
االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
 Proverbs 7:6-9:10 10 :9-6 :7 االلأأممثثاالل ِسْفر

 625# 984 :ررققمم ااإلذذااعيیَّة االلححللققةة
ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

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

 

َرنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي يیَّةِ  تَشك االقسُّ  ذذكَّ  االلححككممةة٬، ووررااءَ  االسَّعيِ  بأهھھھمِّ
يیَّةِ ووبب قلوبِنا٬، ففيي ووإإببققاائئههاا .لقرااررااتِنا ووُمرِشًداا َحيیاتِنا ممنن جزًءاا تكوننَ  أأنن أأهھھھمِّ  

 

 االشرَّ  أأننَّ  تَشك االقسُّ  سيیَذُكرُ  ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
لوككِ  أأنوااععِ  كلِّ  ممنن تَْحذيیرااتتٍ  ننررىى سسووفف ووههككذذاا االوخيیمة٬َ، االعوااقبَ  يیجلِبُ  يیر٬، االسُّ  االشرِّ
يیرةة أأفكارِرهھھھم بَِحَسبِ  نسلكَ  أأنن اايیُغروونَن االلذذيينن وواالناسسِ  .االشرِّ  

 

 ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن االسابِعِ  ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا االسَّادِدسس٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً   ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  ننْ أأ 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 ٬،ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
ابِع٬، :ففييههاا ووججااء عشَر٬، االراابِعَ  إإللىى االسادِدسسِ  ممنن ووااألعدااددِ  االسَّ  

 

ةةِ  ِمنْ  ألَنِّي’’  ااْلبَنيِینَ  بيَْینَ  َالَحْظتُ  ااْلُجهھَّالِل٬، بيَْینَ  فََرأأيَْیتُ  تَطَلَّْعُت٬، ُشبَّاِكي وَورَرااءِ  ِمنْ  بيَْیتِي٬، ُكوَّ
 فِي .بيَْیتهَِھا ططَِريیقِ  فِي وَوَصاِعًداا زَزااوِويیَتهَِھا٬، ِعْندَ  االشَّارِرععِ  فِي َعابًِراا ااْلفهَْھِم٬، َعِديیمَ  ُغالًَما
 زَزاانيِیٍَة٬، زِزييِّ  فِي ااْستَْقبَلَْتهھُ  بِاْمَرأأةَةٍ  وَوإإذَِذاا .وَواالظََّالممِ  االلَّيْیلِ  َحَدقَةِ  فِي ااْليیَْومِم٬، َمَساءِ  فِي ااْلِعَشاِء٬،

ابَةٌ  .ااْلقَْلبِ  وَوَخبيِیثَةِ   ااْلَخارِرجِج٬، فِي تَارَرةةً  .قََدَماهھھَھا تَْستَقِرُّ  االلَ  بيَْیتهَِھا فِي .وَوَجاِمَحةٌ  هھھِھيَ  َصخَّ
َواارِرعِع٬، فِي وَوأأُْخَرىى  وَوقَالَتْ  وَوْجهَھهَھا أأوَْوقََحتْ  .وَوقَبَّلَْتهھُ  فَأَْمَسَكْتهھُ  .تَْكُمنُ  زَزااوِويیَةٍ  ُكلِّ  وَوِعْندَ  االشَّ

.‘‘"نُُذوورِريي أأوَْوفيَْیتُ  ااْليیَْوممَ  .االسََّالَمةِ  ذَذبَائِحُ  َعلَيَّ " :لهَھُ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  اا٬،هھھھُن ننررىى  االطقسيیَّة٬، االلننااححييةة ممنن ططاهھھھرةةٌ  إإنَّهھا تقوللُ  المرأأةةٍ  موقِفًا ااألعزَّ
 تَناقًُضا ففييهه ألننَّ  للللااههتتمماامم؛ مثيیرٌ  أأمرٌ  ووههذذاا .االِجنسَ  تُمارِرسسَ  أأنن ببذذللكك ووتستطيیعُ 



 ووااشتَرتتْ  نُذوورَرهھھھا٬، أأووفَتْ  ووققدد االلططههااررةة٬، ناموسسَ  تُرااعي إإنَّهھا تقوللُ  ِجهھةٍ  ممنن ففههيي .غريیبًا
جاللِ  إإغوااءَ  تُريیدُ  أأُخرىى جهھةٍ  ممنن لكنَّهھا االسَّالمة٬، ذذبائحَ   ففككييفف .مَعهھُم االِجنسَ  لتُمارِرسسَ  االرِّ
 أأننَّ  نَِجدُ  ووههككذذاا ننففسسهه؟ االلووققتت ففيي االقدُّووسسِ  "ِ  ووعصيیاننٌ  للنَّاُموسسِ  ططاعةٌ  ههننااكك تكوننُ 
.بالًِغا تَّناقًُضا ههذذاا ففيي  

 

