ  
 

ا حيیاتهِھ٬، كلِّ  ففيي يیؤثِّرُ  قلبهِھ ففيي ااإلنساننُ  ببهه يیؤمنُ  ففمماا  ففققدد ببععققللهه ببهه يیؤمنُ  مماا أأمَّ
 ففيي االتأثيیرَ  نجدُ  االلققللبب٬، أأعماققِ  ففيي ااألمرُ  يیكوننُ  ووححيينن .حيیاتهِھ ففيي بتاتًا يیؤثِّرُ  للاا
.االلححييااةة أأموررُ  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  تَْنظُرْ لِ  .االشَّفَتيَْینِ  ااْنِحَرااففَ  َعْنكَ  وَوأأَْبِعدْ  ااْلفَِم٬، ااْلتَِوااءَ  َعْنكَ  ااْنِزععْ ’’  قُدَّ
 .يیَْسَرةةً  وَوَال  يیَْمنَةً  تَِملْ  َال  .ططُُرقِكَ  ُكلُّ  فَتَْثبُتَ  رِرْجلَِك٬، َسبيِیلَ  َمهھِّدْ  .ُمْستَقيِیًما أأََماِمكَ  إإِلَى وَوأأَْجفَانُكَ 

رِّ  َعنِ  رِرْجلَكَ  بَاِعدْ  .‘‘االشَّ  



 

ليَینِ االلأأ وواالعددَديینِ  االخامسِ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  لننتَقِلِ  :فيیهِھما ووننققررأأ ممننهه٬، ووَّ  
 

 َشفَتَاككَ  وَوْلتَْحفَظَ  االتََّداابيِیِر٬، لِِحْفظِ  فهَْھِمي٬، إإِلَى أأذُُذنَكَ  أأَِملْ  .ِحْكَمتِي إإِلَى أأَْصغِ  ااْبنِي٬، يیَا’’
.‘‘َمْعِرفَةً   

 

 االعددَديینِ  ففيي نقرأأُ  ككمماا البنهِھ االحكيیمُ  يیُعطيیهھ االلغغررييببةة االمرأأةةِ  ممنن تَحذيیًراا ننررىى ذذللكك بعدَ 
:فيیهِھما ووجاءَ  االخامِس٬، ااألصحاححِ  ممنن للررااببععوواا االثالثِ   

 

يْیتِ  ِمنَ  أأَْنَعمُ  وَوَحنَُكهَھا َعَسًال  تَْقطَُرااننِ  ااألَْجنَبيِیَّةِ  ااْلَمْرأأةَةِ  َشفَتَيِ  ألنَنَّ ’’ ةةٌ  َعاقِبَتهََھا لِكنَّ  .االزَّ  ُمرَّ
ةةٌ  َكاألَْفَسْنتيِیِن٬، .‘‘َحدَّيْینِ  ذِذيي َكَسيْیفٍ  َحاددَّ  

 

 كالسَّكَّر٬، ُحلوةةٌ  ووههيي َعَسًال٬، تَقطُرااننِ  شفتيَین االلغغررييببةة للللممررأأةة إإننَّ  ههوو ههنناا االحكيیمُ  يیقولهُھ مماا
ةةٌ  االوااقعِ  ففيي لكنَّهھا يیت٬، ممنن أأنَعمُ  فَمهھا أأننَّ  ووممعع .كاألَْفَسْنتيین ُمرَّ  يیَقعُ  َمن ستُقَطِّعُ  فإنَّهھا االزَّ
.حدَّيینِ  ذذيي كَسيیفٍ  َحبائلهِھا ففيي  

 

التِنا وونتابِعُ   إإللىى االخامسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي بيیَّةِ االلأأججنن االمرأأةةِ  بشأننِ  االحديیثِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  االخامِس٬، ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلححاادديي  

 

 ااْلَحيیَاةِة٬، ططَِريیقَ  تَتَأَمَّلَ  لِئَالَّ  .بِاْلهَھاوِويیَةِ  تَتََمسَّكُ  َخطََوااتهَُھا .ااْلَمْوتتِ  إإِلَى تَْنَحِدرَرااننِ  قََدَماهھھَھا’’
وواا وَوَال  لِي٬، ااْسَمُعواا ااْلبَنُوننَ  يیُّهَھاأأَ  وَوااآلننَ  .تَْشُعرُ  وَوَال  َخطََوااتهَُھا تََمايیَلَتْ   .فَِمي َكلَِماتتِ  َعنْ  تَْرتَدُّ

