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5 املوت أم احلياة

الفصل األول

املوت أم احلياة؟

عنوان دراسـتنا هذه هـو السؤال اتلالــي: هـل حيتاج 
لسانك إلــى شفاء؟ وبينما نتابــع تفاصيل هذا املوضـوع 
معـاً، ربمـا تستولــي عليـك – عزيـزي القـارئ - بعض 

الـدهشة!

ــق  ــة، يتعل ــغ األهمي ــر بال ــارة إىل أم ــدأ باإلش ونب
ــَم بهــا اخلالــق رأس اإلنســان. لــل  بالطريقــة الــي َصمَّ
منــا ســبع فتحــات يف رأســه، واغبلــاً مــا يتحــدث هــذا 
الرقــم يف الكتــاب املقــدس عــن الكمــال. هنــاك ســت 
ــان  ــان، وفتحت ــان اثنت ــل أزواج: عين ــات ىلع ش فتح
ــدة  ــة واح ــم بفتح ــدد الف ــق ح ــن اخلال ــف. لك لألن
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ــم  ــن منك ــاس: »م ــألت انل ــا س ــرياً م ــابعة. كث يه الس
ــم  ــي ل ــد؟«، ولك ــم واح ــن ف ــر م ــو أن هل أك ــى ل يتم
ــده،  ــذل لك جه ــا يب ــك؛ فأغلبن ــى ذل ــداً يتم ــل أح أقاب
لــي يتمكــن مــن اســتخدام هــذا الفــم الواحــد 
بطريقــة صحيحــة؛ فهــو يســبب املشــالك - بمفــرده - مــا 

ــة. ــرى جمتمع ــتة األخ ــات الس ــببه الفتاح ال تس

راجــع قامــوس الكتــاب املقــدس، وســوف يذهلــك 
ــم،  ــل: ف ــات مث ــا لكم ــد فيه ــي جت ــرات ال ــدد امل ع
ــا  ــر م ــا أك ــا؛ فم ــة، وغريه ــفاه، كالم، ولكم ــان، ش لس
ــوع  ــو موض ــوع! وه ــذا املوض ــن ه ــاب ع ــوهل الكت يق
ــد يف  ــك؛ إذ ال يوج ــال ش ــام ب ــذا االهتم ــتحق لك ه يس
شــخصيتنا ناحيــة ترتبــط مبــارشة بــكل كياننــا أكــر 

ــان. ــم واللس ــن الف م
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املوت أم احلياة

ــن  ــدداً م ــذه، عـ ــتنا ه ــة دراس ــاول، يف بداي نتن
ــرية  ــة الكب ــد ىلع األهمي ــي تؤك ــة ال ــع الكتابي املقاط
ــادئ  ــض املب ــي بع ــث فـ ــم نبح ــان، ث ــم واللس للف
املتعلقــة بهـــذه املقاطــع الكتابيــة. فلننظــر أواًل فـــي 

:)13- 11  :34 )مزمــور 

 . َة ٱلرَّبِّ
َ
َمُكْم َمَاف

ِّ
َعل

ُ
أ
َ
َّ ف َُنوَن ٱْسَتِمُعوا إِلَ يَُّها ٱلْ

َ
مَّ أ

ُ
"َهل

َة  َ ثْ
َ
ََياَة، َوُيِبُّ ك ِي َيْهَوى ٱلْ

َّ
َساُن ٱل

ْ
ن ِ

ْ
َمْن ُهَو ٱل

يَّاِم لَِيَى َخْياً؟ 
َ ْ
ٱل

ِم 
ُّ
، َوَشَفَتْيَك َعِن ٱتلََّك ِّ ُصْن لَِسانََك َعِن ٱلشَّ

". ِغشِّ
ْ
بِال

تعلّمنــا لكمــة اهلل »خمافــة الــرب« باعتبارنــا أوالداً هلل. 
بــّنُ فيها 

ُ
لقــد أعــددت سلســلة مــن ادلروس من قبــل، أ

املركــز الفريــد اذلي حتتلــه »خمافــة الــرب« يف لكمــة اهلل 
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املكتوبــة؛ حيــث تُنســب الربكــة واثلمــر وايلقــن إيلهــا 
ــا  ــي أنه ــذا يع ــر. فه ــن أي يشء آخ ــم م ــة أعظ بطريق

تريــد أن تعلمنــا شــيئاً ذا قيمــة أبديــة غــري حمــدودة.

ــة  ــن »خماف ــب ب ــط الاكت ــور، يرب ــذا املزم ــي ه فـ
الــرب« وبــن »احليــاة« و»كــرة األيــام«. والواقــع أن 
ــاً  ــط ارتباط ــة ترتب ــة املكتوب ــرة«، يف اللكم ــاة املثم »احلي
وثيقــاً ودائمــاً بـــ »خمافــة الــرب«؛ فعــى قــدر مــا نســلك 

ــة. ــاة احلقيقي ــع باحلي ــرب« نتمت ــة ال ــي »خماف فـ

ــة  ــرب؟ اإلجاب ــة ال ــاً- خماف ــدأ –عملي ــن تب فأي
ــانََك  ــْن لَِس ــرأ: " ُص ــث نق ــور حي ــة يف املزم واضح
 ". ِغــشِّ

ْ
بِال ــِم 

ُّ
ٱتلََّك َعــِن  َوَشــَفَتْيَك   ، ِّ ٱلــشَّ َعــِن 

ــرب يف  ــة ال ــا خماف ــر فيه ــي تظه ــة األوىل ال فانلاحي
حياتنــا يه ألســنتنا وشــفاهنا؛ فــإذا مــا صنــا ألســنتنا 
عــن الــر وشــفاهنا عــن اتللكــم بالغــش، نســتطيع 
ّمــا »احليــاة« و»كرة 

َ
أن نتقــدم إىل مــلء خمافــة الــرب. أ
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األيــام« اململــوءة باخلــري، فــي أمــور تنبــع مــن خمافــة 
الــرب. إنهــا مفاهيــم عمليــة ال يمكــن فصــل أحدها 
ــام،  ــرة األي ــري يف ك ــرب، واخل ــة ال ــر: خماف ــن اآلخ ع
ــال  ــفتن. ف ــان والش ــون اللس ــة، وص ــاة احلقيقي واحلي
نســتطيع أن نتمتــع حبيــاة صاحلــة إال إذا صنــا ألســنتنا 

ــفاهنا.  وش

يقول سليمان احلكيم يف )أمثال 13: 3(:

"َمــْن َيَْفــُظ َفَمــُه َيَْفــُظ َنْفَســُه. َمــْن يَْشــَحْر َشــَفَتْيِه 
ــُه َهــاٌَك."

َ
ل
َ
)يرثــر( ف

ــر  ــال يظه ــه، ويه أول جم ــان لك ــس يه اإلنس انلف
ــن أراد  ــدو؛ فم ــا الع ــة خيرتقه ــف، وأول جبه ــه الضع في
أن حيفــظ نفســه، عليــه حبفــظ فمــه أواًل، أمــا الرثــرة 

ــالك. ــار واهل ــدٌر لدلم ــي مص ف

 بكلمــات أخــرى: َســيِْطر ىلع لســانك، حتــَظ 
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ــك،  ــانك وىلع لكمات ــيطرة ىلع لس ــد الس ــة؛ افق باحلماي
تنتــِه إىل ادلمــار. إنهــا حقيقــة واضحــة ال لبْــس فيهــا.

انظــر           املبــادئ.  بهــذه  األمثــال  ســفر  يزخــر 
مثــاًل:  )23  :21 )أمثــال 

ــاِت  يَق ــَن الضِّ ــُظ ِم ــانَُه، َيَْف ــُه َولَِس ــُظ َفَم ــْن َيَْف "َم
ــُه." َنْفَس

مــرة أخــرى يؤكــد الكتــاب ىلع أهميــة حفــظ الفــم 
واللســان. وال جمــال هنــا للحيــاد أيضــاً، فإمــا أن حتفــظ 
ــك،  ــك ونفس ــك حيات ــظ بذل ــانك، فتحف ــك ولس فم
وإمــا أن تفشــل يف ذلــك، فتقــود نفســك إىل الضيقــات.

هنــاك مقطعــان آخــران يف ســفر األمثــال هلمــا 
ــان: ــتخدام اللس ــوص اس ــة خبص ــة خاص ــة عملي أهمي
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ــْحٌق ِف  ــُه َس ــاٍة، َواْعوَِجاُج ــَجَرةُ َحَي ــاِن َش َس
ِّ
ــُدوُء الل "ُه

ــال 15: 4(. وِح." )أمث ــرُّ ال

ــع  ــاة- فتض ــاب احلي ــريية –كت ــة اتلفس ــا الرتمج أم
ــذا: ــات هك ــذه اللكم ه

ــذا  ــاة.” وه ــجرة حي ــش كش ــليم يُنع ــان الس “اللس
ــري إىل  ــي تش ــة وال ــة األصلي ــات العربي ــرب إىل اللكم أق
ــرب  “شــفاء اللســان.” حيتــاج لك إنســان بعيــد عــن ال
ــر  ــال اذلي تظه ــو املج ــان ه ــانه؛ فاللس ــفاء لس إىل ش
مــن خــالهل اخلطيــة دائمــاً. ربمــا جنــد يف حيــاة إنســان 
ــة،  ــار اخلطي ــا آث ــر فيه ــرال تظه ــة أو أك ــئ ناحي خاط
لكــن اللســان ليــس أحدهــا ىلع اإلطــالق، وينبــي أن 

يُشــى.

ــة-  ــاة« الحــظ - ثاني إذاً »شــفاء اللســان شــجرة حي
ــان  ــتخدام اللس ــن اس ــاة وب ــن احلي ــة ب ــة الوثيق الصل
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بصــورة ســليمة. أمــا ابلديــل فهــو أن »اعوجاجــه ســحق 
الــروح.« واالعوجــاج هــو االســتخدام اخلاطــئ،  ف 

ــا. عه ــحقها وتََصدُّ ــروح وس ــار ال ــؤدي إىل انكس وي

قَــِدَم أحــُد اخلــّدام ضيفاً ىلع إحــدى الكنائــس، واكن 
يصــي مــع انلــاس فطلــب مــن أجــل إحداهــن قائــاًل: 
ــرايع  ــال ال ــدس.« فق ــروح الق ــن ال ــا م ــارب، امأله »ي
ــرب  ــة تت ــا متصدع ــارب، إنه ــا: »ال ي اذلي اكن يعرفه
منهــا الربكــة!«، كثــريون يمتلئــون مــن الــروح وينالــون 
بركــة مــن عنــد الــرب، لكنهــا رساعن مــا تتــرب عــرب 
اللســان. إذا أردت أن حتافــظ ىلع بــراكت اهلل عليــك أن 
تضمــن الســيطرة ىلع لســانك، فنــوال الربكــة يشء، أمــا 
احلفــاظ عليهــا فهــو يشء آخــر. نعــم، إن شــفاء اللســان 
شــجرة حيــاة تُثمــر باحليــاة نلــا ولآلخريــن، فــي تعمــل 

يف ادلاخــل ويف اخلــارج ىلع حــٍد ســواء.
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ــوَن 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــاُؤهُ يَأ ِحبَّ

َ
َســاِن، وَأ

ِّ
ــِد الل ــاةُ ِف يَ ََي ــْوُت َوالْ َم

ْ
"اَل

ــال 18: 21(. ــرَهُ." )أمث َثَم

احليــاة،  أو  املــوت  تمامــاً:  واضحــة  اخليــارات 
وكالهمــا يف يــد اللســان؛ إذا اســتخدمناه بطريقــة 
ــتخدمناه  ــاة، وإذا اس ــجرة حي ــة يه ش ــليمة فانلتيج س
بطريقــة خاطئــة فاملــوت هــو انلتيجــة. وســيأكل لك منــا 
ــّراً،  ــر أم ُم ــك اثلم ــواً اكن ذل ــد، حل ــانه باتلأكي ــر لس ثم
ولكمــة اهلل تؤكــد ذلــك. اللســان عضــو فعــال وحاســم، 

ــاة. ــوت واحلي ــده امل ويف ي
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الفصل الثاني

يفيض القلب فيتكلم الفم

ــب  ــن القل ــا ب ــة م ــن العالق ــايل يب ــح اتل اتلوضي
والفــم: عملــت خــالل احلــرب العامليــة اثلانيــة مرافقــاً 
ــم  ــا، وت ــمال أفريقي ــاين يف ش ــش الربيط ــع اجلي ــاً م طبّي
الصغــرية يف  املراكــز  أحــد  تعييــي مســئواًل عــن 
الصحــراء؛ اكن املركــز خمصصــاً الســتقبال حــاالت 

ــط. ــنتاريا فق ادلوس

يف لك صبــاح كنــا )أنــا والطبيــب املختــص( نتفقــد 
مرضانــا ىلع رمــال الصحــراء، وقــد الحظــت أن الطبيب 
اكن يبــادر لك مريــض بهاتــن العبارتــن دائمــاً: األوىل، 
ــة  ــا اثلاني ــوم؟« أم ــك ايل ــف حال ــري، كي ــاح اخل »صب
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فــي، »أرين لســانك!« ورساعن مــا الحظــت أن الطبيــب 
لــم يكــن يــويل اهتمامــاً كبــرياً إلجابــة ســؤاهل، »كيــف 
حالــك؟« بــل اكن ينتقــل رسيعــاً إىل طلبــه اثلــاين »أرين 
لســانك«. وعندمــا خُيــرج املريــض لســانه، اكن الطبيــب 
ــاًء ىلع  ــض بن ــة املري ــدد حال ــة؛ فيح ــه بعناي يتفحص

ذلــك، ال بنــاء ىلع مــا يقــوهل املريــض عــن نفســه.

انطبعــت هــذه الصــورة يف ذهــي، وعندمــا تفرغــت 
ــل  ــت أن اهلل يعم ــا رأي ــرياً م ــريية، كث ــة اتلبش للخدم
ــا  ــي اتبعه ــة ال ــك الطريق ــداً تلل ــابهة ج ــة مش بطريق
ــا  ــأل اهلل أحدن ــد يس ــاه؛ فق ــع مرض ــب م ــك الطبي ذل
ــف  ــه فنص ــد جنيب ــوم؟« وق ــك ايل ــف حال ــاًل: »كي قائ
حانلــا بشــل أو بآخــر، لكنــي أعتقــد أن اهلل يقــول نلــا 
بعــد ذلــك: »أرين لســانك!«، وعندمــا ينظــر إىل ألســنتنا، 
ــانك يه  ــة لس ــة. إن حال ــا الروحي ــة حاتلن ــدد حقيق حي

ــة. ــك الروحي ــف حاتل ــود إىل كش ــد يق ــل أكي ديل
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ــة اهلل  ــوع إىل لكم ــة بالرج ــذه احلقيق ــد اآلن ه نؤك
ــي  ــة ال ــن املقاطــع الكتابي ــري م ــاك الكث ــة؛ فهن املكتوب
ــم.  ــب والف ــن القل ــارش ب ــاط املب ــدأ االرتب ــن مب تب

يقــول يســوع يف )مــى 12: 33 – 37(: 

ــوا 
ُ
وِ اْجَعل

َ
ــَجَرَة َجيِّــَدةً َوَثَمَرَهــا َجيِّــداً، أ ــوا الشَّ

ُ
"اِْجَعل

 
ُ

ــَرف ــِر ُتْع ــَن اثلََّم ْن ِم
َ
، ل

ً
ــا ــا َرِديّ ــًة َوَثَمَرَه ــَجَرَة َرِديَّ الشَّ

ُمــوا 
َّ
ْن َتَتَك

َ
ــَف َتْقــِدُروَن أ ْي

َ
ــاِع! ك

َ
ف
َ
ْوالََد ال

َ
ــَجَرةُ .يَا أ الشَّ

ــب 
ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
ــْن ف ــُه ِم إِنَّ

َ
اٌر؟ ف ْشَ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــاِت وَأ اِلَ بِالصَّ

الِــِح  ــْزِ الصَّ
َ
ك

ْ
الِــُح ِمــَن ال َســاُن الصَّ

ْ
َفُم. اَِلن

ْ
ــُم ال

َّ
َيَتَك

ــَن  ــُر ِم ي ِّ ــاُن الشِّ َس
ْ
ــاِت، َواِلن اِلَ ــِرُج الصَّ ــب ُيْ

ْ
َقل

ْ
ِف ال

ــْم:  ُك
َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــْن أ وَر. َولِك ُ ــشُّ ــِرُج ال ــِر ُيْ ي ِّ ــْزِ الشِّ

َ
ك

ْ
ال

ــوَن   ُيْعُط
َ

ــْوف ــاُس َس ــا انلَّ ــُم بَِه
َّ
ــٍة َيَتَك

َ
ال ــٍة َبطَّ إِنَّ ُكَّ َكَِم

ُر  ـَك بَِكاَِمــَك تَتَــَرَّ نَـّ
َ
يِن. ل  يَــْوَم ادلِّ

ً
َعْنَهــا ِحَســابا

ــَداُن." ــَك تُ َوبَِكاَِم

يؤكــد الــرب يســوع هنــا ىلع العالقــة املبــارشة بــن 
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ــب  ــّبه القل ــال فيُش ــة املث ــتخدماً لغ ــم مس ــب والف القل
ــّبُهها  ــم يَُش ــن الف ــرج م ــي خت ــات ال ــجرة، واللكم بالش
باثلمــر؛ فنوعيــة اللكمــات تشــري إىل حالــة القلــب. 
الـِـِح  ــْزِ الصَّ

َ
ك

ْ
الـِـُح ِمــَن ال َســاُن الصَّ

ْ
يقــول يســوع: " اَِلن

اِلَــاِت )اللكمــات الصاحلــة(،  ــب ُيْــِرُج الصَّ
ْ
َقل

ْ
ِف ال

وَر.  ُ ــِرُج الــشُّ يــِر ُيْ ِّ ــْزِ الشِّ
َ
ك

ْ
يــُر ِمــَن ال ِّ َســاُن الشِّ

ْ
َواِلن

ــرة(." ــات الري )اللكم

ــرات،  ــالث م ــح« ث ــة »صال ــوع اللكم ــتخدم يس يس
واللكمــة »رش« ومشــتقاتها ثــالث مــرات. نعــم، إن 
القلــب الصالــح ينتــج لكمــات صاحلــة مــن الفــم، أمــا 

ــرة. ــات رشي ــج لكم ــر فينت ــب الري القل

بطريقة مشابهة، يقول يسوع يف )مى 7: 17- 18(:

ــَدةً،  ــاراً َجيِّ َم
ْ
ث
َ
ــُع أ ــَدٍة تَْصَن ــَجَرٍة َجيِّ ــَذا ُكُّ َش

َ
"هك

ــِدُر  ــًة، الَ َتْق ــاراً َرِديَّ َم
ْ
ث
َ
ــُع أ ــُة َفَتْصَن ــَجَرةُ الرَِّديَّ ــا الشَّ مَّ

َ
وَأ
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َمــاراً َرِديَّــًة، َوالَ َشــَجَرٌة َرِديَّــٌة 
ْ
ث
َ
ْن تَْصَنــَع أ

َ
ــَدٌة أ َشــَجَرٌة َجيِّ

ــَدةً." ــاراً َجيِّ َم
ْ
ث
َ
ــَع أ ْن تَْصَن

َ
أ

حتــدد طبيعــة الشــجرة طبيعــة اثلمــر بــكل تأكيــد، 
ــا ىلع  ــر تدنل ــة اثلم ــاً؛ فطبيع ــح أيض ــس صحي والعك
طبيعــة الشــجرة. الشــجرة هنــا يه القلــب، واثلمــر هــو 
الفــم؛ ال يمكــن أن حنصــل ىلع ثمــر جيــد مــن شــجرة 
رديـّـة، أو ىلع ثمــر رديء مــن شــجرة جيــدة. إنهــا عالقــة 
ــة  ــن حال ــة ب ــك العالق ــا، تل ــن جتنبه ــة ال يمك حتمي

القلــب وحالــة الفــم.

