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 عودة للجدول األمثال مقدمــة

 
 

 :شتمل على عدة طرق للتعليمإفنجد الكتاب المقدس قد . هللا لم يترك طريق إال وسلكه حتى يعلمنا -1
 .علموفيها يعلمنا هللا قصص سقوط وتوبة كثيرين لنت: القصص .أ 
 .إذا إلتزمنا بها تتقدس النفس: الوصايا والشريعة .ب 
 .حينما نرى تحقيقها نؤمن بقوة الكلمة: النبوات .ج 
 .هذه يسهل حفظها لترديدها فنتعلم الصالة: والمزامير والتسابيح األناشيد .د 
 .جمل قصيرة تحوى حكمة ملخصة يكون شرحها كالمًا كثيراً : األمثال .ه 

لنا طريق الخطية بال توبةوهللا استخدم كل هذه الطرق الم  .تنوعة ليتركنا بال عذر إذا فضَّ
 :التعليم باألمثال -2

 .ستعملها المصريين واليونان والفرس وشعوب أخرى كثيرةإهي طريقة قديمة  .أ 
 .هي طريقة مباشرة وسهلة للتعليم .ب 
تسالمها ختبااراتهم و ا  فاألجيال تتسلم األمثاال مان القادماخ كخالصاة فكارهم و  ،األمثال تعبر عن الشعوب .ج 

 (12:31صم1. )فهي تشكل فكر الشعوب، بل تعبر عن ثقافة وحضارة هذه الشعوب. لألجيال التالية
ويحااول كال طاري فاي مناقشاته أن يساتعمل . تستعمل األمثال في الحاوار علاى أنهاا باديهياي ال يناقشاها أحاد .د 

. و يسايطر أو شااا سااا دوتعنااي مثال تحماال معناى يحكاام أ" مشال"باال أن الكلماة العبريااة . األمثاال فااي صاالحه
وماان يسااتخدم األمثااال فااي تعليمااه فهااو بهااذا يريااد أن يسااود علااى فكاار سااامعه فالمثاال خالصااة حكمااة القاادماخ 

 (.8:8أي" )كيي تناقشني والقدماخ قد قالوا كذا وكذا"وكأن من يستخدم المثل يقول لآلخر 
نتشر إ ة تفسد عقول الناس ومنها ما وتوجد لدى الشعوب أمثال كلها حكمة فعاًل ولكن هناك أمثال شعبية سي .ه 

 .مثاًل في مصر ويدعو للنفعية واألنانية
ديله"      .وهذا المثل ال يمانع في عبادة األوثان".. إن رحي بلد بتعبد العجل حش وا 
 .وهل هناك أنانية أكثر من هذا".. ط والدك تحي رجليكإن جالك الطوفان ح  "    
نتشاري أمثاال إومثال هاذه األمثاال الساي ة أيضاًا . اإلنساان فاي طرياق الخطياة ومثل هذه األمثال الساي ة تقساى    

 (.3:18حز+  33:13راجع حز. )سي ة وسط الشعب اليهودي
وهللا حتى يحمي عبياده مان تاأثير األمثاال الساي ة المفسادة سام  بوجاود أمثاال مقدساة، أوحاى هللا بهاا بواساطة  .و 

لسبب تستخدم الكنيسة التراتيل واأللحان والتسبحة لتحماي ولنفس ا. روحه القدوس لبعض رجاله في كل مكان
 .شعبها من تأثير األغاني العالمية الهابطة

 أمثال سليمان وأمثال الشعوب -3
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بعااض الدارسااين ماان نقاااد الكتاااب المقاادس عقاادوا دراساااي مقارنااة بااين أمثااال سااليمان الحكاايم وبااين األمثااال التااي 
ًا بينهم واستخلصوا من هاذا أن ساليمان ماا كاان ساوى جامعاًا ونااقاًل جمعوها من بين الشعوب ووجدوا هناك تشابه

 :ألمثال الشعوب من حوله ولنرد على هذا نقول اآلتي
 (31:1بط3+  2::1تي3" )كل الكتاب موحى به من هللا"ينسى هؤالخ أن  -أ 
ويلقااي هللا لام يقتصار عملاه علاى شاعب اليهااود فقاط، بال كاان هللا يتعامال ماع كاال الشاعوب فاي كال العاالم  -ب 

 :ودليل على ذلك. أضواخ بوحي من روحه القدوس على الحقيقة، فاهلل ال يترك نفسه بال شاهد
 .قال أيوب وأصحابه كالمًا كله حكمة إلهية عجيبة[ 1]     
 .بلعام تنبأ عن المسي  وهو ليس بيهودي[ 3]     
، وصاااالحهم لقداساااة النااااسو ِجاااد باااين الشاااعوب ناااوعين مااان الحكماااة، الحكماااة الجيااادة المقدساااة وهاااذه تقاااود  -ج 

فاذذا (. 11،  1::1ياع)ويجاب أن نفهام أن كال حكماة حقيقياة مصادرها هاو هللا . والحكماة الفاسادة النفعياة
وماان أياان أتااى أيااوب وأليفاااز وبلاادد وأليهااو بكاال مااا . وجاادي حكمااة جياادة وسااط الشااعوب فمصاادرها هااو هللا

نتشااري وسااط الشااعوب فهااي خالصااة تجاربهااا إأمااا الحكمااة الفاساادة التااي . قااالوه وهاام ماان القبا اال العربيااة
 (.2::1يع)النفعية وخبراتها الشريرة وهي حكمة نفسانية شيطانية 

.. ويكاون بهاذا أن التصاور الصاحي  للتشااابه باين أمثاال ساليمان واألمثااال المنتشارة وساط الشاعوب مرجعااه -د 
ي هاذه األقاوال وساط نتشار ا  و . أن هللا أوحاى بالتعااليم الصاحيحة لابعض عبياده األمنااخ فاي بعاض الشاعوب

ثم أضيفي لهذه األمثال ذاي . حتكي بها سواخ بالمصاهرة أو بالتجارةإهذه الشعوب ووسط الشعوب التي 
ويكاون سابب التشاابه باين أمثاال . المصدر اإللهي أمثال سي ة مصدرها الخبراي الشخصية لهاذه الشاعوب

 :إلى سليمان الحكيم الواردة في الكتاب المقدس وأمثال الشعوب راجع
i)  الروح القدس الذي أوحى لسليمان أن يكتب هنا هاو نفساه الاذي أوحاى لآلخارين وطالماا أن المصادر

 .واحد في الحالتين وهو الروح القدس سيكون الكالم واحداً 
ii)  نتقااي ماان وسااط األمثااال الشااعبية التااي للشااعوب األخاارى األمثااال إسااليمان بااوحي ماان الااروح القاادس

 .والرأي األول أرج . واًل لهذه الشعوب قبل أن يضاي إليهاالمقدسة التي أوحى بها هللا أ
وربمااا كانااي هااذه . والااوحي لاام يسااجلها كلهااا(. 23:1ماال1( )مثاال2333)سااليمان بحكمتااه نطااق بأمثااال  -ه 

ْل في الكتااب المقادس ال يساجل ج ِ ه فقط، أما الروح القدس حين ي س  األمثال صالحة لوقي سليمان ولمملكت
ومان هاذا نفهام أن ساليمان حاين كتاب هاذا السافر لام يكان . اس في كل العصاورسوى ما هو مفيد لكل الن

باال . حاارًا تمامااًا فااي أن يسااجل مااا يختاااره ماان أمثااال الشااعوب وال حتااى أن يسااجل كاال مااا كتبااه هااو نفسااه
نتقاي ماا ك تِاب  هناا، وهاو الناافع للتعلايم والتاوبيي والتقاويم والتأدياب الاذي فاي البار إبوحي من الروح القدس 

 . (11،  2::1تي3)ب ما رأي الروح القدس الذي أوحي به بحس
باانفس المنطااق نجااد أن كاال الشاااعوب الوثنيااة كانااي تقاادم ذبااا   حيوانياااة إرضاااًخ آللهتهااا وجاااخي شاااريعة  -و 

؟ الصاحي  أن فكار تقاديم ذبيحاة  موسى تطلب تقديم ذبا   حيوانية فهل نقل موسى عان الشاعوب الوثنياة
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البدخ وهللا علَّم آدم أنه بواسطة الذبيحة يستر ع ْري ْه وغضب من قايين إذ  حيوانية كرمز للمسي  ثابي منذ
ومن هنا تسالمي األجياال فكارة تقاديم الذبيحاة الحيوانياة ولكان الشاعوب فاي جهلهاا . لم يقدم ذبيحة حيوانية

ساى وجااخ مو . ختفاي مان وساط هاذه الشاعوب الوثنياة فكارة الكفاارةا  ظني أنها بهذا ترضاي آلهتهاا الوثنياة و 
وأيضااًا قيااال أن موسااى نقاال قصاااة الطوفااان مااان . ليقاادم الفكاار الصاااحي  وينقيااه مااان كاال الشااوا ب الوثنياااة

والصاحي  أن قصاة . أساطير الشعوب الوثنية ألنهم وجدوا أن قصة الطوفان منتشرة فاي كال العاالم تقريبااً 
لعباادة الوثنياة لمعظام الطوفان قاد حادثي فعااًل وتناقلتهاا األجياال وماع فسااد البشار بسابب الخطياة دخلاي ا

الشعوب فتحوري القصة الصحيحة ونسبي آللهة كل شعب وجاخ موسى وبوحي من الروح القدس ليكتب 
وهكذا قدم سليمان . ما حدث فعاًل وينقي القصص المشوهة المنتشرة في كل العالم مقدمًا الصورة الحقيقية

وسط كم ها ل من حكماة الشاعوب وباوحي مان  نتقاها منإالصورة الحقيقية للفكر اإللهي والحكمة اإللهية 
نتقى منها ما هاو صاال  ا  الروح القدس ولكن بعد أن تنقي واستبعد منها كل فكر شيطاني نفساني دخيل و 

 .لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان
األمثاال فااي هاذا الساافر كلهااا حكماة وقداسااة وتقاادس مان يتبعهااا فهااي باوحي ماان الااروح القادس، وليسااي مجاارد  -1

ولااذلك ففااي بدايااة الساافر نساامع أن مخافااة الاارب رأس المعرفااة . ي سااليمان الحكاايم أو خبااراي أي إنسااانخباارا
فاالروح القادس الاذي أوحاى (. 38:38أي" )هاوذا مخافاة الارب هاي الحكماة"وهذا ما قاله أيضًا أيوب (. 1:1)

 (13::عب+  2::1تي3)وهو أوحى بهذا لكليهما لنتعلم نحن . لسليمان هو نفسه الذي أوحى أليوب
 .هي خطة إلهية متكاملة مع كل نفس: األسفار الشعرية لها تسلسل رائع -:
يقدم عمل هللا مع اإلنسان ليؤدبه ويروضه ليترك بره الذاتي ويمتنع عان أن يبارر نفساه وينساب الخطاأ : أيوب -أ 

 مرةمتاذ ولكنناا نجاد ان الانفس هناا ماا زالاي    .هلل، وياتعلم أن هللا مصادر كال حكماة وأناه ال يخطاا
 .رافضة للتأديبو 

الخطوة الثانية طالما إقتنع اإلنسان بأن هللا هو القادر علاى كال شاا وأن اإلنساان خااطا، يبادأ : المزامير -ب 
وبعااد أن تعلاام اإلنسااان فااي . اإلنسااان يلجااأ هلل بااروح االتضاااع والخشااوع، يلجااأ هلل مصااليًا مساابحاً 

ختبر حيااة القياماة المقروناة بالتسابي  سفر أيوب أن تموي ذاته نجده في حياة الصالة والتسبي  ي
 .وفى الضيقة ال تتذمر بل تلجأ هلل  .والعبادة والفرح

هي حاديث شايق مان الارب، يوجاه فياه الماؤمن كياي يسالك عملياًا بحكماة فاي هاذه الحيااة، وقاد أظهار :األمثال -ج 
 .ل نانج إذًا هذا السفر يرينا كيي نعايش حتاى ال نعثار با(. 2،  3:1)سليمان هدي هذا السفر في 

 .ولكن من هو الذى يتعلم الحكمة ؟ هو من تعلم من داود حياة الصالة والتسبي  وسط الضيقاي 
وهذا هو نفاس ماا توصال لاه . يخبرنا فيه سليمان الحكيم عن ب طل العالم وقصوره عن إشباع النفس: الجامعة -د 

وستكتشاااي  فكااال نفاااس تساااير فاااي طرياااق هللا بطريقاااة صاااحيحة الباااد(. 8،  1:2فاااى)باااولس الرساااول 
ونالحاظ أن الانفس التاى  .بطالن هذا العالم وأنه ال شا بل نفاياة إذا ماا قاورن بمعرفاة يساوع المساي 

 .بدأي تنمو فى الحكمة ستدرك تفاهة هذا العالم 
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وهاذا أيضاًا ماا توصال لاه باولس . يخبرنا عن النفس التي وجدي المسي  فدخلي معه في عالقة حاب: النشيد -ه 
ونالحظ أن إدراك تفاهة العالم بادون تاذوق عالقاة الحاب ماع المساي  .  (23-8::2رو)الرسول في 

 .يصيب النفس بالكآبة 
وباذلك نجااد أن األساافار الشاعرية تعاارض علينااا طريقااًا روحياًا يتبعااه هللا مااع الاانفس البشارية ليصاال بهااا الاارب 

لمتماردة تميال لفنفصاال والانفس ا. فاالنفس البشارية متماردة بطبعهاا بعاد الساقوط وهللا يعلام ذلاك. لقمة الفارح
لاذلك نجاد هللا . عن هللا ولكن سيكون هذا ساببًا فاي غمهاا وحزنهاا وموتهاا نها ياًا فاي إنفصاال كامال عان هللا

يبدأ مع هذه النفس كمؤدب ومعلم، يؤدب اإلنسان حتى يمتنع عن تمرده ويشعر بحاجته إليه وهذا هو دور 
ذا شااعر اإلنسااان بالحاجااة هلل سيصاالي. ساافر أيااوب ثاام يااأتي ساافر األمثااال . وهااذا هااو دور ساافر المزامياار وا 

وال يوجد كتااب ناافع للصالواي . ليقدم للنفس المجاهدة أسلوبًا مثاليًا للتعليم فيشرح لها كيي تسلك في العالم
وهكذا ال يوجد كتاب نافع للحيااة بقادر األمثاال . بقدر المزامير لذلك استخدمته الكنيسة في صلواي األجبية

وكماا أن سافر المزاميار مدرساة للصاالة هكاذا . الاي.. المرأة واالقتصاد والسياسة ...م عن كل شاالذي يتكل
 وياأتي بعاد ذلاك سافر الجامعاة. سفر األمثال مدرسة للحياة وكال السافرين مشاحونين بالفوا اد لتقاديس حياتناا

ه الحيااة الباطلاة وكل خاطا يتمسك بهاذ. أن كل شا باطل ومصيره إلى الزوال"ليلخص حكمة هذه الحياة 
وحكماة هاذا . مصيره للموي، وأنه مهماا حصال اإلنساان علاى ملاذاي هاذا العاالم سيكتشاي أناه قابض الاري 

ثام ياأتي سافر النشايد وال يشاعر بحالوتاه ساوى مان خضاع لتأدياب ". ال تسعى وراخ الباطل"السفر لكل نفس 
كتشاي بطاالن هاذا العاالم حين اذ ا  ة و هللا وسلك في حياة الصالة باالمزامير وسالك فاي حياتاه بطريقاة صاحيح

تتذوق هذه النفس حالوة الحب الناشا عن حالوة التوبة والشعور بالغفران، حين ذ فقط تتلذذ النفس بعريسها 
كتشاااي بطااالن العااالم هااو نضاا  إ. المسااي ، وهااذا هااو هاادي خطااة هللا مااع كاال نفااس، أن تفاارح وتتلااذذ بااه

سفرى الجامعة والنشيد سفران متكاامالن ، فالشاعور باأن  .كتشاي حب المسي  هو كمال النض ا  و . الحكمة
أمااا الشااعور بتفاهااة العااالم وأنااه نفايااة دون ( . 8:  2فااى)العاالم نفايااة يتكاماال مااع عالقااة الحااب مااع المساي  
 .محبة المسي  يقود لفنعزال المريض عن المجتمع 

وكاان حكيماًا بال لام يكان مثلاه فاي . نبايبان إوهاو أيضاًا نبياًا . كاتب السفر هو سليمان الملك ابن الملاك داود -:
ومع هاذا كارس نفساه لدراساة الحكماة وطلبهاا . تسع سلطانه جداً ا  الحكمة، وكان غنيًا لم يكن مثله في الغنى و 

وبحكمتاه . وسليمان سأل هللا أن يعطيه حكمة ليقود شعب هللا فأعطاه هللا حكماة وثاروة . وقام بتعليمها للناس
طانااا خالصااة حكمتااه لكاال البشاارية ولكاال العصااور فهااو تاااجر بوزنتااه ورباا  كثياارًا أدار مملكتااه وحياتااه باال أع

 .لحساب هللا
سااتخدم هللا العديااد ماان الناااس علااى مختلااي درجاااتهم إوهللا لاام يقتصاار فااي تعاملااه مااع الحكماااخ والملااوك، باال  -1

الجميااز أي  لكتابااة الكتاااب المقاادس، فذختااار هللا عاااموس النبااي الااذي أتااى بااه ماان وراخ الضااأن وكااان يقطااي
فااالح بساايط واختااار هللا بطاارس ويعقااوب ويوحنااا الصاايادين، فذختااار هللا الجهااالخ ليخاازي بهاام حكمااة الحكماااخ 

 (.33-31:1كو1)
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نحاري عان طرياق هللا  -8 وكاان ( 11مال1راجاع )العجيب أن سليمان في نهاية أياماه فعال عكاس ماا كتباه هناا وا 
أيضاااًا أن الشااايطان هاااو ماااالك سااااقط ومااان رتباااة  ولكااان نالحاااظ. رتاااداد لملاااك حكااايم شاااا محااازن حقااااً هاااذا اإل

. الكاااروبيم المملااو ين أعينااًا أي حكمااة ولكننااا لاام نساامع عاان سااقوط مال كااة ماان رتبااة السااارافيم الملتهبااين حباااً 
وهااذا هااو الاادرس مان سااقوط هااذا الملااك الحكاايم أن . بينمااا المعرفاة تاانفي(. 8:12كااو1)فالمحباة ال تسااقط أباادًا 

كاال إنسااان قباال أن نسااعى للمعرفااة، فربمااا حينمااا نحصاال علااى المعرفااة ننااتفي  نسااعى للحااب، حااب هللا وحااب
ولنفهم أنه ليس هناك من هاو محصان ضاد الخطياة فاال داعاي للكبريااخ واالفتخاار بمعرفاة أو . ونتكبر فنسقط

 (.13:13كو1)ومن يظن أنه قا م فلينظر أن ال يسقط (. 1::3أم)بقوة أو بغني فكل قتلى الخطية أقوياخ 
ذا فهمناا أن المسااي  أقناوم الحكماة أو اللوغاوس" قاتن الحكماةإ"ساليمان فاي هاذا الساافر هاي  دعاوة -3 فالمسااي  . وا 

يعناى عقال هللا النااطق، فكياي نقتناي المساي ؟ باأن ( 1:1الكلماة ياو)واللوغاوس (. 31:1كاو1)هو حكماة هللا 
ليااه نااأتي وعناا( "32:11يااو)نحفااظ وصاااياه  ". + ده نصاانع مناازالً إن احبنااي أحااد يحفااظ كالمااي ويحبااه أبااي وا 

فماان يريااد أن يكااون حكيمااًا ويقتنااي الحكمااة عليااه أن يحفااظ الوصااايا فيسااكن اآلب واالباان (. :3-31:11يااو)
فماان يقتنااي " هااوذا أحكاام ماان سااليمان هااا هنااا"وهااذا معنااى لقااول المسااي  . عنااده ويكااون هاايكاًل للااروح القاادس

المسااي  بااأن نتخلااى عاان خطايانااا فااال شااركة  ونقتنااي( 2:3كااو)المسااي  يقتنااي كاال كنااوز الحكمااة المااذخرة فيااه 
 (.:1،  ::11كو3)للنور مع الظلمة وأي إتفاق للمسي  مع بليعال 

وهاي مان أقادم ( فاي اللغاة العبرياة)األمثال هي كلماي حكمة مصوغة في عباراي ماوجزة فاي صايغة ساجع  -13
قاة ساهلة وجيادة للتعلايم، فهاي طري. ستخدمتها كل الشعوب، ونقشها اليوناانيون علاى األعمادةا  طرق التعليم و 

ستخدمها كما قلنا لتعليم شعبه، ولكن الشيطان أيضًا اساتخدم هاذه إيسهل حتى على األطفال حفظها، وهللا 
الوساايلة فبااث فااي العااالم الكثياار ماان األمثااال المضااللة التااي تنااافي روح هللا حتااى تضاالل البشاار عاان معرفااة 

باان هللا أن يحفااظ األمثااال الااواردة فااي إ، لااذلك علااى الاارب، وهااذه األمثااال الشاايطانية هااي ماان روح الشاايطان
باان هللا أن إعلااى . كتاااب هللا المقاادس ويرددهااا ويعماال بهااا وال يااردد األمثااال األخاارى الشااريرة وال يقتاادي بهااا

يحفظ أمثال هذا السفر ويتخذها مرشدًا له في سالوكه الياومي فاي رحلاة هاذه الحيااة وهاو علاى أرض الغرباة 
واألبناااااخ، األزواج والزوجاااااي، السااااادة والعبيااااد، الرعاااااة والرعيااااة، التاااااجر، الصااااانع،  فهااااي صااااالحة للوالاااادين

 .لكل أحد.... الناض ، الشاب
األمثال الواردة هنا هي بال ترتيب واض  بل يمكن اعتبارها مثل كوماة آللاا ثميناة غيار منظوماة فاي سالك  -11

قااام بتجميااع األمثااال عاان موضااوع ونفااس الموضااوع تجااد عنااه أمثااال متفرقااة عباار الساافر وهناااك ماان . واحااد
- :واحد لدراسة هذا الموضوع ولنأخذ أمثله لذلك

االجتهااااااااااااااد وعااااااااااااادم 
 :الكسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
 :اإلتكااااااال علاااااااى هللا
 :الغضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 
1::،11 +::13،3: +31:13 +1:12 ،13:1:+31:13. 

::2 +2:1:،33+33:33 +13:33 +3::18 +
3::33+3::32. 
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 :الحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
 :النميماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 :العطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ
 :الخمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

1::13+11:11،33+1:1:،18+33:1:+11:13،13+31:33
+1::3. 

21:2-22+23:11+11:32+1:31،3+1:31+21:1:. 
13::-13+12:11+38:1:+3:11+8:18+13:33+33:3:. 

3:2،13،31،38+31:11،21+11:13،3::31،3:+3:33،33
+31:3. 

11:31  +33:32،33 
 :تقسيم السفر -13
 (1ص -1ص)  ااقتنا ه ق اقتنا ها وبركايالحكمة والحث على اقتنا ها وطري (1)

 /الهروب من األشرار/ باخقبول تأديب األ/ مخافة الرب= طريق اقتنائها     
 .الحذر من النساخ الشريراي                    

 .الحياة في بركة وسالم/ النجاة من األشرار= بركات اقتنائها      
 (3ص-8ص)                    كلمة المتجسد الحكمة هي األقنوم الثاني، ال (3)

 في هذين اإلصحاحين نرى الحكمة كا ن حي عاقل مع هللا منذ األزل     
 .وفي هذا الجدول مقارنة بين الحكمة والكلمة. وأنه كان معه صانعاً      

 الكلمة المتجسد في العهد الجديد الحكمة في سفر األمثال
 منذ األزل، منذ البدخ( 32:8)
 
 .لما ثبي السمواي كني هناك أنا( 31:8)
 .أنا الفهم. لي المشورة والرأي( 11:8)

 

 (.هو الخالق. )كني عنده صانعاً ( 23:8)

 

 (.لذة اآلب)كني كل يوم لذته ( 23:8)
 
 
هااو واهااب )ماان يجاادني يجااد الحياااة ( 8::2)

 (.الحياة
 .الرب قناني أول طريقه( 33:8)

الكلماااااة )فاااااي البااااادخ كاااااان الكلماااااة ( 1:1ياااااو)
 (.األزلي

 .هذا كان في البدخ عند هللا (1:1،3يو)
يسااااوع الااااذي صااااار لنااااا ( 23،  31:1كااااو1)

 .حكمة من هللا
كااال شاااا باااه كاااان وبغياااره لااام يكااان ( 2:1ياااو)

 شا مما كان
 
أني هو ابني الحبيب بك سارري ( 33:2يو)

الكلماااة هاااو ( 1::أفساااس( + )31:11ياااو+ )
 .االبن المحبوب

 .من يؤمن بي فله حياة أبدية( ::11يو)
 .هو القيامة والحياة أنا( 11::3يو)
الذي هو قبل كل شا وفياه يقاوم ( 11:1كو)
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الحكمااااة )لعاااال الحكمااااة ال تنااااادي أ( 1:8،1)
 (ادينت
 طرقيطوبى للذين يحفظون ( 23:8)
 
 .أتكلم بأمور شريفة( 8::)
 .يا جهال تعلموا فهماً ( 8::)
 
 .الحكمة بني بيتها( 1:3)
 
 .نحتي أعمدتها السبعة( 1:3)
 
 
 
ذبيحاااة )مزجاااي خمرهاااا . ذبحاااي ذبحهاااا( 3:3)

 .رتبي ما دتها (كفارية
 
 .أرسلي جواريها تنادي( 2:3) 

 .الكل
 ....وقي يسوع ونادى( 21:1يو)
 
إن حفظتم وصاياي تثبتاون فاي ( :13:1يو)

 .محبتي
 .كلماي النعمة الخارجة من فمه( 33:1لو)
وأعلنتهاا .. أخفيي عان الحكمااخ( 31:13لو)

 .لألطفال
المسااااااااي  هااااااااو باااااااااني بيتااااااااه ( :-1:2عااااااااب)
 وهو الكنيسة ( جسده)
الكنيساااااااة مبنياااااااة علاااااااى ( 18-:1::1ماااااااي)

المساااااي  ابااااان هللا الاااااذي لاااااه األرواح السااااابعة 
والااروح القاادس عاماال فااي األساارار ( 1:2رؤ)

 .السبعة يبنى بهم الكنيسة
خااااذوا كلااااوا هااااذا هااااو جساااادي ( :38:3مااااي)

 (التناول) .اشربوا منها.. وأخذ الكأس
 
 .إرسالية التالميذ للكرازة( 3،  1:3لو)
 (1:13ول)

 (31ص-13ص)مجموعة من األمثال لسليمان جمعها هو بنفسه                  (2)
 (33ص-:3ص)مجموعة من األمثال كتبها سليمان ونقلها رجال حزقيا          (1)
 (23ص)       مجموعة أقوال أجور                                (:)
 (21ص)        مجموعة أقوال لمو يل                                   (:)

 كاتب السفر -33
. فالساافر كلااه ينسااب لسااليمان لااذلك( 21،  23)األخياارين كتااب سااليمان الساافر كلااه فيمااا عاادا اإلصااحاحين       

وفاقي . وسليمان هو الذي أعطاه الرب حكمة وفهمًا كثيرًا جدًا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطا البحر
وهاذه الحكماة مألتاه . ، وكاان أحكام مان جمياع النااسحكمة سليمان جميع بني المشارق، وكال حكماة مصار

 .فجاخ ترجمة عملية للحياة مع هللا خالل السلوك العملي. وأشبعته وفاضي منه علينا في هذا السفر
ااا 23واإلصااحاح  وحيااث أن كلمااة أجااور تعنااي . وي ْنط ااْق أجااور باان ياقااة. منسااوب إلااى أجااور باان متقيااة مس 

وياقاة هاو ( الجاامع)قاا ق قاال بعاض المفسارين أن أجاور هاو ساليمان الجامع وكلمة ياقاة تعناي مفايض بالح
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اااا هاااي . داود المملاااوخ مااان روح هللا وكاناااي مزامياااره نباااواي بااان اسااامعيل إسااام ساااامي معنااااه حمااال وهاااو إومس 
ومنهاا أيضاًا لمو يال ملاك . وقاد يكاون هاو أب لقبيلاة أخاذي اسامه قطناي شامال جزيارة العارب( :11:3تك)

ذ ال يعااري ملااك بهااذا اإلساام ظاان " مكاارس هللا"ساامه إإلااى لمو ياال ومعنااى  منسااوب 21مسااا واإلصااحاح  وا 
ا  . بعض المفسرين أنه اسم آخر لسليمان وظن آخرين أنه ملك آخر لقبيلة مس 

ذا فهمنااا بحسااب رأي بعااض المفساارين أن أجااور ولمو ياال همااا أسااماخ رمزيااة لسااليمان يكااون سااليمان هااو  وا 
ومان يظان أن كاتاب السافر كلاه . ب لسليمان فهو كاتب معظم السفروعمومًا فالسفر ينس. كاتب السفر كله

أو وسايط الاوحي الاذي عان طريقاه أوحاى هللا بهاذه الكلماااي " وحااي"هاو ساليمان يفسار كلماة مساا علاى أنهاا 
بناااي كثيااارًا فاااي هاااذا السااافر كماااا يعلااام ابناااه إساااتخدم لفاااظ ياااا إوساااليمان كمعلااام وحكااايم " تفساااير آدم كاااالرك"

ثاام فااي " إصااإ إلااى حكمتااي.. يااا ابنااي اقتنااي الحكمااة"صااحاحاي األولااى وملخصااهم وخصوصااًا الساابعة اإل
بنه عن الحكمة إم نجد الحكمة هي التي تتكلم، وتبرز كشخص، وكأن األب عندما كلَّ  3،  8اإلصحاحاي 

ونفهاام أن . باان يساامع الحكمااة نفسااها تااتكلموباادأ اإل ،بنااه فظهااري الحكمااة نفسااها كشااخص أمامااهإشااتهاها إ
بن نفسه، بال يتكلم اإل 3،  8بن وفي اإلصحاحاي هو اآلب يكلمنا عن اإل 1-1ي اإلصحاحاي المتكلم ف

وفيهاا  33-13ثام تاأتي اإلصاحاحاي " هاذا هاو ابناي الحبياب لاه اسامعوا"أن اآلب تكلم معنا في إبنه وقال 
ال يتبعهااا أمثاال عديادة، هاي وصاايا المسااي  وتعاليماه، هاي تعااليم الحكماة، ماان يتبعهاا يصاير حكيماًا ومان 

وكلمتي جاهال وأحماق يتكارران كثيارًا فاي سافر األمثاال ويشايران لمان يارفض وصاايا . يصير جاهاًل وأحمق
ماان ياارفض هااو ". الااذي صااار لنااا ماان هللا حكمااة وباارًا وقداسااة وفااداخ"هللا وتعاااليم المسااي  الااذي أرسااله هللا 

مع فياااتعلم الحكماااة يسااامى أماااا مااان يساااتجيب ويسااا. الجاهااال ومااان يصااار علاااى الااارفض والعنااااد هاااو األحماااق
والبد أن نفهم أننا في العهد الجديد لنا الروح القدس وصوته يدعونا ألن نسمع بل يعطي معونة لاو . حكيماً 

 -13ص)وهااذه  األمثااال . قاارري أن أساالك فااي طريااق هللا وبااذلك أصااير حكيمااًا فهااو روح الحكمااة والمشااورة
 .تكون مرشد لكل واحد يطلب هذه الحكمة( 33ص

ا أي الجاامع بان داود وسايط الاوحي ليكلمناا عان ( 23)ي إصحاح ثم يأت وفيه نجد كالم أجور بن متقية مس 
المسي  وعمله الفدا ي بصورة رمزية ويكلمناا عان حالاة اإلنساان بعاد ساقوطه وعمال المساي  معاه ثام واجاب 

 .اإلنسان اآلن
لمكااارس هلل وسااايط الاااوحي وفياااه نجاااد كاااالم لمو يااال ملاااك مساااا أي مااان هاااو هلل أو ا( 21)ثااام ياااأتي إصاااحاح 

ثام . ويعطي نصيحة لكل مان يرياد أن يكاون حكيماًا أي يساتجيب لوصاايا هللا، هاو وصاايا الكنيساة ألوالدهاا
 .ستمعي ونفذي الوصايا أي عروس المسي إمواصفاي المرأة الكاملة أي الكنيسة أو النفس الحكيمة التي 

لااذلك نجااد تطااابق فااي . الااروح القاادس لااهساافر األمثااال لاايس مجاارد حكمااة شخصااية لسااليمان باال هااو وحااي  -11
 .حكمة وأمثال هذا السفر مع تعاليم السيد المسي  ورسله

 :بين تعاليم السيد المسيح وسفر األمثال
 (11-1:11لو) مع (1،  :3::أم) (1 قارن
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 (11:11أم) (3
 (1:31أم) (2
 (1:23أم) (1

 (31-31:1مي)
 (13:13لو)
 (12:2يو)

نجااد الكااالم عاان الحكماااخ والجهااالخ ( 3)وفااي . كااآي األولاىالكااالم عماان يحبااون الجلااوس فااي المت( 1)ففاي 
هاااااذا وفاااااي . المساااااي  يجياااااب عااااان تسااااااؤل أجاااااور( 1)وفاااااي  . مثااااال الغناااااى الغباااااي( 2)وفاااااي  . وبياااااوتهم

 ".الحكمة تبرري من بنيها"يقول المسي  عن الحكماخ الذين يطيعونه ( 13:11مي)
فكلمة . ليمية الموجودة في سفر األمثال بالضبطستخدم ربنا يسوع المسي  في أمثاله نفس الطريقة التعإوقد 

وهااام بساابب عمااااهم  ، مثاال بالعبريااة هاااي نفااس الكلماااة اليونانيااة المساااتخدمة، فكااان المسااي  يكلمهااام بأمثااال
فكاان المساي  يقادم كال شاا يتصال بملكاوي هللا إلاى أول اك الاذين ال (. 12-13:1مار)الروحاي ال يفهماون 
 .هذا ليدفعهم للتفكير والتأمل وربما قادهم التفكير لقبول المسي  وربما يكون( يقبلوه في صورة ألغاز

 
 :بين تعاليم تالميذ المسيح وسفر األمثال

 كما أحب المسي  سفر األمثال وأخذ منه بل أخذ طريقته في التعليم هكذا صنع تالميذه
 (1::1) قارن

(1:2) 
(11:2،13) 

(21:2) 
(13:13) 
(21:11) 
(31:3:) 

 مع
 مع
 مع
 مع
 مع
 عم
 مع

 (2::1رو)
 (13::1رو)
( + :،13::عب)

 (18:2رؤ)
 (1::يع)
 (8:1بط1)
 (11:1،18بط1)

 (33:13رو)

(11:3:) 
(1:31) 
(12:11) 
(12:11) 
(12:11) 
(31:31) 
(1:1:) 

 مع
 مع
 مع
 مع
 مع
 مع
 مع

 (33:3بط3)
 (12:1يع)
 (11:13رو)
 (:::1تس1)
 (3:2بط1)
 (11:3بط1)
 (12:2بط1)

 "هذا الجزخ من محاضراي لقداسة البابا شنوده الثالث"       كونوا حكماء كالحيات -:1
" هلهلاي"أو كماا يقولاون فاي اللغاة العامياة )يخطا من يظن أن اإلنسان الروحي هو إنسان يسلك بال عقال 

بل مدح المساي  وكيال الظلام " كونوا حكماخ كالحياي"، ألن المسي  يمدح الحكمة فيقول "ماشي بالبركة"أو 
وعلينااا أن نااتعلم الحكمااة، باال إن وجاادنا حكمااة لاادى أي إنسااان حتااى لااو كااان (. :8:1لااو" )إذ بحكمااة فعاال

والحظ أن المسي  مدح وكيل الظلم ألنه تصري بحكمة باالرغم مان الشارور التاي . عدوًا لنا أن نأخذها منه
ياار وخاادام هللا إن كااانوا غ. ختاااروا أناسااًا مملااو ين ماان الااروح والحكمااةإختيااار الشمامسااة إوفااي . كانااي فيااه

ختار هللا إ. وقول الكتاب. وبولس الرسول يقول أما نحن فنتكلم بحكمة بين الكاملين. حكماخ يفسدون العمل
ولكااان معناهاااا أن هللا يختاااار الاااذين مهماااا  ، جهاااال العاااالم لااايس معناهاااا أن الكنيساااة ال تجماااع ساااوى الجهلاااة

 . بمكااارين باال حكماااخ ميسااوا هااول" مكااارين"شااتهر عاان األقباااط أنهاام إولقااد . أعطاااهم يقفااون أمامااه كجهااال
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ولااانالحظ أن كاااون اإلنساااان لااايس حكيماااًا فاااي عيناااي نفساااه تجعلاااه يطلاااب . وعليناااا أن نحاااتفظ بمياااراث أبا ناااا
المشورة، بل أن المشورة نوع مان وساا ل الحكماة، ومان ال يساتمع المشاورة فهاو مغارور فاي نفساه، فاال تكان 

فذناه توجاد طارق تبادو لفنساان أنهاا . رًا أناك ال شااحكيمًا في عيني نفسك، بل أطلاب دا ماًا أن تاتعلم شااع
( :1::3+13:11أم)وهاذه العباارة كررهاا ساليمان الحكايم مارتين ألهميتهاا . مستقيمة وعاقبتها طرق الموي

لذلك  .يسلك فيه ويحاول أن يبرهن أنها أحسن طريق لذىق ايفكل إنسان متكبر مغرور يكون معجبًا بالطر 
وعموماااًا فالهراطقاااة والشاااباب (. 13::1أم)ود مرشاااد نساااتمع مناااه ولمشاااورته ينباااه الحكااايم علاااى ضااارورة وجااا

 .الطا ش يرون كل منهم أن طريقه هي الطريق المستقيمة
سفر األمثال هو سفر سلوكي يسااعد علاى ضابط وتوجياه سالوك اإلنساان أثنااخ حياتاه اليومياة، لاذلك إعتااد  -:1

إصاااحاح خاصاااة أن العاااالم ياااؤثر فيناااا ( 21)بعاااض النااااس علاااى قاااراخة إصاااحاح يومياااًا مناااه خصوصاااًا أناااه 
بمباد ه وفساده فنحتاج لكلمة هللا التي توجهنا لتصحي  مسارنا أو ما أسماه بولس الرسول تجديد الذهن فال 

 .ننحري وراخ مبادئ العالم الفاسدة
دعااوة ساافر األمثااال ألن نقتنااي الحكمااة ونتمسااك بهااا، هااي ذاي النغمااة التااي نجاادها فااي ساافر النشاايد ولكاان  -11

" أمساكته ولام أرخاه"قالاي ( المساي )حينماا وجادي عريساها ( الانفس البشارية)فعاروس النشايد . صورة أخارىب
والتمسك بالمسي  يماأل الحيااة . ونالحظ أن المسي  هو نفسه الحكمة أو أقنوم الحكمة المتجسد(. 1:2نش)

قاارار صااحي ، أمااا  حكمااة ويعطينااا الااروح القاادس أن ناارى التصااري السااليم باال يعيننااا فااي كاال قاارار ليكااون
ديماااس تركنااي إذ أحااب "رتااداد عاان المسااي  فهااو جهاال، واإلصاارار والعناااد فااي هااذا اإلرتااداد هااو الحماقااة اإل

باولس  مثال الحكماةكتشاي طرياق إأما من . أي أحب متع العالم وملذاته وخطاياه وشهواته. العالم الحاضر
 (1:2،8في" )العالم بما فيه نفاية الرسول فيعتبر

  :ألمثال ينبغي عدم التقيد بالحري بل الفهم الروحي لمعنى المثل فمثالً في قراخة ا -18
ففااي  . (3:23)وقااارن مااع . فهاال معنااى هااذا أن كاال فقياار ساايهلك( 13::1) هــالا المســاكين فقــرهم - أ

أن دخول جمل مان ثقاب إبارة أيسار  من نجد أن الفقر والغني كالهما خطير، فالمسي  حذر( 3:23)
لسمواي ولكنه كان يقصد المتكلين على أموالهم كما شرح السيد المسي  من دخول غني إلى ملكوي ا

....( إبراهيم، إسحق، يعقاوب، يوساي ونيقوديماوس)بنفسه، وكم من غني دخل ملكوي السمواي هذا 
 وكما أن الغني الذي يتكل على أمواله يهلك، هكذا يهلك الفقير الذي يلعن فقره ويعايش يشاتهي الماال

يحااول أن  ربماا بال ذمرا علاى هللا الاذى لام يجعلاه غنياا مثال هاؤالخ األغنيااخ ،ساخطا على وضعه متا
وهااذا هااو الفقاار المهلااك الااذي ال (. 13،  ::3تااي1( + )3:23أم)بطاارق ملتويااة  ى الماااليحصاال علاا

وأيضا . يكتفي فيه صاحبه بما عنده ويقنع، هو الفقر الذي يشتهي ويجعل صاحبه ال يعتمد على هللا
ن سليمان ال يقبل هذا أمتكاسال ال يريد ان يعمل فهو سيهلك ، وهذا سنراه عبر السفر لو كان الفقير 

  .الكسالن
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وهذه أيضًا ال يمكن تطبيقها حرفيًا فهابيل ماي ( 31:13) مخافة الرب تزيد األيام أما سنو األشرار فتقصر
ولكن نفهم . بن شاولإويًا ويوناثان هو ويوناثان القديس وشاول الملك الشرير ماتا س. صغيرًا ، وعاش قاتله كثيراً 

هذه اآلية كما نفهم الوصية أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على األرض التي يعطيك الرب إلهك، أي بمعني 
 األرض الجديدة التي والسماخ هى السماخ،فتكون أيام خا ي الرب كلها بركة هنا على األرض وفي . البركة

حياة األخرى والتي يحيا فيها اآلن الشهيد العظيم أبانوب الذي استشهد وماي سوي يعطينا الرب إلهنا في ال
.وهكذا نفهم آياي هذا السفر.... سنة فقط13وعمره 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
 ": َأْمثَاُل ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َمِلِا ِإْسرَاِئيلَ 3" -(:3)آية 
النااور األكباار ( "18-1::1تااك)وأتااي هاذه الكلمااة ألول ماارة فااي . كلمااة مثاال مشاتقة ماان فعاال معناااه يحكاام =أمثــال

وعلى ذلك يكاون معناى . ولتفصل بين النور والظلمة.. لحكم الليل( القمر)لحكم النهار والنور األصغر ( الشمس)
هاذا العاالم وتمياز سالوكه عان سالوك فهي تحكم بنورها السماوي سلوك المؤمن فاي " مبادئ الحكم"كلمة أمثال هو 

 .أهل العالم أي تميز بين من يسلك في النور ومن يسلك في الظلمة
والمسي  . بن داود وهو ملك إسرا يلإهو رمز للمسي  فهو مشهور بالحكمة وهو = سليمان بن داود ملا إسرائيل
ة بال كلماة ساليمان تعناي مان يحياا فاي بن لاداود ليملاك علاى كنيساته إسارا يل الحقيقياذهو أقنوم الحكمة المتجسد ك

ولنالحظ أن داود بعكس سليمان كاني أيامه كلها . وكاني أيام سليمان كلها سالم. سالم والمسي  هو ملك السالم
الحااروب وحياتنااا هااي ماازي  ماان أيااام يسااودها السااالم وأيااام أخاارى تسااودها . حااروب وداود اشااتهر بكتابتااه للمزامياار

ولناتعلم مان .  ان حينما تسود حياتناا فتاراي ساالم أن تكاون هاذه الفتاراي للتعلايم والتأديابفلنتعلم من سليم. واآلالم
 .علينا كل أوقاي حياتنا ليملك المسي ، ( ::12يع)الم والحروب أن نصلي داود أنه حينما تسود حياتنا األ

 
. ِلُقُبوِل تَْأِديِب اْلَمْعِرَفِة َواْلَعْدِل َواْلَحـقِِّ َواسْسـِتَقاَمةِ 3. مِ إِلْدرَاِا َأْقَواِل اْلَفهْ . ِلَمْعِرَفِة ِحْكَمٍة َوَأَدبٍ 2" -(:5-2)اآليات 

ابَّ َمْعِرَفًة َوَتَدبُّرًا4  ". َيْسَمُعَها اْلَحِكيُم َفَيْزَداُد ِعْلًما، َواْلَفِهيُم َيْكَتِسُب َتْدِبيرًا5. ِلُتْعِطَي اْلُجهَّاَل َذَكاًء، َوالشَّ
وهااي صاافاي يحصاال عليهااا كاال ماان يتغااذى علااى دراسااة كااالم هللا ( تاادبر.. أدب/ ةحكماا)نجااد هنااا عشاار كلماااي 

 .ويعيش به، وهي بالعدد عشر لتناظر العشر وصايا
ــة حكمــة .1 وهااو شااا . باال هااي حكمااة إلهيااة يعطيهااا هللا. الحكمااة هنااا ليسااي ذكاااخ اإلنسااان أو مهارتااه= لمعرف

ادته وحتاى تقاوده بأماان وساط إضاطراباي ألجل راحته وساع ،عجيب أن يضع هللا حكمته تحي طلب اإلنسان
لتعلاايم األجيااال المتعاقبااة ماان الكنيسااة كيااي  2333العااالم، وهللا ساام  بكتابااة هااذا القاادر ماان أمثااال سااليمان الااا

 (.13:1في)تسلك في حكمة وتميز بين األشياخ 
ــب ونفااس الكلمااة ترجمااي = أدب .3 التأديااب وهااي تعنااي التعلاايم بطريااق . ماارة:3وقااد وردي فااي هااذا الساافر تأدي

 (.13::عب)
 .تعني التمييز= الفهم .2
قصاص )ختبااراي غياري إختبااري أناا الشخصاي أو إتعني الاتعلم عان طرياق اإلختباار ساواخ = تأديب المعرفة .1

المصااير الساايا للخاااطا فااأتعلم أن للخطيااة  الكتاااب المقاادس والسنكسااار، باال ربمااا تعنااى أيضااًا أن أرى بعيناايَّ 
إن لم أتعلم من قصص الكتاب المقدس وال من تبكيي الروح القدس على  وبنفس الفكر(. عقوبة مؤلمة فأتوب

خطيتي وال من مشاهداتي لمصير األشرار، هنا يلجأ هللا ألسلوب التجارب المؤلمة حتى يستيقظ اإلنساان مان 
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مثاال مجاعااة االباان )لتأديااب، غفلتااه ويصااب  معنااى تأديااب المعرفااة هااو الحصااول علااى المعرفااة عاان طريااق ا
 . (الضال

 " الحكم بدون تحيز"  JUSTICE= لعدلا .:
 " تخاذ قرار بعد تمييز األمورإ" JUDGMENT = الحق .:
 .كلمة تشير للمبادئ القويمة= اسستقامة .1
 .تفكير سليم في المشاكل= تدبر .8
 .كتشاي ما في اآلخرينإالقدرة على = الذكاء .3
 .معلوماي ذاي طابع سليم= أي علم = معرفة .13

ولكان بدراساته . هنا تشير لفنسان عاديم الخبارة وهاذا يكاون معرضاًا لكال تاأثير كلمة جاهل= لتعطي الجهال ذكاء
لهذا السفر ودراسة كلماة هللا عموماًا ال يعاود يخطاا ويبادأ ياتعلم، وحتاى أبساط النااس فاي معرفتاه قاادر أن يساتفيد 

مثااال الااذي هااو ساافر األ= يســمعها الحكــيم فيــزداد علمــاً . ماان هااذا الساافر، والشاااب المناادفع يكتسااب حكمااة الشاايو 
ينفع الجهال والشباب فقط بل هو نافع أيضًا للحكماخ فيزدادون حكمة، وهاذه طبيعاة تعااليم كلماة هللا ال  من بوحي
هذا كما  (.18:2كو1)والحكيم حقًا هو من يشعر بذستمرار أنه في حاجة ألن يعري المزيد (. 1،  3::كو1)هللا 

الحكايم فاي عيناي نفساه فهاو جاهال ألناه  وأماا .نجد أصل المثل هناا ، و " يعيش المعلم يتعلم"يقول المثل المعري 
والعكس فالحكيم حقيقة يشعر في نفسه أنه جاهل ويريد أن يتعلم، فطابع الحكيم نهل. يشعر أنه أعظم من أن يتعلم

سمعه ويقبله كتسب فهمًا وتمييزًا صحيحًا ونما إدراكه بما يإهو من = الفهيم. هو أنه على استعداد دا مًا أن يتعلم
يصااير ماادير "فااي الساابعينية مترجمااة = يكتســب تــدبيراً . مشااوراي حكيمااة وقااوة للتمييااز= تــدبير. ماان أقااوال الحكمااة

 .أي يصير الفهيم فهيمًا باألكثر ومشوراته كلها حكمة فيقود دفة حياة من حوله بمشوراته" الدفة
 

 " .ُحَكَماِء َوَغَواِمِضِهمْ ِلَفْهِم اْلَمَثِل َواللُّْغِز، َأْقَواِل الْ 6" -(:6)آية 
ستخدام كناياي ومجاز للسخرية من شخص أو تأنيبه لدفعاه علاى أن يتارك إ"الكلمة األصلية تحمل معنى = اللغز

 :1،  11:12راجع ماي" )ستخدمي في أمثال المسي  لليهودإوهي نفس الكلمة التي . ويتخلى عن طريقه الشرير
والمساي  لام يكان يكلام (. 23-31:8 +38-31:18راجاع أع)واضا  غيار الالكاالم = غوامضهم . (13::1ياو+ 

، وهذه الطريقة تدفع من يسامع ليفكار ويتادبر  اليهود سوى بأمثال أو ما يسمى ألغاز أي كالم يستخدم فيه الكناية
راجاااع ) .لماااذا ؟ هاام كااانوا قااد إتخااذوا قاارارا ولاام يقبلااوا حتااى أن يفكااروا ...  وهاام لقسااوة قلااوبهم لاام يفهمااوا أمااوره ،

اللى "ونأخذ مثاال من األمثال الدارجة لفهم المقصود  (.33،  :1::3يو+  13::يو+  21:1مر+  21:12مي
 .والمعنى أن عملك الخاطا سيجلب عليك أني الضرر " يشيل قربة مخرومة تخر على ظهره

يقادم الحقاا ق اإليمانياة  ختار أن يكون تعليمنا عن طريق التأمل واكتشاي الحقا ق بمعونة الروح القدس ولمإوهللا 
وعمال الخادام هاو مسااعدة الشاعب علاى فهام كلمااة . بطريقاة مباشارة فهاو بحكمتاه وجاد أن طرياق الاتعلم أفضال لناا

وهكااذا شاارح فيلاابس الكتاااب للخصااي الحبشااي وهااذا مااا ينبااه بااولس تلميااذه تيموثاااوس أن يعملااه فيفصاال كلمااة . هللا
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أماا (. 2::1باط3)ة كتبها بولس الرسول وأسااخ البساطاخ فهمهاافهناك كلماي صعب( 3::1تي3)الحق باالستقامة 
 .المتقدمين فهم يقارنون الروحياي بالروحياي

 
 ".َمَخاَفُة الرَّبِّ رَْأُس اْلَمْعِرَفِة، َأمَّا اْلَجاِهُلوَن َفَيْحَتِقُروَن اْلِحْكَمَة َواأَلَدبَ 7" -(:7)آية 

وكلماة رأس تفياد نقطاة اإلبتاداخ . ًا للسافر كلاه ومبادأه األساسايتعتبار هاذه اآلياة شاعار = مخافة الرب رأس المعرفـة
ونفاس . فبدون معرفة الرب اإلله ومخافته ال يمكن البدخ بذكتساب الحكمة، التي تقدم إرشادًا للحياة كلها. والجوهر

حيااث تباادو معظاام ( : - 1:11شإوراجااع ) .مااع فااارق طفيااي فااي الكلماااي( 13:3)هااذا الشااعار مكاارر ثانيااة فااي
 .باي هنا كصفاي المسيا وثمرة حضور روح هللااله

وهاااؤالخ  .وصاااايا هللا الرافضاااين فاااى عنااااد طاعاااة الفاسااادةهااام ذوي القلاااوب الفاسااادة والطااارق واألفكاااار = الجـــاهلون
مهاتم بذقتنااخ الحكماة ورافاض أن يتاأدب ،  مان يعاناد ويارفض تنفياذ الوصاية هاو غيار= يحتقرون الحكمـة واألدب
يفكر أن هناك إلهاا يعاقاب مان يخاالي وصااياه ، ومثال هاذا اإلنساان ال يوجاد فاى قلباه  هو يسعى وراخ شهوته وال

ولكن لماذا أعطانا هللا الوصايا  .فمن يخاي هللا يحترم وصاياهمخافة هللا أو هو ال يفكر أن هناك يوما للدينونة ، 
ن سفر حزقيال نجد أن هللا يعتبر م 33، هل ليتحكم فينا ويقيد حرياتنا كما يقول الجاهلون ؟  بالرجوع لفصحاح 

فلماااذا ؟ ألن هللا لااه هاادي واحااد تجاااه اإلنسااان وهااو خااالص نفسااه ، ... أن أهاام مااا أعطاااه لشااعبه هااو الوصااايا 
وهللا يعاري الطرياق . وكذلك أن يحيا اإلنساان علاى األرض فاى فارح بقادر اإلمكاان إلاى أن يصال ألفاراح األبدياة 

ونالحاظ أن محباة هللا تنساكب فاي . يساقطنى فاى ياد الشايطان فيساتعبدنى  لهاذا ، ويعاري أن عكاس هاذه الوصاايا
وماان يحبنااي "وباادون حااب فااال طاعااة . الااذي يبكااي علااى الخطايااا أيضاااً  الااروح القاادس هااوو ، قلوبنااا بااالروح القاادس 

تكاون عيناه علاى وصااايا هللا لينفاذها لان يعاري معناى الحااب  والعكاس فمان ال يخاااي هللا ومان ال" يحفاظ وصااياي
وسفر األمثال يؤكد في هذه اآلية التي هي شعار السافر كلاه، أناه ال . ن تنسكب محبة هللا في قلبه فيزداد جهالً ول

 . معرفة حقة بعيدًا عن مخافة الرب
وماان . ن يحيااا فااي مخافااة الاارب ساايحفظ وصاااياه عاان خااوي ورعاادة ماان العااذاب االباادي أن ماان يقاارر أولاانالحظ 

- :حين ذ سيمأله الروح القدس . مل الروح القدسيطيع الوصايا سيصير غير مقاوم لع
 .الروح القدس هو روح الحكمة ، حين ذ سيمتلا االنسان حكمة  -1
 32:  11ياو)حين ذ سننفذ الوصايا بسهولة عن حب (  ::  :رو ) الروح القدس يسكب محبة هللا في قلوبنا  -3

. ) 
 .داد محبة هلل وسيزداد حكمة متالخ ، وبالتالي سيز إكلما نما االنسان في حفظ الوصية يزداد  -2
 وذلك النه يبكي لو اخطأنا...متالخ من الروح القدس يجعل تنفيذ الوصايا سهال اإل -1

) قناع وذلك ليس بالضغط ولكن باإل(  :3:  8رو) ويعين ضعفاتنا فنطيع الوصايا بسهولة ( 8:  :1يو )  
 ن نعمل أن نريد و أوهللا هو العامل فينا (  1:  33ر إ
 . ( 12:  3في ) 
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أَلنَُّهَما ِإْكِليُل ِنْعَمٍة ِلرَْأِسَا، َوَقاَلِئُد 9ِاْسَمْع َيا اْبِني تَْأِديَب َأِبيَا، َوَس َتْرُفْض َشِريَعَة ُأمَِّا، 8 " -(:9-8)اآليات 
 ".ِلُعُنِقاَ 

والدين هي وصية من وطاعة ال. والمبدأ األول هو مخافة هللا .نجد هنا المبدأ الثاني للمعرفة وهو طاعة الوالدين
ونااارى فاااي الكتااااب (. 1:3:لاااو+  33:2كاااو+  ::3أي)راجاااع "الوصاااايا العشااار وهاااي أيضاااًا تعلااايم للعهاااد الجدياااد 

" المقدس أن طاعة الوالادين مقترناة ماع الخضاوع هلل، لاذلك فكثيار مان المفسارين يارون أن وصاية أكارم أبااك وأماك
نحاو هللا، فاذكرام الوالادين هاو اعتاراي وتساليم بالسالطان  هي من وصايا اللوح األول، فهي من الوصايا التاي تتجاه

 . األيام األخيرةيضع الرسول عدم طاعة الوالدين في قا مة عالماي إرتداد ( 3:2تي3)وفي . اإللهي
السااماوية التااي جاااخي فااي الكتاااب المقاادس وبااين تعاااليم الشااعوب التااي لهااا سااماي الحكمااة  ولنقااارن بااين التعاااليم

 . فالفرس والرومان كانوا يعلمون بوجوب طاعة األب فقط،  العالمية البشرية
بااخ نارى هناا مااذا يجاب أن يعلام األ( 23::1+13:11+::1+3:1تث)أي تعليم = شريعة. معناها أ ِطعْ = سمعإ

 .فطاعة الوالدين واجبة إذا كاني تعاليمهم في ضوخ مخافة هللا. أبنا هم
تبعهاا معلماي إبناي وهاذه الطريقاة إساتمعيه وكال قاارئ بلقاب ياا سليمان كمعلام للحكماة يخاطاب شاعبه وم= بنيإيا 

أيهااا البنااون "ماارة سااواخ بصاايغة الفاارد كمااا وردي هنااا أو بصاايغة الجمااع  :3وقااد وردي فااي هااذا الساافر . الحكمااة
 (.11:33أي3)ستعمل حزقيا نفس األسلوب في إوهذا أسلوب رقيق في التخاطب وقد ". 1:1

وهكاذا علينااا أن ال ( ::1دا)وللسالطان ( 13:1ناش)لياة والقال اد رماز للجمااال نعماة أي جمااال أو ح= إكليـل نعمـة
والمعنااى هنااا أن ماان يطيااع  .فااي طاعااة وصااايا هللا المجااد الحقيقااى هااونشااعر بفخاار أو مجااد فااي شااا عااالمي، باال 

 .وصية إكرام الوالدين ستكون البركة التى يعطيها هللا له فى حياته ظاهرة لكل إنسان كذكليل على رأسه 
 :درسًا في الحكمة 33ويبدأ من هنا 

 (13-8:1)تجنب أصدقاخ السوخ  -1
 (3-1:3)طلب الحكمة بجدية ومكافأتها  -3
 (13-1:2)ثق وأطع  -2
 (33-11:2)مسراي الحكمة  -1
 (:2-31:2)مظاهر الحكمة ونتا جها  -:
 (3-1:1)سليمان تعلم الحكمة من أبيه  -:
 (13-13:1)ضرورة كراهية الشر  -1
 (31-33:1)ضرورة االلتصاق بالخير  -8
 (32-::1)الحكمة في العالقاي بين الجنسين  -3
 (13-::1)تحذير من بعض التصرفاي الخاط ة   -13
 (:2-::33)تحذير من خطية الزنى   -11
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 (31-1:1)خطورة الزنى   -13
 (:2-1:8)الحكمة تقدم نفسها   -12

 ن ، أى تصاااب وفاااي اإلصاااحاح الثاااامن نجاااد الااادروس تصااال إلاااى ذروتهاااا، ونجاااد هناااا درساااًا فياااه الحكماااة تتشخصااا
فااي شااخص المسااي  وتكماال الصااورة فااي اإلصااحاح التاسااع بااأن يقاادم المسااي  نفسااه ذبيحااة باال يقاادم نفسااه  شخصااا

ونارى وليماة يقيمهاا . وتختتم الدروس في اإلصحاح التاسع بملخاص مقاارن باين الحكماة والجهالاة . مأكاًل ومشرباً 
 .وكل منا حر في أن يستجيب ألحدهما. كالهما يدعوان لها البشر

 
ِلَنْخَتِف . َهُلمَّ َمَعَنا ِلَنْكُمْن ِللدَّمِ »: ِإْن َقاُلوا33. َيا اْبِني، ِإْن َتَملََّقَا اْلُخَطاُة َفاَل َتْرَض 31" -(:39-31) اآليات

، 32. ِلْلَبِريِء َباِطالً  ِقْنَيٍة َفاِخَرٍة، َنْمأَل ُبُيوَتَنا  َفَنِجَد ُكلَّ 33ِلَنْبَتِلْعُهْم َأْحَياًء َكاْلَهاِوَيِة، َوِصَحاًحا َكاْلَهاِبِطيَن ِفي اْلُجبِّ
ِاْمَنْع . َيا اْبِني، َس َتْسُلْا ِفي الطَِّريِق َمَعُهمْ 35. «َيُكوُن َلَنا َجِميًعا ِكيٌس َواِحدٌ . ُتْلِقي ُقْرَعَتَا َوْسَطَنا34. َغِنيَمةً 

رِِّ 36. ِرْجَلَا َعْن َمَساِلِكِهمْ  َبَكُة ِفي 37. َوُتْسِرُع ِإَلى َسْفِا الدَّمِ  أَلنَّ َأْرُجَلُهْم َتْجِري ِإَلى الشَّ أَلنَُّه َباِطاًل ُتْنَصُب الشَّ
َيْأُخُذ . هَكَذا ُطُرُق ُكلِّ ُموَلٍع ِبَكْسبٍ 39. َيْخَتُفوَن أَلْنُفِسِهمْ . َأمَّا ُهْم َفَيْكُمُنوَن ِلَدِم َأْنُفِسِهمْ 38. َعْيَنْي ُكلِّ ِذي َجَناحٍ 

 ".َنْفَس ُمْقَتِنيهِ 

 :درس تحذير من المعاشرات الرديئة هو
ــريء. فالشاارير يحاااول إغااراخ صااديقه البساايط كمااا أغااوي الحيااة أمنااا حااواخ= ن تملقــا الخطــاةإ ــف للب أي = لنخت

أي نفترسااهم أحياااخ، كمااا تقااع فريسااة فااي الحفاارة التااي يحفرهااا = نبــتلعهم أحيــاء كالهاويــة. نتااربص للبااريخ ألذيتااه
  .صحاحا أى بكل ما عندهم من ممتلكاي فال نفقد شا مما يمتلكون  = يَن ِفي اْلُجبِِّ َوِصَحاًحا َكاْلَهاِبطِ  .الصياد

هكاذا كال إنساان عاالمي = قنيـة فـاخرة. كناية عن شدة رغباتهم وشاوقهم إلاى فعال الشار= أرجلهم تجري إلى الشر
نساان روحاي أن ن ماا يجاب أن نعرفاه ويعرفاه كال إأشرير يتصور أن ما يحصال علياه هاو قنياة تماأل بيتاه، بينماا 

العااالم باطاال ومااا نمتلكااه مااا هااو إال تااراب، باال أن مااا نمتلكااه بواسااطة الظلاام مااا هااو إال نااار تحاارق مااا هااو موجااود 
يشارح ساليمان هناا أن الغواياة تبادأ بادعوة بسايطة مان األشارار لناا، أن نكاون = تلقـي قرعتـا وسـطنا. عندنا أصالً 

وهاذا الكايس يجاب أن يكاون ممتلاا لننفاق مناه علاى = احدكيس و = ثم تكون لنا معهم شركة. معهم ونعيش معهم
 .أي نقتل األبرياخ لنسرق منهم ما يمتلكونه= نكمن للدم= ولكن كيي نمأل هذا الكيس. ملذاتنا

 :،  1:18رؤ)وسليمان هنا يدعو العتزال الشر واألشرار فال يكون لناا قرعاة معهام وال أي شاركة وال كايس واحاد 
وكال مفتاوح العيناين سايرى شاباك ( .  11-13:3أع)جابة هي في اإل= شركة لنا ومع من تكون ( 3::11شإ+ 

األشرار في محاوالتهم إغوا ه، فاألشرار يحبون غواية اآلخرين ليكونوا جماعة شريرة، فالخاطا يحب الصحبة في 
وة األولاى وهاي ودعاوة ساليمان هناا أن نمتناع عان الخطا. طريقه الشريرة، وطريقهم في هذا غواية األبرياخ البسطاخ

ال تبع ذلك خطواي كثيرة مخيفة في طريق اإلنحادار إلاى هاوياة الشار ولانالحظ أن . أن ال نقبل صحبة األشرار وا 
نحدر إالسلوك في طريق الشر يشبه اإلنحدار على تل ألسفل، وال شا يستطيع أن يوقي المتدحرج، بل هو كلما 

!! أباداً ! قي الشرير أو يتحذر من العواقب الساي ة لبااقي األشارار؟ألسفل تزيد سرعته ويزداد إقترابه للهاوية، وهل ي
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ألنه باطاًل تنصـب الشـبكة . على ذلك بينما هو يهوي ألسفل التل باألكثر وذلك ألنه يصب  غير قادرفهو يندفع 
ك ذلاالطا ر المفتوح العيناين يارى الشابكة المعادة الصاطياده فيهارب منهاا مساتخدمًا فاي = في عيني كل ذي جناح

 اهللا يعطااي بصاايرة ألوالده ياارون بهااا الشااباك المنصااوبة لهاام ويعطاايهم أجنحااة ليهربااو  والحااظ أن. القااويين هجناحياا
أي يكاون إنادفاعهم فاي = أما هم فيكمنون لدم أنفسـهم(. األجنحة هي حياتهم السماوية التي يرفضون بها الشر)

وهالكهم هم أنفسهم، أي أن الشرير سيمساك فاي نفاس مؤامراتهم الشريرة إلهالك األبرياخ هو إندفاع نحو هاويتهم 
االب علااى الصااليب الااذي أعااده لمردخاااي البااار)الشاابكة التااي ينصاابها للبااريخ  = يأخــذ نفــس مقتنيــه . (هامااان ص 

وطريااق فاات  العينااين هااو كلمااة هللا التااي (. 13،  ::3تااي1)قتناااه بطريااق شارير إالكساب الشاارير يهلااك نفااس الااذي 
 .ولنرى التسلسل في اإلنحدار الذي ينتهي بدمار األشرار. اإلنحدار للهاوية تضا الطريق فال نبدأ في

 (قرعتنا)يكون وجودنا معهم  -2 (  تملقهم)قبول غوايتهم  -3صداقة األشرار   -1
 (قتل)نكمن للدم  -:(      قنية فاخرة)إغراخ المال  -:  (  كيس)شركة معهم  -1
 

َواِرِع ُتْعِطي َصْوَتَها. اِدي ِفي اْلَخاِرجِ َاْلِحْكَمُة ُتنَ 21" -(:33-21)اآليات  َتْدُعو ِفي ُرُؤوِس اأَلْسَواِق، 23. ِفي الشَّ
ِإَلى َمَتى َأيَُّها اْلُجهَّاُل ُتِحبُّوَن اْلَجْهَل، َواْلُمْسَتْهِزُئوَن »: َقاِئَلةً 22ِفي اْلَمِديَنِة ُتْبِدي َكاَلَمَها . ِفي َمَداِخِل اأَلْبَوابِ 

ونَ   .ُأَعلُِّمُكْم َكِلَماِتي. هَأَنَذا ُأِفيُض َلُكْم ُروِحي. ِاْرِجُعوا ِعْنَد َتْوِبيِخي23ِباسْسِتْهزَاِء، َواْلَحْمَقى ُيْبِغُضوَن اْلِعْلَم؟  ُيَسرُّ
َفَأَنا 26. َوَلْم َتْرَضْوا َتْوِبيِخيَبْل َرَفْضُتْم ُكلَّ َمُشوَرِتي، 25أَلنِّي َدَعْوُت َفَأَبْيُتْم، َوَمَدْدُت َيِدي َوَلْيَس َمْن ُيَباِلي، »24

ْوَبَعِة، ِإَذا 27. َأْشَمُت ِعْنَد َمِجيِء َخْوِفُكمْ . َأْيًضا َأْضَحُا ِعْنَد َبِليَِّتُكمْ  ِإَذا َجاَء َخْوُفُكْم َكَعاِصَفٍة، َوَأَتْت َبِليَُّتُكْم َكالزَّ
أَلنَُّهْم َأْبَغُضوا اْلِعْلَم 29. ُيَبكُِِّروَن ِإَليَّ َفاَل َيِجُدوَنِني. ي َفاَل َأْسَتِجيبُ ِحيَنِئٍذ َيْدُعوَننِ 28. َجاَءْت َعَلْيُكْم ِشدٌَّة َوِضيقٌ 
َفِلذِلَا َيْأُكُلوَن ِمْن َثَمِر َطِريِقِهْم، 33. َرَذُلوا ُكلَّ َتْوِبيِخي. َلْم َيْرَضْوا َمُشوَرِتي31. َوَلْم َيْختَاُروا َمَخاَفَة الرَّبِِّ 

َأمَّا اْلُمْسَتِمُع ِلي َفَيْسُكُن آِمًنا، 33. أَلنَّ اْرِتَداَد اْلَحْمَقى َيْقُتُلُهْم، َورَاَحَة اْلُجهَّاِل ُتِبيُدُهمْ 32. ْن ُمَؤاَمرَاِتِهمْ َوَيْشَبُعوَن مِ 
رِِّ   ".«َوَيْسَتِريُح ِمْن َخْوِف الشَّ

ياااي يظهاار خطااورة ماان ال أظهاار سااليمان خطااورة ماان يسااتمع لغوايااة إبلاايس، وفااي هااذه اآل( 13-13)فااي اآلياااي 
 .يسمع لنداخ هللا
. حيااث يجتمااع شاايو  المدينااة والقضاااة= مــداخل األبــواب. أي أهاام األساواق حيااث ياازدحم الناااس= رؤوس األســواق

( 33:18ياو)والمساي  لام ياتكلم سارًا . والمقصود أن صوي هللا ينادي لكل واحد ويصل لكل إنسان، فاي كال مكاان
وهناا نارى  .فـي الشـوارع. الحكمة تنادي فـي الخـارجوقارن مع (. :13:1شإ+  31:13مي)وهكذا علم تالميذه 

واألساواق وباين الحكمة شخصًا ياتكلم ويناادي ويادعو النااس ليبتعادوا عان طرياق الجهال، تادعوهم وهام فاي التجاارة 
ال وهللا ال يتاارك وساايلة إ .طااالبي العاادل عنااد األبااواب، ونالحااظ أن الحكمااة كشااخص تكااون المسااي  أقنااوم الحكمااة

  .ويستخدمها ليدعو كل إنسان 
 :ومواصفاتهم فهم ثم نجد هنا درجاي الرافضين لنداخ الحكمة



 (اإلصحاح األول ) سفر األمثال 

 

 
19 

هلااك شااعبي ماان "البسااطاخ، عااديمو المعرفااة، والاادعوة لهاام هنااا معناهااا إلااى متااى ال تطلبااون المعرفااة = الجهــال .1
 .وهؤالخ البسطاخ يسهل إنقيادهم للشر(. 1::هو" )عدم المعرفة

ونالحظ هناا درجاة أعماق فاي الشار مان الجاهال فالجاهال حينماا . يسخرون من الحكمةوهؤالخ = المستهزئون .3
ونالحظ أن من يرفض الحكمة ويرفض أن يتعلمها، . يتقدم خطوة جديدة في الشر يبدأ في االستهزاخ بالحكمة

 .سريعًا ما يتحول إلى مستهزئ
جاهاًل بال معرفة ثم بدأ طريق اإلنحدار نرى هنا المنحدر الذي ينحدر عليه الجاهل، فهو أواًل كان = الحمقي .3

زدادي سرعة اإلنحدار ووصل لدرجة أساوأ وهاي الحماق، فهاو ينحادر مان سايا إلاى أساوأ . وصار مستهز ًا، وا 
ومعنااى الكلمااة العبريااة المسااتخدمة هنااا عاان األحمااق أنااه . واألحمااق هااو ماان صااار فااي عناااد ياارفض المعرفااة

 .يتصري بغير اعتبار لهشخص عديم الشعور بالنسبة للحق األدبي، و 
وهذه الدرجاي رأيناها مع الفريسيين فقد سمحوا للرب يسوع أواًل أن يقرأ لهم في المجماع ولكانهم رفضاوا أن يتعلماوا 

وهناااا نااارى (. 33:31ماااي+:11:1+:3:1+13:1لاااو. )فصااااروا جهاااال ثااام بااادأوا يساااتهز ون باااه ثااام أخيااارًا صااالبوه
وقوله مددي يدي كناياة عان  .فأبيتم ومددت يدي وليس من يباليألني دعوت يخاطبهم ( أقنوم الحكمة)المسي  

 (.12:1،11رإ+:::1+:::13شإوقارن مع . )التوسل والتضرع
وقارن مع قول المسي  أنه يرسل لناا  الحكمة تناديهو المسي  .. والحظ أن المتكلم .هأنذا أفيض لكم من روحي

ه بمعونااة الااروح القاادس يتااوب اإلنسااان ويكااون ونالحااظ أناا( 23،  28:1يااو+:1::3يااو+:1:1يااو)الااروح القاادس 
وقولاه هاذا  .إرجعـوا عنـد تـوبيخيولاذلك يقاول هناا . ( :8:1ياو)التبكياي  فالروح القدس عمله، للكلمة تأثير وقوة 

يدعو الخطاة للتوباة والاروح القادس ( المسي )فالحكمة (. 2:1زك)يشير للتوبة التي تنشأ عن تبكيي الروح القدس 
 .التوبة يبكي ويعين على

، وهذا بمعنى أن  دعوتهحتقر إتعبيران مجازيان بلغة بشرية للتعبير عن موقي هللا إزاخ من = أشمت.. أضحا
( 33)إشارة للهالك السريع المباغي والحظ في آية = كعاصفة.. كزوبعة وقوله. هللا لن يستجيب له عند صراخه

هللا يعطي زمانًا للتوبة، فذذا أضاع اإلنسان فرصة  بيدعونني فال أستجي( 38)وفي . ارتباط العلم بمخافة هللا
وبنفس المفهوم . وأيضًا رفض العذارى الجاهالي(. 32-31:3رؤ)التوبة ال يستجيب له هللا بل يؤدبه ويعاقبه 

أي تحولهم عن طريق الحكمة إلى = رتداد الحمقى يقتلهمإألن . ستجابةإفالغني في الجحيم كان يصر  بال 
،  31:1مي)ألنه بنى بيته على الصخر = المستمع لي يسكن آمناً وعكس هذا تمامًا . الشرطريق الجهالة و 

.(8،  ::1غل)يحصد فسادًا  للجسد فمن يزرع(. :3
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني

 
َحتَـّى ُتِميـَل ُأْذَنـَا ِإَلـى اْلِحْكَمـِة، َوُتَعطِّـَف 2َياَي ِعْنَدَا، َيا اْبِني، ِإْن َقِبْلَت َكاَلِمي َوَخبَّْأَت َوَصا3" -(:5-3)اآليات 

ـِة، َوَبَحثْـَت َعْنَهـا َكـاْلُكُنوِز، 4ِإْن َدَعْوَت اْلَمْعِرَفَة، َوَرَفْعَت َصْوَتَا ِإَلى اْلَفْهِم، 3َقْلَبَا َعَلى اْلَفْهِم،  ِإْن َطَلْبَتَها َكاْلِفضَّ
، َوَتِجُد َمْعِرَفَة للاِ َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُم َمخَ 5  ". اَفَة الرَّبِّ

سبق سليمان في اإلصحاح السابق وحذر من خطورة االنسياق إلبليس ولألشارار مان أتباعاه ثام حاذر مان خطاورة 
 .وهنا يوجه كالمه لمن يرغب في أن يتعلم وتكون له النية على أن يسمع صوي هللا. من ال يسمع لكالم هللا

غيي وانتبهي إلى أقوالي سواخ كاني وعود أو تأنيب وتوبيي أو وصايا أو إعالناي عان إن أص= إن قبلت كالمي
ونفهاام ماان هااذا القااول أن اإلنسااان حاار فااي أن يختااار . فكاار هللا، فكااالم هللا أعاام ماان الوصااايا وهااو يشاامل هااذا كلااه

 .قبل كالم هللاوالبداية هي أن نقرر وتكون لنا النية أن ن. طريق االستماع أو طريق الرفض لكالم هللا
وحفظاه فاي القلاب لنفكار ونتأمال  الخطوة الثانية هي االهتماام بماا سامعناه مان كاالم هللا،= وخبأت وصاياي عندا

هتمام، وتعني أن تتحاول األذن ا  نتباه وشوق و ذوتصغى ب توجه أذنك إلىَّ = حتى تميل أذنا إلى الحكمة. فيه دا ما
ي يعناي طَّاع  = تعطـف قلبـا علـى الفهـم. المعرفاة عان هللا أكثارعن االهتمام بسماع صوي العالم وتتعطش إلاى 

وهاذا ياؤدى لطاعاة الوصاية  ، والمقصاود توجاه قلباك إلاى الفهام(بمعنى أن قلبه يميل وينحاز لطاعة الوصية) مال  
فهااو يعباار عاان كاال الكيااان اإلنساااني فهااو  والقلااب فااي العبريااة يشااير للقااوى العقليااة واألدبيااة والعاطفيااة. عاان إقتناااع

ورفعــت . ونجااد هنااا طالااب الحكمااة وقااد ساايطري علااى مشاااعره وعقلااه فكاارة التعمااق فااي طلااب هللا. مركااز الحياااة
وهااذا مااا فعلااه سااليمان نفسااه حااين . صاارخي بشااوق وطلبااي بلهفااة ماان هللا، فااي صااالة حااارة وتضاارعاي= صــوتا

الب الحكماة لدرجاة هنا يصل ط= وبحثت عنها كالكنوز(. 3:2مل1)طلب من هللا في صالته أن يمنحه الحكمة 
حينئـذ (.. 11:12ماي)أعلى، لقاد اكتشاي أن كلماة هللا هاي أثمان ماا يمكان أن يحصال علياه المارخ فهاي كاالكنوز 

هااذا هااو الهاادي وقااد رساامي اآلياااي السااابقة طريقااة الوصااول لهااذا = تجــد معرفــة للا، حينئــذ تفهــم مخافــة الــرب
ا كيااي نجااد الحكمااة أو معرفااة هللا؟ واإلجابااة علااى فهااذه اآلياااي التااي أمامنااا تكشااي لناا. الهاادي والحصااول عليااه

سااتعداد أن نقاارر أننااا نريااد قبولهااا، الموضااوع ال يحتاااج ذكاااخ إأن هللا أعطانااا كلمتااه ولكاان هاال نحاان علااى  -:ذلااك
بشااري عااادي باال يتطلااب حالااة الاانفس هاال هااي تريااد أو ال تريااد؟ فكلمااة هللا موجااودة وعلينااا أن نفااتش فيهااا والااروح 

والخطوة الثانياة بعاد أن نتخاذ قرارناا أن نميال أذانناا لنسامع، أو نبادأ لنفاتش عان الطرياق . فهمًا لهاالقدس سيعطينا 
والخطاااوة التالياااة هاااي أن يصاااير طلبناااا لطرياااق هللا، طرياااق . الاااذي قررناااا أن نسااالكه ونتااارك طرياااق العاااالم الخااااطا

هتمام أكثر وتصاب  ذلطريق يجعلنا نطلبه بوالنمو في هذا ا. هتمام وبجدية وما نعرفه نخبأه  وال نفرط فيهذالحكمة ب
شااهوة معرفااة المسااي  هااي ماان كاال القلااب، فااال تكااون قااراخة الكتاااب المقاادس قااراخة سااطحية باال بعمااق وفيهااا نمياال 

بل نصر  هلل طالبين أن نفهم وماا نفهماه ال نفارط فياه بال نخباأه  فاي القلاب كمان يخباا . األذن ونوجه القلب للفهم
هاي قيماة جادًا [ 1]ث في كلمة هللا كمن يبحث عن كنز وتشبيه كلمة هللا بالكنز لسببين وعلينا أن نبح. شا ثمين
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مثال أي كناز تحتااج لمان يفاتش عنهاا وينقاب وراخهاا ليجاد المعااني وراخ الكلمااي، ننقاب لانفهم [ 3]ولكنها مختباأة 
جعلناا حكمااخ، ولانفهم أنناا وكلماة هللا قاادرة أن ت( 8:2فاي)المعاني العميقاة وراخ الكلمااي، وهاي تساتحق كال عنااخ 

ومان يقبلهاا . عتاراضإ لن نجد حكمة حقيقية خارجًا عان كلماة هللا، لاذلك عليناا أن نقبلهاا دون تاذمر أو مناقشاة أو 
وليساي نتيجاة مجهاود فالحكمة هاي عطياة هللا . يأخذ حكمة، ومن يجد ويتعب ليفهم سيعطيه هللا المعرفة والحكمة

ينا الجاهل المعاند ينحدر ويتدحرج على تل من سا إلى أسوأ ، وهنا نجد أن فى اإلصحاح السابق رأ .بشري فقط
طالب الحكمة كأنه يرتفع مان مساتوى إلاى أعلاى ، إلاى أن يكتشاي أن الوصاية ليساي حماال وال تقييادا للحرياة بال 

ن الوصااية هااى كنااز ، هنااا نجااد العااين وقااد إنفتحااي وفهاام هااذا اإلنسااان لماااذا أعطانااا هللا الوصااية ، وهااذا يكتشااي أ
أن يصعد إلى فوق ، بل هذا هو  والحظ أن اإلنسان وحده ال يمكنه. حررته من العبودية ، بل أعطته حياة الفرح 

حينئذ تفهم  =عمل الروح القدس المعين ، الذى يثبتنا فى المسي  ، وفى المسي  الذى هو الطريق نصعد ألعلى 
 .ل عن المسي  فهذا سيتدحرج على التل من سا إلى أسوأ أما من ينفص. ستتلذذ بها عن إقتناع =  مخافة الرب

 
ُهـَو ِمَجـن  . َيـْذَخُر َمُعوَنـًة ِلْلُمْسـَتِقيِمينَ 7. ِمـْن َفِمـِه اْلَمْعِرَفـُة َواْلَفْهـمُ . أَلنَّ الرَّبَّ ُيْعِطـي ِحْكَمـةً 6" -(:9-6)اآليات 

اِلِكيَن ِباْلَكَماِل،  ِحيَنِئٍذ َتْفَهُم اْلَعْدَل َواْلَحقَّ َواسْسِتَقاَمَة، ُكلَّ َسـِبيل 9. ْفِظ َطِريِق َأْتِقَياِئهِ ِلَنْصِر َمَساِلِا اْلَحقِِّ َوحِ 8ِللسَّ
 ".َصاِلحٍ 

فطالماا وجادنا معرفاة هللا . اآلياي السابقة تكلمي عن البحث عن الحكمة وهنا تتكلم عان الساير فاي طرياق الكماال
ياه يشادد عزيمتناا أن هللا ساوي يسااعدنا فاي طرياق الحاق فانحن وهناا تنب. ووجدنا الحكمة عليناا أن نسالك بموجبهاا

 .إذًا لسنا وحدنا في الطريق
ماان يقاارر أن يساالك فااي طريااق هللا، عليااه أن ال يخاااي فاااهلل ساايعطيه معونااة ويؤيااده بالمشااورة الصااالحة = معونــة

عادة مان عادد الحارب = جـنم. طرياق هللا فاي ايسالكو  قارروا أن األبرار الذينهم = المستقيمين. والقوة التي تسنده
 .( :1:1تاك" )لاكال تخي ياا إبارام أناا تارس "هنا هللا يعد بالحماية لمن يسلك في طريقه . لحماية الصدر والظهر

ــة ــذخر معون أي األمناااخ فااي = الســالكين بالكمــاللألباارار فقااط  فااى وقااي الحاجااة يخبااا هللا المعونااة ويظهرهااا= ي
لنصــر . الاارب يحفااظ طااريقهم فهاام يساايرون فااي طريقااه= ريــق أتقيائــهط. ساالوكهم مااع هللا ومااع الناااس بااال إعوجاااج

معونة ؟ ألن هللا يفرح بأن ينتصر  لماذا يكون هللا مجن أى يحمى األبرار طالبو الحكمة ويعطيهم= مسالا الحق
أن نسالك باالحق  عليناا أن نقاررلاذلك ( . 21:  18ياو)الحق دا ما ، فاهلل هو الحق ، والمسي  جااخ ليشاهد للحاق 

للحق والعدل سلكنا في مسالك الحق يعطينا هللا فهمًا أعمق  بل إذا . يتركنافي طريق هللا، وهللا لن يتخلى عنا أو 
، حكماة  والمعرفاةفينتقل من نمو إلى نمو ومن عمق إلى عمق فاي الحكماة  كل سبيل صالحبل في ، واسستقامة

سااتقامة إال لااو نعااري طاارق الحااق والعاادل واإلولنااذكر أننااا لاان  .( 31 – 31:  1مااي)الوصااية ومعرفااة المسااي  
لاان نعااري قااوة كلمااة هللا إال لااو قررنااا أن نحيااا بهااا ونطبقهااا بأمانااة فحين ااذ يساااعدنا هللا ويفاات  عيوننااا . مارسااناها

فكلماة هللا فاي كتاباه المقادس تقودناا . فنعري أكثر عنه وعن جمال وقوة كالمه ووصاياه، وهكذا من نمو إلاى نماو
وهللا يعطااي لماان (. 11-3:1كااو)والكمااال يااأتي لايس بالمعرفااة النظريااة باال بالسالوك (. 11،  2::1تااي3)للكماال 
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. غيار منحاازًا فاي أحكاماه( كلمتاْي عادل و بار هماا واحاد فاي العبرياة ) يكون اإلنسان بارًا = العدليسلك أن يفهم 
وبهاذا . لسلوك في طريق هللاا= مةواإلستقا(. 13،  3:1في)الرأي السديد وتمييز األمور المتخالفة = الحقويفهم 

وواجباتااه تجاااه الناااس ( االسااتقامة)يعطااي هللا لماان يساالك فااي طريقااه فهمااًا أكثاار ووضااوح رؤيااة لواجباتااه تجاااه هللا 
وهللا يعطيهااا لماان يطلاااب = ألن الــرب يعطـــي حكمــة=وهللا وحااده مصاادر هاااذه الحكمااة الحقيقيااة ( العاادل والحااق)
هللا كلمنا  ولنالحظ أن. وهم كتبوا الكتاب المقدسعطى من فمه ألنبيا ه ورسله فاهلل أ = من فمه المعرفة( 1::يع)

 ::  1ياع) وهو يعطيها لمان يطلاب، ( 2:3كو)ر فيه كل كنوز الحكمة خَّ المسي  مذ  و  ،( 3:  1عب)فى المسي  
ح الحكماة والروح القدس الذين نحن هايكاًل لاه هاو رو . ويعطي باألكثر لمن يسلك في طريق الكمال( 11:1يأ +

 (.:1-:12:1يو+  3:11شإ)فهو يهبنا حكمة 
 

َفاْلَعْقُل َيْحَفُظَا، َواْلَفْهُم َيْنُصُرَا، 33ِإَذا َدَخَلِت اْلِحْكَمُة َقْلَبَا، َوَلذَِّت اْلَمْعِرَفُة ِلَنْفِسَا، 31" -(:22-31)اآليات 
يِر، َوِمَن اإِلْنَساِن اْلمُ 32 رِِّ ْنَقاِذَا ِمْن َطِريِق الشِّ ُلوِا ِفي َمَساِلِا 33َتَكلِِّم ِباأَلَكاِذيِب، إِل التَّاِرِكيَن ُسُبَل اسْسِتَقاَمِة ِللسُّ

، 34الظُّْلَمِة،  رِِّ وِء، اْلُمْبَتِهِجيَن ِبَأَكاِذيِب الشَّ اْلَفِرِحيَن ِبَفْعِل السُّ
ٌة، َوُهْم ُمْلَتُووَن ِفي ُسُبِلِهمْ 35 . الَِّذيَن ُطُرُقُهْم ُمْعَوجَّ

. التَّاِرَكِة أَِليَف ِصَباَها، َوالنَّاِسَيِة َعْهَد ِإلِهَها37اِذَا ِمَن اْلَمْرَأِة اأَلْجَنِبيَِّة، ِمَن اْلَغِريَبِة اْلُمَتَملَِّقِة ِبَكاَلِمَها، إِلْنقَ 36
. َها َس َيُؤوُب، َوَس َيْبُلُغوَن ُسُبَل اْلَحَياةِ ُكلُّ َمْن َدَخَل ِإَليْ 39. أَلنَّ َبْيَتَها َيُسوُخ ِإَلى اْلَمْوِت، َوُسُبُلَها ِإَلى اأَلِخيَلةِ 38
دِّيِقينَ 21 اِلِحيَن َوَتْحَفَظ ُسُبَل الصِّ أَلنَّ اْلُمْسَتِقيِميَن َيْسُكُنوَن اأَلْرَض، َواْلَكاِمِليَن 23. َحتَّى َتْسُلَا ِفي َطِريِق الصَّ

 ".اأَلْرِض، َواْلَغاِدُروَن ُيْستَْأَصُلوَن ِمْنَها َأمَّا اأَلْشرَاُر َفَيْنَقِرُضوَن ِمنَ 22. َيْبَقْوَن ِفيَها

هذه اآليااي تشارح أن الحكماة الحقيقياة التاي يعطيهاا لناا هللا قاادرة أن تحفظناا مان طرياق الخاراب والادمار والهاالك 
تهااا الااذي تقودنااا لااه الخطيااة وبالتااالي فالحكمااة اإللهيااة هااي أثماان ماان كاال كنااوز الاادنيا، فكاال كنااوز الاادنيا إذا امتلك

كااأن ال شااا لنااا ونحاان "وساالكي فااي طريااق الخطيااة سااتذهب هباااًخ، أمااا لااو إمتلكااي الحكمااة فلقااد امتلكااي كاال شااا 
ولكن عدو الخير يسعى وراخ كل واحد منا حتى يوقاع باه كماا أوقاع بأمناا (. 2::أع+  ::13كو3" )نملك كل شا

هاادينا الحكمااة للطريااق السااليم أمااام حااواخ، وماان يتمسااك بااالحق تكااون لااه حكمااة فااال ينخاادع بغواياااي إبلاايس، باال ت
وهاذه ( 33-:1)خداع المرأة الشاريرة (  :1-13)خداع األشرار : الخداعاي التي نتعرض لها وهذه الخداعاي هي

وكيي نختبار أنفسانا هال لناا ( 11رؤ)وبابل الزانية ( 12رؤ)الوحش ... صورة لنهاية األيام فهناك عدوين للكنيسة
 (.فليساااي لناااا حكماااة)او أن نقبلهاااا ( إذًا لناااا حكماااة)أل أنفسااانا هااال نااارفض الغواياااة حكماااة أم ال؟ اإلجاباااة باااأن نسااا

