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سفر األمثال ( المقدمة)

مقدمــة األمثال

عودة للجدول

 -1هللا لم يترك طريق إال وسلكه حتى يعلمنا .فنجد الكتاب المقدس قد إشتمل على عدة طرق للتعليم:
أ .القصص :وفيها يعلمنا هللا قصص سقوط وتوبة كثيرين لنتعلم.

ب.الوصايا والشريعة :إذا إلتزمنا بها تتقدس النفس.
ج .النبوات :حينما نرى تحقيقها نؤمن بقوة الكلمة.

د .األناشيد والتسابيح والمزامير :هذه يسهل حفظها لترديدها فنتعلم الصالة.
ه .األمثال :جمل قصيرة تحوى حكمة ملخصة يكون شرحها كالماً كثي اًر.

وهللا استخدم كل هذه الطرق المتنوعة ليتركنا بال عذر إذا َّ
فضلنا طريق الخطية بال توبة.

 -2التعليم باألمثال:

أ .هي طريقة قديمة إستعملها المصريين واليونان والفرس وشعوب أخرى كثيرة.
ب .هي طريقة مباشرة وسهلة للتعليم.

ج .األمثال تعبر عن الشعوب ،فاألجيال تتسلم األمثاال مان القادماخ كخالصاة فكارهم واختبااراتهم وتسالمها
لألجيال التالية .فهي تشكل فكر الشعوب ،بل تعبر عن ثقافة وحضارة هذه الشعوب1( .صم)12:31

د .تستعمل األمثال في الحاوار علاى أنهاا باديهياي ال يناقشاها أحاد .ويحااول كال طاري فاي مناقشاته أن يساتعمل

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

وكأن من يستخدم المثل يقول لآلخر "كيي تناقشني والقدماخ قد قالوا كذا وكذا" (أي.)8:8

ه .وتوجد لدى الشعوب أمثال كلها حكمة فعالً ولكن هناك أمثال شعبية سي ة تفسد عقول الناس ومنها ما إنتشر
مثالً في مصر ويدعو للنفعية واألنانية.

"إن رحي بلد بتعبد العجل حش واديله" ..وهذا المثل ال يمانع في عبادة األوثان.
"إن جالك الطوفان حط والدك تحي رجليك" ..وهل هناك أنانية أكثر من هذا.

ومثل هذه األمثال الساي ة تقساى اإلنساان فاي طرياق الخطياة .ومثال هاذه األمثاال الساي ة أيضااً إنتشاري أمثاال
سي ة وسط الشعب اليهودي( .راجع حز + 33:13حز.)3:18

و .وهللا حتى يحمي عبياده مان تاأثير األمثاال الساي ة المفسادة سام بوجاود أمثاال مقدساة ،أوحاى هللا بهاا بواساطة
روحه القدوس لبعض رجاله في كل مكان .ولنفس السبب تستخدم الكنيسة التراتيل واأللحان والتسبحة لتحماي

شعبها من تأثير األغاني العالمية الهابطة.

 -3أمثال سليمان وأمثال الشعوب
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بعااض الدارسااين ماان نقاااد الكتاااب المقاادس عقاادوا د ارساااي مقارنااة بااين أمثااال سااليمان الحكاايم وبااين األمثااال التااي

جمعوها من بين الشعوب ووجدوا هناك تشابهاً بينهم واستخلصوا من هاذا أن ساليمان ماا كاان ساوى جامعااً ونااقالً

ألمثال الشعوب من حوله ولنرد على هذا نقول اآلتي:

أ -ينسى هؤالخ أن "كل الكتاب موحى به من هللا" (3تي3 + 1::2بط)31:1

ب -هللا لام يقتصار عملاه علاى شاعب اليهااود فقاط ،بال كاان هللا يتعامال ماع كاال الشاعوب فاي كال العاالم ويلقااي
أضواخ بوحي من روحه القدوس على الحقيقة ،فاهلل ال يترك نفسه بال شاهد .ودليل على ذلك:

[ ]1قال أيوب وأصحابه كالماً كله حكمة إلهية عجيبة.
[ ]3بلعام تنبأ عن المسي وهو ليس بيهودي.

ج -و ِجااد بااين الشااعوب نااوعين ماان الحكمااة ،الحكمااة الجياادة المقدسااة وهااذه تقااود لقداسااة الناااس وصااالحهم،
والحكماة الفاسادة النفعياة .ويجاب أن نفهام أن كال حكماة حقيقياة مصادرها هاو هللا (ياع .)11 ، 1::1فاذذا

وجاادي حكمااة جياادة وسااط الشااعوب فمصاادرها هااو هللا .وماان أياان أتااى أيااوب وأليفاااز وبلاادد وأليهااو بكاال مااا

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

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

هذه الشعوب ووسط الشعوب التي إحتكي بها سواخ بالمصاهرة أو بالتجارة .ثم أضيفي لهذه األمثال ذاي
المصدر اإللهي أمثال سي ة مصدرها الخبراي الشخصية لهاذه الشاعوب .ويكاون سابب التشاابه باين أمثاال
سليمان الحكيم الواردة في الكتاب المقدس وأمثال الشعوب راجع إلى:

 )iالروح القدس الذي أوحى لسليمان أن يكتب هنا هاو نفساه الاذي أوحاى لآلخارين وطالماا أن المصادر
واحد في الحالتين وهو الروح القدس سيكون الكالم واحداً.

 )iiسااليمان بااوحي ماان الااروح القاادس إنتقااي ماان وسااط األمثااال الشااعبية التااي للشااعوب األخاارى األمثااال
المقدسة التي أوحى بها هللا أوالً لهذه الشعوب قبل أن يضاي إليها .والرأي األول أرج .

ه -سااليمان بحكمتااه نطااق بأمثااال (2333مثاال) (1ماال .)23:1والااوحي لاام يسااجلها كلهااا .وربمااا كانااي هااذه

األمثال صالحة لوقي سليمان ولمملكته فقط ،أما الروح القدس حين يس ِج ْل في الكتااب المقادس ال يساجل
سوى ما هو مفيد لكل الناس في كل العصاور .ومان هاذا نفهام أن ساليمان حاين كتاب هاذا السافر لام يكان

ح ا اًر تمام ااً فااي أن يسااجل مااا يختاااره ماان أمثااال الشااعوب وال حتااى أن يسااجل كاال مااا كتبااه هااو نفسااه .باال
بوحي من الروح القدس إنتقاي ماا كتِاب هناا ،وهاو الناافع للتعلايم والتاوبيي والتقاويم والتأدياب الاذي فاي البار
بحسب ما رأي الروح القدس الذي أوحي به (3تي. )11 ، 1::2

ااخ آللهتهااا وجاااخي ش اريعة
و -باانفس المنطااق نجااد أن كاال الشااعوب الوثنيااة كانااي تقاادم ذبااا حيوانيااة إرضا ً
موسى تطلب تقديم ذبا حيوانية فهل نقل موسى عان الشاعوب الوثنياة ؟ الصاحي أن فكار تقاديم ذبيحاة
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حيوانية كرمز للمسي ثابي منذ البدخ وهللا علَّم آدم أنه بواسطة الذبيحة يستر ع ْري ْه وغضب من قايين إذ
لم يقدم ذبيحة حيوانية .ومن هنا تسالمي األجياال فكارة تقاديم الذبيحاة الحيوانياة ولكان الشاعوب فاي جهلهاا
ظني أنها بهذا ترضاي آلهتهاا الوثنياة واختفاي مان وساط هاذه الشاعوب الوثنياة فكارة الكفاارة .وجااخ موساى

ليقاادم الفكاار الصااحي وينقيااه ماان كاال الش اوا ب الوثنيااة .وأيض ااً قياال أن موسااى نقاال قصااة الطوفااان ماان

أساطير الشعوب الوثنية ألنهم وجدوا أن قصة الطوفان منتشرة فاي كال العاالم تقريبااً .والصاحي أن قصاة

الطوفان قاد حادثي فعاالً وتناقلتهاا األجياال وماع فسااد البشار بسابب الخطياة دخلاي العباادة الوثنياة لمعظام
الشعوب فتحوري القصة الصحيحة ونسبي آللهة كل شعب وجاخ موسى وبوحي من الروح القدس ليكتب

ما حدث فعالً وينقي القصص المشوهة المنتشرة في كل العالم مقدماً الصورة الحقيقية .وهكذا قدم سليمان

الصورة الحقيقية للفكر اإللهي والحكمة اإللهية إنتقاها من وسط كم ها ل من حكماة الشاعوب وباوحي مان
الروح القدس ولكن بعد أن تنقي واستبعد منها كل فكر شيطاني نفساني دخيل وانتقى منها ما هاو صاال

لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان.

 -1األمثاال فااي هاذا الساافر كلهااا حكماة وقداسااة وتقاادس مان يتبعهااا فهااي باوحي ماان الااروح القادس ،وليسااي مجاارد
خب ا اري سااليمان الحكاايم أو خب اراي أي إنسااان .ولااذلك ففااي بدايااة الساافر نساامع أن مخافااة الاارب رأس المعرفااة

( .)1:1وهذا ما قاله أيضاً أيوب "هاوذا مخافاة الارب هاي الحكماة" (أي .)38:38فاالروح القادس الاذي أوحاى
لسليمان هو نفسه الذي أوحى أليوب .وهو أوحى بهذا لكليهما لنتعلم نحن (3تي + 1::2عب)::13

 -:األسفار الشعرية لها تسلسل رائع :هي خطة إلهية متكاملة مع كل نفس.

أ -أيوب :يقدم عمل هللا مع اإلنسان ليؤدبه ويروضه ليترك بره الذاتي ويمتنع عان أن يبارر نفساه وينساب الخطاأ
هلل ،وياتعلم أن هللا مصادر كال حكماة وأناه ال يخطاا.

ب-

ورافضة للتأديب.

ولكنناا نجاد ان الانفس هناا ماا ازلاي متاذمرة

المزامير :الخطوة الثانية طالما إقتنع اإلنسان بأن هللا هو القادر علاى كال شاا وأن اإلنساان خااطا ،يبادأ
اإلنسااان يلجااأ هلل بااروح االتضاااع والخشااوع ،يلجااأ هلل مصاالياً مساابحاً .وبعااد أن تعلاام اإلنسااان فااي
سفر أيوب أن تموي ذاته نجده في حياة الصالة والتسبي يختبر حيااة القياماة المقروناة بالتسابي

والعبادة والفرح .وفى الضيقة ال تتذمر بل تلجأ هلل .

ج -األمثال:هي حاديث شايق مان الارب ،يوجاه فياه الماؤمن كياي يسالك عمليااً بحكماة فاي هاذه الحيااة ،وقاد أظهار
سليمان هدي هذا السفر في ( .)2 ، 3:1إذاً هذا السفر يرينا كيي نعايش حتاى ال نعثار بال نانج .
ولكن من هو الذى يتعلم الحكمة ؟ هو من تعلم من داود حياة الصالة والتسبي وسط الضيقاي .

د -الجامعة :يخبرنا فيه سليمان الحكيم عن بطل العالم وقصوره عن إشباع النفس .وهذا هو نفاس ماا توصال لاه
بااولس الرسااول (فااى .)8 ، 1:2فكاال نفااس تسااير فااي طريااق هللا بطريقااة صااحيحة البااد وستكتشااي
بطالن هذا العالم وأنه ال شا بل نفاياة إذا ماا قاورن بمعرفاة يساوع المساي  .ونالحاظ أن الانفس التاى

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

وباذلك نجااد أن األساافار الشاعرية تعاارض علينااا طريقااً روحيااً يتبعااه هللا مااع الاانفس البشارية ليصاال بهااا الاارب

لقمة الفارح .فاالنفس البشارية متماردة بطبعهاا بعاد الساقوط وهللا يعلام ذلاك .والانفس المتماردة تميال لفنفصاال
عن هللا ولكن سيكون هذا سابباً فاي غمهاا وحزنهاا وموتهاا نها يااً فاي إنفصاال كامال عان هللا .لاذلك نجاد هللا
يبدأ مع هذه النفس كمؤدب ومعلم ،يؤدب اإلنسان حتى يمتنع عن تمرده ويشعر بحاجته إليه وهذا هو دور

ساافر أيااوب .واذا شااعر اإلنسااان بالحاجااة هلل سيصاالي وهااذا هااو دور ساافر المزامياار .ثاام يااأتي ساافر األمثااال
ليقدم للنفس المجاهدة أسلوباً مثالياً للتعليم فيشرح لها كيي تسلك في العالم .وال يوجد كتااب ناافع للصالواي
بقدر المزامير لذلك استخدمته الكنيسة في صلواي األجبية .وهكذا ال يوجد كتاب نافع للحيااة بقادر األمثاال

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

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

السفر لكل نفس "ال تسعى وراخ الباطل" .ثام ياأتي سافر النشايد وال يشاعر بحالوتاه ساوى مان خضاع لتأدياب
هللا وسلك في حياة الصالة باالمزامير وسالك فاي حياتاه بطريقاة صاحيحة واكتشاي بطاالن هاذا العاالم حين اذ
تتذوق هذه النفس حالوة الحب الناشا عن حالوة التوبة والشعور بالغفران ،حين ذ فقط تتلذذ النفس بعريسها

المسااي  ،وهااذا هااو هاادي خطااة هللا مااع كاال نفااس ،أن تفاارح وتتلااذذ بااه .إكتشاااي بطااالن العااالم هااو نض ا

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

 -:كاتب السفر هو سليمان الملك ابن الملاك داود .وهاو أيضااً نبيااً إبان نباي .وكاان حكيمااً بال لام يكان مثلاه فاي
الحكمة ،وكان غنياً لم يكن مثله في الغنى واتسع سلطانه جداً .ومع هاذا كارس نفساه لد ارساة الحكماة وطلبهاا
وقام بتعليمها للناس .وسليمان سأل هللا أن يعطيه حكمة ليقود شعب هللا فأعطاه هللا حكماة وثاروة  .وبحكمتاه

أدار مملكتااه وحياتااه باال أعطانااا خالصااة حكمتااه لكاال البش ارية ولكاال العصااور فهااو تاااجر بوزنتااه ورب ا كثي ا اًر

لحساب هللا.

 -1وهللا لاام يقتصاار فااي تعاملااه مااع الحكماااخ والملااوك ،باال إسااتخدم هللا العديااد ماان الناااس علااى مختلااي درجاااتهم
لكتابااة الكتاااب المقاادس ،فذختااار هللا عاااموس النبااي الااذي أتااى بااه ماان وراخ الضااأن وكااان يقطااي الجميااز أي

فااالح بساايط واختااار هللا بطاارس ويعقااوب ويوحنااا الصاايادين ،فذختااار هللا الجهااالخ ليخاازي بهاام حكمااة الحكماااخ

(1كو.)33-31:1
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 -8العجيب أن سليمان في نهاية أياماه فعال عكاس ماا كتباه هناا وانحاري عان طرياق هللا ( ارجاع 1مال )11وكاان

هااذا اإلرت ااداد لمل ااك حك اايم ش ااا مح اازن حقا ااً .ولك اان نالحااظ أيضا ااً أن الش اايطان ه ااو م ااالك س اااقط وم اان رتب ااة

الكاااروبيم المملااو ين أعين ااً أي حكمااة ولكننااا لاام نساامع عاان سااقوط مال كااة ماان رتبااة السااارافيم الملتهبااين حب ااً.

فالمحباة ال تسااقط أبااداً (1كااو .)8:12بينمااا المعرفاة تاانفي .وهااذا هااو الاادرس مان سااقوط هااذا الملااك الحكاايم أن
نسااعى للحااب ،حااب هللا وحااب كاال إنسااان قباال أن نسااعى للمعرفااة ،فربمااا حينمااا نحصاال علااى المعرفااة ننااتفي
ونتكبر فنسقط .ولنفهم أنه ليس هناك من هاو محصان ضاد الخطياة فاال داعاي للكبريااخ واالفتخاار بمعرفاة أو
بقوة أو بغني فكل قتلى الخطية أقوياخ (أم .)3::1ومن يظن أنه قا م فلينظر أن ال يسقط (1كو.)13:13

 -3دعاوة ساليمان فاي هاذا الساافر هاي "إقاتن الحكماة" واذا فهمناا أن المسااي أقناوم الحكماة أو اللوغاوس .فالمسااي

هو حكماة هللا (1كاو .)31:1واللوغاوس (الكلماة ياو )1:1يعناى عقال هللا النااطق ،فكياي نقتناي المساي ؟ باأن

نحفااظ وصاااياه (يااو" )32:11إن احبنااي أحااد يحفااظ كالمااي ويحبااه أبااي واليااه نااأتي وعن اده نصاانع من ازالً"+ .

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

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

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

يسهل حتى على األطفال حفظها ،وهللا إستخدمها كما قلنا لتعليم شعبه ،ولكن الشيطان أيضاً اساتخدم هاذه

الوساايلة فبااث فااي العااالم الكثياار ماان األمثااال المضااللة التااي تنااافي روح هللا حتااى تضاالل البشاار عاان معرفااة

الاارب ،وهااذه األمثااال الشاايطانية هااي ماان روح الشاايطان ،لااذلك علااى إباان هللا أن يحفااظ األمثااال ال اواردة فااي
كتاااب هللا المقاادس ويرددهااا ويعماال بهااا وال يااردد األمثااال األخاارى الش اريرة وال يقتاادي بهااا .علااى إباان هللا أن

يحفظ أمثال هذا السفر ويتخذها مرشداً له في سالوكه الياومي فاي رحلاة هاذه الحيااة وهاو علاى أرض الغرباة

فه ااي ص ااالحة للوال اادين واألبن اااخ ،األزواج والزوج اااي ،الس ااادة والعبي ااد ،الرع اااة والرعي ااة ،الت اااجر ،الص ااانع،
الناض  ،الشاب ....لكل أحد.

 -11األمثال الواردة هنا هي بال ترتيب واض بل يمكن اعتبارها مثل كوماة آللاا ثميناة غيار منظوماة فاي سالك
واحااد .ونفااس الموضااوع تجااد عنااه أمثااال متفرقااة عباار الساافر وهناااك ماان قااام بتجميااع األمثااال عاان موضااوع
واحد لدراسة هذا الموضوع ولنأخذ أمثله لذلك-:

االجته ا ا ا ا ا اااد وع ا ا ا ا ا اادم

الكسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال31:13.+13:1: ،1:12 +31:13 +::13،3: +1::،11 :
اإلتكا ا ااال علا ا ااى هللا+3::18 +13:33 +33:33+2:1:،33 +::2 :

الغض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب3::32.+3::33 :
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الحس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد31:33+11:13،13+33:1:+1:1:،18+11:11،33+1::13 :
النميم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة1::3.+ :

العطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااخ21:1:.+1:31+1:31،3+11:32+23:11+22-21:2 :

الخم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار33:3:.+13:33+8:18+3:11+38:1:+12:11+13-13:: :

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

31:3.+

33:32،33 + 11:31

 -13تقسيم السفر:

( )1الحكمة والحث على اقتنا ها وطريق اقتنا ها وبركاي اقتنا ها (ص -1ص)1
طريق اقتنائها= مخافة الرب /قبول تأديب األباخ /الهروب من األشرار/
الحذر من النساخ الشريراي.

بركات اقتنائها= النجاة من األشرار /الحياة في بركة وسالم.
(ص-8ص)3

( )3الحكمة هي األقنوم الثاني ،الكلمة المتجسد

في هذين اإلصحاحين نرى الحكمة كا ن حي عاقل مع هللا منذ األزل

وأنه كان معه صانعاً .وفي هذا الجدول مقارنة بين الحكمة والكلمة.
الحكمة في سفر األمثال
( )32:8منذ األزل ،منذ البدخ

الكلمة المتجسد في العهد الجديد
(ي ا ااو )1:1ف ا ااي الب ا اادخ ك ا ااان الكلم ا ااة (الكلم ا ااة
األزلي).

( )31:8لما ثبي السمواي كني هناك أنا.

(يو )1:1،3هذا كان في البدخ عند هللا.

( )11:8لي المشورة والرأي .أنا الفهم.

(1كاااو )23 ، 31:1يس ااوع ال ااذي صا ااار لناااا

( )23:8كني عنده صانعاً( .هو الخالق).
( )23:8كني كل يوم لذته (لذة اآلب).

حكمة من هللا.

(يااو )2:1ك اال شااا ب ااه كااان وبغيااره لاام يك اان
شا مما كان
(يو )33:2أني هو ابني الحبيب بك سارري
( +يااو( + )31:11أفسااس )::1الكلمااة هااو

االبن المحبوب.

( )2::8ماان يجاادني يجااد الحياااة (هااو واهااب (يو )11::من يؤمن بي فله حياة أبدية.
الحياة).

( )33:8الرب قناني أول طريقه.

(يو )3::11أنا هو القيامة والحياة.

(كو )11:1الذي هو قبل كل شا وفياه يقاوم
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الكل.

( )1:8،1ألعا اال الحكما ااة ال تنا ااادي (الحكما ااة (يو )21:1وقي يسوع ونادى....
تنادي)

( )23:8طوبى للذين يحفظون طرقي

(يو )13:1:إن حفظتم وصاياي تثبتاون فاي

( )::8أتكلم بأمور شريفة.

(لو )33:1كلماي النعمة الخارجة من فمه.

محبتي.

( )::8يا جهال تعلموا فهماً.

(لو )31:13أخفيي عان الحكمااخ ..وأعلنتهاا

( )1:3الحكمة بني بيتها.

(ع ا ا ااب ):-1:2المس ا ا ااي ه ا ا ااو ب ا ا اااني بيت ا ا ااه

( )1:3نحتي أعمدتها السبعة.

(م ا ا ااي )18-1::1:الكنيس ا ا ااة مبني ا ا ااة عل ا ا ااى

لألطفال.

(جسده) وهو الكنيسة

المسا ااي اب ا اان هللا الا ااذي ل ا ااه األرواح الس ا اابعة

(رؤ )1:2والااروح القاادس عاماال فااي األس ارار
السبعة يبنى بهم الكنيسة.

( )3:3ذبح ااي ذبحه ااا .مزج ااي خمره ااا (ذبيح ااة (م ااي )38:3:خ ااذوا كلا اوا ه ااذا ه ااو جسا اادي
كفارية) رتبي ما دتها.
( )2:3أرسلي جواريها تنادي.

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

( )2مجموعة من األمثال لسليمان جمعها هو بنفسه

( )1مجموعة من األمثال كتبها سليمان ونقلها رجال حزقيا
( ):مجموعة أقوال أجور

( ):مجموعة أقوال لمو يل

 -33كاتب السفر

(ص-13ص)31

(ص-3:ص)33
(ص)23

(ص)21

كتااب سااليمان الساافر كلااه فيمااا عاادا اإلصااحاحين األخيارين ( )21 ، 23لااذلك فالساافر كلااه ينسااب لسااليمان.
وسليمان هو الذي أعطاه الرب حكمة وفهماً كثي اًر جداً ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطا البحر .وفاقي

حكمة سليمان جميع بني المشارق ،وكال حكماة مصار ،وكاان أحكام مان جمياع النااس .وهاذه الحكماة مألتاه
وأشبعته وفاضي منه علينا في هذا السفر .فجاخ ترجمة عملية للحياة مع هللا خالل السلوك العملي.

اق أجااور باان ياقااة .وحيااث أن كلمااة أجااور تعنااي
واإلصااحاح  23منسااوب إلااى أجااور باان متقيااة مسااا .وي ْنطا ْ
الجامع وكلمة ياقاة تعناي مفايض بالحقاا ق قاال بعاض المفسارين أن أجاور هاو ساليمان (الجاامع) وياقاة هاو
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داود المملااوخ ماان روح هللا وكانااي مزامي اره نب اواي .ومسااا هااي إساام سااامي معناااه حماال وهااو إباان اساامعيل

(تك )11:3:وقاد يكاون هاو أب لقبيلاة أخاذي اسامه قطناي شامال جزيارة العارب .ومنهاا أيضااً لمو يال ملاك
مسااا واإلصااحاح  21منسااوب إلااى لمو ياال ومعنااى إساامه "مكاارس هللا" واذ ال يعااري ملااك بهااذا اإلساام ظاان
بعض المفسرين أنه اسم آخر لسليمان وظن آخرين أنه ملك آخر لقبيلة مسا.

واذا فهمنااا بحسااب رأي بعااض المفس ارين أن أجااور ولمو ياال همااا أسااماخ رمزيااة لسااليمان يكااون سااليمان هااو

كاتب السفر كله .وعموماً فالسفر ينسب لسليمان فهو كاتب معظم السفر .ومان يظان أن كاتاب السافر كلاه
هاو ساليمان يفسار كلماة مساا علاى أنهاا "وحااي" أو وسايط الاوحي الاذي عان طريقاه أوحاى هللا بهاذه الكلماااي

"تفس ااير آدم ك ااالرك" وس االيمان كمعل اام وحك اايم إس ااتخدم لف ااظ ي ااا إبن ااي كثيا ا اًر ف ااي ه ااذا الس اافر كم ااا يعل اام ابن ااه
وخصوص ااً الساابعة اإلصااحاحاي األولااى وملخصااهم "يااا ابنااي اقتنااي الحكمااة ..إصااإ إلااى حكمتااي" ثاام فااي
اإلصحاحاي  3 ، 8نجد الحكمة هي التي تتكلم ،وتبرز كشخص ،وكأن األب عندما كلَّم إبنه عن الحكمة

إشااتهاها إبنااه فظهااري الحكمااة نفسااها كشااخص أمامااه ،وباادأ اإلباان يساامع الحكمااة نفسااها تااتكلم .ونفهاام أن
المتكلم في اإلصحاحاي  1-1هو اآلب يكلمنا عن اإلبن وفي اإلصحاحاي  3 ، 8يتكلم اإلبن نفسه ،بال
أن اآلب تكلم معنا في إبنه وقال "هاذا هاو ابناي الحبياب لاه اسامعوا" ثام تاأتي اإلصاحاحاي  33-13وفيهاا

أمثاال عديادة ،هاي وصاايا المسااي وتعاليماه ،هاي تعااليم الحكماة ،ماان يتبعهاا يصاير حكيمااً ومان ال يتبعهااا

يصير جاهالً وأحمق .وكلمتي جاهال وأحماق يتكارران كثيا اًر فاي سافر األمثاال ويشايران لمان يارفض وصاايا
هللا وتعاااليم المسااي الااذي أرسااله هللا "الااذي صااار لنااا ماان هللا حكمااة وب ا اًر وقداسااة وفااداخ" .ماان ي ارفض هااو

الجاهاال وماان يصاار علااى ال ارفض والعناااد هااو األحمااق .أمااا ماان يسااتجيب ويس امع فيااتعلم الحكمااة يساامى
حكيماً .والبد أن نفهم أننا في العهد الجديد لنا الروح القدس وصوته يدعونا ألن نسمع بل يعطي معونة لاو

قاارري أن أساالك فااي طريااق هللا وبااذلك أصااير حكيمااً فهااو روح الحكمااة والمشااورة .وهااذه األمثااال (ص-13

ص )33تكون مرشد لكل واحد يطلب هذه الحكمة.

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

اإلنسان اآلن.

ثاام يااأتي إصااحاح ( )21وفيااه نجااد كااالم لمو ياال ملااك مسااا أي ماان هااو هلل أو المكاارس هلل وساايط الااوحي
ويعطي نصيحة لكل مان يرياد أن يكاون حكيمااً أي يساتجيب لوصاايا هللا ،هاو وصاايا الكنيساة ألوالدهاا .ثام
مواصفاي المرأة الكاملة أي الكنيسة أو النفس الحكيمة التي إستمعي ونفذي الوصايا أي عروس المسي .

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

بين تعاليم السيد المسيح وسفر األمثال:
قارن

( )1أم)1 ، ::3:

مع

(لو)11-1:11
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( )3أم)11:11

(مي)31-31:1

( )1أم)1:23

(يو)12:2

(لو)13:13

( )2أم)1:31

ففاي ( )1الكااالم عماان يحبااون الجلااوس فااي المتكااآي األولاى .وفااي ( )3نجااد الكااالم عاان الحكماااخ والجهااالخ
وبي ا ااوتهم  .وف ا ااي ( )2مث ا اال الغن ا ااى الغب ا ااي  .وف ا ااي ( )1المس ا ااي يجي ا ااب ع ا اان تس ا اااؤل أج ا ااور .ه ا ااذا وف ا ااي

(مي )13:11يقول المسي عن الحكماخ الذين يطيعونه "الحكمة تبرري من بنيها".

وقد إستخدم ربنا يسوع المسي في أمثاله نفس الطريقة التعليمية الموجودة في سفر األمثال بالضبط .فكلمة
مثاال بالعبريااة هااي نفااس الكلمااة اليونانيااة المسااتخدمة ،فكااان المسااي يكلمهاام بأمثااال  ،وهاام بساابب عماااهم

الروحاي ال يفهماون (مار .)12-13:1فكاان المساي يقادم كال شاا يتصال بملكاوي هللا إلاى أول اك الاذين ال
يقبلوه في صورة ألغاز) وربما يكون هذا ليدفعهم للتفكير والتأمل وربما قادهم التفكير لقبول المسي .
بين تعاليم تالميذ المسيح وسفر األمثال:
كما أحب المسي سفر األمثال وأخذ منه بل أخذ طريقته في التعليم هكذا صنع تالميذه
قارن

()1::1

مع

(رو)1::2

(رو)1::13

()1:31

()11:2،13

مع

(عب+ )::13،:

()12:11

مع

()13:13

مع

(يع)::1

()12:11

مع

(1بط)3:2

()31:3:

مع

(1بط)11:1،18

()1:1:

مع

(1بط)12:2

()1:2

()21:2

()21:11

مع
مع
مع

(رؤ)18:2
(1بط)8:1

()11:3:

مع

(3بط)33:3
(رو)11:13

()12:11
()31:31

مع
مع
مع

(يع)12:1

(1تس)1:::
(1بط)11:3

(رو)33:13
 -1:كونوا حكماء كالحيات

"هذا الجزخ من محاضراي لقداسة البابا شنوده الثالث"

يخطا من يظن أن اإلنسان الروحي هو إنسان يسلك بال عقال (أو كماا يقولاون فاي اللغاة العامياة "هلهلاي"

أو "ماشي بالبركة" ،ألن المسي يمدح الحكمة فيقول "كونوا حكماخ كالحياي" بل مدح المساي وكيال الظلام
إذ بحكمااة فعاال" (لااو .)8:1:وعلينااا أن نااتعلم الحكمااة ،باال إن وجاادنا حكمااة لاادى أي إنسااان حتااى لااو كااان
عدواً لنا أن نأخذها منه .والحظ أن المسي مدح وكيل الظلم ألنه تصري بحكمة باالرغم مان الشارور التاي

كانااي فيااه .وفااي إختيااار الشمامسااة إختاااروا أناس ااً مملااو ين ماان الااروح والحكمااة .وخاادام هللا إن كااانوا غياار
حكماخ يفسدون العمل .وبولس الرسول يقول أما نحن فنتكلم بحكمة بين الكاملين .وقول الكتاب .إختار هللا
جهااال العااالم لاايس معناهااا أن الكنيسااة ال تجمااع سااوى الجهلااة  ،ولكاان معناهااا أن هللا يختااار الااذين مهمااا

أعطاااهم يقفااون أمامااه كجهااال .ولقااد إشااتهر عاان األقباااط أنهاام "مكااارين" وليس اوا ه ام بمكااارين باال حكماااخ .
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وعلينااا أن نحااتفظ بمي اراث أبا نااا .ولاانالحظ أن كااون اإلنسااان لاايس حكيم ااً فااي عينااي نفسااه تجعلااه يطلااب
المشورة ،بل أن المشورة نوع مان وساا ل الحكماة ،ومان ال يساتمع المشاورة فهاو مغارور فاي نفساه ،فاال تكان

حكيماً في عيني نفسك ،بل أطلاب دا مااً أن تاتعلم شااع اًر أناك ال شاا .فذناه توجاد طارق تبادو لفنساان أنهاا

مستقيمة وعاقبتها طرق الموي .وهاذه العباارة كررهاا ساليمان الحكايم مارتين ألهميتهاا (أم)3::1:+13:11

فكل إنسان متكبر مغرور يكون معجباً بالطريق الذى يسلك فيه ويحاول أن يبرهن أنها أحسن طريق .لذلك

ينبااه الحكاايم علااى ضاارورة وج اود مرشااد نسااتمع منااه ولمشااورته (أم .)1::13وعموم ااً فالهراطقااة والشااباب

الطا ش يرون كل منهم أن طريقه هي الطريق المستقيمة.

 -1:سفر األمثال هو سفر سلوكي يسااعد علاى ضابط وتوجياه سالوك اإلنساان أثنااخ حياتاه اليومياة ،لاذلك إعتااد
بعااض الناااس علااى ق اراخة إصااحاح يومي ااً منااه خصوص ااً أنااه ( )21إصااحاح خاصااة أن العااالم يااؤثر فينااا
بمباد ه وفساده فنحتاج لكلمة هللا التي توجهنا لتصحي مسارنا أو ما أسماه بولس الرسول تجديد الذهن فال

ننحري وراخ مبادئ العالم الفاسدة.

 -11دعااوة ساافر األمثااال ألن نقتنااي الحكمااة ونتمسااك بهااا ،هااي ذاي النغمااة التااي نجاادها فااي ساافر النشاايد ولكاان
بصورة أخارى .فعاروس النشايد (الانفس البشارية) حينماا وجادي عريساها (المساي ) قالاي "أمساكته ولام أرخاه"

(نش .)1:2ونالحظ أن المسي هو نفسه الحكمة أو أقنوم الحكمة المتجسد .والتمسك بالمسي يماأل الحيااة
حكمااة ويعطينااا الااروح القاادس أن ناارى التصااري السااليم باال يعيننااا فااي كاال ق ارار ليكااون ق ارار صااحي  ،أمااا

اإلرتااداد عاان المسااي فهااو جهاال ،واإلصارار والعناااد فااي هااذا اإلرتااداد هااو الحماقااة "ديماااس تركنااي إذ أحااب

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

 -18في قراخة األمثال ينبغي عدم التقيد بالحري بل الفهم الروحي لمعنى المثل فمثالً:

أ -هــالا المســاكين فقــرهم ( )1::13فهاال معنااى هااذا أن كاال فقياار ساايهلك .وقااارن مااع ( . )3:23ففااي
( )3:23نجد أن الفقر والغني كالهما خطير ،فالمسي حذر من أن دخول جمل مان ثقاب إبارة أيسار
من دخول غني إلى ملكوي السمواي ولكنه كان يقصد المتكلين على أموالهم كما شرح السيد المسي

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

ساخطا على وضعه متاذم ار علاى هللا الاذى لام يجعلاه غنياا مثال هاؤالخ األغنيااخ  ،بال ربماا يحااول أن

يحصاال علاى المااال بطاارق ملتويااة (أم1( + )3:23تااي .)13 ، 3::وهااذا هااو الفقاار المهلااك الااذي ال
يكتفي فيه صاحبه بما عنده ويقنع ،هو الفقر الذي يشتهي ويجعل صاحبه ال يعتمد على هللا .وأيضا

لو كان الفقير متكاسال ال يريد ان يعمل فهو سيهلك  ،وهذا سنراه عبر السفر أن سليمان ال يقبل هذا
الكسالن.
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مخافة الرب تزيد األيام أما سنو األشرار فتقصر ( )31:13وهذه أيضاً ال يمكن تطبيقها حرفياً فهابيل ماي

صغي اًر  ،وعاش قاتله كثي اًر .ويوناثان القديس وشاول الملك الشرير ماتا سوياً ويوناثان هو إبن شاول .ولكن نفهم
هذه اآلية كما نفهم الوصية أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على األرض التي يعطيك الرب إلهك ،أي بمعني

البركة .فتكون أيام خا ي الرب كلها بركة هنا على األرض وفي السماخ ،والسماخ هى األرض الجديدة التي

سوي يعطينا الرب إلهنا في الحياة األخرى والتي يحيا فيها اآلن الشهيد العظيم أبانوب الذي استشهد وماي
وعمره 13سنة فقط ....وهكذا نفهم آياي هذا السفر.
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اإلصحاح األول

عودة للجدول

3
ِِ ِ ِ
يل" :
ال ُسلَ ْي َم َ
ان ْب ِن َد ُاوَد َملا إ ْس َرائ َ
آية ( " -:)3أ َْمثَ ُ
أمثــال= كلمااة مثاال مشاتقة ماان فعاال معناااه يحكاام .وأتااي هاذه الكلمااة ألول مارة فااي (تااك" )18-1::1النااور األكباار

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

سليمان بن داود ملا إسرائيل= هو رمز للمسي فهو مشهور بالحكمة وهو إبن داود وهو ملك إس ار يل .والمسي
هو أقنوم الحكمة المتجسد كذبن لاداود ليملاك علاى كنيساته إسا ار يل الحقيقياة بال كلماة ساليمان تعناي مان يحياا فاي
سالم والمسي هو ملك السالم .وكاني أيام سليمان كلها سالم .ولنالحظ أن داود بعكس سليمان كاني أيامه كلها
حااروب وداود اشااتهر بكتابتااه للمزامياار .وحياتنااا هااي مازي ماان أيااام يسااودها السااالم وأيااام أخاارى تسااودها الحااروب
واآلالم .فلنتعلم من سليمان حينما تسود حياتناا فتاراي ساالم أن تكاون هاذه الفتاراي للتعلايم والتأدياب  .ولناتعلم مان

داود أنه حينما تسود حياتنا األالم والحروب أن نصلي (يع ، )12::ليملك المسي علينا كل أوقاي حياتنا.
ـق و ِ
ِ
اآليات (2" -:)5-2لِمع ِرفَ ِة ِح ْكم ٍة وأ ََد ٍبِ .إل ْدر ِ
اا أَق َْو ِال ا ْلفَ ْهِم3 .لِقُ ُب ِ
ول تَأ ِْد ِ
ام ِة.
يب ا ْل َم ْع ِرفَة َوا ْل َع ْد ِل َوا ْل َح ِِّ َ ْ
َْ
َ َ
َ
اسسـتقَ َ
5
اب مع ِرفَ ًة وتَد ُّب ار .يسمعها ا ْلح ِكيم فَي ْزد ِ
ِ
ِ ِ4
اءَ ،و َّ
ير" .
ب تَ ْد ِب ًا
الش َّ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
يم َي ْكتَس ُ
ال َذ َك ً
لتُ ْعط َي ا ْل ُج َّه َ
اد ع ْل ًماَ ،وا ْلفَ ِه ُ
نجااد هنااا عشاار كلماااي (حكم اة /أدب ..تاادبر) وهااي صاافاي يحصاال عليهااا كاال ماان يتغااذى علااى د ارسااة كااالم هللا
ويعيش به ،وهي بالعدد عشر لتناظر العشر وصايا.

