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 عودة للجدول مقدمة سفر الجامعة

 
 :معنى كلمة الجامعة -1

. مممةةع إوالكلمةةب مرنةةم . ومرنعهةةع  مممةة  qahalوهةةم مقةةمنب مةةل ال رةة  " Qohelethكوه ل ةة  "الكلمةةب لعلرلة ةةب 
أي مممةةة  أو  Ecclesiaوالكلمةةةب مةةةعنوال لةةةل الكلمةةةب ال ونعن ةةةب  Ecclesiastesسةةةل السةةة ة إولعإلنمل ز ةةةب نمةةة  

 .وهاه الكلمب ال ونعن ب مرنم لعلرةل ب كن سب. مممع إ
لةةعا الكن سةب ومرلمةةم ال نةةو  أل أم ة  إولنةة  ". كةة ل المعمرةب الةةل  او  الملة "كعمة  السةة ة  نةو  نمةة  ( 1:1)وفةم 

 سل معل المل  هو كعم  الس ة، ولكل لمعاا أطل  للى ن سه اسل المعمرب؟
ومةعا المعن ة   اللةب . فنةو مةعم  أقةوا (. 11، 2:19)ةلمع مرنم أنه  مم  فم هاا الس ة أقوااًل حك مب    .أ 

  .لل كث ة الةوا عت" الةاو ب"للى الملعلغب كنولنع 
 .مع  كمله هنع هو ن صب حكممه ونلةامه الرمل ب المى ممرنع ن   ح عمه  .  
ألطةةعه حكمةةب لم لةةب، وهةةو أو  مةةل لنةةى ل مةةًع  ، و  (. 92،  91:19صةةل9)سةةل معل هةةو محلةةو     .ج 

نحةةة  إلةةى الرلةةع ل الوثن ةةب و ؤنةةا هةةاا السةة ة  ل ةة  للةةى مولةةب سةةل معل وةمولةةه إلةةى الكن سةةب . لكنةه لةةع  وار
 .المعمرب أي إلى قر  الة  أو ممعلب الة 

 حة  كة  ولكةم  ، ةلمع كم  سل معل هاا الس ة ل نصح ك  مل  سمره أال  س ة فم طة ة  النط ةب مثلةه .  
وةلمةع . نعطئ معئه لكم  رو  إلى ح عل الكن سب المعمرب، وهو  كق  لك  مل  سةمره لطة ل هةاه الح ةعل

كعل  مم  القر  لة رهنل و نةاةهل لنةاه ااقةوا  فسةمى سةل معل المعمرةب انةه كةعل  ممة  القةر  لنة   
وكعل . فم أوانة أ عمههاا فنل الكث ة ل أل سل معل مع   وةلمع لسل . ( 29:99لو)وولهنل منعطلمنل 

 . هاا الس ة هو ثمةل لو مه ومولمه لر  إنغمعسه فم الملاات ال ن و ب واةملعطه لنسعا وثن عت
هنع  مل قك  فةم أل سةل معل كعمة  هةاا السة ة ولكننةع أةاا ال  رمة  لنةع كث ةةًا والمرمةاة ل أقةعةوا لومةو   -9

كلمعت أمنل ب فم الس ة ولكل  ةم  هاا لرقةل سل معل م  نسعا أمنل عت ولكثةل الممعةل م  ك  أمةل الرةعلل 
 .وان معح إسةائ   للى ك  الرعلل وثنعفعمه فم أ عل سل معل

 :الجامعة موضوع سفر -2
سةة ة المعمرةةب هةةو سةة ة إنسةةعل ف لسةةو  حكةة ل  مةةو  لعحثةةًع لةةل السةةرع ل، أو ك ةة   ح ةةع اإلنسةةعل سةةر  ًا فةةم هةةاا 
الرعلل، ومةع  المعمرةب ل نملةة كة  أسةعل   الممة  الحسة ب والرن ن ةب، لة حكل لن سةه هة  ألطمةه هةاه الممة  السةرع ل 

ولةال  ال مؤنةا . نملعةامةه الرمل ةب فةم سةنى ح عمةه المنمل ةبإنملةعةات  ركةف ف ةه سةل معل إإاًا هةو سة ة .  الحن ن ةب
ك  آ ب فم هاا الس ة للى أننع آ ب نطلننع لمل ًع فم ح عمنع، فسةل معل  حكةم نلةامةه المةم سةل  ومةلنةع ثةل  نةو  

سةمن ال آ ةب إولةال  ننةو  هنةع أل مةل النطةة مة ًا . أنه وم  أننةع لعطة  أي لةل مرطةه السةرع ل المةم كةعل  مصةوةهع
 .اح ل نرمم  لل نع مل هاا الس ة أو مل الكمع  المن ف لمومًع ولعانص هاا الس ةو 
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 :أمثلة لخطورة استخدام اآلية الواحدة من هذا السفر

لةو طلننةع هةاه ا  ةب نمة  (. 91:9)ةى ن سةه ن ةةًا فةم مرلةه مل أل  عك  و قةة  و  ة ل ف لإلنسعل ن ة     .أ 
طة ةة  مةة مة لح عمنةةع، أي طة ةة  اإلنغمةةعف فةةم   كةةول هةةاا، فونمممةة  أنةةه  مةة  لل نةةع أل نعكةة  ونقةةة  

 .اللاات
وطلنةًع لنةاه ا  ةب ( 91:9)كة  المرة  الةاي مرلةت ف ةه محةت القةمف  ف مةلعأمر  قللم   فمحولت لكم  .  

. فإنةةه للةةى اإلنسةةعل أل  كةة  لةةل منةةع ه فةة  فعئةة ل والكةة  لعطةة  وال من رةةب( مةةث  9:  7(وغ ةهةةع كث ةةة 
ل  قع  لرض الم سة ل أنه س ة   لو لل ةعف، وهةاا غ ةة صةح ح إل فنمنةع هم آ عت م لو لل عف، ولا

 .الس ة فنمًع م  اً 
مةل  رلةل ةوح لنةةم اللقةة هة  هةةم مصةر  إلةى فةةو  (. 12:2)ال مةع  حة   للنةةم اللقةة  حة   لللن مةةب  .ج 

مةل  نةةأ هةاه ا  ةعت ال  ة ن  فةم حعلةب  ةعف (. 91:2)وةوح اللن مب هة  هةم منةز  إلةى أسة   ااةض 
، ل   هل أنه ال ح عل للن ف لرة  المةوت ولكةل ن نةل أل كة  هةاه مسةعؤالت لسةل معل  رةاةنع أمعمنةع فنط

ة  للحلةو  أن ةةًا، فعاللمة ا  فةم ةأ ةه فةم . للى أننةع كعنةت ممةو  ل كةةه لوقةت مرة ل اسةمرمع  وأنةه موصل
ة  للةى مسةعؤالمه ل  هو وم  ال. ونقكة   ل  انغمعف فم محلب الرعلل فنعك  ونقة ، الرعلل مطلو  
ومةمةة  الةةةوح إلةةى .. ف ةمةة  المةةةا  إلةةى ااةض"فنةةع ( 7:19)وة  ه فةةم ( 99-12:2)المةةى قعلنةةع فةةم 

 ." 
هةةو إنسةةعل كةةعل حةةعئةًا  مةةو   لحةة  لةةل طة ةة  ال ةةةح والسةةرع ل، ولةةال  نمةة  ك مةةه قةة   قةةوله فةةم لرةةض  .  

ولكنةه انةه كةعل  لحة  لم  ةب . نغمةعف فةم لةال الرةعللااح عل نغمب ال ةعف وفةم لرةض ااح ةعل ةوح اإل
إمةة    واح ةةه وصةةع عه ال . فلنسةةم  نمةةعل اامةةة كلةةه( "12:19)موصةة  أن ةةةًا لطة ةة  ال ةةةح الحن نةةم 

( 11:19)ونمة  إ معنةه فةم نلةو  الةن ف وأل ن ةف اإلنسةعل ل سةت كةن ف اللن مةب " هاا هو اإلنسعل كلةه
 "ل ن ةًا أو قةاً ال    حاة ك  لم  إلى ال  نونب للى ك  ن م إل كع

إاا فنمنةةع أل سةةل معل فةةم هةةاا السةة ة  حكةةم نلةامةةه كنةةعطئ معئةة  فنةة  نعنةةا لرةةض آ ةةعت قعلنةةع فةةم فمةةةل  .ه 
 .هاا ف ه نطوةل كل ةل ل  نط ب! نطع عه لنمةلنع للى أن سنع؟

هاه هم النغمب المكةةةل فةم . هاه لل ال ن ع لمرنى أننع فعن ب وزائلب ف  نمرل  ونممس  لنع: باطل األباطيل -1
والرةةةعلل  ماةةةم .. ال محلةةةوا الرةةةعلل وال ااقةةة عا المةةةم فةةةم الرةةةعلل"سةةة ة المعمرةةةب و نعللنةةةع فةةةم الرنةةة  الم  ةةة  

  امةةأل، ومةةل  1111اات ومةزوج   اللةأي أل المل  الحك ل الغنم الاي مةة  كة( 17-12:9 و1)وقنومه 
ولنة  . م نع ك همع للى ن ةف الملة أإللع ل ااوثعل، والملم ا الطعهة اللمو  حل   المس ح، الن  ف الره ل، 

إل مرةةوج أؤ لةةه لناةة   ( "11:7صةةل9)الل كث ةةةل عموصةة  سةةل معل لنةةاه الحكمةةب لرةة  أل سةةنط وأ لةةه   لةة
وموص  لنع  وحنع لمعم مه (. 92،  92،  11،  11:11م 1)ومحن   هاا فم " النعف ولاةلعت لنى آ ل
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المنةع ومع  لعمنةع ولةل مةنغص ح عمةه لكة  نمعئمنةع المؤلمةب، فعإلنسةعل أالنع ئب  ول أل  نملة النط ب للةامنع و 
 (12:9كو1.. )الةوحم  حكل فم ك  قئ 

كمةةع  المنةة ف،  نةةةأه سةة ة المعمرةةب هةةو مةةل ااسةة عة القةةرة ب والحكم ةةب، ومةةل أسةة عة الزهةة  والنسةة  فةةم ال -2
للعةامه مح  للى المولب واالنسحع  ومثلت أل . اإلنسعل ف قرة للط ل هاا الرعلل ومع ف ه مل مم  المس 

 . اإلنسعل لو لعش لر  ًا لل    مر 
والثعن ةب حصة  لل نةع نم مةب ، ااولى كعنت موهولب لةه ممعنةًع مةل   . وسل معل كعل له نولعل مل الحكمب -2

 عمةةه وممعةلةةه المؤلمةةب فةةم ح عمةةه ومةةل الممكةةل أل  سةةم    كةة  إنسةةعل مةةل سةةل معل ف ممنةة  لةةل سةةنوطه وق
ون حةةه أل الحكمةةب اإللن ةةب المةةم حصةة  لل نةةع . الل هةةاا الطة ةة أانملةةعة طة ةة  النط ةةب و ةةة ح ن سةةه مةةل 

،  12:19)سل معل ممعنًع فم أو  طة نه كعنت مةق ه لمع موص  إل ه فم ننع ةب طة نةه وهةاا مةع سةمله فةم 
ولكنةةه لعنةة  ومةةة  لن سةةه ومةةعللل ومرةة  واةة  الطة ةة  كث ةةةًا ولكةةل مةةةاحل   أ ةكمةةه فمةةع ، فلمةةعاا (. 11

 نةةعطة أي إنسةةعل ل مةةة  طة ةة  النط ةةب، نحةةل ال ناةةمل أن سةةنع فلةلمةةع ال مكةةول لنةةع فةصةةب للمولةةب مثةة  
الم ةةةول وهةةو  قةةن  لنةةع ولةةن حه أننةةع حصةةلنع للةةى الةةةوح النةة ف، ةوح الحكمةةب ممعنةةًع فةةم سةةة . سةةل معل

و ع ل ت سل معل كعل قة  طلة  طنةعةل وننةعول مة  الحكمةب، ف ةم هةاه الحعلةب مةع كةعل . للط ل طة   النط ب
ل لمةاةل فةم ح عمةه، ولرةعش سةر  ًا فةحةًع لطنعةمةه لواةًع لةل حمعج لمع     ، وال معلل إسل معل ق  سنط وال 

مواو  مولمه هو ممة  مصةوة قنصةم ملنةى للةى قةو  ل أأل  ه  معئنًع  لح  لل طة   السرع ل، ل  
ولكةةل الكمةةع  المنةة ف لةةل  ةةاكة ( 12،  11:7صةةل9)  أنةةه إل مرةةوج سةة ؤ له وأنةةه لةةل  نةةز  ةحممةةه منةةه 

والة  ل نةع   ، صةاحب أل سةل معل مةع  لةل نطع ةعه ومةة  أمعمةه ل مةب اسةم نعل كل ةةل لنصةوص أل  مةه
ل  كول منةع مةل هةو أقةوى وأحكةل مةل سةل معل، فةإل كةعل أمةة ك  إنسعل مل أل  سل  فم طة   النط ب فل

ن ص ن سه مح  ق  فلعاولى أ ةًع مناةع سة كول أمةة نة ص ن سةه مقةكو  ف ةه لةو  نة  مةل هةاا اللةع ، 
 .أي أل  مة  لن سه طة   النط ب

  مةع إل كعل س ة المعمرب ق  ةكز للى معك   لط ل الرعلل لك  ملاامه، فإنه فم ن ف الوقت  واح أل كة -7
ن نل أنه لل نع أل نر ش فم الرعلل نسمرمله ولكل ال  سة طة لل نةع،  أل  م ولكل . وةائ صنره   حسل 

فع  هةو هة فنع ولة ف نل نمةه، لل نةع أال ننقةغ  لنل نةب   لةل   ن سةه، فمةل  نقةغ  لعلرةعلل فنةط س سةم  
ولواةةًع لةةل أل ".  منع لمةةل مكةةول ةةع غلةةم فةةم هةةاه الل لةةب مؤنةةا ن سةة  فنةةاه المةةم ألةة "الصةةوت المن ةة  

لةةال  ةكةةز السةة ة . ننقةةغ  لعلرةةعلل  كقةة  لنةةع السةة ة أل   وحةة ه هةةو مصةة ة القةةل  والسةةرع ل ولةة ف الرةةعلل
مةل فم الس ة ل ثلت أنه ال قئ فم الرعلل قع ة أل  ن  اإلنسعل قلرًع حن ن ًع 27فوة ت " لعط "للى كلمب 

( الرةعلل)ولكةل إاا قةوةل اةوا مصةلعح . وحسةل إا هةو نل نةب   الرعلل فم ح  اامةه م ة . أو سرع ل مطلنب
ومننةع اسةل هعل ة  أي ماةمح  وزائة  كعللنةعة،  hebelوكلمةب لعطة  لعلرلة ةب . فنةو ال قةئ(  )لعلقمف 

نرقةمه أل  نةلض للةم نسةمب هةواا أوسل معل ن سه فسةة كلمةب لعطة  وقةع  قةلض الةة ح فنة   مكةل النسةعل 
الرعلل كله  رمز لةل منة  ل أي نةو  مةل . فن  نممس  لمع هو زائ  ونمة    اال ي .فمةل قل لب مل الزمل 
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فةعلن ف المةم لنةع صةوةل   لةل مقةل  إال لعاصة  . القل  لإلنسعل ال انلم الاي هو للةى صةوةل   نعلنةه
ةةىض لنةةع كةة  ااةاةة عت مةةع لةةل ملمنةةم لعلسةةمعو . أي   اامةةه الرةةعلل . ي اامةةهوالةةن ف سةةمعو ب فلةةل مقةةل  لةةو أ لط 

. أو نهل ح عمنع الوقم ةب كعننةع أل  ةب اامه، ح  ه فًع فمحسل وم   ولكننع نسئ اسمن امه لن مع نمر  منه 
أ ةعل ونسةمة ح  2ولةال  طلة    أل نرمة  . إاًا المقكلب ل ست فم طل رب الرةعلل لة  فةم م عه منةع المنحةفةب

نةع سةننطل  للسةمعا، ف ةول السةلت لطلةب لةل الرمة  و ةول فم ال ول السةعل  لنةاكة أننةع ننممةم إلةى السةمعا وأن
 .للع ل لناكة  

فعلنة   مةل أل ناة  المةوت أمةعل ل وننةع  ائمةع لة ف  .مةك ز الس ة للى الموت  عمم مل المنطل  السةعل  -8
، فننةع  ح ةةعل  ولكةل لمةم ة  قلولنةع ومقةعلةنع إلةى مةع وةاا المةوت ، إلةى الح ةعل لمنهةعة مهلةل هةو أل ننهةة

 .وهى أل  ب نمةمعهع ل ةح أنةى
 
 :لمن يوجه هذا السفر -9

ه الس ة لإلنسعل الطل رم ، لك  إنسعل محت القةمف، والة  حمةى (أى مل لل مرم  ف ه النرمب لم  المم   )  و مل
هةو لةعلل لعطة ، ف سةرى ل مة  طة ة   الاى هو ةمةعاه الوح ة لعلرعلل، أل الرعلل   ة  اإلنسعل الطل رم الاي  نمل 

مرل ةةة  لمولةةب لكةة  إنسةةعل، لةةال  لةةل  سةةمن ل السةة ةلره ف حلةةه، هةةو لهةةب لمل ةةب ل مةة  أل   مصةة ة غنةةعه وقةةف  
لةه لكة  الرةعلل نمةع اسةمن ل مرل ةة ألةوه ل النةعص لةع  كنةعل  لكة  اللقةة وار صةط ح .  نوه النعص لقر    وار وار

واصةةط ح محةةت القةةمف هةةو مةةع للةةة لنةةه الرنةة  . وهةةو  قةة ة لمم ةة  لنةةم اللقةةة. مةةةل92محةةت القةةمف مكةةةة 
أمةةع . ؟ هةةل كةة  اللقةةة فةةم الرةةعلل( اللوالقةةمف مقةة ة للممةةعة  واا) هةةل محةةت القةةمف ومةةل". الرةةعلل"الم  ةة  لنولةةه 

(. 2:9أ )قر    الاي إمح  لعلمس ح قمف اللة هةل فةو  القةمف فلنة  أملسةنل المسة ح إلننةل فةم السةمعئ عت 
اا وسة ل وفةةح والم ئكب مثً  هل فم لعلل فو  القمف  رملول للةال ولة  مرة ، ولعلنسةلب لقةر    فنةل فةم لةز 

ولن ف الم نول ممكةة كلمب محت السمعا وكلمب للى . اللكثمة للةوح الن ف الاي ف نل، وهاا مع  رز نل وسط اا
 لااةض إقةةعةل لكةة  إنسةةعل فةةم الرةةعلل ولكةةل قةةر     صةة ة هةةو ن سةةه سةةمعا ح ةة   نةةعل ملكةةوت   فةةم  انلنةة

 .ل   ةم   فو  قنوامه الزمن ب( ض إقعةل للمس ااة )لل   ال  نا  لقنوات مس ه إ، وك  (91:7لو)
وهةةاا السةة ة الةةاي نكمقةة  ف ةةه . ولكةةل لرةةل   ااةض لسةةل  النط ةةب.   نلةة  الرةةعلل فكةةعل حسةةل مةة اً  -11

والس ة . هم إن صع  لل  وكعنت النط ب . ل ل ةاحب اإلنسعل لك  وس لب لعلم ب   سة نمعئج هاه اللرنب
نةةعةج  ائةةةل محلةةب  ، كمةةع  و ماةةح أنةةه ال قةةل  .  ائةةةل محلةةب   ونرممةه م عهةةب الح ةةعل نةةعةج ى كقة  مةة 

ومنمةع مرة  اإلنسةعل فةم لملةه لةل (. 12:1 و" )مل  قة  مل هاا المعا  رطش أ اعً "قع  الس   المس ح 
ل  مة  قةلرًع، وهةاا لة ف مرنةعه أل    ة ة  أل  حطةل إمكعن عمنةةع اللقةة ب لة  هةو  ة ة  أل  ن سةنع و كملنةع لةةع

اقمة   ع ة  فم الرم  م  لل    فم ك  لم  " قمة  فم الرم  مرنع، كمع نصلم فم أوق ب المسعفة ل 
وقةكب وموهلب محلب   ا   ونرمب االلل الوح   "وكمع  لعة  الكعهل القر  لن  إنصةافنل لنوله " صعلح

. لنع فى ك  ألمعلنةع ف لعةكنةع فع   ة   أل  كول قة كع . ( 11:12كو9" )ولط ب الةوح الن ف مكول مركل
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ولكةل مقةةكلب اإلنسةعل أنةةه  ة ةة  أل  مكة  للةةى اامةةه فةم كلة ةةعا و رمةة  لاامةه نعسةةلًع كةة  ال اة  لاامةةه وهةةاا 
ولةن نل أل مةل  رمة  وحة ه من صة  لةل  .  صله لل   ف قرة لر ل ةاحب و حطل ح عمةه و  سة  إمكعن عمةه

 فةةى كةة  أمةةوةه ةوح ةةب كعنةةت أو مع  ةةب ، فنةةو  نطلةة  إلةةى   فنةةو محةة و  اإلمكعن ةةعت ، أمةةع مةةل  قةةة   
:  1فةةى" )أسةةمط   كةة  قةةئ فةةى المسةة ح الةةاى  نةةو نى"ال ننع ةةب فةةى إمكعن عمةةه ، لةةال   نةةو  لةةولف الةسةةو  

12. ) 
وهةةو  نمةةمل السةة ة ل لومةةه  . سةل معل إفمةةمح السةة ة لعنملةةعةه أل الح ةةعل لعطلةب ومةةع ال عئةة ل مةةل مرةة  اإلنسةعل -11

فن صةب السة ة أل الح ةعل لملةاامنع (. 11،  12:19) منم   و ح ه وصع عه فننةع    نونةب  لك  واح  أل
وال نةةةةى أل سةةةل معل  منةةة  المممةةة  . وثةوامنةةةع وحكممنةةةع اللقةةةة ب لمرةةةز  لةةةل   إنمةةةع هةةةم للةةة ، أي لعطلةةةب

كةول كة  ولكةل سةل معل  ةةى أل  (. 9،  1:2)، ل  هو ا  اللن  (12:8،  99:2)لملاات الح عل وةام  
قةةئ لمرنةة  وفةةم منعفةةب  ، فعلرةةعلل وسةة لب  هنةةة   لنةةع صةة حه ومحلمةةه لإلنسةةعل، ولكةةل ح نمةةع  صةة ة 

 .الرعلل ه فًع لإلنسعل  نقغ  له لل    ص ة الرعلل لعط ً 
 عالقة سفر الجامعة بسفري األمثال ونشيد األناشيد -11

 سفر النشيد سفر الجامعة سفر األمثال
نةةةةةةةةى سةةةةةةةل معل فةةةةةةةم قمةةةةةةةب  -1

 .حكممه
نةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةلو  اإلنسةةةةةةةةةةةعل  -9

 .لحكمب وفم نو   
م حهةةةعت سةةةل معل نةةة    -2

 .ح عمه

نةةةةةةةى سةةةةةةل معل فةةةةةةم  -1
 .قمب مولمه

 كقةةة  هةةةاا السةةة ة  -9
 .حن نب هاا الرعلل

 هةةةةى نلةةةةةل سةةةةل معل -2
أل نم مةةةةةةب النط ةةةةةةب 

 .قنعا

نةةةةةةةى سةةةةةةل معل فةةةةةةم  -1
 .قمب محلمه

هةةةةاا السةةةة ة منعمةةةةعل  -9
 .ح   

لةةةةةةةةال الر قةةةةةةةةب فةةةةةةةةم  -2
 .  محلب م 

 
 .ونةى فم مطوة ااس عة الث ثب مةاح  منمل ب مة لنع سل معل فم ةحلب لمةه ونلةامه

ألطى   لسل معل حكمب لم لب فكم  سة ة اامثةع ، ولكننةع نمة  سةل معل  سةنط كمةع سةنط الكةعةول ل المملةوا  .أ 
أمةع السة ةاف ل . ومةل هنةع نةةى أل الحكمةب وحة هع ل سةت كعف ةب(. هو مملوا ل ونًع ةمةزًا لمرةفمةه)حكمب ومرةفب 

لم ئكةب المةةم سةنطت أي القةة عط ل ال ةمةةعا ولكةةل ل نمةةع أل ا. المة   المملةةوا حلةًع نعة ةةًع فلةةل  سةنط مةةننل أحة 
الرلةل "والحةه أنةه ق ة  لةل المرةفةب . لنل فم مولةب، نمة  سةل معل فةم سة ةي المعمرةب والنقة   فةم مةاحة  مولمةه

 (.8:12كو1) "المحلب ال مسنط أل اً "لكل لل المحلب ق   (. 1:8كو1) " ن خ
لةةةه نلةةةل قنصةة ب وومةة  أل النط ةةب ال منةةمج فةةم سةة ة المعمرةةب  كقةة  سةةل معل حن نةةب هةةاا الرةةعلل لرةة  أل انم .  

وغلة  للةى هةاا السة ة . انه اكمق  لط ل هاه الح ةعل. و لع ك  واح  للمولب والةمو  إلى  . غ ة القنعا
 .نغمب ال عف فنو كعل فم مةحلب الق  فم غ ةال  ، كعل لل  كمق  لر  محلب   الغعفةل
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 لرةة  أل اكمقةة  سةةل معل محلةةب   الغةةعفةل لةةال   لةة أ سةة ة النقةة   فةةم سةة ة النقةة   نمةة  منعمةةعل الحةة  مةة    .ج 
وهاا مع صنره ألو االلل الاع  إا وقة  للةى " ل نللنم لنل ت فمه ال حل  أط   مل النمة"لنو  سل معل 
 .ونم  فم هاا الس ة سل معل ممممرًع للةكعت ح ول هاه المحلب(. 91:12لو)لننه وقلله 

أمع الاي نةاه فم وةو  س ة النقة   وةاا سة ة المعمرةب، نةةى . النق   ق    لو لل عف س ة المعمرب ل ول س ة .  
مكةةعمً  حن ن ةةًع، نةةةى النمةةو فةةم ح ةةعل المعئةة  وك ةة  ممحةةو  المولةةب إلةةى فةةةح حن نةةم فعلةةا ل  زةلةةول لعلةة مو  

الرةةعلل  نةةةى الطة ةة  الملةةوكم، طة ةة  الحةة  اإللنةةم  ول االةملةةع  لةةعموة( 2:192مةةز) حصةة ول لعاللمنةةعج 
 .الم ةحب أو المحزنب

الل النط ةب لةو قةةة ألن  كعل سل معل فم حكممه قع ةًا أل  نملة أفةاح هاا الح  اإللنم  ول أل  ممعز مةاةل  .ه 
، فلةو إنمةعة آ ل أل  عكة  مةل قةمةل الح ةعل لة ال مةل  وهةاا هةو مةع حة     ل. أواًل أل ال  نملة ح عل النط ب

 .الح عل اال  ب ل  موت ، وهاا مع زا   ح   مرنع حمى ا ل قمةل المرةفب إلسممة فى ال ةح و 
مةةع سةة ة أ (.كمةةع كعنةةت الن مةةب فةةم ح ةةعل الةةةاه ل ) اا هةةو لعطةة   سةة ة المعمرةةب هةةو  لةةول ل نرةةزا  لةةل الرةةعلل .و 

ل  كول أالمممم   ول نسعل لل نرزا  اإلار و  .ي قةكب ح  وفةح م    أ النق   ف نعهة المالح فم ح عمه ،
 .فناا  نو ه لل عف  ،قةكب وح  م    لح عل رعً مممم

سةلو    وال فكةةه ومةع زا   هةل أنسةعل لةل   نةل  قة ة إل يوبأف .... ل مسلس  ةائرع ل س عة القرة بنةى ا  .ز 
ل نمةةةع    طلةةة  كمعلةةةه حمةةةم  كةةةول لةةةه نصةةة   فةةةم . فةةةم لطع ةةةع   المع  ةةةب  ، أننةةةع ل ل مةةةب حةةة    لةةةهأ
هنع الن ف ممسعا  لمعاا (  11: 9ل  )  مامة للم   ح ل ل أ    كمله لصل   االل فع و  ل  ب، لال اا

نةةةي ف نةةع انسةةعل لةة أ طة ةة  الكمةةع  وصةةعةت لةةه قةةةكب صةة ل مةة    وهنةةع نسةةم  الةةن ف  والمزامي  ر.... ةةع ة 
معلةةعت لةة   رط نةةع إوالةةةوح النةة ف ال  مةةة  الةةن ف لةة  . رةةعنم مننةةع الل المةةم مامقةةمكم   الةةاي لةفمةةه مةةل ا

.... حسةةةعف لةةةعل   س سةةةمم   فمقةةةكة لةةةال  فكث ةةةة مةةةل المزام ةةةة ملةةة أ لعلقةةةكوى ومنمنةةةم لعلقةةةكة والمسةةةل حإ
هنع الن ف مع لع ت ممامة . كمسع  الحكمب إم    ونم مب الص ل ، وهم  نةي ف نع نم مب القةكب واالمثال
  ال لةة  وسةةممملئ مةةل الةةةوح النةة ف، وهةةو ةوح  ومثةة  هةةاه الةةن ف المةةم مصةةلم وال ممةةامة للةةم. للةةى   
ل هةاا الرةعلل لعطة  فمة  النمةو واإلمةم ا مةل الةةوح النة ف أنةةى ف نةع قمةب الحكمةب، و  والجامع ة. ....الحكمب 

ممومةع المم ة   النش يد و ةعمم .... نةه لعطة  أمم مح الحواف الةوح ب فمن مح اال ل وم ة  م عهةب هةاا الرةعلل و 
ن محةت االة ل للةى محلةب   ، لة  سةك  الةةوح إوهنةع . الةن ف الرةةوف ولة سةنع المسة ح كر قب ح  ل ل 

ل ملةةع   الةةن ف لة سةةنع حلةةع لحةة  أوالنم مةةب (  11:   2كةةو 9+  2:  2ةو ) النةة ف محلةةب   فةةم النلةة  
  .... "مل س  صلنع لل محلب المس ح" فمنو  

 . ( 22 – 22:  8ةو )
مع وص  ال ه سل معل فم هاا الم ةج ، نصوصع ل قب الح  فم س ة النق    رطم قروة قو ع لعسمحعلب ه   

- :ولكل لل  اكة الكمع  هاا  .أى ن ف سل معل هاه الن ف
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فسل معل كعل له فةصب للمولب فن   امل أى إنسعل أل مكول له هاه ال ةصب وأنه لل  موت قل  أل  (1
 . مو  

حمى  كم  ك  إنسعل ن صه لنو  وةل ل ، فإل كعل سل معل الحك ل ق  سنط فمعاا لل أٍى منع ونحل  (9
 .أق  حكمب منه 

 .منل  م  اإلنملعه واإللم عت له  لناا ن نل أنه إاا أغ   الكمع  لل اكة قئ فنو  ة   أل  نو  قئ (2
ن حه فى هاا الس ة سل معل ال  لسو  الحك ل الممسعئ  لل ك  قئ ، والاى  لح  لل سل  لك  قئ * 

 ح   أمعمه ، ونم ه  موص  إلمعلعت لل لرض ااسئلب و  ق  كث ةا فى اللرض ا نة ، ثل  ةى لرض 
والحن نب .   كة و حعو  أل  م  ة  منن  لك  ح   أمعمه  وهاا هو حع  ك  إنسعل. اإلمعلعت لإسمنعةل إلن ب 

و م  أل . أننع  م  أل نرمة  لعل مع  مةى حولنع مل أح ا   سمح   للى اإلنسعل فنمنع ، ولمعاا كعنت 
قع  أح هل مل  حعو  أل   نل ك  قئ ( . 22 – 22:  11ةو)نرمة  لإةم ع  حكمب   لل أفنعمنع اللقة ب 

وسل معل مثً  فى هاا الس ة قغله مواو  . لمى مطل  وا  ك  مرلومعت اإلنمةنت فى لنلنع كول كعلنملب ا
سرع ل اإلنسعل وأالمه ل نمع  ةاه لة ئع ال  سمح  هاه ااالل ، ل نمع الهعلل مسمة ح ، وكعل هاا هو مسعؤ  ك  

 ال  س ب ل  وك  إنسعل ، وةلمع لل نع أل ننو  لمواا  م   ان ع  النلى
 97:  8    وكنت متحيرا من الرؤيا وال فاهم.... ان ع  ار ت ونحلت أ عمعوأنع 

- :ولكل فى حكمنع للى ااموة فلنا  أمعل ل وننع أمةال ل  ن عل 
      . نل  اللقة انه  حلنلمحب للبشر ،  أن هللا صانع خيرات( 1
.(91:  11ةو)لال  ال   ن ل للى قةاة  ،   هللا ال يخطئ( 9
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
 " :َكاَلُم اْلَجاِمَعِة اْبِن َداُوَد اْلَمِلِك ِفي ُأوُرَشِليمَ 1" -(:1)آية 

وفنمنع مرنى كلمب المعمرب، ولكل هو أن ى ". س ل"سل سل معل هو إومرنى . هو سل معل المل = كالم الجامعة
فم حزل وقل ، سمه، فعلنط ب المم لعقنع فمةل طو لب حطمت س مه ال انلم فك    سمى ن سه س مًع وهو إ

واسمن ل اسل المعمرب ال   امه لر  مولمه لكن سمه المعمرب، وهو . ل  هو مل  الممعل  لن سه ولمملكمه
، ومع  كمله هنع هو ملنص حكممه ونلةامه المى ممرنع فى ح عمه ، حكممه  الكن سب المعمرب ره لنلةامه ك  

  .المى وهلنع   له ، ونلةامه الرمل ب فى ح عمه 
نحة إ ولخ ن سه أل [ 1]هو  اكة لنومه ل او  لسلل ل = ابن داود الملك  .   لل ال  الن  ف الره ل ق  معه وار

 . ل لر  فم ن سه الةمعا أنه كمع قل    مولب  او  س نل  مولمه[ 9]
ملكًع للى  ف نع أقعمه   م  نب   الممأنطع فم ح  أوةقل ل  هاه أ اًع مول خ لن سه فنو لنط مه= في أورشليم

 .صعة ق ول س ئب لقرلنعفقرله لر  أل أحسل إل ه وأحله، 
 

 " .َباِطُل اأَلَباِطيِل، اْلُكلُّ َباِطل  : َباِطُل اأَلَباِطيِل، َقاَل اْلَجاِمَعةُ 1" -(:1)آية 
فل  كعنه  قله الرعلل لنسمب منةج مل. أو نسمب ،لنعة أو قئ فعلٍ مرنعهع  hebel= لعط = باطل األباطيل

وقوله لعط  االعط   هو للمق    أي ألهل االعط   مث  قوله نق   . اإلنسعل أو لنعة  هنة قل ً  ثل  امح 
والرعلل . وكلمب لعط  مق ة ال الرعلل زمنى لعلة ول  م وى للى الم ى اال ي. اانعق   لمرنى أحلى اانعق  

، ولو لل  كل هنع  ح عل فم الرعلل ا نة لكعنت  لل   هو لعط  إاا كعل اإلنسعل فم اسمن امه للرعلل لر  اً 
للى اإلنسعل منع أل   نل أننع مومو  ل فى الرعلل ا ل لرم  مح   ، ولر  أل  (.17:82مز)ح عمنع ل ل وال قئ 

ول ول . ننمنى منه ننال لمل سلنونع فى ال ة وف إلى أل ممنمنى صوةل هاا الرعلل و عمى الة   سو  فى مم ه 
والح عل الةوح ب . ومع مر  الرعلل لعط  هو إسعال اسمن ال اإلنسعل له .حن نب أنه لل   ا ال نل سنةى الرعللها

وهاا مع  رزى اإلنسعل ن   ةحلب أالل  م    ال ممطل  كةاه ب الرعلل ل  ح  السمعا والممم  لع  المقل  للن ف
ل  ال  كول هو محوة م ك ةنع، . ل ال  كول هو ه فنع وقنومنعوهاا ال  من  مل أل نسمن ل الرعلل ولك .هاا الرعلل

فى نلول  وم ب  فلو إنقغلنع ف ه وله لل ن ة    السمعوي، ولكم ن ة    السمعوي لل نع أل ننة  أواًل مل الرعلل
المرز ب م    لمسمن ة ل وننع ون نل ونمرزى ولل  مرزى اإلنسعل النعطئ انه ق  فص  ن سه لل   مص ة 

 . الوح   
؟   نل  الرعلل حسل وصعلح، ولكل اإلنسعل وق  فس  اهنه وطل رمه صعة اإلنقغع  لعلرعلل نطع  لمعاا

  ، فلمعاا صعة الرعلل لعط  ؟ ولص ةمه ال انل ب أسعا النهة للرعلل وأسعا اسمن امه فصعة لعط ً 
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فحو  اإلنسعل ن سه  سرى لإلمم ا مل ك  ملاامه ،فصعة ه فع لإلنسعل     نل  الرعلل نع مًع لإلنسعل (1
 .  نع مًع للرعلل، وصعة  سرى للمم  اللعط  واافكعة الممقعمنب

وصعة اإلنسعل  نسى هاه الحن نب هعنًع أنه . ننن ه وننطل  إلى الةاحب ( 11:  9أ )  نلننع لرم  مح    (1
فمعاا لملنع  .أنه ااه  للسمعا مكعنه الحن نى وأننع هنع غةلعالعٍ  فى الرعلل لألل  نعس ع أل الرعلل فمةل مؤقمب و 

 .لح عمنع المسمنلل ب فى السمعا 
  نلننع ل هنة محلمه لنع ونهنة نحل ممع  نلنمه و نركف لل نع ( = 7:  12إش)  نل  اإلنسعل لمم ه  (3

و سنط النوة للى مع أل له ال نعل  هاا ك نعل  رم  صوةا مم لب وممعث   ةائرب و ن ة المكعل. مم ه فنممم  
و  نل  اإلنسعل ل ف فنط لمهنة ف نع لهمب النعل  وق ةامه ، ل  لن ةح فى مم ه . فمهنة لهمب هاا ال نعل 

( . 2،  9:  12م )وننرل لناا المم  ، وهاا كع  غنى م ا ، هو  نم  أوال ا ل سر وا و سمممروا لناا الغنى 
، وك   نمم ه ؟ هاا لعل " نعف ألمعلكل الصعلحب و مم وا ألعكل الاى فى السمواتل ةى ال"والة   سو   نو  

نقن  لممع  ومحلب هاا ا   السمعوى ف نما  الكث ة ل لإل معل ف ممم  ا   لناا ، إا س ركف مم  ا   ك  
  ، وهاالكل لألس  صعة اإلنسعل لكلة عئه  لح  لل مم ه هو لعإلن صع  لل   .هؤالا ال انل ل للمم  

 . سمى مم  لعط  اننع سنمة  هاا الرعلل اللعط  ونماى ، فلمعاا ننم   لمع كنع ننمل له للى ااةض
المم  الحن نى هو أل نح ع فى المس ح و نركف لل نع مم ه ، ولناا ممس  المس ح ل مم  طل رمنع اللقة ب ف ه  (4

و ه  ك  مل  لح  لل مم  لن سه فى هاا ( . 17،  2:  17ةام  م س ة  و)لر  أل كنع ق  فن نعهع لعلسنوط 
  .  الرعلل لر  ا لل ثلعمه فى المس ح فنو  سرى وةاا اللعط  ، هاا هو قلض الة ح 
 .فعلرعلل ل ف قةًا فم ن سه ولكل اسمن ال اإلنسعل  حو  القئ إلى ن ة أو إلى قة

 
ْمِس؟َما اْلَفاِئَدُة ِلإِلْنَساِن ِمْن ُكلِ  َتَعبِ 3" -(:3)آية   " ِه الَِّذي َيْتَعُبُه َتْحَت الشَّ

ما الفائدة هنع  منعقض م  هاه ا  ب، ح ل  نو   فن  "فم ك  مر  من رب"( 92:11أل)سل  سل معل وقع  فم 
ف م س ة اامثع   كلل الكس ل ل محة  . قطرًع ال  وم  منعقض لمل   نل غةض الس ة !لإلنسان من كل تعبه؟
لل مل  رم  و ممن  وهو  هل أنه س ر ش لألل ، و نو  لمث  هاا، أنت لل منم   لك  مع و رم  و ممن ، وهنع  ك

لل من ر  لر  موم  .. ( ثةول ولهمب )أي فم هاا الرعلل لر  موم ، ك  مكعسل  المع  ب  تحت الشمسمرم  
ل  وسعموت وس عمم فعنع ال. فلنرم  ونكس  وه فنع مم   . مم    هو فم ك  مع مرم إل لل  كل ه ف  .. 