والسااؤال الثااانى مااا هااى القااوة التااى تاادفع اإلنسااان ليسااير فااى طريااق اإللتاازان بالوصااية ؟ هااو أن يصاال لفهاام حكمااة 
ونهاياة الطرياق  الوصية والتلذذ بها ، ولكن بداية الطرياق هاو التغصاب علاى تنفياذ الوصاية خوفاا مان عقااب هللا ،

 .أى هذه هى البداية ( 1:  1" )مخافة الرب رأس المعرفة"وهذا ما قصده سليمان حين قال . التلذذ بالوصية 
 (:1-13)الحكمة تحفظنا من خداع األشرار 

النفس  =ولذت المعرفة لنفسا. القلب هو مركز الحياة بما فيه من دوافع وأفكار محركة= إذا دخلت الحكمة قلبا
أي تكاون لاك البصايرة ويكاون لاك الارأي الساديد الاذي = فالعقل يحفظـا. موعة الشهواي والرغباي والميولهي مج
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مـــن المـــتكلم . أي يكاااون لاااك التميياااز باااين ماااا ينفعاااك وماااا يضااارك= والفهـــم ينصـــراباااه تااارى الطرياااق الصاااحي  
الاانفس البااارة  ليجااذب خاارآأو أي شااا أي ماان يااتكلم بااالغش والخااداع سااواخ فااي الروحياااي أو العقياادة = باألكاذيــب

ومن يفعل هذا فهو ال عالقة له باهلل، بل يهااجم هللا وكاالم هللا مباشارة أو يهااجم العقيادة الصاحيحة . لطريق معوج
هااو إنسااان لااه مظهاار الحكمااة ولكنهااا حكمااة عالميااة غاشااة بهااا يخاادع ويجااذب . ماادعيًا أنااه وحااده الااذي يعااري هللا

وعادة يكون المتكلم باألكاذيب شاخص لاه . ا على حكمة إلهية من فوقالبسطاخ وعديمي الحكمة الذين لم يحصلو 
طريـق ولكان حاين يملاك حاق هللا علاى القلاب فذناه ينقاذ مان . كبرياخ وا عجاب بالذاي، يجاذب حولاه عاديمي الخبارة

والمطلااوب حتااى ينجااو اإلنسااان ماان طريااق . أي يحفااظ اإلنسااان ماان الساالوك فااي نفااس طريااق األشاارار= الشــرير
تدخل الحكمة للقلب وتلذ المعرفة للنفس أي أن المطلوب أن ال تكون الحكماة مجارد أفكاار نظرياة فاي  األشرار أن

العقل بل يبدأ اإلنسان في ممارسة ماا تعلماه مان كلماة هللا ويشاعر بقاوة كلماة هللا ولاذة السالوك فاي وصااياه فيكاون 
فحاين . د إصارارًا علاى السالوك فاي طرياق هللالهذه اللذة وهذه الخبراي قوة دافعة لفنسان تملاك علاى مشااعره فيازدا

تاؤثر الخميارة علاى العجاين كلاه، بال يملاك المساي  علاى القلاب بال تملك الحكمة على إنسان تحكم كل حياته كما 
 وحين ذ تلذ  المعرفة للنفس أي يكون تنفيذ. أى يكون على صورة المسي  كل الحياة بل يغير اإلنسان إلى صورته

وربما يكاون السالوك باالحق والطهاارة غيار مرضاي . ق الضغط والكبي ولكن بحرية وسرورالوصايا ليس عن طري
سايقاوم الاروح ولكان الاروح سايقاوم الجساد  ، والشاهوة موجاودة فياه ، للجسد تمامًا، ألن الجساد والخطياة سااكنة فياه

ختبار حيااة إعرفاه ساوى مان ويرضى بالحق الذي يسلك فيه اإلنسان، وحين ذ تمتلا الحياة سالمًا وعزاخ وفرحًا ال ي
وهذه هي لذة النفس الحقيقية أي سالم هللا . التقوى وال يختبر هذا السالم من يسلك في حياة العالم الشرير بملذاتها

 .يحصل عليها من يعرفهو 
 (22-36)الحكمة تحفظ من المرأة األجنبية 

وهنااا ناارى الشااهواي . لااذي يتحاادى هللااآلياااي السااابقة تكلمااي عاان العقاال غياار المقاادس، وخااداع األشاارار العقلااي ا
أطلااق هااذا التعبياار أواًل علااى = المــرأة األجنبيــة. الجساادية، فالخااداع العقلااي يقااود لطريااق الشااهوة الجساادية وغوايتهااا

الماارأة األمميااة الزانيااة، فالنساااخ الوثنياااي كاان يتسااللن ماان األماام المجاااورة الوثنيااة ليضااللن ويغااوين شااباب شااعب هللا 
مارأة رجال آخار وألنهاا ليساي زوجاة للشااب العبراناي الاذي تزناى معاه إوهي دعياي أجنبياة ألنهاا (. 3،  :1:3عد)

وألنها ليسي عبرانية وألنها تعبد إله وثني، فعبادتها ألوثانها تختلي عان عباادة شاعب الارب، العباادة المقدساة، بال 
وألنهااا (. ليمان نفساه لألساايوهااذا حاادث أياام غوايااة بلعااام وحادث مااع ساا)هاي سااتجذب شاعب الاارب لعبااادة أوثانهاا 

وعمومًا كاني الشريعة تحاتم رجام الزانياة فلام يكان يوجاد زواناي ساوى . بذنحرافها ال تسلك في شريعة الرب المقدسة
وكاني الكنعانياي يمارسان الزناا كطقاس ديناي، ولاذلك كاان كثيار مان رجاال شاعب الارب  ،من األجنبياي الوثنياي

أي عهااد = الناســية عهــد إلههــا( 1-1:2رإ)أي زوجهااا الشاارعي = ف صــباهاأليــ. لهااذه العبااادة النجسااة نينجااذبو 
زواجهاااا، الاااذي قطعتاااه علاااى نفساااها باسااام إلههاااا أن تظااال أميناااة لزوجهاااا، فهاااذه المااارأة األجنبياااة هاااي خا ناااة، زانياااة 

لههاااا الاااذي إل[ 1] -:ةناااضاايلة وهاااي خا تماااردة علاااى كااال أدب وفومتمااردة علاااى إلههاااا ومتماااردة علاااى زوجهااا بااال م
فهااي تاادعى أنهااا تحبااه وهااي تريااد أن تقااوده بشااهوتها ، للشاااب الااذي تزنااى معااه [ 2]لزوجهااا [ 3]شااريعته كسااري 
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وبهاذا المفهاوم تصاب  المارأة اإلسارا يلية أجنبياة لاو . لخسارة ماله أو إرضاخ لشهواتها، وهي ستقوده للخراب عمومااً 
إذ قالاااي لحماتهاااا  حساااب شاااريعة الاااربوبااانفس المفهاااوم لااام ت حساااب راعاااوث أجنبياااة لسااالوكها ب. عاشاااي حيااااة الزناااا

اارَّة = المتملقــة بكالمهــا( 1::1را" )إلهااك إلهااي" اليهوديااة هااي تاادَّعي الحااب وشاافتاها تقطااران عساااًل لكاان عاقبتهااا م 
كماا حادث )أي يهوى إلى أسافل حتاى يتاوارى عان األنظاار = بيتها يسوخ إلى الموت (18)وفي  . (1،  ::2أم)

= األخيلـة. ياي الزانياة هاي خطاوة تجااه الماوي فطرياق الزناا هاو طرياق الخارابفكل خطوة إلاى ب( مع قورح وقومه
أي ال نصيب لهم فاي قياماة = يبلغون سبل الحياة س(. 13آية)يرجع ويعود = يؤوب. األمواي في هاوية العذاب

ل أن باا. الحياااة وهنااا ناارى نهايااة ماان يساالك فااي طريااق الزنااى، فهااو طريااق الخااراب للزانيااة وبيتهااا وماان يزنااى معهااا
وهنا تحذير بأن من يبدأ هذا الطريق يصعب رجوعه فهاو . هالكهم أبدي ومصيرهم مع األخيلة في هاوية الجحيم

كلما سلك في طريق لذة الجسد ينجذب باألكثر فتضعي مقاومته، وكلماا ماارس هاذه الخطياة يتقساى قلباه بالزياادة 
ة الجساادانية الشاااهوانية فاااي هااذه الخطياااة لاااذلك ويظلاام عقلاااه بخااداعاي الخطياااة فاااال يعااود يااارى ساااوى اللااذة البهيميااا

 .كل من دخل إليها س يؤوب= يصعب رجوعه بل ربما يستحيل رجوعه
يعرض نصيب من يسلك بالحكمة رافضًا طريق األشرار الخطاة ورافضًا غواية المرأة ( 33-33)وفي اآلياي 

هد الجديد يكون لهم نصيبًا سماويًا مع وبمفهوم الع. وهذا بمفهوم العهد القديم =يسكنون األرضفهم . الزانية
ختاروا أن يسيروا في إأي من = يسلا في طريق الصالحينوهذه دعوة من سليمان لكل واحد حتى . القديسين

مراي لكنه يقوم أي يقدمون توبة  1طريق هللا، ويسلكون معه بأمانة، هذا قد يخطا فالصديق يسقط في اليوم 
. هؤالخ الذين كرسوا قلبهم  تمامًا هلل= الكاملينومن هم . ي هذا الجو الغريبفورية كمن ال يستطيع أن يبقى ف

ال = يستأصلونأي الرافضين هلل في عدم إيمان وتصرفاتهم فيها خيانة هلل وهؤالخ = الغادرونوعكس هؤالخ فهم 
فان وهم ال بركة لهم على األرض وقد ينهي هللا حياتهم على األرض كما فعل بأهل سدوم وكما فعل في الطو 

.نصيب سماوي لهم في القيامة األبدية
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
 .خالصة هذا اإلصحاح أنه هو دعوة لكل إنسان أن يرضى هللا فيبارك هللا حياته

 (1-1اآلياي )فمن يسلك بحسب وصاياه يحصل على طريق السعادة          
 (:-:اآلياي )ليه بالكامل يحصل على األمان الكامل            ومن يتكل ع

 (8-1اآلياي )    ومن يخاي هللا تكون له صحة الجسد                       
 (13-3اآلياي )ومن يخدم هللا بما يملك يغتني                                 

 ( 13-11اآلياي )        الم يكمل ويتأدب                       ومن يحتمل األ
 (33-12اآلياي )  ومن يجتهد ليحصل على الحكمة يقتنيها ويستفيد منها        
 ولذلك على كل إنسان أن يعيش ليصنع خيرًا فاهلل سيعطينا 

 (:2-31اآلياي )   .                           بحسب ما نفعل خيرًا كان أم شراً 
 

َفِإنََّها َتِزيُدَا ُطوَل َأيَّاٍم، َوِسِني َحَياٍة 2. َس َتْنَس َشِريَعِتي، َبْل ِلَيْحَفْظ َقْلُبَا َوَصاَيايَ َيا اْبِني، 3" -(:4-3)اآليات 
ْعَمًة َوِفْطَنًة َفَتِجَد نِ 4ُاْكُتْبُهَما َعَلى َلْوِح َقْلِبَا، . َتَقلَّْدُهَما َعَلى ُعُنِقاَ . َس َتَدِع الرَّْحَمَة َواْلَحقَّ َيْتُرَكاِناَ 3. َوَساَلَمةً 

 " .َصاِلَحًة ِفي َأْعُيِن للِا َوالنَّاسِ 

أى حااين يسااألك ) طريقااهتعليمااي أو تاوجيهي والكلمااة األصاالية تفيااد ماد اليااد كمااا فااي إرشاااد مساافر فااي = شــريعتي
أي يحرس، كما يحرس إنسان بيته أو كرماه وكلماة يحفاظ = ليحفظ.  (مسافر إلى أى طريق أتجه فتشير له بيدك

فالقلاب أخادع مان كال "فالشاريعة هناا عملهاا أن تحفاظ قلاب اإلنساان مان الغواياة ،  مارة :3ي فاي هاذا السافر جاخ
كماا يصااي "  وصاي"الكلماة مشاتقة فااي األصال مان فعاال = وصــاياي .(3:  11إر" )شاا وهاو نجايس ماان يعرفاه

هللا أعطاى الوصاايا عموماًا و. فسليمان يعتبر وصاياه ألبنا ه هنا كمرشد لهم فاي الطرياق. الطبيب الدواخ للمريض
لشااعبه كطبيااب لمريضااه حتااى ياانعم بالصااحة، وماان يساالك بحسااب وصااايا هللا فلفا دتااه هااو ولسااالمة حياتااه علااى 

ن ياتحكم فاي أن هللا يرياد ألهية هي اإل ن الوصاياأمن فهموا وهناك من الفالسفة . األرض وضمانًا لحياته األبدية
عالماة الرضاا = تزيدا طول أيـام. هلل يريد من الوصايا سعادة البشر وهذا غير صحي  ، فا .البشر ضد حرياتهم

بمفهاوم العهاد القاديم = وسـنى حيـاة وسـالمة(. بهاذا الوعاد رتبطايإاكارام الوالادين وصية )هد القديم اإللهي في الع
ياة السااالم تعناى البركااة فاي نتاااج األرض والكارم واألوالد والصااحة وبمفهاوم العهااد الجدياد يضاااي لهاذه البركااة الماد

وعموماًا فالعهاد القاديم . وأن يشاعر اإلنساان فاي حياتاه باألماان واإلكتفااخ والرضاى ،اإللهي الذي يملاك علاى القلاب
إن أحبناي "= لـيحفظ قلبـا وصـاياي. حين يعد بطول األيام ال يقصد حياة طويلة مؤلمة بل حياة طويلة كلها فارح

 بهاذا المعناى ال يعناي فقاط الرضاو  للواجاب بال تكاريس وحفظ القلاب لوصاايا هللا(. 32:11يو)أحد يحفظ كالمي 
وخالصااة القااول، علينااا أن نطيااع وصااايا هللا طاعااة قلبيااة  . القلااب فااي حااب هلل والطاعااة الكاملااة فااي حااب لمشااي ته
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ولاان يحفاظ القلااب  .بكال المشااعر ونخبااا وصااياه فااي القلاب كمااا كاان لااوحي الشاريعة يختبااآن داخال تااابوي العهاد
 .والطريق لذلك هو التغصب ( 13:  3أم)و فهم حكمة الوصايا وتذوق لذتها الوصايا إال ل

نطبقتا بالكامل على المسي ، وألناه إوهما صفتان . الرحمة والحق من صفاي هللا= س تدع الرحمة والحق يتركانا
فالمساي   ونالحظ قوله الرحماة قبال الحاق،( 3:3:لو)كان هو مصدر الحق والرحمة كان يتقدم في النعمة والحق 

وهنااا دعااوة أن نااتعلم ماان . وبالمسااي  كانااي النعمااة والحااق. قاادَّم رحمتااه فااي الصااليب قباال أن يحكاام علينااا بااالحق
والحاق تجااه هللا أي اإللتازام  ، الرحماة تجااه إخوتناا البشار .خطواتاه فناتعلم الرحماة والحاقالمسي  ونسلك في نفس 

وكال مان . ل إنساان ولكان فاي محباة ورحماة تجااه كال إنساانالحق لكابا ونتعامال أن نقاول ونتعلم .الكامل بوصاياه
ذا كاني الرحمة . يسلك بالرحمة والحق يتوقع أن ينمو في النعمة والفطنة في رضا هللا الذي يفيض عليه كليهما وا 

والحق من صفاي هللا، فذذا تعلمهماا إنساان يصاعد هاذا اإلنساان إلاى أعلاى مساتوياي الكماال اإلنسااني وبهاذا فقاط 
أي تشااعر بالسااعادة والفخار وأنااي تطبااق وصااايا هللا، = تقلــدهما علــى عنقــا= لرحماة والحااق يفتخاار اإلنساانأي با

لكال  الرحماة ، أى يلتازم بعمال هوتضعها أمام عينيك كمن يلبس قالدة علاى عنقاه ويتأملهاا دا ماًا لتقاوده فاي طريقا
يفتخار بسالوكه هاذا حتاى لاو ساخر مناه ، و  الحلايالحق، فيتقلادهما علاى عنقاه كقطعاة ثميناة مان ب إنسان والسلوك

  .أحد
والمعناى ( 2:1:لاو+22:21رإ+1:11رإ)اللوح هو ما كاان يكتاب علياه فاي العهاد القاديم  كتبهما على لوح قلباإ

وكيااي . فااي كتابااة الوصااايا علااى القلااب أن تكااون وصااايا هللا هااي المحاارك لكاال أعمااال اإلنسااان باال وكاال مشاااعره
.. إذًا الساار فااي الحااب.. الحااظ قااول الساايد المسااي  ماان يحبنااي يحفااظ كالماايتكتااب الوصااايا علااى لااوح القلااب؟ ن

إذًا . أن محباة هللا قاد إنساكبي فاي قلوبناا باالروح القادس(.. :::رو)وكيي نحاب؟ نالحاظ قاول باولس الرساول فاي 
 فاااي وهاااذا معناااى وعاااد هللا. هللا أعطاناااا الاااروح القااادس الاااذي يماااأل قلوبناااا محباااة بهاااا تااانقش علاااى قلوبناااا وصاااايا هللا

 (.22:21رإ)
فهمًا وذكاخ ، والفطنة هي التصري الساليم الناشاا عان = وفطنة صالحة. أي رضى من هللا والناس= فتجد نعمة

يجااد اإلنسااان نعمااة فااي  أي. يساالك بااالحق والرحمااة  نأهااذه لماان يحااب والحكمااة . الحكمااة التااي تعلمهااا االنسااان 
الناس وتحبه ويجد نجاحًا في وسط الناس أى تفهمه . مة والحقفي أعين الناس إذا إزدان بالرح، وقبوال  عيني هللا

 .حين يثقوا به
 

ُم 6. َتَوكَّْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبَا، َوَعَلى َفْهِمَا َس َتْعَتِمدْ 5" -(:6-5)اآليات  ِفي ُكلِّ ُطُرِقَا اْعِرْفُه، َوُهَو ُيَقوِِّ
 ".ُسُبَلاَ 

باهلل في إتكال كامل عليه، آمن وثق بأن هللا قادر وقدير، قادر أن يفعال أي آمن وثق واحتمي = توكل على الرب
ما يريد وآمن بأنه حكيم سيصنع الصال  وأنه صال  سيصنع الخيار لمان يحباه ويخدماه ويطيعاه، بال آمان أن هللا 

نج  مان يثاق فاي هللا يا= وعلى فهما س تعتمـد. أي ال يكن لك ثقة في غياره= بكل قلبا. منبع كل خير وصالح
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وهكذا سقطي حواخ إذ تركي وصية هللا وظني أنها تحصل علاى الساعادة . (38::3أم)ومن يثق في نفسه يفشل 
 .بما تراه أنه حسن ومبه  من وجهة نظرها هي

لو واجهنا مشكلة وكان هنااك عادة حلاول للمشاكلة ولكنهاا بأسااليب  عالمياة وذكااخ بشارى  كيي نفهم هذا الكالم ؟
مثال لذلك ، لو أخطأ أحد فى حقناا ، . ذكا نا  وصايا هللا فلنلتزم بالوصية وال نعتمد علىفيه خبث وتتعارض مع 

لااو .  (13:  13رو" )ال تنتقمااوا ألنفسااكم أيهااا األحباااخ"وكااان أمامنااا فرصااة لفنتقااام ، فهاال ننااتقم مخااالفين وصااية 
   .فعلنا فقد إعتمدنا على فهمنا ولم نعتمد على هللا 

ي بتسااليم كاال شااا لااه واإلتكااال الكاماال عليااه وبأنااه الساايد المطلااق علااى حياتنااا فاانحفظ أ= عرفــهإفــي كــل طرقــا 
نطبقه عمليًا بأن نبدأ كال مشاروع لناا  في كل طرقاوقوله  .أى ال يكون قرارنا فيه تعدى على وصايا هللا  وصاياه

ى يبااارك هللا عملنااا ويومنااا، أو نباادأ يومنااا باااهلل، بالصااالة ليشااترك هللا معنااا فااي عملنااا ونصاالي فااي أثناااخ عملنااا حتاا
نصلي طالبين المعونة والبركة قبل أن نبدأ وفي أثناخ أي عمل، وبعد أن ننتهي نصالي شااكرين هلل ماا بادأه وأنهااه 

ــيُ . معنااا م فااي معناهااا األصاالي تحماال معنااى التقساايم والفصاال فعناادما تتشااعب الساابل أمااام و ِ ق ااكلمااة ي  = م ســبلاوِِّ َق
. سلك، يتدخل الرب ويفصل بين هاذه السابل ويرشاده إلاى السالوك فاي الطرياق الصاال اإلنسان ويتحير في أيهما ي

يهما أنختار بحرية و  فلنصلى،  كالهما ال خطية وال شر فيهما طريقينوفي كثير من االحيان حين نتحير ما بين 
وهللا . ( 33:  11رو )  "لماان ال ياادين نفسااه فيمااا يستحساانه طااوبي"إذ يقااول بااولس الرسااول   فااى نظرنااا ، فضاالأ

فقط علينا أن نطيعه ونتبعه ومن يمشي وراخ السحابة البد . ثناخ حيرتنا أخترناه إمامنا الطريق الخطأ الذي أيغلق 
رشاده وهو يفت   وسيصل إلى كنعان السماوية، وكل ما علينا عمله أن نصلي دا مًا وبال إنقطاع طالبين معونته وا 

 .ويكون هذا بالصالة دا ماً  في كل طرقا إعرفهأعيننا لنرى الطريق الصحي  وهذا معنى 
تعناى اإلتحااد باه ، فهنااك معرفاة علاى مساتوى الالهاوي ، فااآلب  واإلبان واحاد لاذلك يقاول إعرفه  ولكن قوله هناا
عااري "وهناااك معرفااة علااى مسااتوى الجسااد ( . 31:  11مااي..." )ال أحااد يعااري اآلب إال اإلباان " الساايد المسااي  

..." وهاذه هاى الحيااة األبدياة أن يعرفاوك " ، وهناك معرفة نعري فيها المسي  أى نتحاد باه  ...آدم إمرأته فولدي 
وفى هذه المعرفة أى فى إتخاذك لقرار فلتبتعد عان كال قارار خااطا حتاى تظال متحادا بالمساي  ، ( . 2:  11يو)

ذا ( . 11:  :كو3" )فال شركة للنور مع الظلمة"فما يفصلنا عن المسي  هو الخطية  إستمر اإلتحاد بيننا وباين وا 
ُم ُسُبَلاَ  المسي   . ُهَو ُيَقوِِّ

 
، . َس َتُكْن َحِكيًما ِفي َعْيَنْي َنْفِساَ 7" -(:8-7)اآليات  رِِّ اتَِّق الرَّبَّ َواْبُعْد َعِن الشَّ

َفَيُكوَن ِشَفاًء ِلُسرَِّتَا، َوَسَقاًء 8
 ". ِلِعَظاِماَ 

ه حكايم يتكال علاى ذاتاه، ومان يثاق فاي نفساه وفاي حكمتاه فهاذا مان يتصاور أنا= س تكن حكيمًا فـي عينـي نفسـا
تقاوى هللا = إتـق الـرب وأبعـد عـن الشـر. ومان ال يثاق ثقاة كاملاة فاي هللا يفشال. يتعارض مع الثقة الكاملة فاي هللا

وهذه التقاوي هاي الحكماة الحقيقياة وطرياق الفارح . هي مخافته، ومخافته هي في حفظ وصاياه واالبتعاد عن الشر
س تكـن حكيمـا ساماه هناا أبلايس و إن الخطية هاي مصادر الفارح ، وهاذا ماا نساميه خاداع أكن هناك من يتصور ، ل
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شفاء لسرتا  =  يضاأوليسي التقوي طريقا للسعادة اى الراحة النفسية فقط بل لصحة الجسد .  في عيني نفسا
رة هاي مادخل الغاذاخ للجناين، بال فالسا( في السبعينية جاخي جسد)والسرة. أي صحة للجسد كله= وسقاًء لعظاما

فشافاخ السارة كناياة . نقطاع الحبال الساري الاذي ياأتي بالطعاام للجناين يماوي فاوراً إهي المصدر الوحيد لغذا ه، ولو 
وسليمان إختار السرة ألنها  .عن صحة الجسد كله، وهكذا حفظ وصايا هللا هي ضمان الحياة لنا وضمان الصحة

 وسـقاء لعظامـا .د الوالدة الجديدة فليكن مصدر التغذياة ساماوى مان كلماة هللا مصدر خارجى للتغذية ، ولكن بع
هو تعبير يقصد به صحة العظاام ونضاارتها بواساطة النخااع الاذي بدوناه تصاير العظاام هشاة والجسام غيار قاادر 

 .على الوقوي
والبعاد عان الشار . وة لاذلكفعلينا أن نقاوم بحزم ميلنا الطبيعي للشر وال نتجاوب مع شهواي الجسد، وهللا يعطي ق

 .فيه صحة وغذاخ للجسد وللنفس وفيه قوة لكليهما
 

َأْكِرِم الرَّبَّ ِمْن َماِلَا َوِمْن ُكلِّ َباُكورَاِت َغلَِّتَا، 9" -(:31-9)اآليات 
ََ َخزَاِئُنـَا ِشـْبًعا، َوَتِفـيَض َمَعاِصـُرَا 31 َفَتْمَتِلـ

 ".ِمْسَطارًا
ذا أعطينااا الاارب فذننااا نعتااري بااأن كاال شااا منااه ولااه كاال بركااة عنااد= اكــرم الــرب مــن مالــا ي هااي ماان الاارب، وا 

وبركااة روحيااة ( 21::3مااز)وبهااذا يبااارك الاارب فيمااا عناادنا بركااة ماديااة فلاان يحتاااج المااؤمن لشااا ( 11:33أي1)
هنا ساليمان يحثناا علاى العطااخ، . خزائنا تمتلَ شبعًا وتفيض معاصرا مسطاراً = تشبع النفس وتمأل القلب فرحاً 

فيه إعالن بأننا ال نهتم باألرضياي وال نتمساك بهاا بال نتمساك  فهذا ونحن حين نعطي. تكريس كل شا للرب بل
وأنناا لاو أعطيناا  ماا هاي إال أشاياخ تافهاة( الاي.. الماال والثارواي)بالسماوياي، وفيه إعالن إيمانناا باأن األرضاياي 

 عطي الرب وهو ال يبقي مديوناإ عموما . الرب لن ننقص
 

أَلنَّ الَِّذي ُيِحبُُّه الرَّبُّ ُيَؤدُِّبـُه، َوَكـَأٍب 32َيا اْبِني، َس َتْحَتِقْر تَْأِديَب الرَّبِّ َوَس َتْكَرْه َتْوِبيَخُه، 33" -(:32-33) اآليات
 ".ِباْبٍن ُيَسرُّ ِبهِ 

ن ال ولكاان بحسااب الترجمااة الساابعينية وسااليمان هنااا يطلااب أ( :،  13::عااب)هااذه اآليااة أخااذها بااولس الرسااول 
. باال علينااا أن نفكاار لماااذا يعاقبنااا هللا فنقاادم توبااة س تحتقــر تأديــب الــرب= وال نتااذمر عليااه ،نسااتخي بتأديااب الاارب

وهللا هو المؤدب كأب وليس كقااض  أي تأديباه يكاون برحماة . الم هي طريق تكميل اإلنسان وتأديبهولنفهم أن األ
 .نا تمامًا ومقدار إحتمالناخواون كما من يد طبيب ماهر يعري دوتأديب هللا يك. وحب

 
أَلنَّ ِتَجاَرَتَها َخْيـٌر ِمـْن 34ُطوَبى ِلإِلْنَساِن الَِّذي َيِجُد اْلِحْكَمَة، َوِللرَُّجِل الَِّذي َيَناُل اْلَفْهَم، 33 " -(:38-33)اآليات 

ــِة، َوِرْبَحَهــا َخْيــٌر ِمــَن الــذََّهِب اْلَخــاِلصِ  ، َوُكــلُّ َجــَواِهِرَا َس ُتَســاِويَها ِهــَي َأْثَمــنُ 35. ِتَجــاَرِة اْلِفضَّ َِ ِفــي 36. ِمــَن الَِِّلــ
ِهـَي َشـَجَرُة َحَيـاٍة 38. ُطُرُقَهـا ُطـُرُق ِنَعـٍم، َوُكـلُّ َمَسـاِلِكَها َسـاَلمٌ 37. َيِميِنَهـا ُطـوُل َأيَّـاٍم، َوِفـي َيَسـارَِها اْلِغَنـى َواْلَمْجـدُ 

ُا ِبَها َمْغُبوطٌ   ". ِلُمْمِسِكيَها، َواْلُمَتَمسِّ
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في األصل تاأتي بمعناى يساتخرج كماا مان مانجم باالحفر والتنقياب،  يجدكلمة = طوبى لإلنسان الذي يجد الحكمة
أنهااا [ 1]وكااون أن اإلنسااان يسااتخرجها فهااذا يشااير ( الكتاااب المقاادس)فهااو يسااتخرجها ماان مخااازن الحااق اإللهااي 

يصالي بلجاجااة [ 2]ه كمااا فعال ساليمان هاي ماان عناد هللا يأخاذها بصاالت[ 3]ليساي مان عناده باال يساعى إلقتنا هاا 
 . ويتأمل في كلمة هللا ويدرسها ويله  بها كمن يتعب ويجتهد ليشق منجم

فمان حصال ،  والتعامال معهام الحكماة فاي خدماة اآلخارينساتخدام إلكلمة تجارة تشاير .. = ألن تجارتها خير من
خير من ( رب  نفوس للمسي )دة كتساب وزناي جديا  و . على خمس وزناي أخر على خمس وزناي يتاجر ليحصل
حرفيًا تعني كل ما تجد فيه لذتك وسارورك وماا = وكل جواهرا.. ( ذهب، فضة)أي تجارة أخرى أو مكسب آخر 

ن أنسااان غياار حكاايم يضاايعها ، والعكااس فااالحكيم قااادر بحكمتااه إكنااوز االرض كلهااا لااو وضااعتها فااي يااد . تشااتهيه
كاأن الحكماة لهاا يادان تعاانق بهماا مان يقتنيهاا فتحيطاه = يسـارهاوفـي .. في يمينهـا.   يغتني من كنوز االرض 

والحااظ أن الحكمااة . وأيامااه تكااون أيااام سااعادة وغنااى ومجااد( علااى األرض وحياااة أبديااة فااي السااماخ)بطااول األيااام 
وألن الحكمة هي المسي  سمعنا بولس الرسول يقول أن محبة المسي  تحصره أي يحيطه بكلتا . تعطى بكلتا يديها

 . ويطوقه في حب ورعاية يديه
مصادر دا ام النماو للحيااة لمان = هـي شـجرة حيـاة. من يرضى هللا عن طرقه يفيض علياه مان نعمتاه= معَ طرق نِ 

فبالخطياة ( 1:3رؤ+  33:2، 3:3تاك)يحصل عليها، هي مصدر حياة وسعادة وصحة، وهي تعطي حياة أبدية 
فااي هااذا الاانص أن المسااي  هااو الحكمااة وهااو اللؤلااؤة  ولاانالحظ. كااان المااوي وبالمسااي  شااجرة الحياااة كانااي الحياااة

يقتنيهاا  تعاساة لمانالشاقاخ و لل اطالماا كاناي مصادر بينماا أن كناوز العاالم . وهاو شاجرة الحيااة( 12::1ماي)الثمينة 
 . بينما من يمتلك الرب يسوع يمتلك كل شا ويمتلك حكمة هللا وسالم يفوق كل عقل

 
َس اأَلْرَض الرَّبُّ ِباْلحِ 39" -(:21-39)اآليات  َماَواِت ِباْلَفْهمِ . ْكَمِة َأسَّ ِبِعْلِمِه اْنَشقَِّت اللَُّجُج، َوَتْقُطُر 21. َأْثَبَت السَّ

َحاُب َنًدى  ".السَّ

أســس األرض هنااا سااليمان يريااد أن يظهاار أهميااة الحكمااة حتااى ياادفعنا أن نطلبهااا باجتهاااد فيظهاار أن هللا بحكمتااه 
فما يعطي للحكمة (. 2:1يو)هو الذي به كان كل شا، فهو أقنوم الحكمة  ونالحظ أن المسي .. وأثبت السموات

أهميااة قصااوى أن هللا خلااق بهااا العااالم وهااو بالحكمااة يااديره، وحينمااا سااقط اإلنسااان كانااي حكمااة هللا هناااك لتعيااده 
ياة التاي وهللا الاذي لاه كال هاذه الحكماة مساتعد أن يعطيناا حكماة حقيقياة مان عناده، والحكماة الحقيق. كخلقة جديادة

فالاذي يضابط الكااون . يعطيهاا هللا بالتاالي هاي إمااتالك للغناي الحقيقاي والمجااد الحقيقاي والساعادة والشابع الحقيقيااين
 .وأي فرح ومجد أن يعطينا هللا من حكمته. بحكمته يعطينا من حكمته

 
َفَيُكوَنا َحَياًة ِلَنْفِسَا، َوِنْعَمـًة 22َي َوالتَّْدِبيَر، اْحَفِظ الرَّأْ . َيا اْبِني، َس َتْبَرْح هِذِه ِمْن َعْيَنْياَ 23" -(:26-23)اآليات 
. ِإَذا اْضـَطَجْعَت َفـاَل َتَخـاُف، َبـْل َتْضـَطجُع َوَيلُـذُّ َنْوُمـاَ 24. ِحيَنِئٍذ َتْسُلُا ِفي َطِريِقَا آِمًنا، َوَس َتْعُثُر ِرْجُلاَ 23. ِلُعُنِقاَ 



( لثاإلصحاح الثا) سفر األمثال   

 

 
30 

أَلنَّ الـرَّبَّ َيُكـوُن ُمْعَتَمـَدَا، َوَيُصـوُن ِرْجَلـَا ِمـْن 26. ْن َخرَاِب اأَلْشـرَاِر ِإَذا َجـاءَ َس َتْخَشى ِمْن َخْوٍف َباِغٍت، َوَس مِ 25
 ".َأْن ُتْؤَخذَ 

إشاارة للحكماة والتعااليم المتضامنين فاي = وهـذه. أي دا مًا تكاون وصاايا هللا أماام أعينناا= س تبرح هذه من عينيا
هنااا طلااب الحكمااة اإللهيااة والمعرفااة اإللهيااة عمومااًا وهااذا  هــذهقصااد بقولااه التعاااليم التااي سااتأتي بعااد ذلااك، أو هااو ي

بمعنااى السااهر والمالحظااة الدقيقااة كمااا يحاارس إنسااان كناازًا  إحفــظ =إحفــظ الــرأي والتــدبيرموضااوع هااذا اإلصااحاح 
= لنفسـاحيـاة  فيكونـا .التادبر والتفكيارهاو  والتـدبير . المشاورة الصاالحةهاو الحكماة الصاحيحة أو  والرأي. ثميناً 
أي نتاازين بالنعمااة، وتكااون = ة لعنقــاونعمــ. صااحة نفسااية ماان الااداخل وصااحة جساادية ماان الخااارج كااون فااينأي 

كقطعااة حلااي ثمينااة تحاايط بااالعنق، يراهااا كاال واحااد علينااا، أي يظهاار عماال هللا فينااا ونعمتااه المنسااكبة علينااا أمااام 
فمن يسلك في = س تعثر. اخلي وحماية خارجيةتحيطك حماية هللا فتسلك في حياتك شاعرًا بسالم د= آمناً . الناس

= س تخشـى مـن خـوف باغـت. يكون نومك باال قلاق بال فاي ساالم وشاعور بالطمأنيناة= يلذ نوما. النور ال يعثر
ال = يصون رجلا مـن أن تؤخـذ. هو شعور داخلي بحماية هللا وعكس هذا فالشرير دا مًا في خوي من المجهول

إال أن هللا يساام  فااي . ها العاادو لااك ألن هللا ساايحفظك منهااا وينياار لااك الطريااقتقااع رجلااك فااي الشاابكة التااي ينصااب
ولكان يكاون ذلاك ( السب يين والكلدانيين في حالة أيوب)بعض األحيان أن يكون األشرار أداة تأديب لشعبه األبرار 

 .بسماح من هللا وليس بحريتهم الشخصية
 

: َس َتُقـْل ِلَصــاِحِباَ 28. َأْهِلـِه، ِحـيَن َيُكـوُن ِفـي َطاَقـِة َيـِدَا َأْن َتْفَعَلـهُ  َس َتْمَنـِع اْلَخْيـَر َعـنْ 27" -(:33-27)اآليـات 
َس ُتَخاِصـْم 31. َس َتْخَتِرْع َشرًّا َعَلى َصاِحِبَا، َوُهَو َساِكٌن َلَدْيَا آِمًنا29. َوَمْوُجوٌد ِعْنَداَ « اْذَهْب َوُعْد َفُأْعِطَيَا َغًدا»

 "َس َتْحِسِد الظَّاِلَم َوَس َتْخَتْر َشْيًئا ِمْن ُطُرِقِه، 33 .َبٍب، ِإْن َلْم َيُكْن َقْد َصَنَع َمَعَا َشرًّاِإْنَساًنا ِبُدوِن سَ 
فهناا (. 18-12:2+  3::1ياع)تحتوي على أمثال قصيرة منفصلة، وفيها ما يتفق ماع تعااليم معلمناا يعقاوب فاي 

 واالمتناااع عاان. ( 8:12رو)وصااية فااي عنااق كاال إباان هلل  يوصااي بااأن نهااتم بأعمااال المحبااة، ونالحااظ أن المحبااة
هااذه تتضاامن عاادم منااع = س تمنــع الخيــر عــن أهلــه. عمال المحبااة لآلخاارين يحماال معنااى وجاود الطمااع فااي القلااب

اإللتازام بتقااديم أي خدمااة  بال تتضاامن. ألصااحابها أيضاًا عاادم تسااديد الاديون  وتتضاامن، والناذور العشاور والبكااور 
فقد تموي أني أو يموي هو في هذه الليلة، ولماذا تتركه أصاًل = عطيا غدًا وموجود عندافأ. لكل من يحتاجها
المعنى األصلي ال تدبره، أي ال تدبر الشر على اآلخرين وأشر أنواع الخيانة هو = س تخترع شراً . معذبًا لمدة ليلة
بال = س تخاصـم. ياق الشار ضاد أحادوقد يفهم أيضاًا عادم تلف. أي يضع ثقته فيك= ساكن لديا آمناً خيانة إنسان 

الااذي يجمااع ثااروة عاان طريااق الظلاام، هااذا ال تحسااده، وهاال = س تحســد الظــالم. المسااي  يطلااب أن أسااام  الجميااع
س . نحساد ماان يقااي هللا ضااده، ومصاايره هااالك أباادي وخااراب زمناي قااد يكااون بعااد حااين، فااال تحسااد النجاااح الااوقتي

 .رقة حتى تكون قويًا غنيًا مشهورًا مثلهأي طرق االغتصاب والس =تختر شيئًا من طرقه
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ــَد اْلُمْســَتِقيِمينَ 32" -(:35-32)اآليــات  ــا ِســرُُّه َفِعْن ، َأمَّ ــَد الــرَّبِّ ــِوَي َرْجــٌس ِعْن ــِت 33. أَلنَّ اْلُمْلَت ــُة الــرَّبِّ ِفــي َبْي َلْعَن
ــدِّيِقينَ  ــاِرُا َمْســَكَن الصِّ ــُه ُيَب يِر، لِكنَّ ــرِِّ ــ34. الشِّ ــُه َيْس ــا َأنَّ ــًة ِلْلُمَتَواِضــِعينَ َكَم ــَذا ُيْعِطــي ِنْعَم . َتْهِزُئ ِباْلُمْســَتْهِزِئيَن، هَك

 ".اْلُحَكَماُء َيِرُثوَن َمْجًدا َواْلَحْمَقى َيْحِمُلوَن َهَواًنا35
هذه اآلياي تحمل مفارقاي واضحة بين طريقتين، أحدهما هو طريق يبغضه الارب والطرياق اآلخار ياؤدي للتوافاق 

 الحقيقي مع هللا
 

رجاااااس عناااااد الااااارب .. الملتـــــوي
 (أي نجس)

 لعنة هللا عليه.. بيت الشرير
 يستهزئ به هللا. المستهزئ
 يرثون مجداً .. الحكماء

+  11:18تاك()رضاه ومحبته)له سر هللا..المستقيم
 .هللا يعلن له نفسه ومحبته . (:11:3مز

 له بركة.. مسكن الصديق
 يعطيهم نعمة.. المتواضعين

 اً يحملون هوان.. الحمقي
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع
 

أَلنِّي ُأْعِطيُكْم َتْعِليًما َصاِلًحا، 2ِاْسَمُعوا َأيَُّها اْلَبُنوَن تَْأِديَب اأَلِب، َواْصُغوا أَلْجِل َمْعِرَفِة اْلَفْهِم، 3" -(:9-3)اآليات 
ا َوَوِحيًدا ِعْنَد ُأمِّي، َفِإنِّي 3. َفاَل َتْتُرُكوا َشِريَعِتي ُكْنُت اْبًنا أَلِبي، َغضًّ

ِلَيْضِبْط َقْلُبَا »: َوَكاَن ُيِريِني َوَيُقوُل ِلي4
َس َتْتُرْكَها 6. َس َتْنَس َوَس ُتْعِرْض َعْن َكِلَماِت َفِمي. اْقَتِن اْلَفْهمَ . ِاْقَتِن اْلِحْكَمةَ 5. اْحَفْظ َوَصاَياَي َفَتْحَيا. َكاَلِمي

. اْرَفْعَها َفُتَعلَِّياَ 8. َفاْقَتِن اْلِحْكَمَة، َوِبُكلِّ ُمْقَتَناَا اْقَتِن اْلَفْهمَ . اْلِحْكَمُة ِهَي الرَّْأُس 7. َأْحِبْبَها َفَتُصوَناَ . َفَتْحَفَظاَ 
ُدَا ِإَذا اْعَتَنْقَتَها  ".«تَاَج َجَمال َتْمَنُحاَ . ُتْعِطي رَْأَسَا ِإْكِليَل ِنْعَمةٍ 9. ُتَمجِِّ
ساليمان الحكايم هناا يقادم تعاليماه لناا كاأب، = تأديب األب. كلمة فيها سلطان وحنان أبويين= اسمعوا أيها البنون

هااذه لهااا = فــأني كنــت ابنــًا ألبــي. رشاااداتيإ= شــريعتي. مقاادمًا نفسااه نموذجااًا فهااو كااذلك تعلَّاام ماان أبيااه وساامع لااه
محبتاااي وطااااعتي ألباااي وهاااذه ظهاااري فاااي [ 3. ]إعااازاز أباااي لاااي وهاااذا ظهااار فاااي أناااه علمناااي وأدبناااي[ 1]معنياااان 

هي تعني نفس المعنيين السابقين إعزاز أمه له ومحبته هو لها، هي كاني تعلمه = وحيدًا عند أمي. ستماعي لهإ
ولكاان اآليااة ال تعنااي أن سااليمان كااان وحياادًا ألمااه بثشاابع باال تعنااي إعتاازاز أمااه بااه . وهااو كااان يسااتمع فااي خضااوع

ساحق إساتخدمي عان إوكلماة وحياد هاي نفاس الكلماة التاي ( 2::أي1+  ::11صم3)ًا ورعايته كما لو كان وحيد
وهللا أحاب ساليمان وأساماه يدياديا (. 1::أي)وهي نفس الكلماة التاي ترجماي محباوب فاي (. 13،  3:33تك)في 

 وداود حااين أحااب سااليمان علمااه وأدبااه. هتمااا بااها  وألن هللا أحبااه فقااد أحبااه والااداه و ( 13::3صاام3)أي المحبااوب 
 .وهكذا المحبة الصحيحة ال تعري التدليل بل التأديب

الهيكال  هاو )بن داود الملك، ملك السالم وهاو بااني الهيكال إبن المحبوب، فهو اإل -:وسليمان كان رمزًا للمسيح
باان هلل إهاو = وحيـد عنــد أمـي.. إبنـًا ألبــي. ، هااو الملاك الحكايم والمساي  أقنااوم الحكماة(جساد المساي  أي كنيساته

 .عة وصار له جسدًا وكان وحيدًا عند أمه العذراخ، وعريسًا واحدًا لكنيسته عروسهبالطبي
والشاااب الصااغير يكااون قاااباًل للتعلاايم، مثاال الغصاان األخضاار الاارخص . أي شااابًا صااغيرًا، كغصاان رخااص= غضــاً 

ل قابال للتعلايم وعمومًا غضًا تشير للقابلية للتعلايم، فكا" التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"يمكن جعله يميل 
ل إلى شيي عجوز جاهل ي روحيًا، أما من يظن نفسه حكيمًا يصب  غير قابل للتعليم ويتحو بن صغير لم يشإهو 

وممااان نقبااال التعااااليم، مااان األب ومااان األم، أي مااان هللا  ومااان . لااايم كأطفاااال وال نظااان أنفسااانا حكمااااخفلنقبااال التع
ن كااان تعلاايمهم إكرامنااا لهاام ا  هميااة طاعتنااا لوالاادينا الجسااديين و أ غااي يل وهااذا ال .الكنيسااة، فاااهلل أبونااا والكنيسااة أمنااا

 .بحسب وصايا هللا 
وقطعًا كان تعليم سليمان وثقافته أكثر مان داود أبياه، فاداود . ومع أن سليمان كان رجاًل حكيمًا حكمة غير عادية
ر أبياه الملاك فنشاأ فاي بي اة كلهاا بنه ساليمان فقاد ترباى فاي قصاإكان راعي غنم ثم مقاتل تربي في بي ة فقيرة، أما 

وماع هاذا نجاد ساليمان هناا يشايد بتعلايم . ثقافة وتعليم، بل هو نال حكمة طلبها من هللا لم تكن ألحد قبله وال بعده
ا، بل يساتخدم كلمااي أبياه التاي علمهاا مأبيه وأمه كمصدر من مصادر حكمته ولم يحتقر تعاليمهما بل نراه يوقره
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هاي . سابق وتعلمتهاا مان أباي وأماي تعاليمـًا صـالحةياي يقول تعالوا ياا أوالدي لكاي أعلمكام وكأنه في هذه اآل. له
ختبرها في حياته ووجاد أن إصالحة ألنه قبلها من أبيه وهو تأكد أن مصدرها الحقيقي هو هللا، وهي صالحة ألنه 

ولألسااي . قاد تعلاام أبيااه ماان هللانتا جهاا صااالحة، وهااو يقاادم نفساه هنااا كوالااد يعلاام أبنا ااه كماا تعلاام هااو ماان أبيااه، ول
م ساليمان كثيارًا، وسافر الملاوك واألياام فرحبعام بن سليمان لم يستفد من كل هذا كذبن فهل نستفيد نحن؟ وداود علَّ 

وتعااليم داود . باإلضافة إلى سفر المزامير( 12،  13:33أي1+  1-3:3مل1راجع )يوردان بعض هذه التعاليم 
ونالحاظ تكارار التعااليم ( 12-1)ضمن تعاليمه في هذا اإلصاحاح خصوصاًا اآليااي لسليمان يوردها سليمان هنا 

 (12:38أش)في هذا السفر فهكذا يتعلم األبناخ بالتكرار 
هناا = حفـظ وصـايايإ. حتفظ به بكل مشااعركا  تفرط فيه وخب ه في قلبك و  وال كالمإحفظ ال= ليضبط قلبا كالمي

 احياا  بال نفاذه و أن ال تحفظ الكالم في قلبك فقاط فيتحاول لجادال عقلاي  يخرج إلى مجال التنفيذ، والمعنى المقصود
  (.11:1يو)والممارسة وتنفيذ وصايا هللا هو الطريق لزيادة المعرفة  به،

ذا كانااي كنااوز الاادنيا ال تساااوي الحكمااة فلاان . شااتري وأملااك لنفساكإقااتن أي إكلمااة = اقــتن الفهــم. اقــتن الحكمــة وا 
ال . عليهاهلل يهبها مجانًا لمن يطلبها ويصلي بلجاجة للحصول يستطيع أحد شراؤها، لذلك فا وليس الصالة فقاط وا 

لصااار األماار كأننااا نتاارك األماار هلل دون أن نفعاال شااا ماان جانبنااا ، ولكاان علينااا أن نباادأ بالتغصااب علااى طاعااة 
ناة لمان يحااول ، الوصايا ، والروح يعين، ومن يفعل يمتلا بالروح ، والروح هو روح الحكمة ، والروح يعطاى معو 

:  11ماي)فيصب  الثمن الذى ندفعه لنقتنى الحكمة هو التغصاب علاى تنفياذ الوصاية . وهذا تم شرحه فيما سبق 
13. ) 

فهااو كيااي تطبااق الحكمااة عمليااًا  أمااا الفهاام، فالحكمااة قااد تكااون معلوماااي نظريااة . وهنااا يميااز بااين الحكمااة والفهاام
ال تحو  وباذلك تكاون . لاي الحكماة إلاى معلومااي فلسافية نظرياة تقاود للكبريااخوتميز الطرق المتخالفة في الحيااة، وا 

نطبقه و كتشفناه، ا  الحكمة هي البصيرة التي بها نرى الطرق المتخالفة، ويكون الفهم هو التطبيق الواعي لما رأيناه و 
 .بذقتناع

" ماة هاي األولاىالحك"أي األسااس، هاي أسامى شاا يساتحق أن نقتنياه، ويمكان ترجماة اآلياة = الحكمة هي الرأس
فمان يقتناي  ، هاو رأس الجسادونالحاظ أن المساي  . بمعنى هي أول ما تطلب أن تقتنيه، فهاي اللؤلاؤة كثيارة الاثمن

وكيي نقتني المسي  وبالتاالي نقتناي  ." أنا لحبيبى وحبيبى لى"أى المسي  فيقول  إمتلك كل شا الحكمة يكون قد
+  1:8:ياو+  11:13ماي)الطرياق هاو حفاظ الوصاايا  = َعْن َكِلَماِت َفِمـيَس َتْنَس َوَس ُتْعِرْض  =ألنفسانا؟ حياة 
تمجــدا إذا . فالمسااي  هااو نبااع الحكمااة وهااو الااذي تمااي فيااه كاال هااذه األقااوال(. :13:1يااو+  32،  31:11يااو
ذا عانقي أحد تسعده( 2::1)لقد سبق ورأينا الحكمة تعانق بكلتا يديها من يطلبها = عتنقتهاإ ل وهناا دعاوة لكا. وا 

وهاذا البهااخ عكاس الحمقاى الاذين  =إكليـل نعمـة وتـاج جمـالأحد أن يعانق هاو الحكماة لترفعاه وتعلياه وتكاون لاه 
إرفعهـا لذلك فلتحب الحكمة وتحتضنها كما يحتضن اإلنسان العالمي ثروتاه بشاغي بال (. 2::2. )يحملون هواناً 

رفعهاا بمعناى اإلعاالن أن عالقتاك بااهلل هاي أكثار ماا تهات= فتعليـا م باه بال أكثار مان حياتاك، وأن عالقتاك باااهلل وا 
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ولنالحظ أن سليمان كان ملكًا وأخاب الشرير كان ملكًا، وكاان تاوقير النااس لساليمان كاان لايس . هي التي ترفعك
 .حتقار الناس ألخاب بينما كان ملكًا راجع لخطيتها  ألنه ملك بل بسبب حكمته و 

ها يتمجد ، فذذا فهمنا أن الحكمة هاو المساي  ، فمان يثباي فاى من يتمسك بالحكمة ويعانق=  عتنقتهاإتمجدا إذا 
 .المسي  يتمجد معه 

 
َهـَدْيُتَا ُسـُبَل . َأَرْيُتَا َطِريَق اْلِحْكَمـةِ 33. ِاْسَمْع َيا اْبِني َواْقَبْل َأْقَواِلي، َفَتْكُثَر ِسُنو َحَياِتاَ 31" -(:35-31)اآليات 

َذا َسَعْيَت َفاَل َتْعُثرُ ِإَذا ِسْرَت َفاَل تَ 32. اسْسِتَقاَمةِ  ْا ِبـاأَلَدِب، َس َتْرِخـهِ 33. ِضيُق َخَطَواُتَا، َواِ  اْحَفْظـُه َفِإنَّـُه ُهـَو . َتَمسَّ
 "اْعُبْر، ِحْد َعْنُه وَ . َس َتُمرَّ ِبهِ . َتَنكَّْب َعْنهُ 35. َس َتْدُخْل ِفي َسِبيِل اأَلْشرَاِر، َوَس َتِسْر ِفي َطِريِق اأَلَثَمةِ 34. َحَياُتاَ 

إحفظـه فإنـه هـو حياتـا ، (31)تكثـر سـنو حياتـا . حترام وتوقير ونفذ ماا تسامعهذاسمع ب= اسمع يا ابني واقبل
واآلياة . الحكمة وحفظ وصايا هللا هي التي نعيش بها على األرض في سالم، وبها نضمن حياتنا األبدياة(= 33)
ال تعااق وال تتعطال خطواتاك، بال تسارع وال = اتـاس تضـيق خطو معناها من يحفظ الحكمة تحفظه الحكماة ( 13)

ـْا  .الحكماةالطرياق الاذي تحصال باه علاى الحكماة والطرياق الاذي تقاودك فياه = أريتا طريـق الحكمـة. تتعثر َتَمسَّ
 .األدب مترجمة فى اإلنجليزية الوصية أو التعليماي =  ِباأَلَدِب، َس َتْرِخهِ 

الدرس المهم هنا هو عدم مسايرة األشرار فطريقهم هو طريق  (35)تنكب عنه ( 34)س تدخل في سبيل األشرار 
وقوله ال تدخل هو تحذير من الخطوة األولى في هاذا الطرياق، فاألشارار كاالمرض المعادي فاال تخاالطهم . الهالك

تجنااب = وتنكــب. ، ولاانالحظ أن الاادخول فااي طااريقهم ساايؤدي أخياارًا لمسااايرتهم فااي شاارهم(شااريعة عاازل األباارص)
رفضه، والشاب في غروره يتصور أنه قادر أن يقاوم الشر ويرفضه في أي لحظة، لاذلك يقاول ساأجرب االطريق و 

ولذلك يرسم له الوحي اإللهي هناا طرياق . وسأترك هذا الطريق وقتما أريد لكن شباك الخطية سرعان ما تمسك به
فااس طريااق بااولس الرسااول هااي دعااوة لااه للثباااي فااي ن( 11-13:2تااي3)الحياااة وهااو الهااروب السااريع ماان الخطيااة 

س َتِسـْر فـي طريـق = أما من دخل فعاًل لطريق الشر فسليمان يطلب منه أن يهرب منه بأسارع ماا يساتطيع. نفسه
كتشي نية هؤالخ األشرار فعليه أن يبتعد ا  فلو دخل إنسان لطريق األشرار وأعلن له هللا شر هذا الطريق و = األثمة

 . ك الخطية فال يستطيع الهرببأسرع ما يستطيع قبل أن تحيط به شبا
 

ــْم ُيْســِقُطوا َأَحــًدا36" -(:37-36)اآليــات  ــْوُمُهْم ِإْن َل ــَزُع َن ــوا ُســوًءا، َوُيْن ــْم َيْفَعُل ــاُموَن ِإْن َل ــْم 37. أَلنَُّهــْم َس َيَن أَلنَُّه
، َوَيْشَرُبوَن َخْمَر الظُّْلمِ  رِِّ  ". َيْطَعُموَن ُخْبَز الشَّ

= خبـز الشـر وخمـر الظلـم. ن شاره األشارار للخطياة ولاذتهم فاي فعلهاا وساعيهم إليهااتعبير مجاازي عا= س ينامون
أو هااي تشااير لألشاارار الااذين (. :1::1أي+  1:11مااز)تعبياار مجااازي يشااير للثااروة التااي تجمااع بااالظلم والباطاال 

مسااي  يشااربون الظلاام ويااأكلون الشاار، أي هااذه هااي حياااتهم، أمااا المساايحي الحقيقااي فخباازه وخمااره هااو جسااد ودم ال
يضاااا معرفاااة المسااي  الحقيقياااة فهاااي أوخباازه . سااتحقاق أي بحيااااة توباااة ونقاااوة فيشااابع ويفااارحذاألقدسااين، يأخاااذهما ب
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معرفااة المسااي  هااي . قتنااي كاال شااا إماان يعااري المسااي  حقيقااة فلقااد . مصاادر الشاابع والفاارح ، فااال نحتاااج لسااواه 
 ( 2:  11يو ) الحياة االبدية 

 
ــا َســ38" -(:39-38)اآليــات  ــدِّيِقيَن َفَكُنــوٍر ُمْشــِرق، َيَتزَاَيــُد َوُيِنيــُر ِإَلــى النََّهــاِر اْلَكاِمــلِ َأمَّ ــا َطِريــُق 39. ِبيُل الصِّ َأمَّ

 ".َس َيْعَلُموَن َما َيْعُثُروَن ِبهِ . اأَلْشرَاِر َفَكالظَّاَلمِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 

نجد هنا وضعين متعارضين األول لمن يسلك في طريق التوبة، فتقل خطاياه ويظهر عليه نور المسي  الذي 
خطية يبكي من ال يزال ليبكي األشرار ويفض  خطيتهم، وهذا معنى أن المسيحي نور للعالم، فقداسته ورفضه ل

 شراروالثاني لمن يسلك في طريق األ. في طريق الخطية
 فتزداد خطيته بل 
 يتحول إلى ظلمة تضل 
 .اآلخرين ويكون شركًا لهم 

 نور يزداد= نور متزايد
 يومًا بعد يوم، ويزداد 
= النهــــار الكامــــل= حتااااى يصاااال للنااااور الكاماااال. شااااي ًا فشااااي اً  

واإلشارة هنا لناورالفجر الذي يبدأ ضاعيفًا ويازداد رويادًا رويادًا حتاى 
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بذشااراق نااور الشاامس بالكاماال، أو يكااون التصااوير بحسااب الرساام أن نااور الشاامس  يصااير فااي أكثاار حاالتااه ضااياخً 
وبالتوباة يصال لناا . يزداد نور الشامس وصاواًل لاألرض( بالتوبة)يحجبه السحاب وكلما أخذ السحاب في اإلنقشاع 
ماخ فااي الحياااة وعمومااًا فاااألبرار فااي الساا "كونااوا كاااملين" للكمااال نااور المسااي  ونصااير نااورًا والطريااق مفتااوح أمامنااا 

(. 2:13دا +  :،  1:33رؤ+  3:2ياو1+  18:2كاو3)األبدية سيضي ون ألنهام سايكونون علاى صاورة المساي  
وماان يتبااع المسااي  النااور الحقيقااي والحكمااة الحقيقيااة يسااير فااي النااور وال يمشااي فااي الظلمااة باال يكااون لااه النااور 

حيااث ال ظااالم إلااى األبااد باال نااور دا اام ويكااون لااه نصاايب فااي مجااده األباادي ( :2،  13::2+  13،  3:11يااو)
 ، وعكااس هااذه الصااورة تمامااًا تحاادث لماان يساالك فااي طريااق األشاارار، فهااو سيسااير فااي الظلمااة( :3-32:31رؤ)

وياازداد تعثاارًا وبالتااالي ياازداد . يعلمــون مــا يعثــرون بــه س= وفااي ظلمتااه يعااود ال يعلاام أنااه يخطااا .ظلمااة الخطيااة
ومصاير هاؤالخ ظاالم أبادي وطارد مان حضارة هللا لسالطان . ته الجهاالخظلمة، بل يتحول إلى ظلمة أي يضل إخو 

 .الظلمة
 

ِاْحَفْظَها ِفي . َس َتْبَرْح َعْن َعْيَنْياَ 23. َأِمْل ُأُذَنَا ِإَلى َأْقَواِلي. َيا اْبِني، َأْصِغ ِإَلى َكاَلِمي21" -(:27-21)اآليات 
َفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَا، أَلنَّ ِمْنُه 23. َيِجُدوَنَها، َوَدَواٌء ِلُكلِّ اْلَجَسدِ  أَلنََّها ِهَي َحَياٌة ِللَِّذينَ 22. َوَسِط َقْلِباَ 

َفَتْينِ 24. َمَخاِرَج اْلَحَياةِ  َا ِإَلى ِلَتْنُظْر َعْيَناَا ِإَلى ُقدَّاِمَا، َوَأْجَفانُ 25. اْنِزْع َعْنَا اْلِتَواَء اْلَفِم، َوَأْبِعْد َعْنَا اْنِحرَاَف الشَّ
رِِّ . َس َتِمْل َيْمَنًة َوَس َيْسَرةً 27. َمهِّْد َسِبيَل ِرْجِلَا، َفَتْثُبَت ُكلُّ ُطُرِقاَ 26. َأَماِمَا ُمْسَتِقيًما  ".َباِعْد ِرْجَلَا َعِن الشَّ

فااي اآلياااي السااابقة حااذَّر سااليمان ماان فعاال الشاار وهنااا يعلمنااا كيااي نفعاال الصااالح، هااي دعااوة لتاارك طريااق الشاار 
الثباي في طريق الخير، بل نجد هنا منهجًا متكاماًل ودعوة لفلتصاق بالخير ونداخ لحفظ القلاب واللساان والعاين و 

ــذين يجــدونها= فالحكمااة تعطااي حياااة. والقاادمين فااي االتجاااه المااؤدي للحياااة ــاة لل دواء لكــل وهااي ( 22) هــي حي
احفظهـا فـي وسـط = لكل أحد أن يحفظهاوطالما هي حياة ودواخ يوجه سليمان دعوة . أي صحة وشفاخ= الجسد
خبأي كالمك في قلبي لكيال ( "11:113مز)وهكذا يعلمنا داود في  (.23) ألن منه مخارج الحياة(.. 23) قلبا

 يضمن أن يسالك فاي الحاق وتكاون لاه حيااة، وال يخدع نفسه كالم هللا ووصاياهفالقلب الذي يحكمه ". أخطا إليك
وكماا . آخر لذلك فلنهتم بحفظ الوصايا أكثر من أي شا .ك فى طريق الموي والعكس فمن يخدع نفسه فهو يسل

أي )أن القلب هو مصدر الحياة فهو الذي يدفع الدورة الدموية التي بها حياة كل إنسان، هكذا حفظ الوصايا قلبيًا 
رادة كمان يحاافظ علاى حياتاه صاايا، بال عليناا فاال يكفاي الساماع للو . فياه حيااة وصاحة لفنساان( باهتمام وجدية وا 

فليثباي . باعـد رجلـا عـن الشـر. س تمل يمنـة وس يسـرة= وتنفيذها ، س تبرح عن عينيا= استيعابها والتأمل فيها
. " إلاى جعالاة دعاوة هللا العلياا.. لننسى ما هو وراخ ونمتد إلى ماا هاو قاد ام"كل واحد نظره على هللا وعلى وصاياه 

ذا تثبتي العين على الهدي  . ويكون هدفنا المسي  ال نميل عن وصاياه يمنة وال يسرة األمام مستقيماً  ىننظر إلوا 
. الخاااداع والتضاااليل= لتـــواء الفـــمإويحاااذر ساااليمان مااان (. 33-:13:1ماااي)فحفاااظ الوصاااايا هاااو ضااامان الحيااااة 

فسااادها= نحــراف الشــفتينا  و  ومعنااى الكااالم هنااا تمسااك بالوصااية وال تجااد . تحريااي الكااالم بقصااد تشااويه الحقيقااة وا 
 عذارا تتعلل بها لكى ال تنفذ الوصية ، ال تخدع نفسك وتحري الحقيقة بشافتيك وأناي تعلام فاى قلباك أناك مخطااأ 
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وكمثاال لاذلك فمان ال يرياد تنفياذ وصاية الصاوم فيقاول وهال . أى التجد عذرا لنفسك وأني تعلم أن ما تقولاه خطاأ 
ولاانالحظ أن . ا فاى قلباه أنااه إنماا ياراو  وماان يفعال ذلاك يكااون عارفا. وغيار هاذا كثيار . كال مان يصاوموا قديسااين

الااذى يقااول أعااذارا بخااالي الحقيقااة الموجااودة فااى قلبااه ، هااو يخاادع نفسااه  صاااحب الفاام الملتااوي والشاافاه المنحرفااة
فقد نخدع البشر ولكان هال يمكان أن نخادع =   اْحَفْظ َقْلَبَا، أَلنَّ ِمْنُه َمَخاِرَج اْلَحَياةِ  =ويحكم على نفسه بالموي 

 . هللا
، وأيضاا مان  وحاين تحتال كلماة هللا مكانهاا فاي القلاب فاذن الشافاه تعكساها وتبينهاا. فمن فضلة القلب يتكلم اللسان

وضع فى قلبه أن يعمل ما يريده هللا وأن يلتزم بوصاياه لن يخرج من فمه أقواال ملتوية يبرر بها أخطااخه أو عادم 
ألعذار يتقسى القلب ويعاند متصورا أنه وجد أعذارا مقنعة أفحم ونالحظ أنه من كثرة ترديد هذه ا. إلتزامه بالوصية
 ( .2يع )وهذا معنى أن اللسان يقود الحياة كلها . بها اآلخرين 

وكما أنه . يتكلم عن القدمين والمسيرة أي تطبيق ما حفظه القلب، أو ما يسمى بالسلوك العملي( :3،  :3)وفي 
وكماا أن الفام يكشاي ماا   .ناا أن نحفاظ أقادامنا مان الساير فاي طرياق الشارعلينا أن نحفاظ كاالم هللا فاي القلاب فعلي

م أو إجعال الطريااق = مهـد ســبيل رجلـا. هاو مختباا فااي القلاب هكاذا القاادمين يسالكان بحساب حالااة الانفس أي ق ااوِ 
  .أى تحاشى كل ما يعثرك عا قًا في طريق هللامستقيمة أي حاول أن تزيل كل ما يكون 

 
 

 .طة سليمان لنسير في طريق الخيروفيما يلي ملخص لخ
 . (33أية .............................................. )سماع كلمة هللا باهتمام -1
 . (31آية ..................)االهتمام بها وااللتصاق بها ووضعها في قلوبنا كشا عزيز وكأوامر -3
 . (33آية........... )اخ ألالمنا الروحيةففيها حياة وشف.. يقدم تفسير لماذا يجب أن نهتم بكلمة هللا -2
 . (32آية....  )نضع أعيننا عليها لنحفظها وتكون محل إهتمامنا، بل نطلب معونة إلهية تساعدنا في ذلك -1
وأيضا هى تعنى هنا ترديد أعذار لصنع الشر أو  ..خطايا اللسان هي كذب، حلي، كالم باطل)حفظ الشفاه  -:

 . (31آية (..)2يع) أو الحياة كلها ان يقود الجسم كلهواللس( عدم اإللتزام بالوصايا
(............ العاااين البسااايطةأى تكاااون لناااا )باااداًل مااان أن تزيغاااا وراخ العاااالم  حفاااظ العيناااين لنثبتهماااا علاااى هللا -:

 . (:3آية)
 (31،  :3آياي .. )حفظ القدمين، فكل سلوك وكل تصري يجب أن يكون في خوي هللا ومتوافق مع كلمته -1

. 
.لنفهم أن حفظ وصايا هللا فيه شفاخ للعالم المتألم، ولألسي فالناس يظنون الوصية قيد عليهم+ +     
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
اِبيِر، َوْلَتْحَفَظ َشَفتَاَا ِلِحْفِظ التَّدَ 2َأِمْل ُأُذَنَا ِإَلى َفْهِمي، . َيا اْبِني، َأْصِغ ِإَلى ِحْكَمِتي3" -(:34-3)اآليات 
ْيِت، 3. َمْعِرَفةً  لِكنَّ َعاِقَبَتَها ُمرٌَّة َكاأَلْفَسْنِتيِن، 4أَلنَّ َشَفَتِي اْلَمْرَأِة اأَلْجَنِبيَِّة َتْقُطرَاِن َعَساًل، َوَحَنُكَها َأْنَعُم ِمَن الزَّ

ُا ِباْلَهاِوَيةِ . ى اْلَمْوتِ َقَدَماَها َتْنَحِدرَاِن ِإلَ 5. َحادٌَّة َكَسْيٍف ِذي َحدَّْينِ  ِلَئالَّ َتتََأمََّل َطِريَق اْلَحَياِة، 6. َخَطَواُتَها َتَتَمسَّ
 .َتَماَيَلْت َخَطَواُتَها َوَس َتْشُعرُ 

َتْقَرْب ِإَلى َباِب َبْيِتَها،  َأْبِعْد َطِريَقَا َعْنَها، َوسَ 8. َواآلَن َأيَُّها اْلَبُنوَن اْسَمُعوا ِلي، َوَس َتْرَتدُّوا َعْن َكِلَماِت َفِمي7
ِتَا، َوَتُكوَن َأْتَعاُبَا ِفي َبْيِت َغِريبٍ 31. ِلَئالَّ ُتْعِطَي َزْهَرَا آلَخِريَن، َوِسِنيَنَا ِلْلَقاِسي9 . ِلَئالَّ َتْشَبَع اأَلَجاِنُب ِمْن ُقوَّ
! بيخَ َدَب، َوَرَذَل َقْلِبي التَّوْ َكْيَف َأنِّي َأْبَغْضُت األَ »: ُقولَ َفتَ 32َفَتُنوَح ِفي َأَواِخِرَا، ِعْنَد َفَناِء َلْحِمَا َوِجْسِمَا، 33
، َوَلْم َأِمْل ُأُذِني ِإَلى ُمَعلِِّميَّ 33 ، ِفي َوَسِط الزُّْمَرِة 34. َوَلْم َأْسَمْع ِلَصْوِت ُمْرِشِديَّ َلْوَس َقِليٌل َلُكْنُت ِفي ُكلِّ َشرِّ

 ".«َواْلَجَماَعةِ 
 األجنبية تحذير من المرأة

وهنا يفرد لها موضوعًا خاصاًا ألهميتهاا ويساتفيض فاي الكاالم عان (. 3ص)سبق أن نبه سليمان لهذه النقطة في 
وألهمياة الموضااوع يكارر سااليمان التحاذير بخصوصااه، باال . الموضاوع فكثياارين يساقطون فااي هاذا الشاارك المخااادع

حكمــة وفهــم طيااة، فاااألمر يحتاااج إلااى ناارى تركيااز علااى شاادة الحاارص فااي مواجهااة هااذه الخ( 3-1)فااي اآلياااي 
ونالحظ أن من له هذه سيرفض الخطية وبالتاالي تازداد حكمتاه وفهماه، فمان يحفاظ نفساه طااهرًا . وتدابير ومعرفة

فااذن ماان لااه .. تكااون لااه حكمااة وفهاام والعكااس فماان يساالك مناادفعًا وراخ شااهوته يفقااد مااا كااان عنااده ماان حكمااة وفهاام
 (13:12مي)ذي عنده سيؤخذ منه سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فال

كلماااي الزانيااة معسااولة بقصااد التملااق، والشااهوة الجساادية لهااا إغرا هااا الشااديد وهااو عساال غاااش = تقطــران عســالً 
. وتحااي لسااانها عساال حقيقااي( 11:1نااش)مسااموم، أمااا العااروس الحقيقيااة فصاالواتها وتسااابيحها فهااي شااهد حقيقااي 

ولانالحظ أن (. :::31ماز)ة غاشاة خادعاة قاتلاة لمان ينخادع بهاا كلماتهاا رقيقاة، ولكنهاا عاطفا= أنعم من الزيـت
= طريق الخطية هو له هذه المواصفاي، طريق فيه لذة، ناعم، مخادع ولكن نهاياة هاذه الطارق ونتا جهاا مارة جاداً 

واإلفساانتين كلمااة فارسااية معناهااا بالعربيااة علقاام وتشااير هااذه الكلمااة فااي العهااد  القااديم = عاقبتهــا مــرة كاإلفســنتين
أي مؤلماة للضامير، فنتاا   الخطياة دا ماًا حازن فاي الاداخل ومارار، وفاي الخاارج متاعاب ال = حادة كسيف. لأللام

يكاون فاي ( ْي الخطياة فعاالً لاو ن فِ اذ  )إذا دخال للاداخل ( شاهوةعسل الخطية أي ال)فما هو حلو في الفم . حصر لها
ولانالحظ خطاة . الماوي والهاالك فاي جهانم =الهاويـةوما هي نتيجة هذا الطريق (. 23-::38مي)الداخل مرارة 

 (.:آية)إبليس التقليدية في 
الخطيااة مراوغااة ومخاتلااة، تغياار طرقهااا وأساااليبها، وهااي = تتأمــل طريــق الحيــاة تمايلــت خطواتهــا وس تشــعر ِلــَئالَّ 6

إلى خداعاتها، دا مًا تخدع بخداعاي ولذاي متنوعة لتشغل بها عيون الجهالخ فيظلوا مفتونين بذغراخاتها، ناظرين 
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باال كلمااا اكتشاافوا ماارارة . ناسااين أو تاااركين النظاار إلااى طريااق الحياااة، فهاام لااو انتبهااوا لطريااق الحياااة لتركااوا الخطيااة
ثارة الغرا از الشاهوانية . بغواية جديدة قبل أن يفكروا أن يتركوهاحالهم تخدعهم الخطية  وأسلوب الغواية المستمر وا 
ماارارة الطريااق الااذي هااو فيااه، صااحي  [ 1] -: رصااة لفنسااان أن يفكاار فاايفال يعطااى  المسااتمر هدفااه أن إبلاايس

حالوة الطريق الذي يسلكه أوالد هللا وكيي هم ناجحون [ 3] . فهناك لذاي حسية لكن يسود الحياة نوع من المرار
مساتمرة إذًا هادي الغواياة ال. أن اإلنسان قد يموي في أي لحظة ويقاي أماام هللا ليحاساب[ 2] . فرحون وفي سالم

 .أن ال تكون لفنسان فرصة للتفكير، فلو فكر لعري أن طريقه هو طريق الهالك
. ومعناى هاذا أن ساليمان يوجاه تحاذيرًا شخصايًا لكال واحاد. أبعـد طريقـا.. أيها البنون( 8-1)والحظ في اآلياي 

فضاال أأي  =وســنينا للقاســي. نضااارة شاابابك وزهاارة عماارك أي أفضاال ساانى شاابابك =لــئال تعطــي زهــرا آلخــرين
الشااباب والقااوة يضاايعوا فااي طريااق الشاار، وماان يقباال ماان يااد عاادو الخياار خطايااا ولااذاي جساادانية يقااع تحااي  ساانى

هاي  :12:3شإ) اإلنساان يصاير سايد قااس  ين يساود عبودية عدو الخير، وهو يذل من يسقط تحاي ياده، وهاو حا
ياده، وهللا كسايد يحارر عب. ن ياد إبلايسوالمسي  أتى ليدفع الثمن ويشترينا ويحررناا ما(. صرخة من استعبده إبليس

ولايس لاه  آي  ر يس هاذا العاالم "وقارن مع قول السيد المسي  . من يسقط تحي يده أما إبليس فهو يذل كسيد قاس  
ولنذكر أن إبليس حين عرض علاى " من منكم يبكتني على خطية"ألنه بال خطية فهو القا ل .. ولماذا".. شا فيَّ 

أماا كال مان يقبال لاذاي مان ياد " إذهاب عناي ياا إبلايس"لك العالم، رفض ثم انتهره قاا اًل المسي  أن يعطيه كل مما
مالاك =  قوتـا= لـئال تشـبع األجانـب مـن قوتـا. إبليس يذله إبليس وهذا هو سر المرار الذي يعيش فياه الخااطا

عملااك ثماارة تعبااك و = أتعابــا فــي بيــت غريــب .الصااحة  تضاايع معهااا أمااراض صااعبةوصااحتك، باال أمااراض الزنااا 
هااو بيااي الااذي تااذهب لااه أموالااك؟  األجانــب أو بيــت الغريــبوماان هاام . تااذهب لبيااي الزانيااة وال يسااتفيد بهااا أوالدك

 .الزانية وعصابتها 
الزنا والعني والوحشية دا مًا متالزمين، وعصاباي األشرار تكثر في أماكن الزنا، ومان ياذهب =  وسنينا للقاسي

 .وقد تفقده حياتهلهذه األماكن يتعرض لهذه العصاباي 
لزاني في أواخر أيامه، هو ربما تاب عن طريق شره أو ربما أنهكته األمراض  نجد صورة( 11-11)وفي اآلياي 

وخساار كااال ممتلكاتاااه، عموماااًا مثااال هاااذا اإلنساااان علياااه أن يشاااكر هللا أن العمااار ماااازال فياااه بقياااة وعلياااه أن ينتهاااز 
ويندم على  .فناء لحما وجسما= فصحته قد ضاعي ينوح وهو في ضعفه في أواخر عمره. الفرصة ويقدم توبة

ولاام يساامع لصااوي مرشااده أن يكااي عاان طريقااه الشاارير (. 13آيااة)ب لماان كااان يوبخااه علااى مساالكه أنااه لاام يسااتج
إماا رجماًا وهاذه عقوباة الشاريعة ضاد [ 1]لاوال رحماة هللا لكناي اآلن قاد هلكاي  =لوس قليل لكنت في شر(. 12آية)

فهاو اآلن يشاكر هللا علاى أناه ماازال فاي العمار . مان أشارار هاذا الطرياق أو شاروره وأمراضاه أو هلكاي[ 3. ]الزناة
مثل هذا اإلنسان حقاًا هاو تااب (. 8::يو+  13:33ال)بقية يقدم فيها توبة، وأن نهايته كان يمكن أن تكون أشر 

ياته، فلقد خسر ثروته ولكن لننظر كيي قضى ح( فهو من أصحاب الساعة الحادية عشرة)وتوبته ستكون مقبولة 
وصحته وعاش بفكر مشوش خا ي مضطرب، عاش في جهل روحي وعدم حكمة كاني سببًا في تخبطه في كل 
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فــي وســط الزمــرة . أمااوره، بااال تمييااز، بااال سااالم، عاااش كغريااب وسااط شااعب هللا، فاشاااًل فااي أمااوره حتااى العمليااة
 .القضاخوسط زمرة الهالكين، أو وسط زمرة المتهمين أمام = والجماعة

 
َس َتِفْض َيَناِبيُعَا ِإَلى اْلَخاِرِج، 36. ِاْشَرْب ِمَياًها ِمْن ُجبَِّا، َوِمَياًها َجاِرَيًة ِمْن ِبْئِراَ 35" -(:23-35)اآليات 

َواِرعِ  َباَرًكا، َواْفَرْح ِباْمرََأِة َشَباِبَا، ِلَيُكْن َيْنُبوُعَا مُ 38. ِلَتُكْن َلَا َوْحَدَا، َوَلْيَس أَلَجاِنَب َمَعاَ 37. َسَواِقَي ِمَياٍه ِفي الشَّ
َفِلَم ُتْفَتُن َيا اْبِني 21. ِلُيْرِوَا ثَْدَياَها ِفي ُكلِّ َوْقٍت، َوِبَمَحبَِّتَها اْسَكْر َداِئًما. الظَّْبَيِة اْلَمْحُبوَبِة َواْلَوْعَلِة الزَِّهيَّةِ 39

، َوُهَو َيِزُن ُكلَّ ُسُبِلهِ أَلنَّ طُ 23ِبَأْجَنِبيٍَّة، َوَتْحَتِضُن َغِريَبًة؟  يُر تَْأُخُذُه آثَاُمُه 22. ُرَق اإِلْنَساِن َأَماَم َعْيَنِي الرَّبِّ رِِّ الشِّ
رُ 23. َوِبِحَباِل َخِطيَِّتِه ُيْمَساُ   ".ِإنَُّه َيُموُت ِمْن َعَدِم اأَلَدِب، َوِبَفْرِط ُحْمِقِه َيَتَهوَّ

يحادثنا الحكايم هناا عان المحباة الزوجياة المباركاة التاي يباركهاا هللا  في صورة مضادة لما سبق عن المارأة األجنبياة
 (1:12عب)

س تفـض ينابيعـا إلـى الخـارج، سـواقي ( 13:1ناش+  3،  1::1شإ)كناية عن الزوجاة الشارعية = بئرا.. جبا
أن تستخدم  ينابيعك قول مجازى يكني به عن القوى البشرية وبالذاي القوة التناسيلة التي يجب= مياه في الشوارع

بطهارة في الزواج فقاط إليجااد بناين كثمارة لهاذا الازواج، وكثارة البناين عالماة بركاة مان هللا فاي العهاد القاديم وقولاه 
وماان يحيااا فااي نجاسااة إمااا أن يحرمااه هللا ماان (. نجااد اليهااود ماان مياااه يهااوذا 1:18شإ)األوالد ينااابيع إشااارة لكثاارة 

فاال تضايع أوالدك ( هاو أناي)تجري مان ينباوع ( األوالد)فالمياه  ، لشوارعأن يضيع أوالده ويفسدون في ا أو األوالد
  . (138مز)وصورة البيي الذي يحيا في طهارة والبركة فيه نجدها في (. 13:1راجع هو)بجريك وراخ شهواتك 

 كما فعلي يفعل بك، وهكذا قال أيوب ليادافع( :1عو)هناك آية مرعبة في = لتكن لا وحدا وليس ألجانب معا
الحكاايم أن يبتعااد اإلنسااان عاان خطيااة الزنااا ليحمااي بيتااه،  وهنااا يطلااب. ( 13-3:21أي)عاان نفسااه وأنااه لاام يزنااي 

وماان عاااش فااي . بنااه مااع بنتااه، أي دخاال الزنااا بيتااه، لكنااه هااو الااذي أدخلااهإونالحااظ أن داود زنااا مااع بثشاابع فزنااا 
اركين تفرح بهم ويكونوا لك وحدك ناجحين مب اوأوالدك أيضًا يكونو  .لتكن لا وحدا= طهارة تكون زوجته له وحده

 .تفرح بهم
. أي زوجتااك التااي تسااتمد منهااا أفراحااك، وتحصاال منهااا علااى الماااخ الااذي يطفااا شااهواتك= لــيكن ينبوعــا مباركــاً 

هللا يعطاي للعا لاة التاي = الظبيـة المحبوبـة. ولتكن زوجتاك مباركاة بالنسال الكثيار ولاتكن حيااتكم كلهاا فارح وبركاة
،  1::ناش)أن تفرح ويتبادل الزوج والزوجة الحب في فرح، والظبية أي الغزال رمزًا للخفة والجمال تتقدس بطهارة 

11) .  
هااي أنثااى الوعاال وهااو نااوع ماان الغاازالن يشاابه الماااعز ويمتاااز بالرشاااقة والمعنااى أن الرجاال يكااون = الوعلــة الزاهيــة

فالزوج الطاهر يفرح . كناية عن المحبة والحنان= ليروا ثدياها. مكتفيًا بزوجته شاعرًا أنها أجمل زوجة في العالم
هاو مجااز كناياة عان فارط التمتاع بالمحباة، ماع شاعور عمياق بساعادة = سكرإبمحبتها  .زوجته ويكتفي بهابمحبة 

. المقادس ياروي  فالمااخ، حالاة الزناا تغمر الكيان كله، ونالحظ هنا حالة الشبع والرضا، مع حالة عدم الشبع فاي 
والطبيعاة تقاول أن ، ولانالحظ أن هللا يسام  باأن نأكال ونشابع مان شاجرة واحادة . لم ال تشبع وال ترويأما مياه العا
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وماا أجماال أن يعاايش الزوجااان فااي بيااي . هاذا يكفااي، ولكاان الشااهوة لاان تكتفااي أو تشابع ولااو أكلااي ماان كاال الشااجر
ى يدخلاه هللا يماأله بركاة ، وأهام وهذا ألن البيي الذ .حقيقيةصالة، بيي بركة، بيي طهارة فأفراحهم ستكون أفراح 

 .عناصر البركة هما المحبة بين أفراد األسرة ، والفرح الذى يسود حياة هذه األسرة 
هللا يكافا من يحيا في طهارة بأن تكون حياته كلها فرح وبركة، مثل = ألن طرق اإلنسان أمام عيني الرب

.مرأة قريبه أو مقتناهإا أعطاه له هللا وال يشتهي فاهلل يكافا من يكتفي ويقنع بزوجته أو بم. يوسي الصديق
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
 .نجد في هذا اإلصحاح دروس عديدة لنسلك بأمان في هذا العالم ولنضمن ميراث األبدية

 
ِإْن َعِلْقَت ِفي َكاَلِم َفِمَا، ِإْن ُأِخْذَت 2َت َكفََّا ِلَغِريٍب، َيا اْبِني، ِإْن َضِمْنَت َصاِحَبَا، ِإْن َصفَّقْ 3" -(:5-3)اآليات 

َس 4. ِإًذا َفاْفَعْل هَذا َيا اْبِني، َوَنجِِّ َنْفَسَا ِإَذا ِصْرَت ِفي َيِد َصاِحِبَا، اْذَهْب َترَاَم َوأَِلحَّ َعَلى َصاِحِباَ 3ِبَكاَلِم ِفيَا، 
يَّادِ 5. ْجَفاَنَا ُنَعاًساُتْعِط َعْيَنْيَا َنْوًما، َوَس أَ   ".َنجِِّ َنْفَسَا َكالظَّْبِي ِمَن اْلَيِد، َكاْلُعْصُفوِر ِمْن َيِد الصَّ

كان تصفيق الكاي فاي العهاد = صفقت كفاأي تكفلي بدفع دين صاحبك لمن استدان منه = أن ضمنت صاحبا
شااخص غياار  =لغريــب. الوفاااخالقااديم معناااه وضااع يااد الضااامن فااي يااد صاااحب الاادين عالمااة الضاامانة والتعهااد ب

كي كماا فاي شابكة علاى غيار مِساأي اشاتبكي أو أ   =علقـت فـي كـالم فمـا إن. معروي عندك وربما لايس يهوديااً 
ا ك بكلمااي فمناا والحاظ أن الوعاود قاد تكاون بسابب انتباه، وذلاك بتسارعنا فاي إعطااخ الوعاود لسابب أو آلخار فن مس 

إذا كناي قاد وعادي وضامني فاألفضال = إذهب تـرام وألـح. ركأمسكي رغم إناذا= إن أخذت بكالم فيا. التعاطي
. أن تعتذر، إذهب لصاحبك المديون حتى يعفيك من الضمانة أن يسدد الدين الذي ضمنته فياه فتضامن ساالمتك

،  33::3+  33::1+  18:11+  11::1)وكاارر هااذا فااي . وواضاا  هنااا أن سااليمان يحااذر ماان ضاامانة أحااد
ال تتكاسل في = س تعط عينيا نوماً = وع في موضوع الضمان بمنتهى السرعةبل هو يطلب أن يكون الرج(. 31

وكااام خرباااي بياااوي بسااابب موضاااوع . المشاااهور بسااارعة الهااارب= الظبـــيمثااال . هاااذا األمااار بااال إفعلاااه باااأوفر سااارعة
لمثال  ونالحظ أنه كثيرًا ما يكون اعتدادنا باذواتنا ورغبتناا فاي أن يراناا النااس بصاورة القاادرين هاو الادافع. الضمان

 .هذا التصري، أي أن نضمن اآلخرين
ولكن هناك شروط لنقدم على ضمان (. 13،  18فل)والكتاب لم يمنع الضمان نها يًا فبولس ضمن أنسيموس 

- :شخص

 (.31:33)في حدود إمكانياتنا، وبحيث لو دفعنا مبلإ الضمان ال يحدث خراب لنا نحن  .1
 (31:2)حدود إمكانياتنا  األفضل من ضمان شخص محتاج أن نعطيه مساعدة في .3
وهااذا لمنااع هااذا المسااتهتر الطااا ش ماان الاادخول فااي . عاادم ضاامان مسااتهتر طااا ش، باال نضاامن إنسااان مجتهااد .2

عالقاي متهورة مع غرباخ أجانب سعيًا وراخ رب  سريع باال أماان، ومثال هاذا الشااب الطاا ش حاين يجاد وراخه 
 .ضامنًا يندفع باألكثر في هذه اإلندفاعاي المجنونة

د أن رأينا خطورة ضمان شخص متهور طا ش نتأمل في ذاك الاذي احتمال ألجلناا كال ماا احتمال ليسادد دينناا، بع
واآلن بعاد أن احتمال ماا احتملاه ليحررناا مان الادين الاذي . وهو الذي كان ضامنًا لنا حتاى ال نعاود ماديونين ألحاد

طايا يعرضها علينا، أو نصير عبيدًا للناس علينا، يجب أن ال نعود ونصب  مديونين ثانية إلبليس بأن نقبل أي خ
لتزامنا بوصايا هللا فيها ضمان سالم بيوتنا وكل مالنا(. 32:1كو1)  .وا 
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الَِّتي َلْيَس َلَها َقاِئٌد َأْو َعِريٌف 7. تََأمَّْل ُطُرَقَها َوُكْن َحِكيًما. ِاْذَهْب ِإَلى النَّْمَلِة َأيَُّها اْلَكْساَلنُ 6" -(:33-6)اآليات 

ْيِف َطَعاَمَها، َوَتْجَمُع ِفي اْلَحَصاِد ُأْكَلَها8ْو ُمَتَسلٌِّط، أَ  ِإَلى َمَتى َتَناُم َأيَُّها اْلَكْساَلُن؟ َمَتى َتْنَهُض 9. َوُتِعدُّ ِفي الصَّ
 ".ِتي َفْقُرَا َكَساٍع َوَعَوُزَا َكَغازٍ َفَيأْ 33َقِليُل َنْوٍم َبْعُد َقِليُل ُنَعاٍس، َوَطيُّ اْلَيَدْيِن َقِلياًل ِللرُُّقوِد، 31ِمْن َنْوِمَا؟ 

فااي اآلياااي السااابقة رأينااا أن ماان يضاامن إنسااان آخاار بطريقااة خاط ااة يعاارض نفسااه وبيتااه للخااراب، وهنااا ناارى أن 
ويقودنا هنا الحكيم أن نتأمل الحيواناي والحشراي لنتعلم . الكسل أيضًا يعرض اإلنسان للخراب ويقوده لحياة الفقر

وعموماًا فالحصااد يتباع . خجل، لكن علينا أن نعتري أن اإلنسان وصل لحالة سي ة بعد ساقوطهمنها، وهو شا م
ولقد انتشر في كنيسة تسالونيكي مبدأ خطير، أننا أناس . الزرع، ومن يكد ويتعب من المؤكد سيحصد ثمر جهاده

لرساول نباه لخطاورة هاذا المبادأ روحيين منتظرين مجيخ المسي  فلنترك أعمالنا ونهملها وهللا يعولنا، ولكان باولس ا
وهكااذا كااان منااذ الباادخ حااين ( :1-2::تااس3)وأعطاااهم درس ملخصااه أن كاال إنسااان يجااب أن يعماال حتااى يأكاال 

" بعارق وجهاك تأكال خبازاً : "ثم بعد السقوط قال لاه(. :1،  3::تك) ويحفظها يعمل الجنة طالبه بأن خلق هللا آدم
امهااا وتخزنااه لوقااي الحاجااة، فهااي تجمااع طعامهااا وقااي الحصاااد والنملااة تقاادم درسااًا فهااي تجمااع طع(. 13:2تااك)