 .1لمعرفــة حكمــة= الحكمااة هنااا ليسااي ذكاااخ اإلنسااان أو مهارتااه .باال هااي حكمااة إلهيااة يعطيهااا هللا .وهااو شااا
عجيب أن يضع هللا حكمته تحي طلب اإلنسان ،ألجل راحته وساعادته وحتاى تقاوده بأماان وساط إضاطراباي
العااالم ،وهللا ساام بكتابااة هااذا القاادر ماان أمثااال سااليمان ال ا 2333لتعلاايم األجيااال المتعاقبااة ماان الكنيسااة كيااي
تسلك في حكمة وتميز بين األشياخ (في.)13:1

 .3أدب= ونفااس الكلمااة ترجمااي تأديــب وقااد وردي فااي هااذا الساافر 3:م ارة .وهااي تعنااي التعلاايم بطريااق التأديااب
(عب.)::13

 .2الفهم= تعني التمييز.

 .1تأديب المعرفة= تعني الاتعلم عان طرياق اإلختباار ساواخ إختبااري أناا الشخصاي أو إختبااراي غياري (قصاص
اي المصااير الساايا للخاااطا فااأتعلم أن للخطيااة
الكتاااب المقاادس والسنكسااار ،باال ربمااا تعنااى أيضااً أن أرى بعينا َّ
عقوبة مؤلمة فأتوب) .وبنفس الفكر إن لم أتعلم من قصص الكتاب المقدس وال من تبكيي الروح القدس على
خطيتي وال من مشاهداتي لمصير األشرار ،هنا يلجأ هللا ألسلوب التجارب المؤلمة حتى يستيقظ اإلنساان مان
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غفلتااه ويصااب معنااى تأديااب المعرفااة هااو الحصااول علااى المعرفااة عاان طريااق التأديااب( ،مثاال مجاعااة االباان

الضال) .

 .:العدل= " JUSTICEالحكم بدون تحيز"

 .:الحق= " JUDGMENTإتخاذ قرار بعد تمييز األمور"
 .1اسستقامة= كلمة تشير للمبادئ القويمة.
 .8تدبر= تفكير سليم في المشاكل.

 .3الذكاء= القدرة على إكتشاي ما في اآلخرين.

 .13معرفة= أي علم = معلوماي ذاي طابع سليم.

لتعطي الجهال ذكاء= كلمة جاهل هنا تشير لفنسان عاديم الخبارة وهاذا يكاون معرضااً لكال تاأثير .ولكان بد ارساته

لهذا السفر ودراسة كلماة هللا عمومااً ال يعاود يخطاا ويبادأ ياتعلم ،وحتاى أبساط النااس فاي معرفتاه قاادر أن يساتفيد

ماان هااذا الساافر ،والشاااب المناادفع يكتسااب حكمااة الشاايو  .يســمعها الحكــيم فيــزداد علمـاً= ساافر األمثااال الااذي هااو

بوحي من هللا ال ينفع الجهال والشباب فقط بل هو نافع أيضاً للحكماخ فيزدادون حكمة ،وهاذه طبيعاة تعااليم كلماة

هللا (1كو .)1 ، ::3والحكيم حقاً هو من يشعر بذستمرار أنه في حاجة ألن يعري المزيد (1كو .)18:2هذا كما
يقول المثل المعري "يعيش المعلم يتعلم"  ،ونجد أصل المثل هناا  .وأماا الحكايم فاي عيناي نفساه فهاو جاهال ألناه

يشعر أنه أعظم من أن يتعلم .نهلوالعكس فالحكيم حقيقة يشعر في نفسه أنه جاهل ويريد أن يتعلم ،فطابع الحكيم

هو أنه على استعداد دا ماً أن يتعلم .الفهيم= هو من إكتسب فهماً وتميي اًز صحيحاً ونما إدراكه بما يسمعه ويقبله

ماان أقاوال الحكمااة .تــدبير= مشااوراي حكيمااة وقااوة للتمييااز .يكتســب تــدبي ارً= فااي الساابعينية مترجمااة "يصااير ماادير

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

ام ِ
اء و َغو ِ
ِ
ِ ِ6
ض ِه ْم" .
آية ( " -:)6لفَ ْهم ا ْل َمثَ ِل َواللُّ ْغ ِز ،أَق َْو ِال ا ْل ُح َك َم َ َ
اللغز= الكلمة األصلية تحمل معنى "إستخدام كناياي ومجاز للسخرية من شخص أو تأنيبه لدفعاه علاى أن يتارك
ويتخلى عن طريقه الشرير .وهي نفس الكلمة التي إستخدمي في أمثال المسي لليهود" (راجع ماي1: ، 11:12

 +ياو . )1::13غوامضهم= الكاالم غيار الواضا ( ارجاع أع .)23-31:8 +38-31:18والمساي لام يكان يكلام
اليهود سوى بأمثال أو ما يسمى ألغاز أي كالم يستخدم فيه الكناية  ،وهذه الطريقة تدفع من يسامع ليفكار ويتادبر
أمااوره  ،وهاام لقسااوة قلااوبهم لاام يفهم اوا  ...لماااذا ؟ هاام كااانوا قااد إتخااذوا ق ا ار ار ولاام يقبل اوا حتااى أن يفكااروا  ( .ارجااع
مي + 21:12مر + 21:1يو + ::13يو .)33 ، 3::1:ونأخذ مثاال من األمثال الدارجة لفهم المقصود "اللى
يشيل قربة مخرومة تخر على ظهره" والمعنى أن عملك الخاطا سيجلب عليك أني الضرر .

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

هللا .وهكااذا شاارح فيلاابس الكتاااب للخصااي الحبشااي وهااذا مااا ينبااه بااولس تلميااذه تيموثاااوس أن يعملااه فيفصاال كلمااة
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الحق باالستقامة (3تي )1::3فهناك كلماي صعبة كتبها بولس الرسول وأسااخ البساطاخ فهمهاا(3باط .)1::2أماا
المتقدمين فهم يقارنون الروحياي بالروحياي.

7
ون فَي ْحتَ ِقر َ ِ
ِ
ب".
آية (َ " -:)7م َخافَ ُة َّ
ْس ا ْل َم ْع ِرفَ ِة ،أ َّ
الر ِِّ
ون ا ْلح ْك َم َة َواأل ََد َ
ب َأر ُ
َما ا ْل َجاهلُ َ َ ُ
اعار للسافر كلاه ومبادأه األساساي .وكلماة رأس تفياد نقطاة اإلبتاداخ
مخافة الرب رأس المعرفـة= تعتبار هاذه اآلياة ش اً

والجوهر .فبدون معرفة الرب اإلله ومخافته ال يمكن البدخ بذكتساب الحكمة ،التي تقدم إرشاداً للحياة كلها .ونفاس

هااذا الشااعار مكاارر ثانيااة فااي( )13:3مااع فااارق طفيااي فااي الكلماااي( .و ارجااع إش ): - 1:11حيااث تباادو معظاام
الهباي هنا كصفاي المسيا وثمرة حضور روح هللا.

الجـــاهلون= هاام ذوي القلااوب الفاساادة والطاارق واألفكااار الفاساادة الرافضااين فااى عناااد طاعااة وصااايا هللا .وها اؤالخ
يحتقرون الحكمـة واألدب= مان يعاناد ويارفض تنفياذ الوصاية هاو غيار مهاتم بذقتنااخ الحكماة و ارفاض أن يتاأدب ،
هو يسعى وراخ شهوته وال يفكر أن هناك إلهاا يعاقاب مان يخاالي وصااياه  ،ومثال هاذا اإلنساان ال يوجاد فاى قلباه
مخافة هللا أو هو ال يفكر أن هناك يوما للدينونة  ،فمن يخاي هللا يحترم وصاياه .ولكن لماذا أعطانا هللا الوصايا
 ،هل ليتحكم فينا ويقيد حرياتنا كما يقول الجاهلون ؟ بالرجوع لفصحاح  33من سفر حزقيال نجد أن هللا يعتبر

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

لهاذا  ،ويعاري أن عكاس هاذه الوصاايا يساقطنى فاى ياد الشايطان فيساتعبدنى  .ونالحاظ أن محباة هللا تنساكب فاي

قلوبنااا بااالروح القاادس  ،والااروح القاادس هااو أيضااً الااذي يبكااي علااى الخطايااا .وباادون حااب فااال طاعااة "وماان يحبنااي
يحفاظ وصااياي" والعكاس فمان ال يخاااي هللا ومان ال تكاون عيناه علاى وصااايا هللا لينفاذها لان يعاري معناى الحااب

ولن تنسكب محبة هللا في قلبه فيزداد جهالً .وسفر األمثال يؤكد في هذه اآلية التي هي شعار السافر كلاه ،أناه ال

معرفة حقة بعيداً عن مخافة الرب.

ولاانالحظ أن ماان يقاارر أن يحيااا فااي مخافااة الاارب ساايحفظ وصاااياه عاان خااوي ورعاادة ماان العااذاب االباادي  .وماان
يطيع الوصايا سيصير غير مقاوم لعمل الروح القدس .حين ذ سيمأله الروح القدس -:

 -1الروح القدس هو روح الحكمة  ،حين ذ سيمتلا االنسان حكمة .

 -3الروح القدس يسكب محبة هللا في قلوبنا ( رو  ) : : :حين ذ سننفذ الوصايا بسهولة عن حب (ياو32 : 11
).

 -2كلما نما االنسان في حفظ الوصية يزداد إمتالخ  ،وبالتالي سيزداد محبة هلل وسيزداد حكمة .
 -1اإلمتالخ من الروح القدس يجعل تنفيذ الوصايا سهال ...وذلك النه يبكي لو اخطأنا

( يو  )8 : 1:ويعين ضعفاتنا فنطيع الوصايا بسهولة ( رو ) 3: : 8وذلك ليس بالضغط ولكن باإلقناع (

إر  ) 1 : 33وهللا هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل
( في . ) 12 : 3
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ِ8
ِ
ِ
ُم َا9 ،ألَنَّهما ِإ ْكلِيل ِنعم ٍة لِ أر ِ
ِ
ْس َاَ ،وقَالَ ِئ ُد
ياَ ،وسَ تَْرفُ ْ
يب أَِب َ
اآليات ( " -:)9-8ا ْس َم ْع َيا ْابني تَأْد َ
ض َش ِر َ
يع َة أ ِّ
ُ َْ َ
َُ
لِ ُع ُن ِق َا".
نجد هنا المبدأ الثاني للمعرفة وهو طاعة الوالدين .والمبدأ األول هو مخافة هللا .وطاعة الوالدين هي وصية من
الوصااايا العشاار وهااي أيض ااً تعلاايم للعهااد الجديااد " ارجااع (أي + 3::كااو + 33:2لااو .):1:3وناارى فااي الكتاااب

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

اإللهي .وفي (3تي )3:2يضع الرسول عدم طاعة الوالدين في قا مة عالماي إرتداد األيام األخيرة.

ولنقااارن بااين التعاااليم السااماوية التااي جاااخي فااي الكتاااب المقاادس وبااين تعاااليم الشااعوب التااي لهااا سااماي الحكمااة

العالمية البشرية  ،فالفرس والرومان كانوا يعلمون بوجوب طاعة األب فقط.
إسمع= معناها أ ِط ْع .شريعة= أي تعليم (تث )1::23+13:11+1::+3:1نارى هناا مااذا يجاب أن يعلام األبااخ
أبنا هم .فطاعة الوالدين واجبة إذا كاني تعاليمهم في ضوخ مخافة هللا.
يا إبني= سليمان كمعلام للحكماة يخاطاب شاعبه ومساتمعيه وكال قاارئ بلقاب ياا إبناي وهاذه الطريقاة إتبعهاا معلماي

الحكمااة .وقااد وردي فااي هااذا الساافر  3:م ارة س اواخ بصاايغة الفاارد كمااا وردي هنااا أو بصاايغة الجمااع "أيهااا البنااون
 ."1:1وهذا أسلوب رقيق في التخاطب وقد إستعمل حزقيا نفس األسلوب في (3أي.)11:33

إكليـل نعمـة= نعماة أي جمااال أو حلياة والقال اد رماز للجمااال (ناش )13:1وللسالطان (دا )1::وهكاذا علينااا أن ال
نشااعر بفخاار أو مجااد فااي شااا عااالمي ،باال المجااد الحقيقااى هااو فااي طاعااة وصااايا هللا .والمعنااى هنااا أن ماان يطيااع
وصية إكرام الوالدين ستكون البركة التى يعطيها هللا له فى حياته ظاهرة لكل إنسان كذكليل على رأسه .

ويبدأ من هنا  33درساً في الحكمة:

 -1تجنب أصدقاخ السوخ ()13-8:1
 -3طلب الحكمة بجدية ومكافأتها ()3-1:3
 -2ثق وأطع ()13-1:2

 -1مسراي الحكمة ()33-11:2

 -:مظاهر الحكمة ونتا جها ()2:-31:2

 -:سليمان تعلم الحكمة من أبيه ()3-1:1
 -1ضرورة كراهية الشر ()13-13:1

 -8ضرورة االلتصاق بالخير ()31-33:1
 -3الحكمة في العالقاي بين الجنسين ()32-1::

 -13تحذير من بعض التصرفاي الخاط ة ()13-1::
 -11تحذير من خطية الزنى ()2:-33::
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 -13خطورة الزنى ()31-1:1

 -12الحكمة تقدم نفسها ()2:-1:8
وفااي اإلصااحاح الثااامن نجااد الاادروس تصاال إلااى ذروتهااا ،ونجااد هنااا درس ااً فيااه الحكمااة تتشخص ان  ،أى تصااب

شخصااا فااي شااخص المسااي وتكماال الصااورة فااي اإلصااحاح التاسااع بااأن يقاادم المسااي نفسااه ذبيحااة باال يقاادم نفسااه
مأكالً ومشرباً .وتختتم الدروس في اإلصحاح التاسع بملخاص مقاارن باين الحكماة والجهالاة  .ونارى وليماة يقيمهاا
كالهما يدعوان لها البشر .وكل منا حر في أن يستجيب ألحدهما.

31
ضِ33 .إ ْن قَالُواَ « :هلُ َّم مع َنا لِ َن ْكم ْن لِلدَِّم .لِ َن ْختَ ِ
ف
اآليات (َ " -:)39-31يا ْاب ِنيِ ،إ ْن تَ َملَّقَ َا ا ْل ُخ َ
طاةُ فَالَ تَْر َ
ََ
ُ
ين ِفي ا ْلج ِب33 ،فَ َن ِج َد ُك َّل ِق ْني ٍة فَ ِ
َحياء َكا ْله ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ 32
ِ
اخ َرٍةَ ،ن ْمألَ ُب ُيوتََنا
احا َكا ْل َها ِب ِط َ
اوَيةَ ،وص َح ً
ُ ِّ
َ
ل ْل َب ِريء َباطالً .ل َن ْبتَل ْع ُه ْم أ ْ َ ً َ
34
ِ
ون لَ َنا ج ِميعا ِكيس و ِ
اح ٌد»َ 35 .يا ْاب ِني ،سَ تَ ْسلُ ْا ِفي الطَّ ِري ِ
ق َم َع ُه ْمِ .ا ْم َن ْع
يم ًة .تُ ْل ِقي قُْر َعتَ َا َو ْس َ
ط َناَ .ي ُك ُ
ٌ َ
َ ً
َغن َ
ِ 37
ِ
ِ
ب َّ
َن أ َْر ُجلَ ُه ْم تَ ْج ِري ِإلَى َّ
الش َب َك ُة ِفي
ِر ْجلَ َا َع ْن َم َسالِ ِك ِه ْم36 .أل َّ
صُ
الش ِِّر َوتُ ْس ِرعُ ِإلَى َس ْفا الدَّم .أل ََّن ُه َباطالً تُْن َ
39
38
ق ُك ِِّل ُمولَ ٍع ِب َك ْس ٍبَ .يأْ ُخ ُذ
ون ألَ ْنفُ ِس ِه ْم.
َع ْي َن ْي ُك ِِّل ِذي َج َن ٍ
اح .أ َّ
َ
هك َذا طُُر ُ
ون لِ َدِم أَ ْنفُ ِس ِه ْمَ .ي ْختَفُ َ
َما ُه ْم فَ َي ْك ُمنُ َ
َن ْفس م ْقتَِن ِ
يه".
َ ُ

هو درس تحذير من المعاشرات الرديئة:

إن تملقــا الخطــاة= فالش ارير يحاااول إغ اراخ صااديقه البساايط كمااا أغااوي الحيااة أمنااا ح اواخ .لنختــف للبــريء= أي
نتاربص للبااريخ ألذيتااه .نبــتلعهم أحيــاء كالهاويــة= أي نفترسااهم أحياااخ ،كمااا تقااع فريسااة فااي الحف ارة التااي يحفرهااا
صحاحا َكا ْلها ِب ِط َ ِ
ِ
ب = صحاحا أى بكل ما عندهم من ممتلكاي فال نفقد شا مما يمتلكون .
الصيادَ .و َ ً
ين في ا ْل ُج ِِّ
َ
أرجلهم تجري إلى الشر= كناية عن شدة رغباتهم وشاوقهم إلاى فعال الشار .قنيـة فـاخرة= هكاذا كال إنساان عاالمي
شرير يتصور أن ما يحصال علياه هاو قنياة تماأل بيتاه ،بينماا أن ماا يجاب أن نعرفاه ويعرفاه كال إنساان روحاي أن
العااالم باطاال ومااا نمتلكااه مااا هااو إال تاراب ،باال أن مااا نمتلكااه بواسااطة الظلاام مااا هااو إال نااار تحاارق مااا هااو موجااود

عندنا أصالً .تلقـي قرعتـا وسـطنا= يشارح ساليمان هناا أن الغواياة تبادأ بادعوة بسايطة مان األشارار لناا ،أن نكاون

معهم ونعيش معهم .ثم تكون لنا معهم شركة= كيس واحد= وهاذا الكايس يجاب أن يكاون ممتلاا لننفاق مناه علاى

ملذاتنا .ولكن كيي نمأل هذا الكيس= نكمن للدم= أي نقتل األبرياخ لنسرق منهم ما يمتلكونه.

وسليمان هنا يدعو العتزال الشر واألشرار فال يكون لناا قرعاة معهام وال أي شاركة وال كايس واحاد (رؤ: ، 1:18

 +إش )11::3ومع من تكون لنا شركة = اإلجابة هي في (أع . )11-13:3وكال مفتاوح العيناين سايرى شاباك
األشرار في محاوالتهم إغوا ه ،فاألشرار يحبون غواية اآلخرين ليكونوا جماعة شريرة ،فالخاطا يحب الصحبة في

طريقه الشريرة ،وطريقهم في هذا غواية األبرياخ البسطاخ .ودعاوة ساليمان هناا أن نمتناع عان الخطاوة األولاى وهاي
أن ال نقبل صحبة األشرار واال تبع ذلك خطواي كثيرة مخيفة في طريق اإلنحادار إلاى هاوياة الشار .ولانالحظ أن
السلوك في طريق الشر يشبه اإلنحدار على تل ألسفل ،وال شا يستطيع أن يوقي المتدحرج ،بل هو كلما إنحدر

ألسفل تزيد سرعته ويزداد إقترابه للهاوية ،وهل يقي الشرير أو يتحذر من العواقب الساي ة لبااقي األشارار؟! أباداً!!
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فهو يندفع باألكثر وذلك ألنه يصب غير قادر على ذلك بينما هو يهوي ألسفل التل .ألنه باطالً تنصـب الشـبكة

في عيني كل ذي جناح= الطا ر المفتوح العيناين يارى الشابكة المعادة الصاطياده فيهارب منهاا مساتخدماً فاي ذلاك

جناحي اه القااويين .والحااظ أن هللا يعطااي بصاايرة ألوالده ياارون بهااا الشااباك المنصااوبة لهاام ويعطاايهم أجنحااة ليهربااوا

(األجنحة هي حياتهم السماوية التي يرفضون بها الشر) .أما هم فيكمنون لدم أنفسـهم= أي يكاون إنادفاعهم فاي
مؤامراتهم الشريرة إلهالك األبرياخ هو إندفاع نحو هاويتهم وهالكهم هم أنفسهم ،أي أن الشرير سيمساك فاي نفاس

الشاابكة التااي ينصاابها للبااريخ (هامااان صاالب علااى الصااليب الااذي أعااده لمردخاااي البااار)  .يأخــذ نفــس مقتنيــه=

الكساب الشارير يهلااك نفااس الااذي إقتناااه بطريااق شارير (1تااي .)13 ، 3::وطريااق فاات العينااين هااو كلمااة هللا التااي
تضا الطريق فال نبدأ في اإلنحدار للهاوية .ولنرى التسلسل في اإلنحدار الذي ينتهي بدمار األشرار.

 -1صداقة األشرار  -3قبول غوايتهم (تملقهم)  -2يكون وجودنا معهم (قرعتنا)
 -1شركة معهم (كيس)

 -:إغراخ المال (قنية فاخرة)

 -:نكمن للدم (قتل)

ِ
ص ْوتَ َها23 .تَ ْد ُعو ِفي ُر ُؤ ِ
ار ِجِ .في َّ
الش َو ِ
اآليات (21" -:)33-21اَْل ِح ْك َم ُة تَُن ِادي ِفي ا ْل َخ ِ
َس َوا ِ
ق،
وس األ ْ
ار ِع تُ ْعطي َ
ِ 22
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ون
ون ا ْل َج ْه َلَ ،وا ْل ُم ْستَ ْه ِزُئ َ
ال تُ ِح ُّب َ
في َم َداخل األ َْب َواب .في ا ْل َمدي َنة تُْبدي َكالَ َم َها قَائلَ ًة« :إلَى َمتَى أ َُّي َها ا ْل ُج َّه ُ
ِ
ون ا ْل ِع ْلم؟ ِ23ار ِجعوا ِع ْن َد تَوِب ِ
ون ِباسس ِته َز ِ
ُعِلِّ ُم ُك ْم َكِل َم ِاتي.
يخي .هأََن َذا أ ُِف ُ
ض َ
ُي َس ُّر َ
اءَ ،وا ْل َح ْمقَى ُي ْب ِغ ُ
يض لَ ُك ْم ُروحي .أ َ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
َ
25
«24أل َِِّني دعوت فَأَبيتُم ،ومد ْد ِ
ضوا تَوِب ِ
يخي26 .فَأََنا
س َم ْن ُي َبالِيَ ،ب ْل َرفَ ْ
َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ ُ
ورِتيَ ،ولَ ْم تَْر َ ْ ْ
ت َيدي َولَ ْي َ
ضتُ ْم ُك َّل َم ُش َ
27
يء َخوِف ُكمِ .إ َذا جاء َخوفُ ُكم َكع ِ
ت ِع ْن َد م ِج ِ
اصفَ ٍةَ ،وأَتَ ْت َبلِ َّيتُ ُك ْم َك َّ
الز ْوَب َع ِةِ ،إ َذا
َض َح ُا ِع ْن َد َبلِ َّي ِت ُك ْم .أ ْ
َش َم ُ
ضا أ ْ
أ َْي ً
َ َ ْ ْ َ
ْ ْ
َ
29
ِ
ِ
ٍ ِ ِ 28
جاء ْت علَي ُكم ِش َّدةٌ و ِ
ضوا ا ْل ِع ْل َم
ض ٌ
يبُ .ي َب ِِّك ُر َ
ون ِإلَ َّي فَالَ َي ِج ُدوَنني .أل ََّن ُه ْم أ َْب َغ ُ
يق .حي َنئذ َي ْد ُعوَنني فَالَ أ ْ
َستَ ِج ُ
َ
َ َ َْ ْ
33
31
ون ِم ْن ثَم ِر طَ ِر ِ
ضوا م ُشورِتي .رَذلُوا ُك َّل تَوِب ِ
يق ِه ْم،
َولَ ْم َي ْختَ ُاروا َم َخافَ َة َّ
يخيَ .فلِذلِ َا َيأ ُْكلُ َ
ْ
الر ِِّ
َ
ب .لَ ْم َي ْر َ ْ َ َ
َ
33
َما ا ْلمستَ ِمع ِلي فَيس ُك ُن ِ
وي ْشبع َ ِ
اح َة ا ْل ُج َّه ِ
آم ًنا،
ام َرِات ِه ْم32 .أل َّ
ال تُِب ُ
َن ْارِت َد َ
اد ا ْل َح ْمقَى َي ْقتُلُ ُه ْمَ ،و َر َ
يد ُه ْم .أ َّ ُ ْ ُ
َْ
ََ َُ
ون م ْن ُم َؤ َ
ويستَ ِريح ِم ْن َخو ِ
ف َّ
الش ِِّر»".
ََ ْ ُ
ْ
فااي اآلياااي ( )13-13أظهاار سااليمان خطااورة ماان يسااتمع لغوايااة إبلاايس ،وفااي هااذه اآلياااي يظهاار خطااورة ماان ال
يسمع لنداخ هللا.

رؤوس األسـواق= أي أهاام األساواق حيااث ياازدحم الناااس .مــداخل األبـواب= حيااث يجتمااع شاايو المدينااة والقضاااة.
والمقصود أن صوي هللا ينادي لكل واحد ويصل لكل إنسان ،فاي كال مكاان .والمساي لام ياتكلم سا اًر (ياو)33:18

وهكذا علم تالميذه (مي + 31:13إش .)13:1:وقارن مع الحكمة تنادي فـي الخـارج .فـي الشـوارع .وهناا نارى
الحكمة شخصاً ياتكلم ويناادي ويادعو النااس ليبتعادوا عان طرياق الجهال ،تادعوهم وهام فاي التجاارة واألساواق وباين

طااالبي العاادل عنااد األباواب ،ونالحااظ أن الحكمااة كشااخص تكااون المسااي أقنااوم الحكمااة .وهللا ال يتاارك وساايلة إال

ويستخدمها ليدعو كل إنسان .

ثم نجد هنا درجاي الرافضين لنداخ الحكمة ومواصفاتهم فهم:
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 .1الجهــال= البسااطاخ ،عااديمو المعرفااة ،والاادعوة لهاام هنااا معناهااا إلااى متااى ال تطلبااون المعرفااة "هلااك شااعبي ماان
عدم المعرفة" (هو .)::1وهؤالخ البسطاخ يسهل إنقيادهم للشر.

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

 .3الحمقي= نرى هنا المنحدر الذي ينحدر عليه الجاهل ،فهو أوالً كان جاهالً بال معرفة ثم بدأ طريق اإلنحدار

وصار مستهز اً ،وازدادي سرعة اإلنحدار ووصل لدرجة أساوأ وهاي الحماق ،فهاو ينحادر مان سايا إلاى أساوأ.

واألحمااق هااو ماان صااار فااي عناااد ي ارفض المعرفااة .ومعنااى الكلمااة العبريااة المسااتخدمة هنااا عاان األحمااق أنااه
شخص عديم الشعور بالنسبة للحق األدبي ،ويتصري بغير اعتبار له.

وهذه الدرجاي رأيناها مع الفريسيين فقد سمحوا للرب يسوع أوالً أن يق أر لهم في المجماع ولكانهم رفضاوا أن يتعلماوا

فصاااروا جهااال ثاام باادأوا يسااتهز ون بااه ثاام أخي ا اًر صاالبوه( .لااو+11:1:+3:1:+13:1مااي .)33:31وهنااا ناارى
المسي (أقنوم الحكمة) يخاطبهم ألني دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي .وقوله مددي يدي كناياة عان

التوسل والتضرع( .وقارن مع إش+1:::+13:::إر.)12:1،11

هأنذا أفيض لكم من روحي .والحظ أن المتكلم ..هو المسي الحكمة تنادي وقارن مع قول المسي أنه يرسل لناا

الااروح القاادس (يااو+1:1:يااو+3::1:يااو )23 ، 28:1ونالحااظ أن اه بمعونااة الااروح القاادس يتااوب اإلنسااان ويكااون
للكلمة تأثير وقوة  ،فالروح القدس عمله التبكياي (ياو . )8:1:ولاذلك يقاول هناا إرجعـوا عنـد تـوبيخي .وقولاه هاذا
يشير للتوبة التي تنشأ عن تبكيي الروح القدس (زك .)2:1فالحكمة (المسي ) يدعو الخطاة للتوباة والاروح القادس

يبكي ويعين على التوبة.

أضحا ..أشمت= تعبيران مجازيان بلغة بشرية للتعبير عن موقي هللا إزاخ من إحتقر دعوته  ،وهذا بمعنى أن

هللا لن يستجيب له عند صراخه .وقوله كزوبعة ..كعاصفة= إشارة للهالك السريع المباغي والحظ في آية ()33

ارتباط العلم بمخافة هللا .وفي ( )38يدعونني فال أستجيب هللا يعطي زماناً للتوبة ،فذذا أضاع اإلنسان فرصة

التوبة ال يستجيب له هللا بل يؤدبه ويعاقبه (رؤ .)32-31:3وأيضاً رفض العذارى الجاهالي .وبنفس المفهوم

فالغني في الجحيم كان يصر بال إستجابة .ألن إرتداد الحمقى يقتلهم= أي تحولهم عن طريق الحكمة إلى

طريق الجهالة والشر .وعكس هذا تماماً المستمع لي يسكن آمناً= ألنه بنى بيته على الصخر (مي، 31:1
 .)3:فمن يزرع للجسد يحصد فساداً (غل.)8 ، 1::
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اإلصحاح الثاني

عودة للجدول

2
اآليات (3" -:)5-3يا اب ِنيِ ،إ ْن قَ ِب ْلت َكالَ ِمي و َخ َّبأْت وصاي ِ
ِ
ـف
ـا ِإلَـى ا ْل ِح ْك َم ِـةَ ،وتُ َع ِطِّ َ
َ
يـل أُ ْذ َن َ
َ ْ
اي ع ْن َد َاَ ،حتَّـى تُم َ
َ َ َ َ َ َ
4
3
ت صوتَ َا ِإلَى ا ْلفَهِمِ ،إ ْن طَلَبتَها َكا ْل ِفض ِ
ـت َع ْن َهـا َكـا ْل ُك ُن ِ
وز،
َّـةَ ،وَب َحثْ َ
َق ْل َب َا َعلَى ا ْلفَ ْهِمِ ،إ ْن َد َع ْو َ
ْ
ت ا ْل َم ْع ِرفَ َةَ ،و َرفَ ْع َ َ ْ
ْ َ
ٍِ ِ 5
الر ِب ،وتَ ِج ُد مع ِرفَ َة ِ
للا" .
َْ
فَحي َنئذ تَ ْف َه ُم َم َخافَ َة َّ ِّ َ
سبق سليمان في اإلصحاح السابق وحذر من خطورة االنسياق إلبليس ولألشارار مان أتباعاه ثام حاذر مان خطاورة

من ال يسمع لكالم هللا .وهنا يوجه كالمه لمن يرغب في أن يتعلم وتكون له النية على أن يسمع صوي هللا.

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

طريق االستماع أو طريق الرفض لكالم هللا .والبداية هي أن نقرر وتكون لنا النية أن نقبل كالم هللا.

وخبأت وصاياي عندا= الخطوة الثانية هي االهتماام بماا سامعناه مان كاالم هللا ،وحفظاه فاي القلاب لنفكار ونتأمال

إلى وتصغى بذنتباه وشوق واهتمام ،وتعني أن تتحاول األذن
فيه دا ما .حتى تميل أذنا إلى الحكمة= توجه أذنك َّ
عن االهتمام بسماع صوي العالم وتتعطش إلاى المعرفاة عان هللا أكثار .تعطـف قلبـا علـى الفهـم= عطَّاي يعناي
مال (بمعنى أن قلبه يميل وينحاز لطاعة الوصية) ،والمقصاود توجاه قلباك إلاى الفهام وهاذا ياؤدى لطاعاة الوصاية
عاان إقتناااع .والقلااب فااي العبريااة يشااير للقااوى العقليااة واألدبيااة والعاطفيااة فهااو يعباار عاان كاال الكيااان اإلنساااني فهااو

مركااز الحياااة .ونجااد هنااا طالااب الحكمااة وقااد ساايطري علااى مشاااعره وعقلااه فك ارة التعمااق فااي طلااب هللا .ورفعــت
صــوتا= صاارخي بشااوق وطلبااي بلهفااة ماان هللا ،فااي صااالة حااارة وتضاارعاي .وهااذا مااا فعلااه سااليمان نفسااه حااين
طلب من هللا في صالته أن يمنحه الحكمة (1مل .)3:2وبحثت عنها كالكنوز= هنا يصل طالب الحكماة لدرجاة
أعلى ،لقاد اكتشاي أن كلماة هللا هاي أثمان ماا يمكان أن يحصال علياه المارخ فهاي كاالكنوز (ماي ..)11:12حينئـذ

تجــد معرفــة للا ،حينئــذ تفهــم مخافــة الــرب= هااذا هااو الهاادي وقااد رساامي اآلياااي السااابقة طريقااة الوصااول لهااذا
الهاادي والحصااول عليااه .فهااذه اآلياااي التااي أمامنااا تكشااي لن اا كيااي نجااد الحكمااة أو معرفااة هللا؟ واإلجابااة علااى
ذلااك -:أن هللا أعطانااا كلمتااه ولكاان هاال نحاان علااى إسااتعداد أن نقاارر أننااا نريااد قبولهااا ،الموضااوع ال يحتاااج ذكاااخ
بشااري عااادي باال يتطلااب حالااة الاانفس هاال هااي تريااد أو ال تريااد؟ فكلمااة هللا موجااودة وعلينااا أن نفااتش فيهااا والااروح

القدس سيعطينا فهماً لها .والخطوة الثانياة بعاد أن نتخاذ ق اررناا أن نميال أذانناا لنسامع ،أو نبادأ لنفاتش عان الطرياق
الااذي قررنااا أن نساالكه ونتاارك طريااق العااالم الخاااطا .والخطااوة التاليااة هااي أن يصااير طلبنااا لطريااق هللا ،طريااق

الحكمة بذهتمام وبجدية وما نعرفه نخبأه وال نفرط فيه .والنمو في هذا الطريق يجعلنا نطلبه بذهتمام أكثر وتصاب

شااهوة معرفااة المسااي هااي ماان كاال القلااب ،فااال تكااون ق اراخة الكتاااب المقاادس ق اراخة سااطحية باال بعمااق وفيهااا نمياال

األذن ونوجه القلب للفهم .بل نصر هلل طالبين أن نفهم وماا نفهماه ال نفارط فياه بال نخباأه فاي القلاب كمان يخباا

شا ثمين .وعلينا أن نبحث في كلمة هللا كمن يبحث عن كنز وتشبيه كلمة هللا بالكنز لسببين [ ]1هاي قيماة جاداً
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ولكنها مختباأة [ ]3مثال أي كناز تحتااج لمان يفاتش عنهاا وينقاب وراخهاا ليجاد المعااني وراخ الكلمااي ،ننقاب لانفهم
المعاني العميقاة وراخ الكلمااي ،وهاي تساتحق كال عنااخ (فاي )8:2وكلماة هللا قاادرة أن تجعلناا حكمااخ ،ولانفهم أنناا

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

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

هااى كنااز  ،هنااا نجااد العااين وقااد إنفتحااي وفهاام هااذا اإلنسااان لماااذا أعطانااا هللا الوصااية  ،وهااذا يكتشااي أن الوصااية
حررته من العبودية  ،بل أعطته حياة الفرح  .والحظ أن اإلنسان وحده ال يمكنه أن يصعد إلى فوق  ،بل هذا هو
عمل الروح القدس المعين  ،الذى يثبتنا فى المسي  ،وفى المسي الذى هو الطريق نصعد ألعلى = حينئذ تفهم

مخافة الرب = ستتلذذ بها عن إقتناع  .أما من ينفصل عن المسي فهذا سيتدحرج على التل من سا إلى أسوأ .
7
ْخر معوَنـ ًة لِ ْلمسـتَ ِق ِ
ِ ِِ
الر َّ ِ ِ
ينُ .ه َـو ِم َجـن
اآليات (6" -:)9-6أل َّ
َن َّ
يم َ
ُْ
ب ُي ْعطـي ح ْك َمـ ًة .م ْـن فَمـه ا ْل َم ْع ِرفَـ ُة َوا ْلفَ ْه ُـمَ .يـذ َ ُ َ ُ
قو ِ
ق و ِح ْف ِظ طَ ِري ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ 9
ِِ
ين ِبا ْل َكم ِ ِ 8
ام َةُ ،ك َّل َسـ ِبيل
لِ َّ
لسالِ ِك َ
ق أَتْق َيائه .حي َنئذ تَ ْف َه ُم ا ْل َع ْد َل َوا ْل َح َّ َ ْ
ال ،ل َن ْ
ص ِر َم َسالا ا ْل َح ِِّ َ
اسستقَ َ
َ
ص ِال ٍح".
َ
اآلياي السابقة تكلمي عن البحث عن الحكمة وهنا تتكلم عان الساير فاي طرياق الكماال .فطالماا وجادنا معرفاة هللا

ووجدنا الحكمة عليناا أن نسالك بموجبهاا .وهناا تنبياه يشادد عزيمتناا أن هللا ساوي يسااعدنا فاي طرياق الحاق فانحن

إذاً لسنا وحدنا في الطريق.

