
١٠٩
�	 ــَ�ـا��� 
 

أذكيأذكياءولكنّ ولكنّاء ههممأغبي أغبي اءاء  
 

(Arabic - As wise, yet unwise) 
 

ىاِئأحب ..وم موديثنَا اليحهوعض:  ""أذكيأذكياءولكنّ ولكنّاء ههممأغبياء أغبياء "" 
 

 وِمنالرالِةسإلى أفس األس صاِماح الخَحأ ِمس نقرنالع اِم الخَِددشَس عإلى رالس شَابع عر : 
 

   أجِل أجِلننة ِمة ِميريررر ِش ِشامام األي األي ألن ألنقتَقتَ الو الوفتدينفتدين م ماءاءكمكم بل كح بل كحالءالءهه بالتدقيق ال كج بالتدقيق ال كج تسلكون تسلكونا كيفَا كيفَوونظرنظرفافا""
ذلكالال  ذلك  تكونوا أغبيتكونوا أغبياءاءبل فاهمين بل فاهمين م م ا هىا هىم م شيئة الرشيئة الرب١.""ب  
 

 منه م األذكي؟اء.إن اإلج ابها ِمة التى نتوقعالغَن ِةالبيالع ِمىظم أنّ.اس النّن هم هؤالء الذينِت باستطاعهم 
اِباستيعأكب رر ِم قدثقافةالعلم وال ن.والذين له مكَِل فذة اتٌ قدرِبسالم فير بإال الوِةقامشْ المرالنّاِتوع ِةاجح.والذين  
لهمم هارة وبراعة لفهم سريع لماِتقتضيس وق المال وانتهاز الفرص المِةواتيو .اجحار النَ لالستثمالذيني برزون 
بماِهوفذة فى الفنونب ِه إلى هِذ ونضيفُ.ختلفِة المِة القائم ة القاِدالنخبعلى كَةَر الشِّبس اإلالتأثير بِةعبي على ابىيج 
المعجتم بما يقدون ِممن بوٍثح مٍةقي فى الماالِتجختلفِة المالتى تع بالنفعود ولخَام الع يِةر اإلنساني.  
 

 على ر القاِد الكبير القلبوه .ميعاً جؤالِء هبين هزمي ويان اإلنسجتويا  ما ولكن بهة ال بأساب اإلجِهإن هِذ 
ة خاص .رينص على اآلخَاِل الخَب بالح التى تفيض القلوِب إلى تلكاسةة ماجفالح .وله حن على مئاِف دباع حعإشْ
 طرى ِعبيراق ع استنشَ دوناي نحسير أن العنِمإلنّه  .نديالِِان الونَ حن ِمومينرحى واألطفال المضر والموقينعلما
يِمفوح ناٍت كلمم عبرِةة بالفطرع نم حٍةبالقٍةاِد ص ال تنتظر قابُلم. وكلو انر اآلخَعِل ِفد رين عداًواني.والكتاب  
المقدس يِعجُلس نْ ِمتارخ نٍةل أمثةَداه ون الِذفليمى كتب عنهب ولسالر وُلسالٍة فى رسب ثَعا إليِه بهقوُل يا فيه: 
  ٢."خُخُا األا األههييأأ   بك بكتْتْححاا استر استر قد قديسينيسين القد القداءاءشَشَححأأ  نن أل أل..ككبِتبِتحح م مبِِبببة بسة بس وتعزي وتعزي كثيراً كثيراًحاًحاًا فرا فر لنَ لنَننألأل"
 

  إنالمجتمالنّع هو القاِداجح اِف على اكتشَر المِباِهوار واستثماه.والم جتمُل الفاِشعي دتةب النَوسسيطة  الب
التى لمِه تزرب عد.طفُئ ويو النّميض ور وهو وليدص غيرِههِد فى م.ي تأذى برِةؤيالم و ينوقعغُيضِف الطر ال كى 

يراهم. يصمحتى ِه أذني ال يسمع أنين المأسورين الذينقي دهمإبليس الخَوِد بقي ِةطي. فينَ اُهللا خلقَلقد واِها مشتىب  
 اَل استح اِهللارفِةع بمجتو يم إذا ل الذكاءإن .رىع البشَجتمم وتدمير فى المد هوَلع ِم ال لتكون.اة أفضَل حيعيشَلنَ

