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االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

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

 

يیَّتهِھا االحكمِة٬، مميیِّزااتت تتششكك االقسُّ  ددررسسَ  برناَمِجنا٬، ممنن االسابقةِ  االحلقةِ  ففيي  ففيي ووأأهھھھمِّ
 ززاالل ففمماا ووااضًحا٬، وومنطقيیًّا سهھًال  أأمًراا ييببددوو ذذااهه أأننَّ  وورُرغم .االلأأخخططاارر تجنُّبِ 
.االلععااللمم ههذذاا فِخاخخِ  ففيي يیَسقُطوننَ  االلككثثييرروونن  

 

 االتَّحذيیرااتتِ  ممنن االمزيیدَ  سنتابِعُ  ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االلككللممةة’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
ُرنا االلتتيي واابب٬، ههيي االَحَسنة نيیَّاتُنا تتببددوو مماا أأحيیانًا أأنَّهھ تَُذكِّ ضنا ققدد لكنَّهھا االصَّ  تعرِّ
.للللخخططرر  

 

 ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن االسادِدسسِ  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
ال بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، .وواالُخشوععِ  ةةِ 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
ادِدسِس٬، لل ممنن ووااألعدااددِ  االسَّ :ففييههاا ووججااء االلخخااممسس٬، إإللىى ااألووَّ  

 

 إإنِنْ  فَِمَك٬، َكَالممِ  فِي َعلِْقتَ  إإنِنْ  لَِغِريیٍب٬، َكفَّكَ  َصفَّْقتَ  إإنِنْ  َصاِحبََك٬، َضِمْنتَ  إإنِنْ  ااْبنِي٬، يیَا’’
 ااذْذهھھَھبْ  اِحبَِك٬،صَ  يیَدِ  فِي ِصْرتتَ  إإذَِذاا نَْفَسكَ  وَونَجِّ  ااْبنِي٬، يیَا هھھھَذاا فَاْفَعلْ  إإذًِذاا فيِیَك٬، بَِكَالممِ  أأُِخْذتتَ 

 ِمنَ  َكالظَّْبيِ  نَْفَسكَ  نَجِّ  .نَُعاًسا أأَْجفَانَكَ  وَوَال  نَْوًما٬، َعيْینيَْیكَ  تُْعطِ  َال  .َصاِحبِكَ  َعلَى وَوأأَلِحَّ  تََرااممَ 
يیَّاددِ  يیَدِ  ِمنْ  َكاْلُعْصفُوررِ  ااْليیَِد٬، .‘‘االصَّ  

 

ااء٬، مستِمعيَّ  ررأأيينناا٬، للَ  أأننَّ  ااألعزَّ هھةٌ  نَصائحُ  بأنَّهھ تميیَّزَ  االلأأممثثاالل ِسفرِ  ممنن ُجزءٍ  أأووَّ  ممنن موجَّ
.نفِسهھ االلممننوواالل ععللىى االلسسااددسس االلأأصصححااحح ااستمرااررَ  ههنناا وونالِحظُ  .ااببننهه إإللىى أأببٍ   

 



 لَخساررةةِ  ططريیقةٍ  أأسهھَلَ  أأننَّ  يیََرووننَ  االناسسِ  بعضَ  إإننَّ  نقوللُ  ااألعداادِد٬، ههذذهه ععللىى االتعليیقِ  ووففيي
 ععللىى فإنَّك االسَّداادِد٬، عَدممِ  حاللِ  ييفف ووكفلتهَھ َصديیقًا َضِمْنتَ  فإننْ  .ماًال  تُقِرَضهھ أأنن ههيي صديیقٍ 
 .ممننهه بُسهھولةٍ  تتخلَّص للنن رربَّما بِلِسانَِك٬، َشَرًكا لنفِسكَ  ووَضْعتَ  ووققدد مأززقٍق٬، ففيي ااألررَجحِ 
اررُ  يیزااللُ  للاا االحاِضِر٬، االعصرِ  ووففيي .َغريیبٍ  معَ  ااالتِّفاققُ  يیُبَرممَ  أأنن ههوو ووااللأأسسووأأ  االماِشيیةِ  تُجَّ
اابةِ  إإللىى ةِ االُجُمع أأيیَّاممَ  يیأتوننَ  أأوورُرَشليیمَ  ففيي  ففيي االمشتَروونن ييججتتممعع حيیثُ  االِخراافف٬، بوَّ
 للخخررووفف٬، ِسعًراا أأَحُدهھھھُم فيیَضعُ  ووااللششررااء٬، االبيیعِ  ففيي يیتَفاوَوضونن ححيينن .يیُنسى للاا َمشهھدٍ 
 ثمنًا ووااضًعا االبائعِ  إإللىى يیعوددُ  ووبعَدهھھھا االُمشتَريي٬، فيیَمضي ععللييهه٬، االبائعُ  يیواافِقُ  ففللاا
اا أأنن ووببععدد قليیًال٬، أأععللىى  ُمتَّفِقيَیِن٬، يیتَصافَحاننِ  تَِجُدهھھھُما االتفاوُوضِض٬، ممنن ررااللأأمم ههذذاا ففيي يیستَِمرَّ
 .وويیَمضي االخرووففَ  وويیأخذُ  ععللييهه٬، االمتَّفَقَ  االثمنَ  ليیدفَعَ  َجيیبهِھ ففيي يیَدهه االرجلُ  وويیَُمدُّ 
.أأُبِرَمتْ  َصفقةً  هھھھُناككَ  أأننَّ  ييععننيي ددليیلٌ  ههيي فالمصافحةَ   