معونــة= ماان يقاارر أن يساالك فااي طريااق هللا ،عليااه أن ال يخاااي فاااهلل ساايعطيه معونااة ويؤيااده بالمشااورة الصااالحة
والقوة التي تسنده .المستقيمين= هم األبرار الذين قارروا أن يسالكوا فاي طرياق هللا .مجـن= عادة مان عادد الحارب

لحماية الصدر والظهر .هنا هللا يعد بالحماية لمن يسلك في طريقه "ال تخي ياا إبارام أناا تارس لاك" (تاك. )1:1:
يــذخر معونــة= يخبااا هللا المعونااة ويظهرهااا فااى وقااي الحاجااة لألب ارار فقااط الســالكين بالكمــال= أي األمناااخ فااي

ساالوكهم مااع هللا ومااع الناااس بااال إعوجاااج .طريــق أتقيائــه= الاارب يحفااظ طاريقهم فهاام يساايرون فااي طريقااه .لنصــر
مسالا الحق= لماذا يكون هللا مجن أى يحمى األبرار طالبو الحكمة ويعطيهم معونة ؟ ألن هللا يفرح بأن ينتصر
الحق دا ما  ،فاهلل هو الحق  ،والمسي جااخ ليشاهد للحاق (ياو . )21 : 18لاذلك عليناا أن نقارر أن نسالك باالحق

في طريق هللا ،وهللا لن يتخلى عنا أو يتركنا  .بل إذا سلكنا في مسالك الحق يعطينا هللا فهماً أعمق للحق والعدل

واسستقامة ،بل في كل سبيل صالح فينتقل من نمو إلى نمو ومن عمق إلى عمق فاي الحكماة والمعرفاة  ،حكماة
الوصااية ومعرفااة المسااي (مااي . )31 – 31 : 1ولنااذكر أننااا لاان نعااري طاارق الحااق والعاادل واإلسااتقامة إال لااو

مارسااناها .لاان نعااري قااوة كلمااة هللا إال لااو قررنااا أن نحيااا بهااا ونطبقهااا بأمانااة فحين ااذ يساااعدنا هللا ويفاات عيوننااا
فنعري أكثر عنه وعن جمال وقوة كالمه ووصاياه ،وهكذا من نمو إلاى نماو .فكلماة هللا فاي كتاباه المقادس تقودناا

للكماال (3تااي .)11 ، 1::2والكمااال يااأتي لايس بالمعرفااة النظريااة باال بالسالوك (كااو .)11-3:1وهللا يعطااي لماان
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يسلك أن يفهم العدل= يكون اإلنسان با اًر ( كلمتاي عادل و بار هماا واحاد فاي العبرياة ) غيار منحاا اًز فاي أحكاماه.
ْ
ويفهم الحق= الرأي السديد وتمييز األمور المتخالفة (في .)13 ، 3:1واإلستقامة= السلوك في طريق هللا .وبهاذا
يعطااي هللا لماان يساالك فااي طريقااه فهم ااً أكثاار ووضااوح رؤيااة لواجباتااه تجاااه هللا (االسااتقامة) وواجباتااه تجاااه الناااس

(العاادل والحااق) وهللا وحااده مصاادر هااذه الحكمااة الحقيقيااة =ألن الــرب يعطـــي حكمــة= وهللا يعطيهااا لماان يطلااب
(يع )::1من فمه المعرفة= فاهلل أعطى من فمه ألنبيا ه ورسله وهم كتبوا الكتاب المقدس .ولنالحظ أن هللا كلمنا

فى المسي (عب ، )3 : 1والمسي مذ َّخر فيه كل كنوز الحكمة (كو ، )2:3وهو يعطيها لمان يطلاب (ياع: : 1
 +أي )11:1ويعطي باألكثر لمن يسلك في طريق الكمال .والروح القدس الذين نحن هايكالً لاه هاو روح الحكماة

فهو يهبنا حكمة (إش + 3:11يو.)1:-12:1:

33
31
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص ُر َا،
اآليات (ِ " -:)22-31إ َذا َد َخلَت ا ْلح ْك َم ُة َق ْل َب َاَ ،ولَذت ا ْل َم ْع ِرفَ ُة ل َن ْفس َا ،فَا ْل َع ْق ُل َي ْحفَظُ َاَ ،وا ْلفَ ْه ُم َي ْن ُ
ِ
لسلُ ِ
َك ِاذ ِ
يرَ ،و ِم َن ِ
يب33 ،التَّ ِ
اإل ْن َس ِ
الش ِِّر ِ
ِ 32إل ْنقَ ِاذ َا ِم ْن طَ ِري ِ
وا ِفي َم َسالِ ِا
ام ِة لِ ُّ
ق ِِّ
ان ا ْل ُمتَ َكلِِِّم ِباأل َ
ارِك َ
ين ُسُب َل ْ
اسستقَ َ
34
يب َّ ِ 35
ين ِبأ ََك ِاذ ِ
ون ِفي ُسُبلِ ِه ْم.
ين ِبفَ ْع ِل ُّ
ين طُُرقُ ُه ْم ُم ْع َو َّج ٌةَ ،و ُه ْم ُم ْلتَُو َ
الش ِِّر ،الَّذ َ
السو ِء ،ا ْل ُم ْبتَ ِه ِج َ
الظُّ ْل َم ِة ،ا ْلفَ ِر ِح َ
الن ِ
يف ِ
ِ 36إل ْنقَ ِاذ َا ِم َن ا ْلم أر َِة األ ْ ِ ِ
اهاَ ،و َّ
يب ِة ا ْل ُمتَ َملِِّقَ ِة ِب َكالَ ِم َها37 ،التَّ ِ
اس َي ِة َع ْه َد ِإل ِه َها.
ارَك ِة أَلِ َ
ص َب َ
َج َن ِب َّية ،م َن ا ْل َغ ِر َ
َْ
39
ِ
ون سبل ا ْلحي ِ
ِ ِ
اة.
38أل َّ
وبَ ،وسَ َي ْبلُ ُغ َ ُ ُ َ َ َ
َن َب ْيتَ َها َي ُسو ُخ ِإلَى ا ْل َم ْوتَ ،و ُسُبلُ َها ِإلَى األَخيلَةُ .ك ُّل َم ْن َد َخ َل ِإلَ ْي َها سَ َي ُؤ ُ
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ض ،وا ْل َك ِ
َن ا ْلمستَ ِق ِ
الص ِِّد ِ
ِ
ط ِري ِ
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ق َّ
ين َوتَ ْحفَ َ
َحتَّى تَ ْسلُ َا ِفي َ
املِ َ
ين َي ْس ُك ُن َ
يم َ
يق َ
الصالِ ِح َ
ين .أل َّ ُ ْ
ظ ُسُب َل ِّ
ون األ َْر َ َ
22
ِ
ِ
ون ِم َن األ َْر ِ
ون ِم ْن َها".
يها .أ َّ
َما األ ْ
ْصلُ َ
ضَ ،وا ْل َغاد ُر َ
ض َ
َش َرُار فَ َي ْنقَ ِر ُ
َي ْبقَ ْو َن ف َ
ون ُي ْستَأ َ

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

ااخ ،أمااا لااو إمتلكااي الحكمااة فلقااد امتلكااي كاال شااا "كااأن ال شااا لنااا ونحاان
وساالكي فااي طريااق الخطيااة سااتذهب هبا ً
نملك كل شا" (3كو + 13::أع .)::2ولكن عدو الخير يسعى وراخ كل واحد منا حتى يوقاع باه كماا أوقاع بأمناا
ح اواخ ،وماان يتمسااك بااالحق تكااون لااه حكمااة فااال ينخاادع بغواياااي إبلاايس ،باال تهاادينا الحكمااة للطريااق السااليم أمااام

الخداعاي التي نتعرض لها وهذه الخداعاي هي :خداع األشرار ( )1:-13خداع المرأة الشاريرة ( )33-1:وهاذه
صورة لنهاية األيام فهناك عدوين للكنيسة ...الوحش (رؤ )12وبابل الزانية (رؤ )11وكيي نختبار أنفسانا هال لناا

حكمااة أم ال؟ اإلجابااة بااأن نس األ أنفساانا هاال ن ارفض الغوايااة (إذاً لنااا حكمااة) او أن نقبلهااا (فليسااي لنااا حكم ااة).
والساؤال الثااانى مااا هااى القااوة التااى تاادفع اإلنسااان ليسااير فااى طريااق اإللتازان بالوصااية ؟ هااو أن يصاال لفهاام حكمااة

الوصية والتلذذ بها  ،ولكن بداية الطرياق هاو التغصاب علاى تنفياذ الوصاية خوفاا مان عقااب هللا  ،ونهاياة الطرياق

التلذذ بالوصية  .وهذا ما قصده سليمان حين قال "مخافة الرب رأس المعرفة" ( )1 : 1أى هذه هى البداية .

الحكمة تحفظنا من خداع األشرار ()1:-13

إذا دخلت الحكمة قلبا= القلب هو مركز الحياة بما فيه من دوافع وأفكار محركة .ولذت المعرفة لنفسا= النفس
هي مجموعة الشهواي والرغباي والميول .فالعقل يحفظـا= أي تكاون لاك البصايرة ويكاون لاك الارأي الساديد الاذي
22
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ب ااه ت اارى الطري ااق الص ااحي والفهـــم ينصـــرا= أي يك ااون ل ااك التميي ااز ب ااين م ااا ينفع ااك وم ااا يض اارك .مـــن المـــتكلم

باألكاذيــب= أي ماان يااتكلم بااالغش والخااداع س اواخ فااي الروحياااي أو العقياادة أو أي شااا آخاار ليجااذب الاانفس البااارة
لطريق معوج .ومن يفعل هذا فهو ال عالقة له باهلل ،بل يهااجم هللا وكاالم هللا مباشارة أو يهااجم العقيادة الصاحيحة
ماادعياً أنااه وحااده الااذي يعااري هللا .هااو إنسااان لااه مظهاار الحكمااة ولكنهااا حكمااة عالميااة غاشااة بهااا يخاادع ويجااذب
البسطاخ وعديمي الحكمة الذين لم يحصلوا على حكمة إلهية من فوق .وعادة يكون المتكلم باألكاذيب شاخص لاه

كبرياخ واعجاب بالذاي ،يجاذب حولاه عاديمي الخبارة .ولكان حاين يملاك حاق هللا علاى القلاب فذناه ينقاذ مان طريـق

الشــرير= أي يحفااظ اإلنسااان ماان الساالوك فااي نفااس طريااق األش ارار .والمطلااوب حتااى ينجااو اإلنسااان ماان طريااق
األشرار أن تدخل الحكمة للقلب وتلذ المعرفة للنفس أي أن المطلوب أن ال تكون الحكماة مجارد أفكاار نظرياة فاي
العقل بل يبدأ اإلنسان في ممارسة ماا تعلماه مان كلماة هللا ويشاعر بقاوة كلماة هللا ولاذة السالوك فاي وصااياه فيكاون

لهذه اللذة وهذه الخبراي قوة دافعة لفنسان تملاك علاى مشااعره فيازداد إصا ار اًر علاى السالوك فاي طرياق هللا .فحاين

تملك الحكمة على إنسان تحكم كل حياته كما تاؤثر الخميارة علاى العجاين كلاه ،بال يملاك المساي علاى القلاب بال

كل الحياة بل يغير اإلنسان إلى صورته أى يكون على صورة المسي  .وحين ذ تلذ المعرفة للنفس أي يكون تنفيذ
الوصايا ليس عن طريق الضغط والكبي ولكن بحرية وسرور .وربما يكاون السالوك باالحق والطهاارة غيار مرضاي

للجسد تماماً ،ألن الجساد والخطياة سااكنة فياه  ،والشاهوة موجاودة فياه  ،سايقاوم الاروح ولكان الاروح سايقاوم الجساد
ويرضى بالحق الذي يسلك فيه اإلنسان ،وحين ذ تمتلا الحياة سالماً وعزاخ وفرحاً ال يعرفاه ساوى مان إختبار حيااة
التقوى وال يختبر هذا السالم من يسلك في حياة العالم الشرير بملذاتها .وهذه هي لذة النفس الحقيقية أي سالم هللا

ويحصل عليها من يعرفه.

الحكمة تحفظ من المرأة األجنبية ()22-36
اآلياااي السااابقة تكلمااي عاان العقاال غياار المقاادس ،وخااداع األش ارار العقلااي الااذي يتحاادى هللا .وهنااا ناارى الشااهواي

الجساادية ،فالخااداع العقلااي يقااود لطريااق الشااهوة الجساادية وغوايتهااا .الم ـرأة األجنبيــة= أطلااق هااذا التعبياار أوالً علااى
المارأة األمميااة الزانيااة ،فالنساااخ الوثنياااي كاان يتسااللن ماان األماام المجاااورة الوثنيااة ليضااللن ويغااوين شااباب شااعب هللا

(عد .)3 ، 1:3:وهي دعياي أجنبياة ألنهاا إمارأة رجال آخار وألنهاا ليساي زوجاة للشااب العب ارناي الاذي تزناى معاه
وألنها ليسي عبرانية وألنها تعبد إله وثني ،فعبادتها ألوثانها تختلي عان عباادة شاعب الارب ،العباادة المقدساة ،بال

هاي سااتجذب شاعب الاارب لعبااادة أوثانهاا (وهااذا حاادث أياام غوايااة بلعااام وحادث مااع ساليمان نفساه لألسااي) .وألنهااا
بذنحرافها ال تسلك في شريعة الرب المقدسة .وعموماً كاني الشريعة تحاتم رجام الزانياة فلام يكان يوجاد زواناي ساوى

من األجنبياي الوثنياي ،وكاني الكنعانياي يمارسان الزناا كطقاس ديناي ،ولاذلك كاان كثيار مان رجاال شاعب الارب

ينجااذبون لهااذه العبااادة النجسااة .أليـف صــباها= أي زوجهااا الشاارعي (إر )1-1:2الناســية عهــد إلههــا= أي عهااد
زواجهااا ،الااذي قطعتااه علااى نفسااها باساام إلههااا أن تظاال أمينااة لزوجهااا ،فهااذه الم ارأة األجنبيااة هااي خا نااة ،زانيااة

ومتمااردة علااى إلههااا ومتمااردة علااى زوجهااا باال متمااردة علااى كاال أدب وفضاايلة وهااي خا ن اة ]1[ -:إللههااا الااذي

كسااري ش اريعته [ ]3لزوجهااا [ ]2للشاااب الااذي تزنااى معااه  ،فهااي تاادعى أنهااا تحبااه وهااي تريااد أن تقااوده بشااهوتها
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لخسارة ماله أو إرضاخ لشهواتها ،وهي ستقوده للخراب عمومااً .وبهاذا المفهاوم تصاب المارأة اإلسا ار يلية أجنبياة لاو
عاشااي حياااة الزنااا .وباانفس المفهااوم لاام تحسااب ارعااوث أجنبيااة لساالوكها بحسااب ش اريعة الاارب إذ قالااي لحماتهااا

اليهوديااة "إلهااك إلهااي" ( ار )1::1المتملقــة بكالمهــا= هااي تا َّادعي الحااب وشاافتاها تقطاران عساالً لكاان عاقبتهااا ما َّارة

(أم . )1 ، 2::وفي ( )18بيتها يسوخ إلى الموت= أي يهوى إلى أسافل حتاى يتاوارى عان األنظاار (كماا حادث

مع قورح وقومه) فكل خطوة إلاى بياي الزانياة هاي خطاوة تجااه الماوي فطرياق الزناا هاو طرياق الخاراب .األخيلـة=
األمواي في هاوية العذاب .يؤوب= يرجع ويعود (آية .)13س يبلغون سبل الحياة= أي ال نصيب لهم فاي قياماة
الحياااة وهنااا ناارى نهايااة ماان يساالك فااي طريااق الزنااى ،فهااو طريااق الخ اراب للزانيااة وبيتهااا وماان يزنااى معهااا .ب ال أن
هالكهم أبدي ومصيرهم مع األخيلة في هاوية الجحيم .وهنا تحذير بأن من يبدأ هذا الطريق يصعب رجوعه فهاو
كلما سلك في طريق لذة الجسد ينجذب باألكثر فتضعي مقاومته ،وكلماا ماارس هاذه الخطياة يتقساى قلباه بالزياادة

ويظلاام عقلااه بخااداعاي الخطيااة فااال يعااود ياارى سااوى اللااذة البهيمي اة الجساادانية الشااهوانية فااي هااذه الخطيااة لااذلك

يصعب رجوعه بل ربما يستحيل رجوعه= كل من دخل إليها س يؤوب.

وفي اآلياي ( )33-33يعرض نصيب من يسلك بالحكمة رافضاً طريق األشرار الخطاة ورافضاً غواية المرأة

الزانية .فهم يسكنون األرض= وهذا بمفهوم العهد القديم .وبمفهوم العهد الجديد يكون لهم نصيباً سماوياً مع

القديسين .وهذه دعوة من سليمان لكل واحد حتى يسلا في طريق الصالحين= أي من إختاروا أن يسيروا في
طريق هللا ،ويسلكون معه بأمانة ،هذا قد يخطا فالصديق يسقط في اليوم  1مراي لكنه يقوم أي يقدمون توبة

فورية كمن ال يستطيع أن يبقى في هذا الجو الغريب .ومن هم الكاملين= هؤالخ الذين كرسوا قلبهم تماماً هلل.

وعكس هؤالخ فهم الغادرون= أي الرافضين هلل في عدم إيمان وتصرفاتهم فيها خيانة هلل وهؤالخ يستأصلون= ال
بركة لهم على األرض وقد ينهي هللا حياتهم على األرض كما فعل بأهل سدوم وكما فعل في الطوفان وهم ال

نصيب سماوي لهم في القيامة األبدية.
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عودة للجدول

اإلصحاح الثالث

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

فمن يسلك بحسب وصاياه يحصل على طريق السعادة

(اآلياي )1-1

ومن يتكل عليه بالكامل يحصل على األمان الكامل

(اآلياي ):-:

ومن يخدم هللا بما يملك يغتني

(اآلياي )13-3

ومن يخاي هللا تكون له صحة الجسد

ومن يحتمل األالم يكمل ويتأدب

ومن يجتهد ليحصل على الحكمة يقتنيها ويستفيد منها

ولذلك على كل إنسان أن يعيش ليصنع خي اًر فاهلل سيعطينا

بحسب ما نفعل خي اًر كان أم ش اًر.

(اآلياي )8-1

(اآلياي )13-11

(اآلياي )33-12

(اآلياي )2:-31

اآليات (3" -:)4-3يا اب ِني ،سَ تَ ْنس َش ِر ِ
ِ
اي.
َ ْ
يعتيَ ،ب ْل ل َي ْحفَ ْظ َق ْل ُب َا َو َ
َ
َ
ص َاي َ
3
الر ْح َم َة َوا ْل َح َّ
ق َيتُْرَك ِان َا .تَ َقلَّ ْد ُه َما َعلَى ُع ُن ِق َا .اُ ْكتُْب ُه َما
َو َسالَ َم ًة .سَ تَ َد ِع َّ
َعي ِن ِ
ِ ِ
للا َو َّ
الن ِ
اس" .
صال َح ًة في أ ْ ُ
َ

2
يد َا طُول أ ََّي ٍام ،و ِس ِني حي ٍ
اة
فَِإ َّن َها تَ ِز ُ
ََ
َ
َ
َعلَى لَ ْو ِح َق ْل ِب َا4 ،فَتَ ِج َد ِن ْع َم ًة َوِف ْط َن ًة

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

جاخي فاي هاذا السافر  3:مارة  ،فالشاريعة هناا عملهاا أن تحفاظ قلاب اإلنساان مان الغواياة "فالقلاب أخادع مان كال
شاا وهاو نجايس ماان يعرفاه" (إر .)3 : 11وصــاياي= الكلماة مشاتقة فااي األصال مان فعاال "وصاي" كماا يصااي
الطبيب الدواخ للمريض .فسليمان يعتبر وصاياه ألبنا ه هنا كمرشد لهم فاي الطرياق .وهللا أعطاى الوصاايا عمومااً
لشااعبه كطبيااب لمريضااه حتااى ياانعم بالصااحة ،وماان يساالك بحسااب وصااايا هللا فلفا دتااه هااو ولسااالمة حياتااه علااى

األرض وضماناً لحياته األبدية .وهناك من الفالسفة من فهموا أن الوصايا اإللهية هي أن هللا يرياد أن ياتحكم فاي
البشر ضد حرياتهم .وهذا غير صحي  ،فاهلل يريد من الوصايا سعادة البشر  .تزيدا طول أيـام= عالماة الرضاا
اإللهي في العهد القديم (وصية اكارام الوالادين إرتبطاي بهاذا الوعاد) .وسـنى حيـاة وسـالمة= بمفهاوم العهاد القاديم
تعناى البركااة فاي نتاااج األرض والكارم واألوالد والصااحة وبمفهاوم العهااد الجدياد يضاااي لهاذه البركااة المادياة السااالم
اإللهي الذي يملاك علاى القلاب ،وأن يشاعر اإلنساان فاي حياتاه باألماان واإلكتفااخ والرضاى .وعمومااً فالعهاد القاديم
حين يعد بطول األيام ال يقصد حياة طويلة مؤلمة بل حياة طويلة كلها فارح .لـيحفظ قلبـا وصـاياي= "إن أحبناي

أحد يحفظ كالمي (يو .)32:11وحفظ القلاب لوصاايا هللا بهاذا المعناى ال يعناي فقاط الرضاو للواجاب بال تكاريس
القلااب فااي حااب هلل والطاعااة الكاملااة فااي حااب لمشااي ته .وخالصااة القااول ،علينااا أن نطيااع وصااايا هللا طاعااة قلبيااة
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بكال المشااعر ونخبااا وصااياه فااي القلاب كمااا كاان لااوحي الشاريعة يختبااآن داخال تااابوي العهاد .ولاان يحفاظ القلااب

الوصايا إال لو فهم حكمة الوصايا وتذوق لذتها (أم )13 : 3والطريق لذلك هو التغصب .

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

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

الكامل بوصاياه .ونتعلم أن نقاول ونتعامال باالحق لكال إنساان ولكان فاي محباة ورحماة تجااه كال إنساان .وكال مان

يسلك بالرحمة والحق يتوقع أن ينمو في النعمة والفطنة في رضا هللا الذي يفيض عليه كليهما .واذا كاني الرحمة
والحق من صفاي هللا ،فذذا تعلمهماا إنساان يصاعد هاذا اإلنساان إلاى أعلاى مساتوياي الكماال اإلنسااني وبهاذا فقاط

أي بالرحماة والحااق يفتخاار اإلنساان= تقلــدهما علــى عنقــا= أي تشااعر بالسااعادة والفخار وأنااي تطبااق وصااايا هللا،
وتضعها أمام عينيك كمن يلبس قالدة علاى عنقاه ويتأملهاا دا مااً لتقاوده فاي طريقاه  ،أى يلتازم بعمال الرحماة لكال

إنسان والسلوك بالحق ،فيتقلادهما علاى عنقاه كقطعاة ثميناة مان الحلاي  ،ويفتخار بسالوكه هاذا حتاى لاو ساخر مناه
أحد.

إكتبهما على لوح قلبا اللوح هو ما كاان يكتاب علياه فاي العهاد القاديم (إر+1:11إر+22:21لاو ):2:1والمعناى
فااي كتابااة الوصااايا علااى القلااب أن تكااون وصااايا هللا هااي المحاارك لكاال أعمااال اإلنسااان باال وكاال مشاااعره .وكيااي
تكتااب الوصااايا علااى لااوح القلااب؟ نالحااظ قااول الساايد المسااي ماان يحبنااي يحفااظ كالمااي ..إذاً الساار فااي الحااب..

وكيي نحاب؟ نالحاظ قاول باولس الرساول فاي (رو ..):::أن محباة هللا قاد إنساكبي فاي قلوبناا باالروح القادس .إذاً

هللا أعطانااا ال ااروح الق اادس الااذي يم ااأل قلوبن ااا محبااة به ااا ت اانقش علااى قلوبن ااا وص ااايا هللا .وهااذا معن ااى وع ااد هللا ف ااي
(إر.)22:21

فتجد نعمة= أي رضى من هللا والناس .وفطنة صالحة= فهماً وذكاخ  ،والفطنة هي التصري الساليم الناشاا عان

الحكمااة التااي تعلمهااا االنسااان  .والحكمااة هااذه لماان يحااب أن يساالك بااالحق والرحمااة  .أي يجااد اإلنسااان نعمااة فااي

عيني هللا  ،وقبوال في أعين الناس إذا إزدان بالرحمة والحق .أى تفهمه الناس وتحبه ويجد نجاحاً في وسط الناس
حين يثقوا به.

6
5
ْهَ ،و ُه َو ُيقَ ِِّوُم
اآليات ( " -:)6-5تََو َّك ْل َعلَى َّ
اع ِرف ُ
ب ِب ُك ِِّل َق ْل ِب َاَ ،و َعلَى فَ ْه ِم َا سَ تَ ْعتَ ِم ْدِ .في ُك ِِّل طُُرِق َا ْ
الر ِِّ
ُسُبلَ َا".

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

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

كيي نفهم هذا الكالم ؟ لو واجهنا مشكلة وكان هنااك عادة حلاول للمشاكلة ولكنهاا بأسااليب عالمياة وذكااخ بشارى

فيه خبث وتتعارض مع وصايا هللا فلنلتزم بالوصية وال نعتمد على ذكا نا  .مثال لذلك  ،لو أخطأ أحد فى حقناا ،
وكااان أمامنااا فرصااة لفنتقااام  ،فهاال ننااتقم مخااالفين وصااية "ال تنتقماوا ألنفسااكم أيهااا األحباااخ" (رو . )13 : 13لااو

فعلنا فقد إعتمدنا على فهمنا ولم نعتمد على هللا .

فــي كــل طرقــا إعرفــه= أي بتسااليم كاال شااا لااه واإلتكااال الكاماال عليااه وبأنااه الساايد المطلااق علااى حياتنااا فاانحفظ

وصاياه أى ال يكون ق اررنا فيه تعدى على وصايا هللا  .وقوله في كل طرقا نطبقه عملياً بأن نبدأ كال مشاروع لناا
أو نباادأ يومنااا باااهلل ،بالصااالة ليشااترك هللا معنااا فااي عملنااا ونصاالي فااي أثناااخ عملنااا حتاى يبااارك هللا عملنااا ويومنااا،
نصلي طالبين المعونة والبركة قبل أن نبدأ وفي أثناخ أي عمل ،وبعد أن ننتهي نصالي شااكرين هلل ماا بادأه وأنهااه

معناااُ .يقَ ـ ِِّوم ســبلا= كلمااة يق ا ِوم فااي معناهااا األصاالي تحماال معنااى التقساايم والفصاال فعناادما تتشااعب الساابل أمااام
اإلنسان ويتحير في أيهما يسلك ،يتدخل الرب ويفصل بين هاذه السابل ويرشاده إلاى السالوك فاي الطرياق الصاال .
وفي كثير من االحيان حين نتحير ما بين طريقين كالهما ال خطية وال شر فيهما  ،فلنصلى ونختار بحرية أيهما

أفضاال فااى نظرنااا  ،إذ يقااول بااولس الرسااول "طااوبي لماان ال ياادين نفسااه فيمااا يستحساانه" ( رو  . )33 : 11وهللا
يغلق أمامنا الطريق الخطأ الذي إخترناه أثناخ حيرتنا  .فقط علينا أن نطيعه ونتبعه ومن يمشي وراخ السحابة البد
وسيصل إلى كنعان السماوية ،وكل ما علينا عمله أن نصلي دا ماً وبال إنقطاع طالبين معونته وارشاده وهو يفت

أعيننا لنرى الطريق الصحي وهذا معنى في كل طرقا إعرفه ويكون هذا بالصالة دا ماً.

ولكن قوله هناا إعرفه تعناى اإلتحااد باه  ،فهنااك معرفاة علاى مساتوى الالهاوي  ،فااآلب واإلبان واحاد لاذلك يقاول

الساايد المسااي " ال أحااد يعااري اآلب إال اإلباان ( "...مااي . )31 : 11وهناااك معرفااة علااى مسااتوى الجسااد "عااري
آدم إمرأته فولدي  ، ...وهناك معرفة نعري فيها المسي أى نتحاد باه " وهاذه هاى الحيااة األبدياة أن يعرفاوك "...

(يو . )2 : 11وفى هذه المعرفة أى فى إتخاذك لقرار فلتبتعد عان كال قارار خااطا حتاى تظال متحادا بالمساي ،
فما يفصلنا عن المسي هو الخطية "فال شركة للنور مع الظلمة" (3كو . )11 : :واذا إستمر اإلتحاد بيننا وباين

المسي ُه َو ُيقَ ِِّوُم ُسُبلَ َا .

8
7
ِ
ون ِشفَ ِ ِ
ب َو ْاب ُع ْد َع ِن َّ
يما ِفي َع ْي َني َن ْف ِس َا .اتَّ ِ
اء
الر َّ
ق َّ
الش ِِّر ،فَ َي ُك َ
اء ل ُس َّرت َاَ ،و َسقَ ً
ً
اآليات ( " -:)8-7سَ تَ ُك ْن َحك ً
ْ
لِ ِعظَ ِ
ام َا" .

س تكن حكيماً فـي عينـي نفسـا= مان يتصاور أناه حكايم يتكال علاى ذاتاه ،ومان يثاق فاي نفساه وفاي حكمتاه فهاذا
يتعارض مع الثقة الكاملة فاي هللا .ومان ال يثاق ثقاة كاملاة فاي هللا يفشال .إتـق الـرب وأبعـد عـن الشـر= تقاوى هللا
هي مخافته ،ومخافته هي في حفظ وصاياه واالبتعاد عن الشر .وهذه التقاوي هاي الحكماة الحقيقياة وطرياق الفارح

 ،لكن هناك من يتصور أن الخطية هاي مصادر الفارح  ،وهاذا ماا نساميه خاداع إبلايس وأساماه هناا س تكـن حكيمـا
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في عيني نفسا  .وليسي التقوي طريقا للسعادة اى الراحة النفسية فقط بل لصحة الجسد أيضا = شفاء لسرتا

وسقاء لعظاما= أي صحة للجسد كله .والسرة(في السبعينية جاخي جسد) فالسارة هاي مادخل الغاذاخ للجناين ،بال
ً
هي المصدر الوحيد لغذا ه ،ولو إنقطاع الحبال الساري الاذي ياأتي بالطعاام للجناين يماوي فاو اًر .فشافاخ السارة كناياة
عن صحة الجسد كله ،وهكذا حفظ وصايا هللا هي ضمان الحياة لنا وضمان الصحة .وسليمان إختار السرة ألنها

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

على الوقوي.

فعلينا أن نقاوم بحزم ميلنا الطبيعي للشر وال نتجاوب مع شهواي الجسد ،وهللا يعطي قوة لاذلك .والبعاد عان الشار

فيه صحة وغذاخ للجسد وللنفس وفيه قوة لكليهما.
9
اكور ِ
ـيض مع ِ
ِ
ات َغلَِّت َا31 ،فَتَمتَلِـَ َخ َزِائ ُن َ ِ
الر َّ ِ
ِ ِ ِ
اص ُـر َا
اآليات ( " -:)31-9أَ ْك ِرِم َّ
ـا ش ْـب ًعاَ ،وتَف َ َ َ
ْ َ
ب م ْن َمال َا َوم ْن ُك ِّل َب ُ َ
ار".
ِم ْسطَ ًا

اكــرم الــرب مــن مالــا= كاال بركااة عناادي هااي ماان الاارب ،واذا أعطينااا الاارب فذننااا نعتااري بااأن كاال شااا منااه ولااه
(1أي )11:33وبهااذا يبااارك الاارب فيمااا عناادنا بركااة ماديااة فلاان يحتاااج المااؤمن لشااا (مااز )3::21وبركااة روحيااة
تشبع النفس وتمأل القلب فرحاً= خزائنا تمتلَ شبعاً وتفيض معاصرا مسطا ارً .هنا ساليمان يحثناا علاى العطااخ،

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

الرب لن ننقص .عموما إعطي الرب وهو ال يبقي مديونا
الر ُّ ِ
ِ ِ
ِ 33
ـهَ ،و َكـأ ٍ
َب
يخ ُه32 ،أل َّ
َن الَِّذي ُي ِح ُّب ُه َّ
يب َّ
ب َوسَ تَ ْك َرْه تَ ْوِب َ
ب ُي َؤِّد ُب ُ
الر ِِّ
اآليات (َ " -:)32-33يا ْابني ،سَ تَ ْحتَق ْر تَأْد َ
ِب ْاب ٍن ُي َس ُّر ِب ِه".
هااذه اآليااة أخااذها بااولس الرسااول (عااب ): ، ::13ولكاان بحسااب الترجمااة الساابعينية وسااليمان هنااا يطلااب أن ال

نسااتخي بتأديااب الاارب ،وال نتااذمر عليااه= س تحتقــر تأديــب الــرب باال علينااا أن نفكاار لماااذا يعاقبنااا هللا فنقاادم توبااة.
ولنفهم أن األالم هي طريق تكميل اإلنسان وتأديبه .وهللا هو المؤدب كأب وليس كقااض أي تأديباه يكاون برحماة

وحب .وتأديب هللا يكون كما من يد طبيب ماهر يعري دواخنا تماماً ومقدار إحتمالنا.

33
ِ ِ َِّ
إل ْنس ِ َِّ
ِ ِ
ِ
َن ِت َج َارتَ َها َخ ْي ٌـر ِم ْـن
ال ا ْلفَ ْه َم34 ،أل َّ
اآليات ( " -:)38-33طُ َ
وبى ل ِ َ
ان الذي َيج ُد ا ْلح ْك َم َةَ ،ول َّلر ُجل الذي َي َن ُ
ِ
ـل جــو ِ
ِ ِ ِ 35
ضـ ِـةَ ،و ِرْب َح َهــا َخ ْيــر ِمـ َ َّ ِ
اه ِر َا سَ تُ َسـ ِ
ـن الَِّلِـ ِ
يهاِ 36 .فــي
ـارِة ا ْل ِف َّ
ـن ِمـ َ
ـي أَثْ َمـ ُ
ـاو َ
ـََ ،و ُكـ ُّ َ َ
ٌ
ت َجـ َ
ـن الــذ َهب ا ْل َخــالص .هـ َ
ِِ
ـل مسـالِ ِكها سـالَمِ 38 .هـي َشـجرةُ حي ٍ
ـارَها ا ْل ِغ َنـى وا ْلم ْج ُـد37 .طُرقُهـا طُـر ُ ِ ٍ
ينهـا طُـول أ ََّي ٍ
ـامَ ،وِفـي َي َس ِ
ـاة
َ ََ ََ
َيم َ
ُ َ ُ
َ َ
ُ
ق ن َعـمَ ،و ُك ُّ َ َ َ َ ٌ
ِ ِِ
يهاَ ،وا ْل ُمتَ َم ِِّس ُا ِب َها َم ْغ ُبوطٌ" .
ل ُم ْمسك َ
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طوبى لإلنسان الذي يجد الحكمة= كلمة يجد في األصل تاأتي بمعناى يساتخرج كماا مان مانجم باالحفر والتنقياب،
فهااو يسااتخرجها ماان مخااازن الحااق اإللهااي (الكتاااب المقاادس) وكااون أن اإلنسااان يسااتخرجها فهااذا يشااير [ ]1أنهااا
ليساي مان عناده باال يساعى إلقتنا هاا [ ]3هاي ماان عناد هللا يأخاذها بصاالته كمااا فعال ساليمان [ ]2يصالي بلجاجااة
ويتأمل في كلمة هللا ويدرسها ويله بها كمن يتعب ويجتهد ليشق منجم.

ألن تجارتها خير من = ..كلمة تجارة تشاير إلساتخدام الحكماة فاي خدماة اآلخارين والتعامال معهام  ،فمان حصال
على خمس وزناي يتاجر ليحصل على خمس وزناي أخر .واكتساب وزناي جديدة (رب نفوس للمسي ) خير من

أي تجارة أخرى أو مكسب آخر (ذهب ،فضة ) ..وكل جواهرا= حرفياً تعني كل ما تجد فيه لذتك وسارورك وماا

تشااتهيه .كنااوز االرض كلهااا لااو وضااعتها فااي يااد إنسااان غياار حكاايم يضاايعها  ،والعكااس فااالحكيم قااادر بحكمتااه أن
يغتني من كنوز االرض  .في يمينهـا ..وفـي يسـارها= كاأن الحكماة لهاا يادان تعاانق بهماا مان يقتنيهاا فتحيطاه

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

يديه ويطوقه في حب ورعاية.
طرق ِن َعم= من يرضى هللا عن طرقه يفيض علياه مان نعمتاه .هـي شـجرة حيـاة= مصادر دا ام النماو للحيااة لمان
يحصل عليها ،هي مصدر حياة وسعادة وصحة ،وهي تعطي حياة أبدية (تاك + 33:2 ،3:3رؤ )1:3فبالخطياة
كااان المااوي وبالمسااي شااجرة الحياااة كانااي الحياااة .ولاانالحظ فااي هااذا الاانص أن المسااي هااو الحكمااة وهااو اللؤلااؤة

ادر للشاقاخ والتعاساة لمان يقتنيهاا
الثمينة (ماي )1::12وهاو شاجرة الحيااة .بينماا أن كناوز العاالم طالماا كاناي مص ا
بينما من يمتلك الرب يسوع يمتلك كل شا ويمتلك حكمة هللا وسالم يفوق كل عقل.