وعلاى اإلنساان أن يعمال طاوال النهاار ليساتري  لاياًل، بال يعمال طاوال . وتخزنه حتى إذا جااخ الشاتاخ تجاد طعامهاا
ونااتعلم ماان النملااة التااي تخاازن وقااي الااوفرة، عاادم اإلسااراي بااال . تري  بعااد أن ينهااي عملااه علااى األرضالعماار ويساا
لنملة تخزن وقي الوفرة حتى إذا جاخ عليها وقي القحط تجد ما تعيش به، وعلينا عدم اإلسراي حتى إذا معنى، فا

الذي ينادي بعادم االهتماام ( 21-::31مي)جاخ وقي قحط نجد ما نعيش به، وهذا ال يتعارض مع قول المسي  
اإلسااراي والتبااذير اليااوم، فلنساالك بالغااد، فالمسااي  يطلااب أن ال نخاااي ماان الغااد وال ماان المسااتقبل ولكنااه لاام يطلااب 

ن لام يكان لناا الياوم ماا  بحكمة وندبر بقدر ما نستطيع باال هام وال قلاق، وماا ال نساتطيع نحان تادبيره سايدبره هللا، وا 
 .نوفر منه للغد، فاهلل سيعطينا احتياجنا للغد

علااى وهااؤالخ هاام أفااراد الحاااكم أو الاار يس األ= المتســلط. الماادبر الااذي ياانظم العماال= عريــف. قا ااد الجاايش= قائــد
تمثياال = قليــل نــوم بعــد قليــل نعــاس. الهي ااة الحاكمااة العليااا فااي ذلااك الوقااي والتااي كانااي تقااوم بااالتنظيم الحكااومي

= وطي اليـدين قلـياًل للرقـود ،تهكمي للغة الكسالن معناه أنه ينام ثم يقوم بكسل لينام ثانية بال رغبة في النهاوض
هو المساافر المساتعجل، رماز لسارعة إتياان الفقار للكساالن فمان = فقرا كساعٍ  يأتي. أي طي اليدين إلعادة النوم

الغزاة يأتون فجأة، ويهجمون وقي الناوم، والماوي هكاذا = وعوزا كغازٍ . ال يعمل لتفادي العوز يأتيه العوز بسرعة
 .يأتي فجأة لكل خاطا، والعوز يأتي فجأة لكل كسالن

 الروحاي باال تارا   حن نحتااج للجهااد روحاي، درس للحيااة األبدياة، فانودرس النملة هاو درس فاي ضارورة الجهااد ال
وكماا أناه علاى (. 11:12رو)وأنها اآلن ساعة لنساتيقظ ( ::11أي" )استيقظ أيها النا م"وال وقي للنوم  وال كسل،

ن فمان المخجاال أ(  1:12عاب+  11:2فاي)الكساالن أن يالحاظ النملاة لياتعلم الجهااد، علينااا أن نراقاب القديساين 
با نااا القديسااين ونعماال بحسااب ونحاان ال ننظاار أل( متساالط/ عريااي/ قا ااد )النملااة تتصااري بحكمااة وهااي بااال قيااادة 

 .إرشادهم ونسير في طريقهم، لذلك تقرأ الكنيسة لنا يوميًا السنكسار لنقتدي بهم
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ُيِشيُر . َيُقوُل ِبِرْجِلهِ . َيْغِمُز ِبَعْيَنْيهِ 33. اْلَفمِ  اَلرَُّجُل اللَِّئيُم، الرَُّجُل اأَلِثيُم َيْسَعى ِباْعِوَجاجِ 32" -(:35-32)اآليات 
رَّ ِفي ُكلِّ ِحينٍ . ِفي َقْلِبِه َأَكاِذيبُ 34. ِبَأَصاِبِعهِ  ِفي . أَلْجِل ذِلَا َبْغَتًة تَُفاِجُئُه َبِليَُّتهُ 35. َيْزَرُع ُخُصوَماتٍ . َيْخَتِرُع الشَّ

 ".َلْحَظٍة َيْنَكِسُر َوَس ِشَفاءَ 

ي هنااا إلااى درس جديااد، يااأتي فااي مكانااه بعااد درس النملااة والكسااالن، فالكسااالن إذ ال يجااد شااا يشااغله ويشااغل نااأت
، فهاذا الكساالن العاطال إذ ال يجاد (هناك مثل عامي يقول اليد العاطلة نجساة)عقله وقلبه، ينشغل فيما هو باطل 

ومثال هاذا نهايتاه تكاون ساي ة، وهاو  .للشار (فكره وقلبه وعينه وياده ورجلاه)ما يشغل به أوقاته يكرس كل أعضا ه 
 (.::13رو)جعل أعضاؤه آالي إثم بداًل من أن يجعلها آالي بر 

رجل تافه بال عمل عديم النفع، بل هو مخرب شرير، وهكذا كل "جاخي في األصل العبري بليعال = الرجل اللئيم
فهاو يساتعمل حركااي ". الل ايم"رجال بليعاال  بتداخ من هنا نجد مواصافايإ= يغمز بعينيه. من ترك هللا يفقد براخته

يساتعمل حركااي مان أصاابع يدياه وحركااي  يقول برجلـه يشـير بأصـابعه. خاصة بعينيه ليعبر عن أفكاره الشريرة
ينتقال الحكايم إلاى أصال الاداخ ومصادر كال الشارور أال = فـي قلبـه أكاذيـب. من رجليه ليدبر شرورًا ضد اآلخرين

. قلباااه معمااال للشااار= يختـــرع الشـــر( 3:11رإ)لاااوخ بالضاااالالي والتصاااوراي اآلثماااة وهاااو القلاااب فالشااارير قلباااه مم
هللا يظل يستر على الناس ، لكن لو أصار اإلنساان علاى مسالكه =  ألجل ذلا بغتة تفاجئه بليته= ونهايته شريرة

 .ماية هللا الشرير ، فاهلل يرفع ستره عن اإلنسان ، وحين ذ تنهال الباليا فجأة ، فالشرير صار ال يتمتع بح
 

، َوَسْبَعٌة ِهَي َمْكُرَهُة َنْفِسهِ 36" -(:39-36)اآليات  تَُّة ُيْبِغُضَها الرَّبُّ ُعُيوٌن ُمَتَعاِلَيٌة، ِلَساٌن َكاِذٌب، 37: هِذِه السِّ
َُ َأْفَكارًا َرِديَئًة، َأْرُجٌل َسِريَعُة اْلَجَرَياِن 38َأْيٍد َساِفَكٌة َدًما َبِريًئا،  وِء، َقْلٌب ُيْنِش َشاِهُد ُزوٍر َيُفوهُ 39ِإَلى السُّ

 ".ِباأَلَكاِذيِب، َوزَاِرُع ُخُصوَماٍت َبْيَن ِإْخَوةٍ 

وهللا ال يكاره شاي ًا ساوى الخطياة، ومان يفعال شاي ًا يكرهاه هللا فخراباه . هنا يلخص الحكيم األشاياخ التاي يكرههاا هللا
 .يانا لن تطول هللا بل ستدمرنا نحن أنفسناأكيد، فاهلل المحب ال يكره سوى ما ي دمِ ر اإلنسان، فخطا

فالعاالم خلاق  األقصاىيدل على النهاية أو الحد  :فرقم (. ::13أي)تعبير يهودي مألوي = سبعةو .. هذه الستة
. وفااي هااذا االصااطالح مااا ياادل علااى أن الشاايخ السااابع قااد زاد عاان الحااد. ياادل علااى الكمااال 1 ، ورقاامأيااام  :فااى 

ـــون صااافاي ردي اااة أولهاااا  1تاااة التاااي تجتماااع فاااي رجااال بليعاااال، وياااذكر بعاااد ذلاااك وهناااا ياااذكر الصااافاي الممقو  عي
فكيي يتفق مان  لمسي  المتواضع،ل ةداضمصورة  ذههو  . وازدراخ اآلخريناخ وتشامي الروح إشارة للكبري= متعالية

يحااادث  ، فلهاااذا( المساااي )ماااع مااان ينااازل مااان الساااماخ لاااألرض حباااا فاااى اإلنساااان ( المتكبااار)يرياااد اإلرتفااااع ألعلاااى 
وهااذه  .اإلنفصااال بااين المتكباار وبااين هللا المتواضااع ، فيمااوي اإلنسااان ألنااه فصاال نفسااه عاان هللا مصاادر الحياااة 

وخطياة (. 12:11آياة)وبالاذاي (. 11-13:11شإراجاع )الخطية أول خطية يكرهها هللا فهي سبب سقوط إبليس 
 : فلها تفسيرين( 1،  :)فهم معنى األرقام ومن هنا ن" قبل الكسر الكبرياخ "الكبرياخ هي سبب السقوط دا مًا 
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فاي ( 1،  :)فتعبيار . أن من تجتمع فيه هذه الخطاياا يكاون قاد زاد عان الحاد ووصال لدرجاة أن هللا يكرهاه: األول
 .اللغة اليهودية يعني أن الشيخ فاق الحد

كال البالياا أي أول ماا والساابعة هاي رأس (. زارع خصاوماي......          لساان كااذب)هي الخطاياا  :: الثاني
 (:18:1أم) عيون متعالية= ذ ِكر وهي خطية الكبرياخ

= أيـد سـافكة دمـاً . والكاالم الباطال يكشاي القلاب المخاادع. هو ضد المسي ، فالمسي  هو الحق= اللسان الكاذب
ينشـَ قلـب (. 11:8ياو)وهاو أيضاًا أباو كال كاذب ( 11:8ياو)هذه صفة إبليس الاذي كاان قتاااًل للنااس مناذ البادخ 

. األرجل تنفذ ما بادأ فاي القلاب أوالً = أرجل سريعة الجريان إلى السوء. مصدر كل األفعال الشريرة= أفكارًا رديئة
بأكاذيبااه المختلقااة ينشاار ساامومًا وسااط = زارع خصــومات. هنااا اللسااان ينفااذ أيضااًا مااا باادأ فااي القلااب= شــاهد زور

و ينشار أكاذيااب، قاد تقااود لساافك دمااخ، يسااتعمل حركاااي والحااظ رجال بليعااال بمواصاافاته الماذكورة هنااا، فهاا. النااس
يديه، وغمزاي عينيه ليقود من هم أدواته لصنع الشر، رجل بليعال هذا تجارته صاناعة اإلثام وهاذا عكاس ماا قيال 

 .حيث البركة في الحب( 128)في المزمور 
 

َقلِّْد ِبَها . ُاْرُبْطَها َعَلى َقْلِبَا َداِئًما23. َشِريَعَة ُأمِّاَ َيا اْبِني، اْحَفْظ َوَصاَيا َأِبيَا َوَس َتْتُرْا 21" -(:35-21)اآليات 
َذا اْسَتْيَقْظَت َفِهَي ُتَحدُِّثاَ . ِإَذا َذَهْبَت َتْهِدياَ 22. ُعُنَقاَ  ِريَعَة 23. ِإَذا ِنْمَت َتْحُرُسَا، َواِ  أَلنَّ اْلَوِصيََّة ِمْصَباٌح، َوالشَّ

يَرِة، ِمْن َمَلِق ِلَساِن اأَلْجَنِبيَّةِ 24. َطِريُق اْلَحَياةِ ُنوٌر، َوَتْوِبيَخاِت اأَلَدِب  رِِّ َس َتْشَتِهَينَّ 25. ِلِحْفِظَا ِمَن اْلَمْرَأِة الشِّ
، َواْمرََأُة َرُجل آَخَر أَلنَُّه ِبَسَبِب اْمرََأٍة زَاِنَيٍة َيْفَتِقُر اْلَمْرُء ِإَلى َرِغيِف ُخْبزٍ 26. َجَماَلَها ِبَقْلِبَا، َوَس تَْأُخْذَا ِبُهُدِبَها

َأَو َيْمِشي ِإْنَساٌن َعَلى اْلَجْمِر َوَس 28َأَيْأُخُذ ِإْنَساٌن َناًرا ِفي ِحْضِنِه َوَس َتْحَتِرُق ِثَياُبُه؟ 27. َتْقَتِنُص النَّْفَس اْلَكِريَمةَ 
َها َس َيُكوُن َبِريًئاُكلُّ . هَكَذا َمْن َيْدُخُل َعَلى اْمرََأِة َصاِحِبهِ 29َتْكَتِوي ِرْجاَلُه؟  اِرِق 31. َمْن َيَمسُّ َس َيْسَتِخفُّوَن ِبالسَّ

َأمَّا الزَّاِني ِباْمرََأٍة 32. ِإْن ُوِجَد َيُردُّ َسْبَعَة َأْضَعاٍف، َوُيْعِطي ُكلَّ ِقْنَيِة َبْيِتهِ 33. َوَلْو َسِرَق ِلُيْشبَع َنْفَسُه َوُهَو َجْوَعانٌ 
أَلنَّ اْلَغْيَرَة ِهَي َحِميَُّة الرَُّجِل، َفاَل 34. َضْرًبا َوِخْزًيا َيِجُد، َوَعاُرُه َس ُيْمَحى33. ْهِلُا َنْفَسُه ُهَو َيْفَعُلهُ اْلمُ . َفَعِديُم اْلَعْقلِ 

 ".َس َيْنُظُر ِإَلى ِفْدَيٍة مَّا، َوَس َيْرَضى َوَلْو َأْكَثْرَت الرَّْشَوةَ 35. ُيْشِفُق ِفي َيْوِم اسْنِتَقامِ 

د ساابق الحكاايم وحااذر ماان بعااض األشااياخ التااي تااأتي بااالخراب مثاال ضاامان شااخص آخاار والكساال واللااؤم وتاادبير لقاا
ألن ما = بني احفظ وصايا أبيا وس تترا شريعة أماإيا . وهنا يأتي للزنا كخطية ت دمِ ر من يرتكبها وتفقره. الشر

وتفهام اآلياة علاى أن هللا هاو أبوناا الساماوي . نجادهما يشاجعان أوالدهام علاى الزناىو أم يخافان هللا من من أب أو 
والوصااايا تحاارس اإلنسااان ماان الخااراب فااي . وهكااذا تعلاام الكنيسااة" ال تاازن"والكنيسااة هااي أمنااا ووصااية هللا واضااحة 

إذا = وهااي كمعلاام لااه إذا نمــت تحرســا= وهااي كحااارس لااهإذا ذهبــت تهــديا = العاالم إينمااا ذهااب وهااي كمرشااد لااه
لوصية هي مرشد وحارس ومعلم فهي نور في ظالم هذا العالم الذي يسوده الشيطان إذًا ا .استيقظت فهي تحدثا

= مهماا كاان اإلغاراخ" ال تازن"ومن أسلحة الشيطان الزناا وخطاياا الجانس، ونقاي فاي وجهاه بالتزامناا بالوصاية أي 
ماان اليهااود  رفااايهنااا المقصااود بهااا الكنعانياااي الزانياااي أو المنح األجنبيــة= ملــق لســان األجنبيــة تأخــذا بهــدبها

  .تغويك بحركاي عينيها فسلوك الزنا غريب على شعب هللا ، وهذه األجنبية 
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هناا الغواياة تاأتى مان إمارأة رجال آخار أى إمارأة متزوجاة ، ومثال هاذه =  َواْمرََأُة َرُجل آَخَر َتْقَتِنُص النَّْفَس اْلَكِريَمـةَ 
نفس الكريمااة هااى إشااارة لشااخص باارئ تخدعااه هااذه الاا. الحالااة أصااعب ماان األجنبيااة ، فالرجاال اآلخاار لاان يسااكي 

ألن نفوساانا عزياازة جاادًا لاادى هللا فهااو الــنفس كريمــة و .مااع يوسااي  الزوجااه المنحرفااة كمااا عملااي زوجااة فوطيفااار
ولكان الزانياة تساتدرج البارئ بغوايتهاا والنتيجاة هالكاه فهاي كأنهاا صاياد إصاطاد الفريساة . ماي ألجال هاذه النفاوس

أيأخذ إنسانًا نارًا في حضنه وس = وهو خراب مؤكديفتقر المرء إلى رغيف خبز = ا خراب أكيدونتا   الزن. ليقتلها
ولانالحظ أن النااموس ياأمر بارجم الزاناي، لاذلك فمان يشابع شاهوته . فنار الشهوة   تشعل نار جهنم .تحترق ثيابه

د بصايرته فاالزاني فقاد بصايرته ويلجاأ الاوحي ألسالوب آخار لمان فقا. بلذة الزنى يكون كمن ينتحر فالعقوبة معروفة
نتقاام الازوج الاذي لان يتساام  أبادًا ماع مان زناى ذوما عاد يرى غضب هللا أو نتا   الخطية، ومثل هذا يخيفاه هللا ب

فخطية الزنا آثارها . مع زوجته فلعله يرتدع، وهللا يخيي الزاني بأنه لو إفتض  أمره فسيضربونه وسيكون في عار
هللا = ضـربًا وخزيـاً . هللا يخيي الزاني مان عقوباة الشاريعة= المهلا نفسه.. الزاني بامرأة .رهيبة وتبقى العمر كله

وبينما أن السرقة . هللا يخيفه هنا من انتقام الزوج= ألن الغيرة هي حمية الرجل. يخيفه هنا من الفضيحة واإلهانة
أن إال أن هناك أمل = ليشبع نفسه س يستخفون بالسارقمرفوضة فالناس ال يبر ون لصًا حتى لو كان جوعانًا 

لايس المقصاود أضاعاي حرفياًا فحتاى النااموس ال = إن وجـد يـرد سـبعة أضـعاف= سرقه  ن رد ماإيطلقوا سراحه 
اي باه أماا الزاناي فاال . يقول سبعة أضعاي، ولكنها تعنى رقم كامل، أي يتركون اللص لو سدد لمن سرقه ماا ي ْرض 

 .فدية أو رشوةت ْقب ْل منه 
هرب إ وب التخويي من النتا   المباشرة للزنا مع من فقد بصيرته نستعملها حتى اآلن فنحن نقول لمن يزني، وأسل

لخطورتها وليحفر  ونالحظ أن خطية الزنا يتكرر التنبيه عليها.. " اإلنتقام، أمراض الزنا، الفضيحة"ل ال يدركك 
.هللا في أذهاننا الخوي منها
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
إصحاح آخر ضاد الزناى فااهلل يعلام خطاورة هاذه الخطياة، وهللا بهاذا يفات  عيناي كال شااب وكال فتااة ليارى الشاراك 
التااي تنصااب لااه، ونالحااظ أن سااليمان هنااا قااد يكااون متااذكرًا مااا حاادث مااع أبيااه كأثااار ماادمرة لحياتااه بساابب خطيااة 

 .الزنا
 

اْحَفْظ َوَصاَياَي َفَتْحَيا، َوَشِريَعِتي َكَحَدَقِة 2. اْبِني، اْحَفْظ َكاَلِمي َواْذَخْر َوَصاَياَي ِعْنَداَ  َيا3" -(:5-3)اآليات 
. َواْدُع اْلَفْهَم َذا َقرَاَبةٍ « َأْنِت ُأْخِتي»: ُقْل ِلْلِحْكَمةِ 4. اْكُتْبَها َعَلى َلْوِح َقْلِباَ . ُاْرُبْطَها َعَلى َأَصاِبِعاَ 3. َعْيِناَ 

 " .ِلَتْحَفَظَا ِمَن اْلَمْرَأِة اأَلْجَنِبيَِّة، ِمَن اْلَغِريَبِة اْلَمِلَقِة ِبَكاَلِمَها5

أي الوصااية غاليااة جاادًا فذحفظهااا كمااا تحفااظ حدقااة عينااك وهللا اسااتخدم نفااس التشاابيه حااين أراد أن = حدقــة العــين
 :ونفهم(. 8:3زك)يعبر كيي يحمي شعبه 

 .هكذا أن من يحفظ الوصية يحفظه هللا -1
 .الوصية هي نور للعين، نور لسبيلنا، بها ال نضل وبدونها نضل ونعثر وقد نموي -3

. كخااتم زواج ال يفاارق يادك، وكخااتم ثماين غاالي ال تفارط فياه. تساير بهاا فاي كال مكاان= أربطهـا علـى أصـابعا
أكتبهـا علـى . إللهياةواألصابع هي أداة التنفياذ عناد اإلنساان، والمعناى فلايكن كال عمال تقاوم باه بحساب الوصاايا ا

 .ولتحيا بها المقصود ليس قراخة كلمة هللا قراخة عابرة بل حفظها في القلب، بل لتكن كالغذاخ اليومي= لوح قلبا
كباوعز صاديق مخلاص يحلاو لاك الجلاوس معاه = ذا قرابة. تعبير عن أقدس العالقاي وعن الثقة والمحبة= أختي

قتنا بالوصية كمعرفة شخصية وثيقة كمعرفة األقارب، وهذا ال يأتي وهنا ينبه الحكيم أن تكون عال. والحديث معه
ولنقاارن باين الوصاية التاي . إال بالعشرة مع الوصية وممارستها فأنا أحيا مع أقربا ي وال أسمع عنهم، بال أعايشاهم

 .تضمن لنا الحياة كأكثر الناس محبة لنا، وبين المرأة األجنبية التي تغوينا لتقودنا للهالك
 
َفرََأْيُت َبْيَن اْلُجهَّاِل، َسَحْظُت َبْيَن اْلَبِنيَن 7أَلنِّي ِمْن ُكوَِّة َبْيِتي، ِمْن َورَاِء ُشبَّاِكي َتَطلَّْعُت، 6" -(:23-6)يات اآل

اِرِع ِعْنَد زَاِوَيِتَها، َوَصاِعًدا ِفي َطِريِق َبْيِتَها8ُغاَلًما َعِديَم اْلَفْهِم،  ْلِعَشاِء، ِفي َمَساِء اْلَيْوِم، ِفي ا9. َعاِبًرا ِفي الشَّ
َذا ِباْمرََأٍة اْسَتْقَبَلْتُه ِفي ِزيِّ زَاِنَيٍة، َوَخِبيَثِة اْلَقْلبِ 31. ِفي َحَدَقِة اللَّْيِل َوالظَّاَلمِ  اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحةٌ 33. َواِ  ِفي َبْيِتَها . َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ زَاِوَيٍة َتْكُمنُ تَاَرًة ِفي اْلَخاِرِج، َوأُ 32. َس َتْسَتِقرُّ َقَدَماَها َأْوَقَحْت . َفَأْمَسَكْتُه َوَقبََّلْتهُ 33. ْخَرى ِفي الشَّ
اَلَمةِ »34: َوْجَهَها َوَقاَلْت َلهُ  َفِلذِلَا َخَرْجُت ِلِلَقاِئَا، أَلْطُلَب َوْجَهَا َحتَّى 35. اْلَيْوَم َأْوَفْيُت ُنُذوِري. َعَليَّ َذَباِئُح السَّ

ى َكتَّاٍن ِمْن ِمْصرَ 36. ِجَداَ أَ  َهُلمَّ َنْرَتِو ُودًّا 38. َعطَّْرُت ِفرَاِشي ِبُمرِّ َوُعوٍد َوِقْرَفةٍ 37. ِبالدِّيَباِج َفَرْشُت َسِريِري، ِبُمَوشَّ
َباحِ  ِة ِبَيِدهِ 21. َدةٍ َذَهَب ِفي َطِريق َبِعي. أَلنَّ الرَُّجَل َلْيَس ِفي اْلَبْيتِ 39. َنَتَلذَُّذ ِباْلُحبِِّ . ِإَلى الصَّ َيْوَم . َأَخَذ ُصرََّة اْلِفضَّ
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َحْتهُ 23. «اْلِهاَلِل َيْأِتي ِإَلى َبْيِتهِ  َذَهَب َورَاَءَها ِلَوْقِتِه، َكَثْوٍر َيْذَهُب ِإَلى 22. َأْغَوْتُه ِبَكْثَرِة ُفُنوِنَها، ِبَمْلِث َشَفَتْيَها َطوَّ
 ".َكَطْيٍر ُيْسِرُع ِإَلى اْلَفخِِّ َوَس َيْدِري َأنَُّه ِلَنْفِسهِ . َحتَّى َيُشقَّ َسْهٌم َكِبَدهُ 23ْلِقَصاِص، الذَّْبِح، َأْو َكاْلَغِبيِّ ِإَلى َقْيِد ا

ور شاهد عيان يرى من وراخ  أي شاراعة البااب، كياي ساقط شااب ضاحية امارأة أجنبياة  =كوَّة بيتههذا الفصل ي صِ 
 .وهو تصوير بصورة ماهرة. زانية

 :واصفات الشاب الساقطم (:3-1)اآلياي 
i) أي في سن الشهوة المتقدة، والشهوة هي طاقة حب لو استغلها الشباب في هذه السن لصاروا قديسين= غالم. 
ii) هذا الغالم وجد صحبة من األشرار الجهالخ، إذًا هي صحبة ردي ة= بين الجهال. 
iii) مع شهوته، فهو في خطار  فمن ال يعري كيي يتعامل( 1::هو" )هلك شعبي من عدم المعرفة"= عديم الفهم

. أن ينجاااذب للشااار، ومااان ال يعاااري نتاااا   خطياااة الزناااا وأنهاااا خاااراب مؤكاااد، هاااو معااارض أن ينخااادع مااان شاااهوته
 (11:1يع)

iv) الغااروب وحتااى منتصااي = العشــاءنجااد هااذا الشاااب يتسااكع فااي الطرقاااي بااال هاادي ماان = عــابرًا فــي الشــارع
ــــل= اللياااال ــــة اللي ــــي حدق وقااااارن مااااع ( :،  1:13يطلبااااون خطيااااة تااااك هكااااذا كااااان أهاااال ساااادوم فااااي الشااااوارع) .ف

فهذه المواصفاي لو تجمعي فاي شااب يساهل وقوعاه فاي " ونعود للمثل العامي اليد العاطلة نجسة(. ":13:1حز)
 .الخطية، بل حين يجد هذه المرأة األجنبية الزانية سيظن أنه وجد كنزًا وهو ال يدري أنه وجد الموي والهاوية

 :المرأة الزانية للشاب تصوير خداع (32-13)اآلياي 
ذا بامرأة = هذا الشاب المتسكع الذي بال هدي، بل في صحبة األشرار تجري وراخه الخطية ساعية إليه لتسقطه وا 

ال يمكاان = جامحــة. تصااي  وتغنااي كأنهااا فرحااة= صــخابة. هااي سااعي إليااه وهااو ظاان أنااه وجااد غنيمااة= اســتقبلته
ال تسااتطيع أن تااالزم بيتهااا، وهااذه الصاافة = ســتقر قــدماهاس ت(. 1::1هااو)ضاابطها كثااور  جااام ، بساابب شااهوتها 

كاان كالمهاا = أوقحت وجهها. كما لو كاني تحبه= أمسكته وقبلته(. 3::تي)عكس ما ذ ِكر  عن المرأة الفاضلة 
كااان لحاام ذبيحااة السااالمة بحسااب الشااريعة يجااب أن يؤكاال فااي نفااس = ذبــائح الســالمة علــىَّ . بوقاحااة وقلااة حياااخ
أي بتقااديمها ذبيحااة = اليــوم أوفيــت نــذوري. قااول عناادي ماان لحاام ذبيحااة السااالمة فتعااال وشاااركنياليااوم، وكأنهااا ت

هل هناك شر ووقاحة أكثر من استعمال الدين في خداع البسطاخ، فهي !! السالمة أوفي نذرًا كان عليها أن توفيه
ليقضااايها فاااي الخالعاااة  وفاااي هاااذا تشااابه مااان ينتهاااز فرصاااة األعيااااد المقدساااة)تساااتغل الااادين لتااادعوه ليأكااال معهاااا 

ونالحااظ أن ممارسااة الاادين بشااكل ظاااهري، أي العبااادة الشااكلية تقااود لقسااوة القلااب هكااذا، باال تقااود ألن (. والمجااون
لتدعوه ليأكل معها ذبيحة = خرجت للقائا. بناخ عالي الكاهن يفعلونه أيستغل الدين استغالاًل سي ًا، وهذا ما كان 

اب للمصيدة بحجة األكل من ذبيحة السالمة تحول كاالم المارأة بطريقاة مباشارة بعد أن دخل الش الديباج. السالمة
موشـى كتــان مــن . لتادعوه للزناا معهاا علااى السارير المازين بالااديباج وهاو قمااش ماازركش مان الحريار غااالي الاثمن

بااروا   عطريااة = عطــرت فراشــي. مفااارش مخططااة غاليااة مصاانوعة ماان الكتااان الااذي تشااتهر بااه مصاار= مصــر
أي زوجها الغا ب وتدعوه الرجل ويدل هاذا األسالوب علاى عادم = ألن الرجل ليس في البيت. في الدنس للترغيب

. ساافر فاي عملاه أو تجارتاه= ذهـب فـي طريـق بعيـدة". سايدي"االحترام بعكس سارة التي كاني تقول عن إبراهيم 
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سايطول غياباه وسايأتي فاي ياوم  أي= يوم الهالل يأتي إلى بيته. أخذ كيس نقوده للتجارة= أخذ صرة الفضة بيده
ال .. كل هذه محاوالي لتصوير أن طريق الخطية آمن، وهذا أسلوب إبلايس دا ماًا، كماا قاال لحاواخ. الهالل التالي

كثـور يـذهب جعلتاه يستسالم ويساقط أخيارًا  =طوحـت بـه. الكاالم المعساول النااعم، المداهناة= ملث شـفتيها. تموتا
ناادفع نحوهااا كثااور  هااا   ولكنااه لاام ياادري أنااه كااان كثااور  مساااق إلااى هااو كااان يظاان أنااه وجااد غ= إلــى الــذبح نيمااة وا 

الذب ، فاالثور يأخذوناه للاذب  وهاو يظان أنهام يأخذوناه للمرعاى ليأكال، والزاناي ياذهب لخراباه وهاو يظان أناه ذاهاب 
ذا باااه ياااذهب لقصاصاااه مقيااادًا = كـــالغبي إلـــى قيـــد القصـــاص. للذتاااه كاااان يظااان أن هاااذه فرصاااته والااازوج غا اااب وا 

وس يــدري أنــه . برباطاااي شااهوته وخطيتااه كااان كااالغبي مقياادًا ذاهبااًا لقصاصااه وهااو غياار فاااهم، مغلوبااًا علااى أمااره
 .ال يدري أن الفي كان منصوبًا القتناصه وهالك نفسه، فالموي في خزي هو عقوبة الزاني= لنفسه

 
َس َيِمْل َقْلُبَا ِإَلى ُطُرِقَها، َوَس 25: وا ِلَكِلَماِت َفِميَواآلَن َأيَُّها اأَلْبَناُء اْسَمُعوا ِلي َوَأْصغُ 24" -(:27-24)اآليات 

ُطُرُق اْلَهاِوَيِة َبْيُتَها، َهاِبَطٌة ِإَلى 27. أَلنََّها َطَرَحْت َكِثيِريَن َجْرَحى، َوُكلُّ َقْتاَلَها َأْقِوَياءُ 26. َتْشُرْد ِفي َمَساِلِكَها
 ".ُخُدوِر اْلَمْوتِ 

بل كان سليمان واحدًا = والخطية قتالها أقوياء، ومصير الزاني األبدي هو هالك الروح طريق الزني طريق موي
.منهم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن
 

علااى النقاايض ماان اإلصااحاح السااابق نصاال هنااا للتأماال فااي الحكمااة ونميااز شااخص المسااي  اللوغااوس وراخ كلمااة 
نصال . ي يحااول أن يجاذب كال نفاس إلياه لتتارك طرياق الجهال وتسالك طرياق المعرفاة والفهامالمسي  الاذ. الحكمة

ونجادها فاي صاورة مخالفاة تماماًا للماارأة . فاي هاذا اإلصاحاح إلاى ذروة السلسالة عان الحكماة والحاديث عان الحكماة
خ ووقار في األماكن أما الحكمة فهي تنادي بكل جال. الشريرة، فهذه أسلوبها ملق مخادع وحبها فاسد يقود للموي

ولقااد أجمااع معظاام . العامااة، تاادعو كاال الناااس أن يقبلوهااا وتعلاان لهاام أن ماان يقبلهااا تكااون هناااك كنااوز ماان نصاايبه
المفساااارين أن هااااذا اإلصااااحاح يااااتكلم عاااان المسااااي  أقنااااوم الحكمااااة، وهااااذا هااااو تفسااااير كنيسااااتنا األرثوذكسااااية لهااااذا 

ا الكامل إال فاي المساي  قاوة هللا وحكماة هللا فهاو حكماة وفي اإلصحاح آياي وعباراي ال يتحقق معناه. اإلصحاح
نارى حكماة هللا شخصاًا يرسال األنبيااخ ( 13:11لاو)وفاي ( 13:11لاو+  31:1كاو1)هللا المشخصة أو المتجسادة 

باين طرياق  تنااقض كامالأى تضااد و   contrastاالساابق  ماا يسامي بالاما بين هذا االصحاح واالصاحاح . للعالم
 .    اة الموي وطريق الحي

 
َواِهِق، ِعْنَد الطَِّريِق 2أََلَعلَّ اْلِحْكَمَة َس ُتَناِدي؟ َواْلَفْهَم َأَس ُيْعِطي َصْوَتُه؟ 3" -(:33-3)اآليات  ِعْنَد ُرُؤوِس الشَّ

َلُكْم َأيَُّها النَّاُس ُأَناِدي، »4: ُتَصرِِّحُ ِبَجاِنِب اأَلْبَواِب، ِعْنَد َثْغِر اْلَمِديَنِة، ِعْنَد َمْدَخِل اأَلْبَواِب 3. َبْيَن اْلَمَساِلِا َتِقفُ 
ِاْسَمُعوا َفِإنِّي َأَتَكلَُّم ِبُأُموٍر َشِريَفٍة، 6. َأيَُّها اْلَحْمَقى َتَعلَُّموا َذَكاًء، َوَيا ُجهَّاُل َتَعلَُّموا َفْهًما5. َوَصْوِتي ِإَلى َبِني آَدمَ 
ْدِق، َوَمْكَرَهُة َشَفَتيَّ اْلَكِذبُ أَلنَّ حَ 7. َواْفِتتَاُح َشَفَتيَّ اْسِتَقاَمةٌ  َلْيَس ِفيَها . ُكلُّ َكِلَماِت َفِمي ِباْلَحقِِّ 8. َنِكي َيْلَهُج ِبالصِّ

َة، ُخُذوا تَْأِديِبي َس ا31. ُكلَُّها َواِضَحٌة َلَدى اْلَفِهيِم، َوُمْسَتِقيَمٌة َلَدى الَِّذيَن َيِجُدوَن اْلَمْعِرَفةَ 9. ِعَوٌج َوَس اْلِتَواءٌ  ْلِفضَّ
، َوُكلُّ اْلَجَواِهِر َس ُتَساِويَها33. َواْلَمْعِرَفَة َأْكَثَر ِمَن الذََّهِب اْلُمْختَارِ  َِ  ".أَلنَّ اْلِحْكَمَة َخْيٌر ِمَن الَِِّل

 
(. 11-1:33ماي)الحكمة تدعو الجميع، كل بنى آدم، وتستميل الناس، وهي تقنعهم حتاى ياأتوا = الحكمة تنادي
ة لنااا لهااا وساااا ل متعااددة، أواًل بصااوي الكتاااب المقاادس، وصاااوي خاادام هللا، وتبكيااي وتعلاايم الاااروح ودعااوة الحكماا

ن لاام يااأتي كاال هااذا بنتيجااة فهناااك اإلنااذاراي و  وهكااذا كااان . المتعااددة هفاااهلل لااه وسااا لالضاارباي للتأديااب، القاادس، وا 
عان أحاد بال هاو فاي متنااول الجمياع والمسي  ليس بعيادًا . فالحكمة هي المسي ( 21:1يو)المسي  ينادي الجميع 

 (11-11:23تث+  3-13::رو)
عظاة )م علاى الجبال أهام تعاليماه ناموس موسى، اساتلمه موساى علاى جبال، والمساي  علَّا= عند رؤوس الشواهق

ليسمع الجميع، وطلاب مان التالمياذ أن ( 11:31تث)وهكذا طلب من الالويين أن يصرخوا بصوي عال  (. الجبل
والحاظ أن الحكماة تاتكلم (. 13:1)وهاذا عكاس المارأة الشاريرة التاي عناد كال زاوياة تكمان . لجمياعيبشروا ويكارزوا ل

لتجاذب كال النااس = عند الطريـق بـين المسـالا تقـف. عند رؤوس الشواهق فهي تجذب من يستجيب للساماوياي
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. يااق الصااحي تتشااعب المسااالك ترشااد الحكمااة للطر  ماااوترشااد الناااس حينمااا يخااتلط علاايهم الطريااق الصااحي ، وحيث
أي خاارج  عنـد ثغـر المدينـة. حيث يجتمع الشيو  داخال المديناة= بجانب األبواب. والحظ أن المسي  هو الطريق

والحكماة ال  تنتظار أن ياأتي إليهاا (. 33:18ياو)وهكاذا المساي  تكلام عالنياة . المدينة، فالدعوة هي في كل مكاان
ن ضاال أحااد فااي طريااق شاارير ترشااده ليتااوبالناااس، باال هااي تااذهب لكاال واحااد، ترشااد الكاال للطريااق الصاا . حي ، وا 

كـل . وأصال كلماة شاريفة هاو الشاا الخااص بااألمراخ، ليعاود الضاال كماا يلياق باأوالد هللا= ويعود لطرقها الشريفة
كثيرين يرفضون كلماي هللا، ربما لعدم الفهم، أو ألنهم لم يجربوا قوتها وفا ادتها، وهللا يشادد = كلمات فمي بالحق

ولكن علينا أن  ،( 31 – 31:  1مي) حق فعالً بالحق وما علينا سوى أن نصدق ونجرب فنختبر أنها أن كالمه 
نتضع أمام كلماة هللا فنعاري أناه ال عياب فيهاا مطلقاًا وسنكتشاي أن العياب فيناا نحان، بال سنكتشاي أن كلماة هللا 

 واضاحة لكال عاين مفتوحاة، فكلماة هللا( 12::1ماي)قاارن ماع = كلها واضحة لدى الفهـيم. أثمن من كنوز الدنيا
 .أما األشرار فلقد أغلقي الخطية عيونهم وصاروا غير قادرين على الفهم

رِِّ 33. َأَنا اْلِحْكَمُة َأْسُكُن الذََّكاَء، َوَأِجُد َمْعِرَفَة التََّداِبيرِ »32" -(:23-32)اآليات  اْلِكْبِرَياَء . َمَخاَفُة الرَّبِّ ُبْغُض الشَّ
رِِّ َوَفَم اأَلَكاِذيِب َأْبَغْضتُ َوالتََّعظَُّم وَ  ِبي َتْمِلُا اْلُمُلوُا، 35. ِلي اْلُقْدَرةُ . َأَنا اْلَفْهمُ . ِلي اْلَمُشوَرُة َوالرَّْأيُ 34. َطِريَق الشَّ

َرَفاُء، ُكلُّ ُقَضاِة اأَلْرضِ 36. َوَتْقِضي اْلُعَظَماُء َعْدسً  َؤَساُء َوالشُّ بُّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَنِني، َوالَِّذيَن َأَنا ُأحِ 37. ِبي َتَترَأَُّس الرُّ
َثَمِري َخْيٌر ِمَن الذََّهِب َوِمَن اإِلْبِريِز، 39. ِقْنَيٌة َفاِخَرٌة َوَحظ  . ِعْنِدي اْلِغَنى َواْلَكرَاَمةُ 38. ُيَبكُِِّروَن ِإَليَّ َيِجُدوَنِني

ِة اْلُمْختَاَرةِ  ى، ِفي َوَسِط ُسُبِل اْلَحقِِّ، ِفي َطِريِق 21. َوَغلَِّتي َخْيٌر ِمَن اْلِفضَّ َفُأَورُِِّث ُمِحبِّيَّ ِرْزًقا َوَأْمألُ 23اْلَعْدِل َأَتَمشَّ
 ".َخزَاِئَنُهمْ 

ومان . وعلاى التصاري الساليم والاذكاخ هاو القادرة علاى التميياز. أي الحكماة والاذكاخ موجاودين معااً = أسكن الذكاء
يظهار هاذا فاي سالوكه فاي وساط  (لروح القادس روح الحكماةيثبي فاى المساي  حكماة هللا ويمتلاا باا) يقتني الحكمة

فهاذا تجاد فكاره كلاه متجاه لشاهواته فاال يارى وال يادرك  وهاذا عكاس مان يسالك سالوك شاهواني(. 13:1كاو3)العاالم 
 . شا آخر

 . التفكير السليم والمشورة الصالحة= أجد معرفة التدابير
 عموماا. ديتاه يابغض الشار الاذى يقاود للهاالكمان يخااي الارب ويخااي مان ضاياع أب= مخافة الـرب بغـض الشـر

وال . مرتبطة مع مخافة الرب، أي كراهية فعل الخطية، نكره الخطية ليس عناد اآلخارين بال نكاره خطاياناا الحكمةف
 الكاماال بااال خطيااةهااو وحااده و المسااي ، = أبغضــت.. الكبريــاء والــتعظم. يمكان كراهيااة الشاار إال لماان أحااب المسااي 

ومن يريد أن يتشبه بالمسي  يبدأ بالتغصب يرفض هذه الخطايا ، ومع جهاده يمتلا من  .يبغض كل هذه الخطايا
 .الروح القدس الذى يجعله يبغض كل هذه الخطايا دون تغصب 

بـي = هنا ياتكلم المساي  األقناوم الثااني، أقناوم الحكماة، فهاو هناا يعلان سالطانه علاى الملاوك(: 37-34)واآليات 
وهااذا دلياال أن الحكماة التااي تااتلكم (. 23:1دا +  3،  1:12رو)لااك إال ماان عناد هللا فالملاك ال يم= تملــا الملــوا

هنا ليسي سوى المسي  ملك الملوك فضاًل عن هذا فذن الملك التقي يكون مملوخًا حكمة كسليمان، فمن يملك هللا 
 . عليه يملك جيدًا على شعبه
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 نغصاب أنفساانا ونمتناع عان ماا يغضابه ألننااا نحانو  .مان يحااب المساي  يحفاظ وصااياه  =  أحـب الـذين يحبـونني
والتغصاب وحاده لان  . ألناه هاو أحبناا أوالً  ونحان نحباه. ( 32:  11يو)، ومن يفعل يحبه هللا ويسكن عنده  نحبه

فيعطيااه الااروح ، يطلااب هللا و  لكاان المساايحى يجاهااد. يغياار طبيعتااى باال ساايكون نوعااا ماان الباار الااذاتى والفريسااية 
، ومااان إماااتأل باااالروح سااايجد أن تنفياااذ ( ::  :رو) لقااادس يساااكب محباااة هللا فاااي قلوبنااااالروح افااا ، القااادس المحباااة

إزدادي محباااة هللا فاااي القلاااب نكتشاااي محبتاااه لناااا ويااازداد إحساسااانا  وكلماااا( . 1:  13عاااب)الوصاااية صاااار ساااهال 
ياق، طرياق والبداياة أن نطلاب الحكماة التاي تكشاي لناا الطر . بمحبته التي تحصرنا، وهاذا يادفعنا أن نحباه بااألكثر

هو عمل الروح القدس الاذي يبكاي  وهذا. هللا سوى نطلب ال نكرههكراهية الشر، فهي ترينا نتا جه فنكرهه وحينما 
. ويبدأ بذقناعنا ببشاعة نهاية طريق الخطية( يقنع ويوبي ويلوم)ويبكي تعني (  3،  8:  :1يو ...) علي خطية 

النجااح  وداود يجادونفاي شابابهم المبكار مثال يوساي وصامو يل الاذين يطلباونني = يجدونني والذين يبكرون إلىَّ 
ونالحظ أن سليمان الذي طلب الحكمة في شبابه أخذ . حكمة في طريقهم كنوز والبركة فى كل حياتهم ، ويجدون

فكل من يطلب المسي  في شابابه يكتساب حكماة وبركاة فاي كال  .عندي الغني والكرامة= غنى أكثر من أي واحد
تنطباق أيضاًا علاى مان يبادأ يوماه بطلاب هللا فيباارك لاه هللا فاي = يجـدونني الذين يبكرون إلـىَّ "ية وهذه اآل. طرقه

 . هذا اليوم ومن يذهب للكنيسة مبكرًا يجد تعزية وفرح بالقداس والتناول
 ماًا لم تأتي سوى هنا ومعناهاا موروثاة أو أثرياة، فعطاياا هللا لكال مان يطلباه هاي دا فاخرةكلمة = وحظ فاخرةقنية 

والمسااي  هااو هااذه القنيااة الفاااخرة، هااو . الكاالة موروثااة يعرفهااا هااي حقيقااأمانااة هللا نحااو شااعبه و  ، وعباار العصااور
َثَمِري َخْيٌر ِمَن الذََّهِب َوِمَن اإِلْبِريِز، َوَغلَِّتي َخْيـٌر  =الجوهرة الكثيرة الثمن ومن يجدها يبيع كل ما عنده من آللاا 

ِة اْلُمْختَارَ    .ةِ ِمَن اْلِفضَّ
يمكاان أن ننظاار لهااا  ولكاان هااذه اآليااة. ومحبيهااا فااي ساابيل الحااقالحكمااة تقااود أبنا هااا = فــي طريــق العــدل أتمشــى

فكااأن المسااي  . بمنظااار آخاار، فااالمتكلم هااو المسااي ، وطريااق العاادل هااو طريااق الصااليب، طريااق دينونااة الخطيااة
يه لياااورث كااال محبياااه ملكاااوي السااامواي يقولهاااا وهاااو حااااماًل صاااليبه ساااا رًا للجلجثاااة طرياااق عااادل هللا الاااذي يساااتوف

لقد صار المسي  رزقنا وخيرنا وغنانا وشابعنا لايس فاي األبدياة = فاورث محبيِّ رزقاً  . (33:13مي+  11:8رو)
هنا نجد المسي  فينا يرشدنا للطريق، يقودناا فاال نضال، يحميناا مان ذكااخ الحياة ومان أن . فقط بل وفي هذا العالم

 . مل الصال  ألنفسنا ولمن حولنا، هنا نجد الحكمة قد استعلني فينا وتقودنانضل وراخها، يرشدنا كيي نع
نحاان بااذكا نا البشااري قااد نربااك أنفساانا، ناادبر كثياارًا  ويكااون تاادبيرنا لهالكنااا، أمااا المسااي  أقنااوم الحكمااة فاادبر ماارة 

 .لخالصنا ويدبر لنا العمر كله لنسير في طريقه
 

َل َطِريِقِه، ِمْن َقْبِل َأْعَماِلِه، ُمْنُذ اْلِقَدمِ َالرَّبُّ َقَنا»22" -(:33-22)اآليات  ُمْنُذ اأَلَزِل ُمِسْحُت، ُمْنُذ 23. ِني َأوَّ
َرتِ 25. ِإْذ َلْم َتُكْن َيَناِبيُع َكِثيَرُة اْلِمَياهِ . ِإْذ َلْم َيُكْن َغْمٌر ُأْبِدْئتُ 24. اْلَبْدِء، ُمْنُذ َأَواِئِل اأَلْرضِ   ِمْن َقْبِل َأْن َتَقرَّ
َل َأْعَفاِر اْلَمْسُكوَنةِ 26. اْلِجَباُل، َقْبَل التِّاَلِل ُأْبِدْئتُ  َلمَّا ثَبََّت 27. ِإْذ َلْم َيُكْن َقْد َصَنَع اأَلْرَض َبْعُد َوَس اْلَبرَاِريَّ َوَس َأوَّ
َماَواِت ُكْنُت ُهَناَا َأَنا ُحَب ِمْن َفْوقُ لَ 28. َلمَّا َرَسَم َداِئَرًة َعَلى َوْجِه اْلَغْمرِ . السَّ َلمَّا َتَشدََّدْت َيَناِبيُع . مَّا َأْثَبَت السُّ
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ُكْنُت ِعْنَدُه َصاِنًعا، َوُكْنُت ُكلَّ 31َلمَّا َوَضَع ِلْلَبْحِر َحدَُّه َفاَل َتَتَعدَّى اْلِمَياُه ُتْخَمُه، َلمَّا َرَسَم ُأُسَس اأَلْرِض، 29. اْلَغْمرِ 
 ".َفِرَحًة ِفي َمْسُكوَنِة َأْرِضِه، َوَلذَّاِتي َمَع َبِني آَدمَ 33. ًما ُقدَّاَمهُ َيْوٍم َلذََّتُه، َفِرَحًة َدائِ 

بان اآلب، الاذي كاان فاي البادخ عناد هللا، إمن هنا نجد الكالم يتحول ليصير واضحًا تمامًا أنه عن المسي  الكلماة 
المساي  قاوة "ا يقاول باولس الرساول ، كما هللاالمساوي لآلب في طبيعته وجوهره، األزلاى غيار المخلاوق فهاو حكماة 

وبالتاااالي ال يمكاان تصاااور أن اآلب خلقااه، فكياااي يخلااق هللا حكمتاااه، وبااأي حكماااة (. 31:1كااو1) "هللا وحكمااة هللا
فالحكماة هناا يتضا  أناه شاخص لااه . وهاو قاوة هللا فكيااي يخلاق هللا لنفساه قاوة وهاو بادون قااوة. يخلاق لنفساه حكماة

لقااد كااان سااليمان يكتااب بااوحي ماان الااروح القاادس، وهااو كااان يظاان أنااه . خصا صااه وأعمالااه ولاايس مجاارد صاافة هلل
ذا به   . (31:1كو1)عن المسي  حكمة هللا  الروح القدس من يكتب بوحييكتب عن الحكمة، وا 

 .بنفس النطق العربي، وبنفس المفهوم تقريبًا، فهو يفسر بأن الشخص إقتني شا" قنا"الفعل العبري = الرب قناني
إال أن الترجماة السابعينية ترجماي الكلماة (  1:  1تاك..)هاا قالاي اقتنياي رجاال قاايين الن مي ابنهاسأولهذا فحواخ 

. عتمد عليها أريوس بحسب الترجمة السبعينية ليثباي أن المساي  كاان مخلوقاًا، وقاد خلقاه اآلبإ خلقني وهذه اآلية 
وهاذا " الارب خلقناي أول طرقاه"السابعينية  فانص اآلياة بحساب، تحتمل الترجمة السابعينية " قنا"والكلمة في العبرية 
ريااوس؟ إال أن أثناساايوس الرسااولي أثبااي لااه أن األصاال العبااري للكلمااة تفيااد معنااى الااوالدة وكااأن أمااا اعتمااد عليااه 

ل د  ولداً "  فالن قنى ولداً " لمعنى في العربية مشابه إذ نقول وا" الرب ولدني"المعنى  ويؤيد هذا التفسير بحث . أي و 
وكتااب  311،313راجاع مشاكاة الطاالب صافحة ) :133الكلمة من أحد علمااخ الغارب ن ِشار  فاي سانة في معنى 

( ::2صااافحة  2تفساااير الكتااااب المقااادس تاااأليي جماعاااة مااان الالهاااوتيين بر اساااة الااادكتور فرنسااايس دافدسااان جااازخ
هو نور . اآلب أزليةبن من حين يقول منذ األزل، فوالدة اإل 32آية  وعمومًا يؤيد هذا الرأي من داخل اإلصحاح 

ويضبط  بها خلق اآلب كل شا ، وهى حكمة خالقة اآلبمن نور، إله حق من إله حق، حكمة نابعة مولودة من 
 . كل شا

وألنناا نعلام أن السابعينية تكمال المعناى العباري وتبلاوره، فهاي بهاذا " خلقناي"أما الانص بحساب السابعينية حاين قاال 
 أناي ياا بياي لحام مناك يخارج لاي( "::3ماي)وفاي هاذا يقاول ميخاا النباي . جسدتشير لوالدة المسي  من العذراخ بال

 ." (بالهوته) الذي يكون متسلطًا ومخارجه منذ القديم منذ أيام األزل (والدته بالجسد)
أن المسي  تجسد مان بطان العاذراخ باالروح القادس كاأول طرياق الخاالص  = الرب خلقني أول طرقهويكون معنى 

رسال الروح القدس الذي انتهى بالصلب ، لتكوين الخليقة الجديدة أى الكنيسة التى هاى جساد  والقيامة والصعود وا 
 ،بن أقنوم الحكمة ال يمكان أن يكاون مخلوقااً ولكن يسهل تصوُّر أن اإل. المسي  ، وهذه الكنيسة تكون فى المسي 

بهذا نفسه، و ة هللا نوم الحكمة هي أزليفال يمكن وجود اآلب فترة من الزمن بدون حكمة وبدون قوة، فأزلية االبن أق
وهناا يتضا  التماايز باين األقاانيم فااآلب يقتناي واالبان . أن اآلب يقتناي حكماة أزلياة قناني الرب اآليةيكون معنى 
ْقت ن ى +  3،  1:1عب+ 13:2أم)هللا ال يبدأ أي طريق أو أي عمل من أعماله إال بالحكمة = أول طريقه. هو الم 

 =منـذ األزل مسـحت. والحظ في البدخ كان الكلمة والكلماة كاان هللا تشاير لالتحااد(. 2-1:1يو+  :1-12:1كو
 . ؤساخ الكهنةتعني ممسوح بالزيي ليكرس لعمل معين، كما كانوا يمسحون الملوك ور  مسحي ةكلم
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 (. 2-1:1يو)بهذا أن أقنوم الحكمة قد تخصص أو تعين لعمل الخلقة  مسحي ةوقد تعني كلم*
ولنارى ماا  .بن تحدد له عمل الفداخ منذ األزل داخل المشورة الثالوثيةفاإل. تشير لعمل المسي  الفدا يولكن هذه *

 (اإلبان األزلاى) ناا هنااكأمناذ وجاوده . تكلم من البدخ في الخفااخألم . اسمعوا هذا  ىَّ تقدموا ال: قيل بذشعياخ النبى 
وكاون . نرى عمل المسي  الفدا ى بوضاوح تاام( 2:إش)، وفى ( :1:  18إش)رسلني وروحه أن السيد الرب واآل

سنة تقريبا ، فهذا يشير ألزلياة اإلبان وأزلياة خطاة الفاداخ بواساطة  133إشعياخ النبى يذكر كل هذا قبل المسي  با 
وهذا ما قاله السايد المساي  نفساه وبانفس المعناى  فالمسي  م ِس   أي تحدد له دور وعمل الفداخ منذ األزل، . اإلبن
( 33-18:1باط1) الرساول بطارس القاديسوهذا ما قاله  ،( :2: 13يو.." )ذى قدسه اآلب وأرسله إلى العالمفال" 
 . 
  . (3::مز)والمسي  م ِس   ليكون ملكًا *
 . للكهنة ليقدم ذبيحة نفسه اوليكون ر يس*
 (. 13:13أع)ن ليكون ديانًا للكل والمسي  أيضًا م ِس   أي تعيَّ *

. فاااآلب الماساا  أزلااي واالباان الممسااوح أزلااي والااروح القاادس روح المسااحة أزلااي. ثالثااة أقااانيموماان هنااا ناارى أزليااة ال
قاد تشاير إلاى قبال تأسايس قولاه مناذ البادخ  = ُمْنـُذ اأَلَزِل ُمِسـْحُت، ُمْنـُذ اْلَبـْدءِ . والثالثة أقانيم متساوون في األزلياة

وضاعي أساس  مناذ هاذا يعناى منـذ أوائـل األرض .نألزلياة اإلباقبال ذلاك، فهاي تشاير  قولاه مناذ األزلالعالم، لكن 
معناااى الكاااالم أناااه ال خليقاااة وال أرض بااادون  = أوائـــل األرض منـــذ ثااام يقاااول منـــذ البـــدء فلمااااذا إذن قاااال .األرض

قة الجديدة بالفداخ أو الخلي ، (1:1تك)المسي ، فعمل الخلق هو عمله، وسواخ الخليقة األولى أي السماخ واألرض 
اإلنساان جاادد هااو خلقتاه باال إن هللا كخااالق الساماخ واألرض وحينمااا سااقط  عملاه، هااو خلااق امااهكالف( ::11كاو3)

 .هذه الجديدة محب ظهري صفاته هذه في خليقته
ِلاْدي  وهكاذا  ُأْبـِدْئتُ  وكلماة. الغمار هاو الميااه الكثيارة= إذ لم يكن غمر ُأْبـِدْئتُ  جااخي فاى أصالها العبارى  بمعناى و 
 ، فما دمنا قاد اتفقناا أن المساي  حكماة هللا أزلاىية أزل وهى بالتالى والدة.  brought forthجاخي فى اإلنجليزية 

هاو مولاود  لهاذا العمال أي ناي  عيَّ تكون الكلمة بمعنى ت   يكون قوله أبد ي ليس بمعنى أن اآلب أبدأه أي خلقه بل ،
  .الي.. .والجبال  المياه الخلقة، خلقة من اآلب كقوة حكمة خالقة ، هو أقنوم الحكمة الخالقة ، عمله هو

 .قبل أن تستقر الجبال =  قبل أن تقررت الجبال
المسكونة والحظ أن آدم األول من التراب وآدم األخير موجاود ( ذراي تراب)أول أتربة = أول أعفار المسكونةوس 

 . (21:2يو)قبل خلق التراب فهو ليس من األرض 
 .ط باألرض الذي ي رى كالدا رة أو القبةمقبب السماخ الذي يحي= دائرة على وجه الغمر

ُحَب ِمْن َفْوقُ   تشـددت ينـابيع الغمـر وقبال أن.  (السحاب)ضبط مياه الجلد من فوق قبل أن يتم =  َلمَّا َأْثَبَت السُّ
 .وقبل أن تستقر مصادر المياه والينابيع = 

 .ه كان كل شابف= كنت عنده صانعاً 
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ــه ــوم لذت باان هااو المحبااوب واإل. (21:  11يااو)واإلباان يحااب اآلب .  (::33وياا)اآلب يحااب االباان  =كنــت كــل ي
هذه اآلية  . بن، بل اآلب هو مصدر الحب، فاهلل محبة، وهو ينبوع كل حبفهناك حب من اآلب لف(. 1::أي)

ولما إتحد اإلبن . قبل خلق الخليقة بالروح القدس روح المحبة بنتظهر أن المحبة لدى اآلب كاني تنصب في اإل
وهذه اآلياة حينماا تاأتى بعاد أن رأيناا اإلبان ( . ::  :رو)تنا البشرية إنسكبي هذه المحبة فينا بالروح القدس بطبيع

يكااون المعنااى أن اآلب فاارح وتلااذذ بعملااه هااذه ( 1تااك )أقنااوم الحكمااة يخلااق العااالم وكاال مااا خلقااه كااان حساان جاادا 
حاب جمياع األكاوان وال تمقاي شاي ا مماا صانعي ألناك ت"ويقول سليمان الحكيم فى سفر الحكماة . الخليقة الجميلة 

 .فاهلل أحب خليقته لذلك كونها وكان فرحا بما صنعته يداه ( . :3:  11حك" )فذنك لو أبغضي شي ا لم تكونه
فكلمة يحب هي تعبير عن الوحدة . بن في اآلب اإل= بن يحب اآلب واإل. اآلب في االبن = بن واآلب يحب اإل

و الحكماة أبان ن اإلأوبالتاالي اليمكان القاول . هللا محباة ألن  ،التاى هاى طبيعاة هللالمحباة باين اآلب واالبان بلغاة ا
ن يخلق شي ا ليتحد به ، فهذا يغير طبيعته وهو غير متغير أواآلب ال يمكن . مخلوق فهو بالطبيعة متحد باآلب 

. 
  .بن فى اآلباآلب فى اإلبن واإل=  بن متبادلةالمحبة بين اآلب واإل= فرحًة دائمًا قدامه

( 13،  1:1تاك" )أناه حسان رأى كال شاا" ومحبتاه لهاا بان بخليقتاهاإلهنا نارى سارور = فرحة في مسكونة أرضه
ففي خلقة السمواي واألرض ظهري محبة هللا لفنساان وتجلاي قدرتاه ومحبتاه وهللا يفارح حاين ي ْظِهاْر لفنساان أناه 

 .يحبه وأنه خلق العالم ألجله
ثبتوا في محبتاي ياو إنا أحبني اآلب كذلك احببتكم أكما " ما المباشر فيما قاله السيد المسي  يتين تطبيقههاتين اآل
ن تظلااوا ثااابتين فااي المحبااة أنااا متحااد بكاام بالمحبااة فجاهاادوا أنااا متحااد باااآلب بالمحبااة فأنااه كمااا أوالمعنااي "  3::1

 . فتكونوا ثابتين فيَّ 
فااهلل يحاب اإلنساان وكاناي فرحتاه فاي عمال الصاليب . فنساانبان بفدا اه لهناا نارى فرحاة اإل= لذاتي مع بنـى آدم

واآلية تشير أيضًا للذة . الذي به يتمم أعمال محبته من نحو اإلنسان الذي يحبه، فيكون لفنسان نصيبه السماوي
بنه الذي تجسد وأطاع حتى الموي موي الصليب وهاو فاي جساد بناى آدم ليكمال عمال الفاداخ الاذي باه إاآلب في 
ولذة هللا مع بني آدم ظهاري فاي ياوم معمودياة المساي  (. 11،  12،  3:1ال+  31:8تك) را حة سرور إشتم هللا
ذا هاو ها"، فقاال اآلب مان الساماخ بناهإن صارنا خليقاة جديادة فاي أبعد بناخ له أعلن عن فرحته بعودتنا كأ ، فاآلب 

 ."بني الحبيب الذي به سرريإ
 

اْسَمُعوا التَّْعِليَم 33. َفُطوَبى ِللَِّذيَن َيْحَفُظوَن ُطُرِقي. اْلَبُنوَن اْسَمُعوا ِلي َفاآلَن َأيَُّها»32" -(:36-32)اآليات 
ُطوَبى ِلإِلْنَساِن الَِّذي َيْسَمُع ِلي َساِهرًا ُكلَّ َيْوٍم ِعْنَد َمَصاِريِعي، َحاِفًظا َقَواِئَم 34. َوُكوُنوا ُحَكَماَء َوَس َتْرُفُضوهُ 

، أَلنَّ 35. َأْبَواِبي َُ َعنِّي َيُضرُّ َنْفَسهُ 36ُه َمْن َيِجُدِني َيِجُد اْلَحَياَة، َوَيَناُل ِرًضى ِمَن الرَّبِّ ُكلُّ ُمْبِغِضيَّ . َوَمْن ُيْخِط
 ".«ُيِحبُّوَن اْلَمْوتَ 
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طالمااا كااان اإلنسااان هااو لااذة هللا، وماان أجلااه صاانع العااالم، نجااد هنااا دعااوة لفنسااان ليطيااع هللا، هااي دعااوة مؤسسااة 
لوصااياه ، وكاناي الصاورة التاى يتمناهاا اآلب هاى أن يتباادل  الخضاوع مان اإلنساان فااهلل يطلاب. هذا الحابعلى 

اإلنسان المحبة مع هللا ، هللا يعلن محبته فى كل الخيراي التى صنعها لفنسان ، واإلنسان يعلن محبته فاى الثقاة 
طاعة هللا والمسي  أتاى ليعياد خضاوعنا هلل ثانياة،  تمرد على واإلنسان بخطيته) فى هللا وأن وصايا هللا هى لحياته

فالحكمة تنادي، ( المسي  هنا كرأس للكنيسة يقدم الخضوع :38:1كو1أي يعيدنا للصورة التي كان يريدها اآلب 
فالمساي  هاو = مـن يجـدني يجـد الحيـاة= أي المسي  ينادي ومن له أذنان للسامع فليسامع فيجاد لنفساه حيااة أبدياة

، فانفهم  يخطا أى ال يصيب الهادي= ومن يخطَ عني( ::13يو1+  1:8:يو+  2::2يو+ )اة القيامة والحي
عكاس قولاه مان يجادني، ومعناهاا مان  هاي، إذًا يخطاا ( 32:  2رو)أن هدفنا أن نجد المسي  أى نطيعه فنكافاأ 
طريق ومن يحيد عن ( :3-:33:1يو+  33،  13:2يو+  23:1لو)بخطيته يرفضني ويحيد عني فأنا الطريق 

 .عن المسي  أيضاً ( 13،  18:18تث)وهذا هو نفس التحذير في . الحياة فمصيره الموي
أسألوا تعطوا بل نقي على أبواب .. نقي على أبواب الحكمة نسأل أن نتعلم، ومن يقرع يفت  له= عند مصاريعي

= فظًا قوائم أبوابيحا= وما نسمعه نحفظه في عقولنا وقلوبنا. الحكمة نسأل بلجاجة كشحاذين يطلبون صدقة
 ، أىحتى ال يدخل المسكن)كان هذا عمل الالويين، فهم كانوا لياًل ونهارًا يسهرون على حراسة أبواب المسكن 

نحو أنفسنا أن نسهر لنحرس قلوبنا من أن يتسلل داخلها أي نجاسة أو  وهذا واجبنا ( .نجس ، شاهيكل هللا
.سألناه فأعطانا إياها يتسلل منها إلى خارج كلمة هللا وحكمته التي
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
حكايم وهناا نجاد ال. رأينا في اإلصاحاح الثاامن، المساي  أقناوم الحكماة، ومان يتبعاه يجاد حيااة، ومان يرفضاه يماوي

اا. يشاادد علااى هااذه الفكاارة عاادو الخياار الااذي هااو الجهالااة )وبااين إبلاايس ( الحكمااة)ْر هنااا صااراع بااين المسااي  و ِ وي ص 
والقصااد ماان هااذه الصااورة أن يوضاا  أن . وكالهمااا يتنافسااان فااي جااذب الاانفس البشاارية ليملكااا عليهااا(. والحماقااة

والتصاوير . ونحن أحرار أن نختاار أيهماا لنسالم لاه القلاب. الحياة والموي، الشر والخير كالهما أمام كل واحد منا
 .ة للنفس ويدعوها لتقبل إلى وليمتهتم هنا بأن كاًل منهما أقام وليم

ونالحاظ أيضاًا كام هاو شاديد حقاد . ولنالحظ كم أن نفوسنا غالية عند المسي  وماذا يصانع حتاى ال يفقاد أي نفاس
 .إبليس ضدنا فهو ال يريد خالص نفس أحد بل هالك كل واحد

 .ودمهالمسي  يدعونا لوليمته، وليمة الشركة، الما دة المقدسة لجسده ( :-1)اآلياي 
 .يشرح أن الحكيم هو من يستجيب لدعوته( 11-1)اآلياي 
 (23::1هو نفس ما قيل في تث)الطريقان أمامنا وكٌل بحرية يختار أيهما ( 13)اآلياي 
، وليمة إبليس للنفس، وت صوَّر الخطية هنا على أنها امارأة تادعو (3:11رؤ)وليمة بابل الزانية ( :1-12)اآلياي 

 .بملذاي، هي تمتع وقتي بالخطية، ومن يستجيب يسقط في شباكهاالجميع لها وتغريهم 
 .الموي عاقبة من يستجيب للخطية( 18)اآلياي  
 

ْبَعةَ . َاْلِحْكَمُة َبَنْت َبْيَتَها3" -(:6-3)اآليات  َأْيًضا َرتََّبْت . َمَزَجْت َخْمَرَها. َذَبَحْت َذْبَحَها2. َنَحَتْت َأْعِمَدَتَها السَّ
َوالنَّاِقُص اْلَفْهِم . «َمْن ُهَو َجاِهٌل َفْلَيِمْل ِإَلى ُهَنا»4: َأْرَسَلْت َجَواِرَيَها تَُناِدي َعَلى ُظُهوِر َأَعاِلي اْلَمِديَنةِ 3. َماِئَدَتَها
اَسِت َفَتْحَيْوا، َوِسيُروا ِفي ُاْتُرُكوا اْلَجهَ 6. َهُلمُّوا ُكُلوا ِمْن َطَعاِمي، َواْشَرُبوا ِمَن اْلَخْمِر الَِّتي َمَزْجُتَها»5: َقاَلْت َلهُ 

 ".«َطِريِق اْلَفْهمِ 

فاي اإلصااحاح السااابق قاادم المسااي  نفسااه كخااالق للعااالم، وهناا يقاادم نفسااه كفااادي لهااذا العااالم، مقاادمًا نفسااه كذبيحااة 
 .ليؤسس كنيسته ويجعلها خليقة جديدة

وطالماا لهاا أباواب، فهاي (. 21:8) سابق أن رأيناا للحكماة أباواب يقاي عنادها طاالبي الحكماة= الحكمة بنت بيتها
وربماا يشاير البياي الاذي بنتاه الحكماة إلاى  . إذن لها بيي يقاي عناد أبواباه الحكمااخ سااهرين منتظارين أن يتعلماوا

ولكن سليمان كان يرمز للمساي ، والهيكال كاان يرماز لجساد المساي  الاذي هاو كنيساته  . الهيكل الذي بناه سليمان
مان هناااا يااادعو النااااس للعباااادة فاااي الهيكااال الاااذي بنااااه، والمساااي  يااادعو النااااس وسااالي( ::23أي+  33-18:3ياااو)

= والثباي في جسد المسي  يحتاج منا أن نترك الخطية" وأنا أيضًا فيكم إثبتوا فىَّ "لالشتراك في جسده والثباي فيه 
إذًا بيااي . لهيكاالوباانفس المفهااوم يطلااب سااليمان أن يتاارك الناااس أماااكن وبيااوي الشاار ويااأتوا ل .اتركــوا الجهــاست

وهاااااو أسساااااها علاااااى صاااااخرة اإليماااااان باااااه كاااااابن هللا الحاااااي ( 2::تاااااي1)الحكماااااة هاااااو بياااااي المساااااي  أي كنيساااااته 
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كناا س وألن  1أرسل لها الرب رساا له هام  كنا س سفر الرؤيا التى =نحتت أعمدتها السبعة(. 18-:1::1مي)
الكنيسااة  .المسااي  الااذى أسسااه المسااي   هااو رقاام كاماال فهااذه الكنااا س الساابع تشااير للكنيسااة كلهااا ، جسااد 1رقاام  

ونالحاااظ فاااي (. رقااام الكماااال 1رقااام )تؤساااس وهاااي مساااتندة دا ماااًا علاااى عمااال روح هللا القااادوس وهاااو عملاااه الكامااال 
أن المسي  له سبعة أرواح هللا، والمسي  هو الذي أرسال الاروح القادس للكنيساة، وهاو العامال فاي أسارار ( 1:2رؤ)

والاروح (. 3:11شإ)المساي  أي بيتاه أي كنيساته، هاو روح الحكماة روح الارب  الكنيسة السبعة ليؤساس بهام جساد
فلوال الصليب الذي به تم الصل  بين هللا واإلنساان = ذبحت ذبحها= القدس أ ِرسل  للكنيسة باستحقاقاي دم المسي 

جعال لهاا الخمر الممزوجة هي خمر أضيفي إليها بعض األطيااب لت= مزجت خمرها. ما حل الروح على الكنيسة
هااي خماار ليسااي للخالعااة والسااكر باال خماار الفاارح،  .كيااةز را حااة المسااي  اليبااة، والحااظ أننااا طعمااًا لذيااذًا ورا حااة ط

هااي = ورتبــت مائــدتها(. ::18أي+  ::33غاال+  1:3نااش)رمااز لعماال الااروح القاادس فااي الكنيسااة وفااي الاانفس 
د الاارب ودمااه، الااذي يعطينااا الشاابع هااي ما اادة التناااول ماان جساا(. 18-11::1لااو)لهااا الاارب  ناااما اادة عشاااخ دعا

 رتبت مائدتها= وقدم ذاته مأكاًل ومشرباً  .ذبحت ذبحها= والمسي  بعد أن قدم ذاته ذبيحة. الروحي والفرح الروحي
أرساال المسااي  تالميااذه  الحكمــة بنــت بيتهــا= وصالب وقااام وصااعد للساامواي وأرساال الااروح القاادس ليؤسااس الكنيسااة

هم (. 1-1:33مي)يدعون الناس لوليمة العرس  أرسلت جواريها تنادي= سفراخ لهالمملو ين من الروح ليبشروا ك
مـن هـو وخادام هللا يادعون . ومن يقبل الدعوة يأخذ حياة ويكون حكيماً ( 2:3عب)أكملوا العمل الذي بدأه المسي  

والجاهاااال معناهااااا اإلنساااان البساااايط الااااذي يشاااعر فااااي نفسااااه (. 21-1::3كاااو1+  11:3يااااو)قاااارن مااااع = جاهــــل
إن "حتياج ألن يتعلم، يشعر في داخله أنه ال شا وأنه محتاج للمسي ، يشعر في داخله أنه عطشان وجوعان باإل

أماا حالاة الشاعور باإلكتفااخ فهاي تقاود ( :::ماي" )طاوبى للجيااع والعطااش( "21:1ياو.. " )عطش أحد يقبل إلاىَّ 
حقيقااي هااو جاهاال فااي عينااي نفسااه يريااد أن فكاال حكاايم ( 18،  11:2رؤ)للفتااور والشاايخوخة الروحيااة ثاام الكبرياااخ 

وخاااطا فااي عينااي نفسااه محتاااج لغفااران خطاياااه، والمسااي  أتااى لمثاال هااؤالخ، لماان يشااعرون أنهاام خطاااة  ، يااتعلم
وماااذا بعااد التناااول، . يحتاااجون الغفااران والمرضااى الااذين يحتاااجون للطبيااب، ولاام يااأتي لألصااحاخ فهاام ال يحتاجونااه

هاذه هاي التوباة السالبية، تارك الشار، هاي دعاوة = اتركوا الجهـاست= ونترك الشر علينا أن نكمل حياتنا بال خطية
وهاذا هاو نفاس مفهاوم . عمال الخيار هاو توباة إيجابياة= وسيروا في طريق الفهـم. لتغيير كامل في أسلوب الحيااة

 (.8،  ::1كو1)عيد الفطير سبعة أيام بعد تقديم الفص ، أي بعد الصليب علينا أن نكمل حياتنا بال خطية 
 

يرًا َيْكَسْب َعْيًبا7" -(:9-7)اآليات  َس ُتَوبِّْخ ُمْسَتْهِزًئا 8. َمْن ُيَوبِّْخ ُمْسَتْهِزًئا َيْكَسْب ِلَنْفِسِه َهَواًنا، َوَمْن ُيْنِذْر ِشرِِّ
 ". لِّْم ِصدِّيًقا َفَيْزَداَد ِعْلًماعَ . َأْعِط َحِكيًما َفَيُكوَن َأْوَفَر ِحْكَمةً 9. َوبِّْخ َحِكيًما َفُيِحبَّاَ . ِلَئالَّ ُيْبِغَضاَ 

الحكماخ وهؤالخ [ 1]هذه اآلياي آياي معترضة بين الوليمتين أو الدعوتين، فيهما ي صوِ ر الوحي نوعين من البشر 
الجهااال وهااؤالخ يسااتهز ون بااه وكااأن هااذه اآلياااي هااي للرساال تكشااي لهاام أنااواع الناااس الااذين [ 3. ]يفرحااون بااالتعليم
 :دعوتهم حتى ال يندهشوا إذا وجدوا رفضًا لهم بينما هم يشعرون بأن كلمتهم فيها كل الحقسيقابلونهم في 
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فالحكيم يرى نفساه دا ماًا أناه جاهال، يرياد المزياد مان العلام، وهاو . الحكيم هو الذي يقبل التعليم: الحكماء (1
. ويتااوب ويااذهب ويرجااع للمسااي يقباال تااوبيي الااروح القاادس وتااوبيي خاادام هللا الااذين يقاادمون لااه تعلاايم هللا فيسااتفيد 

مثل هذا يفارح باالتوبيي ألناه يساعى للكماال ويفارح بمان يكشاي لاه ضاعفاته ليتركهاا فيصاير كااماًل، بال مثال هاذا 
 .يحب من يوبخه

فهاو يشاعر . الجاهل الفار  يكون حكيمًا في عيني نفسه، مساتهز ًا بكال ماا يقادم لاه مان نصاا  : الجهالء (3
يساتهزئ  ولوقاي الخادام فهاعليم يصب  مضايعًا ثل هذا اإلنسان ألنه يرفض كل تأن ال أحد يعري أكثر منه، وم

 (.33::مي+  13:23أي3أمثلة )يستفيد بأي تعليم أو توبيي  ولن، بكل ما يقدم له 
. والبدخ أن يخاي اإلنسان هللا ليكون هناك فا دة مان أي تعلايم. وعمومًا فمن يستهزئ بكلمة هللا لن يقبل أي تعليم

ويمتنعاوا عان توبيخاه، ومان هاو نجاس . نه دعوة للرسل والخدام أن يعرضوا عن مثل هاذا الهاازئ لادعوتهموهذا كأ
 .وال تلقوا بدرركم قدم الخنازير. أي يصب  كل إنسان مس واًل عن نفسه( 11:33رؤ)فليتنجس بعد 

 
، َوَمْعِرَفـُة اْلقُـدُّ 31" -(:32-31)اآليات  أَلنَّـُه ِبـي َتْكثُـُر َأيَّاُمـَا َوتَـْزَداُد َلـَا 33. وِس َفْهـمٌ َبْدُء اْلِحْكَمـِة َمَخاَفـُة الـرَّبِّ

ِن اْسَتْهزَْأَت َفَأْنَت َوْحَدَا َتَتَحمَّلُ 32. ِسُنو َحَياةٍ   ".ِإْن ُكْنَت َحِكيًما َفَأْنَت َحِكيٌم ِلَنْفِسَا، َواِ 
جهله أن منتهاى الحكماة هاو أن بينما الجاهل يظن في " بدء الحكمة مخافة الرب"الحكمة الحقة تتلخص في هذا 

وأيضًا نجد الفهم الصحي  هو في معرفة أمور هللا . (1:  1وراجع تفسير اآلية فى أم) يتحرر من قيود وصايا هللا
إن كنـــت حكيمـــًا فأنـــت حكـــيم . المقدساااة، وبعيااادًا عااان المعرفاااة المقدساااة الحقاااة يكاااون اإلنساااان ميتاااًا فاااي نظااار هللا

ا ياة لان يازداد قداساة بقداساتنا، بال هاو لصاالحنا أن نساتجيب لصاوته ونتقادس، هاو هللا فاي قداساته الالنه= لنفسا
والعكس صحي  فهو لان يخسار شاي ًا مان خطيتناا، بال خطيتناا . حقًا يفرح برجوع الخاطا لكنه لن يزداد شي ًا بهذا

صرارنا على عدم التوبة يكون لهالكنا ونتحمله وحدنا  .وعنادنا وا 
 

اَبٌة َحْمَقاُء َوَس َتْدِري َشْيًئا، اَلْ 33" -(:38-33)اآليات  َفَتْقُعُد ِعْنَد َباِب َبْيِتَها َعَلى ُكْرِسيِّ ِفي 34َمْرَأُة اْلَجاِهَلُة َصخَّ
ِميَن ُطُرَقُهمْ 35َأَعاِلي اْلَمِديَنِة،  ِبيِل اْلُمَقوِِّ لنَّاِقُص اْلَفْهِم َوا. «َمْن ُهَو َجاِهٌل َفْلَيِمْل ِإَلى ُهَنا»36: ِلُتَناِدَي َعاِبِري السَّ

َوَس َيْعَلُم َأنَّ اأَلْخِيَلَة ُهَناَا، َوَأنَّ ِفي َأْعَماِق اْلَهاِوَيِة 38. «اْلِمَياُه اْلَمْسُروَقُة ُحْلَوٌة، َوُخْبُز اْلُخْفَيِة َلِذيذٌ »37: َتُقوُل َلهُ 
 ".ُضُيوَفَها

ا وليمااة الخطيااة وهااي وليمااة حقياارة، مسااروقة، نجااد هناا. فااي مقاباال الوليمااة السااما ية التااي أقامهااا رب المجااد يسااوع
رماز إلبلايس والخطياة عموماًا التاي )وليمة ملذاي في بيي المرأة الخاط ة . محرمة، غادرة ويذهب ضيوفها للهالك

والحظ أن الخطية ال ترسل جواري لدعوة الناس، ألن الشهوة الخاط اة داخال كال مناا كفيلاة ( تخاطب شهوة الجسد
عند بيتها تدعو المارة، أي من يسير فاي طرياق مساتقيم أن يميال إليهاا، إلاى مساكن خطيتهاا بل هي جالسة . بهذا

 .هم الموتي في قاع الجحيم= واألخيلة. القبر والجحيم= الهاويةوعارها ولكن من يدخل فهو في طريقه إلى 
 :مواصفات المرأة الجاهلة
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 .الغريزة مقبول ولكنها ال تخاطب سوى بال منطقهى ، عكس الحكمة: جاهلة (1
 .دا مًا تنادي على الشباب بذغراخاتها: صخابة (3
تجلاس كملكاة تنتظار فريساة لتساود علياه، تجلاس كمان : تقعد عند باب بيتها على كرسي فـي أعـالي المدينـة (2

لها سلطان في األماكن العالية في المدينة، ولكن سلطانها هو على كل من يستسلم لها، ومن يستسلم لها هم 
أما من رفض إغراخاتها يصير حارًا . لذي صاروا مديونين لها بما قبلوه من يدها من شهوايالجسدانيون فقط ا

 "من يبكتني على خطية"لماذا؟ " شا وليس له فيَّ  آي  ر يس هذا العالم "وال يكون لها سلطان عليه 
 
 
 

 :ومن الذين تدعوهم لبيتها
يد أن تترك فرصاة ألحاد أن يتاوب، وهاي تاتهمهم أي الذين يحاولون التوبة، فهي ال تر = الشباب المقومين طرقهم

إذ يتركااون طرياااق اللاااذة الااذي تعرضاااه علاايهم هاااي، طرياااق التحاارر مااان قياااود  جهلـــة، ناقصـــي الفهـــمظلمااًا باااأنهم 
 .الوصايا اإللهية

 :إغراءاتها
من اللذة  هي تدعوهم إلى اللذاي المحرمة، واإلنسان المتمرد يحلو له اللذة المحرمة أكثر= المياه المسروقة حلوة

والحظ هذا هو ما تعرضه الزانية في مقابل ما دة . وهكذا آدم وحواخ اشتهوا ما حرمه هللا. التي يسم  بها هللا
وهي مياه مسروقة، ألنها تحدي لوصايا هللا، وكأن سارق اللذة كسر أواًل سور الوصية . الرب التي تقدمها الحكمة

وكأن شرب المياه المسروقة في الخفاخ أو أكل . ي لعنها هللا للخاطاوهي تحدي للعنة الت. ليسرق شي ًا حرمه هللا
إال أنه دا مًا ما يسقط اإلنسان في هذه الخطية وهو واقع . ختباخ الجاهل من لعنة هللاهو نوعًا من اإل خبز الخفية

وكتطبيق . لرهيبتحي خدعة أن هذه اللذة المسروقة ال يدانيها لذة في العالم، وهو ال يدري مصير سارق اللذة ا
ليس أو افالم خارجة ، ألماذا يجد انسان متزوج لذة في مشاهدة صور   .....نلهذه االية من واقع ما يحدث اآل

!  ته ؟أمر إوما الفرق بين ما يراه في هذه الصور الخارجة وبين ! حبها لذلك تزوجها  ؟أمراة إهو متزوجا من 
مامه ما قاله السيد أولكن ليضع من يفعل ذلك   ه المسروقة حلوةن المياإية ، جابة هنا في هذه اآلليسي اإلأ

ولماذا ليس له شا في المسي   ؟  هذا الن (  23:  11يو ") شا وليس له فيَّ  ي  آر يس هذا العالم " المسي 
ن المسي  لم يفعل خطية فعدو الخير اليوجد لديه شا فأل. " من منكم يبكتني علي خطية"المسي  سبق وقال  

،  ن هذه الساعة آتية ، فلماذا نقبل من يد الشيطان شي اأولنعلم . له منه المسي  ليطالبه بثمنه لحظة الموي بِ ق  
ما من يجده ابليس ثابتا في المسي  في هذه أ! يطلب نفوسنا في مقابل لحظاي لذة غاشة قبلناها من يده  يجعله

 ثبتوا فيَّ إ"لذلك يقول السيد المسي  .  (38:  1وك) الساعة فال سلطان له عليه ، اذ يحسب كامال في المسي 
هل يثبي في المسي  من يجلس مع . ولكن هل يمكن ان نظل ثابتين ونحن بهذه الطريقة نحيا " نا فيكمأو 
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نه ال شركة للمسي  الذي ألنثق   .ن يكون فيهاأوضاع عملها الشيطان وال يقبل المسي  أو أماكن أالشيطان في 
(.2::  33لو +        18- 11:  :كو3)سلطان الظلمة    الذى هو ان بليعالهو النور مع الشيط
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
فاالجزخ األول كاان كمقدماة، فيهاا . يبدأ من هنا الجزخ الثاني من سفر األمثال وهو الخاص بأمثال ساليمان الحكايم

وهاذا الجازخ عباارة عان أمثاال فاي صاورة جمال . نسان ليتعلم ونرى هنا ماذا تقاول الحكماةنرى الحكمة تنادي لكل إ
وكل آية مكونة من مقطعين أو جملتين قد تفسر الجملة . قصيرة ولكنها مشحونة حكمة، فالحكمة هي التي تنادي

الصـديق ينبـت حكمـة،  مفـ: مثاال)الثانية الجملة األولى وقد يكون معنى الثانية التصاوير المضااد للجملاة األولاى 
وكال األمثااال تحااث علااى فعاال الخياار وتحااذر ماان فعاال الشاار وهااي أمثااال متفرقااة ال (. أمــا لســان األكاذيــب فيقطــع
 .داعي لمحاولة الربط بينها

 
 ". َاسْبُن اْلَحِكيُم َيُسرُّ َأَباُه، َواسْبُن اْلَجاِهُل ُحْزُن ُأمِّهِ : َأْمثَاُل ُسَلْيَمانَ 3" -(:3)آية 
ارَّ هللا بساليمان حاين طلاب حكماة وهكاذ (. :3::2تااك)بنهاا عيساو إ، أماا رفقاة فأحزنهاا حماقاة (13-1:1أي3)ا س 

 .وقطعًا فالحكيم يسر أمه والجاهل يحزن أبيه
 

ـي ِمـَن اْلَمـْوتِ 2" -(:3-2)اآليـات  ــا اْلِبـرُّ َفُيَنجِِّ ـرِِّ َس َتْنَفـُع، َأمَّ ـدِّيِق، َولِكنَّــُه اَلــرَّبُّ َس ُيِجيـُع َنْفـَس 3. ُكُنـوُز الشَّ الصِّ
 ".َيْدَفُع َهَوى اأَلْشرَارِ 

ْل عليه عن طريق الشر= كنوز الشر ألن ماا نحصال علياه باالظلم سايجعله هللا = س ينفـعوهو . المال الذي ي ْحص 
والادافع لفنساان ليكناز الماال باالظلم هاو خوفاه مان المساتقبل، وهاو يظان أن . يضيع منا، بل تضيع أباديتنا بساببه

 فـالرب س يجيـع نفـس الصـديقالمال فيها ضامان للمساتقبل، والحكايم هناا يقاول لاه، ولمااذا الخاوي مان الغاد  كثرة
+  11:13+ 21::3وراجاع ماز )فذذا كان هللا سيدبر احتياجك فال داعي ألن تحصل على الكثير بواسطة الشار 

لشاار عمومااًا ال ينفااع صاااحبه وا. ولنطماا ن أن الاارب مساا ول عاان تاادبير احتياجاااي شااعبه الماديااة(. 13،  3:21
فهكذا نجا مردخاي وهلك هامان ونجا نوح وهلك العالم كله، فالشر مهلك والبار = فالبر ينجي من الموتوالعكس 

فااااهلل عاااادل ال يتااارك األشااارار دون أن يتااادخل . والبااار هاااو العااايش باالساااتقامة حساااب وصاااايا هللا. ينجاااي صااااحبه
 .كلمة هوى معناها شهوة األشرار الشريرة، فاهلل يبطل مؤامراتهم= شراريدفع هوى األولكنه . والحصاد يتبع الزرع

 
 ".اَْلَعاِمُل ِبَيٍد َرْخَوٍة َيْفَتِقُر، َأمَّا َيُد اْلُمْجَتِهِديَن َفُتْغِني4" -(:4)آية 

وراعااوث التااي اجتهاادي فااي حقاال بااوعز (. 13-1:2تااس3)الكتاااب ال يساااند الكسااالن باال يطلااب الجااد فااي العماال 
 .جزاخ لجهادها ارتفعي

 
ْيِف َفُهَو اْبٌن َعاِقٌل، َوَمْن َيَناُم ِفي اْلَحَصاِد َفُهَو اْبٌن ُمْخزٍ 5" -(:5)آية   ". َمْن َيْجَمُع ِفي الصَّ
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وهذه اآلية تنطبق على الجهاد المادي والجهاد الروحي، فمن يجاهد روحيًا لاه نصايب . هو وقي الحصاد الصيف
فالحصاااد "وهااذا الكااالم موجااه باااألكثر للخاادام (. :::1أي)أن ينتهااز الوقااي  فااي األبديااة، ويجااب علااى كاال واحااد

والشباب وقي لتعلم الحكمة فمن يتعلم الحكمة في شبابه لن يخجل وهو كبير سنًا فماا تعلماه " كثير والفعلة قليلون
 . في سن التعليم سينفعه كبيراً 

 
ــدِّيِق، أَ 6" -(:7-6)اآليــات  ــى رَْأِس الصِّ ــاٌت َعَل ــمٌ َبَرَك ــُم اأَلْشــرَاِر َفَيْغَشــاُه ُظْل ــا َف ــِة، َواْســُم 7. مَّ ــدِّيِق ِلْلَبَرَك ــُر الصِّ ِذْك

 ".اأَلْشرَاِر َيْنَخرُ 
ــى رأس الصــديق هللا يفاايض بركاتااه علااى الصااديق علااى األرض وفااي السااماخ ويفاايض عليااه بركاااي = بركــات عل

بينما يالحظ الناس = فم األشرار يغشاه ظلم. وقوله على رأسه، معناها ستكون ظاهرة أمام الجميع. روحية ومادية
البركاي التي يسكبها هللا علاى الصاديق سايالحظ الجمياع أيضاًا أن فام الشارير ال يكاي عان النطاق باالظلم والغاش 

،  2:113ماز)أثار البر والشار تبقاى علاى األرض بعاد الماوي = ذكر الصديق للبركة واسم األشرار ينخر. والشر
ى األنبا بوال وقد تارك كال ثروتاه ألخياه، وكياي ناذكر األنباا باوال، ونتسااخل هال يعاري ولنر ( 3:11عب+  3،  :