فمرلنع فم ح عمنع ال وم ب لل  قل  الن ف مع لل . والمكعس  المع  ب ل ست  ائمب وال مرط نع اللال الحن ن ب. الحسع 
وهاه هم أهم ب . مكل لنع ملسمنع ال وم ب م    ونطل  أل  رم  ةوحه الن وف ف نع و قمة  مرنع فم ك  لم 

اإلنسعل مس  وةوح . ل قمنع لع ول السعل  هو   لناكة أل  منع ونةمعح فم أ عل وال  2وص ب ح ه السلت، نرم  
فم ك  مر  "، فإل هل أنه ةوح ل  مس  ومكعس  ولل  رم  وملف منمهةا أل الكن سب مروله ،  نو  له سل معل 

"    ف   عك  أ اعإل كعل أح  ال  ة   أل  قمغ"وفى هاا  نو  لولف الةسو  . كمع قعلنع فى س ة اامثع  "من رب
اا هل اإلنسعل أنه مس  ل  ةوح  نو  له سل معل( . 11:  2مف9) ، فننع   ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه وار
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لعلمع ل ، أمع الةوح فلل مقل  سوى لر قمنع لع  الاى  وأ اع فعلمس   قل . أل  ب منمهة  ، معاا أل  ت لنع 
وح ل ول   ، و ه  اإلنسعل فى حعلب مو  حن نى منمع إممل  إل كعل نلننع ، وك  قنوات ال ن ع لل مقل  الة 

 .لر  ا لل   
 

ْمُس َتْغُرُب، 5. َدْور  َيْمِضي َوَدْور  َيِجيُء، َواأَلْرُض َقاِئَمة  ِإَلى اأَلَبدِ 4" -(:11-4)اآليات  ْمُس ُتْشِرُق، َوالشَّ َوالشَّ
َمالِ 6. قُ َوُتْسِرُع ِإَلى َمْوِضِعَها َحْيُث ُتْشرِ  يُح َتْذَهُب ِإَلى اْلَجُنوِب، َوَتُدوُر ِإَلى الشَّ َلى . اَلرِ  َتْذَهُب َداِئَرًة َدَورَاًنا، َواِ 

يحُ  ْنَهاُر ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َجَرْت ِمْنُه األَ . ُكلُّ اأَلْنَهاِر َتْجِري ِإَلى اْلَبْحِر، َواْلَبْحُر َلْيَس ِبَمآلنَ 7. َمَدارَاِتَها َتْرجُع الرِ 
اْلَعْيُن اَل َتْشَبُع ِمَن النََّظِر، . اَل َيْسَتِطيُع اإِلْنَساُن َأْن ُيْخِبَر ِباْلُكل ِ . ُكلُّ اْلَكاَلِم َيْقُصرُ 8. ِإَلى ُهَناَك َتْذَهُب رَاِجَعةً 

ْمعِ  ْمِس َجِديد  َما َكاَن َفُهَو َما َيُكوُن، َوالَِّذي ُصِنَع فَ 9. َواأُلُذُن اَل َتْمَتِلُئ ِمَن السَّ . ُهَو الَِّذي ُيْصَنُع، َفَلْيَس َتْحَت الشَّ
َلْيَس ِذْكر  11. َفُهَو ُمْنُذ َزَماٍن َكاَن ِفي الدُُّهوِر الَِّتي َكاَنْت َقْبَلَنا« !هَذا َجِديد  . اْنُظرْ »: ِإْن ُوِجَد َشْيء  ُيَقاُل َعْنهُ 11

ِلينَ   ".ُكوُنوَن، اَل َيُكوُن َلُهْم ِذْكر  ِعْنَد الَِّذيَن َيُكوُنوَن َبْعَدُهمْ َواآلِخُروَن َأْيًضا الَِّذيَن َسيَ . ِلأَلوَّ
- : ن ل المعمرب أمثلب واقر ب مل الطل رب مؤك  أل الك  لعط  واامثلب

فعلة ح معمى مةل الح عل الزمن ب طل رمنع ممغ ةل  (1.   فعلقمف مقة  ثل مغة  لسةلب قصة الح عل الزمن ب (1
كمع أل اللحة ال  مملئ لعلةغل مل ك  ااننعة  هم مرمز لل إقلع  النل  (3     .ل مل المنو مل القمع  ومة 
ه و ك  مع  نعله اإلنسعل حمى مل كةامب أو قنةل  مح (5 .    ال م    لح  فم الح عل (4   .المى مص  ف ه
 .ومل هو مقنوة ال ول س نسعه المم   غ ا  الزمل لعلنس عل

مةل اسمممعلنع لعاموة ااةا ب قص ةل للغع ب، فم    ر ش ثل  نمنم ل عمم محله م   نةى أل ف( 1)ف م آ ب 
أي لم ل طو لب = األبد إلىوالحه قوله . " لنعة  هنة قل ً  ثل  امح "، نحل  َدْور  َيْمِضي َوَدْور  َيِجيءُ = آنة

سة رًع ل نمع ااةض المع  ب  مسممة حمى ال ول الاي سمحمة  ف ه ااةض، ون حه م عهب اإلنسعل، فنو  اه 
والة ح  ،نم  هنع   وةات للطل رب فعلقمف مقة  ومغة  ثل مرو  لمقة (: 7-2)وفم ا  عت . قعئمب ال ماه 

معمم ثل منم م ثل مرو  وهكاا، هم منم م مل مكعل لمهنة فم مكعل آنة، ممحة  فم م اةات مر نب، وأ اًع 
حلًع ثل فعلهةو  الطل ر ب حولنع . مطةًا فعننعةًا ومرو  لللحعة لمملنة مل م    الم عه ممحة  إا مملنة فمص ة س 

فحعلمه . ممغ ة، ولكل ل نمع الهواهة الطل ر ب منم م لمعمم ومهنة ثعن ب فعإلنسعل  نم م لعلموت وال  هنة ثعن ب
فم الن عمب، فإا  ولكل ةلمع محم  هاه الصوةل ةمعاً  . هاا مل نعح ب الصوةل الةاهنب)وأار  مل الطل رب أسوأ 

 نم م اإلنسعل لعلموت فإنه س هنة ثعن ب لر  الن عمب، ولكل هاا اإل معل لل  كل وااحًع ممعل الواوح فم الرن  
 . ( الن  ل

مل صوةل المغ ة فم الرعلل حولنع وااطةاله، أنه لعلل ماطة  فن  نممس  له؟ وال اإلنسعل  ون نل أ اعً 
 .ط نع ح عل أل  بحممنع لمنلص ل رإ اه  وال  رو  

أي ك  قئ ممر  و نصة لل إقلع  " مم   ااق عا مةهنب"وفم مةممب أنةى = كل الكالم يقصر( 8)وفم آ ب 
وال اإلنسعل منلو  للى .  فعن ب ل  مملوال مرلعً فعلن ف المنلوقب للى صوةل   لل مقل  لعموة زمن ب . النل 
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لله  .لل المح و  ، هو لل  قلره سوى   ال ننعئىصوةل   ال ننعئى فعإلنسعل لل  قلره الرع وال ننعئ ب م قض
لعل ائةل ال ال ائةل ال ل ا ب لنع وال ننع ب لنع ، ومنمع وارت مل أقكع   ان  ال ائةل فنى لل ممملئ ، لل  مأل 

فمع  "لننعأل  رلة ال  سمط   إنسعل "فم مةممب أنةى = ال يستطيع اإلنسان أن يخبر بالكل .ال ائةل سوى  ائةل 
والم نول أل سل معل  قرة لك  أحعس ف النعف ومرلنل  .  ةكه اإلنسعل هو لرض النقوة السطح ب للحنعئ 

وهاا قئ مؤلل ، ل   لكل االنسعل  موت وال  رو  ، ، وأالمنل ول ل قلرنل ومرعنعمنل، فعلرعلل حولنل  مغ ة و رو 
فك  مع فم الرعلل ال  رطم قلرًع، الحواف ال = العين ال تشبع من النظر. هل فم مر  ال  مكل المرل ة لنه

هاه المى ال  ال انل بمقل ، فإاا كعنت الحواف ال مقل  مل الرعلل، فك    قل  الرعلل الحواف ال انل ب والح عل 
الحواف مم  لر  وقت ممع مةاه، الن ف مطل  ا ل ق ئًع  ل .     قلرنع سوى   اننع منلوقب للى صوةل

والركف فم السمعا، فس كول قروةنع . م   ًا ومقمن ه ولر  أل محص  لل ه مم  منه ثل مطل  الم    ثل مم 
 ، أي هم  ائمعً (2:11ةؤ)لعل ك  قئ م   ، أي ن ةح له وال نم  منه، وهاا مرنى أنه س كول لنع مةن مب م   ل 

اإلنسعل  سرى وةاا القل  مل (. 12:12إش+  2:91ةؤ+  2:11مز+  17:2كو9ةام  )م   ل و ائمًع مقلرب 
نةى أل هةو  اإلنسعل النعةم ب ( 11،  2)وفم ا  عت . ااموة المع  ب ولكل القل  لل نم ه فم هاا الرعلل

مكعن عمه ممغ ة ولكل طل رمه وأحعس سه و وافره وغةائزه ملنم كمع هم ال ممغ ة، ك  مع هو محت القمف ال  وار
 قلره وال  م  ف ه م   ًا،  سم  لل قئ م    ف قمن ه و  ةح له ثل  م  منه، كعلط    قمنم لرلب م   ل   ةح 

وكث ةًا مع  قرة اإلنسعل لعلحعمب إلى المم   ، ف طل  مع هو م    لممة  أنه . لنع ل قعئ  ثل  لن نع و م  مننع
 ل لممة  ق مه، ف مةي وةاا الم    كعلمو   ت الم   ل والمرل ةات الم   ل ولكنه ال م    و ةفض مع هو ق 

مقل  له ومم ه  ائمع  [1] المس ح لة سًع لنعأمع الن ف المم مةملط لعلس   .  حف لعإلكم عا وسة رًع مع  رو  للمل 
 [1].   (19:  2ةؤ" )سل م   إ"وهاا أح  مرعنى أل المس ح س كول له . م   ا وال  م  اإلنسعل مل لقةمه 

ل  مكمق  المرز عت   نو هع الةوح الن ف إلى المم    المسممة فم ال كة ال انلم، ف  مقرة لمل  أو لامة
  .اإللن ب المقلرب للن ف وم ة  أل مع كعل  قغلنع سعلنع مل ملاات هاا الرعلل إنمع هو لعط  وقلض الة ح 

ومث  هاا  ح ع ممنلً  لعلةوح (. 9:19ةو) ..". قكلكل لمم    أاهعنكلمغ ةوا لل " لال   طل  لولف الةسو  
 . ومث  هاه الن ف ال ممسنع الق نونب. كمع فم السمعا 

نةى ك    نسى الرعلل ااول ل ونحل سو  منسعنع اام ع  النع مب، فمعاا  نم   اإلنسعل لو ةكز ( 11)وفم 
 .اهممعمه للى ما  أنهعة النعف

ل االنسعل ال نل  ق ئع م   ا ل   كمق  مع سل    إسل معل انه القئ م    هم حن نب ف ل فكةلإلمومع ف
 .الطل رب  فى لنوي المم نلننع  انسعل  كمق  اإل ،ونلنه 

 
ْهُت َقْلِبي ِلل13. َأَنا اْلَجاِمَعُة ُكْنُت َمِلًكا َعَلى ِإْسرَاِئيَل ِفي ُأوُرَشِليمَ 11" -(:18-11)اآليات  َؤاِل َوالتَّْفِتيِش َوَوجَّ سُّ

َماَواتِ  رََأْيُت ُكلَّ 14. ُهَو َعَناء  َرِديء  َجَعَلَها هللُا ِلَبِني اْلَبَشِر ِلَيْعُنوا ِفيهِ . ِباْلِحْكَمِة َعْن ُكلِ  َما ُعِمَل َتْحَت السَّ
ْمِس َفِإَذا اْلُكلُّ َباِطل  َوَقْبُض الر ِ  َم، َوالنَّْقُص اَل ُيْمِكُن 15. يحِ اأَلْعَماِل الَِّتي ُعِمَلْت َتْحَت الشَّ َاأَلْعَوُج اَل ُيْمِكُن َأْن ُيَقوَّ
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َها َأَنا َقْد َعُظْمُت َواْزَدْدُت ِحْكَمًة َأْكَثَر ِمْن ُكلِ  َمْن َكاَن َقْبِلي َعَلى ُأوُرَشِليَم، »: َأَنا َناَجْيُت َقْلِبي َقاِئالً 16. َأْن ُيْجَبرَ 
ْهُت َقْلِبي ِلَمْعِرَفِة اْلِحْكَمِة َوِلَمْعِرَفِة اْلَحَماَقِة َواْلَجْهِل، َفَعَرْفُت 17. «رًا ِمَن اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفةِ َوَقْد رََأى َقْلِبي َكِثي َوَوجَّ

يحِ   ".يُد ُحْزًناأَلنَّ ِفي َكْثَرِة اْلِحْكَمِة َكْثَرُة اْلَغمِ ، َوالَِّذي َيِزيُد ِعْلًما َيزِ 18. َأنَّ هَذا َأْيًضا َقْبُض الرِ 
أل   كة اإلنسعل لرنله مرمم ا للى حكممه ، وهاه الطة نب لنع ل ولنع ، فمنمع كعنت  [1]هنع  طة نم ل للم ك ة 

أل   كة [ 1].   حكمب اإلنسعل فنى مح و ل ، لال  هاه الطة نب منو  إلسمنمعمعت  نعطئب ل  منو  لل عف 
، و  غ ة مح و  وقع ة أل  ةق  اإلنسعل اق عا ال  مكل له  اإلنسعل وهو  صلى ف قة    مره فى الم ك ة

أل   ةكنع وح ه ، ل  هو  رطى اإلنسعل لزاا وةاحب حمى لو مح  المقكلب المى  صلى مل أملنع ، لكل اله 
 . س رط ه مقعلة س ل ومسل ل أنه سو   ح  له المقكلب 
 ط هنع نم  سل معل  ن ل لةهعن ل آنة ل إلثلعت أل الك  لع

وفم  .أق عا  موهل النعف أننع ف نع سرع ل لللقة والركف صح ح مث  المرةفب [1] . نملعةه القنصمإ [1]
سمن ل هاا ااسلو  للمواا  لمرنى أنع غ ة إال ر  فم الرلة ب  رنم كنت وال أزا  ملكًع، وهو = كنت ملكاً ( 19)

فم  . ل مل سلو  ن ف الطة   الاي سلكمهمسمح  لناا المةكز فلر  سنوطم أنع ا ل لست سوى واله  حاةك
ومع زا  حزنم أننم فم وقت . كونم معمرب أي معم  ك  الحكمب وكونم ملكًع للى أوةقل ل فعنع سنطت ومراللت

 .سنوطم كنت ملكًع للى قر    فم م  نب  
، هاا حن نم، ولكنه حكمبهاا سل  ح ةل سل معل فم هاا الس ة، فع  ألطعه = وجهت قلبي للسؤال( 12)وفم 

( 2:  1  ..")ومل  روزه حكمب فل سع " أسئلمه إمعلعت  طل  أل  كق  له   للو لواًع لل أل  ةف  قلله   
أمن  ن سه وأمن  لنله لعإلن صع  لل  ، هو حعو  لعمعنب أل  رة  و  ةف وهو مقنو ًا له فم الكمع  ، 

نو  فم حواة م    واه  الحكمب السمعو ب اسمغ  حكممه لنمعحه فم للول ال ن ع، ولكنه لواًع لل ال 
ال ن و ب وللمه فم ح  مقك ت ال  نوى لن  اإلنسعل منمع إز ا ت مرةفمه للى الغوص ف نع، ل  كلمع مرم  
ز ا  غمه، أمع حكمب   فنم مكق  لل ار عمنع، لكننع منلنع ةمعًا ف  ن عف وال  ف نع اكمق  ار ه ولمزه وار

وهو . )لكل سل معل ا  سل له لسل  نط مه، فعلنط ب ممن  لنم حكمب   ف  قةكب للنوة م  الهلمبو . نغمل
الل اإلنسعل ولحكممه اللقة ب الرم لب أهو ةأى = هو عناء ردئ جعلها هللا لبني البشر ليعنوا فيهافم مرله قع  

والواق  أل   لل . معلل لنل ًع ومس  ًع ون س عً ةأي مع ال  ةاه اإلنسعل الرع ي فإكمع  وهل أل   نل  اإلنسعل ل 
سمن ال الرعلل وهاا إو اع  لال  إسعال  لل كعل نم مب لنط ب آ ل،واا  نلننع لنر ش فم لعلل القنعا والرنعا،

ل وقرت لل ه ن ف ا الل فع   رط ه س مًع   و  أفس   ح عمنع، ولكل مل  ح ع لمم    نعهةًا للسمعا حمى وار
ونطع . ، ولكل ك    مرزى سل معل وهو  نطئ و لنة اوثعل  ومرز ب وفةح ال  نزله أح  ،( 7:  1فى) ن الر

ونسم  فم الن اف . )لال  لل  مرزى...( نسعا وفةا  ف )سل معل أنه مةل  أل  حص  للى المرز ب مل الرعلل 
 (1  .   (11:  9 أ)لنرمله    نلننع لنممل لم  (1 -: لونحل نح ع ا    (. حولت لم الرنولب ن صعً 

لنع ةمعا فم نمعل  (3    .و رط نع لزاا لنحمم  أالل هاا الرعلل  ن   فمةل ح عمنع للم االةض  ممل   منن منع
 .هاه الح عل ال ناه  للةاحب ثل المم  
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ن ف أو إص ح ةأي سل معل لمز ك  اانقطب اللقة ب للى ااةض ولنمنع لل من  ل قل  حن نم لل( 11)وفم 
ولكل الحزل  انله ل ف ةامرع فنط االل هاا الرعلل ل  ال النط ب منرت لنه مرز عت    .ول ج الن ف  انل عً 

. 
م( 12)وفم  لعلرمز لل اإلص ح، وهاا حن نم، لكل المس ح معا  ة  هاا قروة م  = األعوج ال يمكن أن يقوَّ

كمق  سل معل هنع أل اإلنسعل ألوج ونعقص لسل  إن  ل. ل صلح مع لمزت اللقة ب لل حله ولل إص حه
نةى سل معل فم حكممه ( 17،  12)وفم  .نط مه، لل مكمله حكمب لقة ب منمع سمت وال مرةفب منمع إز ا ت

ولكنه . اللقة ب المم إز ا ت لل ك  إنسعل وأنه إنك  لم  ب للى ال ةاسب والنةاال لز ع ل مرةفمه وحكممه وللمه
 .ر  ًا لل   فمر سرى إلى هاا ل

ولكل . ومل المؤك  أل هاه ا  ب ل ست  لول للمن . وم  أنه فم ز ع ل مرةفمه وحكممه إز ا  غمعً ( 18)وفم 
فكلمع لةفنع لل النعف أكثة ولل آالمنل * فلمعاا؟...  معلل أكثةسل معل هنع  رلل أل اإلنسعل الاي  رلل أكثة 

وكلمع لةفنع حن نب قلولنع * + كلمع لةفنع لل ن العمنل سنمعلل*+ لل وكلمع لةفنع لل قةوةهل سنمع* + سنمعلل
كلمع إز ا  للمه و * + وكلمع لة  اإلنسعل منله السعل  ونطع عه السعلنب س نم  مل ن سه* + سنحمنة أن سنع

وكلمع إز ا  للمه إز ا  احم عمه للمرةفب ومرطقه * +ف نم  مل ن سه  كمق  منله السعل  وأنطعا قلعلهإ
 +وهاا  رط ه قروةا لعلننص  ولعل ك  مع  رةفه مع هو إال ققوة ، ولرمزه لل المرةفب ، عاكثة للمرةفبل
الل المم وكلمع إز ا  اإلنسعل للمًع إز ا  إحسعسًع لعلرمز وقلب الح لب أمعل هاا الكل النعئ  مل المقك ت واا*

 ت حكممه س نعةل ل نه ول ل المن ا وس م  أل ز اإ وكلمع* +  رمز لل حلنع لإمكعن عمه منمع إز ا ت حكممه
ل  كلمع زا ت مرةفمنع الةوح ب إز ا  حزننع * + ىمع ال عئ ل مل ك  مرةفم....و نو الموت س عمم و سوى ل ننمع 

ل لل  صعحلنع لقةل إل  حمم المرلومعت الةوح ب ال مرطم فةحع * + لرمزنع لل محن   المثعل عت المم لةفنعهع
كلمع إز ا ت * +قمصةت للم الم ا  ،   ن  الكلة عا وما   المرز عت و ز ا  الغل إل إلكل ح  م    و 

المرةفب  م  اإلنسعل أل حمل الممغ ةات فى ح عمه انل م ا ، فك    مسنى له إمنعا قةاة سل ل وسط هاه 
أال وهو لمز اإلنسعل لل الممغ ةات ، ل   ن  لعمزا أمعل المسمنل  فناا ل ف ل   إنسعل ، وهاا ممع  ز   الغل 

 .إمنعا قةاة سل ل 
والكمع  .  لمومًع هو ال  نعمل الحكمب والرلل والمرةفب ل   رلل لل لمزهل لل محن   السرع ل وال ةح لللقة

للى أال  حةمنع الرلل مل اإلمكع  للى   ولقةل   المم مرطم س مًع ، المن ف لمومًع ال  حةمنع مل الرلل 
فعلرعلل الره ل أو ال  لسو  لل  كول سر  ًا . (  2:  1هو) "هل  قرلم مل ل ل المرةفب"  نو  ع  والكم. للن ف

ةضل   .إل لل  كل ق  سعً  ق  .   و  لنله المةه  المك و  مل اللح  والك  س معً     رط ه، وح عل م    فمل له ل 
فم أل   اعلط الك  هو المس طة للى  وس رط ه صلةًا للى مع س رةفه و كمق ه مل أحزال وس رط ه ةمعاً 

فننع  فة  ل ل مل  لح  و رم  مسمنً  لل   ول ل . ااح ا  الماطةلب المم ال  سمط   هو أل  الطنع
مل  رم  لعالن صع  لل   منمع زا ت حكممه فنو مح و ، ولكل مل . مل  رم  و لح  فم قةكب م   
قمة   ع ة  م  لل    فم ك  لم  إ)ال  مح و  ب لال  مصلم الكن سب  رم  فم قةكب م     نطل  إلى 
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هم ى فم إ وه   مو  لعحثًع إلى أل  معلل ومر  ، لمم  للى حكممهإ وال سل معل . " أوق ب المسعفة ل" (صعلح
.ننع ب الس ة
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني

 
َذا هَذا َأْيًضا َباِط ل  . «َهُلمَّ َأْمَتِحُنَك ِباْلَفَرِح َفَتَرى َخْيرًا»: ُقْلُت َأَنا ِفي َقْلِبي1" -(:3-1)اآليات  : ِللضَّ ْحِك ُقْل تُ 1. َواِ 

ْلِبي َيْلَهُج ِباْلِحْكَمِة، َوَأْن آُخ َذ ِاْفَتَكْرُت ِفي َقْلِبي َأْن ُأَعلِ َل َجَسِدي ِباْلَخْمِر، َوقَ 3. «َماَذا َيْفَعُل؟»: َوِلْلَفَرحِ « َمْجُنون  »
َماَواِت ُمدََّة َأيَّاِم حَ   ". َياِتِهمْ ِباْلَحَماَقِة، َحتَّى َأَرى َما ُهَو اْلَخْيُر ِلَبِني اْلَبَشِر َحتَّى َيْفَعُلوُه َتْحَت السَّ

والة  انةه مةعزا  فةم لحثةه  مةعزا  سةل معل  نةعمم قللةه لواةًع لةل أل  ةفة  قللةه   مصةل ًع،= قل ت أن ا ف ي قلب ي
وقةةة  ةأ نةةةعه فةةةم . الرنلةةةم لر ةةة ًا لةةةل ةوح المنةةةوى، ومةةةعزا  فةةةم مةاحةةة  ح عمةةةه النعطئةةةب   ةةةمش لةةةل طة ةةة  السةةةرع ل

وهنةع نمة ه  لحة  لةل سةرع مه فةم . اإلصحعح المعام  لح  لل سرع مه فم اللاات الرنل ب والمرةفب ولل  مة هع
فةعلنمة هنةع = أعل ل جس دي ب الخمر= فةةاح  عكة  و قةة . ه القةل اللاات المسة ان ب الحسة ب وقة  هةل أننةع مرط ة

وكث ةول  هنول أل السرع ل مكمل فم ح عل  .أمتحنك بالفرح= ومةل  أل  لنو و اح . كنع ب لل ملاات الطرعل
وهةؤالا ال  م ةزول لة ل ال ةةح الة انلم الةاي . اللنو والح  ت واافةاح الزمن ب لمع محو ه مةل أكة  وقةة  واةح 

 ول ل احكعت اللنو المم منل  لل فةةا   انلةم وهاا ال ةح هو لط ب مل   ، لقعقب  ائمب وس مًع حن ن عً   ن 
ال ةةةةح الةةة انلم الةةةاي  رط ةةةه   ال مةةةؤثة لل ةةةه الهةةةةو  النعةم ةةةب فعلقةةةن اا كةةةعنوا  ةةةاهلول . وف نةةةع إفمرةةةع  لل ةةةةح

و   رطة نل فةى ملة  السةعلب أفةاحةع منةز    انلنةل فملكوت   كعل فم .سمقنع  المةللب وهل ممنلل للسعحعت اإل
 أمع اافةاح الزمن ب فمؤقمب، هم نعةج  ائةل  ، هم من ة اإلنسعل وال مقلره لة  مز ة ه حزنةعً  .النو  مل  انلنل

، وهى غ ة قع ةل أل منمصة للى أى ألل أو نو  أو من    لعلموت ، وهاا لكةف ال ةةح الةاى  رط ةه   ، فنةاا 
ولكةةل اإلنسةةعل  ننةة   إا  هةةل أنةةه لةةو حصةة  للةةى هةةاه الملةةاات الزمن ةةب . (99:  12 ةةو)نزلةةه قةةئ إط قةةع ال  

لصةةعة سةةر  ًا، لمومةةًع فعلطعلةة   قةةرة أل سةةرع مه مكممةة  حةة ل  ننةةم  ةاسةةمه و رمةة ، والموهةة   هةةل أل سةةرع مه 
ة أكثةةة مةةل سةةعلعت  رةةو  لرةة هع مكممةة  لمةق مةةه، ولكةةل النلةةةل الرمل ةةب منةةو  أل هةةاه اانةةوا  مةةل اافةةةاح ال مسةةمم
وح نمةةع انملةةة (. 12:19ةامةة  لةةو)اإلنسةةعل لمةةع كةةعل لل ةةه، فةةعلن ف النعلةة ل لةةل مقةةرة ل ةةةح حن نةةم مةةل الزمن ةةعت 

وممنةول مةل  حةعو  أل  مة  سةرع مه . للضحك قلت مجن ون= سل معل أل هاا ال ةح  ز  ه حزنًع وكآلب  لعه منونعً 
  .و ن ص  لل  علل فم اللح  وةاا اافةاح الممنونب للر

هو  نص  ال ةح الزمنم الهعهةي الاي ل ف مل النل ، هو أ ة  أنه ال  صلح النل  وال  نز  = وللفرح ماذا يفعل
وال النلة  النةعئ  مةل مةةض أو مةوت أو  الام ة المةان  ال  ن ئ هاا ال ةح الرعلممو . ( 91:92أل)لنه كآلمه 
و  ،  انل ةةًع ولقعقةةب صةةع قب ال النط ةةب محطةةل النلةة  وممةةأله كآلةةب مةةةلالمولةةب فمنةة  فةحةةًع   أمةةع  مةةو . مةةع قةةعله

الهةةعهةى ال  أل هةةاا ال ةةةح الزمنةةى ولنةة  اكمقةة  سةةل معل لعلممةلةةب. ( 99:  12 ةةو) حةةو  أحةةزال المولةةب إلةةى فةةةح 
 . أن هذا أيضًا باطل = ن   

كعل  قة  ل نملة و محن  = الحكمةوقلبي يلهج ب. ح ص ةه و مم  مس ه لعلنمةة  ق  أي    = أعلل جسدي بالخمر
وحمى  ممكل مل الحكل، لل  نزل  إلى  ةمب فن ال الولم، واسةممة وال ةًع لة حكل . ه  النمة قع ةل أل مقل  ح عمه
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وأن أ خ ذ = و رة  ه  فم هاا الطة   أي مسةل، ون حةه أنةه  رمةة  منة مًع أنةه كةعل  رلةل أل هةاا الطة ة  نطةع
َم ا =  لنمة مسر  النعف فنةة أل  مةلنع ل ةق  النعف للطة   الصةح ح لسةرع منلهو كعل  سم  أل ا= بالحماقة

إل   . نةى سل معل هنع مسةمن مًع حكممةه الزمن ةب لر ة ًا لةل الحكمةب اإللن ةب. ُهَو اْلَخْيُر ِلَبِني اْلَبَشِر َحتَّى َيْفَعُلوهُ 
هةةاا  قةةلنه   لمةةل مةةة   نلةةو  . الرةةعلل مرمةة  للةةى مةةل  لحةة  لةةل أفةاحةةه لر ةة ًا لنةةه،  لحةة  لننةةع فةةم ملةةاات 

 (.12،  19:9ةإ)المعا الحم ل ننة لن سه ألعةًا مقننب ال مالط معا 
 

َعِمْلُت ِلَنْفِسي َجنَّاٍت 5. َبَنْيُت ِلَنْفِسي ُبُيوتًا، َغَرْسُت ِلَنْفِسي ُكُروًما: َفَعظَّْمُت َعَمِلي4 " -(:11-4)اآليات 
َعِمْلُت ِلَنْفِسي ِبَرَك ِمَياٍه ِلُتْسَقى ِبَها اْلَمَغاِرُس اْلُمْنِبَتُة 6. َها َأْشَجارًا ِمْن ُكلِ  َنْوِع َثَمرٍ َوَفرَاِديَس، َوَغَرْسُت ِفي

َجرَ   .الشَّ
َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َوَكاَنْت ِلي َأْيًضا ِقْنَيُة َبَقٍر َوَغَنٍم َأْكَثَر ِمْن . َقَنْيُت َعِبيًدا َوَجَواِرَي، َوَكاَن ِلي ُوْلَداُن اْلَبْيتِ 7

ًة َوَذَهًبا َوُخُصوِصيَّاِت اْلُمُلوِك َواْلُبْلَدانِ 8. ِفي ُأوُرَشِليَم َقْبِلي اتََّخْذُت ِلَنْفِسي ُمَغنِ يَن . َجَمْعُت ِلَنْفِسي َأْيًضا ِفضَّ
َواْزَدْدُت َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َقْبِلي ِفي ُأوُرَشِليَم، َفَعُظْمُت 9. َوُمَغنِ َياٍت َوَتَنعَُّماِت َبِني اْلَبَشِر، َسيِ َدًة َوَسيِ َداتٍ 

َلْم َأْمَنْع َقْلِبي ِمْن ُكلِ  َفَرٍح، أَلنَّ َقْلِبي . َوَمْهَما اْشَتَهْتُه َعْيَناَي َلْم ُأْمِسْكُه َعْنُهَما11. َوَبِقَيْت َأْيًضا ِحْكَمِتي َمِعي
َلى التََّعِب 11. هَذا َكاَن َنِصيِبي ِمْن ُكلِ  َتَعِبيوَ . َفِرَح ِبُكلِ  َتَعِبي ُثمَّ اْلَتَفتُّ َأَنا ِإَلى ُكلِ  َأْعَماِلي الَِّتي َعِمَلْتَها َيَداَي، َواِ 

ْمسِ  يِح، َواَل َمْنَفَعَة َتْحَت الشَّ  ".الَِّذي َتِعْبُتُه ِفي َعَمِلِه، َفِإَذا اْلُكلُّ َباِطل  َوَقْبُض الرِ 
أي مةةةع = وخصوص   يات المل   وكالمعمرةةب ن سةةةه لعلملةةعهج الرعلم ةةةب والملةةعنم ال نمةةةب والرل ةة  وال اةةةب والةةاه    ول زض 

 نةص الملةو  أو مةةع  ن ةة  لةةه الملةو  لةل سةةعئة الرهمةعا مةةل ممملكةعت أو قن ةب مر نةةب، فةعلملو  أةسةةلوا لةه هةة ا ع 
 .ثم نب ملوك ب ل سمرط وا ومنه و سمروا حكممه

مض : معم ) فنو . ومل  الملو   ن ل ل  اامه لمنمن ه( 2:12نة)قر  إقمنعا فنو ثم ل م ًا فم ل ن ه  قر      ل 
(. 12-12:2مة 1)وةامة  ( 2:  2نةش" )أنةع لحل لةم وحل لةم لةم"=  نمن   وأنت منمن ه، أنت نصوصة عت الملة 

 و قةةكةه، هةةاه هةةم المقةةكلب أل سةةل معل نهةةة إلةةى ن سةةه وألمةة  لاامةةه ولمةةع لملةةه ولةةل  نهةةة  = فعظم  ت عمل  ي
وكمةةع زا  الملةة  لةةل نلونةةا نصةةة لمع  لةةه هكةةاا مرةة  (. 21،  21:1 ا )وهةةاه ن ةةف سةةنطب نلونةةا نصةةة الملةة  

 لنم للة  ل مًع فةم قللةه، وهةاا  كةول لن  لنم ه كً  للة  ولكل مع كعل  ننص سل معل أل . سل معل وفعةقه س مه
وومةةو  الن كةة   انلنةةع سةة كول . نةة ه منةةزاًل وهةة كً  فمةةل  ح ةةه الوصةةع ع  صةةن    ل( 92:11 ةةو)لح ةةه الوصةةع ع 

ولة ف الر ة  . الزمنةم سةللًع لل ةةح ف قة  فةم الممة  أل سةل معل أنةه هةل ولكةل كةعل نطةع. سل  فةح ال  نط  له 
= س يدة وس يدات. فم المنمن عت أو الغنم ل  فم فسع  اإلةا ل ح ل  محةو  الغنةم أو ممحةو  المنمن ةعت إلةى هة  

ال ذين  . س  ات كث ةات أو أل الس  ل هم لنت فةلول أو  زومب له ثل أاع  س  ات كث ةةات ق   كول المنصو 
= لم أمنع قلبي من كل فرح. ةلمع  او  أو مل كعنوا ةؤسعا للى  نواا فم زمل الناعل= كانوا قبلي في أورشليم

ا مةةل اافةةةاح الرعلم ةةب وهةةاا نطةةع كث ةةة ل ح نمةةع  قةةرةول لعلاةة    هنةةول أل فةةةحنل سةة كم  لةةو حننةةوا كةةاا أو كةةا
والس ل الحن نم . ولكل ال قئ مل هاا  من  الا  ( ل  هنع  مل  لمع للنمة أو للمن ةات.. مل  ز ول/ س نمع )
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أمةع ملةعهج الرةعلل فمنسة نع مقةعكلنع " س مم ألط كل ل ف كمع  رطم الرعلل ألطة كل"ال  عمم سوى مل مل  الس ل 
أمةع المسة ح ف رط نةع السة ل الحن نةم لةعل  حة  لن سةه فةم . حة  المقةكلبإلى لحهةعت كمنة ة مواةرم ولكنةه ال  

. لمةة ا  نةةعهة ل للمسةة ح حةةعفه ل وصةةع عه فنمملةةئ سةة معً إلةةال  فلنسةةمرم  الرةةعلل ل. الةةن ف و قةةلرنع و نلنةةع سةة معً 
منةول والحه أل سل معل وسط هاا كله إهمل لةعل  كةول لنلةه صةعح ًع ةامحةًع ل سةمط   أل  حكةل، فنةو لةل  نمةة  ل

ولكةل ل حةاة كة  إنسةعل أل  رمة  مثة  سةل معل فنة  . وهةاا  حسة  لةه= وبقيت أيضًا حكمتي معي= وةاا قةنوامه
 . امل أل مكول له حكمب سل معل ل  أل سل معل م  ك  حكممه إنمة  إلى للع ل ااوثعل فم أوانةه

 
َفَما اإِلْنَساُن الَِّذي َيْأِتي َورَاَء اْلَمِلِك الَِّذي َقْد َنَصُبوُه . اْلَجْهلَ ُثمَّ اْلَتَفتُّ أَلْنُظَر اْلِحْكَمَة َواْلَحَماَقَة وَ 11" -(:11)آية 

 "ُمْنُذ َزَماٍن؟ 
 ل و أل هاا كعل مثً  قعئرًع لمرنى ه   ةعمم لرة  سةل معل مةل  كةول أحكةل = فما اإلنسان الذي يأتي وراء الملك

وسل معل هنع  ومه نص حب لك  إنسعل . ماةلًع لألمثع  منه أو أغنى منه أو أسر  منه، فسل معل فم ك  هاا كعل
لنم لل مممكل مل أل ممة  ك  مع إالخ و نو  له  ع .. .. ال ن و ب مل نسعا وغنم و ة   أل  نملة طة  اللاات 

مملكةةت فعنةةع. سةة  ل  1111فمةةل  سةةمط   أل  مةةزوج  ع ،مةلمةةه أنةة  و نةةو  لةةه سةةل معل لةةعلةغل مةةل كةة  مةةع مةلةةت وار
لنةة  مةةةل  سةةل معل كةة  الملةةاات الرنل ةةب والقةةنوان ب كملةة  او سةةلطعل   رةة  وال  ةةة ه " الكةة  لعطةة " ألط ةة  نلةمةةم

ال  ذي ق  د نص  بوه من  ذ . أحةة ، وكةة  مةةل  ةةعمم لرةة ه لةةل  سةةمط   أل  حصةة  إال للةةى النةةاة ال سةة ة مةةل هةةاه الممةة 
 .أي م ل مممره كعنت أ اًع طو لب= زمان
 

. ِلْلِحْكَم  ِة َمْنَفَع  ًة َأْكثَ  َر ِم  َن اْلَجْه  ِل، َكَم  ا َأنَّ ِللنُّ  وِر َمْنَفَع  ًة َأْكثَ  َر ِم  َن الظُّْلَم  ةِ َفرََأْي  ُت َأنَّ 13" -(:19-13)اآلي  ات 
. َلْيِهَم اَوَعَرْف ُت َأَن ا َأْيًض ا َأنَّ َحاِدثَ ًة َواِح َدًة َتْح ُدُث ِلكِ . اَْلَحِكيُم َعْيَناُه ِفي رَْأِسِه، َأمَّ ا اْلَجاِه ُل َفَيْس ُلُك ِف ي الظَّ اَلمِ 14
ْذ َذاَك، َفِلَم اَذا َأَن ا َأْوَف ُر ِحْكَم ًة؟. َكَما َيْحُدُث ِلْلَجاِهِل َكذِلَك َيْحُدُث َأْيًضا ِلي َأَنا»: َفُقْلُت ِفي َقْلِبي15 َفُقْل ُت ِف ي « َواِ 

اْلُك لُّ : َكَما ُمْنُذ َزَماٍن َكَذا اأَليَّ اُم اآلِتَي ةُ . اأَلَبدِ  أَلنَُّه َلْيَس ِذْكر  ِلْلَحِكيِم َواَل ِلْلَجاِهِل ِإَلى16. «هَذا َأْيًضا َباِطل  »: َقْلِبي
َفَكرِْهُت اْلَحَي اَة، أَلنَّ ُه َرِديء  ِعْن ِدي، اْلَعَم ُل الَّ ِذي ُعِم َل َتْح َت الشَّ ْمِس، 17! َوَكْيَف َيُموُت اْلَحِكيُم َكاْلَجاِهلِ . ُيْنَسى

يحِ  َفَكرِْه ُت ُك لَّ َتَعِب ي الَّ ِذي َتِعْب ُت ِفي ِه َتْح َت الشَّ ْمِس َحْي ُث َأْتُرُك ُه ِلإِلْنَس اِن الَّ ِذي 18 .أَلنَّ اْلُك لَّ َباِط ل  َوَق ْبُض ال رِ 
ي ِه َوَمْن َيْعَلُم، َهْل َيُكوُن َحِكيًما َأْو َجاِهاًل، َوَيْسَتْوِلي َعَل ى ُك لِ  َتَعِب ي الَّ ِذي َتِعْب ُت ِفي ِه َوَأْظَه ْرُت فِ 19. َيُكوُن َبْعِدي

ْمِس؟ هَذا َأْيًضا َباِطل    ".ِحْكَمِتي َتْحَت الشَّ
اللةةاات الرنل ةةب  بالحكم  ة هنةةع والمنصةةو = الحكم  ة والحماق  ة والجه  لأنةه  نهةةة  نةةةاه  نةةو  (19) فةم ا  ةةب السةةعلنب

 والمنصةو .  اللطل والمسة أي اللاات القنوان ب الحس ب أي قنوات  بالحماقةوالمنصو  . وز ع ل الرلول والمرعة 
وسةل معل هنةع نةةاه  نةعةل لة ل هةاا كلةه لرةة  أل . هةو لة ل إ ةا  أي للةول أو مرةعة  أي هةو اة  الحكمةةب لجه لاب

وحمةى ال  هةل أحة  أل سةل معل  ة لو للمنة   نةو  أل المسةعفب لة ل الرلةل والمنة   .الرنل ةب والحسة بانملةة اللةاات 
لة  فةم نهةةه أنةه ال . ننةع وال  ة لو للمنة هةم المسةعفب لة ل النةوة والهلمةب، فنةو لة ف اة  الرلةول وال  ة لو للط 
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والمسةعفب لة ل الحكمةب والحمعقةب . منعةنب ل ل ملاات الحكمب ول ل ملاات النمة فنو  سمى الملاات الحس ب حمعقب
ومة  . ال مك ةم إلسةرع  النةعف وحة هع ومة  هةاا فنةو ةأى أل اللةاات الرنل ةب. أ اًع هم المسعفب ل ل النوة والهلمب

والركةف فعلقةنوات اللن م ةب . والرلةول لةعلنوة فعلحكمةب مكةلح ممةعح المسة  وطللةه للةاات اللن م ةبهةاا قةله الحكمةب 
. اللقةة ب والرلةول والمرةعة  واللةاات الرن ن ةةب ولةن نل أنةه هنةع  ةمكلل لةل الحكمةب الطل ر ةب والنلةةات . مهلةل الرنة 

ل الحكمةب السةمعوي المقةل  لن وسةنع ولنولنةع ولكل قمعل ال ةعة  لة ل هةاه اللةاات الرن ن ةب ولة ل السة   المسة ح أقنةو 
اا . وأةواحنع، هو وح ه النةع ة للةى أل  رط نةع القةل  كعنةت الحكمةب اإلنسةعن ب مرطةم إسةمنعةل فكةل وكةل الحكمةب  وار

عل فةإاا كة= الحك يم عين اه ف ي رأس ه( 11)اإللن ب ح ل  كول المس ح ف نع سة إسةمنعةل، وهةاه مرطةم م سة ة ل  ةب 
ول نةةعه فةةم ةأسةةه أي فةةم السةة     نةةو ه و ةقةة ه ، ههةةو مةةل لةةه المسةة ح ةأسةةًع لةةالمسةة ح هةةو ةأف المسةة ، فةةعلحك ل 

، فنةةو  محةةة  فةةى اةةوا وصةةع ع ( 12:  9كةةو1)،  ةةةى اامةةوة وفنةةع لمةةع  ةةةاه المسةة ح ولةةه فكةةة المسةة ح  المسةة ح
ف ةه "وهةاا مرنةى مةع قعلةه النة  ف  وحنةع . عاومث  هاا  ةم   قلله إلةى السةم .المس ح ، فك ل المس ح سةاج لةمل ه 
وهو النوة  أى لعلمس ح وله ،فعلمس ح هو الح عل اال  ب المم حصلنع لل نع" كعنت الح عل والح عل كعنت نوة النعف

ولإةقةةع  الةةةوح  المنةة فونحصةة  للةةى هةةاا للسةةعطب ل ةاسةةمنع للكمةةع  (. 2،  9:9كةةو)وهةةاا مرنةةى . نرةةع ل النةةوة
  .الن ف

سةةةل معل الملعقةةةة فةةةم هةةةاه ا  ةةةب هةةةو لةةةل الحكمةةةب اإلنسةةةعن ب المةةةم مرطةةةم إسةةةمنعةل وم ةةةزل للحكةةة ل لةةةل  ولكةةل كةةة ل
هاه الحكمب ةاحب لسل معل إا معم  فم مص ة ك  مةل الحكة ل والمعهة  فومة  أل ننع منمةع  ولال  لل مرط  . المعه 

أنه   كة لر نم حكممه اللقةة ب ونم  هنع نغمب ال عف والسل  = حادثة واحدة تحدث لكليهما= واح ل وهم الموت
الةاى  ةقةع  مةل الةةوح النة فإي أفم م ك ةه  ول  لنله فنط وهاا  نع  لل ك  مل  نو ه. اللم ل فم ةأسه اللقة ب

فم المس ح  كول له نهةمه السمعو ب ل   كة لر ن ه اللم ل مو .  (92:  11 و) رلمنع و اكةنع لك ل الس   المس ح 
. ( 7:  1مةم9" )ةوح النصةح"الةوح الن ف لنله ، وهةاا مةع قةع  لنةه لةولف الةسةو    و  نومث  هاا ولعلص ل . 