 .اء أغبياٍل بال جدنحنا فنَأ أس وإن.اء أذكيا حقاً كنّ التى أعطانا اهللا إياهابواِه الماما استخدنّس أحإن .اءبإلى غَ
  .كذلكا نَ اختيار فذاك أغبياء نكون وأن.انَ اختيارا قلنا كم فهذااء أذكي نكونِتنَافبإراد. األمر متروك إلرادِة اإلنسان

 

وح  الرِتوى لصِغا نصليتنَف .هواقب عُلم أو يتحهاري اخت ى ثمارجِنيوس ا اختارمع سئوٌل ما فينٍَد واِحكلُّ 
القدإنّنا . ا فى قلوبنَكاناً مطيِهس ونعمِمنفه ناِهللاِة كلم أن الذكاء والغب اء وهس لوكشَخِْصى  .فبولسالر يقوُلوُلس  :
:  بالقولضاًا أينَرِذ تحة اِهللاوكلم ."ةةيريررر ِش ِشامام األي األي ألن ألنقتَقتَ الو الوفتدينفتدين م ماءاءكمكم كح كح بْل بْلالءالءهه ال كج ال كج.. تسلكون تسلكونوا كيفَوا كيفَنظرنظراا"
 فى اء كانوا أذكياِتيِصخْ لشَصاًص ِقُلجس يس المقد والكتاب.الءها كجلكنَ سذر إن بال عنح فنَ."اءاءبيبيال تكونوا أغْال تكونوا أغْ"
  ٣.منه ثالثة ِمن عاءا جى م نحِكٍة قصيرالٍةج وفى ع.ظر اِهللا فى نَاءبي كانوا أغْمه ولكنّ.همظر أنفِسنَ
 

 ل األذكيأول األذكياء األغْاء األغْأوبياءاءبي  ييددععى جيحزىزىى جيح ..ورِذد كربه ى األ الثاِنلوِكسفر المصساِماح الخَح.كان م افقاًر 
 ِب الذهن مِِاقٍل شَتة آالِف وِسِةض الِفن ِماٍتنَز ورشَ عبى النّع أليشَرفض يزى أن جيحستحِسن ي لم.بىع النّألليشَ
شَوعرِملٍل ح ناِب الثيج اءبه ا نعمانر ئيسج يلِكش مآر امالذى كان أب رصواستخد ليشَ أ اُهللامالنَع ِمِهفاِئ لِشبى ن 
بِهِصر.ولكن جيح تفزى لم ِه هِذتهالفر صة وعادإلى ر ئيس الجش نيعانماِمىاألر ي ضاً طلبعِمب نِد الهِةيم عياًد 

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                ،          ١٧ -١٥ : ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
  ٧ رسالة بولس الرسول إلى فليمون    ،  ٤٠ – ٣٣: ٢٥إنجيل متى  ٢
  ١٢: ٩سفر األمثال  ٣
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عمان رئيس الجيش ن طمع فى أخذه من ما  بتلك الحيلةزى جيحوناَل .ضر لهذا الغَأليشَع بى النّن ِم إليِهوثٌعب مهأنّ
ب اِمىاألرعِصِهِشفاِئِه  درب ِمن. عادجيح وِفٍبزى بذه ٍةضوكِذ.اٍب وثي علىب  ل اِهللا أليشَعجر النَبى ألهس حين :

"ِمنا  ِمنايزى  يزىجيح؟؟جيح!!".هعثَ مدا حم فقاَل !. إذ أنكَرله  أليشَع النَبى :"ألمألمي ي ذهذهببقلبى حين قلبى حين ر ر ججععالر الر جِم ِملُُلج ننم هِِهركبِتركبِت م  
 ار أفكَالنَبىأ  قر لقد."؟؟اٍراٍروو وج وجبيٍدبيٍدم وبقر وعم وبقر وعنَنَوم وغَوم وغَيتون وكريتون وكر وز وزاٍباٍب ثي ثيذِِذ وألخْ وألخْةِِةضض الِف الِفذِِذ ألخْ ألخْقتٌقتٌ و ووو أه أه!!؟؟ككللقاِئللقاِئ
جيحزى وأطماعهوأح المقاَلو هله  :"ببررصصنع نع ممانانيلص قُقُ يلصبك سِلسِل وبنَ وبنَ بككإلى  إلى ك األبفخَ فخَدِِداألب ررجِم ِمج ننأم هِِهاِماِم أمأب أب ررص١." كالثلج كالثلجص    
  