 وَوِسنيِینَكَ  آلَخِريیَن٬، زَزهھھْھَرككَ  تُْعِطيَ  لِئَالَّ  بيَْیتهَِھا٬، بَاببِ  إإِلَى تَْقَرببْ  وَوَال  َعْنهَھا٬، ططَِريیقَكَ  أأَْبِعدْ 
تَِك٬، ِمنْ  ااألََجانِبُ  تَْشبَعَ  لِئَالَّ  .لِْلقَاِسي  فِي فَتَنُوححَ  .َغِريیبٍ  بيَْیتِ  فِي أأَْتَعابُكَ  وَوتَُكوننَ  قُوَّ

.‘‘وَوِجْسِمكَ  لَْحِمكَ  فَنَاءِ  ِعْندَ  أأوََوااِخِركَك٬،  
 

ووااني ععللىى أأيیًضا وويینطبقُ  ااألجنبيیَّة٬، االمرأأةةِ  ععنن ههوو االَكالممَ  أأننَّ  ععللىى ههنناا االتشديیدَ  ووأأووددُّ   االزَّ
 إإصابةِ  موضوععَ  يیتناوَوللُ  مماا بًاغغاالل ففههوو وواالِجسمِ  االلَّحمِ  فَناءِ  أأمرَ  يیذُكرُ  ووحيینَما .وواالعاهھھِھرااتت
ااني٬، .تَناُسليِیَّةٍ  بأمرااضضٍ  أأجنبيیَّاتٍت٬، نساءٍ  ممعع يیضطجعُ  َمن أأوو االزَّ  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالثالثَ  ععششرر االلثثااننيي االعددَديین ففيي تأمُّ
:فيیهِھما ووننققررأأ االلخخااممسس٬،  

 

٬، لصوتتِ  أأسَمعْ  وولَمْ  !يیخَ االتَّْوب قَلبي وورَرذَذللَ  ااألدَدبَب٬، أأبَغْضتُ  أأنِّي كيیفَ  :فتقوللَ ’’  وولَمْ  ُمرِشدييَّ
.‘‘ُمَعلِّميَّ  إإلَى أأذُُذني أأِملْ   

 

 ككمماا فعلهَھ٬، االلذذيي االغبيِّ  ااألمرِ  ععنن يیتساَءلل ااألجنبيیَّاتتِ  معَ  يیَضطجعُ  ككاانن َمن يیبدأأُ  ووههنناا
 مستِمعيَّ  فالمؤِسف٬، .ووُمرِشديیهھ معلِّميیهھ إإللىى يیُصغِ  للمم ألنَّهھ نفَسهھ؛ موبًِّخا بعَدهھھھا سيیصرخخُ 
 يیُصاببُ  ففققدد .االلأأوواانن فَوااتتِ  بعدَ  إإالَّ  ااألموررِ  َحقيیقةَ  يیَفهھَموننَ  للاا االنَّاسسِ  بعضَ  أأننَّ  ااء٬،ااألعزَّ 
نى٬، نتيیجةَ  جسدييٍّ  بمرضضٍ  أأَحُدهھھھم  ببااللممررضض٬، يیُصاببَ  أأنن بعدَ  إإالَّ  االتَّحذيیر يیتذكَّرُ  ووللاا االزِّ



 كوننَ يي أأنن ههيي فالحكمةُ  ووههككذذاا .ككننييسستتهه ووررااععيي وومعلِّميیهھ وواالَديیهھ َكالممَ  حيینهَھا فيیذُكرُ 
٬، ووددوونن .االفَخِّ  ففيي يیسقُطَ  أأنن ققببلل حتَّى نفَسهھ وويیحفَظَ  َحِذرًراا ااإلنساننُ   ععنن ههنناا نقولهُھ مماا شكٍّ
 ععللىى يیُدِمنونن فَمن .ااألُخرىى االلخخططاايياا ممنن االعديیدِ  ععللىى أأيیًضا ييننططببقق االلززننىى خطيیَّةِ 
 تتللكك ممنن مميیُحذِّرروونهَھُ  االُعقَالءُ  ككاانن حيینَ  ووندممٍ  أأًسى بكلِّ  يیَذُكرووننَ  وواالمخدِّررااتت٬، االكحوليیَّاتتِ 
يیرةةِ  ااإلددماناتتِ  .حيیاتهِِھم ععللىى تُسيیطرُ  ااآلننَ  باتَتِ  االلتتيي االشرِّ  