نلننةع المةع  صةعلحب سةل  فعلة هع  فةع  قة ، ل   نةل و رلةل أنةه مكلة  لرمة  مةع أومث  هاا  رط ه الةوح الن ف 
اةض نةة ن  إلةةى و  نلننةةع لنن ةةا نطةةب مر نةةب إلن ةةب وحةة ل ننمنةةم مةةل لملنةةع للةةى ا. ( 11:9أ )لنسةةل  ف نةةع 

وقةعةل مة  قةو  لةولف . ومل  كمق  مع هو مكل  له و رمله لعمعنب هةاا سة  ةح وسة م  سةرع مه. الةاحب السمعو ب
فنةو هنةع  قةرة لعنةه " لكةل أل ألنةى ألةزل املكةل.. نطلة  أقةمنعا أل إلةم .. .. ثن ل أنع محصوة ل ل اإل"الةسو  

ت فنةةو فةةم المسةة ح سةةواا للةةى ااةض أو فةةم السةةمعا مكلةة  لرمةة  مةةع  ح ةةع املةةه وهةةو غ ةةة نةةعئ  مةةل المةةو 
 (. 91،  92:1فم)

لة  حكممةه لعطلةب  .مةل كة  حكممةه  لةل  نم ة  قة ئعً  مثلةه وال سل معل كعل   كة لحكممه اللقةة ب قةرة أل الحكة ل
.  انةةه سةة موت  ومةةع و اةة   كةة  لملةةه و نسةةعه النةةعف وهةةو  ة ةة  أل  نلةة  ن سةةه ولملةةه لةة  قةةع  أننةةع مز ةة ه غمةةعً 

وال   كةة فةةى المسةةمنل  وال  حمةة  همةع إاا لةةل  نلةة  إسةةمه وال  ال   كةةة فةةم قةئ وال  قةةغ  لعلةةه قةةئ أصةة  المعهة و 
لمله ، فنو لل  رم  قئ  لكى لل ه ل  هةو  سةرى إلةاةعا قةنوامه فنةط ، ولنةاا  ةةى سةل معل أل المعهة  أسةر  

لة  هنةع  .   الحكة ل مةل حكممةه ولملةه فمةعاا إسةم ع. ال مص ة الحكة ل والمعهة  واحة  وهةو المةوت . مل الحك ل
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 كة  مةع صةنره ، وهةو ألسة موت و نسةعه النةعف غ ة أنه  الحك ل الاي إز ا  للمًع وقنةل  همع آنة  ان  سل معل
وح نمةةع . وهةةاا مةةع حةة   فرةةً  مةةل ةحلرةةعل إلنةةه. ( 12)مةةل ممةة  وغنةةم وثةةةول قةة   ةةةثنل إلنةةه المعهةة  ف اةة رنل 

ألنه ردىٌّ عن دي العم ل ال ذي ُعِم ل تح ت .. فكرهت الحياة إز ا  غمًع وحزنًع وقع   اسمغةقمه أفكعةه هاه السو او ب
هةاه هةم نغمةب الحكمةب اللقةة ب الرةعمزل لةل أل مةفة  اإلنسةعل إلةى المممة   نغمةب ال ةعف . الشمس ألن الكل باط ل

ولكةةل . لرةة  مومةةه  ف هةة  منغلنةةع للةةى ن سةةه فةةى حةة و  ااةاة عت وأممةةع ه فةةى ااةض ح ةةع واكةةةاه لعلح ةعل اال  ةةب
 ، الحكمب اإلنسةعن ب ال منة ة أل موامةه المةوت أو ممحة اه. الحكمب اإللن ب محملنع فو  الزمل للمطل  فم السمعو عت

نعئ ةًع مةل أنةه ( 12)ونةةى هنةع الحكة ل فةم . ( 27 - 21،  92:  12كةو1)ولعقنول الحكمب اإللن ب غللنع المةوت 
كمةة  نسةةعل الةوحةةم ال  نةةمل لةةعل  ةةاكة أحةة  اسةةمه هنةةع لةة   نةةمل لةةعل    اإل ولكةةل. لرةة  المةةوت س نسةةى النةةعف إسةةمه 

 ةلط ن سه لرملب الزمل الاي   وة مرنع إلى أللى  فمل .(91:11لو+  2:2ةؤ)محى سمه فم س ة الح عل وال    إ
لى أسة    لنةم فةم مغ ةة مسةممة، ثةل  نمنةم اكةةه مة  الةزمل، أمةع مةل  ةةلط ح عمةه لح ةعل المسة ح االة ي مصة ة  وار

نرةةو  لسةل معل الةةاي هةةل ال ةةةح فةةم ملةةاات الح ةةعل، هةةو هنةةع مةةعزا  . ح عمةه فةةم مصةةعل   ائمةةب و ةةنرل لنةةول فةةو  قةةول
فكره  ت ك  ل معئنةًع  لحةة  لةل ال ةةةح الحن نةم، هةةو كعلط ة   قةةمنم لرلةب ومةةع أل  لرة  لنةةع حمةى  سةةعمنع لةال  قةةع  

والمسة ح  رلةل . علرمة  ولن سةه فمة  ومرة انةه إنقةغ  ل= كره ت الحي اةلة  قةع  . أي أنه لل  م  ف ه ةاحةب= تعبي
 (. 98:11مت" )وأنع أة حكل..  ع مم   الممرل ل مرعلوا إلىل "هاا و رلل أل ةاحمنع ف ه وح ه لال  قع  لنع 

ك  ااموة الرعلم ب كعلغنم والكةامب والملاات، أمع الرم  فو  القمف فنةو لمة   العمل الذي ُعِمَل تحت الشمس
وم حهةةب أن ةةةل . لملنةةل الةوحةةم مةل مسةةل ح وصةة ل وكةة  لمةة  لممة   ، ه فةةه ممةة    الم ئكةب أو مةةل  رمةة 

ثةومةه اللةل معهة   اة رنع وهةاا  صة   للةى الثةةوات الرعلم ةب أمةع مةل فسل معل  حزنه أل  مةة  ( 12)للى آ ب 
فم قل  ال  رة  مع ومل  مل  ثةول  ر ش  . (22ةإ) وةثنل لةكب مث  الةكعل  ل  فنو  مة  اوال ه لةكعت ةوح ب

ثضمضةةه  لمةةع مةكةةه ف رةة ش أ عمةةه فةةم هةةل وحةةزل لةة  فةةم الل ةة  ال  سةةمة ح قللةةه  سةة ح   فةةم المسةةمنل  أو مةةع سةة  رله وضةض
 لةةم الح ةةعل"أمةةع مةل إنقةةغ  لعلمسة ح اللؤلةةؤل الكث ةةل الةةثمل فةة   نقةى مةةل الممنةو  وال المسةةمنل ،  نةو  (. 92آ ةب)

وأمةع الةاي (. 11:9أ )   رمة  ألمةعاًل صةعلحب  رلةل أنةه منلةو  ل ؤ  نةع ل لضم  ار و . " هم المس ح والموت هو ةلح
 ر ش وه فه الرعلل   ن  فم حعلب ال عف ال قروة ًع و كةه ح عمه ولمله و ةاه ل  ق مب،  مم  ثمعةًا من  فم قلاب 

 .آنة
 ةة  نل ألكمةةع  فةةم مثةة  ال نةةو  كةةعل ا. لطةةم سةةل معل الحكمةةب فعنقةةغ  لعلرط ةةب  ول الرةةعطم أ   -:  ملحوظ  ة   

فمقوا  "لال  قع  لنل المس ح . ي وص ب هم االهل أنقغلوا لمسعؤالت ال م وى مننع مث  ار فعنقغلوا لعلمرةفب ، و 
اوقوا وانهةوا مع "حله فنع  عنقغ  لقنص   فإمع  او  فأ( . 22:  2 و" )ل لكل ف نع ح علأالكم  انكل مهنول 

 او  الاي  معأ. مر  الرن  فنط  نو ه سل معل حزل واكمئ  ، اا . لح عل وهاه هم ا( 8:  21مز )  "ط   الة أ
والكعم  المعهة الاي كةعل  نةو  لنلةه ولسةعنه " لسعنم قلل كعم  معهة" وقع . الن ف  نو ه ف ةح لعلة   كعل الةوح

 .هو الةوح الن ف المح م والاي مل ثمعةه ال ةح 
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ْلُت ِلَكْي َأْجعَ 11" -(:11)آية  ْمسِ َفَتَحوَّ  ". َل َقْلِبي َيْيَئُس ِمْن ُكلِ  التََّعِب الَِّذي َتِعْبُت ِفيِه َتْحَت الشَّ
. مل  ةملط لعلحكمب الزمن ب  رعنم مل ال عف واللؤف، ومةل  ةةملط لعلحكمةب اإللن ةب  ةنرل لعلةمةعا السةمعوي الم ةةح

 .و رم  ال    ة  ه أل  رم  ف   مر  مل لمله ال ال ن وي وال الةوحم
 

. َيْتَع ْب ِفي هِ أَلنَُّه َقْد َيُكوُن ِإْنَسان  َتَعُبُه ِباْلِحْكَم ِة َواْلَمْعِرَف ِة َوِب اْلَفاَلِح، َفَيْتُرُك ُه َنِص يًبا إِلْنَس اٍن َل ْم 11" -(:11)آية 
 ". هَذا َأْيًضا َباِطل  َوَشرٌّ َعِظيم  

  كةةة لن سةةه  سةةل معل هنةةع مةةع زا = عظ  يم باط  ل وش  ر. ةلمةةع  قةة ة اللنةةه ةحلرةةعل الةةاي كةةعل  قةةرة أنةةه لةة  حكمةةب
 .لال  هو فى حعلب ال عف هاه و طل  أل  نطط مسمنلله لن سه

 
أَلنَُّه َماَذا ِلإِلْنَساِن ِم ْن ُك لِ  َتَعِب ِه، َوِم ِن اْجِتَه اِد َقْلِب ِه الَّ ِذي َتِع َب ِفي ِه َتْح َت الشَّ ْمِس؟ 11 " -(:13-11)اآليات 

، َوَعَمَلُه َغمٌّ أَلنَّ ُكلَّ َأيَّاِمِه أَ 13  ".هَذا َأْيًضا َباِطل  ُهوَ . َأْيًضا ِباللَّْيِل اَل َيْسَتِريُح َقْلُبهُ . ْحزَان 
سةةة مرةة  .  ةقةةع  الةةةوح النةة فإالرنةة   نةةو   ول   .مصةةوة حعلةةب ال ةةعف لمةةل   كةةة و رمةة  لعالن صةةع  لةةل  

ولكةةل هةةاا انةةه لةةل   كةةة أل الةةاى  ةة لة .  سةةل معل إحسعسةةه لةةعلرمز أمةةعل إمكعن ةةب من  ةةا كةة  أح مةةه لةةل المسةةمنل 
 .المسمنل  هو   كلى الن ةل 

 
رََأْيُت هَذا َأْيًضا . َلْيَس ِلإِلْنَساِن َخْير  ِمْن َأْن َيْأُكَل َوَيْشَرَب َوُيِرَي َنْفَسُه َخْيرًا ِفي َتَعِبهِ 14" -(:16-14)اآليات 

اِلَح ُقدَّاَمُه ِحْكَمًة َوَمْعِرَفًة َوَفَرًحا، 16َوَمْن َيْلَتذُّ َغْيِري؟  أَلنَُّه َمْن َيْأُكلُ 15. َأنَُّه ِمْن َيِد هللاِ  أَلنَُّه ُيْؤِتي اإِلْنَساَن الصَّ
اِلِح ُقدَّاَم هللاِ  يحِ . َأمَّا اْلَخاِطُئ َفُيْعِطيِه ُشْغَل اْلَجْمِع َوالتَّْكِويِم، ِلُيْعِطَي ِللصَّ  ".هَذا َأْيًضا َباِطل  َوَقْبُض الرِ 

ل أل المعمرب   فرنع نحو ال عف أو أنه  قوه صوةل الرعلل والمسة  اللةا ل نلننمةع   مةل أملنةع نمة ه  نة ل لئ    هل 
هنع نص حب لمل ب لك  واح ، وهم أل ننل  الهةو  المم نر ش ف نع وأل نممم  لعلح عل ق ة المسمطع  ممطلر ل 

لمرةة  كرط ةةب إلن ةةب، لكةةول   قةة  وهلنةةع هةةاه الح ةةعل وهةةو إلةى كةة  قةةئ حمةةى ااكةة  والقةةة  والنةة ةل للةةى الرمةة  وا
ليس لإلنسان خير  م ن  والمنط  الاي نةاه هنع .ورأيت هذا أيضًا أنه من يد هللا=  الاي نطط لنع كمع هم لل ه

الاي أكمة  ( 2-2:1مم1)هو ن ف منط  لولف الةسو  فم  نفسه خيراً في تعبه ( ا  )أن يأكل ويشرب وُيرى 
وهةاا مةع  ؤكة  أل النل نةب صةعلحب وأمةع لط ننةع ف موقة  . نعك  ونقة  م  القكة   للى مع ألطعنةع لالصوةل لع

لةل ( صةحب/ لمة / قةةا / طرةعل)أمع لةو قةكةنع   وكنةع نح ةع قةعكة ل   للةى كة  مةع ألطعنةع . للى نهةمنع لنع
ولةةل  قةةرة لنةةاا سةةوى اإلنسةةعل . رنةةعنقةةرة أل الح ةةعل لعطلةةب، لةة  سةةنرم  ل ةةةح ولةةال، سةةنملاا لةةع  الةةاي  رمةة  م

  والصةعلح هةةو مةل  ح ةةه الوصةع ع و رلةة   ألن  ه ي ؤتي اإلنس  ان الص  الح قدام  ه حكم ة ومعرف  ة وفرح  اً = الصةعلح
هم  لول لك  إنسعل أل  رم  لم  ب و مر  ف  نمنةا ( 91) في تعبهوقوله  .النعف كول محلولع وسطو حله، و 

 .الرلع ل حمب لللطعلب والنة 
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فمل  رم  لنو    س ملاا لع ، وال . والمةممم ل ممكعملم ل" إا ك   نسملا لغ ةه" مةممنع اللرض ( 92) وآ ب
والصعلح الاي  رم  فم نو    س رط ه   أل  ماو  لال محلمه ولطع عه، ل  . فةح حن نم لغ ة لةكب  

هنع نةى أل القة ة = طئ فيعطيه شغل التكويمأما الخا  (.92)س رط ه م  ااك  والقة  حكمب ومرةفب وفةحًع 
 ك  و رم  لرة  مل نه، وهو فم هل مل نعح ب لمله نم ه نعئ ًع مل المسمنل  ف كنز و كنز و كول المع  ممصوةًا 
أل المع  س حم ه مل قةوة المسمنل ، هو  نزل حعةمًع ن سه مل أل  ممم  لمع ألطعه له  ،  ح ع ل  فةح ول  

وهكاا مة  الكنرعن ول = ليعطي للصالح= ع فم هل وقل ، ل  سو   اه  مع  كنزه إلنسعل صعلحقكة ل   ح 
والمعمرب  ةى أل ااقةاة ح ل  كومول . ااقةاة ااةض لقر    فعلقة ة  ا   أمةه ااةام وأمةه السمعئم

  ب ف مع  رملول أو  كنزولا ال لةكهاا لعط  إ. المع  و ح ول فم نو  ثل  ا   مننل مع كنزوه، أل هاا لعط 
. 

 2أ )  نل  اإلنسعل المع  صعلحب سل    فعل هع لنسل  ف نع  -:نظرة عامة لعمل اإلنسان على األرض 
ننع نرم  وكو ( . 22مت )وحمى  نمح لملنع  رط نع   المواه  المى نحمعمنع و سم نع الة  وزنعت ( . 01: 

" أ ن  إلى فةح س    ...كنت أم نع فى النل  " ااةض ، ل  لنسم   لعمعنب فناا ل ف لمنل  أسمعانع للى
ولكل مقكلب سل معل ح ل فكة لحكممه فنط أنه لعط  أل . ولناا مكم  أسمعانع فى السمعا ( 20:  22مت)

. مم  ن سه ول ف مم   هو لح  لل ( 01،  01:  2) رم  ألمعاًل له مب وفى الننع ب  موت وال  نل  إسمه 
ونحل نممم  لومو ه ف نع وفى وسطنع ، ول ف المعلنع المى ( . 7:  34إش)كة أل   نلننع لمم  إسمه ولنا

( .2:  2ز ) اكةهع المعة خ لنع   
سل معل فةح لعلموهلب المى لن ه وهى الحكمب فعةا  أل  نل ه المعة خ لحكممه وألمعله هاه، ولكنه نسى أل هاه 

ولن نل أل   ح ل  رط نع موهلب ، فنو  رط نع لنع لنممل . طلله ل نو  قر     الحكمب ألطعهع له   لنعا للى
.لم  نحل نلننع مل أمله ، ول ف لننل  لسل  هاه الموهلب
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
َماَواِت َوْقت  1" -(:15-1)اآليات  ، َوِلُكلِ  َأْمٍر َتْحَت السَّ ِلْلَغْرِس . ِلْلِواَلَدِة َوْقت  َوِلْلَمْوِت َوْقت  1: ِلُكلِ  َشْيٍء َزَمان 

َفاِء َوْقت  3. َوْقت  َوِلَقْلِع اْلَمْغُروِس َوْقت   ْحِك َوْقت  4. ْقت  ِلْلَهْدِم َوْقت  َوِلْلِبَناِء وَ . ِلْلَقْتِل َوْقت  َوِللشِ  . ِلْلُبَكاِء َوْقت  َوِللضَّ
ِلْلُمَعاَنَقِة َوْقت  َوِلالْنِفَصاِل َعِن اْلُمَعاَنَقِة . ِلَتْفِريِق اْلِحَجاَرِة َوْقت  َوِلَجْمِع اْلِحَجاَرِة َوْقت  5. ِللنَّْوِح َوْقت  َوِللرَّْقِص َوْقت  

َياَنِة َوْقت  َوِللطَّْرِح َوْقت  . ت  ِلْلَكْسِب َوْقت  َوِلْلَخَساَرِة َوقْ 6. َوْقت   ُكوِت َوْقت  . ِللتَّْمِزيِق َوْقت  َوِللتَّْخِييِط َوْقت  7. ِللصِ  ِللسُّ
ْلِح َوْقت  . ِلْلُحبِ  َوْقت  َوِلْلُبْغَضِة َوْقت  8. َوِللتََّكلُِّم َوْقت   ا َيْتَعُب ِبِه؟ َفَأيُّ َمْنَفَعٍة ِلَمْن َيْتَعُب ِممَّ 9. ِلْلَحْرِب َوْقت  َوِللصُّ

ْغَل الَِّذي َأْعَطاُه هللُا َبِني اْلَبَشِر ِلَيْشَتِغُلوا ِبهِ 11 َصَنَع اْلُكلَّ َحَسًنا ِفي َوْقِتِه، َوَأْيًضا َجَعَل اأَلَبِديََّة 11. َقْد رََأْيُت الشُّ
َعَرْفُت َأنَُّه َلْيَس َلُهْم 11. َمُلُه هللُا ِمَن اْلِبَداَيِة ِإَلى النِ َهاَيةِ ِفي َقْلِبِهِم، الَِّتي ِباَلَها اَل ُيْدِرُك اإِلْنَساُن اْلَعَمَل الَِّذي َيعْ 

، ِإالَّ َأْن َيْفَرُحوا َوَيْفَعُلوا َخْيرًا ِفي َحَياِتِهمْ  َوَأْيًضا َأْن َيْأُكَل ُكلُّ ِإْنَساٍن َوَيْشَرَب َوَيَرى َخْيرًا ِمْن ُكلِ  َتَعِبِه، َفُهَو 13. َخْير 
اَل َشْيَء ُيزَاُد َعَلْيِه، َواَل َشْيَء ُيْنَقُص ِمْنُه، . َقْد َعَرْفُت َأنَّ ُكلَّ َما َيْعَمُلُه هللُا َأنَُّه َيُكوُن ِإَلى اأَلَبدِ 14. ُة هللاِ َعِطيَّ 

َوهللُا َيْطُلُب َما َقْد . اْلِقَدِم َقْد َكانَ  َما َكاَن َفِمَن اْلِقَدِم ُهَو، َوَما َيُكوُن َفِمنَ 15. َوَأنَّ هللَا َعِمَلُه َحتَّى َيَخاُفوا َأَماَمهُ 
 ".َمَضى

اا لةةل محةة  . طلة  اإلنسةةعل هةةو النةةو  مةةل المسةمنل  والنلةة  واإلنسةةعل ممسةةة ، إاا وامةةه مقةكلب  ة ةة  حلنةةع فةةوةًا، وار
لةل وسةل معل هنةع وهةو  مةو  لعحثةًع . الل ن سة ب كث ةةلأفةوةًا  اةطة ، اإلنسةعل ممرمة  وهةاا  سةل  لةه هضةل  كث ةة و 

لك ل ش ئ زم ان  لك ل أم ر تح ت الس موات أنةه . طة   سرع ل اإلنسعل  ن ل نص حب غعل ب لك  إنسةعل ممرمة  قلة 
ح عمنع لك  هةوفنع وأواعلنع مسة ة حسة  . أي ال قئ  ح   لةاًع فم هاه الح عل فعلك  مح   مل  = وقت

نثةة  أل نطةةب   للعمعنةةب، و واملعمنةةع نطةةب منهمةةب مر نةةب محنةة  منعصةة    فةةم الوقةةت المنعسةة  ولل نةةع أل نةةؤ ي 
وكة  مةع فةم ح عمنةع . للن ةة اعلط الك  هم نطب حك مب وأنه أ  حنول واعلط الك  وأل ك  ااموة مرم  مرةعً 

ل  لو سعةت ااموة ا ل لحس   .أنه ل ف فم إمكعننع مغ  ةه وال مغ  ة إةا مهل  . هو أنس  قئ للوقت الحعاة
فمنمع  اةت لملب الزمل لنع إلى فو  أو إلى محت فنحل فةم  ة  إلننةع  ح عمنع ، النطط المى نارنع نحل ل س ت

لة  . هنع  لول للمسل ل، مسل ل ح عمنع فم      الحنول لعل ننل  ك  مع  سمح له. الرعلل املنع الحنول الاي نل 
، فك ة  ناة  ثنمنةع فةم أي فعلقةمف مةعمم ثةل مغ ة  وهكةاا. أنه إاا كعل الرعلل ن سةه ممغ ةةًا فك ة  ناة  ثنمنةع ف ةه

قئ مع ي، فن   امل المع  وكثةمه المسمنل ، ه  مامل الصحب مسمنللنع، إل و م  ض ن ة فلوقةت قصة ة، فمةعاا 
 (11آ ةةةب)مممنةةب لألل  ةةب ونصةة حب سةةل معل أل مكةةول ل وننةةع .   ةحنةةم لةةو امملكةةت قصةةوة ومنةةعت والكةة  سةةة نل 

ولرة  الة  نلنةم كة  هةل لل ةه فنةو لحكمةب سةمعو ب  نةمل لكة  صةغ ةل وكل ةةل فةم .  َوَأْيًضا َجَعَل اأَلَبِديَّ َة ِف ي َقْل ِبِهمِ 
فنةط لنح ةع لةةوح اامعنةب ونرمة  لكة  طعقعمنةع ونح ةع ل ةةح وسةةوة . ح عمنع حمى قروة ةؤوسنع ال م لت مل ةلع مةه

 .واثن ل فم   م لة ح عمنع
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 :خطة هللا فوق الزمن
، لةةال  فنةةم مصةة ة ح ةةةل لإلنسةةعل  ائمةةًع، ال نطةةب   هةةم أزل ةةب نطةةب   للرةةعلل غ ةةة نعاةةرب لمنطةة  لقةةةي

أل  ب، نطب ممم ل مل ااز  لألل ، واإلنسعل هنة فم فمةل ممنعه ب الصةغة مةل الةزمل ولةعش منغمسةًع فةم الةزمل 
لى اال  ل  نل وح نمع  ةى ن سه لعمزًا لل منطم حعمز الزمل  معلل  ل، ل  ولكنه  ة   أل  مم  للصةه إلى ااز  وار

ك ل م ا يعمل ه هللا أن ه يك ون = وسل معل  ةى أل نطب   ممم ل لألل  ةب. ةلمع هل أل نطب    قولنع المقو ش
إاًا نطب   هم  .ما كان فمن القدم هو وما يكون فمن القدم قد كان= و ةى أل نطب   أزل ب( 11) إلى األبد

ولل نةى ممعلنع إال لر  إنمنعا ةسل الصوةل كلنع، . ولنع المح و لولال  لل ن ةكنع لرن( أزل ب أل  ب)نطب سةم  ب 
ال ش ئ = ولمة    كعمة . فعلل ت ال  هنة ممعله إال لر  اإلنمنعا منه ممعمةًع ولةل  حة   الة  لنةع إال فةم اال  ةب

الرةعلل ممغ ةة  حنةعً . فمقوةات   وحكممه ومة ل ةه كعملةب وال قةئ ف نةع لة  ل ال عئة ل. يزاد عليه وال شئ ينقص منه
ولنناةة  إلةا مةةه وننلةة   هكةةاا ، فلن ةةةح لمةةع نحةةل ف ةةه ال   أةا ه. ولكةةل   وةاا كةة  مغ  ةةة وكةة  حع ثةةب وللن ةةة

ولنةةاا وحة ه نمةة  ةاحمنةع هنةع لةة   كةول لنةةع ةاحةب فةم ألةة  منع وهنةع  ملةةع ئ ، حكمةه لةةوح القةةكة محةعول ل إةاةعئه 
 .أسعس ب لل نع أل نارنع نص  أل ننع

سةةمن امنع لةةه ولعلنةة ة ال ئةة  وفةةم الوقةةت ال ئةة  لةةه إلكةة  قةةئ زمةةعل، ولةة ف قةةئ صةةعلحًع لاامةةه، إنمةةع حسةة   .1
 .ولطة نب صعلحب

 .ك  قئ له فعئ ل مزئ ب ولكل إل أحسننع اسمن ال ك  قئ كعل له فعئ ل معمب .9
هةم فةو  الزمةعل كة  قةئ ممغ ةة حمةى مةعمم اال  ةب المةم . فم ح عمنع هنةع لكة  قةئ زمةعل وال قةئ  لنةم ألة  عً  .2

 .ل الةاحب الحن ن ب هم هنعأوهنع  الةاحب الحن ن ب و ا  مل  هل 
فةةع  لةةه نطةةب أزل ةةب للكةةول  .لكةة  قةةئ زمةةعل،  رمةةز اإلنسةةعل لةةل إ ةا  منعصةة    ومةة ال ةه ال عئنةةب ومغ  ةهةةع .1

  . س ة ك  قئ لمنماعهع ، ولنع موق معت ال منطئ 
مةل أمة  مة ل ة ن صةنع ناة  لإةا مةه للةزمل ح نمةع أنةا طل رمنةع و ال  ناة  لةه، هةو   الاي نل  الةزمل و  .2

 .نا  للزمل ل ةفرنع فو  الزمل. وقل  الموت فم مس ه لنع
. فلكة  قةئ وقةت أمةع   فلةه فةم قلولنةع كة  الوقةت(. 11)صنع الكل حسنًا في وقته   كنعل  مح  لللقة  .2

قةةم ع  واإل ،   ةةب واالقةةم ع  لمرةفمةةه هةةو االةة يقةةم ع  لأللأي مرةة  فةةم قلولنةةع اإل= جع  ل األبدي  ة ف  ي قل  بهم
وحمةى لةو كةعل هنةع فةى ح عمنةع مةع  ةؤلل فرزاانةع أل هنةع  أل  ةب كلنةع ممة  وفةةح ،  .اال  ةبللح عل اافا  فةم 

 .وأ اع حمى ال نمرل  لعاةا عت فنحل واثن ل أننع غةلعا هنع . لال  وا    اال  ب فى قلولنع 
ع مةةل لمةة  وأكةة  وقةةة  هةةم لط ةةب إلن ةةب، ولةة ف مرنةةى إهممعمنةةع لعال  ةةب أل ال ح عمنةة( 12،  19)ا  ةةعت  .7

 نمة ، قةعكة ل   نرم  للى ااةض أو نسمنمة لح عمنةع الزمن ةب، فكة  ممرةب فةم الح ةعل إل كنةع نرمة  لعمعنةب 
نع الممرب محم  لصمعت ح    ال عئ ، لة  سةنةى أل الهةةو  المةم نح ةع ف نةع هةم أفاة  مةع منعسةل هاه أل

 .كمن ئب للح عل اال  ب فنمعةف ح عمنع لةوح المسل ح وال ةح
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ولكةةل . لقةةةلكةة  قةةئ زمةةعل فةةع  أحةة  قةةر  الرنةة  النةة  ل وأحةة  قةةرله فةةم الرنةة  الم  ةة ، هةةو  ائمةةًع محةة  لل .8
 .مل نحوه اهل الا ل  مغ ةو اللقة 

فةةةع   هنةةةة قومةةةه افوا وأن هللا عمل   ه حت   ى يخ   = فةةم لرةةةض ألمةةةع    نمةةة   ةةة ه النو ةةةب المةةةم مةةةؤ   ااقةةةةاة .2
ولنولعمه حمى ننع  ونرة  أل هنع  إلنًع فوقنع له سلطعل لل نع وله وصع ع، إاا إلمزمنع لنع  كول لنةع الن ةة 

 .هنع وفم اال  ب
فرل نةع أل ن ةمش . فةع   ةاكة نطع عنةع المعاة ب المةم لةل نمة  لننةع ونرمةة  لنةع= هللا يطلب ما قد مض ى .11

ا  ةب  وهةاه. ( 12:  7مةى)رمة  لنع  لن نع   فى ألمع  اللحة أى  نسةعهع لنةع ومل  مو  لننع و .   انلنع
لى اال "لنع مرنى آنة  ومرعم ت   وحكممةه وةحممةه ومحلمةه لللقةة " ف سو  المس ح هو هو أمف وال ول وار

ع، وأل ةأ نةةةع   هةةم هةةةم، فةةةإاا ةأ نةةةع    ةةةةحل أ ةةةو  لرةةة  أل أ لةةه فلننةةة  فةةةم ممةلمنةةةع أل   لعلمعك ةةة  سةةة ةحمن
وهنع  مل  ةى فم هةاه ا  ةب .  رعق  قعو  للى نط مه فلنن  فنو س ؤ لنع للى نطع عنع إل لل نم  لننع

 .ل مب للى قلو  قر  إسةائ   فم اإل معل مةل أنةى
لةةةو آمةةةل اإلنسةةةعل لعال  ةةةب وأل   س حعسةةةله  ومةةةًع ف نةةةع    و طلةةة  اال  ةةةب،  رمةةة  لعمعنةةةب ولةةة  قلةةة   .11

و سةةلل  مةةل  ةة ة  هةةاا لنللةةهو ، سةةل ل   الةةاي حكممةةه سةةةم  ب ونطمةةه سةةةم  ب وكةة  لملةةه كعمةة  ال  ةةننصولم
 كةول . يدرك العمل الذي يعمله هللا م ن البداي ة إل ى النهاي ة ح عمه   النوى الاى هو ألوه المح   ول مامة

ال  اة  فكةةل اال  ةب فةم  أمع مل.  "فعللهه  أن م لل لل ي إلةاه ل مع أنع "مث  إلةاه ل الاي قع  لنه   
 ( .11)لل   نل لم    " نعك  ونقة  اننع غ ًا نموت"قلله و نو  م  مل قع  

فنةو سة رلل أل   ( 2) ف أي منفع ة لم ن يتع بومل   نل لم    لل   ن  فةم قلة  وغةل وحةزل و نةو   .19
 .ل ةح مث  هاا س رم (. 11:9أ )وهاا  م   م  ( 11)ألطعه لمً  ل رمله 

ةلمع لل   نمنةع سةل معل كمةع ن نمنةع نحةل ا ل ولكةل كةعل  رنةم لنةع أل نطةب ( 11)آ ب = األبديةل هب : ملحوهب
  أل  ب أي لنةول طو لب للمسةمنل  والمسةمنل  مهلةل غ ةة مرلةل لنةع، لة  هةو سةة فعلكلمةب ااصةل ب محمة  مرةعنم 

 .(  ص ة مهلمعً / نس عل/ سة)ل   ل مث  
  فةةم محلمةةه لنةةع وحسةة  نطمةةه حةة   مولةة  وال منةةع وأ اةةًع مولةة  ةح لنةةع مةةل هةةاا = تلل  والدة وق  ت وللم  وت وق  

و  ألطةةى لكةة  منةةع زمةةل محةة   النةة   منةةه أل نةةممل لمةة  نلننةةع لنمممةةه ثةةل ننطلةة  للةاحةةب، ونةة   هةةاا  .الرةةعلل
 .الزمل  رم    للى منن منع لنل   لعلسمعا 

 .وهنةع  أوقةعت مر نةب لكة  زة  ولحصةع  الةزة   للةى النلةعتهةاا  نطلة  *= للغرس وقت ولقلع المغ روس وق ت
، فع  ألطى للعل  سلطعنع  سلطب وقول زمعنًع مر نًع ثل  نلرنع مع بفع   رطم ام( 11:1ةإ)و نطل  للى اامل *

و نطلةة  للةةى كةة  منةةع، . *لمةةؤ   أوةقةةل ل وأمةةل أنةةةى ، ثةةل ألطةةى ال ةةةف قةةول إللةةع ل ال نةةو  إلةةى أوةقةةل ل وهكةةاا
. ننةةع  وقةةت للمرلةة ل،  وهنةةع  وقةةت  ناةةج ف ةةه القةةنص و لةة أ    ةسةةله للن مةةب فةةع   ةةزة  و ةةةوى ل  ةةةح لةةعلثمةف
المةى  نلة  مةل ز مونةب الةة فلنمة  حمةى ال ن   لعلمرمو  ةب ، سةنع كز مونةب فةم ل ةت الةة ة  غ  و  الرةعلل رنع مةلل  ونحل ق  *

 (.99:11ةو) غةسنع ف نع
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+  2-1:2ةو)ح ًع لنم  اإلنسعل الرم   وق عا اإلنسعل الم    فم المرمو  ةب م نل ةو  =للقتل وقت وللشفاء وقت
وهنع  ممةل ق   حمعج للمع    فنةط .  ولعلنسلب للحعكل فننع  وقت للق ل م  الممةل وهنع  وقت للر و(. 1:2هو

ل لل  نل  النعطئ  .ل ق ى مل إمةامه وهكاا   م  النعطئ ، فع   ؤ   و رطى فةصع كث ةل للمولب والق عا ، وار
 (92،  99:  9ةؤ+  21:  11كةةو1)وأصةة للةةى ال سةةع  واإلفسةةع  ، هنةةع  ننةةى   ح عمةه كمةةع لمةة  مةة  أة ةةوف 

للهدم وقت وللبن اء لم نول ن نةل ولن ف ا. حه مةاحل   فنو  اكة النم  أواًل ثل الق عا انه  مةح ثل  رص ون 
 .وةوح ع نن ل مع لإلنسعل الرم   ف نع لنلنى الم     وقت

المةة أ لعللكةةعا والنةةوح ال مةةل  ةةزة  لعلةة مو   حصةة  =  ِللنَّ  ْوِح َوْق  ت  َوِلل  رَّْقِص َوْق  ت   . للبك  اء وق  ت وللض  حك وق  ت
، و   ةةةى هةةاا النةةوح و رطةةى المرز ةةعت للةةى نطع عنةةع فعلوقةةت وقةةت النةةوح واللكةةعاونحةةل للةةى ااةض . لعإللمنةةعج

أمةع فةم . ، حمى ال   نة  المعئة  ةوح المنةوى و سةنط فةى اإلنم ةع  ( 9:  12 و)وال ةح فى الوقت الاى  ةاه منعسلع 
ال لألفةةةاح ، وةوح ةةع الاةةح  والةةةقص  قةة ة . السةةمعا فس مسةةح   كةة   مرةةب مةةل ل وننةةع ونح ةةع فةةم أفةةةاح أل  ةةب 

 (. 1:91ةؤ) وكمع  اافةاح الةوح ب س كول فى السمعا لمنل   الن ف  ق ةال
ح لةه لةآنة = لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحج ارة وق ت  قة ة م ة ة  الحمةعةل وممم رنةع إلةى هة ل ملنةى قة  ل وار

ن نةل أننةع الحمةعةل الح ةب فةم ه كة   ، ولةال   صة ة م ة ة  ( 2:9لط1+  91،  91:9أ )ولعلةمو  إلى . م   
لض الن كة  فرةةً  الحمةعةل إقةعة  ل لنةة ل ملنةى الرنةة  النة  ل ل حة  محلةةه كن سةب الرنةة  الم  ة  أي مسة  المسةة ح، وقة  ه ةة  

. نمنى لال  الكننوت ال نو ي حمى ا ل وم ةقت حمعةل قةر  ال نةو  لممممة  حمةعةل قةر  المسة حار ل و  71سنب 
ح نمع مممم  و . ( 1:2كو9)ا أل ي فس كول لنع لنعا فم السمع( الموت لعلمس )ل  ح نمع مننض ن ممنع ااةا ب 

ةة   الرل ةة  ةفنةةعؤهل=  كةة  الحمةةعةل الح ةةب مض للصةة ل ،  ةةعمى المسةة ح فةةى مم ئةةه ( 11:  2ةؤ" ) ضك  أى  كممةة  لةة   الم نض
 .و ننلنع مم رع إلى المم  ( 19:2ةام  ةؤ)ل رلل ه ك    السمعوي الثعنى 

ًع وةاا أةزاقنل ومع  حمله هاا مل آالل ال ةا  المس ي ق  مق ة لس ة النعف سر = للمعانقة وقت ولإلنفصال وقت
فننةةع  وقةةت (. 2-2:7كةةو1)وهنةةع  مةةل ةأي أل المرعننةةب ف نةةع إقةةعةل للةةزواج . ثةةل الرةةو ل ومةةع  صةةعحلنع مةةل أفةةةاح

للزواج وهنع  وقت لإلن صع ، ل  هنع  مل طل  اللمول ب والةهلنب وهاه   النع لولف الةسو  لل الزواج ولكننع 
إلل ل الغا   وهنع  وقت.  المعانقة =وفى مةل ب ااوال  هنع  وقت للم ل   وارل ل الح   .ك  النعفل ست ل

  .فى حعلب اانطعا المس مب  اإلنفصال =
ولكةةل . ال  ومةة  مةةل  كسةة  كةة  ااوقةةعت ولل نةةع أل نقةةكة الةةة  للةةى كةة  حةةع = للكس  ب وق  ت وللخس  ارة وق  ت
فمةع ( . 8،  7:  2فةى" )ةلحع، فنةاا قة  حسةلمه مةل أمة  المسة ح نسةعةلمع كعل لى "لنسم  مع قعله لولف الةسو  

فلرة  أل لةة  المسة ح صةعةت فة سة مه . كعل  حسله مكس  ، صعة لعلنسةلب لةه نسةعةل لرة  أل إكمقة  المسة ح 
 .ولةه الاامى نسعةل ، ال ك  ال  كعل حعمزا  لر ه لل لة المس ح 

نحةم ه لنةع ونصةوننع، ولكةل  ةعمم وقةت مكةول مكل ةب إصة حنع هنةع  أقة عا غعل ةب = للصيانة وق ت وللط رح وق ت
 ةةعمم ( 92:2 أ)ومسةة نع الةةاي ننةةمل لةةه ونصةةونه لةة  ننومةةه ونةل ةةه . أكلةةة مةةل ق ممنةةع فنطةحنةةع  ول أل نصةةلحنع
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وهنةةع  مةةل  نةةمل لملةةاات  ن و ةةب كث ةةةل و ةال نةةع ، ولنةة مع  .االسمقةةنع وقةةت ونسةةلمه للمةةوت فةةم فةةةح مثةة  وقةةت 
  .كقئ ل  ق مب  يطرحهو كث ةل الثمل  ل   ك  مع كعل  صونه مرملةا إ عه  لئ ثم نب كمق  الموهةل 

والركةف ف ةم ( 91:1أي+  92:27مة )كعل مل ل معت الحزل ممز   الم لةف = للتمزيق وقت وللتخييط وقت
هنةع  وقةت  ، لةةوقت اافةاح  ن طول م لف م   ل، وهنع  مل  مز  لع امه القة ةل ل ن ط له المس ح م لف 

 سمة   ف ه للى النط ب كمع سةمة للةى آ ل وصةن  لةه أقمصةب مةل ملة  ، ولكةل هنةع  وقةت قة   سةمح لإلنسةعل 
 . أل م اح نط مه حمى  ةم   و ك  لننع 

 11:92أل+  92:12أل)هنع  وقت لو مكلمنع ف ه  كول كطةح ال ةة ق ال الننعز ة = للسكوت وقت وللتكلم وقت
وهةةاه ا  ةةب م سةة مةةع قعلةةه  .نةمكلللسةةكوت قلةة  الكة ل فإنةةه لل نةةع أل نصةمت لن كةةة قلةة  أل و لة أ لع(. 1:21إش+ 

  ( .2،  1:  92أل)سل معل فى 
وهنةع  وقةت ، هنع  وقت  م  أل  نة ل الوالة  ل محلةب النةعئنل هةل فةم حعمةب إل نةع = للحب وقت وللبغضة وقت

وغالنع للى أل نع لن مع أنكة  م عنب كعنت فم حزننعل  أل القن  ل  .  م  أل  رعملوهل لعلق ل حمى ال   س وا
  .لإل معل لغالنع كعنت محلب له م ًا إا ة مه ل نمع هى أقله لعللغاب ال نع،كعل هاا  اإل معل ،

+  2:2كةو1)هاا  ماح ممعمًع مل موق  لولف الةسةو  مةل نحةو نةعطئ كوةنثةوف = للحرب وقت وللصلح وقت
والكن سةب لل نةع أل محمةوى النةعطئ حمةى  مةو  ، ولكةل  .الةاي هةو أقةله لةعلحة فعح عنًع نحمعج للحزل ( 2:9كو9

" إلزلةةوا النل ةة  مةةل ل ةةنكل"لةةو كةةعل هةةاا اإلحمةةواا س مسةةل  فةةى فسةةع  ا نةةة ل فرلةةى الكن سةةب لةةز  هةةاا النةةعطئ 
  .وفى حعالت النةطنب للى الكن سب أل محعة  أصحع  الل   والنةطنعت ( . 12:  2كو1)
 

! َمْوِض َع اْلَح قِ  ُهَن اَك الظُّْل ُم، َوَمْوِض َع اْلَع ْدِل ُهَن اَك اْلَج ْورُ : َوَأْيًضا رََأْيُت َتْحَت الشَّ ْمسِ 16" -(:17-16)اآليات 
يَر، أَلنَّ ِلُكلِ  َأْمٍر َوِلُكلِ  َعَمل َوْقتًا ُهَناكَ »: َفُقْلُت ِفي َقْلِبي17 رِ  دِ يَق َوالشِ   ". «هللُا َيِديُن الصِ 

، و  الصعلح ق  صن  ك  قئ حسنًع أو مم ً  فم وقمه، ومع ح  لعلرةعلل مةل فسةع  لة ف هةو مةل لك  قئ زمعل
نمع ن   هلل اإلنسعل وموةه ان ه اإلنسعل وم قم الهلل فم الرةعلل  ل ة  للةى لطة ل هةاا . طل رب الرعلل اامه وار

نسةةعل  مصةةوة أنةةه  مكةةل إقعمةةب نهةةعل واإل. الرةةعلل، لةة  مةةل   مةةةض فةة نل إقعمةةب الرةة   هةةل أن سةةنل  هلمةةول ا نةةة ل
 لللى   وهنوا أننةوغ ةه وممة وا  فى ةوس ع لعلمم   ةض له الر   للى النعف و من  الهلل، هكاا أنطع ل ن ل

إلةى هلةل لكة  النةعف،  ونهةعمنل هةاا فمحو  حكمنةل هو النهعل الق ولى، س ن مول نهعمًع  حن  الر   لك  النعف
 . (1:1)  لنع أل اإلنسعل سعقط ونعطئ فك    ن ل هاا النعطئ الر   منمع حعو  لمةافعلحن نب المم  م  اإل

ولكةةل مةةع  رطةةم ةاحةةب للةةن ف أل   كاةةعلط للكةة  وهةةو وحةة ه الرةةع   والرةةعة  لةةواطل اامةةوة وفةةعحص النلةةو  
ةلمع نمصوة  والكلم، هو الاي  حكل المعة خ لعسلو  ال ن نمه، ولل نسمولله فنو  رعق  الهعلل ولكل لطو  أنعل،

ل    فى ل له ومحلمه قة   سةمح لهلةل  نة  . لكل لك  قئ وقت.. مرنع لحكممنع المح و ل أل   ألطع فم ل له
 .للى لةئ ل نن ه مل نطع ع  ف نب كمع ح   م  أ و  
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وك ةة   مكةةل أل نحكةةل للةةى لةة     وحكممةةه وكةة  أ ةةعل ح عمنةةع هةةم لنةةعة  هنةةة قلةة ً  ثةةل  اةةمح ، الوقةةت لةةل 
لى اال ، وهو  طل  مع قة  . ر نع لممل  ك  ألمع    فم النل نب س فعلمع    هم وف  نطب ممم ل مل ااز  وار

ح ثمع مل الم ةوض أل نم  = موضع الحق هناك الظلم. ماى الاي لل نةاه، وفم الوقت المنعس   حعس  لل ه
فةإل كةعل .  الرع   ولكل فم الوقةت المنعسة أل المعمرب  ؤمل لناعا  ( 17)ولكننع نم  فم . الر   نم  الهلل

 .اإلنسعل فم فسع ه  هلل أن ه فننع    الاي لل  مة  الهلل وس حكل لعلح 
 

ِة ِمْن ِجَهِة ُأُموِر َبِني اْلَبَشِر، ِإنَّ هللَا َيْمَتِحُنُهْم ِلُيِرَيُهْم َأنَُّه َكَما اْلَبِهيَم »: ُقْلُت ِفي َقْلِبي18 " -(:11-18)اآليات 
َم ْوُت ه َذا َكَم ْوِت َذاَك، َوَنَس َمة  . أَلنَّ َم ا َيْح ُدُث ِلَبِن ي اْلَبَش ِر َيْح ُدُث ِلْلَبِهيَم ِة، َوَحاِدثَ ة  َواِح َدة  َلُه مْ 19. «هَكَذا ُهمْ 

َك  اَن . َهُب ِكاَلُهَم  ا ِإَل  ى َمَك  اٍن َواِح  دٍ َي  ذْ 11. َفَل  ْيَس ِلإِلْنَس  اِن َمِزيَّ  ة  َعَل  ى اْلَبِهيَم  ِة، أَلنَّ ِكَلْيِهَم  ا َباِط  ل  . َواِح  َدة  ِلْلُك  ل ِ 
َل  ى التُّ رَاِب َيُع  وُد ِكاَلُهَم ا َم  ْن َيْعَل  ُم ُروَح َبِن ي اْلَبَش  ِر َه ْل ِه  َي َتْص َعُد ِإَل  ى َف  ْوق؟ َوُروَح 11. ِكاَلُهَم ا ِم  َن التُّ رَاِب، َواِ 
َفرََأْيُت َأنَُّه اَل َشْيَء َخْي ر  ِم ْن َأْن َيْف َرَح اإِلْنَس اُن ِبَأْعَماِل ِه، أَلنَّ 11اْلَبِهيَمِة َهْل ِهَي َتْنِزُل ِإَلى َأْسَفَل، ِإَلى اأَلْرِض؟ 

 "أَلنَُّه َمْن َيْأِتي ِبِه ِلَيَرى َما َسَيُكوُن َبْعَدُه؟. ذِلَك َنِصيَبهُ 
( س هاا مل منب الم) مرم  سل معل مل أل اإلنسعل المرةض للموت، مثله فم هاا مث  اللن مب ( 18)فم 

لن  وا    الموت . فمس  ك همع  ةم  للمةا ، مث  هاا اإلنسعل الاي  رلل أنه س موت و مر ل،  هلل أن ه
هنع  = نسمة واحدة للكل( 12)وفم . ولكل لألس  فعإلنسعل ال  رملة .يمتحنهم ليريهم= أمعل ل وننع لنرملة

سعل ومثله فم هاا مث  الح وال وح نمع  موت فة  ل ل الةوح وهم ن نب   لإلنسعل والن ف وهم ح عل اإلن
ولعلنسلب لإلنسعل ملنى ةوحه وماه    ولكل سل معل هنع لع  للم ك ة  .اإلنسعل أو الح وال  موت المس  والن ف

لرنله اللقةي وحكممه اللقة ب فةاح  نعةل ل ل اإلنسعل والح وال لحس  مع مةاه الر ل اللقة ب فوم  المنهة واح  
( 91)ل  وهو مغمض الر ن ل الةوح م ل ال انل م ل مسعا  فم . أي فعلٍ  كليهما باطللكل نمع فنع   فم الموت

وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى . أي  = من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق
   لر  الموت سواا هو لل  م  قئ منهوة  ةاه لر ن ه  قةح له مع  ح. أي مموت الن ف لموت اللن مب= األرض

  فم ننع ب الس ة ال عإل معل وح نمع موصل ولكل ح ل ق لل مولب وان محت ل ن ه ال انل م ل ل. لإلنسعل أو الح وال
( 91:2)ولكنه فم (. 7:19" )ف ةم  المةا  إلى ااةض والةوح إلى   الاي ألطعهع" ةى حن نب مع  ح   قع  

اا كعنت الةوح سمصر  إلى فو ، إلى. لحكممه اللقة ب كعل معزا   مو  لعحثًع لل الحن نب   ألو ااةواح  وار
معاا  فى فلن ةح ا ل لمع ألطعه   لنع وال ن كة( 99)وفم  ( .2 - 1:  2كو) نمل لمع فو لنالاي نلننع ف

اا كعل مل  ةثه س ا   ثةومه أو  ز  ه ولل نع أو نرم  . عس ح   لر  إنمنعلنع، أو كمع فكلة سل معل ف مل  ةثه، وار
.ل ةح نعهة ل للسمعا، طعلل ل مم    فم ك  مع نرم ، غ ة نعهة ل لناا الرعلل ال عنم
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 

لرة ل طةة ، فم معم ت سل معل فم هةاا اإلصةحعح نةةاه  صة  للنم مةب المةم  ة ة  إثلعمنةع وهةم لطة ل هةاا الرةعلل، 
المةةع  ال  قةةل  منةةه، وهةةو  ومةةل  ممةة . فةةعل نةاا مهلومةةول وااغن ةةعا محسةةو ول مةةل الكسةةعلى الةةا ل ال  رملةةول 

لة  إاا ملة  غ ةةه  ةن ض  ،ومةل  مسةلط أي  ملة  ال  ثلةت فةم سةلطمه. مر ف إا ال  رة  لمل  مةة  مةع قة  ممرةه
 .و لم وا حو  المل  الم    ، لنه قرله

 
ْمسِ ثُ 1" -(:3-1)اآليات  َفُهَوَذا ُدُموُع اْلَمْظُلوِميَن َواَل ُمَعز  : مَّ َرَجْعُت َورََأْيُت ُكلَّ اْلَمَظاِلِم الَِّتي ُتْجَرى َتْحَت الشَّ

، َأمَّا ُهْم َفاَل ُمَعز  َلُهمْ  ُذ َزَماٍن َأْكَثَر ِمَن َفَغَبْطُت َأَنا اأَلْمَواَت الَِّذيَن َقْد َماُتوا ُمنْ 1. َلُهْم، َوِمْن َيِد َظاِلِميِهْم َقْهر 
َوَخْير  ِمْن ِكَلْيِهَما الَِّذي َلْم ُيوَلْد َبْعُد، الَِّذي َلْم َيَر اْلَعَمَل الرَِّديَء الَِّذي ُعِمَل 3. اأَلْحَياِء الَِّذيَن ُهْم َعاِئُشوَن َبْعدُ 

ْمسِ   ".َتْحَت الشَّ

نوفةةًع مةةل الهةةعلم ل ال   سةةعن  أحةة  = له  م ال ُمع  زٍ . ال فةةو  القةةمف لةةة ولةة   ،تح  ت الش  مسالمهةةعلل منمقةةةل 
والمعمرةب . فم  ة  هةعلم نل قةول وسةلطعل= ومن يد ظالميهم قهر. المهلوم ل وال  مةؤ أح  للى الوقو  لمعنلنل

وهةةةةاه ا  ةةةةعت هنةةةةع مكقةةةة  ةقةةةةب مقةةةةعلة المعمرةةةةب، فنةةةةو إا ةأى  مةةةةو  .  ةةةةةى أل هةةةةاا الهلةةةةل  ل ةةةة  لطةةةة ل الرةةةةعلل
ال  ولة  لةة   مةةوت كمنة ل فةةم أحقةةعا أمةه هةةو أكثةةة  والسةةنط الةةاي، ؤ مةةه للهلةل ة قةةمنى المةوت لةةل إالمهلةوم ل، 
 .أي الهلل المم قم وااثعل المم مةمك  لم ير العمل الردئ الذي عمل تحت الشمسانه . غلطب مل الك 

 
يحِ . ِريِبهِ َورََأْيُت ُكلَّ التََّعِب َوُكلَّ َفاَلِح َعَمل َأنَُّه َحَسُد اإِلْنَساِن ِمْن قَ 4" -(:4)آية   ". َوهَذا َأْيًضا َباِطل  َوَقْبُض الرِ 

 نةة ل للةى نمةعحنل لإنسعل  ةنمح و  لةح ولكةل  وافرةه للرمة  والمة  هةم حسة ه  [1] -:م ل للحس  نةى هنع حعل
فإا  ةاهل نعمح ل و مملكول  حس هل و رم  ل ممل  مثلنل، وهةاا  رة ش لة  سة ل  انلةم لة  هةو لحسة ه ل نةة ل 

 .  لمه ل  ةلمع  مةض و معلل  مةة ح ع
  .أ اع أل اإلنسعل النعمح  حس ه ا نةول ل  و كةهونه  وم نل[ 1]

فنةو فعقة  لسة مه لسةل  حسة ه ل نةة ل ، والثةعنى  مملة إلمةع و  لرملةه لل  نم  فعاو   = وهذا باطل وقبض الريح
 . لعش مكةوهع لنمعحه

 . وقعو  ل او  وهاا نم ه فم الكمع  المن ف فم حس  قع  ل لنعل  
النمعح أل ال  ن هش مل حس  ا نة ل وا ننل منةه فنةاا هةو طلة  اإلنسةعل = حالَ الفَ لال  فرلى ك  مل  ص له 

 . ولواًع لل أل ننهة لنمعح ا نة ل فنحس هل ، ننهة   فنقكةه للى مع ألطعنع. النعطئ
 

 ". ْيهِ اَْلَكْساَلُن َيْأُكُل َلْحَمُه َوُهَو َطاٍو َيدَ 5" -(:5)آية 
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نةةى هنةةع صةةوةل مث ةةل للحةةزل، الكسةة ل الةاي لسةةل  كسةةله ال  رمةة  وال  ملة  قةةئ ولكنةةه  حسة  مةةل  ملةة  وحسةة ه 
وه  و ط  اٍو . الكس  الن يأك  ل لحم  ه=  كةةول كسوسةةب مننةةة فةةم ألمةةع  قللةةه، ومرمةة  ف ةةه كمةةع  رمةة  الصةة أ لعلح  ةة 

 .أي ال  رم = يديه
 

يحِ ُحْفَنُة رَاَحٍة َخْير  ِمْن حُ 6" -(:6)آية   ".ْفَنَتْي َتَعٍب َوَقْبِض الرِ 
فمةل . هنع  لول ل لم ا  فم كة  قةئ، أل نرمة  لة  كسة  ونرمة  لة  طمة  وال حسة  فنح ةع فةم ةاحةب وفةم سة ل

 ن ف  للرم  م فولًع لمنول الحس  ل مل  كغ ةه   ن  س مه، وهاا أفا  له أل  رم  لعلم ا  و رطم لن سه ةاحب 
 .قبض الريحرم  لمنول ول  ةاحب ف منم ولنلله س ل، لواًع أل  

 
ْمسِ 7" -(:8-7)اآليات  ، َواَل 8: ُثمَّ ُعْدُت َورََأْيُت َباِطاًل َتْحَت الشَّ  َ ُيوَج ُد َواِح د  َواَل ثَ اِنَي َل ُه، َوَل ْيَس َل ُه اْب ن  َواَل َأ

ُم َنْفِس ي اْلَخْي َر؟ ه َذا َأْيًض ا َباِط ل  َوَأْم ر  َرِديء   َفِلَم نْ . ِنَهاَيَة ِلُكلِ  َتَعِبِه، َواَل َتْشَبُع َعْيُنُه ِمَن اْلِغَنى َأْتَع ُب َأَن ا َوُأَح رِ 
 ". ُهوَ 

نرةز  لةل الرةعلل فةم  ،وله ننع ب لعط نم  هنع صوةل أنةى محزنب إلنسعل لل   ة  أل الرعلل  فإن ف  فةم طمرةه وار
نومه ل مم  الكث ة، ل  لل  مم  ن سه لمع  مل  ، ل  هو  كنز وال  قةل  ممةع  كنةزه وال  ة ة  أنعن ب ومة  أصحعله وار

هةو حةةل ن سةه وحةةل مةل حولةه مةل الح ةعل، مثة  هةاا هة  . أل  قة  أح  ف مع  مل ، ل  هو  ة   أل ال  ةثةه أحة 
 هةةل أنةةه  ح ةةع لأللةة ، فلةة رلل أل الرةةعلل لعطةة  أي سةة نمنم، هةةو وهةةل لةةل  سةةممة لأللةة ، لةة  هةةو سةة مة  كةة  قةةئ 

ك  أح  للى ح عل القةكب والمحلةب والصة اقب الرمل ةب ال رعلةب لة اًل مةل الحسة  والهلةل هنع المعمرب  ح  . و ماى
 .واكمنعز المع 

 
أَلنَّ  ُه ِإْن َوَق  َع َأَح  ُدُهَما ُيِقيُم  ُه 11. ِاْثَن  اِن َخْي  ر  ِم  ْن َواِح  ٍد، أَلنَّ َلُهَم  ا ُأْج  َرًة ِلَتَعِبِهَم  ا َص  اِلَحةً 9" -(:11-9)اآلي  ات 
َأْيًض ا ِإِن اْض َطَجَع اْثَن اِن َيُك وُن َلُهَم ا ِدْفء ، َأمَّ ا 11. ِلَمْن ُهَو َوْح َدُه ِإْن َوَق َع، ِإْذ َل ْيَس ثَ اٍن ِلُيِقيَم هُ  َوَوْيل  . َرِفيُقهُ 

ْن َغَلَب َأَحد  َعَلى اْلَواِحِد َيِقُف ُمَقاَبَلُه االْثَناِن، َواْلَخْيُط اْلَمْثُلوُث 11اْلَوْحُد َفَكْيَف َيْدَفُأ؟   ".اَل َيْنَقِطُع َسِريًعاَواِ 
هم  لةول أنةةى وااةحب وصةة حب لح ةعل القةةكب والمحلةب، والصة اقب الحلةول مثة  المةم كعنةت لة ل  او  و ونعثةعل، 
فمل أسن ه ال ول  سن نم غ ًا، ومةل أ لةوه ال ةول للمولةب وأقة  ه سة  لونم غة ًا و قة  نم فةعلطة   صةر  و حمةعج 

فعلصةة اقب . مع مرةةو  للةةى كل نمةةع لةةعلن  فكةة  ن مةةب  مممعننةةع للراةةن =ألن لهم  ا أج  رة لتعبهم  ا ص  الحة. مقةةم  ل
ولةن ف . ولكل لنع كل ب، ق  مكول مع  ب أو مرنو ب أو ن معت ولكننع سةمة  حممةعً . م   ل والح عل االمممعل ب م   ل

لة ف م ة ًا "وهاا مةع قعلةه    ، الم نول نةى أل هاه ا  عت هم  لول للزواج كصوةل مل صوة الح عل االمممعل ب
زوج وزومةب )فعلح عل مرعول للةى مسةموى الل ةت ( 18:9م )وح ه فعصن  له مر نًع نه ةه ( آ ل)سعل أل  كول اإلن

ووي ل لم ن . وللةى مسةموى ااصة قعا وللةى مسةموى كة  الممممة ( نةول وااقةعة اإل)وللى مسموى ااسةل ( وأوال 
ة وا فمل هو وح ه فم الطة    مرةةض انطةعة  سةم= هو وحده إن وقع إذ ليس ثاٍن ليقيمه ط   أصة قعؤه إل و م 
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وهكةةاا فةةم ةحلةةب . فعلمسةةعفةال فةةم طة ةة  ن ةةة  مةةل مسةةعفة واحةة ، انةةه إل وقةة  واحةة   ن مةةه ا نةةة. أل  ننةةاوه مننةةع
ل قعلل . ه أحةزال  نة  لمعنلةه  سةعن ه و رز ةهمةح عمنع الةوح ب، إل لثة أح نع ةوح ًع  سةن ه ةف نةه و صةلم املةه، وار

ةلمع  نص  لعالثنعل المسعفةال فم منعط  صحةاو ب لعة ل، أو  نص  الح عل = إن اضطجع أثنان يكون لهما دفء
فلةو لةعش اإلنسةعل وح ة ا  المقعلة ل ل ااص قعا وهاه مطلولب فةم اة نب الح ةعل،الزوم ب أو  ق ة لمومًع ل فئ 

. ه ااالل لكعنةةت ح عمةةه معفةةب لةةعة ل ومؤلمةةب ، فعلح ةةعل مملةةوال لعلاةة نعت و حمةةعج ف نةةع اإلنسةةعل لمةةل  قةةعةكه هةةا
المقةةعلة ااسةةة ب والزوم ةةب و  .وااممةة  أل  كةةول الصةة    هنةةع هةةو المسةة ح وهةةاا مةةع  نملةةةه الةهلةةعل والمموحةة  ل 

 .قلرًع للن فو   فئع مرطم
ن غل  ب اح  د  عل  ى الواح  د= إل هةةعمل لةة و قنصةةعً ( 19)وفةةم آ ةةب  أي  سةةعن  الصةة    = يق  ف مقابل  ه اإلثن  ان وا 

ل   ةمكلل هنةع لةل = والخ يط المثل وث ال ينقط ع س ريعاً . كةعل لعلمسةعن ل المرنو ةبص  نه وقت هاه المحنب، حمى وار
. الن ةةوط المم ولةةب، فةةعلن ط الممةة و  مةةل ث ثةةب ن ةةوط أمةةمل مةةل الممةة و  مةةل اثنةة ل، ومكةةول قةة ل احممعلةةه أكثةةة

السة     نةو . ولكل لن حه أل سل معل فةم كة  مةع سةل   ةمكلل لةل اثنة ل، وهنةع  ةمكلل لةل ث ثةب، فمةل هةو الثعلة 
هاه هم وح ل الكن سب ح    ح  المسة ح . أي  كول ثعلثنل" سمم أكول فم وسطنلإل.. ثن لإممم  إإاا "المس ح 

 .هع أنع مركل ك  اا عل( 91:98مت)فم وسطنع كول ه و كول هو قومنع 
 

أَلنَّ ُه ِم َن 14. اَل َيْع ِرُف َأْن ُيَح ذََّر َبْع دُ َوَلد  َفِقير  َوَحِكيم  َخْير  ِمْن َمِلٍك َشْيٍخ َجاِهل، الَِّذي 13" -(:16-13)اآليات 
ْجِن َخَرَج ِإَلى اْلُمْلِك، َواْلَمْوُلوُد َمِلًكا َقْد َيْفَتِقرُ  رََأْيُت ُكلَّ اأَلْحَي اِء السَّ اِئِريَن َتْح َت الشَّ ْمِس َم َع اْلَوَل ِد الثَّ اِني 15. السِ 

ْعِب، ِلُكلِ  الَِّذيَن َكاَن َأَماَمُهمْ اَل ِنَهايَ 16. الَِّذي َيُقوُم ِعَوًضا َعْنهُ  ُروَن اَل َيْفَرُحوَن ِب هِ . َة ِلُكلِ  الشَّ َفه َذا . َأْيًضا اْلُمتََأخِ 
يحِ   " َأْيًضا َباِطل  َوَقْبُض الرِ 

وهو هنةع ةلمةع كةعل  قة ة لنصةب كعنةت مرةوفةب أ ةعل . هنع  ق ة سل معل لقئ آنة ةآه محزل ولعط  فم هاا الرعلل
أو قصب  ةو نع هو ل قةح لط ل هاا الرعلل وةلمع نسمنع للى منوا  قصب  وس  وصرو ه مل السمل سل معل، 
. ن اةعض النةعف لنةه أ ةعل ثةوةل إلقةعلولإأو لسنوط قعو  المل  وصرو   او  لواًع لنه للرةةش ثةل . إلى الحكل

لم ةةوا والنصةةب هةةم قصةةب ولةة  صةةغ ة حكةة ل كةةعل فةةم السةةمل، ونةةةج ل ملةة ، فةةعزاح النةةعف الملةة   السةةعل  الرمةةوز وار
وح   قةئ مثة  هةاا . حوله ومةكوه ن اوا ملإسةلعل مع حو  المل  القع  الم    الاي ةأوا ف ه حكمب، ولكننل 

كضل فم هاه النصب. ن اوا لنهإم  المس ح الاي إلم  ال نو  حوله ثل  - :ونةى ل ل أموة هم ح 
 .وال حمى محلب النعف(. 91:97أل)وهكاا الغنم والمع   ،ل  والسلطعل ل سع ل ائم لالم   -1
 .لهمب اإلنسعل الحن ن ب ل ست فم سنه ومةكزه ل  فم حكممه السعكنب ف ه فعلول  هنع كعل أحكل مل الق خ -9
ال . لةى ح ةعل الحةاةوالاي  مل    منةة الحكمةب و  منةة إ. الرعلل  سو ه الهلل فعلول  الحك ل مواو  فم السمل -2

وةلمع انه ال  مسة أح  أل  حاة . كض ل لل قلو  النص حب، ال  نل  النصح والمقوةل= ر بعدذَّ حَ يعرف أن يُ 
ولنرلل أل الصلم الصةغ ة الةاي  نلة  المقةوةل ن ةة  . المل ، وةلمع لر ل حكممه أصلح ممكلةًا ال  نل  النصح

 .مل الق خ الاي ال  نل  المقوةل



(اإلصحاح الرابع)  الجامعةسفر   
 

 
32 

للول ومحلمنل ووالئنل ل سع لثعلم ل، فنع هل  ز حول المل  ل عموا لعلمل  القع  الم   ، ثل لر  وقت النعف ممن -1
 . ف  قئ ثعلت فم الرعلل .أيضًا المتأخرون ال يفرحون به= ال   ةحول له

فعلمل  القع  كعل له أملع  = ال نهاية لكل الشعب لكل الذين كان أمامهم= نةى صوةل لل ط   المم  الرعلمم
م أوانة أ عل ملكه ال ولكل الممعنة ل أي الا ل  كونول ف. ومحل ل كث ة ل كعل هو أمعمنل ق ول ومثً   حلونه

.المم  الرعلمم الاي نسرى وةااه لعط  هااحنع  .  ةحول له
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 لعودة للجدو اإلصحاح الخامس

 
لمة اا مةل هةاا اإلصةحعح نمة ه  نة ل نصةعئح لمل ةب ار أل الرةعلل لعطة  و ( 1-1)لن  أثلت سةل معل فةم اإلصةحعحعت 

 .ف نع  ن ل لك  منع  وةه الرملم الاي  م  أل  سل  له
 

َحِة اْلُجهَّاِل، أَلنَُّه ْم اَل ُيَب اُلوَن ِاْحَفْظ َقَدَمَك ِحيَن َتْذَهُب ِإَلى َبْيِت هللِا، َفاالْسِتَماُع َأْقَرُب ِمْن َتْقِديِم َذِبي1" -(:1) آية
ر ِ   ". ِبَفْعِل الشَّ
 .ح ين ت ذهب إل ى بي  ت هللا. والة  قلة  أل مة ن  ل ةت الةة . إصة ح السةلو  مةل كة  طة ة  قةة= احف ظ ق دمك

( . 2:2نةةة)وح ةةه النةة ل قلةة  الةةاهع  إلةةى ل ةةت   مقةةله أمةةة   لموسةةى أل  نلةة  حةةااؤه انةةه فةةم مكةةعل منةة ف 
. م نل لعنه  م  أل ننل  لنع مع  مف الح عل الم مب أو ألمع  اإلنسعل الرم   لنح ع لةوح   فم م ل الح علوهاه 

فةة نو  ل ةةت الةةة  والسةةكنى ف ةةه . لنةة ن  ل ةةت الةةة  لنلولنةةع لرةة  نلةة  حةةاائنع مننةةع فةة  نسةةل  فةةم الح ةةعل القةةة ةل
وةل لنةع،  لمةع إل ةه المؤمنةول وسةط همةول ونطع ةع ول ت الةة  هةو أ نونةب السةمعا، صة.  مطل  ننعول النل  وق اسمه

الرةةةعلل ف حمةةة  ةوح   قلةةةولنل وأفكةةةعةهل ومقةةةعلةهل إلةةةى مةةةع فةةةو  الةةةزمل، لنةةةاا ال نرمةةة  إاا كةةةعل المعمرةةةب  لةةة أ 
نصةعئحه لإلنسةعل لرة  معك ة ه لطة ل الرةعلل لعلةاهع  إلةى ل ةت   وكعنةه  نةو  إهةة  مةل الرةعلل الزائة  إلةى نعلنةه 

+ 2:92مز) نو  إلى ل مه المن ف، ولكل حمى منعل    فم ل مه لل   أواًل أل مح ه ق م  مل القة اال ي لعل
2:21  ،1  +11:72  ،17) 

أي ال مةاه  لل ةت . الطعلةب لكة ل   فةم حة  باالس تماعالمنصةو  = فاالستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال
المعهة  = ألنه م ال يب الون بفع ل الش ر. ح الطعلةب الصةع قب النلل ةب  للرلع ل القةكل ب ولكةل لعلحة  ممرلة    لةةو 

 . ل ف فنط  نطئ ل   نطئ وال  لعلم، ف  منل  ال حمه المم  ن منع
َماَواِت َوَأنْ 1" -(:1) آية َت َعَلى اَل َتْسَتْعِجْل َفَمَك َواَل ُيْسِرْع َقْلُبَك ِإَلى ُنْطِق َكاَلٍم ُقدَّاَم هللِا، أَلنَّ هللَا ِفي السَّ

 ". اأَلْرِض، َفِلذِلَك ِلَتُكْن َكِلَماُتَك َقِليَلةً 
لة  لننطة  لرة  أل ن كةة . ال مكةة كلمعت كث ةل  ول أل مكول صع ةل مل قلل  =ال تستعجل فمك وال يسرع قلبك
. ولنةع  ف  نسمرم  أفواهنع و سل  لسعننع أفكعةنع، فعافكعة هم كلمةعت منطة  لنةع قل. فم ك  كلمب قل  أل ننولنع

فننةةةع  مةةةل (. 12:11كةةةو1)وال  رنةةم قةةةو  سةةةل معل هةةةاا أل ننلةةة  صةةةلوامنع لةةة  أل نصةةلم لةةةعلةوح ولعلةةةاهل أ اةةةًع 
وقطرًع ال  نص  أل نصلم قل ً  فلولف الةسو  .  صلم ل  م ك ة و نصحنع هنع المعمرب أل ننط  لةو ب ونقو 

ولكةل ( 2:1كةو+  19:2لةو)كلةه فةم الصة ل  ، وكةعل المسة ح  ناةى الل ة (17:2مةف1) نو  صلوا لة  اننطةع  
سكت لسةعن  ل ةمكلل قللة ، "والن  ف  وحنع سعلع قع  (. 7:2مت)المطلو  هنع أل ال مكل ص منع هم كثةل الك ل 

أي ال ممسةة  فةةم صةة م  لمنن نةع، إنمةةع لة ل الحةة ل وا نةةة أةفة  فكةةة  ومقةةعلة  " سةكت قللةة  ل ةمكلل ف ةة  الةةةوح
لنرمب   مرم  ف   أثنعا الص ل ومسم  صوت  ، ل  ممحو  الص ل إلةى   ةعلوج حة   نحو  ، فممة  الممع 
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ك ةة   فواهنةةع ف رلمنةةعأكلمةةعت للةةم لةة   اةة  الةةةوح .  قةةمة  ف ةةه اإلنسةةعل ال للسةةعنه وحةة ه لةة  لكةة  ك عنةةه الةة انلم
لةةعحمةال فنةةو إلةةه فننةة  لنقةةو  أمةةعل   و = ألن هللا ف  ي الس  موات وأن  ت عل  ى األرض( 9،  1:  11هةةو)نصةةلم 

نمهةةعة لةة رلل لةة  السةةمعوي لةةل سةةموامه و رلمةة  لغةةب ومرلةةل فةةم صةة م  النةة وا واإل. سةةمعوي ونحةةل لقةةة مةال ةةول
هاه هم الص ل ول ست مكةاة ك ل لصوةل ممكةةةل كةعل   محمةعج . السمعا، و نل  قةكب المسل ح م  السمعئ  ل

 .ا أمعل  سل معل  طل  الن و . لمل  اكةه كمع ن ر  م  اللقة
 

ْغِل، َوَقْوَل اْلَجْهِل ِمْن َكْثَرِة اْلَكاَلمِ 3" -(:3) آية  ". أَلنَّ اْلُحْلَم َيْأِتي ِمْن َكْثَرِة الشُّ
ومرنةى المثة  .  نملف المعمرب مثً  ل  ل  له للةى أهم ةب النة وا أمةعل   ولة ل مة  ة  كة ل كث ةة أمعمةه لة  فعئة ل

هكةاا كث ةة . معمم نم مب لمع ن كة ف ه ال ول كله وإلنقغع  ال كة لعقة عا كث ةةل مزحمةهأنه كمع أل ااح ل المقوقب 
وهكةةاا . الكةة ل  محةةو  إلةةى معهةة  ومكةةول كلمعمةةه هةةم كلمةةعت منعلةةب لةة  إل كثةةةل الكةة ل مكقةة  لةةل فةةةا  ومنعلةةب

 .كث ة الك ل فم ص مه ل  ه وا ول  اسممع  س نةج فعةغعً 
 

ْر َعِن اْلَوَفاِء ِبِه، أَلنَُّه اَل ُيَسرُّ ِباْلُجهَّالِ  ِإَذا َنَذْرتَ 4" -(:4) آية  ". َفَأْوِف ِبَما َنَذْرَتهُ . َنْذرًاِ هلِل َفاَل َتتََأخَّ
والنةاة هةو ولةة  لمكةة ف قةئ مةةع  ، . مةل  نةاة ثةةل  م لة   كةول كمةةل  مةزح مة   ، وهةة  هةاا  ل ة  إال لمعهةة 

 .اسمه لمم و  النل  ن سه   لمكة ف و   نمل أوالً .  لمزل المةا لعلوفعا له
 

اَل تَ َدْع َفَم َك َيْجَع ُل َجَس َدَك ُيْخِط ُئ، َواَل َتُق ْل قُ دَّاَم 6. َأْن اَل َتْنُذُر َخْير  ِمْن َأْن َتْن ُذَر َواَل َتِف يَ 5 " -(:6-5)اآليات 
 "ْفِسُد َعَمَل َيَدْيَك؟ ِلَماَذا َيْغَضُب هللُا َعَلى َقْوِلَك، َويُ . «ِإنَُّه َسْهو  »: اْلَماَلكِ 

. ا لهمع ناةو للن  كعل ن ة لحنعن ع وس  ةل أل ال  ناةال ك  ثمل حنلنمع مل أل  ناةال ثمل الحن  كله ثل ال  وفوا 
ولةة ف مةةل نةةاة   ةةةح قلةة    مثةة  مسةةل حنع وقةةكةنع إ ةةعه وسةةط اةة نعمنع . سةةمن ع  لةةع إفرةة ل الوفةةعا لعلنةةاة هةةو 

( 1:9ةؤ)هةو كةعهل   = الم الك. المس  هنع  رنم اإلنسعل لكل مه= عل جسدك يخطئال تدع فمك يج. وممعللنع
والمرنى أل ممصن  االااة أمعل الكعهل، م ل ًع أل الناة الاي ناةمه لةل مكةل . وكلمب م   مرنم المةس  مل  

لةكب  هنع  ال مكول   ر  هاا مل =ويفسد عمل يديك. منص ه فع   غا  للى الممسةل ل فم كلمعمنل وناوةهل
  . فم ألمعله

 
 ".َولِكِن اْخَش هللاَ . أَلنَّ ذِلَك ِمْن َكْثَرِة اأَلْحاَلِم َواأَلَباِطيِل َوَكْثَرِة اْلَكاَلمِ 7" -(:7) آية

   ةة  لةعل المسةة  فةةم الكة ل والولةو  والنةةاوة ف ةه لةة ل = إخ ش هللاوقولةه . مقة    آنةة للةةى لة ل المسةة  أمةةعل  
وأحةةة ل  أي اإلنقةةةغع  لعاوهةةةعل= كث   رة األح   الم[ 1. ]أقةةة عا مسةةةل  المسةةةة  أمةةةعل   2والمعمرةةةب اكةةةة . نقةةة ب  
غ ةةة الحن ن ةةب، ولكةةل مةةل  ثةة  فةةم   ال  نةةع  مةةل  والمنةةعو  ااوهةةعلأو  ول السةةلو  الةةواقرم الرملةةم،  ال نهةةب
       .قئ
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  .    أي اإلنقغع  لعموة الح عل اللعطلب= األباطيل[ 9]
 . ل ول م ك ة= كثرة الكالم[ 2]

ومةةةل ( أحةةة ل ال نهةةةب=  ااحةةة ل)إاًا لكةةةم مكةةةول مرنةةة امنع من سةةةب وواقر ةةةب  لزمنةةةع أل ننةةةة  مةةةل اافكةةةعة اللعطلةةةب 
 .االمع  اللعطلب ومل الكلمعت اللعطلب ونا  منعفب   نص  أل ننع لن مع ن كة أو نرم  أو نمكلل

 
اْلَفِقيِر َوَن ْزَع اْلَح قِ  َواْلَع ْدِل ِف ي اْل ِباَلِد، َف اَل َتْرتَ ْع ِم َن اأَلْم ِر، أَلنَّ َف ْوَق اْلَع اِلي  ِإْن رََأْيَت ُظْلمَ 8" -(:9-8)اآليات 

 ". اْلَمِلُك َمْخُدوم  ِمَن اْلَحْقلِ . َوَمْنَفَعُة اأَلْرِض ِلْلُكل ِ 9. َعاِلًيا ُياَلِحُظ، َواأَلْعَلى َفْوَقُهَما
ق  سع  للةى ااةض فة  منة  ال   الةاي فةم السةمعا وهةو أللةى مةل كة  لةةش  نو  إاا ةأ ت الهلل ( 8)فم 

ل كعل الهةعلمول ممرةعل ل فممة    فةو  السةموات. س نص  المهلوم ل ولكل ل له فم الوقت المنعس  ف وق . وار
ةئة ف أللةى النهةعل السةعئ  فةم الرةعلل هةو نهةعل المة ةج الةئعسةم فلكة  ةئة ف هنةع  = العالي عاليًا واألعلى فوقهما

 .و  االلى فو  الك  وللى ااةض هنع  مل  فو  ك  الةؤسعا والناعل ، منه،
 مق ة أل المل   حمعج للرعم  ال ن ة الاي  رم  فم أةاه ل نمج له طرعمه فلمعاا  هلمه أو  مرعلى لل ه( 2)أ ب 

ال فننع  نسعئة سمص   المل  ص حب للةؤسعا والملو  هم ن. ولل  سمح لهلل  ن  للى الرعم  ال ن ة وار
 .و  فو  الك  لر    حكل ، ااةا  ل، أل الك  محمعج للك 

 
ِة، َوَمْن ُيِحبُّ الثَّْرَوَة اَل َيْشَبُع ِمْن َدْخل11" -(:11) آية َة اَل َيْشَبُع ِمَن اْلِفضَّ  ".هَذا َأْيًضا َباِطل  . َمْن ُيِحبُّ اْلِفضَّ

لةة  المسةة  . اإلنسةعل مسةة  وةوح، وةلمةةع  قةةل  المسةة  مةةل كثةةةل المةةع  أي ال اةةب ولكةةل الةةةوح لةةل مقةةل  مةةل المةةع 
 (.18:1فم+  12:21أل+  2:9ح )أ اًع منمع حصل  مل ثةول  ز ا  مقره 

 
 " َصاِحِبَها ِإالَّ ُرْؤَيَتَها ِبَعْيَنْيِه؟ِإَذا َكُثَرِت اْلَخْيرَاُت َكُثَر الَِّذيَن َيْأُكُلوَنَها، َوَأيُّ َمْنَفَعٍة لِ 11" -(:11) آية

إا  ةةز ا  اإلنسةةةعل غنةةةى مةةةز ا  مسةةةئول عمه، فنةةةو ملمةةةزل لعلصةةةة  للةةةى = إذا كث   رت الخي   رات كث   ر ال   ذين يأكلونه   ا
لةل  نم ة  هةاا الغنةم لكة  مةع  ملة  فإنةه = وأي منفعة لصاحبها إال رؤيته ا بعيني ه. الرعمل ل فم أةاه وممملكعمه

الةةةا ل ال ( 11)هةةةاا الكةةة ل مومةةةه لمةةةل مكلةةةل لةةةننل فةةةم آ ةةةب . منةةةه للةةةى لمعلةةةه واامةةةةاا لنةةة ه ماةةةطة أل  ةةةوز 
 قلرول مل ال اب، فنو هنع  سنة مننل كعننل  ةول أل المع  الاي  رطونه لرمعلنل كث ةة للة نل، هةل فةم حعلةب 

مة ح ل  كةةول الرمةةع  ول نمةةع هةةل فةةم مقةةرنل غ ةةة مسةة. مقةة  فنةةل  مملكةةول ولكةةننل  ة ةة ول أل  كنةةزوا أكثةةة وأكثةةة
 .ال نةاا ل  نل أكثة ةاحب

 
، ِإْن َأَكَل َقِلياًل َأْو َكِثيرًا، َوَوْفُر اْلَغِنيِ  اَل ُيِريُحُه َحتَّى َيَنامَ 11" -(:11) آية  ". َنْوُم اْلُمْشَتِغِل ُحْلو 

   رطةم احلعئةه "ةاحةب لناه ا  ب مكمم  الصوةل، فعلرعم  ال ن ة  رم  و ك  و حص  للى النل   لكنه  نةعل فةم 
. ، ال  نقةغ  سةوى لماةعل ب ثةومةه، وهةو نةعئ  مةل اة علنعالن سة ب أمع المق  فة   رةة  مرنةى الةاحةب". نومعً 
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، وهةاا سةل  آنةة  فعلمر  المسمعنم  مر  النول  عمم سة رًع ل نول اإلنسعل فةم ةاحةب نقة طعً = نوم المشتغل حلو
انةةه فن ةةة فنةةو ال  رةةعنم مةةل أمةةةاض المقةة  المةةم  وال ن ةةة .رةة  مسةة  ع لرةة ل ةاحةةب الغنةةى لنةة  نومةةه ، فنةةو ال  م

 . ل  هل لسل  الممنو  المسمعنى وانه لألغن عا، فنو  نعل مسمة حعً 
ل كعل المر  المسمعنم لسل  اةوة عت المسة   رطةم لةال لنة  النةول، فكةل لةعلحةي  مةل  مرة  و معهة  ةوح ةًع وار

 .ن سه ام  ن ص
غنى الغنى وةفعه مه ال  حمعج مرنع أل  مر  مسمعن ع فن مه  رملول كة  قةئ =  حتى ينام وفر الغنى ال يريحه

والنلةة   ةةعمى لةةه أ اةةع مةةل نوفةةه مةةل . فرةة ل لالةةه لممنةةو  مسةة ى  مرةة  نومةةه لةة  ةاحةةب لةة   كةةول كث ةةة النلةة  . 
 .ا ع  ثةومه ، ل  وانه مقغو  لز ع منع 

 
ْمسِ ُيوَجُد َشرٌّ َخِبيث  رََأيْ 13" -(:13) آية  . َثْرَوة  َمُصوَنة  ِلَصاِحِبَها ِلَضَررِهِ : ُتُه َتْحَت الشَّ

احنع  النعف لل ه وم ل ةهل قةوة ا ه ال لقئ [ 1]قة له ل أل  ه  اإلنسعل  صول ثةومه ثل مصلح لاةةه 
[ 1. ]لسةةةل  همومةةةه للح ةةةعه للةةةى ثةومةةةه ولز ع منةةةعلمةاةةةه [ 2. ]لطمةةة  اللصةةةوص فةةةم ثةومةةةه[ 9. ]سةةةوى ثةومةةةه

 .فى الثوةات القرل ب  نملول ااغن عا [ 2] .سعةمه الةوح ب وه   ن سه إلنقغعله لعلمع  عت لل الةوح عتلن
، لةة   ولةةن حه أل المقةةكلب ال مكمةةل فةةم المةةع  والثةةةول إنمةةع فةةم االةملةةع  لنمةةع والولةة  لعلكسةة  واإلنقةةغع  لةةل  

سةةةةح  و رنةةةةو  كةةةةعنوا أغن ةةةةعا ار أل إلةةةةةاه ل و  ولنةةةةاكة. ( 91:  11مةةةةة)اإللممةةةةع  للةةةةى اامةةةةوا  ولةةةة ف للةةةةى   
 (.12:1أل)
 

َكَم ا َخ َرَج ِم ْن َبْط ِن ُأمِ  ِه 15. َفَهَلَكْت ِتْلَك الثَّْرَوُة ِبَأْمٍر َسيِ ٍئ، ُثمَّ َوَلَد اْبًنا َوَما ِبَيِدِه َشْيء  14" -(:17-14)اآليات 
َوه َذا َأْيًض ا َمِص يَبة  َرِديَئ ة ، ِف ي ُك لِ  16. ا ِمْن َتَعِبِه َفَيْذَهُب ِبِه ِفي َيِدهِ ُعْرَياًنا َيْرجُع َذاِهًبا َكَما َجاَء، َواَل َيْأُخُذ َشْيئً 

يِح؟  َشْيٍء َكَما َجاَء هَكَذا َيْذَهُب، َفَأيَُّة َمْنَفَعٍة َلُه، ِللَِّذي َتِعَب ِللرِ 
َأْيًضا َيْأُكُل ُكلَّ َأيَّاِم ِه ِف ي الظَّ اَلِم، َوَيْغ َتمُّ َكِثي رًا 17

 ".َمَع ُحْزٍن َوَغْيظٍ 
فكةل مةل غنةم اةعلت . هاه مومنةب لكة  مولة  لعلكسة ، أو لمةل  هةل أل فةم ز ةع ل ثةومةه اةمعل لمسةمنل  آمةل

ولةل .. .( زلةزا  -حةة )أو اةعلت لسةل  أي مصة لب = هلكت تلك الثروة بأمر سيئ= ثةومه فم مقةو  نعسة
فلمةةعاا . عريان  ًا يرج  ع ذاهب  ًا كم  ا ج  اء = ة  كةة  قةةئ مةةوت و مة ثةل.  ش  ئ ول  د ابن  ًا وم  ا بي  ده= لنةةه قة ئعً  مةة  إل

. ومةل  هةل أل ف ةه اةمعل لح عمةه  نةلض الةة ح. ا المق  واإلكمنعز، المع  غ ة مامول، هةو وهةل وسةةا  ونة ل 
 المةع فإمع أل  رل  اإلنسعل   أو  يأكل كل أيامه في الظالم= مث  هاا المق  مح  المع    ن  لص ةمه الةوح ب

 . فةح و ةى      المم مح هه ف سلح الة  ك  أ عمهة له ح عمه  ح ع فم لا    مؤمنًع أنه    ض  همه للىمل  لنم  .
أمع مل  رمم  و مك  للى أمواله فنو محةول مل نوة  ، ال  ةى فةحًع حن ن ًع وال أم  له فم الن ص،  عك  لة  

أو نوفع مل اة علنع أو طمرةع  ممل  عكلول أمواله فم غ ه وحزل نوفًع مل حس  النعف أو نوفعً   ر ش فةح، ل 
، لة   ةمنل   أنةه ال  رمنةم لةه،  ائةل المةامة للةى   فنةو فةم هة ل ال مةه لرنع لحنعل   و ال  قرة . فى ز ع منع
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 ز  للةى هةاا أل هةاا اللن ة  كةعل  لنة  حمةى، ممامةا أل هنع  مل ألطعه   أكثة منةه   ةى      الحعن ب لل ه
 .للى ن سه فلل   ةح لعمواله 

سمنعةل إلن  سل  سل معل وطل  أل نن ل للع ل حن ن ب   وال نكول مقر ل فم طل  المع  والمنعل  أل  رط نع   
 .فنةى   ه ونح ع فم فةح مسلح ل قعكة ل   للى مع نةاه مل ألمعله

 
َأْن َيْأُكَل اإِلْنَساُن َوَيْشَرَب َوَيَرى َخْيرًا ِمْن : رًا، الَِّذي ُهَو َحَسن  ُهَوَذا الَِّذي رََأْيُتُه َأَنا َخيْ 18" -(:11-18)اآليات 

ْمِس ُمدََّة َأيَّاِم َحَياِتِه الَِّتي َأْعَطاُه هللُا ِإيَّاَها، أَلنَّهُ  َأْيًضا ُكلُّ ِإْنَساٍن 19. َنِصيُبهُ  ُكلِ  َتَعِبِه الَِّذي َيْتَعُب ِفيِه َتْحَت الشَّ
أَلنَُّه اَل 11. ِطيَُّة هللاِ هللُا ِغًنى َوَمااًل َوَسلََّطُه َعَلْيِه َحتَّى َيْأُكَل ِمْنُه، َوَيْأُخَذ َنِصيَبُه، َوَيْفَرَح ِبَتَعِبِه، َفهَذا ُهَو عَ  َأْعَطاهُ 

 ".َيْذُكُر َأيَّاَم َحَياِتِه َكِثيرًا، أَلنَّ هللَا ُمْلِهيِه ِبَفَرِح َقْلِبهِ 

  اإلنسعل و قة  و معةف لمله ل ةح، و حسل اسمغ   لطع ع   و  ةح لنع لقكة، نصعئح سل معل أل  عك
 ن ل   لمع ألطعه، و نم   هو له ل  لن  وال مق  فك  مع ألطعه   لنع هو هلب إلن ب فلن ةح لنع ونقكةه 

نل و رط ه س مع فى فةحو   هأوالم ل ة ح عل     طل = ال يذكر أيام حياته. لل نع ونمعةف ح عمنع ال وم ب ل ةح
ولل  نقغ  أوال ه  ،لمع فم الح عل مل هل أوال ه ال هو وال ، ف   نقغ  قلله وثنب أنه هو أى   س مك   لعوال ه

ال " مةممنع اللرض = ألن هللا ملهيه بفرح قلبه. لعلغ  و نلنوا، فع  س رط نل فةح واطمئنعل أل الغ  فم   ه هو
فع  . فةحعً  و رط ه سؤ  قللهال    رط ه  ؟  لنمومنع ال يذكر أيام حياتهفلمعاا ". لله فةحعً    رط ه سؤ  ق

 مطل  إلى اإلنسعل المؤمل كط له المحلو  ل  ه،  لن ه لعلحكمب السمعو ب ولةلول المم  اال ي والمرة  للى 
يذكر  الوالحه قوله (. 91:11لو)مومه لرض ااسةاة كمل  و  أل   ةح قلله لنع، وهاه ملن ه لل أل  نقغ  لن

فنحل الل  وسناكة أالمنع اننع نح عهع، ولكل سةلعل مع مرز نع النرمب اإللن ب ف  ننقغ  . أيام حياته كثيراً 
 . لنمومنع كث ةاً 

.(11:2كو9) " كحزانى ونحل  ائمًع فةحول" 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

ْمِس َوُهَو َكِثير  َبْيَن النَّاسِ 1" -(:1-1)اآليات  َرُجل  َأْعَطاُه هللُا ِغًنى َوَمااًل 1: ُيوَجُد َشرٌّ َقْد رََأْيُتُه َتْحَت الشَّ
ِمْنُه، َبْل َيْأُكُلُه ِإْنَسان   َوَكرَاَمًة، َوَلْيَس ِلَنْفِسِه َعَوز  ِمْن ُكلِ  َما َيْشَتِهيِه، َوَلْم ُيْعِطِه هللُا اْسِتَطاَعًة َعَلى َأْن َيْأُكلَ 

 ".هَذا َباِطل  َوُمِصيَبة  َرِديَئة  ُهوَ . َغِريب  

لةعا سةمن ال سة ما لرطع ةع   مةل المةع  والغنةم، فعلمةع  سةواا حصةلنع لل ةه لرملنةع أو كم ةةا  مةل ااإاللن  هو 
. هةو للمحمةعج ل  ةةح الكة واللةعقم  ، هو لط ب مل  ،  نلغم أل  ر ش لنع القنص و  ةةح لنةع و  ةةح لنةع أوال ه

اله وفم مق  ال  صةة  للةى ن سةه وال أوال ه، و ةعمم غة ة  و عنةا كة  مةع ل  ةه، وهنةع  و مكنز أولكل مل   ةح ل
- :م س ة لناا