39
السماو ِ
ات ِبا ْلفَ ْهِمِ 21 .ب ِع ْل ِم ِه ا ْن َشقَّ ِت اللُّ َج ُجَ ،وتَ ْقطُُر
الر ُّ
ب ِبا ْل ِح ْك َم ِة أ َّ
اآليات (َّ " -:)21-39
ض .أَثْ َب َ
س األ َْر َ
ت َّ َ َ
َس َ
اب َن ًدى".
َّ
الس َح ُ

هنااا سااليمان يريااد أن يظهاار أهميااة الحكمااة حتااى ياادفعنا أن نطلبهااا باجتهاااد فيظهاار أن هللا بحكمتااه أســس األرض

وأثبت السموات ..ونالحظ أن المسي هو الذي به كان كل شا ،فهو أقنوم الحكمة (يو .)2:1فما يعطي للحكمة
أهميااة قصااوى أن هللا خلااق بهااا العااالم وهااو بالحكمااة يااديره ،وحينمااا سااقط اإلنسااان كانااي حكمااة هللا هناااك لتعيااده

كخلقة جديادة .وهللا الاذي لاه كال هاذه الحكماة مساتعد أن يعطيناا حكماة حقيقياة مان عناده ،والحكماة الحقيقياة التاي
يعطيهاا هللا بالتاالي هاي إمااتالك للغناي الحقيقاي والمجااد الحقيقاي والساعادة والشابع الحقيقيااين .فالاذي يضابط الكااون

بحكمته يعطينا من حكمته .وأي فرح ومجد أن يعطينا هللا من حكمته.

ِ
ِ 23
احفَ ِظ َّأْ
ير22 ،فَ َي ُكوَنا َح َياةً لِ َن ْف ِس َاَ ،وِن ْع َمـ ًة
اآليات (َ " -:)26-23يا ْابني ،سَ تَ ْب َر ْح هذ ِه ِم ْن َع ْي َن ْي َاْ .
ي َوالتَّ ْد ِب َ
الر َ
24
يق َا ِ
لِع ُن ِق َاِ 23 .حي َن ِئ ٍذ تَسلُ ُا ِفي طَ ِر ِ
ـا.
ت فَـالَ تَ َخ ُ
ـافَ ،ب ْـل تَ ْ
اضـطَ َج ْع َ
آم ًناَ ،وسَ تَ ْعثُُر ِر ْجلُ َاِ .إ َذا ْ
ضـطَجعُ َوَيلُ ُّـذ َن ْو ُم َ
ْ
ُ
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25
فب ِ
ٍ
ِ
اغ ٍتَ ،وسَ ِم ْن َخر ِ
َش َـر ِ
ـا ِم ْـن
ـاء26 .أل َّ
الـر َّ
َن َّ
اب األ ْ
ـون ِر ْجلَ َ
ص ُ
ب َي ُك ُ
سَ تَ ْخ َشى م ْن َخ ْو َ
ـون ُم ْعتَ َم َـد َاَ ،وَي ُ
ار ِإ َذا َج َ
َ
َن تُ ْؤ َخ َذ".
أْ

س تبرح هذه من عينيا= أي دا ماً تكاون وصاايا هللا أماام أعينناا .وهـذه= إشاارة للحكماة والتعااليم المتضامنين فاي

التعاااليم التااي سااتأتي بعااد ذلااك ،أو هااو يقصااد بقولااه هــذه هنااا طلااب الحكمااة اإللهيااة والمعرفااة اإللهيااة عمومااً وهااذا

موضااوع هااذا اإلصااحاح إحفــظ الـرأي والتــدبير= إحفــظ بمعنااى السااهر والمالحظااة الدقيقااة كمااا يحاارس إنسااان كنا اًز
ثميناً .والرأي هاو الحكماة الصاحيحة أو المشاورة الصاالحة  .والتـدبير هاو التادبر والتفكيار .فيكونـا حيـاة لنفسـا=

أي نكااون فااي صااحة نفسااية ماان الااداخل وصااحة جساادية ماان الخااارج .ونعمـة لعنقــا= أي نتازين بالنعمااة ،وتكااون
كقطعااة حلااي ثمينااة تحاايط بااالعنق ،ي ارهااا كاال واحااد علينااا ،أي يظهاار عماال هللا فينااا ونعمتااه المنسااكبة علينااا أمااام

الناس .آمناً= تحيطك حماية هللا فتسلك في حياتك شاع اًر بسالم داخلي وحماية خارجية .س تعثر= فمن يسلك في

النور ال يعثر .يلذ نوما= يكون نومك باال قلاق بال فاي ساالم وشاعور بالطمأنيناة .س تخشـى مـن خـوف باغـت=
هو شعور داخلي بحماية هللا وعكس هذا فالشرير دا ماً في خوي من المجهول .يصون رجلا مـن أن تؤخـذ= ال
تقااع رجلااك فااي الشاابكة التااي ينصاابها العاادو لااك ألن هللا ساايحفظك منهااا وينياار لااك الطريااق .إال أن هللا يساام فااي
بعض األحيان أن يكون األشرار أداة تأديب لشعبه األبرار (السب يين والكلدانيين في حالة أيوب) ولكان يكاون ذلاك

بسماح من هللا وليس بحريتهم الشخصية.
27
ـه28 .سَ تَ ُقـل لِصـ ِ
ـاح ِب َا:
اآليـات ( " -:)33-27سَ تَ ْم َن ِـع ا ْل َخ ْي َـر َع ْـن أ ْ
ـون ِفـي طَاقَ ِـة َي ِـد َا أ ْ
َن تَ ْف َعلَ ُ
ـين َي ُك ُ
َهلِ ِـهِ ،ح َ
ْ َ
29
آم ًنا31 .سَ تُ َخ ِ
اك ٌن لَ َدي َا ِ
اح ِب َا ،و ُهو س ِ
ع َش ًّار علَى ص ِ
اص ْـم
ود ِع ْن َد َا .سَ تَ ْختَ ِر ْ
«اذ َ
ُع ِط َي َا َغ ًدا» َو َم ْو ُج ٌ
ْه ْب َو ُع ْد فَأ ْ
َ
ْ
َ َ َ
َ
ِإ ْن َسا ًنا ِب ُد ِ
ص َن َع َم َع َا َش ًّار33 .سَ تَ ْح ِس ِد الظَّالِ َم َوسَ تَ ْختَْر َش ْي ًئا ِم ْن طُُرِق ِه" ،
ون َس َب ٍبِ ،إ ْن لَ ْم َي ُك ْن قَ ْد َ

تحتوي على أمثال قصيرة منفصلة ،وفيها ما يتفق ماع تعااليم معلمناا يعقاوب فاي (ياع .)18-12:2 + 1::3فهناا

يوصااي بااأن نهااتم بأعمااال المحبااة ،ونالحااظ أن المحبااة وصااية فااي عنااق كاال إباان هلل (رو . )8:12واالمتناااع عاان

عمال المحبااة لآلخارين يحماال معنااى وجاود الطمااع فااي القلااب .س تمنــع الخيــر عــن أهلــه= هااذه تتضاامن عاادم منااع
العشاور والبكااور والناذور  ،وتتضاامن أيضااً عاادم تسااديد الاديون ألصااحابها  .بال تتضاامن اإللتازام بتقااديم أي خدمااة

لكل من يحتاجها .فأعطيا غداً وموجود عندا= فقد تموي أني أو يموي هو في هذه الليلة ،ولماذا تتركه أصالً

معذباً لمدة ليلة .س تخترع ش ارً= المعنى األصلي ال تدبره ،أي ال تدبر الشر على اآلخرين وأشر أنواع الخيانة هو
خيانة إنسان ساكن لديا آمناً= أي يضع ثقته فيك .وقد يفهم أيضااً عادم تلفياق الشار ضاد أحاد .س تخاصـم= بال

المسااي يطلااب أن أسااام الجميااع .س تحســد الظــالم= الااذي يجمااع ثااروة عاان طريااق الظلاام ،هااذا ال تحسااده ،وهاال

نحساد ماان يقااي هللا ضااده ،ومصاايره هااالك أباادي وخاراب زمناي قااد يكااون بعااد حااين ،فااال تحسااد النجاااح الااوقتي .س

تختر شيئاً من طرقه= أي طرق االغتصاب والسرقة حتى تكون قوياً غنياً مشهو اًر مثله.
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33
32
َن ا ْلم ْلتَـ ِـوي رجـ ِ
َمــا ِسـ ُّـره فَ ِع ْنـ َـد ا ْلمســتَ ِق ِ
ب ِفــي َب ْيـ ِـت
ب ،أ َّ
يم َ
ُ
ين .لَ ْع َن ـ ُة الـ َّـر ِِّ
ُْ
ـس ع ْنـ َـد الـ َّـر ِِّ
اآليــات ( " -:)35-32أل َّ ُ َ َ ْ ٌ
34
هك ـ َذا يع ِطــي ِنعم ـ ًة لِ ْلمتَو ِ
الصـ ِِّـد ِ
ِ
يرِ ،
ـه ُي َبـ ِ
الشـ ِِّـر ِ
ين.
ِِّ
ينَ .ك َمــا أ ََّنـ ُ
لك َّنـ ُ
اضـ ِـع َ
ـه َي ْس ـتَ ْه ِزئُ ِبا ْل ُم ْســتَ ْه ِزِئ َ
يق َ
ينْ ُ َ ،
ـار ُا َم ْسـ َـك َن ِّ
َُ
َْ
35
ون َه َوا ًنا".
ون َم ْج ًدا َوا ْل َح ْمقَى َي ْح ِملُ َ
اء َي ِرثُ َ
ا ْل ُح َك َم ُ

هذه اآلياي تحمل مفارقاي واضحة بين طريقتين ،أحدهما هو طريق يبغضه الارب والطرياق اآلخار ياؤدي للتوافاق

الحقيقي مع هللا

الملتـــــوي ..رج ا ااس عنا ااد ال ا اارب المستقيم..له سر هللا(رضاه ومحبته)(تاك+ 11:18
(أي نجس)

مز. )11:3:هللا يعلن له نفسه ومحبته .

بيت الشرير ..لعنة هللا عليه

مسكن الصديق ..له بركة

الحكماء ..يرثون مجداً

الحمقي ..يحملون هواناً

المستهزئ .يستهزئ به هللا

المتواضعين ..يعطيهم نعمة
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اإلصحاح الرابع

عودة للجدول

ِ3
ِ 2
ِ
ُع ِط ُ ِ
يب األ ِ
صالِ ًحا،
اآليات ( " -:)9-3ا ْس َم ُعوا أ َُّي َها ا ْل َب ُن َ
َج ِل َم ْع ِرفَ ِة ا ْلفَ ْهِم ،أل َِّني أ ْ
اص ُغوا أل ْ
َبَ ،و ْ
ون تَأْد َ
يما َ
يك ْم تَ ْعل ً
4
ِ
فَالَ تَتْرُكوا َش ِر ِ ِ 3
ت اب ًنا ألَِبيَ ،غضًّا وو ِح ً ِ ِ
ض ِب ْط َق ْل ُب َا
ول لِي« :لِ َي ْ
ُميَ ،و َك َ
يعتي .فَِإ ِّني ُك ْن ُ ْ
ََ
َ
يدا ع ْن َد أ ِّ
ُ
ان ُي ِريني َوَيقُ ُ
6
5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع ْن َكل َمات فَمي .سَ تَتُْرْك َها
س َوسَ تُ ْع ِر ْ
َكالَ ِميْ .
اي فَتَ ْح َيا .اقْتَ ِن ا ْلح ْك َم َة .اقْتَ ِن ا ْلفَ ْه َم .سَ تَ ْن َ
احفَ ْظ َو َ
ص َاي َ
اا اقْتَ ِن ا ْلفَ ْه َمْ 8 .ارفَ ْع َها فَتُ َعلِِّ َي َا.
صوَن َا7 .ا ْل ِح ْك َم ُة ِه َي َّأ
ْس .فَاقْتَ ِن ا ْل ِح ْك َم َةَ ،وِب ُك ِِّل ُم ْقتََن َ
فَتَ ْحفَظَ َا .أ ْ
الر ُ
َح ِب ْب َها فَتَ ُ
اعتََن ْقتَها9 .تُع ِطي أرْس َا ِإ ْكلِ ِ ٍ
اج َج َمال تَ ْم َن ُح َا»".
يل ن ْع َمة .تَ َ
ْ
تُ َم ِِّج ُد َا ِإ َذا ْ َ
َ َ
َ
اسمعوا أيها البنون= كلمة فيها سلطان وحنان أبويين .تأديب األب= ساليمان الحكايم هناا يقادم تعاليماه لناا كاأب،
مقاادماً نفسااه نموذجااً فهااو كااذلك تعلَّاام ماان أبيااه وساامع لااه .شــريعتي= إرشاااداتي .فــأني كنــت ابن ـاً ألبــي= هااذه لهااا
معنيااان [ ]1إع ازاز أبااي ل ااي وهااذا ظهاار ف ااي أنااه علمنااي وأدبن ااي ]3[ .محبتااي وطاااعتي ألب ااي وهااذه ظهااري ف ااي

إستماعي له .وحيداً عند أمي= هي تعني نفس المعنيين السابقين إعزاز أمه له ومحبته هو لها ،هي كاني تعلمه

وهااو كااان يسااتمع فااي خضااوع .ولكاان اآليااة ال تعنااي أن سااليمان كااان وحيااداً ألمااه بثشاابع باال تعنااي إعتازاز أمااه بااه
ورعايته كما لو كان وحيداً (3صم1 + 11::أي )::2وكلماة وحياد هاي نفاس الكلماة التاي إساتخدمي عان إساحق

في (تك .)13 ، 3:33وهي نفس الكلماة التاي ترجماي محباوب فاي (أي .)::1وهللا أحاب ساليمان وأساماه يدياديا

أي المحبااوب (3صاام )3::13وألن هللا أحبااه فقااد أحبااه والااداه واهتمااا بااه .وداود حااين أحااب سااليمان علمااه وأدبااه
وهكذا المحبة الصحيحة ال تعري التدليل بل التأديب.

وسليمان كان رم ازً للمسيح -:فهو اإلبن المحبوب ،إبن داود الملك ،ملك السالم وهاو بااني الهيكال (الهيكال هاو
جساد المساي أي كنيساته) ،هااو الملاك الحكايم والمساي أقنااوم الحكماة .إبنـاً ألبــي ..وحيـد عنــد أمـي= هاو إباان هلل
بالطبيعة وصار له جسداً وكان وحيداً عند أمه العذراخ ،وعريساً واحداً لكنيسته عروسه.

غضـاً= أي شاااباً صااغي اًر ،كغصاان رخااص .والشاااب الصااغير يكااون قااابالً للتعلاايم ،مثاال الغصاان األخضاار الاارخص
يمكن جعله يميل "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر" وعموماً غضاً تشير للقابلية للتعلايم ،فكال قابال للتعلايم

هو إبن صغير لم يشي روحياً ،أما من يظن نفسه حكيماً يصب غير قابل للتعليم ويتحول إلى شيي عجوز جاهل

فلنقب اال التعل اايم كأطف ااال وال نظ اان أنفس اانا حكم اااخ .ومم اان نقب اال التع اااليم ،م اان األب وم اان األم ،أي م اان هللا وم اان
الكنيسااة ،فاااهلل أبونااا والكنيسااة أمنااا .وهااذا ال يلغااي أهميااة طاعتنااا لوالاادينا الجسااديين واكرامنااا لهاام إن كااان تعلاايمهم

بحسب وصايا هللا .

ومع أن سليمان كان رجالً حكيماً حكمة غير عادية .وقطعاً كان تعليم سليمان وثقافته أكثر مان داود أبياه ،فاداود
كان راعي غنم ثم مقاتل تربي في بي ة فقيرة ،أما إبنه ساليمان فقاد ترباى فاي قصار أبياه الملاك فنشاأ فاي بي اة كلهاا
ثقافة وتعليم ،بل هو نال حكمة طلبها من هللا لم تكن ألحد قبله وال بعده .وماع هاذا نجاد ساليمان هناا يشايد بتعلايم

أبيه وأمه كمصدر من مصادر حكمته ولم يحتقر تعاليمهما بل نراه يوقرهما ،بل يساتخدم كلمااي أبياه التاي علمهاا
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له .وكأنه في هذه اآلياي يقول تعالوا ياا أوالدي لكاي أعلمكام تعاليمـاً صـالحة سابق وتعلمتهاا مان أباي وأماي .هاي
صالحة ألنه قبلها من أبيه وهو تأكد أن مصدرها الحقيقي هو هللا ،وهي صالحة ألنه إختبرها في حياته ووجاد أن

نتا جهاا صااالحة ،وهااو يقاادم نفساه هنااا كوالااد يعلاام أبنا ااه كماا تعلاام هااو ماان أبيااه ،ولقاد تعلاام أبيااه ماان هللا .ولألسااي
فرحبعام بن سليمان لم يستفد من كل هذا كذبن فهل نستفيد نحن؟ وداود علَّم ساليمان كثيا اًر ،وسافر الملاوك واألياام
يوردان بعض هذه التعاليم (راجع 1مل1 + 1-3:3أي )12 ، 13:33باإلضافة إلى سفر المزامير .وتعااليم داود

لسليمان يوردها سليمان هنا ضمن تعاليمه في هذا اإلصاحاح خصوصااً اآليااي ( )12-1ونالحاظ تكارار التعااليم
في هذا السفر فهكذا يتعلم األبناخ بالتكرار (أش)12:38

ليضبط قلبا كالمي= إحفظ الكالم وال تفرط فيه وخب ه في قلبك واحتفظ به بكل مشااعرك .إحفـظ وصـاياي= هناا
يخرج إلى مجال التنفيذ ،والمعنى المقصود أن ال تحفظ الكالم في قلبك فقاط فيتحاول لجادال عقلاي بال نفاذه واحياا
به ،والممارسة وتنفيذ وصايا هللا هو الطريق لزيادة المعرفة (يو.)11:1

اقــتن الحكمــة .اقــتن الفهــم= كلمااة إقااتن أي إشااتري وأملااك لنفساك .واذا كانااي كنااوز الاادنيا ال تساااوي الحكمااة فلاان
يستطيع أحد شراؤها ،لذلك فاهلل يهبها مجاناً لمن يطلبها ويصلي بلجاجة للحصول عليها .وليس الصالة فقاط واال
لصااار األماار كأننااا نتاارك األماار هلل دون أن نفعاال شااا ماان جانبنااا  ،ولكاان علينااا أن نباادأ بالتغصااب علااى طاعااة

الوصايا  ،والروح يعين ،ومن يفعل يمتلا بالروح  ،والروح هو روح الحكمة  ،والروح يعطاى معوناة لمان يحااول ،

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

وهنااا يميااز بااين الحكمااة والفهاام .فالحكمااة قااد تكااون معلوماااي نظريااة  ،أمااا الفهاام فهااو كيااي تطبااق الحكمااة عملي ااً

وتميز الطرق المتخالفة في الحيااة ،واال تحولاي الحكماة إلاى معلومااي فلسافية نظرياة تقاود للكبريااخ .وباذلك تكاون
الحكمة هي البصيرة التي بها نرى الطرق المتخالفة ،ويكون الفهم هو التطبيق الواعي لما رأيناه واكتشفناه ،ونطبقه

بذقتناع.

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

الحكمة يكون قد إمتلك كل شا أى المسي فيقول "أنا لحبيبى وحبيبى لى"  .وكيي نقتني المسي وبالتاالي نقتناي
ض ع ْن َكلِم ِ
ات فَ ِمـي = الطرياق هاو حفاظ الوصاايا (ماي + 11:13ياو+ :1:8
س َوسَ تُ ْع ِر ْ َ
حياة ألنفسانا؟ = سَ تَ ْن َ
َ
يااو + 32 ، 31:11يااو .)13:1:فالمسااي هااو نبااع الحكمااة وهااو الااذي تمااي فيااه كاال هااذه األق اوال .تمجــدا إذا

إعتنقتها= لقد سبق ورأينا الحكمة تعانق بكلتا يديها من يطلبها ( )1::2واذا عانقي أحد تسعده .وهناا دعاوة لكال
أحد أن يعانق هاو الحكماة لترفعاه وتعلياه وتكاون لاه إكليـل نعمـة وتـاج جمـال= وهاذا البهااخ عكاس الحمقاى الاذين

يحملون هواناً .)2::2( .لذلك فلتحب الحكمة وتحتضنها كما يحتضن اإلنسان العالمي ثروتاه بشاغي بال إرفعهـا

فتعليـا= وارفعهاا بمعناى اإلعاالن أن عالقتاك بااهلل هاي أكثار ماا تهاتم باه بال أكثار مان حياتاك ،وأن عالقتاك باااهلل
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هي التي ترفعك .ولنالحظ أن سليمان كان ملكاً وأخاب الشرير كان ملكاً ،وكاان تاوقير النااس لساليمان كاان لايس

ألنه ملك بل بسبب حكمته واحتقار الناس ألخاب بينما كان ملكاً راجع لخطيته.

تمجدا إذا إعتنقتها = من يتمسك بالحكمة ويعانقها يتمجد  ،فذذا فهمنا أن الحكمة هاو المساي  ،فمان يثباي فاى
المسي يتمجد معه .
33
ِ31
ِ
ِ
يق ا ْل ِح ْك َم ِـةَ .ه َـد ْيتُ َا ُس ُـب َل
اآليات ( " -:)35-31ا ْس َم ْع َيا ْابني َواق َْب ْل أَق َْوالِي ،فَتَ ْكثَُر ِس ُنو َح َيات َا .أ ََرْيتُ َا طَ ِر َ
33
32
ِ
ت فَالَ تَ ِ
ـه ُه َـو
ـه فَِإ َّن ُ
احفَ ْظ ُ
يق َخطَ َواتُ َاَ ،وِا َذا َس َع ْي َ
ض ُ
ام ِةِ .إ َذا ِس ْر َ
ت فَالَ تَ ْعثُُر .تَ َم َّس ْا ِبـاأل ََد ِب ،سَ تَْر ِخ ِـهْ .
ْ
اسستقَ َ
35
34
َح َياتُ َا .سَ تَ ْد ُخل ِفي َس ِب ِ
َش َر ِ
ارَ ،وسَ تَ ِس ْر ِفي طَ ِري ِ
اع ُب ْر" ،
يل األ ْ
ق األَثَ َم ِة .تََن َّك ْب َع ْن ُه .سَ تَ ُم َّر ِب ِهِ .ح ْد َع ْن ُه َو ْ
ْ
اسمع يا ابني واقبل= اسمع بذحترام وتوقير ونفذ ماا تسامعه .تكثـر سـنو حياتـا ( ،)31إحفظـه فإنـه هـو حياتـا

( =)33الحكمة وحفظ وصايا هللا هي التي نعيش بها على األرض في سالم ،وبها نضمن حياتنا األبدياة .واآلياة
( )13معناها من يحفظ الحكمة تحفظه الحكماة س تضـيق خطواتـا= ال تعااق وال تتعطال خطواتاك ،بال تسارع وال

ـا
تتعثر .أريتا طريـق الحكمـة= الطرياق الاذي تحصال باه علاى الحكماة والطرياق الاذي تقاودك فياه الحكماة .تَ َم َّس ْ
ِباأل ََد ِب ،سَ تَْر ِخ ِه = األدب مترجمة فى اإلنجليزية الوصية أو التعليماي .
س تدخل في سبيل األشرار ( )34تنكب عنه ( )35الدرس المهم هنا هو عدم مسايرة األشرار فطريقهم هو طريق

الهالك .وقوله ال تدخل هو تحذير من الخطوة األولى في هاذا الطرياق ،فاألشارار كاالمرض المعادي فاال تخاالطهم
(شاريعة عاازل األباارص) ،ولاانالحظ أن الاادخول فااي ط اريقهم ساايؤدي أخيا اًر لمسااايرتهم فااي شاارهم .وتنكــب= تجنااب
الطريق وارفضه ،والشاب في غروره يتصور أنه قادر أن يقاوم الشر ويرفضه في أي لحظة ،لاذلك يقاول ساأجرب
وسأترك هذا الطريق وقتما أريد لكن شباك الخطية سرعان ما تمسك به .ولذلك يرسم له الوحي اإللهي هناا طرياق

الحياااة وهااو الهااروب الساريع ماان الخطيااة (3تااي )11-13:2هااي دعااوة لااه للثباااي فااي نفااس طريااق بااولس الرسااول
نفسه .أما من دخل فعالً لطريق الشر فسليمان يطلب منه أن يهرب منه بأسارع ماا يساتطيع= س تَ ِس ْـر فـي طريـق
األثمة= فلو دخل إنسان لطريق األشرار وأعلن له هللا شر هذا الطريق واكتشي نية هؤالخ األشرار فعليه أن يبتعد
بأسرع ما يستطيع قبل أن تحيط به شباك الخطية فال يستطيع الهرب.
ِ
َّ 36
َحـ ًـدا37 .أل ََّن ُهـ ْـم
ـام َ
ـوءاَ ،وُي ْنـ َـزعُ َنـ ْـو ُم ُه ْم ِإ ْن لَـ ْـم ُي ْســقطُوا أ َ
ون ِإ ْن لَـ ْـم َي ْف َعلُ ـوا ُسـ ً
اآليــات ( " -:)37-36ألَن ُهـ ْـم سَ َي َنـ ُ
ون ُخ ْب َز َّ
ون َخ ْم َر الظُّ ْلِم" .
الش ِِّرَ ،وَي ْش َرُب َ
َي ْط َع ُم َ

س ينامون= تعبير مجاازي عان شاره األشارار للخطياة ولاذتهم فاي فعلهاا وساعيهم إليهاا .خبـز الشـر وخمـر الظلـم=
تعبياار مجااازي يشااير للثااروة التااي تجمااع بااالظلم والباطاال (مااز + 1:11أي .)1::1:أو هااي تشااير لألشارار الااذين
يشاربون الظلاام ويااأكلون الشاار ،أي هااذه هااي حياااتهم ،أمااا المساايحي الحقيقااي فخب ازه وخم اره هااو جسااد ودم المسااي

األقدسااين ،يأخااذهما بذسااتحقاق أي بحياااة توبااة ونقاااوة فيشاابع ويفاارح .وخب ازه أيضااا معرفااة المسااي الحقيقيااة فهااي
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مصاادر الشاابع والفاارح  ،فااال نحتاااج لس اواه  .ماان يعااري المسااي حقيقااة فلقااد إقتنااي كاال شااا  .معرفااة المسااي هااي

الحياة االبدية ( يو ) 2 : 11

39
38
ـار ا ْل َك ِ
الصـ ِِّـد ِ
ِ
ـور م ْشـ ِـرقَ ،يتََز َايـ ُـد َوُي ِنيــر ِإلَــى َّ
الن َهـ ِ
ـق
َمــا َ
امـ ِـل .أ َّ
اآليــات ( " -:)39-38أ َّ
ط ِريـ ُ
يق َ
يل ِّ
ُ
ين فَ َك ُنـ ٍ ُ
َمــا َسـ ِب ُ
َش َر ِ
ون ِب ِه".
األ ْ
ون َما َي ْعثُُر َ
ار فَ َكالظَّالَِم .سَ َي ْعلَ ُم َ

نجد هنا وضعين متعارضين األول لمن يسلك في طريق التوبة ،فتقل خطاياه ويظهر عليه نور المسي الذي

يبكي األشرار ويفض خطيتهم ،وهذا معنى أن المسيحي نور للعالم ،فقداسته ورفضه للخطية يبكي من ال يزال

في طريق الخطية .والثاني لمن يسلك في طريق األشرار
فتزداد خطيته بل

يتحول إلى ظلمة تضل

اآلخرين ويكون شركاً لهم.

نور متزايد= نور يزداد
يوماً بعد يوم ،ويزداد

شا ااي اً فشا ااي اً .حتا ااى يصا اال للنا ااور الكاما اال= النهــــار الكامــــل=

واإلشارة هنا لناورالفجر الذي يبدأ ضاعيفاً ويازداد روياداً روياداً حتاى
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اياخ بذشاراق نااور الشاامس بالكاماال ،أو يكااون التصااوير بحسااب الرساام أن نااور الشاامس
يصااير فااي أكثاار حاالتااه ضا ً
يحجبه السحاب وكلما أخذ السحاب في اإلنقشاع (بالتوبة) يزداد نور الشامس وصاوالً لاألرض .وبالتوباة يصال لناا

نااور المسااي ونصااير نااو اًر والطريااق مفتااوح أمامنااا للكمااال " كوناوا كاااملين" وعمومااً فاااألبرار فااي الساماخ فااي الحياااة
األبدية سيضي ون ألنهام سايكونون علاى صاورة المساي (3كاو1 + 18:2ياو + 3:2رؤ + : ، 1:33دا .)2:13
وماان يتبااع المسااي النااور الحقيقااي والحكمااة الحقيقيااة يسااير فااي النااور وال يمشااي فااي الظلمااة باال يكااون لااه النااور

(يااو )2: ، 2::13 + 13 ، 3:11ويكااون لااه نصاايب فااي مجااده األباادي حيااث ال ظااالم إلااى األبااد باال نااور دا اام

(رؤ )3:-32:31وعكااس هااذه الصااورة تمام ااً تحاادث لماان يساالك فااي طريااق األش ارار ،فهااو سيسااير فااي الظلمااة ،
ظلمااة الخطيااة .وفااي ظلمتااه يعااود ال يعلاام أنااه يخطااا= س يعلمــون مــا يعثــرون بــه .وياازداد تعث ا اًر وبالتااالي ياازداد
ظلمة ،بل يتحول إلى ظلمة أي يضل إخوته الجهاالخ .ومصاير هاؤالخ ظاالم أبادي وطارد مان حضارة هللا لسالطان

الظلمة.

اآليات (21" -:)27-21يا اب ِني ،أَص ِغ ِإلَى َكالَ ِمي .أ ِ
َم ْل أُ ُذ َن َا ِإلَى أَق َْوالِي23 .سَ تَ ْب َر ْح َع ْن َع ْي َن ْي َاِ .ا ْحفَ ْظ َها ِفي
َ ْ
ْ
23
22
ِ
ِ
احفَ ْظ َق ْل َب َا ،أل َّ
َن ِم ْنهُ
اء لِ ُك ِِّل ا ْل َج َسد .فَ ْو َ
َو َس ِط َق ْل ِب َا .أل ََّن َها ِه َي َح َياةٌ لِلَّذ َ
ق ُك ِِّل تَ َحفُّ ٍظ ْ
ين َي ِج ُدوَن َهاَ ،وَد َو ٌ
25
ِ 24
ِ
اا ِإلَى قُد ِ
اف َّ
َم َخ ِ
َجفَا ُن َا ِإلَى
ار َج ا ْل َح َي
اء ا ْلفَِمَ ،وأ َْب ِع ْد َع ْن َا ا ْن ِح َر َ
اة .ا ْن ِز ْ
الشفَتَ ْي ِن .لِتَ ْنظُ ْر َع ْي َن َ
َّام َاَ ،وأ ْ
ع َع ْن َا ا ْلت َو َ
اما مستَ ِقيما26 .م ِه ْد س ِبيل ِرجلِا ،فَتَثْبت ُك ُّل طُرِقا27 .سَ تَ ِمل يم َن ًة وسَ يسرةً .ب ِ
أ ِ
اع ْد ِر ْجلَ َا َع ِن َّ
الش ِِّر".
َُ
ُ َ
َ ِّ َ َ ْ َ
ْ َْ َ َ َْ َ
َم َ ُ ْ ً
َ
فااي اآلياااي السااابقة حا َّاذر سااليمان ماان فعاال الشاار وهنااا يعلمنااا كيااي نفعاال الصااالح ،هااي دعااوة لتاارك طريااق الشاار

والثباي في طريق الخير ،بل نجد هنا منهجاً متكامالً ودعوة لفلتصاق بالخير ونداخ لحفظ القلاب واللساان والعاين
والقاادمين فااي االتجاااه المااؤدي للحياااة .فالحكمااة تعطااي حياااة= هــي حيــاة للــذين يجــدونها ( )22وهااي دواء لكــل

الجسد= أي صحة وشفاخ .وطالما هي حياة ودواخ يوجه سليمان دعوة لكل أحد أن يحفظها= احفظهـا فـي وسـط
قلبا ( ..)23ألن منه مخارج الحياة ( .)23وهكذا يعلمنا داود في (مز" )11:113خبأي كالمك في قلبي لكيال

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

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

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

واذا تثبتي العين على الهدي ننظر إلى األمام مستقيماً ويكون هدفنا المسي ال نميل عن وصاياه يمنة وال يسرة.

فحف ااظ الوص ااايا ه ااو ض اامان الحي اااة (م ااي .)33-13:1:ويح ااذر س االيمان م اان إلتـــواء الفـــم= الخ ااداع والتض االيل.

وانحـراف الشــفتين= تحريااي الكااالم بقصااد تشااويه الحقيقااة وافسااادها .ومعنااى الكااالم هنااا تمسااك بالوصااية وال تجااد

أعذا ار تتعلل بها لكى ال تنفذ الوصية  ،ال تخدع نفسك وتحري الحقيقة بشافتيك وأناي تعلام فاى قلباك أناك مخطاا
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أى التجد عذ ار لنفسك وأني تعلم أن ما تقولاه خطاأ  .وكمثاال لاذلك فمان ال يرياد تنفياذ وصاية الصاوم فيقاول وهال

كال مان يصاوموا قديسااين .وغيار هاذا كثيار  .وماان يفعال ذلاك يكااون عارفاا فاى قلباه أنااه إنماا ياراو  .ولاانالحظ أن
صاااحب الفاام الملتااوي والشاافاه المنحرفااة الااذى يقااول أعااذا ار بخااالي الحقيقااة الموجااودة فااى قلبااه  ،هااو يخاادع نفسااه
ارج ا ْلحي ِ
احفَ ْظ َق ْلب َا ،أل َّ ِ
اة = فقد نخدع البشر ولكان هال يمكان أن نخادع
ويحكم على نفسه بالموي = ْ
َن م ْن ُه َم َخ ِ َ َ َ
َ
هللا .
فمن فضلة القلب يتكلم اللسان .وحاين تحتال كلماة هللا مكانهاا فاي القلاب فاذن الشافاه تعكساها وتبينهاا  ،وأيضاا مان
وضع فى قلبه أن يعمل ما يريده هللا وأن يلتزم بوصاياه لن يخرج من فمه أقواال ملتوية يبرر بها أخطااخه أو عادم

إلتزامه بالوصية .ونالحظ أنه من كثرة ترديد هذه األعذار يتقسى القلب ويعاند متصو ار أنه وجد أعذا ار مقنعة أفحم
بها اآلخرين  .وهذا معنى أن اللسان يقود الحياة كلها (يع . )2

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

هاو مختباا فااي القلاب هكاذا القاادمين يسالكان بحساب حالااة الانفس .مهـد ســبيل رجلـا= أي قا ِاوم أو إجعال الطريااق
مستقيمة أي حاول أن تزيل كل ما يكون عا قاً في طريق هللا أى تحاشى كل ما يعثرك.

وفيما يلي ملخص لخطة سليمان لنسير في طريق الخير.

 -1سماع كلمة هللا باهتمام( ..............................................أية . )33
 -3االهتمام بها وااللتصاق بها ووضعها في قلوبنا كشا عزيز وكأوامر(..................آية . )31

 -2يقدم تفسير لماذا يجب أن نهتم بكلمة هللا ..ففيها حياة وشفاخ ألالمنا الروحية( ...........آية. )33
 -1نضع أعيننا عليها لنحفظها وتكون محل إهتمامنا ،بل نطلب معونة إلهية تساعدنا في ذلك( ....آية. )32

 -:حفظ الشفاه (خطايا اللسان هي كذب ،حلي ،كالم باطل ..وأيضا هى تعنى هنا ترديد أعذار لصنع الشر أو
عدم اإللتزام بالوصايا) واللسان يقود الجسم كله أو الحياة كلها (يع(..)2آية . )31

 -:حفااظ العينااين لنثبتهمااا علااى هللا باادالً ماان أن تزيغااا وراخ العااالم (أى تكااون لنااا العااين البساايطة)............
(آية. )3:

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

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

اآليات (3" -:)34-3يا اب ِني ،أَص ِغ ِإلَى ِح ْكم ِتي .أ ِ
َم ْل أُ ُذ َن َا ِإلَى فَ ْه ِمي2 ،لِ ِح ْف ِظ التَّ َدا ِب ِ
اا
يرَ ،وْلتَ ْحفَظَ َشفَتَ َ
َ ْ
ْ
َ
4
ان عسالً ،وح َن ُكها أَ ْنعم ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ْس ْن ِت ِ
ين،
َم ْع ِرفَ ًة3 .أل َّ
َج َن ِب َّي ِة تَ ْقطُ َر ِ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َن َشفَتَ ِي ا ْل َم ْأر َِة األ ْ
الزْيت ،لك َّن َعاق َبتَ َها ُم َّرةٌ َكاألَف َ
6
5
يق ا ْلحي ِ
ادةٌ َكسي ٍ
ط َواتُ َها تَتَ َم َّس ُا ِبا ْل َه ِ
اها تَ ْن َح ِد َر ِ
اة،
ان ِإلَى ا ْل َم ْو ِتَ .خ َ
اوَي ِة .لِ َئالَّ تَتَأ َّ
ف ِذي َحد َّْي ِن .قَ َد َم َ
َح َّ َ ْ
َم َل طَ ِر َ َ َ
ط َواتُ َها َوسَ تَ ْش ُع ُر.
تَ َم َايلَ ْت َخ َ

7واآلن أ َُّيها ا ْلب ُنون اسمعوا لِي ،وسَ تَرتَ ُّدوا ع ْن َكلِم ِ
ات فَ ِمي8 .أ َْب ِع ْد طَ ِريقَ َا َع ْن َهاَ ،وسَ تَ ْقر ْب ِإلَى َب ِ
اب َب ْي ِت َها،
َ
َ َ َ َ َ ْ َُ
َ ْ
َ
َ
31
9
اسي .لِ َئالَّ تَ ْشبع األ ِ
ين ،و ِس ِني َن َا لِ ْلقَ ِ
ون أَتْ َع ُاب َا ِفي َب ْي ِت َغ ِر ٍ
يب.
لِ َئالَّ تُ ْع ِط َي َزْه َر َا َ
ب ِم ْن قُ َّوِت َاَ ،وتَ ُك َ
ََ َ
َجان ُ
آلخ ِر َ َ
اء لَح ِما و ِجس ِما32 ،فَتَقُولَ « :كي َ ِ
ِ
33فَتَُنوح ِفي أَو ِ
بيخ!
بَ ،و َرَذ َل َق ْل ِبي التَّْو َ
ضُ
ف أ َِّني أ َْب َغ ْ
اخ ِر َا ،ع ْن َد فَ َن ِ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
ت األَ َد َ
َ
َ
34
33ولَم أَسمع لِصو ِت مر ِش ِ
َمل أُ ُذ ِني ِإلَى معلِِّ ِم َّي .لَوسَ َقلِ
ي ،ولَم أ ِ
ت ِفي ُك ِِّل َش ِّرِ ،في َو َس ِط ُّ
الزْم َرِة
د
َّ
يل لَ ُك ْن ُ
ْ
َ
َ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ
ْ
ْ
ٌ
ُ
اع ِة»".
َوا ْل َج َم َ

تحذير من المرأة األجنبية

سبق أن نبه سليمان لهذه النقطة في (ص .)3وهنا يفرد لها موضوعاً خاصااً ألهميتهاا ويساتفيض فاي الكاالم عان

الموضاوع فكثيارين يساقطون فااي هاذا الشاارك المخااادع .وألهمياة الموضااوع يكارر سااليمان التحاذير بخصوصااه ،باال

فااي اآلياااي ( )3-1ناارى تركيااز علااى شاادة الحاارص فااي مواجهااة هااذه الخطيااة ،فاااألمر يحتاااج إلااى حكمــة وفهــم

وتدابير ومعرفة .ونالحظ أن من له هذه سيرفض الخطية وبالتاالي تازداد حكمتاه وفهماه ،فمان يحفاظ نفساه طااه اًر
تكااون لااه حكمااة وفهاام والعكااس فماان يساالك مناادفعاً وراخ شااهوته يفقااد مااا كااان عنااده ماان حكمااة وفهاام ..فااذن ماان لااه

سيعطى ويزاد ،وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه (مي)13:12

تقطــران عســالً= كلماااي الزانيااة معسااولة بقصااد التملااق ،والشااهوة الجساادية لهااا إغ ار هااا الشااديد وهااو عساال غاااش

مسااموم ،أمااا العااروس الحقيقيااة فصاالواتها وتسااابيحها فهااي شااهد حقيقااي (نااش )11:1وتحااي لسااانها عساال حقيقااي.