 

ددُ  االَحكيیمَ  لكنَّ   االمرءِ  ففععللىى .مأززققٍ  ففيي نساننَ االلإإ يیوقِعُ  ققدد االغريیبِ  َضماننَ  أأننَّ  ههنناا يیُشدِّ
يَ  أأنن  ِمنَ  االنَّاجي ااْلُعْصفُوررِ  وومثلَ  االصيیَّادد٬، يیَدِ  ِمنْ  االظَّْبيِ  ييننججوو ممثثللمماا سريیًعا نَْفَسهھ يیُنَجِّ
.االفخِّ   

 

للَ  إإذًذاا ههنناا نقرأأُ   بعدَ  .غريیبًا كاننَ  إإذذاا سيیَّما للاا آآخَر٬، شخصٍ  َضماننِ  ععنن باالمتِناععِ  نصيیحةٍ  أأووَّ
 ففيي يیقوللُ  حيیثُ  االَكَسِل٬، ممنن ففييههاا يیحذِّررُ  ووااللذذيي االثانيیِة٬، االنصيیحةِ  إإللىى االَحكيیمُ  يینتَقِلُ  ذذلكَ 
:االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االلححاادديي إإللىى االسَّادِدسسِ  ممنن ااألعدااددِ   

 

 ِريیفٌ عَ  أأوَوْ  قَائِدٌ  لهََھا ليَْیسَ  االَّتِي .َحِكيیًما وَوُكنْ  ططُُرقهََھا تَأَمَّلْ  .ااْلَكْسَالننُ  أأيَیُّهَھا االنَّْملَةِ  إإِلَى ااذْذهھھَھبْ ’’
يْیفِ  فِي وَوتُِعدُّ  ُمتََسلِّط٬ٌ، أأوَوْ   أأيَیُّهَھا تَنَاممُ  َمتَى إإِلَى .أأُْكلهََھا ااْلَحَصاددِ  فِي وَوتَْجَمعُ  ططََعاَمهَھا٬، االصَّ
قُودِد٬، قَليِیًال  ااْليیََديْینِ  وَوططَيُّ  نَُعاسٍس٬، قَليِیلُ  بَْعدُ  نَْوممٍ  قَليِیلُ  نَْوِمَك؟ ِمنْ  تَْنهَھضُ  َمتَى ااْلَكْسَالنُن؟  لِلرُّ

.‘‘َكَغاززٍ  وَوَعَوزُزككَ  َكَساععٍ  فَْقُرككَ  أْتِيفيَیَ   
 

 ككاانن ُسليَْیَماننَ  أأننَّ  نعرففُ  ووننححنن .االَكَسلِ  ممنن االَحَذررِ  ععللىى اابنهَھ االحكيیمُ  ُسليَیماننُ  يیَُحثُّ  ووههنناا
 كتبَ  ككمماا االلممززااممييرر٬، ممنن وواالعديیدَ  َمثٍَل٬، آآالففِ  ثالثةَ  ككتتبب ففققدد االلإإننتتااجج٬، َغزيیرَ  كاتبًا
 ههذذاا ووسسننررىى .للهه مألوفًا أأمًراا االطبيیعةُ  كانَتِ  للذذاا .االلننببااتت ووعلمِ  االَحيیوااننِ  ِعلمِ  ففيي
.أأُخرىى ووَحَشرااتتٍ  َحيْیوااناتتٍ  َخصائصِ  ععنن يیتكلَّمُ  ححيينن أأُخرىى أأمثاللٍ  ففيي ااألمرَ   

 

 .للللااههتتمماامم ُمثيیرةةٌ  ِخبرةةٌ  االنَّملِ  فُمشاهھھھدةةُ  االَكَسِل؛ تجنُّبِ  ععللىى ِمثاًال  االنَّْملَةَ  يیستخِدممُ  ووهھھھُنا
غيیرةةِ اا االَحَشرااتتِ  إإْحدىى ههوو فالنَّمل  ووجاِمًعا سائًراا االعاِملُ  االنَّملُ  فيیُرىى االلإإننتتااجج٬، عاليِیةِ  لصَّ
بتَ  وورربَّما .ُمحبَّبٍ  َمشهھَدٍ  ففيي االطَّعاممَ   باحةِ  ففيي تجلِسَ  أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي يیوًما٬، جرَّ
 االُخبزِ  بقِطَعِ  ُممِسًكا سريیًعا االنَّملُ  ييأأتتيي مماا ووغالبًا االمفتَِّت٬، االُخبزِ  بعضَ  ووتَضعَ  بيیتِكَ 
 َسْحبِ  أأوو للمساعدةِة٬، أأُخرىى أأفوااججٌ  تهَھُبَّ  حتَّى أأُخرىى لََحظاتتٌ  إإالَّ  ههيي وومماا َسْحبهَھا٬، اوِوًال ووُمح
!االفاعليیَّةِ  عاليیةِ  ُمنتِجةٍ  كائناتتٍ  ممنن لهَھا ففيياا .أأُخرىى قِطَعٍ   

 

 فالمؤكَّدُ  .االلححششررااتت ههذذهه ببههاا تتوااَصلُ  االلتتيي االطَّريیقةِ  ععنن االَحكيیمُ  ُسليَیماننُ  يیتساَءللُ  ثمَّ 