 

 ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  وواالخامسَ  عشرَ  االراابعَ  االعددَديینِ  ففيي االحكيیمةُ  االنصيیحةُ  تتأأتتيي ثمَّ 
:فيیهِھما ووجاءَ  االخاِمِس٬،  

 

ْمَرةةِ  وَوَسطِ  فِي َشّر٬، ُكلِّ  فِي لَُكْنتُ  قَليِیلٌ  لَْوَال ’’  ُجبَِّك٬، ِمنْ  ِميیَاهھھًھا ااْشَرببْ  .ةِ وَوااْلَجَماعَ  االزُّ
.‘‘بِْئِرككَ  ِمنْ  َجارِريیَةً  وَوِميیَاهھھًھا  

 

 بِئرهه ممنن وويیَشَرببَ  بَزووجتهِھ٬، االزووجيیَّة بالعالقةِ  يیستَمتعَ  أأنن البنهِھ االحكيیمُ  يیقوللُ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ 
.َغريیبةٍ  ِميیاههٍ  ععنن االبحثِ  إإللىى االحاجةِ  ددووننَ  االخاصصِّ   

 

:االلخخااممسس ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االساددسسَ  ددددِ االلعع ففيي ذذللكك بعدَ  االحكيیمُ  يیقوللُ  ثمَّ   
 

َواارِرععِ  فِي ِميیَاههٍ  َسَوااقِيَ  ااْلَخارِرجِج٬، إإِلَى يیَنَابيِیُعكَ  تَفِضْ  َال ’’ .‘‘االشَّ  
 

ووااجج حدووددِ  خاررججَ  االجنسيیَّة االعالقاتتِ  إإللىى أأددبيیَّة إإشاررةةٌ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  ههذذاا٬، ووففيي  .االزَّ
 ببلل االلششااررعع٬، ففيي يیرُكضُ  شيءٍ  أأييَّ  ددَ يیُطاررِ  أأالَّ  ااالبنِ  ععللىى يیجبُ  أأنَّهھ ههوو فالمقصوددُ 
 أأنن االشَّباببِ  ععللىى يیتحتَّمُ  نَصيیحةٍ  ممنن لهَھا ففيياا .ططاهھھِھًراا نَفِسهھ ععللىى يیحافظَ  أأننْ  ععللييهه
 للييسس يیحافظُ  فإنَّهھ ططاهھھھًراا٬، نفَسهھ ااإلنساننُ  يیحفَظُ  ففححيينن .جيیًِّداا وويیَفهھَموهھھھا إإللييههاا يیُصغواا
 ههذذاا ففيي نُدرِرككَ  أأنن االوااِجبِ  ووممنن .أأيیًضا ووررووِحهھ نفِسهھ ععللىى ببلل جسِدهه٬، ععللىى ففققطط
نى َخطيیَّةَ  أأننَّ  ااإلططاررِ   يیَِجدُ  مماررَستهِھا ووبعدَ  .ككذذللكك االنفسَ  تهُھيینُ  أأنَّهھا ككمماا االجسَد٬، تهُھيینُ  االزِّ
هه أأُخرىى٬، جهھةٍ  ووممنن .بالذَّنب االشُّعورر ِعْبءِ  تحتَ  يیرزَزححُ  نفَسهھ ااإلنساننُ  نى خطيیَّةُ  تشوِّ  االزِّ
ووااجج٬، ععنن أأفكارَرهه جونن ففييععااننيي االزَّ  خاررججَ  جنسيیَّة عالقاتتٍ  ففيي ددخخللوواا ننااللذذيي االمتزووِّ
 تعملُ  شكٍّ  ددوونن االخطيیَّة ووههذذهه .بَزووجاتهِھم عالقاتهِھم تعرقلُ  نفسيیَّةً  مشكالتتٍ  االلززووااجج إإططاررِ 
ةةٍ  ببِّ  االلععممييققةة االلععللااققةة إإععااققةة ععللىى بقوَّ اا االمهھمِّ  ممنن للذذاا .االقدُّووسسِ  بالرَّ  يیحَذررَ  أأنن جّدً
.ممننههاا االشباببُ   