أنعم من الزيـت= كلماتهاا رقيقاة ،ولكنهاا عاطفاة غاشاة خادعاة قاتلاة لمان ينخادع بهاا (ماز .)31:::ولانالحظ أن

طريق الخطية هو له هذه المواصفاي ،طريق فيه لذة ،ناعم ،مخادع ولكن نهاياة هاذه الطارق ونتا جهاا مارة جاداً=

عاقبتهــا مــرة كاإلفســنتين= واإلفساانتين كلمااة فارسااية معناهااا بالعربيااة علقاام وتشااير هااذه الكلمااة فااي العهااد القااديم

لأللام .حادة كسيف= أي مؤلماة للضامير ،فنتاا الخطياة دا مااً حازن فاي الاداخل ومارار ،وفاي الخاارج متاعاب ال
ي الخطياة فعاالً) يكاون فاي
حصر لها .فما هو حلو في الفم (عسل الخطية أي الشاهوة) إذا دخال للاداخل (لاو ن ِفاذ ْ
الداخل م اررة (مي .)23-38::وما هي نتيجة هذا الطريق الهاويـة= الماوي والهاالك فاي جهانم .ولانالحظ خطاة

إبليس التقليدية في (آية.):
6لِـ َـئالَّ تتأمــل طريــق الحيــاة تمايلــت خطواتهــا وس تشــعر= الخطيااة مراوغااة ومخاتلااة ،تغياار طرقهااا وأساااليبها ،وهااي
دا ماً تخدع بخداعاي ولذاي متنوعة لتشغل بها عيون الجهالخ فيظلوا مفتونين بذغراخاتها ،ناظرين إلى خداعاتها،
38

سفر األمثال ( اإلصحاح الخامس )

ناسااين أو تاااركين النظاار إلااى طريااق الحياااة ،فهاام لااو انتبهاوا لطريااق الحياااة لتركاوا الخطيااة .باال كلمااا اكتشاافوا ما اررة

حالهم تخدعهم الخطية بغواية جديدة قبل أن يفكروا أن يتركوها .وأسلوب الغواية المستمر واثارة الغ ار از الشاهوانية
المسااتمر هدفااه أن إبلاايس ال يعطااى فرصااة لفنسااان أن يفكاار فااي  ]1[ -:م ا اررة الطريااق الااذي هااو فيااه ،صااحي

فهناك لذاي حسية لكن يسود الحياة نوع من المرار  ]3[ .حالوة الطريق الذي يسلكه أوالد هللا وكيي هم ناجحون

فرحون وفي سالم  ]2[ .أن اإلنسان قد يموي في أي لحظة ويقاي أماام هللا ليحاساب .إذاً هادي الغواياة المساتمرة
أن ال تكون لفنسان فرصة للتفكير ،فلو فكر لعري أن طريقه هو طريق الهالك.

والحظ في اآلياي ( )8-1أيها البنون ..أبعـد طريقـا .ومعناى هاذا أن ساليمان يوجاه تحاذي اًر شخصاياً لكال واحاد.

لــئال تعطــي زهــرا آلخــرين= نضااارة شاابابك وزهارة عماارك أي أفضاال ساانى شاابابك .وســنينا للقاســي= أي أفضاال
ساانى الشااباب والقااوة يضاايعوا فااي طريااق الشاار ،وماان يقباال ماان يااد عاادو الخياار خطايااا ولااذاي جساادانية يقااع تحااي
عبودية عدو الخير ،وهو يذل من يسقط تحاي ياده ،وهاو حاين يساود اإلنساان يصاير سايد قااس (إش 12:3:هاي

صرخة من استعبده إبليس) .والمسي أتى ليدفع الثمن ويشترينا ويحررناا مان ياد إبلايس .وهللا كسايد يحارر عبياده،

أما إبليس فهو يذل كسيد قاس من يسقط تحي يده .وقارن مع قول السيد المسي "ر يس هاذا العاالم آي ولايس لاه
في شا" ..ولماذا ..ألنه بال خطية فهو القا ل "من منكم يبكتني على خطية" ولنذكر أن إبليس حين عرض علاى
َّ
المسي أن يعطيه كل ممالك العالم ،رفض ثم انتهره قاا الً "إذهاب عناي ياا إبلايس" أماا كال مان يقبال لاذاي مان ياد
إبليس يذله إبليس وهذا هو سر المرار الذي يعيش فياه الخااطا .لـئال تشـبع األجانـب مـن قوتـا= قوتـا = مالاك

وصااحتك ،باال أماراض الزنااا أماراض صااعبة تضاايع معهااا الصااحة  .أتعابــا فــي بيــت غريــب= ثمارة تعبااك وعملااك
تااذهب لبيااي الزانيااة وال يسااتفيد بهااا أوالدك .وماان هاام األجانــب أو بيــت الغريــب الااذي تااذهب لااه أموالااك؟ هااو بيااي

الزانية وعصابتها .

وسنينا للقاسي = الزنا والعني والوحشية دا ماً متالزمين ،وعصاباي األشرار تكثر في أماكن الزنا ،ومان ياذهب

لهذه األماكن يتعرض لهذه العصاباي وقد تفقده حياته.

وفي اآلياي ( )11-11نجد صورة لزاني في أواخر أيامه ،هو ربما تاب عن طريق شره أو ربما أنهكته األمراض
وخساار كاال ممتلكاتااه ،عموم ااً مثاال هااذا اإلنسااان عليااه أن يشااكر هللا أن العماار مااازال فيااه بقيااة وعليااه أن ينتهااز

الفرصة ويقدم توبة .وهو في ضعفه في أواخر عمره ينوح فصحته قد ضاعي= فناء لحما وجسما .ويندم على
أنااه لاام يسااتجب لماان كااان يوبخااه علااى مساالكه (آيااة .)13ولاام يساامع لصااوي مرشااده أن يكااي عاان طريقااه الش ارير

(آية .)12لوس قليل لكنت في شر= لاوال رحماة هللا لكناي اآلن قاد هلكاي [ ]1إماا رجمااً وهاذه عقوباة الشاريعة ضاد
الزناة ]3[ .أو هلكاي مان أشارار هاذا الطرياق أو شاروره وأم ارضاه .فهاو اآلن يشاكر هللا علاى أناه ماازال فاي العمار

بقية يقدم فيها توبة ،وأن نهايته كان يمكن أن تكون أشر (ال + 13:33يو .)::8مثل هذا اإلنسان حقااً هاو تااب

وتوبته ستكون مقبولة (فهو من أصحاب الساعة الحادية عشرة) ولكن لننظر كيي قضى حياته ،فلقد خسر ثروته

وصحته وعاش بفكر مشوش خا ي مضطرب ،عاش في جهل روحي وعدم حكمة كاني سبباً في تخبطه في كل
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أمااوره ،بااال تمييااز ،بااال سااالم ،عاااش كغريااب وسااط شااعب هللا ،فاش االً فااي أمااوره حتااى العمليااة .فــي وســط الزمــرة
والجماعة= وسط زمرة الهالكين ،أو وسط زمرة المتهمين أمام القضاخ.

36
ِ35
يع َا ِإلَى ا ْل َخ ِ
اها َج ِ
ار ِج،
ارَي ًة ِم ْن ِب ْئ ِر َا .سَ تَ ِف ْ
اها ِم ْن ُج ِِّب َاَ ،و ِم َي ً
اآليات ( " -:)23-35ا ْش َر ْب ِم َي ً
ض َي َنا ِب ُ
ار ِع37 .لِتَ ُك ْن لَا وحدا ،ولَيس أل ِ
ِ 38
سو ِاقي ِمي ٍ
اه ِفي َّ
الش َو ِ
ام َأر َِة َش َبا ِب َا،
ب َم َع َا .ل َي ُك ْن َي ْن ُب ُ
َ َ َْ َ َ ْ َ َ
َجان َ
ََ َ َ
وع َا ُم َب َارًكاَ ،واف َْر ْح ِب ْ
21
ِ
ٍ
الزِه َّي ِة .لِير ِو َا ثَ ْدي َ ِ
ِ َّ 39
وب ِة َوا ْل َو ْعلَ ِة َّ
اس َك ْر َد ِائ ًماَ .فلِ َم تُ ْفتَ ُن َيا ْاب ِني
اها في ُك ِِّل َوقْتَ ،وِب َم َح َّبت َها ْ
َ
الظ ْب َية ا ْل َم ْح ُب َ
ُْ
ِ ِ 22
ِ
ِبأ ْ ٍ
ق ِ
اإل ْن َس ِ
ام ُه
بَ ،و ُه َو َي ِز ُن ُك َّل ُسُبله.
يب ًة؟ 23أل َّ
ام َع ْي َن ِي َّ
ِِّ
َن طُ ُر َ
الر ِِّ
َج َن ِب َّيةَ ،وتَ ْحتَض ُن َغ ِر َ
الش ِِّر ُ
ير تَأْ ُخ ُذهُ آثَ ُ
ان أ َ
َم َ
23
ِ
َوِب ِح َب ِ
وت ِم ْن َع َدِم األ ََد ِبَ ،وِبفَ ْر ِط ُح ْم ِق ِه َيتَ َه َّوُر".
ال َخ ِطيَّت ِه ُي ْم َس ُاِ .إنَّ ُه َي ُم ُ

في صورة مضادة لما سبق عن المارأة األجنبياة يحادثنا الحكايم هناا عان المحباة الزوجياة المباركاة التاي يباركهاا هللا

(عب)1:12

جبا ..بئرا= كناية عن الزوجاة الشارعية (إش + 3 ، 1::1ناش )13:1س تفـض ينابيعـا إلـى الخـارج ،سـواقي
مياه في الشوارع= ينابيعك قول مجازى يكني به عن القوى البشرية وبالذاي القوة التناسيلة التي يجب أن تستخدم
بطهارة في الزواج فقاط إليجااد بناين كثمارة لهاذا الازواج ،وكثارة البناين عالماة بركاة مان هللا فاي العهاد القاديم وقولاه

ينااابيع إشااارة لكث ارة األوالد (إش 1:18نجااد اليهااود ماان مياااه يهااوذا) .وماان يحيااا فااي نجاسااة إمااا أن يحرمااه هللا ماان
األوالد أو أن يضيع أوالده ويفسدون في الشوارع  ،فالمياه (األوالد) تجري مان ينباوع (هاو أناي) فاال تضايع أوالدك
بجريك وراخ شهواتك (راجع هو .)13:1وصورة البيي الذي يحيا في طهارة والبركة فيه نجدها في (مز. )138

لتكن لا وحدا وليس ألجانب معا= هناك آية مرعبة في (عو )1:كما فعلي يفعل بك ،وهكذا قال أيوب ليادافع

عاان نفسااه وأنااه لاام يزنااي (أي . )13-3:21وهنااا يطلااب الحكاايم أن يبتعااد اإلنسااان عاان خطيااة الزنااا ليحمااي بيتااه،
ونالحااظ أن داود زنااا مااع بثشاابع فزنااا إبنااه مااع بنتااه ،أي دخاال الزنااا بيتااه ،لكنااه هااو الااذي أدخلااه .وماان عاااش فااي

طهارة تكون زوجته له وحده= لتكن لا وحدا .وأوالدك أيضاً يكونوا مباركين تفرح بهم ويكونوا لك وحدك ناجحين
تفرح بهم.

لــيكن ينبوعــا مبارك ـاً= أي زوجتااك التااي تسااتمد منهااا أف ارحااك ،وتحصاال منهااا علااى الماااخ الااذي يطفااا شااهواتك.
ولتكن زوجتاك مباركاة بالنسال الكثيار ولاتكن حيااتكم كلهاا فارح وبركاة .الظبيـة المحبوبـة= هللا يعطاي للعا لاة التاي

تتقدس بطهارة أن تفرح ويتبادل الزوج والزوجة الحب في فرح ،والظبية أي الغزال رم اًز للخفة والجمال (ناش، ::1

. )11

الوعلــة الزاهيــة= هااي أنثااى الوعاال وهااو نااوع ماان الغازالن يشاابه الماااعز ويمتاااز بالرشاااقة والمعنااى أن الرجاال يكااون
مكتفياً بزوجته شاع اًر أنها أجمل زوجة في العالم .ليروا ثدياها= كناية عن المحبة والحنان .فالزوج الطاهر يفرح
بمحبة زوجته ويكتفي بها .بمحبتها إسكر= هاو مجااز كناياة عان فارط التمتاع بالمحباة ،ماع شاعور عمياق بساعادة
تغمر الكيان كله ،ونالحظ هنا حالة الشبع والرضا ،مع حالة عدم الشبع فاي حالاة الزناا  ،فالمااخ المقادس ياروي .
أما مياه العالم ال تشبع وال تروي .ولانالحظ أن هللا يسام باأن نأكال ونشابع مان شاجرة واحادة  ،والطبيعاة تقاول أن
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هاذا يكفااي ،ولكاان الشااهوة لاان تكتفااي أو تشابع ولااو أكلااي ماان كاال الشااجر .وماا أجماال أن يعاايش الزوجااان فااي بيااي
صالة ،بيي بركة ،بيي طهارة فأفراحهم ستكون أفراح حقيقية .وهذا ألن البيي الذى يدخلاه هللا يماأله بركاة  ،وأهام
عناصر البركة هما المحبة بين أفراد األسرة  ،والفرح الذى يسود حياة هذه األسرة .

ألن طرق اإلنسان أمام عيني الرب= هللا يكافا من يحيا في طهارة بأن تكون حياته كلها فرح وبركة ،مثل
يوسي الصديق .فاهلل يكافا من يكتفي ويقنع بزوجته أو بما أعطاه له هللا وال يشتهي إمرأة قريبه أو مقتناه.
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اإلصحاح السادس

عودة للجدول

نجد في هذا اإلصحاح دروس عديدة لنسلك بأمان في هذا العالم ولنضمن ميراث األبدية.
2
ِ 3
ت ِفي َكالَِم فَ ِم َاِ ،إ ْن أ ِ
ِ
ت َكفَّ َا لِ َغ ِر ٍ
ْت
ُخذ َ
يبِ ،إ ْن َعِل ْق َ
صفَّ ْق َ
ض ِم ْن َ
اآليات (َ " -:)5-3يا ْابنيِ ،إ ْن َ
صاح َب َاِ ،إ ْن َ
ت َ
4
3
صر ِ ِ
ِ
ْهب تَرام وأَلِ َّح علَى ص ِ
ِ
اح ِب َا .سَ
ياِ ،إ ًذا فَاف َْع ْل ه َذا َيا ْابنيَ ،وَن ِِّج َن ْف َس َا ِإ َذا ِ ْ َ
ِب َكالَِم ِف َ
َ
َ
صاح ِب َا ،اذ َ ْ َ َ َ
ت في َيد َ
5
ِ
ِ
ِ
صفُ ِ
الص َّي ِاد".
ور ِم ْن َي ِد َّ
اساَ .ن ِِّج َن ْف َس َا َكالظَّ ْب ِي م َن ا ْل َيدَ ،كا ْل ُع ْ
تُ ْعط َع ْي َن ْي َا َن ْو ًماَ ،وسَ أَ ْجفَا َن َا ُن َع ً

أن ضمنت صاحبا= أي تكفلي بدفع دين صاحبك لمن استدان منه صفقت كفا= كان تصفيق الكاي فاي العهاد
القااديم معناااه وضااع يااد الضااامن فااي يااد صاااحب الاادين عالمااة الضاامانة والتعهااد بالوفاااخ .لغريــب= شااخص غياار
معروي عندك وربما لايس يهوديااً .إن علقـت فـي كـالم فمـا= أي اشاتبكي أو أ ِ
مساكي كماا فاي شابكة علاى غيار
انتباه ،وذلاك بتسارعنا فاي إعطااخ الوعاود لسابب أو آلخار فنمساك بكلمااي فمناا والحاظ أن الوعاود قاد تكاون بسابب

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

وواض ا هنااا أن سااليمان يحااذر ماان ضاامانة أحااد .وكاارر هااذا فااي (، 3::33 + 1::33 + 18:11 + 1::11

 .)31بل هو يطلب أن يكون الرجوع في موضوع الضمان بمنتهى السرعة= س تعط عينيا نوماً= ال تتكاسل في

هااذا األماار باال إفعلااه بااأوفر ساارعة .مثاال الظبـــي= المشااهور بساارعة الهاارب .وكاام خربااي بيااوي بساابب موضااوع
الضمان .ونالحظ أنه كثي اًر ما يكون اعتدادنا باذواتنا ورغبتناا فاي أن ي ارناا النااس بصاورة القاادرين هاو الادافع لمثال
هذا التصري ،أي أن نضمن اآلخرين.

والكتاب لم يمنع الضمان نها ياً فبولس ضمن أنسيموس (فل .)13 ، 18ولكن هناك شروط لنقدم على ضمان

شخص-:

 .1في حدود إمكانياتنا ،وبحيث لو دفعنا مبلإ الضمان ال يحدث خراب لنا نحن (.)31:33
 .3األفضل من ضمان شخص محتاج أن نعطيه مساعدة في حدود إمكانياتنا ()31:2

 .2عاادم ضاامان مسااتهتر طااا ش ،باال نضاامن إنسااان مجتهااد .وهااذا لمنااع هااذا المسااتهتر الطااا ش ماان الاادخول فااي

عالقاي متهورة مع غرباخ أجانب سعياً وراخ رب سريع باال أماان ،ومثال هاذا الشااب الطاا ش حاين يجاد وراخه

ضامناً يندفع باألكثر في هذه اإلندفاعاي المجنونة.

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

علينا ،يجب أن ال نعود ونصب مديونين ثانية إلبليس بأن نقبل أي خطايا يعرضها علينا ،أو نصير عبيداً للناس

(1كو .)32:1والتزامنا بوصايا هللا فيها ضمان سالم بيوتنا وكل مالنا.
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ِ6
ِ 7
ِ
ْه ْب ِإلَى َّ
يف
الن ْملَ ِة أ َُّي َها ا ْل َك ْسالَ ُن .تَأ َّ
س لَ َها قَ ِائ ٌد أ َْو َع ِر ٌ
اآليات ( " -:)33-6اذ َ
يما .الَّتي لَ ْي َ
َم ْل طُُرقَ َها َو ُك ْن َحك ً
طعامها ،وتَجمع ِفي ا ْلح ِ
أَو متَسِلِّطٌ8 ،وتُِع ُّد ِفي َّ ِ
ِ9
ض
ام أ َُّي َها ا ْل َك ْسالَ ُن؟ َمتَى تَ ْن َه ُ
الص ْيف َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ
َ
ْ ُ َ
صاد أُ ْكلَ َها .إلَى َمتَى تََن ُ
ِ 33
31
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يل ُن َع ٍ
اع َو َع َوُز َا َك َغ ٍ
از".
اسَ ،وطَ ُّي ا ْل َي َد ْي ِن َقلِيالً لِ ُّلرقُود ،فَ َيأْتي فَ ْق ُر َا َك َس ٍ
يل َن ْوم َب ْع ُد َقل ُ
م ْن َن ْوم َا؟ َقل ُ
فااي اآلياااي السااابقة رأينااا أن ماان يضاامن إنسااان آخاار بطريقااة خاط ااة يعاارض نفسااه وبيتااه للخ اراب ،وهنااا ناارى أن
الكسل أيضاً يعرض اإلنسان للخراب ويقوده لحياة الفقر .ويقودنا هنا الحكيم أن نتأمل الحيواناي والحشراي لنتعلم

منها ،وهو شا مخجل ،لكن علينا أن نعتري أن اإلنسان وصل لحالة سي ة بعد ساقوطه .وعمومااً فالحصااد يتباع
الزرع ،ومن يكد ويتعب من المؤكد سيحصد ثمر جهاده .ولقد انتشر في كنيسة تسالونيكي مبدأ خطير ،أننا أناس
روحيين منتظرين مجيخ المسي فلنترك أعمالنا ونهملها وهللا يعولنا ،ولكان باولس الرساول نباه لخطاورة هاذا المبادأ

وأعطاااهم درس ملخصااه أن كاال إنسااان يجااب أن يعماال حتااى يأكاال (3تااس )1:-::2وهكااذا كااان منااذ الباادخ حااين
خلق هللا آدم طالبه بأن يعمل الجنة ويحفظها (تك .)1: ، ::3ثم بعد السقوط قال لاه" :بعارق وجهاك تأكال خبا اًز"

(تااك .)13:2والنملااة تقاادم درس ااً فهااي تجمااع طعامهااا وتخزنااه لوقااي الحاجااة ،فهااي تجمااع طعامهااا وقااي الحصاااد

وتخزنه حتى إذا جااخ الشاتاخ تجاد طعامهاا .وعلاى اإلنساان أن يعمال طاوال النهاار ليساتري لايالً ،بال يعمال طاوال

العماار ويساتري بعااد أن ينهااي عملااه علااى األرض .ونااتعلم ماان النملااة التااي تخاازن وقااي الااوفرة ،عاادم اإلساراي بااال
معنى ،فالنملة تخزن وقي الوفرة حتى إذا جاخ عليها وقي القحط تجد ما تعيش به ،وعلينا عدم اإلسراي حتى إذا
جاخ وقي قحط نجد ما نعيش به ،وهذا ال يتعارض مع قول المسي (مي )21-31::الذي ينادي بعادم االهتماام
بالغااد ،فالمسااي يطلااب أن ال نخاااي ماان الغااد وال ماان المسااتقبل ولكنااه لاام يطلااب اإلساراي والتبااذير اليااوم ،فلنساالك

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

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

تهكمي للغة الكسالن معناه أنه ينام ثم يقوم بكسل لينام ثانية بال رغبة في النهاوض ،وطي اليـدين قلـيالً للرقـود=

كساع= هو المساافر المساتعجل ،رماز لسارعة إتياان الفقار للكساالن فمان
أي طي اليدين إلعادة النوم .يأتي فقرا
ٍ
ال يعمل لتفادي العوز يأتيه العوز بسرعة .وعوزا ٍ
كغاز= الغزاة يأتون فجأة ،ويهجمون وقي الناوم ،والماوي هكاذا

يأتي فجأة لكل خاطا ،والعوز يأتي فجأة لكل كسالن.

ودرس النملة هاو درس فاي ضارورة الجهااد الروحاي ،درس للحيااة األبدياة ،فانحن نحتااج للجهااد الروحاي باال تا ار

وال كسل ،وال وقي للنوم "استيقظ أيها النا م" (أي )11::وأنها اآلن ساعة لنساتيقظ (رو .)11:12وكماا أناه علاى

الكساالن أن يالحاظ النملاة لياتعلم الجهااد ،علينااا أن ن ارقاب القديساين (فاي + 11:2عاب )1:12فمان المخجاال أن

النملااة تتصااري بحكمااة وهااي بااال قيااادة (قا ااد  /عريااي /متساالط) ونحاان ال ننظاار ألبا نااا القديسااين ونعماال بحسااب
إرشادهم ونسير في طريقهم ،لذلك تق أر الكنيسة لنا يومياً السنكسار لنقتدي بهم.

43

سفر األمثال ( اإلصحاح السادس)

32
ِ
َِّ
ِِ ِ
ِ
اع ِوج ِ ِ ِ 33
ير
يمَّ ،
يم َي ْس َعى ِب ْ َ
ول ِب ِر ْجلهُ .يش ُ
اج ا ْلفَمَ .ي ْغم ُز ِب َع ْي َن ْيهَ .يقُ ُ
الر ُج ُل األَث ُ
اآليات ( " -:)35-32اَ َّلر ُج ُل اللئ ُ
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ِ ِ
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َج ِل ذلِ َا َب ْغتَ ًة تُفَ ِ
يبَ .ي ْختَ ِرعُ َّ
الش َّر ِفي ُك ِِّل ِح ٍ
اج ُئ ُه َبلِ َّيتُ ُهِ .في
ومات .أل ْ
َصا ِبعه .في َق ْل ِبه أ ََكاذ ُ
ينَ .ي ْزَرعُ ُخ ُ
َ
ص َ
ِ
ِ
لَ ْح َ ٍ
اء".
ظة َي ْن َكس ُر َوسَ شفَ َ

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

ما يشغل به أوقاته يكرس كل أعضا ه (فكره وقلبه وعينه وياده ورجلاه) للشار .ومثال هاذا نهايتاه تكاون ساي ة ،وهاو

جعل أعضاؤه آالي إثم بدالً من أن يجعلها آالي بر (رو.)13::

الرجل اللئيم= جاخي في األصل العبري بليعال "رجل تافه بال عمل عديم النفع ،بل هو مخرب شرير ،وهكذا كل
من ترك هللا يفقد براخته .يغمز بعينيه= إبتداخ من هنا نجد مواصافاي رجال بليعاال "الل ايم" .فهاو يساتعمل حركااي
خاصة بعينيه ليعبر عن أفكاره الشريرة .يقول برجلـه يشـير بأصـابعه يساتعمل حركااي مان أصاابع يدياه وحركااي

من رجليه ليدبر شرو اًر ضد اآلخرين .فـي قلبـه أكاذيـب= ينتقال الحكايم إلاى أصال الاداخ ومصادر كال الشارور أال

وهااو القلااب فالش ارير قلبااه مملااوخ بالضااالالي والتصااوراي اآلثمااة (إر )3:11يختـــرع الشـــر= قلبااه معماال للشاار.
ونهايته شريرة= ألجل ذلا بغتة تفاجئه بليته = هللا يظل يستر على الناس  ،لكن لو أصار اإلنساان علاى مسالكه
الشرير  ،فاهلل يرفع ستره عن اإلنسان  ،وحين ذ تنهال الباليا فجأة  ،فالشرير صار ال يتمتع بحماية هللا .

ِ ِ ِ 36
ض َها
الستَّ ُة ُي ْب ِغ ُ
اآليات ( " -:)39-36هذه ِّ
38
أَي ٍد س ِ
ار
ب ُي ْن ِشَُ أَف َْك ًا
اف َك ٌة َد ًما َب ِر ً
يئاَ ،ق ْل ٌ
ْ َ
ارع ُخصوم ٍ
ِباأل َ ِ ِ
ات َب ْي َن ِإ ْخ َوٍة".
َكاذيبَ ،و َز ِ ُ ُ َ

بَ ،و َس ْب َع ٌة
الر ُّ
َّ
يئ ًة ،أ َْر ُج ٌل
َرِد َ

37
ِ
ب،
ون ُمتَ َعالِ َي ٌة ،لِ َس ٌ
ِه َي َم ْك ُرَه ُة َن ْف ِس ِهُ :ع ُي ٌ
ان َكاذ ٌ
السو ِءَ 39 ،ش ِ
اه ُد ُز ٍ
يع ُة ا ْل َج َرَي ِ
ان ِإلَى ُّ
ور َيفُوهُ
َس ِر َ

هنا يلخص الحكيم األشاياخ التاي يكرههاا هللا .وهللا ال يكاره شاي اً ساوى الخطياة ،ومان يفعال شاي اً يكرهاه هللا فخ ارباه
أكيد ،فاهلل المحب ال يكره سوى ما ي ِ
دمر اإلنسان ،فخطايانا لن تطول هللا بل ستدمرنا نحن أنفسنا.

هذه الستة ..وسبعة= تعبير يهودي مألوي (أي .)13::فرقم  :يدل على النهاية أو الحد األقصاى فالعاالم خلاق

فااى  :أيااام  ،ورقاام  1ياادل علااى الكمااال .وفااي هااذا االصااطالح مااا ياادل علااى أن الشاايخ السااابع قااد زاد عاان الحااد.
وهن ااا ي ااذكر الص اافاي الممقوت ااة الت ااي تجتم ااع ف ااي رج اال بليع ااال ،وي ااذكر بع ااد ذل ااك  1ص اافاي ردي ااة أوله ااا عيـــون
متعالية= إشارة للكبرياخ وتشامي الروح وازدراخ اآلخرين  .وهذه صورة مضادة للمسي المتواضع ،فكيي يتفق مان

يريااد اإلرتفاااع ألعلااى (المتكباار) مااع ماان يناازل ماان السااماخ لااألرض حبااا فااى اإلنسااان (المسااي )  ،فلهااذا يحاادث
اإلنفصااال بااين المتكباار وبااين هللا المتواضااع  ،فيمااوي اإلنسااان ألنااه فصاال نفسااه عاان هللا مصاادر الحياااة  .وهااذه

الخطية أول خطية يكرهها هللا فهي سبب سقوط إبليس ( ارجاع إش .)11-13:11وبالاذاي (آياة .)12:11وخطياة

الكبرياخ هي سبب السقوط دا ماً " قبل الكسر الكبرياخ" ومن هنا نفهم معنى األرقام ( )1 ، :فلها تفسيرين:
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األول :أن من تجتمع فيه هذه الخطاياا يكاون قاد زاد عان الحاد ووصال لدرجاة أن هللا يكرهاه .فتعبيار ( )1 ، :فاي
اللغة اليهودية يعني أن الشيخ فاق الحد.

زارع خصاوماي) .والساابعة هاي رأس كال البالياا أي أول ماا

الثاني : :هي الخطاياا (لساان كااذب......
ذ ِكر وهي خطية الكبرياخ= عيون متعالية (أم)18:1:

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

أفكا ارً رديئة= مصدر كل األفعال الشريرة .أرجل سريعة الجريان إلى السوء= األرجل تنفذ ما بادأ فاي القلاب أوالً.
شــاهد زور= هنااا اللسااان ينفااذ أيض ااً مااا باادأ فااي القلااب .زارع خصــومات= بأكاذيبااه المختلقااة ينشاار سااموماً وسااط
النااس .والحااظ رجال بليعااال بمواصاافاته الماذكورة هنااا ،فهاو ينشار أكاذيااب ،قاد تقااود لساافك دمااخ ،يسااتعمل حركاااي
يديه ،وغمزاي عينيه ليقود من هم أدواته لصنع الشر ،رجل بليعال هذا تجارته صاناعة اإلثام وهاذا عكاس ماا قيال

في المزمور ( )128حيث البركة في الحب.
23
ِ 21
ِ
ط َها َعلَى َق ْل ِب َا َد ِائ ًماَ .قلِِّ ْد ِب َها
ُم َا .اُْرُب ْ
ص َايا أَِب َ
اآليات (َ " -:)35-21يا ْابنيْ ،
يا َوسَ تَتُْر ْا َش ِر َ
احفَ ْظ َو َ
يع َة أ ِّ
22
ِ
ِ
ِ ِ
احَ ،و َّ
يع َة
ت فَ ِه َي تُ َح ِِّدثُ َا23 .أل َّ
استَ ْيقَ ْظ َ
ياِ .إ َذا ن ْم َ
ُع ُنقَ َاِ .إ َذا َذ َه ْب َ
ت تَ ْهد َ
ص َب ٌ
َن ا ْل َوص َّي َة م ْ
ت تَ ْح ُر ُس َاَ ،وِا َذا ْ
الش ِر َ
ِ 24
ُنور ،وتَوِب َ ِ
ق لِ َس ِ
يرِةِ ،م ْن َملَ ِ
َج َن ِب َّي ِة25 .سَ تَ ْشتَ ِه َي َّن
يق ا ْل َح َي
اة .لِ ِح ْف ِظ َا ِم َن ا ْل َم ْأر َِة ِِّ
يخات األ ََد ِب طَ ِر ُ
ان األ ْ
ٌ َ ْ
الش ِِّر َ
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ٍ ِ ٍ ِ
ام َأرَةُ َر ُجل آ َخ َر
َج َمالَ َها ِب َق ْل ِب َاَ ،وسَ تَأْ ُخذ َ
ام َأرَة َزان َية َي ْفتَق ُر ا ْل َم ْرُء ِإلَى َرغيف ُخ ْب ٍزَ ،و ْ
ْا ِب ُه ُد ِب َها .ألَنَّ ُه ِب َس َب ِب ْ
28
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ار ِفي ِحض ِن ِه وسَ تَحتَ ِر ِ
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ص َّ
ان َن ًا
ان َعلَى ا ْل َج ْم ِر َوسَ
ْ َ ْ ُ
ق ث َي ُاب ُه؟ أ ََو َي ْم ِشي ِإ ْن َس ٌ
يم َة .أ ََيأْ ُخ ُذ ِإ ْن َس ٌ
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31
29
هك َذا م ْن ي ْد ُخل علَى ام أر َِة ص ِ
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تَ ْكتَ ِوي ِر ْجالَهُ؟
ون ِب َّ
ون َب ِر ً
يئا .سَ َي ْستَ ِخفُّ َ
اح ِب ِهُ .ك ُّل َم ْن َي َم ُّس َها سَ َي ُك ُ
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َْ َ
32
33
َما َّ ِ
َضع ٍ
ولَو س ِر َ ِ
ام َأر ٍَة
افَ ،وُي ْع ِطي ُك َّل ِق ْن َي ِة َب ْي ِت ِه .أ َّ
بع َن ْف َس ُه َو ُه َو َج ْو َع ٌ
ق ل ُي ْش َ
انِ .إ ْن ُو ِج َد َي ُرُّد َس ْب َع َة أ ْ َ
َ ْ َ
الزاني ِب ْ
34
33
ِ
ض ْرًبا َو ِخ ْزًيا َي ِج ُدَ ،و َع ُارهُ سَ ُي ْم َحى .أل َّ
يم ا ْل َع ْق ِل .ا ْل ُم ْهِل ُا َن ْف َس ُه ُه َو َي ْف َعلُ ُه.
الر ُج ِل ،فَالَ
َن ا ْل َغ ْي َرةَ ِه َي َح ِم َّي ُة َّ
َ
فَ َعد ُ
35
ِ
الر ْش َوةَ".
ت َّ
ضى َولَ ْو أَ ْكثَْر َ
ُي ْش ِف ُ
ق ِفي َي ْوِم اس ْنتقَ ِام .سَ َي ْنظُُر ِإلَى ِف ْد َي ٍة َّماَ ،وسَ َي ْر َ

لقاد ساابق الحكاايم وحااذر ماان بعااض األشااياخ التااي تااأتي بااالخراب مثاال ضاامان شااخص آخاار والكساال واللااؤم وتاادبير
الشر .وهنا يأتي للزنا كخطية ت ِ
دمر من يرتكبها وتفقره .يا إبني احفظ وصايا أبيا وس تترا شريعة أما= ألن ما
من أب أو من أم يخافان هللا ونجادهما يشاجعان أوالدهام علاى الزناى .وتفهام اآلياة علاى أن هللا هاو أبوناا الساماوي
والكنيسااة هااي أمنااا ووصااية هللا واضااحة "ال تاازن" وهكااذا تعلاام الكنيسااة .والوصااايا تحاارس اإلنسااان ماان الخاراب فااي

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

ومن أسلحة الشيطان الزناا وخطاياا الجانس ،ونقاي فاي وجهاه بالتزامناا بالوصاية أي "ال تازن" مهماا كاان اإلغاراخ=

ملــق لســان األجنبيــة تأخــذا بهــدبها= األجنبيــة هنااا المقصااود بهااا الكنعانياااي الزانياااي أو المنحرفاااي ماان اليهااود
فسلوك الزنا غريب على شعب هللا  ،وهذه األجنبية تغويك بحركاي عينيها .
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ِ
ص َّ
يمـ َة = هناا الغواياة تاأتى مان إمارأة رجال آخار أى إمارأة متزوجاة  ،ومثال هاذه
ام َأرَةُ َر ُجل َ
الن ْف َ
آخ َر تَ ْقتَن ُ
َو ْ
س ا ْل َك ِر َ
الحالااة أصااعب ماان األجنبيااة  ،فالرجاال اآلخاار لاان يسااكي  .ال انفس الكريمااة هااى إشااارة لشااخص باارئ تخدعااه هااذه

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

ليقتلها .ونتا

الزنا خراب أكيد= يفتقر المرء إلى رغيف خبز وهو خراب مؤكد= أيأخذ إنساناً نا ارً في حضنه وس

تحترق ثيابه .فنار الشهوة تشعل نار جهنم .ولانالحظ أن النااموس ياأمر بارجم ال ازناي ،لاذلك فمان يشابع شاهوته
بلذة الزنى يكون كمن ينتحر فالعقوبة معروفة .ويلجاأ الاوحي ألسالوب آخار لمان فقاد بصايرته فاالزاني فقاد بصايرته
وما عاد يرى غضب هللا أو نتا

الخطية ،ومثل هذا يخيفاه هللا بذنتقاام الازوج الاذي لان يتساام أباداً ماع مان زناى

مع زوجته فلعله يرتدع ،وهللا يخيي الزاني بأنه لو إفتض أمره فسيضربونه وسيكون في عار .فخطية الزنا آثارها

رهيبة وتبقى العمر كله .الزاني بامرأة ..المهلا نفسه= هللا يخيي الزاني مان عقوباة الشاريعة .ضـرباً وخزيـاً= هللا
يخيفه هنا من الفضيحة واإلهانة .ألن الغيرة هي حمية الرجل= هللا يخيفه هنا من انتقام الزوج .وبينما أن السرقة

مرفوضة فالناس ال يبر ون لصاً حتى لو كان جوعاناً س يستخفون بالسارق ليشبع نفسه= إال أن هناك أمل أن

يطلقوا سراحه إن رد ما سرقه = إن وجـد يـرد سـبعة أضـعاف= لايس المقصاود أضاعاي حرفيااً فحتاى النااموس ال

يقول سبعة أضعاي ،ولكنها تعنى رقم كامل ،أي يتركون اللص لو سدد لمن سرقه ماا ي ْرضاي باه .أماا ال ازناي فاال
ت ْقب ْل منه فدية أو رشوة.