قــد خنــدع أنفســنا بــكل تلــك األفــاكر الــي تشــري 
إىل صالحنــا وطهارتنــا وبرنــا، إال أن املــؤرش اذلي ال 
ــإذا اكن  ــه؛ ف ــرج من ــا خي ــم وم ــؤرش الف ــو م ــئ ه خيط
مــا خيــرج مــن الفــم فاســداً، فــال بــد أن القلــب فاســد 

أيضــاً، وال جمــال ألي اســتنتاج آخــر.
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رشق  يف  ســنوات  مخــس  ملــدة  معلمــاً  عملــت 
أفريقيــا، اكن جــزءاً منهــا مــع قبيلــة تـُـدىع »املارجيــويل« 
“marigoli”. وقــد ُدهشــت عندما اكتشــفت أن اللكمة 
الــي تعــي “قلــب” يف لغتهــم يه اللكمــة نفســها الــي 
ــتخدمها  ــا يس ــار عندم ــت أحت ــوت”، وكن ــي “ص تع
ــك؟«  ــك« أو »صوت ــد »قلب ــه يقص ــايم؛ ألعل ــم أم أحده
لكنــي بــدأت أدرك، بعــد اتلأمــل، العمــق احلقيــي اذلي 
ــان  ــه تلــك اللغــة؛ فالصــوت واللكمــات يتحدث تتمــز ب

ــرب يســوع. ــة القلــب، وهــذا مــا أكــده ال عــن حال

ــارب،  ــد ي ــن جي ــا مؤم ــاًل: »أن ــب اهلل قائ ــد ختاط ق
أنــا أحبــك وأداوم ىلع الكنيســة.« لكنــي أعتقــد أن اهلل 
ســيطلب منــك قائــاًل: »أرين لســانك« كمــا فعــل ذلــك 
الطبيــب يف الصحــراء، ســيقول الــرب »عندمــا أرى 

ــك.« ــة قلب ــرف حقيق ــانك، أع لس
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ــن  ــالل صورت ــن خ ــح م ــن اتلوضي ــد م ــدم املزي أق
ــم: ــد القدي ــن العه ــن م نبويت

ــة  األوىل يه صــورة املســيح نفســه »املســيا«، واثلاني
ــظ - يف  ــة(. الح ــيح )الكنيس ــروس املس ــورة ع يه ص
ــة الفــم  كال املثالــن - أن الرتكــز األكــرب هــو ىلع حال
والشــفاه ؛يقــدم ) مزمــور 45 : 1-2 ( صــورة نبويــة رائعــة 

عــن املســيا:

ــاِئ  َش
ْ
ــا بِإِن نَ

َ
ــٌم أ

ِّ
ِــٍح. ُمَتَك ِــَكاٍَم َصال ــِي ب

ْ
ل
َ
ــاَض ق

َ
"ف

ــُم َكتـِـٍب َماِهــٍر. ) بعــد ذلك 
َ
ل
َ
َملـِـِك ) املســيح ( لَِســاِن ق

ْ
لِل

ــَت  تــأيت اللكمــات الــي خياطــب بهــا املرنــم امللــك ( أَنْ
 

َ
ــُة َع َبِت انلِّْعَم

َ
ــك َس

ْ
. ان ــَشِ بَ

ْ
ــِي ال ــْن بَ ــاالً ِم ــَرُع َجَ بْ

َ
أ

ــِد." بَ
َ
 ال

َ
َك اهلُل إِل

َ
ــاَرك ـِـَك بَ ــَفَتْيَك، ِلل َش

ــا  ــه، فم ــه ومجــاهل وطهارت ــا صــورة املســيا بنعمت إنه
هــو أول جانــب مــن جوانــب هــذا اجلمــال الــي يظهرها 
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املزمــور؟ إنهــا انلعمــة الــي انســكبت ىلع شــفتيه. بعــد 
بَــِد." 

َ
 ال

َ
َك اهلُل إِل

َ
ذلــك يقــول الاكتــب: "ِللـِـَك بَــاَرك

ــو  ــيان: األول، ه ــدآن أساس ــع مب ــذا المقط ــي ه ف
ــا  ــفتيه، أم ــى ش ــاً عل ــرت أساس ظه

ُ
ــيا أ ــة المس أن نعم

المبــدأ الثانــي فهــو أن اهلل باركــه بســبب النعمــة التــي 
رســل 

ُ
علــى شــفتيه. عندمــا ظهــر المســيح بالجســد وأ

ــادي فارغــه.  ــه، عــادوا بأي بعــض الخــدم للقبــض علي
وعندمــا ســألهم الفريســيون ورؤســاء الكهنــة عــن 
ــَذا ِمْثــَل هــَذا 

َ
َســاٌن هك

ْ
ــّطُ إِن

َ
ــْم ق

َّ
ل

َ
ــْم َيَتك

َ
ذلــك قالــوا: "ل

َســاِن!" إنهــا النعمــة التــي أنســكبت علــى شــفتيه، 
ْ
اِلن

ــيا. ــه كالمس ــي ميزت والت

  هنــاك صــورة نبويــة للمســيح وعروســه )الكنيســة( 
ــب  ــاد؛ خياط ــيد األنش ــفر نش ــا يف س ــة بينهم والعالق

ــاًل: ــاد 4: 3( قائ ــيد األنش ــروس يف )نش ــليمان الع س
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ِقْرِمــِز، َوَفُمــِك 
ْ
ٍة )كخيــط( ِمــَن ال

َ
ك

ْ
ِســل

َ
"َشــَفَتاِك ك

ــَت َنَقابـِـِك." ْ ــٍة تَ انَ َقــِة ُرمَّ
ْ
ِفل

َ
ِك ك ــٌو. َخــدُّ

ْ
ُحل

أول مــا يطالعنــا بــه هــذا العــدد عــن العــروس هــو 
ــِز،  ِقْرِم

ْ
ــَن ال ــط( ِم ٍة )كخي

َ
ك

ْ
ــل ِس

َ
ــَفَتاِك ك ــفتاها، "َش ش

ــة  ــزي إىل القداس ــون القرم ــري الل ــٌو." ويش
ْ
ــِك ُحل َوَفُم

ــفي  ــس ادلم ش ــد مل ــوع. لق ــرب يس ــالل دم ال ــن خ م
العــروس، فأصبــح فمهــا حلــواً. الحــظ أن الوجــه خمبــأ 
ــَت َنَقابـِـِك."؛  ْ ــٍة تَ انَ َقــِة ُرمَّ

ْ
ِفل

َ
ِك ك حتــت نقــاب، "َخــدُّ

إنــه مجــال خــي، إال أن الصــوت خيــرتق انلقــاب ويظهــر 
ــه: ــاح نفس ــرأ يف األصح ــوق لك يشء، ونق ف

ْــَت لَِســانِِك  "َشــَفَتاِك يـَـا َعــُروُس َتْقُطــَراِن َشــْهداً. تَ
َْنــاَن." َراِئَــِة لُ

َ
، َوَراِئَــُة ثَِيابـِـِك ك ــَنٌ

َ
َعَســٌل َول

 )نشيد األنشاد 4: 11(.

الحــظ اللكمتــن املمزتــن املرتبطتــن بلســان 
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". وهمــا ســمتان مــن ســمات  ــَنٌ
َ
العــروس، "َعَســٌل َول

ــي  ــي ت ــة ال ــة الطيب ــاك الراحئ ــم هن ــة. ث األرض املقدس
ــن  ــة م ــذه الراحئ ــذ ه ــروس، وتنف ــفي الع ــف ش وص
ــارشة،  ــرى مب ــي ال يُ ــروس احلقي ــال الع ــا؛ فجم ثيابه
ــاب  ــا ينفــذان مــن خــالل اثلي ــا وراحئته لكــن صوته
وانلقــاب ويظهــران عــرب مجــال شــفتيها. نعــم، شــفتاها 

ــو. ــا حل ــز، وفمه ــن قرم ــط م كخي

ــع  ــك هــذه الصفــات كمؤمــن تتب ــق علي هــل تنطب
يســوع؟ حيتــاج لٌك منــا أن يســأل نفســه هــذا الســؤال.
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الفصل الثالث

صورة اللسان يف الكتاب املقدس

لقــد اكتشــفنا -فيمــا ســبق- العالقــة املبــارشة بــن 
ــوع  ــرب يس ــات ال ــة يف لكم ــا، وامللخص ــا وأفواهن قلوبن
ــُم 

َّ
ــب َيَتَك

ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
ــْن ف ــُه ِم إِنَّ

َ
ــى 12: 34(: "ف يف )م

َفــُم."، فعندمــا يمتلــئ القلــب، يفيــض بمــا فيــه مــن 
ْ
ال

خــالل الفــم، وخيربنــا هــذا الفيــض عــن حالــة القلــب 
ــة. احلقيقي

ــه  ــيح وعروس ــور املس ــم يّص ــد القدي ــا أن العه ورأين
)الكنيســة(، موضحــاً أن نعمــة اهلل وروعــة اجلمــال 
الــرويح واألخــاليق تظهــران ىلع الشــفتن ومــن خــالل 

ــكالم. ال
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نتابــع اآلن دراســتنا متفحصــن الصورة الــي يقدمها 
الكتــاب املقــدس عــن اللســان نفســه. وتتعــرض رســالة 
يعقــوب إىل هــذا املوضــوع بإســهاب، حيــث تبــن أواًل 
ــي  ــة ال ــز ادليان ــي تم ــية ال ــات الرئيس ــض العالم بع

ــا اهلل:  يرفضه

ـُه َديِّــٌن، َوُهــَو  نَـّ
َ
َحــٌد فِيُكــْم َيُظــنُّ أ

َ
 "إِْن َكَن أ

ــَذا  ــُة ه ِديَانَ
َ
ــُه، ف َب

ْ
ل
َ
ــَدُع ق ــْل َيْ ــانَُه، بَ ــُم لَِس ِج

ْ
ــَس يُل يْ

َ
ل

.)26  :1 ٌة.")يعقــوب 
َ
بَاِطل

ــد  ــه؛ فق ــن اذلي ندعي ــدار اتلّدي ــاً مق ــس ُمهم لي
ــي  ــياء ال ــل لك األش ــم، ونعم ــة، ونرن ــزم بالكنيس نل
ــا،  ــد ذاته ــيئة حب ــت س ــور ليس ــا، ويه ام ــر تدينن تُظه
ــل  ــا، ف ــيطر عليه ــنتنا ونس ــم ألس ــم نلج ــن إن ل لك
ــون  ــن يواجه ــت املتدين ــة. فلي ــا باطل ــر إيمانن مظاه

ــدق. ــة بص ــذه احلقيق ه
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مـن جانـب آخـر، يتحـدث يعقـوب عـن مـا يّسـميه 
»ادليانـة الطاهـرة انلقيـة عنـد اهلل«، ويه ختتلـف عـن 
اتلديـن اذلي نـراه يف معظم مرتادي الكنائـس هذه األيام:

ــَد اهللِ اآلِب ِهَ هــِذهِ:  ــُة ِعْن ــَرةُ انلَِّقيَّ اِه ــُة الطَّ يَانَ "ادَلِّ
َســاِن 

ْ
َراِمــِل ِف ِضيَقتِِهــْم، وَِحْفــُظ اِلن

َ
ََتــاَم َوال تَِقــاُد الْ

ْ
اف

ــِم." )يعقــوب 1: 27(.
َ
َعال

ْ
َنْفَســُه بـِـاَ َدنـَـٍس ِمــَن ال

فــأول دالئــل اإليمــان اإلجيابيــة ليــس هــو حضــور 
ــل  ــدس، ب ــاب املق ــراءة الكت ــى ق ــااعت أو ح االجتم
ــة،  ــة العملي ــع املحب ــن بداف ــاعدة املحتاج ــو مس ه
ــات                           ــداً يف لكم ــل جي ــل، تأم ــاىم واألرام ــة ايلت خاص
ــتطيع أن  ــن تس ــم تك ــإن ل ــوب 1: 26- 27(؛ ف )يعق
تســيطر ىلع لســانك فأنــت يف قائمــة أصحــاب ادليانــة 
ــالل  ــن خ ــر م ــي فيظه ــان احلقي ــا اإليم ــة. أم ابلاطل
أعمــال املحبــة واإليمــان، الــي تضــع اآلخريــن أواًل، 

ــة. ــت احلاج ــاعدة وق ــم لك مس ــدم هل وتق
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أعــود ثانيــة إىل ذلــك الطبيــب اذلي اكن يســأل 
»أرين  قائــاًل  يطلــب  ثــم  صحتهــم،  عــن  مرضــاه 
لســانك؛« فلــم يكــن مهتمــاً تمامــاً بمــا يقــوهل املريــض 
ــة لســانه.  ــا يطلــب رؤي ــل اكن رساعن م عــن نفســه، ب
ــن  ــف اهلل م ــرياً إىل موق ــوب مش ــوهل يعق ــا يق ــذا م وه
ــن الــاكذب؛ فــإذا أردت أن تتبــاىه بتدينــك أمــام  اتلدي
اهلل، جتــده مهتمــاً أكــر برؤيــة لســانك، ثــم حيكــم إن 
ــة. ــرة مقبول ــة، أو طاه ــة مرفوض ــك باطل ــت ديانت اكن

ويســتخدم يعقــوب عــدداً مــن الصــور لــي يرضــح 
ــرأ أواًل )يعقــوب 3: 2(: ــا، نق دور اللســان يف حياتن

َحــٌد 
َ
ثـِـَيٍة َنْعــُثُ َجِيُعَنــا. إِْن َكَن أ

َ
ْشــَياَء ك

َ
َنــا ِف أ نَّ

َ
"ل

ِجــَم 
ْ
ْن يُل

َ
ــاِدٌر أ

َ
ــَذاَك رَُجــٌل َكِمــٌل، ق

َ
اَِم ف

َ
ــك

ْ
الَ َيْعــُثُ ِف ال

".
ً
يْضــا

َ
ََســِد أ ُكَّ الْ

فالســيطرة ىلع اللســان – كمــا يقــول يعقــوب – 
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تتضمــن الســيطرة ىلع احليــاة لكهــا، ويكــون اإلنســان 
عندهــا اكمــاًل. ثــم يتابــع مقدمــاً بعــض األمثلــة 

ــة. ــاة الطبيعي ــن احلي ــة م اتلوضيحي

لِــَيْ  َواِهَهــا 
ْ
ف
َ
أ ِف  ُجــَم 

ُّ
الل نََضــُع  َْيــُل،  الْ "ُهــَوَذا 

، َوِهَ 
ً
يْضــا

َ
ــُفُن أ ــُه. ُهَوَذا السُّ

َّ
ُتَطاوَِعَنــا، َفُنِديــَر ِجْســَمَها ُك

َها رِيَــاٌح َعِصَفــٌة، تُِديُرَها 
ُ
ِمْقــَدارِ، َوتَُســوق

ْ
َعِظيَمــٌة بِهــَذا ال

ــَذا 
َ
ُمِديِر. هك

ْ
ْصــُد ال

َ
 َحْيُثَمــا َشــاَء ق

َ
ــٌة َصِغــَيٌة ِجــّداً إِل

َّ
َدف

 .
ً
ــا م ــُر ُمَتَعظِّ ــٌي َويَْفَتِخ ــٌو َصِغ ــَو ُعْض ، ُه

ً
ــا يْض

َ
ــاُن أ َس

ِّ
الل

ــُم 
َ
ــاٌر! َعل َســاُن نَ

ِّ
الل

َ
ِْرُق؟ ف ــوٍد تُ

ُ
يَّ ُوق

َ
ــٌة، أ

َ
لِيل

َ
ــاٌر ق ــَوَذا نَ ُه

ــُس 
ِّ
ِي يَُدن

َّ
َســاُن، ال

ِّ
ــا الل ْعَضائَِن

َ
ــَل ِف أ ــَذا ُجِع

َ
ــِم. هك

ْ
اِلث

ــْوِن، َويُــْرَُم ِمــْن 
َ
ك

ْ
ــُه، َويُــْرُِم َدائِــَرَة ال

َّ
ِْســَم ُك

ْ
ال

ــاِت 
َ
اف ُيــورِ َوالزَّحَّ وُُحــوِش َوالطُّ

ْ
نَّ ُكَّ َطْبــٍع لِل

َ
َجَهنَّــَم. ل

ــا  مَّ
َ
. وَأ بََشِيِّ

ْ
ــِع ال ْب ــَل لِلطَّ

َّ
ــْد تََذل

َ
ــُل، َوق

َّ
ــاِت يَُذل َْحِريَّ َوالْ

. ُهــَو  َُ ْن يـُـَذهللِّ
َ
َحــٌد ِمــَن انلَّــاِس أ

َ
ــاَ يَْســَتِطيُع أ

َ
َســاُن، ف

ِّ
الل

".
ً
ــا  ُمِميت

ً
ــّما ــوٌّ ُس

ُ
ــُط، َمْمل َشٌّ الَ يُْضَب
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ــريه  ــدة، وتأث ــان الفري ــة اللس ــوب أهمي ــن يعق يب
العميــق ىلع مســار حياتنــا لكــه. ويبــدأ باســتخدام مثــال 
اللجــام يف أفــواه اخليــل؛ فــإذا اســتطعنا أن نضــع جلامــاً 
يف فــم احلصــان. اســتطعنا أيضــاً أن نديــر جســمه لكــه 
ــدث  ــدس يتح ــاب املق ــان يف الكت ــد، واحلص ــا نري أينم
عــن القــوة اجلســدية؛ فمهمــا اكن احلصــان قويــاً، يمكن 
أن تســيطر عليــه تمامــاً بواســطة اللجــام يف فمــه. نعــم، 
إن الطريــق إىل إخضــاع حصــان قــوي هــو فمــه، 
وكذلــك بالنســبة إيلنــا أيضــاً، ألن القــوة الــي تســيطر 

ــا. ــا لكه ــايل ىلع حياتن ــيطر باتل ــا، تس ىلع أفواهن

ربمــا يكــون املثــال اثلــاين أكــر عمقــاً وأدق 
تصويــراً، حيــث يشــبه يعقــوب اللســان بدفــة الســفينة؛ 
ــاح  ــوة الري ــرك إال بق ــي ال تتح ــة ال ــفينة الضخم فالس
عجلــة  ىلع  مســارها  حتديــد  يف  تعتمــد  العاصفــة، 
صغــرية جــداً هــو ادلفــة. إذا اســتخدمنا ادّلفــة بطريقــة 
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ــاملة  ــاطئ س ــفينة إىل الش ــو الس ــليمة، ترس ــة س مالئم
ــو  ــم ه ــة، فاتلحطُّ ــتخدام ادّلف ــأنا اس ــا إذا أس ــة؛ أم آمن
ــا  مصــري الســفينة ىلع األغلــب. هكــذا أيضــاً يف حياتن
ــفينة  ــة يف س ــو ادلف ــان ه ــوب؛ اللس ــول يعق ــا يق كم
ــان  ــتخدمنا اللس ــإذا اس ــارها. ف ــدد مس ــو حي ــاة، ه احلي
ــاملن، وإذا  ــود س ــا املوع ــا إىل مصرين ــي، قادن ــا ينب كم