. ه، بال المساي  لام ياذكرهفار عسام الغناي ال أحاد يا  ونعري لعاازر الفقيار والمال كاة قاد حملاي نفساه و . سم أخيهإأحد 
ِجن  أيان هاو اآلن مان الاذي ساجنه أو ضاربه . و يفساد أو يبلاى ياتعفن أ=  ينخـر. وبولس الرسول الذي ضرب وس 

 .وينخر فيه السوس يعنى يفسده السوس 
 

َفَتْيِن ُيْصَرعُ 8" -(:8)آية   ". َحِكيُم اْلَقْلِب َيْقَبُل اْلَوَصاَيا، َوَغِبيُّ الشَّ
أي مان ياتكلم = غبـي الشـفتينأماا . دا ماًا صاامي، يسامع لياتعلم ويحاس أناه جاهال يرياد أن يعاري= حكيم القلب

 .ويصرع لجهلهلذلك ال يتعلم ، كل شا فهو ال يسمع  كثيرًا ظانًا أنه يعري
 

 ". َمْن َيْسُلُا ِباسْسِتَقاَمِة َيْسُلُا ِباأَلَماِن، َوَمْن ُيَعوُِِّج ُطُرَقُه ُيَعرَّفُ 9" -(:9)آية 
 =فْ رَّ مـن يعـوج طريقـه ُيعـأماا = أمـانيساير ماع هللا بأماناة مثال يوساي، وهاذا سايعيش فاي = السلوا باسستقامة

 . ي ويكون واضحًا للجميع إنحرافه حتى ولو بعد حينكش  أي ي   فُيعرَّ 
 

َفَتْيِن ُيْصَرعُ 31" -(:31)آية   ".َمْن َيْغِمُز ِباْلَعْيِن ُيَسبُِّب ُحْزًنا، َواْلَغِبيُّ الشَّ
اي هو يدبر الشر لآلخرين، يتكلم كالمًا حسنًا عنهم أو أمامهم، ويغمز بعينيه ألصدقا ه بذشار = من يغمز بالعين

سيكون هذا اإلنسان سببًا في حازن األبريااخ الاذين دبار = وهذا يسبب حزناً تظهر لهم أن قلبه يضمر كالمًا آخر، 
مااع أنااه قالهااا ماان قباال، فماان يغمااز بعينيااه يكااون غبااي  غبــي الشــفتين ُيصــرعوالحكاايم أضاااي هنااا أن . لهاام الشاار

أناه  هاو مان ياتكلم كثيارا ظناا مناه 8فاى آياة  ينغبـى الشـفت .فاهلل القدوس لان يقبال الشار الهالكالشفتين ومصيره 
 .ألصدقا ه ليدبر شرا لآلخرين  هنا هو من يقول شا ويغمز بعينيه فى خبث الشفتين غبى يفهم أكثر ، أما
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دِّيِق َيْنُبوُع َحَياٍة، َوَفُم اأَلْشرَاِر َيْغَشاُه ُظْلمٌ 33" -(:33)آية   ". َفُم الصِّ

فهاذا . م  ْم كاالم هللا وطاوبى لمان عمال وعلَّالِ اهو الاذي ي ع  = وفم الصديق. هللاهو من يعمل بحسب وصايا  الصديق
كلماته ساتكون لهاا قاوة وتاأثير علاى مان يسامعها " ويدعي عظيمًا في ملكوي السمواي"لآلخرين  ينبوع حياةيكون 

ا اب، كلماتاه ساتكون ألنها ستكون متطابقة مع حياتاه، وسايكون فيهاا تعزياة للحازين، وتبكيتاًا للخااطا وتشاجيعًا للت
 . منعشة في رحلة الحياة كما أن الب ر بمياهه الباردة يكون منعشًا للمسافر في الصحراخ

فال يخرج من فمه سوى اإلفتراخ على الناس والنم عليهم  .ما الشرير يدبر ظلما للناسأ=  َوَفُم اأَلْشرَاِر َيْغَشاُه ُظْلمٌ 
 .ضا   ، والكذب عليهم وترديد اإلشاعاي ونشر الف

 
 ".اَْلُبْغَضُة ُتَهيُِّج ُخُصوَماٍت، َواْلَمَحبَُّة َتْسُتُر ُكلَّ الذُُّنوبِ 32" -(:32)آية 

اإلنسااان الااذي مااألي الكراهيااة قلبااه ضااد شااخص يأخااذ فااي الاانم عليااه وساارد قصااص = البغضــة تهــيج خصــومات
(. 8:1باط1)= ل الـذنوبفالمحبـة تسـتر كـوعكاس هاذا . مختلقة ضده، أو سرد ضاعفاته، وهاذا يهاي  الخصاوماي

وهكاذا فعال السايد ، وهكذا فعل أبو مقار، فهو ستر خطية مان كاان يزناي ولكناه طلاب مناه أن يكاي عان الخطياة 
 .المسي  مع الزانية

 
 ". ِفي َشَفَتِي اْلَعاِقِل ُتوَجُد ِحْكَمٌة، َواْلَعَصا ِلَظْهِر النَّاِقِص اْلَفْهمِ 33" -(:33)آية 

هاااذه انطبقاااي علاااى رحبعاااام الاااذي قبااال مشاااورة األحاااداث، وهللا لاااه وساااا ل كثيااارة = مالعصـــا لظهـــر النـــاقص الفهـــ
يستخدمها كعصا تأديب، فهناك لسعاي الضمير وهناك إهاناي من ألسنة الناس وهناك عصا الملك وأخيرًا فهناك 

 .عقوباي هللا
 

 ". َفَهاَلٌا َقِريبٌ  اَْلُحَكَماُء َيْذَخُروَن َمْعِرَفًة، َأمَّا َفُم اْلَغِبيِِّ 34" -(:34)آية 
يذخرون معرفة نجدهم ال يتكلمون، وبينما الحكيم ينصي ليسمع ، نجد الجهالخ يتكلماون كثيارًا،  أن الحكماخ بينما

والحكايم يخازن حكماة فاي قلباه وفاي . بأفواههم تكشاي جهلهام أماام النااس، ومان ياتكلم كثيارًا يخطاا كثياراً  وثرثرتهم
ن قلبه ماا ينفاع ساامعيه وماا يساتفيد مناه هاو شخصايًا، أماا الغباي فهاو يخازن حتياج نجده يخرج من مخزو وقي اإل

مصايبة = هـالا قريـب. كالم باطل في قلبه، ونجده يخرج من كنز قلبه الباطل في كل وقي ما يسبب لاه مشااكل
 .وشيكة

 
 ".ُهمْ َهاَلُا اْلَمَساِكيِن َفْقرُ . َثْرَوُة اْلَغِنيِّ َمِديَنُتُه اْلَحِصيَنةُ 35" -(:35)آية 

. هذا المثل موجه للكسالي حتى يجتهدوا ويكون لهام ثاروة تحمايهم، أماا كسالهم وعادم جهاادهم سايكون ساببًا لفقارهم
وفقااره الااذي . وقااد يفتقاار اإلنسااان بساابب تصاارفاته الطا شااة مثاال ضاامان اآلخاارين أو خطاياااه التااي يباادد فيهااا نقااوده
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ولكن لننظر نظارة أخارى لهاذا . ة مع إنسان عاقل فستحميهأما الثرو . تسبب هو فيه بنفسه سيكون سببًا في هالكه
المثل، فلو ظن الغني أن ثروته تحميه بدون هللا يكون هذا سببًا في هالكه، ولو ظن الفقير، الذي ال ذنب لاه فاي 

ويظان فاي نفساه أن الماال .. فقره، أن فقاره سابب تعاساته ويبادأ يتخاصام ماع هللا ويقاول لمااذا ياا رب جعلتناي هكاذا
وهنااا نقااول أن الغناي الااذي يتصااور أنااه يتكاال علااى مالااه، والفقياار الااذي . الضاامان للمسااتقبل، فهااذا أيضااًا يهلااك هاو

 . كالهما يحتاج لفيمان باهلل حتى ال يهلكاف ..يتصور أنه لو حصل على المال حصل على االطم نان
 

دِّيِق ِلْلَحَياةِ 36" -(:36)آية  يِر ِللْ . َعَمُل الصِّ رِِّ  ". َخِطيَّةِ ِرْبُح الشِّ
فهاو  الشـريرالهني اة علاى األرض وللحيااة األبدياة فاي الساماخ بعاد ذلاك، أماا  للصديق يـؤدي بـه للحيـاةكل جهااد 

 .يصري على شهواته وخطاياه كل ما يأتيه، فيتقسى قلبه باألكثر في طريق الخطية، ويضر نفسه
 

 ".اِة، َورَاِفُض التَّْأِديِب َضال  َحاِفُظ التَّْعِليِم ُهَو ِفي َطِريِق اْلَحيَ 37" -(:37)آية 
هو إنسان ال يثق في نفسه بال يعتماد علاى كلماة هللا، يحفظهاا فتكاون لاه حيااة، ويحفظهاا أي ينفاذ = حافظ التعليم

وتصور إنسان تا اه فاي الصاحراخ وال يرياد أن يسامع نصايحة أحاد = رافض التأديب ضال أما. ما يتعلمه ويحيا به
 .وهانه ويهلكفهو سيستمر في ضالله وت

 
 ". َمْن ُيْخِفي اْلُبْغَضَة َفَشَفتَاُه َكاِذَبتَاِن، َوُمِشيُع اْلَمَذمَِّة ُهَو َجاِهلٌ 38" -(:38)آية 

ومشــيع . وهااذا يساامى مرا ااي( يااوآب مااع أبنياار/ أمثلااة قبلااة يهااوذا الغاشااة)= مــن يخفــي البغضــة فشــفتاه كاذبتــان
األبرياااخ وهااذا سااريعًا مااا ينكشااي أمااام الناااس فاااهلل سيكشااي باار  النمااام الااذي يااتكلم رديااًا علااى= المذمــة هــو جاهــل

فااى هااذا اإلصااحاح نجااد أن هللا يعلاان باار  :، وفااى اآليااة " فلاايس خفااى إال ويعلاان" عنااه أقااوااًل كاذبااةالااذي يشاايع 
ل ى ر ْأسِ "  الصديق دِ يقِ  ب ر ك اٌي ع  باة مان لناا عمومًا فاألفضل مان الريااخ أو إشااعة المذماة أن نعاتاب فاي مح. "الصِ 

 .عتاب معه
 

اِبُط َشَفَتْيِه َفَعاِقلٌ 39" -(:39)آية   ".َكْثَرُة اْلَكاَلِم َس َتْخُلو ِمْن َمْعِصَيٍة، َأمَّا الضَّ
 (.1-::1جا+  21،  13::2مي+  18-1:2يع)من يتكلم كثيرًا يخطا كثيرًا 

 
ٌة ُمْختَاَرةٌ 21" -(:21)آية  دِّيِق ِفضَّ  ". ْشرَاِر َكَشْيٍء َزِهيدٍ َقْلُب األَ . ِلَساُن الصِّ

ذا فهمناا مان . كـالم الصـديق= أي نقية مصفاة من الغش والرياخ والخباث والشار، فضة مختارة أن (  13::ماز)وا 
كلماااة هللا فضاااة مصااافاة فااانفهم أن ماااا يجعااال كاااالم الصاااديق فضاااة مختاااارة، هاااو أناااه يلهااا  فاااي شاااريعة هللا دا ماااًا 

والحااظ أن اللسااان يعباار عمااا فااي القلااب فماان . تافااه عااديم القيمااةأي = قلــب األشــرار كشــَ زهيــد (.113::1مااز)
 .فضلة القلب يتكلم اللسان
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دِّيِق َتْهِدَياِن َكِثيِريَن، َأمَّا اأَلْغِبَياُء َفَيُموُتوَن ِمْن َنْقِص اْلَفْهمِ 23" -(:23)آية   ".َشَفتَا الصِّ

تافاه، غيار قابال للتعلايم وسايموي ويهلاك لانقص أماا الغباي فحديثاه . فحديث الصديق يقود للتوباة(. 11)راجع آية 
 .حكمته

 
 " َبَرَكُة الرَّبِّ ِهَي ُتْغِني، َوَس َيِزيُد َمَعَها َتَعًبا22" -(:22)آية 

يخطااا ماان يظاان أنااه بوساايلة عالميااة غاشااة يزيااد ثروتااه فااأي ظلاام أو غااش فيااه خااراب أمااا بركااة الاارب لماان يطيااع 
. عتداخ اآلخارينإ إلنسان العالمي حين يصنع ثروته يتعب ليحميها من ا= وس يزيد معها تعب. وصاياه فهي تغني

وتعنااي أن بركااة الارب أهاام بمااا ال يقااس ماان تعااب . أماا ماان يعطيااه لناا هللا ماان بركاااي يحمياه ماان إعتااداخ اآلخارين
يزياد وهاذه تقاال لمان يحمال هماًا ل. فاإلنسان علياه أن يعمال ويجاهاد وباال كسال لكان هللا هاو الاذي يباارك. اإلنسان

 .ثروته ويضمن مستقبله
 

ْحِا، َأمَّا اْلِحْكَمُة َفِلِذي َفْهمٍ 23" -(:23)آية   ". ِفْعُل الرَِّذيَلِة ِعْنَد اْلَجاِهِل َكالضِّ
ن نبهااه أحااد أن تصاارفه خاااطا يسااتهزئ بااهو األحمااق يفعاال الخطيااة بساارور فهااو أعمااى ال يااري،  الجاهــل ــا  .ا  َأمَّ

، فكماا شارح  ينفار خا فاًا مان الخطياةوتجاده . أن يتباع وصاايا هللا  مان يفهام يكاون قارارهأماا =  اْلِحْكَمُة َفِلِذي َفْهـمٍ 
. فمان يخااي هللا يجاد البركاة فاى حياتاه ويضامن أبديتاه. سليمان الحكايم مان قبال أن رأس الحكماة هاو مخافاة هللا 

 .ومخافة هللا تظهر فى طاعة الوصية 
 

يِر ُهــوَ 24" -(:25-24)اآليــات  ــرِِّ ــدِّيِقيَن ُتْمــَنحُ  َخــْوُف الشِّ ْوَبَعــِة َفــاَل َيُكــوُن 25. َيْأِتيــِه، َوَشــْهَوُة الصِّ َكُعُبــوِر الزَّ
دِّيُق َفَأَساٌس ُمَؤبَّدٌ  يُر، َأمَّا الصِّ رِِّ  ". الشِّ

الشرير ال يعري معنى السالم الداخلي مهما تظاهر بذلك، وهو دا مًا في خوي من المستقبل، وليسي له الحكمة 
وهاذا الشارير . أن يتاوب، ومان المؤكاد أن ماا يخااي مناه فساوي يحادث، فهاذا نتيجاة طبيعياة للشارالتي بها يقارر 

يماناه مبنياين . يزيله هللا بعاصفة غضبه أما الصديق فشهوة قلبه هي إرضاخ هللا وشاهوة قلباه فاي الساماخ ورجااؤه وا 
 .على أساس ثابي دا م، وسيحصل على ما يشتهيه

 
 ".ْسَناِن، َوَكالدَُّخاِن ِلْلَعْيَنْيِن، َكذِلَا اْلَكْساَلُن ِللَِّذيَن َأْرَسُلوهُ َكاْلَخلِّ ِلألَ 26" -(:26)آية 
هكذا يحدث لك إذا أرسلي شاخص كساالن . يلهب العينين= والدخانحامض قوي يجعل األسنان تضرس = الخل

ومصايبة أن يوجاد . ليفي تنفياذها فهاو ال يهاتم إن نجحاي المهماة أو فشا أغير مكترث وكلفته بمهمة، فهذا يتباط
 ".ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة"وسط الخدام شخص كهذا، هذا يسمع القول المرعب 
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ـدِّيِقيَن ُمَفـرٌِِّح، َأمَّـا 28. َمَخاَفُة الرَّبِّ َتِزيـُد اأَليَّـاَم، َأمَّـا ِسـُنو اأَلْشـرَاِر َفُتْقَصـرُ 27 " -(:31-27)اآليات  ُمْنَتَظـُر الصِّ
ــمِ 29. ِر َفَيِبيــدُ َرَجــاُء اأَلْشــرَا ْث ــاِعِلي اإِل ، َواْلَهــاَلُا ِلَف ــًدا، 31. ِحْصــٌن ِلالْســِتَقاَمِة َطِريــُق الــرَّبِّ ــْن ُيَزْحــَزَح َأَب ــدِّيُق َل اَلصِّ

 ". َواأَلْشرَاُر َلْن َيْسُكُنوا اأَلْرَض 
( 38)وفارح ( 31)هام حيااة هنا مقارنة بين األشرار واألبرار وتنطبق على الحياة الحاضرة واألبدية فبينماا األبارار ل

نجاااد األشااارار تقصااار .  فاااأفراح األبدياااة التاااي ينتظرهاااا الصاااديقون أكيااادة =ْح رِِّ ر الصـــديقين ُمَفـــُمْنَتَظـــ (.33)وقاااوة 
كاان  وأمـا رجـاء األشـرار فيبيـد. فالخطياة لهاا أثارهاا المادمرة علاى الصاحة والعمار= سنو األشرار تقصر= حياتهم

 .وهو سيبيد فاألرض كلها ستزول. رجاخ األشرار في مجد هذا العالم
 

ــات  ــعُ 33" -(:32-33)اآلي ــِب َفُيْقَط ــاُن اأَلَكاِذي ــا ِلَس ــَة، َأمَّ ــُت اْلِحْكَم ــدِّيِق ُيْنِب ــُم الصِّ ــاِن 32. َف ــدِّيِق َتْعِرَف ــَفتَا الصِّ َش
، َوَفُم اأَلْشرَاِر َأَكاِذيبُ   ".اْلَمْرِضيَّ

(. 21:13ماي)واللسان يدين صاحبه أو يبرره . ما في قلبهنجد هنا مثلين عن اللسان، فحديث كل إنسان يكشي 
 يسلك بالبر يمتلا من الروح القدس روح الحكمة ، والذى (3::3جا)وهللا يعطي الصديق حكمة كمكافأة على بره 

فهاو بحكمتاه يعاري ماا = شفتا الصديق تعرفـان الُمرِضـىَّ = والصديق يمجد هللا الذي أعطاه الحكمة بلسانه وأقواله
 .هللا فيقوله يرضى
أن اللسان يقود الحياة كلها بمعنى أنه لو تقدس اللسان بكالم تسبي  يتقدس القلب ( 2يع)نفهم من : ملحوظة

أي ما " من فضلة القلب يتكلم اللسان"ونسمع السيد المسي  يقول . والحياة فاللسان مثل الدفة تقود السفينة كلها
معًا نفهم أن نبدأ بأن نلجم ألسنتنا ونرغم أنفسنا على أن نقول ما وبوضع الفكرتين . نقوله يفض  ما في قلوبنا

يمجد هللا وال نتكلم بالباطل وال بالغش وال بالكذب وال كلماي نجسة بطالة، وكمكافأة من هللا يقدس القلب ويعطي 
والحكمة  متناعنا عن الكالم البطال هو جهادناإ. ومن مخزون هذه الحكمة سينطق اللسان بأقوال حكمة. حكمة

يا ربي "لذلك فهناك من يدرب نفسه على صالة يسوع . التي تنسكب علينا هي من نعمة هللا ليس لنا فضل فيها
وهناك من يدرب نفسه على ترديد تسابي  وألحان وتماجيد، وهناك من يدرب " يسوع المسي  ارحمني أنا الخاطا

.المزامير تحفظه المزامير باخ قالوا من يحفظوالقديسين األ. نفسه على حفظ المزامير
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 
ِحيُح ِرَضاهُ 3" -(:3)آية  ، َواْلَوْزُن الصَّ  ". َمَواِزيُن ِغشٍِّ َمْكَرَهُة الرَّبِّ

. تجااه البشار هاي أماناة تجااه هللا ولانعلم أنناا إنماا نعامال هللا، إذًا األماناة. الغش يشير لعدم اساتقامة القلاب ماع هللا
من الخطر .. وهللا سيحمي هذا اإلنسان من شرورنا وخداعنا ،ولنالحظ أنه إذا خدعنا إنسان فنحن نخطا إلى هللا

 .أن نسلك بحسب ذكاخ العالم
 

 ".تَْأِتي اْلِكْبِرَياُء َفَيْأِتي اْلَهَواُن، َوَمَع اْلُمَتَواِضِعيَن ِحْكَمةٌ 2" -(:2)آية 
والكبرياااخ هااو عكااس . (1:::1شإ)برياااخ خطيااة غياار مقبولااة ماان هللا تمامااًا، باال أن هللا يسااكن عنااد المتواضااع الك

فهاو طبيعة هللا المتواضع وهذا ظهر فى تجسده وفدا ه ، ونقول أن الوحيد الذى يمكنه أن يتواضاع هاو هللا فقاط ، 
تواضااع . ي نناازل ونحاان أصااال ماان أساافل ناازل فهااذا هااو التواضااع ، ولكاان نحاان التااراب كياا وحااده العااالى ، فااذذا

اإلنسان يعنى فقط أن يدرك حقيقته وأنه تراب ، وقيمتاه الحقيقياة هاى فاى ساكنى هللا عناده، ولكان كياي يساكن هللا 
وكيااي . وماان يسااكن هللا عنااده تسااكن عنااده الحكمااة .عنااده وهللا العااالى يناازل ، وهااو الااذى ماان أساافل يريااد الصااعود

وكيي أشعر بالكبرياخ تجااه إنساان بينماا أنناى تاراب وهاو  .يعتمد على هللا في كل شا يتكبر اإلنسان الترابي وهو
 !فما الفرق ؟. تراب مثلى ، والمسي  الذى فيه هو المسي  الذى فىَّ 

  
 ".ِاْسِتَقاَمُة اْلُمْسَتِقيِميَن َتْهِديِهْم، َواْعِوَجاُج اْلَغاِدِريَن ُيْخِرُبُهمْ 3" -(:3)آية 

أماا  ( 1: 1تي 3النص  ....ل روح هللا لم يعطنا روح الفشل ب= ) القدس يهدي ويرشد المستقيم الروح = تهديهم
 .المعوج فهو يحزن الروح ويطف ه وبالتالي ال يجد إرشاد من الروح فيضل وتكون النتيجة خرابه

 
ي 4" -(:4)آية  َخِط، َأمَّا اْلِبرُّ َفُيَنجِِّ  ". ِمَن اْلَمْوتِ َس َيْنَفُع اْلِغَنى ِفي َيْوِم السَّ

. يااوم يصااب هللا جااام غضاابه علااى الخاااطا سااواخ علااى األرض أو فااي الحياااة األخاارى بعااد المااوي= يــوم الســخط
وفاى الثاوراي الشاعبية الدموياة  (.13:1حاز)المه في ياوم الساخط أوالِغن ي ال يحمي صاحبه بل قد يكون سببًا في 

 .يذب  الفقراخ األغنياخ
 

يُر َفَيْسُقُط ِبَشرِِّهِ ِبرُّ ا5" -(:6-5)اآليات  رِِّ ُم َطِريَقُه، َأمَّا الشِّ ـا اْلَغـاِدُروَن 6. ْلَكاِمِل ُيَقوِِّ ـيِهْم، َأمَّ ِبرُّ اْلُمْسـَتِقيِميَن ُيَنجِِّ
 ". َفُيْؤَخُذوَن ِبَفَساِدِهمْ 

أن يساالك اإلنسااان فااي طريااق الباار فهااو بااذلك يضاامن أن يكااون فااي أمااان، وحتااى إن كانااي لااه سااقطاي وضااعفاي 
. أماا مان يسالك فاي الشار فساتكون عقوبتاه هاي شاره نفساه .الكامـل يقـوم طريقـه بر= ويحفظاه   سيقوم طريقهفاهلل
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ويسااقط .. ( دانيااال/ مردخاااي/ سااتيرإ)وهللا ينجااي المسااتقيم . الزانااي عقوبتااه أمااراض الزنااا وفضااا   خطيتااه: مثــال
حمار وغارق المصاريين فاي البحار وهام ونالحظ نجاة الشعب من الغارق فاي البحار األ.. ( هامان)األشرار مكانهم 

 .األقوي
 

يٍر َيْهِلُا َرَجاُؤُه، َوُمْنَتَظُر اأَلَثَمِة َيِبيدُ 7" -(:7)آية   ".ِعْنَد َمْوِت ِإْنَساٍن ِشرِِّ
ما هو رجاخ الشرير؟ الشرير يأمل في إمتالك شهواي وغنى هاذا العاالم، فاذذا مااي الشارير تهلاك شاهواته وكال ماا 

ما الذي ينتظره األثيم؟ بنفس المنطق فهو يجري وراخ = ومنتظر األثمة سيبيد . يذهب معهال على األرضاكتنزه 
إال أن أصاال الكلمااة . شاارور العااالم وهااي سااتبيد بالنساابة لألثاايم عنااد موتااه، أو سااتبيد تمامااًا عنااد فناااخ هااذا العااالم

ماراض أبال هنااك . وسيخزى ويبيد يشير للرجاخ المؤسس على القوة البشرية ومثل هذا الرجاخ البد" منتظر األثمة"
 .ومن يعتمد على إنسان قوى سيأتى يوم ويموي هذا القوى فعلى من سيعتمد  .موال الدنيا أال شفاخ منها بكل 

 
يُر َمَكاَنهُ 8" -(:8)آية  رِِّ يِق، َوَيْأِتي الشِّ دِّيُق َيْنُجو ِمَن الضِّ  ". اَلصِّ

 . ودانيال ومن وشوا بهراجع قصة استير ومردخاي وهامان والشعب وفرعون 
 

دِّيُقونَ 9" -(:9)آية   ".ِباْلَفِم ُيْخِرُب اْلُمَناِفُق َصاِحَبُه، َوِباْلَمْعِرَفِة َيْنُجو الصِّ
المنااافق بفمااه المعسااول يخاادع صااديقه ويغويااه بكلماتااه فينقاااد وراخه وفااي هااذه الحالااة ساايخرب المنقاااد، أمااا الااذي 

 .ويرفض اإلنقياد للمنافق فينجو ،يعمل إبليس بواسطتهم ومن، خداعاي إبليس يعري هللا فسيكتشي 
 

دِّيِقيَن َتْفَرُح اْلَمِديَنُة، َوِعْنَد َهاَلِا اأَلْشرَاِر ُهتَافٌ 31" -(:31)آية   ". ِبَخْيِر الصِّ
وال ننكااار أن هنااااك بعاااض (. 3قاااض)وفااارح الشاااعب بهاااالك أبيمالاااك (. 13أي1راجاااع )الشاااعب فااارح بصاااعود داود 

ولكن الكالم هنا عن األغلبية، فاألغلبية تفرح بنجاح البار، فالرجل . يحسدون األبرار على نجاحهماألشرار الذين 
 . الصال  ال يختلي عليه غالبية الناس

 
 ".ِبَبَرَكِة اْلُمْسَتِقيِميَن َتْعُلو اْلَمِديَنُة، َوِبَفِم اأَلْشرَاِر ُتْهَدمُ 33" -(:33)آية 

أنااه بصااالته يناازل الاارب " "أمشااير 3السنكسااار يااوم "قياال فااي ساايرة األنبااا بااوال = ببركــة المســتقيمين تعلــو المدينــة
ونالحظ أناه لاو كاان قاد و ِجاد  فاي سادوم عشارة أبارار لماا كاان ". المطر والندى على األرض ويأتي بالنيل في حينه

 .غضاب هللالشر فيجلب عليها مها ال ِ ع  فالشرير بفساده يفسد المدينة كلها وي   بفم األشرار ُتهدم. هللا قد أهلك المدينة
 .أو يثير من الفتن واإلشاعاي الكاذبة ما يشعل الحروب 

 
 ". اَْلُمْحَتِقُر َصاِحَبُه ُهَو َناِقُص اْلَفْهِم، َأمَّا ُذو اْلَفْهِم َفَيْسُكتُ 32" -(:32)آية 
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- :ما الموقي الذي يجب أن يتخذه الشخص إن أخطأ إليه أحد؟ هنا موقفين
بهذا سيقدم وقودًا لنيران كراهية  ، ولكنهبكلماي جارحة من أخطأ إليه محتقرابذهانة ويثور ل اإلهانة أن يقاب: األول

 .المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم= فالردود العنيفة تجلب عنفًا أكثر. جديدة
اِتم  لام يكان يشاتم عوضاًا = ذو الفهم يسـكت: الثااني وكام  .وداود لام يارد علاى شامعي(. 32:3باط1)فالمساي  إذ ش 

 .احتمل اإلنسان إهانته في صمي امن مشكلة انتهي إذ
 

وِح َيْكُتُم اأَلْمرَ 33" -(:33)آية  ، َواأَلِميُن الرُّ رَّ اِعي ِباْلِوَشاَيِة ُيْفِشي السِّ  ". السَّ
 .راجع قصة أبو مقار حين ستر على األ  الزاني

 
ْعُب، َأمَّ 34" -(:34)آية   ". ا اْلَخاَلُص َفِبَكْثَرِة اْلُمِشيِرينَ َحْيُث َس َتْدِبيٌر َيْسُقُط الشَّ

، أما أن يعتمد أحد على رأيه الشخصاي دون (على أن يكونوا حكماخ)أحكم الناس يحتاج أن يتشاور مع اآلخرين 
نشقاق مملكة إسرا يل)تشاور فهذه حماقة   (.راجع قصة رحبعام وا 

 
 ".َوَمْن ُيْبِغُض َصْفَق اأَلْيِدي ُمْطَمِئن  َضَررًا ُيَضرُّ َمْن َيْضَمُن َغِريًبا، 35 " -(:35)آية 

عالمااة اإلتفاااق علااى موافقااة  وصــفق األيــدى (.33:1عااب)والمسااي  صااار ضااامنًا لعهااد أفضاال ( :-::1)راجااع 
 .الضامن على أن يقوم بسداد الدين إذا تعثر المدان 

 
ُل َكرَاَمًة، َواألَ 36" -(:36)آية  ُلوَن ِغًنىاَْلَمْرَأُة َذاُت النِّْعَمِة ُتَحصِّ  ". ِشدَّاُء ُيَحصِّ

فاالمرأة (. راعاوث/ أبيجايال)قوة الرجل وغناه يكوناان لكرامتاه، وفاي المقابال فهادوخ المارأة ووداعتهاا يكوناان لكرامتهاا 
 .الهاد ة الوديعة تكون محل تكريم الجميع

 
 ".َكدُِّر َلْحَمهُ اَلرَُّجُل الرَِّحيُم ُيْحِسُن ِإَلى َنْفِسِه، َواْلَقاِسي يُ 37" -(:37)آية 

اإلنسااان الاارحيم يبتعااد عاان االنتقااام لنفسااه وعاان المشاااكل فيحيااا فااي هاادوخ، باال هااو يهااتم باااآلخرين، يشاافق علاايهم 
حاين ابتعاد عان ( :3تاك)ونارى بركاة هللا الساحق  يحسـن إلـى نفسـه= ويرحمهم، ومن يهتم باآلخرين يهاتم باه هللا

اكل وكثياار الشااجار، يضااع نفسااه فااي مشاااكل كثياارة بعنفااه، وكثاارة أمااا اإلنسااان القاسااي فهااو كثياار المشاا. المنازعاااي
اإلنساان القاساي يقاول  .يكـدر لحمـه= ة ووجهه مكت ب فهاو يجلاب أتعاباًا علاى نفساهنفسه دا مًا م رَّ المشاكل تجعل 

 (.يوآب)أنه يعري كيي يأخذ حقه بذراعه لذلك يتركه هللا لذراعه 
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يُر َيْكسَ 38" -(:23-38)اآليات  رِِّ ، َوالـزَّاِرُع اْلِبـرَّ ُأْجـَرَة َأَماَنـةٍ اَلشِّ َكَمـا َأنَّ اْلِبـرَّ َيـُؤوُل ِإَلـى اْلَحَيـاِة 39. ُب ُأْجَرَة ِغشٍِّ
ـرَّ َفـِإَلى َمْوِتـهِ  ُر َيـٌد ِلَيـٍد َس يَ 23. َكرَاَهـُة الـرَّبِّ ُمْلتَـُوو اْلَقْلـِب، َوِرَضـاُه ُمْسـَتِقيُمو الطَِّريـقِ 21. َكذِلَا َمْن َيْتَبـُع الشَّ َتَبـرَّ

دِّيِقيَن َفَيْنُجو يُر، َأمَّا َنْسُل الصِّ رِِّ  ". الشِّ
، ( أجارة الغشااش هاى مان نفاس العملاة) أي أجرة الشرير مخادعة فهي ستزول ساريعاً = الشرير يكسب أجرة غش

نباي ولقد صوَّر حجاي ال. فكل ما يعمله الشرير ويبنيه فكأنه يبني على الرمال، سريعًا ما سينهار مع أول عاصفة
، فهنااك  والعكاس لمان يبناي علاى أسااس البار فمكافأتاه أكيادة(. 1::)أجرة الشرير كمن يضعها في كيس مثقاوب 

= يد ليـد س يتبـرر الشـرير. فمن يعيش في سالم داخلي تطول أيامه= البر يؤول إلى الحياة .بركة هللا لهذا البار
الكال بيعمال "أن يقول الخااطا  ؟ أو هل هو عذٌر كاي  دينونة هللا أي لو إتحد األشرار معًا وتآلفوا فهل تبعد عنهم

ونسل الصديقين . أبدًا فأنه ال يتبرر الشرير! ، أو هل يظن األشرار أن كثرة عددهم ستحميهم من عقاب هللا؟"كده
 ألن هللا يكرم من أكرموه وسيكون أمينًا مع الصديقين فيحفظ أوالدهم ويحفظ وعوده، كما فعل ماع إباراهيم= فينجو
 .وحفظ هللا كرسي يهوذا ألجل داود(. 38:11رو)ونسله 

 
 ". ِخزَاَمُة َذَهٍب ِفي ِفْنِطيَسِة ِخْنِزيَرٍة اْلَمْرَأُة اْلَجِميَلُة اْلَعِديَمُة اْلَعْقلِ 22" -(:22)آية 

وهكاذا المارأة الجميلاة . شا غير متجانس ويدعو للسخرية أن نضع خزامة ذهب فاي أناي خنزيارة. أني= فنطيسة
هكاااذا كاناااي )والعقااال يشااامل الحيااااة الروحياااة والنعماااة والحكماااة التاااي يساااكبها هللا علاااى أوالده . ذا كاناااي باااال عقااالإ

 (.أبيجايل
 

 ". َرَجاُء اأَلْشرَاِر َسَخطٌ . َشْهَوُة اأَلْبرَاِر َخْيٌر َفَقطْ 23" -(:23)آية 
أي ماا يأملاه ويشاتهيه فهاو = رجاء الشـريرقلب األبرار يمتلا بأفكار مقدسة وهللا يعطيهم أكثر مما يفتكرون، أما 

 .خطايا ونجاسة وسيكون هذا دينونة له
 

نََّما ِإَلـى اْلَفْقـرِ 24" -(:25-24)اآليات  ُق َفَيْزَداُد َأْيًضا، َوَمْن ُيْمِسُا َأْكَثَر ِمَن الالَِّئِق َواِ  الـنَّْفُس 25. ُيوَجُد َمْن ُيَفرِِّ
ِخيَُّة ُتَسمَُّن، َواْلُمْرِوي هُ   ". َو َأْيًضا ُيْرَوىالسَّ

فماان . والمحساان هنااا تنطبااق علااى النااواحي الماديااة والروحيااة. فالمحساان يعطااي وياازداد(. 1،  3::كااو3)قاارن مااع 
والخادم الذى يخدم كثيرا يأخذ من هللا كثيرا ، فالخاادم الروحاى  .ويزداديخدم اآلخرين ومن يصلي لآلخرين ي عط ي 

طيه ما يتكلم به ، فكالم الروح يمر علاى الخاادم أوال ويروياه قبال أن ياروى يكون كالمه من الروح القدس الذى يع
 .السامع 

 
ْعُب، َواْلَبَرَكُة َعَلى رَْأِس اْلَباِئعِ 26" -(:26)آية   ". ُمْحَتِكُر اْلِحْنَطِة َيْلَعُنُه الشَّ



(شر الحادى عاإلصحاح ) سفر األمثال   
 

 
72 

ا كماا يحادث أن تخفاي وهكاذ)من يخفي الطعام حتى يرتفع سعره فيغتني على حساب جوع الفقراخ بال ربماا ماوتهم 
، أو خاادم يخفاي بركاة أعطاهاا لاه هللا حتاى ال يساتخدمها خاادم آخار وتنساب (صيدلية نوع من الدواخ ليرتفع ساعره

والعكاس فمان يعطاي . له، عمومًا كل مان يمناع بركاة يملاك أن يعطيهاا لمحتااج فاال يعطيهاا يقطاع هللا عناه بركاتاه
األفكااار التاااى يعطيهااا الااروح للخااادم هااى ملاااك  .يليااا إطعمااي أالتااي  رملاااةيعطيااه هللا بكثاارة ، كمااا بااارك الاارب لأل

هذه األفكاار هاى كشامعة منيارة . للجميع وال يص  أن ينسبها الخادم لنفسه ، وهو لن ينقص لو إستخدمها آخرين 
ــى رأس = بركااة هللا فااي حياااة ماان يعطااي وتظهاار .، لااو أشااعلنا منهااا أالي الشااموع لاان ياانقص نوررهااا  البركــة عل

 .على رأسه أي ظاهرة في حياته= ائعالب
 

رُّ َيْأِتيهِ 27" -(:27)آية  رَّ َفالشَّ  ". َمْن َيْطُلُب اْلَخْيَر َيْلَتِمُس الرَِِّضا، َوَمْن َيْطُلُب الشَّ
وماان يطلااب الشاار لآلخاارين فالشاار . ماان هللا، باال يرضااى عليااه الناااس يلــتمس الرضــالآلخاارين  مــن يطلــب الخيــر
 .يصيبه هو نفسه

 
دِّيُقوَن َفَيْزُهوَن َكاْلَوَرقِ 28" -(:28)آية   ".َمْن َيتَِّكُل َعَلى ِغَناُه َيْسُقْط، َأمَّا الصِّ

ـــدِّيُقوَن َفَيْزُهـــوَن  (.13-::11تاااي1+  31:13مااار+  31-18:18راجاااع لاااو)المتكلاااون علاااى أماااوالهم  ـــا الصِّ َأمَّ
 .فهؤالخ بركة حياتهم هى مكافأة من هللا على برهم =  َكاْلَوَرقِ 

 
يَح، َواْلَغِبيُّ َخاِدٌم ِلَحِكيِم اْلَقْلبِ 29" -(:29)ة آي  ". َمْن ُيَكدُِّر َبْيَتُه َيِرِث الرِِّ

الم وضيقاي مستمرة بسبب سوخ سالوكه أو بتباذير أموالاه أمن يتسبب في أن يكون أهل بيته في = من يكدر بيته
هاواًخ وذلاك ألن الكال ساينفض عناه يوماًا أي كمن يصاير ال شاا فهاو إمتلاك = يرث الريح. أو سوخ تربيته ألوالده

فمهماا ارتفاع الغباي وارتفاع مقاماه، فهاو لان يساتطيع أن يرتفاع أماام مان فياه حكماة = الغبي خادم لحكيم القلب. ماا
وهكااذا علينااا أن نطيااع هللا ونخدمااه فاانحن أمااام هللا أغبياااخ وحكمتااه (. بااولس وفسااتوس/ دانيااال وبيلشاصاار)المسااي  

 .ض على مشي تهغير محدودة، فهل نعتر 
 

دِّيِق َشَجَرُة َحَياٍة، َورَابُح النُُّفوِس َحِكيمٌ 31" -(:31)آية   ".َثَمُر الصِّ
يمان لمن لم يعري = ثمر الصديق شجرة حياة حياة أوالد هللا ورسله وخدامه هي شجرة حياة ثمارها تعطي حياة وا 

ركااة لكاال الناااس حااولهم فيجااذبونهم وتكااون ب صااادر وينااابيع تنبااعالحقيقيااين هاام مفالحكماااخ (. 18:12أع)المسااي  
بقولاه  لاذلك ينبهناا باولس الرساول. وكلمااتهم فيهاا فا ادة لمان يسامعها حياتهم نماوذج يحتاذى وقادوة تجاذب اآلخارين

 (.32-13:3كو1)هكذا كان بولس الرسول = رابح النفوس" أنتم سفراخ والمسي  يعظ بكم"
 

دِّيُق ُيَجاَزى33" -(:33)آية  َُ  ُهَوَذا الصِّ يُر َواْلَخاِط رِِّ  " !ِفي اأَلْرِض، َفَكْم ِباْلَحِريِّ الشِّ
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(. صالة الغروب)ولكنه أخذه عن الترجمة السبعينية ( 18،  11:1بط1)هذا النص أخذه بطرس الرسول في 
كثيرون يقولون من يرينا "فاهلل يبارك للصديق فى حياته وهذه البركة تظهر للجميع  (.21:32لو)وقارن مع 

ر بأن يرى الناس بركاته لألبرار حتى يسلكوا ( 1مز " )ي ، قد أضاخ علينا نور وجهك يا ربالخيرا ، فاهلل ي سَّ
عند هللا  ومجازاة األشرار لها أولوية. وبنفس األسلوب يجازى الشرير على شره فيرتدع اآلخرين  .مثلهم فى البر 

يرُ  َفَكْم ِباْلَحِريِِّ  حتى يوقي الشرور فى العالم ، لذلك يقول رِِّ .الشِّ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
 ". َمْن ُيِحبُّ التَّْأِديَب ُيِحبُّ اْلَمْعِرَفَة، َوَمْن ُيْبِغُض التَّْوِبيَخ َفُهَو َبِليدٌ 3" -(:3)آية 

كاان ماادعي المعرفااة متكباار يريااد أن الحااق ذاتااه لااذلك يقباال أن يااتعلم ول يطلااب ويطلااب الكمااال ، التأدياابماان يحااب 
 .بمعنى جاهل وغبي= بليد. يظهر ذاته ويتعالى على اآلخرين فيرفض التعليم

 
، َأمَّا َرُجُل اْلَمَكاِيِد َفَيْحُكُم َعَلْيهِ 2" -(:3-2)اآليات  اِلُح َيَناُل ِرًضى ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ ، 3. الصَّ ـرِِّ َس ُيَثبَُّت اإِلْنَساُن ِبالشَّ

دِّيِقيَن َفاَل َيَتَقْلَقلُ  َأمَّا  ".َأْصُل الصِّ
فااال شااا ثابااي فااي هااذا العااالم سااوى . وجااه الاارب يضااا علااى الرجاال الصااال  ويثبااي طريقااه ويباركااه ويبااارك نسااله

أي يعلاان أنااه شاارير ويلعنااه فيسااقط = ويحكــم عليــهأمااا طريااق الشاار فااال يثبااي باال ساايدينه هللا . طريااق هللا الصااال 
 .مهما كان نجاحه وقتياً 

 
 ".اَْلَمْرَأُة اْلَفاِضَلُة تَاٌج ِلَبْعِلَها، َأمَّا اْلُمْخِزَيُة َفَكَنْخٍر ِفي ِعَظاِمهِ 4" -(:4)آية 

ومن أعطاه هللا زوجة صالحة يكون سعيدًا كما لو كان جالسًا علاى عارش فهاي . القديسة العفيفة= المرأة الفاضلة
 .ليسي أقل من تاج على رأسه

 
دِّيِقيَن َعْدلٌ َأفْ 5" -(:7-5)اآليات  َكاَلُم اأَلْشرَاِر ُكُموٌن ِللدَِّم، َأمَّا َفُم اْلُمْسـَتِقيِميَن 6. َتَداِبيُر اأَلْشرَاِر ِغش  . َكاُر الصِّ
يِهمْ  دِّيِقيَن َفَيْثُبتُ 7. َفُيَنجِِّ  ". َتْنَقِلُب اأَلْشرَاُر َوَس َيُكوُنوَن، َأمَّا َبْيُت الصِّ

يدبر شرورا ألحد حتى لو أهاناه هاذا الشاخص ، هاو ربماا يتضاايق ويحازن ويثاور  الصديق ال يقبل أن يفكر كيي
أماا الشارير فأفكااره كلهاا إلتاواخ ويادبر مكاياد باالغش . من اإلهانة ، ولكنه ال يفكر فاى تادبير الشار لهاذا الشاخص 

 .والكذب ضد اآلخرين 
يجاااازي أصاااحاب هاااذه وتلاااك بحساااب  وهللا. والعكاااس صاااحي . األفكاااار الصاااحيحة تنشاااا أقاااوااًل وأفعاااااًل صاااحيحةو 

إسااخة سامعة إنساان هاي قتال أدباي )والشرير بكالماه الشارير عان األبريااخ يكاون كمان يكمان للباار ليقتلاه . أفكارهم
يِهمْ  = نجيهتف البرئ عن صدِ يقال شهادةأما ( له  .َفُم اْلُمْسَتِقيِميَن َفُيَنجِِّ
 

 ". اُن، َأمَّا اْلُمْلَتِوي اْلَقْلِب َفَيُكوُن ِلْلَهَوانِ ِبَحَسِب ِفْطَنِتِه ُيْحَمُد اإِلْنسَ 8" -(:8)آية 
 .اإلنسان الحكيم يكون موضع حمد ومدي  الناس

 
ِد َوُيْعِوُزُه اْلُخْبزُ 9" -(:9)آية   ".اَْلَحِقيُر َوَلُه َعْبٌد َخْيٌر ِمَن اْلُمَتَمجِِّ
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ااْر بمظاااهر العظمااة = جــدالمتم. هااذه اآليااة ضااد التظاااهر، فااال معنااى لماان ينسااب لنفسااه مااا لاايس لااه هااو الااذي ي سَّ
فهاو فاي حقيقتاه فقيار ولكناه ماازال مصارًا علاى  ،والغنى، ربما ألنه ولد في بيي غني ولكن لكسله ال يعمل فيفتقار

 .المظهرية، هذا أفضل منه الفقير القادر أن يعول نفسه بعمله بل استطاع أن يقتني خادمًا يساعده في عمله
 

دِِّ 31" -(:31)آية   ". يُق ُيرَاِعي َنْفَس َبِهيَمِتِه، َأمَّا َمرَاِحُم اأَلْشرَاِر َفَقاِسَيةٌ الصِّ
كلما كان اإلنسان بارًا سا رًا في طريق هللا فهو يتشبه باهلل، أو يستعيد الصورة التي خلقه هللا عليهاا أي = الصديق
. ن القساوة واإلثام يسايران معااً ونالحاظ أ. ومن يتشبه باهلل يصير رحيماًا حتاى علاى الحيوانااي( 13:1غل)صورته 

ونالحظ هذا مثاًل ماع بايالطس . الشرير حتى لو أراد أن يمارس الرحمة يكون عمله قاسياً = مراحم األشرار قاسية
 .أنه برئ وهو يعلم ثم جلده وأطلقهالذي إذ أراد أن يرحم المسي  قال أؤدبه 

 
 ". زًا، َأمَّا تَابُع اْلَبطَّاِليَن َفُهَو َعِديُم اْلَفْهمِ َمْن َيْشَتِغُل ِبَحْقِلِه َيْشَبُع ُخبْ 33" -(:33)آية 

وتنطباق اآلياة علاى مان يجاهاد . هنا مقارنة بين مان يجتهاد ويعمال وباين مان يضايع وقتاه وراخ أشاياخ ال قيماة لهاا
 .روحيًا في الحياة الحاضرة وأن ذلك أفضل من السعي وراخ ملذاي العالم

 
دِّيِقيَن ُيْجِديِاْشَتَهى الشِِّ 32" -(:32)آية  يُر َصْيَد اأَلْشرَاِر، َوَأْصُل الصِّ  ".رِِّ

أما . ويحيا كل حياته يشتهى ويحسد الخطاة على شورهم، ولن يجد بركة فى حياته خطايا األشرارالشرير يشتهي 
الشار ولثقته فى هللا وأن هللا يباارك فاى مان يحتارم وصااياه فهاو يارفض مساالك .  الصديق فيثق في هللا ثقة مقدسة

رضاااخ شااهواته َأصــُل الصــديقين  .ويظهاار ثمااار ساالوكه البااار  (ترجمااة أخاارى)يكااون كشااجرة مثماارة هااذا البااار . وا 
 .أى بره سينفعه يوما  "جذر البار يكون مثمرًا " تترجم هكذا  = ُيجدي

 
دِّيُق َفَيْخرُ 33" -(:33)آية  يِر، َأمَّا الصِّ رِِّ َفَتْيِن َشَرُا الشِّ يقِ ِفي َمْعِصَيِة الشَّ  ".ُج ِمَن الضِّ

أماا . الشرير يؤخذ بأقوال فمه التي تكون له كشرك، فاهلل يتركه يسقط بسبب أقواله الباطلة في شرور كثيرة تصيبه
 .ويخلصه من ضيقته يكون هللا له مخلصًا قوياً الصديق في يوم ضيقه 

 
 ".اَفَأُة َيَدِي اإِلْنَساِن ُتَردُّ َلهُ اإِلْنَساُن َيْشَبُع َخْيرًا ِمْن َثَمِر َفِمِه، َوُمكَ 34" -(:34)آية 

وهنااا يشاابه الحكاايم كااالم اإلنسااان بالبااذور . هنااا يحثنااا الحكاايم علااى أن تكااون أقوالنااا وأعمالنااا جياادة لكااي يكاف نااا هللا
هنا يتكلم عن األعمال، = ومكافأة يدي اإلنسان ترد له. التي تبذر، فذن كان كالمه صالحًا فسيجني ثمارًا مماثلة

 .كاني أعمالنا صالحة نجني صالحاً  فذن
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َغَضـُب اْلَجاِهـِل 36. َطِريُق اْلَجاِهِل ُمْسَتِقيٌم ِفي َعْيَنْيِه، َأمَّا َساِمُع اْلَمُشوَرِة َفُهَو َحِكـيمٌ 35  " -(:36-35)اآليات 
 ". ُيْعَرُف ِفي َيْوِمِه، َأمَّا َساِتُر اْلَهَواِن َفُهَو َذِكي  

الصافة الثانياة [ 3]و حكايم فاي عيناي نفساه، متكبار، واثاق مان نفساه، يارفض أن ياتعلم ها[ 1] للجاهلهنا صفتين 
وهنااك  .غضـبه يعـرف فـي يومـه= أنه سريع اإلنفعال ال يحتمل أخطاخ اآلخرين بل ينادفع باأقوال صاعبة فيخطاا

هااو ف الحكــيمأمااا . عليااه غضاابه األحمااق يساايطر . يساايطر علااى غضاابه [ 3]يساامع المشااورة [ 1] للحكــيم صاافتين
 . يضبط نفسه إذا أثير أو أهين، بل هو يستر على أخطاخ اآلخرين مثل سام ويافث اللذان سترا أبيهما

فالحكيم هو مثل كل إنسان، إذا أهين فمن المؤكاد أناه سايثور ولكناه سايكتم ثورتاه . ساتر الفضيحة= ساتر الهوان
وهاو إذا أهاين ال ياتكلم كثيارًا عان جرحاه . نهوال يظهر غضبه، بل ياتحكم فياه، فيكاون قلباه ثاا رًا ولكناه يضابط لساا

هانته بل يخفي ما حدث حتى ال تتضاعي أحزانه  .وا 
 

ـا37" -(:22-37)اآليات  ـاِهُد اْلَكـاِذُب ُيْظِهـُر ِغشًّ ُيوَجـُد َمـْن َيْهـُذُر ِمْثـَل 38. َمْن َيَتَفوَّْه ِباْلَحقِِّ ُيْظِهـِر اْلَعـْدَل، َوالشَّ
ْيِف، َأمَّا ِلسَ  ـْدِق َتْثُبـُت ِإَلـى اأَلَبـِد،، َوِلَسـاُن اْلَكـِذِب ِإنََّمـا ُهـَو ِإَلـى َطْرَفـِة 39. اُن اْلُحَكَماِء َفِشَفاءٌ َطْعِن السَّ َشَفُة الصِّ

اَلِم َفَلُهْم َفَرحٌ 21. اْلَعْينِ  ، َأمَّا اْلُمِشيُروَن ِبالسَّ رِِّ ،  َس ُيِصيبُ 23. اَْلِغشُّ ِفي َقْلِب الَِّذيَن ُيَفكُِِّروَن ِفي الشَّ دِّيَق َشـر  الصِّ
ْدِق َفِرَضاهُ 22. َأمَّا اأَلْشرَاُر َفَيْمَتِلُئوَن ُسوًءا  ".َكرَاَهُة الرَّبِّ َشَفتَا َكِذٍب، َأمَّا اْلَعاِمُلوَن ِبالصِّ

أمااا اإلنسااان . فااالقول الحااق يظهاار أن قلااب صاااحبه مسااتقيم. نجااد هنااا مقارنااة بااين شاافتي الصاادق واللسااان الكاااذب
وأيضًا من يغتاب اآلخرين يكون كمن . ه حقدًا تكون أقواله جارحة كالسيي يطعن القلوب الحساسةالذي يمتلا قلب

 يااتكلم عاان الحاااد اللسااان( 18)وفااي . بااالحق يااتكلم عاان الشااهادة الصااادقة وأنهااا تصاارح ( 11)ففااي آيااة . يطعاانهم
ماان مصااير كاال نااوع ( 13)وفااي  .يطيااب جراحاااتهم والرقيااق اللسااان مااع أصاادقا ه يكااون جارحااا  ، وهااذا فااى هاازاره

طاوبى لصاانعي = أما المشيرون بالسالم فلهـم فـرحنرى أن الغش مصدره القلب والفكر أواًل ( 33)وفي . الشفاه 
 . مصير البار ومصير الشرير( 31)وفي . السالم

 
 ". َحَمقِ اَلرَُّجُل الذَِّكيُّ َيْسُتُر اْلَمْعِرَفَة، َوَقْلُب اْلَجاِهِل ُيَناِدي ِبالْ 23" -(:23)آية 

الرجل الذكي ال يتكلم كثيرًا عن نفسه، ولكنه يتكلم إذا وجد أن هناك حاجة لتعليمه ويتكلم ال لايعلن عان نفساه بال 
 .أما األحمق فيتكلم كثيرًا وكلما تكلم يفض  نفسه. ليشهد للحق

 
 ".اْلِجْزَيةِ َيُد اْلُمْجَتِهِديَن َتُسوُد، َأمَّا الرَّْخَوُة َفَتُكوُن َتْحَت 24" -(:24)آية 

فالمجتهااد يااده تسااود وهااو يعاايش حاارًا ال يخضااع لغيااره أمااا الكسااالن فسيصااير فقياارًا . هااذه اآليااة حااث علااى الجهاااد
 .ويسود عليه المجتهد فيصير عبدًا له يدفع له الجزية

 
 ".اْلَغمُّ ِفي َقْلِب الرَُّجِل ُيْحِنيِه، َواْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة ُتَفرُِِّحهُ 25" -(:25)آية 
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لذلك يجب أن يكون كالمنا مملوخ عطفًا على النااس حتاى ال نكاون ساببًا فاي غمهام . الكالم الطيب مصدر تعزية
 .وألمهم، ومع كل مكسور القلب يجب أن نستخدم كلمة هللا المعزية

 
دِّيُق َيْهِدي َصاِحَبُه، َأمَّا َطِريُق اأَلْشرَاِر َفُتِضلُُّهمْ 26" -(:26)آية   ". الصِّ

أصحابه الذين يسيرون معه  ي ْعِثْر  بطرقه الشريرة والشرير، القديس بقدوته وكلماته يرشد ويهدئ أصدقا ه  اإلنسان
 .ويضلهم 

 
 " .الرََّخاَوُة َس َتْمِسُا َصْيًدا، َأمَّا َثْرَوُة اإِلْنَساِن اْلَكِريَمُة َفِهَي اسْجِتَهادُ 27" -(:27)آية 

 .ًا وال يجتهد ليصيد صيًد فيأكلفالكسالن يموي جوع. حث على االجتهاد
 

 ".ِفي َسِبيِل اْلِبرِِّ َحَياٌة، َوِفي َطِريِق َمْسِلِكِه َس َمْوتَ 28" -(:28)آية 
اآلية هي دعوة لكل واحد أن  هذه. األبدية ويؤدي للحياة بركةمملوخة  سبيل القديسين كله حياة= سبيل البر

طريق الذي سلكه قبلنا أباؤنا القديسين والشهداخ فصاروا أنوارًا وهذا هو ال. يختار طريق هللا فيضمن حياة لنفسه
.وكاني حياتهم هنا على األرض أفضل ولهم اآلن حياة في السماخ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
 ". ْهِزُئ َس َيْسَمُع اْنِتَهارًاَاسْبُن اْلَحِكيُم َيْقَبُل تَْأِديَب َأِبيِه، َواْلُمْستَ 3" -(:3)آية 

 (.1:13قارن مع )بن أن أباه األكثر خبرة هو أكثر حكمة الحكمة الحقة أن يقر اإل
 .يعاند وال يطيع لو إنتهره أبوه =  سيسمع إنتهارا

 
 ".ِمْن َثَمَرِة َفِمِه َيْأُكُل اإِلْنَساُن َخْيرًا، َوَمرَاُم اْلَغاِدِريَن ُظْلمٌ 2" -(:2)آية 

ــم. أي أن ماان ياازرع خياارًا فااي أقوالااه يشاابع خياارًا ماان ثمااار زرعااه= مــن ثمــرة فمــه أي شااهوة = مــرام الغــادرين ظل
 .والغادر هو المتمرد على هللا وهو يشتهي أن يشبع من ثمار ظلمه. الغادرين إرتكاب الظلم

 
 .".َفَلُه َهاَلاٌ  َمْن َيْشَحْر َشَفَتْيهِ . َمْن َيْحَفُظ َفَمُه َيْحَفُظ َنْفَسهُ 3" -(:3)آية 

أي يفات  شافتيه واساعتين متهاورًا فاي = يشحر بشفتيه. يضبط أقواله ويفكر مرة ومرتين قبل أن يتكلم= يحفظ فمه
كالمه، أو ساخرًا ممن أمامه بطريقة هاز ة مبتذلة، متكلمًا بكبريااخ مهاددًا أو متوعادًا وربماا ال يكاون لاه قادرة علاى 

ومثااال لضابط اللساان نجااد داود وعكساه شامعى مثااال لمان يشااحر (. 2راجااع ياع)وعان ضاابط اللساان والفام . التنفياذ
 .قال أحدهم أن هللا خلق لنا عينان لنرى كثيرًا وأذنان لنسمع كثيرًا ولسان واحد لنتكلم قليالً . بشفتيه

 
 ". نُ َنْفُس اْلَكْساَلِن َتْشَتِهي َوَس َشْيَء َلَها، َوَنْفُس اْلُمْجَتِهِديَن َتْسمَ 4" -(:4)آية 

 .وروحيًا من ال يجتهد في طريق هللا لن يعري لذة هذا الطريق. هي حث على الجهاد
 

يُر ُيْخِزي َوُيْخِجلُ 5" -(:6-5)اآليات  رِِّ دِّيُق ُيْبِغُض َكاَلَم َكِذٍب، َوالشِّ رُّ 6. اَلصِّ اَْلِبرُّ َيْحَفُظ اْلَكاِمَل َطِريَقُه، َوالشَّ
 ََ  ". َيْقِلُب اْلَخاِط

الشارير بكثارة كذباه يصاير = الشـرير يخـزى. بغض كالم الكذب والضالل والزياي فهاو داخلياًا يادين هاذاالصديق ي
أماا الكامال فباره يحفظاه . مكروهًا بل ي ْخِجْل من يعرفه، بل حين يفات  هللا عينياه يكاره هاو نفساه ويخجال مان نفساه

 "يحفظه البر  الذي طريقه كامل"  قرأ االية كذا ت  هو  .من كل مؤامراي وخداعاي إبليس
 

 ". ُيوَجُد َمْن َيَتَغاَنى َوَس َشْيَء ِعْنَدُه، َوَمْن َيَتَفاَقُر َوِعْنَدُه ِغًنى َجِزيلٌ 7" -(:7)آية 
والغني الذي يدعي الفقر خوفًا . الحكيم هنا يهاجم النفاق، فالفقير الذي يدَّعي الثراخ ليجد التوقير الذي يلقاه الغني

والغناي لايس مطالباًا أن يكشاي للنااس عان ثروتاه ولكان فاي . كالهماا كااذبين. حاد بشاامن الحسد أو أن يطالباه أ
واآلية تفهم بطرياق آخار أيضاًا فاالفقير . نفس الوقي ال ي ْقب ل أن يجلس وسط الناس مدعيًا الفقر وأنه ال يملك شا
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أعطاه هللا لكناه يحياا  والغنى الذي. الذي يريد أن يعيش على مستوى األغنياخ يضر نفسه ويتسبب في خراب بيته
( فقاراخ روحياااً )وتفهام اآليااة روحياًا باأن هنااك أشارار . فاي بخال وشا  هاو يحارم عا لتااه مان بركااي أعطاهاا لهام هللا

كما رفض موسى أن )وهناك من أعطاهم هللا كثيرًا ولكنهم في صغر نفس يرفضون الخدمة . لكنهم يدعون التدين
 (.يذهب أواًل فغضب هللا عليه

 
 ".ِفْدَيُة َنْفِس َرُجل ِغَناُه، َأمَّا اْلَفِقيُر َفاَل َيْسَمُع اْنِتَهارًا8" -:(8)آية 

فااالغني قااد يسااتفيد ماان غناااه لياادفع فديااة . هنااا الحكاايم يشاارح أنااه كمااا أن للغنااي مميزاتااه فااالفقير أيضااًا لااه مميزاتااه
ر فاال يوجاد مان يهادده أو يضاايقه بال يحياا أما الفقيا( الفدية تدفع حتى يتركونه حيًا أو يتركوا أمالكه وال ينهبونها)

فااال يجااب أن يحسااد الفقياار غنيااًا علااى غناااه، فغناااه قااد يكااون سااببًا أن . فااي سااالم فااال يوجااد عنااده مااا يخاااي عليااه
 . يطمع فيه الناس فيتعرض للخطر

َُ 9" -(:9)آية  دِّيِقيَن ُيَفرُِِّح، َوِسرَاُج اأَلْشرَاِر َيْنَطِف  ". ُنوُر الصِّ
ثمااار )وهااذا يكااون منياارًا، هااو ي فاارح ( زيااي النعمااة)ملااوخ بااالروح القاادس هااو كالمصااباح المملااوخ بالزيااي الصااديق الم
 1ياو)وهذا معنى من آمن بى تجرى من بطنه أنهاار مااخ حاى  ح من حولهويفيض على اآلخرين في فرِ ( الروح فرح

ى حين ولكنها البد وستظهر أما وأفراح الصديقين أكيدة مثل نور الشمس، قد تحيط بها السحب إل. (23 – 21: 
فالبااد وسااينطفا، ففاارح الشاارير يهاارب منااه والبااد أن يتحااول إلااى حاازن،  ،الشاارير فحتااى لااو أضاااخ للحظااة سااراجه

 .فأفراح األشرار هي من صنعهم، مصباحهم هم أضاخوه وليس هللا، إذًا ال يثبي
 

 ". َمَع اْلُمَتَشاِوِريَن ِحْكَمةٌ اَْلِخَصاُم ِإنََّما َيِصيُر ِباْلِكْبِرَياِء، وَ 31" -(:31)آية 
مثاال جادعون ماع أهال )التمسك بالكرامة بحماقة يسبب نازاع باال حال، أماا الوداعاة فهاي ساريعًا ماا تبطال الخصاام 

هااام ماان يقبلااون أن يسااامعوا المشااورة، وال يتخااذون قااارارًا بذناادفاع، باال يسااامعون فااي وداعاااة = المتشــاورين(. أفاارايم
 (.سمع وصية هللاوتنطبق على من ي)وتواضع 

 
 " .ِغَنى اْلُبْطِل َيِقلُّ، َواْلَجاِمُع ِبَيِدِه َيْزَدادُ 33" -(:33)آية 

 .من يعمل بكده= الجامع بيده. الثروة المحصلة بالباطل وبغير حق تكون بال بركة= غنى البطل
 

ْهَوُة اْلُمتَ 32" -(:32)آية   ". مََّمُة َشَجَرُة َحَياةٍ الرََّجاُء اْلُمَماَطُل ُيْمِرُض اْلَقْلَب، َوالشَّ
وكلماا كاان الرجااخ فاي شاا ( 2-1:1ياع)ما ياؤذي الانفس أنهاا تشاتهي وال تجاد تحقيقاًا لرغباتهاا = الرجاء المماطل

والعكاس لاو تماي شاهوة إنساان، أي لاو اشاتهى  يمـرض القلـب= الم الانفسأشبه أكيد ثم ال يتحقاق بقادر ماا تكاون 
لااذلك كاال ماان يضااع ثقتااه . فهااذا يكااون لااه كمصاادر حياااة يحيااي مااواي نفسااه الشــهوة المتممــة= وتمنااى شااي ًا ونالااه
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ورجاؤه في هذا العاالم الباطال الزا ال سايخزى حاين يبياد العاالم، أماا مان وضاع رجااؤه فاي المساي  وفاي نصايبه فاي 
 .السماخ فسيجد المسي  له شجرة حياة ويكون هو نصيبه األكيد

 
 ".ُيْخِرُب َنْفَسُه، َوَمْن َخِشَي اْلَوِصيََّة ُيَكاَفأُ  َمِن اْزَدَرى ِباْلَكِلَمةِ 33" -(:33)آية 

وماااذا كااان . رمياااخإفرعااون إزدرى بكااالم موسااى، وأربعااة ملااوك يهااوذا األواخاار إزدروا بكااالم = مــن ازدرى بالكلمــة
 . وهكذا كل من يزدري بكلماي النص  الحكيمة .يخرب نفسه= نصيب كل منهم

 
 ". يِم َيْنُبوُع َحَياٍة ِلْلَحَيَداِن َعْن َأْشرَاِا اْلَمْوتِ َشِريَعُة اْلَحكِ 34" -(:34)آية 

الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة من يطيعهما يحفظ نفسه من = ينبوع حياةتترجم الشريعة للحكيم = شريعة الحكيم
 .أشراا الموتحيل إبليس التي هي 

 
 ".مَّا َطِريُق اْلَغاِدِريَن َفَأْوَعرُ اَْلِفْطَنُة اْلَجيَِّدُة َتْمَنُح ِنْعَمًة، أَ 35" -(:35)آية 

طريق القديسين ليس فقط حلو في نهايته بال هام يعيشاون فاي ساالم أثنااخ حيااتهم علاى األرض، والقديساين كاناي 
أما . هؤالخ يكونون مقبولين عند هللا والناس، في سالم مع هللا ومع الناس. إذ اختاروا هذا الطريق فطنة جيدةلهم 

 .إلى جهنم مفروش أيضًا باألشواك التي هي ثمر شره وخطاياه الشرير فطريقه
 

 ". ُكلُّ َذِكيِّ َيْعَمُل ِباْلَمْعِرَفِة، َواْلَجاِهُل َيْنُشُر ُحْمًقا36" -(:36)آية 
أمااا الجاهاال فهااو مناادفع وال . هااو ماان يطيااع وصااايا هللا فيمتلااا حكمااة، وهااذا يتشاااور ويأخااذ قااراره بهاادوخ= الــذكي
 .معدن كالهما يظهر للناس. أي يكتشي الناس حماقته أينما ذهب= مقاً وينشر حيتشاور 

 
ِفيُر اأَلِميُن ِشَفاءٌ 37" -(:37)آية  ، َوالسَّ رِِّ يُر َيَقُع ِفي الشَّ رِِّ  ".اَلرَُّسوُل الشِّ

فالرسول الشارير هاو مان ياذهب . هنا مقارنة بين رسول أمين جدير بالثقة ويعتمد عليه وبين رسول ال يعتمد عليه
أي = فشـفاءأماا الرساول األماين فاي إرسااليته . ليتفاوض بالنياباة عمان أرساله فيفشاي ساره ويفساد صافقة صااحبه 

وكاال رساال . األول يتساابب فااي زيااادة الناازاع والثاااني يصاال  بااين األطااراي. يضاامن نجاااح ماان أرسااله فااي مأموريتااه
حاملين كلماي المسي  التاي فيهاا " بنا نسعى كسفراخ كأن المسي  يعظ"وخدام المسي  يجب أن يكونوا رساًل أمناخ 

 .شفاخ للمتألمين
 

 ". َفْقٌر َوَهَواٌن ِلَمْن َيْرُفُض التَّْأِديَب، َوَمْن ُياَلِحظ التَّْوِبيَخ ُيْكَرمُ 38" -(:38)آية 
 .المتواضع الذي يقبل التعليم يكون هذا لكرامته
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ْهَوُة اْلَحاِصَلُة َتُلذُّ النَّفْ 39" -(:39)آية  رِِّ اَلشَّ  " .َس، َأمَّا َكرَاَهُة اْلُجهَّاِل َفِهَي اْلَحَيَداُن َعِن الشَّ
وماا أحلااى أن (. 1،  1::مااز)هللا أعطاناا أن تكاون لنااا شاهواي مقدسااة تجاهاه وماان يحصال عليهااا يجاد لااذة وفارح 

أماا . فسأي الرغباة متاى تماي تكاون ساببًا للاذة الان= فالشهوة الحاصلة تلذ الـنفستكون لنا شهوة مقدسة وتتحقق 
الجهااال فيكرهااوا أن يتركااوا شاارورهم أو يحياادوا عنهااا فهاام ال يشااتهون سااوى إرضاااخ غرا اازهم لااذلك ال يعرفااون الفاارح 

ولنالحظ أن الشهوة المقدسة أى أن يكاون هنااك حالاة شابع بااهلل هاى الشاهوة الوحيادة التاى يمكان لهاا أن . الحقيقي
سعى إلرضاخ شهواته فلن يجد لذة للنفس بال يعايش فاى شاقاخ تكتمل فتتلذذ النفس بها ، أما الجاهل الذى يعيش ي

. كال ماا يعرفاه هاو إشاباع لاذاي جساده ، ال يادرى شاي ا عان لاذة الانفس وساالم القلاب الاداخلى . ال يدرى مصدره 
ولجهله بأفراح الروح إن دعوته ليتذوقها يسخر من هذه الدعوة ويرفض ترك طريق لذة الجسد الطريق الذى يعرفاه 

مان " وهذا ما قاال عناه رب المجاد . هل طريق شبع الروح والنفس ، هو ال يفهم سوى طريق لذاي الجسد ، إذ يج
ولكن من يشارب مان المااخ الاذى أعطياه أناا فلان يعطاش إلاى األباد بال المااخ . يشرب من هذا الماخ يعطش أيضا 

فالجاهال ال يادرى أن اإلنساان .  (11،  12:  1ياو" )الذى أعطيه أنا يصير فيه ينبوع مااخ ينباع إلاى حيااة أبدياة 
ذا شبعي الاروح . هو ليس جسد فقط ، بل جسد ونفس وروح  ذا شبعي الروح تشبع النفس بل والجسد أيضا ، وا  وا 

ولناارى كياي عاااش األباااخ السااواح علااى . لكان شاابع الجسااد ال عالقااة لاه بشاابع الااروح . يكاون لفنسااان حياااة أبديااة 
ما الذى دفع هؤالخ لترك طريق إشباع الجسد إن . ياخ بالروح ولهم حياة أبدية قليل جدا من الطعام ولكن كانوا أقو 

 .هؤالخ وجدوا الجوهرة كثيرة الثمن فباعوا كل آللا الدنيا أى كل لذة للجسد . لم يكونوا قد تذوقوا ما هو ألذ 
 

 ". ُيَضرُّ  اَْلُمَساِيُر اْلُحَكَماَء َيِصيُر َحِكيًما، َوَرِفيُق اْلُجهَّالِ 21" -(:21)آية 
 (.رحبعام كمثال)يعري اإلنسان من أصدقا ه، فمن يصادق حكماخ يصير مثلهم والعكس 

 
دِّيُقوَن ُيَجاَزْوَن َخْيرًا23" -(:22-23)اآليات  رُّ َيْتَبُع اْلَخاِطِئيَن، َوالصِّ اِلُح ُيـوِرُث َبِنـي اْلَبِنـيَن، َوثَـْرَوُة 22. اَلشَّ اَلصَّ

َِ ُتْذَخُر ِللصِِّ   ". دِّيقِ اْلَخاِط
بركااة هللا تظهاار مااع الصااديق حتااى أجيااال بنااي بنيااه، فثروتااه ال و  ،ناارى هنااا مجااازاة هللا العادلااة فالشاار يتبااع الشاارير

لاايس فقااط أمااوااًل وممتلكاااي باال صااالحًا وخياارًا وتعاااليم  والصــالح يــورث بنــي بنيــه. تتباادد باال تنتقاال إلااى بنااي بنيااه
ير فسرعان ما يخسر ما جمعه بل ياذهب أليادي الصاديق األكثار أما الشر  . (:2رإبنى ركاب )صالحة ووصاياه 

 (.11:132مز)أمانة 
 

 ". ِفي َحْرِث اْلُفَقرَاِء َطَعاٌم َكِثيٌر، َوُيوَجُد َهاِلٌا ِمْن َعَدِم اْلَحقِِّ 23" -(:23)آية 
ومان .   فبالشا  يحصادوهكذا روحيًا فمن يجاهد كثيرًا يأخاذ كثيارًا ومان يازرع بالشا. الفقير المجتهد ينال ثمرة تعبه

فاالفقير المجتهاد . له وزنااي قليلاة ماع اجتهااده يصاير لاه كثيار، هاو كاان أميناًا علاى القليال فأقاماه هللا علاى الكثيار
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َوُيوَجــُد َهاِلــٌا ِمــْن َعــَدِم  = يخساار مااا عناادهويسالك بأمانااة يكسااب ويكااون لااه الكثياار والعكااس فماان ال يساالك بااالحق 
 .اْلَحقِِّ 

 
 ".َيْمَنُع َعَصاُه َيْمُقِت اْبَنُه، َوَمْن َأَحبَُّه َيْطُلُب َلُه التَّْأِديبَ  َمنْ 24" -(:24)آية 

لااايس مااان المحباااة أن يتااارك األب ابناااه باااال تأدياااب، فتنماااو فاااي داخلاااه مياااول وناااوازع خاط اااة تسااابب لاااه خاااراب فاااي 
رًا يسااهل ثنيااه المسااتقبل، وتأديااب االباان الصااغير أسااهل ماان تقااويم الكبياار فالغصاان الاارخص أي الااذي مااازال أخضاا

 (.قيل أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر)
 

دِّيُق َيْأُكُل ِلَشَبِع َنْفِسِه، َأمَّا َبْطُن اأَلْشرَاِر َفَيْحتَاجُ 25" -(:25)آية   ".اَلصِّ
وهذا عكس األشرار فهم بال بركة ودا مًا يشعرون بعدم . الصديق قد يكون له قليل ولكنه يشبع ألن له بركة

.ونالحظ النهاية فالغني اشتهى قطرة ماخ وهو في الجحيم. الشبع
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
 ". ِحْكَمُة اْلَمْرَأِة َتْبِني َبْيَتَها، َواْلَحَماَقُة َتْهِدُمُه ِبَيِدَها3" -(:3)آية 

 .والعكس. كون الحياة العا لية مستقرة في بيتهاالمرأة الحكيمة بقدوتها الصالحة تبنى بيتها وت
 

، َواْلُمَعوُِِّج ُطُرَقُه َيْحَتِقُرهُ 2" -(:2)آية  اِلُا ِباْسِتَقاَمِتِه َيتَِّقي الرَّبَّ  ".اَلسَّ
فمن يسلك باستقامة هو إنسان يتقي هللا (. :-3:13صم1+  3::يو1)السلوك العملي ي ظهر حقيقة ما في القلب 

 .والعكس صحي  فيخاي أن يعوج طرقه، في قلبه ويكرمه
 

 ".ِفي َفِم اْلَجاِهِل َقِضيٌب ِلِكْبِرَياِئِه، َأمَّا ِشَفاُه اْلُحَكَماِء َفَتْحَفُظُهمْ 3" -(:3)آية 
وكالماه هاذا يكاون كقضايب يضارب اآلخارين وياؤذيهم ولكناه فاي نفاس . كالم الجاهل مملوخ كبرياخ وأخطااخ تديناه

 (.:3،  :3،  11،  8:1دا +  1::8مز)الجاهل  الوقي هو قضيب تأديب لهذا
 

 ". َحْيُث َس َبَقٌر َفاْلَمْعَلُف َفاِرٌغ، َوَكْثَرُة اْلَغلَِّة ِبُقوَِّة الثَّْورِ 4" -(:4)آية 
وهكذا من يهمال . إهمال الزراعة طريق للفقر، وهناك من يبيع بقره ألنه يسبب قذارة في المذاود وهو يريدها نظيفة

أماا الخاادم . جد مخدومين، أو من يطرد من الخدمة كل خاطا مشاغب دون أن يصبر علاى خدمتاهخدمته فلن ي
المعلـف . القوي الذي كالثور تكون لاه غلاة وثماار كثيارة، فالخدماة القوياة التاي تشابع النفاوس تجماع الشاعب حولهاا

 1::عااا]افااة األساانان أي ال شااعب ونالحااظ أن القحااط تساابب فااي ن اادرة المحاصاايل وهااذه الناادرة شاابهي بنظ= فــارغ
 ([.أي ال طعام)
 

وُر َيَتَفوَُّه ِباأَلَكاِذيبِ 5" -(:5)آية  اِهُد الزُّ اِهُد اأَلِميُن َلْن َيْكِذَب، َوالشَّ  ".اَلشَّ
 .ويا حبذا لو كاني الشهادة عملية بطاعتنا للوصية. علينا أن نشهد بكلمة هللا فهي الحق

 
 ". اْلِحْكَمَة َوَس َيِجُدَها، َواْلَمْعِرَفُة َهيَِّنٌة ِلْلَفِهيمِ اَْلُمْسَتْهِزُئ َيْطُلُب 6" -(:6)آية 

هو يبحث عن الحقيقة وال يجدها، فهو يسأل ليسخر ال ليتعلم، مثل من كانوا يسألون المسي  ليوقعوا = المستهزئ
رأ لايحكم هاو علاى وهكاذا كاان أغساطينوس أواًل يقا(. 8:32لاو" + )لمن نعطى الجزية هلل أم لقيصار"به ال ليتعلموا 

وبعاد هاذا   . "وجدته مثل كتب شيشرون الفيلسوي إن لام يكان أقال "  الكتاب المقدس لذلك لم يستفد شي ًا بل قال
المقادس وأناي فوقاه أي  حينماا تقارأ الكتااب"   عري أغساطينوس قيماة الكتااب المقادس فكاان يقارأ وهاو يبكاي وقاال

ذا قرأته وأني تحته أ لان يتارك لاه  فتشاامي السااخر. "ساتفهمهتاتعلم حين اذ  ي بتواضاع لكايلتحكم عليه لن تفهمه وا 
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ن أعمومااا ماان يريااد (.:1،  11:12مااي)ولكاان ماان يطلااب هللا بااذخالص يسااهل عليااه الفهاام . مجااااًل لمخافااة الاارب
: 3تاي  3)ن نتجناب المناقشااي الغبياة أوصاانا باولس الرساول أن يعاري والعكاس لاذلك أيعري ويتعلم يعطياه هللا 

 .ن يناقش للجدال هو ال يريد ان يعري فم(  32
 

 ".ِاْذَهْب ِمْن ُقدَّاِم َرُجل َجاِهل ِإْذ َس َتْشُعُر ِبَشَفَتْي َمْعِرَفةٍ 7" -(:7)آية 
فالمتمساك بحماقتاه . إذا اكتشفي أن أمامك رجل جاهل، فكالمه تافه فذهرب من صاحبته لا ال يصايبك ضارر مناه

 (.11،  13:2تي)وخطيته ال يجدي معه حوار 
 

 ".ِحْكَمُة الذَِّكيِّ َفْهُم َطِريِقِه، َوَغَباَوُة اْلُجهَّاِل ِغش  8" -(:8)آية 
والمساايحي يعاري هاادي رحلااة . الحكايم يعااري طريقاه ويعااري كيااي يادبر أمااوره حساانًا فلاه حكمااة تقااوده فاي طريقااه

ري طريقاه فيخارب وبينماا هاو أما غباوة الجاهل فتضلله وبالتالي لن يع. حياته ويعري خطواته التي تقوده للسماخ
وهاو رافاض  وراخ شاهواته ، فقلاب الجاهال ضاال كلاه= غباوة الجهال غش=  يظن أنه يعري الطريق يخدع نفسه

 .فيحرمه هللا من حكمته فيضل نفسه ويغش نفسه لطاعة هللا ولمشورة الحكماخ ،
 

 ". ْسَتِقيِميَن ِرًضىاَْلُجهَّاُل َيْسَتْهِزُئوَن ِباإِلْثِم، َوَبْيَن اْلمُ 9" -(:9)آية 
وال فالجاهل يتمادى في خطيته مساتهينًا بنتا جهاا . كلمة اإلثم تعني أيضًا ذبيحة اإلثم= الجهال يستهزئون باإلثم

إثم غير مؤمن بقوتهاا علاى الغفاران، بال هاو يساخر ممان يقادمون ذباا    ذبيحة =توبة وال إعتراي  يطلب أن يقدم
ومثل هذا لو أخبرته عان مصاير الخااطا يهازأ بماا ( 18:1كو1" )هالكين جهالةوهكذا كلمة الصليب عند ال" . إثم

وينطبااق هااذا أيضااا علااى ماان يخطااا معتماادا علااى أنااه سااوي يقاادم ذبيحااة ، أو كمااا يحاادث اآلن علااى ماان  .تقااول
فبـــين المســـتقيمين والعكاااس  .يخطاااا بذرادتاااه معتمااادا علاااى سااار اإلعتاااراي ، فمثااال هاااؤالخ هااام يساااتهز ون بالسااار 

 .هللا يقبلهم ويسكب عليهم من رضاه فيعيشون في سالم وحب مع هللا ومع الناس أي= رضى
 

 ".اَْلَقْلُب َيْعِرُف َمرَاَرَة َنْفِسِه، َوِبَفَرِحِه َس ُيَشاِرُكُه َغِريبٌ 31" -(:31)آية 
عاااري الم وأحماااال اآلخااارين فااانحن ال نألاااذلك ال نحااااول أن نهااازأ بااا( 11:3كاااو1)القلاااب وحاااده يعلااام حاااال اإلنساااان 

 .ما في القلب ال يعرفه سوي صاحب القلب . وهكذا األفراح الروحية ال يعرفها سوى من يختبرها. مشاعرهم
 

 ". َبْيُت اأَلْشرَاِر ُيْخَرُب، َوَخْيَمُة اْلُمْسَتِقيِميَن ُتْزِهرُ 33" -(:33)آية 
أماا . غربة التي يحياهاا الصاديقوالخيمة هي إشارة لحياة ال. يعطي لألشرار بيي ويعطي للمستقيم خيمة هالحظ أن

الشرير فهو بأوهامه في ثبااي هاذا العاالم وساعيه الادا م إلرضااخ شاهواته وزياادة غنااه كأناه سايحيا لألباد فهاو يظان 
وماع هاذا فماا ". فهذه التي أعددتها لمن تكون.. في هذه الليلة تؤخذ نفسك"أنه سيبني بيتًا ولكنه يبنيه على الرمال 
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بونااا ألااذلك كااان . ) وهااو أكثاار ثباتااًا ماان الخيمااة ساايخرب وأمااا خيمااة  البااار فتزهاار ببركااة هللا تصااوره الشاارير بيتاااً 
 .ابراهيم دا ما له خيمة ومذب  ، الخيمة تشير للغربة عن العالم والمذب  يشير للشركة مع هللا 

 
 ".ُطُرُق اْلَمْوتِ  ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلإِلْنَساِن ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها32" -(:32)آية 

هناك طريق واحد عاقبته الحياة وهو المسي ، أما اإلنسان الجسداني فيري في كثرة المال وفي إرضااخ شاهواته أن 
 .هذا هو الطريق الصحي  ولكن نهايته الموي

 
ِحِا َيْكَتِئُب اْلَقْلُب، َوَعاِقَبُة اْلَفَرِح ُحْزنٌ 33" -(:33)آية   ". َأْيًضا ِفي الضِّ
 .صود هنا أفراح العالم وملذاتهالمق
 

اِلُح ِممَّا ِعْنَدهُ 34" -(:34)آية   ".اَْلُمْرَتدُّ ِفي اْلَقْلِب َيْشَبُع ِمْن ُطُرِقِه، َوالرَُّجُل الصَّ
ليس هو من يسقط عن ضعي = والمرتد في قلبه(. ديماس)المرتد هو من كان يحيا مع هللا ثم إرتد لمحبة العالم 

أحاب الخطياة بقلباه وصاار يشارب اإلثام كالمااخ وصاار إنساانًا جسادانيًا يشابع مان شاهواته، ثم يتوب ولكن هو من 
الرجال الصاال  لاه = عنـدهيشبع مماا  الرجل الصالحأما  .ولكنه شبع خادع هو يجري وراخها ويظن أن فيها شبعه

عليااه فهاو يخاااي أن هللا يرضاى . المساي  فهاو عنااده الشابع الروحااي داخلياًا وهااو شابعان مان فرحااه الاداخلي القلبااي
 .ولسانه وأعماله يتفقان مع قلبه وهذا تكون له شهادة الروح القدس داخله أن طريقه صحي . يخالي وصاياه

 
 ".اَْلَغِبيُّ ُيَصدُِّق ُكلَّ َكِلَمٍة، َوالذَِّكيُّ َيْنَتِبُه ِإَلى َخَطَواِتهِ 35" -(:35)آية 

 . أما الذكي عنده كلمة هللا يحكم بهاالغبي يصدق كل شا حتى لو دعاه آخر إلنكار وجود هللا
 

، َواْلَجاِهُل َيَتَصلَُّف َوَيِثقُ 36 " -(:36)آية  رِِّ  ". اَْلَحِكيُم َيْخَشى َوَيِحيُد َعِن الشَّ
ِريُع اْلَغَضِب َيْعَمُل ِباْلَحَمِق، َوُذو اْلَمَكاِيِد ُيْشَنأُ 37" -(:37)آية   ".اَلسَّ

 . أي يكرهه الناس ويمقتنونه= لمكايد ُيشنأذو ا. يتصري بحماقة السريع الغضب
 

ُجوَن ِباْلَمْعِرَفةِ 38" -(:38)آية   ".َاأَلْغِبَياُء َيِرُثوَن اْلَحَماَقَة، َواأَلْذِكَياُء ُيَتوَّ
 .وبالمسي  صرنا نتوج بالحكمة( الخطية)لألسي كلنا ورثنا الحماقة من أبوينا األولين 

 
دِّيقِ اأَلْشرَاُر َيْنَحنُ 39" -(:39)آية   ". وَن َأَماَم اأَلْخَياِر، َواأَلَثَمُة َلَدى َأْبَواِب الصِّ
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االبان )األشرار بعد أن قضوا جزخ من حياتهم يتنعمون بملذاي الجسد رافضين طريق هللا، إذ بهم يفقدون كل شا 
وقاارن ماع (.     :2كلاه وبالاذاي آياة  21ماز)بال يساجدون للرجال الصاال  الاذي لان يفتقار أبادًا (. الضال كمثاال

 .طلبن زيتًا في نهاية أيامهنونالحظ أن العذارى الجاهالي أتين للعذارى الحكيماي ي(. 3:2رؤ)
 

َُ، 23. َأْيًضا ِمْن َقِريِبـِه ُيـْبَغُض اْلَفِقيـُر، َوُمِحبُّـو اْلَغِنـيِّ َكِثيـُرونَ 21" -(:23-21)اآليات  َمـْن َيْحَتِقـُر َقِريَبـُه ُيْخِطـ
 ".َوَمْن َيْرَحُم اْلَمَساِكيَن َفُطوَبى َلهُ 

ــْبَغُض اْلَفِقيــرُ  ــِه ُي حتقااار ا  حتاارام األغنياااخ و إطبيعااة أهاال العااالم ف. بغضااه حتااى أقربا ااه بالجسااد الفقياار ي=  ِمــْن َقِريِب
 (.3::يع)الفقراخ وهذا خطأ 

 
؟ َأمَّا الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ َفَيْهِدَياِن ُمْخَترِِعي اْلَخْيرِ 22" -(:22)آية  رِِّ  . َأَما َيِضلُّ ُمْخَترُِعو الشَّ

 مكا اد يادبر تجاذب اآلخارين فياوقعهم فاى الخطياة أو مانيخترع طرق لوضع الخطياة فاى صاورة  من= يخترع شر
وماان أعثاار احااد هااؤالخ الصااغار " فعدالااة هللا لاان تتااأخر عاان أن تعاقااب ،شاار ضااد اآلخاارين، يخطااا خطااأ شاانيع 

يختــرع ، أمااا ماان (::  18مااي" )رالمااؤمنين بااي فخياار لااه ان يعلااق فااي عنقااه حجاار الرحااى ويغاارق فااي لجااة البحاا
فااهلل يمنحاه الرحماة  كخاادم يختارع وساا ل مقدساة لجاذب أوالد هللا للكنيساة ، رينويوصاي باه ويصانعه لآلخا الخير

 .والحق يهديانه
 

َفَتْيِن ِإنََّما ُهَو ِإَلى اْلَفْقرِ 23" -(:23)آية   ".ِفي ُكلِّ َتَعٍب َمْنَفَعٌة، َوَكاَلُم الشَّ
االفتخاار = وكـالم الشـفتين. طالبال مان يعمال لان يجاد الوقاي للبا. أي العمال المنات  ناافع= في كل تعـب منفعـة"

وروحياًا فمان يجاهاد وال ياتكلم عان نفساه ينتفاع ومان ياتكلم . الباطل األحمق أو مجرد الكالم بدون عمل أو النميمة
 .كثيرًا عن جهاده وعمله يضيع كل شا

 
 ". َتَقدُُّم اْلُجهَّاِل َحَماَقةٌ . تَاُج اْلُحَكَماِء ِغَناُهمْ 24" -(:24)آية 

ناباال )أماا الجاهال فلاو كاان غنياًا فاي الماال فحماقتاه تضايعه . ًا أغنياخ حتى لو كانوا فقراخ في المالالحكماخ دا م
أماا لاو كاان الحكايم غنياًا = تـاج الحكمـاء غنـاهم. والجاهل يساتخدم ثروتاه اساتخدامًا ساي ًا يظهار حماقتاه(. كمثال

اماة، وبمالاه يكارم هللا ويكارم عبياد هللا فيكاون فهو يجيد استخدام ثروتاه وتصاير ثروتاه أو غنااه تاجاًا لاه وتعطياه كر 
 .هذا لمدحه

 
ي النُُّفوِس، َوَمْن َيَتَفوَُّه ِباأَلَكاِذيِب َفِغش  25" -(:25)آية  اِهُد اأَلِميُن ُمَنجِِّ  ". اَلشَّ

وماان يقاول أكاذيااب يغاش الناااس . هاو ماان يشاهد للحااق فايخلص األبرياااخ مان االتهاماااي الظالماة= الشـاهد األمــين
فهاو ( 11:2رؤ)ومان هناا نفهام لمااذا قيال عان المساي  أناه الشااهد األماين . د أحكاامهم فيادينوا األبريااخ ظلمااً ويفس
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وكاال . منجااي ومخلااص النفااوس وعكااس هااذا فااذبليس غشاااش وكااذاب وأبااو الكااذاب وال يطلااب سااوى هااالك النفااوس
 .خادم أمين للمسي  يشهد له بأمانة، في حياته يشهد للمسي  ويرفض الخطية

 
َمَخاَفـُة الـرَّبِّ َيْنُبـوُع َحَيـاٍة ِلْلَحَيـَداِن 27. ِفي َمَخاَفِة الرَّبِّ ِثَقٌة َشِديَدٌة، َوَيُكوُن ِلَبِنيـِه َمْلَجـأٌ 26" -(:27-26)يات اآل

 ". َعْن َأْشرَاِا اْلَمْوتِ 
هللا ملجاأ لاه ومان ياتعلم مخافاة الارب يجاد . هي األساس المبناي علياه هاذا السافر، ومنهاا كال الحكماة مخافة الرب

وتكون له رؤية يرى . وفرح دا م، وحتى بنيه لن يعدموا الخير وسيكون هللا ملجأ لهم ينبوع حياةيثق فيه ويجد هللا 
وحتى إن لم يراها فاهلل يحميه منها ، لاذلك فاأوالد هللا ينظارون هلل وال يينظارون ،  بها األشراك المنصوبة له فيهرب

:  :3مااز( )ساابعينية" )تنظااران إلاى الاارب كاال حاين، ألنااه يجتاذب ماان الفااي رجلاىعيناااى "ليتفااادوا الشاباك  لاألرض
1: ). 
 