 ُحْلًواا٬، شيیئًا لتَستَكِشفَ  تتأأتتيي االبيَیتِ  ففيي نملةً  نَِجدُ  مماا كثيیًراا ألنَّنا تتوااَصُل؛ ههااأأننَّ  بُوضوححٍ 
 االنَّشطِ  االنَّملِ  ممنن كاملةً  قبيیلةً  نَِجدُ  مماا ووُسْرعانن ااألُخَريیاتِت٬، االنَّْمالتتِ  معَ  ففتتتتووااصصلل
.االمكتَشفَ  االكنزَ  ذذللكك يینقُلُ  االلذذيي  

 

 دِدماغغِ  َحْجم ععنن االمستَِمع٬، ععززييززيي يیوًما٬، تساَءْلتَ  أأنن سبقَ  ههلل االنَّمٍل٬، ععنن االكالممِ  ووبمناسبةِ 
 ععللىى عجيیبةً  قدررةةً  لهَھا أأننَّ  االُمذهھھِھلَ  لكنَّ  .صغيیرةةٍ  كائناتتٍ  بشأننِ  نتحدَّثثُ  ننححنن االنَّملة؟
 ررئيیسٌ  للههمم فليَیسَ  .نتعلََّمهھ أأنن يیجبُ  االلذذيي االدَّررسسَ  ههوو ههذذاا أأننَّ  ووأأعتقدُ  .مًعا وواالَعَملِ  االتَّوااصل
نونهَھ مماا٬، بطريیقةٍ  االُخبزِ  فُتاتتِ  ععللىى يیحُصلوننَ  لكنَّهھم ٬،أأوواامَرهه وويیُملي يیَصرخخُ   ططَعاًما وويیخزِّ
تاءِ  أأيیَّاممِ  ففيي لهھُمْ   يیُنِجزووننَ  فإنَّهھُم توااِجهھهُھُم٬، االلتتيي وواالمعاناةةِ  وواالَجهھدِ  االوقتِ  وورُرغمَ  .االشِّ
ة  أأوو َعريیفٍ  أأوو قائدٍ  ددووننَ  بيینهَھُم مماا االعملَ  وويیُنسِّقوننَ  االَمطافِف٬، نهِھايیةِ  ففيي بنجاححٍ  االُمهِھمَّ
ففررييقق٬، ففيي تعملُ  ككييفف تتععررفف فالنَّمالتتُ  .ُمتَسلِّطٍ   

 

يْیفِ  فِي وَوتُِعدُّ ’’ .‘‘أأُْكلهََھا ااْلَحَصاددِ  فِي وَوتَْجَمعُ  ططََعاَمهَھا٬، االصَّ  
 

 أأننَّ  يیعنيیاننِ  وواالَكَسلِ  االنَّوممِ  ووحبَّ  ااالجتهھاددِ  عَدممَ  ألننَّ  االَكَسل؛ ممنن االلااححتتررااسس االوااجبِ  ممنن للذذاا
.غاززٍ  َجيیشٍ  ِمْثلَ  َحْتًما سسييأأتتيي االفَْقرَ   

 

التِنا وونوااِصلُ  ادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ  ععنن نقرأأُ  حيیثُ  ممننهه٬، ععششرر االلثثااننيي وواالَعدددِ  االسَّ
:االَحكيیمُ  ععننهه يیقوللُ  رَرُجلٍ   

 

ُجلُ ’’ ُجلُ  االلَّئيِیُم٬، ااَلرَّ .‘‘ااْلفَمِ  بِاْعِوَجاججِ  يیَْسَعى ااألَثيِیمُ  االرَّ  
 

ههُ  إإنساننٌ  ههذذاا أأننَّ  أأييْ  ح بالثَّرثرةةِ  يیتفوَّ  ممنن أأييْ  االلففمم٬، ااْعِوجاججِ  ممنن ههنناا ُسليَیماننُ  وويیحذِّررُ  .وواالتبجُّ
 ألننَّ  بالَكالمم؛ نستخفَّ  أأالَّ  االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ووععلليينناا٬، .االلأأمميينن ووغيیرِ  االملتَويي االَكالممِ 
 أأننَّ  ككمماا أأيیًضا٬، ااآلخرَ  يیجَرححُ  ووققدد أأحيیانًا٬، محموددةةٍ  غغييرر عوااقِبَ  إإللىى يیؤددِّيي ققدد االكالممَ 
.أأيیًضا ههإإلليي يیُصغي َمن يیَبني ققدد االَكالممَ   

 

ُجلِ  ههذذاا ععنن كالَمهھ االحكيیمُ  وويیُتابِعُ   عشرَ  االخاِمسَ  إإللىى ععششرر االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي االرَّ
:ففييههاا وونقرأأُ  االسَّاددسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن  

 

رَّ  يیَْختَِرععُ  .أأََكاذِذيیبُ  قَْلبهِھِ  فِي .بِأََصابِِعهھِ  يیُِشيیرُ  .بِِرْجلهِھِ  يیَقُوللُ  .بَِعيْینيَْیهھِ  يیَْغِمزُ ’’  .ِحيینٍ  ُكلِّ  فِي االشَّ
.‘‘ِشفَاءَ  وَوَال  يیَْنَكِسرُ  لَْحظَةٍ  فِي .بَليِیَّتهُھُ  تُفَاِجئهُھُ  بَْغتَةً  ذذلِكَ  ألَْجلِ  .ُخُصوَماتتٍ  يیَْزرَرععُ   

 