 حيیثُ  االُملتَويي٬، االتَّبريیرِ  ممنن نَوًعا االديینيیَّةِ  ااألووساططِ  ففيي أأننَّ  ننررىى متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي
 ووماررسسَ  االَكنيیسِة٬، إإللىى ذَذهھھھَبَ  ألنَّهھ تقيیٍَّة؛ غغييرر أأمورًراا يیُمارِرسسَ  أأنن يیقِدررُ  أأنَّهھ االمرءُ  يیدَّعي
يینيیَّةَ  االطُّقوسسَ   وواالظُّلمِة٬، االنُّوررِ  بيَینَ  مماا االغريیبُ  االمزيیجُ  ههذذاا لَديینا فيیكوننُ  .االلممططللووببةة االدِّ
ووحح وواالحيیاةةِ  ٬، االلللهه إإررضاءَ  نحاوِوللُ  جهھةٍ  ففممنن .بالَجَسد وواالحيیاةةِ  بالرُّ  أأُخرىى جهھةٍ  ووممنن االعليِّ
 ففيي نَِجدُ  مماا ووكثيیًراا .رِريیاءٌ  ووككذذللكك اانفصاممٌ  ههذذاا ووففيي .االَجَسد َشهْھوااتتِ  إإشباععِ  ععللىى نعِملُ 
.وواالَجَسداانيّ  االرووحانيِّ  ببيينن مماا االَغريیب االَمزيیجِ  ههذذاا َخْلقَ  ييححااووللوونن أأُناًسا االديینيیَّة االدوواائرِ   

 

لوككِ  ببيينن مماا تَعارُرًضا يیََروونن للاا َكثيیريینَ  ههننااكك أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  وواالمصيیبة٬ُ،  ففيي االسُّ
 يیعيیشَ  أأنن يیمكنُ  للذذاا .أأُخرىى جهھةٍ  ممنن االِخدمة أأوو االلااججتتممااععااتت ووُحضوررِ  جهھٍة٬، ممنن االَخِطيیَّةِ 
 .يیماررُسهھا االلتتيي ببااللخخططاايياا يیتَباهھھھى لكنَّهھ يیَخِدمَم٬، أأنن وويیطلُبَ  االخطيیَّة ففيي مماا شخصٌ 
 يیَخِدموننَ  فهھُم االخطيیَّة٬، ُمماررسةِ  لتَسويیغ االِخدمةِ  ففيي ووجودَدهھھھُم يیتَِّخذووننَ  ناسسٌ أأ أأيیًضا ووههننااكك
ةة٬َ، االَحَسنةَ  أأفعالهَھُم االرببُّ  ييررىى حتَّى  للاا االلتتيي االشائنةِ  أأففععااللههمم ععنن وويیتَغاضى وواالباررَّ
دُ  .االقدُّووسسَ  ااسَمهھ تُمجِّ  

 

 ووففيي .االَحقِّ  ععللىى يیَّةاالَخطِ  فَْرضضِ  ووُمحاوَولةِ  االتَّناقُضاتِت٬، ززمنِ  ففيي بحقٍّ  نعيیشُ  ووننححنن
دُ  ققررأأننااههاا االلتتيي ااألعدااددِ   ِجهھةِ  ممنن تطهھََّرتتْ  إإنَّهھا ححييثث االلأأسسللووبب٬، ههذذاا االمرأأةةُ  ههذذهه تجسِّ
جاللَ  ااآلننَ  تتددععوو ووههيي االطُّقوسِس٬،  يیرجعَ  ووللنن َسفٍر٬، ففيي غائبٌ  ززووَجهھا ألننَّ  بيیتهِھا؛ إإللىى االرِّ
هھھھا لتَسويیغِ  االديینيیَّة قوسسِ االطُّ  معَ  تتعاَملُ  نِفاققٍ  َحيیاةةِ  ممنن لهَھا ففيياا .َشهھرٍ  بعدَ  إإالَّ  !شرِّ  

 

 ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثاِمنَ  إإللىى عشرَ  االخامسَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي االمرأأةةُ  ههذذهه تقوللُ  ذذللكك بعدَ 
ابِعِ  :االسَّ  

 

يیبَاججِ  .أأَِجَدككَ  َحتَّى وَوْجهَھكَ  ألطَْطلُبَ  لِلِقَائَِك٬، َخَرْجتُ  فَلِذلِكَ ’’  بُِمَوشَّى َسِريیِريي٬، فََرْشتُ  بِالدِّ
اا نَْرتَوِ  هھھَھلُمَّ  .وَوقِْرفَةٍ  وَوُعوددٍ  بُِمرٍّ  فَِرااِشي َعطَّْرتتُ  .ِمْصرَ  نْ مِ  َكتَّاننٍ  بَاححِ  إإِلَى وُودّدً  نَتَلَذَّذذُ  .االصَّ

.‘‘بِاْلُحبِّ   
 

اائي ههنناا٬، وونجدُ  ٬، ععنن خاططئًا َمفهھوًما االمستَِمعيین٬، أأعزَّ  ههذذهه ففيي سائًداا يیزااللُ  للاا ووههوو االحبِّ
يینَ مُ  ييززااللوونن للاا االناسسِ  بعضَ  إإننَّ  ححييثث .ااأليیَّامم  ههيي االجنسيیَّة االمماررسةَ  أأننَّ  ععللىى ِصرِّ
.للُحبّ  مباِشرٌ  مراادِدففٌ   

 

٬، عنِ  االتَّعبيیرِ  ووسائلِ  إإححددىى ههيي االجنسيیَّةَ  االمماررسةَ  أأننَّ  ووممعع  تعبيیرٌ  االوااقعِ  ففيي فإنَّهھا االُحبِّ
ووااجج إإططاررِ  خاررججَ  تكوننُ  ععننددمماا االشَّهھوةةِ  ععنن  فلنَرتَوِ ’’ :ييققووللوواا أأنن ممنن فبدًال  للذذاا .االزَّ



