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 626# 985 :ررققمم ااإلذذااعيیَّة االلححللققةة
ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  
 

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  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   

 

َرنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي يیَّةِ  تَشك االقسُّ  ذذكَّ  االلققااددةة ممنن االتعلُّم بأهھھھمِّ
.االلللهه كلمةِ  دِدررااسةِ  ممنن ووكذلكَ  ٬،عائالتِنا ووممنن االرووحيیِّيین٬،  

 

 ووففييههاا ددررااستَنا٬، نتابعُ  سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االلككللممةة’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
 االدَّووررَ  يیفهھَمُ  َمن ههوو ببلل َمهھاررةة٬ً، أأوو ذذكاءً  ااألكثرَ  دداائًما ههوو للييسس االحكيیمَ  ااإلنساننَ  أأننَّ  نَِجدُ 
.حيیاتِنا ففيي االمحبُّ  هللاُ  يیلعبهُھ االلذذيي االمهھمَّ   

 

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

 

ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، آلننْ وَواا  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
 تتننااووللننااههاا االلتتيي ااألفكاررِ  بعضَ  سنرااِجعُ  ذذللكك قبلَ  لكنْ  .ممننهه االعاشرِ  وواالعدددِ  االتاِسِع٬،
.ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي ااآلننَ  إإللىى  

 

 ووتََعرُّففُ  االفهَھمِ  ععللىى االُحصوللُ  ووههوو ممننههاا٬، وواالهھََدففِ  ااألمثاللِ  بتَعريیفِ  ُسليَیماننُ  أأخبََرنا أأنن بعدَ 
٬، ططُُرققِ  :قائًال  أأعلَنَ  االبرِّ  

 

.‘‘االلممععررففةة بدءُ  ههيي االرببِّ  مخافةُ ’’  
 

ببِّ  َمخافةِ  ففيي َمحصوررةةٌ  عرفةِ االلمم فكلُّ  ٬، إإنساننٌ  يیَْخشَ  للمم إإننْ  أأييْ  .االرَّ ببَّ  أأوو أأحمقُ  ففههوو االرَّ
 .االلللهه وُوجوددَ  ييننككرروونن َمن ععللىى االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیُطلِقهُھ االلذذيي االتعريیفُ  ههوو ووههذذاا .جاهھھھلٌ 
لل وواالعدددِ  ععششرر االراابعَ  االمزموررِ  كاتبُ  ققاالل ففققدد :ممننهه ااألووَّ  

 



.‘‘"إإِلهھٌ  ليَْیسَ " :قَْلبهِھِ  فِي ااْلَجاهھھِھلُ  قَاللَ ’’  
 

ببِّ  فَمَخافَةُ   َمكاننِ  إإللىى تشيیرُ  االعبريیَّة ففيي ‘‘ببددء’’ ووكلمةُ  .ااْلَمْعِرفَةِ  ُخالصةُ  حقًّا ههيي االرَّ
لل٬، االمكاننِ  أأوو االلببددااييةة٬،  ااْلِحْكَمِة٬، بداايیةُ  ههيي إإذًذاا االرببِّ  فمخافةُ  .االلااننططللااقق َمكاننِ  أأوو ااألووَّ
 ههوو وواالمعرفةِ  االِحكمةِ  ببيينن مماا الختالففُ وواا .االلححككممةة بداايیةِ  وومكاننُ  االَمعرفةِ  ُخالصةُ  ووههيي
ا َحقائَق٬، تُعطيیكَ  االمعرفةَ  أأننَّ  هھُكَ  االحكمةُ  أأمَّ ليیمِ  االتصرُّففِ  إإللىى فتُوجِّ .االلححققاائئقق ببههذذهه االسَّ  

 

 أأننَّ  ففننررىى .االِحكمةَ  يیملِكوننَ  للاا لكنَّهھم االكثيیَر٬، االمعرفةِ  ممنن يیملكوننَ  ككثثييرروونن ههننااكك
نة االمعرفةِ  منَ  كثيیرُ االل للددييههمم رربَّما .االلححققاائئقق ممنن االكثيیرَ  للددييههمم  ُعقولهِِھم٬، ففيي االمخزَّ
فاتهِھم ففيي َحْمقى لكنَّهھم  االَحْمقاءِ  ااألموررِ  ممنن باستِمرااررٍ  االذُّهھھھوللُ  يیُصيیبُنا مماا ووكثيیًراا .تَصرُّ
كتوررااهه٬، شهھاددااتتِ  يیَحِملوننَ  رِرجاًال  مثًال  ففننررىى .االلأأذذككييااء يیرتِكبهُھا االلتتيي  للاا لكنَّهھم االدُّ
فوننَ   بَُسطاءَ  أأناًسا نَِجدُ  االمقابِِل٬، ففيي .االكثيیرَ  االمعرفةِ  ننمم لهھُم أأننَّ  ممعع بحكمةٍ  يیتصرَّ
فوننَ  لكنَّهھم نسبيیًّا٬، بسيیطةٍ  ووبمعارِرففَ  .بِحكمةٍ  يیتصرَّ  

 