وأسلوب التخويي من النتا

المباشرة للزنا مع من فقد بصيرته نستعملها حتى اآلن فنحن نقول لمن يزني ،إهرب

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

عودة للجدول

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

الزنا.

2
ِ
ِ 3
يع ِتي َك َح َدقَ ِة
احفَ ْظ َكالَ ِمي َواذ َ
اي ع ْن َد َاْ .
اآليات (َ " -:)5-3يا ْابنيْ ،
اي فَتَ ْح َياَ ،و َش ِر َ
احفَ ْظ َو َ
ْخ ْر َو َ
ص َاي َ
ص َاي َ
4
3
ِ
ُخ ِتي» َو ْادعُ ا ْلفَ ْه َم َذا قَ َر َاب ٍة.
َصا ِب ِع َا .ا ْكتُْب َها َعلَى لَ ْو ِح َق ْل ِب َاُ .ق ْل لِ ْل ِح ْك َم ِة« :أَ ْن ِت أ ْ
َع ْين َا .اُْرُب ْط َها َعلَى أ َ
5لِتَ ْحفَظَ َا ِم َن ا ْلم أر َِة األ ْ ِ ِ
يب ِة ا ْل َملِقَ ِة ِب َكالَ ِم َها" .
َج َن ِبيَّة ،م َن ا ْل َغ ِر َ
َْ

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

 -1أن من يحفظ الوصية يحفظه هللا هكذا.

 -3الوصية هي نور للعين ،نور لسبيلنا ،بها ال نضل وبدونها نضل ونعثر وقد نموي.

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

لوح قلبا= المقصود ليس قراخة كلمة هللا قراخة عابرة بل حفظها في القلب ،بل لتكن كالغذاخ اليومي ولتحيا بها.

أختي= تعبير عن أقدس العالقاي وعن الثقة والمحبة .ذا قرابة= كباوعز صاديق مخلاص يحلاو لاك الجلاوس معاه
والحديث معه .وهنا ينبه الحكيم أن تكون عالقتنا بالوصية كمعرفة شخصية وثيقة كمعرفة األقارب ،وهذا ال يأتي
إال بالعشرة مع الوصية وممارستها فأنا أحيا مع أقربا ي وال أسمع عنهم ،بال أعايشاهم .ولنقاارن باين الوصاية التاي
تضمن لنا الحياة كأكثر الناس محبة لنا ،وبين المرأة األجنبية التي تغوينا لتقودنا للهالك.

7
ِ
اء ُش َّب ِ
اآليات (6" -:)23-6أل َِنِّي ِم ْن ُك َّوِة بي ِتيِ ،م ْن ور ِ
ت َب ْي َن ا ْل ُج َّه ِ
ين
ال ،سَ َح ْظ ُ
ت ،فَ َأر َْي ُ
اكي تَطَلَّ ْع ُ
ت َب ْي َن ا ْل َبن َ
َْ
ََ
9
الش ِ ِ
ِ
اءِ ،في مس ِ
ق بي ِتهاِ .في ا ْل ِع َش ِ
اوي ِتها ،و ِ ِ
يم ا ْلفَ ْهِمَ 8 ،عا ِب ًار ِفي َّ
اء ا ْل َي ْوِم،
صاع ًدا في طَ ِري ِ َ ْ َ
ََ
ار ِع ع ْن َد َز ِ َ َ َ َ
ُغالَ ًما َعد َ
ِفي ح َدقَ ِة اللَّي ِل والظَّالَِم31 .وِا َذا ِبام أر ٍَة استَ ْقبلَتْ ُه ِفي ِزِي َزِاني ٍة ،و َخ ِبيثَ ِة ا ْل َق ْل ِب33 .ص َّخاب ٌة ِهي وج ِ
ام َح ٌةِ .في َب ْي ِت َها
َ ََ
َ
َ َ
َْ ْ َ
ِّ َ َ
َ
ْ َ
33
32
ار ِعَ ،و ِع ْن َد ُك ِِّل َز ِ
ار ِجَ ،وأُ ْخ َرى ِفي َّ
الش َو ِ
اها .تَ َارةً ِفي ا ْل َخ ِ
اوَي ٍة تَ ْك ُم ُن .فَأ َْم َس َكتْ ُه َوقََّبلَتْ ُه .أ َْوقَ َح ْت
سَ تَ ْستَ ِق ُّر قَ َد َم َ
34
وريَ 35 .فلِذلِا َخرج ِِ ِ
ت ُن ُذ ِ
ب َو ْج َه َا َحتَّى
َو ْج َه َها َوقَالَ ْت لَ ُهَ « :علَ َّي َذ َب ِائ ُح َّ
َ َْ ُ
السالَ َم ِة .ا ْل َي ْوَم أ َْوفَ ْي ُ
ت للقَائ َا ،ألَ ْطلُ َ
36
ت ِفر ِ
ان ِم ْن ِم ْ َّ 37
اشي ِبمر و ُع ٍ
يريِ ،ب ُم َو َّشى َكتَّ ٍ
ت َس ِر ِ
ود َوِق ْرفَ ٍةَ 38 .هلُ َّم َن ْرتَ ِو ُودًّا
يب ِ
أَ ِج َد َاِ .ب ِِّ
اج فَ َر ْش ُ
الد َ
ُ ِّ َ
ص َرَ .عط ْر ُ َ
ِ ٍ 21
َخ َذ ص َّرةَ ا ْل ِفض ِ
الرجل لَيس ِفي ا ْلبي ِتَ .ذ َه ِ
َّ
َّة ِب َي ِد ِهَ .ي ْوَم
ب39 .أل َّ
الص َب ِ
ِإلَى َّ
َْ
احَ .نتَلَذ ُذ ِبا ْل ُح ِِّ
َ
ب في طَ ِريق َبعي َدة .أ َ ُ
َن َّ ُ َ ْ َ
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22
23
ِ
ِ
ِِ
ب ِإلَى
اء َها لِ َوق ِْت ِهَ ،كثَْو ٍر َيذ َ
ْه ُ
ا ْل ِهالَ ِل َيأْتي ِإلَى َب ْيته» .أَ ْغ َوتْ ُه ِب َكثَْرِة فُنُوِن َهاِ ،ب َم ْلث َشفَتَ ْي َها طَ َّو َحتْ ُهَ .ذ َه َ
ب َو َر َ
ِ ِ
َّ
ص ِ
اصَ 23 ،حتَّى َي ُش َّ
ق َس ْه ٌم َك ِب َدهَُ .كطَ ْي ٍر ُي ْس ِرعُ ِإلَى ا ْلفَ ِِّخ َوسَ َي ْد ِري أَنَّ ُه لِ َن ْف ِس ِه".
الذ ْب ِح ،أ َْو َكا ْل َغ ِب ِِّي ِإلَى قَ ْيد ا ْلق َ

هذا الفصل ي ِ
كوة بيته= أي شاراعة البااب ،كياي ساقط شااب ضاحية امارأة أجنبياة
صور شاهد عيان يرى من وراخ َّ

زانية .وهو تصوير بصورة ماهرة.

اآلياي ( :)3-1مواصفات الشاب الساقط:

 )iغالم= أي في سن الشهوة المتقدة ،والشهوة هي طاقة حب لو استغلها الشباب في هذه السن لصاروا قديسين.
 )iiبين الجهال= هذا الغالم وجد صحبة من األشرار الجهالخ ،إذاً هي صحبة ردي ة.

 )iiiعديم الفهم= "هلك شعبي من عدم المعرفة" (هو )::1فمن ال يعري كيي يتعامل مع شهوته ،فهو في خطار
أن ينج ااذب للش اار ،وم اان ال يع ااري نت ااا

(يع)11:1

خطي ااة الزن ااا وأنه ااا خا اراب مؤك ااد ،ه ااو مع اارض أن ينخ اادع م اان ش ااهوته.

 )ivعــاب ارً فــي الشــارع= نجااد هااذا الشاااب يتسااكع فااي الطرقاااي بااال هاادي ماان العشــاء= الغااروب وحتااى منتصااي

الليا اال= فــــي حدقــــة الليــــل( .هكا ااذا كا ااان أها اال سا اادوم فا ااي الش ا اوارع يطلبا ااون خطيا ااة تا ااك ): ، 1:13وقا ااارن ما ااع
(حز" .)13:1:ونعود للمثل العامي اليد العاطلة نجسة" فهذه المواصفاي لو تجمعي فاي شااب يساهل وقوعاه فاي
الخطية ،بل حين يجد هذه المرأة األجنبية الزانية سيظن أنه وجد كن اًز وهو ال يدري أنه وجد الموي والهاوية.

اآلياي ( )32-13تصوير خداع المرأة الزانية للشاب:

هذا الشاب المتسكع الذي بال هدي ،بل في صحبة األشرار تجري وراخه الخطية ساعية إليه لتسقطه= واذا بامرأة

اســتقبلته= هااي سااعي إليااه وهااو ظاان أنااه وجااد غنيمااة .صــخابة= تصااي وتغنااي كأنهااا فرحااة .جامحــة= ال يمكاان
ضاابطها كثااور جااام  ،بساابب شااهوتها (هااو .)1::1س تســتقر قــدماها= ال تسااتطيع أن تااالزم بيتهااا ،وهااذه الصاافة
عكس ما ذ ِكر عن المرأة الفاضلة (تي .)::3أمسكته وقبلته= كما لو كاني تحبه .أوقحت وجهها= كاان كالمهاا

ـى ذبــائح الســالمة= كااان لحاام ذبيحااة السااالمة بحسااب الش اريعة يجااب أن يؤكاال فااي نفااس
بوقاحااة وقلااة حياااخ .علـ َّ
اليااوم ،وكأنهااا تقااول عناادي ماان لحاام ذبيحااة السااالمة فتعااال وشاااركني .اليــوم أوفيــت نــذوري= أي بتقااديمها ذبيحااة
السالمة أوفي نذ اًر كان عليها أن توفيه!! هل هناك شر ووقاحة أكثر من استعمال الدين في خداع البسطاخ ،فهي
تس ااتغل ال اادين لت اادعوه ليأك اال معه ااا (وف ااي ه ااذا تش اابه م اان ينته ااز فرص ااة األعي اااد المقدس ااة ليقض اايها ف ااي الخالع ااة

والمجااون) .ونالحااظ أن ممارسااة الاادين بشااكل ظاااهري ،أي العبااادة الشااكلية تقااود لقسااوة القلااب هكااذا ،باال تقااود ألن
يستغل الدين استغالالً سي اً ،وهذا ما كان أبناخ عالي الكاهن يفعلونه  .خرجت للقائا= لتدعوه ليأكل معها ذبيحة

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

مصــر= مفااارش مخططااة غاليااة مصاانوعة ماان الكتااان الااذي تشااتهر بااه مصاار .عطــرت فراشــي= بااروا

عطريااة

للترغيب في الدنس .ألن الرجل ليس في البيت= أي زوجها الغا ب وتدعوه الرجل ويدل هاذا األسالوب علاى عادم

االحترام بعكس سارة التي كاني تقول عن إبراهيم "سايدي" .ذهـب فـي طريـق بعيـدة= ساافر فاي عملاه أو تجارتاه.
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أخذ صرة الفضة بيده= أخذ كيس نقوده للتجارة .يوم الهالل يأتي إلى بيته= أي سايطول غياباه وسايأتي فاي ياوم
الهالل التالي .كل هذه محاوالي لتصوير أن طريق الخطية آمن ،وهذا أسلوب إبلايس دا مااً ،كماا قاال لحاواخ ..ال
تموتا .ملث شـفتيها= الكاالم المعساول النااعم ،المداهناة .طوحـت بـه= جعلتاه يستسالم ويساقط أخيا اًر كثـور يـذهب

إلــى الــذبح= هااو كااان يظاان أنااه وجااد غنيمااة واناادفع نحوهااا كثااور هااا

ولكنااه لاام ياادري أنااه كااان كثااور مساااق إلااى

الذب  ،فاالثور يأخذوناه للاذب وهاو يظان أنهام يأخذوناه للمرعاى ليأكال ،وال ازناي ياذهب لخ ارباه وهاو يظان أناه ذاهاب

للذتااه .كـــالغبي إلـــى قيـــد القصـــاص= كااان يظاان أن هااذه فرصااته والاازوج غا ااب واذا بااه يااذهب لقصاصااه مقيااداً
برباطاااي شااهوته وخطيتااه كااان كااالغبي مقيااداً ذاهب ااً لقصاصااه وهااو غياار فاااهم ،مغلوب ااً علااى أم اره .وس يــدري أنــه

لنفسه= ال يدري أن الفي كان منصوباً القتناصه وهالك نفسه ،فالموي في خزي هو عقوبة الزاني.
24
اآلن أ َُّي َها
اآليات (َ " -:)27-24و َ
تَ ْش ُرْد ِفي َم َسالِ ِك َها26 .أل ََّن َها طَ َر َح ْت
ُخ ُد ِ
ور ا ْل َم ْو ِت".

25
األَب َناء اسمعوا لِي وأَص ُغوا لِ َكلِم ِ
ات فَ ِمي :سَ َي ِم ْل َق ْل ُب َا ِإلَى طُُرِق َهاَ ،وسَ
َ ْ
ْ ُ ْ َُ
َ
27
ق ا ْل َه ِ
َك ِث ِ
اوَي ِة َب ْيتُ َهاَ ،ها ِبطَ ٌة ِإلَى
اء .طُُر ُ
ير َ
ين َج ْر َحىَ ،و ُك ُّل قَتْالَ َها أَق ِْوَي ُ

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

عودة للجدول

علااى النقاايض ماان اإلصااحاح السااابق نصاال هنااا للتأماال فااي الحكمااة ونميااز شااخص المسااي اللوغااوس وراخ كلمااة

الحكمة .المسي الاذي يحااول أن يجاذب كال نفاس إلياه لتتارك طرياق الجهال وتسالك طرياق المعرفاة والفهام .نصال

فاي هاذا اإلصاحاح إلاى ذروة السلسالة عان الحكماة والحاديث عان الحكماة .ونجادها فاي صاورة مخالفاة تمامااً للمارأة
الشريرة ،فهذه أسلوبها ملق مخادع وحبها فاسد يقود للموي .أما الحكمة فهي تنادي بكل جالخ ووقار في األماكن
العامااة ،تاادعو كاال الناااس أن يقبلوهااا وتعلاان لهاام أن ماان يقبلهااا تكااون هناااك كنااوز ماان نصاايبه .ولقااد أجمااع معظاام
المفسا ارين أن هاااذا اإلص ااحاح يا ااتكلم عااان المس ااي أقناااوم الحكما ااة ،وه ااذا ه ااو تفس ااير كنيس ااتنا األرثوذكسا ااية لهاااذا

اإلصحاح .وفي اإلصحاح آياي وعباراي ال يتحقق معناها الكامل إال فاي المساي قاوة هللا وحكماة هللا فهاو حكماة

هللا المشخصة أو المتجسادة (1كاو + 31:1لاو )13:11وفاي (لاو )13:11نارى حكماة هللا شخصااً يرسال األنبيااخ

للعالم .ما بين هذا االصحاح واالصاحاح الساابق ماا يسامي بال ا contrastأى تضااد وتنااقض كامال باين طرياق
الموي وطريق الحياة .

3
ِ
الشو ِ
ِ
ِ
ص ْوتَ ُه؟ ِ 2ع ْن َد ُر ُؤ ِ
قِ ،ع ْن َد الطَّ ِري ِ
اه ِ
ق
وس َّ َ
اآليات ( " -:)33-3أَلَ َع َّل ا ْلح ْك َم َة سَ تَُنادي؟ َوا ْلفَ ْه َم أَسَ ُي ْعطي َ
ص ِِّر ُح«4 :لَ ُكم أ َُّي َها َّ
ابِ ،ع ْن َد ثَ ْغ ِر ا ْلم ِدي َن ِةِ ،ع ْن َد م ْد َخ ِل األ َْب َو ِ
فِ 3 .ب َج ِان ِب األ َْب َو ِ
اس أَُن ِادي،
َب ْي َن ا ْل َم َسالِ ِا تَ ِق ُ
الن ُ
اب تُ َ
ْ
َ
َ
5
ِ6
ِِ
ِ
َّ
َّ
ُم ٍ
ور َش ِريفَ ٍة،
ص ْوِتي ِإلَى َبني َ
آد َم .أ َُّي َها ا ْل َح ْمقَى تَ َعلَّ ُموا َذ َك ً
َو َ
ال تَ َعل ُموا فَ ْه ًما .ا ْس َم ُعوا فَإ ِّني أَتَ َكل ُم ِبأ ُ
اءَ ،وَيا ُج َّه ُ
8
ِ
ق .لَي ِ
ِ ِ ِ
ِ
واف ِْتتَاح َشفَتَ َّي اس ِتقَام ٌة7 .أل َّ ِ
الص ْد ِ
يها
ُ
َن َح َنكي َي ْل َه ُج ِب ِّ
سف َ
قَ ،و َم ْك َرَه ُة َشفَتَ َّي ا ْل َكذ ُ
بُ .ك ُّل َكل َمات فَمي ِبا ْل َح ِِّ ْ َ
َ
ْ َ
31
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِع َو ٌج َوسَ ا ْل ِت َو ٌ ُّ
ض َة،
ون ا ْل َم ْع ِرفَ َةُ .خ ُذوا تَأ ِْدي ِبي سَ ا ْل ِف َّ
ين َي ِج ُد َ
يم ٌة لَ َدى الَّذ َ
اءُ .كل َها َواض َح ٌة لَ َدى ا ْلفَ ِهيمَ ،و ُم ْستَق َ
ِل َِ ،و ُك ُّل ا ْلجو ِ
َن ا ْل ِح ْكم َة َخير ِم َن الَّ ِ
وا ْلمع ِرفَ َة أَ ْكثَر ِم َن َّ
اه ِر سَ تُ َس ِ
الذ َه ِب ا ْل ُم ْختَ ِ
يها".
ار33 .أل َّ
َ َْ
او َ
ََ
َ
َ ٌْ
َ

الحكمة تنادي= الحكمة تدعو الجميع ،كل بنى آدم ،وتستميل الناس ،وهي تقنعهم حتاى ياأتوا (ماي.)11-1:33
ودعااوة الحكم اة لنااا لهااا وسااا ل متعااددة ،أوالً بصااوي الكتاااب المقاادس ،وصااوي خاادام هللا ،وتبكيااي وتعلاايم الااروح

القاادس ،وان لاام يااأتي كاال هااذا بنتيجااة فهناااك اإلنااذاراي والضارباي للتأديااب ،فاااهلل لااه وسااا له المتعااددة .وهكااذا كااان
المسي ينادي الجميع (يو )21:1فالحكمة هي المسي  .والمسي ليس بعياداً عان أحاد بال هاو فاي متنااول الجمياع

(رو + 3-::13تث)11-11:23

عند رؤوس الشواهق= ناموس موسى ،اساتلمه موساى علاى جبال ،والمساي علَّام علاى الجبال أهام تعاليماه (عظاة

الجبل) .وهكذا طلب من الالويين أن يصرخوا بصوي عال (تث )11:31ليسمع الجميع ،وطلاب مان التالمياذ أن
يبشروا ويكارزوا للجمياع .وهاذا عكاس المارأة الشاريرة التاي عناد كال زاوياة تكمان ( .)13:1والحاظ أن الحكماة تاتكلم
عند رؤوس الشواهق فهي تجذب من يستجيب للساماوياي .عند الطريـق بـين المسـالا تقـف= لتجاذب كال النااس

50

سفر األمثال ( اإلصحاح الثامن )

وترشااد الناااس حينمااا يخااتلط علاايهم الطريااق الصااحي  ،وحيثمااا تتشااعب المسااالك ترشااد الحكمااة للطريااق الصااحي .

والحظ أن المسي هو الطريق .بجانب األبواب= حيث يجتمع الشيو داخال المديناة .عنـد ثغـر المدينـة أي خاارج
المدينة ،فالدعوة هي في كل مكاان .وهكاذا المساي تكلام عالنياة (ياو .)33:18والحكماة ال تنتظار أن ياأتي إليهاا

الناااس ،باال هااي تااذهب لكاال واحااد ،ترشااد الكاال للطريااق الصاحي  ،وان ضاال أحااد فااي طريااق شارير ترشااده ليتااوب.
ويعود لطرقها الشريفة= وأصال كلماة شاريفة هاو الشاا الخااص بااألمراخ ،ليعاود الضاال كماا يلياق باأوالد هللا .كـل

كلمات فمي بالحق= كثيرين يرفضون كلماي هللا ،ربما لعدم الفهم ،أو ألنهم لم يجربوا قوتها وفا ادتها ،وهللا يشادد
أن كالمه بالحق وما علينا سوى أن نصدق ونجرب فنختبر أنها حق فعالً (مي ، )31 – 31 : 1ولكن علينا أن

نتضع أمام كلماة هللا فنعاري أناه ال عياب فيهاا مطلقااً وسنكتشاي أن العياب فيناا نحان ،بال سنكتشاي أن كلماة هللا

أثمن من كنوز الدنيا .كلها واضحة لدى الفهـيم= قاارن ماع (ماي )1::12فكلماة هللا واضاحة لكال عاين مفتوحاة،

أما األشرار فلقد أغلقي الخطية عيونهم وصاروا غير قادرين على الفهم.
33
32
ِ
َّ
ِ
اءَ ،وأ ِ
ض َّ
َج ُد َم ْع ِرفَ َة التَّ َدا ِب ِ
اء
يرَ .م َخافَ ُة َّ
ب ُب ْغ ُ
الر ِِّ
اآليات (« " -:)23-32أََنا ا ْلح ْك َم ُة أ ْ
الش ِِّر .ا ْلك ْب ِرَي َ
َس ُك ُن الذ َك َ
35
ض ُ ِ 34
َك ِاذ ِ
يق َّ
وا،
ورةُ َو َّأ
الش ِِّر َوفَ َم األ َ
يب أ َْب َغ ْ
َوالتَّ َعظُّ َم َوطَ ِر َ
ْي .أََنا ا ْلفَ ْه ُم .لِي ا ْلقُ ْد َرةُِ .بي تَ ْملِ ُا ا ْل ُملُ ُ
ت .لي ا ْل َم ُش َ
الر ُ
36
َّ
ِ
ِ
ُح ُّ ِ
ض37 .أََنا أ ِ
ضِ
ِ
اة األ َْر ِ
اء َو ُّ
ين
س ُّ
ين ُي ِح ُّبوَننيَ ،والَّذ َ
ب الَّذ َ
اءُ ،ك ُّل قُ َ
الش َرفَ ُ
الر َؤ َس ُ
اء َع ْدسًِ .بي تَتََأر ُ
َوتَ ْقضي ا ْل ُعظَ َم ُ
ِ ِ ِ ِ 38
اخرةٌ وحظ39 .ثَم ِري َخير ِم َن َّ
ِ
ِ
ِ
ُي َب ِِّكر َ ِ
الذ َه ِب َو ِم َن ِ
اإل ْب ِر ِ
يز،
ام ُة .ق ْن َي ٌة فَ َ َ َ
ٌْ
ُ
َ
ون إلَ َّي َيج ُدوَنني .ع ْندي ا ْلغ َنى َوا ْل َك َر َ
23
21
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ِري ِ
ث ُمح ِِّب َّي ِرْزقًا َوأ َْمألُ
َو َغلَّتي َخ ْيٌر م َن ا ْلفضَّة ا ْل ُم ْختَ َارِة .في َ
ق ،فَأ َُوِِّر ُ
ق ا ْل َع ْد ِل أَتَ َم َّشى ،في َو َسط ُسُب ِل ا ْل َح ِِّ
َخ َزِائ َن ُه ْم".
أسكن الذكاء= أي الحكماة والاذكاخ موجاودين معااً .والاذكاخ هاو القادرة علاى التميياز وعلاى التصاري الساليم .ومان
يقتني الحكمة (يثبي فاى المساي حكماة هللا ويمتلاا باالروح القادس روح الحكماة) يظهار هاذا فاي سالوكه فاي وساط

العاالم (3كاو .)13:1وهاذا عكاس مان يسالك سالوك شاهواني فهاذا تجاد فكاره كلاه متجاه لشاهواته فاال يارى وال يادرك
شا آخر.

أجد معرفة التدابير= التفكير السليم والمشورة الصالحة.

مخافة الـرب بغـض الشـر= مان يخااي الارب ويخااي مان ضاياع أبديتاه يابغض الشار الاذى يقاود للهاالك .عموماا

فالحكمة مرتبطة مع مخافة الرب ،أي كراهية فعل الخطية ،نكره الخطية ليس عناد اآلخارين بال نكاره خطاياناا .وال

يمكان كراهيااة الشاار إال لماان أحااب المسااي  .الكبريــاء والــتعظم ..أبغضــت= المسااي  ،وهااو وحااده الكاماال بااال خطيااة

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

واآليات ( :)37-34هنا ياتكلم المساي األقناوم الثااني ،أقناوم الحكماة ،فهاو هناا يعلان سالطانه علاى الملاوك= بـي

تملــا الملــوا= فالملاك ال يملااك إال ماان عناد هللا (رو + 3 ، 1:12دا  .)23:1وهااذا دلياال أن الحكماة التااي تااتلكم
هنا ليسي سوى المسي ملك الملوك فضالً عن هذا فذن الملك التقي يكون مملوخاً حكمة كسليمان ،فمن يملك هللا

عليه يملك جيداً على شعبه.
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أحـب الـذين يحبـونني = مان يحااب المساي يحفاظ وصااياه  .ونحان نغصاب أنفساانا ونمتناع عان ماا يغضابه ألننااا
نحبه  ،ومن يفعل يحبه هللا ويسكن عنده (يو . )32 : 11ونحان نحباه ألناه هاو أحبناا أوالً  .والتغصاب وحاده لان
يغياار طبيعتااى باال ساايكون نوعااا ماان الباار الااذاتى والفريسااية  .لكاان المساايحى يجاهااد ويطلااب هللا  ،فيعطيااه الااروح

الق اادس المحب ااة  ،فا االروح الق اادس يس ااكب محب ااة هللا ف ااي قلوبن ااا (رو ، ): : :وم اان إم ااتأل ب ااالروح س اايجد أن تنفي ااذ
الوصااية صااار سااهال (عااب . )1 : 13وكلمااا إزدادي محبااة هللا فااي القلااب نكتشااي محبتااه لنااا وياازداد إحساساانا
بمحبته التي تحصرنا ،وهاذا يادفعنا أن نحباه بااألكثر .والبداياة أن نطلاب الحكماة التاي تكشاي لناا الطرياق ،طرياق

كراهية الشر ،فهي ترينا نتا جه فنكرهه وحينما نكرهه ال نطلب سوى هللا .وهذا هو عمل الروح القدس الاذي يبكاي

علي خطية  (...يو  ) 3 ، 8 : 1:ويبكي تعني (يقنع ويوبي ويلوم) ويبدأ بذقناعنا ببشاعة نهاية طريق الخطية.

إلى يجدونني= الاذين يطلباونني فاي شابابهم المبكار مثال يوساي وصامو يل وداود يجادون النجااح
والذين يبكرون َّ
والبركة فى كل حياتهم  ،ويجدون كنوز حكمة في طريقهم .ونالحظ أن سليمان الذي طلب الحكمة في شبابه أخذ
غنى أكثر من أي واحد= عندي الغني والكرامة .فكل من يطلب المسي في شابابه يكتساب حكماة وبركاة فاي كال

إلـى يجـدونني= تنطباق أيضااً علاى مان يبادأ يوماه بطلاب هللا فيباارك لاه هللا فاي
طرقه .وهذه اآلية "الذين يبكرون َّ
هذا اليوم ومن يذهب للكنيسة مبك اًر يجد تعزية وفرح بالقداس والتناول.

قنية فاخرة وحظ= كلمة فاخرة لم تأتي سوى هنا ومعناهاا موروثاة أو أثرياة ،فعطاياا هللا لكال مان يطلباه هاي دا مااً

وعباار العصااور  ،وأمانااة هللا نحااو شااعبه هااي حقيق اة موروثااة يعرفهااا الكاال .والمسااي هااو هااذه القنيااة الفاااخرة ،هااو
الجوهرة الكثيرة الثمن ومن يجدها يبيع كل ما عنده من آللاا = ثَم ِري َخير ِم َن َّ
الذ َه ِب َو ِم َن ِ
اإل ْب ِر ِ
يزَ ،و َغلَِّتي َخ ْي ٌـر
ٌْ
َ
ِم َن ا ْل ِفض ِ
َّة ا ْل ُم ْختَ َارِة.

فــي طريــق العــدل أتمشــى= الحكمااة تقااود أبنا هااا ومحبيهااا فااي ساابيل الحااق .ولكاان هااذه اآليااة يمكاان أن ننظاار لهااا
بمنظااار آخاار ،فااالمتكلم هااو المسااي  ،وطريااق العاادل هااو طريااق الصااليب ،طريااق دينونااة الخطيااة .فكااأن المسااي

يقوله ااا وه ااو ح ااامالً ص االيبه س ااا اًر للجلجث ااة طري ااق ع اادل هللا ال ااذي يس ااتوفيه لي ااورث ك اال محبي ااه ملك ااوي الس اامواي

محبي رزقاً= لقد صار المسي رزقنا وخيرنا وغنانا وشابعنا لايس فاي األبدياة
(رو + 11:8مي . )33:13فاورث
ِّ
فقط بل وفي هذا العالم .هنا نجد المسي فينا يرشدنا للطريق ،يقودناا فاال نضال ،يحميناا مان ذكااخ الحياة ومان أن
نضل وراخها ،يرشدنا كيي نعمل الصال ألنفسنا ولمن حولنا ،هنا نجد الحكمة قد استعلني فينا وتقودنا.

نحاان بااذكا نا البشااري قااد نربااك أنفساانا ،ناادبر كثي ا اًر ويكااون تاادبيرنا لهالكنااا ،أمااا المسااي أقنااوم الحكمااة فاادبر م ارة

لخالصنا ويدبر لنا العمر كله لنسير في طريقه.

23
22
ط ِر ِ
تُ ،م ْن ُذ
اآليات (« " -:)33-22اَ َّلر ُّ
ب قَ َنا ِني أ ََّو َل َ
َع َمالِ ِهُ ،م ْن ُذ ا ْل ِق َدِمُ .م ْن ُذ األ ََز ِل ُم ِس ْح ُ
يق ِهِ ،م ْن قَ ْب ِل أ ْ
ِ ِ 25
ِ
ضِ24 .إ ْذ لَم َي ُك ْن َغ ْمر أ ُْب ِد ْئ ُ ِ
ا ْل َب ْد ِءُ ،م ْن ُذ أ ََو ِائ ِل األ َْر ِ
َن تَقََّرَر ِت
يرةُ ا ْلم َي
اهِ .م ْن قَ ْب ِل أ ْ
ت .إ ْذ لَ ْم تَ ُك ْن َي َنا ِبيعُ َكث َ
ٌ
ْ
27
26
ِ
ِ
ِ
َعفَ ِ
ض َب ْع ُد َوسَ ا ْل َب َر ِ
ت
ار َّ
ار ا ْل َم ْس ُكوَن ِة .لَ َّما ثَبَّ َ
ص َن َع األ َْر َ
ال ،قَ ْب َل التِّالَ ِل أ ُْبد ْئ ُ
ي َوسَ أ ََّو َل أ ْ
تِ .إ ْذ لَ ْم َي ُك ْن قَ ْد َ
ا ْلج َب ُ
28
ِ
َّ ِ
ت ُّ
ق .لَ َّما تَ َشد َ
ب ِم ْن فَ ْو ُ
اا أََنا .لَ َّما َر َس َم َدائ َرةً َعلَى َو ْج ِه ا ْل َغ ْم ِر .لَ َّما أَثْ َب َ
الس َم َاوات ُك ْن ُ
ت ُه َن َ
َّد ْت َي َنا ِبيعُ
الس ُح َ
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ضُ 31 ،ك ْنت ِع ْنده ِ
ِ
ا ْل َغم ِر29 .لَ َّما و َ ِ
س األ َْر ِ
ت ُك َّل
صان ًعاَ ،و ُك ْن ُ
ُ َُ َ
ُس َ
ض َع ل ْل َب ْح ِر َحدَّهُ فَالَ تَتَ َعدَّى ا ْلم َياهُ تُ ْخ َم ُه ،لَ َّما َر َس َم أ ُ
َ
ْ
33
ِ
ِ
يوٍم لَ َّذتَ ُه ،فَ ِرح ًة َد ِائما قُدَّام ُه .فَ ِرح ًة ِفي مس ُكوَن ِة أَر ِ
آد َم".
ض ِهَ ،ولَ َّذاتي َم َع َبني َ
َ
َ
َْ
َْ
ْ
َ
ً
من هنا نجد الكالم يتحول ليصير واضحاً تماماً أنه عن المسي الكلماة إبان اآلب ،الاذي كاان فاي البادخ عناد هللا،
المساوي لآلب في طبيعته وجوهره ،األزلاى غيار المخلاوق فهاو حكماة هللا  ،كماا يقاول باولس الرساول "المساي قاوة

هللا وحكمااة هللا" (1كااو .)31:1وبالتااالي ال يمكاان تصااور أن اآلب خلقااه ،فكيااي يخلااق هللا حكمتااه ،وبااأي حكمااة
يخلاق لنفساه حكماة .وهاو قاوة هللا فكيااي يخلاق هللا لنفساه قاوة وهاو بادون قااوة .فالحكماة هناا يتضا أناه شاخص لااه
خصا صااه وأعمالااه ولاايس مجاارد صاافة هلل .لقااد كااان سااليمان يكتااب بااوحي ماان الااروح القاادس ،وهااو كااان يظاان أنااه

يكتب عن الحكمة ،واذا به يكتب بوحي من الروح القدس عن المسي حكمة هللا (1كو. )31:1

الرب قناني= الفعل العبري "قنا" بنفس النطق العربي ،وبنفس المفهوم تقريباً ،فهو يفسر بأن الشخص إقتني شا.
ولهذا فحواخ أسمي ابنها قاايين النهاا قالاي اقتنياي رجاال (..تاك )1 : 1إال أن الترجماة السابعينية ترجماي الكلماة

خلقني وهذه اآلية إعتمد عليها أريوس بحسب الترجمة السبعينية ليثباي أن المساي كاان مخلوقااً ،وقاد خلقاه اآلب.
والكلمة في العبرية "قنا" تحتمل الترجمة السابعينية  ،فانص اآلياة بحساب السابعينية "الارب خلقناي أول طرقاه" وهاذا

مااا اعتمااد عليااه أريااوس؟ إال أن أثناساايوس الرسااولي أثبااي لااه أن األصاال العبااري للكلمااة تفيااد معنااى ال اوالدة وكااأن
المعنى "الرب ولدني" والمعنى في العربية مشابه إذ نقول "فالن قنى ولداً " أي ولد ولداً .ويؤيد هذا التفسير بحث
في معنى الكلمة من أحد علمااخ الغارب ن ِشار فاي سانة  ( 133:ارجاع مشاكاة الطاالب صافحة  311،313وكتااب
تفسااير الكتاااب المقاادس تااأليي جماعااة ماان الالهااوتيين بر اسااة الاادكتور فرنساايس دافدساان جاازخ 2صاافحة )2::

وعموماً يؤيد هذا الرأي من داخل اإلصحاح آية 32حين يقول منذ األزل ،فوالدة اإلبن من اآلب أزلية .هو نور
من نور ،إله حق من إله حق ،حكمة نابعة مولودة من اآلب  ،وهى حكمة خالقة بها خلق اآلب كل شا ويضبط

كل شا.

أما الانص بحساب السابعينية حاين قاال "خلقناي" وألنناا نعلام أن السابعينية تكمال المعناى العباري وتبلاوره ،فهاي بهاذا

تشير لوالدة المسي من العذراخ بالجسد .وفاي هاذا يقاول ميخاا النباي (ماي" )3::أناي ياا بياي لحام مناك يخارج لاي

(والدته بالجسد) الذي يكون متسلطاً ومخارجه منذ القديم منذ أيام األزل (بالهوته)" .