يیر٬، أأثيیمٌ  االشخصُ  ههذذاا  هللاَ  أأننَّ  ههوو ههنناا لالنتباههِ  االمثيیرُ  ووااألمرُ  .ُمنَحِرفة بأموررٍ  وويیتكلَّمُ  ووشرِّ
 إإننَّ  هھھھُنا االَمقطَعُ  ههذذاا وويیقوللُ  .محاللَ  للاا آآتيِیةٌ  نهِھايیَتهُھُم إإننَّ  االلأأششرراارر ععنن يیقوللُ  مماا دداائًما االقديیرَ 
.ِعالجج هھھھُناككَ  يیكوننَ  ووللنن فَجأةة٬ً، سستتأأتتيي نهِھايیَتهَھُم  

 

 أأننَّ  االمؤكَّدِ  ووممنن االلإإننسساانن٬، ععللىى يیَصبِرُ  َمن أأكثرُ  ههوو االرببَّ  أأننَّ  هھھھُنا نذُكرَ  أأنن االمهھمِّ  ووممنن
 للاا إإنَّهھ االرببُّ  يیقوللُ  ههنناا لكنْ  .للييههعع االمحبِّ  هللاِ  بصبرِ  يیُقارَرننُ  للاا مماا شخصٍ  ععللىى صبَرنا



٬، ممنن االتصريیحُ  ههذذاا ييأأتتيي ححيينن مأساةةٍ  ممنن لهَھا ففيياا .ههؤؤللااء لمثلِ  شفاءَ   االلذذيي االرببِّ
 وواالُخطوططِ  االُحدووددِ  كلَّ  تَجاوَوززَ  ققدد يیكوننُ  ِعنَدهھھھا ااإلنساننَ  ألننَّ  ااألشراارِر؛ ععللىى ططويیًال  يیصبِرُ 
.ششففاائئهه ففيي أأملَ  ووللاا االَحمرااِء٬،  

 

ادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االساددسسَ  االعدددِ  ففيي جديیدةةٍ  مةٍ ححكك إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ   ووججااء االسَّ
:ففييهه  

 

تَّةُ  هھھھِذههِ ’’ ٬، يیُْبِغُضهَھا االسِّ ببُّ .‘‘نَْفِسهھِ  َمْكرهھھَھةُ  هھھِھيَ  وَوَسْبَعةٌ  االرَّ  
 

٬، يیُبِغُضهھُ  مماا يیُبِغضَ  ألننْ  يیَسعى أأنن ااإلنساننِ  ععللىى إإننَّ  بالقَوللِ  ههنناا االتعليیقَ  ووأأووددُّ   االرببُّ
 ممنن وونحترسسَ  االسبعة٬َ، ااألموررَ  ههذذهه ننررىى أأنن االُمهھمِّ  ممنن للذذاا .بالكاِملِ  موررَ ااألُ  تتللكك وويیتجنَّبَ 
للُ  .ففييههاا االوقوععِ   االسادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االسابِعَ  االعدددِ  ففيي االرببُّ  يیُبِغُضهھ أأمرٍ  ووأأووَّ
:ووههوو  

 

٬،‘‘ُمتََعاليِیَةٌ  ُعيیُوننٌ ’’  
 

 االثامنَ  وواالعدددِ  ععششرر االساددسسَ  ااألصحاححِ  االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي االمقدسسُ  االكتاببُ  وويیقوللُ 
  :ععششرر

 

قُوططِ  وَوقَْبلَ  ااْلِكْبِريیَاُء٬، ااْلَكْسرِ  قَْبلَ ’’ ووححِ  تََشاُمخُ  االسُّ .‘‘االرُّ  
 

 ككيي نتوااَضعَ  أأنن االمقدَّسسُ  االكتاببُ  للنناا يیقوللُ  مماا ووكثيیًراا .االُمتَعاليِیة بالُعيیوننِ  االمقصوددُ  ههوو ووههذذاا
 االلتتيي ووههيي االِكبريیاَء٬، كانَتِ  إإبليیسَ  َخِطيیَّةَ  أأننَّ  ننننسسىى أأالَّ  ووعليَینا .حيینهِھ ففيي االرببُّ  يیرفََعنا
.االلخخططاايياا ممنن االكثيیرَ  ووررااَءهھھھا تجلِبُ  َخطيیرةةٌ  َخِطيیَّةٌ  فالِكبريیاءُ  للذذاا .يیسقطُ  َجَعلَْتهھ  

 

ببُّ  يیُبِغُضهھا االلتتيي ااألُخرىى االستَّةِ  ااألموررَ  َسْرددَ  االمقطَعُ  يیتابِعُ  ذذللكك بعدَ  ةِ  ففيي ووههيي االرَّ  تَتِمَّ
 االلننححوو ععللىى ووههيي االسادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  ااِسعَ االلتت االعدددِ  إإللىى عشرَ  االسابِعَ  االعدددِ 
:االلتتاالليي  

 

 إإلَى االَجَريیاننِ  سريیَعةُ  أأررُجلٌ  رَردديیئَة٬ً، أأفكارًراا يیُنِشئُ  قَلبٌ  بَريیئًا٬، دَدًما سافَِكةٌ  أأيیدٍ  كاذِذبٌب٬، لساننٌ ’’
وِء٬، .‘‘إإخَوةةٍ  بيَینَ  ُخصوماتتٍ  ووززاارِرععُ  باألكاذذيیِب٬، يیَفوههُ  ززووررٍ  شاهھھِھدُ  االسُّ  

 