أمةةى لةةى قنصةةع  .إمةةع أل هةةاا الغنةةم المقةة  أصةةلح ال  ثةة  فةةم أوال ه، وأقةةعل وكةة ً  للةةى أموالةةه فننلةةه الوك ةة  .1
 ومةةع فةةى حعلةةب إنن ةةعة مةةعل ل ة نةةى لنع ةةع محمةقةةب اوةا  نن  ةةب كةةعل قةة  أن عهةةع لةةل أوال ه ، وحةة   حة ةة  لةة   

ع أنلةعه ثةةول كل ةةل لةل  مممة  لنةع ال فإحمة  ك  قةئ ، وملنةى أمةزاا مةل لرةض هةاه ااوةا  المعل ةب ، وكةعل مة
 .ومل الص مب المى ح ثت له إننعة صح ع ومعت لر  أ عل قل لب . هو وال أوال ه 

 . موت هو  ول أل  ممم  لمعله، و مة  ك  قئ لر مع حةل ن سه مل معله فم ح عمه .9
 (.11:2أل)   لو إنحة  إنسعل لطة   الزنع  سلله ل و الن ة مل ك  لطع ع   ف اه  معله للغة  .2

ون حه أنه فم وقت سل معل كثة الةاه  وال اةب أي صةعة المم ة  أغن ةعا، وكعنةت أ ةعل سةل معل أ ةعل سة ل ، وال 
 .حة   نع  مننع النعف ف كنزوا أموالنل، وم  هاا لل  ك  النعف لل مقرنل

 
ِصيَر َأيَّاُم ِسِنيِه َكِثيَرًة، َوَلْم َتْشَبْع َنْفُسُه ِمَن اْلَخْي ِر، ِإْن َوَلَد ِإْنَسان  ِمَئًة، َوَعاَش ِسِنيَن َكِثيَرًة َحتَّى تَ 3" -(:3) آية

ْقَط َخْير  ِمْنهُ  ، َفَأُقوُل ِإنَّ السِ   ". َوَلْيَس َلُه َأْيًضا َدْفن 
لةةل أي لةةه ن ةةة كث ةةة، لكنةةه ال  قةةرة إ 111كةةعل فةةم الرنةة  النةة  ل أل كثةةةل اللنةة ل  ل ةة  اللةكةةب، فنةةاا إنسةةعل لةةه 

ل لعش سن ل كث ةل ل  لو لعلقل  ل    قرة لعلروز ول ل اإلكم عا، و لنم فم حعلب فةا ، مث  هاا اإلنسعل حمى وار
فنةةو لةةل  قةةرة ل ةةةح، ولةةل  ةةنرل لراولةةب الح ةةعل لسةةل  قةةروةه الةة ائل  ل  يس ل  ه أيض  ًا دف  ن= لةةعش لأللةة  ولةةل  ةة فل
ل يس ل ه  وهةو أوقة  ل  ةبم سة ة آنةة  وهنةع . السنط هو مل  ولة  م مةعً = السقط خير منه. لعلحعمب إلى اإلكمنعز

أوال ه مةةل حننةةل فةةم ولكةةل هةةاا اإلنسةةعل المقةة  لسةةل  حةمعنةةه . فعلةة فل كةةعل منمةةًع مةة ًا لنةة  ال نةةو = أيض  ًا دف  ن
لمر وا لنه ، ومعت  ول أل   ةى له أح  فلل   فل ، أو أننل الح عل والممم  لعمواله  ، هل مةكوه وح  ا م  أمواله وار
 وال  لةةعلول لكةاممةةه وال  نممةةول ل فنةةه، إنمةةع إنصةة  اهممةةعمنل للةةى اللحةة  لةةل ثةومةةه وموز ةة أصةةلحوا ال  حلونةةه 

 (.12:99ةإ( .. )حمى ا ل وهاا  ح   كث ةاً )م ةاثه لل نل وهل لل   فنوه لر  
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َوَأْيًض ا َل ْم َي َر الشَّ ْمَس 5. ظَّاَلمِ أَلنَُّه ِفي اْلَباِطِل َيِجيُء، َوِفي الظَّاَلِم َيْذَهُب، َواْسُمُه ُيَغطَّى ِبال4" -(:9-4)اآليات 
ْن َع اَش أَْل َف َس َنٍة ُمَض اَعَفًة َوَل ْم َي َر َخْي رًا، أََل ْيَس ِإَل ى َمْوِض ٍع َواِح ٍد 6. َفهَذا َلُه رَاَحة  َأْكَثُر ِمْن َذاكَ . َوَلْم َيْعَلمْ  َواِ 

أَلنَُّه َماَذا َيْبَقى ِلْلَحِكيِم َأْكَثَر ِمَن اْلَجاِهِل؟ 8. ذِلَك َفالنَّْفُس اَل َتْمَتِلئُ ُكلُّ َتَعِب اإِلْنَساِن ِلَفِمِه، َوَمَع 7َيْذَهُب اْلَجِميُع؟ 
ُلوَك َأَماَم اأَلْحَياِء؟ يحِ . ُرْؤَيُة اْلُعُيوِن َخْير  ِمْن َشْهَوِة النَّْفسِ 9َماَذا ِلْلَفِقيِر اْلَعاِرِف السُّ . هَذا َأْيًضا َباِط ل  َوَق ْبُض ال رِ 

" 
وف  ي . فلةةعطً  حملةةت اال ومرلةةت ثةةل نةةع  أملنةةع= ألن  ه ف  ي الباط  ل يج  ئ. محزنةةب للغع ةةب (2آ ةةب ) السةةنطب حعلةة

فةإل كةعل الوالة ال قة  = اس مه يغط ي ب الظالم. ال  كع   قرة له أح ،   فل قل  أل  حم   لم   ه= الظالم يذهب
لل  نهة نوةهع فنة  نةةج مةل هة ل الةةحل = لم ير الشمس. سل فم اله لسمًع لناا المولو ،  مواةى مره اإلإل ا أ 

= فه ذا ل ه راح ة أكث ر م ن ذاك. لةل  رةة  قة ئًع لةل الة ن ع وملةاامنع وال لةة  ألو ةه= ول م يعل م. إلى هة ل النلةة
، ، ولل  كةهه أحة  لة  أحلةوه وألطةوه إسةمع قلة  أل  ولة  همًع وهو فم لطل أمهفعلسنط لل  صن  نط ب ولل  حم  

 .ومعت مكةوهع ممةل كةعنوا حولةه اال  بمه للى ااةض فنو قاعهع منمومًع ونسة ح عمه ق  نسة ح عل نمع الم
ةولكةل هنةع  فةةو  ممرة  السةنط أفاة  مةل المض = إل ى موض ع واح د ي ذهب الجمي ع= فنو والسنط اهلةع للنلةة   ق 

ب ولةةل الةةاي ال  قةةل ، الةةاي محةمةةه محلةةب المةةع  مةةل ةؤ ةةب المسةة ح قةةمف اللةةة، لةةعش منمةةع لةةعش ةلمةةع الةة  سةةن
ر   أح   ةح، ولل  رم  ن ةًا اح     .ولل  حله أح  ولل   س 

المسة   قةل  لعلطرةعل والةن ف . مسة  ون ةف وةوح  اإلنسةعل= كل تعب اإلنسان لفمه ومع ذلك ف النفس ال تمتل ئ
 نتيجة عمل اإلنسان يذهب كلهو .للى صوةمه  مقل  لعلرواط  اللقة ب والةوح مقل  لمرةفب   إا هى منلوقب

فنى مقل  لعلمحلب ، و نو  للمعا الن ف أل اإلنسعل حمى  كول إنسةعل  أمع الن ف .ف قل  المس  و كول لهلفمه 
لكةل الةةوح ال مقةل  إال مةل مرةفةب   . طل رى  م  أل  ح ع فةى حة  مملةع   ،  حة  ا نةة ل و حلةه ا نةة ل 

إلنسةعل لةه مةع  قةلره ، فةعلرواط  ال مقةل  فك  لنصة فةى ا. وملع   الح  م  نعلننع الاى نلننع للى صوةمه 
وهةاا مةع  رطةى القةل  لإلنسةعل فة   قةرة . إال أل مل  قل  لةع   قةل  مسة ا ون سةع وةوحةع . لطنع معئرب وهكاا 

، ومثةع  آنةة االةةعا ( 29:  12مةت)أ ةعل  ول أل  قةرةوا لةةعلمو   2لعإلحم ةعج والة ل   لنةعا الممةو  مةة  المسة ح 
لكةل مةل إنقةغ  لةل   المقةل  ةوحةه،  أاة  . ا للصحةاا ال  ةوا إنسعنع لرقةات السنوات السواح الا ل  نطلنو 

لل  قل  فنةو  لنة  حمةى للةى  لناا أل اإلنسعل الاى لعش مكةوهع ال مقل  ن سه ، ولو كعل لن   فحمى مس ه
فن وسةنع ال  مألهةع قةئ إال   ( 12:21أل)  هةم  ائمةًع منةو  هةعت هةعت ال  ك  نع قئ ل مث  هاه الن ف. ن سه 

ولةنرلل أل مةةع ". مةل  قةة  مةل هةاا المةعا  رطةش"ن سةه، الرةعلل كلةه ال  ك ةم أل  قةل  الةن ف المةم مقةمنم الرةةعلل 
 سةه لةل مقةل  فلة مأل الغنةم فمةه لعلطرةعل ول ة ة  أل ن. وهلنع   إ عه فلكةم نسةمن مه ال لكةم  سةمن منع و سةمرل نع

محمةةةعج  فةةةعل ل محمةةةعج للطرةةةعل والةةةن ف(. 11:2)مطلنةةًع منمةةةع كنةةةزت، ال مةةةل  حةةة  ال اةةةب ال  قةةةل  مةةةل ال اةةةب 
ل ف لعلنلز وحة ه  ح ةع االنسةعل لة  لكة  كلمةب منةةج مةل فةل "ح    والنة  ، و محمعج إلى لمحلب النعف والةوح

ولكةل الحكة ل الةاي لةعش . سة مة  معلةه و ماةم للنلةة ك همةع= ألنه ماذا يبقي للحك يم أكث ر م ن الجاه ل" .  
، لعش فةحًع لمع ألطعه   وأسر  مةل حولةه، ومحلب النعف له فم محلب للمم   س مة  اكةى ط لب لمحلمه للنعف
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( 8:2مةم1)أمع المعه  فرعش حز نًع ال  قل ، ل  أل ال ن ة الحك ل  ر ش سر  ًا مكم  ًع لمع ل  ه مل قةوت وكسةول 
 .ره الح  إلى أل  مه ل نمع   ن  مل  هل ن سه حك مًع وغن ًع سرع مه هنع ومم ه اال يو حم  م

  رؤية العيون خيُر من شهوة النفسسؤا  إمعلمه  ماذا للفقير العارف السلوك أمام األحياء
ه ل نه ممع منمن  لمع مةا . ال ن ة الرعة  السلو  هو مل قع  لنه لولف الةسو  أنه قعن  لمع ل  ه مل قوت وكسول

، هاا مل  نع  لنه أنه قلرعل ن سع ومس ا وةوحةع ، والقةلرعل ال  للى مع ألطعه له، قعكةًا   ألطعه   له فر ً 
هةاا ن ةة لةه  ،( 7:  97أل" )الةن ف القةلرعنب مة وف الرسة " ة   ق ئع مل الرةعلل ، وقةع  سةل معل لةل هةاه الةن ف 

اإلنسةعل ال ن ةة الةاي  .لة  هةو ال  ة ة هع ا  لنع ن سه إا ال  مة هعمل أل  ر ش للى أوهعل قنوات لل ممحن   ر
 قرة لعلقل  مكم  ًع لمع ل  ه، أو لمع هةو حعاةة أمعمةه،  ةةاه لر ن ةه، ن ةة مةل اا  الةاي ممةو  ن سةه فةم طمة ، 

مةل ال وسل معل  سمى مل ال  قل  فم قنوامه أحمنةًع، أمةع الحكة ل فنةو .  قمنم ااموة المم ق  ال  سمط   نوالنع
 . وم  أس ةًا لمل  القنوات

مصةةة فةةم أةض القةةر  فةةم سةة نعا لةةل   ةحةةوا لةةع  السةةعئة مرنةةل، فنةةل لةةل  ةةةوه اننةةل كةةعنوا لقةةنوامنل هنةةع  فةةم 
وال  ةى الن ة الاى ل ل    ةه الةاى هةو لط ةب  فعلمعه  ااحم  ال  ةى  . الرلو  ب فعقمنوا الكةات ولحل مصة

، ول ن ةه مممنةب لمةع لنة  ا نةة ل   ةةى سةوى الرةعلل ف قةمن ه ل ل ن ه مممنب للرعلل والوهاا ا   ف قكةه لل ه ،
أمةع الحكة ل فنةو  ةةى  ، و ةةى (. 1-1:1 ة )أ اًع مع ل ف له ف ر ش  ائمًع مر ف  هو  قمنم .و حس هل لل ه 

 طلةة  وال  ، وال   طةةعه لةةهأل قةةكة   و  ةةةح لمةةع . الرةةعلل لكنةةه ال  قةةمن ه، هةةو  سةةمرمله وال  طلةة  أكثةةة ممةةع لةةه
ال ن ةةة الحكةة ل  رةة ش محلولةةًع محمةمةةًع، أمةةع الغنةةم المعهةة  ف رةة ش لةة  محلةةب مةةل أحةة  ومومةةه .  قةةمنم مةةع لةة ف لةةه

فنةو = باط ل وق بض ال ريحو كم  سل معل أل إط   اإلنسعل لقنوامه، لمع ف نع قنول االقمنعا هو أ اةًع . صر 
 . المز   ف  ن  فم ماع نب الةوح ف طل  لن ه القنولكلمع نع  ق ئًع  ز ا  لعاكثة لن   

فةة  ناةة  . قمنةةم فنةةو لعطةة  أي لةة ل ومصةة ةه للةةزوا إأل   نةةل أل كةة  الرةةعلل سةة زو  فمنمةةع  للةةى اإلنسةةعللةةال  
 .قلولنع للى أي قئ فم هاا الرعلل

 
، َواَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيَخاِصَم الَِّذي َكاَن َفَقْد ُدِعَي ِباْسٍم ُمْنُذ َزَماٍن، َوُهَو 11" -(:11-11)اآليات  َمْعُروف  َأنَُّه ِإْنَسان 

أَلنَُّه َمْن َيْعِرُف َما ُهَو َخْير  11َفَأيُّ َفْضل ِلإِلْنَساِن؟ . أَلنَُّه ُتوَجُد ُأُمور  َكِثيَرة  َتِزيُد اْلَباِطلَ 11. َمْن ُهَو َأْقَوى ِمْنهُ 
اِم َحَياِة َباِطِلِه الَِّتي َيْقِضيَها َكالظِ لِ ؟ أَلنَُّه َمْن ُيْخِبُر اإِلْنَساَن ِبَما َيُكوُن َبْعَدُه َتْحَت ِلإِلْنَساِن ِفي اْلَحَياِة، ُمدََّة َأيَّ 

ْمِس؟  " الشَّ

واالسل  م ز القنص . االسل هو آ ل و رنم المعنوا مل مةا  ااةض= الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان
إلنسعل ار   ومنمع زا ت ثةومه فس سممة إنسعل ار   مح و  قعل  ومرةو  أل ا. و ق ة لص عمه وألمعله

مض للى اإلنسعل منا ااز ،   رمز = ال يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منهللموت فم أي لحهب، وهاا   ل 
 اإلنسعل لل أل  نعول و نعصل   النوي، ولع ل فعإلنسعل الاي  قمنم وال  م ،  نعصل   انه لل  رطه، و 
قسل لنع مع لن نع فلننل  ونكم م وال ننعصمه، ح نئا سنكمق  أنه ألطعنع ك ع منع وألطعنع مرنع القل  واإلكم عا 
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القنول والنمول م  الغنم، ول ل االكم عا، ومنعصمب  ، وحس  النعف للى = أمور كثيرة تزيد الباطل. والةاع
وللثًع   هل اإلنسعل أل أق عا . رنع القروة لعلار  والرمزمع لن هل  ز   أالل اإلنسعل، وز ع ل المرةفب  ز ا  م

أل  وفة لن سه هةوفع أفا  ممع وفةه   له ، وهاا  ال  مكل إلنسعل=فأي فضل لإلنسان. هاا الرعلل ف نع ةاحب
وسل معل ( . 98:  8ةو+  99:  2كو1)حمى ممعةله وأالمه  وملاامه وأممع ه الرعلم باإلنسعل   نطل  للى ثةول

قطرع هاا ل ف  . ومه هاا لك  مل  رمةض للى مع ألطعه له   ، ف   م  للى أح  أل  طل  مغ  ة واره
 نمل المعمرب ( 19)وفم آ ب  .ا  الطموح ولكل المنصو  ل ل المامة إل لل  سمط  اإلنسعل مغ  ة واره
عل ح عمه للى ااةض منمع طعلت ح  ثه لعلنم مب الننعئ ب أل مع  ممره اإلنسعل لل  ز  ه سرع ل، نعصب أل أ 

وطعلمع ال نرة  مع هو لصعلحنع لل نع أل نسلل  .أيام حياة باطلة التي يقضيها كالظلفنم كعله  لال  أسمعهع 
نحل ال نرة  معاا . نم عة لح عمنع هو مع ألطعه   لنعإلعل ك  ااموة مرم  مرًع للن ة ف  ناطة  فعحسل 

اا كعل لنع ثنب . عئ منع لر  مومنع، الك  فم      وهو   لة ك  ااموة للن ةس ح   فم المسمنل  لنع أو لر وار
.فم   وفم محلمه وم ل ةه سنح ع سر اا ال نحم  همًع للغ 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
هةةاا اإلصةةحعح  نةة ل لنةةع مممولةةب نصةةعئح فةةم قةةك  قطةة  قةةرة ب، غع منةةع السةةلو  لةةةوح الحكمةةب لر ةة ًا لةةل اللنةةو 

 .والمة  والح عل المسمنمةل نعهة ل للح عل اال  ب
 

يُت َخْير  ِمَن الدُّْهِن الطَّيِ ِب، َوَيْوُم اْلَمَماِت َخْير  ِمْن َيْوِم اْلِواَلَدةِ 1" -(:7-1)اآليات  اَلذََّهاُب ِإَلى َبْيِت النَّْوِح 1 .اَلصِ 
اَْلُحْزُن َخْير  ِمَن 3. َخْير  ِمَن الذََّهاِب ِإَلى َبْيِت اْلَوِليَمِة، أَلنَّ َذاَك ِنَهاَيُة ُكلِ  ِإْنَساٍن، َواْلَحيُّ َيَضُعُه ِفي َقْلِبهِ 

ِحِك، أَلنَُّه ِبَكآَبِة اْلَوْجِه ُيْصَلُح اْلَقْلبُ  َسْمُع 5. ُحَكَماِء ِفي َبْيِت النَّْوِح، َوَقْلُب اْلُجهَّاِل ِفي َبْيِت اْلَفَرحِ َقْلُب الْ 4. الضَّ
االْنِتَهاِر ِمَن اْلَحِكيِم َخْير  ِلإِلْنَساِن ِمْن َسْمِع ِغَناِء اْلُجهَّاِل، 
ْوِك َتْحَت اْلِقْدِر هَكَذا َضِحُك 6 أَلنَُّه َكَصْوِت الشَّ

. ل  هَذا َأْيًضا َباطِ . اْلُجهَّالِ 
ُق اْلَحِكيَم، َواْلَعِطيََّة ُتْفِسُد اْلَقْلبَ 7  ".أَلنَّ الظُّْلَم ُيَحمِ 

أمةع الصة ت . فعلة هل  سةمرم  لوقةت مةع وزمةعل مةع =ال دهن الطي بسل أو سمرب حسنب ن ة مل إقمنعا إ= الصيت
ز ةت مة  ةوائةح والة هل الط ة  هةو . وال هل للمس  فنط أمع الص ت فنو لإلنسعل كلةه. فنو لك  وقت ولك  زمعل

لنةة  أنلةنةةع سةةل معل قةةلً  أل هةةاا الرةةعلل لعطةة  وا ل . ط لةةب لمرط ةةة المسةةل ومةط لةةه وهةةو إقةةعةل لكةة  ملةةاات الةة ن ع
 نلةنةةع لةةل أحسةةل السةةل  لنحصةةل أن سةةنع اةة  قةةةوةه وأنطةةعةه، وهنةةع  لةة أ لةةعل نحةةةص للةةى سةةمرمنع، ولرةة  هةةاا 

وطعلمةةع كنةةع .   إلةا ل   مممنلةة ل المطةةة  فةةم كةة  قةةئسةة كلمنع أل نح ةةع لم  ةةب ولنةة وا الةةةوح والحكمةةب، ونناةة
 .ننمل ونسرى لص ت حسل ال ننمل لك ل أح  ا نع

ال  لة   معلةه فةم لة ش مسةة  لكةل أ اةع و ،  و لنة  لمة ا  ال  كنةزإواإلنسعل الحك ل الاي  رةة  ك ة   سةرى ل
ةائحمنةع  ب للةى ااةضسةنقةنع ل ح  مةة هةاا  .وفم نطع ع ولاات،  رة  ك    سةمن ل الرةعلل وال  سةمرل ه الرةعلل

وةامةةةة  قةةةةو  السةةةة   المسةةةة ح للمةةةةةأل المةةةةم سةةةةكلت الط ةةةة  للةةةةى ةأسةةةةه . أفاةةةة  وألنةةةةى مةةةةل الط ةةةة  الكث ةةةةة الةةةةثمل
فةإاا سةكلنع ح عمنةع ". ح ثمع  كةز لناا اإلنم   فم ك  الرعلل  نلة أ اةًع لمةع فرلمةه هةاه مةاكعةًا لنةع( "12:92مت)

فةعلوال ل هةم ل ا ةب ح ةعل ممنولةب قة  = ي وم المم ات خي ر م ن ي وم ال والدة. نعً ملاولب كنعةول ط   ننمنم ص مًع حس
ولةال  محم ة  الكن سةب لعل ةع  ن عحةب . مكول سر  ل وق  مكول مر سب، أمع الموت ف حملنع للةاحةب وهةو ننع ةب المنةع 

ع ول نةعه للةى  ةول والحكة ل  ح ة. (7:  12لة ) "نعهةل إلى ننع ب س ةمنل"سمقنع  الن  س ل ول ف ل ول م   هل ار و 
مومه ف   نقغ  لعاموة الزمن ب منمهةًا  ول مومه ل  ن  إلى كمع  حة ب مم  أوال   ، و ةى م   ه لط ب إلن ب 

أمع اإلنسعل المع ي ف حم   لر ة  مة   ه و نةة  مةل الم ك ةة . وح عمه للى ااةض مع هم إال اسمر ا  لمم  أل ي
ةة لةةعلوالئل = ن  وح خي ر م  ن ال ذهاب إل  ى بي  ت الوليم ةال ذهاب إل  ى بي ت ال. فةم  ةول ممعمةةه اإلنسةعل الةوحةةم ال   سل

واافةاح الرعلم ب اننمع س نس عنه حن نب غةلمه، أمع ل ت النوح ف اكةه لوطنه السمعوي اننع نةى ف ةه ننع ةب الرةعلل، 
المةم ملرة  سة مًع  انل ةًع، وهةاا وهو  ح  اإلنسةعل للةى المولةب . نمنعلنع لل ةح، والةاحب الحن ن ب فنقمع  لنعإونةى 

أمةةع ح ةةعل اللنةةو فممرلنةةع ننزلةة  فةةم . وصةةلوات المنةةعزات ف نةةع مرز ةةب لمةةل  سةةمرنع. ن ةةة مةةل اةةح  المسةةمنمة ل
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الحةزل هةو حةزل المولةب نمعةسةه = الحزن خير م ن الض حك ألن ه بكآب ة الوج ه يص لح القل ب. اإلنغمعف فم اللال
ن منع ن ال   م  المسمنمة ل ، أمع آ عت ال ةح والسة ل وهةى لطع ةع   هاه ا  ب  سم.  وم ًع وهاا  صلح النل 

نمةع  مةعةف  .ف سمن منع الن ال م  مل  ح ع فى هل وكآلب  وال   نل مل هاا أل نهنة لومه مكمئ  أمعل الغ ة، وار
لةةم الةةاي فةةم هةةاا الحةةزل والكآلةةب والةة مو  فةةم المنةة  ،  ول أل نحطةةل ا نةةة ل مرنةةع، لةة  هةةاه ل قةةب سةةة ب مةة  أ

ل  ألم الاي ةآنم لعك ًع حز نًع فم غةفمم ومن لم س معز نم ل ن ب لر معت . السموات ال  الم ال  ةاهع أح 
فةةح ال  الحةزل إلةى حةزل وسة حو  هةااوة  المم   رة  اننع فةم . الس ل وال ةح الةوحم للى ومنم أمعل النعف

 ( .1:  1فم" )فةحوا فم الة  ك  ح لإ"ولولف الةسو   نو  ( 99:  12 و)ح  منع  أ نزله 
مع كآلب الومه فنم  ان  المنة   للنة ل للةم نطع ةعي ، وهةاه  حولنةع مسة حنع الةم فةةح و كةول مةع  هنةة للنةعف أ

 (. 12:  2لط 1)هو فةحنع  ل   الةمعا الاي ف نع 
وال ُيسَّ    ْر بغن    اء  .ل نلنةةةةه إل أنطةةةةع إنسةةةةعل حكةةةة ل منلةةةةص إاا إنمنةةةةةهمهنةةةةة أل الحكةةةة ل   ةةةةةح ( 2،  2)وا  ةةةةعت 
صةةوت القةةو  الةةاي  حمةةة  = كص  وت الش  وك تح  ت الق  درالمةةم هةةم . أي مملننةةل لةةه لكلمةةعت مرسةةولب =الجه  ال

 صةة ة صةةومًع لعل ةةًع ولن لةةه لعل ةةًع ولكةةل لوقةةت قصةة ة ثةةل  نط ةةئ سةةة رًع فةة   سةةم    النةة ة لنةةاه النةةعة، لةة   محةةو  
 مملةة  أحةة  لكلمةةعت  مةةل أل لملةةةإ سةةل معل = يحم  ق الحك  يمألن الظل  م لةمةةع  سةةة رًع وهكةةاا كلمةةعت المملةة  الغعقةةب 

فمةل  ةةى أحة ًا .  نص  الكة ل اللة ل الغةعش فنةاا   سة  النلة = والعطية تفسد القلب. غش ون ا  هو كمل  هلمه
 . نطئ و قمره وال  لومه فنو   فره إلى النعو ب، انه س نن   و هل أنه ال  نطئ

 
وحِ . َخْي  ر  ِم  ْن َبَداَيِت  هِ  ِنَهاَي  ُة َأْم  رٍ 8" -(:9-8)اآلي  ات  وِح َخْي  ر  ِم  ْن َتَكبُّ  ِر ال  رُّ اَل ُتْس  ِرْع ِبُروِح  َك ِإَل  ى 9. ُط  وُل ال  رُّ

 ". اْلَغَضِب، أَلنَّ اْلَغَضَب َيْسَتِقرُّ ِفي ِحْضِن اْلُجهَّالِ 
ًا هو أحسل فةمو  من ي مل الحة  منمصة . هاه ا  ب مصلح كنمعل ل  عت السعلنب= نهاية أمر خير من بدايته

وهكةاا فننع ةب ح ةعل قة  ف أفاة  مةل  ةول مة   ه، ال  ةول ن عحمةه . قطرًع مل  ول اهعله للحة  الممنولب نمعئمنع
فننع ةةب ح عمنةةع .. .." ةامةة  سةة ة الةؤ ةةع مةةل  غلةة  ألط ةةه"هةةو  ةةول ةمولةةه منمصةةةًا مةةل حةولةةه الةوح ةةب ومنةةع ه 
فنو وهاه ا  ب مومه لك  هعلل  هل أل له ال   الطولى . مر لعلموت هم ننع ب مر  وأمع  ول م   نع هو ل ا ب ال

وهاه ا  ب مومه لك  . له هاا ل ف نمعل اامة ف ةلول لل  سمط  أل  هلل القر  م ل طو لب و   نو ، ااقوى 
فإاا كعل ننع ب أمةة ن ةة مةل ل ا مةه = طول الروح خير من تكبر الروح (2،  8)غاو ، وهاا مواو  ا  م ل 

وحمةى لةو كنةت . صلة وال ممكلة وال منةو  ك مةًع لكلة ةعا لةل   إاا كنةت فةم اة نب كعنة  مرةة  أكثةة مةل  فع
طو  الةوح  رنم (. 2:192مز)فع  لل  مة  لصع ااقةاة مسمنة للى نص   الص  ن ل ( كقر   )مهلومًع 

ل  مة ن    لر لةه ن ةةة مةل ل ا مةه حةة ل وننع ةب أمةةة، حة  .  فةةم الوقةت المنعسة الصةلة وأل ننمهةة أل  مة ن  
ال مغاةة  سةةة رًع مةةل الةةاي مسةةل  فةةم أالمةة  وال مهنةةة = ال تس  رع بروح  ك عل  ى الغض  ب. مممةة   ةة  الهةةعلل لقةةةه

ولنةاا  مة    ،لمرنةى أل الغاة  ول ة  المنة  والحمعقةب= ألن الغض ب يس تقر ف ي حض ن الجه ال. غال  سة رعً 
ال تس   رع بروح   ك إل   ى والحةةةه قولةةةه . الةاةةة   فةةةم حاةةةل أمةةةهالغاةةة  ةاحمةةةه فةةةم حاةةةل المعهةةة  كمةةةع  سةةةمنة 



(صحاح السابعاإل)  الجامعةسفر   
 

 
44 

فنة   لة أ الغاة  لر مةعت للةى الومةه ثةل  نمنة  للةةوح فةم ل مةعت الرمةفةب والكلة ةعا اة  مةل أنطةع = الغضب
 .، ل  ق   نمن  للرمةفب للى  ، إا  منل الغاو    أنه مة  الر   ومنلى لنهإلىل 
 

 ". أَلنَُّه َلْيَس َعْن ِحْكَمٍة َتْسَأُل َعْن هَذا« اَذا َكاَنِت اأَليَّاُم اأُلوَلى َخْيرًا ِمْن هِذِه؟ِلمَ »: اَل َتُقلْ 11" -(:11) آية

قةةو  قةةعئ  حمةةى ا ل لةةه نلةةةة أنطعئنةةع، كةةعل نطع عنةةع سةةللنع أل اا ةةعل قةةة ةل، أمةةع اامةةف فكةةعل [ 1]لنةةع مرن ةةعل 
 الاي صن  فم المعاةم ق  سة ل قةع ة أل  صةنره ا ل أفا ، ولو كنع فم أ عل اامف لصةنع ق  س ل، ولكل  

 : هاه كنو  القعلة "أ اًع 
 نر   زمعننع والر   ف نع     ومع لزمعننع ل   سوانع

أمةع اإلنسةعل الةوحةم . هم أفا ( ح ل كعل له صحب أو وفةل مل المع )ق   رملة إنسعل أل ح عمه المعا ب [ 9]
مةة ةكًع أننةةع قةة  وهلةةت لةةه . هةةم أممةة  لحهةةعت لمةةةه وأسةةر هع فةةم الةةة  فنةةو  قةةرة أل اللحهةةب المةةم  ر قةةنع ا ل
 (.12:2فم" )أنسى مع هو وةاا وأمم  إلى مع هو ق ال"لمولمه ونموه الةوحم وال  نقغ  لعلمعام 

 
ْمسِ 11" -(:11-11)اآليات  الَِّذي ِفي ِظ لِ  اْلِحْكَم ِة أَلنَّ 11. اَْلِحْكَمُة َصاِلَحة  ِمْثُل اْلِميرَاِث، َبْل َأْفَضُل ِلَناِظِري الشَّ

ِة، َوَفْضُل اْلَمْعِرَفِة ُهَو ِإنَّ اْلِحْكَمَة ُتْحِيي َأْصَحاَبَها  ". ُهَو ِفي ِظلِ  اْلِفضَّ
فةةعلحك ل = فالحكم  ة ص  الحة مث  ل المي  راث(. والمسةة ح هةةو أقنةةول الحكمةةب)نصةة حب مةةل المعمرةةب أل ننمنةةم الحكمةةب 
 مكةةل  =ن  اظري الش  مس. مةة  فنةةو لسةةنولب  اةة   ثةةةول وةثنةةع لةةل االةةعا سةةمط   مكةةو ل ثةةةول، أمةةع المعهةة  ااح

ولكةةل إاا فنمنةةع أل المسةة ح هةةو قةةمف اللةةة فكةة  مةةل  ةةةى المسةة ح و رةفةةه  ةة ة  أل الحكمةةب . ااح ةةعا فنمنةةع أننةةل
ولعلحكمةةب نلمنةةم لعلسةة   . ، ونحةةل نصةة لهولعلحكمةةب نةة ة  أل   هةةو م ةاثنةةع االةة ي. أفاةة  مةةل الم ةةةا  الزمنةةى

وال الحكة ل قةع ة لحكممةه أل  نمنةم ثةةول إل أةا  قةع  . لمس ح قمف اللة فمسمن ة ل ول قلولنع ومةى قمف اللةا
المرةفةب  = فض ل المعرف ة .محم ةه ثةومةهكمةل  حكممةه مل محم ةه= ألن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة

 .كنلأمع ال اب فن  مكول سللًع فم ه  ،تحيي أصحابها أن الحكمة اافا  هى
 

َج ُه؟ : ُاْنُظْر َعَمَل هللاِ 13" -(:14-13)اآليات  ِف ي َي ْوِم اْلَخْي ِر ُك ْن ِبَخْي ٍر، 14أَلنَُّه َمْن َيْقِدُر َعَلى َتْقِويِم َما َقْد َعوَّ
رِ  اْعَتِبرْ   ".َدهُ ِإنَّ هللَا َجَعَل هَذا َمَع َذاَك، ِلَكْياَل َيِجَد اإِلْنَساُن َشْيًئا َبعْ . َوِفي َيْوِم الشَّ

ومل  طل  الحكمب  رط ةه   أل . ولمعاا ،قل  أل مرمةض وممامة أنهة ومعم  معاا ألطع   = أنظر عمل هللا
أمواله ل  وفى ك  قئ وفةى كة  اامةوة ، مةع  رملةةه ن ةةا ومةع  رملةةه قةةا ، فةى الكسة   رة  ك    مصة  فى 

 ألطةى لرةض النةعف أمةواال ولكنةه واة  الحكمةب المةم و . وهاه اا عت ةامرب للى ا  ةعت السةعلنب  .والنسعةل 
ألمةع    كلنةع مسةمن مب، = ألنه من يقدر عل ى تق ويم م ا ق د عوج ه. لنع  معملول فم طةقه، فم ممنعو  المم ة 

ونسةةعةل  وال قةة  والهلةةلفةةم حةةعالت المةةةض والمةةوت الم ةةعمئ )ولكةةل فةةم لرةةض ااح ةةعل  هنةةة لنةةع أننةةع مرومةةب 
نةةل إا مهكةةاا مصةةولة لنةةم إسةةةائ   أل   هل. ل نمصةةوة أننةةع مرومةةب اننةةع ال ننةة ة أل ن نمنةةعونحةة(.  .. اامةةوا 
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حسةة  إةا منةةع،  توقةة  نمصةةوة أل طة ةة    مرومةةب إا هةةم ل سةة. ومةة وا اللحةةة أمةةعمنل ومةة ش فةلةةول مةةل نل نةةل
لخي ر ك ن بخي ر وف ي ي وم ف ي ي وم ا. ونحل غ ة قع ة ل للى مغ  ة إةا ل   فلنسلل لعل حكممه أةف  مةل حكممنةع

ل سمح لع عل ف نع أحة ا  محزنةب فنمعمة  حكممةه = الشر إعتبر ق   سمح   ل  لع عل أح اثنع م ةحب فعفةح لنع، وار
و نلنةةع مع  لةةعت لننم ةة  لنةةع وللن عننةةع، و  ، ون ةةةح فةةع  فةةم محلمةةه  نلنةةع لةكةةعت لنقةةكةه . وننمنزهةةع فةصةةب للمولةةب

 ك  ااق عا مرم "فى ا  ب  معاً وهاا مع  رن ه لولف الةسو  لنوله   رمنع المرومب، سمن ل هاه ومل  إلص ح طل
لك  يال يج  د .. إن هللا جع  ل ه  ذا م  ع ذاك = فلننلةة  مةةل  ةة ه كةة  قةةئ  ول مةةامة ( .98:  8ةو..." )للن ةةة  مع  اً 

فةع  ةمة  " ف مع لر لكم ال  طل  اللقة للى قئ ممع  كول "هاه ا  ب  مةممنع ال سول ول = اإلنسان شيئًا بعده
ثة  أل   لنالمسةمنل ، ولل ةه أل  منلة  الحعاةة كمةع هةو، و أموة اإلنسعل لح   أنه ال  رة  مع س ح   لةه فةم 

، وحمةةى لةةو كةةعل مةةل ومنةةب نهةةةي أل اامةةوة مسةة ة لطة نةةب حمةةى  ول أل نرةةة  المسةةمنل   ةة لة الن ةةة للمسةةمنل 
، لسةل  إ مةعنى وااةح ولسة ط هةو أل   صةعن   مرومب، وحمى لةو مةعا القةة مة  الن ةة فرل نةع أل نثة  ونصةلة

والم سةة ة اان ةةةة  لةة و أنةةةه  م ةةة   ".حمةةى ال  مةةة  اإلنسةةعل ننصةةةًع فةةم مةةة ل ة  "وال نةةةو    سةةةوننع هكةةةاا . ن ةةةات
ن ةةب ا  ةب ، إا حة ل مماةةح اامةوة  وممةةة ااحة ا  لمةع كةةعل ف نةع ممةةع نرملةةه ن ةة وممةةع نرملةةه قةةة لةعاكثة مة  ل

 .سمماح حكمب   وأنه كعل   لة لحكمب مسمو للى لنولنع 
 

ير  َيُطوُل ِفي َشر ِهِ  َقْد َيُكوُن َبارٌّ َيِبيُد ِفي ِبر ِِه، َوَقْد َيُكونُ : َقْد رََأْيُت اْلُكلَّ ِفي َأيَّاِم ُبْطِلي15" -(:15) آية  ". ِشرِ 

قةة  مكةةول اا ةعل المةةم انحةة  ف نةةع سةل معل وقةة  مكةةول إقةعةل لكةة  أ ةعل ح عمةةه للةى ااةض، فنةةم فةةم = أي ام بطل  ي
ومة  أل سةل معل هةو ألهةل ملةو  ااةض فنةو  سةمى أ ةعل ح عمةه  .وهةاا هةو ااوقة  والرعلل كله لعط نهةه قص ةل 

أي قة   مةوت لةعة فةم سةل ملكةةل، فةع  ةآه ثمةةل نعاةمب، = ب ار يبي د ف ي ب ره ق د يك ون. للى ااةض أ ةعل لطلةم
ل لن ةةت للةةى القةةمةل م سةة ، وكث ةةةول  اةةمنل   ملكةةةًا مةةل ومةةه القةةة وكث ةةةول ألةةةاة . حةةعل وقةةت اقمطعفنةةع، وار

للقةة ة فع  ق   رطم فةصب لمةة طو ة  = وقد يكون شرير يطول في شره. لواكم   ؤ لنل الة  لممعة  ق   ل ل ض 
فسةل معل ( 11 – 7:  1حة )ةام  م س ة  .لمومًع   له حكممه المم ال منعقش. لرله  مو ، وق   معنى وال  رعقله

 .أكم  قةح الصوةل فى س ة الحكمب
 

يرًا َكِثي رًا، 17ِلَم اَذا َتْخ ِرُب َنْفَس َك؟ . اَل َتُكْن َبارًّا َكِثيرًا، َواَل َتُك ْن َحِكيًم ا ِبِزَي اَدةٍ 16" -(:18-16)اآليات  اَل َتُك ْن ِش رِ 
َحَس ن  َأْن َتَتَمسَّ َك ِبه َذا، َوَأْيًض ا َأْن اَل َتْرِخ َي َي َدَك َع ْن َذاَك، أَلنَّ 18ِلَماَذا َتُموُت ِفي َغْيِر َوْقِتَك؟ . َواَل َتُكْن َجاِهالً 

 ". ُمتَِّقَي هللِا َيْخُرُج ِمْنُهَما ِكَلْيِهَما
فةنحل لل نةع أل = ال تك ن ب ارًا كثي راً المرم   فم ك  قئ،  ول مطة   م نًع أو  سةعةًا   لونع المعمرب إلى الطة   

والحك ل  طل  أل ال نلعلغ فى إهنةعة لةنةع . السموات  مكول لنع ألمع  صعلحب  ةاهع النعف ف مم وا ألعنع الاى فى
  سةةة رع إلةةى طلةة  مةة  ح فنةةاه سةةممحو  (22-92مةةت" )لرلةةب  ط لةةول صةةلوامنل" الةةا ل مثةة  ال ة سةة  لأمةةعل النةةعف 
ال مةمئةى فةو  مةع  نلغةى " لةال   نةو  لةولف الةسةو  وهنع  مل   ةط فم ااموة الةوح ب ف مر  سة رعً . النعف لنع
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فننع  مل  ح   لن سه أصوامًع لز ع ل م ن ه الن ةل للى المةك ز، وهنع  مةل (. 2:19ةو) "أل مةمئى ل  إلى المرن 
أهم ةب . ) ةعل اإلممحعنةعت، وهنةع  مةل  حة  اللمول ةب ف نهةة للةزواج للةى أنةه  نةف نةأ اإلنم   ل مةات طو لةب فةم أ

ال ممصةوة أنة  أحكةل مةل كة  مةل هةل حولة ، وال ممكلةة ومغمةة وماة  = ال تكن حكيمًا بزيادة . (المةق  الةوحم
ه مصةلح ة هةاا أنةموسةى مصةول . سة  المصةلح لنةاا الكةولن س  فم موا  المنمن  والمرلل للمم  ، وال ممصةوة ن 

ولةةال  قةةع  المسةة ح  لم  اذا تخ  رب نفس  ك= قةةر  إسةةةائ   و  لةةل  كةةل قةة  أةسةةله لرةة  فملةة  الممعلةة  للةةى ن سةةه
لال  فعلنع ل الاي  ا   كة  . لل ة س  ل و   لكل أ نع المةااول فنل  ز  ول لةهل لطل  المز   مل إلمع  النعف

ل مولةب سةة رعً = كثي را ال تكن شريراً . وقمه فم الن مب و نسى ملسمه النع ئب فم غةفمه  نة  ن سه وقولةه كث ةةا  قة ا 
فةع   صةلة للةى ااقةةاة = لم اذا تم وت ف ي غي ر وقت ك .أى ال مرعنة  ومنةعول حة ل مكمقة  نطةع  ومممةع ى ف ةه

لةةال  فةةإل مةةل  .( أة ةةوف) لرلنةةل  نةة مول مولةةب، فةةإل لةةل  نةة موا مولةةب  مةةعز نل، وفةةم قةةةهل  مومةةول مسةة  ًع وةوح ةةعً 
لةال   نةةو   ، لمة ا  فةة   كةول اإلنسةةعل لةعةًا لز ةةع ل وال أل  كةول قةةة ةاً الحةةه أل  لومةه هةةم لإل .جاه  ل  رعنة  هةو

 منلةة  الرنةةع  والممةةع ى فةةى ألأى ) أيض  ًا ال ترض  ى ع  ن ذاك . (أي ال مكةةول لةةعةًا لز ةةع ل) حس  ن أن تتمس  ك به  ذا
 .ك  اإلممعه ل ممنم الة   م ع ى المطة  فم= ألن متقي الرب يخرج منهما كليهما (القة
 

أَلنَّ  ُه اَل 11. اَْلِحْكَم  ُة ُتَق  وِ ي اْلَحِك  يَم َأْكثَ  َر ِم  ْن َعَش  َرِة ُمَس  لَِّطيَن، الَّ  ِذيَن ُه  ْم ِف  ي اْلَمِديَن  ةِ 19" -(:11-19)اآلي  ات 
 ". ِإْنَسان  ِصدِ يق  ِفي اأَلْرِض َيْعَمُل َصاَلًحا َواَل ُيْخِطئُ 

ل اصلحوا ال سع  المم قم وسط النعف ولكل سل معل  ا  هنع مل أ ل فم كث ةول  هنول أل لو ل  نل سلطب وقو 
 :منمنى ااهم ب

ةورة أل هنةع  وسة لب لمنة  النط ةب هةو .  (8:1 ةو1)قةعةل مة  . ال يخط ئ.. إنسان صديق  ( وم ) ال -1 إاًا مضصض
 .مصوة نعطئ 

فعلاي = الحكمة تقوي الحكيم أكثر من عشرة مسلطين الذين هم في المدينة= الحكمب م ا  للى السلطب  -9
فعلنةعنول . ة نوفةًع منةه، ولكةل   رلونةه سةةاً  مل  السةلطب والنةول  نةع  منةه النةعف وةلمةع  ممنرةوا لةل فرة  القة