 رَرْغباتِنا تحقيیقِ  إإللىى ووْلنَْسعَ  شهھوةة٬ً، فلنَْرتَوِ ’’ :يیَقولواا أأنن االلووااققعع ففيي ليَیهھمعع ٬،‘‘حبًّا
.يیَقولونهَھ للمماا االحقيیقيُّ  االلممععننىى ههوو فهھَذاا ؛‘‘االَجَسديیَّة  

 

 ووللاا االلأأووللىى٬، بالدَّررجةِ  يیُعطي االحقيیقيَّ  االحبَّ  ألننَّ  ههذذاا؛ ففيي حقيیقيٌّ  ُحبٌّ  هھھھُناككَ  للييسس
 ههوو االحبَّ  أأننَّ  يیظنُّوننَ  االيیوممَ  االنَّاسسِ  بعضُ  يیزااللُ  ووللاا .ِسهھللننفف مماا يیطلبُ  ووللاا يیأُخَذ٬، أأنن يیطلُبُ 
 وَوْضعِ  ععللىى االناسسُ  قَبِلَ  ووههككذذاا .ااألعدااددِ  ههذذهه ففيي االمرأأةةُ  أأعلَنتِ  ككمماا االِجنسِ  ففيي ففققطط
٬، مكاننَ  االجنسيیَّةِ  االمماررسةِ   صاررَ  االحقيیقيَّ  االحبَّ  إإننَّ  حتَّى ااألمَريین٬، ببيينن مماا ووَخلَطواا االحبِّ
.ناددرًراا أأمًراا  

 

ددَ  أأننَّ  ييننااووعلَ  ٬، هللاِ  تَرتيیبِ  ممنن أأمرٌ  ههيي االجنسيیَّة االعالقةَ  أأننَّ  ععللىى ههنناا نشدِّ  أأنن ععللىى االُمِحبِّ
ووااججِ  رَروواابطِ  إإططاررِ  ففيي يیكوننَ  ووَجيیِن٬، ببيينن مماا َجميیلٌ  تَعبيیرٌ  ووههوو االمقدَّسس٬، االزَّ  ححييثث االزَّ
:ننوواالِعشريي االراابعِ  وواالعدددِ  االلثثااننيي ااألصحاححِ  االتكويینِ  ِسفرِ  ففيي االمبارَرككُ  هللاُ  ققاالل  

 

.‘‘ووااحًداا جسًداا ااالثناننِ  وويیكوننُ ’’  
 

التِنا ااآلننَ  فْلنوااِصلِ   ممنن وواالِعشريینَ  االسابعِ  إإللىى عشرَ  االتاسعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االسابِِع٬، ااألصحاححِ   

 

ُجلَ  ألنَنَّ ’’ ةةَ  أأََخذَ  .بَِعيیَدةةٍ  ططَِريیق فِي ذَذهھھَھبَ  .ااْلبيَْیتِ  فِي ليَْیسَ  االرَّ ةِ  ُصرَّ  ااْلهِھَالللِ  يیَْوممَ  .ههِ بيِیَدِ  ااْلفِضَّ
َحْتهھُ  َشفَتيَْیهَھا بَِمْلثِ  فُنُونهَِھا٬، بَِكْثَرةةِ  أأَْغَوْتهھُ  .بيَْیتهِھِ  إإِلَى يیَأْتِي  َكثَْوررٍ  لَِوْقتهِِھ٬، وَورَرااَءهھھَھا ذَذهھھَھبَ  .ططَوَّ
ْبِح٬، إإِلَى يیَْذهھھَھبُ   إإِلَى يیُْسِرععُ  طَيْیرٍ كَ  .َكبَِدههُ  َسهْھمٌ  يیَُشقَّ  َحتَّى ااْلقَِصاصِص٬، قيَْیدِ  إإِلَى َكاْلَغبِيِّ  أأوَوْ  االذَّ
 يیَِملْ  َال  :فَِمي لَِكلَِماتتِ  وَوأأَْصُغواا لِي ااْسَمُعواا ااألَْبنَاءُ  أأيَیُّهَھا وَوااآلننَ  .لِنَْفِسهھِ  أأَنَّهھُ  يیَْدرِريي وَوَال  ااْلفَخِّ 

 ْتالهھھََھاقَ  وَوُكلُّ  َجْرَحى٬، َكثيِیِريینَ  ططََرَحتْ  ألَنَّهَھا .َمَسالِِكهَھا فِي تَْشُرددْ  وَوَال  ططُُرقهَِھا٬، إإِلَى قَْلبُكَ 
.‘‘ااْلَمْوتتِ  ُخُدووررِ  إإِلَى هھھَھابِطَةٌ  بيَْیتهَُھا٬، ااْلهَھاوِويیَةِ  ططُُرققُ   .أأَْقِويیَاءُ   

 

للُ  االعاهھھِھرةِة٬، االمرأأةةِ  ممنن اابنهَھ يیُحذِّررُ  ُسليَیماننَ  أأننَّ  إإذًذاا ههنناا ننررىى  أأنن تَقِدررُ  أأنَّهھا يیذكُرهه شيءٍ  ووأأووَّ
ُجلَ  تجَعلَ   وواالقيِیَمِ  وواالبيیوتتِ  ااألشخاصصِ  ففيي أأفكِّر مماا ووكثيیًراا .ُخبزٍ  قِطعةِ  إإللىى حتَّى يیفتَقِرُ  االرَّ
 مكاننِ  ففيي رَرُجًال  تُغازِزللُ  بدأأتتْ  فَتاةةً  ألننَّ  ووههذذاا االنِّساء؛ أأوولئكَ  أأمثاللِ  ممنن دُدمَِّرتتْ  االلتتيي
ُجلُ  ذذللكك يیِجدُ  مماا ووسسررععاانن .تتملَّقهُھ ووبدأأتتْ  االَعَمِل٬، ٬، ففيي ووااقًِعا نفَسهھ االرَّ  مدَّةةٍ  ووبعدَ  االحبِّ
منِ  ممنن ُجُل٬، ههذذاا سيیهَھلِكُ  .االُخبز إإللىى يیفتَقِرُ  ييببددأأ االزَّ  .االَخِطيیَّة ففيي حيیاتهَھ وويیُضيیِّعُ  االرَّ
  االخطيیَّةَ  ههذذهه أأننَّ  االمقطَعُ  ههذذاا وويیُخبُِرنا