وَولِل٬، إإددااررةةِ  َصعيیدِ  ووععللىى  ممنن بمجموعةٍ  ُحكوماتهُھا تَحتَفِظُ  دُدوَوللٍ  ععنن نسَمعُ  مماا كثيیًراا االدُّ
جالل جاللِ  أأشبهَھُ  هھھھُم االرِّ  مرااِكزِ  ففيي َمكاتِبهِھم ففيي يیوميیًّا سوننَ يیَجلِ  فهھؤالءِ  .أأآلليیِّيین بالرِّ
ددةةٍ  مباددئئَ  ففيي وويیفكِّرووننَ  االبُحوثث٬،  ممعع يیتكلَُّمواا أأنن ددوونن شهھرٍ  إإللىى تَِصلُ  ققدد لمدَّةةٍ  مجرَّ
 يیَخُرجونن االنِّهھايیةِ  ففيي لكنَّهھم .َحولهِِھم ممنن بالنَّاسسِ  يیَكتِرثواا أأنن حتَّى ووددوونن آآخَر٬، شخصٍ 
 االتَّصاميیَم٬، وويیَضعوننَ  معادَدالتتٍ  ذذللكك بعدَ  وننَ وويیَكتُب االلغغررييببةة٬، االتجريیديیَّة االلممببااددئئ ببههذذهه
 االمعادَدالتتِ  تتللكك ييأأخخذذوواا أأنن ععللييههمم آآخخرروونن أأشخاصصٌ  االلححككووممةة للددىى وويیكوننُ 
.نَْفًعا يیُْجِديي ففييمماا توظظيیفهِھا إإمكانيیَّةَ  وويیََروواا وواالتصاميیمَ   

 

.ِحكمةٍ  ددووننَ  للككنن االلممععررففةة٬، ممنن االكثيیرَ  هھھھؤالءِ  للددىى أأننَّ  ننررىى ووههككذذاا  
 

لوكِك٬، َكيیفيیَّةِ  َمعِرفةُ  ههيي وواالحكمةُ  .االلححققاائئقق ااُكمُ تَر ههيي إإذًذاا فالمعرفةُ   ااالستخدااممُ  ووههيي االسُّ
يیَّةُ  تكُمنُ  ووههنناا .للَمعرفة االصحيیحُ  االتطبيیقُ  أأوو االسليیمُ  .االِحْكمة أأهھھھمِّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  االتاِسِع٬، ااألصحاححِ  ممنن االعاِشرِ  االعدددِ  ممنن االيیوممَ  ددررااستَنا ووللننببددأأ  
 

٬، َمخافَةُ  االِحكَمةِ  بَدءُ ’’ ببِّ .‘‘فهَْھمٌ  االقُدُّووسسِ  ووَمعِرفَةُ  االرَّ  
 

ا ببِّ  ممخخااففةة’’ َمْفهھوممِ  ععنن أأمَّ  االمخافةَ  ألننَّ  كثيیريیَن؛ َحفيیظةَ  يیُثيیرُ  ققدد مصطلحٌ  ففههوو ٬،‘‘االرَّ
هھھھاببِ  أأوو االَمَرضيِّ  بالَخوففِ  مرتبطةٌ  أأذذهھھھانهِِھم ففيي  االكلمةَ  أأننَّ  غغييرر .االلففووببيياا أأوو االرُّ
 ووففيي االلللهه ففيي نفكِّرُ  حيینَما سيیَّما للاا ٬،وواالَوقاررَ  االَمهھابةَ  تتععننيي ففههيي مختلفة٬ٌ، االمترَجمةَ 
تهِھ َعظَمتهِھ  أأنَّهھا ككمماا االَوقارِر٬، ببذذللكك نَشعرُ  إإذًذاا تجعلُنا االرببِّ  فمخافةُ  .االلممججييددةة ووِصفاتهِھ ووقوَّ
 .يیُبِغُضهھ مماا وونَكَرههَ  يیُحبُّهھ٬، مماا نحبَّ  ووأأننْ  منَّا٬، االقدُّووسسُ  هللاُ  يیُريیُدهه مماا فِْعلِ  ففيي نَرَغبُ  تَْجَعلُنا
٬، مخافةُ  ههيي إإذًذاا ففههذذهه .أأيیًضا إإررضضاائئهه ووففيي ِصفاتهِھ تَقديیرِ  ففيي ةةُ االلررغغبب إإنَّهھا  االرببِّ
.االِحكمةِ  بداايیةُ  ووههيي  



 

٬، االَخيیرِ  ببيينن مماا ففييهه َخلَْطنا َعْصرٍ  ففيي نَعيیشُ  نحنُ  ووااليیومَم٬، وااببِ  وواالشَّرِّ  وواالصَّ
ًراا .ووااللخخططأأ ؛االحَ  أأوو للَخيیرِ  االَكونيِّ  ااألساسسِ  ممنن نوععٍ  أأييِّ  وُوجوددَ  ننِكرُ  ِصْرنا وومؤخَّ  بِْتنا إإذذ قِّ
 مماا ووههذذاا .االموااقفِ  ععللىى ووتعتمدُ  نسبيیَّة٬، أأموررٌ  ههيي ااألخالققَ  إإننَّ  تقوللُ  كثيیرةةً  آآررااءً  ننررىى
ماننِ  ااختالففَ  بأننَّ  أأوو ذذللكك٬، ااقتَضى االموقفَ  بأننَّ  أأفعالهَھم يیُعلِّلوننَ  ككثثييرريينن يیجَعلُ   أأوو االزَّ
غغُ  االلننظظرر ووججههةة ااختالففَ  أأوو االمكاننِ   مقدَّسس ههوو وومماا لقدُّووسس٬،اا معرفةَ  لكنَّ  .يیفَعلونهَھ مماا تسوِّ
.للنناا أأعلَنهَھ وومماا االعليِّ  هللاِ  فهَھمُ  ههوو ووههذذاا .االفهَْھمُ  ههيي ووططااههرر٬،  