 

 ووججااء االخاِمِس٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االتاسعَ  إإللىى عشرَ  االسابعَ  ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا  

 

 َشبَابَِك٬، بِاْمَرأأةَةِ  وَوااْفَرححْ  ُمبَارَرًكا يیَْنبُوُعكَ  ليِیَُكنْ  .َمَعكَ  ألََجانِبَ  وَوليَْیسَ  وَوْحَدكَك٬، لَكَ  لِتَُكنْ ’’
هھھِھيیَّةِ  وَوااْلَوْعلَةِ  ااْلَمْحبُوبَةِ  االظَّْبيیَةِ  .‘‘دَداائًِما ااْسَكرْ  وَوبَِمَحبَّتهَِھا وَوْقٍت٬، ُكلِّ  فِي ثَْديیَاهھھَھا ليِیُْروِوككَ  .االزَّ  

 

٬، َجماللِ  ععنن كثيیًراا يیتكلَّمُ  االمقدَّسسَ  االِكتاببَ  بأننَّ  ههنناا أأُشيیرَ  أأنن االمهھمِّ  وومنَ   االحبِّ  ووعالقةِ  االحبِّ



ووااججَ  إإننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  االقَولل٬، ععنن فغنيٌّ  .االلززووااجج ففيي ٬، تَرتيیبٌ  ههوو االزَّ  نقرأأُ  ححييثث إإلهھيٌّ
 االبدءِ  ففيي إإنَّهھ ووااللسسااددسس االلخخااممسس وواالعددَديین ععششرر االتاسعَ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي
ُجلَ  االمحبُّ  هللاُ  خخللقق ححيينن :ققاالل وواالمرأأةة٬َ، االرَّ  

 

ُجلُ  يیَْتُرككُ  هھھھَذاا أأَْجلِ  ِمنْ ’’ هھُ  أأَبَاههُ  االرَّ  إإذًِذاا .وَوااِحًداا َجَسًداا ااالْثنَاننِ  وَويیَُكوننُ  بِاْمَرأأَتهِِھ٬، وَويیَْلتَِصقُ  وَوأأُمَّ
قهُھُ  الَ  هللاُ  َجَمَعهھُ  فَالَِّذيي .وَوااِحدٌ  َجَسدٌ  بَلْ  ااْثنيَْینِ  دُ بَعْ  ليَْیَسا .‘‘إإِْنَساننٌ  يیُفَرِّ  

 