ْعِب ِزيَنُة اْلَمِلِا، َوِفي َعَدِم اْلَقْوِم َهاَلُا اأَلِميرِ 28" -(:28)آية   ".ِفي َكْثَرِة الشَّ
ي ساالم فاي مملكاة سليمان يرى أن الملك يفتخر ليس بحروبه التي فيها هالك شعبه ولكن بزيادة شعبه وحياتهم ف

 .وهكذا مملكة المسي . آمنة مستقرة يلجأ لها اآلخرون ليحتموا بها
 

وِح ُمَعلِّي اْلَحَمقِ 29" -(:29)آية   ".َبِطيُء اْلَغَضِب َكِثيُر اْلَفْهِم، َوَقِصيُر الرُّ
لكااالم فهااو ال يقباال ا. أي تظهاار وتتجلااى وتعظاام حماقتااه= معلــى الحمــق. سااريع الغضااب والتهااي = قصــير الــروح

باان هللا المتضااع إأمااا  .وبساابب إنفعالااه السااريع يهااي  الخصااام والكراهيااة  .هياجااهالواضاا  أنااه حااق وعاادل بساابب 
أن ياتحكم  الوديع الذي يتسام  مع أخطاخ اآلخرين فهو يعري كيي يتعلم من المسي  فيصير حكيمًا، وله المقدرة

 .في روحه ويضبط نفسه ويكشي عن فهم كثير لألمور
 

 ". َحَياُة اْلَجَسِد ُهُدوُء اْلَقْلِب، َوَنْخُر اْلِعَظاِم اْلَحَسدُ 31" -:(31)آية 
وهنااا يظهاار كيااي أن حالااة القلااب الداخليااة تااؤثر علااى الحياااة كلهااا . نجااد هنااا أن الحسااد يتعااارض مااع هاادوخ القلااب

لااى الحسااد فالقلااب المملااوخ حبااًا وسااالمًا يكااون صاااحبه فااي صااحة جياادة، أمااا الااذي يعاايش ع. وعلااى صااحة الجسااد
 "السيكوسوماتيك"ن باالمراض ية هى ما يعري اآلهذه اآل .نخر العظام= والغيظ فيستهلك صحة جسده

جسااد  وبالتااالي فالمقصااود بالكلمااة االمااراض الجساادية التااى تنشااأ ماان امااراض = امااراض نفسااية  و  سااوما =ساايكو
 .نفسية 

 
ُدُه رَاِحُم اْلِمْسِكينِ َظاِلُم اْلَفِقيِر ُيَعيُِّر َخاِلَقُه، وَ 33" -(:33)آية   ".ُيَمجِِّ

 (.المسي  يسمى الفقراخ إخوته)من يقسو على فقير كأنه يعير هللا الذي خلقه هكذا 
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دِّيُق َفَواِثٌق ِعْنَد َمْوِتهِ 32" -(:32)آية  يُر ُيْطَرُد ِبَشرِِِّه، َأمَّا الصِّ رِِّ  ".اَلشِّ

والشارير لمحبتاه وتمساكه بالعاالم يكاون عناد موتاه كمان . الشرير بسبب شره يطارد مان العاالم إلاى جهانم عناد موتاه
وأمااا الصااديق فيشااتهي . ويكااون شااره هااو العاصاافة التااي تحملااه ماان هااذا العااالم. ي طاارد منااه فهااو ال يريااد أن يتركااه

ويكون مثال إساطفانوس فاي ساالم عناد رجماه طالباًا المغفارة لمان " لي اشتهاخ أن أنطلق وأكون مع المسي "إنتقاله 
 .تترجم له رجاخ عند موته وهذا عمل الروح القدس داخل القلب= ثق عند موتهفوا. يرجمه

 
 ". ِفي َقْلِب اْلَفِهيِم َتْسَتِقرُّ اْلِحْكَمُة، َوَما ِفي َداِخِل اْلُجهَّاِل ُيْعَرفُ 33" -(:33)آية 

. ياتكلم كثياراً  ولكان الحكايم يخفاي حكمتاه فاي داخلاه وال. تصرفاي كل من الحكيم والجاهل تكشي ماا فاي باطنهماا
 .ُيعرف= والجاهل بكالمه الكثير يكشي جهله

 
ُعوِب اْلَخِطيَّةُ 34" -(:34)آية   ".اَْلِبرُّ َيْرَفُع َشْأَن اأُلمَِّة، َوَعاُر الشُّ

وعلاى العكاس فتوبااة .. ( سابي يهاوذا/ إسارا يل/ سادوم وعماورة / أشااور/ بابال)كام مان أماة هلكاي بسابب خطاياهاا 
  .رن بين ازدهار مملكة يهوذا أيام داود وسليمان وانتكاسها أيام يهوياقيم وأحاز وصدقياولنقا. نينوى أنقذتها

 
 ".ِرْضَواُن اْلَمِلِا َعَلى اْلَعْبِد اْلَفِطِن، َوَسَخُطُه َيُكوُن َعَلى اْلُمْخِزي35" -(:35)آية 

هامان فهلك بسبب  نجد أن فرعون أعجب بحكمة يوسي فرفعه ونبوخذ نصر أعجب بحكمة دانيال فرفعه أما
.ويجازي الجاهل األحمق الذي يصر على خطيته( قداسة)وهللا ملك الملوك سيكافا من يسلك بحكمة . حماقته
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
َخطَ اَْلَجَواُب اللَّيُِّن َيْصِرُف اْلَغَضَب، َواْلَكاَلُم اْلمُ  " -(:2-3)اآليات  ُن 2. وجُع ُيَهيُِّج السَّ ِلَساُن اْلُحَكَماِء ُيَحسِّ

 ". اْلَمْعِرَفَة، َوَفُم اْلُجهَّاِل ُيْنِبُع َحَماَقةً 
+ جاادعون مااع إفاارايم  2-1:8قااض)راجااع . الكلمااة الرقيقااة اللطيفااة تكساار حاادة أسااوأ الناااس خلقااًا وأشاادهم غضااباً 

الكلمة اللطيفة هاي . تفقد أعز األصدقاخ محبتهم وصداقتهم والعكس فكلمة جارحة قد(. يفتاح مع إفرايم :-1:13
ومقابلااة هياااج الثااا ر بهاادوخ هااو منتهااي . كذلقاااخ ماااخ علااى النااار أمااا كلماااي الهياااج فهااي كذلقاااخ بناازين علااى النااار

أماا رد اإلهاناة بذهاناة فهاو ساهل ولكناه يشاير ألن اإلنساان لام ياتعلم كياي ياتحكم فاي . الحكمة ويحتاج قوة روحياة
ونالحاظ . والحكيم يعري متى يتكلم ومتى يسكي، أماا الجاهال فهاو متحفاز دا ماًا للكاالم ولجاواب أي ساؤال. فسهن

 .أن الكالم العنيي يولد كالمًا عنيفاً 
 

اِلِحينَ 3" -(:3)آية   ". ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َعْيَنا الرَّبِّ ُمرَاِقَبتَاِن الطَّاِلِحيَن َوالصَّ
 .تعطي خوفًا من الخطية فهو يرى[ 3]تعطي اطم نان فهو األب الراعي [ 1]ان عينا الرب على كل طرق اإلنس

 
وحِ 4" -(:4)آية   ".ُهُدوُء اللَِّساِن َشَجَرُة َحَياٍة، َواْعِوَجاُجُه َسْحٌق ِفي الرُّ

اللساان الهاادئ يفارح . اللسان الهادئ الحلو يوحاد وياربط النااس ويفارحهم والعكاس فاللساان المعاوج زارع خصاوماي
وقااد . ساحق تعنااى جاارح للسااامع = ســحق فــي الــروحوأمااا اللسااان المعااوج . شــجرة حيــاة= القلاوب الحزينااة ويعزيهااا

كم من قلوب انسحقي بكلماي األشارار وكام مان أرواح . تكون أيضًا جرح لضمير المتكلم إذا شعر بذنبه فيما بعد
 .انسحقي بعثراتهم

 
 ". ِب َأِبيِه، َأمَّا ُمرَاِعي التَّْوِبيِخ َفَيْذَكىَاأَلْحَمُق َيْسَتِهيُن ِبتَْأِدي5" -(:5)آية 

 .األحمق يظن أنه يعري أكثر من أبيه
 

دِّيِق َكْنٌز َعِظيٌم، َوِفي َدْخِل اأَلْشرَاِر َكَدرٌ 6" -(:6)آية   ". ِفي َبْيِت الصِّ
ه يملك الكثير وسيفرح ومن يملك قليل مع إحساس بالقناعة والرضى فكأن. نجد هنا البركة للصديق واللعنة للشرير

 .أما بيي الشرير مهما اغتنى فيسوده الحزن. بالقليل الذي له
 

 ".ِشَفاُه اْلُحَكَماِء َتُذرُّ َمْعِرَفًة، َأمَّا َقْلُب اْلُجهَّاِل َفَلْيَس َكذِلاَ 7" -(:7)آية 
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، ففاقاد الشاا ال  فاةمعر الحكيم مصدر معرفة وبركة لكال مان يسامعه أماا الجاهال فاال يساتطيع وال يملاك أن ينشار 
 .يعطيه 

 
، َوَصـاَلُة اْلُمْسـَتِقيِميَن َمْرَضـاُتهُ 8" -(:9-8)اآليات  يِر، 9. َذِبيَحُة اأَلْشرَاِر َمْكَرَهـُة الـرَّبِّ ـرِِّ َمْكَرَهـُة الـرَّبِّ َطِريـُق الشِّ

 ". َوتَابُع اْلِبرِِّ ُيِحبُّهُ 
يفرح بمجرد صالة األبرار  لذلك فاهلل ، ل يطلب القلببفاهلل ال يطلب عطية أو ذبيحة . هذه ضد العبادة الظاهرية

تصالهم به  .وهللا ال يهتم بثمن العطية بل بعالقة اإلنسان به وتجاوب قلوبنا مع عمل روحه القدوس. وا 
 

ْوِبيِخ َيُمـوتُ . تَْأِديُب َشرِّ ِلتَاِرِا الطَِّريقِ 31" -(:32-31)اآليات  َكـْم . اَلُا َأَمـاَم الـرَّبِِّ اَْلَهاِوَيـُة َواْلَهـ33. ُمْبِغُض التَـّ
 " .ِإَلى اْلُحَكَماِء َس َيْذَهبُ . اَْلُمْسَتْهِزُئ َس ُيِحبُّ ُمَوبَِّخهُ 32! ِباْلَحِريِّ ُقُلوُب َبِني آَدمَ 

ــاِرِا الطَِّريــقِ  بقاادر اإلنحااراي بقاادر مااا يكااون التأديااب ، فهناااك تأديااب قاااس  لماان إنحااري جاادا ، =  تَْأِديــُب َشــرِّ ِلَت
 .حوي يبتلع يونان ومجاعة تحاصر اإلبن الضال ويصل ل

شاا مكشاوي أماماه حتاى الهاوياة والهاالك مكااني االنتظاار لألبارار واألشارار، هكاذا  هللا الذي يعلم كل شا، وكال
أمااا . والصااديق يقباال تأديااب الاارب. وألن هللا يعلاام مااا فااي القلااوب فهااو يااؤدب المرتااد لتقويمااه وتأديبااه. قلااوب البشاار
فض تأدياب الارب بال هاو يتجناب الحكمااخ لكاي ال يسامع أي تاوبيي علاى طرقاه الشاريرة ويكاون هاذا المستهزئ فيار 
وأباادون مكااان ( الهاويااة)شاايول مكااان إنتظااار األباارار . شاايول وأباادون بالعبريااة= الهاويــة والهــالا. لهالكااه وموتااه

وقاد أطلاق اسام أبادون علاى . ولكان هاي أمااكن لاألرواح. وهاي أمااكن غيار مر ياة للبشار( الهالك)إنتظار األشرار 
 (.11:3رؤ)إبليس في 

 
وحُ 33" -(:33)آية   ". اَْلَقْلُب اْلَفْرَحاُن َيْجَعُل اْلَوْجَه َطِلًقا، َوِبُحْزِن اْلَقْلِب َتْنَسِحُق الرُّ

 .لماذا نحزن بينما نحن قادرين أن نلقي كل أحمالنا على هللا، فال شا يسحق الروح مثل الحزن المكتوم
 

 ".َقْلُب اْلَفِهيِم َيْطُلُب َمْعِرَفًة، َوَفُم اْلُجهَّاِل َيْرَعى َحَماَقةً 34" -:(34)آية 
يتغذى بالحماقة أي بالكالم أي = يرعي حماقةأما الجاهل . الحكيم دا مًا تجده جا ع للحكمة ويريد أن يعري أكثر

 .البطال والنكاي البطالة كمن هو في مرعى للكالم الباطل، فيزداد حماقة
 
 ". ُكلُّ َأيَّاِم اْلَحِزيِن َشِقيٌَّة، َأمَّا َطيُِّب اْلَقْلِب َفَوِليَمٌة َداِئَمةٌ 35" -(:35)ية آ

فاإلنسااان المااؤمن باااهلل ويرمااي عليااه أحمالااه فااي ثقااة فااي صااالته، يعاايش حياتااه فرحااًا وتكااون ( 12)مرتبطاة باآليااة 
الحزين الذي يحمال هام العاالم فيارى أياماه  أما . ال يشعر باإلحتياج كما لو كاني في وليمة دا مة فى شبع النفس



(الخامس عشر اإلصحاح ) سفر األمثال   
 

 
91 

يخبرنا كيي نعيش هاذا الفارح ( 11،  :1)وفي اآلياي . كلها ملي ة بكل أسباب الحزن والكآبة فهو ال يثق في هللا
 .القداسة والحب: ويلخصه في كلمتين هما

 
، َخْيٌر ِمْن كَ 36" -(:37-36)اآليات  َأْكَلـٌة ِمـَن اْلُبقُـوِل َحْيـُث َتُكـوُن 37. ْنٍز َعِظـيٍم َمـَع َهـمٍِّ اَْلَقِليُل َمَع َمَخاَفِة الرَّبِّ

 ".اْلَمَحبَُّة، َخْيٌر ِمْن َثْوٍر َمْعُلوٍف َوَمَعُه ُبْغَضةٌ 
وماااان يحيااااا فااااي محبااااة مااااع اإلخااااوة . فماااان لااااه القلياااال مااااع بركااااة الاااارب والقلااااب الشاااااكر. القداسااااة= مخافــــة الــــرب

وهكذا وجدنا دانيال مع الفتية الثالثة صحتهم . قدس ومن ثماره الفرحينسكب على هؤالخ الروح ال( 2-1:122مز)
 .تتحسن مع أكل البقول

 
 ". اَلرَُّجُل اْلَغُضوُب ُيَهيُِّج اْلُخُصوَمَة، َوَبِطيُء اْلَغَضِب ُيَسكُِِّن اْلِخَصامَ 38" -(:38)آية 

ا الغضاب ال يفكار فاي ذاتاه أكثار والمتواضع بط. والغضوب هو شخص متكبر. لتثبيي المعرفة( 1)تكرار لآلية 
 .مما ينبغي وال يتحفز لرد اإلهاناي واألخطاخ

 
 ". َطِريُق اْلَكْساَلِن َكِسَياٍج ِمْن َشْوٍا، َوَطِريُق اْلُمْسَتِقيِميَن َمْنَهجٌ 39" -(:39)آية 

ملاوخ باألشاواك لاذلك الكسالن يقول أعذارًا كثيرة ليبرر كسله ولكن ما يقوله كلاه خيااالي، فهاو يصاوِ ر أن طريقاه م
والمستقيم يواصل عملاه ويارى طريقاه . أما المجتهد فسيجد الطريق سهاًل، فقط عليه أن يعمل بأمانة. هو ال يعمل

 .الكلمة تعنى طريق معبد=  منهج= ممهداً 
 

 ". َاسْبُن اْلَحِكيُم َيُسرُّ َأَباُه، َوالرَُّجُل اْلَجاِهُل َيْحَتِقُر ُأمَّهُ 21" -(:21)آية 
والجاهل يتصور أنه  .فينج  فى حياته ويفرح به أبوه الفضيلةيستمع لنصيحته ويمارس  هنأللحكيم يسر أباه ا

 .أكثر معرفة من أمه فيحتقر تعليمها
 

ُم ُسُلوَكهُ 23" -(:23)آية   ".اْلَحَماَقُة َفَرٌح ِلَناِقِص اْلَفْهِم، َأمَّا ُذو اْلَفْهِم َفُيَقوِِّ
وهاذه عالماة علاى أن الخااطا صاار . لى االستمرار في طريقه الشرير برغم كل إنذارالغبي يفرح باإلثم ويصر ع

ا أما. أحمق، فهو أصب  ال يخجل من خطيته بل صار يفرح بهاا بال يفتخار بهاا، وهاذه عالماة علاى فقادان النعماة
 .ويتوب عنها هخيجاهد ليعري أخطاذو الفهم فهو 

 
 ". َتْبُطُل، َوِبَكْثَرِة اْلُمِشيِريَن َتُقومُ َمَقاِصُد ِبَغْيِر َمُشوَرٍة 22" -(:22)آية 

نعاري  العين الواحدة ولكن من المهام أن فعيون كثيرة ترى أكثر مما تراه. من يتشاور قبل أن يتخذ قراره ال يخطا
 .مع من نتشاور فال نضل مثل رحبعام
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 "!ْقِتَها َما َأْحَسَنَهاِلإِلْنَساِن َفَرٌح ِبَجَواِب َفِمِه، َواْلَكِلَمُة ِفي وَ 23" -(:23)آية 

 .إذا ما كاني الكلمة في وقتها مناسبة تفرح من قالها خصوصًا لو استفاد من سمعها
 

 ". َطِريُق اْلَحَياِة ِلْلَفِطِن ِإَلى َفْوُق، ِلْلَحَيَداِن َعِن اْلَهاِوَيِة ِمْن َتْحتُ 24 " -(:24)آية 
والمعنى أن طريق الحيااة يبعاد المساتقيم عان الماوي أي تطاول . الهاوية هي مقر األرواح في العالم غير المنظور

والحظ المقابلة  .وكما يقول الكتاب عاش شبعان أيام ورأى نسل بنيه على األرض أيامه ويعيش لشيخوخة مكرمة 
ولااذلك نجااد الرجاال . ياق الحكاايم هااي لفااوق وهااي للحيااة والعكااس فطريااق الشاارير هااي لتحاي للهاويااة أي للمااويفطر 

وتحاي ". ارفعاوا قلاوبكم"زه فاي الساماخ أي لفاوق، ففاوق تشاير للكراماة وللساماوياي لاذلك يصالي الكااهن الصال  كن
 .تشير للعالم المضطرب

 
 ". اَلرَّبُّ َيْقَلُع َبْيَت اْلُمَتَكبِِّريَن، َوُيَوطُِّد ُتْخَم اأَلْرَمَلةِ 25" -(:25)آية 

 .عن األرامل والضعفاخفاهلل ضد المتكبرين ويدافع . هذه تشبه تسبحة العذراخ
 

يِر، َوِلأَلْطَهاِر َكاَلٌم َحَسنٌ 26" -(:26)آية  رِِّ  ". َمْكَرَهُة الرَّبِّ َأْفَكاُر الشِّ
والعكاس فهاو يكاره أفكاار  .أو كالمهم الذى فيه يشهدون هلل ويمجدون إسمه صالتهمهللا يسر بحديث األطهار أي 

تتااارجم وفاااي أقاااوال األطهاااار مسااارته أو كلمااااي = حســـن لألطهـــار كـــالم. الشاار حتاااى قبااال أن تتحاااول إلاااى كلمااااي
 .األطهار أقوال مسرة

 
 ". اَْلُموَلُع ِباْلَكْسِب ُيَكدُِّر َبْيَتُه، َواْلَكارُِه اْلَهَداَيا َيِعيُش 27" -(:27)آية 

ًا والكساب الحارام قاد يعناي أيضا .يقصاد بهاا الرشاوة لتعاوي  القضااخ= والهـدايا. الكساب الحارام= بالكسبالمقصود 
فكل إنسان يجب أن يعمل بال كسل ولكن ال يستعبد للمال وللعاالم وينساى . الصراع على المال بشكل غير مقبول

 .هللا في سعيه نحو الثروة
 

دِّيِق َيَتَفكَُّر ِباْلَجَواِب، َوَفُم اأَلْشرَاِر ُيْنبُع ُشُرورًا28" -(:28)آية   ".َقْلُب الصِّ
يطلااق أذى علااى كاال  أمااا الشاارير فااال يهااتم وفمااه. ن ينطااق وال يناادفع فااي الاارديفكاار كثياارًا قباال أ= يتفكــر بــالجواب

 .الناس
 

دِّيِقينَ 29 " -(:29)آية   ". اَلرَّبُّ َبِعيٌد َعِن اأَلْشرَاِر، َوَيْسَمُع َصاَلَة الصِّ
 .على الشرير أن ال يتوقع أي إحسان من الرب



(الخامس عشر اإلصحاح ) سفر األمثال   
 

 
93 

 
 ". اَْلَخَبُر الطَّيُِّب ُيَسمُِّن اْلِعَظامَ . بَ ُنوُر اْلَعْيَنْيِن ُيَفرُِِّح اْلَقلْ 31" -(:31)آية 

وجميل أن يدرك أن  .جميل أن يكون لفنسان عينان يرى بهما خليقة هللا الجميلة فيفرح بها ويسب  هللا على عمله
هللا كصانع خيراي ال يصنع شرورا ألحد ، فيرى مثل هذا المستنير المفتوح العيناين الخيار حتاى وساط أالم النااس 

عادادهم للساماخ ،  وروحياًا فمان لاه بصايرة روحياة واساتنارة بهماا يعاري طرياق  .إذ أنه سوي يدرك أنها لتكميلهم وا 
واإلنسان الروحي يفرح بتوبة اآلخرين وبخبر إنتشار ملكوي هللا وكل كالم اإلنجيل هو أخباار . هللا فهذا يفرح قلبه

ــر الطيــب .مفرحااة وبشااارة خااالص تفاارح القلااب أي يعطيااه فاارح ساارى = يســمن العظــامح اإلنسااان الااذي يفاار  والخب
  . داخلي ويعطيه قوة ونشاط غير عادي

 
اِمَعُة َتْوِبيَخ اْلَحَياِة َتْسَتِقرُّ َبْيَن اْلُحَكَماءِ 33" -(:33)آية   ". َاأُلُذُن السَّ

ول داود النباى وكماا يقا .الشخص المتواضع يقبل التوبيي فيكون له حياة، يسامع وينفاذ فيكاون حكيماًا باين الحكمااخ
فنجااد داود بااالرغم ماان كاال عظمتااه يتقباال ( ::  111مااز" )ليضااربنى الصااديق فرحمااة ، وليااوبخنى فزيااي للاارأس"

 .التوبيي ليكمل 
 

 ". َمْن َيْرُفُض التَّْأِديَب ُيْرِذُل َنْفَسُه، َوَمْن َيْسَمُع ِللتَّْوِبيِخ َيْقَتِني َفْهًما32" -(:32)آية 
يكاون كتا اه فاي صاحراخ يارفض مان = يـرذل نفسـه. أرفع من الجميع فال يسمع تاوبيخهمالمتكبر الذي يظن نفسه 

 .هو اهتم بشهواته ورذل خالص نفسه. يقوده فبالتأكيد سيهلك
 

 ".َمَخاَفُة الرَّبِّ َأَدُب ِحْكَمٍة، َوَقْبَل اْلَكرَاَمِة التََّواُضعُ 33" -(:33)آية 
أمام هللا معترفًا بخطيته ويقبل التوبيي وهللا يرفعه في الوقي من يثبي في خوي الرب يكون له حكمة ويتواضع 

.تعني تعليم الحكمة=  أدب حكمة(  . 1:1)فمخافة الرب هي بدخ الحكمة . المناسب
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 
 ". لرَّبِّ َجَواُب اللَِّسانِ ِلإِلْنَساِن َتَداِبيُر اْلَقْلِب، َوِمَن ا " -(:3)آية 

فلفنسان الحق في التفكير الحر وهللا حر في تدابيره ". العبد في التفكير والرب في التدبير"هذا يشبه المثل السا د 
فاإلنسان يفكر ويخطط ولكن حين يأتي وقي الكالم أو العمل فمن الارب . ليحفظ اإلنسان من أخطاخ تفكيره الحر

ويحدث مع كثيرين وذلك بأن يقنع هللا اإلنسان بغير ما فكر فيه ويجعله يميل ( دث مع بلعامكما ح)يأتي الجواب 
ولنعلم أنناا لسانا أكفااخ أن نعمال أي شاا، بال . ناحية قرار آخر فيقول قواًل آخر غير ما كان يفكر فيه ويخطط له

 (.12:3في)هللا هو الذي يعمل فينا أن نريد وأن نفعل 
 

 ".ُرِق اإِلْنَساِن َنِقيٌَّة ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه، َوالرَّبُّ َواِزُن اأَلْرَواحِ ُكلُّ طُ 2" -(:2)آية 
مان  خادعأفالقلاب "ولكن يبدو لقلوبنا أننا بال خطية . لن نكتشي عيوبنا إال إذا أتينا أمام هللا فنوره يكشي خطايانا

" وزني في الموازين فكني ناقصاً  "ته لبيلشاصر الملك ليلة مو  كما قال دانيال+  (3:11رإ) "كل شا وهو نجيس
دين عان ناور هللا يافاذذا كناا بع .، هكاذا كال مناا لدانيال حقيقة هذا الملك األرواح وازن فهكذا كشي هللا (::31دا)

وهاذه أهمياة أن نطيال صالوتنا وقراخاتناا الروحياة وعلاى رأساها  .نكون منحازين ألنفسنا ونجد أننا كاملين ال نخطا
 .الكتاب المقدس 

 
 ".أَْلِق َعَلى الرَّبِّ َأْعَماَلَا َفُتَثبََّت َأْفَكاُراَ 3" -(:3)آية 

اإلتكال على هللا بالكامل يعطي تسليم هاادئ وفكار هاادئ غيار متقلقال باال مخااوي وال قلاق وال اضاطراب بال فاي 
نحازن ألن هللا فاال إذًا لنصلي هلل ونترك له نتيجاة كال عمال فاذذا لام يكمال العمال (. 13:1تي3)سكون قلب وفكر 

 .للعمل أن يكمل لم يرد
 

رِِّ 4" -(:4)آية  يَر َأْيًضا ِلَيْوِم الشَّ رِِّ  ". اَلرَّبُّ َصَنَع اْلُكلَّ ِلَغَرِضِه، َوالشِّ
فاااهلل صاانع الكاال لمجااد اساامه واألباارار ساايمجدونه، أمااا األشاارار (. 13مااز)كاال خليقااة هللا تظهاار مجااده وعماال يديااه 

دينونااة األشاارار، حقااًا و  رفضااه للخطيااة ومجااده فااي وقداسااته ونااة وساايظهر عاادل هللافساايعترفون بعدلااه فااي يااوم الدين
وهللا . ألنهاام لاام يرياادوا ذلااك ولكاان لاان يخلااص الجميااع( 11:22حااز+  1:3تااي1)فاااهلل يريااد أن الجميااع يخلصااون 

ل وهللا تمجااد وخلااص شااعبه فااي كاا. قااادر أن يحااول حتااى الشاار لمجااد اساامه، فاااهلل تمجااد وسااط شااعبه بعناااد فرعااون
وهللا صاانع الكاال أباارارًا وأشاارارًا، فالكاال بااه كااان حتااى األشاارار، هااو . العااالم بمااؤامراي الكهنااة ويهااوذا يااوم الصااليب

 .خلقهم حسنًا ولكنهم تمردوا عليه وهللا سيجازيهم في يوم الشر
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 ".َيًدا ِلَيٍد َس َيَتَبرَّأُ . َمْكَرَهُة الرَّبِّ ُكلُّ ُمَتَشاِمِخ اْلَقْلبِ 5" -(:5)آية 
 .لو تكاتي كل األشرار فهذا لن يعفيهم من دينونة هللا

 
رِِّ 6" -(:6)آية   ". ِبالرَّْحَمِة َواْلَحقِِّ ُيْسَتُر اإِلْثُم، َوِفي َمَخاَفِة الرَّبِّ اْلَحَيَداُن َعِن الشَّ

س المبادأ وهذا يجب أن يكاون طرياق كال مناا، فقاوة الشار تنكسار فيناا بانف. الرحمة والحق تقابال معًا على الصليب
ومثااال لهااذا فالمسااي  غفاار للزانيااة التااي أرادوا ( 8،  ::1ماي( )تجاااه إخوتنااا)والرحمااة ( األمانااة تجاااه هللا)أي الحاق 
أبو مقاار ساتر علاى الراهاب الزاناي أماام الرهباان القديس و (. حق)ولكنه قال لها ال تعودي تخط ي ( رحمة)رجمها 

 .ونرى هنا تكامل الفضا ل. (حق)ولكنه قال له ال تفعل ذلك ثانية ( رحمة)
 

 ".ِإَذا َأْرَضِت الرَّبَّ ُطُرُق ِإْنَساٍن، َجَعَل َأْعَداَءُه َأْيًضا ُيَساِلُموَنهُ 7" -(:7)آية 
إذا كان إنسان بار حقًا يعجاز أعاداؤه أن يجادوا علاة علياه، بال هللا قاادر أن يحاول أعاداؤه إلاى أصادقاخ لاه يحبوناه 

فقلااوب البشاار فااي يااد هللا ( :38:3مثااال لااذلك اسااحق مااع أبيمالااك تااك)رب معااه ويسااالمونه إذ يشااعرون ببركااة الاا
عيسو مع يعقوب مثال لهذا، )ومن يجد الكل ها جًا ضده فليفحص نفسه . وهللا يصنع هذا لو أرضيناه( 1:31أم)

 .فحين أخطأ يعقوب وخدع عيسو هاج ضده عيسو وحينما عاد يعقوب هلل بالتوبة وجدنا عيسو يقابله بمحبة
 

 ". اَْلَقِليُل َمَع اْلَعْدِل َخْيٌر ِمْن َدْخل َجِزيل ِبَغْيِر َحقِّ 8" -(:8)آية 
اسااتقامة الرجاال الشااريي مااع قلااة مااا عنااده يعطيااه راحااة البااال والضاامير والسااالم الااداخلي وهااذا أفضاال ماان الااذهب 

 .( 33:  13أم)، فبركة الرب تغنى  والفضة
 

 ". ُر ِفي َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َيْهِدي َخْطَوَتهُ َقْلُب اإِلْنَساِن ُيَفكِِّ 9" -(:9)آية 
فاالرب . والحظ أنه طالما من حق اإلنسان أن يفكر بحرية، فمن المخجال أن ال يختاار طرياق هللا(. 1)راجع عدد 

ــهإن قاااد طريااق اإلنسااان فساايقوده للخياار و  يقااود هللا طريااق أحااد ينبغااى أن يكااون هااذا  حتااى ولكاان يهــدى خطوات
 .را فى طريق هللا أى طا عا لوصاياه اإلنسان سا 

 
ُكـلُّ . َقبَّـاُن اْلَحـقِِّ َوَمَواِزيُنـُه ِللـرَّبِِّ 33 .ِفي اْلَقَضاِء َفُمُه َس َيُخـونُ . ِفي َشَفَتِي اْلَمِلِا َوْحيٌ 31" -(:35-31)اآليات 

، أَلنَّ اْلكُ 32. َمَعــاِييِر اْلِكــيِس َعَمُلــهُ  ــرِِّ ــاْلِبرِِّ َمْكَرَهــُة اْلُمُلــوِا ِفْعــُل الشَّ ــُت ِب َمْرَضــاُة اْلُمُلــوِا َشــَفتَا َحــقِّ، 33. ْرِســيَّ ُيَثبَّ
ِفـي ُنـوِر َوْجـِه اْلَمِلـِا 35. َغَضُب اْلَمِلِا ُرُسُل اْلَمْوِت، َواإِلْنَسـاُن اْلَحِكـيُم َيْسـَتْعِطُفهُ 34. َواْلُمَتَكلُِّم ِباْلُمْسَتِقيَماِت ُيَحبُّ 
رِ َحَياٌة، َوِرَضاُه َكَسَحاِب اْلَمطَ   ".ِر اْلُمتََأخِِّ

فاهلل يعطي للملوك والرؤساخ حكمة خاصة ليقاودوا . نجد هنا مواصفاي الملك المثالي، الذي يرضى الرب بأعماله
وسليمان امتأل حكمة بعاد ( 11-3:13صم1)شعوبهم، وهللا أعطى لشاول الملك روحًا جديدة بعد أن أصب  ملكًا 
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 .وكالماه كأناه باوحي مان هللا .وذلك ألنه ال يخشى أحاد فهاو الملاك=   َيُخونُ ِفي اْلَقَضاِء َفُمُه سَ  .أن أصب  ملكاً 
والمواصافاي الموجاودة هناا ال تنطباق علاى ملاك بشاري . نصلي لملوكنا ورؤسااخنا ليكوناوا بهاذه المواصافاي ونحن

سااي  الااذي وهااذا إعااداد لفكاارة الم فــي القضــاء فمــه س يخــون= ولكنهااا تنطبااق علااى هللا فهااو ال يخطااا فااي أحكامااه
أي أن غضابه هاو = غضـب الملـا ُرُسـل المـوتونالحاظ أن . يملك على الكنيسة، بل هي نباوة عان ملاك الملاوك

ألن " "يا رب ارحم"لذلك ال تكي الكنيسة عن ترديد صالة = والحكيم يستعطفه( 13:18تث)بمثابة حكم بالموي 
قبـان الحـق وموازينـه = لوك يحكم باالحقوملك الم. حين يرضى الملك عن أحد يحيا= نور وجه الملا حيوةفي 
ذا فهمنا اآلية أنهاا علاى ملاك زمناي، فكال ملاك صاال  يجاب . وتترجم للرب ميزان العدل وقسطاسه= للرب علاى وا 

ذا . فألن هذا الملك عادل فهو سايجازى المخطاا ولان يحاابى أحاد باألمانة مع بعض بعضهم شعبه أن يتعاملوا وا 
وكااان هناااك مااوازين قياسااية فااي الهيكاال . تعنااي أن هللا ساايحكم علااى شااعبه بأمانااةفهمنااا اآليااة علااى ملااك الملااوك ف

 .وموازين قياسية عند الملك وكل الموازين في كل البالد تضبط عليها حتى ال يحدث غش
 

ــةِ ِقْنَيــُة اْلِحْكَمــِة َكــْم ِهــَي َخْيــٌر ِمــَن الــذََّهِب، َوِقْنَيــُة اْلَفْهــِم ُتْخَتــاُر عَ 36" -(:37-36)اآليــات  َمــْنَهُج 37! َلــى اْلِفضَّ
رِِّ   ".َحاِفٌظ َنْفَسُه َحاِفٌظ َطِريَقهُ . اْلُمْسَتِقيِميَن اْلَحَيَداُن َعِن الشَّ

يظهاار هنااا أن الحكمااة اإللهيااة والنعمااة اإللهيااة التااي هااي خياار ماان الااذهب أو أي ثااروة عالميااة يحصاال عليهااا ماان 
ى ذهبااا، أمااا صاااحب الااذهب والمااال وال حكمااة لااه فااالحكيم قااادر أن يعماال ويقتناا (.:1::3مااي)يحيااد عاان الشاار 

فعطايا هللا كافية لألرض (. :1-12:2يع)أما أي حكمة أخرى فهي نفسانية شيطانية  .يكون هذا لفساده وهالكه 
 .للحياة األبدية في السماخ، بينما ثرواي العالم ينتهي تأثيرها وفا دتها بموي اإلنسان وتمتد

 
وحِ َقْبَل اْلكَ 38" -(:38)آية  ُقوِط َتَشاُمُخ الرُّ  ". ْسِر اْلِكْبِرَياُء، َوَقْبَل السُّ

وهللا يخفاض . والكبريااخ بداياة لكال ساقوط آخار. الكبرياخ سبب سقوط إبليس وكل إنسان يفعال مثلاه ويتكبار يساقط
وطالمااا أن هللا يكساار المتكباارين فااال ..( هياارودس/ 21:1نبوخااذ نصاار دا/ ساانحاريب/ فرعااون)ويكساار المتكباارين 

ومعظم كتب اليهود المقدسة تضيي عند هذه اآلية أنها هي . داعي للخوي منهم، بل نخاي أن يكون فينا كبرياخ
 .اآلية التي تتوسط الكتاب المقدس كله

 
وِح َمَع اْلُوَدَعاِء َخْيٌر ِمْن َقْسِم اْلَغِنيَمِة َمَع اْلُمَتَكبِِّرينَ 39" -(:39)آية   .َتَواُضُع الرُّ

نعاايش مااع المتواضااعين الودعاااخ علااى القلياال أفضاال  ، وأنوالمتكباار دا مااا مكااروه  أحاادال يحتملهااا  بشاااعة الكبرياااخ
ويفهم المثل أيضًا أنه من األفضل لنا أن نعيش متواضعين مع القليل . من أن أعاشر المتكبرين ويكون لي غنيمة

 .من أن نكون أغنياخ متكبرين
 

 ".َيِجُد َخْيرًا، َوَمْن َيتَِّكُل َعَلى الرَّبِّ َفُطوَبى َلهُ  اْلَفِطُن ِمْن ِجَهِة َأْمرٍ 21" -(:21)آية 
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الفطنة هي طريقة السلوك العملي النات  عن وجود حكمة في االنسان، فالحكمة هى ما في العقال ناشا ة  =الفطن
جمااة فااي تر  وهااي. مااور هااذه الحياااة أمااا الفطنااة فهااي كيفيااة اسااتخدام هااذه الحكمااة فااي أ. عطاهااا هللا أ عاان عطيااة 

فاالفطن فاي نظار الحكايم لايس هاو الاذكي ، أخرى هو مان يتعقال بكلماة هللا، وهاي ترجماة متمشاية ماع روح السافر 
. بااالمفهوم العااالمي باال هااو ماان امااتأل ماان حكمااة هللا، وهااذا يجااب أن يكااون مسترشاادًا بكلمااة هللا لكااي يكااون حكيماااً 

ن يثاق بااهلل ويعرفاه يفكار بهادوخ وحكماة واثقاًا أن هللا ونالحاظ أن ما. وهذا الفطن البد أن يوافقه هللا ويباارك أعمالاه
أى فى أى أمر من األمور الفطن يتخذ قراره بحيث ال يخالي وصايا =  اْلَفِطُن ِمْن ِجَهِة َأْمٍر َيِجُد َخْيرًا .لن يتركه

 .هللا حين ذ يجد الخير فى طريقه
 

َفَتْيِن َتِزيُد ِعْلًماَحِكيُم اْلَقْلِب ُيْدَعى َفِهيًما، َوَحالَ 23" -(:23)آية   ".َوُة الشَّ
اإلنسااان الحكاايم يظهاار هااذا فااي لسااانه اللطيااي، فاللسااان الحلااو ينبااا عاان قلااب متضااع راغااب فااي أن يااتعلم، لااذلك 

 .الحكمة مع اللسان الحلو تجعل تبادل المعلوماي سهاًل وتزداد الحكمة للجميع. يحبه الناس ويعلمونه
 

 ".ُبوُع َحَياٍة ِلَصاِحِبَها، َوتَْأِديُب اْلَحْمَقى َحَماَقةٌ اْلِفْطَنُة َينْ 22" -(:22)آية 
فهو سيسخر مما يقال ويهزأ بمن  حماقةتعاليم اإلنسان الحكيم تكون ينبوع حياة لمن يسمعه، أما األحمق فتعليمه 

 .يقول
 

اَْلَكاَلُم اْلَحَسـُن َشـْهُد َعَسـل، ُحْلـٌو ِللـنَّْفِس 24 .َقْلُب اْلَحِكيِم ُيْرِشُد َفَمُه َوَيِزيُد َشَفَتْيِه ِعْلًما23" -(:24-23)اآليات 
 ". َوِشَفاٌء ِلْلِعَظامِ 

من قلبه هادئ ينعكس هذا على شفتيه فيكون كالمه حلو ومن يسمعه يفرح، بل تكون كلماته الحلوة سابب صاحة 
 (.العظام)للجسد 

 
 ".ًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوتِ ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلإِلْنَساِن ُمْسَتِقيمَ 25" -(:25)آية 

والطريق التى تبدو مستقيمة المقصود بها الحلول  .تكرار للتنبيه أن رفض طريق الحكمة فيه خطورة على اإلنسان
 .البشرية بذكاخ عالمى كخدعة يعقوب ألبيه إسحق ، وكم جلبة من مشاكل 

 
 ". َفَمُه َيِحثُّهُ  َنْفُس التَِّعِب ُتْتِعُب َلُه، أَلنَّ 26" -(:26)آية 

فاحتيااج فماه يدفعاه . أي حتاى يساد احتياجااي فماه= ألن فمـه يحثـهالذي يتعب ويجتهد ويعمال هاو يتعاب لنفساه 
طعاامي أن أصانع )والخادم الحقيقي يشبع بتوبة الخطااة (. ::31يو)وهذا المبدأ اكتمل روحيًا في . للعمل والجهاد

والمساي  يشابع حاين يارى . 2::11شإ/ بيارة ليقابال الساامرية فتتاوبالمساي  ياذهب مساافة ك/ مشي ة الذي أرسلني
 (.زيادة عدد المؤمنين
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ــَدةِ 27 " -(:28-27)اآليــات  ــاِر اْلُمتَِّق ــَفَتْيِه َكالنَّ ــى َش ، َوَعَل ــرَّ ــُبُش الشَّ ــيُم َيْن ــُل اللَِّئ ــُق 28. الرَُّج ــِب ُيْطِل ــُل اأَلَكاِذي َرُج

ُق   ". اأَلْصِدَقاءَ اْلُخُصوَمَة، َوالنَّمَّاُم ُيَفرِِّ
هناا ياتكلم عان رذيلاة الوشااية والانم، أو اللساان البطاال الاذي ياتكلم كالماًا قبيحاًا أو حاقاد علاى نجااح شاخص آخار 
فيسا إلى سمعته، ويشبه الحكيم هنا شفتي مثل هؤالخ بأنها كأبواب جهنم، تخرج منها نار تحرق سمعة من يتكلم 

 (.:،  2::يع)وماي وتنهي صداقاي وتعلم الشر وتعثر األبرياخ عنه هذا الشرير، ويخرج منها نار تزرع خص
 

َمـْن ُيَغمِّـُض َعْيَنْيـِه 31. اَلرَُّجُل الظَّـاِلُم ُيْغـِوي َصـاِحَبُه َوَيُسـوُقُه ِإَلـى َطِريـق َغْيـِر َصـاِلَحةٍ 29" -(:31-29)اآليات 
 ".َمَل َشرًّاِلُيَفكَِِّر ِفي اأَلَكاِذيِب، َوَمْن َيَعضُّ َشَفَتْيِه، َفَقْد َأكْ 

دليل على اإلصرار = يعض شفتيه. رجل اإلثم الذي يغوي األبرياخ بكالم معسول عن لذة الخطية= الرجل الظالم
ليتخيل الشر ولذة تنفيذه وهذا التصوير ينطبق على الشرير الظالم وعلى الجاهل = من يغمض عينيه. على الشر

خطاة يساقط بهاا الباريخ ويعاض علاى شافتيه ليضامر شارًا لمان فالظالم يغلق عينيه ليفكار فاي . الذي يتجاوب معه
والجاهل بداًل من أن يفت  عينيه فيرى خطورة وبشاعة طريق الخطية يغلق عينيه ليتصور لذتها ثام . يخطط ضده

وكالهماا الظاالم بتخطيطاه والجاهال بقبولاه الخطياة وكالهماا . يعض شفتيه رمزًا ألنه قرر أن يفعل الشر ليتلذذ باه
ولاو فات  الجاهال عينياه ورأى نهاياة طرياق الشار وأناه ينسااق وراخ  .قد أكمـال شـراً تيه وغلق عينيه يكونا بعض شف

 .نحري وراخه أبداً إأكاذيب الظالم لما 
 

 ". َشْيَبٌة ُتوَجُد ِفي َطِريِق اْلِبرِِّ : تَاُج َجَمال33" -(:33)آية 
ظ بكمالاه يكاون مملاوخًا بركاة وحكماة وبارًا وتكاون ولكن األشيب البار الذي احتف. هناك من هو أشيب ولكنه شرير

 .شيبته هذه تاج جمال له وكرامة له
 

 ".اَْلَبِطيُء اْلَغَضِب َخْيٌر ِمَن اْلَجبَّاِر، َوَماِلُا ُروِحِه َخْيٌر ِممَّْن َيْأُخُذ َمِديَنةً 32" -(:32)آية 
( 13، قض 8قض)بطا الغضب ويفتاح سريع الغضب  جدعون راجع قصة=  اَْلَبِطيُء اْلَغَضِب َخْيٌر ِمَن اْلَجبَّارِ 

كم مدنًا (. داود وشمشون كأمثلة)نهزم أمام نفسه وأمام شهوته إضبط النفس هو أعظم انتصار فكم من جبار و   .
فمن . ونحن في حرب ضد شهواتنا ومن يهزمها ويغلب هو خير من هازم جيش. أخضعوها ثم استعبدوا لشهواتهم

فاي معركتاه أماا المعركاة ضاد شاهوتنا فاال تضار أحادًا فضااًل عان أن الحارب ضاد الشاهوة يهزم جايش قتال كثيارين 
 .أصعب جداً 

 
 ".اْلُقْرَعُة ُتْلَقى ِفي اْلِحْضِن، َوِمَن الرَّبِّ ُكلُّ ُحْكِمَها33" -(:33)آية 
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القرعة  وهللا سم  باستخدام. المقصود الجزخ األسفل من الثوب الذي كان يوضع فيه حجارة القرعة =الحضن
وكان يشوع قد اكتشي خيانة عاخان . سابقًا في العهد القديم، فبالقرعة قسمي األرض ومتياس تم اختياره بالقرعة

والحكيم يقرر هنا أن موضوع القرعة ال يعني ترك األمر للمصادفة، بل أن هنا تدبير إلهي وراخ نتيجة . بالقرعة
ة في حياتنا وال معنى لكلماي فارغة مثل الحظ والفأل الحسن والمعنى األوسع لهذه اآلية أنه ال صدف. القرعة

كل هذا ال يعيره المؤمن أي إلتفاي، بل يثق في أن هللا .. والشؤم، بل هناك من يؤمن بأن الحسد قادر أن يؤذيه
.كضابط الكل هو الذي يدبر ويقرر
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

 
 ". ُلْقَمٌة َياِبَسٌة َوَمَعَها َساَلَمٌة، َخْيٌر ِمْن َبْيٍت َمٍِن َذَباِئَح َمَع ِخَصامٍ 3" -(:3)آية 

وما أحلى العا لة التي تسكن في محبة بال . تشير اآلية لذبا   السالمة التي كان مقدموها يأكلون منها في بيوتهم
سارة خباز يابساة فالحاب سايجعل كسارة الخباز حلاوة، أماا حسد وال خصاام فيساودها الساالم حتاى لاو كاان طعامهاا ك

ولكاان ذبيحاة الساالمة يأكال منهاا الماذب  وكثيارين لااذلك  (.33-11:11كاو1)الخصاام فسيشاوه وليماة المحباة هاذه 
 .فهى تشير للشركة مع هللا والمحبة بين الناس 

 
 ". َوُيَقاِسُم اإِلْخَوَة اْلِميرَاثَ  اَْلَعْبُد اْلَفِطُن َيَتَسلَُّط َعَلى اسْبِن اْلُمْخِزي2" -(:2)آية 

هذا المثل تم حرفيًا مع ابن سليمان، فيربعام الذكي اقتسم الميراث ماع رحبعاام بسابب حماقاة رحبعاام، بال هاو أخاذ 
والحكمة ترفع صااحبها لمساتوى البناين وهاذا ماا حادث ماع الكنيساة (. أسباط13يربعام كان نصيبه )نصيب األسد 

والجهالاة تضايع االبان المادلل فلنحاذر ألناه إن كاان هللا لام يشافق علاى الزيتوناة األصالية . دالتي سادي على اليهو 
 (.31-11:11رو)فهو لن يشفق علينا إذا أخطأنا ( اليهود)
 

ِة، َواْلُكوُر ِللذََّهِب، َوُمْمَتِحُن اْلُقُلوِب الرَّبُّ 3" -(:3)آية   ". اْلُبوَطُة ِلْلِفضَّ
والصا إ الحكيم يعري مقدار النار التي (. 1،  1::بط1)التي يسم  بها هللا ألوالده  البوطة والكور هما التجارب

وهللا يضاع أوالده فاي الكاور لينقايهم مان الزغال ( 12:13كاو1)يحتاجها المعدن النفيس فال يزيد عنها لا ال تحتارق 
لثالثااة فتيااة محلااولين ماان ولكاان خاارج ا .والشااوا ب ولكنااه يكااون معهاام كمااا كااان مااع الفتيااة الثالثااة فااي أتااون النااار

 .الرباطاي التى قيدوهم بها ، وهذه هى فا دة التجارب ، حل رباطاي الخطية 
= ال تعنى أن هللا ال يعري فيمتحن ولكن هللا يعري إحتياج القلب ألى ناوع مان التأدياب ليتنقاى=  ممتحن القلوب

 (. 33- 32: 38راجع إش)مقدار النار التى يحتاجها كل معدن 
 

رَّ َيْصَغى ِإَلى َشَفِة اإِلْثِم، َواْلَكاِذُب َيْأَذُن ِلِلَساِن َفَسادٍ 4" -(:4)آية   ".اْلَفاِعُل الشَّ
 اإلنسان الشرير يعطي أذنه لألقوال الشريرة وي ِجد فيها لذة، والكاذب يميل لمن يخدعه

 (.1،  2:1تي3+  31حز+  ::21رإ)والنفس الظالمة تنسجم مع من هم على شاكلتها . كذباً 
 

 ".اْلَفْرَحاُن ِبَبِليٍَّة َس َيَتَبرَّأُ . اْلُمْسَتْهِزُئ ِباْلَفِقيِر ُيَعيُِّر َخاِلَقهُ 5" -(:5)آية 
 (.:1-13عوبديا)الفرحان ببلية غيره سيجازيه هللا . ال ينجو من العقاب= س يتبرأ
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ُيوِخ َبُنو اْلَبِنيَن، َوَفْخُر اْلَبِنيَن آبَ 6" -(:6)آية   ". اُؤُهمْ تَاُج الشُّ
 .صورة حلوة يفرح بها هللا فالشيو  يفرحون ببني بنيهم واألحداث يوقرون الكبار ويطيعونهم

 
وَددِ 7" -(:7)آية  ِريفِ . َس َتِليُق ِباأَلْحَمِق َشَفُة السُّ  "!َكْم ِباأَلْحَرى َشَفُة اْلَكِذِب ِبالشَّ

م أنااه إن كانااي شاافة الفضاال ال تليااق باااألحمق ومعنااى الكااال. شاافة الفضاال أو الكااالم بالمسااتقيماي= شــفة الســودد
فاااااألقوال الحساااانة ال تتفااااق مااااع شاااافة الل اااايم فأعمالااااه تناااااقض أقوالااااه . فباااااألولى جاااادًا ال يليااااق بالشااااريي أن يكااااذب

 . وهكذا ال يليق بالشريي الكذب(. 13-13:13صم1)
 

ُه ُتْفِلحْ اْلَهِديَُّة َحَجٌر َكِريٌم ِفي َعْيَنْي َقاِبِلَها، َحْيثُ 8" -(:8)آية   ". َما َتَتَوجَّ
 .هنا ال يتكلم عن الرشوة، بل هدية المحبة والتي تؤصل المحبة بين الطرفين

 
ْق َبْيَن اأَلْصِدَقاءِ 9" -(:9)آية  ْر َأْمرًا ُيَفرِِّ  ".َمْن َيْسُتْر َمْعِصَيًة َيْطُلِب اْلَمَحبََّة، َوَمْن ُيَكرِِّ

ومن يكرر سقطة اآلخرين أي يذيعها ويعلنهاا يتمثال باذبليس (. مقار أبو)من يستر على معصية أخيه يتشبه باهلل 
 .ومثل هؤالخ يفرقوا األصدقاخ(. المشتكي)
 

 ". َاسْنِتَهاُر ُيَؤثُِّر ِفي اْلَحِكيِم َأْكَثَر ِمْن ِمَئِة َجْلَدٍة ِفي اْلَجاِهلِ 31" -(:31)آية 
 (.فرعون)جاهل مهما جلدته لن يتوب وال ، (داود)الحكيم لو أنبته بلطي لن يكي عن تأنيب ذاته 

 
يُر ِإنََّما َيْطُلُب التََّمرَُّد َفُيْطَلُق َعَلْيِه َرُسوٌل َقاسٍ 33" -(:33)آية  رِِّ  ".اَلشِّ

ولاذلك . الشرير يزعجه كب  جماحه عن طريق أي سلطة شرعية لذلك يتمرد على السلطة القا ماة ويغادر ويعصاي
القضااااخ أو الحااااكم الاااذي يرساااله  مرساال هاااو ،بمعناااى مرسااال الرساااول =الرســـول القاســـي. يجااب أن يعامااال بقساااوة

والشااارير الاااذي يتماااارد علاااى هللا يؤدباااه هللا برساااول قااااِس فباباااال كاناااي رساااول قااااس  ضاااد يهااااوذا . لتأدياااب المتمااارد
 .( ::  :كو1) األشراروهللا يسم  للشيطان بأن يؤدب ( 13:18مز)
 

 ".َثُكوٌل َوَس َجاِهٌل ِفي َحَماَقِتهِ  ِلُيَصاِدِف اإِلْنَساَن ُدبَّةٌ 32" -(:32)آية 
ونالحاظ . اإلنسان الجاهل الشهواني يكون كدبة فقدي أوالدها ال يمكن وقفها، وهكذا كال غضاوب يشاتهي اإلنتقاام

 .والدبة الثكلي خطر جداً . أن الغضب هو نوع من الجنون المؤقي
 

رُّ ِمْن َبْيِتهِ َمْن ُيَجاِزي َعْن َخْيٍر ِبَشرِّ َلْن َيبْ 33" -(:33)آية   ". َرَح الشَّ
 .واليهود عوقبوا بسبب صلبهم المسي . السيي لم يفارق بيي داود ألنه كافأ أوريا األمين شراً 
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 ".ِاْبِتَداُء اْلِخَصاِم ِإْطاَلُق اْلَماِء، َفَقْبَل َأْن َتْدُفَق اْلُمَخاَصَمُة اْتُرْكَها34" -(:34)آية 

دثي في سد، ففاي بادايتها يمكان وقاي إنادفاع المااخ بحصااة صاغيرة، ولكان تركهاا بدخ النزاع يشبه بفتحة صغيرة ح
همالها يتسبب في إنادفاع المااخ منهاا  وبالتاالي تازداد الثغارة إتسااعًا، إلاى أن تجاري الميااه المندفعاة كال ماا فاي ، وا 

األلاام والخصااام عالجااه فااي بدايتااه باعتااذار رقيااق وهااذا يمنااع ساانواي ماان  يسااهل خصاااموهكااذا كاال ناازاع و . طريقهااا
 (.1::3أي)والحزن 

 
 ". ُمَبرُِِّئ اْلُمْذِنَب َوُمَذنُِّب اْلَبِريَء ِكاَلُهَما َمْكَرَهُة الرَّبِِّ 35" -(:35)آية 

وهااذه اآليااة انطبقاي تمامااًا فااي . والمسااي  لاام يبر ناا ماان ذنوبنااا باال ثماان بال دفااع دمااه ثمنااً . هللا يطلاب شااهادة الحاق
 .اراباسموقي بيالطس من المسي  ومن ب

 
 "ِلَماَذا ِفي َيِد اْلَجاِهِل َثَمٌن؟ َأسْقِتَناِء اْلِحْكَمِة َوَلْيَس َلُه َفْهٌم؟ 36" -(:36)آية 

ن أالثااروة فلاان يحاااول هااذا يعنااي أن الجاهاال ال يمكنااه أن يقتنااي الحكمااة بمالااه أو ثروتااه، حتااي لااو فاارض وامتلااك 
واإلنسان ال يعري الحق إال بسلوكه فياه وبقلاب يطلباه . صدقعن الحكمة ، مادام قلبه منحرفًا وال يطلبها ب يبحث

سايمون )ولكننا نالحظ هنا أن الحمقي لهم مال، والمال وزنة سيحاسبنا هللا كياي أنفقناهاا . بذخالص وليس بالمال
 (.الساحر

 
دَِّة ُيوَلدُ 37" -(:37)آية  ِديُق ُيِحبُّ ِفي ُكلِّ َوْقٍت، َأمَّا اأَلُخ َفِللشِّ  ".اَلصَّ

ِلد  كأ   لنا ليخلصنا من شدتنا  .وهو صديق لكل متألم. هذه عن المسي  الذي أحبنا دا مًا فو 
 

 ".َاإِلْنَساُن النَّاِقُص اْلَفْهِم َيْصِفُق َكفًّا َوَيْضَمُن َصاِحَبُه َضَماًنا38" -(:38)آية 
 .في الضمانووضعي اآلية هنا بعد موضوع الصداقة، حتى ال تستغل الصداقة (. :)راجع إصحاح 

 
اْلُمْلتَـِوي اْلَقْلـِب َس َيِجـُد 21. اْلُمَعلِّـي َباَبـُه َيْطلُـُب اْلَكْسـرَ . ُمِحبُّ اْلَمْعِصـَيِة ُمِحـبُّ اْلِخَصـامِ 39" -(:21-39)اآليات 

وءِ   ". َخْيرًا، َواْلُمَتَقلُِّب اللَِّساِن َيَقُع ِفي السُّ
 واألسوأ هو. و محب للمعصيةمن يحب المعصية يجد لذة في الخصام، ومن يخاصم فه

فهااو إذ = يطلــب الكســر. المتعجااري= المعلــى بابــه. مان يخاصاام وهااو ياادَّعى أنااه يبحاث عاان الحااق ويسااعى وراخه
بال المتعجاري يثيار مان حولاه . لساان غااش حاقاد أو وهكاذا كال ذي قلاب ملتاو  . يكساره هللاو  يكرهه النااس يتشامي

أما أوالد هللا الطا عين للوصية فقلبهم مملوخ سالما ومحبة  .لتأديبهفيخططوا لهدمه بسبب تشامخه وهللا يسم  لهم 
  .للخصام بل للتسام ال يميلون 
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 ".َمْن َيِلُد َجاِهاًل َفِلَحَزِنِه، َوَس َيْفَرُح َأُبو اأَلْحَمقِ 23" -(:23)آية 

 .داود لم يفرح قطعًا ال بذبشالوم وال بأمنون
 

وُح اْلُمْنَسِحَقُة ُتَجفُِّف اْلَعْظمَ اْلَقْلُب اْلَفْرحَ 22" -(:22)آية   ".اُن ُيَطيُِّب اْلِجْسَم، َوالرُّ
 .أما الممتلا من روح هللا يمتلا فرحًا ويص  جسمه. الحزن يهدم صحة الجسد

 
يُر َيْأُخُذ الرَّْشَوَة ِمَن اْلِحْضِن ِلُيَعوَِِّج ُطُرَق اْلَقَضاءِ 23" -(:23)آية  رِِّ  ". الشِّ

ألناه يأخاذها فاي = مـن الحضـنويساميها . رشوة من مذنب سيكون مديونًا لاه وسايعوج القضااخالقاضي الذي يقبل 
 (.داخل حضنه)السر وليس في العلن وكأنه يخب ه حتى عن ضميره 

 
 ".اْلِحْكَمُة ِعْنَد اْلَفِهيِم، َوَعْيَنا اْلَجاِهِل ِفي َأْقَصى اأَلْرضِ 24" -(:24)آية 

بالروح ، والروح هو روح  ومن ينفذ وصايا هللا يمتلا .وصاياهفهى فى تنفيذ  من يطلب الرب يجد الحكمة بسهولة
أمااا الجاهاال ألنااه ال يطلااب الاارب يااذهب فيبحااث عنهااا حتااى أقصاااخ األرض ووراخ كاال مااذهب فلساافي  .الحكمااة 

فماان يااذهب بعياادًا يضاال نفسااه (. 11-11:23تااث)بينممااا هااي فااي متناااول يااده . وقطعااًا لاان يجاادها( 2:1،1تااي3)
 .هو يبحث عن حكمة نفسانية عالمية بينما
 

 .اسْبُن اْلَجاِهُل َغم  أَلِبيِه، َوَمرَاَرٌة ِللَِّتي َوَلَدْتهُ 25 " -(:25)آية 
 

َرَفاِء أَلْجِل اسْسِتَقاَمةِ 26" -(:26)آية   ". َأْيًضا َتْغِريُم اْلَبِريِء َلْيَس ِبَحَسٍن، َوَكذِلَا َضْرُب الشُّ
 الشارفاخ تتارجم األماراخ =ضرب الشـرفاء ألجـل اسسـتقامة. ظالم على األبرياخ يبغضه هللاالحكم ال= تغريم البريء

بهذا يجب على الملك أن يحسن تربياة ( 1 -:أوالد الملوك وهؤالخ ال يص  ضربهم إحتراما ألبيهم الملك ونالحظ 
فاى إهاناة تلحاق بذسام نحن كاأوالد لملاك الملاوك يجاب أن نادقق فاى كال تصاري حتاى ال نكاون ساببا ( 3.  أوالده 

هذا أيضاًا يبغضاه هللا أن يضارب المساتقيم الشاريي باال  (2. إلهنا فليس حسن أن يهان أوالد هللا بسبب أخطا هم 
وتفهم أيضًا بأن األشرار يتمردون على الحاكم المساتقيم  (1.  حقيقى ولكن بغرض إخافة الناس فال يخط وا سبب

 . كما تمرد إبشالوم على أبيه داود البار
 

وحِ 27" -(:28-27)اآليــات  َبــِل اأَلْحَمــُق ِإَذا َســَكَت ُيْحَســُب 28. ُذو اْلَمْعِرَفــِة ُيْبِقــي َكاَلَمــُه، َوُذو اْلَفْهــِم َوُقــوُر الــرُّ
 ".َحِكيًما، َوَمْن َضمَّ َشَفَتْيِه َفِهيًما
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له فرصة أن يسمع  األحمق يتكلم كثيرًا، فذذا سكي يعتبر هذا حكمة فبسكوته لن تظهر حماقته بل ستكون
.الروح وقور= أما الحكيم فال يتكلم كثيرًا وأخالقه هاد ة. الحكماخ فيتعلم منهم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
 ". ِبُكلِّ َمُشوَرٍة َيْغتَاظُ . اْلُمْعَتِزُل َيْطُلُب َشْهَوَتهُ 3" -(:3)آية 

أما الشرير فهاو يعتازل القديساين ألناه ال يحتمال أن يسامع . واألشرار حتى ال يصيبه ضرر هناك من يعتزل الشر
 .هؤالخ ليس لهم الروح القدس(. 13يه)من يوبي ويدين خطاياه وشهواته 

 
 ".اَْلَجاِهُل َس ُيَسرُّ ِباْلَفْهِم، َبْل ِبَكْشِف َقْلِبهِ 2" -(:2)آية 

ر  بطرق هللا، بل يدعي  وتجاد مثال هاذا ياتكلم  .أنه هكذا ليكون له كراماة وساط األشاخاص الاروحيينالجاهل ال ي سَّ
 .كثيرًا عن خبراته الروحية والصلواي التي يصليها والكتب التي يقرأها

 
يُر َجاَء اسْحِتَقاُر َأْيًضا، َوَمَع اْلَهَواِن َعارٌ 3" -(:3)آية  رِِّ  ".ِإَذا َجاَء الشِّ

كلماي اإلحتقار واإلستهزاخ هلل ولمن يسلك في طريقه ولخداماه بال بكال  إذا وصل الشرير إلى مجلس، يأتي ومعه
وهؤالخ سايهانون ألن هللا سايهينهم وسايجلبون العاار علاى أنفساهم وعاا التهم وعلاى مان يعرفاونهم، . أحد وبكل شا

" إناااى أكااارم الاااذين يكرماااوننى ، والاااذين يحتقرونناااى يصاااغرون" .األشاااراربااال أن سااامعة الشااارير ساااي ة حتاااى وساااط 
 ( .23:  3صم1)
 

 ". َنْبُع اْلِحْكَمِة َنْهٌر ُمْنَدِفقٌ . َكِلَماُت َفِم اإِلْنَساِن ِمَياٌه َعِميَقةٌ 4" -(:4)آية 
وسليمان هنا يشبه  . فالمملوخ من الروح القدس تفيض منه الحكمة(. 28،  21:1يو)قارن هذه اآلية بما ورد في 

وهاي ميااه نباع جااري . ضب وصادرة من نبع حكمة هو قلب الحكيمكلماي اإلنسان الحكيم بأنها مياه عميقة ال تن
 .أي نقية منعشة مفيدة تروي كل ظمآن وتعطيه حياة

 
دِّيِق ِفي اْلَقَضاءِ 5" -(:5)آية  يِر َلْيَس َحَسًنا إِلْخَطاِء الصِّ رِِّ  ".َرْفُع َوْجِه الشِّ

 .غني لغناه أو لمركزه، ففي هذا إهانة هلل العادلال نه خاطا لمحاباةأالبرئ  ظهارا  القضاخ و هللا ال يقبل الظلم في 
 

ــَداِخاَلِن ِفــي اْلُخُصــوَمِة، َوَفُمــُه َيــْدُعو ِبَضــَرَباتٍ 6 " -(:8-6)اآليــات  ــُه، 7. َشــَفتَا اْلَجاِهــِل ُت َفــُم اْلَجاِهــِل َمْهَلَكــٌة َل
 ". ُهَو َيْنِزُل ِإَلى َمَخاِدِع اْلَبْطنِ َكاَلُم النَّمَّاِم ِمْثُل ُلَقٍم ُحْلَوٍة وَ 8. َوَشَفتَاُه َشَرٌا ِلَنْفِسهِ 

نجد الجاهل المستعد دا مًا للدخول في أي خصومة ويقول كاالم بجهال ( :)هذه اآلياي ضد كل كلمة بطالة ففي 
فمـه =  وبال حكمة فيلهاب الموقاي، وربماا كلمااي مان ناوع طلاب الثاأر أو العقوباة أو االنتقاام، هاي كلمااي تهياي 

نجااد أن كااالم الجاهاال قااد يكااون مهلااك لااه فهااو قااد يتااورط بذندفاعااه ويهاادد هااذا أو ذاك ( 1)وفااي  .يــدعو بضــربات
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صااورة أخاارى للكااالم الباطاال وهااي الاانم أي إذاعااة أساارار تاادمر ساامعة ( 8)وفااي . ويصااب  خصاامًا ألحااد األطااراي
ر بذذاعتها ولكنها كأقراص السم المغطى  .صاحبها بالسكر طعمهاا حلاو وكلماي النم تكون حلوة في فم قا لها، ي سَّ

بعد جلسة النم حين يستيقظ الضمير يكون ما قيل = مخادع البطن= في الفم ولكن متى وصلي للمعدة فهي قاتلة
 .مؤذي جدًا لضمير النمام بعد أن كان حلوًا في فمه

 
 ".َأْيًضا اْلُمَترَاِخي ِفي َعَمِلِه ُهَو َأُخو اْلُمْسِرفِ 9" -(:9)آية 

والترجمااااة األدق لآليااااة هكااااذا . لمساااري يضاااايع مقتنياتااااه ومالاااه ، وكالهمااااا ذاهااااب للفقااارالمتراخاااي يضاااايع وقتااااه وا
 ".المتراخي في عمله هو أيضًا أخو المسري"
 

دِّيُق َوَيَتَمنَّعُ 31" -(:31)آية   ". ِاْسُم الرَّبِّ ُبْرٌج َحِصيٌن، َيْرُكُض ِإَلْيِه الصِّ
والبااار بذيمانااه (. 1،  1::فااي)لقاادوس ونسااتغيث بااه أي نلجااأ للاارب نسااتنجد بااه مسااتخدمين اساامه ا= اســم الــرب

باخ لذلك فكثير من األ، دينة ملجأ يشعر فيها باالطم نان سم يسوع يجري نحو هللا كموصالته واستخدامه الدا م إل
واألبرار يهربون من شارور  . "مني أنا الخاطايا ربي يسوع المسي  ارح"ينص  باستخدام صالة يسوع دا مًا وهي 

. ويحتماون فااي اسام يسااوع المساي  مسالمين لااه كال حياااتهم فيجادون ساالمًا واطم نااان كمان فااي بارج حصااينالعاالم 
 ( 11:  11يو ) ن يحفظ من يلجأ اليه أعلي  المحدودة واسم هللا له القدرة غير

 
رِهِ 33" -(:33)آية   ".َثْرَوُة اْلَغِنيِّ َمِديَنُتُه اْلَحِصيَنُة، َوِمْثُل ُسوٍر َعال ِفي َتَصوُّ

ن أساام الارب بارج حصااين ، فاال يفكاار إفاانحن هناا نجاد غنيااًا يجهال أن ( 13)هاذه حالاة عكسااية لماا سابق فااي آياة 
يلجأ هلل ، ويتصور لجهله أن غناه هو حصنه، ولكن الغناي أو المركاز أو الواساطة أو القاوة البشارية هاي حصاون 

 31:13مر+  ::31لو+ لليلة تؤخذ نفسك يا غبي في هذه ا"غير منيعة سرعان ما تنهار فهي مبنية على الرمل 
 ( .2رؤ )وقارن مع رسالة السيد المسي  لمالك كنيسة الودكية  (.33،  ::13مي+ 
 

 ". َقْبَل اْلَكْسِر َيَتَكبَُّر َقْلُب اإِلْنَساِن، َوَقْبَل اْلَكرَاَمِة التََّواُضعُ 32 " -(:32)آية 

 .والكبرياخ سبب الخراب. هللا يخفض المتكبر ويرفع المتضع فتكون له كرامة
 

 ".َمْن ُيِجيُب َعْن َأْمٍر َقْبَل َأْن َيْسَمَعُه، َفَلُه َحَماَقٌة َوَعارٌ 33" -(:33)آية 
 .تعرض صاحبها للعار بعد فحص األمر بدقة بذندفاع األحكام الطا شة المتسرعة

 
وُح 34" -(:34)آية   "اْلَمْكُسوَرُة َفَمْن َيْحِمُلَها؟ُروُح اإِلْنَساِن َتْحَتِمُل َمَرَضُه، َأمَّا الرُّ
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إذا امتأل إنسان من الروح القدس امتأل فرحًا ومثل هذا اإلنسان تصير روحه نشطة قوية بل تساند ضاعي جساده، 
:  :1يااو)المسااي  الينزعااه أحااد حتااى األمااراض  فااالفرح الااذى يعطيااه !.فماان يساانده؟أمااا حاماال الهاام فهااو بااال رجاااخ 

أصااحاخ لنختباار حااالوة العشاارة مااع المسااي  ، فااذذا جاااخ الماارض نجاارى  اآلن ونحاان لااذلك علينااا أن نجاهااد ( .33
أماا مان ال يعاري تنكسار روحاه ماع أى . على المسي  الذى إختبرنا حاالوة تعزياتاه فلان نخارج فاارغين بال فارحين 

 .تجربة 
إلنساااان بسااابب أماااا لاااو غضاااب هللا علاااى ا. إذا كاناااي الااانفس فاااي حالاااة فااارح اإلنساااان والجاااروح الخارجياااة يحتملهاااا

 .أو لو دخل اإلنسان في حالة يأس من رحمة هللا أو الخالص من أي تجربة تكت ب النفس ،خطيته
  

 ". َقْلُب اْلَفِهيِم َيْقَتِني َمْعِرَفًة، َوُأُذُن اْلُحَكَماِء َتْطُلُب ِعْلًما35" -(:35)آية 
قلبياة أن يسامع وماا يسامعه ينفاذه، وهللا ال فهاو لاه رغباة . الحكيم يطلب المعرفة ويسعى إليهاا لاذلك يحصال عليهاا

 .الحكيم إذا سمع ي ْدِخْل الكالم لقلبه ويحتفظ به. ي رجع من يطلب فارغاً 
 

ُب َلُه َوَتْهِديِه ِإَلى َأَماِم اْلُعَظَماءِ 36" -(:36)آية   ".َهِديَُّة اإِلْنَساِن ُتَرحِِّ
. وهنااك قاول را اع للقديساة الشاهيدة دمياناة. ه مأموريتاهمن يريد أن يقابل عظيمًا يعطي هدايا لمرؤوسيه فيساهلوا لا

ففي أثناخ عذاباتها وشفاخ هللا العجيب لها وفرحها بهذه العذاباي كان الجنود الذين يرونها يؤمنون فيقتلهم األمير، 
ل لاه أناي حينماا تاذهب لملكاك ترسا"ومرة قال لها األمير أال تخجلين فكل هؤالخ ماتوا بسببك فاردي علياه الشاهيدة 

وكال خادام هللا الاذين " هدايا قبل أن تصل وهكذا أفعال ماع ملكاي المساي  فكال هاؤالخ الشاهداخ هام هادايا تفارح قلباه
 تعوج القضااخوهناك من يفهم هذه اآلية أنها عن الرشوة التي . يخدمون أوالده يقدمون هدايا هلل هي القلوب التا بة

 .، والتفسير األول أدق
 

 ". ُل ِفي َدْعَواُه ُمِحق ، َفَيْأِتي َرِفيُقُه َوَيْفَحُصهُ َاأَلوَّ 37" -(:37)آية 
. والمعنااى أن ال تساامع ماان طااري واحااد وتحكاام، باال األحساان أن نساامع الطاارفين ونااواجههم( 12)قااارن مااع آيااة 

ه فمن تسمعه أواًل تظان أناك قاد عرفاي منا. فاإلنسان تعود أن يلقي اللوم على اآلخرين منذ فعلها آدم مع هللا نفسه
 .كل الحق ولكن إذا أتى الطري اآلخر وفند ما سمعته من الطري األول قد يظهر أن الطري األول هو الخاطا

 يكشي خداعه=  يفحصه
 

 ".اَْلُقْرَعُة ُتَبطُِّل اْلُخُصوَماِت َوَتْفِصُل َبْيَن اأَلْقِوَياءِ 38" -(:38)آية 
 .ريقة للرجوع إلى هللا ليختار وكاني القرعة عند اليهود ط .إلقاخ القرعة يمنع الخصوماي

 
 ".َاأَلُخ َأْمَنُع ِمْن َمِديَنٍة َحِصيَنٍة، َواْلُمَخاَصَماُت َكَعاِرَضِة َقْلَعةٍ 39" -(:39)آية 
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ولكاان الاابعض اآلخاار يفهمهمااا بااالعكس . هناااك ماان يفهاام هااذه اآليااة علااى أنهااا تعنااي اإلخااوة المتحااابين المتحاادين
تخاصاموا يصاعب حال  خاوة إذايفهمونهاا باأن اإلم عن المخاصماي، وهؤالخ خصوصًا أن نصي اآلية الثاني يتكل

والااارأي األول يفسااارها باااأن اإلخاااوة . المشااااكل بيااانهم ويكوناااون فاااي مخاصاااماتهم كقلعاااة مغلقاااة ببااااب لاااه عارضاااة
وبالنسبة للرأي الثاني فيجب . المهم أن كال الرأيين صحي  . المتحابين هم كقلعة في اتحادهم ضد من يخاصمهم

فاإلهانااي المتبادلاة تجعال . خاوة قبال أن تتفااقم وتصاب  عسايرة وتصاب  القلاوب كقلعاة مغلقاةحل المشااكل باين اإل
 .ينغلق بسبب كبريا ه المجروحة منهم الثقة تنعدم فتتقسى القلوب وكلٌ 

 
اَْلَمْوُت َواْلَحَياُة ِفي َيِد 23. َيْشَبعُ  ِمْن َثَمِر َفِم اإِلْنَساِن َيْشَبُع َبْطُنُه، ِمْن َغلَِّة َشَفَتْيهِ 21" -(:23-21)اآليات 

 ". اللَِّساِن، َوَأِحبَّاُؤُه َيْأُكُلوَن َثَمَرهُ 
وزرع الباار هااو كااالم هللا الااذي يقااود أناااس للتوبااة . ماان ياازرع بشاافتيه باارًا وسااط الناااس يحصااد غلااة وفياارة ماان الفاارح

هنااا يتحااول زارع الباار لمصاادر . يصااطلحوا معاااً  ويقااود آخاارين ألن يعرفااوا هللا أو يتصااالحوا معااه ويقااود آخاارين ألن
والعكاس فااألحمق ينشار موتاًا باين النااس وخصاامًا وبطناه  . حياة يفرح اآلخرين ومن ثام يفارح هاو ويشابع بخدمتاه

والبطن هنا إشارة للضمير الاذي يفارح ويساتري  إذا تكلام اإلنساان حسانًا فالراحاة الداخلياة النفساية التاي . تشبع مراراً 
 .تعتمد على شهادة ضميرنانشعر بها 

 
 ". َمْن َيِجُد َزْوَجًة َيِجُد َخْيرًا َوَيَناُل ِرًضى ِمَن الرَّبِِّ 22" -(:22)آية 

وعلااى الرجاال الااذي يجااد . الزوجااة الصااالحة هااي ماان عنااد الاارب، باال هااي برهااان علااى رضااى الاارب عاان الشااخص
لاذلك . لحيااة صاالحة بال لخاالص نفساهزوجة صالحة أن يشاكر هللا علاى عطيتاه، فالزوجاة الصاالحة تقاود رجلهاا 
ولنثااق أن هللا إذا أراد بعااد ذلااك سيسااهل . ماان المهاام أن يساابق االختيااار الصااالة والصااوم وطلااب اإلرشاااد ماان هللا

 .الطريق
 

 ".ِبَتَضرَُّعاٍت َيَتَكلَُّم اْلَفِقيُر، َواْلَغِنيُّ ُيَجاِوُب ِبُخُشوَنةٍ 23" -(:23)آية 
أماااا الفقيااار ففاااي حالتاااه . لااايعلم الغناااي أن عيناااي هللا تااارى ظلماااه ألخياااه الفقيااار هاااذه حقيقاااة واقعاااة لألساااي ولكااان

المتواضعة يتعلم أن يكون متواضعًا ويتكلم بأسلوب فيه تضرع وتوسل ومثل هذا من السهل أن يصلي هلل فيتقرب 
ي الصاالة ولانعلم من عرش النعمة، أما الغني المتكبر الذي تعود أن يتكلم بعني ال يستطيع أن ينكسر أمام هللا ف

 .أننا كلنا فقراخ أمام عرش النعمة اإللهية
 

 ".اَْلُمْكِثُر اأَلْصَحاِب ُيْخِرُب َنْفَسُه، َولِكْن ُيوَجْد ُمِحب  أَْلَزُق ِمَن اأَلخِ 24" -(:24)آية 
يزانياي المقصود باألصحاب الذين هم من العالم ومعرفتهم مضيعة للوقي، وبكثرة الوال م والهدايا التي تفوق م
المحب أما . األسرة تخرب ميزانياي األسرة، وقد يكونوا هم األصدقاخ البطالون الذين يعلمون اإلنسان طريق الشر
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وهناك أصدقاخ يتركون اإلنسان لو افتقر . فهو المسي  الذي في القرب منه السالم والفرح األلزق من األخ
."إدعني وقي الضيق"في أثناخ الضيقة أما المسي  فهو الصديق الوفي ( االبن الضالأصدقاخ )
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
َفَتْيِن َوُهَو َجاِهلٌ 3" -(:3-3)اآليات  اِلُا ِبَكَماِلِه َخْيٌر ِمْن ُمْلَتِوي الشَّ َأْيًضـا َكـْوُن الـنَّْفِس ِبـاَل َمْعِرَفـٍة 2. اْلَفِقيُر السَّ
َُ َلْيَس حَ   ". َحَماَقُة الرَُّجِل ُتَعوُِِّج َطِريَقُه، َوَعَلى الرَّبِّ َيْحَنُق َقْلُبهُ 3. َسًنا، َواْلُمْسَتْعِجُل ِبِرْجَلْيِه ُيْخِط

وخير لفنسان أن يسلك باستقامة وهاو فقيار مجهاول مان . نجد هنا مقارنة بين طريق الحق وطريق العناد والجهل
. فالفقير السالك باستقامة سيكون محبوبًا من الناس وله بركة ونعمة من هللا. شريرأن يكون غنيًا لكنه جاهل ل يم 

يتكلم عمن يسالك بادون ( 3)وفي . أما الغني الذي له لسان ملتو  وشرير فلن يجد من يحبه ولن يجد بركة من هللا
ال سيكتشااااي مااااؤخراً   = أنااااه أخطااااأ معرفااااة، ولاااايس حساااانًا لفنسااااان أن يناااادفع ويساااالك فااااي طريااااق باااادون معرفااااة وا 

بال أن الانفس التاي باال معرفاة لان تتمياز عان الحيوانااي . من يسلك منادفعا باال معرفاة = يخطأ المستعجل برجليه
والنفس هي من هللا فأن تبقي النفس بال معرفة هلل فهذا خطر علاى الانفس وشار عظايم لهاا بال هاو (. 33:13مز)

وقراراتاه وبالتاالي يخطاا ولألساي فاذن الجاهال حاين  حكم بالموي عليهاا ومان لايس لاه معرفاة ينادفع فاي تصارفاته
 يكتشي أنه أخطأ في قراره عوضًا عن أن يتوب ويطلاب مان هللا أن يصال  ماا أفساده هاو بقاراره نجاده يخاصام هللا

 . فهو يثور على هللا كأن هللا هو السبب فيما وصل إليه .على الرب يحنق قلبه= 
 

 ". َحاَب، َواْلَفِقيُر ُمْنَفِصٌل َعْن َقِريِبهِ اَْلِغَنى ُيْكِثُر اأَلصْ 4" -(:4)آية 
لألسااي فااذن العااالم الااذي نعاايش فيااه هااو عااالم نفعااي خااال  ماان المشاااعر الطيبااة، نجااد فيااه أن الغنااي يشااتري بمالااه 
القضاخ، بل يصنع له أصحاب على األرض ينتفع منهم لزيادة ثروته، وهناك من ال يرتبط ساوى باألغنيااخ لينتفاع 

ولنعلم أن المسي  أحبنا ( مثل وكيل الظلم)هناك أغنياخ حكماخ يشترون أصدقاخ سما يين بمال الظلم ولكن . منهم
رتبط بنا ونحن فقراخ خطاة بل كنا ال نحبه وال نعرفه، وعلينا أن نحبه اآلن فهو الغني  . وا 

 
وِر َس َيَتَبرَُّأ، َواْلُمَتَكلُِّم ِباأَلَكاِذيِب سَ 5" -(:5)آية   " . َيْنُجوَشاِهُد الزُّ

قاد يفلاي الكااذب أو شااهد الازور ولكان هاذا يكاون لوقاي قصاير ثام يظهار الحاق وكال معصاية تناال مجاازاة عادلااة 
 .حتى هنا على األرض

 
ِريِف، َوُكل  َصاِحٌب ِلِذي اْلَعَطاَيا6" -(:7-6)اآليات  ِغُضوَنُه، ُكلُّ ِإْخَوِة اْلَفِقيِر ُيبْ 7. َكِثيُروَن َيْسَتْعِطُفوَن َوْجَه الشَّ

 ".َمْن َيْتَبُع َأْقَواًس َفِهَي َلهُ ! َفَكْم ِباْلَحِريِّ َأْصِدَقاُؤُه َيْبَتِعُدوَن َعْنهُ 

األصاال العبااري يحتماال = يبغضــونه. ولنااذكر أن المسااي  عاااش كواحااد ماان الفقااراخ وسااماهم إخوتااه( 1)راجااع عاادد 
ولكااانهم يلتصاااقون . تركه أصااادقاؤه ويهجروناااهالقاااول يااابغض ويحتمااال ترجمتاااه يحبوناااه أقااال والمعناااى أن الفقيااار ساااي

ن كان (. هل نلتصق باهلل الغني والذي يعطي بسخاخ وال ي عيِ ر) أو اإلستفادة منهم باألغنياخ طمعًا في عطاياهم وا 
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وكثيــرون يسـتعطفون وجــه (. 1-3:1شإ)اإلنساان ألجال مصالحته يخادم الغنااي فكام بااألولى عليناا أن نخادم هللا 
والمفهاوم مان اآلياة أن الفقيار يالحاق الغناي . هللا بتوساالتنا عوضاًا عان أن نتوسال للنااسفهال نساتعطي  الشريف

=  فهــى لــه "بتوسااالته وال يجااد لهاام أثااراً ( أصاادقاؤه)يالحااق "هااذه تتاارجم = مــن يتبــع أقــواًس فهــي لــه. ويتوساال لااه
هااا، هااو كماان يجاارى وراخ األقااوال كلماااي فااى الهااواخ والشااريي كأنااه لاام يساامع وكااأن الفقياار قااال كلماااي ال مااردود ل

". يالحقهم بأقواله ولكنهم يهجرونه"وتترجم أنه  .سراب ، ظن أن توسالته لها فا دة مع هذا الغنى وهذا لن يحدث 
وترجمتنااا العربيااة تضاايي لهااذه الترجماااي وتبلورهااا، فكااون الفقياار يالحااق الغنااي بتوسااالته وأقوالااه وشاارح ظروفااه 

وال تسمن من جوع ليس هذا هاو الطرياق الاذي يوصاى باه الكتااب المقادس، بال والغني يعطيه أقوااًل فقط ال تغني 
أمااا كوننااا نثااق فااي أقااوال بشاار، هاام بسااهولة يتركوننااا فكأننااا . يوصااينا أن نثااق فااي هللا فقااط فوعااوده ال يتركهااا أبااداً 

قااوال أي ماان يصاادق وعااود البشاار التااي ال تزيااد عاان كونهااا أ= هــي لــه. نجااري وراخ سااراب ونسااتحق مااا يحاادث لنااا
 .ووعود وسراب سيكون له هذا السراب والال شا

 
 ". اْلَحاِفُظ اْلَفْهِم َيِجُد َخْيرًا. اَْلُمْقَتِني اْلِحْكَمَة ُيِحبُّ َنْفَسهُ 8" -(:8)آية 

 (.:1،  11:2تي3)والسالك باستقامة يكون له سالمًا حقيقيًا . أي يحرسه كما يحرس كنزاً = الحافظ الفهم
 

وِر َس َيَتَبرَُّأ، َواْلُمَتَكلُِّم ِباأَلَكاِذيِب َيْهِلاُ َشاهِ 9" -(:9)آية   ". ُد الزُّ
 .مع فارق أن هنا حكم بهالك الشخص يوم الدينونة( :)هذه تشابه آية 

 
َؤَساءِ َكْم ِباأَلْوَلى َس َيِليُق ِباْلَعْبِد َأْن َيَتَسلََّط َعَلى ا. اَلتََّنعُُّم َس َيِليُق ِباْلَجاِهلِ 31" -(:31)آية   "!لرُّ

عها علاى شااهواته فهاو يساا تقاادير كال شاا، باال إن يأن يانعم جاهال بثااروة فهاو سيضا[ 1]هناا أمارين غيار ال قااين 
واألب الغني إن كان حكيمًا ال يترك ثروة كبيرة في يد إبنه الصاغير . الثروة هي شرك للحكيم فكم باألولى الجاهل

وكل من كان أصله بسيط إذا تسلط يتحول . للظروي الغريبة أن يتسلط عبد على سيده نتيجة[ 3. ]حتى ال يفسد
 .إلى طاغية

 
ْفُح َعْن َمْعِصَيةٍ 33" -(:33)آية  َُ َغَضَبُه، َوَفْخُرُه الصَّ  ". َتَعقُُّل اإِلْنَساِن ُيْبِط

نفسه  لذلك هو يستطيع أن يضبط" هللا قال لشمعي اشتم داود"اإلنسان الروحي يتعلم أن يدين نفسه كما قال داود 
باال أن الوقااي الطوياال . وكلمااا زادي حكمااة إنسااان تشاابه باااهلل طوياال األناااة وكااان غضاابه أبطااأ. إذا أخطااأ إليااه أحااد

يحاال المشاااكل أو يحاال معظمهااا باإلضااافة إلااى أنااه بمضااي الوقااي يكااون هناااك فرصااة لفحااص األمااور بدقااة وقااد 
 .من أساخ إليه متشبهًا بمسيحههو فخر لفنسان أن يصف  ل= وفخره الصفح. يكون االنفعال بال مبرر

 
 ".َكَزْمَجَرِة اأَلَسِد َحَنُق اْلَمِلِا، َوَكالطَّلِّ َعَلى اْلُعْشِب ِرْضَواُنهُ 32" -(:32)آية 
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 .كم ينطبق هذا على المسي  ملك الملوك يوم يأتي كديان
 