 

التِنا ذذللكك بعدَ  وونوااِصلُ   االثالثَ  إإللىى ععششرر االلححاادديي ممنن ااألعدااددِ  ففيي بالِحكمةِ  االمآلنةِ  تأمُّ
:ففييههاا ووججااء االتاِسِع٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ   

 

 وَوإإنِنِ  لِنَْفِسَك٬، َحِكيیمٌ  فَأَْنتَ  َحِكيیًما ُكْنتَ  إإنِنْ  .َحيیَاةةٍ  ِسنُو لَكَ  دَدااددُ وَوتَزْ  أأيَیَّاُمكَ  تَْكثُرُ  بِي ألَنَّهھُ ’’
ابَةٌ  ااْلَجاهھھِھلَةُ  ااَْلَمْرأأةَةُ  .تَتََحمَّلُ  وَوْحَدككَ  فَأَْنتَ  ااْستهَْھَزأْأتتَ  .‘‘َشيیئًا تَدرريي ووللاا َحْمقاءُ  َصخَّ  

 

اا االكثيیرُ  للهه ككاانن ووققدد .االنِّساء ععنن االكثيیرَ  يیَعرففُ  ككاانن ُسليَیماننَ  أأننَّ  االلووااضضحح ممنن  ممنن جّدً
ووجاتتِ  ا .َجيیِّدٌ  فهَْھمٌ  للهه ليیَكوننَ  االزَّ  االغريیبة٬ُ، االزووجةُ  لُسليَیماننَ  كانَتْ  أأنَّهھ ففييهه شكَّ  للاا ووممَّ
فاتتِ  ممنن وواالكثيیرُ  للشِّجارِر٬، االمثيیرةةُ  ووتتللكك  أألفُ  للهه كاننَ  ففققدد ااألُخرىى؛ االَمذمومةِ  االصِّ
ابَةِ  ااْلَجاهھھِھلَةُ  االَمْرأأةَةُ  ععنن هھھھُنا وويیتكلَّمُ  .ززووجةٍ  خَّ .االصَّ  

 

 ممنن عشرَ  االثامنَ  إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ععننههاا االكالممَ  ذذللكك بعدَ  وويیتابِعُ 
:ففييههاا ووججااء االتاِسِع٬، ااألصحاححِ   

 

 لِتُنَادِدييَ  ااْلَمِديینَِة٬، أأََعالِي فِي ُكْرِسيٍّ  َعلَى بيَْیتهَِھا بَاببِ  ِعْندَ  فَتَْقُعدُ  َشيْیئًا تَْدرِريي وَوَال  َحْمقَاءُ ’’
ِميینَ  االسَّبيِیلِ  ييَعابِرِ   تَقُوللُ  ااْلفهَْھمِ  وَواالنَّاقِصُ  ."هھھُھنَا إإِلَى فَْليیَِملْ  َجاهھھِھلٌ  هھھُھوَ  َمنْ " :ططُُرقهَُھمْ  ااْلُمقَوِّ
 فِي وَوأأنَنَّ  هھھُھنَاكَك٬، ااألَْخيیِلَةَ  أأنَنَّ  يیَْعلَمُ  وَوَال  ."لَِذيیذٌ  ااْلُخْفيیَةِ  وَوُخْبزُ  ُحْلَوةة٬ٌ، ااْلَمْسُرووقَةُ  ااْلِميیَاههُ " :لهَھُ 

.‘‘ُضيیُوفهََھا ْلهَھاوِويیَةِ اا أأَْعَماققِ   
 

ًصا نَِجدَ  أأننْ  ههنناا وونستطيیعُ   فِعلِ  ففيي إإثاررةةٍ  ممنن ااألشخاصصِ  بعضُ  ببهه يیشعرُ  لِما حقيیقيیًّا ملخَّ
ممُ  ووههككذذاا .بالقَتل يیُسرُّ  ممنن هھھھُناكك ببلل االَكذبب٬، أأوو بالسَِّرقة يیتلذَّذذُ  َمن فهھُناكك االخطيیَّة؛  تقدِّ
ةةً  أأوو حالووةةً  اارَرَستهِھامممم ففيي سيیَِجدُ  أأنَّهھ وَوعًداا للللإإننسساانن االَخِطيیَّةُ   ممننهه يیحذِّررُ  مماا ووههذذاا .لَذَّ
.االهھاوِويیَة ههيي االنِّهھايیة أأننَّ  يیعلنُ  إإذذ االمقدَّسس االكتاببُ   

 

 أأييْ  فردديیَّة٬، أأمثاًال  يیستَعرضضُ  إإنَّهھ أأقوللُ  أأنن أأووددُّ  االلععااششرر٬، ااألصحاححِ  إإللىى نَِصلُ  أأننْ  ووقبلَ 
 االتضاددِّ  أأسلوببِ  ييفف تتأأتتيي االفردديیَّة االلأأممثثاالل ههذذهه ووأأغلَبُ  .ببعضٍ  بعُضهھا مرتبطةٍ  غغييرر
يیرِ  أأوو ووااللججااههلل٬، االحكيیمِ  ببيينن مماا ُمقارَرنةً  نَِجدُ  ححييثث االلتتققااببلل٬، أأوو ٬، االشرِّ  أأوو وواالباررِّ
اا٬، ففييههاا سنَرىى أأنَّنا أأيي .وواالَكسالننِ  االمجتهھدِ   يیكوننَ  َمثَلٍ  فكلُّ  .رراابطٌ  ببييننههاا ووللييسس تَضادّدً
 نفَسهھ يیُفسِّرُ  ممننههاا للٌّ ووكك ذذااتهِھا٬، ففيي وومتماسكةٍ  ووأأنيیقةٌ  سريیعةٌ  حقيیقةٌ  ووههوو ووقصيیًراا٬، منفصًال 
.بنفِسهھ  