ــفينتنا! ــت س ــتخدامه حتطم ــأنا اس أس

ثــم يقــدم يعقــوب مثــااًل مــن انلــار القليلــة              
)أو »رشارة صغــري« الرتمجــة اتلفســريية، كتــاب احليــاة( 
ــة  ــرية« الرتمج ــة كب ــرياً أو )»اغب ــوداً كث ــرق وق ــي حت ال
اتلفســريية، كتــاب احليــاة(؛ فكــم مــن الغابــات الــي 
دمرتهــا انلــار يف العالــم! وكــم مــن الــروات الــي 
ــا  ــرية كم ــة رشارة صغ ــت ابلداي ــار! واكن ــا انل اتلهمته
ــاظ ىلع  ــرة احلف ــتخدمت دائ ــد اس ــاب! وق ــول الكت يق
الغابــات يف الواليــات املتحــدة شــعاراً تقــول فيــه: »أنــت 
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وحــدك تســتطيع أن تمنــع حرائــق الغابــات«، وهــو 
شــعار صحيــح يف احليــاة الروحيــة أيضــاً؛ فاللســان مثــل 
ــرية،  ــريان خط ــول إىل ن ــن أن تتح ــرية يمك رشارة صغ
ــُد الكثرييــن خســائر فادحــة. ومــا أكــر انلفــوس  َفتَُكبِّ
ــي ُدمــرت بســبب رشارة لســان صغــرية،  ــس ال والكنائ

ــًة! ــري رجع ــت إىل غ وضاع

املثــال األخــري اذلي يقدمــه يعقــوب هــو الســم 
ــماً  ــج س ــن أن تُنت ــة يمك ــان أداة قاتل ــت؛ فاللس املمي

ــا. ــزاء حياتن ــر يف لك أج ــري وينت ــاً ي مميت

انظـر إىل األمثلـة السـابقة مـن جديـد: اللجام يف 
فـم احلصـان، دفـة السـفينة القليلـة )الـرارة( الي 
تشـعل الغابات، السـم املميت اذلي يُنفث يف اجلسـد. 
هنـاك مبـدأ واحد مشـرتك يمز هذه الصـور لكها وهو 
أن اللسـان عضو صغري يف اجلسـد، لكنه يسـتطيع أن 
يسـبب دمـاراً هائاًل قد يكـون إصالحه مسـتحياًل.
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ثــم يتابــع يعقــوب مشــرياً – مــرة أخــرى – إىل 
اتلقلــب واتلناقــض الذَليــن يمــزان املتدينــن مــن 

انلــاس:

ــُن  َع
ْ
ــِه نَل ِ ــارُِك اهلَل اآلَب، َوب ــان( ُنَب ــِه )أي اللس ِ "ب

ــِم  َف
ْ
ــَن ال ــْبِه اهللِ. ِم  ِش

َ
ــوا َع نُ ــْد تََكوَّ

َ
ــَن ق ِي

َّ
ــاَس ال انلَّ

ْن 
َ
ــَوِت أ ــا إِْخ ــُح يَ

ُ
ــٌة! الَ يَْصل ْعَن

َ
ــٌة َول

َ
ــُرُج بََرك ْ ــِد تَ َواِح

ْ
ال

ــْن  ــُع ِم بِ
 يُنْ

ً
ــوع ــلَّ يَنُْب َع

َ
ل
َ
ــَذا! أ

َ
ــوُر هك ُم

ُ
ــِذهِ ال ــوَن ه تَُك

ــا  ــِدُر يَ ــْل َتْق ؟ َه ــرَّ ُم
ْ
ــْذَب َوال َع

ْ
ــَدٍة ال ــْنٍ َواِح ــِس َع َنْف

؟ َوالَ 
ً
ْرَمــٌة تِينــا

َ
ْو ك

َ
، أ

ً
ْن تَْصَنــَع َزْيُتونــا

َ
إِْخــَوِت تِيَنــٌة أ

 "!
ً
ــا  َوَعْذب

ً
ــا ــاًء َماِل ــُع َم ــوٌع يَْصَن ــَك يَنُْب ِ ذل

َ
ك

 )يعقوب 3: 9- 12(

يكــرر هنــا يعقــوب مــا ســبق وقــاهل يســوع، 
فالشــجرة الصاحلــة تُنتــج ثمــراً صاحلــاً؛ شــجرة اتلــن يف 
ــرج 

ُ
قلبــك ختــرج تينــاً مــن فمــك، وشــجرة العنــب خت

ــا يف  ــري إىل م ــك يش ــن فم ــرج م ــا خي ــاً، م ــاً ال تين عنب
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ــاه  ــاه، فاملي ــع املي ــبة إىل نب ــاً بالنس ــذا أيض ــك. هك قلب
ــع العــذب يف القلــب،  ــة مــن الفــم تشــري إىل انلب العذب
ــر. إذاً، مــا خيــرج مــن  ة تشــري إىل قلــب ُم ــرَّ ــاه الُم واملي

ــب. ــة القل ــوح إىل حال ــري بوض ــم يش الف
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الفصل الرابع

الكلمات حتدد املصري

الصــور املختلفــة الــي يســتخدمها يعقــوب تلوضيــح 
دور اللســان يف حياتنــا حتمــل جوهــراً واحــداً: اللســان 
ــداث  ــادر ىلع إح ــه ق ــه، لكن ــد ذات ــري حب ــو صغ عض
ــة. ومــن بــن الصــور  ــرك بــال عناي ــل إذا تُ خــراب هائ
األربــع الــي تعرضنــا إيلهــا )اللجــام، ادلفــة، الــرارة، 
الســم(، جنــد أن صــورة دفــة الســفينة يه الصــورة 
ــة. ــان العظيم ــة اللس ــح أهمي ــدرة ىلع توضي ــر ق األك

ادلفــة يه أداة صغــرية بالفعــل، ويه جــزء مــن 
ــا  ــن رؤيته ــال يمك ــطح، ف ــت الس ــي حت ــفينة خيت الس
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ــم  ــاه. رغ ــطح املي ــة ىلع س ــفينة طافي ــة س ــد مراقب عن
ــدد  ــة حت ــري املرئي ــرية غ ــك األداة الصغ ــإن تل ــك، ف ذل
مســار الســفينة واجتاههــا، واالســتخدام الصائــب لدلفــة 
يسء 

ُ
يمكــن الســفينة مــن الوصــول إىل هدفهــا. أمــا إذا أ

ــداً. إذاً،  ــفينة وارد ج ــم الس ــال حتط ــتخدامها، فاحتم اس
ــا. ــفينة لكه ــري الس ــار ومص ــدد مس ــة حت ادلف

ــم  ــعب اهلل القدي ــخ ش ــن تاري ــال م ــي مث ــا ي فيم
ــطها.  ــور وأبس ــح الص ــم ادلرس بأوض ــاعدنا ىلع فه يس
أمــا ادلرس اذلي نســى إىل إدراكــه فيمكــن تلخيصــه 

ــات: ــذه اللكم به

حيــدد اإلنســان مصــريه مــن خــالل الطريقــة الــي 
ــده يف  ــي فنج ــال اتلاري ــا املث ــانه. أم ــا لس ــتخدم به يس
ــرج  ــث خ ــدد حي ــفر الع ــن س ــن 13، 14 م األصحاح
الشــعب القديــم مــن مــر متوجهــاً إىل أرض جديــدة، 
ــوا  ــي يتجسس ــاًل ل ــر رج ــى ع ــوىس اث ــل م فأرس
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ــا  ــاكنيها ومدنه ــة س ــا وطبيع ــوا طبيعته األرض، ويعرف
ــال  ــب الرج ــك، فذه ــراً بذل ــوا تقري ــا، ويقدم وأثماره
االثنــا عــر )واحــٌد مــن لك ســبط(، وتفحصــوا األرض 

ــم: ــم اعدوا بتقاريره ــا، ث ــن فيه ــاً متجّول ــن يوم أربع

 ُمــوَس َوَهــاُروَن َوُكِّ 
َ

إِل تَــْوا 
َ
أ َســاُروا َحــىَّ 

َ
"ف

ــاَدَش، 
َ
 ق

َ
ــاَراَن، إِل

َ
ــِة ف يَّ  بَرِّ

َ
ــَل، إِل ائِي ــِي إِْسَ ــِة بَ َجَاَع

َرْوُهــْم َثَمــَر 
َ
ََماَعــِة وَأ  ُكِّ الْ

َ
ِْهَمــا َخــَراً َوإِل وا إِلَ َوَردُّ

ــِي 
َّ
ْرِض ال

َ
 ال

َ
ــا إِل ــْد َذَهْبَن

َ
ــوا: »ق

ُ
ال

َ
وهُ َوق ــَرُ ْخ

َ
ْرِض. وَأ

َ
ال

ًَنــا َوَعَســاً، َوهــَذا  َهــا تَِفيــُض لَ  إِنَّ
ً
َْهــا، وََحّقــا َتَنا إِلَ

ْ
ْرَســل

َ
أ

 ، ــَزٌّ ْرِض ُمْع
َ
ــاِكَن ِف ال ــْعَب السَّ نَّ الشَّ

َ
ــْيَ أ ــا. َغ َثَمُرَه

ْيَنــا بـَـِي 
َ
ــْد َرأ

َ
 ق

ً
يْضــا

َ
ُمــُدُن َحِصيَنــٌة َعِظيَمــٌة ِجــّداً. وَأ

ْ
َوال

ــدد 13: 26 – 28(. ــاَك." )الع ــاَق ُهَن َعَن

ــا  ــه كم ــك اهلل؟ أتقبل ــه ل ــد يقدم ــل بوع ــاذا تفع م
ــن...«  ــري أَن...« أو »لك ــول: »غ ــم تق ــه ث ــو؟ أم تقبل ه
ــزاعج واألىس.  ــموم االن ــث س ــة تنف ــات قاتل ــا لكم إنه
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عــر(  االثــى  مــن  )اثنــان  واكلــب  يشــوع  أّمــا 
ــي                                      ــرأ فـ ــليب، إذ نق ــف الس ــك املوق ــذا ذل ــم يتخ فل

)عــدد 13: 30: 31( مــا يــي:

ــاَل: 
َ
ــوَس َوق  ُم

َ
ــْعَب إِل ــَت الشَّ نَْص

َ
ــُب أ ِ ــْن َكل "لِك

ــا  مَّ
َ
ــا«. وَأ ْيَه

َ
ــاِدُروَن َعل

َ
ــا ق َن نَّ

َ
ــا ل َه

ُ
ــُد َوَنْمَتلِك ــا نَْصَع َن »إِنَّ

ْن نَْصَعــَد 
َ
ــوا: »الَ َنْقــِدْر أ

ُ
ِيــَن َصِعــُدوا َمَعــُه َفَقال

َّ
الرَِّجــاُل ال

ــا«.." َشــدُّ ِمنَّ
َ
ــْم أ ُه نَّ

َ
ــْعِب، ل  الشَّ

َ
إِل

الحـظ اللكمـات املستخدمـة هنـا: قـال كـالـب: 
ــرة  ــال الع ــا قـ ــا"، بينم ْيَه

َ
ــاِدُروَن َعل ــ

َ
ــا ق َنـ نَّ

َ
"... ل

اآلخـــرون: "الَ َنْقــِدْر" اكلــب تكلــم بإجيابيــة، بينمــا 
تكلــم اآلخــرون بســلبية، فــإذا تابعنــا القصــة، جنــد أن 
ــاً؛ لقــد حــدد لكٌّ مصــريه  ــاهل تمام ــا ق ــال م ــق ن لك فري

ــه: ــالل كالم ــن خ م

ْولِــَك. 
َ
ــْد َصَفْحــُت َحَســَب ق

َ
: »ق "َفَقــاَل الــرَّبُّ
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، إِنَّ  ــرَّبِّ ــِد ال ــْن َمْ ْرِض ِم
َ
 ُكُّ ال

ُ
ــا َفُتْمــأ نَ

َ
َولِكــْن َحٌّ أ

ُتَهــا 
ْ
ــِي َعِمل

َّ
ــِدي َوآيَــاِت ال ْوا َمْ

َ
ِيــَن َرأ

َّ
َجِيــَع الرَِّجــاِل ال

ــْم 
َ
ُبــوِن اآلَن َعــَشَ َمــرَّاٍت، َول يَّــِة، وََجرَّ َرِّ

ْ
ِف ِمــْرَ َوِف ال

ْفــُت آلبَائِِهــْم. 
َ
ــِي َحل

َّ
ْرَض ال

َ
ــْن يـَـَرْوا ال

َ
يَْســَمُعوا لَِقــْوِل، ل

ــا َعْبــِدي َكلـِـُب  مَّ
َ
َهانُــوِن الَ يََرْوَنَهــا. وَأ

َ
ِيــَن أ

َّ
وََجِيــُع ال

َبَعــِي  ــِد اتَّ
َ
ْخــَرى، َوق

ُ
نَّــُه َكنـَـْت َمَعــُه ُروٌح أ

َ
ْجــِل أ

َ
ِمــْن أ

َ
ف

ــُه  ــا، َوَزْرُع َْه ــَب إِلَ ــِي َذَه
َّ
ْرِض ال

َ
 ال

َ
ــُه إِل

ُ
ْدِخل

ُ
، أ

ً
ــا َتَمام

ــدد 14: 20- 24(. ــا." )الع يَِرُثَه

ــرياً  ــب مص ــدد اكل ــانه، ح ــايب بلس ــه اإلجي فباعرتاف
ــدد 14: 26 – 32(: ــع يف )ع ــم نتاب ــله. ث ــاً هل ولنس إجيابي

ــَى  ــىَّ َم ــاً: »َح ِ ائ
َ
ــاُروَن ق ــوَس َوَه ــرَّبُّ ُم ــَم ال

َّ
"َوَك

ــْد 
َ
؟ ق ــَيَّ ــَرةِ َع ُمَتَذمِّ

ْ
ــَرةِ ال ي ِّ ــِة الشِّ ََماَع ــِذهِ الْ ــُر ِل ِف

ْ
غ

َ
أ

 . ُرونَــُه َعــَيَّ ِي َيَتَذمَّ
َّ

ائِيــَل ال ــَر بَــِي إِْسَ َســِمْعُت تََذمُّ
ــا  َم

َ
ــْم ك ــنَّ بُِك

َ
َعل

ْ
ف
َ
، ل ــرَّبُّ ــوُل ال ــا َيُق نَ

َ
ــْم: َحٌّ أ ُه

َ
ــْل ل

ُ
ق

َقْفــِر تَْســُقُط ُجَثُثُكــْم، َجِيُع 
ْ
.  ِف هــَذا ال َّ

َ
ُذن

ُ
ْمُتــْم ِف أ

َّ
تََكل
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َمْعُدوِديــَن ِمْنُكــْم َحَســَب َعَدِدُكــْم ِمــِن ابـْـِن ِعْشِيَن 
ْ
ال

ْرَض 
َ
ــوا ال

ُ
ــْن تَْدُخل

َ
. ل ــُروا َعــَيَّ ِيــَن تََذمَّ

َّ
َصاِعــًدا ال

َ
َســَنًة ف

ْســِكَننَُّكْم فِيَهــا، َمــا َعـــَدا َكلـِـَب 
ُ
ــِي َرَفْعــُت يَــِدي ل

َّ
ال

ــَن  ِي
َّ

ــُم ال ُك
ُ
ْطَفال

َ
ــا أ مَّ

َ
ــوٍن. وَأ ــَن نُ ــوَع ْب ــَة َويَُش ــَن َيُفنَّ ْب

ــوَن 
ُ
ُهْم، َفَيْعرِف

ُ
ْدِخل

ُ
ــأ ــي َس إِنِـّ

َ
ــًة ف ــوَن َغنِيَم ــْم يَُكونُ ُت

ْ
ل
ُ
ق

ــْم تَْســُقُط فِـــي  ْنُت
َ
ُجَثُثُكــْم أ

َ
ــِي اْحَتَقْرُتُموَها. ف

َّ
ْرَض ال

َ
ال

ــِر". َقْف
ْ
ــَذا ال ه

َمــا 
َ
ك بُِكــْم  ــنَّ 

َ
َعل

ْ
ف
َ
ل  ...." اللكمــات:  الحــظ 

ــم:  ــول هل ــكأّن اهلل يق ." )ع 28(، ف ــيَّ ُذنَـ
ُ
ــْم ِف أ ْمُت

َّ
تََكل

»لقــد حددتــم مــا أفعلــه باللكمــات الــي نطقتــم بهــا.« 
ــك:  ــد ذل ــرأ بع ونق

ــوا  ُس ــوَس ِلََتَجسَّ ُهْم ُم
َ
ــل ْرَس

َ
ــَن أ ِي

َّ
ــاُل ال ــا الرَِّج مَّ

َ
"أ

ــاَعِة  ــِة بِإَِش ََماَع ــِه ُكَّ الْ ْي
َ
ُســوا َعل ــوا َوَسجَّ ْرَض، َورََجُع

َ
ال

َشــاُعوا 
َ
أ ِيــَن 

َّ
الرَِّجــاُل ال َفَمــاَت  ْرِض، 

َ
 ال

َ
ــِة َع َمَذمَّ

ْ
ال

ــا  مَّ
َ
.  وَأ ــرَّبِّ ــاَم ال َم

َ
ــإِ أ َوَب

ْ
ْرِض بِال

َ
 ال

َ
ــَة َع ــَة الرَِّديَئ َمَذمَّ

ْ
ال
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وئلـِـَك الرَِّجــاِل 
ُ
يَُشــوُع ْبــُن نـُـوَن َوَكلـِـُب ْبــُن َيُفنَّــَة، ِمــْن أ

ــا."   ْرَض، َفَعاَش
َ
ــوا ال ُس ــوا ِلََتَجسَّ ــَن َذَهُب ِي

َّ
ال

)عدد 14: 36- 38(

املــوت واحليــاة يف يــد اللســان؛ مــا اذلي يمكــن أن 
يكــون أوضــح مــن هــذا؟ فاذليــن تكلمــوا باهلزيمــة 
ــا  ــدروا وم ــدر...« ق ــوا: »نق ــن قال ــوا، واذلي ــوت مات وامل
ــل  ــال أه ــد حب ــد اجلدي ــاء العه ــن أبن ــا حن ــبه حانل أش
العهــد القديــم! يُنَّبهنــا الكتــاب املقــدس إىل أننــا 
جنتــاز يف تلــك ادلروس نفســها الــي جــاز بهــا الشــعب 