 ".ْوَجِة َكاْلَوْكِف اْلُمَتتَابعِ َاسْبُن اْلَجاِهُل ُمِصيَبٌة َعَلى َأِبيِه، َوُمَخاَصَماُت الزَّ 33" -(:33)آية 
ومان ساقفه بهاذا الحاال ال يجاد راحاة . الماخ المتسااقط كقطاراي مان ساقي غيار محكام أثنااخ وبعاد المطار= الوكف

ااب  . و الوقااوي أو العماالفهااو ال يسااتطيع النااوم أ ْه الماارأة المخاصاامة بهااذا الوكااي لمااا فااي معاشاارتها ماان وهكااذا ت شَّ
ى هنااا ارتباااط بااين االباان الجاهاال والماارأة كثياارة الشااجار والخصااام فكثاارة الشااجار بااين وناار . إزعاااج وضااجر لرجلهااا

 .اآلباخ تولد أبناخ غير خاضعين لهم بل ال يحترمونهم
 

ْوَجُة اْلُمَتَعقَِّلُة َفِمْن ِعْنِد الرَّبِِّ 34" -(:34)آية   ".اَْلَبْيُت َوالثَّْرَوُة ِميرَاٌث ِمَن اآلَباِء، َأمَّا الزَّ
( 11)لاذلك ال يجاب أن ينفصام ونالحاظ أن حالاة البياي فاي آياة (. اساحق ورفقاة)ج المسيحي مرتاب مان هللا الزوا

 .والبيي المؤسس باختيار هللا يفضل عن بيي وارث للغني عن أبويه(. 12)هي ضد البيي في آية 
 

َباِت، َوالنَّْفُس اْلُمَترَاِخَيُة تَ 35" -(:35)آية   ". ُجوعُ اَْلَكَسُل ُيْلِقي ِفي السُّ
 (.تنطبق هذه اآلية ماديًا وأيضًا روحياً )إضاعة الوقي خطية 

 
 ".َحاِفُظ اْلَوِصيَِّة َحاِفٌظ َنْفَسُه، َواْلُمَتَهاِوُن ِبُطُرِقِه َيُموتُ 36" -(:36)آية 

فهااذه راجعااة للشااطر األول الااذى يااتكلم فبااه عاان  طاارق الاارب الطاارق هنااا المقصااود بهااا= يمــوت  المتهــاون بطرقــه
فوصااايا الاارب هااي كااالم حياااة وتاركهااا يكااون قااد . هااو الااذي ال يحفااظ وصااايا الاارب المتهــاونو . الوصااية  حفااظ

 . اختار طريق الموي متصورًا أنه حر بينما هو قصير النظر
 

، َوَعْن َمْعُروِفِه ُيَجاِزيهِ 37" -(:37)آية   ". َمْن َيْرَحُم اْلَفِقيَر ُيْقِرُض الرَّبَّ
يليااا . )وهللا ال ينسااى أجاار كااأس ماااخ بااارد. خوتااهإخ هللا أطلااق علااى الفقاارا (. :21:3مااي+ أرملااة صاارفة صاايدا وا 

 .والمطلوب ليس المال فقط بل العطاخ بمحبة
 

 ".َأدِِّب اْبَنَا أَلنَّ ِفيِه َرَجاًء، َولِكْن َعَلى ِإَماَتِتِه َس َتْحِمْل َنْفَساَ 38" -(:38)آية 
ليحذر اآلبااخ مان أن يكاون تاأديبهم ألوالدهام هاو ناوع مان التنفايس عان ولكن . مطلوب من األب تأديب ابنه بحزم

إال = ولكـن علـى إماتتـه س تحمـل نفسـا= فالغضب الها    يكون بمثابة إماتة لهام. الغضب الها   ضد أوالدهم
 . أن التساهل أيضًا وعدم الحزم هو إماتة، بل قد يدفعه لفنحراي فيموي بسيي الحاكم أو مع األشرار

 
ْيَتُه َفَبْعُد ُتِعيدُ 39" -(:39) آية ِديُد اْلَغَضِب َيْحِمُل ُعُقوَبًة، أَلنََّا ِإَذا َنجَّ  ". اَلشَّ
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ويكارر حماقاتاه وصاديقه الاذي يتادخل  ،كثيار الغضاب هاو كثيار الشاجار والمشااكل نتيجاة تهاوره= ألنا بعـد تعيـد
ــد=  لحاال مشااكلة لااه ساايتكرر نااداؤه كثيااراً  وهااو . أصاادقاؤه معااه والااذين ياادافعون عنااهومثاال هااذا يااورط .  فبعــد تعي

 .يحمل عقوبة=  بذندفاعه سيجلب على نفسه مجازاة عادلة
 

ِفي َقْلِب اإِلْنَساِن َأْفَكاٌر 23. ِاْسَمِع اْلَمُشوَرَة َواْقَبِل التَّْأِديَب، ِلَكْي َتُكوَن َحِكيًما ِفي آِخَرِتاَ 21" -(:23-21)اآليات 
 ". لرَّبِّ ِهَي َتْثُبتُ َكِثيَرٌة، لِكْن َمُشوَرُة ا

 :هناك أفكار كثيرة في قلب اإلنسان منها ما هو
 (12-11:1مي+  2-1:3مز)ضد مشورة هللا  -1
 .فاإلنسان لم يصلي ليطلب مشورة هللا( 12:1يع)بغير مشورة هللا  -3
 .ليسي بحسب فكر هللا كمشورة رفقة البنها يعقوب، وهي ليسي مشوراي مقدسة -2
فاهلل يضحك علاى كال ماؤامراي األشارار وهاذا ماا يعطاي راحاة . ه هي التي ستثبيمشورة بحسب فكر هللا وهذ -1

زدراخ (. :11:1+  31:11شإ)ومشورة هللا ستتم في الوقي المناسب وهي التاي ستساود . وفرحًا لشعب هللا وا 
رادته  .المشورة حمق فكم باألولى لو كاني المشورة هي مشورة هللا ووصيته وا 

 
 ".اإِلْنَساِن َمْعُروَفُه، َواْلَفِقيُر َخْيٌر ِمَن اْلَكُذوبِ ِزيَنُة 22" -(:22)آية 

 الشق األول من اآلية يحث اإلنسان على أن يقدم خدماي للناس والشق الثاني يطلب منا
فالفقير الذي ال يملك خيٌر من الغني أو الذي يدعى أنه قادر . أن ال نندفع فنعطي وعودًا ليس في إمكاننا تنفيذها

 .خيٌر من أن ن ِعْد وال نوفي ،فأن نقول ال نقدر. لن يفعلوهو كاذب 
 

 ". َيِبيُت َشْبَعاَن َس َيَتَعهَُّدُه َشر  . َمَخاَفُة الرَّبِّ ِلْلَحَياةِ 23" -(:23)آية 
 .الم ولكنها ال تكون ألذيته بل للخيرفذبن هللا قد يتعرض لبعض األ(. 31مز)قارن مع 

 
ْحَفِة، َوَأْيًضا ِإَلى َفِمِه َس َيُردَُّهااَْلَكْساَلُن يُ 24" -(:24)آية   ".ْخِفي َيَدُه ِفي الصَّ

وهناا تصاوير . مع أن وسا ل التغذية ومقوماي الحياة متوافرة لدى الكسول لكنه لكسله ال يستفيد مما هو بين يديه
أو الناوم فاال يرفاع ياده  فيه مبالغة كأن الكسالن جالس أمام ما دة الطعام وبينما يده في وسط الطعام يغلبه الكسال

همال دراسة الكتاب)بالطعام إلى فمه مفضاًل الجوع عن أن يعمل عماًل   (.هذا ينطبق على الغذاخ الروحي وا 
 

 ".ِاْضِرِب اْلُمْسَتْهِزَئ َفَيَتَذكَّى اأَلْحَمُق، َوَوبِّْخ َفِهيًما َفَيْفَهَم َمْعِرَفةً 25" -(:25)آية 
أما الفهايم فاال توجاد . د يكون سببًا ألن الجهال يظنون أن أخطا هم هي بال عقابإن ترك المستهزئ بال توبيي ق 

 .مشكلة في أن نكشي له خطأه  فهو يقدر الحق
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 ". اْلُمَخرُِِّب َأَباُه َوالطَّاِرُد ُأمَُّه ُهَو اْبٌن ُمْخٍز َوُمْخِجلٌ 26" -(:26)آية 

 .لي األباخ االهتمام بتربية أبنا همفع. مرة هي األحزان التي يتسبب فيها األبناخ المتمردين
 

اَلَلِة َعْن َكاَلِم اْلَمْعِرَفةِ 27" -(:27)آية   " .ُكفَّ َيا اْبِني َعِن اْسِتَماِع التَّْعِليِم ِللضَّ
وينطبااق هااذا علااى ماان يتاارك تعلاايم كنيسااته القااويم ليساامع هرطقاااي . ال يجااب أن يسااتمع اإلنسااان للكااالم الباطاال

 .ة مدعيًا أن في هذا عدم تعصبمخالفة عند طوا ي غريب
 

اِهُد اللَِّئيُم َيْسَتْهِزُئ ِباْلَحقِِّ، َوَفُم اأَلْشرَاِر َيْبَلُع اإِلْثمَ 28" -(:29-28)اآليات  اَْلِقَصاُص ُمَعـد  ِلْلُمْسـَتْهِزِئيَن، 29. اَلشَّ
ْرُب ِلَظْهِر اْلُجهَّالِ   ".َوالضَّ

. هد بليعال ومعناها شا تافه وهي كناية عن طريق إبليس وأتباعهالمعنى أو الكلمة األصلية شا= الشاهد اللئيم
هم يشهدون ضد البرئ ألذيته ( القضاة في قصة سوسنة)هؤالخ األشرار ال يشهدون بالحق = يستهزئ بالحق

  .عليه كأنه طعامهأي يعيش = فم األشرار يبلع اإلثم. وطرق هؤالخ ضد هللا، فاهلل هو الحق. وألغراضهم الدني ة
وسيعاقب هؤالخ ( :11:3مي)ولكن هناك عقابًا ينتظر مثل هؤالخ فاهلل ال ينام   =ْلِقَصاُص ُمَعد  ِلْلُمْسَتْهِزِئينَ اَ 

.(:1::1أي)الذين يفرحون بكل فرصة تأتيهم للشر والغش 
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
اٌج، َوَمْن َيَتَرنَُّح ِبِهَما َفَلْيَس ِبَحِكيمٍ . ِزَئةٌ اَْلَخْمُر ُمْسَتهْ 3" -(:3)آية   ". اْلُمْسِكُر َعجَّ

 ااساااتعماله لصاااار مهلكاااالخمااار مثااال أي شاااا لاااو أساااا . الخمااار يقاااود اإلنساااان لثاااورة صااااخبة مساااتهز ة= عجـــاج
ة فهي تغرر باإلنسان وهي مستهز ... والمدمن الخمر أو السكير يهلك نفسه صحيًا وماليًا وأدبيًا وعا لياً  لفنسان،

ولكن هنااك . فالسكير يتحول إلى مستهزئ وأيضًا يستهزئ به الناس وهو فاقد لوعيه . (نوح كمثال)وتفقده كرامته 
 ".كل األشياخ تحل لي لكن ليس كل األشياخ توافق(. "::32تي1)استعماالي صالحة للخمر 

 
َُ ِإَلى َنْفِسهِ ا. ُرْعُب اْلَمِلِا َكَزْمَجَرِة اأَلَسدِ 2 " -(:2)آية   ".لَِّذي ُيِغيُظُه ُيْخِط
ولنقارن هذه اآلية مع من يخطا إلى . السلطان من قبل هللا فيجب احترام الملك(. 12:3بط1+  1:12رو)راجع 

 .ملك الملوك ويغيظه
 

 ". َمْجُد الرَُّجِل َأْن َيْبَتِعَد َعِن اْلِخَصاِم، َوُكلُّ َأْحَمَق ُيَناِزعُ 3" -(:3)آية 
بال لاو كاان التناازل ( 1::في)ه ويبتعد عن المنازعاي الكثيرة ذثر حكمة هو من في المخاصماي يعتري بخطاألك

مان " وهاذا معناى تعلايم الارب  (.إباراهيم ولاوط 8:12تاك)عن بعض الحقاوق فياه طرياق للساالم فلايكن هاذا أفضال 
 ..."ضربك على خدك األيمن

 
تَاِء، َفَيْسَتْعِطي ِفي اْلَحَصاِد َوَس ُيْعَطىاَْلَكْساَلُن َس َيْحُرُث ِبَسبَ 4" -(:4)آية   ". ِب الشِّ

ولكان مان يازرع . ودا مًا هناك حجة حتى ال يعمل.. والحظ حجة الكسول هنا هي برد الشتاخ. الجوع جزاخ للكسل
نجتهاد وعلى الخادم أن يخدم في الشتاخ أي وسط البرودة الروحية ليجد ثمر، علينا أن . بالدموع يحصد باالبتهاج

 .لنمأل أوعيتنا كالعذارى الحكيماي
 

 ". اَْلَمُشوَرُة ِفي َقْلِب الرَُّجِل ِمَياٌه َعِميَقٌة، َوُذو اْلِفْطَنِة َيْسَتِقيَها5" -(:5)آية 
وماان يكتشااي هااذا الحكاايم سيسااتفيد ماان . الحكاايم ال يااتكلم كثياارًا باال يخفااي حكمتااه داخلااه كمااا لااو كااان ب اارًا عميقااة

بينماا الجاهال يظناه ال يعاري  .ذو الفطنةويكون من يكتشفه هو . لمرخ من مياه الب ر العميقةحكمته كما ينتعش ا
 .شي ًا فهو ال يتكلم كثيرًا مثل الجهال

 
 "َأْكَثُر النَّاِس ُيَناُدوَن ُكلُّ َواِحٍد ِبَصاَلِحِه، َأمَّا الرَُّجُل اأَلِميُن َفَمْن َيِجُدُه؟ 6" -(:6)آية 
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وهكاذا يفعال الفريسايين فهام يعلناون . علن طهارته كما فعل أيوب دون أن يعري حقيقة قلباهكل إنسان مستعد أن ي
ولكاان األمااين حقيقااة هااو ماان اختباار الاارب وقداسااته فذكتشااي خطيتااه . ويطيلااون أهاادابهم.. طهااارتهم ويساارون بهااذا

ين يادعون الصاالح ن كثيار أالساؤال الاذي يساأله الحكايم هناا (. كمن يكتشاي بقاع فاي ثوباه فاي الناور)واعتري بها 
 . الناس ، ألن الصال  ال يتكلم عن نفسهولكن كيي نكتشي الصال  فعال وسط 

 
 ". ُطوَبى ِلَبِنيِه َبْعَدهُ . دِّيُق َيْسُلُا ِبَكَماِلهِ اَلصِ 7" -(:7)آية 

د والباار حقيقاة هاو مان يعلان باره بسالوكه ولايس بشافتيه، وأوال(. 8:1يو1+  33:1جا)ال يوجد من هو بال خطية 
 (.إبراهيم ونسله)مثل هذا البار لهم بركة 

 
 ". اَْلَمِلُا اْلَجاِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ اْلَقَضاِء ُيَذرِِّي ِبَعْيِنِه ُكلَّ َشرِّ 8" -(:8)آية 

وهاو يحكام بعادل . الملك العادل هو من يضع في قلبه أن يحكام بالعادل ويبحاث عان راحاة شاعبه ال عان لذتاه هاو
ذا كاني . ه فهو مطلق السلطان، وهو يفحص رعيته ليكتشي من منهم الشرير فيعاقبهوحياد وال تؤثر رعيته علي وا 

والفعال  ، يعزل الشار مان وساط الشاعب=  يذري .هذه صفاي ملك من البشر فكم باألولى هللا ذي العين الفاحصة
 .يذرى يستخدم لفصل القش من المحصول بالمذراة

 
 " ؟«ُت َقْلِبي، َتَطهَّْرُت ِمْن َخِطيَِّتيِإنِّي َزكَّيْ »: َمْن َيُقولُ 9" -(:9)آية 

ولانعلم أناه ال يبررناا شاا ساوى دم المساي ، فلمااذا . إذا كنا كلنا مكشوفين أمام هللا فما فا دة أن نعلن بشفاهنا برناا
. نفتخر بأي بر فينا، فكل بر فينا وكل عطية صاالحة نازلاة مان فاوق مان عناد أباي األناوار فلمااذا ننسابها ألنفسانا

ر ايس هاذا ".. مان مانكم يبكتناي علاى خطياة"لم ولن يوجد إنساان يساتطيع أن يقاول أناه باال خطياة ساوى المساي  و 
 (.31:1رو)أما البشر فال يوجد منهم من يستطيع أن يقول هذا ". شا العالم يأتي وليس له فيَّ 

 
 ". َرَهٌة ِعْنَد الرَّبِِّ ِمْعَياٌر َفِمْعَياٌر، ِمْكَياٌل َفِمْكَياٌل، ِكاَلُهَما َمكْ 31" -(:31)آية 

وكانااي هناااك . وهااذا الغاش دلياال إنعاادام الكماال. أي معاايير مختلفااة للمعياار الواحااد بقصااد الغاش= معيــار فمعيــار
وهللا . رذيلة منتشرة وسط اليهود استخدام معيار للشراخ وآخر للبيع بقصد الغش والمكسب السريع لحبهم في الماال

 .أتي بالغش يذهب بالغشال يبارك في تجارة كهذه، فما ي
 

 "اَْلَوَلُد َأْيًضا ُيْعَرُف ِبَأْفَعاِلِه، َهْل َعَمُلُه َنِقي  َوُمْسَتِقيٌم؟33" -(:33)آية 
ذا أخطاأوا يسارعون بااالعتراي ويظهار  هذه دعوة ألن نتشبه باألطفال الصغار، الاذين لام يتعلماوا إخفااخ الحقيقاة وا 

 .ن الصف  بال كبرياخ وال مكابرةهذا على وجوههم ويعتذرون سريعًا طالبي
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اِمَعُة َواْلَعْيُن اْلَباِصَرُة، الرَّبُّ َصَنَعُهَما ِكْلَتْيِهَما32" -(:32)آية   ".َاأُلُذُن السَّ
ذا حافظناا علاى طهاارة حواسانا الخارجياة ساي .هللا أعطانا عيونا لنرى وأذانا لنسمع وهذه لكل البشر  ارك هللا فاي بوا 

صاااغية ليعرفااوا  االرب يماان  المتكلااين عليااه عينااًا مبصاارة وأذناافاا .فناارى ونساامع ونعااري إرادتااه، حواساانا الداخليااة 
 . مشي ته ويسمعوا صوته فيخضعوا إلرادته، وهذه يعطيها هللا لمن يعتري بنقصه واحتياجه ويطلبها

 
 ".ُخْبزًا اْفَتْح َعْيَنْيَا َتْشَبعْ . َس ُتِحبَّ النَّْوَم ِلَئالَّ َتْفَتِقرَ 33" -(:33)آية 
 .همية الوقي أ لنري (. :1،  :::1راجع أي )
 

َذا َذَهَب َفِحيَنِئٍذ َيْفَتِخرُ « !َرِديٌء، َرِديءٌ »34" -(:34)آية   "!َيُقوُل اْلُمْشَتِري، َواِ 
فالمشاتري يابخس السالعة التااي يرياد شارا ها ليحصال عليهااا بأقال ساعر فايظلم صاااحبها . هاذا ناوع شاا ع مان الخااداع

ته  إذ بذكا ه خدع صاحب السلعة وهذا أيضًا خطأ للبا ع إذا أعطى للسلعة التي يبيعها مواصفاي وحين يفعل يب
 .أكثر من قيمتها وهللا ال يبارك أي غش

 
ََ، َأمَّا ِشَفاُه اْلَمْعِرَفِة َفَمتَاٌع َثِمينٌ 35" -(:35)آية   ". ُيوَجُد َذَهٌب َوَكْثَرُة آلِل

وهي تعطي زينة حقيقية لمن . ألحبا ه لهي أثمن من الذهب والآللا بل هي أندرالحكمة اإللهية التي يعطيها هللا 
 .بل هي تقود للغني ونقصها يقود للفقر. يمتلكها

 
 ". ُخْذ َثْوَبُه أَلنَُّه َضِمَن َغِريًبا، َوأَلْجِل اأَلَجاِنِب اْرَتِهْن ِمْنهُ 36" -(:36)آية 

واألجانب هنا تشاير للغربااخ الاذي ال يعارفهم الضاامن أو . باخالخراب جزاخ لمن يسلك بغير حكمة في ضمان الغر 
 .التي يرتهن الجاهل ماله للزنى معها( الزانية)يشيروا للمرأة األجنبية 

 
َُ َفُمُه َحًصى37" -(:37)آية   ".ُخْبُز اْلَكِذِب َلِذيٌذ ِلإِلْنَساِن، َوِمْن َبْعُد َيْمَتِل

وقااد يكااون هااو كاال مسااراي وملااذاي . صاال عليااه بااالغش والخديعااةقااد يكااون قااوي اإلنسااان الااذي يح= خبــز الكــذب
الخطياة فهااي لااذاي مسااروقة وفاكهااة محرماة، وهااي خبااز كااذب ألنهااا خادعاة لماان يحصاال عليهااا، تعااده بالشاابع وال 

 .وكل خبز كذب يكون أواًل حلوًا في الفم ثم يتحول لحصى. تشبعه
 

 ". ، َوِبالتََّداِبيِر اْعَمْل َحْرًبااَْلَمَقاِصُد ُتَثبَُّت ِباْلَمُشوَرةِ 38" -(:38)آية 
ااِري  عاانهم الحكمااة . اإلناادفاع والتهااور يتسااببا دا مااًا فااي الخسااا ر لااذلك علينااا أن نتشاااور قباال أن نناادفع مااع ماان ع 

وهكاذا عليناا فاي حروبناا الروحياة . وعلى الملك أن ال يعمل حربًا قبل أن يتشاور مع حكما ه(. 23،  21:11لو)
 .ندفاع في أي طريقختبرين قبل اإلباخ المسؤال األ
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، َفاَل ُتَخاِلِط اْلُمَفتَِّح َشَفَتْيهِ 39" -(:39)آية  رَّ اِعي ِباْلِوَشاَيِة ُيْفِشي السِّ  ". اَلسَّ

 .هو من يتملقك في وجهك، ومثل هذا يشي بك في الخلي، فال تثق به= مفتح شفتيه
 

َُ ِسرَاُجُه ِفي َحَدَقِة الظَّاَلمِ َمْن َسبَّ َأَباُه َأْو ُأمَُّه َينْ 21" -(:21)آية   ".َطِف
أي = ينطفَ سراجهوعقوبته . على االبن أن يكرم أبويه حتى لو كانوا غير كاملين فمن ال يكرم أبويه ال يكرم هللا

ن لااام يرجماااوه بحساااب الشاااريعة فااااهلل ساااينتقم مناااه باااأن يقصااار حياتاااه  ال يكاااون لاااه ذرياااة فالشاااريعة تحكااام برجماااه، وا 
الظاالم القااتم =  حدقة الظـالم .وتنعدم البركة في حياته فتصير حياته مؤلمة بل يخسر أبديتاه( مسةالوصية الخا)

 .إشارة لحياته المؤلمة ونهايتها السريعة 
 

ِلِه، َأمَّا آِخَرُتُه َفاَل ُتَباَراُ 23" -(:23)آية  ل ِفي َأوَّ  ". ُربَّ ُمْلٍا ُمَعجِِّ
كبر قدر من الميراث وبأسرع وقي ممكن وبوسا ل مشروعة وغيار هو من يريد أن يحصل على أ= الملا المعجل

وفي سبيل هذا ال يهتم الشخص بذثارة األحقاد والخصوماي مع أقربا ه، ومثل هذا ال يبارك له هللا فيماا . مشروعة
 .يحصل عليه

 
 ".اْنَتِظِر الرَّبَّ َفُيَخلَِّصاَ . «ِإنِّي ُأَجاِزي َشرًّا»: َس َتُقلْ 22" -(:22)آية 

هنا دعوة لكل إنسان أن ال يفكر في االنتقام لنفسه، بل علينا أن نستودع حياتنا بين يدي هللا مهماا كناا مظلاومين 
فاااداود سااالم أماااره هلل واعتبااار أن هللا يؤدباااه علاااى خطايااااه . ولنأخاااذ مثاااال شاااتيمة شااامعى لاااداود(. 13-11:13رو)

، هاو غاض النظار عان كال ماا هاو فرعاي فاي بسماحه لشمعي أن يشتمه وبهذا تقبل األمار علاى أناه مان يادي هللا
فأعطااه هللا ساالمًا وأتاى الياوم الاذي ساجد فياه شامعي . الموضوع ناظرًا للرب نفسه ضابط الكل وهو المس ول عنه

 .لداود
 

، َوَمَواِزيُن اْلِغشِِّ َغْيُر َصاِلَحةٍ 23" -(:23)آية   ".ِمْعَياٌر َفِمْعَياٌر َمْكَرَهُة الرَّبِّ
 .وهذه اآلية تنطبق على من يدين اآلخرين على خطأ ما وال يدين نفسه على نفس الخطأ (13)راجع آية 

 
 "ِمَن الرَّبِّ َخَطَواُت الرَُّجِل، َأمَّا اإِلْنَساُن َفَكْيَف َيْفَهُم َطِريَقُه؟24" -(:24)آية 

ن لام فاذذا نجا  طرياق لناا . هللا وحده يعلم بداياة كال طرياق ونهايتاه فعليناا التساليم إلرادتاه فاألن الارب باارك فياه، وا 
 .ينج  وتوقي فألن الرب يعلم أنه ليس في صالحنا

 
 "!، َوَبْعَد النَّْذِر َأْن َيْسَألَ «ُمَقدٌَّس »: ُهَو َشَرٌا ِلإِلْنَساِن َأْن َيْلُغَو َقاِئالً 25" -(:25)آية 
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بعااد أن ننااذر نحاااول أن و  . (يفتاااح كمثااال)ماان الحماقااة أن نتساارع فااي نااذورنا وننااذر شااا ثاام نكتشااي أنااه خطااأ 
ر جيادا قبال و مخصاص هلل ، والمقصاود فكِ اأى مكارس أ=  مقدس. فعلينا أن نسأل قبل أن نناذر. نتنصل ونعتذر

هاو الناذر ، والمعناى بحساب الشاريعة =  مقدس.  ن تكرس شي ا هلل ثم تكتشي انك ال تستطيعأن تتكلم وتتعهد بأ
 .يتنجس  اليهودية أن ما هو مقدس ، هو هلل ، من يمسه

 
 ". اَْلَمِلُا اْلَحِكيُم ُيَشتُِّت اأَلْشرَاَر، َوَيُردُّ َعَلْيِهِم النَّْوَرجَ 26" -(:26)آية 

 .هنا فصل الحبوب عن القش بالنورج والمقصود. ينزع األشرار من مملكته الملا الحكيم
 

، ُيَفتُِّش ُكلَّ َمَخا27" -(:27)آية   ".ِدِع اْلَبْطنِ َنْفُس اإِلْنَساِن ِسرَاُج الرَّبِّ
وقاد تكاون الانفس هاي الاروح . هي ضمير اإلنسان وعقله اللذان يفحاص بهماا األماور= نفس اإلنسان سراج الرب

والاروح القادس الاذي يساكن فيناا يتصال بهاذه ( :1-11:3كاو1)أي نفخة هللا وبهاا نادرك األماور المادياة والروحياة 
فينااا لناارى طريقنااا، فااالروح القاادس هااو الااذي يفاات  حواساانا  الااروح االنسااانية التااي فينااا لااذا هااي سااراج وضااعه الاارب

ألنااه أبااو األرواح ومصاادرها فهااي ( 11:1يااع)وماان هنااا فاااهلل هااو أبااو األنااوار . الداخليااة التااي تنفاات  علااي السااماخ 
. وبنفخة هللا ونوره الذي في كل إنسان يتميز البشر على كل الخليقة بل لفنساان سالطان علاى الخليقاة. نفخة منه

وقبال المعمودياة كاان يوجاد . هما كان اإلنسان بدا يًا فله هذا القبس من النور الذي يدفعاه أن يبحاث عان خالقاهوم
وعان طرياق الاروح يكلام هللا . الضمير فقط وبعد الميرون صار الموجه االساسي لنا هو الروح القادس السااكن فيناا

وما قبل . في أعماقه فيكتشي عيوبه فيقدم توبة اإلنسان ويسكب نوره في كل مخدع في كيانه، وبه يفتش اإلنسان
وبهاذا الناور ينشاأ  ،بالمساي  ملقياا الناور علاي فاداخ المساي  ليقنعاه من الخارج االنسانالمعمودية فالروح يعمل مع 

( .  2:  13كاو 1) ال باالروح القادس إن المساي  رب إحاد يقاول أفاال   ،اإلحساس بالحاجاة إلاى االيماان بالمساي 
وماع غيار الماؤمن بالمساي  فالضامير هاو ". ال تطف اوا الاروح"فا الروح فال يكون لاه هاذا الناور لاذلك ولكن من يط

 .الذي يقوده للتوبة 
 

 ".الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ َيْحَفَظاِن اْلَمِلَا، َوُكْرِسيُُّه ُيْسَنُد ِبالرَّْحَمةِ 28" -(:28)آية 
 .وبالرحمة والحق يحب الشعب ملكه( . الصليب)عدل الملك وهنا نرى الرحمة والحق ( :3)رأينا في 

 
ْيبُ 29" -(:29)آية  ُيوِخ الشَّ ُتُهْم، َوَبَهاُء الشُّ بَّاِن ُقوَّ  ".َفْخُر الشُّ

والشااايخوخة مرادفاااة للحكماااة واالختباااار والوقاااار فلكااال سااان حساااناته وبالشاااباب ( 11:3ياااو1)الشاااباب مااارادي للقاااوة 
 .والشيو  تتكامل الكنيسة

 
يِر، َوَضَرَباٌت َباِلَغٌة َمَخاِدَع اْلَبْطنِ حُ 31" -(:31)آية  رِِّ  ".ُبُر ُجْرٍح ُمَنقَِّيٌة ِللشِّ
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الندبة الناش ة = ُحُبر جرح. هللا يسم  بالتأديب لتنقية أوالده مثل الطبيب الذي يجرح لينقي ويشفي الشر المستتر
= ضربات بالغة مخادع البطن. لجرحوعند الت ام جرح تحدث بعض اآلالم ولكنها الزمة لشفاخ ا. عن الت ام جرح

.الضرباي تنقي أعماق الجوي، الضرباي هي تأديباي هللاوهكذا ف
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والعشرون

 
 ". َقْلُب اْلَمِلِا ِفي َيِد الرَّبِّ َكَجَداِوِل ِمَياٍه، َحْيُثَما َشاَء ُيِميُلهُ 3" -(:3)آية 

واإلشااارة هنااا لطريقااة الااري التااي . المعنااى أن هللا يساايطر علااى الملااوك كمااا يااتحكم الساااقي فااي حفاار جااداول الماااخ
كانااي متبعااة فااي الشاارق، فجاادول الماااخ يوجااد أمامااه عاادد ماان القنااواي وكاال قناااة تسااقي أرضااًا معينااة ولكاان هااذه 

يفات  ف راب ينقلهاا السااقى بضاربة فاأس واحادة ،السد عبارة عان كوماة مان التا .القنواي لها سد يغلقها أمام كل قناة
والمثال . ، والميااه تشاير للخيار فتجاري الميااه تاروي األرض المطلوباة ويغلق بالتراب مجرى آخر، السد الذي يريده

+  31:3عااز)يعنااي أن هللا فااي يااده أن يجعاال الملااك يفاايض بااالخير علااى األشااخاص الااذين يريااد هللا أن يكاااف هم 
وهللا قاادر أن . رميااخ عناها  شعياخ و إكورش ومالطفته للشعب بعد أن رأي نبواي + واليهود  أحشويروس مع أستير

ونفهام اآلياة أن هللا قاادر أن ياتحكم فاي قلاوب الملاوك، (. 11:11رؤ+ يقسي قلوب الملوك كما حدث ماع فرعاون 
 .بل في قلب أي إنسان ويقنعه بما يريد

 
 ".َتِقيَمٌة ِفي َعْيَنْيِه، َوالرَّبُّ َواِزُن اْلُقُلوبِ ُكلُّ ُطُرِق اإِلْنَساِن ُمسْ 2" -(:2)آية 

ظرتي أناا لنفساي بال ولكن ليس المهم ن. اإلنسان يميل أن يبرر ذاته ويتسام  مع نفسه ولكنه يدين اآلخرين بشدة
ولكاان المهاام والحيااوي . وربمااا لاايس سااهاًل أن اعتااري أننااي مخطااا وخصاامى هااو المحااق( 1:1كااو1) نظاارة هللا لااى

 .نا أن نقي كخطاة أمام هللا وهو يحكم بحسب رحمتهلنفوس
 

 ".ِفْعُل اْلَعْدِل َواْلَحقِِّ َأْفَضُل ِعْنَد الرَّبِّ ِمَن الذَِّبيَحةِ 3" -(:3)آية 
ااْر بالااذبا   إذا انعاادمي االسااتقامة ماان القلااب، فاااهلل ال يحااب الممارساااي الشااكلية بينمااا القلااب غااارق فااي  هللا ال ي سَّ

 (.22:13مر+  8،  ::1مي+  :::هو+  11:1شإ+  :33:1صم1+  11 ، 1:::1مز)فساده 
 

 ".ُطُموُح اْلَعْيَنْيِن َواْنِتَفاُخ اْلَقْلِب، ُنوُر اأَلْشرَاِر َخِطيَّةٌ 4" -(:4)آية 
هااو مااا يباادو  نــور األشــرار. القلااب المتكباار= انتفــاخ القلــب. الترجمااة األصاالية النظاارة المتعاليااة= طمــوح العينــين
فااالمتكبر ال يصاانع شااي ًا لمجااد هللا باال لمجااد نفسااه . لمتكباار لكنااه ألنااه صااادر ماان متكباار فهااو خطيااةحمياادًا ماان ا

كماا فعال الفريسايون وكاانوا . الجاذر الفاساد تكاون فروعاه فاسادة. ولزيادة إعجاب الناس به وإلشباع شهوته المتكبارة
 . بواق حين كانوا يذهبون للتبرع للفقراخ مامهم باألأ نينادو 

 
َجْمُع اْلُكُنوِز ِبِلَسـاٍن َكـاِذٍب، 6. َأْفَكاُر اْلُمْجَتِهِد ِإنََّما ِهَي ِلْلِخْصِب، َوُكلُّ َعُجول ِإنََّما ُهَو ِلْلَعَوزِ 5" -(:7-5)اآليات 

 ". ْدلِ ِاْغِتَصاُب اأَلْشرَاِر َيْجُرُفُهْم، أَلنَُّهْم َأَبْوا ِإْجرَاَء اْلعَ 7. ُهَو ُبَخاٌر َمْطُروٌد ِلَطاِلِبي اْلَمْوتِ 
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باالغش  العجـول= أماا مان يرياد الكساب الساريع. للاوفرة والخيار=  للخصـب واإلجتهاد هىالغنى المحصل باألمانة 
 بخــار مطــرود=  وغناااه ساايكون وقتياااً . واالغتصاااب فلاان يجااد بركااة باال تعاسااة وشااقاخ باال ساايفقد كاال شااا ويفتقاار

إغتصـاب .  طالـب للمـوت يعمال باالغش فهاو كأناه مطارود ، ومان فالمال الذى جنااه ساريعا ماا يخارج ويهارب مناه
ظلم األشرار سيجرفهم كما في شبكة فهم عرضوا أنفسهم لغضب هللا فلم يعد يحميهم، وعرضاوا = األشرار يجرفهم

 .أنفسهم لحقد اآلخرين وطمع األشرار فيهم وعرضوا أنفسهم لصرا  الذين ظلموهم
 

 ". َيٌة، َأمَّا الزَِّكيُّ َفَعَمُلُه ُمْسَتِقيمٌ َطِريُق َرُجل َمْوُزوٍر ِهَي ُمْلَتوِ 8" -(:8)آية 
 .ومثل هذا طرقه كطرق الحية كلها مكر وضد الشري. رجل أثيم صاحب أوزار= رجل موزور

 
ْطِح، َخْيٌر ِمِن اْمرََأٍة ُمَخاِصَمٍة َوَبْيٍت ُمْشَتِراٍ 9" -(:9)آية  ْكَنى ِفي زَاِوَيِة السَّ  ".اَلسُّ

مارأة مخاصامة كثيارة الشاجار إفوق السط ، هاذا أفضال مان الساكن فاي بياي فخام ماع  أن يسكن اإلنسان في علية
وماا أحلاى بياوي أوالد هللا بياوي . فتفقد البيي سالمه، وأطفالها يتعلمون عدم احترام الوالدين ويسخر منهم جيرانهم

 .الطهارة والصالة والمحبة والبركة
 

يِر َتْشَتِهي الشَّ 31" -(:31)آية  رِِّ  ".َقِريُبُه َس َيِجُد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيهِ . رَّ َنْفُس الشِّ
صاااحب الاانفس الشااريرة تكااون عينااه شااريرة غياار بساايطة، هااذا يااتلمس سااقطة حتااى لقريبااه مهمااا كااان بااارًا، هااذا لاان 

 .ينجو أحد من عينيه الشريرة التي تبحث عن كل سقطة
 

 ".َمُق َحِكيًما، َواْلَحِكيُم ِباإِلْرَشاِد َيْقَبُل َمْعِرَفةً ِبُمَعاَقَبِة اْلُمْسَتْهِزِئ َيِصيُر اأَلحْ 33" -(:33)آية 
فمن يستهزئ بالعقيدة وبالوصايا يجب مقاومته عالنية حتاى ال ينخادع البساطاخ وينجاذبوا (. ::33تي1)قارن مع 

 .أما الحكيم فهو يتعلم باإلرشاد  .طريقه الفاسدةإلى 
 

رِِّ  اَْلَبارُّ َيتََأمَُّل َبْيتَ 32" -(:32)آية  يِر َوَيْقِلُب اأَلْشرَاَر ِفي الشَّ رِِّ  ". الشِّ
= ويقلــب األشــرار فــي الشــر. البااار ال يحسااد الشاارير علااى نجاحااه الااوقتي فهااو يعااري أنااه ال فا اادة ماان وراخ الشاار

اإلنجليزياة اآلياة كلهاا منساوبة هلل فالباار هاو هللا وفاي الترجماة . المقصود أن هللا هو الذي يقلاب األشارار فاي الشار
أيهاا "، وهكاذا خاطاب المساي  اآلب قاا ال  فالبار الحقيقي هو هللا وحده. الذي يتأمل بيي الشرير ليعاقبه على شره

 . ولذلك فهذه الترجمة أوقع  (:3:  11يو) "اآلب البار
 

 ".َجابُ َمْن َيُسدُّ ُأُذَنْيِه َعْن ُصرَاِخ اْلِمْسِكيِن، َفُهَو َأْيًضا َيْصُرُخ َوَس ُيْستَ 33" -(:33)آية 
ِرم من نقطة ماخ وهو في الجحيم   (.عكس هذا السامري الصال و )الغني الذي حرم لعازر من الطعام ح 
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ِديدَ 34" -(:34)آية  َخَط الشَّ  ".اَْلَهِديَُّة ِفي اْلَخَفاِء َتْفثَُأ اْلَغَضَب، َوالرَّْشَوُة ِفي اْلِحْضِن َتْفثَُأ السَّ

. وال شا يكسر حدة الغضب سوى فعل الخير للشخص الذي ينوي السوخ. أي يسكنه ويكسر حدته= تفثأ الغضب
وليساي حقيقاة مان القلاب  ، ْع وخديعةنُّ ص  في الخفاخ حتى ال يفهم أنها ت  ( ةمسماة هنا رشو )بشرط أن تكون الهدية 

ياة كأنهاا والهد ، وما يجري سرًا ال يمكن تأويله وتحريفه والتصوير هنا كأن الغضب هو نفاي فاي بالوناة. للتصال 
 (.أبيجايل وهديتها ويعقوب وعيسو)ثقب فيها 

 
دِّيِق، َواْلَهاَلُا ِلَفاِعِلي اإِلْثمِ 35" -(:35)آية   ".ِإْجرَاُء اْلَحقِِّ َفَرٌح ِللصِّ

بال إن الباار (. 3:18رؤ)اإلنسان البار يسر بالبر بينما الظالم يعتقد أن العدالاة األدبياة قاد تاؤدي للتلاي والخاراب 
= الهـالا لفـاعلي اإلثـم = خراباهر، أماا الشارير فياري فاي هاذا طبق الحكومة قوانين صاارمة ضاد الشايفرح حين ت

 .عند إجراخ الحق فاعلي اإلثم مصيرهم الهالك
 

الُّ َعْن َطِريِق اْلَمْعِرَفِة َيْسُكُن َبْيَن َجَماَعِة اأَلِخيَلةِ 36" -(:36)آية   ".اَلرَُّجُل الضَّ
بمعناى يساتقر وساط = يسـكن". ناك حاي وأناي ميايألك اسم "عن طريق هللا يموي ومن يضل . الموتى= األخيلة

 .من عري طريق هللا ثم إرتد عنه فمصيره الجحيم= الرجل الضال. جماعة الهاوية
 

 ".ُمِحبُّ اْلَخْمِر َوالدُّْهِن َس َيْسَتْغِني. ُمِحبُّ اْلَفَرِح ِإْنَساٌن ُمْعِوزٌ 37" -(:37)آية 
دا مااا مفلااس وفااى =  ُمعــِوز. محااب اإلنغماااس فااي اللااذاي= محــب الخمــر والــدهن. لااذايمحااب ال= محــب الفــرح
 .بن الضال ويحدث لكل مسريهذا ما حدث مع اإلو سيفتقر = س يستغني .إحتياج للمال

 
دِّيِق، َوَمَكاَن اْلُمْسَتِقيِميَن اْلَغاِدرُ 38" -(:38)آية  يُر ِفْدَيُة الصِّ رِِّ  ". اَلشِّ

وهللا يقطاع الشارير ليعطاي نجااة . العدالاة تقاول أن المجارم يجاب عقاباه لكاي ينجاو البارئ= قالشرير فدية الصـدي
ااِلب  علااى الصااليب الااذي أعااده لمردخاااي)باال ناارى أن هللا كثياارًا مااا وضااع الشاارير مكااان البااار . للبااار (. هامااان ص 

ضااع الغااادر الشاارير مكااان أي هللا ي= مكــان المســتقيمين الغــادر. وعقوبااة عاخااان كااان فيهااا نجاااة إلساارا يل الباارئ
 .والعجيب أن المسي  البار أخذ مكاننا نحن الخطاة لينجينا ونحن أشرار ، المستقيم الذي دبري ضده المؤامرة

 
يٍَّة َخْيٌر ِمِن اْمرََأٍة ُمَخاِصَمٍة َحِرَدةٍ 39" -(:39)آية  ْكَنى ِفي َأْرٍض َبرِِّ  ". اَلسُّ

 .وهذه تخلق التعاسة لبيتها. غضوب= امرأة حردةأرض مقفرة، = ارض برية
 

 ".َكْنٌز ُمْشَتًهى َوَزْيٌت ِفي َبْيِت اْلَحِكيِم، َأمَّا الرَُّجُل اْلَجاِهُل َفُيْتِلُفهُ 21" -(:21)آية 
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نفاقاه بحكماة . كناياة عان الخيار والاوفرة= الزيت. الثروة المطلوبة وقي الحاجة= الكنز المشتهى والحكايم بتادبيره وا 
والعكااس مااع الجاهاال الااذي ال يفكاار غياار فااي لااذة اللحظااة الحاضاارة . هااه معااه لاان يعااوزه شاااوباجتهاااده وببركااة إل

 (.االبن الضال)فيضيع كل ما يملك ويفتقر وال يعمل حساب المستقبل 
 

 ". اَلتَّابُع اْلَعْدَل َوالرَّْحَمَة َيِجُد َحَياًة، َحظًّا َوَكرَاَمةً 23" -(:23)آية 
فأن نسلك بالعدل والرحمة فهذا هو الطريق لنحيا في كراماة وتكاون لناا حيااة . رمترجمة في اإلنجليزية ب حظكلمة 
فماان يطلااب ( ::22مااي)والساايد المسااي  طلااب منااا أن نطلااب أواًل ملكااوي هللا وبااره وهااذه الباقيااة سااتزاد لنااا . أفضاال

ول أن نساالك بااالبر والعاادل الااذي يجااب أن نساالك فيااه هااو الباار، فااأن نحااا. ملكااوي هللا وبااره تاازاد لااه الحياااة والكرامااة
فمان يساعى وراخ البار سايجد البار ألن هللا سايعطيه نعماة أن يسالك فاي (. نعماة)يعطيناا هللا حيااة كلهاا بار ( جهاد)

 .البر
 

ُر َمِديَنَة اْلَجَباِبَرِة، َوُيْسِقُط ُقوََّة ُمْعَتَمِدَها22" -(:22)آية   ". اَْلَحِكيُم َيَتَسوَّ
( أورشاااليم)ة ليهزمهاااا وهاااذا ماااا حااادث ماااع داود حاااين أساااقط مديناااة يباااوس يتسااالق أو يساااقط ساااور المدينااا= يتســـور

فااهلل يعطيناا (. 1:13كو3)وهكذا تنطبق اآلية على أعدا نا الروحيين . وسقطي بابل بأسوارها المنيعة أمام كورش
 .حكمة نقهر بها أعدا نا الروحيين

 
يَقاِت َنْفَسهُ  َمْن َيْحَفُظ َفَمُه َوِلَساَنُه، َيْحَفُظ ِمنَ 23" -(:23)آية   ".الضِّ

 .فاألقوال غير الحكيمة تسبب مشاكل كثيرة( 2يع)أهمية السيطرة على اللسان 
  

 ". ، َعاِمٌل ِبَفَيَضاِن اْلِكْبِرَياءِ «ُمْسَتْهِزئٌ »اَْلُمْنَتِفُخ اْلُمَتَكبُِّر اْسُمُه 24" -(:24)آية 
ألقل إهانة ويندفع هذا المتكبار الغاضاب فاي سايل  الكبرياخ تعرض اإلنسان للخطية فهي تسبب غضبًا كله كبرياخ

ماان اإلهاناااي وكلماااي الوعيااد لماان أخطااأ فااي حقااه وهااذا يعاارض المتكباار لسااخرية الناااس ويصااب  لااه اساامًا سااي ًا 
 .أو المنتفي المستهزئوسمعة ردي ة ويسمونه 

 
ــات  ــِه تَْأبَ 25" -(:26-25)اآلي ــُه، أَلنَّ َيَدْي ــاَلِن َتْقُتُل ــْهَوُة اْلَكْس ــْغلَ َش ــاِن الشُّ ــا 26. َي ــْهَوًة، َأمَّ ــَتِهي َش ــُه َيْش ــْوَم ُكلَّ اَْلَي

دِّيُق َفُيْعِطي َوَس ُيْمِساُ   ". الصِّ
الكساالن يشااتهي ولكناه ال يعماال ليحصال علااى شاا، كلااه أمااال ولكناه ال يسااعى، أماا المجتهااد فهاو يعماال ويكسااب 

ذا كااان المجتهااد بااارًا أي ِصاادِ يقًا فهااو يتشاابه . ويشاابع باال يسااد أعااواز المحتاااجين ألنااه يتبقااي عنااده مااا يعطيااه لهاام وا 
أمااا الكسااول فااال يعماال ويحسااد ماان يعماال وصااار لااه الخياار، وحسااد الكسااول يقتلااه . بذلهااه يعطااي بسااخاخ وال يعياار

 .والحظ فالكسول يريد أن يأخذ، والبار طبعه العطاخ. غيظاً 



(الحادى والعشروناإلصحاح ) سفر األمثال   
 

 
125 

 
يِر َمْكَرَهٌة، َفَكْم ِبا27" -(:27)آية  رِِّ  " !ْلَحِريِّ ِحيَن ُيَقدُِّمَها ِبِغشٍِّ َذِبيَحُة الشِّ

فذبيحة األثايم التاي يقادمها وهاو غيار تا اب . صلواي وذبا   األشرار ال يقبلها هللا أصال ، فاهلل يرى ما فى القلب 
وال يهاتم باأن يرضاى . مثل هذا يبحث عن المظاهر، حتى ياراه النااس ألن .تكون بغيضة وهذا ما حدث مع قايين

طالة صلواتهم وسلبوا األرامل نبي سيدنا الفريسيين الذيولذلك و  .هللا   . اهتموا بالمظاهر وا 
وهكااذا .  بقصااد شاارير= يقــدمها بغــش فباااألكثر جاادا تكااون غياار مقبولااة باال هااى إهانااة هلل لااو كااان هااذا الشاارير 

 . صامي إيزابل الشريرة وهكذا نذر إبشالوم ليستروا حياتهم الشريرة
 

اِمُع ِلْلَحقِِّ َيَتَكلَّمُ َشاهِ 28" -(:29-28)اآليات  وِر َيْهِلُا، َوالرَُّجُل السَّ ـا اْلُمْسـَتِقيُم 29. ُد الزُّ يُر ُيوِقُح َوْجَهُه، َأمَّ رِِّ اَلشِّ
 ".َفُيَثبُِّت ُطُرَقهُ 
فعلي األقل حين ينكشي أنه شاهد زور قد يعاقاب . قد يصل لغرضه مؤقتًا ولكن هالكه قادم أكيداً = شاهد الزور
مان = الرجـل السـامع للحـق يـتكلم. ولكنه إذا حلي كاذبًا فااهلل الباد وسايعاقبه. سمه وسمعتهإل يتلوث أو على األق

. يااتكلم بااالحق طبقااًا لمااا ساامعه وهااذا يااذكر قصااة واحاادة ال تتغياار ويااتكلم بثباااي وثقااة تجعاال الناااس يساامعونه بثقااة
حتااى ضااد صااوي  ،جهااه ويقساايهالشاارير الااذي ال يهااتم بقااانون أو بشااريعة إلهيااة يصاالب و = الشــرير يــوقح وجهــه

الرجـــل أماااا . ضاااميره وضاااد إناااذاراي هللا لمااان هااام مثلاااه ويواصااال أقوالاااه وشاااهادته الااازور والزا فاااة وطرقاااه الملتوياااة
هذا ال يبحث ماذا يجب أن يقال أو ماذا كان يجب أن يقال ولكنه يقول ماذا يرضى هللا وماذا يرضى = المستقيم

ب أن أقولاه لاذلك فهاو يعاري طريقاه ويوجهاه بأماان دون تفكيار ملتاوي ضميري هذا سأقوله، الحق فقط هو ما يجا
 .وبال تخبط

 
اَْلَفـَرُس ُمَعـد  ِلَيـْوِم اْلَحـْرِب، َأمَّـا النُّْصـَرُة 33. َلْيَس ِحْكَمٌة َوَس ِفْطَنٌة َوَس َمُشوَرٌة ُتَجـاَه الـرَّبِِّ 31 "-(:33-31)اآليات 

 ".َفِمَن الرَّبِِّ 
ولنالحظ أن كل (. 12-11:11أي3+  2:31مز)مام أي أعداخ مهما كاني مكا دهم مشورة الرب لن تنهزم أ

تشير لقوة  والفرس. حكمة وكل قوة هي صادرة من هللا، فكيي تستخدم أي حكمة أو أي قوة ضد مشورة هللا
وكان اآلسيويون يستخدمون الفرس في الحروب والثور في حرث األرض . الحرب فهو يستخدم في الحروب

وكان هللا قد منع . ر والجمال في رفع األثقال والبغال في الحروب، وقد أدخل سليمان الجياد في الحربوالحمي
.والنصرة فمن الربولكنه هنا يعتري بأن الفرس وقوة الحرب هي باطل وال شا ( 11::1تث)ذلك 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني والعشرون

 

ِة َوالذََّهبِ 3" -(:3)آية  اِلَحُة َأْفَضُل ِمَن اْلِفضَّ يُت َأْفَضُل ِمَن اْلِغَنى اْلَعِظيِم، َوالنِّْعَمُة الصَّ  ". اَلصِّ
ومااا أحلااى أن تكااون ساامعة . والمقصااود ساامعة الشااخص( 11:11تااك)ساام الكلمااة تتاارجم أيضااًا اإل نفااس= الصــيت

ساام أفضاال ماان تالميااذ المسااي  إوأي  ،ماان مااارجرجسساام فااي الشااهداخ أفضاال إفااأي . الشااخص راجعااة ألمانتااه هلل
ليااارى النااااس أعماااالكم "وهكاااذا اهاااتم المساااي  باااأن تكاااون لناااا سااامعة حسااانة . وباااولس الاااذي تعاااب أكثااار مااان جمااايعهم

أما األموال الكثيرة فتأتي معها بالهموم، وماذا تنفعنا األموال لو كاني " الصالحة فيمجدوا أبوكم الذي في السمواي
 .الناس تعملنا بذحتقارو  ردي ةسمعتنا 

 
 ". اَْلَغِنيُّ َواْلَفِقيُر َيَتاَلَقَياِن، َصاِنُعُهَما ِكَلْيِهَما الرَّبُّ 2" -(:2)آية 

وبعد الفاداخ والمعمودياة . هذه اآلية تشير ألخوة البشر وهي نداخ لكل متكبر حتى يفهم أن كل البشر هم أبناخ آدم
وفااي المجتمااع العااادي هناااك . لواحااد وكلنااا مولااودين ماان الماااخ والااروحنصااير كلنااا إخااوة بمفهااوم آخاار فاااهلل أبونااا ا

تكاماال بااين الناااس فااالغني يعماال عنااده الفقياار فااال يسااتطيع الغنااي أن يعاايش إن لاام يعماال الفقياار فااي مزارعااه، ولاان 
وهكاااذا فاااي الكنيساااة نحااان أعضااااخ جساااد واحاااد ومتكااااملين . يساااتطيع الفقيااار أن يعااايش إن لااام يعمااال عناااد الغناااي

. ولكل واحد منا دوره في الكنيسة فال يجب أن يتعظم أحد على اآلخر أو يحسد أحاد اآلخار(. 23-13:13كو1)
 .أو أن الرب هو الذي أعطى لكل واحد دوره فلماذا ينتفي واحد على اآلخر= صانعهما كليهما الربوما دام 

 
رَّ َفَيَتَواَرى، َواْلَحْمَقى يَ 3" -(:3)آية   ". ْعُبُروَن َفُيَعاَقُبونَ اَلذَِّكيُّ ُيْبِصُر الشَّ

سااام الااارب بااارج ذف( 3:23شإ+  1:23ماااز+  11::3أم)الاااذكي روحياااًا هاااو مااان يتاااوارى فاااي المساااي  ويحتماااي باااه 
أمااا الجاهاال فااال . والفلااك هااو رمااز الكنيسااة ،وهكااذا احتمااي نااوح ماان الطوفااان فااي الفلااك(. 13:18أم.. )حصااين

وراخ  حاين سااروا، لاذلك فرعاون كمثاال )يتاه حتاى الهاالك يتحذر من إعالناي هللا الغاضبة وينادفع فاي طرياق خط
 (.شعب هللا حين انشق البحر فهلكوا حين انطبق البحر عليهم

 
. َشـْوٌا َوُفُخـوٌخ ِفـي َطِريـِق اْلُمْلتَـِوي5. َثَواُب التََّواُضِع َوَمَخاَفِة الرَّبِّ ُهـَو ِغًنـى َوَكرَاَمـٌة َوَحَيـاةٌ 4" -(:5-4)اآليات 

 ".َنْفَسُه َيْبَتِعُد َعْنَها َمْن َيْحَفظُ 
ولانالحظ النهاياة لكال مان المتواضاع الاذي يسالك فاي مخافاة .... ( أحازان/ ضايقاي/ مشاكل/ المأ)فخا  = فخوخ

 .الرب والمتمرد على هللا الملتوي في طرقه سواخ على األرض أو في السماخ
 

 ". ًضا َس َيِحيُد َعْنهُ َربِّ اْلَوَلَد ِفي َطِريِقِه، َفَمَتى َشاَخ َأيْ 6" -(:6)آية 
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فالغصاان األخضاار يسااهل . فماان السااهل غاارس المبااادئ والتأديااب للصااغار. مهاام جاادًا أن ينشااأ الولااد فااي جااو دينااي
لذلك واجب على اآلباخ توجيه أوالدهم وخلق جو . ثنيه وتوجيهه أما الجاي فيصعب ثنيه إن لم يكن هذا مستحيالً 

التعليم فاي الصاغر كاالنقش علاي الحجار وللكباار كاالنقش علاي =  ويحبه بن فيخاي هللاديني مقدس يتربى فيه اإل
 .الماخ 

 
 ".اَْلَغِنيُّ َيَتَسلَُّط َعَلى اْلَفِقيِر، َواْلُمْقَتِرُض َعْبٌد ِلْلُمْقِرضِ 7" -(:7)آية 

هللا  من يهمال النصاا   اإللهياة يضاطر لفقتاراض وقاد يقاع فاي ياد إنساان متكبار يساتعبده ويذلاه ولنارى كام يعطيناا
 .بسخاخ وال يعيرنا

 
اِلُح اْلَعـْيِن ُهـَو ُيَبـاَرُا، أَلنَّـُه ُيْعِطـي ِمـْن 9. الزَّاِرُع ِإْثًما َيْحُصُد َبِليًَّة، َوَعَصا َسَخِطِه َتْفَنى8 " -(:9-8)اآليات  اَلصَّ

 ".ُخْبزِِه ِلْلَفِقيرِ 
ن كاان  َتْفَنيعصا سخطه . نرى هنا مقارنة تذكرنا بيقينية الحصاد طبقًا لنوع الزرع ثام، حتاى وا  من يزرع خطية وا 

، بل يصاير أضاحوكة  العصا تفني= له سلطان أي عصا بها يضرب من يسخط عليه ستذهب منه هذه السلطة 
الاذي ينظار بمحباة للمحتااج وال = للصـالح العـينوالعكاس فنجاد البركاة (. فرعاون كمثاال)لمن كان ياؤدبهم بعصااه 
 (.::33مي)الصال  العين له عين بسيطة . صالحة تشير لقلب عطويفالعين ال. ينظر له نظرة استعالخ

 
 ". ُأْطُرِد اْلُمْسَتْهِزَئ َفَيْخُرَج اْلِخَصاُم، َوَيْبُطَل النِّزَاُع َواْلِخْزيُ 31" -(:31)آية 

هااااو الشااااتام أو كاااال ذي كااااالم بطااااال، ومثااااال هااااذا يساااابب مساااااوئ بالغااااة وسااااط جماعااااة المااااؤمنين = المســــتهزئ
ال أفسد التعليم الصحي  للبسطاخ. (12-::11كو1)  .وعزل مثل هذا واجب وا 
 

 ".َمْن َأَحبَّ َطَهاَرَة اْلَقْلِب، َفِلِنْعَمِة َشَفَتْيِه َيُكوُن اْلَمِلُا َصِديَقهُ 33" -(:33)آية 
والااذي تظهاار كلماااي النعمااة علااى شاافتيه، أو كااالم النعمااة الااذي . الملااك يحااب ويساار باإلنسااان ذو القلااب الطاااهر

وهكااذا يفاارح ملااك الملااوك وهناااك فاارق بااين كااالم النعمااة الصااادر ماان قلااب (. 1::كااو) فلنعمــة شــفتيه= لم بااه يااتك
 .طاهر وكالم التملق

 
 ".َعْيَنا الرَّبِّ َتْحَفَظاِن اْلَمْعِرَفَة، َوُهَو َيْقِلُب َكاَلَم اْلَغاِدِرينَ 32" -(:32)آية 

وهاو يحرساه (. 2يه)للقديسين  اإليمان المسلم مرة أى الوحيدةو قيقية إن عين الرب على حقه الذي هو المعرفة الح
لياًل ونهارًا وال يدعه يسقط على األرض، وعينه على خدامه الذين يتكلمون بكالمه بأمانة لينج  طريقهم فاهلل يريد 

 .إليمانه الصحي  أن ينتشر في كل األرض، أما الغادرين فاهلل ضدهم وسيهدم عملهم ولو نج  إلى حين
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َواِرعِ »: َقاَل اْلَكْساَلنُ 33" -(:33)ية آ  ".«!اأَلَسُد ِفي اْلَخاِرِج، َفُأْقَتُل ِفي الشَّ
 .ما أكثر حج  الكسالن وتخيالته التي يقدمها لمن يطالبه بأن يعمل

 
 ".َمْمُقوُت الرَّبِّ َيْسُقُط ِفيَها. َفُم اأَلْجَنِبيَّاِت ُهوٌَّة َعِميَقةٌ 34" -(:34)آية 

طالة تخدع الجاهل بكلماي شافتيها، ومان يساير ماع هللا ال يساقط فيهاا ومان ال ترضاى الارب طرقاه يساقط المرأة الب
 يسـقط فيهـاهاذا . أي الارب ال يحباه ، هاو بسابب شاروره ابتعاد عناه هللا فصاار باال حماياة ممقوت الربهو . فيها

 .فكر والضميرأي في هذه الخطية كما في حفرة عميقة يصعب الخروج منها فهي تنجس الجسد وال
 

 ". َعَصا التَّْأِديِب ُتْبِعُدَها َعْنهُ . اَْلَجَهاَلُة ُمْرَتِبَطٌة ِبَقْلِب اْلَوَلدِ 35" -(:35)آية 
ال فسااد األوالد ولاانعلم أن الساابب هااو ( إبشااالوم كمثااال. )طاايش األوالد فااي الساان الصااغير يجااب أن يقاباال بااالحزم وا 

وهللا يؤدبناا كاأوالد بانفس المفهاوم . اخلناا ألن نخطاا وناتكلم بجهالاةوهناك ميل طبيعاي د. في فساد طبيعتنا أصالً 
 (.1،  13::عب)
 

، ِإنََّما ُهَما ِلْلَعَوزِ 36" -(:36)آية   ".َظاِلُم اْلَفِقيِر َتْكِثيرًا ِلَما َلُه، َوُمْعِطي اْلَغِنيِّ
ا أو رشاوة لهام، هام ال يحتااجون إليهاا إن تجميع الثروة بواسطة ظلم الفقراخ أو محاولة التملق لألغنياخ بتقديم هاداي

ن صااادفه  لغناااهم، أو ماان يظلاام الفقياار ليعطااي رشااوة لألغنياااخ، مثاال هااذه التصاارفاي نااذير بااأن يفتقاار صاااحبها وا 
 .النجاح لفترة

 
ْه َقْلَبَا ِإَلى َمْعِرَفِتي، 37" -(:23-37)اآليات  نَُّه َحَسٌن ِإْن َحِفْظَتَها ألَ 38َأِمْل ُأْذَنَا َواْسَمْع َكاَلَم اْلُحَكَماِء، َوَوجِِّ

، َعرَّْفُتَا َأْنَت اْلَيْومَ 39. ِفي َجْوِفَا، ِإْن َتَتثَبَّْت َجِميًعا َعَلى َشَفَتْياَ  أََلْم َأْكُتْب َلَا ُأُمورًا 21. ِلَيُكوَن اتَِّكاُلَا َعَلى الرَّبِّ
 ".ْسَط َكاَلِم اْلَحقِِّ، ِلَتُردَّ َجَواَب اْلَحقِِّ ِللَِّذيَن َأْرَسُلواَ أُلَعلَِّمَا قِ 23َشِريَفًة ِمْن ِجَهِة ُمَؤاَمَرٍة َوَمْعِرَفٍة؟ 
. بنه أو مستمعه كتلميذ يسمع من معلمهنجد سليمان يوجه كالمه كما إل( 31)من أول هنا حتى نهاية إصحاح 

 ال نجد األمثال( 31)ومن أول هذه اآلياي حتى نهاية ص 
 .عبارة عن مثل لكننا نجدها كأنها عظايمستقلة كما رأينا سابقًا أن كل آية 

هي أماور شاريفة ألن هللا وكالماه أسامى قادرًا مان كال حكماة بشارية، وكاالم هللا يحادد = ألم أكتب لا أمورًا شريفة
لنا الطريق األمين المستقيم الذي يجب أن نسلكه وهي أمور شريفة ألنها تليق بمن يسلك في طريق أبناخ هللا ملك 

والكلماة . أو مارة ثالثاة" ألم أضعها أماماك فاي ثاالث طارق"ه اآلية وردي في النص العبري هكذا ولكن هذ. الملوك
ويعناي بهاذا أن الكاالم الاذي ياتكلم باه . أشخاص في عرباة وهاو الشاخص الشاريي المفضال 2تستعمل عن ر يس 

 -األمثااال)ب سااليمان إال أن المفساارين تااأملوا فااي كلمااة ثالثااة طاارق وقااالوا هااي ثااالث كتاا. ماان أساامى األمااور قاادراً 
بحساب ( الكتاب المقدساة/ األنبيااخ/ النااموس)وقالوا أنها أجزاخ الكتاب المقدس فاي العهاد القاديم ( النشيد -الجامعة
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هاو رقاام  2إال أن رقام . عموماًا فكاال الكتااب المقادس صاال  للتعلاايم وهاو كاالم عان أمااور شاريفة. التقسايم اليهاودي
صب  المعنى أنني كتبي لك مرارًا أن تتعلم الحكمة من كالم هللا المقدس في يشير للكمال اإللهي، وي 1عام كرقم 

 . الكتاب المقدس
قســط . وهكااذا كلماااي هللا هااي للمعرفااة والمشااورة الصااالحة. كلمااة مااؤامرة تعنااي مشااورة= مــن جهــة مــؤامرة ومعرفــة

تكلم مارة وماراي ليوجهناا حتاى فااهلل يا. معناهاا يقاين كاالم الحاق أي أن كاالم هللا هاو كاالم أكياد قسط= كالم الحق
نطلب كالمه الحقيقي ومن له أذنان للسمع فليسمع ويحفظ كالم هللا في قلبه ويتكلم به ويظهر علاى شافتيه وينفاذه 

من يضع كالم الرب في قلبه ويحفظه يعري قيمتاه حينماا يعمال باه ويفهام = عرِّفتا أنت اليوم .ويظهر في حياته
فياازداد إتكالااه علااى الاارب بعااد أن عااري أن . أي تكااون لااه الخباارة العمليااة كيااي أن هللا يحفااظ ماان يحفااظ وصاايته

باال يتحاول إلاى رسااول  . فاالكالم لاه شخصاايًا ليختبار قوتاه= عرِّفتــا أنـت اليــوم كالماه يقاين حقاًا وهااذا معناى قولاه
شاهودًا فماا اختبرناا أناه حقيقاي يجاب أن نكاون  = جواب الحـق للـذين أرسـلوا = لآلخرين يعلمهم ما عرفه باه هللا

مساتعدين لمجاوباة كال مان يساألنا "ونكاون . له، نسعى كسافراخ كاأن المساي  يعاظ بناا، يعاظ بناا لمان لام يعرفاه بعاد
 .(:1:  2بط1" )الرجاخ الذي فينا ببعن س

 
نَّ الـــرَّبَّ ُيِقـــيُم ألَ 23َس َتْســـُلِب اْلَفِقيـــَر ِلَكْوِنـــِه َفِقيـــرًا، َوَس َتْســـَحِق اْلِمْســـِكيَن ِفـــي اْلَبـــاِب، 22" -(:23-22)اآليـــات 

 ". َدْعَواُهْم، َوَيْسُلُب َساِلِبي َأْنُفِسِهمْ 
وهاذا . بعاد هاذا الكاالم القاوي فاي اآليااي الساابقة تاأتي هاذه النصايحة مباشارة وهاي عان الفقاراخ الاذين يهاتم هللا بهام

تخدم عمااًل شارعيًا ال تسا= س تسـحق. الكالم للقضاة والحكام أو لمن له صلة بهم وقادر أناه بصالته هاذه يساحقهم
 .ضدهم ظلماً 

 
ِلـَئالَّ تَـْأَلَف ُطُرَقـُه، َوتَْأُخـَذ َشـَرًكا 25َس َتْسَتْصِحْب َغُضـوًبا، َوَمـَع َرُجـل َسـاِخٍط َس َتِجـيْء، 24" -(:25-24)اآليات 

 ". ِإَلى َنْفِساَ 
ضاااوب كثيااار المشااااكل باإلضاااافة إلاااى أن الرجااال الغ(. :22:1كاااو1" )المعاشاااراي الردي اااة تفساااد األخاااالق الجيااادة"

ويجلااب المشاااكل لماان يصاااحبه، فاإلرتباااط بشااخص يلزمنااا بتصاارفاي ترضاايه فااذذا تهااي  علااى أحااد يلاازم أن نتهااي  
 .مثله فتصير عادة ردي ة لنا

 
، َوَس ِمْن َضاِمِني الـدُُّيونِ 26" -(:27-26)اآليات  ِفـي، َفِلَمـاَذا ِإْن َلـْم َيُكـْن َلـَا َمـا تَ 27. َس َتُكْن ِمْن َصاِفِقي اْلَكفِِّ

 "َيْأُخُذ ِفرَاَشَا ِمْن َتْحِتَا؟ 
هذه عان خطاورة ضامان شاخص بتهاور ولايس عنادي ماا أوفاي باه إن لام يادفع وكام مان شاخص افتقار بسابب تلاك 

ونالحااظ أن ماان نضاامنه يريااد أن يحصاال علااى مااال حتااى يزيااد دخلااه بتجااارة أو خالفااه، ولكاان علااى هااذا . الغلطااة
مكانياتااه وعلااى كاال واحااد أن يحااافظ علااى بيتااه وأوالده قباال أن يعطااي وعااودًا ال اإلنسااان أن يتصااري فااي حاادود إ
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واألفضااال أن أسااااعده بقااادر إمكااااني إن كاااان محتاجاااًا . يساااتطيع أن ينفاااذها ويااادخل فاااي مغاااامراي غيااار محساااوبة
 .بمساعدة مالية ال يردها ولكن ليس بضمانه لدي أحد

 
 ". الَِّذي َوَضَعُه آَباُؤاَ  َس َتْنُقِل التُّْخَم اْلَقِديمَ 28" -(:28)آية 

وهللا قسامها لشاعبه وعلاى كال إنساان أن يحاافظ  ،فااألرض هاي هلل( 11:31 +11:13تاث)تكرار لماا قالاه موساى 
. وعلينااا أال نطمااع فااي أراضااي الغياار وال نفاارط فيمااا أعطاااه لنااا هللا( نااابوي وأخاااب كمثااال)علااى مااا أعطاااه لااه هللا 

يب أحد أو موهبته التي من هللا أو نحسده عليهاا وعليناا أن ال نفارط فاي ميراثناا وروحيًا علينا أن ال نطمع في نص
 .السماوي وبنفس المفهوم علينا أن ال نفرط فيما تسلمناه من طقوس وعقيدة وتعاليم اآلباخ

 
 "!َماَم الرََّعاعِ َس َيِقُف أَ . َأرََأْيَت َرُجاًل ُمْجَتِهًدا ِفي َعَمِلِه؟ َأَماَم اْلُمُلوِا َيِقفُ 29" -(:29)آية 

فهو يشتهر وي عري ويقي في كرامة أمام الملك، وهكذا روحيًا من اجتهد . نرى هنا أن مكافأة المجتهد محققة
.الناس غير المعروفين= الرعاع. وكان أمينًا يقي في فرح أمام ملك الملوك
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون

 
َوَضْع ِسكِِّيًنا ِلَحْنَجَرِتَا ِإْن ُكْنَت 2ِإَذا َجَلْسَت تَْأُكُل َمَع ُمَتَسلٍِّط، َفتََأمَّْل َما ُهَو َأَماَمَا تََأمُّاًل، 3" -(:3-3)اآليات 
 ". َس َتْشَتِه َأَطاِيَبُه أَلنََّها ُخْبُز َأَكاِذيبَ 3. َشرًِها

لايس = خبز أكاذيب(. 1،  1:12رو)لمتسلط فسلطانه هو من هللا أي تأمل وتفكر في هذا ا= تأمل ما هو أماما
من الحكمة تصور أن االمتياز الذي أعطى لك باألكل مع هذا الحاكم أو هذا المتسلط معناها أنك صري صاديقًا 

هاذا تعبيار = ضع سكينًا لحنجرتا. له، تأكل باندفاع وتتكلم باندفاع فيغضب عليك الحاكم ألنك لم تحترم مجلساه
. ني ضبط النفس حتى ال نأكل بشراهة ونهام أماام الحااكم فيغضاب، بال قااوم شاراهتك كأنهاا عادو تقاتلاه بساكينيع

ذا كان هذا االحترام مطلوبًا أمام ملك أرضي فكم باألولى ونحن أمام ملك الملاوك وعلاى ما دتاه نأكال مان جساد  وا 
وعمومًا هذه اآلياي ضد شهوة الطعام ( 21-11:11كو1)ومن يقترب بدون استحقاق يصب  مجرمًا . الرب ودمه

 .فهو خبز أكاذيب ألنه بينما تشبع البطن تكسل الروح وتفقد نشاطها، وهذا فا دة من فوا د الصيام تنشيط الروح
 

َس ُهـَو؟ أَلنَّـُه ِإنََّمـا َهْل ُتَطيُِّر َعْيَنْيَا َنْحـَوُه َوَلـيْ 5. ُكفَّ َعْن ِفْطَنِتاَ . َس َتْتَعْب ِلَكْي َتِصيَر َغِنيًّا4" -(:5-4)اآليات 
َماءِ . َيْصَنُع ِلَنْفِسِه َأْجِنَحةً   ".َكالنَّْسِر َيِطيُر َنْحَو السَّ

وماان يفعاال كأنااه يعلااق عينيااه . فهنااا إنااذار بااأن ال يكااون الغنااي هااو غاارض القلااب. وهااذه اآلياااي ضااد شااهوة المااال
ا هاا وهاي غيار ثابتاة وغيار دا ماة كطيار لاه فالكنوز األرضية يساهل تبديادها عان إقتن. بطا ر يظهر له ثم يتالشى

ولاايس هااو ساابب [ 2. ]وربمااا بقااي المااال وماااي صاااحبه[ 3]لاايس هااو دا اام باال فااان  [ 1]أي = ولــيس هــو. أجنحااة
ولايس معناى هاذا أن الغناي (. 13-:::تاي1)ولايس هاو بموجاود [ 1. ]للفرح الحقيقي حتى يظل اإلنسان يحلم به

عمل بال كسل وبأمانة فذن صادفه الغناي فليساتعمل مالاه حسانًا ويظال علاى أو المال خطية بل على اإلنسان أن ي
تكاله على هللا ، هذا الكالم موجه لمن يظان ساعادته فاي . محبته وا  فمن يعتمد على ماله يتكل على شا باطل فان 

قد يسامع  أن يكون مالكًا ألموال كثيرة ويستخدم كل ذكا ه، ويضع كل قلبه في كيي يحصل على المال ناسيًا أنه
هذه لمن يظل يتأمل ويضع عيني قلبه على = هل تطير عينيا نحوه( 13::1لو.. + في هذه الليلة تؤخذ نفسك"

شااا فااان  فااالعينين يجااب أن نتأماال بهمااا هللا، أمااا العااالم فلااه الياادين لنعماال بهمااا ولااه القاادمين نطااأ بهمااا كاال العااالم 
 .وشهواته

 
يَرٍة، َوَس َتْشَتِه َأَطاِيَبُه، َس تَْأُكْل ُخْبَز 6" -(:8-6)اآليات  ِذي َعْيٍن ِشرِِّ

َيُقوُل . أَلنَُّه َكَما َشَعَر ِفي َنْفِسِه هَكَذا ُهوَ 7
 ". اللُّْقَمُة الَِّتي َأَكْلَتَها َتَتَقيَُّأَها، َوَتْخَسُر َكِلَماِتَا اْلُحْلَوةَ 8. َوَقْلُبُه َلْيَس َمَعاَ « ُكْل َواْشَربْ »: َلاَ 

أما ذي العاين الشاريرة هاو البخيال أو مان يطماع فاي ماال . عكس ذو العين الصالحة أي الكريم= ذي عين شريرة
نفسه فيها الجشع، يفكر في ثمان ماا تأكلاه، أو مااذا سيساتفيد مان وراخ = ألنه كما شعر في نفسه هكذا هو. غيره
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كلماتا . المعسولة فقلبه غير ذلكما تأكله، وهو يحقد عليك في قلبه بينما أن كلماته معسولة، فال تنخدع بكلماته 
والنصيحة أن ال تتقبل دعوة شخص كهذا، هاو غيار مخلاص فاي . هي تشكراتك الكثيرة على هذه الوليمة= الحلوة

حينما تكتشي ما في قلبه ومشاعره السي ة = تتقيأ. محبته ودعوته وسيفكر بطريقة أو بأخرى كيي يسترد أفضاله
 .تلوم نفسك على كل لقمة أكلتهالن تحتمل ما أكلته على ما دته وس

 
 ". ِفي ُأُذَنْي َجاِهل َس َتَتَكلَّْم أَلنَُّه َيْحَتِقُر ِحْكَمَة َكاَلِماَ 9" -(:9)آية 

محاولة تعليم شخص معاند مستهتر هي كمن يلقاي درره قادام الخناازير فهاو ال رغباة عناده للاتعلم، بال يساخر مان 
 .كل ما يسمعه

 
ُهـَو ُيِقـيُم َدْعـَواُهْم . أَلنَّ َوِلـيَُّهْم َقـِوي  33َتْنُقـِل الـتُُّخَم اْلَقـِديَم، َوَس تَـْدُخْل ُحقُـوَل اأَلْيتَـاِم، َس 31" -(:33-31)اآليات 
 ".َعَلْياَ 

. ماان يسااتغل ضااعي اليتااامى وذلااك ليوسااع أمالكااه باغتصاااب أمالكهاام إذ هاام ضااعفاخ، يقااي هللا بنفسااه فااي وجهااه
ويفاك األرض والممتلكااي ( :13:2عاد)حق قريبه ويتحمل مسا ولية أخاذ الثاأر والولي هو القريب الذي يدافع عن 

 .وكاني العادة أن يحمي مصال  عا لة قريبه الميي، وبهذا المفهوم فالمسي  ولينا القوي( 1:1را )
 

ْه َقْلَبَا ِإَلى اأَلَدِب، َوُأُذَنْيَا ِإَلى َكِلَماِت اْلَمْعِرَفةِ 32" -(:36-32)اآليات  َس َتْمَنِع التَّْأِديَب َعِن اْلَوَلـِد، أَلنَّـَا 33. َوجِِّ
َيا اْبِني، ِإْن َكاَن َقْلُبَا َحِكيًما َيْفـَرُح 35. َتْضِرُبُه َأْنَت ِبَعًصا َفُتْنِقُذ َنْفَسُه ِمَن اْلَهاِوَيةِ 34. ِإْن َضَرْبَتُه ِبَعًصا َس َيُموتُ 

 ". ِإَذا َتَكلََّمْت َشَفتَاَا ِباْلُمْسَتِقيَماتِ  َوَتْبَتِهُج ِكْلَيتَايَ 36َقْلِبي َأَنا َأْيًضا، 
الحكاايم يوجااه األنظااار ماارة أخاارى لكاال واحااد أن يهااتم أن يتااأدب بكااالم هللا وأن يااؤدب ابنااه حتااى ال يهلااك، فتأديبااه 

 .وأن نسلك بالحكمة فهذا يفرح قلب هللا وأيضًا أن يكون كالمنا مستقيماً . بدنيًا بعصا خيٌر من هالكه
 

أَلنَُّه َس ُبدَّ ِمْن ثَـَواٍب، 38. َس َيْحِسَدنَّ َقْلُبَا اْلَخاِطِئيَن، َبْل ُكْن ِفي َمَخاَفِة الرَّبِّ اْلَيْوَم ُكلَّهُ 37" -(:38-37)اآليات 
 ".َوَرَجاُؤَا َس َيِخيبُ 

فاي هللا فاال تحساده بينماا رجااؤك . الخاطا قد ينج  إلى حين، ولكن هللا لن يتركه باال عقااب وقاد يخسار كال شاا
علينا أن ننظر للنهاية ال (. 13-::13مي)لن يخيب، وبرك لن يذهب دون مقابل بل سيكافا هللا صبرك وتعبك 

ونحن غير نااظرين إلاى األشاياخ "  .إلى اللحظة الحاضرة، لذلك فلنشفق على الخطاة إن آمنا أن هناك حياة أبدية
 ( . 18:  1كو3" )ما التى ال ترى فأبدية ألن التى ترى وقتية وأ. التى ترى بل إلى التى ال ترى 

 
يِبي 21. ِاْســَمْع َأْنــَت َيــا اْبِنــي، َوُكــْن َحِكيًمــا، َوَأْرِشــْد َقْلَبــَا ِفــي الطَِّريــقِ 39" -(:23-39)اآليــات  َس َتُكــْن َبــْيَن ِشــرِِّ

كِِّيَر َواْلُمْسِرَف يَ 23اْلَخْمِر، َبْيَن اْلُمْتِلِفيَن َأْجَساَدُهْم،   ".ْفَتِقرَاِن، َوالنَّْوُم َيْكُسو اْلِخَرقَ أَلنَّ السِّ
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شرب الخمر يفقد اإلنسان وعيه والحكايم يحاذرنا مان اإلفاراط فاي الطعاام وبالتاالي أو بااألولى نجاده هناا يحاذر مان 
اإلفراط في الخمر الذي يتلي األموال والصحة، والسكير عادة يفتقر، ألناه ينفاق أموالاه علاى الخمار وبسابب تلاي 

اْكِرِه ال يعمال = النـوم يكسـو الخـرق= غير قادر على العمال فيفتقار وتكساوه الخارقصحته يصب   أي هاو ناا م لس 
وهناا ساليمان يادعو مان يسامعه أن ال يخاالط أمثاال هاؤالخ وال ناذهب إلاى ماآدبهم وال نعايش . فال يجد سوى الخرق

 .مثلهم فالسكر يفسد العقل فتضيع الحكمة التي ينادي هذا السفر باقتنا ها
 
 ". ِاْسَمْع أَلِبيَا الَِّذي َوَلَدَا، َوَس َتْحَتِقْر ُأمََّا ِإَذا َشاَختْ 22" -(:22)ية آ

 .على الشاب أن ال يحتقر أبويه متى شاخا وصارا حماًل عليه فهم حملوه صغيراً 
 

 ".ِاْقَتِن اْلَحقَّ َوَس َتِبْعُه، َواْلِحْكَمَة َواأَلَدَب َواْلَفْهمَ 23" -(:23)آية 
رنا هذا يبيع الناس إيمانهم بسهولة من أجل مكسب مادي ويبيعوا عقيدتهم الحقة التي استشهد في سبيلها في عص

وهنااك مان يبياع حكماة إلهياة (. 2ياه)أباؤنا الشهداخ مقابل أشياخ ال تساوي، تااركين اإليماان المسالم مارة للقديساين 
تركهااا أصااحابها ( شاايوعية ووجودياة)إلحادياة ألجال حكمااة إنساانية تافهااة، فكاام ماؤمن تاارك مسايحيته ألجاال مبااادئ 

 .فلنجاهد وندرس كلمة هللا لنقتني الحكمة اإللهية. بعد أن اكتشفوا أخطا ها
 

دِّيِق َيْبَتِهُج اْبِتَهاًجا، َوَمْن َوَلـَد َحِكيًمـا ُيَسـرُّ ِبـهِ 24" -(:25-24)اآليات  َيْفـَرُح َأُبـوَا َوُأمُّـَا، َوَتْبـَتِهُج 25. َأُبو الصِّ
 ".ِتي َوَلَدْتاَ الَّ 

 .والسماخ تفرح بخاطا واحد يتوب
 ". َيا اْبِني َأْعِطِني َقْلَبَا، َوْلُتاَلِحْظ َعْيَناَا ُطُرِقي26" -(:26)آية 

فااهلل جادير بأحسان ماا لادينا، ولنسالمه . ومن سيعطيه القلب سيبارك له في كل شا. هللا هو المتكلم هنا لكل نفس
رادتنا وحبنا وهو  والحاظ فاذن هللا يطلاب القلاب . فاهلل هو نبع ومصدر كل خير وكال فارح. سيمألنا فرحاً عواطفنا وا 

وال يطلب عطايا مادية فهذه لن تفرحه إن لم يكن القلب له، وهو يريده كله وال نشرك فياه غياره وهاذا ليكاون فرحناا 
 (.:::تث)لذلك يوصى موسى قا اًل حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك . كامالً 

 
ــات  ــيَِّقةٌ 27" -(:28-27)اآلي ــَرٌة َض ــُة ُحْف ــٌة، َواأَلْجَنِبيَّ ــوٌَّة َعِميَق ــَة ُه ــُد 28. أَلنَّ الزَّاِنَي ــُن َوَتِزي ــصٍِّ َتْكُم ــا َكِل ــَي َأْيًض ِه

 ".اْلَغاِدِريَن َبْيَن النَّاسِ 
م قلباه ومالاه فهناك نجد مان يعطاي قلباه هلل فيفارح وهناا نجاد مان ياذهب وراخ الزواناي يعطايه( :3)هذه عكس آية 

 .أي يصعب الخروج منها= حفرة ضيقةوالحظ قوله (. شمشون كمثال)وقدرته فيسقط في هاوية 
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َقاَوُة؟ ِلَمِن اْلُمَخاَصَماُت؟ ِلَمِن اْلَكْرُب؟ ِلَمِن اْلُجُروُح ِباَل َسَبٍب؟ ِلَمِن 29" -(:35-29)اآليات  ِلَمِن اْلَوْيُل؟ ِلَمِن الشَّ
رَاِب اْلَمْمُزوجِ 31ْيِن؟ اْزِمْهرَاُر اْلَعْينَ  َس َتْنُظْر ِإَلى اْلَخْمِر ِإَذا 33. ِللَِّذيَن ُيْدِمُنوَن اْلَخْمَر، الَِّذيَن َيْدُخُلوَن ِفي َطَلِب الشَّ

َعْيَناَا 33. ُغ َكاأُلْفُعوانِ ِفي اآلِخِر َتْلَسُع َكاْلَحيَِّة َوَتْلدَ 32. اْحَمرَّْت ِحيَن ُتْظِهُر ِحَباَبَها ِفي اْلَكْأِس َوَساَغْت ُمَرْقِرَقةً 
َوَتُكوُن َكُمْضَطجٍع ِفي َقْلِب اْلَبْحِر، َأْو َكُمْضَطجٍع َعَلى رَْأِس 34. َتْنُظرَاِن اأَلْجَنِبيَّاِت، َوَقْلُبَا َيْنِطُق ِبُأُموٍر ُمْلَتِوَيةٍ 

عْ »: َيُقولُ 35. َساِرَيةٍ   ".«!َمَتى َأْسَتْيِقُظ؟ َأُعوُد َأْطُلُبَها َبْعدُ ! ْم َأْعِرفْ َلَقْد َلَكُأوِني َولَ ! َضَرُبوِني َوَلْم َأَتَوجَّ

ونالحظ أن الخمر فاي . وهي ت صوِ ر بوصي مرعب حالة السكير. نجد هنا ستة أس لة وجوابها في األعداد التالية
س تنظـر . الك وس لها بريق وتبدو مبهجة ولكنها مثل الحية نهايتها سامة، يحتضنها المسكين التاعس أي السكير

النبيذ األحمر في كنعان يعتبر أفخار أناواع الخمار، وهام يحكماون علاى الخمار مان لوناه، = إلى الخمر إذا إحمرت
لاذلك يادعو ساليمان كال ". تعاالى وذق واشاربني"ويقولون أن الخمر من قوتها وا غرا ها كأنها تنادي على مان يراهاا 

ولتجعل خوفك من هللا هو الذي يحكمك وليس شاهوتك، وال . من يسمعه أن ال ينظر إليها حتى ال تغويه وتخدعه
 .تدع قلبك يسير وراخ عينيك، فمن يريد أن يهرب من خطية عليه أن يهرب من أول خطوة تجاهها

هنا ". الخمر هي وقود نار الشهوة"هناك مثل التيني يقول = عيناا تنظران األجنبيات وقلبا ينطق بأمور ملتوية
إن الرجل الثمل . ايا أخرى فالسكير يضيع وقاره فتتحكم فيه شهوته ويستبي  كل شانرى أن السكر يقود لخط

ذ هو غير واع  لشيخ يصوره الحكيم بأنه يتسلق حبال السارية ليضع  مشبه هنا بمن هو على مركب ألنه يترن  وا 
د بعض وعيه بعد أن يستعي= يقول ضربوني ولم أتوجع. رأسه عليها لينام وبالتأكيد سيهوى ويسقط ويتحطم

ومع كل هذا ال . يشعر بأن هناك من ضربه لكنه ال يعري من ضربه، لقد صار هذا المسكين سخرية للجميع
 ."داوني بالتي كاني هي الداخ"كما قال الشاعر عن الخمر  أعود أطلبها بعد= يفكر في أن يترك الخمر يقول
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
، َوَس َتْشَتِه َأْن َتُكوَن َمَعُهْم، 3" -(:2-3)اآليات  رِِّ َس َتْحِسْد َأْهَل الشَّ

أَلنَّ َقْلَبُهْم َيْلَهُج ِباسْغِتَصاِب، َوِشَفاَهُهْم 2
 ".َتَتَكلَُّم ِباْلَمَشقَّةِ 

لاااذلك شاااعب هللا ال يحساااد  .فآسااااي حاااين رأي نهاياااة األشااارار ذهاااب مااان قلباااه كااال حساااد لهااام(. 12ماااز)قاااارن ماااع 
األشرار مهما كان نجاحهم وقتيًا، إذ هو يعري نهايتهم ودينونتهم وذلك بسبب قلبهم وما فيه من شار ويظهار هاذا 

. ولاايس فقااط بساابب دينااونتهم ال نحساادهم باال بساابب حياااتهم الحاليااة. السااوخ= بالمشــقةعلااى شاافاههم التااي تااتكلم 
الشر لآلخرين، ومثل هذا القلاب ال يمكان أن يفارح بال يقاود صااحبه فلسانهم الرديخ يدل على قلب رديخ يضمر 

 .للخراب
 

ــات  ــُت، 3" -(:6-3)اآلي ــاْلَفْهِم ُيَثبَّ ــُت َوِب ــى اْلَبْي ــِة ُيْبَن ــٍة 4ِباْلِحْكَم ــْرَوٍة َكِريَم ــلِّ َث ــْن ُك ــاِدُع ِم َُ اْلَمَخ ــ ــِة َتْمَتِل َوِباْلَمْعِرَف
، َوُذو اْلَمْعِرَفــِة ُمَتَشــدُِّد اْلُقــوَّةِ اَلرَُّجــُل اْلَحِكــيُم ِفــي ِعــ5. َوَنِفيَســةٍ  أَلنَّــَا ِبالتَّــَداِبيِر َتْعَمــُل َحْرَبــَا، َواْلَخــاَلُص ِبَكْثــَرِة 6. زِّ
 ".اْلُمِشيِرينَ 