ةً  حقيیقةً  ههنناا نُدررككَ  أأنن ووعليَینا ددَ  للسسنناا أأنَّنا ووههيي ُمهِھمَّ  االكتاببُ  يیعلِّمنا ببلل أأجسادٍد٬، مجرَّ
 فإننَّ  َجَسديي٬، تسُكنُ  ررووححيي أأننَّ  وومعَ  .االَجَسد ففيي ساكنةٌ  ررووحيیَّةٌ  كائناتتٌ  أأنَّنا االمقدَّسسُ 
ةً  ووااحتيیاجاتتٍ  معيیَّنةً  ووميیوًال  ررغباتتٍ  لَجَسديي  كيیميیاوويیَّةٌ  ووموااددُّ  هھھھُرموناتتٌ  ففههننااكك .خاصَّ
٬، إإللىى إإشاررااتتٍ  ووترسلُ  االمواادد٬َّ، ههذذهه االلغغدددد تُفرززُ  مماا ووعاددةةً  .االلججسسدد ففيي تعملُ  عديیدةةٌ   االُمخِّ
٬، شخصٌ  يیركضُ  عنَدما فمثًال  .االلججسسدد ففيي االتوااززننِ  ععللىى ووتحافظُ   جسَمهھ إإننَّ فف رريیاضيٌّ
كَّريیَّة االموااددِّ  َحرققِ  ممنن ليیتمكَّنَ  ااألُكسجيین إإللىى يیحتاججُ   للتتححررييكك االلططااققةة إلنتاججِ  االسُّ
 .االلككررببوونن أأككسسييدد ثثااننيي غغاازز ااالحترااققِ  عمليیَّةِ  نوااتجِ  ممنن وويیكوننُ  االلععضضللااتت٬،
٬، ججسسدد ملءِ  ففيي االلككررببوونن أأككسسييدد ثثااننيي يیبدأأُ  ووححيينن  إإللىى وويیصلُ  االريیاضيِّ
 ثثااننيي ممنن ززاائًداا مقداارًراا ههننااكك أأننَّ  ففححووااههاا االمخِّ  إإللىى ررسالةً  االِجسمُ  يیرسلُ  معيیٍَّن٬، مستًوىى
مِم٬، ففيي االلككررببوونن أأككسسييدد  إإنَّهھ حيیثُ  االمخُّ  فيیستجيیبُ  ممننهه٬، االتخلُّصِ  ممنن بدَّ  ووللاا االدَّ
 ثثااننيي لِطرححِ  االرئتيَین إإللىى أأمًراا فيیرسلُ  ففييهه٬، االكيیميیاوويیَّةِ  االموااددِّ  مستَويیاتتِ  يیرااقبُ 
في عمليیَّةِ  ففيي االلككررببوونن أأككسسييدد .رراالزَّ  

 

 َضخِّ  ععللىى يیحفُزهه ححييثث االلققللبب إإللىى ررسالةً  أأيیًضا االمخُّ  يیرسلُ  االلأأثثننااء٬، تتللكك ووففيي
مم  يیزددااددُ  ككمماا ووززففييرر٬، شهھيیقٍ  ممنن االتنفُِّس٬، معدَّللُ  يیزددااددُ  ووههنناا ببااللأأككسسججيينن٬، االمحمَّلِ  االدِّ
 .تواازُزننٍ  حالةِ  ففيي االلججسسدد إإبقاءِ  ععللىى االعمليیَّة ههذذهه ووتعَملُ  .االلققللبب َضْرباتتِ  معدَّللُ 
 ففععننددمماا أأيیًضا٬، االلججسسمم ففيي االلممااء ممسستتووييااتت ععللىى ههذذاا االتَّوااززنن مبدأأُ  ووييننططببقق
ققِ  نتيیجةَ  االلججسسمم٬، ففيي االلممااء ممسستتووىى يیقلُّ   حرااررةةٍ  لدررجاتتِ  االتعرُّضض أأوو مثًال٬، االتعرُّ
ةُ  االحاجةُ  ففححووااههاا برسالةٍ  االمخُّ  يیبعثُ  مرتفعٍة٬،  صوررةةِ  ففيي ووذذللكك االلممااء٬، إإللىى االماسَّ
.االفاقدَ  ليیُعوِّضض االماَء٬، يیشرببَ  أأنن االمرءِ  ععللىى وويیكوننُ  .بالَعطَش االشُّعوررِ   

 

 ااإلنساننُ  لتعرَّضضَ  ووإإالَّ  االتوااززنِن٬، لتحقيیقِ  االلججسسدد ففيي االلأأننظظممةة ههذذهه االمبِدععُ  هللاُ  ببننىى ووققدد
 ثثااننيي غغاازز ترااُكم ببسسبببب ووذذللكك نسبيیًّا٬، ققصصييررةة لمسافةٍ  االِجريي بعدَ  للموتتِ 
 نحوٍ  ععللىى االِجسم ففيي االميیاههِ  ممسستتووىى وواانخفاضضِ  االلددمم٬، ففيي االلككررببوونن أأككسسييدد
ْغباتت االتَّواازُزناتتِ  ههذذهه ووضعَ  َمن ههوو االحكيیمَ  االخالقَ  هللاَ  أأننَّ  غغييرر .تلٍ ققاا  للددىى ففههننااكك .وواالرَّ
 عالووةةً  االلععططشش٬، إإررووااء إإللىى وواالداافعُ  االلههووااء٬، ععللىى االُحصوللِ  ففيي االرغبةُ  ااإلنساننِ 
 ااإلنساننِ  ُشعوررِ  ععللىى ااالحتيیاججُ  ههذذاا وويیعَملُ  االلططااققةة٬، إإللىى االِجسمِ  خخللاايياا ااحتيیاججِ  ععللىى
ددُ  االلذذيي االلططععاامم٬، ااوُوللِ تتنن إإللىى ببااللججووعع  للتتسسييييرر االلللااززممةة ببااللططااققةة االِجسمَ  يیزووِّ
هھ  نحافِظَ  أأنن االلأأننظظممةة تتللكك ممنن فالمقصوددُ  .االلإإننسساانن بَقاء نِظاممِ  ممنن جزءٌ  ههذذاا ووكلُّ  .َمهھامِّ