 االُمعطَيیاتتِ  قَْلبِ  إإللىى كذبهُھ يیؤووللُ  ووققدد يیكِذبُب٬، شخصٌ  إإنَّهھ االزووررِ  شاهھھِھدِ  ععنن وونقوللُ 
؛ يیُبغُضهھ أأمرٌ  ووههذذاا .وواالحقائقِ  .إإبليیسَ  إإللىى يینتَمي فالكذَّااببُ  االرببُّ  

 

ا قاققَ  ااالنقساممَ  يیكَرههُ  االمحبَّ  هللاَ  إإننَّ  فنقوللُ  ااِإلْخَوةة٬، بيَْینَ  االُخُصوَماتتِ  زَزاارِرععُ  ععنن أأمَّ  االلذذيي وواالشِّ
 ففيي االلررسسوولل بولسُ  ققاالل هھھھؤالِء٬، مثلِ  ووععنن .االلككننييسسةة َجَسدِ  ففيي ههنَِجدُ  مماا كثيیًراا
:ععششرر االسابعَ  وواالعدددِ  ععششرر االساددسسَ  ااألصحاححِ  ررووممييةة أأهھھھلِ  إإللىى ررسسااللتتهه  

 



قَاقَاتتِ  يیَْصنَُعوننَ  االَِّذيینَ  تُالَِحظُواا أأنَنْ  ااِإلْخَوةةُ  أأيَیُّهَھا إإِليَْیُكمْ  وَوأأطَْطلُبُ ’’  أأَْعِرُضواا...وَوااْلَعثََرااتتِ  االشِّ
.‘‘َعْنهُھمْ   

 

 وواالثالثِ  االمئةِ  االمزموررِ  فكاتبُ  .االلإإخخووةة بيَینَ  ُخصوماتتٍ  يیَزرَرعوننَ  َمن يیكرههُ  االقديیرُ  فا"ُ 
:يیقوللُ  ااألووللِ  وواالعدددِ  ووااللثثللااثثيينن  

 

.‘‘َمًعا ااِإلْخَوةةُ  يیَْسُكنَ  أأنَنْ  أأَْجَملَ  وَوَما أأَْحَسنَ  َما هھھُھَوذَذاا’’  
 

 ببيينن مماا االَوحدةةَ  يیُِحبُّ  فالرببُّ  !تَِّحديینَ مم ااإلخوةةُ  يیكوننَ  أأنن االعليَّ  هللاَ  يیُكرممُ  أأمرٍ  ممنن لهَھ ففيياا
عُ  االلإإخخووةة٬،  ووككمم .ممننهه وويیحذِّررُ  ااالنقساممَ  يیُبِغضُ  ههوو حيینِ  ففيي ببااسستتممرراارر٬، ععللييههاا وويیُشجِّ
!االلإإخخووةة بيَینَ  االُخصوماتتِ  يیزررععُ  االلذذيي االشخصَ  هللاُ  يیُبِغضُ   

 

 ععنن مُ وويیتكلَّ  منَّا٬، ككثثييرريينن إإللىى يیتحدَّثثُ  االسَّاددسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن االلتتاالليي االجزءِ  ووففيي
 االثالثِ  إإللىى االِعشريینَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي يیقوللُ  ححييثث االواالَديین٬، َمشوررةةِ  إإللىى ااالستِماععِ 
:االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ   

 

 بهَِھا قَلِّدْ  .دَداائًِما قَْلبِكَ  َعلَى اارْربُْطهَھا .أأُمِّكَ  َشِريیَعةَ  تَْتُرككْ  وَوَال  أأَبيِیكَ  وَوَصايیَا ااْحفَظْ  ااْبنِي٬، يیَا’’
ثُكَ  فهَِھيَ  ااْستيَْیقَْظتَ  وَوإإذَِذاا تَْحُرُسَك٬، نِْمتَ  إإذَِذاا .تهَْھِديیكَ  ذَذهھھَھْبتَ  إإذَِذاا .ُعنُقَكَ   ااْلَوِصيیَّةَ  ألنَنَّ  .تَُحدِّ

ِريیَعةَ  ِمْصبَاحٌح٬، .‘‘ااْلَحيیَاةةِ  ططَِريیقُ  ااألدََدببِ  وَوتَْوبيِیَخاتتِ  نُورٌر٬، وَواالشَّ  
 

يیَّةِ  ففيياا  فإننَّ  .تَقيِیَّانن وواالِدااننِ  أأنَّهھما فََرضضِ  ععللىى ووههذذاا !وومشوررتهِِھما االواالَديین نَصيیحةِ  َألهھھھمِّ
 تَقيِیَّيْیِن٬، االواالدااننِ  يیكوننُ  ووححيينن .االطَّريیقَ  يیُريینا االلذذيي كالنُّوررِ  ووههيي االِمْصباحح٬، مثلُ  َمشورَرتهَھما
 ُ  ععللىى َمبنيِیَّةً  تَقيِیَّةً  َمشوررةةً  ااألططفاللُ  فيیَِجدُ  .ووتَقوااهه هللاِ  َمحبَّةُ  ففييهه بيَیتٍ  ففيي ااألووالددُ  يینشأ
 ممنن أأكثرَ  وواالِديیهھم ُسلوككِ  ممنن يیتعلَّموننَ  ااألططفاللَ  أأننَّ  أأيیًضا ننننسسىى أأالَّ  ببُ ييجج لكنْ  .االلللهه كلمةِ 
 للأأببنناائئنناا٬، تربيِیَتِنا ففيي كبيیرةةً  مسؤووليیَّةً  ااألهھھھَل٬، ننححنن َعليَینا٬، ههذذاا وويیََضعُ  .كلماتهِھم
 هللاَ  يیَرفِضوننَ  رربَّما أأوو االحقيیقيیَّة٬، االمسيیحيیَّةَ  االحيیاةةَ  ففييههمم نغرسسَ  أأنن يیمكنُ  االلذذيينن ففننححنن
هھھھةِ  االصوررةةِ  سببِ بب االمجيیدَ  .االرببِّ  ععنن ففيينناا يیََروونهَھا االلتتيي االمشوَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ  ادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ  إإللىى جديیدٍ  ممنن االحكيیمُ  ُسليَیماننُ  يیعوددُ  حيیثُ  االسَّ
يیرةة االمرأأةةِ   وواالخامسِ  وواالِعشريینَ  االراابعِ  االعَددَديینِ  ففيي نقرأأُ  ككمماا ممننههاا٬، ليیُحذِّررَ  االشرِّ
:فيیهِھما ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