ــن 4: 1- 2(: ــرأ يف )عرباني ــم، فنق القدي

 
َ

ــوِل إِل ُخ ــٍد بِادلُّ ــاءِ َوْع ــَع َبَق ــُه َم نَّ
َ
ــْف، أ َنَخ

ْ
ل
َ
"ف

ــُه!  ــاَب ِمْن ــْد َخ
َ
ــُه ق نَّ

َ
ــْم أ ــٌد ِمْنُك َح

َ
ــَرى أ ــِه، يُ َراَحتِ

ــْن  ــَك، لِك وئلِ
ُ
ــا أ َم

َ
ــا ك نَ ْ ــْد بُشِّ

َ
 ق

ً
ــا يْض

َ
ــُن أ ْ ــا نَ َن نَّ

َ
ل

ــْم تَُكــْن ُمْمَزَِجــًة 
َ
 ل

ْ
وئلـِـَك. إِذ

ُ
َــَرِ أ

ْ
ــْم َتْنَفــْع َكَِمــُة ال

َ
ل

ــِمُعوا." ــَن َس ِي
َّ

ــاِن ِف ال بِاِليَم
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ــا  ــاً كم ــة قائم ــول إىل الراح ــد بادلخ ــازال الوع فم
ــن  ــذر م ــا أن حن ــن علين ــم، لك ــعب اهلل القدي اكن لش
ــت  ــم. اكن ــدث معه ــا ح ــد اهلل كم ــن وع ــب م أن خني
مشــلكتهم يه أنهــم ســمعوا رســالة اهلل ووعــده، لكنهــم 
ــداًل  ــي أن...”، وب ــة: “غ ــات املميت ــا اللكم ــوا إيله أضاف
مــن الرتكــز ىلع وعــد اهلل واالعــرتاف اجلــريء بإيمانهــم 
بوعــد اهلل وقدرتــه، ركــزوا ىلع اجلانــب الســليب؛ نظــروا 
ــدر...”  ــوا: “ال نق ــم فقال ــوار مدنه ــة وإىل أس إىل العمالق
ولكــن شــكراً هلل مــن أجــل رجلــن تمســاك باإليمــان 

ــادرون...”. ــا ق ــن: “لنن ــجاعة قائل والش

ــد  ــام وع ــف أم ــا تق ــانك عندم ــل بلس ــاذا تفع م
إلــي خيــص مســألة مــا؟ هــل تصــدق وعــد اهلل؟ هــل 
تتوحــد مــع اهلل فتقــول: »هــذا مــا قــاهل اهلل، وأنــا قــادر 
ــه.« أم تكــون واحــداً مــن أوئلــك  ىلع الســلوك بموجب
ــم،  ــالك! نع ــذه املش ــر إىل لك ه ــن أنظ ــن: »لك القائل
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ــدرة«؟ ــعر بالق ــي ال أش ــري أن ــاهل اهلل، غ ــا ق ــذا م ه

ــم  ــيس مصائره ــك اجلواس ــدَد أوئل ــد ّح ــر، لق تذك
ــالة  ــمع رس ــن يس ــق ىلع لك م ــذا ينطب ــنتهم، وه بألس
ــل، حيــث حيــدد لك إنســان مصــريه مــن خــالل  اإلجني

ــا. ــق به ــي ينط ــات ال اللكم

ــالك ال  ــيس ىلع املش ــن اجلواس ــرة م ــز ع ــد رك لق
ىلع الوعــود، بينمــا ركــز اثنــان منهــم )اكلــب ويشــوع( 
ــاِدُروَن" 

َ
ــا ق َن نَّ

َ
ــاال: "ل ــالك فق ــود ال ىلع املش ىلع الوع

أمــا اآلخــرون فقالــوا: "الَ َنْقــِدْر" لقــد حــدد لك فريــق 
مصــريه بلســانه.
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الفصل اخلامس

أمراض اللسان
درســنا مثــااًل مــن العهــد القديــم يوضــح كيــف أن 
»املــوت واليــاة ف يــد اللســان«، وَتَعلَّمنــا أن اســتخدام 
اللســان بصــورة صحيحــة يثمــر حيــاة، والعكــس يقــود 
إىل املــوت. أمــا اآلن فســنذهب إىل دراســة بضعــة 
أمــراض حمــددة تتعلــق بألســنتنا، ويمكــن هلــذه 

ــت. هِمل
ُ
ــة إذا أ ــون مميت ــتة أن تك ــراض الس األم

املرض األول: كثرة الكالم

هــذا مــرٌض مألــوف جــداً، حــى أن انلــاس أخــذوا 
يقبلــون بوجــوده كأمــر طبيــي ُمَســلِّم بــه.
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ابـِـُط  ــا الضَّ مَّ
َ
ــو ِمــْن َمْعِصَيــٍة، أ

ُ
ْل اَِم الَ تَ

َ
ــك

ْ
ةُ ال َ ــثْ

َ
"ك

َشــَفَتْيِه َفَعاقـِـٌل." )أمثــال 10: 19(.

فــإذا تكلّمــَت كثــرياً، ال يمكــن أن تتفــادى 
اخلطــأ أبــداً. كمــا حيذرنــا الكتــاب املقــدس مــن كــرة 
الــكالم حــى يف خماطبــة اهلل، األمــر اذلي حيتــاج أكرنــا 

ــة 5: 1 – 2 (: ــه يف )جامع ــاه إيل إىل االنتب

اهللِ،  َبْيــِت   
َ

إِل تَْذَهــُب  ِحــَن  َدَمــَك 
َ
ق "اِْحَفــْظ 

ــْم  ُه نَّ
َ
ــاِل، ل ُهَّ ــِم َذبِيَحــِة الْ ــْن َتْقِدي ــَرُب ِم

ْ
ق
َ
ــتَِماُع أ االْس

َ
ف

ْع  ـُـْرِ ــَك َوالَ ي ــَتْعِجْل َفَم . الَ تَْس ِّ ــشَّ ــِل ال ــوَن بَِفْع
ُ
الَ ُيَبال

ــَماَواِت  نَّ اهلَل ِف السَّ
َ
اَم اهللِ، ل ــدَّ

ُ
اٍَم ق

َ
ــِق ك  ُنْط

َ
ــَك إِل ُب

ْ
ل
َ
ق

ــًة".
َ
لِيل

َ
ــَك ق ــْن َكَِماتُ ــَك تِلَُك ِ ِلل

َ
ْرِض، ف

َ
 ال

َ
ــَت َع نْ

َ
وَأ

ــس  ــذب لي ــر أن الك ــاً: »تذك ــم يوم ــال يل أحده ق
خطيــة أكــرب مــن الكــذب بالرتنيــم.« نعــم، لقد ســمعت 
ــس  ــل واتلكري ــليم الاكم ــات التس ــون لكم ــاً يرنم أناس
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الفائــق هلل، مثــل: »ســلمت قلــيب، خصصــت حــيب... أنــا 
ــون مــن  ــوا هــم أنفســهم يتهرب  جبملــي...« واكن

ُ
ــَك ك ل

دفــع القليــل مــن ماهلــم لعمــل الــرب. هــذان موقفــان 
ــليم  ــتعداً لتس ــاً مس ــن حق ــم تك ــإن ل ــان، ف متناقض
ــك  ــدري أن ــك؟! أال ت ــاذا تقــول هل ذل ــك للــرب، مل حيات
ســتعطي أمامــه حســاباً عــن لك لكمــة قلتهــا أو رنمتهــا 

ــره؟ يف حم

نقـرأ يف األصحـاح نفسـه مـن سـفر اجلامعـة مـا 
يشـري إىل أننـا سنُسـأل عن ما نقـوهل ونرنمـه ونصليه، 
وال جمـال بعـد ذلك ألن نقول: »إنه سـهو« )ع 6(، ألننا 
سـنعطي حسـاباً عـن لك لكمـة خايلة مـن اإلخالص 

وبعيـدة عـن اتلطبيـق. ونتابع يف )جامعـة 5: 3(:

َْهــِل  ــْوَل الْ
َ
ــْغِل، َوق ةِ الشُّ َ ــثْ

َ
ِت ِمــْن ك

ْ
ــَم يَــأ

ْ
ُل نَّ الْ

َ
"ل

اَِم."
َ
ــك

ْ
ةِ ال َ ــثْ

َ
ِمــْن ك
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وفـي الرتمجـة اتلفسرييـة، كتـاب احليـاة:

ــاء،  ــرة العن ــن ك ــم م ــالم انلائ ــراود األح ــا ت “فكم
كذلــك أقــوال اجلهــل تصدر عــن اإلفــراط يف الــكالم.”

ــث  ــل، وحدي ــة اجله ــكالم إذاً يه عالم ــرة ال فك
ــة  ــن دون احلاج ــه م ــرة كالم ــن ك ــرف م ــل يُع اجلاه
ــن  ــدر ع ــل تص ــوال اجله ــث أن »أق ــر، حي ــل آخ إىل ديل
كتــاب  اتلفســريية،  )الرتمجــة  الــكالم  يف  اإلفــراط 
احليــاة(. مــا هــو جــذر املشــلكة؟،  أعتقــد أنــه يكمــن 
يف أن اللســان هــو عضــو ال يُْضبَــط، وذلــك اســتناداً إىل 

ــوب: ــوهل يعق ــا يق م

ْن 
َ
َحــٌد ِمــَن انلَّــاِس أ

َ
ــاَ يَْســَتِطيُع أ

َ
َســاُن، ف

ِّ
ــا الل مَّ

َ
"وَأ

".
ً
 ُمِميتــا

ً
ــوٌّ ُســّما

ُ
. ُهــَو َشٌّ الَ يُْضَبــُط، َمْمل َُ يـُـَذهللِّ

 )يعقوب 3: 8(

وهــم  ألســنتهم،  يضبطــون  الــكالم ال  فكثــريو 
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كثــريون يف جمتمعاتنــا املعــارصة. ألــم تكــن يومــاً برفقة 
ــري اذلي  ــه الكث ــك بكالم ع رأس ــدَّ ــل ص ــرأة أو رج ام
ــداً؟ مــا هــو أصــل املشــلكة؟  ــه لــن ينتــي أب تعتقــد أن
إنــه لســان ال يُْضبــط؛ إن كــرة الــكالم ديلــل أكيــد ىلع 

ــط. ــاً غــري منضب ــاً متعب ــاك قلب أن هن

املرض الثاين: الكالم البطال

يقول يسوع يف )مى 12: 36 (:

ــُم 
َّ
ــٍة َيَتَك

َ
ال ــٍة َبطَّ ُكــْم: إِنَّ ُكَّ َكَِم

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
"َولِكــْن أ

يــِن."  يَــْوَم ادلِّ
ً
 ُيْعُطــوَن َعْنَهــا ِحَســابا

َ
بَِهــا انلَّــاُس َســْوف

ــة  ــة بطال ــن لك لكم ــال ع ــنقف ونُس ــا، س ــا م يوم
الـَـٍة« أظــن هو  نطقنــا بهــا، واملقصــود بالعبــارة »لَكَِمــٍة َبطَّ
لك لكمــة ال عمــل هلــا، عديمــة اجلــدوى، غــري خملصــة، 
ــا. ويف  ــة تلطبيقه ــة صادق ــال ني ــاالة، وب ــال مب ــت ب قيل

ــاًل:  عظتــه ىلع اجلبــل يؤكــد يســوع قائ
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ــا َزاَد  ــْم، الَ الَ. َوَم ــْم َنَع اَُمُكــْم: َنَع
َ
ــْل ِلَُكــْن ك "بَ

ــِر." )مــى 5: 37(. ي ِّ ــَن الشِّ ــَو ِم ـِـَك َفُه  ذل
َ

َع

هنــا عبــارة تثــري ادلهشــة، فــإذا عمدنــا إىل اتللكــم 
بمــا يزيــد ىلع حقيقــة مــا نقصــد، جاحنــن إىل املبالغــة 
ــا  ــه، فإنن ــري حمل ــد اذلي يف غ ــة واتلوكي ــري الروري غ

ــر« أي مــن إبليــس.  ــك نتلكــم »مــن الري بذل

ــح  ــات نص ــه يف لكم ــر لك ــع األم ــمحوا يل أن أض اس
ــذه  ــأن ه ــدك ب ــه«. أع ــا ال تعني ــل م ــيطة: »ال تق بس
القاعــدة البســيطة ســتغري حياتــك إذا طبقتهــا؛ ســتصبح 
ــذ اآلن  ــارة من ــذه العب ــة ه ــرِّب ممارس ــر. َج ــاناً آخ إنس
ــٍذ شــخصاً أفضــل. وملــدة ســنة، وســتجد نفســك حينئ

املرض الثالث: النميمة

وَِشايَِة َبْنَ َشْعبَِك." )الوين 19: 16(.
ْ
"الَ تَْسَع ِف ال
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ــاية، ويه  ــزع إىل الوش ــكالم اذلي ي ــة يه ال انلميم
تتضمــن كالم الكــذب واملبالغــة واملكــر واخلبــث. يُلقب 
الشــيطان يف العهــد اجلديــد بـ »إبليــس – Devil « ، ويه 
ــتي، املشــهر –  ــوايش، املش ــاين يعــي »ال مــن أصــل يون
“Slanderer”«. هــذا هــو جــذر املعــى وقصــد الكتــاب 
املقــدس مــن ذلــك اللقــب؛ فــإن كنــت تتعامــل بانلميمة 
ــت تعمــل عمــل الشــيطان، تقــوم مقامــه  والوشــاية، فأن
وتُمثِّلــه؛ فعلينــا أن حنــذر ال مــن رش انلميمــة فحســب، 

بــل ومــن قبلوهــا مــن اآلخريــن أيضــاً. 

 
َ

ــَوٍة َوُهــَو َيــْزُِل إِل
ْ
َقــٍم ُحل

ُ
ــاِم ِمْثــُل ل اَُم انلَّمَّ

َ
"ك

َْطــِن." )أمثــال 18: 8(. َمَــاِدِع الْ

مــا أصــدق هــذه اللكمــات يف اتلعبــري عــن الطبيعــة 
ــة! فعندمــا نســمع مــا يــيء إىل أحدهــم، يشء  البري
َقٍم 

ُ
ــاِم ِمْثــُل ل اَُم انلَّمَّ

َ
مــا يف أعمــاق قلوبنا يفــرح! فـــ "ك

م إيلــك لَُقــم انلميمة  ــَوٍة..." كــن يقظــاً عندمــا تُقــدَّ
ْ
ُحل
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احللــوة ئلــال تبتلعهــا، فــي ســامة وإن استســغتها، قاتلة 
ــم  ــري س ــا، ي ــا نبتلعه ــواً. وعندم ــا حل وإن اكن طعمه

الغــرية يف حياتنــا.

َالِــِط 
ُ

ــاَ ت
َ
، ف َّ وَِشــايَِة ُيْفــِي الــرِّ

ْ
ــاِع بِال "اَلسَّ

.)19  :20 )أمثــال  َشــَفَتْيِه"  ُمَفتِّــَح 
ْ
ال

الحظ مـدى الرتابط بـن هذه األمـراض املختلفة، 
فإصغـاؤك إىل انلميمـة جيعلـك مـن املحرضـن عليها؛ 
املروقـة،  األشـياء  يف  ويتعامـل  سـارقاً  يقبـل  فمـن 
يكـون رشيـكاً يف الرقـة وحمرضـاً عليهـا يف نظـر 
القانـون. هكذا أيضاً بالنسـبة إىل انلميمـة. إذا أصغيت 
ام متسـلياً حبديثـه؛ فقد رصت حمرضاً ىلع  إىل كالم انلمَّ

انلميمـة. هـذا مـا يقـوهل اهلل يف )مزمـور 15: 1 – 3(:

ــُكُن  ــْن يَْس نَِك؟ َم
َ
ــك ــْزُِل ِف َمْس ــْن َي ، َم ــا َربُّ "يَ

 ، ــقَّ َ ــُل الْ َعاِم
ْ
ــاِل، َوال َم

َ
ك

ْ
ــالُِك بِال ــَك؟ السَّ ْدِس

ُ
ــِل ق ِف َجَب
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ــانِِه، َوالَ  ـَـِي بِلَِس ِي الَ ي
َّ

ــِه. ال بِ
ْ
ل
َ
ــْدِق ِف ق ــُم بِالصِّ

ِّ
ُمَتَك

ْ
َوال

ــِه." ِريبِ
َ
 ق

َ
ــياً َع ــُل َتْعيِ ــِه، َوالَ َيِْم اً بَِصاِحبِ ــُع َشّ يَْصَن

هنــاك عــدة متطلبــات للســكن يف حــرة اهلل 
ــرب(،  ــق )أي بال ــل باحل ــال، العم ــلوك بالكم ــاً: الس دائم
ــاك  ــب. وهن ــاق القل ــى يف أعم ــدق ح ــم بالص واتللك
ــع  ــان؛ ُصن ــاية باللس ــا: الوش ــي جتنبه ــياء ينب ــة أش ثالث

ــع:  ــع نتاب ــدد الراب ــب. ويف الع ــري القري ــّر، وتعي ال

"َوالرَِّذيُل ُمَْتَقٌر ِف َعْينَْيِه،..." )مزمور 15: 4(.

ــة  ــة العربي ــام”( )الرتمج ــو “انلم ــا ه ــل هن )والرذي
اجلديــدة، املشــرتكة(.

ــا  ــن علين ــن، لك ــي باآلخري ــاً أال ن ــس اكفي فلي
أن نرفــض الواشــن وانلمامــن أيضــاً؛ علينــا أال نــأكل 
ــا مســمومة،  ــا انلميمــة ألنه ــي تقدمه ــوة ال ــم احلل اللق
ومــا أكــر الروابــط والصداقــات الــي تســممت بســببها!



هل حيتاج لسانك إىل شفاء54

املرض الرابع: الكذب

ــبة  ــة املناس ــتخدام اللكم ــذر يف اس ــويخ احل ــي ت ينب
لوصــف هــذا املــرض اللســاين. فــي وصفــه ملــا يقــوم بــه 
بعــض املبريــن، اســتخدم أحدهــم املصطلــح الســاخر 
ــريية.«  ــر اتلبش ــاً »اتلقاري ــة!« عوض ــر اتلبهريي »اتلقاري
ذلــك أن املبــر يــرى أمامــه مئــي شــخص يتقدمــون 
ــر املشــهد يف  إىل األمــام يف محلتــه االنتعاشــية، فيبهِّ
تقريــره إلرســايلته )أي يضيــف قليــاًل مــن ابلهــارات( 
جاعــاًل املائتــن مخســمائة! فهــل هــذا كــذب أم مبالغــة 
بريئــة؟ إنــه كــذب بــال شــك! إنــي ال أقصــد أن أنتقــد 
أحــداً، لكــن مــن الــروري لــل واحــد منــا أن ينتبــه 

وأن حيتــاط، ئلــال جيــد نفســه اكذبــاً.

يتحــدث احلكيــم يف )أمثــال 6: 16 – 19( عــن ســبعة 
أشــياء يبغضهــا اهلل، وابلغضــة لكمــة قويــة جــداً. هــذا 

مــا يقــوهل اكتــب األمثــال: 
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ــُة  َرَه
ْ
ــْبَعٌة ِهَ َمك ، َوَس ــرَّبُّ ــا ٱل ــتَُّة ُيْبِغُضَه ــِذهِ ٱلسِّ "َه

ٌة 
َ
ــافِك ــٍد َس يْ

َ
ــاٌن َكِذٌب، أ ــٌة، لَِس ــوٌن ُمَتَعاِلَ ــِه:  ُعُي َنْفِس

ــُة  يَع ــٌل َسِ رُْج
َ
ــًة، أ ــَاراً َرِديَئ

ْ
ف
َ
ــُئ أ ــٌب يُنِْش

ْ
ل
َ
، ق

ً
 بَِريئا

ً
ــا َدم

َكِذيــِب، َوَزارُِع 
َ ْ
وءِ، َشــاِهُد ُزوٍر َيُفــوهُ بِال  ٱلسُّ

َ
ََريَــاِن إِل ٱلْ

ــَوٍة.." ــْنَ إِْخ ــاٍت َب ُخُصوَم

ــاك  ــا اهلل، هن ــي يبغضه ــبعة ال ــذه الس ــن ه ــن ب م
ــان: ــط باللس ــة ترتب ثالث

أواًل: "لَِساٌن َكِذٌب".