واألحمق قد يبني . من له الحكمة والفهم يشبه من يبني بيته على الصخر ويزينه بالكنوز، فمن له حكمة ال يفتقر
وهللا يمأل ( 13،  3:3حب)يقدر أن يحافظ عليه فهو لم يبنه على الصخر، بل أساسه فاسد  بيته ويزينه ولكنه ال

أوالده بكل جواهر الفضا ل والنعمة ويصيروا ليس كبيي بل كقلعة محصنة ضد حيل إبليس ومحارباته فهام ليساوا 
ة يكاون بالتوبااة والحصاول علاى الحكماا(. 3،  1)ونالحاظ أن هااذه اآليااي هاي عكااس الحاال فاي اآلياااي . ضاعفاخ

ألنـا . يزداد قوة حتى على الشاياطين= ومتشدد بالقوة. أي قوي= الرجل الحكيم في عز. والسلوك في وصايا هللا
وتعماال . أي التاادابير الحكيمااة والمشااوراي الصااالحة تواجااه المشاااكل التااي يثيرهااا أعااداؤك= بالتــدابير تعمــل حربــا

والحكاايم (. 23-38:11لااو( )أباااخ الكنيسااة)ثاار منااك خباارة حربااك ضااد الشااياطين بعااد أن تأخااذ مشااورة ماان هاام أك
 .يمتاز بعدم التسرع والمشورة مهمة فعدونا مخادع

 
ـرِِّ ُيـْدَعى ُمْفِسـًدا8. َس َيْفَتْح َفَمُه ِفي اْلَبابِ . اَْلِحَكُم َعاِلَيٌة َعِن اأَلْحَمقِ 7" -(:9-7)اآليات  . اَْلُمَتَفكُِِّر ِفي َعَمِل الشَّ

 ". اَقِة َخِطيٌَّة، َوَمْكَرَهُة النَّاِس اْلُمْسَتْهِزئُ ِفْكُر اْلَحمَ 9
 :أي الحكمة عالية عن األحمق أي ال يستطيع الوصول إليها بسبب= الِحَكمْ 

 .إصراره على حماقته أي إصراره على عدم التوبة -1
حساسه بالضعي والفشال -3 ي أساتطيع كال شاا فا"وهاذا عكاس . أو هو ال يستطيع الوصول إليها بسبب يأسه وا 

وبساابب حالااة اليااأس هااذه نجااد هااذا األحمااق ال يجاهااد لكااي يحصاال علااى الحكمااة، باال " المسااي  الااذي يقااويني
ال يستطيع أن يفت  فماه حاين [ 1]= س يفتح فمه في الباب. يجلس مقتنعًا بما هو فيه بال حكمة وبال معرفة
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. رة أو عمال فاي بياي هللاغيار صاال  ألي مشاو [ 3. ]فاالبواب كاني مكان جلاوس القضااة . تحين محاكمته 
= المتفكــر فــي عمــل الشــر يــدعي مفســداً (. 12-11:33مااي)هااذا يشاابه ماان لاام يجاادوا عليااه ثياااب العاارس 

واألفكاار الشاريرة حتاى لاو لام . األفكار الشريرة مصدرها القلب فمن يفكر أفكارًا شريرة هو شخص مملاوخ فسااد
تظهاار علااى لسااانه فهااو يااتهكم علااى األشااياخ هااو ماان يساام  لحماقااة قلبااه أن  والمســتهزئ. تنفااذ فهااي خطيااة

 .أي فكر الشر والخطية= فكر الحماقة( ::3خر. )المقدسة
 

ُتاَ 31" -(:31)آية  يِق َضاَقْت ُقوَّ  ".ِإِن اْرَتَخْيَت ِفي َيْوِم الضِّ
أي إذا دخلااك اليااأس والضااعي عناادما تااأتي الشاادة فهااذا يعنااي عاادم الثقااة واإليمااان = أن ارتخيــت فــي يــوم الضــيق

عااديم اإليمااان ال يحصاال علااى شااا، أمااا المااؤمن المتكاال علااى هللا تزيااد ثقتااه ساااعة التجربااة = ضــاقت قوتــا. اهللباا
تجااد أن قوتااك تصااغر، والعكااس فماان يثااق باااهلل يختباار أن قوتااه تاازداد وينااال = وضــاقت قوتــا. وينااال قااوة ومعونااة

 .معونة في وقي الشدة
 

ُهـَوَذا َلـْم َنْعـِرْف »: ِإْن ُقْلـتَ 32. َس َتْمَتِنعْ . ِإَلى اْلَمْوِت، َواْلَمْمُدوِديَن ِلْلَقْتلِ  َأْنِقِذ اْلُمْنَقاِدينَ 33" -(:32-33)اآليات 
 ".، َأَفاَل َيْفَهُم َواِزُن اْلُقُلوِب؟ َوَحاِفُظ َنْفِسَا َأَس َيْعَلُم؟ َفَيُردُّ َعَلى اإِلْنَساِن ِمْثَل َعَمِلهِ «هَذا

يااام، أن يتقاادم مناااد  أمااام المااتهم وينااادي أمااام الناااس بجريمتااه ويطالااب ماان لااه كااان نظااام المحاكماااي فااي تلااك األ
وهنا طلاب لكال إنساان أناه إذا كاناي لدياه معلومااي . معلوماي لصال  المتهم فليتقدم للقاضي فيعيد التحقيق ثانية

أحاارٌس "ن الاذي قاال لصال  متهم يمكن أن تنقذ حياته فعليه أن ال يتردد في إظهارها، ومن يمتنع يكون مثال قاايي
قاد يكاون اإلنساان الاذي يعلام = إن قلت هوذا لم نعرف هذاولنعلم أن هللا هو الذي يعلم ما في القلوب، " أنا ألخي

براخة المتهم واثقًا في براخته ولكنه ألغراض شخصية مثل محاولة إنقاذ المتهم الحقيقاي لصاداقته معاه أو لكراهيتاه 
أي " هاوذا لام نعاري هاذا"معلوماته ويبرر نفسه أمام الناس أو أمام ضاميره بقولاه للمتهم البريخ، يحاول أن يخفي 

وهاذه األعاذار قاد تقبال لادى النااس أماا أماام هللا فيجاب أن . أنا لسي متأكدًا تمامًا أو أنا ال أعاري الشاخص تمامااً 
لمة الخالص لكل شخص وهذه اإلنذاراي موجهة لكل خادم يتهاون في أن يبلإ ك. نعلم أنه فاحص القلوب والكلى

 .خاطا مقبل على الهالك
 

َكـذِلَا َمْعِرَفـُة اْلِحْكَمـِة 34. َيا اْبِني، ُكْل َعَساًل أَلنَُّه َطيٌِّب، َوَقْطـَر اْلَعَسـِل ُحْلـٌو ِفـي َحَنِكـاَ 33" -(:34-33)اآليات 
 ". ِإَذا َوَجْدَتَها َفاَل ُبدَّ ِمْن َثَواٍب، َوَرَجاُؤَا َس َيِخيبُ . ِلَنْفِساَ 

وجازاًخ ( مادياًا وروحيااً )كما أن العسل حلو المذاق ومفيد للجسم هكذا الحكمة لمحبيهاا تعطايهم جازاًخ علاى األرض 
هو العسل المأخوذ من المنحل مباشرة وهو أكثر حالوة جدًا من العسل الذي تم اساتخراجه = قطر العسل. سماوياً 

 والحصاول علاى الحكماة اإللهياة والتاي هاي كالعسال لان ومان ذاق طعام حاالوة عشارة هللا. وتعليبه وتعرضه للهاواخ
 .يصدق إغراخاي الخطية أو أنها حلوة فلقد ذاق وعري طعم الحالوة الحقيقية
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ـدِّيقِ 35" -(:36-35)اآليـات  يُر ِلَمْسـَكِن الصِّ ـرِِّ ـدِّيَق َيْسـُقُط َســْبعَ 36. َس ُتْخـِرْب َرْبَعـهُ . َس َتْكُمـْن َأيَُّهـا الشِّ  أَلنَّ الصِّ
رِِّ   ".َمرَّاٍت َوَيُقوُم، َأمَّا اأَلْشرَاُر َفَيْعُثُروَن ِبالشَّ

الشرير يفرح باإلثم وتسره نكباي الصديق ومع أن الباار قاد يعثار فذناه ينتصاب ألن هللا قاادر أن يقيماه، وحتاى إن 
ن أن الباار قاد انتهاى فذن أصابي البار كارثة لتأديباه فعلاى الشارير أن ال يظا( أيوب كمثال)فلوقي معين  هللا بهدَّ أ  

فااهلل يؤدباه إلاى حاين ثام ( ما حاول داره وبالاذاي مكاان تربياة بها ماه) مسكنه وربعهأمره فينتهز الفرصة ليغتصب 
 يقـوموقولاه . مهما سقط الباار إن قادَّم توباة يقبلهاا هللا. والسقوط هنا سبع مراي أي عدد كامل. يعيده أكثر إزدهاراً 

+ بطرس تاب ويهوذا سقط ويأس ولم يتب ولم يقام )أما األشرار فيسقطون بال توبة  .معناها أنه تاب توبة حقيقية
هاذه = س تكمـن أيهـا الشـرير(. 33:3بط3. )والشرير في سقوطه يكون كالكلب يعود إلى قي ه(. 33-18:21مز

قادس، لكنهااا تبادو أنهاا موجهااة لألشارار ولكان األشاارار ال يسامعون وال ينصااتون لصاوي هللا وال لكلمااي الكتاااب الم
مقدماة لتعزياة شااعب هللا أن هللا لان يتااركهم، والعكاس فااذن األشارار الااذين فرحاوا بسااقوط األبارار وبليااتهم هام أنفسااهم 

 .يعثرون
 

َا، َوَس َيْبـَتِهْج َقْلُبـَا ِإَذا َعثَـَر، 37" -(:38-37)اآليات  َا ِفـي ِلـَئالَّ َيـَرى الـرَّبُّ َوَيُسـوَء ذِلـ38َس َتْفَرْح ِبُسـُقوِط َعـُدوِِّ
 ". َعْيَنْيِه، َفَيُردَّ َعْنُه َغَضَبهُ 

-13عاو)المحبة ال تشمي في أحزان اآلخرين حتى لو كانوا يساتحقونها وهللا ال يحاب مان يشامي فاي بلياة عادوه 
هاذه ال تفهام باأن هللا ساايغير قاراره وال يعاود يغضاب علاى الشاخص الاذي سابق وغضااب = فيـرد عنـه غضـبه( :1

ولكان المفهاوم أن غضاب هللا علااى هاذا الشاخص سايمتد لمان شامي فيااه . نااه لاو تاابعلياه، بال هاو يارد غضابه ع
فلنحاذر أن نشامي ونفارح . وهذا ما حادث ألدوم إذ شامتوا فاي بلياة إسارا يل، وهللا قاد عفاا عان إسارا يل حينماا تاابوا

ال ستقع علينا نفس العقوبة التي وقعي عليهم  .ببلية غيرنا وا 
 

َثَمــَة، َس َتَغــ39" -(:21-39)اآليــات  َثَمــِة . أَلنَّــُه َس َيُكــوُن ثَــَواٌب ِلأَلْشــرَارِ 21ْر ِمــَن اأَلْشــرَاِر َوَس َتْحِســِد اأَل ِســرَاُج اأَل
 َُ  ". َيْنَطِف

أي أن نجااحهم وقتاي، وفاي األبديااة = سـراج األثمـة ينطفــَ. فااي األبدياة وعلاى األرض= س يكـون ثـواب لألشـرار
 .فهو بال بركة ونسله لن يقوم. سيكونون في ظلمة أبدية

 
أَلنَّ َبِليََّتُهْم َتُقوُم َبْغتَـًة، َوَمـْن َيْعَلـُم 22َس ُتَخاِلِط اْلُمَتَقلِِّبيَن، . َيا اْبِني، اْخَش الرَّبَّ َواْلَمِلاَ 23" -(:22-23)اآليات 

 ".َباَلَءُهَما ِكَلْيِهَما
بال عليناا ان نخضاع لكال سالطان ( 3،  1:12رو)الخضوع هلل يستتبع الخضوع للملك الاذي سالطانه مان قبال هللا 

ال تشارك وال تعااون مان يقاوم بالعصايان والدساا س ليقلباوا ساالم وترتياب = س تخالط المتقلبين. معين من قبل هللا
وهاذا ينطباق داخال الكنيساة فهنااك مان . المجتمع، هؤالخ الذين يسرون بالثوراي والدسا س ضد الحكومااي القا ماة
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مـن يعلـم بالءهمـا . وجاه سالطان الكنيساة ويتحاداها ويتحادى مان أعطااهم هللا السالطانيتصور اآلن أنه يقاي فاي 
فمان يتمارد يصايبه الضارر  .أي المتمرد وأتباعه وقد يكون المقصود كال من يتمرد على هللا وعلى الملك= كليهما

 . بالءهما= والخراب 
 .من يعري مدى الخراب الذى سيحل بهما = من يعرف بالءهما 

 
يرِ 24. ُمَحاَبـاُة اْلُوُجـوِه ِفـي اْلُحْكـِم َلْيَسـْت َصـاِلَحةً : هِذِه َأْيًضا ِلْلُحَكَمـاءِ 23" -(:26-23)اآليات  ـرِِّ : َمـْن َيقُـوُل ِللشِّ

ُعوبُ . َتُسبُُّه اْلَعامَّةُ « َأْنَت ِصدِّيقٌ » ُتَقبَّـُل 26. تَـْأِتي َعَلـْيِهمْ َأمَّا الَِّذيَن ُيَؤدُِّبـوَن َفَيْنَعُمـوَن، َوَبَرَكـُة َخْيـٍر 25. َتْلَعُنُه الشُّ
 ". َشَفتَا َمْن ُيَجاِوُب ِبَكاَلٍم ُمْسَتِقيمٍ 

أو = الـذين يؤدبـون أمـا. فمان يبارر الشارير يتجنباه النااس ويساخطوا علياه. نرى هنا مساوئ المحاباة في القضااخ
= من ينطق بحكـم مسـتقيمالكل يقبل شفتي . يوبخون المجرم ويدينونه هؤالخ يكسبون احترام الناس وينالون بركة

 (.13:11يوسي ودانيال تك)القبلة تعني رمزيًا االحترام والعاطفة والخضوع ألوامره لثقتهم في عدله وحكمته 
 

َْ َعَمَلَا ِفي اْلَخاِرِج َوَأِعدَُّه ِفي َحْقِلَا، َبْعُد َتْبِني َبْيَتاَ 27" -(:27)آية   ". َهيِّ
ع فااي بناااخ بيااي عليااك أن تعااد كاال مااا تحتاجااه لاا ال تباادأ ثاام تتوقااي هااو نفااس مفهااوم حساااب النفقااة فقباال أن تشاار 

. ومن ال يحساب حسااب النفقاة ينقلاب مشاروعه إلاى حماقاة. وهكذا كل من يريد الذهاب للحرب( 23-38:11لو)
هيــَ عملــا فــي . وهااذا مااا فعلااه داود وسااليمان، فلقااد أعاادوا كاال المااواد الالزمااة لبناااخ الهيكاال قباال الباادخ فااي البناااخ

وتفهااام اآلياااة بأناااه يجاااب أن نهاااتم بالضااارورياي قبااال . ال تعمااال عمااااًل إال بعاااد أن تضاااع خطاااة العمااال= رجالخـــا
 .الكمالياي

 
َكَمـا َفَعـَل ِبـي »: َس َتُقـلْ 29َس َتُكْن َشاِهًدا َعَلى َقِريِبَا ِبـاَل َسـَبٍب، َفَهـْل ُتَخـاِدُع ِبَشـَفَتْيَا؟ 28" -(:29-28)اآليات 

 ".«ُردُّ َعَلى اإِلْنَساِن ِمْثَل َعَمِلهِ أَ . هَكَذا َأْفَعُل ِبهِ 
بل يستودع األمر كلاه هلل وهاو ( 13:12رو)فالمسيحي ال ينتقم لنفسه . هذه ضد الشهادة المغرضة بقصد االنتقام

ومن ينتقم لنفسه يخسر فرصاة أن يتادخل هللا ويتكفال هاو بحال المشاكلة واإلنتقاام لاه بطريقتاه اإللهياة، . يدافع عنه
 .د هللا ببرهأو أن يشه

 
َفِإَذا ُهَو َقْد َعاَلُه ُكلَُّه اْلَقِريُص، 33َعَبْرُت ِبَحْقِل اْلَكْساَلِن َوِبَكْرِم الرَُّجِل النَّاِقِص اْلَفْهِم، 31" -(:34-31)اآليات 

ْهُت قَ 32. َوَقْد َغطَّى اْلَعْوَسُج َوْجَهُه، َوِجَداُر ِحَجاَرِتِه اْنَهَدمَ  َنْوٌم َقِليٌل 33: رََأْيُت َوَقِبْلُت َتْعِليًما. ْلِبيثُمَّ َنَظْرُت َوَوجَّ
 ".َفَيْأِتي َفْقُرَا َكَعدَّاٍء َوَعَوُزَا َكَغازٍ 34َبْعُد ُنَعاٌس َقِليٌل، َوَطيُّ اْلَيَدْيِن َقِلياًل ِللرُُّقوِد، 

ِرب ويمأله . هذه ضد الكسل ذا به خ  نوع من الشوك = القريصوهنا يرسم صورة كشاهد عيان لحقل الكسالن، وا 
وهو حقل بال ثمار لم . هو شجر الشوك والعوسج(. 3::هو+  12:21شإ)الذي يكثر في األماكن المهجورة 
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والسور المتهدم معناه أنه حتى لو و ِجد ْي ثمار فالوحوش . يهتم به أحد، وحتى السور قد تهدم دليل عدم اإلكتراث
ك إنسان كسول حتى في السهر على حياته، فال يسهر على وهنا. والسارقون يفعلون هكذا. يدخلون ويأكلونها

ونالحظ أن قلوبنا هي التربة التي يثمر فيها عمل الروح القدس فتصب  . الثمار التي يعطيها الروح القدس له
كرمًا للرب وأرضًا مثمرة يفرح بها هللا ونفرح بها نحن لو سهرنا عليها، فذذا لم نسهر على أرضنا تنمو فيها 

.عن ثمار الروح أشواك الخطية والشهوايعوضًا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون
 

 ":هِذِه َأْيًضا َأْمثَاُل ُسَلْيَماَن الَِّتي َنَقَلَها ِرَجاُل َحَزِقيَّا َمِلِا َيُهوَذا3" -(:3)آية 
. تم أن يعيااد الترتياب الااذي وضااعه داود لخدمااة الهيكاالأن حزقيااا إهاا( 31:21أي3+  23-33::3أي3)نعلام ماان 

وكان حزقيا ملك قديس محب هلل، وقد قام بحركة إصالح ديني، ولقد كافأه هللا بأن إكتشي هذه المجموعة ألمثال 
قاارون وكمااا اكتشااي رجااال يوشاايا الااذي كااان قديسااًا أيضااًا نسااخة ماان التااوراة  2سااليمان بعااد أن ظلااي مخفيااة لماادة 

كتشي رجال حزقيا هذه النسخة ألمثاال ساليمان والتاي تمثال خمساة إصاحاحاي، لام تكان قاد إ( :1-11:21أي3)
مثال وسام  هللا فاي فتارة أن يتعامال النااس  2333نعري أن سليمان نطق باا( 23:1مل1)ومن . إكتشفي من قبل

أن يكتشااي  ثاام ساام ( 31-1)بهاام، ثاام رأي هللا أن يسااجل الكتاااب المقاادس المجموعااة المنشااورة فااي اإلصااحاحاي 
لتكتمل صورة أمثال سليمان التي أراد هللا أن تعري للعالم كلاه عان ( 33-:3)حزقيا المجموعة من اإلصحاحاي 
ونالحظ أناه كاان فاي أياام حزقياا عادد مان األنبيااخ وربماا كاانوا هام رجالاه الاذين . طريق نشرها في الكتاب المقدس

 (.شعياخ وهوشع وميخاإمنهم )بوحي من هللا اكتشفوا هذه األمثال أو هم الذين سمحوا بذضافتها 
 

، َواأَلْرُض ِلْلُعْمِق، َوُقلُـوُب 3. َمْجُد للِا ِإْخَفاُء اأَلْمِر، َوَمْجُد اْلُمُلوِا َفْحُص اأَلْمرِ 2" -(:3-2)اآليات  َماُء ِلْلُعُلوِِّ اَلسَّ
 ". اْلُمُلوِا َس ُتْفَحُص 

فكماااا علاااي السااامواي عااان األرض هكاااذا (. 21،  22:11رو+  33:33تاااث)مشاااوراي هللا وخططاااه ال تستقصاااي 
قلــوب الملــوا س . تعلااو أفكااار هللا عاان أفكارنااا، وهللا يخفااي مقاصااده العجيبااة عاان حااب االسااتطالع البشااري التافااه

فلاايس ماان ملااك بشااري يكشااي فكااره وأسااراره لرعاياااه فهااو غياار مطالااب ماان أحااد، باال هااو فااوق كاال أحااد، = تفحــص
ه للنااااس فهااام ببسااااطة لااان يحتملاااوا ماااا سااايعرفونه بااال سااايحدث إرتبااااك فاااي كااال األماااور وهكاااذا هللا ال يكشاااي أسااارار 

وتشاابه أفكااار هللا فااي علوهااا بالسااماخ وفااي عمقهااا بااالبحر، وال أحااد ماان البشاار يسااتطيع أن يرتفااع ألعلااى . وتخاابط
فاااة الناااذر الساااماخ ليكتشااافها أو ينااازل ألعمااااق البحااار ليسااابر غورهاااا ويعاااري أسااارارها، ولكااان اإلنساااان اساااتطاع معر 

اليسير عنها وهكذا حكمة هللا، فاهلل يعطينا أن نعري على قدر إمكاننا، وما يريدنا أن نعرفه وفقًا لخطتاه ولتحقياق 
هللا في محبته الالنها ية يكشي عن أساراره لعبياده ولكان أيضاًا علاى قادر طااقتهم ولكان لمان  ولكن. خطته اإللهية

باال الااروح القاادس ". هاال أخفااي عاان عباادي إبااراهيم مااا أنااا فاعلااه"يحبونااه األمناااخ الااذين  لعبيااده ؟يكشااي هللا أسااراره
تفهام باأن = ومجد الملـا أن يفحـص األمـر. حقًا فسر هللا لخا فياه(. 13-1:3كو1)يكشي لنا عن أسرار عجيبة 

واجب الملك أن يفحاص كال األماور جيادًا ليكاون قاراره ساليمًا، وهاذا مجاده أن يفحاص هاو األمار وال يتركاه لرجالاه 
بل يتحقق هو األمر ليتحقق العدل، ومجد الملك أن يعري مشي ة هللا وحكمته ليحكم بهما شعبه بحكمة، كما فعل 

وهكااذا يريااد هللا ماان كاال واحااد ماان شااعبه أن يفحااص فااي كلماااي الكتاااب المقاادس ليكتشااي أسااراره . سااليمان نفسااه
 1رؤ) واإلنسان الروحي هاو ملاك. سرار لناتكشي هذه األالعجيبة والكنوز المخفية فيه فيكون لنا مجد الملوك أن 

وعلى أوالد هللا أن يفحصوا كلمة هللا باهتمام وتواضاع وباروح  . ألنه يملك ويسيطر على نفسه وعلى شهوته (:: 
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. هاذه أخفياي عان الحكمااخ حتاى ال يلقاي هللا درره قادام الخناازير فتدوساها= فاهلل مجده في إخفـاء األمـر. الصالة
المتواضعين الذين يبحثون بجدية وبأمانة وبتواضع وبمخافاة هللا يكشاي لهام هللا سار كلماتاه العجيباة  وأما أوالد هللا

 .على قدر احتمالهم وبتدري  يتفق وخطة هللا في نموهم الروحي
 

ـاِئغِ 4" -(:5-4)اآليات  ِة، َفَيْخُرَج ِإَناٌء ِللصَّ يَر ِمـنْ 5. َأِزِل الزََّغَل ِمَن اْلِفضَّ ـرِِّ قُـدَّاِم اْلَمِلـِا، َفُيَثبَّـَت ُكْرِسـيُُّه  َأِزِل الشِّ
 ".ِباْلَعْدلِ 

فيثبـت . إزالة الزغل من الفضة تنت  فضة لها قيمتها ولمعانها، هكذا حين تزيل المشيرين األشرار من حول الملك
ك وهاذا ماا سايحدث فاي الياوم األخيار حاين ياأتي ملاك الملاو . وهكذا فعل ساليمان فاي بداياة حكماه= كرسيه بالعدل

. ويزياال إبلاايس وماان تبعااه فااي البحياارة المتقاادة بالنااار ويظهاار عاادل هللا ويملااك علااى محبيااه وشااعبه ومختاريااه لألبااد
ونفهم من اآلية أيضًا ضرورة عقوبة األشرار حتى ال يقلدهم النااس، واجاب الكنيساة عازل الخبياث وكشافه لكاي ال 

  .( 13 – 11:  :كو1) يفسد البار
 

اْرَتِفْع ِإَلى ُهَنا، : أَلنَُّه َخْيٌر َأْن ُيَقاَل َلاَ 7َتَفاَخْر َأَماَم اْلَمِلِا، َوَس َتِقْف ِفي َمَكاِن اْلُعَظَماِء، َس تَ 6" -(:7-6)اآليات 
 ". ِمْن َأْن ُتَحطَّ ِفي َحْضَرِة الرَِّئيِس الَِّذي رََأْتُه َعْيَنااَ 

. متكبااار يناااال تاااوبيي قااااس والمتواضاااع يرتفاااعولااانعلم أن ال( 11-1:11لاااو)هاااذه نفساااها تعااااليم السااايد المساااي  فاااي 
والنصيحة هنا أنه إذا وجدي في حضرة رجال عظايم ورأتاه عينااك فاال تحااول أن تتصاور أناك مثلاه وتضاع نفساك 
في مكانة تساويه، بل تواضع فهناك من يتصور أنه لو و ِجد  في مكان ماع العظمااخ أناه صاار ماثلهم وصااري لاه 

والسااؤال ألاايس ماان . هى بأنااه صااديق لألغنياااخ والعظماااخ ويحاااول كسااب ودهااموهناااك ماان يتبااا. دالااة فااي وسااطهم
، ومان يتواضاع يرفعاه هللا بال (11-13:11لاو)األفضل أن يكون أصدقا ي من الفقراخ والبسطاخ وأتشابه بالمساي  

سايرفعه  من يرى هللا حقيقة وعري عظمته سيتواضع تلقا يًا بل من يرفعاه هللا= الذي رأته عيناا. ي رفع من الناس
 .الناس

 
َأِقـْم َدْعـَواَا 9. َس َتْبُرْز َعاِجاًل ِإَلى اْلِخَصاِم، ِلَئالَّ َتْفَعَل َشْيًئا ِفي اآلِخـِر ِحـيَن ُيْخِزيـَا َقِريُبـاَ 8" -(:31-8)اآليات 

َمَع َقِريِبَا، َوَس ُتبْح ِبِسرِِّ َغْيِرَا، 
اِمُع، َفاَل َتْنَصِرَف فَ 31  ".ِضيَحُتاَ ِلَئالَّ ُيَعيَِّرَا السَّ

فهناااك ماان يفضال نشاار أخباار الخصااوماي فااي . هاذه اآلياااي خاصاة بالخصااام والنزاعاااي ماع األقااارب واألصادقاخ
لكاان الحكاايم هنااا يعطااي نصاايحة بااأن هااذا خطااأ واألفضاال أن . سااتمالة الناااس الااذين يساامعونه لقضاايتهمحاولااة إل

" إذهاااب وعاتباااه بيناااك وبيناااه وحااادكما"ساااي  أعاتاااب قريباااي فاااي السااار وأحااال المشاااكلة سااارًا وهاااذا ماااا دعاااا إلياااه الم
ليسااهل  يمكاان ترجمتهااا هكااذا (8)وآيااة  .ينشاارهافكثياارًا مااا يكااون نشاار أخبااار المشاااكل لخاازي ماان ( 18::1مااي)

وهكاذا  ".خشـية أنـا س تعـرف مـاذا تفعـل إذا وضـعا قريبـا فـي وضـع مخـزي تـذهب للمحكمـةو س تسرع " فهمها
نندفع لعرض المشكلة متصورين أننا على حق ثم يأتي قريبي ويشرح وجهاة  فكثيرًا ما جاخي الترجمة اإلنجليزية ،
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والكتاااااب عمومااااًا ال يحبااااذ رفااااع المخاصااااماي للقضاااااخ . نظااااره ويتضاااا  أننااااي انااااا المخطااااا ويكااااون هااااذا للخاااازي
 (.11-::1كو1)
 

ٍة، َكِلَمٌة َمُقوَلٌة ِفي33" -(:32-33)اآليات  ُقْرٌط ِمـْن َذَهـٍب َوُحِلـي  32. َمَحلَِّها ُتفَّاٌح ِمْن َذَهٍب ِفي َمُصوٍغ ِمْن ِفضَّ
 ". ِمْن ِإْبِريٍز، اْلُمَوبُِّخ اْلَحِكيُم أُلُذٍن َساِمَعةٍ 

خصوصااًا إذا جاااخي فااي .. نصاايحة/ إنااذار/ تااوبيي/ملحوظااة  كانااي كاام تكااون الكلمااة التااي تقااال فااي حكمااة سااواخ
تفاحات ذهبية فـي مصـوغ مـن تكون را عة مثل محلها وبطريقة طبيعية وطريقة مناسبة ال يبدو فيها التصنع، كم 

أو المقصاود عمال فناي كاان منتشارًا أيامهاا وهاو لوحااي . أي سلة فضية مضفورة بها تفاحاي لونها ذهباي= فضة
وماان يساامع هااذه الكلمااة ويطيااع تكااون أذنااه =  ألذن ســامعة..قــرط مــن ذهــب. فضااية بااارزة محااالة بتفاحاااي ذهااب

 . كأنها ترتدي حلى ذهبية لزينتها
 

 ".َكَبْرِد الثَّْلِج ِفي َيْوِم اْلَحَصاِد، الرَُّسوُل اأَلِميُن ِلُمْرِسِليِه، أَلنَُّه َيُردُّ َنْفَس َساَدِتهِ 33" -(:33)آية 
هكذا الرسول األماين وهكاذا يفارح  ،كما ينتعش المرخ في يوم عمل شاق في موسم الحصاد الحار بكوب ماخ مثل 

 .ورسالتههللا بالخادم األمين في خدمته 
 

 ".َسَحاٌب َوِريٌح ِباَل َمَطٍر، الرَُّجُل اْلُمْفَتِخُر ِبَهِديَِّة َكِذبٍ 34" -(:34)آية 
ي شاا يعملاه، أي باأ ،ي دا مااً فهذا العادد يشاير للشاخص الاذي يتفااخر بماا يعِطا. تترجم موهبة كذب= هدية كذب

يعطيااه، أو مان يفتخاار ويادَّعي بموهبااة ليسااي لحتاي لااو كاان مااا يعملاه او يعطيااه قلياال فهاو ال يملااك شاي ًا ذا قيمااة 
وهكذا كل من يفتخر بموهبة حتى لو كان يملكها، فالحقيقة أن هللا أعطاها له ليخدم بها ال ليتباهى ويفتخر . عنده
إذا تفاااخر خااادم بموهبتااه يسااحبها هللا منااه فيصااير كالسااحاب الااذي ينتظاار الناااس منااه المطاار ويكااون  غالباااو . بهااا

 .وهللا يسحب الموهبة ليحميه من السقوط فى الكبرياخ وبالتالى الهالك  .مطرسحاب كاذب بال 
 

 ". ِبُبْطِء اْلَغَضِب ُيْقَنُع الرَِّئيُس، َواللَِّساُن اللَّيُِّن َيْكِسُر اْلَعْظمَ 35" -(:35)آية 
داود ولساانه  فغضاب شااول علاى داود كاان عنيفاًا صالبًا كاالعظم، وكاناي محباة. مثاال لهاذا داود ماع شااول الملاك

وهاذا المثال دعاوة للصابر ( جادعون ماع رجاال إفارايم)الحلو اللين وطول أناته هما القادرين علاى كسار هاذا العظام 
 .والكلمة اللينة

 
 ".َأَوَجْدَت َعَساًل؟ َفُكْل ِكَفاَيَتَا، ِلَئالَّ َتتَِّخَم َفَتَتَقيََّأهُ 36" -(:36)آية 

كذا كل ملذاي الحياة التاي سام  بهاا هللا عليناا أن نكاون معتادلين فاي وه. تناول العسل باعتدال شا نافع وصحي
ال تحولاي إلاى معطاالي روحياة  ،ت فقاد بساوخ اساتعمالها  بهاا هللا بال إن المساراي العالمياة التاي سام. استخدامها وا 

 .يأكل سوى العسل وبكمياي كبيرة كمن ال
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 ".َقِريِبَا، ِلَئالَّ َيَملَّ ِمْنَا َفُيْبِغَضاَ ِاْجَعْل ِرْجَلَا َعِزيَزًة ِفي َبْيِت 37" -(:37)آية 
فلنقضاي أوقااي فراغناا ماع الصاديق الاذي ال يمال مناا ولان نمال . هذه ضد إطالة مدة ضيافتك عند أحد األصدقاخ

عادم االعتادال ماع الملاذاي يضارني شخصايًا وهناا عادم ( :1)ي فف( :1)وهذه اآلية امتداد آلية . منه أي المسي 
 .الصداقة يضر الصداقةاالعتدال في 

 
 ". ِمْقَمَعٌة َوَسْيٌف َوَسْهٌم َحاد ، الرَُّجُل اْلُمِجيُب َقِريَبُه ِبَشَهاَدِة ُزورٍ 38" -(:38)آية 

فهال . هكاذا كال شااهد زور ضاد الضاحية البري اة، التاي شاهد ضادها. هي مدق خشبي يضرب به الارأس= مقمعة
م زورًا ويتااألم ماان هااذه األقااوال تَّه  وعلااى ماان ي اا. لماان يشااهد ضاادهمسااببها الم التااي ييفكاار ماان يشااهد بااالزور فااي األ

وحااين يفكاار . الكاذبااة أن يعتباار هااذا تأديبااًا لااه ماان الاارب، ربمااا علااى أخطاااخ سااابقة ولاايس للخطااأ المااتهم بااه ظلماااً 
 .المظلوم هكذا يحمل هللا عنه جراحاته

 
يقِ ِسن  َمْهُتوَمٌة َوِرْجٌل ُمَخلََّعٌة، الثِِّ 39" -(:39)آية   ".َقُة ِباْلَخاِئِن ِفي َيْوِم الضِّ

 وضع الثقة في خا ن مؤلم لفنسان مثل ألم سن مكسورة أو رجل منقولة من موضعها
 .فالمشي عليها مؤلم

 
 ". َكَنْزِع الثَّْوِب ِفي َيْوِم اْلَبْرِد، َكَخلِّ َعَلى َنْطُروٍن، َمْن ُيَغنِّي َأَغاِنيَّ ِلَقْلٍب َكِئيبٍ 21 " -(:21)آية 

طريقة التعزية قد تكون أكثر إيالمًا علاى نفاس المتاألم مماا لاو تركنااه لنفساه، فهال يصا  أن نهازر ماع متاألم، حقاًا 
وهاذا ألناه . مثل هذه التعزية تكاون كخلاع ثاوب رجال فاي ياوم باارد، هاو سيشاعر باالبرد بشادة. كلنا معزون متعبون

وباانفس . زر أحااد مااع متااألم بحجااة أنااه يعزيااهساايرتجي ماان الباارد فيشاابه فااي هااذا ماان يرتجااي ماان الغاايظ حااين يهاا
المفهوم يشبه الحكيم هذا المرتجي من الغيظ وبداخله هياج وفوران من هذا األسالوب غيار المناساب  فاي التعزياة 

.. فالنطرون فاي فلساطين هاو صاودا معدنياة وبوضاع الخال عليهاا تتفاعال وتنات  رغاوة. بوضع خل على النطرون
 .من نفس اإلصحاح  13،  11، وراجع اآلياي  يوقحقًا لكل شا تحي السمواي 

 
ْن َعِطَش َفاْسِقِه َماًء، 23" -(:22-23)اآليات  َا َفَأْطِعْمُه ُخْبزًا، َواِ  َفِإنََّا َتْجَمُع َجْمرًا َعَلـى رَْأِسـِه، 22ِإْن َجاَع َعُدوُّ

 ".َوالرَّبُّ ُيَجاِزياَ 
ومان هناا (. ::11ماي)باة تلطاي المشااعر الغاضابة فحارارة المح( 31،  33:13رو)اقتبس بولس هذا القول فاي 

ولكاان كمااا قااال القااديس . نفهاام أن وصااية المسااي  أحبااوا أعاادا كم هااي وصااية قديمااة وليسااي خاصااة بالعهااد الجديااد
هااى قديمااة ألن الناااموس يااتلخص فااى محبااة هللا ( . 13 – 1:  3يااو1)يوحنااا الحبيااب أنهااا وصااية قديمااة وجدياادة 

، ولكان فاى العهاد القاديم كاان هاذا بالتغصاب ، أماا فاى ( 13 - :2:  33ماي)ساوعومحبة الناس كما قال الرب ي
 .العهد الجديد فقد صار الروح القدس يعطينا طبيعة جديدة ، ومن يبدأ بالتغصب تمأله النعمة محبة للجميع
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ي العادو مان قطعًا ال يعني هذا إغاظة العدو بل تعني رمزيًا جمار ناار روح هللا الاذي ينقا= تجمع جمرًا على رأسه
شااوا ب الكراهيااة فياادرك محبتااك وتتنقااى عواطفااه نحااوك كمااا تنقااى الفضااة ماان شااوا بها فااي كااور الفحاام المشااتعل، 
ن كاان قاد أخطاأ إلياك وقادمي لاه عمال محباة سايخجل مان نفساه  وبحرارة محبتك تذوب كراهيتاه بال ياذوب قلباه، وا 

إن تقسى قلب عدونا بعد أن قادمنا لاه المحباة فقاد  وتكون مشاعره ملتهبة بالتوبة والخجل والمحبة كما بنار، ولكن
 . خيراً  والرب يجازيا. تضاعفي خطيته وعرض نفسه لنيران غضب هللا

 
َماِل َتْطُرُد اْلَمَطَر، َواْلَوْجُه اْلُمْعِبُس َيْطُرُد ِلَساًنا ثَاِلًبا23" -(:23)آية   ". ِريُح الشِّ

ــب وواجبنااا نحااو هااذا اإلنسااان أن . ص وياانهش بااأعراض اآلخاارينهااو الااذي ينشاار المااذماي والنقااا = اللســان الثال
 نقابله بوجه عابس رافض ألقواله فيخزى ويسكي فال نشجعه على

 .االسترسال
 

ْطِح، َخْيٌر ِمِن اْمرََأٍة ُمَخاِصَمٍة ِفي َبْيٍت ُمْشَتِراٍ 24" -(:24)آية  ْكَنى ِفي زَاِوَيِة السَّ   .اَلسُّ
 

 " .َدٌة ِلَنْفٍس َعْطَشاَنٍة، اْلَخَبُر الطَّيُِّب ِمْن َأْرٍض َبِعيَدةٍ ِمَياٌه َبارِ 25" -(:25)آية 

العااااالم  وضاااايقاي المأمااااا أجماااال أن يكااااون الخباااار الطيااااب الماااانعش هااااو كلمااااة هللا نرتااااوي بهااااا يوميااااًا ضااااد حاااارارة 
 (.11:1يو)
 

دِّيُق اْلُمْنَحِني 26" -(:26)آية  يرِ َعْيٌن ُمَكدََّرٌة َوَيْنُبوٌع َفاِسٌد، الصِّ رِِّ  ". َأَماَم الشِّ
ما أشد اإلحباط الذي يجده المسافر حين يجد عين ماخ ولكنه يجدها قذرة غير صالحة للشارب، هكاذا كال ابان هلل 

بن هلل يتحول إلاى جباان خاا ي مان الشارير فيجاري إلياه طالباًا إينجري وراخ الخطية التي أغواه بها الشرير أو كل 
 .انه من الخويرضاه قاباًل الخضوع له منكرًا إيم

 
 ". َأْكُل َكِثيٍر ِمَن اْلَعَسِل َلْيَس ِبَحَسٍن، َوَطَلُب النَّاِس َمْجَد َأْنُفِسِهْم َثِقيلٌ 27" -(:27)آية 

َوَطَلــُب النَّــاِس َمْجــَد   .طلااب ملااذاي الاادنيا بااوفرة والمعنااى ماان يسااعى وراخ .اإلفااراط فااي تناااول العساال يكااون ضاااراً 
، أى ياتكلم عان نفساه وأعمالاه كذا من يساعى كال حياتاه طالباًا المجاد الباطال أو طلاب االنتفاا وه=  َأْنُفِسِهْم َثِقيلٌ 
  .مثل هذا يصير سخرية الناس .ليمدحه الناس

 
 ".َمِديَنٌة ُمْنَهِدَمٌة ِباَل ُسوٍر، الرَُّجُل الَِّذي َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى ُروِحهِ 28" -(:28)آية 

وكان بولس يقمع جسده . ذكرها معلمنا بطرس تحي اسم تعفي. األهميةضبط النفس فضيلة في منتهى 
ِكر  وتعرىوعكس هذا نجده في حالة نوح حينما (. 31،  3::3كو1)ويستعبده   ومن ال يضبط نفسه يكون. س 
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ومن ال يضبط شهواته يصير كمدينة مفتوحة بال أسوار أمام . كمدينة معرضة لغزواي األعداخ فهي بال سور
.وإبليس عد
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون

 
والمقصود بالجاهل واألحمق في هذا السفر الشخص الخاطا . هنا تعال  موضوع الجاهل( 13-1)اآلياي 

 .المعاند الذي ال يريد أن يقدم توبة بل يفرح باإلثم رافضًا صوي الحكمة
 

ِئَقٍة ِباْلَجاِهلِ  َكالثَّْلجِ 3" -(:3)آية  ْيِف َوَكاْلَمَطِر ِفي اْلَحَصاِد، هَكَذا اْلَكرَاَمُة َغْيُر َس  ".ِفي الصَّ
ذا حادث لع ا ق نماو النبااي وهكاذا وَّ الثل  في الصيي شا غريب وغير ممكن حدوثه، بل ال يحدث في الطبيعاة، وا 

و أعطيااي الكرامااة لجاهاال تفسااده هكااذا لاا ، المطاار وقااي الحصاااد شااا ال يحاادث ولااو حاادث ألدى لتلااي المحصااول
 .ألنه سيغتر ويتكبر

 
ُنوَنِة ِللطََّيرَاِن، َكذِلَا َلْعَنٌة ِباَل َسَبٍب َس تَْأِتي2" -(:2)آية   ". َكاْلُعْصُفوِر ِلْلَفرَاِر َوَكالسُّ

يتااه ولكاان ماان يثااق فااي هللا وحما. الجهااال يسااارعون إلااى صااب اللعناااي، وماان ال يثااق فااي هللا يخشااى هااذه اللعناااي
يعري أن هذه اللعناي ما هي إال كلمااي فارغاة فاي الهاواخ، مثال عصافور ال ياؤذي، يطيار ويمار أماماك ويختفاي 

هكذا اللعنة التي بال سبب ال تؤذي وكمثال علاى ذلاك لعنااي جليااي لاداود ولعنااي ربشااقي . بسرعة عن األنظار
ى عشاه هكاذا فاذن هاذه اللعنااي ساتعود علاى وسنحاريب ضد حزقياا، بال أن الطاا ر إذا طاار فذناه الباد وسايعود إلا

 .رأس من أطلقها وهذا ما حدث مع جلياط وسنحاريب
 

ْوُط ِلْلَفَرِس َواللَِّجاُم ِلْلِحَماِر، َواْلَعَصا ِلَظْهِر اْلُجهَّالِ 3" -(:3)آية   ". اَلسَّ
لحماااار األرعااان ال فالخااااطا مثااال ا. الجاهااال عرضاااة للخطاااأ والعنااااد وينبغاااي تقويماااه بضااارباي كثيااارة لوقاااي عنااااده

وهناك . واإلنسان ولد بالخطية ولذلك يحتاج لتأديب وترويض. يستجيب إال لصوي السوط خا فًا منه ومن العقاب
 .من تم تأديبه بالنعمة اإللهية فال يحتاج للتأديب وهناك من رفض عمل النعمة فيحتاج للتأديب

 
َجاِوِب اْلَجاِهَل َحَسَب َحَماَقِتِه ِلـَئالَّ َيُكـوَن 5. اَقِتِه ِلَئالَّ َتْعِدَلُه َأْنتَ َس ُتَجاِوِب اْلَجاِهَل َحَسَب َحمَ 4" -(:5-4)اآليات 

 ".َحِكيًما ِفي َعْيَنْي َنْفِسهِ 
وهناااك وقااي نجاااوب فيااه الجاهاال ووقااي ال . هناااك تناااقض ظاااهري فااي العااددين والمعنااى أن هناااك وقتااًا لكاال شااا

وبه الساااخر المسااتهزئ معناااه اإلنحاادار لمسااتواه، ولكاان ماان ناحيااة فمجاوبااة الجاهاال باانفس أساال. يصاا  أن نجاوبااه
فهنااك وقاي للساكوي ووقاي . أخرى لو تركنا أقوال الجاهل بال رد يظان فاي نفساه أناه حكايم وكالماه هاو الصاواب

ال صاار مثلاه ولايس مان الحكماة ذستهزاخ ال يجاوبه الحكيم بذفذذا تكلم الخاطا ب. إلظهار ضآلة الجاهل ستهزاخ وا 
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ال ظن أن حججه الواهية هي اإل جابة في جو السخرية عمومًا ولكن لو ف ِهم السكوي على أنه ضعي وجب الرد وا 
 .بال رد

 
َساَقا اأَلْعَرِج ُمَتَدْلِدَلتَاِن، َوَكَذا 7. َيْقَطُع الرِِّْجَلْيِن، َيْشَرُب ُظْلًما، َمْن ُيْرِسُل َكاَلًما َعْن َيِد َجاِهل6" -(:9-6)اآليات 

َشـْوٌا ُمْرَتِفـٌع ِبَيـِد َسـْكرَاٍن، 9. َكُصرَِّة ِحَجاَرٍة َكِريَمٍة ِفي ُرْجَمٍة، هَكَذا اْلُمْعِطي َكرَاَمًة ِلْلَجاِهـلِ 8. َثُل ِفي َفِم اْلُجهَّالِ اْلمَ 
 ". ِمْثُل اْلَمَثِل ِفي َفِم اْلُجهَّالِ 

إ تماان الجاهاال علاى رسااالة يبلغهاا هااو  وهااو أن. كال ثنا ياة ماان هاذه الثنا ياااي األرباع تعااال  نفاس الموضااوع العاام
ل قطااع أي كااأن المرِساا= كقطــع الــرجلينوشاابه ذلااك بأنااه . خطااأ كبياار ساايعود علااى ماان أرسااله بالضاايق والخسااارة

رجليه لو أرسل جاهاًل برسالة فالرسول هو رجلي المرسل، وكاأن الجاهال بأقوالاه الخاط اة أو ربماا بغضابه أو شاره 
يشـرب شي ًا مما أراده بل األسوأ أنه قد أفسد وشوه صورة من أرسله وكأن المرسل أو خبثه، كأن المرسل لم يرسل 

ولكاان الناااس . أي يتجاارع غضااب الناااس بساابب ماان أرسااله وهااو نفسااه مظلااوم والعيااب فااي الرسااول الجاهاال= ظلمــاً 
تحكم على الشخص بحسب رسوله الاذي أرساله، لاذلك نفهام خطاورة مركزناا كمسايحيين ونحان نساعى كسافراخ كاأن 

 . المسي  يعظ بنا، ليرى الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السمواي
ــدلتان الخاااطا حااين يحاااول أن يااتكلم بكااالم حكمااة يشاابه األعاارج، أي إحاادى رجليااه طويلااة = ســاقا األعــرج متدل

. ناااقض نفسااهواألخاارى قصاايرة، فأقوالااه كأنهااا طويلااة وأفعالااه الشااريرة تشااير لهااا الرجاال القصاايرة وبهااذا يعاارج أي ي
وهكااذا الرسااول الجاهاال ساايتعطل عملااه وساايتعطل عماال الااذي أرسااله كماان أرساال أعاارج ألن عااديم الحكمااة ساايكون 

. تعطل عمل إرساليته، وهذه تنطبق على الخادم الذي ال تتطابق حياته مع أقوالهيكالمه غير مقبول لدى الناس و 
ة أحجار كريمة وسط كومة أحجار على قارعاة تكريم الجاهل كمن يرمي مجموع= كصرة حجارة كريمة في رجمة

هكااذا لااو أخااذ . غصاانًا ماان الشااوك فااي يااد سااكران ساايؤذيه ويااؤذي كاال ماان يماار بجانبااه= شــوكًا مرتفعــاً . الطريااق
 .الجاهل موقع المعلم سيؤذي نفسه ومن يسمعه

 
 ". ْستَْأِجُر اْلُمْحتَاِلينَ رَاٍم َيْطَعُن اْلُكلَّ، هَكَذا َمْن َيْستَْأِجُر اْلَجاِهَل َأْو يَ 31" -(:31)آية 

منتهى الجهل است جار أناس أغبياخ خطاة وتسليمهم أعمااًل هامة، فيكون مثل هذا كمان يرماى ساهامًا غيار عاابا 
 .أين تذهب ومن ستصيب، بل هي تصيب من أرسله

 
 ".َقَتهُ َكَما َيُعوُد اْلَكْلُب ِإَلى َقْيِئِه، هَكَذا اْلَجاِهُل ُيِعيُد َحَما33" -(:33)آية 

إذا عادة الكلب الحقيرة أن يأكل مرة أخرى من الطعام القذر الذي تقيأه، وهكذا من يترك خطيتاه ليعاود إليهاا ثانياة 
 ( .33:  3بط3) .تعرض للغواية

 
 ".ِبهِ  َأرََأْيَت َرُجاًل َحِكيًما ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه؟ الرََّجاُء ِباْلَجاِهِل َأْكَثُر ِمَن الرََّجاءِ 32" -(:32)آية 
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الرجل الحكيم في عيني نفسه هو من يتصور أنه يعاري كال شاا وال حاجاة لاه أن ياتعلم؟ والجاهال هناا هاو الاذي 
 يكاون فخالصاه ،مثل هذا الجاهل الذي يعري أنه جاهال فيقبال التعلايم. يعري أنه الجاهل وبالتالي يقبل أن يتعلم

 .أسهل كثيرًا من الذي يظن أنه حكيم أي مملوخ كبرياخ
 

َواِرعِ »: َقاَل اْلَكْساَلنُ 33" -(:36-33)اآليات  ْبُل ِفي الشَّ اَْلَباُب َيُدوُر َعَلـى َصـاِئرِِه، 34. «!اأَلَسُد ِفي الطَِّريِق، الشِّ
ـْحَفِة، َوَيُشـقُّ َعَلْيـِه َأْن َيُردََّهـا ِإَلـى فَ 35. َواْلَكْساَلُن َعَلى ِفرَاِشهِ  اَْلَكْسـاَلُن َأْوَفـُر 36. ِمـهِ اَْلَكْساَلُن ُيْخِفي َيَدُه ِفي الصَّ

ْبَعِة اْلُمِجيِبيَن ِبَعْقل  ". ِحْكَمًة ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه ِمَن السَّ
والصاا ر هاو محاور . كاني األباواب قاديمًا تادور حاول محاور فلام يكان هنااك مفصاالي= الباب يدور على صائره

هكاذا الكساالن فاي ساريره يتقلاب وال يتحارك  وكماا أن البااب يادور حاول محاوره ولكناه ال يتحارك مان مكاناه. البااب
أن الكساالن ال يغاذى ( :1)ونجاد فاي . يتصور أنه سايقوم ثام إذ باه يتقلاب علاى الجناب اآلخار. من مكانه ليعمل

وهو أوفر حكمة فـي عينـي . والكسالن روحيًا ال يغذي نفسه بكلمة هللا وهي في متناول يده. نفسه واللقمة في يده
والحكمااخ يفنادون حججاه حتاى . الكسالن يقدم حجة وراخ حجة حتى ال يعمال= يبين بعقلنفسه من السبعة المج

رقام  1رقام)ولكنه في نظر نفسه أحكم من كل الحكماخ . يقنعونه بأنه ال أسد في الشوارع فعليه إذًا أن يقوم ويعمل
 .عراقيل وهكذا هناك خدام كسالي ال يريدون الخدمة فيتصورون أن هناك( الكمال أي كل الحكماخ

 
 ". َكُمْمِسٍا ُأُذَنْي َكْلٍب، هَكَذا َمْن َيْعُبُر َوَيَتَعرَُّض ِلُمَشاَجَرٍة َس َتْعِنيهِ 37" -(:37)آية 

فبااألولى ال نادخل فاي خصاوماي ال . الحكيم سبق أن نص  بأن ال ندخل فاي خصاوماي حتاى إذا كاناي تخصانا
تي علينااا بالمشاااكل وهااذا مااا حاادث مااع موسااى ماارتين فااي فالتاادخل فااي مشاااحناي الناااس قااد يااأ. تخصاانا وال تعنينااا

 .ولكن إن كان يمكن أن نصنع سالمًا فلنصنع. مصر ، وبسبب هذا ماي يوشيا
 

: هَكـَذا الرَُّجـُل اْلَخـاِدُع َقِريَبـُه َوَيقُـولُ 39ِمْثُل اْلَمْجُنـوِن الَّـِذي َيْرِمـي َنـارًا َوِسـَهاًما َوَمْوتًـا، 38" -(:39-38)اآليات 
 ". «!ْم أَْلَعْب َأَناأَلَ »

نجد هنا شخص عجيب يدبر خدعة لشخص بريخ كنوع من السخرية منه، ويجد في هذا نوع من التسلية، أو هو 
يتسلى بذطالق الشا عاي الكاذبة على شاخص باريخ ولمجارد العباث، وحينماا يظهار ضارر خداعاتاه وتحادث أذياة 

يالمهامم(. الهزار)للشخص البريخ يقول أنه كان يقصد التفكه  ضارر مثال هاذا . ثل هذا ال يهتم بذيذاخ اآلخارين وا 
 .ويعتبر هذا لعباً  الشخص كضرر رجل مجنون يرمي الناس بالنار والسهام

 
َُ النَّاُر، َوَحْيُث َس َنمَّاَم َيْهَدُأ اْلِخَصـامُ 21" -(:22-21)اآليات  اِر، َفْحـٌم ِلْلَجْمـِر َوَحَطـٌب ِللنَّـ23. ِبَعَدِم اْلَحَطِب َتْنَطِف

 ".َكاَلُم النَّمَّاِم ِمْثُل ُلَقٍم ُحْلَوٍة َفَيْنِزُل ِإَلى َمَخاِدِع اْلَبْطنِ 22. هَكَذا الرَُّجُل اْلُمَخاِصُم ِلَتْهِييِج النِّزَاعِ 
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وكاام ماان أناااس يأخااذون كااالم النمااام علااى أنااه لقمااة سااا غة تناازل إلااى أعماااقهم . نجااد هنااا مساااوئ النميمااة والوشاااية
. د ماان يقااي فااي وجااه هااذا النمااام يتوقااي إمتااداد النيااران ألنااه لاان يوجااد وقااود لهاااِجااولكاان لااو و  . يوتسااتقر وال تمحاا

 .وتخمد الشا عاي القديمة
 

 .نجد فيها كالمًا عن المخادع الذي يضمر شرًا ويظهر غير ذلك( 38-32)اآلياي 
 

َفتَاِن اْلمُ 23" -(:23)آية  ي َشْقَفًة، هَكَذا الشَّ ُة َزَغل ُتَغشِّ يرُ ِفضَّ رِِّ  ".َتَوقَِّدتَاِن َواْلَقْلُب الشِّ
 القلــب الشــريرولكنهمااا مااع . أي اللتااان تنطقااان بكلماااي را عااة ناعمااة مملااوخة محبااة حااارة= الشــفتان المتوقــدتان

فالشااقفة تشااير . أي صاادأ الفضااة= فضــة زغــلقطعااة مكسااورة ماان إناااخ خزفااي مغطاااة بطبقااة ماان = شــقفةتشاابهان 
ماااي فهااو قلااب رخاايص ألنااه مملااوخ كراهيااة وحتااى الكلماااي هااو حاااول أن يجعلهااا للقلااب والفضااة الزغاال تشااير للكل

 .كلماي حب وكأنها فضة ولكنها لكل رجل حكيم يستطيع أن يكتشي أنها ليسي أكثر من شوا ب فضة
 

ا24 " -(:26-24)اآليات  ـنَ 25. ِبَشَفَتْيِه َيَتَنكَُّر اْلُمْبِغُض، َوِفي َجْوِفِه َيَضُع ِغشًّ َصـْوَتُه َفـاَل تَْأَتِمْنـُه، أَلنَّ  ِإَذا َحسَّ
 ". َمْن ُيَغطِّي ُبْغَضًة ِبَمْكٍر، َيْكِشُف ُخْبَثُه َبْيَن اْلَجَماَعةِ 26. ِفي َقْلِبِه َسْبَع َرَجاَساتٍ 
ــه ي المخااادع فناارى( 32)فاايهم اسااتمرار آليااة  لكنااه بشاافتيه يقااول كالمااًا حلااوًا  .مملااوخًا بااه وأى هاا ع غشــاً ضــجوف

أي = ففي قلبه سـبع رجاسـات. مثل هذا يكتشفه الحكماخ وعلينا أن ال نأتمناه(. مع عماسا كمثال يوآب)مخادعًا 
فعلينااا أن ال ننخاادع بكلماااي المحبااة الظاهريااة سااريعًا وال . مملااوخًا تمامااًا وال فا اادة منااه فهااو مثاال الحيااة مملااوخ سااماً 

 اً ذي كان فيه نغمة اإلخالص ولكنه مملوخ خبثافأبوينا آدم وحواخ سقطا بكالم الحية ال. نصدق إال من نعرفه جيداً 
 .وأشهر مخادع هو إبليس كالمه يبدو فيه اإلخالص وقلبه مملوخ بغضًا تماماً . وخداع

 
 " .َمْن َيْحِفُر ُحْفَرًة َيْسُقُط ِفيَها، َوَمْن ُيَدْحِرُج َحَجرًا َيْرجُع َعَلْيهِ 27" -(:27)آية 

(. :1عااو+ )الااذين حملااوه علااى إلقاااخ دانيااال فااي جااب األسااود  هااذا حاادث مااع هامااان وحاادث مااع رجااال داريااوس
والحاظ مقادار التعااب الاذي يبذلاه الشاارير فاي حفاار الحفارة وتغطيتهاا لتصااب  شاركًا، أو لدحرجاة حجاار ليساقط علااى 

 . قريبه ثم كيي أن هللا يأخذ الشرير بشره وخديعته
 

 ".ِه، َواْلَفُم اْلَمِلُق ُيِعدُّ َخرَاًبااَللَِّساُن اْلَكاِذُب ُيْبِغُض ُمْنَسِحِقي28 " -(:28)آية 
هو الذي ينشر إشاعاي سي ة عن الناس كذبًا فهو يكره من يتكلم عنهم، وبكالمه يسبب لهم = اللسان الكاذب
وهذا النوع من اإليذاخ . المًا وضررًا بالغًا، وهو يتكلم سرًا فال يعطيهم فرصة الدفاع عن أنفسهمأحزنًا شديدًا و 
ولكن وبنفس المقدار هناك إيذاخ يدل على الكراهية وبنفس المقدار هو مخرب ومدمر أال . ه كل أحدواض  ويعرف

، ألنه بينما هو كان قادرا أن يمنع  الذي يخدع اآلخرين وينافقهم فهذا يقودهم أيضًا للخراب= اللسان الملقوهو 
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هو كمن يضع السم في العسل أو  شخصهذا ال .الخراب عن صاحبه لو قال له الحق وحذره بدال من أن ينافقه 
كاذيبه في أي صاحب هذا اللسان هو يكره من يتسبب بأ=  اللسان الكاذب يبغض منسحقيه. الموي مع القبالي

.ن ينسحقواأ
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والعشرون

 
 ". َس َتْفَتِخْر ِباْلَغِد أَلنََّا َس َتْعَلُم َماَذا َيِلُدُه َيْومٌ 3" -(:3)آية 

كاال مااتعظم يااتكلم عاان الغااد = س تفتخــر بالغــد(. ::21مااي+  :1-12:1يااع)أحساان شاارح لآليااة هااو مااا ورد فااي 
فاي هاذه الليلاة تؤخاذ "ع وال يعلام أناه قاد يسام. ومشاريعه وأنه سايفعل وسايفعل، وياتكلم بثقاة وكأناه سايحيا إلاى األباد

بمعرفاة  فااهلل احاتفظ لنفساه. علينا أن ال نتفااخر بأنفسانا وقادراتنا، ومان يفتخار علياه أن يفتخار باالرب فقاط". نفسك
 ، لكننا نثق في محبته وتدبيره حسنًا لكال أماور حياتناا أما بالنسبة لفنسان فالغد أى المستقبل مجهول المستقبل ،
 . يد ضابط الكل وصانع الخيراي وهو أبونا المحبأن الغد هو ب وبهذا نفتخر

أن تساتمر دوافاع التوباة فيناا بال [ 3]أن هنااك غاد [ 1]وبنفس المفهوم علينا أن ال نؤجل التوباة للغاد فمان يضامن 
 .ربما نتقسى

 
 ". ِلَيْمَدْحَا اْلَغِريُب َس َفُمَا، اأَلْجَنِبيُّ َس َشَفتَااَ 2" -(:2)آية 

نتقاااد المرياار ماان الناااس، باال السااخرية مماان يساامع وعلينااا فقااط أن الي والمواهااب يفاات  باااب اإلإن االفتخااار بااالمؤه
ذا كاان عملناا هدفاه مجاد هللا حين اذ سايكون مادحنا مان  نعمل ولتكن أعمالنا هي التي تتحدث عناا ولايس لسااننا، وا 

فهاااذا كبريااااخ بااال ننظااار  وعليناااا أن ال ناااتكلم عااان نجاحناااا . (1:8:ياااو)هللا الاااذي سااايجعل حتاااى األجنباااي يمااادحنا 
والحظ أن كالمنا عن أنفسنا يثير غيارة النااس، أماا لاو كاان هللا هاو الاذي حارَّك . لخطايانا ونعمل لنرضي هللا فقط

 .فلنترك هذا هلل غير طالبين مدح أنفسنا.. قلوبهم ليمدحوننا فسيكون هذا بمحبة وليس بغيرة أو باستهزاخ
 

ـَخُط 4. ٌل َوالرَّْمـُل َثِقيـٌل، َوَغَضـُب اْلَجاِهـِل َأْثَقـُل ِمْنُهَمـا ِكَلْيِهَمـااَْلَحَجُر َثِقي3" -(:4-3)اآليات  اَْلَغَضـُب َقَسـاَوٌة َوالسَّ
 "ُجرَاٌف، َوَمْن َيِقُف ُقدَّاَم اْلَحَسِد؟ 

الغضوب إذا غضب ال يعود يهتم بما سيقول وال بمشاعر من حوله، وستكون كلماته وأفعاله لها ثقل الحجر حين 
ط علااى اإلنسااان، بااال إن غضاابه ساايكون كثقااال علااى قلبااه هاااو نفسااه، واألفضاال تجناااب هااؤالخ وعاادم إثاااارتهم يسااق

أو باألحرى هم في . فغضبهم ثقيل وغير مقبول، بل كل محاولة لتهد تهم سينظرون لها بعدم ثقة وسيزداد هياجهم
هاام ال ياادركون األمااور إدراكااًا كبريااا هم وشااعورهم بااالقوة المخادعااة يتصااورون أنهاام قااادرين علااى هاادم خصااومهم ف

لهااذا طالاب حزقيااا شااعبه بعادم الاارد علاى ربشاااقي فهااو كاان فااي جهلاه وغااروره متصااورًا أناه ساايهدم أورشااليم . ساليماً 
أى صااحبها فهاو قاوة شار تادمر  الحسـدأي جااري كالعاصافة، وماا أقاوى مان الساخط هاو = السخط جراف. تماماً 

ذا خرجااي هااذه القااوة لمجااال التن خااوة إمثااال لااذلك مااؤامراي )فيااذ وتاادبير المااؤامراي تكااون أيضااًا ماادمرة الحاسااد، وا 
لكااان عليناااا أن ناااؤمن بأناااه ال قاااوة لماااا يسااامى العاااين (. وماااؤامرة رؤسااااخ كهناااة اليهاااود ضاااد المساااي  يوساااي ضاااده

 .( :1:  13إش)منقوشين على كفه  الي فنحن في حماية هللا.. الحسودة
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ـٌة ِهـَي قُـْباَلُت 6. ُر َخْيـٌر ِمـَن اْلُحـبِّ اْلُمْسـَتِترِ اَلتَّْوِبيُخ الظَّاهِ 5" -(:6-5)اآليات  ، َوَغاشَّ َأِميَنـٌة ِهـَي ُجـُروُح اْلُمِحـبِّ
 ". اْلَعُدوِِّ 

كلماي التوبيي الجارحة إن صدري من شخص محب أمين هي أفضل مان كلمااي ليناة فيهاا محباة غاشاة صاادرة 
وهااذا مااا قالااه داود النبااى .  أنفساانانقا ضاانا فنصاال  ماان وخيااٌر لنااا أن يخبرنااا أصاادقاؤنا ب(. قبلااة يهااوذا)ماان عاادو 

األمااين يكشااي الماارض لمريضااه  فالطبيااب. (::  111مااز" )ليضااربنى الصااديق فرحمااة، وليااوبخنى فزيااي للاارأس"
 .هو الحب الذي يدفع صاحبه أن ال يقدم النص  والتوبيي لمن يحبه إذا أخطأ= الحب المستتر. ليتحذر

 
ْبَعاَنُة َتُدوُس اْلَعَسَل، َوِللنَّْفِس اْلَجاِئَعِة ُكلُّ ُمرِّ ُحْلوٌ اَلنَّْفُس ا7" -(:7)آية   ".لشَّ

والعكاس فاالنفس الشابعانة تادوس أي شاا حتاى لاو كاان . النفس الجا عة تتلذذ بأي شا قد تزدري به وهاي شابعانة
العالم، مثل بولس عسل، وتدوس بمعنى تزدري وال تهتم وهكذا فالنفس التي شبعي بالرب فهي تزدري بكل ملذاي 

( االباان الضااال)والعكااس فااالنفس الجا عااة بساابب بعاادها عاان هللا . الااذي إذ عااري المسااي ، حسااب العااالم كلااه نفايااة
والمثل له تطبياق حرفاي فاالغني المادلل يساأم كال ملذاتاه ويتاذمر عليهاا والفقيار يفارح . أكلي الخرنوب مع الخنازير

 .بالخبز والماخ
 

ِه، هَكَذا الرَُّجُل التَّاِئُه ِمْن َمَكاِنهِ ِمْثُل اْلعُ 8 " -(:8)آية   ". ْصُفوِر التَّاِئِه ِمْن ُعشِّ
العصفور التا ه من عشه يتعرض لألخطار، وهكذا ابن هللا لو ضل طريق الكنيسة كما تركهاا ديمااس وابتعاد عان 

حاان فااي الكنيسااة أعضاااخ والعصاافور فااي عشااه يجااد الراحااة والطعااام واألمااان والعشاارة مااع بقيااة أساارته، وهكااذا ن. هللا
جسااد المسااي  البااد أن نحيااا فااي محبااة، وساانحيا فااي حمايااة إلهنااا رأس الكنيسااة ولكاان هناااك ماان ال يقتنااع بكنيسااته 

وهناك من يشعر في حياته وعملاه بعادم الرضاا وعادم اإلكتفااخ ويتصاور أناه . ويرغب في التجول واإلنطالق بعيداً 
 .ل وكثيرًا ما يكون فكره متسرعاً لو إنطلق بعيدًا مثل العصفور لكان هذا أفض

 
ِديِق ِمْن َمُشوَرِة النَّْفسِ 9" -(:9)آية   " .اَلدُّْهُن َواْلَبُخوُر ُيَفرَِِّحاِن اْلَقْلَب، َوَحاَلَوُة الصَّ

كما أن الدهن والبخور يفرحاان القلاب هكاذا الصاديق الحلاو ذو المشاورة القلبياة المخلصاة فهاذا مفعولاه مثال الادهن 
يرطاااب ويااانعش الجسااام والعطااار يااانعش الحاااواس  فالزياااي= هاااو زياااي مخلاااوط بعطاااور  = الـــدهن. دوالعطااار للجسااا

  .فلنخلص ألصدقا نا بل لكل إنسان(. صداقة داود ويوناثان)
 . (hearty counsel)المشورة المخلصة التى بمودة ومن القلب =  مشورة النفس

 
اْلَجاُر اْلَقِريُب َخْيٌر ِمَن . َوَس َتْدُخْل َبْيَت َأِخيَا ِفي َيْوِم َبِليَِّتاَ  َس َتْتُرْا َصِديَقَا َوَصِديَق َأِبيَا،31" -(:31)آية 

 ".اأَلِخ اْلَبِعيدِ 
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والصديق الوفي هو . في يوم بليتنا خيٌر لنا أن نعتمد على الصديق الوفي من أن نذهب أل  بالجسد لكنه بعيد
سنين طويلة من العشرة، مثل هذا الصديق  أي من اختبري وتأكدي من محبته عبر= صديقا وصديق أبيا
. خوته وباعدي بينهم الظروي والزمن ففتري المحبةإهو الذي إنشغل عن = واألخ البعيد. الوفي ال يقدر بثمن

 .والصديق الحلو الذي ال يجب أن نتركه خصوصًا أنه صار أخًا قريبًا هو المسي ، نذهب له في ضيقاتنا
 

 ". ُكْن َحِكيًما َوَفرِِّْح َقْلِبي، َفُأِجيَب َمْن ُيَعيُِّرِني َكِلَمةً َيا اْبِني، 33" -(:33)آية 
لكاي يارى . "االبن الحكيم يكون سبب فخر وكرامة لألب والعكس فالجاهل يكون سببًا لتعيير أبيه ألنه أساخ تربيته

 ".الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السمواي
 

رَّ َفَيَتَواَرىالذَِّكيُّ 32" -(:32)آية   ".اأَلْغِبَياُء َيْعُبُروَن َفُيَعاَقُبونَ . ُيْبِصُر الشَّ
وماان هااو حكاايم يفهاام . فاااهلل ينااذر كثياارًا بضاارباي بساايطة قباال أن يضاارب الضااربة الكبياارة(. 2:33)تكاارار لآليااة 

 .أسلوب هللا فيتوب ويذهب ليحتمي في المسي  ويتواري فيه
 

 ".نَُّه َضِمَن َغِريًبا، َوأَلْجِل اأَلَجاِنِب اْرَتِهَن ِمْنهُ ُخْذ َثْوَبُه ألَ 33" -(:33)آية 
 (.33::1)راجع 

 
َباِح َباِكرًا، ُيْحَسُب َلُه َلْعًنا34" -(:34)آية   ".َمْن ُيَباِرُا َقِريَبُه ِبَصْوٍت َعال ِفي الصَّ

هاذا يعتبار .. مله ومشااغلههل من المناسب أن يذهب أحد لجاره في الصباح الباكر ليمدحه بصوي  عال  تاركًا ع
ــاكرًا أو بصــوٍت عــالٍ نااوع ماان النفاااق والتملااق لجااذب أنظاااره وأنظااار الناااس وقااد يقصااد فااي  الحماااس = الصــباح ب

 :وهذا التملق . المصاحب لكلماي التملق
سيتساااابب فااااي جلااااب اللعناااااي علااااى ماااان تتملقااااه بساااابب حسااااد السااااامعين لااااه إذ وجاااادوه يأخااااذ أكثاااار ماااان حقااااه  (1

 (13::كو3)
 .مثل هذا التملق سيتسبب في كبرياخ من يسمعه وهذا الكبرياخ سيدمره (3
" يجاادونني الاذين يبكاارون إلاىَّ "ألايس مان األنسااب أن يوجاه المرا ااي كلماتاه الحلاوة إلااى هللا فاي الصااباح البااكر  (2

 .ولكنه لغباوته فهو ال يطلب بركة هللا بل يطلب بركة الناس
 

يَح 36اَْلَوْكُف اْلُمَتتَابُع ِفي َيْوٍم ُمْمِطٍر، َواْلَمْرَأُة اْلُمَخاِصَمُة ِسـيَّاِن، 35" -(:36-35)اآليات  َُ الـرِِّ َمـْن ُيَخبُِّئَهـا ُيَخبِّـ
 "! َوَيِميُنُه َتْقِبُض َعَلى َزْيتٍ 

وتها العالي ومشاجراتها تتسبب في ملل زوجها وضايقه، بال هاو لان يساتطيع إخفااخ مشااكلها المرأة المخاصمة بص
عاان جيرانااه فهاام سيساامعونها، وماان يحاااول إخفاااخ حقيقتهااا لساامعته وساامعتها فسيفشاال، فهااو كماان يخفااي الااري  أو 
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و إنغمساوا فاي الزياي يحاول إخفاخ يديه إذا إنغمسي في الزياي فاليادين لاو إنغمساوا فاي مااخ سايجفوا ساريعًا، أماا لا
 .فسيحتاجون للغسيل

 
 ".اْلَحِديُد ِباْلَحِديِد ُيَحدَُّد، َواإِلْنَساُن ُيَحدُِّد َوْجَه َصاِحِبهِ 37" -(:37)آية 

وكمااا أن احتكاااك قطعااة حديااد بقطعااة . معناااه أن األخااالق والحكمااة تنمااو بواسااطة العالقاااي اإلنسااانية بااين البشاار
وكل منهم يكتساب خباراي جديادة تضااي . في تعاملهم معًا يؤثرون في بعضهم حديد أخرى يشحذها، هكذا البشر

وبانفس المفهاوم تتعاايش الكنيساة ماع ساير القديساين . ولاذلك فمان يعتازل النااس يضايق فكاره. له وتشحذ شخصايته
يسام  وهللا  .وتقرأ السنكسار يوميًا، ألن من يعاشر القديسين تتحسن سيرته ومن يعاشار األرديااخ يتاأثر تاأثرًا ساي اً 

فهاذا الكبريااخ الاذي يمكان   .ن نتعامل مع بعض من يضاايقوننا حتاي نتغلاب علاي بعاض خطاياناا مثال الكبريااخأب
  .مع بعض العتاة ملنااذا تعإن يدمرنا ينتهي أ
 

 ".َمْن َيْحِمي ِتيَنًة َيْأُكُل َثَمَرَتَها، َوَحاِفُظ َسيِِّدِه ُيْكَرمُ 38" -(:38)آية 
فحاارس التيناة مان . ومان كاان أميناًا فاي خدمتاه يكافاأ. فالكالم هنا عن الوالخ في الخدمة(. :31:3مي)قارن مع 

ونالحظ أن كال خدماة هاي عمال شااق ولكان نتيجاة هاذه . حقه أن يأكل من ثمرها ويفرح به وهكذا كل خادم أمين
من = حافظ سيده (.1:3كو1( + )3::تي3. )الخدمة ستكون مفرحة في الوقي المناسب أي حينما تنض  التينة

 .يهتم بحماية أمالكه أي أمالك سيده وسمعة سيده مثل هذا العامل األمين سيكرمه سيده
 

 ".َكَما ِفي اْلَماِء اْلَوْجُه ِلْلَوْجِه، َكذِلَا َقْلُب اإِلْنَساِن ِلإِلْنَسانِ 39" -(:39)آية 
هكاذا قلاب اإلنساان . هرة متطابقاة ماع الحقيقاةوفي هاذه المارآة تكاون الصاورة الظاا. الماخ النقي هو أقدم مرآة بدا ية

وكل منا يعري حقيقة نفسه وما عليه سوى أن ينظر بعمق داخله، فذذا لام يارى حقيقاة نفساه (. 11:3كو1)لنفسه 
فالقلاب أخادع مان كال شاا وهاو . فلينظر ويتأمل في الكتاب المقادس فهاو كمارآة ستكشاي لناا مقادار نجاساة قلوبناا

لااذلك احتاااج البشاار لمخلااص ألنااه (. 32:1يااع)فااي ماارآة الكلمااة اإللهيااة لناارى حقيقتنااا فلننظاار (. 3:11رإ)نجاايس 
 .بعمل النعمة اإللهية تتغير صورة القلب

 
 ". اَْلَهاِوَيُة َواْلَهاَلُا َس َيْشَبَعاِن، َوَكَذا َعْيَنا اإِلْنَساِن َس َتْشَبَعانِ 21" -(:21)آية 

هكذا قلب اإلنسان ال يشابع مان . الي مؤلفة من البشر الذين يموتونأ كما أن الهاوية ال تشبع وكل يوم يضم لها
وهااذا مااا أوضااحه سااليمان فااي ساافر ( القلااب الااذي يشااتهي ال يجعاال العينااان تشاابعان)شااهواي وملااذاي هااذا العااالم 

عاالم والحاظ التشابيه الكتاابي الادقيق فالقلاب الاذي ال يشابع مان ملاذاي العاالم يشابه الهاوياة فكال ملاذاي ال. الجامعاة
 .وتفهم أن الخطية والموي نهمين ال يشبعان وذلك ألن كالهما مترادفين. ستزول
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ِة َواْلُكوُر ِللذََّهِب، َكَذا اإِلْنَساُن ِلَفِم َماِدِحهِ 23" -(:23)آية   ".اَْلُبوَطُة ِلْلِفضَّ
 .بوطـةيسامى  وفارن صاهر المعاادن. خاام باأن نضاعهم فاي البوطاة فيظهار معادنهم االذهب والفضاة نختبارهم وهما

فمن السهل نسابيًا أن يحتمال اإلنساان . وليس من بوطة تكشي معدن اإلنسان أشد حرارة من نار المدي  واإلطراخ
اإلضطهاد بسبب محبتاه فاي المساي  أماا أن يحتمال اإلنساان المادي  والكراماة باال انتفاا ، أو ينساب الكراماة هلل ال 

قيا نج  في اختبار أو بوطة حصار أشور ألورشليم ولكناه رساب ومثال لذلك فحز . لنفسه ففي هذا يفشل الكثيرون
ومان ينساب الكراماة هلل فهاذا ساا ر ماع هللا ويساتحق المادي  . في بوطة محبة المدي  والكراماة حينماا أتااه وفاد بابال

نتفي أما من ي. فعاًل، بل مثل هذا ال يشعر بأنه ال يستحق المدي  بل ال يكون هناك أي وقع لكلماي المدي  عليه
 (.هيرودس كمثال)فال يستحقها 

 
ِميِذ ِبِمَدقِّ، َس َتْبَرُح َعْنُه َحَماَقُتهُ 22" -(:22)آية   ". ِإْن َدَقْقَت اأَلْحَمَق ِفي َهاُوٍن َبْيَن السَّ

ن دققـت الجاهـل فـي . إن الحماقة مرتبطاة بقلاب الجاهال وبسابب العمار الطويال والعنااد صااري جازخ مان كياناه وا 
فهال يغيار الكوشاي جلااده (. 33:38أي3)ومثاال ذلاك أحاااز . لان يااتخلص مان شاره( اي والتجااربالعقوبا)= هـاون

 .فالعاداي الردي ة ال تكون قد تأصلي بعد( 33::1أم)أما التقويم يصل  للصغار سنًا (. 32:12رإ)
 

أَلنَّ اْلِغَنى َلْيَس ِبَداِئٍم، َوَس 24َا، َمْعِرَفًة اْعِرْف َحاَل َغَنِمَا، َواْجَعْل َقْلَبَا ِإَلى ُقْطَعانِ 23" -(:27-23)اآليات 
. اْلُحْماَلُن ِلِلَباِسَا، َوَثَمُن َحْقل َأْعِتَدةٌ 26. َفِنَي اْلَحِشيُش َوَظَهَر اْلُعْشُب َواْجَتَمَع َنَباُت اْلِجَبالِ 25. التَّاُج ِلَدْوٍر َفَدْورٍ 

 ".َبْيِتَا َوَمِعيَشِة َفَتَياِتاَ  َوِكَفاَيٌة ِمْن َلَبِن اْلَمْعِز ِلَطَعاِمَا، ِلُقوتِ 27
ى روِ الغرض منها حثهم على االجتهاد وملخصها احفظ قطيعك يحفظك القطيع فالم  ( الخدام)هي نصيحة للرعاة 

نصيحة بأن يهتم كل راعي بغنمه ويعري أحوالهم وال يترك خدمتهم لغيره، بل ( 32)ففي . يرو  هو أيضًا ي  
 = إن كني ملكاً  حتى يبقي بلهو رأسمالك الحقيقي فذن كني غنيًا فالغني ال  قطيعك( 31)يباشرها بنفسه وفي 

أي = َفِني الحشيش. دعوة للراعي أن يقدم الغذاخ لقطيعه ليشبع( :3)وفي . لدور فدور = يدوم فالملك ال التاج
يذهب = لجبالواجتمع نبات ا. حين يظهر العشب يقود الراعي قطيعه للمراعي= وظهر العشب. ق ِطع  من األرض

فهناك وقي يقود الراعي قطيعه للمراعي الخضراخ وهناك وقي . الراعي للجبال ليجمع النباتاي ليغذى قطيعه
(. ليجمع طعام مخدوميه( السماوياي)أن يذهب للجبال : تأمل للخادم)يتركهم في الحظيرة ويذهب هو ليجمع لهم 

وثمن حقل . حمالنك سيمدك بما تحتاجه لتلبسصوي  الحمالن للباسا= مكافأة الخادم النشط( :3)وفي 
أو يكون المقصود بيع بعض الخراي لتسديد . صوي الخراي بعد جزه غالبًا يعطونه لمالك الحقل كأجرة= أعتدة

لبن لمن قام برعاية قطيعه بأمانة سيكون له كفاية من =  وكفاية من لبن الماعز (31)وفي . إيجار حقلك
والخادم كالراعي ما عليه سوى قيادة . ة في الرعاية ستعطي للخادم غذاخ وشبع ولباسفاألمان .هالماعز طعامًا ل

.القطيع للمراعي الخضراخ وهللا هو الذي يعطي الغذاخ للجميع
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون

 
دِّيُقوَن َفَكِشْبل َثِبيتٍ 3" -(:3)آية  يُر َيْهُرُب َوَس َطاِرَد، َأمَّا الصِّ رِِّ  ". اَلشِّ

فماان جعاال هللا عاادوه يتصااور أن الخليقااة كلهااا فااي (. قااايين كمثااال)الخطيااة تجعاال الخاااطا فااي رعااب دا اام وجاابن 
الشااهداخ لاام )فااي حمايااة هللا  والعكااس فااأوالد هللا ال يخااافون إذ هاام واثقااين(. :3::2ال+  38::3تااث)حاارب معااه 

الشاابل يلقااى كاال همااه علااى أبااوه األسااد =  الشــبل ".جاايش ففااي هااذا أنااا أطماا ن إن قااام علااىَّ ( "يخااافوا حتااى المااوي
الااذى يعولااه ويحميااه، وهكااذا أوالد هللا يعتماادون علااى أباايهم السااماوى فااال يخااافون باال هاام فااى ثباااي مطم نااين وفااى 

طم نان  كطفل ممسك بيد أبيه.  ثبيت= شجاعة   .تجده يسير فى شجاعة وا 
 

 ".ِلَمْعِصَيِة َأْرٍض َتْكُثُر ُرَؤَساُؤَها، لِكْن ِبِذي َفْهٍم َوَمْعِرَفٍة َتُدومُ 2" -(:2)آية 
الكاالم عناا عاان الثاوراي وتمارد الشااعوب ضاد الملاك بقيااادة ثاوار كثيارين فهااذا ياؤدي لخاراب المملكااة، وهكاذا داخاال 

 تاادوم المملكااة وتسااتقر ذو حكمااة وفهاام =  بــذى فهــم ومعرفــة س المملكااة رجاالأمااا حااين يكااون علااى رأ. الكنيسااة
ليسوا ذوي فهام فقاط بال هام لهام هاذه ( البطريرك أو األساقفة)ور يس الكنيسة . هذا الشعب أكثر راحة يكون حالو 

ملكهم وقداسته وهذا المثل كان واضحًا جدًا في أيام حزقيا الملك فكان شعبه يقارن بين . الموهبة من الروح القدس
. وحكمته وعمل هللا معه وانهيار المملكة الشمالية المتمردة المنشقة بعد أن تاوالي علاى حكمهاا ملاوك وأسار عديادة

 .ونالحظ أن هللا يسم  بمثل هذه الفوضى لو انتشري الخطية بشكل عام، هللا يسم  بهذا للتأديب
 

 ". ُفَقرَاَء، ُهَو َمَطٌر َجاِرٌف َس ُيْبِقي َطَعاًمااَلرَُّجُل اْلَفِقيُر الَِّذي َيْظِلُم 3" -(:3)آية 
الفقير حين يمتلك سالطة قاد يعامال الفقاراخ أساوأ مماا يعااملهم باه اآلخارون ويكاون مثال المطار الجااري الاذي باداًل 

+  38:18ماااي)هكاااذا كاااان العشاااارين أياااام المساااي  . مااان أن يسااااعد علاااى نماااو الباااذرة فذناااه يجرفهاااا مااادمرًا الترباااة
ونحاان فقااراخ فااي النعمااة والصااالح فهاال نغفاار . فهااؤالخ كااانوا يسااعون للحصااول علااى الثااروة بظلاام الفقااراخ( 8:13لااو

 .إلخوتنا
 

ِريَعِة ُيَخاِصُموَنُهمْ 4" -(:5-4)اآليات  ِريَعِة َيْمَدُحوَن اأَلْشرَاَر، َوَحاِفُظو الشَّ اَلنَّاُس اأَلْشرَاُر َس 5. تَاِرُكو الشَّ
 " َوَطاِلُبو الرَّبِّ َيْفَهُموَن ُكلَّ َشْيءٍ  َيْفَهُموَن اْلَحقَّ،

ن جماعاة متحادة فاي و ِ ك اوهاو بهاذا يرياد أن ي   (23:  1رو) هناك من يبرر الظالم في ظلماه وذلاك ألناه ظاالم مثلاه
ومن يبرر الظلام عناد اآلخارين هاو ذو ضامير قلاق مان جهاة طرقاه وهاو يشاجع . الشر يساندهم ويدعمهم ليساندوه

َوَحـــاِفُظو  = تااوبيي الخاااطاوالعكااس فالسااالك باسااتقامة قااادر علااى . ليسااكن ضااميره المتعااب الشاار بصااوي عااال  
ــِريَعِة ُيَخاِصــُموَنُهمْ  أى القاادرة علااى  ، ويعطااي روح الفهاام(33:3يااو1)والحااظ أن هللا يعطااي للمسااتقيمين فهمااًا . الشَّ
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. ة الشااهوة علاى حيااة اإلنسااانبينماا أن ظلمااة الفكار تتباع ساياد(. 11:1ياو+  :1 - 13:3كااو1) األماوركال  فهام
فهاو أصاب  ال . قاادرًا علاى تميياز أن الوصاايا اإللهياة إنماا هاي لمصالحته فالفساد يعمي العينين وال يعاود اإلنساان

 . يرى النور الموجود في الوصية
 

اِلُا ِباْسِتَقاَمِتِه، َخْيٌر ِمْن ُمْعَوجِِّ الطُُّرِق َوُهَو َغنِ 6" -(:6)آية   ". ي  اَْلَفِقيُر السَّ
وكثاارة األمااوال ( 1:13قااارن مااع )عاازاخ وسااالم ماان هللا وهااذا عكااس الغنااي الشاارير بركااة و إن الفقياار األمااين يجااد 

ليسي دلياًل على رضى هللا بل هنااك فقاراخ قديساين كثيارين يتمتعاون بالساالم ومحباة وتقادير النااس لهام أكثار مان 
 .األغنياخ األشرار

 
ِري7" -(:7)آية   ".َعَة ُهَو اْبٌن َفِهيٌم، َوَصاِحُب اْلُمْسِرِفيَن ُيْخِجُل َأَباهُ اَْلَحاِفُظ الشَّ

فااهلل أبوناا السااماوي، بال الساماخ كلهاا باإلضاافة إلاى أبا ناا بالجساد علااى . مثاال االبان الضاال وفرحاة أبياه برجوعاه
يعة وكاااالم هللا فالشااار . ومااان يفعااال هاااذا يكاااون حكيماااًا فعاااالً . بن التا اااب الحاااافظ للشاااريعةاألرض، الكااال يفااارح بااااإل

والعكاس فمان يسالك فاي الشار يكاون هاذا لخزيااه . ووصااياه هاي الحكماة الحقيقياة وهاي تجعال اإلنساان كااماًل فعااالً 
 (.عالي وابنيه)وعارًا ألبويه ألنهما لم يرشداه 

َبا َواْلُمرَاَبَحِة، َفِلَمْن َيْرَحُم اْلُفَقرَاَء َيْجمَ 8" -(:8)آية   ".ُعهُ اَْلُمْكِثُر َماَلُه ِبالرِِّ
منتصااي أيامااه  أموالااه بااالظلم يمااوي فااي علااى وماان يحصاال. االغتصاااب والطمااع مكااروهين ماان هللا وهكااذا الربااا

 (.31:13لو)فالعناية اإللهية كثيرًا ما تعاقب الظالم وتكافا الرحيم . وتذهب أمواله لمن يرحم الفقراخ
 

ِريعَ 9" -(:9)آية  ُل ُأْذَنُه َعْن َسَماِع الشَّ  ".ِة، َفَصاَلُتُه َأْيًضا َمْكَرَهةٌ َمْن ُيَحوِِّ
ونالحاظ أن صالتنا ( :8:1أم+  :::18مز+  :1،  11:1شإ)هللا يسمع صلواي ذوي القلوب التا بة المستقيمة 

نحن نكلم هللا فاي صاالتنا وهللا يكلمناا بكلمتاه المقدساة وشاريعته ووصااياه فاذذا اساتجبنا لاه . باهلل هي صلة متبادلة
 . والمعاند تصير صالته مكروهة. ب لنايستمر الحوار ويستجي

 
 ". اَمْن ُيِضلُّ اْلُمْسَتِقيِميَن ِفي َطِريق َرِديَئٍة َفِفي ُحْفَرِتِه َيْسُقُط ُهَو، َأمَّا اْلَكَمَلُة َفَيْمَتِلُكوَن َخْيرً 31" -(:31)آية 