يیَرةِة٬، ااْلَمْرأأةَةِ  ِمنَ  لِِحْفِظكَ ’’ رِّ  وَوَال  بِقَْلبَِك٬، َجَمالهََھا تَْشتهَِھيیَنَّ  َال  .ااألَْجنَبيِیَّةِ  لَِساننِ  َملَقِ  ِمنْ  االشِّ
.‘‘بهُِھُدبهَِھا تَأُْخْذككَ   

 

يینةُ  ههوو ههنناا وواالمقصوددُ  ززاائئففةة٬، َعيینيَیهھا أأهھھھدااببُ  تَكوننُ  ففققدد  االلتتيي االزاائفةُ  االخاررجيیَّةُ  االزِّ
ا تكوننُ  .االجاهھھِھلُ  ففييهه يیَقَعُ  فَّخً  

 

 وواالثالثيینَ  االخاِمسِ  إإللىى وواالِعشريینَ  االسَّادِدسسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي االِحكمةِ  َجنيِ  ففيي وونستمرُّ 



ادِدسِس٬، ااألصحاححِ  ممنن :ففييههاا وونقرأأُ  االسَّ  
 

 االنَّْفسَ  ْقتَنِصُ تَ  آآَخرَ  رَرُجل وَوااْمَرأأةَةُ  ُخْبٍز٬، رَرِغيیفِ  إإِلَى ااْلَمْرءُ  يیَْفتَقِرُ  زَزاانيِیَةٍ  ااْمَرأأةَةٍ  بَِسبَبِ  ألَنَّهھُ ’’
 وَوَال  ااْلَجْمرِ  َعلَى إإِْنَساننٌ  يیَْمِشي أأوَوَ  ثيِیَابهُھُ؟ تَْحتَِرققُ  وَوالَ  ِحْضنهِھِ  فِي نَارًراا إإِْنَساننٌ  أأيَیَأُْخذُ  .ااْلَكِريیَمةَ 
هَھا َمنْ  ُكلُّ  .َصاِحبهِھِ  ااْمَرأأةَةِ  َعلَى يیَْدُخلُ  َمنْ  هھھھَكَذاا رِرْجالهَهُ؟ تَْكتَِويي  َال   .ئًابَِريی يیَُكوننُ  َال  يیََمسُّ

 أأَْضَعافٍف٬، َسْبَعةَ  يیَُرددُّ  وُوِجدَ  إإنِنْ  .َجْوَعاننٌ  وَوهھھُھوَ  نَْفَسهھُ  ليِیُْشبعَ  َسِرققَ  وَولَوْ  بِالسَّارِرققِ  يیَْستَِخفُّوننَ 
ا .بيَْیتهِھِ  قِْنيیَةِ  ُكلَّ  وَويیُْعِطي اانِي أأَمَّ  بًاَضرْ  .يیَْفَعلهُھُ  هھھُھوَ  نَْفَسهھُ  ااْلُمهْھلِكُ  .ااْلَعْقلِ  فََعِديیمُ  بِاْمَرأأةَةٍ  االزَّ

ُجِل٬، َحِميیَّةُ  هھھِھيَ  ااْلَغيْیَرةةَ  ألنَنَّ  .يیُْمَحى َال  وَوَعارُرههُ  يیَِجُد٬، وَوِخْزيیًا  َال  ااالْنتِقَامِم٬، يیَْوممِ  فِي يیُْشفِقُ  فََال  االرَّ
ْشَوةةَ  أأَْكثَْرتتَ  وَولَوْ  يیَْرَضى وَوَال  مماا٬، فِْديیَةٍ  إإِلَى يیَْنظُرُ  .‘‘االرَّ  

 

 َجمالهَھا يیَشتهَِھيینَّ  ففللاا االَغريیبة٬، االمرأأةةِ  تََملُّقِ  منْ  نفَسهھ االمرءُ  يیحفَظَ  أأننْ  إإذًذاا ههنناا االَمطلوببُ 
 ههلل :يیقوللُ  حيیثُ  فِْكرتهَھ٬، يیُثبِتَ  حتَّى بالِغيیَّيینِ  سؤااليَین ههنناا االحكيیمُ  ُسليَیماننُ  وويیطرححُ  .قلبهِھ ففيي
 ناررٍ  َجمرِ  ععللىى مماا شخصٌ  يیَمشي ووههلل ثيِیابهُھ؟ تحترققُ  ووللاا حضنهِھ٬، ففيي نارًراا إإنساننٌ  يیأخذُ 
 مماا شخصٌ  يیقعَ  أأنن ييممككنن للاا ووببااللممثثلل٬، .تأكيیدٍ  بكلِّ  للاا ههيي إإجابةُ وواالل ققددممااهه؟ تَكتَويي ووللاا
نى ففيي نى يیستخفُّ  ففممنن .َحْتِميٌّ  أأمرٌ  ووههذذاا .وَوخيیمةٍ  َعوااقبَ  وُوجوددِ  ددووننَ  االزِّ يیهھ بالزِّ  وويیُسمِّ
 خطيیَّةٍ  فلكلِّ  االلأأممثثاالل؛ ِسفرِ  تعبيیرِ  حدِّ  ععللىى االلععققلل عديیمُ  ههوو مثًال٬، ‘‘عابرةةً  عالقةً ’’
.عوااقبهُھا  