َكِذيِب".
َ
ثانياً: "َشاِهُد ُزوٍر َيُفوهُ بِال

ثاثلاً: "َوَزارُِع ُخُصوَماٍت َبْنَ إِْخَوٍة".

ــن  ــان؟ إذاً، م ــات إال باللس ــزرع اخلصوم ــف تُ وكي
بــن ســبعة أشــياء يبغضهــا الــرب هنــاك ثالثــة تتعلــق 
ــذب.  ــان بالك ــة يرتبط ــن اثلالث ــان م ــان، واثن باللس
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ــاً: ــال 12: 22( أيض ــات )أمث ــده لكم ــا تؤي ــذا م وه

ـْدِق  وَن بِالصِّ
ُ
َعاِمل

ْ
ا ال مَّ

َ
ـِذٍب، أ

َ
ـَراَهـُة الـرَّبِّ َشَفَتا ك

َ
"ك

ـرَِضـاهُ."
َ
ف

َراَهــُة 
َ
وال جمــال للحيــاد يف هــذه اللكمــات، فإمــا "ك

ــار  ــا. واخلي ــط بينهم ــاهُ." وال وََس ــا "رَِض " وإم ــرَّبِّ ال
ــن: ــن آخري ــن نقيض ــو ب ــدد ه ــذا الع ــر يف ه اآلخ

الصــدق أو الكــذب وال ثالــث هلمــا. فإمــا أن نقــول 
ــع بــرىض اهلل، أو نكــذب فنقــدم هل مــا  الصــدق فنتمت

يكــره.

ــن  ــري م ــظ بالكث ــا حنتف ــلكة يف أنن ــن املش وتكم
ــة اهلل ال  ــع أن لكم ــا، م ــة يف أذهانن ــاحات الرمادي املس
تتوافــق مــع هــذا اللــون. أمــا إذا تتبعنــا أصــول الكذب، 
فإننــا نكتشــف أن إبليــس هــو مصــدر الكــذب لكــه؛ 
إنهــا حقيقــة خميفــة! وهاكــم مــا يؤكدهــا مــن لكمــات 
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ــال يســوع ألوئلــك املتدينــن ورجــال  يســوع نفســه. ق
ــن يف عــره: ادلي

بِيُكْم تُِريُدوَن 
َ
ٍب ُهَو إِبْلِيُس، َوَشـَهَواِت أ

َ
ْنُتـْم ِمْن أ

َ
"أ

ُبْت 
ْ
ْم يَث

َ
َـْدءِ، َول

ْ
تَّـاالً لِلنَّـاِس ِمَن ال

َ
ـوا. َذاَك َكَن ق

ُ
ْن َتْعَمل

َ
أ

ـِذِب 
َ
ك

ْ
ـَم بِال

َّ
يْـَس فِيـِه َحـٌق. َمـَى تََكل

َ
ُه ل نَـّ

َ
َـقِّ ل ِف الْ

اِب." ذَّ
َ
ك

ْ
بُـو ال

َ
اٌب وَأ ـذَّ

َ
نَُّه ك

َ
ُ، ل

َ
ـا ل ـُم ِممَّ

َّ
إِنََّمـا َيَتَك

َ
ف

ــة  ــا آتي ــا، إنم ــة ختــرج مــن أفواهن فــل لكمــة اكذب
ــة،  ــة وخميف ــرى، مهم ــة أخ ــت حقيق ــس. بقي ــن إبلي م
تتعلــق بمــرض الكــذب، ويه أنــه مــرض مميــت، إال إذا 

ــه. ــفاء من ــا بالش ــاه وتمتعن قاومن

َوالرَِّجُســوَن  ُمْؤِمنِــَن 
ْ
ال وََغــْيُ  َائُِفــوَن 

ْ
ال ــا  مَّ

َ
"وَأ

ــُع  ــاِن وََجِي
َ
ْوث

َ
ــَدةُ ال ــَحَرةُ وََعَب ــاةُ َوالسَّ نَ ــوَن َوالزُّ

ُ
َقاتِل

ْ
َوال

ُمتَِّقــَدةِ بَِنــاٍر َوكِْرِيــٍت، 
ْ
ةِ ال َُحــْيَ َذبَــِة، َفَنِصيُبُهــْم ِف الْ

َ
ك

ْ
ال

ــا 21: 8(. ــاِن". )رؤي ــْوُت اثلَّ َم
ْ
ــَو ال ِي ُه

َّ
ال
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الحــظ املشــمولن بهــذه ادلينونــة: اخلائفــون أو 
املشــرتكة(،  اجلديــدة،  العربيــة  الرتمجــة  )»اجلبنــاء« 
ــة  ــة العربي ــون أو )»األواغد« الرتمج ــن، الرجس غرياملؤمن
اجلديــدة، املشــرتكة(، القاتلــون، الزنــاة، الســحرة أو 
ــاب  ــريية، كت ــة اتلفس ــياطن« الرتمج ــون بالش )»املتصل
احليــاة(، عبــدة األوثــان، مجيــع الكذبــة أو )»ادلجالــن« 
الرتمجــة اتلفســريية، كتــاب احليــاة(. فــال جمال للتســاهل 
ةِ  َُحْيَ أو اتلغــايض؛ فمصــري هــذا املــرض وصاحبــه "ِف الْ
ُمتَِّقــَدةِ بَِنــاٍر َوكِْرِيــٍت". فــإذا ُســلِّم أحدهــم إىل املــوت 

ْ
ال

ــا  ــت: إم ــا قل ــرر م ــا أك ــا أن ــر. وه ــى األم ــاين، انت اثل
ــوت. ــا امل الشــفاء مــن مــرض الكــذب، وإم

ــي                        ــة اهلل، وفـ ــن مدين ــرأ ع ــا نق ــفر الرؤي ــي س فـ
)رؤيــا 22: 15( باتلحديــد نقــرأ عــن أوئلــك املطروحــن 

ــة: ــارج املدين خ

ــَة 
َ
َقَتل

ْ
ــاَة َوال نَ ــَحَرَة َوالزُّ ــِكاََب َوالسَّ

ْ
 ال

ً
ــا نَّ َخارِج

َ
"ل
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."؛ فعــى 
ً
ِذبــا

َ
ــاِن، َوُكَّ َمــْن ُيـِـبُّ َويَْصَنــُع ك

َ
ْوث

َ
وََعَبــَدَة ال

ــن  ــى م ش
ُ
ــد أن أ ــل أري ــاره: ه ــدد خي ــا أن حي لكٍّ مّن

ــا مســتعد ألن أخــر نفــي إىل  مــرض الكــذب، أم أن
ــاه   إذا قاومن

ّ
ــت، إال ــل وممي ــذب قات ــرض الك ــد؟ فم األب

ــفينا. وُش

املرض اخلامس: التملق

ِد 
َ
ُه ق نَـّ

َ
، ل ِيُّ ـِد اْنَقـَرَض اتلَـّ

َ
ُه ق نَـّ

َ
، ل ـْص يَـا َربُّ

ِّ
"َخل

ـِذِب ُكُّ 
َ
ك

ْ
ُمـوَن بِال

َّ
. َيَتَك بَـَشِ

ْ
َمَنـاُء ِمـْن بَِي ال

ُ
اْنَقَطـَع ال

ُموَن. 
َّ
ٍب1 َيَتَك

ْ
ـٍب َفَقل

ْ
َواِحٍد َمَع َصاِحبِِه، بِِشـَفاهٍ َملَِقٍة، بَِقل

ـَم 
ِّ
ُمَتَك

ْ
ال َسـاَن 

ِّ
َوالل َملَِقـِة 

ْ
ال ـَفاهِ  الشِّ َجِيـَع  الـرَّبُّ  َيْقَطـُع 

. ِشـَفاُهَنا َمَعَنا.  ُ ِسـنَتَِنا َنَتَجرَّ
ْ
ل
َ
ـوا: »بِأ

ُ
ال

َ
ِيـَن ق

َّ
َعَظائِـِم، ال

ْ
بِال

ْيَنـا؟". )مزمـور 12: 1 – 3(.
َ
َمـْن ُهـَو َسـيٌِّد َعل

ــك لإلشــارة إىل النفــاق )انظــر  ــن ومســتور. وذل ــْن، ُمْعلَ )1(  فقلــب: أي بَقلْبَ

ترجــات أخــرى(.
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ــاليق  ــاط األخ ــن االحنط ــة م ــا حال ــف داود هن يص
ــد اإلنســان، ولســنا أمــام صــورة خمتلفــة عمــا هــو  عن
ــون،  ــاء قليل ــاء واألمن ــوم؛ فاألتقي ــا ايل ــائد يف اعملن س
ــِذِب ُكُّ َواِحــٍد َمــَع 

َ
ك

ْ
ُمــوَن بِال

َّ
وانلتيجــة أن انلــاس "َيَتَك

ــٍة..." وهــا يه دينونــة اهلل املعلنــة  ــَفاهٍ َملَِق ــِه، بِِش َصاِحبِ
َملَِقــِة 

ْ
ــَفاهِ ال ىلع مثــل أوئلــك: "َيْقَطــُع الــرَّبُّ َجِيــَع الشِّ

ــاب يف                   ــا الكت ُرن ــِم،..." وحيذِّ ِ َعَظائ
ْ
ــَم بِال

ِّ
ُمَتَك

ْ
ــاَن ال َس

ِّ
َوالل

ــاًل: ــال 26: 28( قائ )أمث

َملـِـُق 
ْ
َفــُم ال

ْ
ــَاِذُب ُيْبِغــُض ُمنَْســِحِقيِه، َوال

ْ
َســاُن ال

ِّ
"اَلل

".
ً
يُِعــدُّ َخَرابــا

ــودان  ــا يق ــول كالم املتملقــن، كالهم ــق وقب فاتلمل
)أي  َصاِحَبــُه  ُيْطــرِي  ِي 

َّ
ال "اَلرَُّجــُل  اخلــراب.  إىل 

ــُط  ــاة( يَبُْس ــاب احلي ــريية، كت ــة اتلفس ــه« الرتمج »يتملق
ْيــِه." )أمثــال 29: 5(.

َ
ًة لِرِْجل

َ
َشــَبك
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إنهــا حقيقــة لََمْســتها باتلجربــة العمليــة بعــد 
ســنوات عديــدة يف اخلدمــة؛ فهنــاك مــن جياملــون 
بكلمــات اتلملُّــق واإلطــراء غــري خُملِصــن، إذ أن هناك 
دوافــع أخــرى خلــف أســايلبهم هــذه. ولــوال نعمــة اهلل، 
ــرة،  ــن م ــر م ــق أك ــباك اتلمل ــاي يف ش ــت قدم النزلق
ولوجــدت نفــي ملزمــاً بأمــر مــا أو مرتبطــاً بعالقــة 
َملـِـُق 

ْ
َفــُم ال

ْ
مــا خــارج إرادة اهلل. تذكــر هــذا دائمــاً: "َوال

ِي ُيْطــرِي َصاِحَبــُه يَبُْســُط 
َّ

."، و "اَلرَُّجــُل ال
ً
يُِعــدُّ َخَرابــا

ــِه." ْي
َ
ًة لِرِْجل

َ
ــَبك َش

املرض السادس: التسرع يف الكالم

الرََّجــاُء  اَِمــِه؟ 
َ
ك ِف  َعُجــوالً   

ً
َســانا

ْ
إِن يْــَت 

َ
َرأ

َ
 "أ

ــَثُ ِمــَن الرََّجــاءِ بِــِه." )أمثــال 29: 20(. 
ْ
ك

َ
َاِهــِل أ

ْ
بِال

فالتــرع يف الــكالم جيعــل حانلــا أســوأ مــن حــال 
اجلاهــل، ويه حقيقــة قويــة ورصحيــة، ألن الكتــاب 
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ــال. ــول شــيئاً صاحلــاً عــن اجلهــل واجلُه املقــدس ال يق

ع  ــَرُّ ــن التَ ــدة م ــة واح ــن حال ــاب ع ــا الكت ثن حُيدِّ
ــه ذلــك الَعجــول  يف الــكالم، وعــن اثلَّمــن اذلي تكلَِّف
َمــر اهلل مــوىس أن يقــف أمــام الشــعب وأن 

َ
املتــرع: أ

ــم الصخــرة فيخــرج منهــا مــاٌء للشــعب. لكــن  يَُكلّ
ــاًل  ــع قائ ــعب فاندف ــن الش ــداً م ــاً ج ــوىس اكن اغضب م
ِمــْن هِذهِ 

َ
َمــَرَدةُ! )أي املتمــردون(، أ

ْ
َهــا ال يُّ

َ
هلــم: "اْســَمُعوا أ

ــدد 20: 10(.  ــفر الع ــاًء؟." )س ــْم َم ُك
َ
ــِرُج ل ْ ــَرةِ نُ ْخ الصَّ

ــرة  ــذه الصخ ــن ه ــم م ــرج لك ــا أن خن ــى “أعلين بمع
ثــم  احليــاة(.  اتلفســريية، كتــاب  )الرتمجــة  مــاًء؟” 
ــر             ــا )انظ ــن أن يُكلّمه ــداًل م ــرة ب ــوىس الصخ رضب م
عــدد 20: 7 – 12(. لقــد عــرب مــوىس عــن عــدم طاعتــه 
للــرب مــن خــالل لكمــات مترعــة، األمــر اذلي جعلــه 
ــم أرض  ــول معه ــعب وادلخ ــادة الش ــاز قي ــد امتي يفق

ــور 106: 32 – 33(: ــه )مزم ــا يصف ــذا م ــد؛ ه املوع
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ــوَس  ى ُم
َّ
ذ
َ
ــأ ــىَّ تَ ــَة َح ــاءِ َمِريَب  َم

َ
ــَخُطوهُ َع ْس

َ
"وَأ

ــَفَتْيِه." ــَرَط بَِش
َ
ــىَّ ف ــُه َح وا ُروَح ــرُّ َم

َ
ــْم أ ُه نَّ

َ
ــبَبِِهْم. ل بَِس

ــرط  ــؤدي إىل أن نُف ة ت الحــظ التشــخيص: روح مــرَّ
بشــفاهنا، أي أن نتجــاوز حدودنــا بالــكالم، األمــر اذلي 
يكلفنــا الكثــري مــن االمتيــازات والــرباكت؛ أال ينبــي 
ع يف الــكالم، فنحــي  علينــا أن حنــذر مــن التَــَرُّ

ــة؟ ــة فادح ــارة روحي ــن خس ــنا م أنفس
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الفصل السادس

جذر املشكلة

لقــد َوّفــر اهلل يف لكمتــه نعمــة لشــفاء اللســان، أمــا 
اخلطــوة املبدئيــة يف حتقيــق هــذا الشــفاء، فــي اتلعــرُّف 
ىلع جــْذر املشــلكة. إن شــهادة لكمــة اهلل املكتوبــة 
ــان  ــالك اللس ــذر لك مش ــا: ج ــس فيه ــة ال لب واضح

ــوع: ــال يس ــب. ق ــن يف القل يكم

ــوا 
ُ
وِ اْجَعل

َ
ــَجَرَة َجيِّــَدةً َوَثَمَرَهــا َجيِّــداً، أ ــوا الشَّ

ُ
"اِْجَعل

 
ُ

ــَرف ــِر ُتْع ــَن اثلََّم ْن ِم
َ
، ل

ً
ــا ــا َرِديّ ــًة َوَثَمَرَه ــَجَرَة َرِديَّ الشَّ

ُمــوا 
َّ
ْن َتَتَك

َ
ْيــَف َتْقــِدُروَن أ

َ
ــاِع! ك

َ
ف
َ
ْوالََد ال

َ
ــَجَرةُ. يـَـا أ الشَّ

ــب 
ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
ــْن ف ــُه ِم إِنَّ

َ
اٌر؟ ف ْشَ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــاِت وَأ اِلَ بِالصَّ
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ــِح  ِ ال ــْزِ الصَّ
َ
ك

ْ
ــَن ال ــُح ِم ِ ال ــاُن الصَّ َس

ْ
ــُم. اَِلن َف

ْ
ــُم ال

َّ
َيَتَك

ــَن  ــُر ِم ي ِّ ــاُن الشِّ َس
ْ
ــاِت، َواِلن اِلَ ــِرُج الصَّ ــب ُيْ

ْ
َقل

ْ
ِف ال

ــى 12: 33 – 35(. وَر." )م ُ ــشُّ ــِرُج ال ــِر ُيْ ي ِّ ــْزِ الشِّ
َ
ك

ْ
ال

الشــجرة يه القلــب، واثلمــر هــو الــكالم؛ فاللكمات 
الــي ختــرج مــن الفــم، حتــدد حالــة القلــب؛ اللكمــات 
ــرة  ــات الري ــح، واللكم ــب صال ــري إىل قل ــة تش الصاحل
ــون  ــا أن يك ــر؛ إّم ــب رديء رشي ــري إىل قل ــة تش الرديئ
القلــب صاحلــاً أو رشيــراً، ومــا يفيــض بــه القلــب عــرب 

الشــفتن يشــري إىل حمتــواه.

عندمـا يفيـض بعـض املـاء القليل مـن واعء كبري، 
ونـرى أنَّ املـاء اذلي انسـكب هو مـاء قـذر، ال حنتاج 
إىل أن نفحـص مـا تبـى يف الـواعء من مـاء، فهو مجيعه 
قـذر أيضـاً؛ هذا ينطبـق ىلع قلوبنـا، فإن اكنـت مملوءة 
بالر وانلجاسـة وعدم اإليمان، فإننـا ننطق بكلمات 

فــاسدة تشري إىل احلالـة السائدة فــي هـذه القلوب.
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ــوب  ــع )يعق ــى م ــن م ــاه م ــا قرأن ــارن  اآلن م نلق
ــض  ــن اتلناق ــوب ع ــدث يعق ــث يتح 3: 9 -12( ، حي

ــول:  ــا فيق ــون منهم ــاين املتدين ــن يع ــب الذلي واتلقل

ــْد 
َ
ِيــَن ق

َّ
َعــُن انلَّــاَس ال

ْ
"بـِـِه ُنَبــارُِك اهلَل اآلَب، َوبـِـِه نَل

ــٌة 
َ
ــُرُج بََرك ْ ــِد تَ َواِح

ْ
ــِم ال َف

ْ
ــَن ال ــْبِه اهللِ. ِم  ِش

َ
ــوا َع نُ تََكوَّ

ــوُر  ُم
ُ
ــِذهِ ال ــوَن ه ْن تَُك

َ
ــَوِت أ ــا إِْخ ــُح يَ

ُ
ــٌة! الَ يَْصل ْعَن

َ
َول

ــَدٍة  ــْنٍ َواِح ــِس َع ــْن َنْف ــُع ِم بِ
 يُنْ

ً
ــوع ــلَّ يَنُْب َع

َ
ل
َ
ــَذا! أ

َ
هك

ــَع  ْن تَْصَن
َ
ــٌة أ ــَوِت تِيَن ــا إِْخ ــِدُر يَ ــْل َتْق ؟ َه ــرَّ ُم

ْ
ــْذَب َوال َع

ْ
ال

ذلـِـَك يَنُْبــوٌع يَْصَنــُع َمــاًء 
َ
؟ َوالَ ك

ً
ْرَمــٌة تِينــا

َ
ْو ك

َ
، أ

ً
َزْيُتونــا

"!
ً
ــا  َوَعْذب

ً
ــا َماِل

ــجرة يف  ــوع والش ــوريت ايلنب ــوب ص ــتخدم يعق يس
هــذه الفقــرة؛ ويقــول إّن شــجرة اتلــن ال تصنــع زيتونــاً 
أبــداً، فنــوع الشــجرة حيــدد نــوع اثلمــر. إنهــا الصــورة 
ــي اســتخدمها يســوع، فالشــجرة يه القلــب  ــا ال عينه
واثلمــر هــو الــكالم. ثــم يقــول يعقــوب بــأن مــاًء ُمــراً 
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ماحلــاً خيــرج مــن نبــع ميــاه يــدل ىلع أن مــاء انلبــع لكــه 
مــٌر ومالــح.«

هاتــان الصورتــان )ايلنبــوع والشــجرة( متوازيتــان، 
ــري  ــة تش ــجرة الردي ــن؛ فالش ــتا متطابقت ــا ليس إال أنهم
إىل اإلنســان القديــم، أمــا الصاحلــة فتشــري إىل اإلنســان 
اجلديــد يف يســوع املســيح؛ فالقديــم ال يســتطيع أن ينتــج 
ــة  ــراراً: الطبيع ــوع م ــده يس ّك

َ
ــا أ ــذا م ــاً، ه ــراً صاحل ثم

اجلســدية القديمــة ال تنتــج إال ثمــراً يتناســب مــع تلــك 
الطبيعــة. أمــا ايلنبــوع فهــو إشــارة إىل الــروح: ايلنبــوع 
العــذب انلــي هــو الــروح القــدس، أمــا ايلنبــوع املالــح 

املــر فهــو روح آخــر.