ويكون معنى الرب خلقني أول طرقه = أن المسي تجسد مان بطان العاذراخ باالروح القادس كاأول طرياق الخاالص

الذي انتهى بالصلب والقيامة والصعود وارسال الروح القدس  ،لتكوين الخليقة الجديدة أى الكنيسة التى هاى جساد
تصور أن اإلبن أقنوم الحكمة ال يمكان أن يكاون مخلوقااً،
المسي  ،وهذه الكنيسة تكون فى المسي  .ولكن يسهل ُّ
فال يمكن وجود اآلب فترة من الزمن بدون حكمة وبدون قوة ،فأزلية االبن أقنوم الحكمة هي أزلية هللا نفسه ،وبهذا

يكون معنى اآلية الرب قناني أن اآلب يقتناي حكماة أزلياة .وهناا يتضا التماايز باين األقاانيم فااآلب يقتناي واالبان

هو الم ْقتنى .أول طريقه= هللا ال يبدأ أي طريق أو أي عمل من أعماله إال بالحكمة (أم +13:2عب+ 3 ، 1:1

كو + 1:-12:1يو .)2-1:1والحظ في البدخ كان الكلمة والكلماة كاان هللا تشاير لالتحااد .منـذ األزل مسـحت=
كلمة مسحي تعني ممسوح بالزيي ليكرس لعمل معين ،كما كانوا يمسحون الملوك ورؤساخ الكهنة.
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*وقد تعني كلمة مسحي بهذا أن أقنوم الحكمة قد تخصص أو تعين لعمل الخلقة (يو.)2-1:1

*ولكن هذه تشير لعمل المسي الفدا ي .فاإلبن تحدد له عمل الفداخ منذ األزل داخل المشورة الثالوثية .ولنارى ماا

قيل بذشعياخ النبى  :تقدموا ال َّى اسمعوا هذا  .لم أتكلم من البدخ في الخفااخ .مناذ وجاوده أناا هنااك (اإلبان األزلاى)
واآلن السيد الرب أرسلني وروحه (إش ، )1: : 18وفى (إش ):2نرى عمل المسي الفدا ى بوضاوح تاام .وكاون

إشعياخ النبى يذكر كل هذا قبل المسي با  133سنة تقريبا  ،فهذا يشير ألزلياة اإلبان وأزلياة خطاة الفاداخ بواساطة
اإلبن .فالمسي م ِس أي تحدد له دور وعمل الفداخ منذ األزل ،وهذا ما قاله السايد المساي نفساه وبانفس المعناى

" فالذى قدسه اآلب وأرسله إلى العالم( "..يو ، )2:: 13وهذا ما قاله القاديس بطارس الرساول (1باط)33-18:1

.

*والمسي م ِس ليكون ملكاً (مز. )::3

*وليكون ر يسا للكهنة ليقدم ذبيحة نفسه.
تعين ليكون دياناً للكل (أع.)13:13
*والمسي أيضاً م ِس أي َّ

وماان هنااا ناارى أزليااة الثالثااة أقااانيم .فاااآلب الماسا أزلااي واالباان الممسااوح أزلااي والااروح القاادس روح المسااحة أزلااي.
تُ ،م ْنـ ُذ ا ْل َب ْـد ِء = قولاه مناذ البادخ قاد تشاير إلاى قبال تأسايس
ـح ُ
والثالثة أقانيم متساوون في األزلياةُ .م ْنـ ُذ األ ََز ِل ُم ِس ْ
العالم ،لكن قولاه مناذ األزل قبال ذلاك ،فهاي تشاير ألزلياة اإلبان .منـذ أوائـل األرض هاذا يعناى مناذ وضاعي أساس
األرض .فلماااذا إذن قااال منـــذ البـــدء ثاام يقااول منـــذ أوائـــل األرض = معنااى الكااالم أنااه ال خليقااة وال أرض باادون
المسي  ،فعمل الخلق هو عمله ،وسواخ الخليقة األولى أي السماخ واألرض (تك ، )1:1أو الخليقة الجديدة بالفداخ

(3كاو )11::فكالهماا عملاه ،هااو خلااق الساماخ واألرض وحينمااا سااقط اإلنساان جاادد هااو خلقتاه باال إن هللا كخااالق
محب ظهري صفاته هذه في خليقته هذه الجديدة.
ِ
ِ
ت جااخي فاى أصالها العبارى بمعناى ولِ ْادي وهكاذا
ت= الغمار هاو الميااه الكثيارة .وكلماة أ ُْبـد ْئ ُ
إذ لم يكن غمر أ ُْبـد ْئ ُ
جاخي فى اإلنجليزية  . brought forthوهى بالتالى والدة أزلية  ،فما دمنا قاد اتفقناا أن المساي حكماة هللا أزلاى
عيناي لهاذا العمال أي هاو مولاود
 ،يكون قوله أبد ي ليس بمعنى أن اآلب أبدأه أي خلقه بل تكون الكلمة بمعنى ت َّ
من اآلب كقوة حكمة خالقة  ،هو أقنوم الحكمة الخالقة  ،عمله هو الخلقة ،خلقة المياه والجبال  ...الي.

قبل أن تقررت الجبال = قبل أن تستقر الجبال .

وس أول أعفار المسكونة= أول أتربة (ذراي تراب) المسكونة والحظ أن آدم األول من التراب وآدم األخير موجاود
قبل خلق التراب فهو ليس من األرض (يو. )21:2

دائرة على وجه الغمر= مقبب السماخ الذي يحيط باألرض الذي يرى كالدا رة أو القبة.
ق = قبل أن يتم ضبط مياه الجلد من فوق (السحاب)  .وقبال أن تشـددت ينـابيع الغمـر
ت ُّ
ب ِم ْن فَ ْو ُ
لَ َّما أَثْ َب َ
الس ُح َ
= وقبل أن تستقر مصادر المياه والينابيع .
كنت عنده صانعاً= فبه كان كل شا.
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كنــت كــل يــوم لذتــه= اآلب يحااب االباان (ي او . )33::واإلباان يحااب اآلب (يااو .)21 : 11واإلباان هااو المحبااوب
(أي .)::1فهناك حب من اآلب لفبن ،بل اآلب هو مصدر الحب ،فاهلل محبة ،وهو ينبوع كل حب  .هذه اآلية
تظهر أن المحبة لدى اآلب كاني تنصب في اإلبن بالروح القدس روح المحبة قبل خلق الخليقة .ولما إتحد اإلبن

بطبيعتنا البشرية إنسكبي هذه المحبة فينا بالروح القدس (رو . ): : :وهذه اآلياة حينماا تاأتى بعاد أن رأيناا اإلبان

أقنااوم الحكمااة يخلااق العااالم وكاال مااا خلقااه كااان حساان جاادا (تااك  )1يكااون المعنااى أن اآلب فاارح وتلااذذ بعملااه هااذه

الخليقة الجميلة  .ويقول سليمان الحكيم فى سفر الحكماة "ألناك تحاب جمياع األكاوان وال تمقاي شاي ا مماا صانعي
فذنك لو أبغضي شي ا لم تكونه" (حك . )3: : 11فاهلل أحب خليقته لذلك كونها وكان فرحا بما صنعته يداه .

واآلب يحب اإلبن = اآلب في االبن  .واإلبن يحب اآلب = اإلبن في اآلب  .فكلمة يحب هي تعبير عن الوحدة

باين اآلب واالبان بلغاة المحباة التاى هاى طبيعاة هللا ،ألن هللا محباة  .وبالتاالي اليمكان القاول أن اإلبان أو الحكماة

مخلوق فهو بالطبيعة متحد باآلب  .واآلب ال يمكن أن يخلق شي ا ليتحد به  ،فهذا يغير طبيعته وهو غير متغير

.

فرح ًة دائماً قدامه= المحبة بين اآلب واإلبن متبادلة = اآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب.

فرحة في مسكونة أرضه= هنا نارى سارور اإلبان بخليقتاه ومحبتاه لهاا "رأى كال شاا أناه حسان" (تاك)13 ، 1:1

ظ ِه ْار لفنساان أناه
ففي خلقة السمواي واألرض ظهري محبة هللا لفنساان وتجلاي قدرتاه ومحبتاه وهللا يفارح حاين ي ْ
يحبه وأنه خلق العالم ألجله.
هاتين اآليتين تطبيقهما المباشر فيما قاله السيد المسي " كما أحبني اآلب كذلك احببتكم أنا إثبتوا في محبتاي ياو

 " 1::3والمعنااي أنااه كمااا أنااا متحااد باااآلب بالمحبااة فأنااا متحااد بكاام بالمحبااة فجاهاادوا أن تظلاوا ثااابتين فااي المحبااة

في .
فتكونوا ثابتين َّ
لذاتي مع بنـى آدم= هناا نارى فرحاة اإلبان بفدا اه لفنساان .فااهلل يحاب اإلنساان وكاناي فرحتاه فاي عمال الصاليب
الذي به يتمم أعمال محبته من نحو اإلنسان الذي يحبه ،فيكون لفنسان نصيبه السماوي .واآلية تشير أيضاً للذة

اآلب في إ بنه الذي تجسد وأطاع حتى الموي موي الصليب وهاو فاي جساد بناى آدم ليكمال عمال الفاداخ الاذي باه

إشتم هللا ار حة سرور (تك + 31:8ال .)11 ، 12 ، 3:1ولذة هللا مع بني آدم ظهاري فاي ياوم معمودياة المساي

 ،فاآلب أعلن عن فرحته بعودتنا كأبناخ له بعد أن صارنا خليقاة جديادة فاي إبناه ،فقاال اآلب مان الساماخ "هاذا هاو

إبني الحبيب الذي به سرري".

33
32
ِ
ِ
ِ
يم
ون طُُرِقي.
ين َي ْحفَظُ َ
وبى لِلَّذ َ
اآلن أ َُّي َها ا ْل َب ُن َ
اآليات (« " -:)36-32فَ َ
ْ
ون ْ
اس َم ُعوا لي .فَطُ َ
اس َم ُعوا التَّ ْعل َ
34
ِ
إل ْنس ِ ِ
يعي ،ح ِ
ار ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
افظًا قَ َو ِائ َم
اء َوسَ تَْرفُ ُ
َ
ضوهُ .طُ َ
ان الَّذي َي ْس َمعُ لي َساه ًار ُك َّل َي ْوٍم ع ْن َد َم َ
وبى ل ِ َ
َو ُكوُنوا ُح َك َم َ
36
ِ
ض ُّر َن ْفس ُهُ .ك ُّل مب ِغ ِ
ِ ِ ِ
َّ 35
ض َّي
ضى ِم َن َّ
بَ ،و َم ْن ُي ْخ ِطَُ َعنِّي َي ُ
ال ِر ً
ُْ
الر ِِّ
َ
أ َْب َوا ِبي .ألَن ُه َم ْن َيج ُدني َيج ُد ا ْل َح َياةََ ،وَي َن ُ
ت»".
ون ا ْل َم ْو َ
ُي ِح ُّب َ
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طالمااا كااان اإلنسااان هااو لااذة هللا ،وماان أجلااه صاانع العااالم ،نجااد هنااا دعااوة لفنسااان ليطيااع هللا ،هااي دعااوة مؤسسااة

على هذا الحاب .فااهلل يطلاب مان اإلنساان الخضاوع لوصااياه  ،وكاناي الصاورة التاى يتمناهاا اآلب هاى أن يتباادل
اإلنسان المحبة مع هللا  ،هللا يعلن محبته فى كل الخيراي التى صنعها لفنسان  ،واإلنسان يعلن محبته فاى الثقاة

فى هللا وأن وصايا هللا هى لحياته (واإلنسان بخطيته تمرد على طاعة هللا والمسي أتاى ليعياد خضاوعنا هلل ثانياة،
أي يعيدنا للصورة التي كان يريدها اآلب 1كو 38:1:المسي هنا كرأس للكنيسة يقدم الخضوع) فالحكمة تنادي،

أي المسي ينادي ومن له أذنان للسامع فليسامع فيجاد لنفساه حيااة أبدياة= مـن يجـدني يجـد الحيـاة= فالمساي هاو

القيامة والحياة ( +يو + 2::2يو1 + :1:8يو )13::ومن يخطَ عني= يخطا أى ال يصيب الهادي  ،فانفهم
أن هدفنا أن نجد المسي أى نطيعه فنكافاأ (رو ، )32 : 2إذاً يخطاا هاي عكاس قولاه مان يجادني ،ومعناهاا مان

بخطيته يرفضني ويحيد عني فأنا الطريق (لو + 23:1يو + 33 ، 13:2يو )3:-33:1:ومن يحيد عن طريق
الحياة فمصيره الموي .وهذا هو نفس التحذير في (تث )13 ، 18:18عن المسي أيضاً.

عند مصاريعي= نقي على أبواب الحكمة نسأل أن نتعلم ،ومن يقرع يفت له ..أسألوا تعطوا بل نقي على أبواب
الحكمة نسأل بلجاجة كشحاذين يطلبون صدقة .وما نسمعه نحفظه في عقولنا وقلوبنا= حافظاً قوائم أبوابي=

كان هذا عمل الالويين ،فهم كانوا ليالً ونها اًر يسهرون على حراسة أبواب المسكن (حتى ال يدخل المسكن ،أى
هيكل هللا ،شا نجس)  .وهذا واجبنا نحو أنفسنا أن نسهر لنحرس قلوبنا من أن يتسلل داخلها أي نجاسة أو
يتسلل منها إلى خارج كلمة هللا وحكمته التي سألناه فأعطانا إياها.
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اإلصحاح التاسع

عودة للجدول

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

يشاادد علااى هااذه الفك ارة .ويص ا ِوْر هنااا ص اراع بااين المسااي (الحكمااة) وبااين إبلاايس (عاادو الخياار الااذي هااو الجهالااة
والحماقااة) .وكالهمااا يتنافسااان فااي جااذب الاانفس البش ارية ليملكااا عليهااا .والقصااد ماان هااذه الصااورة أن يوض ا أن
الحياة والموي ،الشر والخير كالهما أمام كل واحد منا .ونحن أحرار أن نختاار أيهماا لنسالم لاه القلاب .والتصاوير

تم هنا بأن كالً منهما أقام وليمة للنفس ويدعوها لتقبل إلى وليمته.

ولنالحظ كم أن نفوسنا غالية عند المسي وماذا يصانع حتاى ال يفقاد أي نفاس .ونالحاظ أيضااً كام هاو شاديد حقاد

إبليس ضدنا فهو ال يريد خالص نفس أحد بل هالك كل واحد.

اآلياي ( ):-1المسي يدعونا لوليمته ،وليمة الشركة ،الما دة المقدسة لجسده ودمه.
اآلياي ( )11-1يشرح أن الحكيم هو من يستجيب لدعوته.

وكل بحرية يختار أيهما (هو نفس ما قيل في تث)1::23
اآلياي ( )13الطريقان أمامنا ٌ
صور الخطية هنا على أنها امارأة تادعو
اآلياي ( )1:-12وليمة بابل الزانية (رؤ ،)3:11وليمة إبليس للنفس ،وت َّ
الجميع لها وتغريهم بملذاي ،هي تمتع وقتي بالخطية ،ومن يستجيب يسقط في شباكها.

اآلياي ( )18الموي عاقبة من يستجيب للخطية.
2
3
ضا َرتََّب ْت
َع ِم َدتَ َها َّ
الس ْب َع َةَ .ذ َب َح ْت َذ ْب َح َهاَ .م َز َج ْت َخ ْم َرَها .أ َْي ً
اآليات ( " -:)6-3اَْل ِح ْك َم ُة َب َن ْت َب ْيتَ َهاَ .ن َحتَ ْت أ ْ
ِ ِ 4
ِ
اهل َف ْلي ِمل ِإلَى ُه َنا» .و َّ ِ
ِ
ور أ ِ
َم ِائ َدتَ َها3 .أ َْر َسلَ ْت َج َو ِ
ص ا ْلفَ ْهِم
ارَي َها تَُنادي َعلَى ظُ ُه ِ َ
الناق ُ
َ
َعالي ا ْل َمدي َنةَ « :م ْن ُه َو َج ٌ َ ْ
6
ِ
َِّ
ِ
ِ
قَالَ ْت لَ ُهَ «5 :هلُ ُّموا ُكلُوا ِم ْن طَع ِ
يروا ِفي
اميَ ،و ْ
َ
اش َرُبوا م َن ا ْل َخ ْم ِر التي َم َز ْجتُ َها .اُتُْرُكوا ا ْل َج َهاسَت فَتَ ْح َي ْواَ ،وس ُ
طَ ِري ِ
ق ا ْلفَ ْهِم»".

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

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

الهيكل الذي بناه سليمان  .ولكن سليمان كان يرمز للمساي  ،والهيكال كاان يرماز لجساد المساي الاذي هاو كنيساته
(يااو + 33-18:3أي )23::وسااليمان هنااا ياادعو الناااس للعبااادة فااي الهيكاال الااذي بناااه ،والمسااي ياادعو الناااس

فى وأنا أيضاً فيكم" والثباي في جسد المسي يحتاج منا أن نترك الخطية=
لالشتراك في جسده والثباي فيه "إثبتوا َّ
اتركــوا الجهــاست .وباانفس المفهااوم يطلااب سااليمان أن يتاارك الناااس أماااكن وبيااوي الشاار ويااأتوا للهيكاال .إذاً بيااي
الحكما ااة ها ااو بي ا ااي المسا ااي أي كنيسا ااته (1ت ا ااي )::2وها ااو أسسا ااها عل ا ااى صا ااخرة اإليما ااان ب ا ااه كا ااابن هللا الح ا ااي
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(مي .)18-1::1:نحتت أعمدتها السبعة= كنا س سفر الرؤيا التى أرسل لها الرب رساا له هام  1كناا س وألن
رقاام  1هااو رقاام كاماال فهااذه الكنااا س الساابع تشااير للكنيسااة كلهااا  ،جسااد المسااي الااذى أسسااه المسااي  .الكنيسااة
تؤسااس وهااي مسااتندة دا م ااً علااى عماال روح هللا القاادوس وهااو عملااه الكاماال (رقاام  1رقاام الكمااال) .ونالحااظ فااي

(رؤ )1:2أن المسي له سبعة أرواح هللا ،والمسي هو الذي أرسال الاروح القادس للكنيساة ،وهاو العامال فاي أسارار
الكنيسة السبعة ليؤساس بهام جساد المساي أي بيتاه أي كنيساته ،هاو روح الحكماة روح الارب (إش .)3:11والاروح

القدس أ ِرسل للكنيسة باستحقاقاي دم المسي = ذبحت ذبحها= فلوال الصليب الذي به تم الصل بين هللا واإلنساان
ما حل الروح على الكنيسة .مزجت خمرها= الخمر الممزوجة هي خمر أضيفي إليها بعض األطيااب لتجعال لهاا

طعمااً لذيااذاً و ار حااة طيبااة ،والحااظ أننااا ار حااة المسااي الزكيااة .هااي خماار ليسااي للخالعااة والسااكر باال خماار الفاارح،
رمااز لعماال الااروح القاادس فااي الكنيسااة وفااي الاانفس (نااش + 1:3غاال + 33::أي .)18::ورتبــت مائــدتها= هااي
ما اادة عشاااخ دعانااا لهااا الاارب (لااو .)18-1::11هااي ما اادة التناااول ماان جس اد الاارب ودمااه ،الااذي يعطينااا الشاابع

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

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

جاهــــل= ق ااارن م ااع (ي ااو1 + 11:3ك ااو .)21-3::1والجاه اال معناه ااا اإلنس ااان البس اايط ال ااذي يش ااعر ف ااي نفس ااه
باإلحتياج ألن يتعلم ،يشعر في داخله أنه ال شا وأنه محتاج للمسي  ،يشعر في داخله أنه عطشان وجوعان "إن

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

يااتعلم  ،وخاااطا فااي عينااي نفسااه محتاااج لغف اران خطاياااه ،والمسااي أتااى لمثاال ه اؤالخ ،لماان يشااعرون أنهاام خطاااة
يحتاااجون الغفاران والمرضااى الااذين يحتاااجون للطبيااب ،ولاام يااأتي لألصااحاخ فهاام ال يحتاجونااه .وماااذا بعااد التناااول،

علينا أن نكمل حياتنا بال خطية ونترك الشر= اتركوا الجهـاست= هاذه هاي التوباة السالبية ،تارك الشار ،هاي دعاوة

لتغيير كامل في أسلوب الحيااة .وسيروا في طريق الفهـم= عمال الخيار هاو توباة إيجابياة .وهاذا هاو نفاس مفهاوم
عيد الفطير سبعة أيام بعد تقديم الفص  ،أي بعد الصليب علينا أن نكمل حياتنا بال خطية (1كو.)8 ، 1::
ير َي ْك َس ْب َع ْي ًبا8 .سَ تَُوِِّب ْخ ُم ْستَ ْه ِزًئا
اآليات (َ 7" -:)9-7م ْن ُي َوِِّب ْخ ُم ْستَ ْه ِزًئا َي ْك َس ْب لِ َن ْف ِس ِه َه َوا ًناَ ،و َم ْن ُي ْن ِذ ْر ِش ِِّر ًا
لِ َئالَّ يب ِغضا .وِب ْخ ح ِكيما فَي ِح َّبا9 .أَع ِط ح ِكيما فَي ُكون أَوفَر ِح ْكم ًة .علِِّم ِ ِ
اد ِع ْل ًما" .
ص ِّديقًا فَ َي ْزَد َ
ُ ْ َ َ َ ِّ َ ً ُ َ
َ َ ْ
ْ َ ً َ َ ْ َ
هذه اآلياي آياي معترضة بين الوليمتين أو الدعوتين ،فيهما ي ِ
صور الوحي نوعين من البشر [ ]1الحكماخ وهؤالخ

يفرحااون بااالتعليم ]3[ .الجهااال وهاؤالخ يسااتهز ون بااه وكااأن هااذه اآلياااي هااي للرساال تكشااي لهاام أناواع الناااس الااذين

سيقابلونهم في دعوتهم حتى ال يندهشوا إذا وجدوا رفضاً لهم بينما هم يشعرون بأن كلمتهم فيها كل الحق:
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)1

الحكماء :الحكيم هو الذي يقبل التعليم .فالحكيم يرى نفساه دا مااً أناه جاهال ،يرياد المزياد مان العلام ،وهاو

يقباال تااوبيي الااروح القاادس وتااوبيي خاادام هللا الااذين يقاادمون لااه تعلاايم هللا فيسااتفيد ويتااوب ويااذهب ويرجااع للمسااي .

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

)3

الجهالء :الجاهل الفار يكون حكيماً في عيني نفسه ،مساتهز اً بكال ماا يقادم لاه مان نصاا  .فهاو يشاعر

أن ال أحد يعري أكثر منه ،ومثل هذا اإلنسان ألنه يرفض كل تعليم يصب مضايعاً لوقاي الخادام فهاو يساتهزئ

بكل ما يقدم له  ،ولن يستفيد بأي تعليم أو توبيي (أمثلة 3أي + 13:23مي.)::33

وعموماً فمن يستهزئ بكلمة هللا لن يقبل أي تعليم .والبدخ أن يخاي اإلنسان هللا ليكون هناك فا دة مان أي تعلايم.

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

33
31
بَ ،و َم ْع ِرفَـ ُة ا ْلقُ ُّـد ِ
ـا
اآليات (َ " -:)32-31ب ْد ُء ا ْل ِح ْك َم ِـة َم َخافَـ ُة َّ
ـا َوتَ ْـزَد ُ
وس فَ ْه ٌـم .أل ََّن ُ
اد لَ َ
ام َ
الـر ِِّ
ـه ِبـي تَ ْكثُ ُـر أ ََّي ُ
ت ح ِك ِ ِ
اةِ32 .إ ْن ُك ْن َ ِ
ِس ُنو حي ٍ
ت َو ْح َد َا تَتَ َح َّم ُل".
ْت فَأَ ْن َ
استَ ْه َأز َ
يم ل َن ْفس َاَ ،وِا ِن ْ
ََ
ت َحك ً
يما فَأَ ْن َ َ ٌ

الحكمة الحقة تتلخص في هذا "بدء الحكمة مخافة الرب" بينما الجاهل يظن في جهله أن منتهاى الحكماة هاو أن

يتحرر من قيود وصايا هللا (وراجع تفسير اآلية فى أم .)1 : 1وأيضاً نجد الفهم الصحي هو في معرفة أمور هللا

المقدسااة ،وبعيااداً عاان المعرفااة المقدسااة الحقااة يكااون اإلنسااان ميت ااً فااي نظاار هللا .إن كنـــت حكيمـــاً فأنـــت حكـــيم

لنفسا= هللا فاي قداساته الالنها ياة لان يازداد قداساة بقداساتنا ،بال هاو لصاالحنا أن نساتجيب لصاوته ونتقادس ،هاو

حقاً يفرح برجوع الخاطا لكنه لن يزداد شي اً بهذا .والعكس صحي فهو لان يخسار شاي اً مان خطيتناا ،بال خطيتناا
وعنادنا واص اررنا على عدم التوبة يكون لهالكنا ونتحمله وحدنا.

33
ِ
اء َوسَ تَ ْد ِري َش ْي ًئا34 ،فَتَ ْق ُع ُد ِع ْن َد َب ِ
اب َب ْي ِت َها َعلَى ُك ْر ِس ٍِّي ِفي
ص َّخ َاب ٌة َح ْمقَ ُ
اآليات ( " -:)38-33اَْل َم ْأرَةُ ا ْل َجاهلَ ُة َ
36
ِ ِ ِ ِ 35
ِ
ِ
ِ
أ ِ
الس ِب ِ
ص ا ْلفَ ْهِم
ي َعا ِب ِري َّ
يل ا ْل ُمقَ ِِّو ِم َ
َ
ين طُُرقَ ُه ْمَ « :م ْن ُه َو َجاه ٌل َف ْل َيم ْل ِإلَى ُه َنا»َ .وا َّلناق ُ
َعالي ا ْل َمدي َنة ،لتَُناد َ
38
37
ق ا ْل َه ِ
َع َما ِ
اوَي ِة
ااَ ،وأ َّ
ول لَ ُه« :ا ْل ِم َياهُ ا ْل َم ْس ُروقَ ُة ُح ْل َوةٌَ ،و ُخ ْب ُز ا ْل ُخ ْف َي ِة لَِذي ٌذ»َ .وسَ َي ْعلَ ُم أ َّ
َن األ ْ
َخ ِيلَ َة ُه َن َ
َن ِفي أ ْ
تَقُ ُ

ض ُيوفَ َها".
ُ

فااي مقاباال الوليمااة السااما ية التااي أقامهااا رب المجااد يسااوع .نجااد هن اا وليمااة الخطيااة وهااي وليمااة حقي ارة ،مسااروقة،

محرمة ،غادرة ويذهب ضيوفها للهالك .وليمة ملذاي في بيي المرأة الخاط ة (رماز إلبلايس والخطياة عمومااً التاي
تخاطب شهوة الجسد) والحظ أن الخطية ال ترسل جواري لدعوة الناس ،ألن الشهوة الخاط اة داخال كال مناا كفيلاة

بهذا .بل هي جالسة عند بيتها تدعو المارة ،أي من يسير فاي طرياق مساتقيم أن يميال إليهاا ،إلاى مساكن خطيتهاا
وعارها ولكن من يدخل فهو في طريقه إلى الهاوية= القبر والجحيم .واألخيلة= هم الموتي في قاع الجحيم.

مواصفات المرأة الجاهلة:
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 )1جاهلة :عكس الحكمة ،هى بال منطق مقبول ولكنها ال تخاطب سوى الغريزة.
 )3صخابة :دا ماً تنادي على الشباب بذغراخاتها.

 )2تقعد عند باب بيتها على كرسي فـي أعـالي المدينـة :تجلاس كملكاة تنتظار فريساة لتساود علياه ،تجلاس كمان
لها سلطان في األماكن العالية في المدينة ،ولكن سلطانها هو على كل من يستسلم لها ،ومن يستسلم لها هم

الجسدانيون فقط الذي صاروا مديونين لها بما قبلوه من يدها من شهواي .أما من رفض إغراخاتها يصير حا اًر
في شا" لماذا؟ "من يبكتني على خطية"
وال يكون لها سلطان عليه "ر يس هذا العالم آي وليس له َّ

ومن الذين تدعوهم لبيتها:

الشباب المقومين طرقهم= أي الذين يحاولون التوبة ،فهي ال تريد أن تترك فرصاة ألحاد أن يتاوب ،وهاي تاتهمهم
ظلم ااً بااأنهم جهلـــة ،ناقصـــي الفهـــم إذ يتركااون طريااق اللااذة الااذي تعرضااه علاايهم هااي ،طريااق التحاارر ماان قيااود

الوصايا اإللهية.

إغراءاتها:

المياه المسروقة حلوة= هي تدعوهم إلى اللذاي المحرمة ،واإلنسان المتمرد يحلو له اللذة المحرمة أكثر من اللذة
التي يسم بها هللا .وهكذا آدم وحواخ اشتهوا ما حرمه هللا .والحظ هذا هو ما تعرضه الزانية في مقابل ما دة

الرب التي تقدمها الحكمة .وهي مياه مسروقة ،ألنها تحدي لوصايا هللا ،وكأن سارق اللذة كسر أوالً سور الوصية

ليسرق شي اً حرمه هللا .وهي تحدي للعنة التي لعنها هللا للخاطا .وكأن شرب المياه المسروقة في الخفاخ أو أكل

خبز الخفية هو نوعاً من اإلختباخ الجاهل من لعنة هللا .إال أنه دا ماً ما يسقط اإلنسان في هذه الخطية وهو واقع
تحي خدعة أن هذه اللذة المسروقة ال يدانيها لذة في العالم ،وهو ال يدري مصير سارق اللذة الرهيب .وكتطبيق

لهذه االية من واقع ما يحدث اآلن .....لماذا يجد انسان متزوج لذة في مشاهدة صور أو افالم خارجة  ،أليس

مرته ؟!
هو متزوجا من إمراة أحبها لذلك تزوجها ؟! وما الفرق بين ما يراه في هذه الصور الخارجة وبين إ أ

أليسي اإلجابة هنا في هذه اآلية  ،إن المياه المسروقة حلوة ولكن ليضع من يفعل ذلك أمامه ما قاله السيد

؟ هذا الن

في شا"( يو  ) 23 : 11ولماذا ليس له شا في المسي
المسي "ر يس هذا العالم آي وليس له َّ
المسي سبق وقال "من منكم يبكتني علي خطية"  .فألن المسي لم يفعل خطية فعدو الخير اليوجد لديه شا

قبِله منه المسي ليطالبه بثمنه لحظة الموي  .ولنعلم أن هذه الساعة آتية  ،فلماذا نقبل من يد الشيطان شي ا ،

يجعله يطلب نفوسنا في مقابل لحظاي لذة غاشة قبلناها من يده ! أما من يجده ابليس ثابتا في المسي في هذه
في
الساعة فال سلطان له عليه  ،اذ يحسب كامال في المسي (كو . )38 : 1لذلك يقول السيد المسي "إثبتوا َّ
وأنا فيكم" ولكن هل يمكن ان نظل ثابتين ونحن بهذه الطريقة نحيا  .هل يثبي في المسي من يجلس مع
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الشيطان في أماكن أو أوضاع عملها الشيطان وال يقبل المسي أن يكون فيها .لنثق أنه ال شركة للمسي الذي
هو النور مع الشيطان بليعال الذى هو سلطان الظلمة (3كو18- 11 : :

+

لو .):2 : 33
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اإلصحاح العاشر

عودة للجدول

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

نرى الحكمة تنادي لكل إنسان ليتعلم ونرى هنا ماذا تقاول الحكماة .وهاذا الجازخ عباارة عان أمثاال فاي صاورة جمال
قصيرة ولكنها مشحونة حكمة ،فالحكمة هي التي تنادي .وكل آية مكونة من مقطعين أو جملتين قد تفسر الجملة
الثانية الجملة األولى وقد يكون معنى الثانية التصاوير المضااد للجملاة األولاى (مثاال :فـم الصـديق ينبـت حكمـة،

أمــا لســان األكاذيــب فيقطــع) .وكال األمثااال تحااث علااى فعاال الخياار وتحااذر ماان فعاال الشاار وهااي أمثااال متفرقااة ال
داعي لمحاولة الربط بينها.
3
ِ
ِ
ِ
ُم ِه" .
ال ُسلَ ْي َم َ
يم َي ُس ُّر أ ََباهَُ ،و ْ
ان :اَ ْ
اسب ُن ا ْل َجاه ُل ُح ْز ُن أ ِّ
آية ( " -:)3أ َْمثَ ُ
سب ُن ا ْل َحك ُ
وهكاذا س َّار هللا بساليمان حاين طلاب حكماة (3أي ،)13-1:1أماا رفقاة فأحزنهاا حماقاة إبنهاا عيساو (تااك.)2::3:

وقطعاً فالحكيم يسر أمه والجاهل يحزن أبيه.

ِ 3
2
ب سَ ي ِجيـع َن ْفـس ِ ِ
ق ،و ِ
ـوز َّ
ـه
الش ِِّـر سَ تَ ْنفَـعُ ،أ َّ
اآليـات (ُ " -:)3-2ك ُن ُ
لك َّنـ ُ
َمــا ا ْل ِب ُّـر فَ ُي َن ِِّجـي ِم َ
ِّ
الص ِّـدي ِ َ
ـن ا ْل َم ْـوت .اَلـ َّـر ُّ ُ ُ َ
َش َر ِ
ار".
َي ْدفَعُ َه َوى األ ْ

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

كثرة المال فيها ضامان للمساتقبل ،والحكايم هناا يقاول لاه ،ولمااذا الخاوي مان الغاد فـالرب س يجيـع نفـس الصـديق
فذذا كان هللا سيدبر احتياجك فال داعي ألن تحصل على الكثير بواسطة الشار (و ارجاع ماز + 11:13 +3::21
 .)13 ، 3:21ولنطم ا ن أن الاارب مس ا ول عاان تاادبير احتياجاااي شااعبه الماديااة .والشاار عموم ااً ال ينفااع صاااحبه

والعكس فالبر ينجي من الموت= فهكذا نجا مردخاي وهلك هامان ونجا نوح وهلك العالم كله ،فالشر مهلك والبار
ينج ااي ص اااحبه .والب اار ه ااو الع اايش باالس ااتقامة حس ااب وص ااايا هللا .ف اااهلل ع ااادل ال يت اارك األشا ارار دون أن يت اادخل
والحصاد يتبع الزرع .ولكنه يدفع هوى األشرار= كلمة هوى معناها شهوة األشرار الشريرة ،فاهلل يبطل مؤامراتهم.

ِ
آية (4" -:)4اَْلع ِ
ين فَتُ ْغ ِني".
ام ُل ِب َي ٍد َر ْخ َوٍة َي ْفتَ ِق ُر ،أ َّ
َما َي ُد ا ْل ُم ْجتَ ِهد َ
َ
الكتاااب ال يساااند الكسااالن باال يطلااب الجااد فااي العماال (3تااس .)13-1:2و ارعااوث التااي اجتهاادي فااي حقاال بااوعز
ارتفعي جزاخ لجهادها.
اقل ،وم ْن ي َن ِ
ِ
آية (5" -:)5م ْن ي ْجمع ِفي َّ ِ
ص ِاد فَ ُه َو ْاب ٌن ُم ْخ ٍز" .
َ َ َُ
ام في ا ْل َح َ
الص ْيف فَ ُه َو ْاب ٌن َع ٌ َ َ َ ُ
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الصيف هو وقي الحصاد .وهذه اآلية تنطبق على الجهاد المادي والجهاد الروحي ،فمن يجاهد روحياً لاه نصايب
فااي األبديااة ،ويجااب علااى كاال واحااد أن ينتهااز الوقااي (أي .)1:::وهااذا الكااالم موجااه باااألكثر للخاادام "فالحصاااد

كثير والفعلة قليلون" والشباب وقي لتعلم الحكمة فمن يتعلم الحكمة في شبابه لن يخجل وهو كبير سناً فماا تعلماه

في سن التعليم سينفعه كبي اًر.

6
ِ7
الصـ ِِّـدي ِ ِ ِ
ِ
ـات علَــى أر ِ ِ
َشـ َـر ِ
الصـ ِِّـدي ِ
اسـ ُـم
ق ،أَ َّمــا فَـ ُـم األ ْ
ق ل ْل َب َرَكــةَ ،و ْ
ار فَ َي ْغ َشــاهُ ظُ ْلـ ٌـم .ذ ْكـ ُـر ِّ
ْس ِّ
اآليــات (َ " -:)7-6ب َرَكـ ٌ َ َ
َش َر ِ
ار َي ْن َخ ُر".
األ ْ

بركــات علــى رأس الصــديق= هللا يفاايض بركاتااه علااى الصااديق علااى األرض وفااي السااماخ ويفاايض عليااه بركاااي

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

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

أحد إسم أخيه .ونعري لعاازر الفقيار والمال كاة قاد حملاي نفساه واسام الغناي ال أحاد يعرفاه ،بال المساي لام ياذكره.
وبولس الرسول الذي ضرب وس ِجن أيان هاو اآلن مان الاذي ساجنه أو ضاربه .ينخـر = ياتعفن أو يفساد أو يبلاى .
وينخر فيه السوس يعنى يفسده السوس .
ِ 8
ص َاياَ ،و َغ ِب ُّي َّ
ص َرعُ" .
الشفَتَ ْي ِن ُي ْ
يم ا ْل َق ْل ِب َي ْق َب ُل ا ْل َو َ
آية (َ " -:)8حك ُ
حكيم القلب= دا مااً صاامي ،يسامع لياتعلم ويحاس أناه جاهال يرياد أن يعاري .أماا غبـي الشـفتين= أي مان ياتكلم

كثي اًر ظاناً أنه يعري كل شا فهو ال يسمع  ،لذلك ال يتعلم ويصرع لجهله.