هھھھا وونضَمنَ  أأجسادِدنا٬، ععللىى .نموَّ  
 

 سسددههجج ففيي للهه ففخخللقق ااألررضَض٬، ااإلنساننُ  يیَعمِّرَ  أأنن االقديیرُ  هللاُ  أأرراادد متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ففيي
قًا ااألمرَ  جعلَ  ووققدد .االجنسيیَّةَ  االرغبةَ  للددييهه خلقَ  ككمماا االتناُسليیَّة٬، ااألعضاءَ   لِوالددةةِ  ُمشوِّ
 أأننَّ  سسييررىى ككاانن االرجلَ  ألننَّ  بعيیٍد؛ ززمنٍ  ممننذذ االلععااللمم ممنن االبشرَ  النقَرضضَ  ووإإالَّ  .االلأأططففاالل
يیدَ   ووققدد .االلأأررضض تَعميیرُ  ههوو ههذذاا كلِّ  ممنن ااألساسيُّ  وواالغرضضُ  .متعةً  أأككثثرر أأمرٌ  ههوو مثًال  االصَّ
 ررجلٌ  يیقطَعُ  حيیثُ  االلززووااجج٬، َعهھدِ  إإططاررِ  ففيي ووتتحقِّقَ  تُشبَعَ  أأنن االلددووااففعع للههذذهه هللاُ  ررتَّب
ااءِ  ففيي وويیُكرَمهھ ااآلخرَ  ممننههمماا كلٌّ  يیحبَّ  أأنن االعليِّ  االلللهه أأماممَ  َعهھًداا وواامرأأةةٌ  ااءِ  االسَّرَّ رَّ  وواالضَّ
ققَ  حتَّى  ممنن االلممووللوودديينن ااألططفاللَ  أأننَّ  يیعرففُ  االلللهه ألننَّ  أأيیًضا ووذذللكك .ببييننههمماا االموتتُ  يیفرِّ
٬، ووَسعيیدٍ  ُمتَماِسكٍ  بيَیتٍ  ففيي ووااالستقرااررِ  ااألماننِ  إإللىى سسييححتتااججوونن االلععللااققةة ههذذهه  وومحبٍّ
.االُمجتَمعُ  يیتفكَّكَ  لئالَّ   

 