ــن  ــا، فنح ــاٍد م ــود فس ــم إىل وج ــري الف ــا يش فعندم
ــن: ــلكتن حمتملت ــام مش أم

ــم تتغــري  األوىل يه أن الطبيعــة القديمــة الفاســدة ل
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ــراً  ــة ثم ــذه الطبيع ــج ه ــي أن تنت ــن الطبي ــد، وم بع
ــس  ــر، لي ــل روح آخ ــي تدخ ــة ف ــا اثلاني ــداً؛ أم فاس
هــو روح اهلل، فينبــع ذلــك الــروح مــاًء جنســاً، وجوهــر 
ــة  ــب ادلاخلي ــة القل ــن: حال ــٌد يف احلاتل ــم واح اتلعلي
ــة  ــا إىل معرف ــذا يقودن ــم. وه ــن الف ــرج م ــا خي ــدد م حت
املزيــد عــن مشــلكة القلــب. يواجهنــا ســليمان يف 

ــة: ــة اتلايل ــال 4: 23( باحلقيق )أمث

ــارَِج  ــُه َمَ نَّ ِمْن
َ
ــَك، ل َب

ْ
ل
َ
ــْظ ق ــٍظ اْحَف َفُّ

َ
ــْوَق ُكِّ ت

َ
"ف

ــاةِ." ََي الْ

“خمــارج احليــاة” تعــي “ينابيــع احليــاة” )الرتمجــة 
العربيــة اجلديــدة املشــرتكة(. وهــذا يتوافــق مــع 
ــث  ــوب، حي ــتخدمها يعق ــي اس ــوع ال ــورة ايلنب ص
تشــري امليــاه اخلارجــة مــن ايلنبــوع إىل حالــة ايلنبــوع 
ــا وردت يف  ــال 4: 23( كم ــات )أمث ــر يف لكم ــه. انظ لك

ــرتكة: ــدة املش ــة اجلدي ــة العربي الرتمج
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ــع  ــه ينابي ــك، ألن من ــظ قلب ــرب احف ــن لك تك “م
ــاة.” احلي

فاملصــدر هــو القلــب إذاً، ســواء فــاض مــن خــالل 
حياتــك أو مــن خــالل لســانك؛ فــإذا اكن املصــدر 
ــدر  ــراً؛ إن اكن املص ــه طاه ــع من ــا ينب ــراً، اكن م طاه

ــاً. ــداً أيض ــه فاس ــع من ــا ينب ــداً، اكن م فاس

اآلن نستطيع أن نضـع لكمات )عربانين 12: 15 – 16( 
فـي سيـاق حـديثنـا:

َحــٌد ِمــْن نِْعَمــِة اهللِ. 
َ
 َيِيــَب أ

َّ
 "ُماَِحِظــَن ئِلَــا

ــَس  ، َفَيتََنجَّ
ً
ــا ــَع انْزَِعج ــَراَرٍة َويَْصَن ــُل َم ْص

َ
ــَع أ

ُ
 َيْطل

َّ
ــا ئِلَ

 
ً
ــتَبِيحا ْو ُمْس

َ
 أ
ً
ــا ــٌد َزانِي َح

َ
ــوَن أ  يَُك

َّ
ــا ــُيوَن. ئِلَ ثِ

َ
ــِه ك ِ ب

ــُه." ــاَع بَُكورِيََّت ــَدٍة بَ ــٍة َواِح
َ
ل

ْ
ك

َ
ــِل أ ْج

َ
ِي ل

َّ
ــو، ال ِعيُس

َ
ك
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ــا  ــه باعه ــة 2 مــن حــق عيســو، لكن ــت ابلكوري اكن
وخرهــا. ويمكــن أن حنظــى حنــن مــن اهلل بمــا 
يشــبه ابلكوريــة مــن خــالل وعــد إلــي خــاص؛ فــإذا 
ــا  ــم نســلك كمــا حيــق هلــذا الوعــد، خنــر بكوريتن ل
ــا، تمامــاً كمــا حــدث مــع اجلواســيس العــرة  ومرياثن

ــليب. ــر س ــاءوا بتقري ــن ج اذلي

ويرجــع ســبب ســلوك عيســو هــذا إىل أصــل مــرارة 
ــرارة يف  ــرت امل ــد أثم ــوب، وق ــه يعق ــد أخي ــه ض يف قلب
حياتــه فأفســدتها، وقادتــه إىل خســارة بكوريتــه، أنظــر 
)تكويــن 25: 19 – 34(. فجــذر املشــلكة اكن مغروســاً يف 

أعمــاق القلــب.

)2(   البكوريــة: كان البكــر يتمتــع بامتيــازات خاصــة عنــد اليهــود، منهــا نيابــة 

ــه نصيــب أكــر  ــه، وأن يكــون ل ــه، وأخــذه نصيــب اثنــن مــا ألبي البكــر ألبي

ــكار يف  ــن األب ــون ع ــاب الالوي ــم ن ــرب )ث ــل لل ــه الكام ــة، وتكريس ــن الرك م

ــة 21: 17(. ــوت(، انظــر )خــروج 22: 29( و )تثني الكهن
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ــذور(  ــل )أو ج ــن أص ــدس م ــاب املق ــا الكت حيذرن
املــرارة يف القلــب، قــد تــؤدي إىل أن يتنجــس بــه آخرون 
أيضــاً؛ ففســاد اللســان وســوء اســتخدامه مــرض معــٍد. 
ــليب،  ــم الس ــرة بتقريره ــيس الع ــاء اجلواس ــا ج عندم
بمــرض  اجلميــع  الشــعب لكــه، وأصيــب  أفســدوا 
الســلبية واتلخــاذل؛ هــذا هــو أحــد أســباب تعامــل اهلل 
ــٍد. ــة واهتمــام، فهــو مــرٌض ُمْع مــع هــذا املــرض جبدي

ــة  ــر الاكمن ــذور ال ــن ج ــرى ع ــة أخ ــاك أمثل وهن
يف قلوبنــا، والــي تظهــر مــن خــالل ألســنتنا، فتســبب 
ــن  ــا اهلل. م ــي أعده ــة ال ــلب الربك ــي تس ــالك ال املش
هــذه اجلــذور نذكــر الغيــظ، وانلجاســة، وعــدم اإليمان، 
والكربيــاء. فمهمــا اكنــت طبيعــة اجلــذور يف قلوبنــا، ال 
بــد وأن تظهــر نفســها مــن خــالل الــكالم. ربمــا نريــد 
ــة  ــون نعم ــا أن يك ــد لكالمن ــاء ونري ــون لطف أن نك
للســامعن، لكــن الغيــظ يســمم لكماتنــا، ويســود 
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ــاًل  ــيئاً مجي ــول ش ــاول أن نق ــا، فنح ــظ علين روح الغي
وال نســتطيع. وقــد يــديع أحدنــا اإليمــان، إال أن 
جــذر عــدم اإليمــان يقــوده إىل مثــل مــا فعــل أوئلــك 
اجلواســيس العــرة اذليــن أضافــوا العبــارة “غــري 
أن...” إىل وعــود اهلل، ويصــدق هــذا أيضــاً ىلع انلجاســة 

ــاء. والكربي

اســمحوا يل أن أذكركــم جمــدداً بذلــك الطبيــب اذلي 
يعالــج مــرض ادلوســنتاريا: اكن يســأل أواًل، »كيــف 
حالــك؟«، لكنــه لــم يكــن يعتمــد ىلع إجابــة املريــض 
ــاًل  ــب قائ ــارع إىل الطل ــاكن يس ــؤال، ف ــذا الس ــن ه ع
ــال  ــو ق ــت ل ــل أن ــاذا تفع ــانك.« فم ــض، »أرين لس للمري

ــانك«؟. ــك اهلل، »أرين لس ل
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الفصل السابع

خطوات الشفاء األوىل

دعونــا ننظــر اآلن يف ثــالث خطــوات كتابيــة 
عمليــة بســيطة ختــص مشــلكة اللســان:

اخلطــوة األوىل: َســمِّ املشــلكة باســمها احلقيــي 
)خطيــة(.

األمانــة رضوريــة جــداً، فتربيــر املشــلكة أو اتلظاهــر 
بعــدم وجودهــا، وإخفاؤهــا أو اتلغــايض عنهــا مســتندين 
علــم  مصطلحــات  ببعــض  ومتالعبــن  الوهــم  إىل 
انلفــس ال حيــل املشــلكة أبــداً، حنتــاج إىل حلظــة صــدق 
مــع انلفــس. لقــد رأيــت ذلــك كثــرياً يف تعامــالت اهلل 
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مــع انلــاس: عندمــا خنتــرب موقــف الصــدق، يتحــرك اهلل 
ــماء  ــري األس ــذار وتغي ــالق األع ــا اخت ــا، أم ــل فين ويعم
فــال يــؤدي إىل عمــل اهلل. نقــول أحيانــاً: »يــارب، ملــاذا ال 
تســاعدنا؟« فيجيــب اهلل – وإن لــم نســمع – قائــاًل: »أنــا 
أنتظــر صدقــك وأمانتــك مــع نفســك ومــي.« هــذه يه 
اخلطــوة األوىل واألكــر أهميــة: ســمِّ مشــلكتك باســمها 
ــك  ــت قدمي ــد وضع ــون ق ــك، تك ــد ذل ــة(، بع )خطي

بالفعــل ىلع طريــق احلــل.

يميــل املتدينون إىل اســتخدام أســايلب كثــرية تلربير 
ــلكة؛  ــة املش ــر حقيق ــان، وتزوي ــتخدام اللس ــاءة اس إس
فحــن نعتقــد أن مــا نقــوهل غــري هــام، يقــول اهلل أن مــا 
نقــوهل يف منتــى األهميــة. وقــد ســبق وبينــا أنــك حتــدد 
ــَك  نَّ

َ
ــوع "ل ــال يس ــول. ق ــا تق ــالل م ــن خ ــريك م مص

ــَداُن." )مــى 12: 37(.  ــَك تُ ُر َوبَِكاَِم ــَرَّ ــَك تَتَ بَِكاَِم
إنــه أمــر خطــري، فــال تســتهن بــه أبــداً، بــل قــف وقفــة 
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ــاين، ويه  ــلكة يف لس ــن مش ــا أاعين م ــل: “أن ــدق وق ص
ــٍذ، تكــون جاهــزاً للخطــوة اثلانيــة. خطيــة.” حينئ

اخلطــوة اثلانيــة: اعــرتف خبطيتــك، واقبــل الغفــران 
واتلطهــري، نــرى هــذا بوضــوح يف )1يوحنــا 1: 7 – 9(:

َمــا ُهــَو ِف انلُّــورِ، 
َ
َنا ِف انلُّــورِ ك

ْ
ك

َ
"َولِكــْن إِْن َســل

َمِســيِح 
ْ
ــا َمــَع َبْعــٍض، َوَدُم يَُســوَع ال ــٌة َبْعِضَن

َ
ك ــا َشِ َن

َ
ل
َ
ف

َــا  يْــَس نلَ
َ
َنــا: إِنَّــُه ل

ْ
ل
ُ
ــٍة. إِْن ق ُرنَــا ِمــْن ُكِّ َخِطيَّ ابْنـِـِه ُيَطهِّ

َنــا 
ْ
َــقُّ فِيَنــا. إِِن اْعَتَف يْــَس الْ

َ
ْنُفَســَنا َول

َ
َخِطيَّــٌة نُِضــلُّ أ

َــا َخَطايَانَــا  ِمــٌن وََعِدٌل، َحــىَّ َيْغِفــَر نلَ
َ
ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ــٍم."
ْ
َرنَــا ِمــْن ُكِّ إِث َويَُطهِّ

ــة  ــة واألمان ــة الراح ــد أهمي ــن جدي ــظ م نالح
والصــدق؛ فــدم يســوع ال يطهــر يف الظلمة. فقــط عندما 
نــأيت إىل انلــور، نســتطيع أن نقبــل اتلطهــري بــدم يســوع. 
فــإذا ســلكنا يف انلــور، دم يســوع املســيح يطهرنــا 
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ــا  ــن. إن قلن ــا طاهري ــة وحيفظن ــن لك خطي ــتمرار م باس
إننــا بــال خطيــة، ويه املشــلكة احلقيقيــة الــي ذكرناهــا 
ــالكن يف  ــون س ــا، وال نك ــق فين ــس احل ــابقاً ولي س
ــا نعمــة اهلل. انلــور بــل يف الظلمــة، ذللــك ال تعمــل فين

أمــا اخليــار اثلــاين فهــو إن اعرتفنــا خبطايانــا، 
ــة  ــلكتنا احلقيقي ــة مش ــن بطبيع ــور مقري ــا إىل انل وجئن
وُمدركــن خلطورتهــا – فــاهلل »أمــن واعدل حــى يغفــر 
نلــا خطايانــا ويطهرنــا مــن لك إثــم؛« فــاهلل أمــن ألنــه 
وعــد وســيي بوعــده، وهــو اعدل ألن يســوع دفــع أجــرة 
ــر  ــتطيع اهلل أن يغف ــك، يس ــب. ذلل ــا ىلع الصلي خطايان

ــه. ــاوم ىلع عداتل ــن دون أن يس ــا م نل

ــا  ــا لكمــة اهلل بالغفــران واتلطهــري إذا اعرتفن تعدن
ــة اهلل وعداتلــه.  ــا أمان ــة تضمنه ــا، ويه حقيق خبطايان
ــا  ــه يطهرن ــب، لكن ــا فحس ــر نل ــرى أن اهلل ال يغف ون
ــر  ــا تتطه ــة، فعندم ــغ األهمي ــر بال ــذا أم ــاً. وه أيض
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قلوبنــا الــي منهــا ينابيــع احليــاة، ال نعــود نرتكــب 
ــد. ــا بع ــا نفســها فيم اخلطاي

ــم  ــرت، ث ــد ُغف ــاك ق ــدت أن خطاي ــاذا إذا اعتق فم
اكتشــفت باتلجربــة أنــك لــم تتطهــر بالفعــل؟ يف هــذه 
احلالــة، هنــاك عالمــة اســتفهام حــول حقيقــة غفــران 
خطايــاك؛ فــاهلل اذلي يغفــر، يطهــر أيضــاً، والعــدد 
ــد  ــدم وع ــران، يق ــد الغف ــا وع ــدم نل ــايب اذلي يق الكت
اتلطهــري أيضــاً، واهلل ال يقــف يف منتصــف الطريــق. إذا 
ــل  ــا، حنص ــن خبطايان ــة معرتف ــروط الالزم ــا ال حققن
ــروط،  ــق ال ــم حنق ــاً، وإذا ل ــري مع ــران واتلطه ىلع الغف
ــه. ــد لك ــر الوع ــل خن ــد، ب ــف الوع ــل ىلع نص ال حنص

ــلكة.  ــل، تنتــي املش ــا بالفع ــرت قلوبن فــإذا تطّه
ــم؛  ــن الف ــرج م ــا خي ــدد م ــب حت ــة القل ــر، حال تذك
القلــب الطاهــر والصالــح ال خيــرج كالمــاً جنســاً؛ 

الــكالم انلجــس يشــري إىل قلــب جنــس.
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إذاً، هناك مرحلتان مرتابطتان فـي هذه اخلطوة:

أواًل: نــأيت إىل انلــور معرتفــن وتائبــن إىل اهلل، وهــو 
أمــن واعدل يلغفــر نلــا خطايانــا؛ يمحــو ســجل املــايض 
وتــزول تلــك األشــياء الــي تتمــى لــو أنــك لــم تقلهــا، 

فتكــون بالفعــل كأنهــا لــم تكــن.