 

التِنا ففيي ااآلننَ  وولننطلِقِ   حيیثُ  ممننهه٬، االلأأووللىى االثالثةِ  ووااألعدااددِ  االعاِشرِ  ااألصحاححِ  إإللىى تأمُّ
:ُسليَیماننُ  يیقوللُ   

 

هھِ  ُحْزننُ  ااْلَجاهھھِھلُ  وَوااالْبنُ  أأَبَاهه٬ُ، يیَُسرُّ  ااْلَحِكيیمُ  ااالْبنُ  :ُسليَْیَماننَ  أأَْمثَاللُ ’’ رِّ  ُكنُوززُ  .أأُمِّ  تَْنفَُع٬، االل االشَّ
ا ي ااْلبِرُّ  أأَمَّ ببُّ  .ااْلَمْوتتِ  ِمنَ  فيَیُنَجِّ يیِق٬، نَْفسَ  يیُِجيیعُ  للاا االرَّ دِّ .‘‘ااألَْشَرااررِ  هھھَھَوىى يیَْدفَعُ  وَولِكنَّهھُ  االصِّ  

 

 لنَفسِ  يیسَمحَ  للنن بأنَّهھ شعبهَھ٬، يیَرعى االرببَّ  بأننَّ  يیخبُرنا للللااههتتمماامم مثيیًراا مثًال  ههنناا ننررىى
 وواالعدددِ  ووااللثثللااثثيينن االسابعِ  االمزموررِ  ففيي يیقوللُ  قدَّسسُ االلمم فالكتاببُ  .تجوععَ  ببأأنن االباررِّ 
  :وواالِعشريین االخامسِ 

 

يیقًا أأرَرَ  وَولَمْ  ِشْخُت٬، وَوقَدْ  فَتًى ُكْنتُ  أأيَْیًضا’’ يیَّةً  وَوال َعْنهھ٬ُ، تُُخلِّيَ  ِصدِّ .‘‘ُخْبًزاا تَْلتَِمسُ  لهَھُ  ذُذررِّ  
 

 هھھھَوااهھھھُم٬، ااألشرااررِ  ممنن االمطاففِ  نهھايیةِ  ففيي سيیأُخذُ  االرببَّ  بأننَّ  ليیُخبَِرنا االثالِثُ  االعدددُ  يیعوددُ  ثمَّ 
.َجوهھھھَرهھھھم سيیأُخذُ  أأيي  

 

:ففييهه وونقرأأُ  االعاِشِر٬، ااألصحاححِ  ممنن االراابعِ  االعدددِ  إإللىى ننتقلُ  ذذللكك بعدَ   
 

ا يیَْفتَقُِر٬، رَرْخَوةةٍ  بيِیَدٍ  ااَْلَعاِملُ ’’ .‘‘فَتُْغنِي ااْلُمْجتهَِھِديینَ  يیَدُ  أأَمَّ  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  االمقدَّسس٬، االكتاببِ  ووففيي االلأأممثثاالل ِسفر ففيي ملحوظظٌ  أأمرٌ  ههننااكك  أأننَّ  ووههوو ااألعزَّ
يیَّة ُمعاَمالتِنا ففيي ووُمستَقيیميینَ  أأَُمناءَ  نكوننَ  أأنن يیرغبُ  ااألميینَ  هللاَ   نحاووللَ  أأالَّ  فعليَینا .االماددِّ
 لشرااءِ  منَّا شخصٌ  يیذهھھھبُ  أأحيیانًا متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي .ااستِغاللهَھ أأوو ااآلَخرِ  االطَّرففِ  ِخدااععَ 
 ِسعًراا وويیعرضضُ  االمطلوبَب٬، االمقدااررَ  ييسسااوويي للاا أأنَّهھ االبائعَ  يیوهھھِھمَ  أأنن وويیحاوِوللُ  مماا٬، شيءٍ 
فقة٬، ههذذهه تحقيیقِ  ففيي نجحَ  ووإإذذاا .منخفًِضا  ذذللكك ااششتتررىى أأنَّهھ ااآلخريینَ  أأماممَ  يیفتخرُ  فإنَّهھ االصَّ
 نتعاَملَ  أأنن عليَینا أأننَّ  ههوو االمثلِ  ههذذاا ففيي وواالكالممُ  .االَغبِيَّ  االبائعَ  خَدععَ  ووأأنَّهھ بَْخٍس٬، بثَمنٍ  االشيءَ 
 ععللييهه٬، ااألمرُ  سيیرتَدُّ  حيیثُ  يیفتقُر٬، رَرْخَوةةٍ  بيِیَدٍ  ااْلَعاِملَ  ألننَّ  رَرْخَوةٍة؛ بيِیَدٍ  للاا ووااجتهھاددٍ  بأمانةٍ 
 َعَملهِھ٬، ففيي ووُمجتهَِھًداا أأميینًا ااإلنساننُ  كاننَ  إإننْ  لكنْ  .ببهه ععممللاائئهه ثقةَ  أأوو عملهَھ ووسيیَفقِدُ 
معةُ  االلأأممرر؛ ببههذذاا يیُشتهَھَرُ  ففسسووفف ةةُ  ااسس٬،االلنن ببيينن تنتشرُ  االَحَسنةُ  فالسُّ  االدِّعايیةِ  ووقوَّ
ا .بِثَمنٍ  يیُقدَّررُ  للاا أأمرٌ  ههيي ووااألميینِ  االمجتهھدِ  االعاملِ  عنِ  االُعَمالءُ  يینُشُرهھھھا االلتتيي  تكوننَ  أأنن فإمَّ
ا جيیِّدةة٬، ااإلنساننِ  ُسمعةُ  ا .سيیِّئةً  تكوننَ  أأنن ووإإمَّ ا ووأأمانتهِھ٬، ااجتهھادِدهه ععنن االناسسُ  يیشهھدَ  أأنن ووإإمَّ  ووإإمَّ
 ععللىى تَحريیًضا االعدددِ  ههذذاا ففيي ننررىى فإنَّنا ووههككذذاا .ههأأمانتِ  ووعدممَ  كسلهَھ سيیَتَذكَّرووننَ 
 ااالجتهھاددُ  ييأأتتيي ححيينن ففيي ببااللففققرر٬، ييأأتتيي االكسلَ  أأننَّ  ههنناا ننررىى ففككمماا .االلااججتتههاادد
.بالِغنى  