٬، ترتيیبٌ  ههوو إإذًذاا كلُّهھ فاألمرُ   محلِّهھ٬، ففيي ااألمرُ  يیكوننُ  ووححيينن .تخطيیِطهھ ممنن جزءٌ  ووههوو إإلهھيٌّ
اا٬، يیكوننُ  ففللاا ووعةِ  االَجمالل ييفف غايیةٌ  أأمرٌ  ههوو ببلل شّرً  ااألمرَ  ههذذاا االعليُّ  هللاُ  خلقَ  ووققدد .وواالرَّ
ووججِ  ببيينن مماا االلممووججووددةة االَوحدةة ععنن االتعبيیرِ  أأساليیبِ  أأعمقِ  ممنن ليیكوننَ   ححييثث ووزَزووجتهِھ٬، االزَّ
 ووأأللققىى االلأأممرر ههذذاا أأخذَ  االمحبَّ  هللاَ  إإننَّ  ببلل .ووااححدد َجَسدٍ  ففيي مقترنيَین االلااثثنناانن يیصيیرُ 
 ههذذاا وويیُثبتُ  .ووااللككننييسسةة االمسيیحِ  االسيیِّدِ  ببيينن مماا بالَوحدةةِ  ووشبَّهھهَھ ععللييهه٬، االرووحيیَّة بِِظاللهِھ
 ُمخِجل٬، أأمرٌ  أأنَّهھا االناسسُ  بعضُ  يیعتقدُ  ككمماا ووللييسس االزووجيیَّة٬، االعالقةَ  يیُكرممُ  االرببَّ  أأننَّ  للنناا
حيیمُ  هللاُ  ااستخدَمهھا لَما ووإإالَّ   إإننْ  لكنْ  .ببااللككننييسسةة االمسيیحِ  عالقةِ  ععنن مثاًال  ليیُعطيَ  االرَّ
 يیكوننَ  أأنن للهه قُِصدُ  حيیثُ  ففييهه٬، االعليُّ  هللاُ  خلقهَھ االلذذيي ااإلططاررِ  ممنن ْجناههووأأخرَ  ااألمرَ  أأَخْذنا
 يیُساءُ  ببلل االهھدفَف٬، يیصيیبُ  ووللاا خطيیَّة٬ً، يیَصيیرُ  ااألمرَ  ههذذاا فإننَّ  معنًى٬، ووذذاا وومجيیًداا جميیًال 
اامةً  عالقةً  وويیُنتِجُ  ااستِخدااُمهھ ْنِب٬، َمشاعرِ  ممنن ذذللكك يیُراافِقُ  مماا ععللىى عالووةةً  .هھھھدَّ  ووأأموررٍ  االذَّ
.ععننهه ناتجةٍ  أأُخرىى ةةٍ خخااططئئ  

 

عُ  إإذًذاا االحكيیمُ  فُسليَیماننُ   االَكريیم٬، االلللهه ممنن االجميیلةِ  االعطيیَّةِ  ههذذهه االتزااممِ  ععللىى هھھھُنا اابنهَھ يیشجِّ
 إإللىى أأيي االغريیبِة٬، االميیاههِ  إإللىى اااللتِفاتتِ  ددوونن َشبابهِھ٬، بامرأأةةِ  يیَفَرححَ  أأننْ  ععللييهه إإننَّ  للهه فيیقوللُ 
.االَغريیباتتِ  االنِّساءِ   

 

:ففييهه ووججااء االخامِس٬، ااألصحاححِ  ممنن االِعشريین ددددِ االلعع إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ   
 

.‘‘َغِريیبَةً؟ وَوتَْحتَِضنُ  بِأَْجنَبيِیٍَّة٬، ااْبنِي يیَا تُْفتَنُ  فَلِمَ ’’  
 

ممُ  ذذللكك بعدَ   االلخخااممسس٬، ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االلححاادديي االعدددِ  ففيي شافيِیةً  إإجابةً  يیقدِّ
:ففييهه ووججااء  

 

٬،االرَّ  َعيْینَيِ  أأََماممَ  ااِإلْنَساننِ  ططُُرققَ  ألنَنَّ ’’ .‘‘ُسبُلهِھِ  ُكلَّ  يیَِزننُ  وَوهھھُھوَ  ببِّ  
 

 االظَّالممِ  ُجنحِ  ففيي يیُفَعلُ  شيءَ  ووللاا ععللييهه٬، خفيیًّا أأمرٌ  ووللييسس يیرااقبُنا٬، االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  أأيي



٬، يیعرفهُھ للاا بحيیثُ   ههذذاا ووففيي .ُسبُلِنا ُكلَّ  يیَِزننُ  وَوهھھھُوَ  أأماَمهھ٬، مكشوفةٌ  ططُُرقُنا للذذللكك االرببُّ
:ععششرر االلححاادديي االمزموررِ  ففيي االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیقوللُ  ااإلططارِر٬،  

 

ببُّ ’’ ٬،‘‘آآدَدممَ  بَنِي تَْمتَِحنُ  أأَْجفَانهُھُ  .تَْنظَُرااننِ  َعيْینَاههُ  .ُكْرِسيیُّهھُ  االسََّماءِ  فِي االرَّ  
 

:ووااللععششرريينن االلححاادديي وواالعدددِ  ووااللأأررببععيينن االراابعِ  االمزموررِ  ووففيي  
 

٬،‘‘ااْلقَْلبِ  َخفيِیَّاتتِ  يیَْعِرففُ  هھھُھوَ  ألَنَّهھُ ’’  
 