 

.‘‘أأَْقِويیَاءُ  قَْتالهھھََھا وَوُكلُّ  َجْرَحى٬، َكثيِیِريینَ  ططََرَحتْ ’’  
 

جاللِ  ممنن االكثيیرَ  ووأأتذكَّرُ   إإننَّ  االَحكيیمُ  قاللَ  ففككمماا .َجَسِدهھھھم َضْعفُ  قتَلهَھم االلذذيينن االلأأققووييااء االرِّ
 وومماا !االَخِطيیَّة وَوررااءَ  يیَلهھَثوننَ  ووههمم أأعمالهَھم أأوو بيُیوتهَھم فَقَدوواا رِرجاللٍ  ممنن فَكمْ  .بيَیتهُھا االهھاوِويیةِ  ططُُرققَ 
 فقدَ  االلذذيي َشمشونَن٬، ععنن االقُضاةة ِسفرِ  ففيي االمقدَّسسُ  االكتاببُ  ذَذكَرهه االلذذيي االعمليَّ  ااْلَمثَلَ  أأعظَمَ 
تهَھ  َمن ههيي االلممططاافف٬، ننههااييةة ووففيي االنِّساء٬، وَوررااءَ  يیَسعى ببددأأ أأنن ممننذذ ووَمكانتهَھ ووَعيینيَیهھ قوَّ



 .تؤذِذيیهَھ للنن أأنَّهھا حاِسبًا َشهھَوتهَھ ااإلنساننُ  يیتبَعَ  أأنن االَحماقةِ  فِمنَ  .أأعداائهِھ أأييدديي إإللىى سلََّمتهھ
.وواالَموتتِ  االهھَالككِ  ططَريیقُ  ههوو االلززااننييةة بيَیتَ  إإننَّ  االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیَقوللُ  ببلل  

 

 أأنشوددةةً  ففييهه نَِجدُ  حيیثُ  االلأأممثثاالل٬، ِسفرِ  ممنن ااممننااللثث ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  وولننتَقِلِ 
 االبالغيِّ  االتَّشخيیصِ  أأسلوببِ  ااستِخدااممُ  ههوو ااألصحاححِ  ههذذاا ففيي سسننررااهه وومماا .للللححككممةة
 بعضُ  قارَرننَ  االتَّشخيیِص٬، ههذذاا ووبسببِ  .االلإإننسساانن ِصفاتتِ  االِحكمةُ  تأُخذَ  أأنن أأيي للِحْكَمِة٬،
 االلثثااننيي ااألصحاححِ  كولوسِّي لةِ ررسساا ففيي فمكتوببٌ  .االلممسسييحح بيیَسوععَ  االحكمةَ  االمفسِّريینَ 
:االلثثااللثث وواالعدددِ   

 

.‘‘وَوااْلِعْلمِ  ااْلِحْكَمةِ  ُكنُوززِ  َجِميیعُ  فيِیهھِ  ااْلُمذََّخرِ ’’  
 

؛ ففيي تَشبيیهھاتتٍ  ههنناا ففننررىى  ُكنُوززِ  كلُّ  ووفيِیهھِ  ووررووُحهھا٬، االِحكمةِ  قَْلبُ  ههوو ااْلَمِسيیحَ  ألننَّ  االنصِّ
 ااْلَمِسيیِح٬، وويیسوععَ  االِحكمةِ  إإللىى نَسبهُھا مِكنُ يي تَشبيیهھاتتٍ  هھھھُناككَ  إإننَّ  نقوللُ  ههنناا ووممنن .ااْلِحْكَمةِ 
.بيینهَھُما مماا محدَّددةة تَشابهھاتتٌ  ووههننااكك  

 

التِنا ااآلننَ  ووللننببددأأ لل االعدددِ  ففيي تأمُّ :ففييهه ووججااء االثاِمِن٬، ااألصحاححِ  ممنن ااألووَّ  
 

.‘‘َصْوتهَھُ؟ يیُْعِطي أأَالَ  وَوااْلفهَْھمَ  تُنَادِديي؟ َال  ااْلِحْكَمةَ  أأَلََعلَّ ’’  
 

اا ااتَضاددًّ  هھھھُنا وونجدُ  ابة االمرأأةةُ  ففييهه كانَتْ  حيیثُ  االلسسااببقق٬، ااألصحاححِ  ممعع حادّدً  االصخَّ
حةُ   وواالفهھمَ  االِحكمةَ  ههنناا نجدُ  لكنَّنا .االتملُّق بكلماتتِ  ووتُلقي مكاننٍ  كلِّ  ففيي تركضُ  االمتبجِّ
.ُمغايیِرةةٍ  بصوررةةٍ   

 