 

 االناسسَ  أأننَّ  مبيیِّنًا االلججببلل٬، ععللىى االَموِعظةِ  ففيي يیتكلَّمُ  يیسوععُ  ككاانن االَجديیِد٬، هھدِ االعَ  ووففيي
٬، هللاُ  قصَدهھھھا االلتتيي غغييرر بطريیقةٍ  االناموسسَ  تعلَّمواا ااأليیَّاممِ  تتللكك ففيي  يیُريیهھم ففككاانن االعليُّ
 ممنن أأكثرَ  االلققللبب باتِّجاههِ  يیهھتمُّ  ككاانن االناموسسَ  أأععططىى ححيينن االلللهه أأننَّ  ككييفف بأمثاللٍ 
 وويیمِكنُ  .خخااططئئةة بدوواافعَ  لكنْ  االصائبةَ  ااألعماللَ  االمرءُ  يیماررسسُ  أأنن االلممممككنن ممنن ألننَّ  ااألفعالِل؛
 أأالَّ  وويیمكنُ  .االلققللبب ععنن يیبَحثُ  االعليَّ  هللاَ  لكنَّ  .َسليیم بداافعٍ  خاططئةً  أأفعاًال  يیماررسسَ  أأنن أأيیًضا
 يیَحَزننُ  ههلكنَّ  االلححييااةة٬، ففيي ِخبرتِنا قلَّةِ  بِسببِ  نرتِكبهُھا االلتتيي أأفعالِنا ممنن االمحبُّ  هللاُ  يیحزننَ 
يیرٍ  بداافعٍ  لكنْ  صائبًا٬، للنَّاسسِ  ببدداا ووإإننْ  حتَّى مماا٬، أأمًراا نفعلُ  ححيينن  هللاُ  إإالَّ  ييررااهه للاا شرِّ
.ااْلَعليیمُ   

 

يیسيیُّونن علََّمهھ مماا ووههذذاا االعشِر٬، االلووصصاايياا ففيي االناموسسُ  علَّمَ  ففققدد  ععنن للشَّعب٬، أأيیًضا االفَرِّ
نى عَدممِ   االثامنِ  وواالعدددِ  االلخخااممسس ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي ققاالل يیسوععَ  لكنَّ  .االزِّ
:ووااللععششرريينن  

 

ا’’ .‘‘قَْلبهِھِ  فِي بهَِھا زَزنَى فَقَدْ  ليِیَْشتهَِھيیهََھا٬، ااْمَرأأةَةٍ  إإِلَى يیَْنظُرُ  َمنْ  ُكلَّ  إإنِنَّ  :لَُكمْ  فَأَقُوللُ  أأَنَا وَوأأَمَّ  
 

هھَ  إإننَّ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ   االثالثِ  االعدددِ  ففيي ققاالل للذذللكك .ااألهھھھمُّ  ههوو ااإلنساننِ  قَلبِ  توجُّ
:االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي االراابعِ  ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن  

 

.‘‘ااْلَحيیَاةةِ  َمَخارِرججَ  ِمْنهھُ  ألنَنَّ  قَْلبََك٬، ااْحفَظْ  تََحفُّظٍ  ُكلِّ  فَْوققَ ’’  



 

سوللِ  ييععققووبب وويیقوللُ  للِ  ااألصحاححِ  ررسالتهِھ ففيي االرَّ  إإللىى ععششرر االثالثَ  ممنن ووااللأأععدداادد ااألووَّ
:عشرَ  االخامسَ   

 

ببَ  إإذَِذاا أأََحدٌ  يیَقُلْ  َال ’’ ُروورِر٬، ُمَجرَّببٍ  َغيْیرُ  هللاَ  ألنَنَّ  ٬،"هللاِ  قِبَلِ  ِمنْ  أأَُجرَّببُ  ييإإنِنِّ " :ُجرِّ  وَوهھھُھوَ  بِالشُّ
ببُ  َال  هْھَوةةُ  ثُمَّ  .َشهْھَوتهِھِ  ِمنْ  وَوااْنَخَدععَ  ااْنَجَذببَ  إإذَِذاا يیَُجرَّببُ  وَوااِحدٍ  ُكلَّ  وَولِكنَّ  .أأََحًداا يیَُجرِّ  إإذَِذاا االشَّ

.‘‘َخِطيیَّةً  تَلِدُ  َحبِلَتْ   
 

 منَ  للذذاا .االقَلبِ  ممنن تبدأأُ  فالَخِطيیَّةُ  .االخطيیَّة إإللىى ُمباَشرةةً  َستَقودُدهه َشهھوتهَھ٬، ساننُ االلإإنن ااتَّبعَ  فإننِ 
 تلكَ  ِعندَ  ااألمرَ  يیقطَعَ  أأنن فَعليَیهھ يیجِذبهُھ٬، مماا أأمًراا بأننَّ  شعرَ  إإذذاا ااإلنساننُ  يیحترسسَ  أأنن االوااِجبِ 
.االنُّقطةِ   