  :ععششرر االراابعَ  وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  االلججااممععةة ِسفرِ  ففيي أأيیًضا نقرأأُ  ككمماا
 

يْینُونَِة٬، إإِلَى َعَملٍ  ُكلَّ  يیُْحِضرُ  هللاَ  ألنَنَّ ’’ ٬، ُكلِّ  َعلَى االدَّ اا أأوَوْ  َخيْیًراا َكاننَ  إإنِنْ  َخفِيٍّ ٬،‘‘َشّرً  
 

:االلثثااننيي وواالعدددِ  ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  للووققاا إإنجيیلِ  ففيي ججااء ووأأخيیًراا  
 

‘‘ههننااكك؟ يیذهھھھبُ  للممااذذاا إإذًذاا .يیُْعَرففَ  لَنْ  َخفِيٌّ  وَوَال  يیُْستَْعلََن٬، لَنْ  َمْكتُوممٌ  ليَْیسَ ’’  
 

التِنا وونوااِصلُ   ووااللععششرريينن االلثثااننيي االعددَديینِ  ففيي االلخخااممسس االلأأصصححااحح ففيي تأمُّ
:فيیهِھما وونقرأأُ   وواالِعشريین٬، وواالثالثِ   

 

يیرُ ’’ رِّ  ُحْمقهِھِ  وَوبِفَْرططِ  ااألدََدبِب٬، َعَدممِ  ِمنْ  يیَُموتتُ  إإنَّهھُ  .يیُْمَسكُ  َخِطيیَّتهِھِ  وَوبِِحبَاللِ  آآثَاُمهھُ  تَأُْخُذههُ  االشِّ
ررُ  .‘‘يیَتهََھوَّ  

 

 جميیًعا للنناا صالحةٌ  نصيیحةٌ  ووههيي اابنهِھ٬، إإللىى أأببٍ  ممنن وونقيیَّةٌ  جيیِّدةةٌ  نصيیحةٌ  أأنَّهھا ههنناا ووننررىى
.أأيیًضا االَعصرِ  ههذذاا ففيي  

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 ععللىى ِسرٍّ  إإخفاءِ  ععنن جِزناعَ  إإددررااككَ  االمهھمِّ  ممنن أأننَّ  برناَمِجنا ممنن االيیوممِ  حلَقةِ  ففيي ررأأيينناا
 نفكِّرُ  مماا كلَّ  حتَّى وويیعرففُ  نقولهُھ٬، مماا كلَّ  وويیسمعُ  نفعلهُھ٬، مماا كلَّ  ييررىى فالرببُّ  االَعليیِم؛ االلللهه
يیرةةِ  أأفعالهِھ عبودديیَّةِ  منْ  ُحرٌّ  أأنَّهھ يیَظُنُّ  َمن جاهھھِھلٌ  إإالَّ  ففللييسس ووههككذذاا .ففييهه .االشرِّ  

 

 ددررااستهَھ تتششكك االقسُّ  يیتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االُمقبِلةِ  االحلَقةِ  ففيي
.االَحماقةِ  ممنن بالتَّحذيیرِ  االلأأممثثاالل لِسفرِ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 للاا كنزٌ  كأنَّهھا االِحْكمة٬َ، تُثَمِّنَ  أأنن االدَّووااممِ  ععللىى تتعلَّم أأنن االمستِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
٬، وَوْجهھِ  ووططلبِ  بالَخيیرِ  تتمسَّكَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .بثَمنٍ  يیُقدَّررُ  رَّ  تنبذَ  ووأأننْ  االرببِّ  ددووننَ  االشَّ
 ططريیقِ  ففيي تَسيیرَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .إلبليیسَ  َمكاننٍ  إإعطاءِ  ووددووننَ  االَخطيیَِّة٬، معَ  تهَھاوُوننٍ 



٬، االحقِّ   يیسوععَ  بِاْسمِ  .ااسِمهھ لمجدِ  االدَّررببَ  ههذذاا لتسلُكَ  ووبرَكتهَھ نِعمتهَھ االرببُّ  ووليیُْعِطكَ  وواالبِرِّ
!آآمميينن .نُصلِّي االمسيیحِ   