 َعَشر٬، االلثثااننيي إإللىى االلثثااننيي ممنن ووااألعدااددِ  االلثثااممنن٬، ااألصحاححِ  ففيي جاءَ  مماا وونتابِعُ 
:تقوللُ  ووههيي  

 

َوااهھھِھِق٬، رُرؤُؤووسسِ  ِعْندَ ’’  ثَْغرِ  ِعْندَ  ااألَْبَواابِب٬، بَِجانِبِ  .تَقِفُ  ااْلَمَسالِكِ  بيَْینَ  االطَِّريیقِ  ِعْندَ  االشَّ
ححُ  ااألَْبَوااببِ  َمْدَخلِ  ِعْندَ  ااْلَمِديینَِة٬،  أأيَیُّهَھا .آآدَدممَ  بَنِي إإِلَى وَوَصْوتِي أأُنَادِديي٬، االنَّاسسُ  أأيَیُّهَھا لَُكمْ " :تَُصرِّ
 وَوااْفتِتَاححُ  َشِريیفٍَة٬، بِأُُموررٍ  أأَتََكلَّمُ  فَإِنِّي ااْسَمُعواا .فهَْھًما تََعلَُّمواا ُجهھَّاللُ  وَويیَا ذَذَكاًء٬، تََعلَُّمواا ااْلَحْمقَى

ْدقِق٬، يیَْلهَھجُ  َحنَِكي ألنَنَّ  .ااْستِقَاَمةٌ  َشفَتَيَّ   فَِمي َكلَِماتتِ  ُكلُّ  .ااْلَكِذببُ  َشفَتَيَّ  وَوَمْكَرهھھَھةُ  بِالصِّ
 االَِّذيینَ  لََدىى وَوُمْستَقيِیَمةٌ  ااْلفهَِھيیِم٬، لََدىى وَوااِضَحةٌ  ُكلُّهَھا .ااْلتَِوااءٌ  وَوَال  ِعَوججٌ  فيِیهَھا ليَْیسَ  .بِاْلَحقِّ 

ة٬َ، َال  تَأدِْديیبِي ُخُذوواا .ااْلَمْعِرفَةَ  يیَِجُدووننَ   ااْلِحْكَمةَ  ألنَنَّ  ااْلُمْختَاررِ  االذَّهھھَھبِ  ِمنَ  أأَْكثَرَ  وَوااْلَمْعِرفَةَ  ااْلفِضَّ
َكاَء٬، أأَْسُكنُ  ااْلِحْكَمةُ  أأَنَا .تَُساوِويیهَھا َال  ااْلَجَوااهھھِھرِ  وَوُكلُّ  ٬،االَّآللِئِ  ِمنَ  َخيْیرٌ   َمْعِرفَةَ  وَوأأَِجدُ  االذَّ

ببِّ  َمَخافَةُ  .االتََّداابيِیرِ  رِّ  بُْغضُ  االرَّ .‘‘االشَّ  
 

 نَِجدُ  ذذلكَ  بعدَ  .االِغنى ممنن أأفَضلَ  ااإلنساننِ  عندَ  االحكمةُ  تكوننَ  أأنن االحكيیمُ  يیطلبُ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ 
رِّ  بُْغضُ  االرببِّ  َمخافةَ  أأننَّ  تبيیِّنُ  ككمماا االذَّكاَء٬، تسُكنُ  أأنَّهھا ووتعلِنُ  تتكلَّمُ  االِحكمةَ  .االشَّ  

 



 ممنن وواالثالثيینَ  االسَّادِدسسِ  إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي َكالَمهھا االِحكمةَ  تُكِملُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا وونقرأأُ  االثامِن٬، ااألصحاححِ   

 

رِّ  وَوططَِريیقَ  وَواالتََّعظُّمَ  ااْلِكْبِريیَاءَ ’’ أْأييُ  ااْلَمُشورَرةةُ  لِي .أأَْبَغْضتُ  ااألََكاذِذيیبِ  وَوفَمَ  االشَّ  .ااْلفهَْھمُ  أأَنَا .وَواالرَّ
ؤَؤَساءُ  تَتََرأأَّسسُ  بِي .َعْدًال  ااْلُعظََماءُ  وَوتَْقِضي ااْلُملُوكُك٬، تَْملِكُ  بِي .ااْلقُْدرَرةةُ  لِي َرفَاُء٬، االرُّ  ُكلُّ  وَواالشُّ

ُرووننَ  وَواالَِّذيینَ  يیُِحبُّونَنِي٬، االَِّذيینَ  أأُِحبُّ  أأَنَا .ااألرَْرضضِ  قَُضاةةِ   ااْلِغنَى ِعْنِديي .يیَِجُدوونَنِي إإِلَيَّ  يیُبَكِّ
 ِمنَ  َخيْیرٌ  وَوَغلَّتِي ااِإلْبِريیِز٬، وَوِمنَ  االذَّهھھَھبِ  ِمنَ  َخيْیرٌ  ثََمِريي .وَوَحظٌّ  فَاِخَرةةٌ  قِْنيیَةٌ  .وَوااْلَكَرااَمةُ 