أمع الحك ل فلمحلمةه الحك مةب قةع ة أل  ننة  القةة ة لةعل  كة  لةل قةةه  ،وال الام ة النل والسلطب ال مطو  
والحكة ل  رلةل أل لكة  إنسةعل . هو ةقل كعم  أي الحكمب ن ة مل المسةلط لمومةعً ( 11)وةقل . ل  و مو  لنه

إل ومو  حك ل فم م  نب . نطعا ا نة ل، ل  هو لمحلمه  ممص غا  النعفار عمه ف   لعلغ فم حمل أ
 .مسلط ل أي ةقل كعم ( 11)لنو ن ة لنع مل ومو  

 
أَلنَّ َقْلَب َك 11. َأْيًضا اَل َتَضْع َقْلَبَك َعَلى ُكلِ  اْلَكاَلِم الَِّذي ُيَقاُل، ِلَئالَّ َتْسَمَع َعْب َدَك َيِس بُّكَ 11 " -(:11-11)اآليات 

 ".َأْيًضا َيْعَلُم َأنََّك َأْنَت َكذِلَك ِمرَارًا َكِثيَرًة َسَبْبَت آَخِرينَ 
لعلمةة  ح وال  حةةزل لعلةةال فةةعلحك ل ال   ةةةح . نةةع أل ال ننةةمل لمةةع  نولةةه النةةعف لنةةعمةةع  منةةع ننةةمل لةةعل نةاةةى   فرل 

(. 2-1:1كةو1+  نة ص ا نةة لال  نةمل لعلمة ح وال لعلةال فنةو مقةغو  ل الةسةو  نمة  لةولف   2-7:12كو9)
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هنةع  مؤلمةب فننةع  مةل  م حةه ل مملنةه، و  ل  أل مل  نمل و ا  قلله لل معاا  نةو  لنةه النةعف س كمقة  أقة عا
فعلم  ح لةل  ز ة ه قة ئًع . مل  سله مل وةاا هنةه ممصوةًا أنه ال  رة ، ف    ةح لمل  م حه وال  حزل لمل  سله

ومةل  نةمل لةعل  رةة  مةل الةاي . ز ةع للومةل  نةمل لمة  ح النةعف سة نحة  إلةى صةن  اللةة . والال لل  ننصه ق ئعً 
أى  صة  إلةى سةمر  أل للة   =  َتْس َمَع َعْب َدَك َيِس بُّكَ  ِل َئالَّ   امه، ق   كمق  أل لل ه الاي محت سلطعنه  سله

َأْن  َت َك  ذِلَك  = ونسة  آنةة لوهنةع  سةةل  أهةل فةإاا كنةةعل نحةل ننطةئ أح عنةةًع . فلننقةغ  لعلة  منع فنةةاا أفاة  . سةل 
 .فلمعاا نحزل إاا ح   مرنع ن ف القما ولةفنع أل هنع  مل  سلنع ِمرَارًا َكِثيَرًة َسَبْبَت آَخِرينَ 

 
َبِعي د  َم ا 14. َأمَّ ا ِه َي َفَبِعي َدة  َعنِ  ي. «َأُك وُن َحِكيًم ا»: ُقْل تُ . ُكلُّ هَذا اْمَتَحْنُتُه ِباْلِحْكَم ةِ 13 " -(:15-13)اآليات 

رَّ َأنَُّه ُدْرُت َأَنا َوَقْلِبي أَلْعَلَم َوأَلْبَحَث َوأَلْطُلَب ِحْكمَ 15َكاَن َبِعيًدا، َواْلَعِميُق اْلَعِميُق َمْن َيِجُدُه؟  ًة َوَعْقاًل، َوأَلْعِرَف الشَّ
 ".َجَهاَلة ، َواْلَحَماَقَة َأنََّها ُجُنون  

= كمق  أنه ال قئ لعلنسةلب لمةع لةل  مة هإلن  وا  ك  لزمه أنه  للغ الحكمب كطة   لللة، لك  قلله، ومع وم ه 
الرم ةة  واللر ةة  هةةو   وطةقةةه  =وم  ا ك  ان بعي  دًا ظ  ل بعي  دًا والعمي  ق العمي  ق م  ن يج  ده. أم  ا ه  ي فبعي  دة عن  ي

كمقة  أل كةل هةم ار وحكممه وهاه لل  ص  إل نع أحكل الحكمةعا، لة  كلمةع  نة  إلةى ألمةع  الحكمةب زا ت ح ةمةه و 
نملةة سةل معل أل القةة منعلةب ولكةل إلنة  = وألعرف الشر أن ه جهال ة(. 22-22:11ةو)لر  ل لنه هاه الحكمةب 

نملةةة ار  ل مةةل اةةمه نسةعا كث ةةةات لة  سةةنط فةم للةةع ل ااوثةعل لسةةللنل و الةثمل كةةعل غعل ةًع، فنةةو لةعنى مرعنةةعل قة  
 .الحماقة أنها جنون=  منول سنطمه

 
، َوَي َداَها ُقُي ود  : َفَوَجْدُت َأَمرَّ ِمَن اْلَمْوتِ 16" -(:18-16)اآليات  ، َوَقْلُبَه ا َأْش رَاك  الصَّ اِلُح . اْلَمْرَأَة الَِّتي ِهَي ِشَباك 

َواِح َدًة َفَواِح َدًة أَلِج َد النَِّتيَج َة : ه َذا َوَجْدتُ ُه، َق اَل اْلَجاِمَع ةُ . ُاْنُظرْ 17. َأمَّا اْلَخاِطُئ َفُيْؤَخُذ ِبَها. و ِمْنَهاُقدَّاَم هللِا َيْنجُ 
 "! َفَبْيَن ُكلِ  ُأولِئَك َلْم َأِجدْ  َرُجاًل َواِحًدا َبْيَن أَْلٍف َوَجْدُت، َأمَّا اْمرََأةً . الَِّتي َلْم َتَزْل َنْفِسي َتْطُلُبَها َفَلْم َأِجْدَها18

ولكةةل مقةةكلب سةةل معل أنةةه . نملةةةهإاامةةة الممرةة  لسةةل معل والنط ةةب المةةم أسةةنطمه هةةم النسةةعا، وهةةو هنةةع  ةةاكة مةةع 
وهو أحةعط ن سةه لةمةع  . أحعط ن سه لعل  امةأل فك    م  ف نل مل مكول منلصب له، هاا النطع هو نطعه هو

لةل  مة ، فلة ل االة   لمةةأل واحة إأمةع  ،ةمة 1111ه  مكنةه أل  مة  ةمةً  منلصةًع وسةط كمق  أنةإوهو .  مملنونه
اا فنمنةع أل ةقةل . فنل  ائمًع فم صةا  وغ ةل ولكل السل  وااح أنةه مصةةفه هةو ةقةل كعمة  فنةاه مكةول  1111وار

 .إال المس حنلول لل المس ح، فنو الةم  الوح   الكعم  ل  نط ب، ف   وم  كعم  ل ل الةمع  والنسعا 
فنةةل  مسةةللل فةةم هةة   الةةن ف ألةة  ًع وفةةم نةةةا  اإلنسةةعل للةةى = ر م  ن الم  وتأمَّ  لمومةةًع فعلنسةةعا الزان ةةعت هةةل 

الص  الح ق  دام هللا . ي  داها قي  ود = ااةض ولك منةةل المرسةةو   نصةةلل القةةلع  للمنةةع  ف سةةنطوا و  نةة وا حةةة منل
. عه، فنمعمةه ةامرةب لحمع ةب   ولة ف لنومةه القنصة بفمل  نمو مل هاه النط ب  قكة   الاي نمة= ينجو منها

ومةل  سةمنمة لوصةع ع   مكةول هةاه النط ةب .  نم ه   مننع، فمل  ح ه ن سه و ةاى   = الخاطئ يؤخذ بها
فعالنح اة فم النطع ع مث  مل  نح ة للى م ، إاا ل أنع اإلسمس ل للعقم النطع ع  سن  وقولنع فم هاه . لنولمه
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وهةم . أو مل  سمسةلل فةم ح ةعل االن صةع  لةل   و نةةج مةل حمع ةب    سةنط فةم هةاه النط ةب.  ب اللقربالنط
= وهاه المةأل الزان ب غ ة صع قب وال منلصةب. معسة اإلنسعل كمع لن و ، ف  ن  حة مه ال انل ب، حة ب مم  أوال   

هةو = واحدة فواح دة(. 97-1:7+ 22-91:2+ 11-1:2+ 12-12:9ةامة  أل). أما امرأة فبين أولئك لم أجد
حةةعو  حصةةة النطع ةةع والسةةنطعت والمنةةعالت المةةم صةةنرنع فومةة هع كث ةةةل، وةلمةةع هةةو حةةعو  حصةةة كةة  النطع ةةع 
المومةةو ل فةةم الرةةعلل فومةة هع كث ةةةل ولكنةةه ومةة  أل ألقةة  النطع ةةع هةةم الزنةةع، وأل النسةةعا السةةعقطعت ال مةةم  غةةو ل 

ةلمع  نصة  أنةه كةعل  لحة  لحكمةب  =التي لم تزل نفسي تطلبها. ل  نة المن ا هل أفه  قئ ومل  سنط مرن
كةعل  طلة  أل  رةة  كة  القةةوة و ة ةف لعهممةعل مةع هةو ألهةل وةلمةع . لل إنسعل منلص ل ل الةمةع  والنسةعا 

 .انه أحعط ن سه لنسعا قة ةات وثن عت سعقطعت ولكنه لألس   ف  ثمنًع غعل عً . قة
 

 ".َأنَّ هللَا َصَنَع اإِلْنَساَن ُمْسَتِقيًما، َأمَّا ُهْم َفَطَلُبوا اْخِترَاَعاٍت َكِثيَرةً : هَذا َوَجْدُت َفَقطْ . ُاْنُظرْ 19" -(:19) آية

 صنع اإلنسان مستقيماً  هللا.. لئ   هل أح  أل   نل  اإلنسعل قة ةًا أو أل المةأل أقة مل الةم  أكم  ح  ثه
 أل اللقة هل الا ل طللوا القنوات وم ننوا ف نع فكعنت ك  إنمةالعمنل أي= أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة.. 

.مصةفعت قة ةل
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 

 ".َمْن َكاْلَحِكيِم؟ َوَمْن َيْفَهُم َتْفِسيَر َأْمٍر؟ ِحْكَمُة اإِلْنَساِن ُتِنيُر َوْجَهُه، َوَصاَلَبُة َوْجِهِه َتَتَغيَّرُ 1" -(:1) آية

= وم ن يفه م تفس ير أم ر. المعمرةب  كقة  لةل أهم ةب الحكمةب فةم ح ةعل اإلنسةعل .أى ل ف مثله  = من كالحكيم
.  ا ، والحكمب منلةه م سة ةًا لمرةعم ت   مرةه ومة  غ ةةه ف صةلح نعفرةًع لكة  مةل حولةهالحك ل   ة  مع وةاا ااح
ى ةض إل ومةه اإلنسةعل هةو قةلع  الةن ف   ة"وهنةع  مةل قةع  ، الحك ل مةل ومنةه   رة  = حكمة اإلنسان تنير وجهه

فمةل  نلة  السة   المسة ح  أي السة   المسة ح،( اللوغوف)الحكمب هو ااقنول الثعنم  ون نل أل. " منه النوة ال انلم
مسةع  قلة  و ةفةة  ال كةة فةو  كة  الممعلةة  والصةغعئة ف سةل  لحكمةب للو ةةب  ،سةعكنًع ف ةه،  رط ةه المسةة ح لاولةب وار

ف سةمن ة ومنةه  ،و مرة  اإلنسعل لنةع للةى نطةب   فض  ة  ة    لمةعاا  سةمح لةعل ةج أح عنةًع ولعلاة   أح عنةعً  ،  نل لنع
وهكةاا موسةى اسةمنعة ومنةه ح نمةع نةز  مةل .  ، ل   لر  هاا الةمعا ف مل حولةهلعل ةح والةمعا محت ك  الهةو 

واإلحممعج  ص لب الومه معمم مل الغ ه والغا  والطل رب الرن  ب والا  = وصالبة وجهه تتغير. للى المل 
طةعل، ولنةاا ومل  مأل س ل المس ح قللةه ممغ ةة طل رمةه هةاه، لة  مكةول لةه النهةةل الحعن ةب حمةى للةى الن. والمامة

ومل  مل  الحكمب  كول معلكًع لةوح االماةع  المةم لنةع  ناة  لمةل . ممم ز الحكمب الةوح ب لل الحكمب الرعلم ب
 .هل أللى منه

 

 ". اْحَفْظ َأْمَر اْلَمِلِك، َوَذاَك ِبَسَبِب َيِميِن هللاِ : َأَنا َأُقولُ 1" -(:1) آية

ماع   لزل أل  كول م  حك ل  نا  للمل  ف   نعله أاى، اإلهنع  رطم نمواج لمع مرمله الحكمب الةوح ب، فعل
ل كعل الحعكل . المم  ، و م  أل  كول للسلطعت المةملب مل  ، فع  اعلط الك  هو الاي سمح لنع حمى وار

 طلرًع لو كعنت هاه النوان ل)حمةامنع إهنع  لول للناو  للنوان ل وأل نلمزل ل= أمر الملك أنا أقول أحفظ. هعلل
كعل = وذاك بسبب يمين هللا(. 9،  1:12ةو" + )إلط مع لن صة لن صة ومع    ( "ل ست ا  وصع ع  

المل   نسل أل ال  نول أمعنب   . هنع  لن  ل ل المل  و  ول ل المل  والقر ، و  قعه  للى كل نمع
  انه  ؤمل أل  م ل   أي قومه هم المم  نا  للمل الحك لاإلنسعل و . أمعنب المل والقر   نسل أل ال  نول 

سمحت لن عمه كمل  حمى لو كعل هعلمًع، فع  هو اعلط الك ، لال   نا  الحك ل للمل  فنو مر ل مل قل  
+ 2-1:2صل9+ 12:  92أي9+ 2:11أي1)وةام  ( 12:11صل1)كوا قعو  أمعل الة  وق   ملل . الة 
ولال  إل نعل  المل  وصع ع   و لعنع (.  وآش/ سل معل/ و هاا مع ح   م   ا( )91:92أي1+ 17:11م 9

اا كعل احمةال المل  وطعلمه واملب، فكل لعاولى طعلب   مل  الملو . نط رهال أل نمة    لل نع أل  ل . وار وار
  .كعل لل نع أل ال نرمةض للى أوامة المل  لئ   لحننع اةة فكل لعاولى ال  م  أل نرمةض للى  
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 ". اَل َتِقْف ِفي َأْمٍر َشاق ، أَلنَُّه َيْفَعُل ُكلَّ َما َشاءَ . اَل َتْعَجْل ِإَلى الذََّهاِب ِمْن َوْجِههِ 3" -(:3) آية

إاا ثةةعة الملةة  فةةم ومةةه أحةة ، وقةةع  ك مةةًع ال  ةاةةى مةةل  سةةمره فنصةة حب سةةل معل أل ال  ثةةوة القةةنص فةةم ومةةه 
ال تعجل إل ى ال ذهاب م ن = وثوةل وغا  وال  لس مب القنص المل  و نةج مل أمعل المل  فم حعلب لص عل

 .أن يفعل ما يشاءأي ال ممآمة ومرصى المل ، ال له سلطعل ( قة ة) ال تقف في أمر شاق. وجهه
 

اِفُظ اْلَوِص يَِّة اَل َح 5. «َماَذا َتْفَع ُل؟»: َوَمْن َيُقوُل َلهُ . َحْيُث َتُكوُن َكِلَمُة اْلَمِلِك َفُهَناَك ُسْلَطان  4 " -(:5-4)اآليات 
 ". َيْشُعُر ِبَأْمٍر َشاق ، َوَقْلُب اْلَحِكيِم َيْعِرُف اْلَوْقَت َواْلُحْكمَ 

الحكةة ل  نصةةح كةة  إنسةةعل أل   نةةل أل الملةة  لةةه سةةلطعل وهةةو  رطةةم أوامةةة لل نةةع أل نن ةةاهع وال أحةة  لةةه الحةة  أل 
أي  ح ةع ح ةعل هع ئةب = ال يش عر ب أمر ش اق. ملة أي مل  لمزل لةعوامة ال= حافظ الوصية   . يقول له ماذا تفعل

، وفةى الحن نةب هةو  لعلصةلة أمةه   و حمم  الهلةل سلل الحك ل = وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم(. 2:12ةو)
ولكةل . لوقت مح و  ثل  ننةى حكةل الهةعلل  سمح لعلهللق  فنو  رة  أل    . سلل ن سه فى      اعلط الك  

، وهةاا الموق ةت المنعسة  أسةمعه لةولف الةسةو   والحكة ل ال  مرملنةع و صةلة= الوقت والحك م= وقت أحكعل   لنع
وص ب الة  وننل  ونحمةل أوامة الةؤسعا فم الة   لزمنع أل ال ننع   ومع  منع نح ه. (1:  1غ )م ا الزمعل 
 .السلطعل

 
 "َعَلْيِه، َساِن َعِظيم  َشرَّ اإِلنْ أَلنَّ . أَلنَّ ِلُكلِ  َأْمٍر َوْقتًا َوُحْكًما6 " -(:6) آية

الحكةة ل  ةة ة  أل    مةة ن  فةةم الوقةت الةةاي  حةة  ه هةةو فكةة  قةةئ محسةةو  لنةة    = ألن لك  ل أم  ر وقت  ًا وحكم  اً 
حك مةب محكةل كة  أحة ا   نطةب حكة ل ولةه  = ألن ش ر اإلنس ان عظ يم علي ه . وف  نطةب إلن ةب ولسةمعح إلنةم

فةة   مةةامة لل ةةه ، ح نئةةا  مةةأله   سةة مع   ثةة  فةةم   ل اإلنسةةعل لنةةاا  مرلةةهالح ةةعل ولموق ةةت ال  نطةةئ ، وار مةةع
إا ح نمع  ن  لل ةه الهلةل  ،قة له ل لل ه لعلكول فنو من  اإلنسعل لرنع ب   ال عئنبأمع  .ومرز ب وقت الا نب 

لحسة  نطةب   ن  ف ةهومن  اإلنسعل لةعل   لةه وقةت منعسة   مة . س مصوة أل   منلى لنه و صط ل م   
مةل و . ولناا  نطئ اإلنسعل و كول قةه له مًع لل ه ،س مرله  قرة أل   غ ة لع  ( م ا الزمعل)   اازل ب

 . ال   س حعسةةله لمةةع فرلةةه لسةةلطعنه هةةو قةةة لهةة ل هةةعلل الملةة  الهةةعلل أو أى إنسةةعل قةةةنعح ةةب أنةةةى فةةإل 
الةةةوح النةة ف  نةة  اإلنسةةعل . واا الملةة  أو أى إنسةةعل لةةع ىالمنطةةئ سةة أل   اللةة  وس حعسةة لحكةة ل  رةةة  وا
ولكل   طو   اانعل ل   حو   سمنعةل ف رة  لنع أننع كعلنعا  ، مواو  حله،  نمل لنع وسط ااح ا  والمهعللإ

 .ح ول ( الهلل)ك  ااموة للن ة و نةج مل المعفى 
 

وِح 8أَلنَّ ُه َم ْن ُيْخِب ُرُه َكْي َف َيُك وُن؟ . ونُ أَلنَُّه اَل َيْعَلُم َما َسَيكُ 7" -(:8-7)اآليات  َل ْيَس إِلْنَس اٍن ُس ْلَطان  َعَل ى ال رُّ
رُّ َأْصَحابَ  ي الشَّ وَح، َواَل ُسْلَطان  َعَلى َيْوِم اْلَمْوِت، َواَل َتْخِلَية  ِفي اْلَحْرِب، َواَل ُيَنجِ   ".هُ ِلُيْمِسَك الرُّ
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فلسةنع = م ن يخب ره كي ف يك ون. ممنةو  لعح اثةه وهةوفةهلنسةلب لإلنسةعل لع المسةمنل  = ألنه ال يعلم م ا س يكون
وهاه مومنب = ليس إلنسان سلطان على الموت= وال نرة  ممى س عمم الموت. نرة  القة قل  ح وثه لنممنله

 ومومنب للمهلةول فة رلل أل ح عمةه ل سةت فةم  ة  الهةعلل لة  فةم  ة  ،للهعلل ل رلل أنه س موت ةلمع فمعل ف نقى  
وهاه منع  أ اع لمل  مامة للى (. 11:12 و)إل لل مكل ق  ألط ت مل فو   اللمب سلطعل لل  كل ل  للىل "  

  إا هو ال  رة  معاا س ح   فى المسمنل  وك   سمس ة ااموة، وك   س نةج   الن ة مل وسط المهةعلل 
 .، فلمعاا  مامة للى   و مصوة أل   منلى لنه 

هةة   نةة ة المنةة ي أل  نةةة  مةةل المرةكةةب أو  سةةمر ى مةةل الن مةةب والحةةة  أمعمةةه، هكةةاا = ي  ة ف  ي الح  ربوال تخل
للةة ف، ولكةةل إللةة ف لةةه ألوانةةه مةةل أمثلةةب الحكةةعل  ةة ض للةةى اإلنسةةعل أل  كةةول طةفةةًع فةةم مرةكةةب  ائةةةل لةة ل   وار و ا 

والحكةة ل . نةةع لعسةةلحب للحةةةو  الةوح ةةب المةةًع لقةةر   ، و   زو أالهةةعلم ل وغ ةةةهل مةةل ااقةةةاة الةةا ل  سةةللول 
لةة  أحةة  أسةةلحب إللةة ف هةةو المةةوت والمسةة ح غللةةه  (91-11:2أ + 2-2:11كةةو9)  وسةة غل   رةةة  أل   اللةة

لة  أل   المحة  لللقةة و رةة  طل رمنةع المممةة ل  سةمح لنةاه المهةعلل والاة نعت  ".أ ةل قةوكم   ةع مةوت"فننو  
لممة  أل لةولف ( 2:  2كةو1)وةامة  " . حولت لةى الرنولةب ن صةع"الغة غوةى لمنن منع وهاا مع نسمره فى الن اف 
 .إسمن ل الق طعل كع ال مع    للزانى 

 
ْمِس، َوْقَتَما َيَتَسلَُّط ِإْنَسان  َعَلى ِإنْ 9" -(:9) آية ْهُت َقْلِبي ِلُكلِ  َعَمل ُعِمَل َتْحَت الشَّ َساٍن ُكلُّ هَذا رََأْيُتُه ِإْذ َوجَّ

 ". َنْفِسهِ ِلَضَرِر 

والحه سل معل أل مل . سل معل مع زا   ةص  ك  مع ةآه مل أح ا  ومهعلل وأاةاة مح   لللقة مل اللقة 
 .فع  لع   وس نمنل لللةئ .  هلل ا نة ل  اة ن سه أوال

 فنلة  الهةعلل  منسةى واةم ةه  مةوت، وهةو. للى ك  هعلل أل  رلل أنه إا  معةف ألمةع  هلمةه فإنمةع هةاا لاةةةهو 
 . لمر  لل  ، ف  ن  ال ةح فم هاا الرعلل، ل    ن  ح عمه اال  ب

 
َوهَكَذا رََأْيُت َأْشرَارًا ُيْدَفُنوَن َوُضمُّوا، َوالَِّذيَن َعِمُلوا ِباْلَحقِ  َذَهُبوا ِمْن َمَكاِن اْلُقْدِس َوُنُسوا 11" -(:13-11)اآليات 

َقْل ُب َبِن ي  أَلنَّ اْلَقَض اَء َعَل ى اْلَعَم ِل ال رَِّديِء اَل ُيْج َرى َس ِريًعا، َفِل ذِلَك َق ِد اْم َتألَ 11. ه َذا َأْيًض ا َباِط ل  . ِفي اْلَمِديَن ةِ 
ر ِ  ْن َعِمَل َشرًّا ِمَئَة َمرٍَّة َوَطاَلْت َأيَّاُمُه، ِإالَّ َأنِ ي َأْعَل ُم َأنَّ ُه َيُك وُن َخْي ر  ِلْلُمتَّ 11. اْلَبَشِر ِفيِهْم ِلَفْعِل الشَّ ِق يَن اَْلَخاِطُئ َواِ 
ر ِ 13. هللَا الَِّذيَن َيَخاُفوَن ُقدَّاَمهُ   ".يِر، َوَكالظِ لِ  اَل ُيِطيُل َأيَّاَمُه أَلنَُّه اَل َيْخَشى ُقدَّاَم هللاِ َواَل َيُكوُن َخْير  ِللشِ 

، وقةة  م نةةل أنةةه  (1:89مةةز+  17:1مةة )قةة  م نةةل أنةةه مكةةعل الناةةعا والةؤسةةعا الةةا ل  حكمةةول =  مك  ان الق  دس
االةةةاة  سةةمم ( الناةةعا أو الن كةة )وفةةى كةة  مكةةعل مةةننل . الن كةة  ح ةة  الرلةةع ل وح ةة   سةةكل   وسةةط قةةرله 

 .وسمم  ااقةاة 
 :هاه م نل لطة نم ل= الذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا
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الةا ل  هل الناعل المنحةف ل ، أو الكننةب ااقةةاة أو أى ةئة ف أو ممسةلط للةى القةر  ،الذين عملوا بالحق  .1
ل . ولكننل لل  حكموا لعلح ، ل  هلموا المسعك ل أو  قن وا   لعلح ، كعل لملنل أل  حكموا لعلح  هؤالا وار

أو منعسةةوهل لسةةل   نل النةةعف مةةومنل نسةةكةةعل لنةةل كةامةةب وه لةةب فةةم ح ةةعمنل وكةامةةب فةةم زمةةننل، إال أننةةل لرةة  
وا ل هةةل اهلةةوا للنلةةة، وهةةل أمةةعل  ، فةةع ل كةةةاممنل إا . هلمنةةل، فنةةل كةمةةوهل فةةم ح ةةعمنل نوفةةًع مةةل سةةلطمنل
 .نسعهل النعف، ل  هل فم نو   نمهةول ل    

. لعلهللل مسلطوا هل طة هل ااقةاة مل أمعكننل و  ، الا ل كعنوا  حكمول لعلح  االةاة= الذين عملوا بالحق .9
 .وهؤالا نس نل النعف ونسوا لةهل السعل  

   صلة للى الهعلم ل وااقةاة، وال  مةي الحكل لل نل = ألن القضاء على العمل الردئ ال يجري سريعاً 
فى  وسل معل هنع وم  أل اللطا . سة رًع، لرلنل  مولول، ولكل كث ة ل لواًع لل المولب  سمن نول لطو  أنعل  

ر ِ  =لنع  ااقةاة قم  آنة ل للى القة  ل ألطع  . َفِلذِلَك َقِد اْمَتأَل َقْلُب َبِني اْلَبَشِر ِفيِهْم ِلَفْعِل الشَّ ولكل   وار
وةلمع  سع  أح  ومع ان  المهلوم ل ن   هاه ال مةل المم ف نع . فم النصعص فنو حممًع س رعق  ولصةامب

 كمع فع  قع ة أل  حو  القة إلى ن ة لنعئ م الة  أنه يكون خير للمتقين هللا إني أعلم معنى  ؟ واإلمعلب 
، ل   كول   م  المهلول مةافنًع له أثنعا فمةل منن مه، فمةل القة هم فعلممةلب نةج مننع ق  سع نن ع ح   م  أ و 

- :نلنص ا ل سل  طو  أنعل   و . " مرم  مرًع للن ة ق عاك  اا"قة لعلم نول اللقةي، لكل لعلم نول اإللنم 
 .    رطى فةصب للهعلل ل مو   (1
و  ال  ط   الم ل أكثة مل . الممةلب مننى المهلول ، وفى أثنعا الممةلب  رز ه   و سن ه ن لنع  (9

 .إحممعله
 .ح ل ممل منن ب المهلول ،  رعق  الهعلل إل لل  ن ل مولب ، كمع لعق    لعل  لر  أل أ لت  نواا  (2

. لمعاا سمح   لعلا   له هاا الحك ل وس  نل(. 1آ ب)الحك ل   نل م س ة أمٍة نم  أل ونرو  لل ا ب اإلصحعح ف
لسل  المرز ب اإللن ب كنو  لولف الةسو    ل  س ةافنه   و رز ه، فلل منمز سرع ل أوال    وسط الا نب

قةكمنل م   ، فنل واثن ل أننل فم      ، وال قئ   ص  ( 12:  11كو1" ) رطى م  الممةلب المن ا"
أمع ااقةاة فرلم الركف  . (22:8ةو( )1آ ب)مح وه ل وأل   س نم نل ف منللول وسط الا نب ومن ة وموهنل 

ل ل وا  عنر ل لكل ألمعقنل مملوال لؤسًع، واللرنب مكول ثمةل طل ر ب افرعلنل، مح  لنل حممًع مع لل  مولوا  وار
ح عمه منمنم ل  من رب، فعله  ال ن   له، وهم كعله  غ ة حن ن ب = وكالظل ال يطيل أيامه(. 11،  11:2إش)

ومعئلب للزوا ، إاا غةلت قمف ح عمنل س ص ةول ال قما ول  ن   كعله  الاي س نم م، لل  مةكوا وةااهل 
ولل متقيا هللا ل   لو االةاة ون حه المةموممة الاي له نمرة  للى االةاة وااقةاة، فعلحك . إسمًع صعلحعً 
ق   ل و القة ة = ومعاا لل حع  كٍ  مننل نعةم ًع  .فنو    هو المةموممة. أنه ال يخشى هللاالقة ة  نو  

فى القة ة ل  مرز ب  انل ب واللعة = ومعاا لمع فى  ان  ك  مننل . فى سلطب ونر ل واللعة مهلول مننوة 
، ولولف فى السمل ( 19أ )نول لم   وهو  نمهة النم  للى    ه ةو ف فى  س ل ومرز ب كمع كعل لطةف
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م  ااسو  فى س ل وةلمع كعل نعئمع ، ل نمع المل  الاى ألنعه فى الم  نم ه وق  طعة  سلح ، و ان ع  فى 
 .ل مل ل ن ه النو 
 

ُيِصيُبُهْم ِمْثَل َعَمِل اأَلْشرَاِر، َوُيوَجُد َأْشرَار   َأْن ُيوَجَد ِصدِ يُقونَ : ُيوَجُد َباِطل  ُيْجَرى َعَلى اأَلْرضِ 14" -(:14) آية
دِ يِقينَ   ". ِإنَّ هَذا َأْيًضا َباِطل  : َفُقْلتُ . ُيِصيُبُهْم ِمْثَل َعَمِل الصِ 

ولكةةل إلةةى  اللةةعة لهل ةةلرةة  أل كةةعل النةةوة اإللنةةم قةة  أاةةعا اهةةل سةةل معل، فإكمقةة  أل   قةة   سةةمح للقةةة ة لةةعل  ض 
أن س حو  القة للن ة للمهلول اللعة، لع  إلةى حكممةه اإلنسةعن ب فرةع  ومسةعا ، ولةع  للح ةةل قةعئً   ح ل، وأل  

ةل اإلنسةعل للةى الهلةل  .أي أل   هلةل اللةعة وأل القةة ة  مة  ن ةةاً = ما يحدث هو باطل ك  ولكةل لمومةع فنةاا هةو ح 
ولكةل   . عل  حكةل لحسة  مةع مةةاه ل ن ةه فعإلنسة. الاى  ن  للةى االةةاة ، إا ال  رةة  اإلنسةعل نلع ةع ا نةة ل 
، ولةة ف لحسةة  مةةع مةةةاه الرةة ل كعللقةةة ( 92:  9ةؤ) حكةةل لحسةة  مةةع فةةى النلةةو ، فنةةو فةةعحص النلةةو  والكلةةى 

 ( .2:  11إش)
 

ُك َل َوَيْش َرَب َوَيْف َرَح، َفَمَدْحُت اْلَفَرَح، أَلنَُّه َلْيَس ِلإِلْنَساِن َخْير  َتْح َت الشَّ ْمِس، ِإالَّ َأْن َيأْ 15 " -(:16-15)اآليات 
ْمسِ  ْهُت َقْلِبي أَلْعِرَف اْلِحْكَم َة، 16 .َوهَذا َيْبَقى َلُه ِفي َتَعِبِه ُمدََّة َأيَّاِم َحَياِتِه الَِّتي ُيْعِطيِه هللُا ِإيَّاَها َتْحَت الشَّ َلمَّا َوجَّ

 "ارًا َوَلْياًل اَل َيَرى النَّْوَم ِبَعْيَنْيِه، َوَأْنُظَر اْلَعَمَل الَِّذي ُعِمَل َعَلى اأَلْرِض، َوَأنَُّه َنهَ 
 وام  للى ك  مؤمل لع  أل ال   ن  فةحه ال انلم، ل   قكة   للى ك  الهةةو  حعسةلًع أكلةه وقةةله ومرلةهال

واثنةةًع فةةم ح ةةعل أل  ةةب ف نةةع ال ةةةح الحن نةةم وأل أالمةةه هةةى إلةة ا  لةةه ومنن ةةب لةة نلص ، و ،    مةةل لط ةةب فةةى لملةةه
النعقةئ لةل  فمدحت الف رح= ، ح   الر   مكعل الهلل والةاحب لواًع لل المر ، ومث  هاه الح عل ممة حلةاةلأل

 . اإل معل والثنب لع 
 نص  له أنه طعلمةع أل االةةاة ال  كعفةعول = فمدحت الفرحوقوله . ولكل سل معل هنع كعل فم ح ةمه ال  نص  هاا

إلنسةةعل لعفةاحةةه الزمن ةةب قةة ة مةةع  سةةمط  ، وهةةاا الم سةة ة  م ةة  مةة  لةةعقم إال فل ةةنرل ا. لرةة   وااقةةةاة فةةم سةةرع ل
إنه نهارًا ولياًل ال = فنو إا لع  لم س ة ااموة فم اوا حكممه اإلنسعن ب مر  وطعة النول مل ل ن ه. اإلصحعح

كمةب اللقةة ب والسةل  أل الح. لما وجهت قلبي ألعرف الحكمةوالسل  أنه لع  للم ك ة اللقةي  .يرى النوم بعينيه
فنةةاه اامةةوة ال  مةة ي ف نةةع الم ك ةةة . لةةعمزل لةةل فنةةل كةة  أسةةةاة مرةةعم ت   مةة  اللقةةة ولنع مةةه ال عئنةةب لةةعوال ه

وهنةةع  .لةة  لةةةوح الصةة ل والحكمةةب اإللن ةةب نرةةة  إةا ل   ف سماةةئ الومةةه ونسةةلل   كةة  اامةةوة ، لعلرنةة  اللقةةةي
 ( .18:  1مع) ا  للمع إز ا  غمع ن نل مرنى مع قعله سل معل مل قل  أل مل إز 

 
ْمسِ 17 " -(:17) آية َمْهَما . َرَأْيُت ُكلَّ َعَمِل هللِا َأنَّ اإِلْنَساَن اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيِجَد اْلَعَمَل الَِّذي ُعِمَل َتْحَت الشَّ

ْن َقالَ   ".ِبَمْعِرَفِتِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيِجَدهُ  َتِعَب اإِلْنَساُن ِفي الطََّلِب َفاَل َيِجُدُه، َواْلَحِكيُم َأْيًضا، َواِ 
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ن قال  ، والحكيم أيضاً . أي   نل ك  مع  رمله   و وف  ل ل ل     وص حه وأالل االةاة= ال يجد العمل وا 
فعسةاة . أي ال  سمط   أل  م هع و  نمنع ال يقدر أن يجده=  لى الحك ل الحكمب والمرةفبأي إل إ ل = بمعرفته
.(12-2:9كو1)أمع الةوح الن ف ةوح الحكمب ف قةح لنع ك  قئ . ألم  مل أل  كمق نع اإلنسعل لرنله  
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
دِ يِقيَن َواْلُحَكَماَء َوَأْعَماَلُهْم ِف ي َي ِد : أَلنَّ هَذا ُكلَُّه َجَعْلُتُه ِفي َقْلِبي، َواْمَتَحْنُت هَذا ُكلَّهُ 1" -(:3-1)اآليات  َأنَّ الصِ 

اِلِح  .اْلُكلُّ َعَلى َما ِلْلُكل ِ 1. اْلُكلُّ َأَماَمُهمُ . اإِلْنَساُن اَل َيْعَلُم ُحبًّا َواَل ُبْغًضا. هللاِ  يِر، ِللصَّ رِ  دِ يِق َوِللشِ  َحاِدَثة  َواِحَدة  ِللصِ 
اِلِح اْلَخاِطئُ  ه َذا َأَش رُّ ُك لِ  َم ا 3. اْلَح اِلُف َكالَّ ِذي َيَخ اُف اْلَحْل فَ . َوِللطَّاِهِر َوِللنَِّجِس، ِللذَّابِح َوِللَِّذي اَل َيْذَبُح، َكالصَّ

ْمسِ  ، َواْلَحَماَقُة ِفي َقْلِبِهْم َوُه ْم . َواِحَدًة ِلْلَجِميعِ َأنَّ َحاِدَثًة : ُعِمَل َتْحَت الشَّ رِ  َوَأْيًضا َقْلُب َبِني اْلَبَشِر َمآلُن ِمَن الشَّ
 ". َأْحَياء ، َوَبْعَد ذِلَك َيْذَهُبوَن ِإَلى اأَلْمَواتِ 
ك ةه ف ص له اإلحلعط، ل  الل االةاة ون رضل  ااقةاة، وقل  أل  سمةس  فم م أنم  سل معل هنع معزا  فم لحثه لل 

و  ةحةول وحنةول ومحة ، فمةل  .ف ي ي د هللا ص   مةل  نةةأ، واة  لإةقةع  الةةوح النة ف قعلة ل اهل ةب أل الكة  
ل لةل ن نةل حكمةب   . المؤك  أل ألمعله سمكول للن ة لك  مل  حله، ومل   ة  ح    له، هو مل  حة    وار

ولكل سل معل هنع  رةض م ك ةه وهو م ك ة ك  إنسعل فةم اةر  . اإل معلومصةفعمه فرل نع أل نث  ف ه وهاا هو 
فوسةط مةةاةل الاة   مرلةة لعإلنسةعل أفكةعة محطمةه، . إ معنه  مسعا  ح ل  ن  فم ممةلب، ه     حلةه أل  لغاةه
ا  سةمح   ف مسةعا  لمةعا ،المةه كإنسةعلعال  قةرة ل   وأح عنًع  مصةوة اإلنسةعل أل    لغاةه لة   نةمنل منةه وأل

لم لممةلب مؤلمب مكع  محطل ن س مم وم ن نم إ معنم، إال أل المةؤمل الحن نةم ال  ل ة  لةه أل  قة  فةم لنع ةب   
ومع  م  أل نرمة  له، أنه كمع مسعا  سل معل هاه المسعؤالت وهو فم . له واهممعمه لك  أموةه الصغ ةل والكل ةل

ةة. ااسةةلو  ض ال   كةةة لةةن فمةحلةةب م ك ةةةه لرنلةةه اللقةةةي، فكةة  منةةع مرةةة  ة  الواقةة  و ة نةةع وا  والكمةةع  المنةة ف   صض
ول ا ب إمعلب   للى مسعؤالت اإلنسعل هاه، أل  رلل . طة نب الم ك ة اللقةي وك    نم ي اإلنسعل لمع ف ه ةاحمه

أي ال  سمط   أل  ال يعلم حبًا وال بغضاً =  واإلنسعل فم ار ه ال  رلل الصعلح له. أل ك  ااموة هم فم     
فنة  كةعل    ةلغض المسة ح وهةو للةى  . حكل مل ن   الحوا   النعةم ةب فةم ح عمةه، هة     حلةه أل  لغاةه

ة أل فعإلنسةةعل إاًا  نطةةئ إاا مصةةول . الصةةل  ، وهةة  ألغةةض   لةةولف الةسةةو  إا كةةعل مصةةعلًع لقةةوكب فةةم المسةة 
" لكننل مرةاول لمم ة  الحةوا  = "الكل أمامهم. للغاه لهالهةو  النعةم ب هم من عف لح    لإلنسعل أو 

ك  النعف مرةاول لك  الحوا   وااح ا ، فمع  ح   للص    = الكل على ما للكل. لحس  المةممب ال سول ب
فةةعامةاض مةةةثً  . كةة  ااحةة ا  سةةواا مةةع  رملةةةه اإلنسةةعل قةةةًا أو مةةع  رملةةةه ن ةةةًا محةة   للمم ةة .  حةة   للقةةة ة
ً  ومةل المةعفم حة ول، وممةع  رملةةه نة  ولكل مل  ح   ،    . ومص   القة ة مص   اللعة ج له   مل ا ك   أ ك 

.  "كة  ااقة عا مرمة  مرةع للن ةة للةا ل  حلةول  "وهاا مع قعله الن  ف لولف الةسو   .ون ةاً قةًا  نةج له من رب 
فةةع الل مومةةو ل للةةى الكةة  لسةةل  ". نةةب ااةض لسةةلل ملرو "أمةةع مةةل ال  حةة    و نةةعول   فلنةةل قةةعنول آنةةة هةةو 

المى ومع  مر  اإلنسعل  مسعا  و مقك ، أننل ال  ةول فعة  فم ااح ا  النعةم ب المم مح   لللعة و . النط ب 
 للص الح. للص ديق وللش رير مةع  حة   وال  رةفول م س ة لألح ا  المم محة  لنةل، فة  فةعة  لة ل لقة ة،مح   ل

مةةل  نة ل ال حةةب   أي مةةل  نةة ل للةةع ل   ) لل  ذابح( طنسةة عً ) وال  نجس( طنسةة عً ) وللط  اهر( ة ح عمةةهاللةعة فةةم أمةةو )
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 قةةرة أنةةه لمةة  نط ةةب  ةةاه  للكةةعهل  وكةةعل مةةل(. القةةة ة الةةاي ال  نةة ل للةةع ل  ) وغي  ر ال  ذابح(. كإنسةةعل منةةم
 ى إلمةة  لنةع ، فلنةاا نرملةة قولةهمرمةفع لنط مه وهو ممسكع لنةول الح وال الاى س ن ل ال حب حعم  نطع عه الم

سةةةمه لةةةعلح  إمةةةل  نقةةةى   و حلةةة  ل) الح   الف. مرنةةةعه ةافةةةض المولةةةبغي   ر ال   ذابح و أنةةةه  رنةةةى المعئةةة  ال   ذابح
  (.القة ة وانه قة ة  نع  أل  حل )= والذي يخاف الحلف( 12:2م 

ل  انلنةل ل ةةوا  ة    ملنةم ملكومةه لةال  فعلنةعا    نهةةو . نطع أل ننهة لألموة النعةم ب كمن عف لح    لنةع
أمةةع ااقةةةاة الحمنةةم إا  ةةةول مقةةعله الهةةةو  النعةم ةةب المةةم منةة  للةةى اللةةعة . هكةةاا   كةةة لنةةو الملكةةوت.  انلنةةل

أي ال  نةعفول مةل النط ةب فنةل = قلب بني البشر مآلن من الشر= وللى القة ة  ن فرول فم قةهل غ ة ملعل ل
النط ب حمعقةب، والنةعطئ ممنةول إا = والحماقة في قلبهم. المع  ب ل ل اللعة والقة ةال  ةول مم  زًا فم النواحم 

ي  ذهبون إل  ى  نمةةعة طة ةة   مةةعة ن سةةه، هةةاا مةةع  نلغةةم أل  رةفةةه كةة  مةةل  نمةةعة طة ةة  القةةة فنةةل  نسةةول أننةةل 
 وأل ، وأقةةةةاةاً ألةةةاةًا  حادث   ة واح   دة تق  ع للجمي   علملةةة أل هةةةؤالا ااقةةةاة إا ومةة وا أل إ ولكةةل سةةةل معل . األم  وات

هذا هو أشر كل م ا هةو ةأى أل = والحماقة في قلبهم= الهةو  النعةم ب ممقعله فلل  رملةوا ومنسوا فم طة ننل
و نسةةول أننةةل سةة مومول و واةة  حةة  لمةةمرنل  وه  م أحي  اءأل  نمةةعة ااقةةةاة طة ةة  القةةة = ُعِم  َل تح  ت الش  مس

ة ض  هةاا هةو وهةو ةأى أل. سةةوا ألة  منلع ًا ونالقة ةل وهلمنةل ولكةل لرة  أل لةعثوا فةم ااةض فسة أقةة كة  مةع ل م 
 .للى ااةض ال الهلل ق   مر  اللعة  سنط

 
 ". أَلنَُّه َمْن ُيْسَتْثَنى؟ ِلُكلِ  اأَلْحَياِء ُيوَجُد َرَجاء ، َفِإنَّ اْلَكْلَب اْلَحيَّ َخْير  ِمَن اأَلَسِد اْلَمْيتِ 4" -(:4) آية