 إنج ذكاء يحزى قادهكم بأنّ إلى الحم كني لم عقوالًهر أليشَعفض  النَبى للهئيس ِةدير انمنع ِة ِمنمقدالم  
 .ا بواسطتنَِهِصر بن ِماءفَ ِشاَل نَن م أنقوُلع والم.جيش ملِك آرام الذى كان أبرص واستخدم اُهللا أليشَع النَبى لِشفاِئِه

  أنامر فالحماًرح مئاًي شَبتِكر يم ل أنّه نَفسهورأى جيحزى .ِهلي عَلصا ح م نظيرئاًي شَهنْ ِماَل ننَ أن عليِهقّحا لنَ
رقَنساالً منقبَل ال أن ه اع والكِذِب. ةديإلى الِخد ذكاؤه هوقاد.أح اناًيي ا ذكاؤنَ لنَجيزا مو غَا هيرائز فنَ جِنجاراًى ثم 
مةر. كانجيح اَل فنَاًزى ذكيو نتىِفز اٍبٍةضلتى ثيحو .غَ وكان فناَلاًبي ب صاًرليتنَ.ِهسِل وبنَ بِهقُ يلص ا نتعلمد ساًر 

وننتبهلتح ذير جلنَاء تكونوا أغْتكونوا أغْ  الال":  اِهللاِةا بكلمبيبياءفاِه فاِه بْل بْلاء مينمينم م ا هىا هىم م شيئة الرشيئة الرب٢."ب   
 

 نجيل لوقابإ هكر ِذورد .... بغالٍت وخَيراٍت وفيرٍة بغالٍت وخَيراٍت وفيرٍةههضضأرأر  تْتْببصصى أخْى أخْ الِذ الِذىىالغِنالغِن  اءاءبيبياء األغْاء األغْى األذكيى األذكيثاِنثاِنوو 
األصاح الثاِنحفى رشَى ع ثٍلمض ربهالس يدالم ِلسيح ميكِنن ِه لنفِسزولي سه اً ِهللاِن غَوتِفقو إنّنَا .يمنعلى أن  
اإلهاَلموع دطيِط التخْم طأ فاِد خَِهاِنفى أوالح  يفيِهقع إال م نغَ كان اًبي.أم ا ذلكالر لجهضتْ أربالِذى أخْص فقد  
كاناعتنَ .اً ذكيفكّو ِهِضى بأررفى و ع خُضطة جا ةديدع ِمنْهسِة وبنَاء أوخَازن القديمم المدفى ه وعالشّر وِهى .  
 

 ولكننتأمُل  حيناًِهاِت كلمغَبي كان نكتِشفُ أنّه . قاَلفقد  :"مماذا أعاذا أعم؟؟للم..ألن ألن لي لي سِل ِلس ى مى مْْوضِِضوعأ أع ججممعفيِه فيِهع   
أثم؟؟ارىارىأثم". ثمع ُليقو اد: "أعأعملُُلمه ه ذا أهدِِدذا أهممم وأ وأىىازِنازِنخَخَ م بنِِنبى أعى أعظمظموأج وأج معمعه نَنَ هاكاكج ج ميعى وخَى وخَالِتالِت غَ غَميعييرى ى فِسفِس لنَ لنَ وأقوُل وأقوُل..ىىاِتاِتر
يخَ خَى لِكى لِكنفِسنفِس  ااي ييراتٌاتٌركثير كثير ة مة موضوضوعة لِسة لِسوعنيننينع ع ديدى واشْى واشْى وكِلى وكِل استريِح استريِح..ةةديدرربى وافرىىحِِحبى وافر". تْكانَ لقداتُ كلمالغِن ذلك ى 