 

التِنا وونوااِصلُ   ووجاءَ  ممننهه٬، االسابِعِ  إإللىى االخامسِ  ممنن ووااألعدااددِ  االعاشِر٬، ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ
  :ففييههاا

 



يْیفِ  فِي يیَْجَمعُ  َمنْ ’’  بََرَكاتتٌ  .ُمْخزٍ  ااْبنٌ  فهَُھوَ  ااْلَحَصاددِ  فِي يیَنَاممُ  وَوَمنْ  َعاقٌِل٬، ااْبنٌ  وَ فهَھُ  االصَّ
يیِق٬، رَرأْأسسِ  َعلَى دِّ ا االصِّ دِّيیقِ  ذِذْكرُ  .ظظُْلمٌ  فيَیَْغَشاههُ  ااألَْشَرااررِ  فَمُ  أأَمَّ  ااألَْشَرااررِ  وَوااْسمُ  لِْلبََرَكِة٬، االصِّ

.‘‘يیَْنَخرُ   
 

 غالبًا حيیاتهِھ؟ نهِھايیةِ  ففيي ععننهه يیُقاللَ  أأنن إإنساننٍ  كلُّ  يیَريیدُ  مماا ففيي االمستَِمع٬، ععززييززيي فلنُفكِّر٬،
دِّيیقِ  ذِذْكرىى :ااإلجابةُ  تكوننُ  مماا يیًراا٬، ااإلنساننُ  ذذللكك كاننَ  إإننْ  لكنْ  .للبََركة االصِّ  فسوففَ  شرِّ
هھھھواا أأنن االنَّاسسِ  بعضُ  يیُطيیقَ  ووللنن ااسُمهھ٬، يیُخزىى يیر ااالسمِ  بِذلك يیتفَوَّ  حيیاةةِ  نهِھايیةِ  فِعندَ  .االشرِّ
 كاننَ  فإننْ  ععننهه٬، االنَّاسسُ  يیتذكَُّرهھھھا االلتتيي أأفعالهِھِ  سسووىى ذِذْكرااهه ممنن ىىييببقق للاا ااإلنسانِن٬،
٬، ممنن فعلهَھ مماا ففققطط ببلل َخيیٍر٬، ممنن فَعلهَھ مماا يیتذكَّروواا للنن َمعيیبًا٬، ُسلوُكهھ  رربَّما أأوو شرٍّ
.فاررقهَھُم أأنَّهھ يیفَرحونن  

 

التُنا٬، ففيي وونستمرُّ   ششررعع االلثثااننيي إإللىى االثامنِ  منَ  ااألعدااددِ  ففيي االِكراامم٬، مستِمعيَّ  تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  االلععااششرر٬، ااألصحاححِ  ممنن  

 

 يیَْسلُكُ  بِاالْستِقَاَمةِ  يیَْسلُكُ  َمنْ  .يیُْصَرععُ  االشَّفَتيَْینِ  وَوَغبِيُّ  ااْلَوَصايیَا٬، يیَْقبَلُ  ااْلقَْلبِ  َحِكيیمُ ’’
ججُ  وَوَمنْ  بِاألََمانِن٬،  االشَّفَتيَْینِ  يُّ وَوااْلَغبِ  ُحْزنًا٬، يیَُسبِّبُ  بِاْلَعيْینِ  يیَْغِمزُ  َمنْ  .يیَُعرَّففُ  ططُُرقهَھُ  يیَُعوِّ

دِّيیقِ  فَمُ  .يیُْصَرععُ   ُخُصوَماتٍت٬، تهَُھيیِّجُ  ااْلبُْغَضةُ  .ظظُْلمٌ  يیَْغَشاههُ  ااألَْشَرااررِ  وَوفَمُ  َحيیَاةٍة٬، يیَْنبُوععُ  االصِّ
نُوببِ  ُكلَّ  تَْستُرُ  وَوااْلَمَحبَّةُ  .‘‘االذُّ  

 

 سسَ بُْطرُ  ررسالةِ  ففيي جاءَ  حيیثُ  االلججددييدد٬، االعهھدِ  ففيي ااألخيیرُ  االعدددُ  ههذذاا ااقتُبِسَ  ووققدد
سوللِ  :االثاِمنِ  وواالعدددِ  االراابعِ  ااألصحاححِ  االلأأووللىى االرَّ  