ــه  ــرج من ــا خي ــون م ــب، فيك ــر اهلل القل ــاً: يطه ثاني
ىلع لســانك طاهــراً أيضــاً، فــإن اكن قلبــك يمجــد اهلل، 
فكذلــك شــفتاك أيضــاً، نعــم، يعالــج اهلل مــرض اللســان 
والشــفتن مــن خــالل تعاملــه مــع حالــة القلــب 

ــة. ادلاخلي

اخلطـوة اثلاثلـة: ارفـض اخلطيـة، اخضـع وسـلم هلل. 
رفـض اخلطيـة واخلضـوع هلل وجهـان لعملـة واحـدة، 
وينبـي األخـذ بهما معـاً؛ ينبي أن تقـول »ال للخطية« و 
»نعـم هلل«، وكال اجلانبن رضوري، فـال يمكنك أن تقول 
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»ال للخطيـة« مـن دون أن تقول »نعـم هلل«، ألن ذلك يودل 
 ال بـد أن يمتلئ جمدداً من املشـلكة نفسـها؛ 

ً
فيـك فـرااغ

ال يمكنـك اهلروب مـن اخلطية دون اخلضوع والتسـليم 
هلل. يقـول بولس يف )روميـة 6: 12 -14(:

َمائـِـِت لـِـَيْ 
ْ
َِطيَّــُة ِف َجَســِدُكُم ال "إِذاً الَ َتْملَِكــنَّ الْ

ــٍم 
ْ
ْعَضاَءُكــْم آالَِت إِث

َ
ُمــوا أ تُِطيُعوَهــا ِف َشــَهَواتِِه، َوالَ ُتَقدِّ

ْمَواِت 
َ
ْحَيــاٍء ِمــَن ال

َ
أ
َ
ُمــوا َذَواتُِكــْم هللِ ك دِّ

َ
َخِطيَّــِة، بـَـْل ق

ْ
لِل

ــْن تَُســوَدُكْم، 
َ
َِطيَّــَة ل ــإِنَّ الْ

َ
ْعَضاَءُكــْم آالَِت بـِـّر هللِ. ف

َ
وَأ

ـْـَت انلِّْعَمــِة."
َ

ـْـَت انلَّاُمــوِس بـَـْل ت
َ

ْســُتْم ت
َ
نَُّكــْم ل

َ
ل

ــلم  ــن أستس ــل: »ال، ل ــة، ق ــداك اخلطي ــا تتح عندم
لــك، ولــن أقــدم أعضــاء جســدي خلدمتــِك، ولــن أقدم 
– بشــل خــاص – ذلــك العضــو األكــر إثــارة للمشــالك 
وهــو اللســان. أيتهــا اخلطيــة، ال يمكنــك الســيطرة ىلع 
لســاين فيمــا بعــد«، ثــم توجــه إىل اهلل قائــاًل: »يــارب، أنــا 
أســلم لســاين لــك، وأطلــب منــك أن تســيطر ىلع هــذا 
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ــر إىل  ــه.«، انظ ــيطر علي ــتطيع أن أس ــو اذلي ال أس العض
مــا يقــوهل يعقــوب عــن اللســان: 

ــاِت 
َ
اف َوالزَّحَّ ُيــورِ  َوالطُّ وُُحــوِش 

ْ
لِل َطْبــٍع  ُكَّ  نَّ 

َ
"ل

ــا  مَّ
َ
. وَأ ــَشِيِّ بَ

ْ
ــِع ال ْب ــَل لِلطَّ

َّ
ــْد تََذل

َ
ــُل، َوق

َّ
ــاِت يَُذل َْحِريَّ َوالْ

. ُهــَو  َُ ْن يـُـَذهللِّ
َ
َحــٌد ِمــَن انلَّــاِس أ

َ
ــاَ يَْســَتِطيُع أ

َ
َســاُن، ف

ِّ
الل

." )يعقــوب 3: 7- 8(.
ً
ا ُمِميتــا ــوٌّ ُســمًّ

ُ
َشٌّ الَ يُْضَبــُط، َمْمل

عليــك أن تقبــل حقيقــة عــدم قدرتك علـــى تذيلل 
ــتطيع  ــط تس ــدة فق ــوة واح ــان؛ ق ــض( اللس )أو تروي
الســيطرة علـــى لســانك دائمــاً، إنهــا قــوة اهلل بالــروح 
القــدس، فعندمــا تغفــر خطايــاك ويتطهــر قلبـــك 
وتأتـــي خطايا اللســان لكـــي تتحــداك ثانيــة، عليك أن 
تقـــاوم قائــاًل: »لــن تتمكــي مــن لسانـــي فيما بعــد، أنا 
ــِك«. ثــم قــل للــروح القــدس؛ »أيهــا  أرفــض تقديمــه ل
الــروح القــدس، أنــا أســلم لــك لسانـــي، ســيطر عليــه، 
ألننـــي ال أســتطيع أن أفعــل ذلــك بنفــي.«، إذاً هنــاك 
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ثــالث خطــوات حلــل املشــلكة:

أوال: سمِّ املشلكة خطية، فهو اسمها احلقيي.

اهلل  غفــران  واقبــل  خبطيتــك،  اعــرتف   :
ً
ثانيــا

وتطهــريه.

: ارفــض اخلضــوع للخطيــة، وصمــم ىلع 
ً
ثاثلــا

التســليم هلل.

ــر  ــة اتلحري ــة عملي ــا قم ــليم هم ــوع والتس اخلض
والشــفاء، فأنــت تُســلم لســانك للــروح القــدس، ذلــك 

ــه. ــن تذيلل ــو اذلي ال يمك العض
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85 اهلدف من اللسان

الفصل الثامن

اهلدف من اللسان

تتعلـق  مشـلكة  لك  أصـل  أن  ورأينـا  نلـا  سـبق 
أن هـذا  الواضـح  قلوبنـا. ومـن  باللسـان يكمـن يف 
يعي أن اتلعامل مع مشـكالت اللسـان ينبـي أن يبدأ 
مـن جذورهـا، أي مـن القلـب. وحتدثنا عـن اخلطوات 
اثلـالث الـي ينبـي أن خنطوهـا يف معاجلـة املشـالك 
املتأصلـة يف قلوبنـا، والـي تظهـر مـن خالل ألسـنتنا:

أواًل: ســمِّ املشــلكة باســمها، أي اخلطيــة؛ كــن 
ــاس  ــل إال ىلع أس ــاهلل ال يتعام ــك، ف ــع نفس ــاً م صادق

ــق. ــو روح احل ــدس ه ــروح الق ــق، وال احل
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ــب  ــري حس ــران واتلطه ــل الغف ــرتف واقب ــاً: اع ثاني
ــا 1: 9(: ــد اهلل يف )1 يوحن وع

ِمــٌن وََعِدٌل، َحــىَّ 
َ
َنــا ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ْ
"إِِن اْعَتَف

ــاهلل ال  ــٍم." ف
ْ
ــْن ُكِّ إِث ــا ِم َرنَ ــا َويَُطهِّ ــا َخَطايَانَ َ ــَر نلَ َيْغِف

ــب  ــر القل ــه يطه ــب، لكن ــايض فحس ــا امل ــر خطاي يغف
أيضــاً متعامــاًل مــع جــذور املشــلكة. بعــد ذلــك، تبــدأ 

ــور. ــدة بالظه ــار اجلدي اثلم

ثاثلــاً: ارفــض اخلطيــة واخضــع هلل؛ قــل »ال للخطية« 
ــدس،  ــروح الق ــلِّْم لل ــة وَس ــض اخلطي ــم هلل«؛ ارف و»نع
ــة  ــوة وفاعلي ــيطر بق ــادر ىلع أن يس ــد الق ــو الوحي فه

ــانك. ــتمرارية ىلع لس واس

ــليم هلل  ــوع والتس ــب اخلض ــدرس جان ــا ن دعون
ــة،  ــوة اثلاثل ــيب اخلط ــد جان ــو أح ــع، وه ــورة أوس بص
حنتــاج أواًل أن نفهــم الســبب اذلي مــن أجلــه أعطانــا 
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اخلالــق لســاناً، وجنــد مبتغانــا هــذا يف لكمــة اهلل 
ــارش،  ــص مب ــالل ن ــن خ ــس م ــن لي ــة، لك املكتوب
ــة يف  ــة اجلميل ــك األمثل ــد تل ــام أح ــا أم ــن هن فنح
ــن  ــرة م ــتخلص فك ــث نس ــدس، حي ــاب املق الكت
ــنا  ــد أنفس ــاً، نلج ــاب مع ــن الكت ــن م ــط فقرت رب
أمــام إعــالن جديــد ال نــراه يف أيٍّ مــن الفقرتــن ىلع 

ــراد. انف

أمــا الفقرتــان يف هــذه احلالــة فإحداهمــا مــن العهــد 
القديــم واألخــرى مــن اجلديــد، األوىل يه األصــل 
ــل  ــة جتع ــها بطريق ــرة نفس ــاس للفق ــة يه اقتب واثلاني
املعــى اخلــي يف العهــد القديــم ظاهــراً وواضحــاً. نقــرأ 

ــم: ــد القدي ــن العه أواًل م

ُه َعْن يَِميِي  نَـّ
َ
َماِم ِف ُكِّ ِحٍن، ل

َ
ـُت الـرَّبَّ أ

ْ
"َجَعل

ُروِح.  َواْبَتَهَجـْت  ـِي، 
ْ
ل
َ
ق ـِرَح 

َ
ف ِللِـَك  تََزْعـَزُع. 

َ
أ ـاَ 

َ
ف

." )مزمـور 16: 9-8(
ً
 يَْسـُكُن ُمْطَمئِّنا

ً
يْضـا

َ
َجَسـِدي أ
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الرتمجــة  يف  اللكمــات  هلــذه  أدق  ترمجــة  وجنــد 
اليســوعية حيــث جندهــا يف )مزمــور 16: 8-9( حســب 

ــة3: ــذه الرتمج ه

“جعلــت الــرب أمــايم يف لك حــن، فإنــه عــن يميي 
ــدي  ــدي وجس ــج جم ــرح وابته ــك ف ــزع. ذلل ــال أتزع ف

أيضــاً سيســكن ىلع رجــاء”.

يف يــوم اخلمســن، وعندمــا حــل الــروح القــدس ىلع 
اتلالميــذ وجــاءت مجــوع انلــاس تتســاءل عمــا حيــدث، 
قــام بطــرس وقــدم عظتــه الشــهرية. وقــد حتــدث بطرس 

بســتاين  )مثــل  الرتجــات  بعــض  تعتمــد  الرتجمــة:  هــذه  )3(  حســب 

ــد  ــا تعتم ــر، بين ــري للمزام ــيم الع ــرية( التقس ــة التفس ــك والرتجم وفانداي

غرهــا )مثــل الرتجمــة الكاثوليكيــة اليســوعية( التقســيم اليونــاين كــا يف 

ــث  ــة ب “Vulgate” حي ــة املعروف ــة الالتيني ــبعينية، ويف الرتجم ــة الس الرتجم

يجمــع املزمــوران 9 و10 يف مزمــور واحــد هــو 9، ثــم يقســم املزمــور 147 إىل 

مزموريــن هــا 146، 147 أمــا الرتجمــة العربيــة الجديــدة )املشــرتكة( فتعتمــد 

ــواس. ــن أق ــاين ب ــري، وتضــع التقســيم اليون التقســيم الع
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عــن حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه، مستشــهداً بمقاطــع 
كثــرية مــن العهــد القديــم، لــي يربهــن أن يســوع هــو 
ــي اقتبســها  ــن اهلل بالفعــل. أحــد املقاطــع ال املســيا اب
بطــرس اكن )مزمــور 16: 8-9(، وجنــد نــص االقتبــاس 

يف )أعمــال 2: 25-26( حيــث يقــول بطــرس:

ــاِم ِف  َم
َ
ــرَّبَّ أ َرى ال

َ
ــُت أ ْن

ُ
ــِه: ك ــوُل فِي نَّ َداُوَد َيُق

َ
"ل

تََزْعــَزَع. ِللـِـَك ُسَّ 
َ
ــُه َعــْن يَِميــِي، لـِـَيْ الَ أ نَّ

َ
ُكِّ ِحــٍن، أ

ــُكُن   َسيَْس
ً
ــا يْض

َ
ــِدي أ ــىَّ َجَس ــاِن. َح ــَل لَِس

َّ
ــِي َوَتَهل

ْ
ل
َ
ق

ــاٍء."  رََج
َ

َع

فـإذا وضعنـا العبـارة »ذللـك فـرح قلـيب وابتهـج 
جمـدي« مـن العهـد القديـم مـع العبـارة الـي تقابلها 
َل لَِسـاِن."، 

َّ
ِي َوَتَهل

ْ
ل
َ
لِـَك ُسَّ ق من العهـد اجلديد: "ِلَ

يفـر  بينمـا  جمـدي«،  »ابتهـج  يقـول:  داود  أن  جنـد 
َل 

َّ
بطرس هـذه اللكمات بالـروح القدس قائـاًل: "َوَتَهل

لَِسـاِن." وهـذا يشـري إىل حقيقـة أساسـية هامـة:
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لســاين هــو جمــدي! ملــاذا؟ ألن اخلالــق أعطــى 
لــل منــا لســاناً مــن أجــل غــرٍض ســاٍم هــو تمجيــده. 
بهــذا املعــى تكــون ألســنتنا يه جمدنــا، فاللســان هــو 
العضــو اذلي نمجــد بــه اخلالــق ونرفعــه فــوق اجلميــع. 
وهــذا يقودنــا إىل نتيجــة عظيمــة األهميــة، ويه أن 
ــاءة  ــو إس ــه اهلل، ه ــد ب ــان ال نمج ــتخدام للس لك اس
ــن  ــي م ــدف الرئي ــو، ألن اهل ــك العض ــتخدام ذلل اس
اللســان هــو تمجيــد اهلل. للنظــر اآلن يف عبــارة بولــس 

املشــهورة يف )روميــة 3: 23(:

َمْــُد اهلل". ويف  ْعَوَزُهــْم 
َ
وَأ وا 

ُ
ْخَطــأ

َ
أ َِميــُع  الْ "إِِذ 

ــد  ــع ق ــاة: »ألن اجلمي ــاب احلي ــريية، كت ــة اتلفس الرتمج
ــد اهلل«. ــا يمج ــوغ م ــن بل ــزون ع ــم اعج ــأوا، وه أخط

ليــس جوهــر اخلطيــة هــو بالــرورة اقــرتاف جريمة 
مــا، بــل هــو يف عجــز اإلنســان عــن تمجيــد اهلل، أو عدم 
قدرتــه ىلع احليــاة ملجــد اهلل، وقــد جيــادل أحدهــم قائاًل: 
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ــيء إىل  ــا ي ــل م ــم أفع ــا ل ، فأن ــيَّ ــق ع ــذا ال ينطب »ه
جمــد اهلل.« ولكــي أســألك أن تفحــص لســانك وكيــف 
ــو  ــان ه ــن اللس ــد م ــدف األوح ــر، اهل ــتخدمه. تذك تس
تمجيــد اهلل، ولك اســتخدام ال يمجــد اهلل هــو اســتخدام 
ــتطيع أن  ــد يس ــان واح ــود إنس ــد بوج ــئ وال أعتق خاط
ــت  ــانه لك الوق ــتخدم لس ــه اس ــة إن ــكل أمان ــول ب يق
ملجــد اهلل. ذللــك، ينبــي أن نقــر بصــدق مــا ذهــب إيلــه 
بولــس عندمــا قــال إن اجلميــع أخطــأوا، وهــم اعجــزون 
عــن بلــوغ مــا يمجــد اهلل؛ فــإن لــم تكــن هــذه العبارة 
صادقــة يف لك نــوايح احليــاة األخــرى، ىلع ســبيل اجلدل، 

فــي صادقــة يف ناحيــة اللســان بــال شــك.

لســان  يلتقيــان ىلع  انلــار  مــن  نــواعن  هنــاك 
اإلنســان:

ــان  ــان اإلنس ــرم يف لس ــم تُ ــن جهن ــار م أواًل: ن
ــوب: ــول يعق ــن اهلل. يق ــود م ــري املول ــئ غ اخلاط
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ِف  ُجِعــَل  ــَذا 
َ
ــِم. هك

ْ
اِلث ــُم 

َ
َعل نَــاٌر!  َســاُن 

ِّ
الل

َ
"ف

ــْرُِم  ــُه، َويُ
َّ
ــَم ُك ْس ِ

ْ
ــُس ال

ِّ
ِي يَُدن

َّ
ــاُن، ال َس

ِّ
ــا الل ْعَضائَِن

َ
أ

ــوب 3: 6(. ــَم." )يعق ــْن َجَهنَّ ُم ِم ــْرَ ــْوِن، َويُ
َ
ك

ْ
ــَرَة ال ِ َدائ

هــذه انلــار تأيت مــن جهنــم نفســها، وثمرهــا ونتاجئها 
ــن،  ــوم اخلمس ــرت ي ــرى ظه ــاراً أخ ــن ن ــة. لك جهنمي
ــد أن  ــن يري ــن اذلي ــع املفدي ن اهلل جمتم ــوَّ ــا ك عندم
يســتخدمهم ملجــده ىلع األرض، واكن مصــدر تلــك 
ــدس األيت  ــروح الق ــار ال ــي ن ــاً، ف ــاً أيض ــار خمتلف انل
ــد عملــت تلــك انلــار  ــم. وق مــن الســماء ال مــن جهن
ــردت  ــة، فط ــن يف العلي ــك املنتظري ــنة أوئل أواًل يف ألس
نــار اهلل نــار جهنــم مــن ألســنتهم القديمــة؛ نعــم، لقــد 
ــار جهنــم بنــار الطهــارة والقداســة وتمجيــد  تبدلــت ن

ــال 2: 4-1(: ــات )أعم ــظ لكم ــه. الح اهلل وتعظيم

 
ً
َِميــُع َمعــا َْمِســَن َكَن الْ ــا َحــَرَ يَــْوُم الْ مَّ

َ
"َول

ــا  َم
َ
ــَماءِ َصــْوٌت ك ــَن السَّ ــًة ِم ــٍس َواِحــَدٍة، َوَصــاَر َبْغَت بَِنْف
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َْيــِت َحْيــُث َكنُــوا   ُكَّ الْ
َ َ
ِمــْن ُهُبــوِب رِيــٍح َعِصَفــٍة َوَمــأ

ــْن  ــا ِم َه نَّ
َ
أ
َ
ــَمٌة ك ــَنٌة ُمْنَقِس ِس

ْ
ل
َ
ــْم أ ُه

َ
ــَرْت ل ــَن، َوَظَه َجالِِس

َِميــْع ِمــَن   الْ
َ
 ُكِّ َواِحــٍد ِمْنُهــْم. َواْمَتــأ

َ
نـَـاٍر َواْســَتَقرَّْت َع

ــَرى،  ْخ
ُ
ــَنٍة أ ِس

ْ
ل
َ
ــوَن بِأ ُم

َّ
وا َيَتَك

ُ
ــَدأ ــُدِس، َواْبَت ُق

ْ
وِح ال ــرُّ ال

ــوا." ْن َيْنِطُق
َ
وُح أ ــرُّ ــُم ال ْعَطاُه

َ
ــا أ َم

َ
ك

أواًل،  ألســنتهم  يف  القــدس  الــروح  عمــل  لقــد 
إذ منحتهــم نــار اهلل مــن الســماء أســلوباً جديــداً 
ــاب بعــد  ــد الكت ــه تلــك األلســنة. ويؤك يســتخدمون ب
ذلــك بــأن لك مــا اكنــوا يقولونــه بعــد ذلــك إنمــا اكنــوا 
يعظمــون بــه اهلل ويمجدونــه؛ صــاروا يســتخدمون 
ألســنتهم يف الغــرض اذلي خلقــت مــن أجلــه: تمجيــد 
اهلل. واملفتــاح هنــا هــو تســليم اللســان للــروح القــدس. 

ــس 5: 18-17(: ــس يف )أفس ــده بول ــا يؤك ــذا م ه

ــَن  اِهِم
َ
ــْل ف ــاَء بَ بَِي

ْ
غ

َ
ــوا أ ـِـَك الَ تَُكونُ ــِل َذل ْج

َ
ــْن أ "ِم

ــِه  ِي فِي
َّ

ــِر ال َْم ُروا بِالْ
َ
ــك . َوالَ تَْس ــرَّبِّ ــيَئُة ال ــا ِهَ َمِش َم
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وِح". ــرُّ ــوا بِال ــِل اْمَتلُِئ ــُة، بَ َاََع الْ

ينبــي أن نأخــذ هاتــن الوصيتــن معــاً كمــا همــا 
ــالف ىلع  ــة، ال خ ــر خطي ــْكر باخلم ــياق: السُّ يف الس
ذلــك؛ ولكــن عــدم االمتــالء بالــروح القــدس هــو 
ــة  ــل أهمي ــت أق ــر ليس ــة األم ــاً! فوصي ــة أيض خطي

مــن وصيــة انلــي.