ةِ  ٬، ُسبُلِ  وَوَسطِ  فِي ٬،أأَتََمشَّى ااْلَعْدللِ  ططَِريیقِ  فِي .ااْلُمْختَارَرةةِ  ااْلفِضَّ ثثُ  ااْلَحقِّ  رِرزْزقًا ُمِحبِّيَّ  فَأوَُوررِّ
ببُّ  .َخَزاائِنهَُھمْ  وَوأأَْمألُ  للَ  قَنَانِي االرَّ  ُمِسْحُت٬، ااألزََزللِ  ُمْنذُ  .ااْلقَِدممِ  ُمْنذُ  أأَْعَمالهِِھ٬، قَْبلِ  ِمنْ  ططَِريیقهِِھ٬، أأوَوَّ
 ِمنْ  .ااْلِميیَاههِ  َكثيِیَرةةُ  يیَنَابيِیعُ  تَُكنْ  لَمْ  إإذِذْ  .أأُْبِدْئتُ  ْمرٌ غَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإذِذْ  .ااألرَْرضضِ  أأوََواائِلِ  ُمْنذُ  ااْلبَْدِء٬، ُمْنذُ 
رَرتتِ  أأنَنْ  قَْبلِ   وَوال ااْلبََراارِرييَّ  وَوَال  بَْعدُ  ااألرَْرضضَ  َصنَعَ  قَدْ  يیَُكنْ  لَمْ  إإذِذْ  .أأُْبِدْئتُ  االتِّالللِ  قَْبلَ  ااْلِجبَالُل٬، تَقَرَّ
للَ  ا .ااْلَمْسُكونَةِ  أأَْعفَاررِ  أأوَوَّ َماوَوااتتِ  ثَبَّتَ  لَمَّ ا .أأَنَا هھھُھنَاككَ  ُكْنتُ  االسَّ  .ااْلَغْمرِ  وَوْجهھِ  َعلَى دَداائَِرةةً  رَرَسمَ  لَمَّ
ا ا .فَْوققُ  ِمنْ  االسُُّحبَ  أأَْثبَتَ  لَمَّ ا .ااْلَغْمرِ  يیَنَابيِیعُ  تََشدَّدَدتتْ  لَمَّ ههُ  لِْلبَْحرِ  وَوَضعَ  لَمَّ  تَتََعدَّىى فََال  َحدَّ
ا تُْخَمهھ٬ُ، ااْلِميیَاههُ  تهَھ٬ُ، يیَْوممٍ  ُكلَّ  وَوُكْنتُ  َصانًِعا٬، ِعْنَدههُ  ُكْنتُ  ااألرَْرضِض٬، أأُُسسَ  رَرَسمَ  لَمَّ  فَِرَحةً  لَذَّ
ااَمهھُ  دَداائًِما ااتِي أأرَْرِضهِھ٬، َمْسُكونَةِ  فِي فَِرَحةً  .قُدَّ  ااْسَمُعواا ااْلبَنُوننَ  أأيَیُّهَھا فَاآلننَ  .آآدَدممَ  بَنِي َمعَ  وَولَذَّ
 ططُوبَى  .تَْرفُُضوههُ  وَوَال  ُحَكَماءَ  وَوُكونُواا االتَّْعليِیمَ  ااااْسَمُعو .ططُُرقِي يیَْحفَظُوننَ  لِلَِّذيینَ  فَطُوبَى .لِي
 َمنْ  ألَنَّهھُ  .أأَْبَواابِي قََواائِمَ  َحافِظًا َمَصارِريیِعي٬، ِعْندَ  يیَْوممٍ  ُكلَّ  َساهھھِھًراا لِي يیَْسَمعُ  االَِّذيي لِِإلْنَساننِ 
٬، ِمنَ  رِرًضى وَويیَنَاللُ  ااْلَحيیَاةة٬َ، يیَِجدُ  يیَِجُدنِي ببِّ  ُمْبِغِضيَّ  ُكلُّ  .نَْفَسهھُ  يیَُضرُّ  َعنِّي ئُ يیُْخطِ  وَوَمنْ  االرَّ

.‘‘ااْلَمْوتتَ  يیُِحبُّوننَ   
 

 أأنن للنَّاسس االِحكمةُ  تَصرخخُ  ككييفف ووننررىى االِحْكمة٬، ععللىى ُسليَْیَماننُ  يیَُحثُّ  كيیفَ  إإذًذاا ههنناا ننررىى
 كالَكْنزِ  ههيي االِحكمةِ  قيیمةَ  أأننَّ  أأيیًضا ووننررىى .للههاا وويیسَمعواا وويیَفهھَموهھھھا وويیَعرفوهھھھا ييأأتتوواا
.االثَّميینِ   

 

يیاقِق٬، ههذذاا ووففيي  للهه االرببُّ  ظظَهھَرَ  حيینَما ُسليَْیَمانَن٬، االَملِكِ  لُحكمِ  االلأأووللىى ااأليیَّاممَ  نتذكَّرُ  رربَّما االسِّ
 للااخختتاارروواا االنَّاسِس٬، أأغلبِ  إإللىى االَعرضضُ  ههذذاا وَوَصلَ  ووللوو .يیَشاء مماا يیطلُبَ  أأنن عليَیهھ ووعرضضَ 
ةة٬َ، أأوو االمالَل٬، هھرةة٬َ، أأوو االقوَّ  صلَّى ُسليَْیماننَ  أأننَّ  غغييرر االلججسسدد٬، َشهْھوااتتِ  ممنن شيءٍ  أأييَّ  أأوو االشُّ
.االشَّعبَ  ليیَقوددَ  ِحكمةً  ططالبًا  

 