 

.‘‘ااْلَخطَايیَا ِمنَ  َكْثَرةةً  تَْستُرُ  ااْلَمَحبَّةَ  ألنَنَّ ’’  
 

 ااآلخريینَ  َكرااهھھِھيیةِ  إإللىى ووسيیؤددِّيي االِخصامَم٬، ههذذاا يیُثيیرُ  ففسسووفف بالَكرااهھھِھيیَة٬، ااإلنساننُ  اامتألَ  فإننِ 
 يیتَغاَضواا ألننْ  مستَعدِّيینَ  ااآلَخرووننَ  فسيیكوننُ  ُمِحبًّا٬، شخًصا ااإلنساننُ  ذذللكك كاننَ  إإننْ  لكنْ  .للهه
ا .االُعيیوببِ  ممنن كثيیًراا ههذذاا يیستُرُ  ففسسووفف ُمِحبًّا٬، شخًصا كاننَ  ووإإننْ  .ُعيیوبهِھ ععنن  كاننَ  إإننْ  أأمَّ
ا .يیَِجدووهھھھا ألننْ  سيیَْسَعوننَ  ببلل ُعيیوبهِھ٬، ففيي ُمدقِّقيینَ  االلننااسس إإللييهه يینظُرُ  فسوففَ  بَغيیًضا٬،  أأمَّ
،٬  يیُكنِ  للمم إإننْ  إإنَّهھ ههيي االقَوللِ  ووُخالصةُ  .ووأأخخططاائئهه ُعيیوبهِھ ننعع االنَّاسسُ  فيیَتَغاضى االمِحبُّ
 االمحبَّة ألننَّ  ببساططةٍ  ووذذللكك االلننااسس٬، ممعع يیَعيیشَ  أأنن فَسيیَقِدررُ  ُمِحبًّا٬، كاننَ  لكنَّهھ كاِمًال٬، ااإلنساننُ 
.وواالُعيیوبب االلخخططاايياا منَ  كثرةةً  تسترُ   

 

 نحنُ  عليَینا٬، للذذاا َخطايیانا٬، االمسيیحِ  االسيیِّد َمحبَّةُ  ستَرتتْ  ففققدد .االعدددِ  للههذذاا آآخرُ  جانبٌ  ووههننااكك
 ااإلططارِر٬، ههذذاا ووففيي .حقًّا االمحبَّةَ  نعِرففُ  كنَّا إإننْ  ااآلَخريینَ  َخطايیا نَستُرَ  أأنن أأيیًضا االمسيیحيیِّيین٬،
 أأهھھھلِ  إإللىى االلأأووللىى االرسوللِ  بولسَ  ررسالةِ  ففيي االمحبَّةِ  عنِ  االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیقوللُ 
:االمحبَّة أأننَّ  االسابعِ  وواالعدددِ  عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  كوررنثوسسَ   

 

.‘‘َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى وَوتَْصبِرُ  َشْيٍء٬، ُكلَّ  وَوتَْرُجو َشْيٍء٬، ُكلَّ  وَوتَُصدِّققُ  َشْيٍء٬، ُكلَّ  تَْحتَِملُ ’’  



 

.االلخخططاايياا تَستُرُ  حيینَ  االمحبَّةُ  تفعلهُھ مماا ووههذذاا  
 

 ووجاءَ  االعاِشِر٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثامنَ  إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددَ  فلنَقرأأِ  ااآلننَ 
:ففييههاا  

 
 َمْعِرفَة٬ً، يیَْذَخُرووننَ  ااْلُحَكَماءُ  .ااْلفهَْھمِ  االنَّاقِصِ  لِظَهْھرِ  وَوااْلَعَصا ِحْكَمة٬ٌ، تُوَجدُ  ااْلَعاقِلِ  َشفَتَيِ  فِي’’
ا  لُ َعمَ  .فَْقُرهھھُھمْ  ااْلَمَساِكيینِ  هھھَھَالككُ  .ااْلَحِصيینَةُ  َمِديینَتهُھُ  ااْلَغنِيِّ  ثَْروَوةةُ  .قَِريیبٌ  فهََھَالككٌ  ااْلَغبِيِّ  فَمُ  أأَمَّ

دِّيیقِ  يیرِ  رِرْبحُ  .لِْلَحيیَاةةِ  االصِّ رِّ  وَورَراافِضُ  ااْلَحيیَاةِة٬، ططَِريیقِ  فِي هھھُھوَ  االتَّْعليِیمِ  َحافِظُ  .لِْلَخِطيیَّةِ  االشِّ
.‘‘َجاهھھِھلٌ  هھھُھوَ  ااْلَمَذمَّةِ  وَوُمِشيیعُ  َكاذِذبَتَانِن٬، فََشفَتَاههُ  ااْلبُْغَضةَ  يیُْخفِي َمنْ  .َضاللٌّ  االتَّأدِْديیبِ   

 

 وواالكالممُ  .عنهھُما ااإلعالننُ  يیَجريي أأممرراانن فقَط ههمماا ببلل ااألعداادِد٬، ههذذهه ففيي تضاددٌّ  ههننااكك للييسس
 يینطقُ  ووااللذذيي .ووُمنافِقًا ُمخادِدًعا يیَكوننُ  االكاذذبتيَین٬، بَشفتيَیهھ االَكرااهھھِھيیَة يیُخفي االلذذيي أأننَّ  ههوو ههنناا
ةِ  .أأحَمقُ  ففههذذاا آآخخرر٬، شخصٍ  ععنن بالمذمَّ  