روهاة جادًا لادى الارب ولانالحظ أن محاولاة تضاليل المساتقيم مك(. :1،  11:32، 18::3مي)الكاملين = الكملة
 (.11:3رؤ+  21::1بلعام كمثال عد)
 

 ". اَلرَُّجُل اْلَغِنيُّ َحِكيٌم ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه، َواْلَفِقيُر اْلَفِهيُم َيْفَحُصهُ 33" -(:33)آية 
حقيقة  الثروة والمال تدعو للغرور والكبرياخ وهذا يقود صاحبه للجهل، أما الفقير لو كان حكيمًا وقديسًا فسيكتشي

ال هاذه الثاروة (. 11:2رؤ)هذا الغني وأناه مساكين وباا س ومخادوع  والغناي مغارور يظان أناه بذراعاه وحكمتاه حصَّ
 .فيظن أنه بالتالي قادر على فهم أي شا بل هو مصدر الحكمة
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دِّيُقوَن َعُظَم اْلَفْخُر، َوِعْنَد ِقَياِم اأَلْشرَاِر َتْخَتفِ 32" -(:32)آية   " .ي النَّاُس ِإَذا َفِرَح الصِّ

أما لو نج  الشرير يكون هذا مصادر خاوي . نتصار الخيرإل لألبرار إذا انتصر الصديق يكون فرح وفخر عظيم
ماا حادث أياام إيلياا حتاى أن إيلياا ظان أن  وهاذا. للناس فيختفون من أمام األشارار حتاى ال يكوناوا هادفًا لماؤامراتهم

 .األرض خلي من األبرار
 

 ". ْكُتُم َخَطاَياُه َس َيْنَجُح، َوَمْن ُيِقرُّ ِبَها َوَيْتُرُكَها ُيْرَحمُ َمْن يَ 33" -(:33)آية 
والخاااطا يمياال لعاادم االعتااراي ولتبرياار نفسااه فيمااا فعاال، كمااا فعاال آدم (. 12،  13:2رإ+  3:1يااو1)قااارن مااع 

ولكن من يادين نفساه ويعتاري يرحماه هللا ومان ال يادين نفساه . بل أن بعض الخطاة يلقي بالتبعة على هللا. وحواخ
، فاهلل وهذا فا دة سر االعتراي. فالمريض الذي ال يريد كشي مرضه سيظل مريضاً (. 1،  2:23مز)سيدينه هللا 

 .وحتى الكنا س التي أنكري سر االعتراي عادي وعرفي قيمته. يدفعنا ألن نعتري بخطايانا فيرحمنا
 

رِِّ 34" -(:34)آية  ي َقْلَبُه َفَيْسُقُط ِفي الشَّ  ". ُطوَبى ِلإِلْنَساِن اْلُمتَِّقي َداِئًما، َأمَّا اْلُمَقسِّ
باركاه هللا ويحفظاه مان الشار، أماا المبتعاد عان هللا فاي قساوة من يسلك في طريق هللا ووصاياه مجاهادًا ليحفظهاا، ي

 .قلب فهو بال حماية يسقط في الشر
 

يُر َعَلى َشْعٍب َفِقيـرٍ 35" -(:36-35)اآليات  رِِّ َرِئـيٌس َنـاِقُص اْلَفْهـِم َوَكِثيـُر 36. َأَسٌد زَاِئٌر َوُدب  ثَاِئٌر، اْلُمَتَسلُِّط الشِّ
 ".َوِة َتُطوُل َأيَّاُمهُ ُمْبِغُض الرَّشْ . اْلَمَظاِلمِ 

مثااال لهااذا أخاااب مااع نااابوي، فالحاااكم الشاارير يظلاام ويرتشااي ويعااوج القضاااخ ويغتصااب األبرياااخ، وهااذه مواصاافاي 
ن مادة أومثال هاذا يشاعر شاعبه با .ه علاى نفساه فهاو قتاال للنااس مناذ البادخك  ل ِ م  وهو يفعل هذا فيمن ي  . إبليس تماماً 

 .تسلطه طويلة جدا
تطاول أياماه ، ( ومترجماة الجشاع)عكاس الصاورة الساابقة نجاد أن مابغض الرشاوة =  ْشَوِة َتُطـوُل َأيَّاُمـهُ ُمْبِغُض الرَّ 

 . فاهلل يبارك له 
 

 ". َس ُيْمِسَكنَُّه َأَحدٌ . اَلرَُّجُل اْلُمَثقَُّل ِبَدِم َنْفٍس، َيْهُرُب ِإَلى اْلُجبِِّ 37" -(:37)آية 
يهاوذا )بب في قتله يسبب له هذا ثقاًل فظيعًا على ضميره قد يدفعاه لفنتحاار اإلنسان الذي قتل إنسانًا آخر أو تس

علااى الحاااكم = س يمســكنه أحــد. وهااذا مااا حاادث مااع قااايين فهااو هاارب وظاال تا هاااً (. 3::تااك)قااارن مااع ( كمثااال
جااب المساا ول قتاال هااذا القاتاال حسااب الشااريعة وال يصاا  تبر تااه بااأن ياادفع فديااة فالاادم ال فديااة لااه، حتااى لااو هاارب ي

 .ال يحميه ويخفيه حتي ينال عقابه أوعلي كل انسان . مالحقته وعقابه، لذلك قتل سليمان يوآب
 

اِلُا ِباْلَكَماِل َيْخُلُص، َواْلُمْلَتِوي ِفي َطِريَقْيِن َيْسُقُط ِفي ِإْحَداُهَما38" -(:38)آية   ".اَلسَّ
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 .تهاه، أما الملتوي فهو يسقط دا مًا في مؤامر ويكون له بركة في حيات. السالك بالكمال يخلص في يوم الدينونة
 

 ".اَْلُمْشَتِغُل ِبَأْرِضِه َيْشَبُع ُخْبزًا، َوتَابُع اْلَبطَّاِليَن َيْشَبُع َفْقرًا39" -(:39)آية 
 (.ماديًا وروحياً )االجتهاد يشبع صاحبه، ومن يتبع البطالين التافهين يفتقر 

 
 ". ِثيُر اْلَبَرَكاِت، َواْلُمْسَتْعِجُل ِإَلى اْلِغَنى َس ُيْبرَأُ اَلرَُّجُل اأَلِميُن كَ 21" -(:21)آية 

فاإلنساااان األماااين هدفاااه . الرجاال األماااين كثيااار الغنااي مااان كنااازه السااماوي، فمااان هاااو أمااين هلل يكاااون هللا أميناااًا معااه
هاؤالخ تكاون و . ولكن هنااك ناوع آخار مان النااس هادفهم جماع الماال والغناي غيار نااظرين هلل . األسمى إرضاخ هللا

 .لهم طرقهم الملتوية للحصول على المال، فال يتبررون يوم يسألهم هللا عن مسلكهم
 

 ".ُمَحاَباُة اْلُوُجوِه َلْيَسْت َصاِلَحًة، َفُيْذِنُب اإِلْنَساُن أَلْجِل ِكْسَرِة ُخْبزٍ 23" -(:23)آية 
 .تى لو كاني كسرة خبزمن يحابي الوجوه خا ن، ال مبدأ له، ال ينظر إال لمصلحته المادية ح

 
يَرِة َيْعَجُل ِإَلى اْلِغَنى، َوَس َيْعَلُم َأنَّ اْلَفْقَر َيْأِتيهِ 22" -(:22)آية  رِِّ  ".ُذو اْلَعْيِن الشِّ

 . هي العين الطماعة وهي دليل قلب يتعجل الغني، مثل هذا ال بركة له= العين الشريرة
 

 " .ُد َأِخيرًا ِنْعَمًة َأْكَثَر ِمَن اْلُمْطِري ِباللَِّسانِ َمْن ُيَوبُِّخ ِإْنَساًنا َيجِ 23" -(:23)آية 
يرضيه للحظاة، ولكان مان ياوبي إنساانًا ليمنعاه مان شار حقيقاي فلاه   (ي يمدحه أ)  من أمامه المرا ي الذي يطرى

 .نعمة حقيقية سيقدرها هذا بعد حين حتى لو غضب من التوبيي لفترة
 

اِلُب َأَباُه 24 " -(:24)آية   ".َفُهَو َرِفيٌق ِلَرُجل ُمْخِربٍ « َس َبْأَس »: َأْو ُأمَُّه َوُهَو َيُقولُ السَّ
أو يسااتدين لينفااق ببااذ  ثاام ( االباان الضااال)هااذه عاان الشاااب الااذي ينفااق أمااالك أبيااه وأمااه متصااورًا أن هااذا حقااه 

علان فاي جارأة أناه أي ي= ويقـول س بـأس. عي أن هاذا حقاه فماال أبياه هاو مالاهيطالب أبيه بدفع ما عليه، وهو يدَّ 
هااذا تمامااًا يكااون كااالمجرم الااذي يخاارب مااا لآلخاارين، فهااو سااارق متماارد علااى أبيااه، قاسااي ماان نحااوه . غياار خاااطا
 .وغير طا ع

 
ِبِه ُهَو اَْلُمتَِّكُل َعَلى َقلْ 26. اَْلُمْنَتِفُخ النَّْفُس ُيَهيُِّج اْلِخَصاَم، َواْلُمتَِّكُل َعَلى الرَّبِّ ُيَسمَّنُ 25 " -(:26-25)اآليات 

اِلُا ِبِحْكَمٍة ُهَو َيْنُجو  ". َجاِهٌل، َوالسَّ

باال كلمااة منااتفي الاانفس بالعبريااة معناهااا ذي الااروح الشااره أي الطماااع، . هنااا ال يقصااد الكبرياااخ= المنــتفخ الــنفس
وهناا يقارناه بالمتكال علاى الارب ألن . ومثل هذا في سبيل طمعه يعاادي أشخاصاًا صاالحين، بال يعاادي كال واحاد

ا الطماع يظن أنه بذكا ه ومؤامراته وصراعه على المكسب تزداد ثروته، أما المتكل على الرب فهو يعمل ويكد هذ
 .أي يباركه الرب فعالً فيسمَّن بأمانة لكن ال يصارع أحد فتكون نفسه مطم نة ويحيا في سالم 
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علياه أو نثاق فياه فهاو شاره  لاذلك عليناا أن ال نتكال( 13،  3:11رإ)والقلاب مخاادع ونجايس = المتكل على قلبـه
 .ينجووالعكس من يسلك بحكمة طا عًا وصايا هللا . للعالم

 
 ". َمْن ُيْعِطي اْلَفِقيَر َس َيْحتَاُج، َوِلَمْن َيْحِجُب َعْنُه َعْيَنْيِه َلَعَناٌت َكِثيَرةٌ 27" -(:27)آية 

مان =  يحجـب عنـه عينيـه. سان بساخاخفااهلل يارد للمح( أرملة صرفة صيدا)المشفق على المحتاج يبارك له الرب 
 .لعنات كثيرةيعطيه ، هذا عليه يري الفقير وكأنه ال يراه ، وال 

 
دِّيُقونَ 28" -(:28)آية  َُ النَّاُس، َوِبَهاَلِكِهْم َيْكُثُر الصِّ  ".ِعْنَد ِقَياِم اأَلْشرَاِر َتْخَتِب

.هم هتم بموضوع الحكام األشرار ومساو وواض  أنه ي( 33)ية آيكرر 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون

 
ُر َوَس ِشَفاءَ 3" -(:3)آية  ي ُعُنَقُه، َبْغَتًة ُيَكسَّ  ". اَْلَكِثيُر التََّوبُِّخ، اْلُمَقسِّ

هكااذا المعانااد الااذي يصاار علااى رفااض . تقسااية العنااق تشاابيه مقتاابس ماان حالااة الثااور الجااام  الااذي ياارفض النياار
وهكذا كل عنيد ومقااوم لوصاايا /..( فرعون، قورح)االستماع للتوبيي ويعاند ما هو لصالحه فيجلب الخراب لنفسه 

فاااذذا ..( الضااايقاي والتجاااارب/ خااادام هللا/ لاااوم الوالااادين/ ضاااميره)وهللا يساااتخدم وساااا ل كثيااارة لتاااوبيي الخااااطا . هللا
 .استمر الرفض فال مهرب من الخراب التام والهالك األبدي

 
َذا تَ 2" -(:2)آية  ْعُب، َواِ  دِّيُقوَن َفِرَح الشَّ ْعبُ ِإَذا َساَد الصِّ يُر َيِئنُّ الشَّ رِِّ  ".َسلََّط الشِّ

 .نموذج لذلك حكم حزقيا وداود وسليمان والرخاخ الذي ساد أيامهم والعكس مع صدقيا
 

َواِني ُيَبدُِّد َماسً 3" -(:3)آية   ".َمْن ُيِحبُّ اْلِحْكَمَة ُيَفرُِِّح َأَباُه، َوَرِفيُق الزَّ
وخطايا الشهوة هي أسارع ( 33-:::1كو1+  33:3تي3)ب منها أما الشهواي الشبابية فذهر (. 1:38)قارن مع 

 .نوع من الخطايا قادر أن يفقر اإلنسان
 

 ". اَْلَمِلُا ِباْلَعْدِل ُيَثبُِّت اأَلْرَض، َواْلَقاِبُل اْلَهَداَيا ُيَدمُِّرَها4" -(:4)آية 
 .هو المرتشي قابل الهدايا

 
 ".َبُه َيْبُسُط َشَبَكًة ِلِرْجَلْيهِ اَلرَُّجُل الَِّذي ُيْطِري َصاحِ 5 " -(:5)آية 

فهاو يضالل ، ولكن إن كان اإلطراخ لشخص شارير بغارض المنفعاة . إذا كان اإلطراخ في محله فال عيب في ذلك
 .فيكون اإلطراخ نوع من الفخا . هذا الشخص ويتصور أنه لم يخطا 

يٍر َشَرٌا، َأمَّا ا6" -(:7-6)اآليات  دِّيُق َفَيَتَرنَُّم َوَيْفَرحُ ِفي َمْعِصَيِة َرُجل ِشرِِّ ـدِّيُق َيْعـِرُف َدْعـَوى اْلُفَقـرَاِء، 7. لصِّ الصِّ
يُر َفاَل َيْفَهُم َمْعِرَفةً  رِِّ  ".َأمَّا الشِّ

وكل خطية تقاود . هي شرك له ليس بمعنى الهالك األبدي فقط، بل طريق الخطية كله شراك معصية رجل شرير
معصاية الرجال و  . يتاألم كثياراً  لاذلك نجاده أكبارية لخطياة أخارى ومشاكلة لخطية أخرى ومشكلة أكبر، بل فيها غوا

ااوأثامااه التااي ي   ، الشاارير تحطمااه ــَرنَُّم َوَيْفــَرحُ  .هااي مهلكتااه بهااا تكااون ْر سَّ ــدِّيُق َفَيَت ــا الصِّ هااو بااال شااراك وال  إذ=  َأمَّ
أما الشرير فهو ال يهتم سوى  . نالم الفقراخ والمتألميأوالصديق هو صورة للمسي  فقلبه يشعر بمتاعب و  . مشاكل

والصديق يشعر . س يفهم معرفة= بل هو اليدرى أن طريقه شراك ومصيره خراب  بملذاته وال يعنيه صرا  المتألم
 . خوة الرب، فهو كسيده يجول يصنع خيراً بذحسان هللا عليه ويشعر بأنه مديون للمسي  ويريد أن يسدد الدين إل
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 ". ْلُمْسَتْهِزُئوَن َيْفِتُنوَن اْلَمِديَنَة، َأمَّا اْلُحَكَماُء َفَيْصِرُفوَن اْلَغَضبَ اَلنَّاُس ا8" -(:8)آية 

وكااذلك وجااود مسااتهز ون فااي مكااان يجلااب (. 11-32:13أع)مثااال ديمتريااوس . أي يشااعلونها= يفتنــون المدينــة
ساتهز ون بااهلل وبوصااياه ألن هؤالخ المساتهز ون ي. (سدوم وعمورة) غضب هللا عليه فتنصب عليه نار غضب هللا

أما وجود قديسين في مكاان ماا فبساببهم يباارك هللا فاي المكاان ويحاول الغضاب . ويغوون األبرياخ أن يسلكوا مثلهم
 (.ومن السنكسار نجد هللا يبارك في نيل مصر بسبب األنبا بوال. فاهلل بارك بيي فوطيفار بسبب يوسي)عنه 

 
ْن َضِحَا َفاَل رَاَحةَ َرُجٌل َحِكيٌم ِإْن حَ 9" -(:9)آية   ". اَكَم َرُجاًل َأْحَمَق، َفِإْن َغِضَب َواِ 

 :باطاًل تحاول أن تقنع األحمق بأخطا ه فهو معجب بنفسه واآلية تفهم بطريقتين
حمااق وهااو يحاااول أن يسااتر قضاايته التافهااة ماارة بالضااحك هنااا تصااوير لمحاكمااة يجااري فيهااا محاكمااة األ  -1

 .خطأأنه أوالسخرية ومرة بالصياح والتهوين ولكنه أبدًا ال يقتنع 
قد يستخدم الحكيم أسلوب المالطفة واللين والضحك إلقناع األحمق وقد يستخدم أسلوب العني لتخويفاه   -3

 .... زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لم تبكوا"هكذا قال المسي  . تنعولكن أبدًا لن يق
 .األفضل ترك الجاهل فهو لن يقتنع بأنه مخطا -: الخالصة

 
 ". َأْهُل الدَِّماِء ُيْبِغُضوَن اْلَكاِمَل، َأمَّا اْلُمْسَتِقيُموَن َفَيْسأَُلوَن َعْن َنْفِسهِ 31" -(:31)آية 

بلاايس يحقااد علااى أبناااخ هللا، باال أن القداسااة والتقااوى ( 13:2يااو1)كمااا أبغااض قااايين هابياال  فالشاارير يكااره البااار، وا 
بلايس كااان قتااااًل للناااس منااذ البادخ وهكااذا كاال ماان يتبعوناه أمااا األباارار فااذنهم يهتمااون . تثيار إبلاايس وماان يتبعونااه، وا 
 .ن هالكهبالكامل ويحرسونه ويشجعونه ويصلون ألجله لينقذه هللا من أيدي األشرار الذين يطلبو 

 
ُنُه َأِخيرًا33" -(:33)آية   " .اَْلَجاِهُل ُيْظِهُر ُكلَّ َغْيِظِه، َواْلَحِكيُم ُيَسكِِّ

الجاهاال مسااتعد أن يسااكب جااام غضاابه ألقاال ساابب بغااض النظاار عاان النتااا   التااي تصاايبه أو تصاايب غيااره، أمااا 
 (.1::3أي)الحكيم فيهدئ غيظه ويسكنه داخل نفسه 

 
 ". ُم اْلُمْصِغي ِإَلى َكاَلِم َكِذٍب ُكلُّ ُخدَّاِمِه َأْشرَارٌ اَْلَحاكِ 32" -(:32)آية 

ار باالحمقى الاذين يقولاون لاه كاالم معساول ، الحاكم الفاساد أنااس  بهام ، وهاؤالخ ال مباادئ لهام ،  يحايط نفساهف ي سَّ
 .وهكذا فوجود خادم فاسد منحري سيفسد مخدوميه. ومن هنا يتض  تأثير الحاكم في شعبه. فاسدين

 
ُر َأْعُيَن ِكَلْيِهَما. اَْلَفِقيُر َواْلُمْرِبي َيَتاَلَقَيانِ 33" -(:33)ية آ  ".الرَّبُّ ُيَنوِِّ
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وليفهم الغني الاذي يظلام الفقيار أن هللا هاو الاذي يمنحاه ويمان  الفقيار ناور عينيهماا، . المرابي الظالم هو= الُمْربى
ياتهما كليهما وهو سيقضاي بينهماا، بال هاو يساتخدم وكالهما يحتاج هللا فهو مصدر ح. أي كل بركة مصدرها هللا

وقاد تعناى أن المراباى الظاالم ي حارم مان بركاة هللا فيفتقار ويصاير  (.13::1أي)كليهما فاي تحقياق مشاي ته اإللهياة 
ينـور للا = وهذا كان كتأديب من هللا للمرابى فيفهم أن المال ليس هو بركة الحيااة . فقيرا مثل الفقير الذى ظلمه 

 . ينور للا عينيه= ، ويرى الفقير هذا ويفهم عدل هللا  يهعين
 

 ".اَْلَمِلُا اْلَحاِكُم ِباْلَحقِِّ ِلْلُفَقرَاِء ُيَثبَُّت ُكْرِسيُُّه ِإَلى اأَلَبدِ 34" -(:34)آية 
 .ويباركه فيحفظه هللا ويرضى هللا الذي يملك بالعدل ويحكم للفقراخ بأمانة يتشبه باهلل

 
ِبيُّ اْلُمْطَلُق ِإَلى َهَواُه ُيْخِجُل ُأمَّهُ 35" -(:35)آية   . اَْلَعَصا َوالتَّْوِبيُخ ُيْعِطَياِن ِحْكَمًة، َوالصَّ

بشالوم)الطفل عديم التربية يجلب العار ألبويه والتدليل ليس عالمة محبة  ونالحظ قول الكتاب ( داود مع أدونيا وا 
لاذلك لايس عجيباًا أن يتحاول أدونياا إلاى ثاا ر متمارد " فعلاي هكاذا لم يغضبه أبوه قط قاا اًل لمااذا"عن داود وأدونيا 

 (.:3-12:3 +1::مل1)
 

دِّيُقوَن َفَيْنُظُروَن ُسُقوَطُهمْ 36" -(:36)آية   ".ِإَذا َساَد اأَلْشرَاُر َكُثَرِت اْلَمَعاِصي، َأمَّا الصِّ
ويسابحوا  َفَيْنُظـُروَن ُسـُقوَطُهمْ  = ا هاذاواألبارار سايرو من المحقق سقوط األشرار مهما نجحوا مؤقتاًا وسيساود البار، 

فاااذلى حاااين يزدهااار األشااارار، وفاااي وقاااي إزدهاااارهم تكثااار المعاصاااي لاااذلك ال يجاااب (. 21:21ماااز+  12ماااز) هللا
ال سيزدادون ويقلدهم الجهالخ  .التراخي معهم وا 

 
 ". َأدِِّب اْبَنَا َفُيِريَحَا َوُيْعِطَي َنْفَسَا َلذَّاتٍ 37" -(:37)آية 

 (.:1)ية أنظر آ
 

ِريَعِة َفُطوَباهُ 38" -(:38)آية  ْعُب، َأمَّا َحاِفُظ الشَّ  ".ِباَل ُرْؤَيا َيْجَمُح الشَّ
وشااعب بااال قا ااد لااه هااذه االسااتنارة ( 1:2صاام1)معناهااا االسااتنارة الروحيااة والبصاايرة فااي األمااور اإللهيااة = الرؤيــا

وكلمااة رؤيااا تشااير لفعااالن . شــريعة فطوبــاهال أمــا حــافظوطريااق اإلسااتنارة يشاارحه الحكاايم بقولااه . يضاال ويجماا 
النبوي أو شريعة هللا المعلنة من خالل الناموس واألنبياخ، ولذلك قال المسي  طوبى لمن يسمع كالم هللا ويحفظه، 

 .فذذا لم تحفظ الوصية يجم  اإلنسان أو يجم  الشعب
 

 ". َهُم َوَس ُيْعَنىِباْلَكاَلِم َس ُيَؤدَُّب اْلَعْبُد، أَلنَُّه َيفْ 39" -(:39)آية 



(التاسع والعشروناإلصحاح ) سفر األمثال   
 

 
164 

فااالتوبيي الكالمااي ال . وهااذا يوضاا  المعنااي" بااالكالم ال يااؤدب العبااد العنيااد"الترجمااة الساابعينية تتاارجم اآليااة هكااذا 
يجاادي مااع العبااد العنيااد لااذلك البااد ماان التأديااب الحااازم ألن الساايد لااو اكتفااي بااالكالم فالعبااد العنيااد لاان يخاااي ولاان 

يسامع =  يفهـم وس يعنـي .فهو ألن له طبيعة العبودية لان يساتجيب ساوى باالخوي. يعنيه ما يسمعه فلن يستجيب
  .ما يقال وال يكترث

 
 ".َأرََأْيَت ِإْنَساًنا َعُجوًس ِفي َكاَلِمِه؟ الرََّجاُء ِباْلَجاِهِل َأْكَثُر ِمَن الرََّجاِء ِبهِ 21" -(:21)آية 

واإلنساان العجاول هاو . كتشي خطأه فيرتد ويرجع عماا قالاهاإلنسان العجول ينطق بأقوال متسرعة لذلك كثيرًا ما ي
 . بداخ رأىإعلينا بالتفكير كثيرا قبل  ذاً إ. غالبًا متكبر واثق بنفسه

 
 ".َق َعْبَدُه ِمْن َحَداَثِتِه، َفِفي آِخَرِتِه َيِصيُر َمُنوًنانَّ ْن فَ مَ 23" -(:23)آية 
ده وقاد تصاوَّر أناه إبناًا بالطبيعاة لاذلك السايد، فينساى واجباتاه والسيد الذي يدلل خادمه منذ حداثتاه يجا. دلل= قنَّ ف

ولكاان علااى الساايد أن يعاملااه بااالحزم والحكمااة فيظاال أمينااًا لااه العماار كلااه وال . ويهماال عملااه باال يتماارد علااى ساايده
اآلية  ونفهم. أي مع التدليل سيتصور هذا. تترجم يكون له ابنًا في النهاية= يكون في آخرته منوناً ينسى واجباته 

أقماع . حتاى ال يادلل فيفساد.. ( صوم وصالة ومطانياي)روحيًا أن جسدي هو عبدي يجب أن أتعامل معه بحزم 
ن إ"المساي  بن مادلل، بال حساب ماا قاال السايد إأن ال أتعامل مع هللا كأنني  وعلىَّ ( 31:3كو1)جسدي واستعبده 

هللا ماان ". حسابني كأحااد أجرا اكإ"ضاال حااين تااب قااال باان الواإل". فقولااوا إنناا عبيااد بطاالون ماا أماارتم باه كاال فعلاتم
فماان يحسااب نفسااه عبااد (. 1يااه+  1:1يااع)محبتااه يقااول أنااتم أبناااخ ولكاان نحاان علينااا أن ال نقااول سااوى أننااا عبيااد 

فباه  .ماام هللاأية نري فيها بركة االنسحاق وهذه اآل.  ( :1:  1:ش إ) بل يظل منسحقا امام هللا بطال لن ينتفي 
  .وفيه حماية من السقوط ( :1:  1:إش)ندنا يسكن هللا ع

 
ُخوُط َكِثيُر اْلَمَعاِصي22" -(:22)آية   ".اَلرَُّجُل اْلَغُضوُب ُيَهيُِّج اْلِخَصاَم، َوالرَُّجُل السَّ

  . األفضل تجنب الغضوب فهو ال يتحكم في طباعه ويثير الخصام
 .يقسم ويهدد ويشتم= كثير المعاصي

 
وِح َيَناُل َمْجًداِكْبِريَ 23" -(:23)آية   ". اُء اإِلْنَساِن َتَضُعُه، َواْلَوِضيُع الرُّ

أماا المتكبار فالباد وينكسار . يهرب من الكرامة وال يساعى إليهاا فتساعى هاي إلياه. الوديع المتضع= الوضيع الروح
 .ودينونته أبدية ويحتقره الناس ويرذله هللا فال تكون له كرامة

 
 ".َساِرًقا ُيْبِغْض َنْفَسُه، َيْسَمُع اللَّْعَن َوَس ُيِقرُّ  َمْن ُيَقاِسمْ 24" -(:24)آية 
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يشير إلى إجراخ الحلي الذي يوجهه القاضي في أي قضاية للشاهود، أن مان يعاري معلومااي عان = يسمع اللعن
رة، فكيي يدلي هذا الشاهد بما يدين السارق وهو قد قاسمه في السارقة واشاترك فاي أعمالاه الشاري. المتهم يدلي بها

) أي يفعاال ضااد مصاالحته فاااهلل ساايعاقبه = يــبغض نفســهباال زادي خطيتااه بااأن حلااي كااذبًا وماان يفعاال ذلااك فهااو 
 . فمن يعري مجرم ويخفي هذه الحقيقة فذنبه كذنب هذا المجرم أمام هللا خاصة أنه حلي( ::1ال
 

 ". بِّ ُيْرَفعُ َخْشَيُة اإِلْنَساِن َتَضُع َشَرًكا، َواْلُمتَِّكُل َعَلى الرَّ 25" -(:25)آية 
اإلتكال على هللا والخوي أما . خشية إنسان تجعل الخا ي يشهد خطأ ليجامله وبهذا فالخوي يكون للخا ي شركاً 

باال أن  .ومان يفعاال فهاو لان يخااي إنساان ولان يجاماال إنساان علاى حسااب الحاق  .يرفاع اإلنساان مان أن نغضابه
براهيم أنكر زوجتهبطر )اإلنسان من اإلنسان قد يدفع إلنكار هللا  خوي وقد يدفع للشهادة الازور ( س أنكر لخوفه وا 

+  2::1دا)فلنحذر ل ال نخاي إنسانًا أو ر يسًا أو جماعة إذا كاان فاي هاذا ماا يخاالي وصاايا هللا . وظلم األبرياخ
 (.13::لو
 

 ". َفِمَن الرَّبِِّ َكِثيُروَن َيْطُلُبوَن َوْجَه اْلُمَتَسلِِّط، َأمَّا َحقُّ اإِلْنَساِن 26" -(:26)آية 
ربماا يفعال هاذا حتاى يحصال . ولكن كل إنسان هو فان  ( :3آية)من يطلب وجه المتسلط هو من يخشى اإلنسان 

ولكاان علينااا أن نعطااي كاال ذي حااق  حقااه ونحتاارم المتساالط ولكاان لاانعلم أن حااق اإلنسااان هااو ماان عنااد  ،علااى حقااه
 . لربالرب وليس من إنسان، إنما قد يكون بواسطة إنسان بأمر ا

 
يرِ 27" -(:27)آية  رِِّ دِّيِقيَن، َواْلُمْسَتِقيُم الطَِّريِق َمْكَرَهُة الشِّ  ".اَلرَُّجُل الظَّاِلُم َمْكَرَهُة الصِّ

.كل منهما يناقض اآلخر فال تقابل بين نسل المرأة ونسل الحية، طريقهما مختلي
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 ودة للجدولع اإلصحاح الثالثون

 
ا3" -(:3)آية   ":َوْحُي هَذا الرَُّجِل ِإَلى ِإيِثيِئيَل، ِإَلى ِإيِثيِئيَل َوُأكَّالَ . َكاَلُم َأُجوَر اْبِن ُمتَِّقَيِة َمسَّ

 :تفهم اآلية بطريقتين حسب رأي المفسرين الذين انقسموا لفريقين في تفسيرها
كتااب مااا كتبااه بااوحي ماان الااروح ولكاان ال نعلاام . أن أجااور هااو اساام علاام لشااخص مجهااول ملهاام بااالروح القاادس -1

ا معنااه )وأك اال ( معنااه هللا معاي)وله صاديقين اسامهما إيثي يال . شي ًا عنه أو عن أسرته، إال أنه من قبيلة مس 
 .وربما كانا تلميذين ألجور(. القادر

أنهاا كلهاا مكتوباة بطريقاة رمزياة وحتاى يظهار معناى اآلياة لنارى معااني كال المدرسة األخرى تفهم اآلية على  -3
تعناي = مسـا. والجامعة هو ساليمان والتقاي باالقطع هاو أباوه داود. التقي= متقية. الجامعة= أجوركلمة فيها 

ــل. الااوحي اإللهااي أو الشااخص الااذي يااوحى إليااه ــال. هللا معااي وهااي نفسااها عمانو ياال هللا معنااا= إيثيئي = وأك
وأصااحاب هااذه المدرسااة يقولااون أن هااذه األسااماخ ليسااي أسااماخ أعااالم باال هااي ألفاااظ لهااا معاااني كمااا . قااادرال

. كالم الجامعة بن داود الموحي له من هللا وحي هذا الرجل إلى عمانو يل"وبهذا يكون المقصود باآلية . رأينا
م إيثي يال يشاير ألهمياة الموضاوع وأناه وهم يقولون أن تكارار اسا" إلى عمانو يل الذي هو هللا معنا وهو القدير
ويتضاا  أن أصااحاب هااذا (. 11:1إش)وهااو هللا معنااا ( 3::إش)عاان شااخص المسااي ، والمسااي  هااو القاادير 

الاارأي ياارون أن سااليمان هااو كاتااب هااذا اإلصااحاح ولكنااه كتااب إفتتاحيااة هااذا اإلصااحاح بهااذا األساالوب ألنااه 
لبشر، المسي  الذي هو أقنوم الحكمة ابن هللا الذي إصحاح نبوي يحدثنا عن المسي  الذي سيتجسد ليخلص ا

ذا بالحكماة تتجساد ألن البشاار . سيتجساد ذا كاان السافر كلااه عان اقتنااخ الحكمااة فنصال لنهاياة الساافر اآلن وا  وا 
باارو   وبمراجعة اإلصحاح الثالث من سفر بارو  النبى نجد تطابقا بين الفكرتين ، فعند .عجزوا عن اقتنا ها
 . تجسد وسار على األرض بين البشر إذ عجز البشر عن إقتناخ الحكمة نجد أن حكمة هللا

 
ِإنِّي َأْبَلُد ِمن ُكلِّ ِإْنَساٍن، َوَلْيَس ِلي َفْهُم ِإْنَساٍن، 2" -(:3-2)اآليات 

َوَلْم َأَتَعلَِّم اْلِحْكَمَة، َوَلْم َأْعِرْف َمْعِرَفَة 3
 ". اْلُقدُّوسِ 

م سليمان الحكيم يعبر هنا عن نفسه بأسلوب كله تواضع، فمع كل حكمته وهو الذي ياوحي إلياه، حينماا وقاي أماا
عااان المساااي  أقناااوم  هللا شاااعر بأناااه ال يملاااك أي حكماااة، خاصاااة حينماااا ياااتكلم عااان هاااذا الموضاااوع الاااذي سااايتناوله

وموضااوع وحااي أجااور أو . ولكننااا نجااد هللا يااوحي لااه ويسااتخدمه، فاااهلل ال يكشااي أسااراره سااوى للمتضااعين. الحكمااة
يعلان   ىن تجساد أقناوم الحكماة الالنهااسليمان هنا، هاو عان المساي  حكماة هللا وعملاه الفادا ي، وقبال أن ياتكلم عا

إن "ونحن حتى نكون في المسي  عليناا أن ننكار ذواتناا تماماًا ونشاعر بأنناا فاي احتيااج . جهله وأنه ال يعري شي اً 
 .المهم أن نشعر باالحتياج وهو يعطي(. 21:1يو) "عطش أحد فليقبل إلىَّ 
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َماَواِت َوَنَزلَ 4" -(:4)آية  يَح في َحْفَنَتْيِه؟ َمـْن َصـرَّ اْلِمَيـاَه فـي ثَـْوٍب؟ َمـْن َثبَّـَت َمْن َصِعَد ِإَلى السَّ ؟ َمْن َجَمَع الرِِّ
 "َجِميَع َأْطرَاِف اأَلْرِض؟ َما اْسُمُه؟ َوَما اْسُم اْبِنِه ِإْن َعَرْفَت؟ 

 إبن للا كلى القدرة
تطع أحاد فهماه قبال تجساد المساي  ونجد هنا سؤال لم يسا. إن المعرفة البشرية في أعلى درجاتها لهي محدودة جداً 

لاايس أحااد "بقولاه ( 12:2يااو)والمسااي  أجااب علااى هاذا السااؤال لنيقوديماوس . مــن صــعد إلــى السـموات ونــزلوهاو 
 3:1أي)وباولس أكمال الشارح فاي ." صعد إلى السماخ إال الذي نزل من السماخ ابن اإلنسان الذي هو في السماخ

= الهااواخ[ 1]         -:ر ساالطان هللا علااى ثالثااة عناصاار األرضثاام يسااتطرد أجااور أو سااليمان وي صااو ِ (. 13، 
ومااان يساااتطيع أن يضااابط الاااري  غيااار . ثبـــت األرض= األرض[ 2]  . صـــر الميـــاه= المااااخ[ 3]    .جمـــع الـــريح

+  :1:12ماز)المنظور ويتحكم فيه ومن الاذي يساتطيع أن يسايطر علاى البحار ومان الاذي يثباي األرض إال هللا 
فذذًا الصفاي المذكورة . والحظ أن المسي  كان له سلطان على البحر وعلى الري (. :،  131::مز+  :8:3أي

فعااًل فهاو يادرك أناه  ههو ال يساأل عان اسام= سمهإما . بن، فكل ما هو لآلب هو لفبن أيضاً هنا هي لآلب واإل
بديتااه، وجااوده ال نهااا ي هللا ولكاان هااذا القااول ياادل علااى أن هااذا الكااا ن غياار ماادرك فااي قوتااه وطبيعتااه وأزليتااه وأ

هناا ياتكلم عان المساي  = سـم ابنـهإومـا . ومعرفته ال نها ية وقدرته ال نها ية ليس في إمكاان بشار أن يصال إليهاا
وهاو الاذي نازل مان الساماخ ( أكاال)وال أحاد بهاذه المواصافاي إال هللا مثلاث األقاانيم القاادر علاى كال شاا . بان هللاإ

زل ليأخذ جسد بشريتنا، وبجسد بشريتنا هذا صعد ثانية للسماخ ليصاال  الساماخ هو ن. ليصير إيثي يل أي هللا معي
للسماخ لكنهما لم ينزال فال أحد نزل من الساماخ ساوى  اونالحظ أن إيليا وأخنو  صعد. واألرض فهو خالق كالهما

 (.13،  11:23تث)وبنفس المفهوم ردد موسى نفس المعنى عن نزول المسي  من السماخ . المسي 
 

 ".َس َتِزْد َعَلى َكِلَماِتِه ِلَئالَّ ُيَوبَِّخَا َفُتَكذَّبَ 6. ُتْرٌس ُهَو ِلْلُمْحَتِميَن ِبهِ . ُكلُّ َكِلَمٍة ِمَن للِا َنِقيَّةٌ 5" -(:6-5)اآليات 
 إبن للا ترس للمحتمين به

ويارد علاى . هللاالحكيم كاتب هذا اإلصحاح يتصور أن من سمعه سيساأله مان هاو هاذا الشاخص الاذي ساماه ابان 
ولكنااه يحااذر ال تاازد علااى كلماتااه أي ال . إذهااب وفااتش عنااه فااي كلمااة هللا المكتوبااة أي الكتاااب المقاادس.. التساااؤل

ونالحاظ أن المساي   ( .13،  18:  33رؤ) تضيي من تصوراتك الخاصة إلى ما تقارأ، بال إفهام ماا هاو مكتاوب
. ألننااا حااين نقاارأ الكتاااب نكتشااي شااخص المسااي  كلمااة هللااساامه كلمااة هللا والكتاااب المقاادس اساامه كلمااة هللا وهااذا 

 .توجد أني كاذباً = فتكذب. وحينما نكتشفه سنكتشفه كذله محب لنا يحمينا، بل هو ترس للمحتمين به
 

َس ُتْعِطِني . َباِطَل َواْلَكِذبَ َأْبِعْد َعنِّي الْ 8: ِاْثَنَتْيِن َسأَْلُت ِمْنَا، َفاَل َتْمَنْعُهَما َعنِّي َقْبَل َأْن َأُموتَ 7" -(:9-7)اآليات 
؟»: ِلَئالَّ َأْشَبَع َوَأْكُفَر َوَأُقولَ 9َأْطِعْمِني ُخْبَز َفِريَضِتي، . َفْقرًا َوَس ِغًنى َأْو ِلَئالَّ َأْفَتِقَر َوَأْسِرَق َوَأتَِّخَذ « َمْن ُهَو الرَّبُّ

 ".اْسَم ِإلِهي َباِطالً 
 إرادة اإلنسان التقى أن س يغضب للا
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نجد هنا الحكيم الذي أوحى إليه يصلي صالة را عة، فبعد أن رأي ما رآه عن شخص المسي ، وبعادما رأي ماا رآه 
ال تاادخلنا فااي = وهااو يصاالي هلل أن يبعااد عنااه كاال مااا ماان شااأنه أن يجعلااه يخطااا. عنااه نجااده يخشااى أن يغضاابه

ذ عاري أن الغناي يجعال معظام . فهاو يخشاى أن يغضاب هللا الاذي أحباه ورأي عملاه أبعد عنـي الباطـل= تجربة وا 
ويعاااري أن الفقااار قاااد يااادفع بعاااض النااااس . (11:  2رؤ) األغنيااااخ يظناااون أنهااام ال يحتااااجون هللا فينفصااالون عناااه

ويطلاااب مااان هللا أن يعطياااه . فهاااو يطلاااب مااان هللا أن يحفظاااه مااان كليهماااا. ليسااارقوا ماااا يأكلوناااه وهاااذا يغضاااب هللا
وجااد العااالم أنااه باطاال  ،بان هللا وأحبااها  الحكاايم إذ رأى عماال هللا و  .يأطعمنــي خبــز فريضــت= خبزنااا كفافنااا= الكفااي

لــئال أشــبع . ماان يحبنااي يحفااظ وصاااياي"هكااذا قااال المسااي  . (8:2فااي= )فطلااب ماان هللا أن يحميااه ماان الباطاال
عمومًا فاهلل يعطي لكل إنسان أفضل شيخ، وأفضال شايخ لايس هاو الغناى (. 23::1تث)هذه متفقة مع  ..وأكفر

هللا الااذي خلقنااي وصاانعني . (33:  2كااو1) باال أفضاال شاايخ هااو مااا يساااعدني علااى دخااول السااماخ.. والصااحة
 .يعري ما أحتاج إليه بالضبط لكي أخلص

 
 ". َس َتْشُا َعْبًدا ِإَلى َسيِِّدِه ِلَئالَّ َيْلَعَنَا َفتَْأَثمَ 31" -(:31)آية 

 إبليس يشتكى اإلنسان أمام للا ويلعن
ومن المؤكد فذن ظروي العبد سي ة أصاًل، فذن يشكوه أحد لسيده، (. 12،  1:11رو)ي تطبيق هذا المثل نجده ف

بال إذا ثباي . بينما العبد محتااج لمان يرحماه. فذن هذا سيجلب المزيد من الضرباي على العبد من سيده الغاضب
فكال إنساان عباد لسايد  بطالن التهمة والشكوى فذن العبد سيحتقر من شكاه ويلعنه، عمومًا علينا أن ال نادين أحاداً 

 .هو هللا
 ولكن ما هي مناسبة هذه اآلية هنا واإلصحاح كله يتكلم عن عمل المسي  الفدا ي؟

الحكيم سيورد بعد هذا صورة للبشرية الساقطة ويكرر الصور في مجموعاي مكونة من أربعة صور مختلفة ونجد 
 ".الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد هللا"ه قد أخطأ والسبب أن العالم كل. الذي يدل على العمومية( 1)تكرار رقم 

 .صور ألن المسي  ماي من أجل كل العالم 1ثم يورد الحكيم بعد هذا صورة لعمل المسي  الفدا ي وأيضًا من 
ذبليس هكذا ذهب إبليس ليشاكو أياوب، فا. ى الشاكيمَّ ومن هو الذي يشكونا كعبيد هلل؟ ليس غيره وهو إبليس المس  

إلبلايس أن ال يشاكو أوالد هللا  وهناا إناذار. يساقطواهلل عنادما  ياذهب ويشاتكي ، ي عبياد هللا أن يساقطوابعاد أن يغاو 
هلل، ألن هللا في محبته كان مزمعًا أن يرحمهم فهم في حاجة للرحمة، ويفاديهم ويكفار عانهم ويحاامي عانهم ويلعان 

 (.3،  1:  2زك+  21-23:8رو)إبليس 
 

. ِجيٌل َطاِهٌر ِفي َعْيَنْي َنْفِسِه، َوُهَو َلْم َيْغَتِسْل ِمْن َقَذرِهِ 32. ْلَعُن َأَباُه َوَس ُيَباِرُا ُأمَّهُ ِجيٌل يَ 33" -(:34-33)اآليات 
َعِن ِجيٌل َأْسَناُنُه ُسُيوٌف، َوَأْضرَاُسُه َسَكاِكيُن، أَلْكِل اْلَمَساِكيِن 34. ِجيٌل َما َأْرَفَع َعْيَنْيِه، َوَحَواِجُبُه ُمْرَتِفَعةٌ 33

 ".اأَلْرِض َواْلُفَقرَاِء ِمْن َبْيِن النَّاسِ 

 اإلنسان الساقط.... أربعة أصناف من الخطاة
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يلعـن . أبوه غير المنظاور ، الذى قطعًا لن يحترم هللاومن ال يحترم أبوه المنظور  :من س يحترم ويكرم والديه (1
 .ال يحترمها بكلماي مهذبة= س يبارا أمه. أي يسبه ويشتمه= أباه

 .لم يغتسل من قذرهوهو خاطا  يظن أنه طاهرهو : من يحيا في البر الذاتي (3
 .به عالمة وقاحة واحتقار لآلخرينيرفع عينيه وحواج :الكبرياء (2
 .بأسنان كسيوفالذي في وحشيته يغتصب الفقير ويأكله  :المتوحش الطماع (1

 
اْلَهاِوَيُة، 36: «َكَفا»: َثاَلَثٌة َس َتْشَبُع، َأْرَبَعٌة َس َتُقولُ . «!َهاِت، َهاتِ »: ِلْلَعُلوَقِة ِبْنتَانِ 35" -(:36-35)اآليات 

 ".«َكَفا»: َوالرَِّحُم اْلَعِقيُم، َوَأْرٌض َس َتْشَبُع َماًء، َوالنَّاُر َس َتُقولُ 
 ة لإلنسان الساقطالشهوة صف...  أربعة أشياء س تشبع

وهناا يعطاي . في اآليااي الساابقة وصاي خطاياا البشار السااقطين قبال نعماة الفاداخ وقبال عمال نعماة المساي  فايهم
مواصاافاي اإلنسااان ويصااوره بعااد سااقوطه بأنااه صااار خاضااعا لشااهوته والشااهوة ال تشاابع، هااو عقاايم ال يشاابع ماان 

 .سيزول وأنه ماض إلى القبر شهواي العالم، وال يدري أن النار ستلتهم كل شا والعالم
وهكذا قلاب اإلنساان بعاد ساقوطه قاد . وهي ترمز للشهوة. هي دودة شرهة ال تشبع وتسمى ماصة الدماخ= العلوقة

أعطياك كال هاذا إن خارري وساجدي "والحاظ قاول إبلايس للمساي  . أصب  شرهًا للعاالم، وال يشابع مهماا إمتلاك مناه
هـات وبنتا العلوقة تصارخان دا ماًا . ا مثل العلوقة يأكلون وال يشبعونفذبليس يعلم ضعي البشر وأنهم صارو ". لي
 .الجنس[ 3]  المال[ 1] -:بنتان أسلوب مجازي لتصوير ماذا يشتهي اإلنسانواإل. هات
 .المال والجشع في امتالكه بل عبادته كسيد وعدم اإلكتفاخ بل طلب المزيد هاي هاي -1
 .  وهي أيضًا ال تشبع قا لة هاي هاي. الجنس والشهواي الشبابية -3

والعااالم الخبيااث الااذي ال يساامى األشااياخ باساامها للخااداع أطلااق علااى هاااتين الشااهوتين أسااماخ مهذبااة فالجشااع للمااال 
واإلنسان الطبيعي ال يكتفي مهما حصل منهما، حتى سليمان الحكيم . جنسية أسماها حبأسماه طموح والشهوة ال

أغنااي ملااوك العااالم فقااد ث قَّاال  علااى شااعبه بالضاارا ب بصااورة أرهقااي الشااعب وأدي بعااد ذلااك إلنقسااام المملكااة ليزيااد 
وبعاد هاذا (. الساراري)ارياة ثنتاين وال عشارة بال زاد عادد نساا ه إلاى ألاي زوجاة وجإولم يكتفي من امارأة وال . أمواله

 (.الجامعةسفر )كل هذا اكتشي سليمان بطالن 
ثم يظهر بعد ذلك أربعة . هو أسلوب عبري في التعبير يريد به إظهار الكمال= ثالثة س تشبع أربعة س تقول كفا

 .أشياخ شرهة ال تشبع وفي هذا تتشابه
 .يلقونهم فيه وكل يوم يطلب المزيدأو القبر الذي ال يشبع من ماليين البشر الذين = الهاوية -1
 .والرحم العقيم مهما تزاوج لن يثمر ابناً . هو يصر  مثل راحيل إعطنى إبناً = الرحم العقيم -3
 (12:1يو+  12:3رإ)هي األرض البور التي تمتص الماخ بسرعة وال تشبع = أرض س تشبع ماء -2
مااا . صال إليهااا وعند اذ تكاي مرغماةهاي ساتحرق كال شااا وتظال تلاتهم حتاى يفاار  كال ماا يمكان أن ي= النـار -1

ال تثمار فارح ( رحام عقايم)وال تثمر ( أرض ال تشبع ماخ)أجمل هذه المواصفاي لشهوة اإلنسان فهي ال تشبع 
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. وهاو مااض  إلاى الهاوياة. ونهاياة الشاهواني أو كال ماا لدياه سايحترق بالناار. حقيقي أو إرواخ حقيقي أو راحة
 .الشهوة ال تشبع

 
ُرَها ُغْرَباُن اْلَواِدي، َوتَْأُكُلهَ 37" -(:37)آية    ".ا ِفرَاُخ النَّْسرِ اَْلَعْيُن اْلُمْسَتْهِزَئُة ِبَأِبيَها، َواْلُمْحَتِقَرُة ِإَطاَعَة ُأمَِّها، تَُقوِِّ

 مصير الخطاة

ترام الوالدين ألن والحكيم اختار بالذاي خطية عدم إح. هنا تطبيق أو تحذير أو إنذار بأن مصير الخطاة بشع
وهناك حقيقة مشهورة فالغربان والنسور وغيرها من الجوارح تبدأ . من ال يحترم الوالدين لن يحترم هللا نفسه

والمتمرد الساخر بوالديه . هجومها على فرا سها بقلع عيني الفريسة حتى تصب  عاجزة ال تستطيع الهرب
والحظ أن العين استهزأي بوالديها لذلك ستكون أول ضربة للعين .  ه وسيكون بال حمايةسيصاب بضرباي أعدا

المستهز ة، وبعد أن يفقد المستهزئ بصره يصير عرضة ألعدا ه وبال حماية وال يستطيع الهرب بل يتخبط في 
 . "لهم عيون وال يبصرون "وكل خاطا معاند يفقد استنارته وينطبق عليه قول الكتاب . الظالم

 
َماَواِت، َوَطِريَق َحيٍَّة َعَلى 39: َثاَلَثٌة َعِجيَبٌة َفْوِقي، َوَأْرَبَعٌة َس َأْعِرُفَها38" -(:21-38)اآليات  َطِريَق َنْسٍر ِفي السَّ

َأَكَلْت َوَمَسَحْت َفَمَها . اِنَيةِ َكذِلَا َطِريُق اْلَمْرَأِة الزَّ 21. َصْخٍر، َوَطِريَق َسِفيَنٍة ِفي َقْلِب اْلَبْحِر، َوَطِريَق َرُجل ِبَفتَاةٍ 
 ".«!َما َعِمْلُت ِإْثًما»: َوَقاَلتْ 

 
 إبليس قوة خفية تعثر الناس

الخطياة تساعى باال توقاي وراخ اإلنساان الحكايم يارى أن موضاع العجاب فاي هاذه األشاياخ  ...أربعة أشياء عجيبـة
 .أنها ال تترك أثرًا يدل عليها

 .ال يستطيع أحد تعقبه بعد أن يطير أو يضبطه فال أثر يتركه -:النسر في الهواء -1
 .الحية ال تترك أثرًا على الصخور يستدل به على مكانها -:حية على صخر -3
 .والسفينة ال تترك أثرًا في الماخ -:سفينة في البحر -2
ولكان . ة تغاوي رجااًل بري اًا وتساقطهقطعًا فهناك رجل يغوي فتاة بري ة ويسقطها وهناك امرأ  -:فتاة تغوي رجل -1

(. 11-:::زك)المقصود هنا هو تعبير عن الخطية عمومًا وكيي أنها تسعى وراخ كل برئ لتغويه وتساقطه 
وهاي . والمرأة الزانية تذهب لتبحث عن ضحية جديدة لها مثل النسر الذي يبحث عن فريسة منطلقًا فاي الجاو

وهاي تسالك وساط أخطاار كماا تسالك . ثعبان أمام الضحية لتغويهتبذل كل جهدها لتخدع ضحيتها وتتلون كال
بال تنادفع الضاحية وقاد تملكتهاا الشاهوة . سفينة وسط البحار بل هي تنتشر في كال العاالم المشاار لاه بالبحاار

هنا سر اإلثم وأعماق الشيطان ودها اه الاذي . غير عاب ة بأي أخطار بعد أن فقدي حكمتها وراخ هذه الشهوة
أكلــت والحااظ وقاحااة الزانيااة بعااد أن أسااقطي الضااحية البري ااة . اإلنسااان المخااادع فيغويااه ليسااقطيسااتغل قلااب 

هناا . فهي لم تشعر بأي إثام فيماا عملتاه وهكاذا إبلايس ومان يساتخدمهم. ومسحت فمها وقالت ما عملت إثماً 
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تاراه، فهاو قاوة نرى الساعي العجياب الاذي ال يعاري كلال وال ملال إلبلايس وراخ كال نفاس ولان تعاري أثااره ولان 
والخطيااة منتشاارة فيااه، فااي كاال . والبحاار هااو إشااارة للعااالم عموماااً . خفيااة عجيبااة تسااعى وراخ كاال باارئ لتسااقطه

 .مكان
 

َتْحَت َعْبٍد ِإَذا َمَلَا، 22: َتْحَت َثاَلَثٍة َتْضَطِرُب اأَلْرُض، َوَأْرَبَعٌة َس َتْسَتِطيُع اْحِتَماَلَها23" -(:23-23)اآليات 
َجْت، َوَأَمٍة ِإَذا َوَرَثْت َسيَِّدَتَها23ِإَذا َشبَع ُخْبزًا،  َوَأْحَمقَ   ".َتْحَت َشِنيَعٍة ِإَذا َتَزوَّ

  .اًل لخطيتهاإلنسان الترابي الخاطَ يصير غير محتمَ .... أربعة أشياء س تحتمل
فهذه األربعة . ةوالخطية لها سطوة وسلطان خصوصا لمن أهمل وتراخى وبدأ طريق السقوط ، فحين ذ تذله الخطي

 .تشير لسلطان الخطية 
الحكيم يذكر هنا أربعة أشياخ بسببها تضطرب األرض ومنها الناس ي نون كأنهم تحاي حمال ثقيال، هاي أشاياخ ال 

 .حتمالهاإيمكن 
ومثال هاذا . العبد ال يملك قطعًا إال بعد مؤامرة خياناة ضاد الملاك الحقيقاي(. 2:38)راجع  -:عبد صار يملا -1

وهااااذا يشااااير للجسااااد الااااذى ماااان  .يصااااب  أقسااااى األسااااياد، كالعاصاااافة الكاسااااحة، طاغيااااة متعسااااي بااااال مبااااادئ
 .المفروض أن يكون عبدًا لنا ، فذذا خضعنا لشهواته يستعبدنا هو ويذلنا 

أي اغتنااي وتااوفر لااه الكثياار، فااذذ هااو يتقلااب فااي الااوفرة يحتقاار المعااوزين ومثاال هااذا  -:شــبع خبــزاً  أحمــق إذا -3
 .يطلب احترامًا مبالإ فيه

وألنهاا لهاا مازاج . هذه بداًل من أن تشكر هللا الذي وفر لها بيتًا لتحياا، وتساعد زوجهاا  -:الشنيعة إذا تزوجت -2
. يااة وتزياد مشاكسااتها فتقاوض ساالم البياي وهنااخ عا لتهااحقود محب لفنتقاام فهاي ال تحتمال مسا ولياي الح

 .وروحيا فهذه تشير لمشاغباي الجسد  .طباعها بغيضة مشاكسة= شنيعة
فهاي أماة أخاذي تساتميل عواطاي " أمة إذا أخاذي مكاان سايدتها"تترجمها السبعينية  -:أمة إذا ورثت سيدتها -1

وقاد يكاون المعنااى . الزوجاة األصالية وأوالدهااا سايدها حتاى تزوجهااا فاذذا حادث وصاااري سايدة المنازل، تقصااى
 .أنها خادمة وصاري سيدة بالوراثة

وهكااذا فاإلنساان الترابااي األصاال وقااد . الً األربعاة األشااياخ يشاايروا لمان كااان حقياارًا وارتفاع وكيااي يصااب  غيار محااتم  
ال يحتمااال اإلنساااان  بااال اإلنساااان الخااااطا. رفعاااه هللا وأعطااااه سااالطانًا علاااى الخليقاااة، وساااقط وصاااار غيااار م حاااتم الً 

وبعاااد أن رفعناااا المساااي  بعاااد أن كناااا عبيااادًا مرفوضاااين ( :-1:2هاااو+  :-3:1هاااو)الخااااطا فكياااي يحتملناااا هللا 
تخذنا عروسًا له، بل أعطانا ميراثًا فلنحذر أن نتكبر حتى ال نسقط ونكون أشانع فاابن . وأعطانا أن نملك ونشبع وا 

 .ابن هللا كمل  إذا فسد يداس من الناس .هللا حين يسقط يصير أشنع من الغريب إذا سقط
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النَّْمُل َطاِئَفٌة َغْيُر َقِويٍَّة، َولِكنَُّه 25: َأْرَبَعٌة ِهَي اأَلْصَغُر ِفي اأَلْرِض، َولِكنََّها َحِكيَمٌة ِجدًّا24" -(:28-24)اآليات 
ْيفِ  ْخرِ اْلِوَباُر َطاِئَفٌة َضِعيَفٌة، َولِكنَّ 26. ُيِعدُّ َطَعاَمُه ِفي الصَّ اْلَجرَاُد َلْيَس َلُه َمِلٌا، 27. َها َتَضُع ُبُيوَتَها ِفي الصَّ
 ".اْلَعْنَكُبوُت ُتْمِسُا ِبَيَدْيَها، َوِهَي ِفي ُقُصوِر اْلُمُلواِ 28. َولِكنَُّه َيْخُرُج ُكلُُّه ِفَرًقا ِفَرًقا

 ليخلصنصيحة لكل مؤمن ... أربعة أشياء صغيرة
رأينا الحقير الذي صار عظيمًا وتصري تصرفاي ردي ة وهنا يعطينا الحكيم مثال فقد . هذه اآلياي عكس السابقة

 .بأربعة أشياخ صغيرة جدًا ولكنها حكيمة جدًا لنتعلم منها
وكثيار . ستعداد للمساتقبل، فهاو يساعى فاي الصايي ليخازن طعاام الشاتاخجتهاد واإلحكمة النمل هي اإل: النمل (1

ونصايحة الحكايم هاي أن . من الناس يعملون بجاد فاي شابابهم لياوفروا كمياة مان الماال تانفعهم فاي شايخوختهم
وعليناا أن ال نضايع أياام شابابنا  .والنملاة ال تضايع أياام الصايي عبثااً . نفعل ذلك روحيًا ونعمال ونجاد ألباديتنا

وما يستدعى احترام اإلنسان ليس حجمه أو غنااه بال . عبثًا، ألن هذا السن هو سن الجهاد واإلمتالخ الروحي
 . عمله وكفاحه وجهاده، والحظ أن هللا يوفر للنملة طعامها ولكن عليها أن تجتهد

وبسبب رجليه المستديرتين اللينتاين ال يساتطيع أن  هو حيوان صغير يشبه األرنب حجمًا وشكاًل ولوناً : الوبار (3
وناموساايًا فالوبااار ماان الحيواناااي النجسااة (. 18:131مااز)يحفاار ولااذلك هااو يلجااأ لشااقوق الصااخر يحتمااي بهااا 

ذا فهمناا أن . فهاو يارى نفساه ضاعيفًا فيختباا فاي شاقوق الصاخر. ألنه يجتار لكناه ال يشاق ظلفااً ( 11::ال) وا 
ون درس الوباااار أن نلجاااأ فيكااا( 1:13كاااو1)والصاااخر يشاااير للمساااي  ن الخااااطا الوباااار الااانجس يشاااير لفنساااا

 (.38:11مي)ونحتمي ونثبي في المسي  فنستري  
ويسامى الجاراد جايش . يخرج فرقاًا فرقاًا باال قا اد منظاور، ال يازاحم أحاد اآلخار، هام كاالجنود المنظماين: الجراد (2

خاضااعين ألوامار رأس الجسااد غيار المنظااور أي وهكاذا علااى شاعب هللا أن يعيشااوا فاي محباة (. 3::3ياؤ)هللا 
 (.2:2+ 13:1كو1)المسي ، يحيا بال إنقساماي وال خصام 

غالباًا )وهاو يساتخدم قدمياه األمااميتين كماا لاو كاناي يادين يمساك بهاا طعاماه . يصنع ستا ر دقيقة: العنكبوت (1
حتااوي علااى سااا ل لاازج، ولهااا تحااي كاال إصاابع ماان أقاادامها كاايس كاإلساافن  ي. ويقاابض عليااه ويلتهمااه( الااذباب

ودرس العنكباوي هاو أن نمساك فاي . بذفرازه يستطيع العنكباوي أن يمساك بيدياه فاي األساط  الناعماة الملسااخ
ومان المالحاظ أن الحكايم ياتكلم عان العنكباوي فاي قصار الملاك النظياي وهاذا شاا غيار . قصر الملك بأيدينا
بياااي هللا قصااار الملاااك، بياااي المساااي  أي وهكاااذا نحااان الخطااااة ال نساااتحق أن نوجاااد فاااي . مناساااب وال يحااادث

ونقاول .. ولكن المسي  من محبته أوجدنا فاي قصاره فلنمساك ونتمساك بذيماان فاي المساي  وفاي بيتاه.. كنيسته
ونالحااظ قيمااة الجهاااد . نمسااك فيااه بذيمااان فلاايس لنااا سااواه(. 1:2نااش" )أمسااكته ولاام أرخااه"مااع عااروس النشاايد 

 .فالعنكبوي بنى بيته بجهاده
ونالحظ أن هللا يحمي هذه المخلوقاي الضعيفة التي يطاردها اإلنسان ليقتلها، وهكذا سيحمي هللا اإلنسان الذي 

وعلى كل مؤمن أن يتعلم الدروس من هذه الحشراي الجهاد . يشعر في نفسه أنه ضعيي ويحتاج حماية هللا
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وأن نتمسك ( الجراد)خاضعين للمسي   كجسد واحد وأن نحيا في محبة( الوبار)واالحتماخ بالمسي  ( النمل)
 (.العنكبوي)بذيمان وثقة في المسي  وكنيسته 

 
َاأَلَسُد َجبَّاُر اْلُوُحوِش، َوَس 31: َثاَلَثٌة ِهَي َحَسَنُة التََّخطِّي، َوَأْرَبَعٌة َمْشُيَها ُمْسَتْحَسنٌ 29" -(:33-29)اآليات 

اكِ 33َيْرجُع ِمْن ُقدَّاِم َأَحٍد،   ".َلِة، َوالتَّْيُس، َواْلَمِلُا الَِّذي َس ُيَقاَومُ َضاِمُر الشَّ
 طريق اإلنسان الخاطَ للسماء فداء المسيح.... أربعة مشيها حسن

نتهي اآلياي السابقة بوجود العنكبوي في قصر الملك والوبر في الصخور، وهذا يشير لفنسان الضعيي إ
وقارن مع ( 11:2رؤ)ًا ومكانًا في عرشه إن غلب النجس الذي أعطاه هللا أن يحتمي به بل يكون له نصيب

ولكن كيي حصل اإلنسان على هذا؟ هناك طريق واحد . "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوياي"( 3::أي)
وحيد هو فداخ المسي  وعمله الكفاري على الصليب ثم قيامته منتصرًا على الموي وهذا ما تشرحه هذه اآلياي 

 .ببساطة عجيبة
 أي طريقة سيرها حسنة فيها قوة وتصميم وعدم تراجع = مشيها مستحسن.. خطيحسنة الت

دة وثبااي جاارئ ال يتراجاع إشااارة للمساي  الملااك ؤ ملاك الغابااة، مشايته فيهااا عظماة وأبهااة وتا. هااو الملاك: األسـد (1
 (:::رؤ" )األسد الخارج من سبط يهوذا"
وقاال . سم كناية عان حياوان غيار معارويإوهو " متمنطق الحقوين"وردي الكلمة في العبرية : ضامر الشاكلة (3

وقااال الاابعض . الصاايد الااذي يسااعى وراخ فريسااته برشاااقة حتااى يااأتي بهاااالاابعض أنااه الكلااب الساالوقي أي كلااب 
. ولكان الكلماة والتسامية تنطباق علاى كال مخلاوق يتصاي بالرشااقة والخفاة. الزراي، إال أن كل هاذه تخمينااي

،  1:13عاب)ومتمنطق الحقوين هو يستعد لعمل ما، ال يهدأ حتى يصل إلى غرضه، وهذا ماا فعلاه المساي  
 رقااد شاامَّ "قااال عنهااا إشااعياخ النبااي  هااذه. ي  يمنطااق حقويااه أي يسااتعد لعماال التجسااد والفااداخوكااون المساا(. 3

وعلااى كاال مااؤمن أن يكااون هكااذا مجاهاادًا ساااعيًا (. 3::13إش)وفااي هااذا إشااارة للتجااد " الاارب عاان ذراع قدسااه
 .وهكذا أكل الشعب ذبيحة خروي الفص ( 3،  1:13عب+  11،  12:2في)

بل من . والتيس من صفاته أنه يتقدم القطيع في عظمة ويقود القطيع(. :1ال)فارة كان يقدم ذبيحة ك: التيس (2
وبهذا يكون التيس إشارة للمسي  (. 18:131مز)صفاته أنه يتسلق األماكن العالية رافضًا الوديان المنخفضة 

  أن يقادم وعلاى كال ماؤمن مان قطياع المساي. وكاان ساابق لناا ويقودناا للساماخ السماوي الذي قدم نفسه ذبيحة
 . (2-1:2كو)نفسه ذبيحة حية ويحيا بفكر سماوي 

هاو غالاب وشاعبه معاه . هو المسي  خارجاًا فاي قوتاه باال مقاوماة. وتترجم وجيشه معه : الذي س يقاوم الملا (1
نارى فاي هاذه اآليااي المساي  . هاو المساي  القاا م مان األماواي ليقيمناا ( .3:  :رؤ) "خرج غالبًا ولكي يغلب"

 .يتجسد ويقدم نفسه ذبيحة ويقوم ليخلص البشر الملك الذي
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ْن َتآَمْرَت، َفَضْع َيَدَا َعَلى َفِمَا، 32" -(:33-32)اآليات  أَلنَّ َعْصَر اللََّبِن ُيْخِرُج ُجْبًنا، 33ِإْن َحِمْقَت ِبالتََّرفُِّع َواِ 
 ".َوَعْصَر اأَلْنِف ُيْخِرُج َدًما، َوَعْصَر اْلَغَضِب ُيْخِرُج ِخَصاًما

نطقااي الحقااوين مسااتعدين مفااي جهادنااا محاااربين إبلاايس كأسااود متعلينااا أن نسااتمر  ، بعااد مااا عملااه المسااي  بفدا ااه
وهنااا دعااوة حتااى ال نتكباار أو نثياار . مقاادمين أنفساانا كااذبا   حيااة، أعضاااخ فااي جاايش الملااك الااذي ال يقاااوم ،دا ماااً 

ن تـــآمرت. خصااوماي ذا حااادث وساااقطنا فاااي الكبريااااخ فترفعاااي واغتااارري بنفساااك أو إن = إن حمقـــت بـــالترفع وا  وا 
فاذذا . هاو إقارار صاامي بلاوم الانفس= فضـع يـدا علـى فمـا. مكيدة ضد من أثاارك إنتقاماًا مناه شرعي في تدبير

ثارة المشاكل فلنقر ونعتري بخط ناا ووضاع . حتاى ال نخاصام أحاد. واجهنا أحد بأننا مخط ين فبداًل من المكابرة وا 
هناا دعاوة . نجاس نجاس اليد على الفم كاني بحسب الشريعة واجب على األبرص، أن يضع يده علاى فماه ويقاول

هاو أخارج أحسان ماا فياه = خـرج جبنـاً يعصـر اللـبن . لنا بأن نقي أماام هللا معتارفين بخطيتناا مثال المارأة الخاط اة
وبانفس المعناى فاذن = وعصر األنف يخرج دماً . حين يضرب بشدة ونحن نخسر أحسن ما فينا حين نتهي  ونثور

زاعاي والتي تصل للدم وبعدها خصام ال حل له، وعبد الرب الصدام والغضب سيخرج أحسن ما فينا بل تدخل الن
هاي . ونغضابه وبااألولى ال نخاصام هللا، أحسان ماا فياه فال يخسر هادوخه وساالمه وصاحته . ال يجب أن يخاصم

 .دعوة لفعتراي بأننا خطاة وأن نحيا بوداعة ومحبة
ألن الحكيم يري في هذا السالم . قوقنا هذه دعوة ألن نحيا في سالم علي قدر ما نستطيع حتي لو تركنا بعض ح

ثمر البر يزرع في السالم  "ن ننمو في حياتنا في المسي  ، وهذا هو نفس رأي معلمنا يعقوب الرسول انأكيفية 
لو ضربنا وان نسير الميل  ولنفس السبب دعانا المسي  ألن ندير خدنا(. 18:  2يع ") من الذين يفعلون السالم 

مكاننا إن نحاول قدر أن الحكمة في وصية المسي  ، فهو ال يدعونا ان نكون خانعين بل اآلولكن نفهم . الثاني
.ن نحيا في سالم لكي يكون لنا ثمارا للبر الذي صنعه المسي  وننمو روحياأ
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 للجدول عودة اإلصحاح الحادي والثالثون

 
ا، َعلََّمْتُه ِإيَّاُه ُأمُّهُ 3" -(:3)آية   " :َكاَلُم َلُموِئيَل َمِلِا َمسَّ

 :هنا أيضًا ينقسم المفسرين لقسمين في شخص لمو يل والرأيين هما
ولكنه أوحي له . ولكن ليس ملكًا على يهوذا فال يوجد ملك بهذا االسم. هو ملك على قبيلة مسا، ملك مجهول (1

 .بالروح القدس أن يكتب ما كتبه
وأن أمه بثشبع كاني تعلمه إياه كتعااليم . وقالوا هو كناية أيضًا عن سليمان. تعني مع هللا أو هلل لموئيلكلمة  (3

رشاداي ولكنه وضع هذه ال وهاؤالخ يفهماون كلماة مساا بمعناي . كلماي بهذه الصاورة باوحي مان الاروح القادسوا 
 .وحي أو وسيط الوحي

 
 "َماَذا َيا اْبِني؟ ُثمَّ َماَذا َيا اْبَن َرِحِمي؟ ُثمَّ َماَذا َيا اْبَن ُنُذوِري؟ 2" -(:2)آية 

يا ابن . لكًا قويمًا إذ ملك وهو شابهنا للتشديد على أهمية ما ستقول البنها ليسلك مس( مراي2)كلمة ماذا مكررة 
باان خطي تهااا، أن يكااون عالمااة غفااران هللا لهااا أن يعطيهااا إبنااًا ونااذري نااذورًا إربمااا هااي نااذري بعااد مااوي = نــذوري

بنها بحسب خاوي هللا، خاصاة بعادما أخبرهاا إبن شعري برضا هللا وغفرانه وقرري تنش ة ولما جاخ اإل. ألجل ذلك
بان الاذي أعطانياه الارب اساتجابة اإل= بـن نـذوريإ(. 13::3صام3)محباة خاصاة مان هللا بان لاه إناثان النباي اناه 

بنهااا بعااد أن عرفااي محبااة هللا إعتااادي بثشاابع أن تنااادي بااه إ ساام إوربمااا اساام لمو ياال هااو (. 11:1صاام3)لنااذوري 
فكاار جياادًا ألهميااة ماا سااأقول أ ،   أنااا.. تعنااي مااذا يجااب أن أقااول لاك( مااراي2)التااي تكارري  مــاذاو. الخاصاة لااه

ولكان إذا . فأناا أماك التاي تحباك أكثار مان الجمياع لاذلك أنصاحك وأعلماك= يا ابن رحمـي. ألنتقي الكالم المناسب
،  23:23)كنا قد رأينا في اإلصحاح الساابق عمال المساي  ماع الانفس أو ماع كنيساته ورأيناا فاي نهاياة اإلصاحاح 

الكنيسة األم التي تلد أوالدها فاي المعمودياة . والدهانصا   أخرى من الكنيسة أل نرى هنا.  بعض النصا   ( 22
والكنيساة األم فاي محبتهاا . وأوالدها هم أوالد نذورها فالكنيسة عروس المسي  هي مكرسة ومخصصة له(. رحمها)

فاسام  لموئيـل= يصاب  مكارس هلل أي هللأن كل مولود معمد يادهن باالميرون ونالحظ . بن من أوالدهاإتوصي كل 
ن اِذر لاه وعلياه أن يسالك  ، ق على كال مان تعماد وحال علياه الاروح القادس وصاار مكرساًا مخصصاًا هلللمو يل يطل

 .بحسب وصايا أمه الكنيسة وال يجري وراخ شهواي العالم ليظل ملكًا على نفسه
 

ِلْلُمُلوِا َيا َلُموِئيُل، َلْيَس ِلْلُمُلوِا  َلْيَس 4. َس ُتْعِط َحْيَلَا ِللنَِّساِء، َوَس ُطُرَقَا ِلُمْهِلَكاِت اْلُمُلواِ 3" -(:9-3)اآليات 
َة ُكلِّ َبِني اْلَمَذلَّةِ 5. َأْن َيْشَرُبوا َخْمرًا، َوَس ِلْلُعَظَماِء اْلُمْسِكرُ  َأْعُطوا 6. ِلَئالَّ َيْشَرُبوا َوَيْنَسْوا اْلَمْفُروَض، َوُيَغيُِّروا ُحجَّ

ِاْفَتْح َفَمَا أَلْجِل اأَلْخَرِس ِفي 8 .َيْشَرُب َوَيْنَسى َفْقَرُه، َوَس َيْذُكُر َتَعَبُه َبْعدُ 7. ْفسِ ُمْسِكرًا ِلَهاِلٍا، َوَخْمرًا ِلُمرِِّي النَّ 
 ".اْقِض ِباْلَعْدِل َوَحاِم َعِن اْلَفِقيِر َواْلِمْسِكينِ . ِاْفَتْح َفَماَ 9. َدْعَوى ُكلِّ َيِتيمٍ 
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وهي هنا توجهه أناه وهاو ملاك يقاود شاعبًا ال . لنساخ وللخمرربما أن أم سليمان الحظي أن إبنها في شبابه ميال ل
وهاذا ماا . وتحذير األم هنا هو تحذير ضد اإلفاراط فاي الجاري وراخ الشاهواي. يجب أن يكون هذا هو إتجاه حياته

. فذن سليمان لم يستجب لهذه الوصايا فساقط لكن لألسي. ( 11:11تث)سبق ونبه عليه موسى النبي لمن يملك 
فااالخمر ي ْظِلاام الفكاار . تحااذيراي هنااا أن ماان شاااخ أن يحكاام أمااة وشااعبًا عليااه أن يحكاام نفسااه أواًل ورغباتااهومعنااى ال

س تعــط حيلــا . وماان يشاارب بااذفراط يكااون عرضااة لنساايان الشااريعة وغياار ال ااق بااأن يحكاام شااعبه. ويشاال المواهااب
. ن يحفظاااه لااايحكم شاااعبهفهاااذه يجاااب أن يعطيهاااا هلل، وعقلاااه يجاااب أ. مالاااك وصاااحتك ووقتاااك وعواطفاااك= للنســـاء

هااي سااخرية ماان = يشــرب وينســى. إعطــوا مســكرًا لهالــا وخمــرًا لمــرى الــنفسالنساااخ الكثياراي = مهلكــات الملــوا
إعطوهاا لمان . والمعنى عوضًا عن أن تعطوا الخمر للملك فيسكر. الملك الذي يسكر فينسى الشريعة ويحكم ظلماً 

قطعاًا ال تعناي أن الخمار فياه عاالج للمظلاوم بال هاو ساخرية . (1،  :)واآليااي . ظلمهم في سكره لينساوا مظالماه
وأن على الملك أو من يقضاي . لتطلب إنصاي المظلوم( 3،  8)ولذلك تأتي اآلياي . من ملك ظالم بسبب سكره

ــر والمســكين= أن يكااون متنبهااًا لاايحكم بالعاادل فيهااتم بااذوي العاهاااي واأليتااام والمظلااومين ــيم والفقي  األخــرس واليت
 (31:1يع)نة الحقيقية هي افتقاد هؤالخ فالديا

على كل مسيحي خادم هلل أن يمتلا بالروح فيمتلا فرحًا وساالمًا ثام علياه أن يفايض وياوزع = إعطوا مسكرًا لهالا
فعطايا أوالد هللا هي ليسي عطايا مادية فقط بل عطايا روحية . فرحًا ومعرفة الرب لكل مري النفس ليفرحوا بالرب

إال أن اليهاود فهماوا هاذه اآلياة حرفياًا وطبقوهاا علاى المصالوبين المحكاوم علايهم . ألمين ويفرحاونهميعزون بها المتا
 : عمومًا ملخص وصايا الكنيسة ألوالدها هي. بالموي فكانوا يسقونهم خاًل كما فعلوا مع المسي 

 (.النساخ رمز لها)االبتعاد عن الشهواي  -1
 (. الخمر رمز لها)االبتعاد عن األفراح العالمية  -3

 .ومن يفعل سيتذوق األفراح الروحية واللذاي الروحية
وهكاذا قاال . فهذه اآلياي موجهة لنا ( ::  1رؤ)ونالحظ أن أوالد الكنيسة هم أوالد هللا ، وهللا جعلنا ملوكا وكهنة 

، فاااالمؤمنين ( 31 – 18:  :أي...)ال تسااكروا باااالخمر الااذى فيااه الخالعااة بااال إمااتألوا بااالروح " بااولس الرسااول 
الذين صاروا ملوكا عليهم أال يستعملوا الخمر كوسيلة لكى يفرحوا ، فهناك وسيلة أخرى للمؤمن بها يفرح وهى أن 

أالمااه فااالروح القاادس هااو الااروح  يمتلااا بااالروح الااذى ماان ثماااره الفاارح ، وال معنااى أن المااؤمن يشاارب الخماار لينسااى
فاالخمر هناا رماز للفارح ، ومار الانفس لان يعزياه ساوى = ى النفسإعط مسكرا لهالا وخمرا لمرِِّ أما القاول . المعزى

. الفرح الروحى الذى يعطيه الروح القادس ، وهاذا دور الكنيساة أن تعلام أوالدهاا طرياق اإلماتالخ مان الاروح القادس 
أن يساكن الاروح القادس فاى الماؤمنين فلام يكان عنادهم ساوى أن يفرحاوا باالخمر وأطاياب أما فى العهد القاديم وقبال 

 .الطعام 
 

 :المرأة الفاضلة (33-31)اآليات 
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بيتًا تبدأ بالحروي األبجدياة  33وهذا الجزخ هو بمثابة قصيدة شعرية من . موضوع هذه اآلياي هو المرأة الفاضلة
وهو أسلوب يستخدمه العبرانيون واستخدم في الكتااب . ألبجدية العبريةفكل آية هي بيي يبدأ بحري من ا. العبرية

+  13،  3:3تااي1)وملخااص هااذه اآلياااي تجااده فااي العهااد الجديااد فااي ( رمياااخإمراثااي +  113مزمااور )المقاادس 
وماان هااي الماارأة الفاضاالة إال الكنيسااة عااروس المسااي  التااي جعلهااا كنيسااة مجياادة ال دنااس فيهااا وال ( :-1:2بااط1

هااذه الماارأة الفاضاالة هنااا رمااز للكنيسااة التااي فااداها المسااي  بدمااه (. 31،  :3:  :أي)قدسااة بااال عيااب م.. غضاان
ذا . ليطهرها  .كما يرضيه يجد فيها فرحه وهي تجد فيه كفايتها، هي ميراثه وهو كل شا لها سلكيوا 

فماان يساالك بالحكمااة ساايكون هااو عااروس . هااذه اآلياااي فااي نهايااة ساافر األمثااال ساافر الحكمااة فااي منتهااى المناساابة
فنجاد فاي . السفر كله يحدثنا كيي نسلك بحكمة ولكن اإلنساان الخااطا فشال فاي أن يسالك بهاذه الحكماة. المسي 

لمسااي  الفاادا ي لفنسااان نجااد عماال ا( 23)فااي إصااحاح . عماال المسااي  ونجااد هنااا عااروس المسااي ( 23)إصااحاح 
نجاد مواصافاي ( 21)وفاي إصاحاح . الذي فشل في إقتناخ الحكمة فنزل له المسي  ليعطيه نفساه، ليعطياه الحكماة

 .من يقبل المسي  ويثبي فيه ويصير عروس للمسي 
 

ََ 31" -(:32-31)اآليات  ِبَهـا َيِثـُق َقْلـُب َزْوِجَهـا َفـاَل َيْحتَـاُج 33. ِاْمرََأٌة َفاِضَلٌة َمْن َيِجُدَها؟ أَلنَّ َثَمَنَها َيُفوُق الِِل
 ". َتْصَنُع َلُه َخْيرًا َس َشرًّا ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتَها32. ِإَلى َغِنيَمةٍ 

  ... تحب زوجها/ نشيطة/ يمكن االعتماد عليها/ خدومة/ عفيفة/ محبة/ وفية= فاضلة
الكثيار، فاال يحتااج زوجهاا لغنيماة أو أشاياخ نفيساة  هي قنوعاة ال تطلاب وال تكلاي زوجهاا= يحتاج إلى غنيمة الف

هاي قانعاة بأقال القليال فهاي " معاك ال أرياد شاي ًا فاي األرض"والنفس التي أحبي المساي  تقاول لاه . غالية ليرضيها
، وهال بعاد أن  وجدي من تحبه نفسها، اللؤلؤة غالية الثمن، أي المسي ، فهل تطلاب أي شاا ماادي تعلام أناه فاان  

 .كنزا يجهد نفسه فى البحث عن قروش وجد إنسان
 

َتْجِلـُب َطَعاَمَهـا ِمـْن . ِهَي َكُسُفِن التَّاِجرِ 34. َتْطُلُب ُصوًفا َوَكتَّاًنا َوَتْشَتِغُل ِبَيَدْيِن رَاِضَيَتْينِ 33" -(:35-33)اآليات 
 ". َفِريَضًة ِلَفَتَياِتَهاَوَتُقوُم ِإِذ اللَّْيُل َبْعُد َوُتْعِطي َأْكاًل أَلْهِل َبْيِتَها وَ 35. َبِعيدٍ 

التاي تاأتي محملاة بسابب تجارتهاا  كسـفن التجـاروهاي . نرى هنا صورة خدمة المحبة فهاي تخادم أهال بيتهاا بياديها
وهكذا جال الرسل ليبشروا العالم وأتوا بكل هؤالخ الماؤمنين وربحاوا كال هاذه النفاوس للمساي  بتجاارتهم أي . الرابحة
ولكاان الحااظ تعااب خاادام الكنيسااة فهاام .. (. األساارار/ كلمااة هللا)مااًا مشاابعًا ألودالهااا والكنيسااة تعطااي طعا. كاارازتهم

ذ الليل بعد= يقومون مبكراً  لتعطاى حارارة روحياة =  الصـوف. هي كنيسة سااهرة علاى أوالدهاا وتصالي ألجلهام= وا 
مااان هاااذا  33،  31راجاااع آيااااي . أبااايض اللاااون إشاااارة للبااار فالكنيساااة تااادعو أوالدهاااا للتوباااة =  الكتـــان. ألوالدهاااا 
 .اإلصحاح 

 
 ". َتتََأمَُّل َحْقاًل َفتَْأُخُذُه، َوِبَثَمِر َيَدْيَها َتْغِرُس َكْرًما36 " -(:36)آية 
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المرأة الذكية تضاعي مقتنياي زوجها، حقوله وأمالكه لضمان مساتقبل أوالدهاا الاذين سايتزايد عاددهم وسايحتاجون 
 .د المؤمنين، ولذلك تتاجر بوزناتها وال تخفيها في الترابوالكنيسة سيتضاعي فيها عد. إلى أراضي أكثر

 
 ".ُتَنطُِّق َحَقَوْيَها ِباْلُقوَِّة َوُتَشدُِّد ِذرَاَعْيَها37" -(:37)آية 

 .وكلمة الرب تسيطر على أحقاخ ذهنها. هي نفس مكرسة مستعدة دا مًا للخدمة
 

َُ ِفي اللَّْيلِ سِ . َتْشُعُر َأنَّ ِتَجاَرَتَها َجيَِّدةٌ 38" -(:38)آية   ".رَاُجَها َس َيْنَطِف
 .والكنيسة نور للعالم وسط ظلمته. هي ساهرة دا مًا لذلك ال تطفا سراجها

 
ا ِإَلـى َتْبُسُط َكفَّْيَها ِلْلَفِقيِر، َوَتُمـدُّ َيـَدْيهَ 21. َتُمدُّ َيَدْيَها ِإَلى اْلِمْغَزِل، َوُتْمِسُا َكفَّاَها ِباْلَفْلَكةِ 39" -(:23-39)اآليات 
 ".َس َتْخَشى َعَلى َبْيِتَها ِمَن الثَّْلِج، أَلنَّ ُكلَّ َأْهِل َبْيِتَها َسِبُسوَن ُحَلالً 23. اْلِمْسِكينِ 
هااي تكسااو الجميااع، لاايس فقااط أهاال بيتهااا باال كاال . هااي رأس المغاازل التااي تمسااك بهااا الخاايط عنااد الغاازل= الفلكــة

والكنيساة بخادمتها ال تخااي علاى . قد غزلي لهام ماا يادف هم فهي= س تخشى على بيتها من الثلج. مسكين وفقير
 .أوالدها من أيام البرودة الروحية

 
َياتٍ 22" -(:22)آية   ". ِلْبُسَها ُبوٌص َوُأْرُجوانٌ . َتْعَمُل ِلَنْفِسَها ُمَوشَّ

هو لبس  فالبوص هو الكتان األبيض. هذا عمل نعمة المسي  أن كسانا براً = لبسها بوص .جهاد= تعمل لنفسها
 .إشارة للفضا ل =  موشيات .كنيسة ملوك وكهنة= لبس الملوك= وأرجوان. الكهنة وهو رمز الطهارة

 
 ".َزْوُجَها َمْعُروٌف ِفي اأَلْبَواِب ِحيَن َيْجِلُس َبْيَن َمَشايِخ اأَلْرضِ 23" -(:23)آية 

الاذي يحترماه كال ملاوك األرض فهاو . والمسي  عريس الكنيسة هو الاديان. القضاة يجلسون في األبواب= األبواب
لكي يرى الناس أعماالكم الصاالحة "والحظ أن المرأة حين تكون مواصفاتها كهذه يحترم الناس زوجها . ملك الملوك

 ".ويمجدوا أباكم الذي في السمواي
 

 ". َتْصَنُع ُقْمَصاًنا َوَتِبيُعَها، َوَتْعِرُض َمَناِطَق َعَلى اْلَكْنَعاِنيِِّ 24" -(:24)آية 
 .تصنع للغرباخ فهي لديها فا ض للغير

 
 ".اآلِتي َوَتْضَحُا َعَلى الزََّمنِ اَْلِعزُّ َواْلَبَهاُء ِلَباُسَها، 25" -(:25)آية 

ــزمن اآلتــي. هااي تلاابس الاارب يسااوع، هااو قداسااتها وبرهااا= العــز والبهــاء لباســها ــى ال هااي ال تخشااى  تضــحا عل
 .لملوكعريسها هو ملك افالمستقبل أو الغد وكيي تخشى 
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 ". َتْفَتُح َفَمَها ِباْلِحْكَمِة، َوِفي ِلَساِنَها ُسنَُّة اْلَمْعُروفِ 26" -(:26)آية 

  .تنسكب النعمة على شفتيها بكلماي محبة ورحمة ولطي وشهادة للمسي  وعمله
 .فالرحمة هى قانون الخدمة . الرحمة والشفقة = المعروف.    قانون = ُسنِّة
 

 ".ُب ُطُرَق َأْهِل َبْيِتَها، َوَس تَْأُكُل ُخْبَز اْلَكَسلِ ُترَاقِ 27" -(:27)آية 
 .الكنيسة تهتم بحياة كل واحد في جهاد دون كسل، حتى ال ينحري أحد ويغويه عدو الخير

 
ُبوَنَهـا28" -(:29-28)اآليات  َعِمْلـَن َفْضـاًل، َأمَّـا  َبَنـاٌت َكِثيـرَاتٌ »29: َزْوُجَهـا َأْيًضـا َفَيْمـَدُحَها. َيُقوُم َأْوَسُدَهـا َوُيَطوِِّ

 ".«َأْنِت َفُفْقِت َعَلْيِهنَّ َجِميًعا
حينما يكبر أوالدها سيشهدون لها، ربما تؤدب الكنيسة أوالدها ولكن هذا من محبتها، ومتى كبر األوالد سيشعرون 

ال التااي ساابقي لقااد فاقااي الكنيسااة اليهاود واألماام وكاال األجياا أنــت فقــت علــيهن. بقيماة مااا قدمتااه لهاام أمهاام الكنيساة
 (.::31أي)وهذا ما قيل عن الكنيسة ( قبل دعوة إبراهيم)اليهود 

 
َأْعُطوَهـا ِمـْن َثَمـِر 33. اَْلُحْسُن ِغش  َواْلَجَماُل َباِطٌل، َأمَّا اْلَمْرَأُة اْلُمتَِّقَيُة الـرَّبَّ َفِهـَي ُتْمـَدحُ 31" -(:33-31)اآليات 

 " .ِ ِفي اأَلْبَوابِ  َيَدْيَها، َوْلَتْمَدْحَها َأْعَماُلَها
ونالحااظ أن هللا ال يهااتم . ناارى هنااا الساار فااي جمالهااا أنهااا تتقااي الاارب، وهااذا بدايااة الحكمااة، محااور ساافر األمثااال

 . بالمظاهر الخارجية إنما القلب الذي يتقيه
ها العبد نعمًا أي"هذه الكنيسة األمينة أو النفس األمينة ستسمع صوي عريسها يقول لها = أعطوها من ثمر يديها

فهل يندم أحد على ليالي .. فلننظر إلى ثمر أيدينا ألننا سنأخذ منه" إدخل إلى فرح سيدك.. الصال  األمين
 .السهر والجهاد