 تسلَّم ححيينن ععللييهه االموضوعةَ  االهھائلةَ  االمسؤووليیَّةَ  يیُدررككُ  كاننَ  ُسليَْیماننَ  أأننَّ  االوااضحِ  ووممنن
 االمسؤووليیَّة٬، ههذذهه َحْجمَ  يیُدررككُ  ووككاانن .ددااوُوددَ  أأببييهه بعدَ  االعبراانيِّ  االشَّْعبِ  ععللىى االُحكمِ  َمقاليیدَ 
لهِھا ععللىى قُدرَرتهِھ ممَ ععدد فهَِھمَ  ككمماا  كاننَ  قراارَرهه إإننَّ  لُسليَیماننَ  االمحبُّ  هللاُ  ففققاالل .ووحَدههُ  تحمُّ
هھرةةَ  وواالمجدَ  االِغنى ععللييههاا ووززاادَدهه االِحكمة٬َ، االرببُّ  أأععططااهه لذلكَ  ممتازًزاا٬، .وواالشُّ  

 

 ممنن إإللييهه يیأتوننَ  ككااننوواا االناسسَ  إإننَّ  حتَّى آآبباائئهه٬، كلِّ  ممنن أأكثرَ  حكمةً  ُسليَْیَمانن هللاُ  ففأأععططىى
 يیَُحثَّ  أأننْ  االالئقِ  فمنَ  للذذاا .االُمذهھھِھلةَ  حكمتهَھ وويیَسَمعواا قَدَميیهھ ععنندد ليیَْجلِسواا االعالَم ررجاءِ أأ شتَّى



ُجلُ  ههذذاا  االلذذيي االَملِكُ  ووههوو االَعظيیمة٬َ، االحكمةَ  االرببُّ  أأعطاههُ  َمن ففههوو االِحكمِة؛ ععللىى االنَّاسسَ  االرَّ
.ووفواائَدهھھھا االِحكمةِ  قيیمةَ  يیعرففُ  ككاانن  

 

 مماا تَشابهُھاتتٍ  ووجوددَ  الَحْظنا مماا فغالبًا االلإإننسساانن٬، صفاتتِ  ذُ تتَّخ االحكمةَ  أأننَّ  نجدُ  ووححيينن
 االلخخللييققةة٬، بداايیةِ  ففيي ااألززليِّ  هللاِ  ممعع ككاانن أأنَّهھ ووككييفف ااْلَمِسيیِح٬، يیَُسوععَ  ووببيينن ببييننههاا
ا االبالغيُّ  االتصويیرُ  ووههذذاا ا أأتتسسااءلل ووأأنناا .ااألررضضِ  َخْلقِ  قبلَ  ككاانن لمَّ  ععللييهه ككااننتت عمَّ
ا ووأأتتسسااءلل .االكوننَ  االمجيیدُ  هللاُ  يیخلقَ  أأنن قبلَ  االحاللُ   .االحيینِ  ذذللكك ففيي َموجودًداا ككاانن عمَّ
ننَ  أأنن ققببلل ههننااكك كانَتْ  إإنَّهھا ههنناا تَقوللُ  وواالِحكمةُ   يیََضعَ  أأنن ووققببلل ااألررضَض٬، االرببُّ  يیكوِّ
.أأيیًضا االجباللَ  يیُقيیمَ  أأنن ووققببلل االلببححرر٬، ووحدووددَ  ااألساساتِت٬،  

 

 ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ححييثث ٬،االلححككممةة اامتِدااححَ  يیتابِعُ  االلذذيي االتاسعِ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
للِ  :ففييههاا ووججااء االسادِدسِس٬، إإللىى ااألووَّ  

 

ْبَعةَ  أأَْعِمَدتهََھا نََحتَتْ  .بيَْیتهََھا بَنَتْ  ااْلِحْكَمةُ ’’  رَرتَّبَتْ  أأيَْیًضا .َخْمَرهھھَھا َمَزَجتْ  .ذَذْبَحهَھا ذَذبََحتْ  .االسَّ
 إإِلَى فَْليیَِملْ  َجاهھھِھلٌ  هھھُھوَ  َمنْ " :ْلَمِديینَةِ اا أأََعالِي ظظهُُھوررِ  َعلَى تُنَادِديي َجَواارِريیهََھا أأرَْرَسلَتْ  .َمائَِدتهََھا
واا" :لهَھُ  قَالَتْ  ااْلفهَْھمِ  وَواالنَّاقِصُ  ."هھھُھنَا  االَّتِي ااْلَخْمرِ  ِمنَ  وَوااْشَربُواا ططََعاِمي٬، ِمنْ  ُكلُواا هھھَھلُمُّ

.‘‘"ااْلفهَْھمِ  ططَِريیقِ  فِي وَوِسيیُروواا فَتَْحيیَْواا٬، ااْلَجهَھاَالتتِ  ااْتُرُكواا .َمَزْجتهَُھا  
 

 ُسليَْیَمانن ددااووددُ  أأووصصىى للذذاا .ممععههاا وويیشتَِركواا ييأأتتوواا ألننْ  االجميیعَ  االِحْكمةُ  تَدعو آآَخر٬، بتَعبيیرٍ 
 أأنن بعدَ  االناسسَ  تَدعو االحكمةَ  إإننَّ  ههنناا يیقوللُ  ُسليَیماننُ  ههوو ووههاا .االرأأسسُ  ألنَّهھا االِحكمةَ؛ يیقتَنيَ  أأنن
.ففييههاا ممععههاا وويیشتَِركواا للييأأتتوواا ممأأددببةة للههمم أأعدَّتتْ   

 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهِھما وونقرأأُ  االتاِسِع٬، ااألصحاححِ  ممنن ووااللثثااممنن االسابعِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ  
 