له ةمعا أل   ق ى طعلمع هو حم، فنحل ا ل فم سلع  وطعلمع نحل أح عا  المة ض= لكل األحياء يوجد رجاء
ومنمع . فعام  أل ن وز فم السلع  هو أم  قعئل، واإلنسعل الحم نمةمم مولمه أمع الم ت فن  فن  فةص المولب

ت الكل  مل الح وانع)أي النعطئ النمف = الكلب الحيفإل = وص  قة اإلنسعل ونمعسمه فله فةصب للمولب
فعلك  . ن ة مل أسٍ  م ت( النمسب فم الرن  الن  ل، وق  أطل  ال نو  للى الوثن ول لسل  ال  ل ه ك  

وال الك  س مومول فرلم ك  حك ل أل  نمنز فةصب ح عمه و ن ل مولب، فلر  الموت  ألنه من يستثني=  س موت
هاه ا  ب مومنب للهعلل الاى  هل أنه لنومه  ولكل . لل  ن   قئ إال المولب، لل من   منمن عت وال ثةول وال معه

أمع اللس ط فله ةمعا . قع ة أل  سح  المسك ل ، والحك ل  نو  له أنه منمع مملة فنو س موت ولل  ه  أس ًا 
ل كعل نمف فنو  مكنه طعلمع هو حى أل  مننى و مطنة فى الح عل لر  هاا الهعلل .حمى وار  

 
َء َيْعَلُموَن َأنَُّهْم َسَيُموُتوَن، َأمَّ ا اْلَم ْوَتى َف اَل َيْعَلُم وَن َش ْيًئا، َوَل ْيَس َلُه ْم َأْج ر  َبْع ُد أَلنَّ اأَلْحَيا5" -(:6-5)اآليات 

ي ُك لِ  َم ا َوَمَحبَُّتُهْم َوُبْغَض ُتُهْم َوَحَس ُدُهْم َهَلَك ْت ُمْن ُذ َزَم اٍن، َواَل َنِص يَب َلُه ْم َبْع ُد ِإَل ى اأَلَب ِد، ِف 6. أَلنَّ ِذْكَرُهْم ُنِسيَ 
ْمسِ   ".ُعِمَل َتْحَت الشَّ

ومل  رلل أنه سة موت،  رمة  للح ةعل اال  ةب المةم سة اه  إل نةع، هةاه هةم = ألن األحياء يعلمون أنهم سيموتون
قة  مرنةم أل مةل مةعت لة ف = أما الم وتى ف ال يعلم ون . المرةفب ال رعلب المم م ف  صعحلنع ل سمر ا  لال  ال ول
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وقة  مرنةم أل النةعطئ الةاي ال  ة ة  أل  نة ل مولةب هةو فةم حن نمةه .  لةو ل للح ةعل مةةل أنةةىل  ه فةصةب للمولةب وال
فعإلصةةاة للةةى النط ةةب هةو مةةوت، لةال  قةةع  اا  لةةل االلةل الاةةع  حةة ل " سةل أنةة  حةةم وأنةت م ةةتإلةة  "م ةت 
سةعلب   ةعة  ف نةع هةاا سةمعمم  أنةه وال  ة   أل   كةة ال  رللوهاا النعطئ الم ت ". إلنم هاا كعل م مًع فرعش"مع  

هةو ال  نصة  أمةة للةى ألمةعلنل الةوح ةب، إنمةع = ل يس له م أج ر بع د. الرعلل لعلمس ، لال  هةو ال  سةمر  لعلمولةب
وهاا مع .  نص  اامة للى االمع  المع  ب فمل معت لل  عنا مره ثةومه، ل  ك  قئ مع ي س نمنم لعلنسلب له

صةةةعة هةةةو  ألن ذك   رهم ُنِس   ىَ (. 97:2 ةةةو+ 12:2كةةةو1" )ل ك همةةةعااطرمةةةب والمةةةو   ل ةةة ا"قعلةةةه لةةةولف الةسةةةو  
هةاا كلةه اهة  مرةه، سة اه  مرةه . وأم كه فم حكل النس عل، أ ل اهلت محلمه للرعلل، ولغاه وحسة ه ل نةة ل

 للةى كنزوه نص   فم ك  معل ف للمومى = ال نصيب لهم بعد إلى األبد. فنط ألمعله الصعلحب أو ألمعله الس ئب
 .ما عمل تحت الشمس كل= ااةض

 
. ِاْذَهْب ُكْل ُخْبَزَك ِبَفَرٍح، َواْشَرْب َخْمَرَك ِبَقْلٍب َطيِ ٍب، أَلنَّ هللَا ُمْنُذ َزَماٍن َقْد َرِضَي َعَمَلكَ 7" -(:11-7)اآليات 

ا َمَع اْلَمْرَأِة الَِّتي َأْحَبْبَتَها ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِة ِاْلَتذَّ َعْيشً 9. ِلَتُكْن ِثَياُبَك ِفي ُكلِ  ِحيٍن َبْيَضاَء، َواَل ُيْعِوْز رَْأَسَك الدُّْهنُ 8
ْمِس، ُكلَّ َأيَّاِم َباِطِلَك، أَلنَّ ذِلَك َنِصيُبَك ِفي اْلَحَياِة َوِفي َتَعِبَك الَِّذي َتْتَعُبُه  َباِطِلَك الَِّتي َأْعَطاَك ِإيَّاَها َتْحَت الشَّ

ْمسِ  ِتَك، أَلنَُّه َلْيَس ِمْن َعَمل َواَل اْخِترَاٍع َواَل َمْعِرَفٍة َواَل ِحْكَمٍة  ُكلُّ َما َتِجُدهُ 11. َتْحَت الشَّ َيُدَك ِلَتْفَعَلُه َفاْفَعْلُه ِبُقوَّ
 ".ِفي اْلَهاِوَيِة الَِّتي َأْنَت َذاِهب  ِإَلْيَها

لمعاا لل  رطنم  ،وممسعا  ال ماطة  وال م كة لح ةل= إذهب كل خبزك بفرح. لنمعةف ح عمنع ل ةح ولنل  صعلح
ش  لمم    و ل ة  أل = ألن هللا منذ زم ان ق د رض ى ع ن عمل ك.   هاا أو اا ، ل  إفةح لمع ألطعه ل    ول 

  مةةعزا  ةااةة ًع لل ةة  أنةة  معزلةةت ح ةةًع حمةةى هةةاه اللحهةةب ولةة  ةمةةعا فةةم المولةةب، وأل   هةةو الةةاي ألطةةع  هةةاه 
وةوح ةةًع ن نةةل أل نرةة ش فةةم الكن سةةب نمغةةاى للةةى مسةة  المسةة ح (. 21:11كةةو1)ات فعسةةمرملنع لةةةوح القةةكة الن ةةة 

= وال يع وز رأس ك ال دهن= ونقة  نمة اافةاح الةوح ب المم  رط نع الةةوح النة ف الةاي حصةلنع لل ةه لةعلم ةول
إاةةةل موهلةةب   المةةم ف ةة  "طلرةةًع سةةك  الةة هل هةةو لمةة  الكةةعهل ولكةةل مسةةئول ب ال ةةة  هةةم اإلمةةم ا مةةل الةةةوح 

كةعل ال نةو   للسةول ث علةًع = ولتكن ثياب ك بيض اء. وح نمع نمملئ مل الةوح س مألنع فةحةعً ( 2:1مم9" )لوا    يل 
وهاه  لول للمولب، لننل  ث علنع الن  مب . ل اعا فم احم عالمنل وأل ع هل ل مب للى طنعةمنل ول مب للى فةحنل

 الت  ذ عيش  ًا م  ع الم  رأة الت  ي أحببته  ا(. 11:12ةو)إللسةةوا المسةة ح (. 11:2+ 1:2ةؤ)ونلةةلف ث ةةع  لةةة المسةة ح 
واإلنسعل . قة مر   الزومعت   وصم هنع لزومب واح ل لر  أل مةل الحه أل سل معل الاي مةل  مر   الزومعت 

لحةة  الرةةعئلم وا. الةوحةةم  ةةةى فةةم ح عمةةه الرعئل ةةب المن سةةب صةةوةل ح ةةب لر قةةب الحةة  المةةم مةةةلط المسةة ح لكن سةةمه
للةى الزومةعل أل  ةاكةا أل ح عمنمةع للةى ااةض = كل أيام باطل ك. المومو  هنع للى ااةض س مم  إلى السمعا

هةو نصة   صةعلح مةل   أل = ألن ذل ك نص يبك. قص ةل، لال  لل نمع أل  نممةع لةعاكثة لمةع هةو للح ةعل اال  ةب
معهة   وكل ما تجده يدك لتفعله فإفعله بقوتك. ب إلن ب كول الل ت سر  ًا وفم محلب، المؤمل  حس  زوامه لط 

فلر  الموت ال لم  وال منةع  وال فةصةب . ق ة اسمطعلم  فم ح عم  المع  ب ومعه  حمى ال ل فم ح عم  الةوح ب
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معكة  أنةه  سةمح   أل  لةا  اإلنسةعل كة  منة ه لة نلص و  رة  كة  مةع فةم "و نو  اهلم ال ةل . ال مرم  مةل ثعن ب
 (.1:2 و" )ةكه  ق ةمه و م

 
ْمسِ 11" -(:11) آية ْعَي َلْيَس ِلْلَخِفيِف، َواَل اْلَحْرَب ِلأَلْقِوَياِء، َواَل اْلُخْبَز ِلْلُحَكَماِء، : َفُعْدُت َورََأْيُت َتْحَت الشَّ َأنَّ السَّ

 ". ُت َواْلَعَرُض ُياَلِقَياِنِهْم َكافَّةً َواَل اْلِغَنى ِلْلُفَهَماِء، َواَل النِ ْعَمَة ِلَذِوي اْلَمْعِرَفِة، أَلَنُه اْلَوقْ 

وهنةةع  نصةةح لةةعل نمةةة  . منع نةةع الةوحةم وفةةم المع  ةةب ألمعلنةةع فةةم ح عمنةعللمنةع  فةةم ( 11) لعنةع سةةل معل فةةم آ ةةب 
هنةع  لةول لإلمكةع  للةى  ، والثنةب فةم أل مةع  .النم مب فم     ، فكث ةًا مع مكةول نم مةب ألمعلنةع لركةف مةع نموقة 

نم مةب السةلع  ل سةت = الس عي ل يس للخفي فله هو للن ة، لكل لل نع أل نمعه  وأل ال نك  لةل المنةع    سمح
فن  ة  النة ل أي السةة   لة ف  ائمةًع هةو مةل   ةوز فةم السةلع  فنة   حة   لةه مةع  رطلةه ( مةممةب إنمل ز ةب)للسة   

= وال الخب   ز للحكم   اء. ل لسةةةط ن  لفلنةة  هةةزل  ونعثةةةعل مةة ش ا= وال الح   رب لألقوي   اء. منمةةع كةةعل واثنةةةًع فةةم ن سةةةه
ألن  ه الوق  ت والع  رض . النرمةةب هةةم ةاةةى الرهمةةعا= وال النعم  ة ل  ذوي المعرف  ة. المنصةةو  لةةعلنلز الغنةةم الكث ةةة

والرةةض هةو مةع ال  نمهةةه اإلنسةعل ولة ف . الوقت هو وقت الرم ، والرم  ال  نمح إال فم وقمه= يالقيانهم كافة
  نع، إنمةع هةم لمله منمع كعل قو ًع وفن مًع، وهاا  رلمنةع أل طةقنةع ل سةت فةم أ ةف   امل أح  نمعح . مسمر ًا له

ل فقةلنع فلنناة  إلةا مةه ونننة  لنصة لنع . نعارب إلةا ل   ل نمحنع فلنقكة   وار ننةع . فلنرم  لن ة إمكعننع وار وار
لةال  لة ف مةل المنةل أل مكةول . "ىالثنب لمع  ةمةى واإل نةعل لةعموة ال مةة "نسل  لعإل معل ال لعلر عل، واإل معل هو 

قةةول ا ل فةةع  سةة رطم فةةم ح نةةه النةةول المطلولةةب، وهةةاه هةةم الحكمةةب الحن ن ةةب أل    رةة ل الاةةر عا لةة  هةةو  لةة ىل 
والمةؤمل  رلةل أنةه إل نمةح . النةوى المةئ ةب إالا   رملةةال قومنل الن  ب ولكل الرعلل ال  ر ة هاه النول أي إلم عت ل  

ل فق  فألل   غ ة ةاٍض لل هاا الطة  فألل   لعة   وهو  رمم  للى   فم منةع ه الةوحةم . فم لمله، وار
وصةاله ا  النط ب ول ف للى قومه ولةه، وفم منع ه فم الرعلل  رمم  للى حكمب   ولنع مه ول ف للى قومه 

 .القنص ب وحكممه، وأي نمعح مع ي أو ةوحم ال  نسله إلمكعن عمه هو ل  لنرمب  
 

َكاأَلْسَماِك الَِّتي ُتْؤَخُذ ِبَشَبَكٍة ُمْهِلَكٍة، َوَكاْلَعَصاِفيِر الَِّتي ُتْؤَخُذ . أَلنَّ اإِلْنَساَن َأْيًضا اَل َيْعِرُف َوْقَتهُ 11" -(:11) آية
، ِإْذ َيَقُع َعَلْيِهْم َبْغَتةً  َرِك، َكذِلَك ُتْقَتَنُص َبُنو اْلَبَشِر ِفي َوْقِت َشر   ".ِبالشَّ

أي أل اإلنسعل ال  رة  وقت مصة لمه أو سةنوطه أو مومةه، ال  رةة  مةع قة  = ألن اإلنسان أيضًا ال يعرف وقته
ه له الزمل، فمع ق    ةحنع مل اامةوة قة   كةول سةل  ه كنةع، فإنةه كعلسةمكب المةم قة  م ةةح لةعلطرل   نة ل لنةع ئ  عم

، أو موق  مقةو  كنع ننمهة نمعحه، فلةلمع قة  أوق ةه فلمعاا نحزل إاا فقلنع فم مقةو  مع. فمم  ن سنع فم قلكب
 .  لرنع مه انه  ةى لر ل ةحممه أل ف ه قةكع لنع، و حم  اسممةاةه ممةلب صرلب من   ن صنع
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يَرة  ِفيَه ا َمِديَن ة  َص غِ 14: هِذِه اْلِحْكَمُة رََأْيُتَه ا َأْيًض ا َتْح َت الشَّ ْمِس، َوِه َي َعِظيَم ة  ِعْن ِدي13" -(:15-13)اآليات 
َوُوِجَد ِفيَها َرُج ل  ِمْس ِكين  َحِك يم ، 15. ُأَناس  َقِليُلوَن، َفَجاَء َعَلْيَها َمِلك  َعِظيم  َوَحاَصَرَها َوَبَنى َعَلْيَها َأْبرَاًجا َعِظيَمةً 

 "! َوَما َأَحد  َذَكَر ذِلَك الرَُّجَل اْلِمْسِكينَ . َفَنجَّى ُهَو اْلَمِديَنَة ِبِحْكَمِتهِ 
ل لل  ن ة له النعف حكممه المم أننامنل ولل  هنع  مم ح سل معل الحكمب المم م    صعحلنع وم    مل حوله حمى وار

وهنةةع  اةة  مةةثً  لم  نةةب مةةعا لل نةةع ملةة  لهةة ل وحعصةةةهع  عظيم  ة عن  ديو سةةمى هةةاه الحكمةةب .  قةكةوه لل نةةع
وهةاه . لإلنسةعل كةعلنوة وسةط الهلمةب فعلحكمةب لعلنسةلب(. 99-12:91صةل9ح   هاا فةم )وأنناهع حك ل مسك ل 

الةمة  الحكة ل سةل  االنمصةعة لةل [ 9]فنول الم ش المحعصةة لةل من رةه لة  ه ةز ل [ 1]النصب إثلعت أل الرعلل لعط  
 .وم  هاا فس حنع ا  الزمل هو الحكمب الحن ن ب.  اكةه أح  ولل  قكةه أح 

أو لعسةل مصة لنع )والا نعت ل  الموت فم هاا الرعلل الم  نب الصغ ةل هم أقله لإنسعل محعصةه المقعك  : تأمل
لة ف لنةع "فعل ننمنم المس ح أقنول الحكمب فناا ن ة مةل النةول . فإاا ممس  هاا اإلنسعل لعلمس ح  نم ه(. المقعك 

فعلةمةة  المسةةك ل الحكةة ل الةةاي  نمةةم الم  نةةب لحكممةةه هةةو ( 2:9أ " )اهةة  وال فاةةب ولكةةل الةةاي لةةم فإ ةةعه ألط ةة 
الاي أنلى اامه وحم  طل رمنع، وق لل لنع صل له حمى  رلل أل ار ه أقوى مل النول، وفنةه أغنم مل ك  المس ح 
صةةعة فةةم لةةعة الصةةل   نةةعةج .. ومةة  هةةاا لةة ف مةةل  ةةاكة هةةاا الةمةة ، إا منلةةى الكةة  لنةةه لنةة  الصةةل  . غنةةم

 .إال لننمل مس حنع الحكمب الحن ن ب. المحلب، معا إلى نعصمه ونعصمه لل منلله
 

. َأمَّا ِحْكَمُة اْلِمْسِكيِن َفُمْحَتَقَرة ، َوَكاَلُمُه اَل ُيْسَمعُ . «اْلِحْكَمُة َخْير  ِمَن اْلُقوَّةِ »: َفُقْلتُ 16" -(:17-16)اآليات 
َِ اْلُمَتَسلِ ِط َبْيَن اْلُجهَّالِ 17  ". َكِلَماُت اْلُحَكَماِء ُتْسَمُع ِفي اْلُهُدوِء، َأْكَثَر ِمْن ُصرَا

،  الحكمب هم ومو  المسة ح فةم ح ةعمم وهةاا  رط نةم قةول أكلةة مةل قةول إللة ف والنط ةب= خير من القوة الحكمة
. وومو  المس ح فى ح عمى  رط نى قوى أكلةة مةل قةومى واكةعئى أنةع وهةى قةوى ال ننعئ ةب. فحكمب المس ح مغللنمع
كلم  ات الحكم اء تس  مع ف  ي . ب النةولفعلرةةعلل ال   نةل غ ةة لغةة= محتق رة وكالم  ه ال يس مع= ولكةل الرةعلل ال   نمنةةع

= أكث  ر م  ن ص  راَ المتس  لط ب  ين الجه  ال(. 9:19إش)المسةة ح كةةعل ال  صةة ح وال  سةةم  أحةة  صةةومه = اله  دوء
الممسلط هنع هو أكلةهل أو الممكلل فم ممعلمنل، فعلمنع   هنول أننةل  غللةول لكثةةل ك منةل وللةو أصةوامنل، أمةع 

إلل ف ون العمه هم أقله لصةنعت ممسلط قةوي لة ل المنةع ، والمسة ح وألمع  . كلمعت الحكمعا مسم  فم ه وا
 سم  صومه فم النة وا لر ة ًا لةل صةن  الرةعلل هةو أمةم لة حطل صةةنعت الرة و الرن  ةب، واهلةًع إ عنةع ةوحةه لكةم 

 .نغل  لعلحكمب النع ئب
 

 ".اِحد  َفُيْفِسُد َخْيرًا َجِزيالً َأمَّا َخاِطئ  وَ . اَْلِحْكَمُة َخْير  ِمْن َأَدَواِت اْلَحْربِ 18" -(:18) آية

إل منلى إنسعل لل = أما خاطئ واحد فيفسد خيرًا جزيالً . أي أكثة فرعل ب= الحكمة خير من أدوات الحرب
ولمومًع فعلن ل أسن  (. 19-1:7لعنعل مثً   ش)و  س  مع حوله . الحكمب وسل  فم القة   س  ك  مع لمله

سنعط النعف فم النم ب أهول مل منل صنل مننع، ال النعف ال  رملةول حكمب الحكمعا لألس  ط ل اللنعا، وار
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فلنمح  لعلمس ح ونلمر  لل المنع  . ل   س ةول وةاا المنع  الا ل لنل الصوت الرعلم الاي  ؤثة ف نل لعاكثة
. معل بهاه ا  ب كعنت من مب لسلسلب مل النواطة ال= أما خاطئ واحد فيفسد خيرًا جزيالً لئ    س وننع 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
ُر ِطيَب اْلَعطَّارِ 1" -(:1) آية  ". َجَهاَلة  َقِليَلة  َأْثَقُل ِمَن اْلِحْكَمِة َوِمَن اْلَكرَاَمةِ . اَلذَُّباُب اْلَميِ ُت ُيَنتِ ُن َوُيَخمِ 

". نةةعطئ واحة    سة  ن ةةًا مةةز  ً "انمنةى اإلصةحعح السةعل  لنولةه أل = ال ذباب المي ت ين  تن ويخم ر طي ب العط  ار
فمةل  ح ةع فةم المسة ح ومكةول لةه حكمةب ةوح ةب، م ةوح . وهةاا محةا ة مةل الصة اقعت القةة ةل. الة وهاا مثع  للى 

ولكةةل هةةاه الةائحةةب الزك ةةب ماةة   لسةةةلب لةةو مسةةل  لح ةةعل القةةنص " أنةةمل ةائحةةب المسةة ح الزك ةةب"منةةه ةائحةةب المسةة ح 
والمثةع  هنةع لةعل لطةعة ألة  (. 12:9نةش" )إحاةوا الثرعل  الصغ ةل الم س ل الكةةول"لرض المنعلب حمى لو قل لب 

ط لةةًع ثم نةةًع لمنةة  قةةع ، ثةةل سةةنط ف ةةه لرةةض الةةالع  الصةةغ ة ف نةةمل و نممةةة و  سةة  كةة  المرةة  وكةة  المةةوا  المةةم 
اسمن منع، هكاا ك  منعول م  المنعلةب منمةع لة ت معفنةب فنةو  حطةل مةع نعلةه اإلنسةعل الةوحةم مةل حكمةب وكةامةب 

فنم ةةل صةغ ةل مةل المنعلةب  مكننةع أل م سة  لم نةًع = ويخم ر. ه مةاث مةلسةل  = ين تن. ةوح ب ن   منع  قةع 
وق ةة  لةل إللةة ف  .إاا أ نلةةوه وسةطنل معهةة  واحة  قةةع ة أل   سة  لمة  حكمةةعا كث ةة لهكةاا و . كةعمً  مةل الحكمةةب

فم اإلنمل ز ةب ممةةمل = جهالة قليلة أثقل من الحكمة. أي مل  الالع  ومل  مرل  له  ص ة العلب م مب" لرلزلو "
قل ةةة  مةةةل الحمعقةةب   سةةة  ن ةةةعئف  "وفةةةم ال سةةول ب " هكةةةاا م رةة  منعلةةةب قل لةةةب لمةةل اقةةةمنة لعلحكمةةةب والكةامةةب"كةةاا ه

ل ال مل أل   سة  الكة  ( . 12:  2كو1" )إلزلوا النل   مل وسطكل"لال   نو  لولف الةسو   ". الحكمب والمم 
. 
 

َأْيًض ا ِإَذا َمَش ى اْلَجاِه ُل ِف ي الطَِّري ِق 3. ُب اْلَجاِه ِل َع ْن َيَس ارِهِ َقْل ُب اْلَحِك يِم َع ْن َيِميِن ِه، َوَقْل 1" -(:3-1)اآليات 
 ".ِإنَُّه َجاِهل  : َيْنُقُص َفْهُمُه، َوَيُقوُل ِلُكلِ  َواِحدٍ 

. ال م ل هو الص ح، فعلحك ل  نمل لك  قلله لعل  سةل  لةعللة والصة ح ف ةنرل ل مة ل  = قلب الحكيم عن يمينه
المعهة   رة ش فةم = ي نقص فهم ه. له االهممعل لعلسمعو عت وال سةعة  نصة  لةه االةملةع  لعلزمن ةعتوال م ل  نص  

مةل لةه "لال  ال مز  ه اا عل حكمب ل    ن  مة  الةزمل حمةى ال نةل الطل رةم  .في الطريق= منله طوا  ةحلب لمةه
ومنلةه  صة ة  = ه جاه ليق ول لك ل واح د أن  (.92:92مةت" ) رطم ف ةز ا  ومةل لة ف لةه فعلةاي لنة ه  ؤنةا منةه

،  وةلمع منص  ا  ب أل المعه   ةمنل كة  مةل  نعللةه لعنةه معهة  وهةو وحة ه الحكة ل الةاي  رلةل ، هعهةًا لك  النعف
 .والم س ة ل ممكعمل ل فك همع  ح   

 
 اآليات اآلتية فيها نصائح للحاكم ونصائح للمحكوم

 
 ". لِ ِط، َفاَل َتْتُرْك َمَكاَنَك، أَلنَّ اْلُهُدوَء ُيَسكِ ُن َخَطاَيا َعِظيَمةً ِإْن َصِعَدْت َعَلْيَك ُروُح اْلُمَتسَ 4" -(:4) آية
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أي ال مسةمر   مةل معموة مة  وممنلةى لةل  وة  ونة مم  = ف ال تت رك مكان ك. أي غاة  لل ة = روح المتسلط
وانع  مسةةل  فةةم اافاةة  أل ننةة أ أمةعل الةؤسةةعا فلةلمةةع هة = ألن اله  دوء يس  كن خطاي  ا كثي  رةوكةةل هع ئةًع . لقةرل 

. ن منل للى نطع عهل وغالنل الاي س كمق ول أنه ل  سل ، ف ن أ المل  لن وئ  ومكول ل  فةصب أل  سمر 
 .فل نا  الصغ ة للكل ة. وهاه النص حب مومنب لك  مةؤوف م  ةئ سه ولك  الل م  وال ه

 
ْمِس، َكَسْهٍو صَ 5 " -(:5) آية  ": اِدٍر ِمْن ِقَبِل اْلُمَتَسلِ طِ ُيوَجُد َشرٌّ رََأْيُتُه َتْحَت الشَّ

هنع نص حب للحعكل حمى   ق  فم كة  قةةاة، فةعلنةاة النةعطئ الصةع ة لةل سةنو = سهو صادر من قبل المتسلط
مثةةة  قةةةةاة أحقةةةو ةوش الملةةة  اةةة  ال نةةةو  اسةةةممعلب لمةةةؤامةل "ال  مةةةل النةةةعف وه كنةةةل قةةة   كةةةول سةةةل  اةةةةة ا

لعنطعئةةةه و رملةةة أننةةع سةةةنو وال  ةة ةي كةةل الهلةةةل الةةاي سةة ن  للةةةى  ومةةل المةةؤلل أل نمةةة  ةئ سةةًع  سةةمن ". هعمةةعل
 .االة عا لسل  قةاة نعطئ

 
اِفلِ 6" -(:6) آية  ". اْلَجَهاَلُة ُجِعَلْت ِفي َمَعاِلَي َكِثيَرٍة، َواأَلْغِنَياُء َيْجِلُسوَن ِفي السَّ

وهاا مث  مل أمثلب (. القة ة كمع لهل أحقو ةوش هعمعل)إنه امة ةه   أل  حم  ااة  عا أمعكل الص اةل 
أنطعا الحعكل المم ق  مكول سنوًا أو مكول ممعملب اح  لل  ه المن ا، أل  رلى مةكز أح  المن ا ل ول 

وق   سمح   لناا . ولكل هاا النطع س سل  ل  ع كث ةل لقر  المل . ولكل ال لل ه هاا كعل  مملنه. اسمحنع 
اِفلِ  . نص  لنل ااغن عا فى الحكمب  = األغنياء  . .القر لمع     مل المؤلل أل النعف ال =  َيْجِلُسوَن ِفي السَّ

. ن ةول الحكمعا و ملسوننل فى المواا  اان ةل الس لى   

 

 
 ". َقْد رََأْيُت َعِبيًدا َعَلى اْلَخْيِل، َوُرَؤَساَء َماِشيَن َعَلى اأَلْرِض َكاْلَعِبيدِ 7" -(:7) آية

 .حكمعا  ن ول نل  الص و  و حم  ااة  عا المةاكز الن ع  بقئ ة يا أل هنع  
كث ةًا مع  سو  الهلل وال واى ح عل اللقة للة الرصوة ولكل لنث  أل ااموة هم فم  ة    اةعلط الكة  : تأمل

فةم ولكةل . فإلل ف  ر ة  فةم ااةض فسةع ًا ولكةل    ائمةًع قةع ة أل  نةةج مةل المةعفم حة ول.   لةهع كلنع للن ة
للة ف ال  كة  لةل منعممةةب أوال    . الح ةعل اانةةى فةو  القةمف لةةل  ومة  سةوى النةوة والرة   والحةة  والممة  وار

قةة   كةةول هةةاا لةةعل )ولكةة  الوسةةعئ  ل  نةة هل هةةاا الممةة  المرلةة  لنةةل، فةةإاا ثةةعة لل ةة  ةوح الممسةةلط الةةاي هةةو إللةة ف 
 عاا ن ر ؟ فم(  سنط اإلنسعل فم نط ب أو  ث ة ال ن ع ا ه ف قرة لهلل

ال م عف مل ةحمب   النع ةل أل مر ة   لعلمولةب إلةى مكعنة  ال الةاي   ةعف سة غع ة مكعنةه (= 1) ال تترك مكانك
ومل  ن أ أمعل   س ةحل ن سه مةل السةنوط . منحةفًع لنطع ع أكثة، من فرًع فم طة   القة ف مل  سنط   لل ه

 .فم نطع ع كث ةل
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. َم ْن َيْقَل ْع ِحَج اَرًة ُيوَج ْع ِبَه ا9. َيْحُفْر ُهوًَّة َيَقُع ِفيَها، َوَمْن َيْنُقْض ِج َدارًا َتْلَدْغ ُه َحيَّ ة   َمنْ 8 " -(:11-8)اآليات 
ِحْكَم ُة َفَناِفَع ة  َأمَّ ا الْ . ِإْن َك لَّ اْلَحِدي ُد َوَل ْم ُيَس نِ ْن ُه َو َح دَُّه، َفْلَي ِزِد اْلقُ وَّةَ 11. َمْن ُيَشقِ ُق َحَطًبا َيُكوُن ِفي َخَطٍر ِمْن هُ 

 ". ِإْن َلَدَغِت اْلَحيَُّة ِباَل ُرْقَيٍة، َفاَل َمْنَفَعَة ِللرَّاِقي11. ِلإِلْنَجاحِ 
نم  هنع نصعئح لك  الحعكل والمحكول، وسل معل هنع  حاة المحكول مل أل  ثوة ا  الحةعكل الهةعلل محةعواًل قلة  

سةمن ال إوسةل معل  نصةح ل. ةه  ل ة قةة ة سة ننل  للةى مةل  للةفكة  مة  ،نهعل الحكل لثةوةل ولنة  ومة ل ة المةؤامةات
وفةم ن ةف الوقةت فةعلك ل . اللسعل الحلو والحكمةب، فة   ك ةم للمصةلح أل  كةول غ ةوةًا، لة  لل ةه أل  كةول حك مةعً 

 رملةةة محةةا ة للحةةعكل مةةل أل  سةةممة فةةم هلمةةه، فنةةو إل هلةةل قةةرله س سةةنط هةةو لقةةةه، فرةة       حةة  المم ةة  
. هاا مع ح   م  هعمعل، فن  صل  للةى الصةل   الةاي ألة ه لمة نةعي= من يحفر هوة يقع فيها.  بحكعل وةل

وم  ن ي  نقض ج  دارًا تلدغ  ه . والصةةل   الةةاي ألةة ه إللةة ف للمسةة ح، حطمةةه هةةو ن سةةه ولةة   سةةلطعنه للةةى المةةؤمن ل
 ل أةكعل س مب المل  وهاه مومه لمل  حعو  أل  ن. مل  ننض م اةًا مل غه ح ب مرققب ف ه ومنم  ب ف ه= حية

ومومه لك  مل  حعو  أل    ما ة ح عل وس مب أقةلعئه، ولك  مل  نمل لعلن ل . الاي أقعمه   و اره محت حمع مه
مةل  نلة  = م ن يقل ع حج ارة ُيوج ع به ا. لوض اللنعا، فنؤالا ملة غنل ح ةب الحسة  واللغاةب و مةوت و نلة  ألة  عً 

ولك  مل  حعو  مغ  ة نهعل . وهاه مومنب لمل  حعو  أل  ن ل نهعل الحكل. حمعةل ل ت قة له من  لل ه ومص له
قة  الحطة  قة  = من يشقق حطب ًا يك ون ف ي خط ر من ه. مع لعلرن  فس سنط للى ةأسه و كول أو  مل  مومة 

قهع ع، أو مق ة لمحعولب إ ااا أي إنسعل، فمث  هاا سمؤا ه ال( سواا لمل ًع أو أ ل عً ) ق ة لمحعولب إغم ع  الحعكل 
إن َك لَّ الحدي د . وهكةاا كة  كة ل لن ة  اة  أحة  سة ؤاي المةمكلل. أو   ؤا ه س ح ا لب المم  سمن منع إا  ن لت

الحكمةب مرلمنةع أل نسةنل ا لةب المةم نسةمرملنع حمةى ال ناةطة لز ةع ل النةول لنة  = ولم يسنن هو َحد ه فلي زد الق وة
وهةةاا  قةة ة لمنةةا   . الح  ةة ل مةةل ال ةةعف ونصةةع  لةةعاى =ب ع ل النةةول مرةاةةنع ال مننلةة  ا لةةفز ةة. قةة  الحطةة 

لسعننع، فعللسعل الحلو م  الحعكل أفا  مل ألمع  الثةوةل والرنة  اة ه، لة  هةاا  نطلة  مة  أي إنسةعل، وكمةع أل 
فلنسةمرم  ةوح الو الةب . سل الح    س وفة للى الحطع  مرله، هكاا حكمب اإلنسعل ولسعنه المنا  مسن  لملةه

ثل  حاةنع مل أل اللسعل النل   كل غعت الح ب النعملب، مطعللةًع إ عنةع أل مكةول . والح  فم محعوالمنع اي إص ح
إل الثةةعئة كعلح ةةب = إن ل  دغت الحي  ة ب  ال رقي  ة ف  ال منفع  ة للراق  ي. لقةة عهنع مسةةحب النرمةةب حمةةى ال ننطةة  لمنعلةةب

-12:29مة )ح  الحك ل قل  أل  ل غنع، كمع فر   رنو  فم منعللمه م  ل سةو  ل  ، فلنةق ه  لكلمعت الو الب وال
ق م  الح عت  سمرملنع سكعل النةى، حة ل  مة ول (. 22-18:92صل1)وكمع فرلت أل مع   م   او  ( 91 وفكةل ةض

أل ح ب منملئب فم محة، ف سم لول ممنصص  غنم و اة  للى المزمعة والطللب فمنةج الح ب للةى أصةوات 
قض  تض الرن ة  لكلمةعت حكمةب لالةب محطةل أن ةع  قةةه  .نعا ف مسكنع و نل  أسنعننع لكم ال ماة أح الغ وهكاا لو ةض

أمع إل مةكمه  ل غ  ف   ن   الةقم لرة  أل  سةةى السةل فةم مسةم ، والحكمةب مرلمنةع أل نةقةم الح ةب . قللمع  نمل 
المةوا  اللة ل "هةاه مثة  =  لثةعئة ومصةة  قةةهالواًع لل أل ننعممنع فمل غنع، فعلةق ب هم المم مسةكل غاة  

  ( .1:  12أل" ) صة  الغا 
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ِاْبِتَداُء َكاَلِم َفِمِه َجَهاَلة ، َوآِخُر َفِمِه 13. َكِلَماُت َفِم اْلَحِكيِم ِنْعَمة ، َوَشَفتَا اْلَجاِهِل َتْبَتِلَعاِنهِ 11" -(:15-11)اآليات 
َتَع ُب اْلُجَه اَلِء 15َو َماَذا َيِصيُر َبْعَدُه َمْن ُيْخِبُرُه؟ . اَل َيْعَلُم ِإْنَسان  َما َيُكونُ . اْلَكاَلمَ  َواْلَجاِهُل ُيَكثِ رُ 14. ُجُنون  َرِديء  

 " ُيْعِييِهْم، أَلنَُّه اَل َيْعَلُم َكْيَف َيْذَهُب ِإَلى اْلَمِديَنةِ 
فكلمةةعت الحكةة ل .   لرواقةة  اامةةوةلكةةف الحكةة ل الةةاي  ةةمكلل لو الةةب، نمةة  المعهةة  الةةاي  ةةمكلل كث ةةةًا،  ول إ ةا

وكلمةةعت النرمةةب مةةل . وكلمةةعت المعهةة  مكقةة  لمةةع فةةم قللةةه مةةل فسةةع . مكقةة  لمةةع فةةم قللةةه مةةل نرمةةب وحكمةةب
كلمعمةةةه الة  ئةةةب مملةةة  لل ةةةه أي = ش   فتا الجاه   ل تبتلعان   هالحكةةة ل مةاةةةى النةةةعف ومنةةةنرنل وممةةةا  محلةةةمنل، أمةةةع 

ملرةه، لة  قة  مةؤ ي لن كةه ألة  ًع، وهنةع للةى ااةض ك مةه سة ؤانا ، وس كول ك مه سللًع لمقعك  كث ةل ملالن  
هةو = والجاهل ابتداء فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء(. 92:9م 1+ 8:21مز+  27:19مت)لل ه و   نه 

لهل ،  ل أ لعلنطع، وانه ممنوة فنو  ن ف  و ن ج ن سه لك مةه، ف نةو  فةم ا نةة أ  من ل مل أمة لس ط إلم قة 
 ول إ ةا   وه و يكث ر الك الم. صرلًع ممنوةًا  نمة  مل المنةول و صةلح غ ةة قةع ةًا أل  سة طة للةى كلمعمةه ك معً 

لرواق  ااموة، وهو  مكلل كث ةًا فم أموة  رلمنةع وأمةوة ال  رلمنةع، لة   ةمكلل فةم أمةوة ال  رلمنةع أحسةل الرلمةعا، 
ال يعلم إنسان م ا يك ون، وم اذا سيص ير = أح ل   مكلل لمع س كول فم المسمنل  ولل أموة غعماب ال  رةفنع 

الحن نب أنه ال  رلل إنسعل ممعمًع ك  مع  ح   حوله فم لصةه وهو حم، وال  رلل معاا س ح   = بعده من يخبره
 . ولو لة  إنسعل منله لعلحعاة والمسمنل  لصمت، لال  فعلحكمعا ال  مكلمول كث ةاً . لر  أل  موت

لضةل و  رضلا ةل ، ولكةل انةه لة  حكمةب وال  قةعوة أحة ا معهة   ةمكلل كث ةةًا ال ال= تعب الجهالء يعييهم أى  هةل أنةه  ضر 
ولكةل لعوهعمةه أح مةع لنةى كث ةةًا لةال   . مم ه  منا قةاةات نعطئةب و ة ن  فةى مقةعة   فعقةلب فنةو لة  نلةةل ف نةع 

كمةل  وهو. لال  فق  كث ةا   رللولكل للى أسف واه ب فنو الونطط كث ةا ولم  كث ةا مكلل كث ةًا .  للى الةمع 
هةةو  سةةرى كث ةةةًا ولكةةل اغةةةاض ال طعئةة  محمنةةع، وهةةو ال  سةةمط   أل  كمةة  لمةةً  .  ممة  مةةعاًل فةةم كةة ف مثنةةو 

هةو ال  سةمط   أل  نمةز = ألنه ال يعلم كيف يذهب إلى المدينة=  و  ن  طة نه إلى الم  نةب. واح ًا، ومنوة قومه
  لةةة و أل النةةةو  ال  رلةةةل ك ةةة   ةةةاه  إلةةةى الم  نةةةب كعنةةةت مةةةثً  قةةةعئرعً )م  نةةةب لمةةةً  حمةةةى لةةةو كةةةعل الةةةاهع  إلةةةى 
وةوح ًع فعلنعطئ المعه   رمز لل مرةفب الطة   للم  نب السمعو ب و لنى ( والمنصو  أنه  ا  طة نه فى ح عمه

 .نعةمًع لل م  نب  
 

َباحِ َوْيل  َلِك َأيَُّتَها اأَلْرُض ِإَذا َكاَن مَ 16" -(:17-16)اآليات  ُطوَبى َلِك 17. ِلُكِك َوَلًدا، َوُرَؤَساُؤِك َيْأُكُلوَن ِفي الصَّ
ْكرِ   ".َأيَُّتَها اأَلْرُض ِإَذا َكاَن َمِلُكِك اْبَن ُشَرَفاَء، َوُرَؤَساُؤِك َيْأُكُلوَن ِفي اْلَوْقِت ِلْلُقوَِّة اَل ِللسَّ

ةفعمه كعحعز ومنسى، هو ق   كول كل ةًا سنًع أي غ ة نعاج فم مص= ملكك ولداً . هاه مومنب للملو  والةؤسعا
كعنت الرع ل ق  مًع أل  ل أوا  ومنل لعلرم  و عكلول لن  = يأكلون في الصباح. ولكنه ول  فم مصةفعمه كةحلرعل

الهنة، فعلصلعح وقت الرم ، وللحكعل هو وقت الملوف للناعا، أمع مل  ل أ  ومه لعاك  معةكًع لمله فنؤالا 
أي لر  إنمنعا = يأكلون في الوقت. ل اعئله ول ف لنسله= ابن شرفاء. غ ة ملعل ل لقرلنل  رل ول لطوننل

ْكرِ  .ألمعلنل  . عكلول لممم   قواهل و كملول ألمعلنل =  ِلْلُقوَِّة اَل ِللسَّ
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ملرونةةب "والمسةة  الةةاي إلنسةعل غ ةةة نعاةج  رلةة  لطنةةه وقةنوامه  سةةنط محةت اللرنةةب . ااةض مقةة ة لمسة نع: معمة 
فمةةل  طلةة  ح ةةعل اللنةةو والمسةة    نلةةت مسةة ه قةةو  النط ةةب والةة نف، أمةةع مةةل  نةةمل لعلرمةة  المةةع  " ةض لسةةلل اا

 .و معه   محو  مس ه إلى منب   الحعملب ثمعة الةوح الن ف، ابن شرفاء= و اكة أنه الل  
 

ْقُف، َوِبتَ َدلِ ي18" -(:19-18)اآليات  ِلْلضَّ ِحِك َيْعَملُ وَن َوِليَم ًة، 19. اْلَي َدْيِن َيِك ُف اْلَبْي تُ  ِباْلَكَسِل اْلَكِثيِر َيْهِبُط السَّ
ُل اْلُكلَّ . َواْلَخْمُر ُتَفرِ ُح اْلَعْيَش  ُة َفُتَحصِ   ". َأمَّا اْلِفضَّ

همةع  ةل مةه، فلنةاا سةمن ل مملكمةه فكمةع  ننةعة . هنع محا ة للمل  مل الكس ، واالهممعل لةعلوالئل وااكة  والقةة  وار
. وهكةاا كة  نةع ل منمة  مننةعة ةل مةه. أهملت ص عنمه، هكاا مننعة المملكةب لسةل  لة ل لنع ةب ةؤسةعئنع الل ت إاا

والحكعل الهعلم ل ل ف فنط  نملول ةل منل ل  هل  هلموننل لكثةل الاةائ  و نللول الةقعوي مل ك  أحة  ل ن مةوا 
والخمر تف رح  .او ةعكلو  او لنوا و قةلو وا أي  رملوا والئل ل احك= للضحك يعملون وليمةالوالئل و قةلول النمة، 

هاا الحعكل  سممة مسمغةقًع فم لاامه ممصوةًا أنه لناا   ةح ولكنه فمعل لسةل  إهمعلةه سة م  مملكمةه وقة  = العيش
نه  ار البي  تإننةةعةت، وال  سةةمط   لرةة  أل  مةة  فاةةب   رةة  لنةةع مسةةةامه فنةة  هةةلط  انةةه أهمةة  = س  قف مملكت  ه وا 

أم ا الفض ة فتحص ل  =ق  قعل لرمله لم  ب لوم  ال اب المم  ر ش لنع و  ةح وم ةح مملكمهل نمع لو كعل . ةلع مه
هةة  سةة  ةح أمةةع وةوح ةةًع فكةة  مةةل  مع. هةةاا مومةةه لكةة  إنسةةعل ل نةةمل لل مةةه وأسةةةمه و رمةة  و مةة  ف  ةةةح المم ةة  الك  ل

 .ه الةوحمافس ننعة لنعالكسو  
 

ْوَت، َوُذو اَل َتُسبَّ اْلَمِلَك َواَل ِفي فِ 11" -(:11) آية َماِء َيْنُقُل الصَّ ْكِرَك، َواَل َتُسبَّ اْلَغِنيَّ ِفي َمْضَجِعَك، أَلنَّ َطْيَر السَّ
 ".اْلَجَناِح ُيْخِبُر ِباأَلْمرِ 