 

يیاققِ  ووففيي  االلثثااننييةة ررسالتهِھ ففيي لتيیموثاوُوسسَ  االرسوللِ  بولُسَ  تحذيیرَ  نقرأأُ  ذذااتتهه٬، االسِّ
:وواالِعشريین االلثثااننيي وواالعدددِ  االلثثااننيي ااألصحاححِ   

 

ا’’ هَھَوااتتُ  أأَمَّ بَابيِیَّةُ  االشَّ .‘‘ِمْنهَھا فَاهھھْھُرببْ  االشَّ  
 

كِض٬، ممنن بدَّ  للاا كاننَ  إإذَذاا أأيي  ففععللىى .يیوُسفُ  فَعلهَھ مماا االوااقعِ  ففيي ووههذذاا .ذذللكك فليیَُكنْ  االرَّ
ُجلِ   يیتعاَملَ  أأنن ممنن أأكبرُ  االَموقفَ  أأننَّ  ووجدَ  إإننْ  ُسرعةٍ  ببأأققصصىى االمكاننِ  ممنن يیَخُرججَ  أأنن االرَّ
 أأنَّهھ يیعتقدَ  أأنن االَحماقةِ  ووممنن االشَّهھوةة٬، موااَجهھةِ  ففيي يیقِفَ  أأنن االلككببررييااء ممنن إإننَّ  ببلل .ممععهه
تهِھ االَخِطيیَّةِ  إإغرااءِ  مقاوَومةِ  ععللىى يیقِدررُ   وويیُعِطيیهَھا االشَّهھوةِة٬، ممنن يیهھُرببَ  أأنن االِحكمةِ  ممنن لكنَّ  .بقوَّ
.إإللييههاا يینظُرَ  ووللاا ظظهھَرهه  

 

 االنساءِ  ععنن يیتكلَّمُ  ززاالل مماا ووههوو االلسسااببعع٬، ااألصحاححِ  ففيي البنهِھ نصائَحهھ ُسليَیماننُ  يیستكملُ وو
يیرااتِت٬، ابِعِ  ااألصحاححِ  ففيي نقرأأُ  حيیثُ  االشرِّ للِ  ممنن ووااألعدااددِ  االسَّ  ووجاءَ  االخاِمِس٬، إإللىى ااألووَّ
:ففييههاا  

 

 َكَحَدقَةِ  وَوَشِريیَعتِي فَتَْحيیَا٬، اييَ وَوَصايیَ  ااْحفَظْ  .ِعْنَدككَ  وَوَصايیَاييَ  وَوااذْذَخرْ  َكَالِمي ااْحفَظْ  ااْبنِي٬، يیَا’’
 وَواادْدععُ  "أأُْختِي أأَْنتِ " :لِْلِحْكَمةِ  قُلْ  .قَْلبِكَ  لَْوححِ  َعلَى ااْكتُْبهَھا .أأََصابِِعكَ  َعلَى اارْربُْطهَھا .َعيْینِكَ 

.‘‘بَِكَالِمهَھا ةِ ااْلَملِقَ  ااْلَغِريیبَةِ  ِمنَ  ااألَْجنَبيِیَِّة٬، ااْلَمْرأأةَةِ  ِمنَ  لِتَْحفَظَكَ  .قََراابَةٍ  ذَذاا ااْلفهَْھمَ   
 

.حكيیًما وويیكوننَ  االلووصصاايياا يیَحفَظَ  أأنن لالبنِ  ووصيیَّةٌ  ههيي االكالممِ  ووُخالصةُ   
 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 ووههيي دِدررااستِنا٬، ممنن ُمختلفةٍ  َموااِضعَ  ففيي االَحماقةِ  ممنن تَحذيیرااتتٍ  االيیوممِ  َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا
ةٌ  تَحذيیرااتتٌ   أأنن يیمِكنُ  إإذذ .َحيیاتِنا إإنقاذذِ  ففيي االسَّبَبَ  ننَ تتككوو أأنن أأحيیانًا وويیمكنهُھا لفائدتِنا٬، ُمهھمَّ
ا االَخطيیَّةُ  تكوننَ  يیًّا ررووحيیًّا تَدميیِرنا ففيي تتسبَّبُ  ققدد أأنَّهھا غغييرر ُمغِريیًا٬، فَّخً  نتَعاَمل للمم إإننْ  ووماددِّ
.سليیمةٍ  بطريیقةٍ  مَعهھا  



 

 لِسفرِ  ددررااستهَھ ككتشَ  االقسُّ  سيیتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ بَرناَمجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
ةٍ  بتَحذيیرااتتٍ  االلأأممثثاالل .االِحكمةُ  تُمليیهھا أأُخرىى ُمهھمَّ  

 

ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 تقيیَِّدكك لئالَّ  وواالخطيیَّةِ  االشَّهھوةةِ  ممنن سريیًعا تهَھرببَ  أأنن االمستِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
يیرةةِ  بحبائلهِھا  كلَّ  االمحبُّ  هللاُ  وويیمألَ  بابَُك٬،شش كالنَّسرِ  يیتجدَّددَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .االشرِّ
 يیحقُّ  ككمماا ووتتققووىى ببِرٍّ  تَعيیشَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االمجدِ  ففيي ِغناهه بَحَسبِ  ااحتيیاجاتِكَ 
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاسمِ  .االحيِّ  االمسيیحِ  إلنجيیلِ   