يیًراا يیُنِذررْ  ووَمنْ  هھھَھواانًا٬، لنَفِسهھِ  يیَكَسبْ  ُمستهَھِزئًا يیَوبِّخْ  َمنْ ’’  تَوبِّخْ  للاا .َعيیبًا يیَكَسبْ  ِشرِّ
.‘‘فيیُِحبَّكَ  َحكيیًما ووبِّخْ  .يیُبِغَضكَ  لئَالَّ  ُمستهَھِزئًا  

 

خِريیِة٬، االتوبيیخَ  سيیوااِجهھُ  االلممسستتههززئئ أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  االمقطُع٬، ههذذاا وويیُعلُِّمنا  ووللنن بالسُّ
ُجلَ  ذذللكك أأننَّ  تعِرففُ  ففسسووفف أأننففهه٬، ففيي فلَكَمهھ شخًصا االحكيیمُ  ووبَّخ ووإإذذاا .يیقبلهَھ  االرَّ
يیر ُجلُ  ذذللكك فسيیكوننُ  االَحكيیِم٬، تَوبيیخَ  أأحبَّ  ووإإننْ  .شرِّ  فاألحَمقُ  ووههككذذاا .أأيیًضا حكيیًما االرَّ
ا ٬،االتَّوبيیخَ  يیُبِغضُ  .إإللييهه وويیُصغي فيیقبلهُھ االحكيیمُ  أأمَّ  

 

التِنا ففيي وونستمرُّ    :فيیهِھما وونقرأأُ  االتاِسع٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالعاِشر االتاسعِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ

يیقًا َعلِّمْ  .ِحْكَمةً  أأوَْوفَرَ  فيَیَُكوننَ  َحِكيیًما أأَْعطِ ’’ ببِّ  َمَخافَةُ  ااْلِحْكَمةِ  بَْدءُ  .ِعْلًما فيَیَْزدَدااددَ  ِصدِّ .‘‘االرَّ  
 

للِ  ااألصحاححِ  ففيي ووررددَ  للمماا ُمشابهِھًا االَكالممُ  ههذذاا ووييببددوو  أأتتىى االلذذيي االسابعِ  وواالعدددِ  ااألووَّ
للُ  ففببددأأ ممننههاا٬، وواالهھدففَ  االلأأممثثاالل تعريیفَ  موِضًحا للللأأممثثاالل٬، ُسليَْیَمانن تقديیمِ  ببععدد  َمثلٍ  أأووَّ
:بقَوللِ   

 



ببِّ  َمَخافَةُ ’’ .‘‘ااْلَمْعِرفَةِ  رَرأْأسسُ  االرَّ  
 

:ااآلننَ  وويیقوللُ   
 

ببِّ  َمَخافَةُ  ْكَمةِ ااْلحِ  بَْدءُ ’’ .‘‘االرَّ  
 

 وويیقعُ  .بيینهَھُما مماا شاسًعا فاررقًا هھھھُناكك أأننَّ  غغييرر ممتتططااببققتتاانن٬، ُجملَتانن أأنَّهھما ووييببددوو
 كلمتَي ففيي ههوو ههنناا االفرققُ  ببلل ووااللممععررففةة٬، االِحكمة ببيينن مماا االتبايیُنِ  ففيي للييسس االفَْرققُ 
 َحلَقةٍ  ففيي قُْلنا ككمماا مختلِفيَین معنيَیيَینِ  لهھُما ألننَّ  االعبريیَّة؛ االلللغغةة ففيي ‘‘ووبَدء ررأأسس’’
.سابقةٍ   

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 أأنن دداائًما نرغبَ  أأنن االمسيیحيیِّيین٬، ننححنن َعليَینا٬، أأننَّ  برناَمِجنا ممنن االلييوومم َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا
 قاددتِنا ممنن ككذذللكك نتعلَّم ووأأنن االمزيیَد٬، نتعلَّمَ  للأأنن دداائًما ننسسععىى ووأأنن ووأأتقيیاَء٬، حكماءَ  نكوننَ 
 ببييننمماا االمحبِّ  االلللهه ممنن نتعلَّمَ  أأنن ععلليينناا أأننَّ  ههوو ووااألهھھھمُّ  نناا٬،عائالتتِ  ووممنن االرووحيیِّيین٬،
.كلمتهَھ ندررسسُ   

 

 تتششكك االقسُّ  يیُتابِعُ  سسووفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ ببررننااممجج ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
ة االلااخختتللااففااتت بتَفسيیرِ  االلأأممثثاالل لِسفرِ  ددررااستهَھ .وواالَمعرفةِ  االِحْكمةِ  بيینَ  مماا االُمهھمَّ  

 

ةةختاميَّ  كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 االعليِّ  هللاِ  بنعمةِ  ووَخيیًراا وومعرفةً  ِحكمةً  تزددااددَ  أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 للللآآخخرريينن٬، بركةً  نفُسكَ  أأنتَ  لتكوننَ  بالبََركةِ  تتمسَّكَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .االجزيیلةِ  وومحبَّتهِھ
 أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .حيیاتِكَ  ففيي سسِ االقدُّوو ررووِحهھ ووثََمرَ  االمحبِّ  هللاِ  نوررَ  تعِكسُ  ببححييثث
حمةِ  تمتلئَ   .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .قَْلبٍ  ووطِطيیبةِ  بأمانةٍ  االرببَّ  لتخِدممَ  االرأأفةِ  ووأأحشاءِ  بالرَّ
!آآمميينن  