وال  ل   لنع كقر    أل نس  أح ًا . ك  نط ب مل أ فم ال كة، لاا  لزل مطعة منع مل الل ا ب= وال في فكرك
بطير ولن ة  أل مع ن رله ن  ب س  ماح ل ن ب، وةلمع لنى . عصب أصحع  السلطبحمى لو فم أفكعةنع، ن

 س ز  ن كة ف ه فلسعننعولنرلل أل مع . لكل إل كنع أمنعا فم ألمعقنع فلل ننع  أح . المواس ف الواق ل= السماء
ل ه، ولنمة    وال  الم للمامة للى المل  وال سله فك  مع ننو  س ص  إ. وس نن  هاا للمل  ،  نلئ لهو 

اا فنمنع ال المل   مل  لموافنب   . إص ح ااموة إل أةا  .الاى ل نه   نس  المل فن  (  12ةو ) وار
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 عودة للجدول دي عشراإلصحاح الحا
 

 ". ِاْرِم ُخْبَزَك َعَلى َوْجِه اْلِمَياِه َفِإنََّك َتِجُدُه َبْعَد َأيَّاٍم َكِثيَرةٍ 1" -(:1) آية
. هةةاه مقةة ة للسةةنعا فةةم الرطةةعا(. 2:2غةة )هةةاه مثةة  = ارم خب  زك عل  ى وج  ه المي  اه فان  ك تج  ده بع  د أي  ام كثي  رة

. ن ةةة نرملةةه هةةو مح ةةوه فةةم  ةةٍ  أم نةةبفعلرطةةعا هةةو كمةةل  رطةةم  ، و  ال  نسةةى كةةعف مةةعا لةةعة ، وكةة  لمةة  
 قةة ة إلةةى  والخب ز. الرطةعا هةةو أقةله لسةة ل نمألهةع ن ةةةات ونةسةلنع ل نةةة ل لمرةو  إل نةةع محملةب لعللةكةةعت اإللن ةةب

ألةوازه هةم )الص قب أو أي ن مب من ل   أو لللقة أو أي ح  لملم، النلز هو مل  رطةم مةل ألةوازه ل نةة ل 
 .ع نن مه   نقمةي له أص قعا فم ااممع  اإللن ب ونكول كوك   الهللفك  م..( معله وصحمه ووقمه

 
 ".َأْعِط َنِصيًبا ِلَسْبَعٍة، َوِلَثَماِنَيٍة َأْيًضا، أَلنََّك َلْسَت َتْعَلُم َأيَّ َشر  َيُكوُن َعَلى اأَلْرضِ 1" -(:1) آية

رنى إلط  ك  مل سعل  ، حمى لو كعل هم طة نب للة ب فم المرل ة، لم= أعط نصيبًا لسبعة ولثمانية أيضاً  
لست مرلل أي قة  =ألنك ال تعلم أي شر يكون على األرض. مل سعل  سلرب، ل  إاا أمى الثعمل فإلطه أ اعً 

 نمهة  ق   حةم  مل ك  مع مملكه ف  مم  فةصب لرم  الن ة، ل  إنه فم أ عل القة س ةم  لل   الن ة الاي 
للح عل الحعاةل  7وق   ق ة ةقل (. 11:2ل )ة ةمعا فم مةاحل   واإلنسعل وقت الق س كول ل . عً زةلمه سعلن

 نعو كول المرنى فلنمعه  ونرطم ف مع  نص لملنع ال ومم وف مع  نص للع منع أي منع . للح عل اال  ب 8وةقل 
ع  الهلل ، وفى اوا مث  وك   الهلل وأنه لحكممه إقمةى أص قعا لم . .ومل   ر  هاا لل  ص له قة. ةوحمال

 ق ة للن  س ل الا ل =  1وةقل ( ... ) ق ة ل نةاا هاا الرعلل ولك  محمعج لمرونمنع=  7ةقل )فمل هل ااص قعا 
 ( .سلنونع للسمعا ، فمل  ن ل لكن سب للى إسل ق  ف فن  مر  هاا الن  ف ص  نع له فى اال  ب

ُحُب َمَطرًا ُتِريُقهُ 3" -(:3) آية َماِل، . َعَلى اأَلْرضِ  ِإَذا اْمَتأَلِت السُّ َجَرُة َنْحَو اْلَجُنوِب َأْو َنْحَو الشَّ َذا َوَقَعِت الشَّ َواِ 
َجَرُة ُهَناَك َتُكونُ   ".َفِفي اْلَمْوِضِع َحْيُث َتَقُع الشَّ

السةةح  المملةوال مطةةة هةاه مكةةول مصة ة لةكةةب ون ةة للمم ةة ،  = إذا إم تألت الس  حب مط  را تريق  ه عل ى األرض
وقو  القمةل  كول لنعح ب م   القمةل، ووقو   .ل  مل ك  إنسعل أل  كول مص ةا لللةكب للمم   والحك ل هنع  ط

ةح مع م  النعف مملواا ثمعةا صعلحب  صن   سعلب مومه معئً  نحو الن اسبالقمةل  رنم موت اإلنسعل، فإل كعل 
فلرة  المةوت ال مولةب وال  . لةل   س كول نص له م   ، ولو كعل مةعئً  للقةة س سةممة من صة ً  الن ة ل نة ل

ننة ل المم ة  للةى مثةع  مسة حنع  فعافاة  أل  مة نع المةوت حة ل  ةعمم مةعئل ل ممةعه  . مطن ة وال قئ س مغ ة
أل  لوهنع  مل فنل ا  ب أل اإلنسعل الةوحم  كول لةكب فم ك  موا   وم  ف ه، وهؤالا  ةو . الاى أمى ل ن ل

نةه مثمةة، و ةةول أل المنةو   قة ة لمةل هةل فةم حةةاةل ةوح ةب، والقةمع  لمةل هةل فةم الةوحم كعلقمةل ا اإلنسعل
 .لةو ل ةوح ب، وهو مثمة لنؤالا وأولئ 
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ُحَب اَل َيْحُصدُ 4" -(:4) آية يَح اَل َيْزَرُع، َوَمْن ُيرَاِقُب السُّ  ".َمْن َيْرُصُد الرِ 

فعإلنسةعل الممنةو   يراقب السحب= فال يحصدو نقى اامطعة  فال يزرعالاي  نقى الة عح = من يرصد الريح
فننةع  مةل  نقةى . هاه  لول لنرم  ل  نو  وال مة   مل أي لةاق   أو صةرولعت.  لنم فم مواره ل  لم 

 .وهنع  نع ل   عف مل ول  ممر  ف ك  لل ن ممه. وال  رطى لمحمعج ف كنز معلهالمسمنل  
 

يِح، َواَل َكْيَف اْلِعَظاُم ِفي َبْطِن اْلُحْبَلى، َكذِلَك اَل َتْعَلُم َأْعَماَل َكَما َأنََّك َلْسَت َتْعَلُم مَ 5" -(:5) آية ا ِهَي َطِريُق الرِ 
 ".هللِا الَِّذي َيْصَنُع اْلَجِميعَ 

هاه  لول ال نمعةف لمة  المحلةب للةى الة وال  ول منةو  ممكلة ل للةى  ، فمةع نحةل إال أ وات  سةمرملنع  ، 
نك  لل المسعؤ  لل حكمةب   فةى هةاا  ألونحل لل نرلل طة   ، لاا لل نع .   فم النلو لكنه هو الاي  رم

 وال لمعاا هاا اإلنسعل فى ممةلةب ، أانةه نةعطئ ؟ ال نسع  لمعاا نل    ال ن ة فن ةًا، والغنم غن ًع، أو اا  فمث 
إنسةةعل، لةة  لممملةةئ أحقةةعئنع مةةةاحل  وال نسةةع  ك ةة  سةةمنمنم ح ةةعل. أو ننةةو  هةةاا حةة   لةةه كرنةةع  فنةةو  سةةمح  

وةأفعت للمم  ، ولنزة  كلمب   فم ن وف ك  مل  سم ، ولنرم  ألمع  ةحمب لك  إنسعل واثن ل أل   س نم نع 
لض   ومنمو فةم  كيف العظامال نرلل  كمع أننع ، ولكننع ال نرلل ك   . بطن الحبلى وال نعل م م ا ه ي طري ق ال ريحم ن 
 .لمعاا كعل ف ل نعطئًع ولمعاا كعل فن ةًا ل  س سعلنع معاا ق منع لهو  لل  سعلنع 
وهاا لرم  ( العظام ق ة لنع )  الاى نلننع نلنب أولى فى قنص آ ل ،  نلننع نلنب م   ل  -:معم  فى ا  ب 
و ن سه مث  ه وهاا النو  لسل معل . (الحبلى بطنو ق ة لنع )لر  المرمو  ب ( الريحو ق ة له )الةوح الن ف 
وهكاا فى ك  ااموة ( . 92:  1مة)إنسعل ألنى اللاوة اه  ل نعل وال   ةى ك   نمع الزة  " الس   المس ح 

فنحل ال  مكل لنع أل نمصوة ك    نةج   مل ااح ا  المى ممةى أمعل ل وننع ا ل ن ةات كث ةل ، فمل أنةج 
.ت ح عل مل لطل أل قع ة أل  رم  و نةج ح عل مل المو   

 
َِ َيَدَك، أَلنََّك اَل َتْعَلُم َأيُُّهَما َيْنُمو6" -(:6) آية َباِح اْزَرْع َزْرَعَك، َوِفي اْلَمَساِء اَل َتْر هَذا َأْو َذاَك، َأْو َأْن : ِفي الصَّ

 ".َيُكوَن ِكاَلُهَما َجيِ َدْيِن َسَواءً 

وقةةت = وف  ي المس  اءوقةةت ال ةةةح أو وقةةت القةةلع  = ف  ي الص  باح. هةةم  لةةول لرمةة  الن ةةة  ائمةةًع، كةة  أ ةةعل ح عمنةةع
ألن ك . الةاي  نمةم و  هةو ، فةم كةةل  كل مسمر ًا  ائمًع لرم  الةحمةب، إزة   ائمةًع . الم  أو وقت ق نونم أ

ولةخ . "ي سة لعةكه   و نم ةه، لةال  لنرمة   ائمةعً ال نرلل أي لم  هو الرم  الا= ال تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك
ولكةل لمة  المةول خ هةو للةلةعل، أمةع (. 9:1مةم9)فم وقت منعس  ووقت غ ة منعس  أكةةز لعلكلمةب .. انمنة له

 .لم  المم   فنو المحلب الرمل ب والصع قب والن مب لك  إنسعل
 

، َوَخْير  ِلْلَعْيَنيْ 7" -(:11-7)اآليات  ْمَس اَلنُّوُر ُحْلو  أَلنَُّه ِإْن َعاَش اإِلْنَساُن ِسِنيَن َكِثيَرًة َفْلَيْفَرْح 8. ِن َأْن َتْنُظرَا الشَّ
ابُّ في َحَداَثِتَك، َوْلَيسُ 9. ُكلُّ َما َيْأِتي َباِطل  . ِفيَها ُكلِ َها، َوْلَيَتَذكَّْر َأيَّاَم الظُّْلَمِة أَلنََّها َتُكوُن َكِثيَرةً  رََّك ِاْفَرْح َأيَُّها الشَّ
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 ُكلِ َها َيْأِتي ِبَك هللُا ِإَلى َقْلُبَك ِفي َأيَّاِم َشَباِبَك، َواْسُلْك ِفي ُطُرِق َقْلِبَك َوِبَمْرَأى َعْيَنْيَك، َواْعَلْم َأنَُّه َعَلى هِذِه اأُلُمورِ 
رَّ َعْن َلْحِمَك، ألَ 11. الدَّْيُنوَنةِ  َباَب َباِطاَلنِ َفاْنِزِع اْلَغمَّ ِمْن َقْلِبَك، َوَأْبِعِد الشَّ  ".نَّ اْلَحَداَثَة َوالشَّ

هةةةم نصةةة حب مةةةل سةةةل معل لعالسةةةمر ا  للمةةةوت وال  نونةةةب، واللةةة ا لنةةةاا االسةةةمر ا  فةةةم الوقةةةت المنعسةةة  وهةةةو وقةةةت 
لة   لةول لل ةةح . هةم ل سةت  لةول لرمة  قةع  ف ةه حةمةعل. وأل ننام قلعلنع فم منةع  ةوحةم واسةمر ا . القلع 

 و   رطةى لمةل  طللةه .كة  سةن ل ح عمنةعلممم  لعلنوة الحلو ملكةةًا فن ةةح لنةوة   ف نةع الةوحم الحن نم، و لول ل
الن  ور حل  و  وخي  ر  للعين  ين أن تنظ  را = نةةةاه هةةو قةةمف اللةةة. إسةةمنعةل للر نةة ل فنةةةى لر وننةةع الةوح ةةب لنةةعا ممةة   

ألن ه إن ع اش اإلنس ان من سةًع ف ةه نةةى كة  قةئ . ونةاه قة كًع لنع فةم كة  ألمةع  وأمةوة ح عمنةع الزمن ةب. الشمس
 مصولة القةع  أنةه فةم قةلعله  مة  أل   ةةح لعلرةعلل كمةع   ةةح المم ة ، و مصةوة = سنين كثيرة فليفرح فيها كلها

. أل الح عل م    كئ لب، و نو  معزا  الرمة أمعمم طو ً  فألفةح ا ل لعلرعلل وح نمع أق خ أمو  وأةمة  إلةى  
 ، ف ةعع إنملةهة  م ةحب فةحًع حن ن ًع ال   ةكه سوى مةل  هاا ال كة نعطئ، فعلح عل م  نو  أل معل المنملة وسل 

 . أ نع القع  إل كنت سمر ش طو ً  فلم ةح فةحًع حن ن ًع ك  لمة 
ل أ عل الهلمب هم اا عل السو اا المم الل  وسةمعمم للةى اإلنسةعل، فعلح ةع= وليتذكر أيام الظلمة ألنها تكون كثيرة

لة  هةو سة نمنم لمةوت . فم هاا الرعلل غ ة مامونب، فن  معمم أ عل ا نعت مهلمب، وهاه هم طل رب هةاا الرةعلل
إاا واةةرنع هةةاا أمةةعل أل ننةةع فمةةل المؤكةة  سةةننع  ونمةةو  ولنةةاا . مهلةةل وأ لعمةةه كث ةةةل، لةة  المةةوت هةةو أطةةو  هلمةةب

طمئنةعل غةعش لةعل ار مكلة و اه  فم سلعت لم   و ومل  نسى هاه الحن نب س سمغةقه الرعلل و . ن ةح فةحًع من سعً 
 .أ عل ح عمه سمكول طو لب م ةحب، وم عمئه ااح ا  المؤلمب أو الموت لغمب

القةة طعل  حةةعو  لكةة  طعقمةةه أل  لن نةةع لكةة  مةةع فةةى الةة ن ع مةةل ملةةاات ، حمةةى ال من ةةمح ل وننةةع  -:ملحوظ  ة هام  ة 
لنلةامةه الطو لةب مة  اإلنسةعل  رلةل أل الاة نعت  أل القة طعلوالسل  . للى ح ول وأفةاح ومرز عت الح عل م    

ال لةة  وسةةمعمى للةةى اإلنسةةعل فمةةعاا  رمةة  ح نئةةا إل لةةل  كةةل  رةةة  طة ةة  ال ةةةح والمرز ةةب المةةى  رط نةةع   للممةةعلل 
أمةةع مةةل لةةل  رةةة  طة ةة  ال ةةةح مةة    ، فةةإل أمةةت الاةة نب س مصةةع ل مةة    . ف حممةة  الاةة نب  ول أل   قةة  

فلنمعهة  فةى أ ةعل الةاحةب أل نرةة  مرز ةعت وأفةةاح السةمعا قلة  . أل  مه ، وهاا لعلالط مع  ة  ه الق طعل  و نسة
ومةةع  نةةع  لةةل اةة نعت الرةةعلل  نةةع  لةةل .  َوْلَيتَ  َذكَّْر َأيَّ  اَم الظُّْلَم  ِة أَلنََّه  ا َتُك  وُن َكِثي  َرةً  =أل مةةعمى أ ةةعل الاةة نعت 

 .ب لطة     الا نعت لر  الموت لمل لل  كل له مرةف
فإاا وارنع هاا فم قلولنع أل نةم  إلةى  ، فح نمةع مةعمم اا ةعل المهلمةب لةل نكةول وحة نع لة  . كل ما يأتي باطل

-7:1كةو9+  11:2كةو9" )كحزانةى ونحةل  ائمةًع فةحةول"س كول   مرنع مص ة لزاا فنثلت فم وسةط اة نعمنع 
  .فسمكول صرلب م اً م  المس ح  ولكل إل أمت اا عل المهلمب وكنع ل  قةكب(. 11
سنة ب مل القع  الاي  ة   أل  ح ع حس  الرعلل، هم للغب منكل كمع منكل إ ل ع للى أنل عا اللر   هم( 2)وآ ب 
ومرنةى ا  ةب  ةع مةل مة ة  أل مسةل  ( 12:99+97:18مة 1) "..لرله مسةمغة . إ لوا لصوت لعٍ  انه إله"قعئً  

سةة ل فسةة عمم لةة  هةةاا إلةةى ال  نونةةب، أمةةع لةةو سةةلكت فةةم نةةو    فسةة عمم لةة  هةةاا وةاا قةةنوات وملةةاات قللةة  ال ع
 .لألفةاح اال  ب
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وك  النطع ع مل النل  . هاه  لول لنز  الغل لإنمزا  ةوح القة لعلمولب= فإنزع الغم من قلبك( 11)وآ ب 
بعد الشر عن لحمك(. 12:12مت) ك ة  والزنى  ولرض النطع ع مؤثة معث ةًا وااحًع سة رًع فم= وا  المس  مث  الس 

و م  لل نع أل مكول . وهاه إل نزلنع اإلنسعل مل قلله س  ةح وممحسل صحب مس ه.. والغا  والحس  
آنةهع ، أي أفةاح القلع  الوقم ب ل  نو    = الحداثة والشباب باطالن. آالت لة فن ةح( لحمنع)ألاعئنع 

.م ةح ونعف  للن عل الكن سب ولنعا ن سه أوالً مةاةل أمع القلع  المن ف فنو مم   وطعهة و 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
ُنوَن ِإْذ َتُقولُ 1" -(:1) آية رِ  َأْو َتِجيَء السِ  َلْيَس ِلي »: َفاْذُكْر َخاِلَقَك ِفي َأيَّاِم َشَباِبَك، َقْبَل َأْن تَْأِتَي َأيَّاُم الشَّ

 ". «ِفيَها ُسُرور  

 .ع سل معل هنع  كم  مع ل أه فى اإلصحعح السعل  لل أهم ب أل نرة    فى قلعلن
 .ا  ةب فةى ااصة  الرلةةى هكاا مةعات  .  REMEMBER  THY  CREATORS=اذكر خالقك في أيام شبابك
لةل وةوح ار فعلنةعل  ثةعلو  فةم واحة ، آ  و . نرمة  اإلنسةعل( 92:1مة )كمع ق   فةم . فكلمب نعل  وة ت لعلمم 

 .ممةة  إلةةه =  إل  وهيملة ةةب ومةةعا ل ةةه   لعلر "ى اللةة ا نلةة    السةةموات وااةضفةة( "1:  1مةة )وفةةى  .قةة ف
 ( .7:  9م )، واإللل  نل  والةوح  ح ى ( 92:  1م )فعلث ثب أقعن ل إقمةكوا فى نل  اإلنسعل ، ا    ة   

وةلمةةع نةةاكة أي صةةن   حسةةل فرلةةه مرنةةع إنسةةعل . فعإلنسةةعل مسةةمر  أل  ةةاكة أي قةةئ ولكنةةه  نسةةى  = أذك  ر 
لنه وةوحه النة وف، وه ةع إعلل املنع، ولر  أل سنطنع ف انع، وألطعنع ولكننع ننسى أل   نلننع، ل  هو نل  الر

= ف ي أي ام ش بابك. لو ماكةنع    ائمًع لل ننطئ، كمع ح   م   وس  انه ماكة أنةه أمةعل  . لنع ح عل أل  ب
لمةى    سمح  اللعكوةات، و سمح  أل نرط ه أفا  قئ ول ف أل نرط ةه ال اة ت، وهة  ننة ل االةةج واا

فةةح حن نةم الرمةة كلةه، فةعل ةح   قةلعلنع لن ةةح نرطةم ل. ل للق طعل لعكوةامنع أي قةلعلنع، ونن (1م ) ال حب  
أمةع مةل  مةة  مواةو  المولةب حمةى سةل القة نونب فنةو لةل  مةاو  حة   ، لة  نحةل فةم . الحن نم هو مة   

وسل معل  ومه هاه النص حب للقلع  ال قةومنل . نعق نونمنع  صر  أل نمة  لع امنع القة ةل المم مرو نع لل 
مكعن ةةعمنل مرطةة نل إطمئنةةعل أل الحةةع  سةة لنى كمةةع هةةو لل ةةه ومنةة لنل لةةاات الرةةعلل ونطع ةةعه، ومةةعمم  المسةة  ب وار

فلنمةة  نطع عنةع قلة  .. .. لل نل أ عل الق نونب والرمةز و مة  اإلنسةعل ن سةه ماةطةًا لمةة  نطع ةع محللةب إل ةه 
ولل نع أل ناكة أل   هو الاي نلننع فنو صعح  اامة ووصع ع   نعلنم ملزمب لم فعنع . عنعأل ممةكنع نطع 
ل يس ل ي المةم  نةو  ف نةع اإلنسةعل . أ عل المةض والق نونب والموت= قبل أن تأتي أيام الشر. لست حةًا ممعمعً 
وهنةع  قة نونب ةوح ةب ال  مة   .فم أ عل الق نونب ال  م  اإلنسعل لاات سواا مسة  ب أو لنل ةب= فيها سرور

فة  مكةول هنةع  ( مةوت/ مةةض)وقة  مةعمم أ ةعل القةة ملكةةًا . ف نع اإلنسعل لال ةوح ب، وال  نمو ف نع نموًا ةوح ةعً 
 .فةصب للمولب

 
ِف  ي َي  ْوٍم 3. ْلَمَط  رِ َقْب  َل َم  ا َتْظلُ  ُم الشَّ  ْمُس َوالنُّ  وُر َواْلَقَم  ُر َوالنُُّج  وُم، َوَتْرج  ُع السُّ  ُحُب َبْع  َد ا1" -(:8-1)اآلي  ات 

. النَّ َواِظُر ِم َن الشَّ  َباِبيكِ  َيَتَزْع َزُع ِفي ِه َحَفَظ  ُة اْلَبْي ِت، َوَتَتَل وَّى ِرَج  اُل اْلقُ وَِّة، َوَتْبُط ُل الطَّ  َواِحُن أَلنََّه ا َقلَّ ْت، َوُتْظِل  مُ 
وقِ 4 . ، َوَيُقوُم ِلَصْوِت اْلُعْصُفوِر، َوُتَحطُّ ُكلُّ َبَناِت اْلِغَن اءِ ِحيَن َيْنَخِفُض َصْوُت اْلِمْطَحَنةِ . َوُتْغَلُق اأَلْبَواُب ِفي السُّ
أَلنَّ . ُة َتْبُط  لُ َوَأْيًض  ا َيَخ  اُفوَن ِم  َن اْلَع  اِلي، َوِف  ي الطَِّري  ِق َأْه  َوال ، َواللَّ  ْوُز ُيْزِه  ُر، َواْلُجْن  ُدُب ُيْس  َتْثَقُل، َوالشَّ  ْهوَ 5

، َوالنَّاِدُبوَن َيُطوفُ وَن ِف ي السُّ وقِ اإِلْنَساَن َذاِهب  ِإَلى َبْيِتِه األَ  َقْب َل َم ا َيْنَفِص ُم َحْب ُل اْلِفضَّ ِة، َأْو َيْنَس ِحُق 6. َبِديِ 
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ا َك اَن، َفَيْرجُع التُّرَاُب ِإَلى اأَلْرِض َكَم 7. ُكوُز الذََّهِب، َأْو َتْنَكِسُر اْلَجرَُّة َعَلى اْلَعْيِن، َأْو َتْنَقِصُف اْلَبَكَرُة ِعْنَد اْلِبْئرِ 
وُح ِإَلى هللِا الَِّذي َأْعَطاَها  " .اْلُكلُّ َباِطل  : َباِطُل اأَلَباِطيِل، َقاَل اْلَجاِمَعةُ 8. َوَتْرجُع الرُّ

 :وصف أيام الشيخوخة
هنع  ص  المعمرب إنح   الق نونب ولعهعمنع لعوصع  كعل ال نو   سمن موننع أ عل سل معل ولل مر  مسمن ل 

ك ةة    نةة  القةة خ ح و مةةه، فحمةةى إل مةةع  لةةل  مةة  فةصةةب للمنةةع  والمرةة  وال للمممةة  لراولةةب ونةةةى ف نةةع . ا ل
 .الح عل الةوح ب الملكةل

. إا  قةة خ اإلنسةةعل   نةة  لصةةةه وال  رةةو   مممةة  لةؤ ةةب قةةئ= قب  ل م  ا تظل  م الش  مس والن  ور والقم  ر والنج  وم
ةةةح  محمةةةز ةؤ منةةةع فعإلنسةةةعل فةةةم  كنع ةةةب لةةةل السةةةةوة والح ةةةعل فةةةم ةل ةةة  الح ةةةعل ح ةةة  ال.. والقةةةمف والنةةةوة س 

 .ق نونمه  قرة أنه فن  لنمب الح عل وممعلنع
 القم  روقةةةكب الكن سةةب  ش  مس الب  رفعلقةة نونب الةوح ةةب محةةةل اإلنسةةعل مةةل ةؤ ةةب النةةوة اإللنةةم  -:وروحي  اً *  

 . النجوم وقةكب الن  س ل
، والمطةة إقةعةل لللةكةعت أ ةعل  مطةةهاه إقةعةل لقةمعا الح ةعل، فعلسةح  مةعمم وةاا ال= وترجع السحب بعد المطر

والقمعا ةوح ع  ق ة للةو ل الر قب م   .لكآلب ح عل المسن ل إقعةل فمةل القلع ، أمع السح  فمن ى نوة القمف
نم عا نوة المس ح    .  ، وار

ُل ِرَج ا و همةع ال ة ال وحفظ ة البي تمسة  اإلنسةعل ممثة  هنةع لل ةت = يتزعزع حفظ ة البي ت وتتل وى رج ال الق وة
نن ةةةعة المنةةعز الرصةةلم(. 11:117مةةز)همةةع الةةةةم ل  اْلقُ  وَّةِ  فعل ةةة ال . وهةةاا  قةة ة لاةةةر  الن كةة  الرهمةةم وار

 . مار  والةم ل مةمرقمعل
وةلمةةع  مةةة  ن ممةةه لسةةل   فعلقةة نونب الةوح ةةب مصةة   صةةعحلنع لحعلةةب إحسةةعف لعل ةةعف والاةةر = وروحي  اً 
و مة   مثة   وهةو  ر نةه، فةعلة  اةالةعه أل  ةب. مم فة  أمزلةز أمع النوي ةوح ًع ف م ةمةعا  نةو  الةة  قةو  .ال عف 

 . النسة قلعله
ف رمةز القةنص لةل المممة  لكث ةة مةل ، الط واحن= والاةةوف ممسةعقط ااسةنعل= وتبطل الط واحن ألنه ا قل ت

 . ااطرمب
اوقةةوا "فعلقةة نونب الةوح ةةب ممنةة  صةةعحلنع مةةل أل  نةةو  ومةة ت ك مةة  حلةةو فعكلمةةه، وال   نةةل مرنةةم = وروحي  اً 

 . ، فنو ل  أسنعل ةوح ب مممم  لعلطرعل الةوحم ومنمعت لل ه "ط   الة أوانهةوا مع 
 191ونةةى موسةى النة  ف وهةو صةعح  . النةواهة همةع الر نةعل اللمةعل ماةر عل= تظلم الن واظر م ن الش بابيك
 . سنب لل م عةقه ناعةل ل ن ه
ةوح ةةةب فةةة  مسةةةمط   أل مرةةةع ل  ، وال ااانةةةعل م نةةة  الةةةن ف حواسةةةنع ال انل ةةةب ال = وف   ي الش   يخوخة الروحي   ة

 . سممرعل صومه وال  سمط   اإلنسعل أل  ماو  ح ول الة  وال أل  م مف م  محلمه وق ةمه



(اإلصحاح الثاني عشر)  الجامعةسفر   
 

 
72 

االوا  ةلمع هم لن ب الحواف وةلمع همع الق م ل اللم ل لنمع نكلل النةعف ونمرعمة  = وتغلق األبواب في السوق
للى الك ل والحواة وكعل السو  ق  أغل  أمعمه، فلل  ر  قةع ةًا للةى الل ة  أو فعلرموز أصلح غ ة قع ة . مرنل

 . القةاا، أو الحواة م  النعف
ف م الق نونب الةوح ب  نغل  قل  اإلنسعل مل نحو   ومل نحو النعف، و نغل  للى ن سه،  ص ة  =وروحياً 

 .كمل  فل وزنمه فم المةا  ولل  اه  للسو  ل معمة لنع
لنة  اهةة  سةةم  اإلنسةةعل = وتح  ط ك  ل بن  ات الغن  اء. ويق  وم لص  وت العص  فور. خفض ص  وت المطحن  ةح  ين ي  ن

فك ة   نةول لصةوت . الرموز فلل  ر   سم  صوت المطحنب، وهاه لن  طحل الحلو   كول صومنع لعل ةًع مة اً 
هةةاه مقةة ة للمرةة  الرصةةلم فنةةو  اةةطة  و نلةة  مةةل أقةة  صةةوت ! الرصةة وة وهةةو ال  سةةم  صةةوت المطحنةةب؟

لةةةة  هةةةةو صةةةةعة لسةةةةل  فنةةةة ال سةةةةمره ال  ملةةةةاا لصةةةةوت لنةةةةعت الغنةةةةعا أي المغن ةةةةعت . ره، أو نلةةةةة  سةةةةمره سةةةةم
 (. 22:12صل9)

. فعلق نونب الةوح ب مسل  اإلاطةا  الرصلم والنل  ولة ل الملةاا لة  م نة  اإلنسةعل سة مه الة انلم. وروحياً 
 . تحط كل بنات الغناء= و  ن  ةوح المسل ح
مكعن عمنل المس  ب ال مسةعل هل للةى الصةرو  نعفو = يخافون من العالي فعلقة نونب . وروحي اً . ل مل ال واة وار

 .الةوح ب ممر  صعحلنع غ ة قع ة للى النمو الةوحم و سمصرله
 .  سمصر  الق خ الس ة و موهل ومو  أهوا  فم الطة  = في الطريق أهوال

الل  وز . مةة  لنلةةةات ةوح ةةب م  ةة لفمةةل هةةو فةةم قةة نونب ةوح ةةب  سمصةةر  المنةةع  الةوحةةم فةة   مم= وروحي  اً 
سمن ل فم مقةل نه قةمةل اللةوز إوهو . إقعةل إلنمقعة القرة اال ض فمص ة الةأف كقمةل اللوز المزهةل= يزهر

 .لعلاات اننع مل ااقمعة الملكةل فم إزهعةهع والق   والق نونب سة رًع مع س عمول
 .  مث  هاا فن ال ح و ب القلع  الةوح ب. وروحياً  
 . فمع لع  الق خ قع ةًا أل  حم  أي قئ(. 99:11إش)المن    منا مثً  لك  صغ ة = جندب يستثقلوال

  . سمصر  اإلنسعل أي م ة   ةوحم للنعا الن ف. وروحياً 
 . الق خ ال  قمنم الطرعل وال الملاات المس  ب، وفن  ك  ةغلب  انل ب لللنمب والسةوة= والشهوة تبطل

ك  قنول وحن ل للسمعو عت واافةاح الةوح ب ثل  نمة  سل معل مل الحن نب المةل أل هاه   ن  اإلنسعل . وروحياً 
 .الق نونب مرلل قة  ممما سعلب الموت

وهةةع هةةل منمهةةةول ل ةةعة  . هةةل محمةفةةو النةة  ، وكةةعنوا  سةة ةول وةاا المنةةعزل ل حصةةلوا للةةى أمةةةمنل= الن  ادبون
 .الصلة موت هاا الرموز ل ن لوه و كسلول مل وةاا مومه

ل السةةاج لعلز ةت = الكوز. صوةل الموت( 2)آ ب  هو ولعا الز ت للى ةأف السةةاج، أو نةزال الز ةت الةاي   مةوا 
اا إنط ةع السةةاج  قة ة هةاا للمةوت. ز ةت إلةى السةةاجومنه  نةز  ال(. الوقو ) وفةم . والسةةاج  كنةى لةل الح ةعل، وار

وفةةم ل ةةوت ااغن ةةعا  كةةول السةةةاج والكةةوز مةةل الةةاه  و رلنةةعل فةةم . الل ةةوت  رلةة  السةةةاج وسةةط سةةن  الحمةةةل
  مةةوت فةإاا أن صةل الحلة   نة  الكةوز و نكسةة و نط ةئ نةوة السةةاج وهةاا  مثة .بحب ل م ن الفض ةسةن  الحمةةل 
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أو كةةول اللكةةةل مننصةة   ،فكسةةة المةةةل. اإلنسةةعل، وهنةةع  مقةةل ه آنةةة لةةعلمةل المةةم  عنةةاول لنةةع المةةعا مةةل اللئةةة
فنةاا أ اةًع  قة ة للمةوت فةإا لة ف مةعا فنةاا  رنةم ( واللكةل  رلة  لنةع الحلة  الممسة  لةعلمةل فمة لى  انة  اللئةة)

 .الموت
ماةح ار هنع إ معل المعمرب ق  مللةوة و . إلنسعل ل ف كعلح والف نع إ معل وااح لةمو  الةوح إلى   فع( 7)وفم 

 (.91:2)وهاا لكف حعلب اللح  السعلنب . وهنةت أمعمه صوةل وااحب
فنةو  نولنةةع لةةن ف الم نةةول الةةاي = الك  ل باط  للرةة  أل صةةعةت الصةةوةل وااةةحب لسةل معل، فح نمةةع  نةةو  ( 8)آ ةب 

وسةل معل هنةع قة  موصة  للحن نةب (. 8:2فم" )فب المس حمل أم  فا  مرة .. إل ك  ااق عا ن ع ب "قعله لولف 
وهو ا ل  نهة لألل  ب ومع لر  الموت مل ةاحب وفةح، وق  وم  أل الرعلل لك  مع ف ةه هةو ال . ا ل مث  لولف

 .قئ لعلنسلب لناا ال ةح
 

ْعَب عِ 9" -(:9) آية  ". ْلًما، َوَوَزَن َوَبَحَث َوَأْتَقَن َأْمثَااًل َكِثيَرةً َبِقَي َأنَّ اْلَجاِمَعَة َكاَن َحِكيًما، َوَأْيًضا َعلََّم الشَّ

مةةع هةو الن ةة للنةم اللقةة حمةةى إاا فرلةوه  ر قةوا فةم سةةرع ل "هة   سةل معل مةل كمعلةب السةة ة هةو إمعلةب السةؤا  
بق   ى أن . وهنةةةع فسةةةل معل  نصةةةح مةةةل  سةةةمره أل  منةةةم   ف ةةةم هةةةاا فةحةةةه، ولةةة ف فةةةم أي قةةةئ آنةةةة". حن ن ةةةب

كعنه  نو  لر  ك  مع قلمه ملنى أل أقو  أل مل  كم  هاا كعل حك مًع ل ف مثله، ولعلمًع = حكيماً  الجامعة كان
ومع أةا  أل  نوله أنه ل ف فةم . نملة ك  قئ فمنمع انملةت أ نع السعم  لل مز   للى مع أقولهإل ف مثله وق  

سةعل لةل  ز ة  لةل سةل معل ومة  هةاا فنة  ومنمةع حصة  اإلن. الرلل وال اللح  وال فم ز ع ل الحكمب ةاحةب اإلنسةعل
هلةةت ااسةةئلب حةةعئةل لةة  إمعلةةب أمةةعل سةةل معل، وهةة  لغةةز الرةةعلل وحكمةةب   غ ةةة المرلنةةب فةةم كث ةةة مةةل الناةةع ع 

 .سل  مر  له
 

 ". اَْلَجاِمَعُة َطَلَب َأْن َيِجَد َكِلَماٍت ُمِسرًَّة َمْكُتوَبًة ِباالْسِتَقاَمِة، َكِلَماِت َحق  11" -(:11) آية

فةعلمنل أل نسةع  ونممنة ، " أسةعلوا مرطةوا"و  ألطى لةه حكمةب لةل مكةل احة  مثلةه، انةه طلة  = الجامعة طلب
 .ممن  ق ة طعقمه أل  رة إهنع أنه  بَ لَ طَ فمرنى 

 
 ".ُأْعِطَيْت ِمْن رَاٍع َواِحدٍ  َكاَلُم اْلُحَكَماِء َكاْلَمَناِسيِس، َوَكَأْوتَاٍد ُمْنَغِرَزٍة، َأْرَباُب اْلَجَماَعاِت، َقدْ 11" -(:11) آية

ل فممحةة  امن ة  الث ةة  فى النواا و نع  أنه سوط صغ ة  رم  صوت فةقرب المنعنف للث ةالهم = المناسيس
 ال   ةةةح لعلمنسةةعف، والثةةوة. (12:  9 ةةو)وهةةاا هةةو مةةع إسةةمرمله المسةة ح فةةى الن كةة  لنةة  مطن ةةةه المةةةل ااولةةى 

وهكةاا كة ل   الةاي  نولةه الحكمةعا فةم مرةعل منل  حةة  الةن ف للمولةب . ولكل المنسعف  حةكه للرمة  المطلةو 
هةل الكننةب والةؤسةعا الةا ل هةل كعومةع ، أي ثةعلم ل والقةر   ملنةى مةننل اإلةقةع  = أرب اب الجماع ات. ل   لكمنةع
عقوا  فةة= أعطي  ت م  ن راٍع واح  د. هةةل  سةةمن ةول لكةة ل   مةةل الكمةةع  المنةة ف ولةةه  ةقةة ول القةةر . والمةة ال ة
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ةقع  أةلع  الممعلعت هو لم  الةوح الن ف ف نل . فعلةالم الواحة  هةو   والقةر  كلةه هةل الةل ةب. الحكمعا وار
 .و  هو ةالم الةلعل ومةق  المةق  ل وهو مص ة ك  حكمب

للنةةعطئ ال ةةعمة الممةانةةم  كالمناس  يسوالحةةه أل كلمةةب   لنةةع فرةة  منملةة  مةة  كةة  واحةة  حسةة  حعممةةه فنةةم 
والك ل لةه قةول محة ة  النلة  لل ةعمة، أمةع غ ةة الثعلةت . لم ل ل غ ة الثعلت المزلز  كاألوتادوهم . ه للمولبلم فر

و عمم القر  للكن سب (. لال  منةأ الكن سب السنكسعة)وةئعسعمنع المزلز  ف حمعج لنمواج  ةاه فم ق  سم كن سمه 
ه هةو ةالةم الةلةعل، الةالةم غ ةة المنهةوة  نةو  المسة ح وسةط قةرل كةول و  ،و ةى ةئعسمه الثعلمب و صلم القر 

وهةةؤالا ااةلةةع  أو ةئعسةةعت الكن سةةب هةةل فةةل   لةة ى . المنهةةوة ل كعمثلةةب مثلمةةه ولكةةل القةةر   ةةةى ةلعمةةه. الكةة 
 (.فم صلوامنل لل القر )وفل القر  ل ى   ( فم مرعل منل للقر )القر  

 
 ".ِلَعَمِل ُكُتٍب َكِثيَرٍة اَل ِنَهاَيَة، َوالدَّْرُس اْلَكِثيُر َتَعب  ِلْلَجَسدِ : َتَحذَّرْ  َوَبِقَي، َفِمْن هَذا َيا اْبِني11" -(:11) آية

الكمة  كث ةةل، ولكننةع منمةع كثةةت لةل محة  = لعمل كتب كثيرة ال نهاي ةلل  لنى لم سوى أل أنلة  أنه = وبقى
وهةةم منمةةع كثةةة للمنةةع ولةة  هع . هةةاافعلمرلومةةعت الكث ةةةل لةةل محةة  المقةةكلب وال  مة  أل نهةةل . مقةكلب اإلنسةةعل
 نل مل قوله أنه لل نةع أل نة ةف ونمعهة  ولكةل لةل  حة  ل     . والمعمرب هنع ال   لو للمن . فنم مح و ل م اً 

ومةةةل وقةةةت سةةةل معل حمةةةى ا ل كملةةةت . مقةةةكلب اإلنسةةةعل سةةةوى أل  منةةةم   ال   سةةة عمم لعلكةةة  إلةةةى ال  نونةةةب
ولةل  رةة  ولةل  رةة  سةوى مةع  سةمح .  ، ومعزا  اإلنسعل ممرطقةًع للمرةفةبم   ل الكم  ومعزا  الكث ة س كم

قلع  اإلنسعل لل  عمم لعلمرةفب الكث ةل. له   والةةوح . ل  القل  س عمم لمنوى  . فمن هذا يا ابني تحذَّر.. وار
 ".للهه  أن م لل لل ي إلةاه ل مع أنع فع( "17:18م (+)11:9كو1)الن ف  رلل لممنم   ك  قئ 

ون حه أل . المرلومعت الكث ةل لل مقل  أح  ، فع  وحكممه وطةقه ال ننعئ ب فك    ص  لنع الرن  المح و  
والمرلومعت منمع كعنت فنى لل مز   للى ننعط  ان  ال ائةل . ال ائةل مق ة ل ننع ب فنى ل  ل ا ب وال ننع ب 
واننع منلوق ل . م  أى قك   مأل ال ائةل سوى  ائةل مثلنع وال  و . وهاه لل ممأل ال ائةل لعى حع  مل ااحوا 
لناا  ا  الوحى . إاًا لل  قلرنع سوى محلب   ....و  محلب . للى صوةل   ال ننعئى فلل  قلرنع سواه 

 وهاا لم  الةوح الن ف أل  سك . س ة النق   معل ًع لناا الس ة وهو س ة الح  ل ل الن ف ولة سنع المس ح 
-:وهنع ن حه .   فى قلولنع  محلب  

فمل  ص  لناه المحلب ( 01:  4أ ) المعرفة المحبة الفائقةأل هاه المحلب  سم نع لولف الةسو   .(0
لال  قع  لننع فعئنب المرةفب أى المى ال مكل إ ةاكنع لعى حكمب ( 02 – 1:  2كو0)  له   أسةاةه كق  س ض 

ل  مل  ماو  هاه المحلب ال  رو   نقغ  لعسئلب مح ةل للرن  ( 2  مل     لقة ب ، و مكل إ ةاكنع فنط لكق
تسألوننى  وفى هذا اليوم ال" فنو فى حعلب فةح وقل  ال  حمعج مرنع لمسعؤالت وهاا مع قعله الس   المس ح 

وة إصحعح وال ول الاى  مكلل لنه الس   المس ح هو  ول حلو  الةوح الن ف وهاا مح( 24:  01 و" . ) شيئا
( . 01 و )  
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أَلنَّ 14. اتَِّق هللَا َواْحَفْظ َوَصاَياُه، أَلنَّ هَذا ُهَو اإِلْنَساُن ُكلُّهُ : َفْلَنْسَمْع ِختَاَم اأَلْمِر ُكلِ هِ 13" -(:14-13)اآليات 

، ِإْن َكاَن َخْيرًا َأوْ   ".َشرًّا هللَا ُيْحِضُر ُكلَّ َعَمل ِإَلى الدَّْيُنوَنِة، َعَلى ُكلِ  َخِفيٍ 

هنةع  نةة ل المعمرةةب لةة ج لةةلط ل الح ةعل الزمن ةةب، أال وهةةو اإللمنةةعا مةة    نةعل  الرةةعلل ومن ةةما الممةة  االةة ي، 
 .ن   الطعلب لوص مه لنو  منوي

سمروا فعلواله لل ه أل إوقع  فلنسم  ولل  ن  . هو نمعل اللح  ال ق   للمعمرب= فلنسمع ختام األمر كله
ل ف منمع أل  كول غن ًع أو فن ةًا، = ألن هذا هو اإلنسان كله. أ اًع و ن ا مع  نوله  سم  لمع  نوله هو

هاا هو ك  لمله وك  لةكمه وك  واملعمه وك  سرع مه وك  ح عمه للى . له مًع أو حن ةًا، المنل أل  منم  
ألن هللا . هممعمنع الوح  إ ولناا  م  أل  كول اإللمصع  لع  ن   المنوي هو . ااةض ل  فم السمعا أ اعً 
هاا لةهعل للى اةوةل أل مكول المنوى هم إنم عةنع، وهاا مع س ح  مقكلب = يحضر كل عمل إلى الدينونة

 .فنو ل ل الحكمب أل مكول أل ننع إلى  ول ال  نونب ول ف إلى ملاات الرعلل. اإلنسعل