 

 ووججااء االعاِشِر٬، ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  ففيي االمشهھوررةةَ  االِحكمةَ  ههذذهه نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا  

 

ا َمْعِصيیٍَة٬، ِمنْ  تَْخلُو َال  ااْلَكَالممِ  َكْثَرةةُ ’’ ابِطُ  أأَمَّ .‘‘فََعاقِلٌ  َشفَتيَْیهھِ  االضَّ  
 

ا .يیُخطئ أأنن ااحتِماللُ  ززااددَ  أأكثََر٬، االمرءُ  تحدَّثثَ  كلَّما فإنَّهھ آآَخر٬، ووبتَعبيیرٍ   شفَتيَیهھ ضابِطُ  أأمَّ
يیاقِق٬، ههذذاا ووففيي .فعاقلٌ   فيیَظُنَّ  صاِمتًا تظلَّ  أأنن للكك َخيیرٌ ’’ :ففييههاا جاءَ  َمقولةٌ  ااككههنن االسِّ
متِ  أأنن ههذذاا ووييععننيي ٬،‘‘االلأأممرر ههذذاا ووتُثبِتَ  فَمكَ  تفتَحَ  أأنن ممنن أأحَمُق٬، أأنَّك االناسسُ   يیجَعلُ  االصَّ
ا أأمِرهھھِھم٬، ممنن َحيیرةةٍ  ففيي االناسسَ  ههَ  فَمهھ ااإلنساننُ  يیفتَحَ  أأننْ  أأمَّ دَ  ففههذذاا بالَحماقاتِت٬، وويیتفوَّ  يیؤكِّ
ااتتٍ  ععللىى أأنَدممْ  للمم’’ :االلششأأنن ههذذاا ففيي قاللَ  َمن ههننااككوو .حماقتهَھ  لكنِّي ففييههاا٬، َصَمتُّ  مرَّ
ااتتٍ  ععللىى ندمتُ  .‘‘ففييههاا تكلَّمتُ  مرَّ  

 

 إإللىى االِعشريینَ  ممنن ااألعدااددِ  إإللىى ووَصْلنا ووققدد االثميینِة٬، االِحَكمِ  ههذذهه ااستِعرااضضَ  نوااِصلَ  ووااآلننَ 
:ففييههاا ووجاءَ  االعاِشِر٬، االلأأصصححااحح ممنن وواالِعشريینَ  االلثثااننيي  

 

دِّيیقِ  اننُ لِسَ ’’ ةٌ  االصِّ دِّيیقِ  َشفَتَا .زَزهھھِھيیدٍ  َكَشْيءٍ  ااألَْشَرااررِ  قَْلبُ  .ُمْختَارَرةةٌ  فِضَّ  تهَْھِديیَاننِ  االصِّ
ا َكثيِیِريیَن٬، ببِّ  بََرَكةُ  .ااْلفهَْھمِ  نَْقصِ  ِمنْ  فيَیَُموتُوننَ  ااألَْغبيِیَاءُ  أأَمَّ  َمَعهَھا يیَِزيیدُ  وَوَال  تُْغنِي٬، هھھِھيَ  االرَّ

  .‘‘تََعبًا
 

اائي وواالِعشروونَن٬، ييااللثثاانن وواالعدددُ  لةِ  ااألعدااددِ  ممنن ههوو االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  ففيي ععنندديي االمفضَّ
 ففيي ننالهُھ االلذذيي االِغنى أأجملَ  وومماا !غنيیَّة ههيي ووككمم !االرببِّ  بَركةِ  لَجماللِ  ففيياا .االسِّفرِ  ههذذاا
 ممنن االعالَمِ  ففيي ككثثييرروونن ووههننااكك .نََدممٌ  ووللاا تََعبٌ  يیُراافِقهُھ ففللاا !مًعا االشركةِ  وَوقتِ  تَمِضيیَةِ 
 لكلِّ  تَبِعاتتٌ  ووهھھھُناكك .ععللييههاا وويینَدمونن ممننههاا يیتَعبوننُ  لكنَّهھم كثيیرةة٬ً، أأمورًراا يیُمارِرسوننَ  ااَحولِن
 ددووننَ  ااإلنسانَن٬، تُغني االرببِّ  بركةَ  لكنَّ  .االفاِعلِ  ععللىى ااألمرُ  يیرتدُّ  االلننههااييةة ووففيي ففععلل٬،



.االلووققتت ططَوااللَ  َخيیرٌ  ههيي ببلل نََدمٌم٬، أأوو تََعبٌ  ببههاا يیرتبِطَ  أأنن  
 

 ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االسادِدسسِ  إإللىى وواالِعشريینَ  االثالثِ  ممنن عدااددِ االلأأ إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
:ففييههاا ووجاءَ  االعاِشِر٬،  

 

ذِذيیلَةِ  فِْعلُ ’’ ْحِك٬، ااْلَجاهھھِھلِ  ِعْندَ  االرَّ ا َكالضِّ يیرِ  َخْوففُ  .فهَْھمٍ  فَلِِذيي ااْلِحْكَمةُ  أأَمَّ رِّ  يیَأْتيِیهِھ٬، هھھُھوَ  االشِّ
يیقيِینَ  وَوَشهْھَوةةُ  دِّ وْوبََعةِ  َكُعبُوررِ  .تُْمنَحُ  االصِّ يیُر٬، يیَُكوننُ  فََال  االزَّ رِّ ا االشِّ دِّيیقُ  أأَمَّ  .ُمَؤبَّدٌ  فَأََساسسٌ  االصِّ