ِمتفوح نهاِئا رة األنَحِةانيوالج اَهللاهل بأن ه واِل مشَ كّلك و.ٍءى اِهالوشَكّل ب و.ٍءى  أناألعمارِهِد بي.لقد ارتكب  
ذا الغَهخَنى السيماًطأ ج  يفيِهقع إال م نغَ كان لذِلاًبي قاَلك اهللا له  :"يببغَغَ  اايىى.!.!ه هِِهذِِذ هاللي اللي لة تطلبنَ نَلة تطلب فسفسكِم ِمك نكنك.!.!فه هِِهذِِذ فه  
 ليتنَا !.؟كون ينمده ِلا أعمكُل فوكان غَبياً  .تْرذا أثم فلقد اعتنَى بأرِضِه له كان ذكياً."!!؟؟ تكون تكونننمما ِلا ِلتهتهددددى أعى أعالِتالِت

 ِمنتعلمذِلن كثل الم ِغونصى لصِتوذير التح :"ال تكونوا أغْبيال تكونوا أغْبيبشيئة الرم ا هىم بْل فاِهمين اءبشيئة الرم ا هىم بْل فاِهمين ٣."اء 
 

 ُلِم يستع كان.ن الثامِِاححص الرسل األالمأعسفر ب هكر ِذاءج ....ونونى سيمى سيمععدد ي ياءاءبيبياء األغْاء األغْذكيذكي األ األثالثُثالثُوو 
السحور يشَشُِهد عباِم السِةروكان الج ميعيتب ونَعلقد.ه استطاع أن قِن يعج شَميع ِبعاِم السأنِّةر هجٌل را  . ذكىفلم
جاءفيلب شّس وبرهاِهللا بملكوِتم وباس م يسوعَسيح  الماعتمدوِناالًوا رج ساءوسيم ضاً ونأيآم نولم ا اعتمدكان  
يالزمولكنّ.س فيلب ها رأى أنّ لمهبو ضىِدع أيالر سل يعطى الروحالقد س قدملبطر سوحنّ ويا داِهرقائالًم  :
"أعطِِطأعيى أنَى أنَاِناِنيا أيضاًضاًا أيهذا الس هذا الس لطانفقاَل."لطان له بطر س: "لتكنلتكنفض فض تكتكم م عكعكلله ألنّ ألنّ..الِكالِك لله كتَتَ ظننْ ظننْكأن تقتِن تقتِن أن ى مى موهبة اِهللاة اِهللاوهب  
بدبدراِهاِهرممألن ألن قلبك قلبك لي لي سسم ستقيماًستقيماً مأم أم اماِهللا اِهللاام ..فتب ِم ِم فتب نشّ شّن ررككه ااذا وذا و هطلبإلى اِهللا إلى اِهللاطلب أن أن ي غِفغِف يررلك ِف ِف لك كرقلبك قلبككر "َ.  
 

 ِسحبسيم وننفس وبفضته يناُل ذكياًه  وهبة اهللام. ولكنب فَ كشَطرسأنّ له ه غَكان ذلك السلطان أن و .اًبي
 قال ليتنا نتعظ بما سمعنا من قصص هؤالء الثالثة ونسلك كما . وعليه أن يتوب ويطلب الغفرانقتنى بدراهمال ي
 ٤."أغْبياء بْل فاِهمين ما هى مشيئة الربأغْبياء بْل فاِهمين ما هى مشيئة الرب  وال نكونوال نكون  بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء مفتدين الوقتَبالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء مفتدين الوقتَ" :الكتاب

 ىخَالصل ك تدبير أجلن ِمكأشكر ..اوىم الساانَب أ:الة فى تلك الصىشترك مِعتأدعوك ل .عزيزى القارئ
 رضيك ال ي الذىلوكالس و.اهع فاتبشيئتكم رفَة ألعكمى ِح تهبِنكىأسألك .  الصليِب ِمن خَطاياى فىىتبريرو
 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم: كبقوِل تَدع ونم اي كابِتن استج ِمواثقاً ار البوعسم ي فى اسىالِت ص أرفعهنبتجفأ
 

          : فىك ذِلتجدالة أو غيرها سس الر تلكاعم أردتَ سإن.. أخى القارئ العزيز
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  ٢٧ – ١: ٥سفر الملوِك الثاِنى  ١
  ٢٣ – ٢١: ٥تسالونيكى  إلى مؤمنى  األولىرسالة بولس الرسول ٢
  ٢١ – ١٦: ١٢إنجيل لوقا  ٣
       ٥: ١٣العبرانيين رسالة إلى  ال       ،        ١٠: ٦تيموثاوس  إلى  األولىرسالة بولس الرسول ٤
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