ــْكر:  ــن السُّ ــن م ــن خمتلف ــص بنوع ــويح انل وي
ــْكر باالمتــالء بالــروح القــدس  ــْكر باخلمــر، والسُّ السُّ
أو مــن الــروح. وقــد تقبــل هــذه احلقيقــة إذا تذكــرت 
ــع  ــأل اجلمي ــا امت ــن، عندم ــوم اخلمس ــدث ي ــا ح م
ــاكرى.  ــتهزئون بالس ــم املس ــدس فوصفه ــروح الق بال
والواقــع أنهــم، وإن لــم يكونوا ســاكرى باخلمــر، اكنوا 
ســاكرى بامتالئهــم مــن الــروح القــدس، األمــر اذلي 
خيتلــف تمامــاً عــن ُســْكر اخلمــر. بعــد ذلــك يتابــع 

بولــس قائــاًل:
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َوتََســابِيَح  بَِمَزاِمــَي   
ً
َبْعضــا َبْعُضُكــْم  ِمــَن 

ِّ
"ُمَك

 . وبُِكــْم لِلــرَّبِّ
ُ
ل
ُ
ــَن ِف ق ِمــَن َوُمَرتِّلِ نِّ ــٍة، ُمَتَ َغِنَّ ُروِحيَّ

َ
وَأ

ــوَع  ــا يَُس َن ــِم َربِّ ٍء ِف اْس  ُكِّ َشْ
َ

ــٍن َع ــاكِِريَن ُكَّ ِح َش
الحــظ   .)20-19  :5 )أفســس  َواآلِب."  هللِ  َمِســيِح، 

ْ
ال

ــارة  ــد العب ــارشة بع ــأيت مب ــي ت ــن« وال ــة »ملكم اللكم
ــروح«. ــوا بال »امتلئ

ــف  ــاً تص ــر موضع ــة ع ــد مخس ــد اجلدي ويف العه
أناســاً ممتلئــن أو يمتلئــون بالــروح. يف لك موضــع 
منهــا، اكن اإلظهــار األول يبــدأ يف الفــم، فـــ »مــن فضلــة 

ــم«. ــم الف ــب يتلك القل

ــار  ــي اإلظه ــدس، يأتـ ــروح الق ــئ بال ــا تمتل عندم
ــك  ــتخدام لسانـ ــدأ باس ــك؛ فيب ــالل فم ــن خ األول م
للتســبيح والرتتيــل والشــكر وكـــل كـــالم يمجــد 
ــي  ــر والتش ــن اتلذم ــاً ع ــن، عوض ــي األخري اهلل ويب
ــذا  ــان. وهك ــدم اإليم ــن إىل ع ــع األخري ــاد ودف واالنتق
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يتحــول اجتــاه اســتخدام لســانك لكيــاً مــن الســلب إىل 
ــاب. اإلجي

ــالك  ــول مش ــن حل ــٌل م ــل ح ــون ل ــي أن يك ينب
ــن  ــف ع ــال يكــي أن نتوق ــاً، ف ــاً إجيابي ــة اجتاه اخلطي
ــرب، ال  ــل ينبــي أن نتســلََّح بال ــا، ب ــة م ارتــكاب خطي
ــنتنا،  ــول إىل ألس ــن الوص ــس م ــع إبلي ــي أن نمن يك
بــل ينبــي أن نســلم ألســنتنا للــروح القــدس. »امتلئــوا 

ــالج. ــو الع ــذا ه ــن«، ه ــروح … ملكم بال
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الفصل التاسع

أمهية االعتراف

نــرى يف هــذا الفصــل كيــف أنَّ اســتخدام اللســان 
بصــورة صحيحــة، يربطنــا – بطريقــة خاصــة – بيســوع 
ــس  ــوع كرئي ــة يس ــا خدم ــا. أم ــس كهنتن ــيح رئي املس
كهنــة، فــي خدمــة أبديــة مســتمرة يف الســماء؛ فبعــد 
أن تعامــل مــع خطايانــا بموتــه وقيامتــه وصعــوده، دخــل 
ــدي اذلي  ــا األب ــس كهنتن ــة رئي ــال خدم ــوع يف جم يس
ــس  ــوع كرئي ــرب يس ــل ال ــرة اهلل. ويعم ــا يف ح يمثلن
ــرتاف  ــرتف االع ــو أن نع ــد، وه ــرط واح ــا ب ــة نل كهن
ــالة إىل  ــب الرس ــوهل اكت ــا يق ــذا م ــنتنا. وه ــن بألس احلس

ــن: العرباني
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ــَوةِ  ْع َكُء ادلَّ ــوَن، ُشَ يُس ِقدِّ
ْ
ــَوةُ ال ــا اِلْخ َه يُّ

َ
ــمَّ أ ــْن َث "ِم

ــِه  َهَنتِ
َ
ــَس ك ــا َوَرئِي ــوَل اْعِتَافَِن ــوا َرُس ــَماوِيَِّة، الَِحُظ السَّ

ــن 3: 1(. ــوَع" )عرباني ــيَح يَُس َمِس
ْ
ال

الحــظ أن يســوع هــو رئيــس كهنــة اعرتافنــا، 
ــس  ــيح كرئي ــوع املس ــا بيس ــا يربطن ــو م ــا ه فاعرتافن
ــرتاف،  ــن االع ــارغ م ــرد الف ــان املج ــا اإليم ــة. أم كهن
فإنــه يعيــق عمــل رياســة الكهنــوت مــن أجلنــا. 
ــدة  ــو قاع ــت، ه ــا الصام ــوق، ال إيمانن ــا املنط فاعرتافن

ــا. ــة اعرتافن ــس كهن ــيح كرئي ــل املس عم

ــن وأن  ــا احلس ــن اعرتافن ــداً أن نعل ــم ج ــن امله م
ــاً: »أن  ــرتاف« حرفي ــة »اع ــي لكم ــه. وتع ــظ علي حناف
نقــول الــيء نفســه«؛ فاالعــرتاف يف ســياق موضوعنــا 
ــه، أي أن  ــا مــا يقــوهل اهلل يف لكمت هــو أن نقــول بأفواهن

ــة. ــة اهلل املكتوب ــع لكم ــة م ــا املنطوق ــق لكماتن تتواف
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عندمــا جنعــل لكماتنــا تتفــق بإيمــان مــع مــا 
ــارس خدمتــه  ــه، يســتطيع يســوع أن يُم يقــوهل يف لكمت
ــا إذا  ــرة اهلل، إّم ــي ح ــا فـ ــة فيمثلن ــس كهن كرئي
نطقنـــا باعــرتاف خاطــئ، فإننــا نعيــق خدمتــه هـــذه. 
ــده  ــا تؤك ــذا م ــا، ه ــه ىلع اعرتافن ــر لك ــد األم يعتم
الرســالة إلـــى العربانيــن مــرة تلــو املــرة، فبـاإلضافـــة 
إلـــى )عربانيــن 3: 1( نقــرأ )عربانيــن 4: 14( مــا يــي:

ـَماَواِت،  ِد اْجَتاَز السَّ
َ
َهَنٍة َعِظيٌم ق

َ
َا َرئِيـُس ك

َ
 نل

ْ
ـإِذ

َ
"ف

ــَرارِ )أي االعرتاف(."
ْ
ْك بِاِلق َنَتَمسَّ

ْ
ل
َ
يَُسوُع اْبُن اهللِ، ف

فاإلقــرار، أو االعــرتاف، هــو اذلي حيافــظ ىلع صلتنــا 
ــالة إىل  ــرأ يف الرس ــم. ونق ــة عظي ــس كهن ــوع كرئي بيس

العربانيــن مــرة أخــرى:

ُخـــوِل  بِـالـدُّ ثِـَقـــٌة  اِلْخــَوةُ  يَُّهــا 
َ
أ َــا 

َ
نل  

ْ
ــإِذ

َ
"ف

ـرََّســـُه 
َ
 ك

ً
ـــَداِس« بِــَدِم يَُســوَع، َطـِريقـــا

ْ
ق
َ
ـــى »ال

َ
إِل
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َجـَســـِدهِ، ْي 
َ
أ َِجـــاِب، 

ْ
بِـال  ،

ً
َحّيـــا  

ً
َحـِديثـــا َــا 

َ
 نل

ــٍب َصاِدق 
ْ
ْم بَِقل ـــى َبْيــِت اهللِ، نِلََتَقــدَّ

َ
ـــاِهٌن َعِظيــٌم َعل

َ
َوك

وُبَنــا ِمــْن َضِمــٍي 
ُ
ل
ُ
فِـــي يَِقــِن اِليَمــاِن، َمْرُشوَشــًة ق

ــْك  . نِلََتَمسَّ ــيٍّ ــاٍء نَقـِ ــا بَِمـ ْجَساُدنَـ
َ
ًة أ

َ
ــل ــٍر، َوُمْغتَِس يـ ِشـرِّ

ِمٌن." 
َ
ـِذي َوَعــــَد ُهـَو أ

َّ
نَّ ال

َ
، ل

ً
ـــَرارِ الرََّجـــاءِ َراِسخـــا

ْ
بِإِق

                                                 )عربانين 10: 19 -23(.

ــوع  ــن يس ــاب ع ــه الكت ــدث في ــرة يتح ــي لك م ف
ــة، يتحــدث أيضــاً عــن رضورة اتلمســك  كرئيــس كهن
باعــرتاف اإليمــان واعــرتاف الرجــاء؛ فاعرتافنــا – 
ــإن  ــا، ف ــا بيســوع كرئيــس كهنتن ــا – يربطن كمــا ذكرن
ــوع  ــل يس ــق عم ــرتاف، نعي ــذا االع ــك به ــم نتمس ل
ــرتاف رضوري  ــع أن االع ــا. والواق ــن أجلن ــويت م الكهن

ــا: ــل خالصن ــن أج م

ــَك، ِف  ــٌة ِمْن ِريَب
َ
ــُة ق َكَِم

ْ
ــوُل؟ »اَل ــاَذا َيُق ــْن َم "لِك

ــِي نَْكــِرُز 
َّ
ْي َكَِمــُة اِليَمــاِن ال

َ
بِــَك« أ

ْ
ل
َ
ِمــَك َوِف ق

َ
ف
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ــَت بَِفِمــَك بِالــرَّبِّ يَُســوَع، َوآَمْنــَت 
ْ
نَّــَك إِِن اْعَتَف

َ
بَِهــا: ل

نَّ 
َ
ْصــَت. ل

َ
ْمــَواِت، َخل

َ
اَمــُه ِمــَن ال

َ
ق
َ
نَّ اهلَل أ

َ
بِــَك أ

ْ
بَِقل

َخــاَِص."    
ْ
 بـِـِه لِل

ُ
َفــَم ُيْعــَتَف

ْ
، َوال ــِرِّ

ْ
ــَب يُْؤَمــُن بـِـِه لِل

ْ
َقل

ْ
ال

                                                  )رومية 10: 8 – 10(.

نالحــظ ثانيــًة ذلــك االرتبــاط املبــارش بــن القلــب 
ــال  ــا ق ــم، كم ــم الف ــب يتلك ــة القل ــن فضل ــم، فم والف
يســوع. واخلــالص يعتمــد ىلع أمريــن: اإليمــان يف 
ــالص« يف  ــة »خ ــا اللكم ــم. أم ــرتاف بالف ــب، واالع القل
ــل  ــاملة ل ــرية وش ــة كب ــي لكم ــدس، ف ــاب املق الكت
ــالل  ــن خ ــا م ــرت نل ــي توف ــاناته ال ــراكت اهلل وإحس ب
ــة  ــرباكت املادي ــن ال ــي تتضم ــيح، ف ــوع املس ــوت يس م
واجلســمية والروحيــة، املؤقتــة منهــا واألبديــة. لك هــذه 
الــرباكت الــي اشــرتاها نلــا يســوع بموتــه، تتلخــص يف 

ــالص« ــدة يه »اخل ــة واح لكم

نــوايح  لك  يف  اهلل  خــالص  مــلء  خنتــرب  ولــي 
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حياتنــا، ينبــي أن نعــرتف االعــرتاف احلســن؛ ينبــي أن 
نقــول بأفواهنــا مــا يقــوهل اهلل يف لكمتــه. وعندمــا يتوافــق 
ــلء  ــا إىل م ــون يف طريقن ــة اهلل، نك ــع لكم ــا م اعرتافن
بــراكت اهلل الُمَذَخــرة نلــا يف اخلــالص، ونتمتــع خبدمــة 
املســيح يف الســماء كرئيــس كهنتنــا األعظــم، فمــا اذلي 
ــا؟  ــلء خالصن ــول إىل م ــن ادلخ ــك م ــد ذل ــا بع يمنعن
نعــم، إن اعرتافنــا يربطنــا برئيــس كهنتنــا، ذللــك فــإن 

ــا. ــتوى اختبارن ــدد مس ــا حي ــوهل بأفواهن ــا نق م

دعونــا نعــد باختصــار إىل اتلوضيــح اذلي يشــبه 
ــوب: ــالة يعق ــفينة يف رس ــة الس ــان بدف اللس

ِمْقــَدارِ، 
ْ
، َوِهَ َعِظيَمــٌة بِهــَذا ال

ً
يْضــا

َ
ــُفُن أ " ُهــَوَذا السُّ

 
َ

ــٌة َصِغــَيٌة ِجــّداً إِل
َّ
َها رِيَــاٌح َعِصَفــٌة، تُِديُرَهــا َدف

ُ
َوتَُســوق

ــَو  ، ُه
ً
يْضــا

َ
َســاُن أ

ِّ
ــَذا الل

َ
ــِر. هك ُمِدي

ْ
ْصــُد ال

َ
ــاَء ق ــا َش َحْيُثَم

يَّ 
َ
ــٌة، أ

َ
لِيل

َ
ــاٌر ق ــَوَذا نَ . ُه

ً
مــا ــُر ُمَتَعظِّ ــٌي َويَْفَتِخ ــٌو َصِغ ُعْض

ــوب 3: 4 -5(. ــِرُق؟" )يعق ْ ــوٍد تُ
ُ
ُوق
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ُتَمثـل ادلفة بالنسـبة إىل السـفينة ما يمثله اللسـان 
ادلفـة  اسـتخدام  احليـاة؛  إىل  أو  اجلسـد  إىل  بالنسـبة 
بشـل صحيـح يوجـه السـفينة وجهـة صحيحـة، أمـا 
اسـتخدامها بشـل يسء فيؤدي إىل انكسـار السفينة. 
واألمـر نفسـه مـع اللسـان، اسـتخدام اللسـان بشـل 
صحيـح يقودنـا إىل انلجـاح وإىل اخلـالص يف ملئه، أما 
اسـتخدامه بشـل يسء فيؤدي إىل االنكسار والفشل.

ــر  ــدده املدي ــذي حي ــاه الـ ــفينة باالجت ــرك الس تتح
ــة  ــة بالطريق ــطة إدارة ادلف ــك بواس ــة(، وذل ــد ادلف )قائ
املناســبة. قــد تكــون ســفينة كبــرية اعبــرة للمحيطات، 
وهنــاك قبطــان ذو خــربة واســعة مســئول عنهــا، إال أن 
ــص  ــل خمت ــى لرج ــي أن تُعط ــة ينب ــئويلة إدارة ادلف مس
بذلــك، وال جيــوز للقبطــان أن يقــوم بذلــك ادلور بــداًل 
ــفينة إىل  ــاء الس ــت إرس ــأيت وق ــا ي ــة عندم ــه، خاص من
ــاً أن  ــه اعملي ــارف علي ــن املتع ــار م ــد ص ــاء. لق املين
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ــل  يصطحــب القبطــان خمتصــاً بــإدارة ادلفــة يتحمَّ
ــاء. ــا إىل املين ــفينة وتأمينه ــه الس ــئويلة توجي مس

ــا،  ــاء إلدارة حياتن ــا أكف ــت بأنن ــا وأن ــعر أن ــد نش ق
ــتطيع  ــاع ال نس ــف وأوض ــاً مواق ــاك دائم ــن هن ولك
ــتعانة بـــ  ــب االس ــر اذلي يتطل ــا، األم ــل معه اتلعام
»مديــر« يتحمــل مســئويلة قيــادة ســفينة حياتنــا، فمــن 
ــه  ــع! فل ــدس بالطب ــروح الق ــه ال ــر؟ إن ــذا املدي ــو ه ه
ــنتنا  ــتخدام ألس ــاعدتنا يف اس ــدرة ىلع مس ــده الق وح

ــن. ــرتاف احلس ــن االع ــنة، معرتف ــورة حس بص

الــروح القــدس هــو روح احلــق وهــو روح اإليمــان؛ 
ــيطر ىلع  ــا واملس ــرك أحاديثن ــو حم ــون ه ــا يك فعندم
ــد اهلل  ــة، تُمج ــة ونافع ــا إجيابي ــح مجيعه ــا، تصب لكماتن
إىل  أال حنتــاج مجيعــاً  حياتنــا.  إىل  براكتــه  وجتــذب 
ــا  ــا وإدارة دفته ــفينة حياتن ــيري س ــدس لتس ــروح الق ال
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ــروح القــدس هــو احلــل األعظــم  )اللســان(؟ نعــم، فال
ــان. ــان اإلنس ــلكة لس ملش

ــاً، ويقــول: » ال أحــد  يســمح اهلل نلــا بالفشــل أحيان
منكــم يســتطيع أن يضبــط لســانه بنفســه.« ثــم يقــول: 
ــادة  ــوه إىل قي ــن يدع ــل م ــراً، فه ــلت مدي ــي أرس »لكن
دفــة الســفينة؟« واآلن، مــا عليــك ســوى اتلجــاوب مــع 
ــة  ــالة املقرتح ــون الص ــد تك ــاطة، وق ــوة اهلل ببس دع

ــة حســنة: اتلايلــة بداي

أيها الروح القدس، 

أنا ال أستطيع أن أضبط لساين؛ 

تعال يا روح اهلل وسيطر عليه، 

سلم حيايت لقيادتك، 
ُ
أنا أ

أعطي لساناً يمجد اهلل.
 آمن.
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ــن.   ــن إجنلزي ــد لوادلي ــس يف اهلن ــك برن ودل ديري
وتعلــم كــدارس للغــة الالتينيــة وايلونانيــة يف جامعــي 
إيتــون واكمربيــدج، بربيطانيــا، حيــث حصــل ىلع زمالــة 
يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة مــن لكيــة كينــج.  وقــد 
ــة  ــا يف جامع ــة، كالهم ــة واآلرامي ــاً العربي درس أيض
اكمربيــدج واجلامعــة العربيــة فـــي أورشــليم.  باإلضافة 
إىل ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــري مــن اللغــات احلديثــة 

ــرى. األخ

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية يف اجليــش الربيطاين 
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ــاب  ــدأ يف دراســة الكت ــة، ب ــة اثلاني خــالل احلــرب العاملي
ــيح  ــع املس ــاة م ــرية للحي ــة مغ ــرب مقابل ــدس واخت املق
ــة: أواًل أن  يســوع.  ووصــل إلســتنتاجن مــن هــذه املقابل
يســوع املســيح يح، وثانيــاً، أن الكتــاب املقــدس حقيــي، 
ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان اإلســتنتاجان غــريا 
مســار حياتــه بالاكمــل.  فمنــذ ذلــك احلــن، كــرس حياتــه 

دلراســة وتعليــم الكتــاب املقــدس.

ــة«،  ــاة انلاجح ــح احلي ــه اإلذايع »مفاتي ــل برناجم ووص
ألكــر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترمجــات للغــة 
ــة،  ــة، واملنغويل ــة، واملالزي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
ــف  ــد أل ــا.  وق ــبانية واتلونغ ــامون، واإلس ــية، والس والروس
ــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل  أكــر مــن 50 كتاب
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد تُرج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

ــة. ــن 60 لغ ــر م بأك
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إن موهبــة ديريــك األساســية يه تفســري الكتــاب 
املقــدس وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد 
تســبب توجهــه الالطائــي والالمذهــيب يف جعــل تعايلمــه 
ــات  ــن لك اخللفي ــخاص م ــاعد األش ــاً وتس ــبة تمام مناس

ــة ــة وادليني العرقي
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