َخاننِ  لِألَْسنَانِن٬، َكاْلَخلِّ  .‘‘أأرَْرَسلُوههُ  لِلَِّذيینَ  ااْلَكْسَالننُ  َكذلِكَ  لِْلَعيْینيَْیِن٬، وَوَكالدُّ  
 

ا سيیهَھلِكونَن٬، ااألشرااررَ  إإننَّ  بالقَوللِ  أأُعلِّقُ  بداايیةً   ننتَقِلُ  ذذللكك بعدَ  .ااألَبَدِ  إإِلَى توننَ فيیثبُ  ااألبرااررُ  أأمَّ
 ععنن االناتِجِ  كاأللَمِ  مؤلِمٌ  أأررَسلوهه للذيینَ  االكسالننَ  إإننَّ  االمقطَعُ  ههذذاا يیقوللُ  حيیثُ  آآخَر٬، أأمرٍ  إإللىى
.للدُّخاننِ  االَعيینيَینِ  تعرُّضضِ   

 

التِنا ففيي وونستمرُّ   ممنن وواالثالثيینَ  االلثثااننيي إإللىى وواالِعشريینَ  االسابعِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  االعاِشِر٬، ااألصحاححِ   

 

ببِّ  َمَخافَةُ ’’ ا ااأليَیَّامَم٬، تَِزيیدُ  االرَّ يیقيِینَ  ُمْنتَظَرُ  .فَتُْقَصرُ  ااألَْشَرااررِ  ِسنُو أأَمَّ دِّ حٌح٬، االصِّ ا ُمفَرِّ  رَرَجاءُ  أأَمَّ
٬، ططَِريیقُ  لِالْستِقَاَمةِ  ِحْصنٌ  .فيَیَبيِیدُ  ااألَْشَرااررِ  ببِّ دِّيیقُ االل .ااِإلْثمِ  لِفَاِعلِي وَوااْلهَھَالككُ  االرَّ  لَنْ  صِّ

دِّيیقِ  فَمُ  .ااألرَْرضضَ  يیَْسُكنُواا لَنْ  وَوااألَْشَرااررُ  أأَبًَداا٬، يیَُزْحَزححَ  ا ااْلِحْكَمة٬َ، يیُْنبِتُ  االصِّ  ااألََكاذِذيیبِ  لَِساننُ  أأَمَّ
دِّيیقِ  َشفَتَا .فيَیُْقطَعُ  ٬، تَْعِرفَاننِ  االصِّ .‘‘أأََكاذِذيیبُ  ااألَْشَرااررِ  وَوفَمُ  ااْلَمْرِضيَّ  

 

٬، أأسلوببَ  بُِوضوححٍ  االِكراامم٬، يَّ مستِمعِ  هھھھُنا٬، وونالِحظُ   االعبرييِّ  االشِّعرِ  ففيي شائعٌ  ووههوو االتضاددِّ
 ااألصحاححِ  ههذذاا ففيي ررأأيينناا ووااللتتيي االمتَقابِلةِ  ااألفكاررِ  ففيي ههذذاا يیكوننُ  مماا ووعاددةةً  االلققددييمم٬،
يیر االباررِّ  ببيينن مماا االتقابُلَ  ففيي ععللييههاا ممتازًزاا َمثًَال   ففيي االلذذيي االَجماللَ  فنَِجدُ  .وواالشرِّ
يیرِ  االباررِّ  ععنن االكالممِ  للددىى االلأأففككاارر بناءِ  ففيي أأوو االلممتتققااببللةة٬، ااألفكاررِ   أأَحُدهھھھُما وواالشرِّ
.االلآآخخرر مقابِلِ  ففيي  

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 أأنن فرصةُ  قلَّتْ  ووَخَدْمناهه٬، االرببَّ  ططلَْبنا كلَّما أأنَّهھ برناَمِجنا٬، ممنن االلييوومم حلقةِ  ففيي ررأأيينناا
ا االلآآخخرروونن يیستَفيیدَ  أأنن فُرصةُ  كذلكَ  ووااززدداادَدتتْ  ببهه٬، نتكلَّمَ  أأوو االشرَّ  نرتِكبَ  .نقولهُھ ممَّ  

 

 باستِفاضةٍ  تَشك االقسُّ  سيیدررسسُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برناَمج ممنن االلممققببللةة االحلقةِ  ففيي
يیَّةَ   للقانوننِ  وَوفقًا بالَعطاءِ  ييأأتتيي االِغنى ووأأننَّ  االلععللااققااتت٬، ووقيیمةَ  االَعمل٬، ففيي ااألمانةِ  أأهھھھمِّ
.للَعطاء ااإللهھيِّ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

(سسممييثث تَشك ااععيياالرَّ )  



 تُغني االلتتيي برَكتهِھ ععللىى ددووًما االرببَّ  تشُكرَ  أأنن ههيي االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 َمعارِرفَك توظظِّفَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .نَدممٌ  أأوو تعبٌ  مَعهھا يیزيیدُ  ووللاا وواالبركِة٬، بالَخيیرِ  ووتتأأتتيي
ووحِح٬، تسلكَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االلآآخخرريينن تنفَعُ  ِحكمةً  لتصيیرَ  االَخيیِّرةةَ  مٍ  غغييرر بالرُّ  شهھوةةَ  متمِّ
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .االقدُّووسسِ  "ِ  االمجدَ  تُعِطيَ  حتَّى االَجسدِ   