آية (9" -:)9م ْن يسلُ ُا ِباسس ِتقَام ِ
ِ
َم ِ
ف" .
أل
ا
ب
ا
ل
س
ي
ة
ُ
انَ ،و َم ْن ُي َع ِِّو ُج طُُرقَ ُه ُي َع َّر ُ
ُ
ْ
َ َْ
َ
َ
ْ َ
ف=
السلوا باسستقامة= يساير ماع هللا بأماناة مثال يوساي ،وهاذا سايعيش فاي أمـان= أماا مـن يعـوج طريقـه ُيعـ َّر ْ
عرف أي يكشي ويكون واضحاً للجميع إنحرافه حتى ولو بعد حين.
ُي َّ
31
ِ
ب ُح ْزًناَ ،وا ْل َغ ِب ُّي َّ
ص َرعُ".
الشفَتَ ْي ِن ُي ْ
آية (َ " -:)31م ْن َي ْغم ُز ِبا ْل َع ْي ِن ُي َس ِِّب ُ
من يغمز بالعين= هو يدبر الشر لآلخرين ،يتكلم كالماً حسناً عنهم أو أمامهم ،ويغمز بعينيه ألصدقا ه بذشاراي

تظهر لهم أن قلبه يضمر كالماً آخر ،وهذا يسبب حزناً= سيكون هذا اإلنسان سبباً في حازن األبريااخ الاذين دبار

لهاام الشاار .والحكاايم أضاااي هنااا أن غبــي الشــفتين ُيصــرع مااع أنااه قالهااا ماان قباال ،فماان يغمااز بعينيااه يكااون غبااي
الشفتين ومصيره الهالك فاهلل القدوس لان يقبال الشار .غبـى الشـفتين فاى آياة  8هاو مان ياتكلم كثيا ار ظناا مناه أناه
يفهم أكثر  ،أما غبى الشفتين هنا هو من يقول شا ويغمز بعينيه فى خبث ألصدقا ه ليدبر ش ار لآلخرين .
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آية (33" -:)33فَم ِ ِ
ق ي ْنبوعُ حي ٍ
َش َر ِ
ار َي ْغ َشاهُ ظُ ْل ٌم" .
اةَ ،وفَ ُم األ ْ
ُ ِّ
الص ِّدي ِ َ ُ َ َ
الصديق هو من يعمل بحسب وصايا هللا .وفم الصديق= هو الاذي يعلِا ْم كاالم هللا وطاوبى لمان عمال وعلَّام .فهاذا
يكون ينبوع حياة لآلخرين "ويدعي عظيماً في ملكوي السمواي" كلماته ساتكون لهاا قاوة وتاأثير علاى مان يسامعها
ألنها ستكون متطابقة مع حياتاه ،وسايكون فيهاا تعزياة للحازين ،وتبكيتااً للخااطا وتشاجيعاً للتا اب ،كلماتاه ساتكون

منعشة في رحلة الحياة كما أن الب ر بمياهه الباردة يكون منعشاً للمسافر في الصحراخ.
َش َر ِ
ار َي ْغ َشاهُ ظُ ْل ٌم = أما الشرير يدبر ظلما للناس .فال يخرج من فمه سوى اإلفتراخ على الناس والنم عليهم
َوفَ ُم األ ْ
 ،والكذب عليهم وترديد اإلشاعاي ونشر الفضا

.

آية (32" -:)32اَْلب ْغض ُة تُه ِيج ُخصوم ٍ
ات ،وا ْلمح َّب ُة تَستُر ُك َّل ُّ
الذ ُن ِ
وب".
َ ََ
ْ ُ
ُ َ َ ِّ ُ ُ َ
البغضــة تهــيج خصــومات= اإلنسااان الااذي مااألي الكراهيااة قلبااه ضااد شااخص يأخااذ فااي الاانم عليااه وساارد قصااص
مختلقة ضده ،أو سرد ضاعفاته ،وهاذا يهاي الخصاوماي .وعكاس هاذا فالمحبـة تسـتر كـل الـذنوب= (1باط.)8:1
وهكذا فعل أبو مقار ،فهو ستر خطية مان كاان يزناي ولكناه طلاب مناه أن يكاي عان الخطياة  ،وهكاذا فعال السايد

المسي مع الزانية.

الن ِ
ِ
ِ
ِ 33
صا لِظَ ْه ِر َّ
اق ِ
ص ا ْلفَ ْهِم" .
آية ( " -:)33في َشفَتَ ِي ا ْل َعاق ِل تُ َ
وج ُد ح ْك َم ٌةَ ،وا ْل َع َ
العصـــا لظهـــر النـــاقص الفهـــم= ه ااذه انطبقااي علااى رحبعااام الااذي قب اال مشااورة األحااداث ،وهللا لااه وسااا ل كثياارة
يستخدمها كعصا تأديب ،فهناك لسعاي الضمير وهناك إهاناي من ألسنة الناس وهناك عصا الملك وأخي اًر فهناك

عقوباي هللا.

34
يب" .
ون َم ْع ِرفَ ًة ،أ َّ
اء َيذ َ
ْخ ُر َ
َما فَ ُم ا ْل َغ ِب ِِّي فَ َهالَ ٌا قَ ِر ٌ
آية ( " -:)34اَْل ُح َك َم ُ
بينما أن الحكماخ يذخرون معرفة نجدهم ال يتكلمون ،وبينما الحكيم ينصي ليسمع  ،نجد الجهالخ يتكلماون كثيا اًر،

وثرثرتهم بأفواههم تكشاي جهلهام أماام النااس ،ومان ياتكلم كثيا اًر يخطاا كثيا اًر .والحكايم يخازن حكماة فاي قلباه وفاي

وقي اإلحتياج نجده يخرج من مخزون قلبه ماا ينفاع ساامعيه وماا يساتفيد مناه هاو شخصاياً ،أماا الغباي فهاو يخازن
كالم باطل في قلبه ،ونجده يخرج من كنز قلبه الباطل في كل وقي ما يسبب لاه مشااكل .هـالا قريـب= مصايبة

وشيكة.
صي َن ُةَ .هالَ ُا ا ْلمس ِ
آية (35" -:)35ثَروةُ ا ْل َغ ِن ِي م ِدي َنتُ ُه ا ْلح ِ
اك ِ
ين فَ ْق ُرُه ْم".
َ
ََ
َْ
ِّ َ
هذا المثل موجه للكسالي حتى يجتهدوا ويكون لهام ثاروة تحمايهم ،أماا كسالهم وعادم جهاادهم سايكون سابباً لفقارهم.
وقااد يفتقاار اإلنسااان بساابب تصارفاته الطا شااة مثاال ضاامان اآلخارين أو خطاياااه التااي يباادد فيهااا نقااوده .وفقاره الااذي
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تسبب هو فيه بنفسه سيكون سبباً في هالكه .أما الثروة مع إنسان عاقل فستحميه .ولكن لننظر نظارة أخارى لهاذا

المثل ،فلو ظن الغني أن ثروته تحميه بدون هللا يكون هذا سبباً في هالكه ،ولو ظن الفقير ،الذي ال ذنب لاه فاي
فقره ،أن فقاره سابب تعاساته ويبادأ يتخاصام ماع هللا ويقاول لمااذا ياا رب جعلتناي هكاذا ..ويظان فاي نفساه أن الماال

هاو الضاامان للمسااتقبل ،فهااذا أيضااً يهلااك .وهنااا نقااول أن الغناي الااذي يتصااور أنااه يتكاال علااى مالااه ،والفقياار الااذي
يتصور أنه لو حصل على المال حصل على االطم نان ..فكالهما يحتاج لفيمان باهلل حتى ال يهلكا.

آية (36" -:)36عمل ِ ِ
ق لِ ْلحي ِ
الش ِِّر ِ
ير لِ ْل َخ ِط َّي ِة" .
اةِ .رْب ُح ِِّ
َ َ ُ ِّ
الص ِّدي ِ َ َ
كل جهااد للصديق يـؤدي بـه للحيـاة الهني اة علاى األرض وللحيااة األبدياة فاي الساماخ بعاد ذلاك ،أماا الشـرير فهاو
يصري على شهواته وخطاياه كل ما يأتيه ،فيتقسى قلبه باألكثر في طريق الخطية ،ويضر نفسه.
ق ا ْلحي ِ
ِ
ِ 37
ِِ
ض التَّأ ِْد ِ
ضال".
اةَ ،و َر ِاف ُ
يب َ
آية (َ " -:)37حافظُ التَّ ْعليم ُه َو في طَ ِري ِ َ َ
حافظ التعليم= هو إنسان ال يثق في نفسه بال يعتماد علاى كلماة هللا ،يحفظهاا فتكاون لاه حيااة ،ويحفظهاا أي ينفاذ
ما يتعلمه ويحيا به .أما رافض التأديب ضال= وتصور إنسان تا اه فاي الصاحراخ وال يرياد أن يسامع نصايحة أحاد

فهو سيستمر في ضالله وتوهانه ويهلك.
38
ِ
ان ،وم ِشيع ا ْلم َذ َّم ِة ُهو ج ِ
اه ٌل" .
آية (َ " -:)38م ْن ُي ْخ ِفي ا ْل ُب ْغ َ
َ َ
ض َة فَ َشفَتَاهُ َكاذ َبتَ ِ َ ُ ُ َ
مــن يخفــي البغضــة فشــفتاه كاذبتــان= (أمثلااة قبلااة يهااوذا الغاشااة /يااوآب مااع أبنياار) وهااذا يساامى م ار ااي .ومشــيع

المذمــة هــو جاهــل= النمااام الااذي يااتكلم رديااً علااى األبرياااخ وهااذا ساريعاً مااا ينكشااي أمااام الناااس فاااهلل سيكشااي باار

الااذي يشاايع عنااه أق اواالً كاذبااة "فلاايس خفااى إال ويعلاان"  ،وفااى اآليااة  :فااى هااذا اإلصااحاح نجااد أن هللا يعلاان باار
ْس ِ
الصِدي ِ
اي على أر ِ
ق" .عموماً فاألفضل مان الريااخ أو إشااعة المذماة أن نعاتاب فاي محباة مان لناا
الصديق "برك ٌ
عتاب معه.

َما الضَّا ِبطُ َشفَتَي ِه فَع ِ
آية (َ 39" -:)39كثْرةُ ا ْل َكالَِم سَ تَ ْخلُو ِم ْن مع ِ
اق ٌل".
ص َي ٍة ،أ َّ
َْ
ْ َ
َ
من يتكلم كثي اًر يخطا كثي اًر (يع + 18-1:2مي + 21 ، 2::13جا.)1-1::
ار َك َشي ٍء َزِه ٍ
الص ِ
قِ
ان ِ
آية (21" -:)21لِ
ب األَ ْش َر ِ
ِ
يد" .
ل
ق
.
ة
ار
ت
خ
م
ة
ض
ف
ي
د
س
َّ
ٌ
َ
ْ
ْ
ٌ
َ
ِّ
ُ
ِّ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
فضة مختارة ،أي نقية مصفاة من الغش والرياخ والخباث والشار= كـالم الصـديق .واذا فهمناا مان (ماز )::13أن
كلم ااة هللا فض ااة مص اافاة ف اانفهم أن م ااا يجع اال ك ااالم الص ااديق فض ااة مخت ااارة ،ه ااو أن ااه يلها ا ف ااي شا اريعة هللا دا ما ااً

(مااز .)1::113قلــب األش ـرار كشــَ زهيــد= أي تافااه عااديم القيمااة .والحااظ أن اللسااان يعباار عمااا فااي القلااب فماان
فضلة القلب يتكلم اللسان.
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23
ِ
ون ِم ْن َن ْق ِ
ان َك ِث ِ
ق تَ ْه ِد َي ِ
الص ِِّدي ِ
ص ا ْلفَ ْهِم".
ين ،أ َّ
اء فَ َي ُموتُ َ
ير َ
آية (َ " -:)23شفَتَا ِّ
َما األَ ْغ ِب َي ُ
راجع آية ( .)11فحديث الصديق يقود للتوباة .أماا الغباي فحديثاه تافاه ،غيار قابال للتعلايم وسايموي ويهلاك لانقص

حكمته.
22
ِ
يد َم َع َها تَ َع ًبا "
آية (َ " -:)22ب َرَك ُة َّ
ب ِه َي تُ ْغنيَ ،وسَ َي ِز ُ
الر ِِّ
يخطااا ماان يظاان أنااه بوساايلة عالميااة غاشااة يزيااد ثروتااه فااأي ظلاام أو غااش فيااه خاراب أمااا بركااة الاارب لماان يطيااع

وصاياه فهي تغني .وس يزيد معها تعب= اإلنسان العالمي حين يصنع ثروته يتعب ليحميها من إعتداخ اآلخارين.

أماا ماان يعطيااه لناا هللا ماان بركاااي يحمياه ماان إعتااداخ اآلخارين .وتعنااي أن بركااة الارب أهاام بمااا ال يقااس ماان تعااب

اإلنسان .فاإلنسان علياه أن يعمال ويجاهاد وباال كسال لكان هللا هاو الاذي يباارك .وهاذه تقاال لمان يحمال همااً ليزياد
ثروته ويضمن مستقبله.

23
الرِذيلَ ِة ِع ْن َد ا ْلج ِ
َما ا ْل ِح ْك َم ُة َفلِ ِذي فَ ْهٍم" .
آية (ِ " -:)23ف ْع ُل َّ
الض ْح ِا ،أ َّ
اه ِل َك ِِّ
َ
َمــا
الجاهــل األحمااق يفعاال الخطيااة بساارور فهااو أعمااى ال يااري ،وان نبهااه أحااد أن تص ارفه خاااطا يسااتهزئ بااه .أ َّ
ا ْل ِح ْك َم ُة َفلِ ِذي فَ ْه ٍـم = أماا مان يفهام يكاون قا ارره أن يتباع وصاايا هللا  .وتجاده ينفار خا فااً مان الخطياة  ،فكماا شارح
سليمان الحكايم مان قبال أن رأس الحكماة هاو مخافاة هللا  .فمان يخااي هللا يجاد البركاة فاى حياتاه ويضامن أبديتاه.

ومخافة هللا تظهر فى طاعة الوصية .
24
الزوبع ِ
ــد ِ
ِ
ِ ِ
ين تُ ْمــ َن ُحَ 25 .ك ُع ُب ِ
ــر ِ
الش ِِّ
ــون
ف ِِّ
اآليــات (َ " -:)25-24خ ْــو ُ
الص ِِّ
ــة فَــالَ َي ُك ُ
يق َ
ير ُه َــو َيأْتيــهَ ،و َش ْ
ــه َوةُ ِّ
ــور َّ ْ َ َ
َما ِ ِ
اس ُم َؤَّب ٌد" .
ِِّ
الص ِّد ُ
ير ،أ َّ ِّ
َس ٌ
يق فَأ َ
الش ِِّر ُ
الشرير ال يعري معنى السالم الداخلي مهما تظاهر بذلك ،وهو دا ماً في خوي من المستقبل ،وليسي له الحكمة

التي بها يقارر أن يتاوب ،ومان المؤكاد أن ماا يخااي مناه فساوي يحادث ،فهاذا نتيجاة طبيعياة للشار .وهاذا الشارير

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

ِ
ُّخ ِ
آية (َ 26" -:)26كا ْل َخ ِِّل لِألَ ْس َن ِ
ين أ َْر َسلُوهُ".
انَ ،و َكالد َ
ان لِ ْل َع ْي َن ْي ِنَ ،كذلِ َا ا ْل َك ْسالَ ُن لِلَّذ َ
الخل= حامض قوي يجعل األسنان تضرس والدخان= يلهب العينين .هكذا يحدث لك إذا أرسلي شاخص كساالن
غير مكترث وكلفته بمهمة ،فهذا يتباطأ في تنفياذها فهاو ال يهاتم إن نجحاي المهماة أو فشالي .ومصايبة أن يوجاد
وسط الخدام شخص كهذا ،هذا يسمع القول المرعب "ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة".
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28
27
الص ِِّـد ِ
ِ
َش َـر ِ
َمـا
اآليات (َ " -:)31-27م َخافَ ُة َّ
ين ُمفَ ِِّـر ٌح ،أ َّ
ـام ،أ َّ
َمـا ِسـ ُنو األ ْ
ب تَ ِز ُ
يق َ
الر ِِّ
ص ُـرُ .م ْنتَظَ ُـر ِّ
ار فَتُ ْق َ
يـد األ ََّي َ
اإل ثْـ ِـم31 .اَ ِ ِ
ـر ِر فَي ِبيــدِ 29 .حصــن لِالسـ ِـتقَام ِة طَ ِريــق الـ َّـر ِب ،وا ْله ـالَ ا لِفَـ ِ
ـاعلِي ِ
يق لَـ ْـن ُي َز ْحـ َـز َح أ ََبـ ًـدا،
ـاء األ ْ
لصـ ِّـد ُ
ُ
َشـ َا َ ُ
ِّ َ َ ُ
ْ ٌ
ِّ
َر َجـ ُ
ْ َ

ض" .
َواأل ْ
َش َرُار لَ ْن َي ْس ُك ُنوا األ َْر َ
هنا مقارنة بين األشرار واألبرار وتنطبق على الحياة الحاضرة واألبدية فبينماا األبارار لهام حيااة ( )31وفارح ()38
ظـــر الصـــديقين ُمفَـــ ِِّر ْح = فااأفراح األبديااة التااي ينتظرهااا الصااديقون أكياادة  .نجااد األش ارار تقصاار
وقااوة (ُ .)33م ْنتَ َ
حياتهم= سنو األشرار تقصر= فالخطياة لهاا أثارهاا المادمرة علاى الصاحة والعمار .وأمـا رجـاء األشـرار فيبيـد كاان

رجاخ األشرار في مجد هذا العالم .وهو سيبيد فاألرض كلها ستزول.
32
33
ِ
ِ
ق تَ ْع ِرفَـ ِ
الصـ ِِّـدي ِ
الصـ ِِّـدي ِ
ـان
َك ِاذيـ ِـب فَ ُي ْق َ
ـت ا ْل ِح ْك َم ـ َة ،أ َّ
ـان األ َ
ق ُي ْن ِبـ ُ
َمــا لِ َسـ ُ
طــعَُ .ش ـفَتَا ِّ
اآليــات ( " -:)32-33فَـ ُـم ِّ
َشر ِ ِ
ِ
يب".
ار أ ََكاذ ُ
ا ْل َم ْرض َّيَ ،وفَ ُم األ ْ َ

نجد هنا مثلين عن اللسان ،فحديث كل إنسان يكشي ما في قلبه .واللسان يدين صاحبه أو يبرره (ماي.)21:13

وهللا يعطي الصديق حكمة كمكافأة على بره (جا )3::3والذى يسلك بالبر يمتلا من الروح القدس روح الحكمة ،
والصديق يمجد هللا الذي أعطاه الحكمة بلسانه وأقواله= شفتا الصديق تعرفـان الم ِ
ـى= فهاو بحكمتاه يعاري ماا
رض َّ
ُ
يرضى هللا فيقوله.

ملحوظة :نفهم من (يع )2أن اللسان يقود الحياة كلها بمعنى أنه لو تقدس اللسان بكالم تسبي يتقدس القلب

والحياة فاللسان مثل الدفة تقود السفينة كلها .ونسمع السيد المسي يقول "من فضلة القلب يتكلم اللسان" أي ما

نقوله يفض ما في قلوبنا .وبوضع الفكرتين معاً نفهم أن نبدأ بأن نلجم ألسنتنا ونرغم أنفسنا على أن نقول ما

يمجد هللا وال نتكلم بالباطل وال بالغش وال بالكذب وال كلماي نجسة بطالة ،وكمكافأة من هللا يقدس القلب ويعطي

حكمة .ومن مخزون هذه الحكمة سينطق اللسان بأقوال حكمة .إمتناعنا عن الكالم البطال هو جهادنا والحكمة

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

نفسه على حفظ المزامير .والقديسين األباخ قالوا من يحفظ المزامير تحفظه المزامير.
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اإلصحاح الحادي عشر

عودة للجدول

الر ِب ،وا ْلو ْز ُن َّ ِ
ين ِغ ٍِّ
آية (َ 3" -:)3م َو ِ
ضاهُ" .
از ُ
يح ِر َ
الصح ُ
ش َم ْك َرَه ُة َّ ِّ َ َ
الغش يشير لعدم اساتقامة القلاب ماع هللا .ولانعلم أنناا إنماا نعامال هللا ،إذاً األماناة تجااه البشار هاي أماناة تجااه هللا.
ولنالحظ أنه إذا خدعنا إنسان فنحن نخطا إلى هللا ،وهللا سيحمي هذا اإلنسان من شرورنا وخداعنا ..من الخطر

أن نسلك بحسب ذكاخ العالم.
ِ
ان ،ومع ا ْلمتَو ِ
ِ ِ 2
ين ِح ْك َم ٌة".
اض ِع َ
اء فَ َيأْتي ا ْل َه َو ُ َ َ َ ُ َ
آية ( " -:)2تَأْتي ا ْلك ْب ِرَي ُ
الكبرياااخ خطيااة غياار مقبولااة ماان هللا تمامااً ،باال أن هللا يسااكن عنااد المتواضااع (إش .)1:::1والكبرياااخ هااو عكااس
طبيعة هللا المتواضع وهذا ظهر فى تجسده وفدا ه  ،ونقول أن الوحيد الذى يمكنه أن يتواضاع هاو هللا فقاط  ،فهاو

وحااده العااالى  ،فااذذا ناازل فهااذا هااو التواضااع  ،ولكاان نحاان الت اراب كي اي نناازل ونحاان أصااال ماان أساافل  .تواضااع
اإلنسان يعنى فقط أن يدرك حقيقته وأنه تراب  ،وقيمتاه الحقيقياة هاى فاى ساكنى هللا عناده ،ولكان كياي يساكن هللا

عنااده وهللا العااالى يناازل  ،وهااو الااذى ماان أساافل يريااد الصااعود .وماان يسااكن هللا عنااده تسااكن عنااده الحكمااة .وكيااي
يتكبر اإلنسان الترابي وهو يعتمد على هللا في كل شا .وكيي أشعر بالكبرياخ تجااه إنساان بينماا أنناى تاراب وهاو

فى  .فما الفرق ؟!
تراب مثلى  ،والمسي الذى فيه هو المسي الذى َّ
ِ
ِ
آية (ِ3" -:)3اس ِتقَام ُة ا ْلمستَ ِق ِ
ين ُي ْخ ِرُب ُه ْم".
اج ا ْل َغاد ِر َ
يم َ
ين تَ ْهدي ِه ْمَ ،و ْ
اع ِو َج ُ
ْ َ ُْ
تهديهم= الروح القدس يهدي ويرشد المستقيم = ( هللا لم يعطنا روح الفشل بل روح ....النص 3تي  ) 1: 1أماا
المعوج فهو يحزن الروح ويطف ه وبالتالي ال يجد إرشاد من الروح فيضل وتكون النتيجة خرابه.

4
َما ا ْل ِب ُّر فَ ُي َن ِِّجي ِم َن ا ْل َم ْو ِت" .
آية ( " -:)4سَ َي ْنفَعُ ا ْل ِغ َنى ِفي َي ْوِم َّ
الس َخ ِط ،أ َّ
يــوم الســخط= يااوم يصااب هللا جااام غضاابه علااى الخاااطا ساواخ علااى األرض أو فااي الحياااة األخاارى بعااد المااوي.
وِ
الغني ال يحمي صاحبه بل قد يكون سبباً في أالمه في ياوم الساخط (حاز .)13:1وفاى الثاوراي الشاعبية الدموياة

يذب الفقراخ األغنياخ.

ِ
الش ِرير فَيسقُطُ ِب َش ِرِهِ 6 .ب ُّر ا ْلمسـتَ ِق ِ
ط ِريقَ ُه ،أ َّ ِ
اآليات (ِ 5" -:)6-5ب ُّر ا ْل َك ِ
ون
ام ِل ُيقَ ِِّوُم َ
ين ُي َن ِِّجـي ِه ْم ،أ َّ
َمـا ا ْل َغـاد ُر َ
يم َ
ُْ
َما ِّ ِّ ُ َ ْ
ِّ
ون ِبفَ َس ِاد ِه ْم" .
فَ ُي ْؤ َخ ُذ َ
أن يساالك اإلنسااان فااي طريااق الباار فهااو بااذلك يضاامن أن يكااون فااي أمااان ،وحتااى إن كانااي لااه سااقطاي وضااعفاي

فاهلل سيقوم طريقه ويحفظاه = بر الكامـل يقـوم طريقـه .أماا مان يسالك فاي الشار فساتكون عقوبتاه هاي شاره نفساه.
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مثــال :ال ازنااي عقوبتااه أماراض الزنااا وفضااا

خطيتااه .وهللا ينجااي المسااتقيم (إسااتير /مردخاااي /دانيااال ) ..ويسااقط

األشرار مكانهم (هامان ) ..ونالحظ نجاة الشعب من الغارق فاي البحار األحمار وغارق المصاريين فاي البحار وهام

األقوي.

ان ِش ِِّر ٍ
آية (ِ 7" -:)7ع ْن َد َم ْو ِت ِإ ْن َس ٍ
يد".
ير َي ْهلِ ُا َر َج ُ
اؤهَُ ،و ُم ْنتَظَ ُر األَثَ َم ِة َي ِب ُ
ما هو رجاخ الشرير؟ الشرير يأمل في إمتالك شهواي وغنى هاذا العاالم ،فاذذا مااي الشارير تهلاك شاهواته وكال ماا

اكتنزه على األرض ال يذهب معه .ومنتظر األثمة سيبيد= ما الذي ينتظره األثيم؟ بنفس المنطق فهو يجري وراخ
شاارور العااالم وهااي سااتبيد بالنساابة لألثاايم عنااد موتااه ،أو سااتبيد تمام ااً عنااد فناااخ هااذا العااالم .إال أن أصاال الكلمااة

"منتظر األثمة" يشير للرجاخ المؤسس على القوة البشرية ومثل هذا الرجاخ البد وسيخزى ويبيد .بال هنااك أماراض
ال شفاخ منها بكل أموال الدنيا  .ومن يعتمد على إنسان قوى سيأتى يوم ويموي هذا القوى فعلى من سيعتمد .
آية (8" -:)8اَ ِ ِ
الضي ِ
ير َم َكا َن ُه" .
قَ ،وَيأ ِْتي ِِّ
لص ِّد ُ
يق َي ْن ُجو ِم َن ِِّ
ِّ
الش ِِّر ُ
راجع قصة استير ومردخاي وهامان والشعب وفرعون ودانيال ومن وشوا به.
احبه ،وِبا ْلمع ِرفَ ِة ي ْنجو ِ ِ
ِ
آية (ِ 9" -:)9با ْلفَِم ي ْخ ِرب ا ْلم َن ِ
ون".
اف ُ
الص ِّديقُ َ
ص َُ َ َْ َ ُ
ِّ
ق َ
ُ ُ ُ
المنااافق بفمااه المعسااول يخاادع صااديقه ويغويااه بكلماتااه فينقاااد وراخه وفااي هااذه الحالااة ساايخرب المنقاااد ،أمااا الااذي

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

31
الص ِِّد ِ
ِ
َش َر ِ
اف" .
ين تَ ْف َر ُح ا ْل َم ِدي َن ُةَ ،و ِع ْن َد َهالَ ِا األ ْ
ار ُهتَ ٌ
يق َ
آية (ِ " -:)31ب َخ ْي ِر ِّ
الشااعب فاارح بصااعود داود ( ارجااع 1أي .)13وفاارح الشااعب بهااالك أبيمالااك (قااض .)3وال ننكاار أن هناااك بعااض

األشرار الذين يحسدون األبرار على نجاحهم .ولكن الكالم هنا عن األغلبية ،فاألغلبية تفرح بنجاح البار ،فالرجل
الصال ال يختلي عليه غالبية الناس.
آية (ِ 33" -:)33ببرَك ِة ا ْلمستَ ِق ِ
َش َر ِ
ار تُ ْه َد ُم".
ين تَ ْعلُو ا ْل َم ِدي َن ُةَ ،وِبفَِم األ ْ
يم َ
ُْ
ََ
ببركــة المســتقيمين تعلــو المدينــة= قياال فااي ساايرة األنبااا باوال "السنكسااار يااوم  3أمشااير" "أنااه بصااالته يناازل الاارب

المطر والندى على األرض ويأتي بالنيل في حينه" .ونالحظ أناه لاو كاان قاد و ِجاد فاي سادوم عشارة أبارار لماا كاان
هللا قد أهلك المدينة .بفم األشرار تُهدم فالشرير بفساده يفسد المدينة كلها ويعلِمها الشر فيجلب عليها غضاب هللا.
أو يثير من الفتن واإلشاعاي الكاذبة ما يشعل الحروب .

32
ِ
ِ
ِ
ت" .
ص ا ْلفَ ْهِم ،أ َّ
َما ُذو ا ْلفَ ْهِم فَ َي ْس ُك ُ
صاح َب ُه ُه َو َناق ُ
آية ( " -:)32اَْل ُم ْحتَق ُر َ
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ما الموقي الذي يجب أن يتخذه الشخص إن أخطأ إليه أحد؟ هنا موقفين-:

األول :أن يقابل اإلهانة بذهانة ويثور محتق ار من أخطأ إليه بكلماي جارحة ،ولكنه بهذا سيقدم وقوداً لنيران كراهية

جديدة .فالردود العنيفة تجلب عنفاً أكثر= المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم.
الثااني :ذو الفهم يسـكت= فالمساي إذ شاتِم لام يكان يشاتم عوضااً (1باط .)32:3وداود لام يارد علاى شامعي .وكام
من مشكلة انتهي إذا احتمل اإلنسان إهانته في صمي.

آية (ِ َّ 33" -:)33
الس َّر ،واأل ِ
ِ
ِ ِ
وح َي ْكتُ ُم األ َْم َر" .
الر ِ
ين ُّ
َم ُ
الساعي ِبا ْل ِو َش َاية ُي ْفشي ِّ َ
راجع قصة أبو مقار حين ستر على األ الزاني.
34
ير َي ْسقُطُ َّ
ص فَ ِب َكثَْرِة ا ْل ُم ِش ِ
ين" .
ب ،أ َّ
آية (َ " -:)34ح ْي ُ
ير َ
الش ْع ُ
َما ا ْل َخالَ ُ
ث سَ تَ ْد ِب ٌ
أحكم الناس يحتاج أن يتشاور مع اآلخرين (على أن يكونوا حكماخ) ،أما أن يعتمد أحد على رأيه الشخصاي دون

تشاور فهذه حماقة (راجع قصة رحبعام وانشقاق مملكة إس ار يل).

35
ق األ َْي ِدي ُم ْط َم ِئن".
آية (" -:)35
ص ْف َ
يباَ ،و َم ْن ُي ْب ِغ ُ
ض ُّر َم ْن َي ْ
ض َرًار ُي َ
َ
ض َم ُن َغ ِر ً
ض َ
ارجااع ( ):-1::والمسااي صااار ضااامناً لعهااد أفضاال (عااب .)33:1وصــفق األيــدى عالمااة اإلتفاااق علااى موافقااة

الضامن على أن يقوم بسداد الدين إذا تعثر المدان .

36
ِ
ِ
ِ
ات ِِّ ِ
ون ِغ ًنى" .
آية ( " -:)36اَْل َم ْأرَةُ َذ ُ
صلُ َ
َّاء ُي َح ِّ
الن ْع َمة تُ َح ِّ
ام ًةَ ،واألَشد ُ
ص ُل َك َر َ
قوة الرجل وغناه يكوناان لكرامتاه ،وفاي المقابال فهادوخ المارأة ووداعتهاا يكوناان لكرامتهاا (أبيجايال /ارعاوث) .فاالمرأة

الهاد ة الوديعة تكون محل تكريم الجميع.

37
الر ِحيم ي ْح ِس ُن ِإلَى َن ْف ِس ِه ،وا ْلقَ ِ
اسي ُي َك ِِّد ُر لَ ْح َم ُه".
آية ( " -:)37اَ َّلر ُج ُل َّ ُ ُ
َ
اإلنسااان الاارحيم يبتعااد عاان االنتقااام لنفسااه وعاان المشاااكل فيحيااا فااي هاادوخ ،باال هااو يهااتم باااآلخرين ،يشاافق علاايهم

ويرحمهم ،ومن يهتم باآلخرين يهاتم باه هللا= يحسـن إلـى نفسـه ونارى بركاة هللا الساحق (تاك )3:حاين ابتعاد عان

المنازعاااي .أمااا اإلنسااان القاسااي فهااو كثياار المشااكل وكثياار الشااجار ،يضااع نفسااه فااي مشاااكل كثيارة بعنفااه ،وكثارة
المشاكل تجعل نفسه دا ماً م َّرة ووجهه مكت ب فهاو يجلاب أتعابااً علاى نفساه= يكـدر لحمـه .اإلنساان القاساي يقاول
أنه يعري كيي يأخذ حقه بذراعه لذلك يتركه هللا لذراعه (يوآب).
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38
َن ا ْل ِب َّـر ي ُـؤول ِإلَـى ا ْلحي ِ
شَ ،و َّ
ُج َرةَ ِغ ٍِّ
الـز ِ
ـاة
َما َن ٍـةَ 39 .ك َمـا أ َّ
اآليات ( " -:)23-38اَ ِِّ
ارعُ ا ْل ِب َّـر أ ْ
ب أْ
ََ
ير َي ْك َس ُ
لش ِِّر ُ
َ ُ
ُج َـرةَ أ َ
21
ِ
َكذلِ َا َم ْن َيتْ َبـعُ َّ
يمو الطَّ ِريـ ِ
قَ 23 .ي ٌـد لِ َي ٍـد سَ َيتََب َّـرُر
اهـ ُة َّ
الش َّـر فَـِإلَى َم ْوِت ِـهَ .ك َر َ
ب ُم ْلتَ ُـوو ا ْل َق ْل ِـبَ ،و ِر َ
الـر ِِّ
ضـاهُ ُم ْسـتَق ُ
الص ِِّد ِ
ِ
ين فَ َي ْن ُجو" .
ير ،أ َّ
ِِّ
يق َ
َما َن ْس ُل ِّ
الش ِِّر ُ
الشرير يكسب أجرة غش= أي أجرة الشرير مخادعة فهي ستزول ساريعاً (أجارة الغشااش هاى مان نفاس العملاة) ،

صور حجاي النباي
فكل ما يعمله الشرير ويبنيه فكأنه يبني على الرمال ،سريعاً ما سينهار مع أول عاصفة .ولقد َّ
أجرة الشرير كمن يضعها في كيس مثقاوب ( .)::1والعكاس لمان يبناي علاى أسااس البار فمكافأتاه أكيادة  ،فهنااك

بركة هللا لهذا البار .البر يؤول إلى الحياة= فمن يعيش في سالم داخلي تطول أيامه .يد ليـد س يتبـرر الشـرير=

عذر كاي أن يقول الخااطا "الكال بيعمال
أي لو إتحد األشرار معاً وتآلفوا فهل تبعد عنهم دينونة هللا؟ أو هل هو ٌ
كده" ،أو هل يظن األشرار أن كثرة عددهم ستحميهم من عقاب هللا؟! أبداً فأنه ال يتبرر الشرير .ونسل الصديقين

فينجو= ألن هللا يكرم من أكرموه وسيكون أميناً مع الصديقين فيحفظ أوالدهم ويحفظ وعوده ،كما فعل ماع إباراهيم

ونسله (رو .)38:11وحفظ هللا كرسي يهوذا ألجل داود.

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ 22
يس ِة ِخ ْن ِز ٍ
يم ُة ا ْل َع ْق ِل" .
ام ُة َذ َه ٍب في ف ْنط َ
َ
يرة ا ْل َم ْأرَةُ ا ْل َجميلَ ُة ا ْل َعد َ
آية ( " -:)22خ َز َ
فنطيسة= أني .شا غير متجانس ويدعو للسخرية أن نضع خزامة ذهب فاي أناي خنزيارة .وهكاذا المارأة الجميلاة
إذا كانااي بااال عقاال .والعقاال يشاامل الحياااة الروحيااة والنعمااة والحكمااة التااي يسااكبها هللا علااى أوالده (هكااذا كانااي
أبيجايل).

َش َر ِ
آية (َ 23" -:)23ش ْه َوةُ األ َْب َر ِ
ار َس َخطٌ" .
اء األ ْ
ار َخ ْيٌر فَقَ ْطَ .ر َج ُ
قلب األبرار يمتلا بأفكار مقدسة وهللا يعطيهم أكثر مما يفتكرون ،أما رجاء الشـرير= أي ماا يأملاه ويشاتهيه فهاو
خطايا ونجاسة وسيكون هذا دينونة له.
24
وج ُد َم ْن
اآليات (ُ " -:)25-24ي َ
ضا
َّ
الس ِخ َّي ُة تُ َس َّم ُنَ ،وا ْل ُم ْر ِوي ُه َو أ َْي ً

َّ ِ
ِ
ِ
ق َوِا َّنما ِإلَـى ا ْلفَ ْق ِـرَّ 25 .
س
ق فَ َي ْزَد ُ
ُيفَِِّر ُ
اد أ َْي ً
الـن ْف ُ
ضاَ ،و َم ْن ُي ْمس ُا أَ ْكثََر م َن الال ئ ِ َ
ُي ْرَوى" .

قاارن مااع (3كااو .)1 ، ::3فالمحساان يعطااي وياازداد .والمحساان هنااا تنطبااق علااى الناواحي الماديااة والروحيااة .فماان
يخدم اآلخرين ومن يصلي لآلخرين يعطي ويزداد .والخادم الذى يخدم كثي ار يأخذ من هللا كثي ار  ،فالخاادم الروحاى
يكون كالمه من الروح القدس الذى يعطيه ما يتكلم به  ،فكالم الروح يمر علاى الخاادم أوال ويروياه قبال أن ياروى

السامع .
26
بَ ،وا ْل َب َرَك ُة َعلَى َأر ِ
ط ِة َي ْل َع ُن ُه َّ
ْس ا ْل َب ِائ ِع" .
آية (ُ " -:)26م ْحتَ ِك ُر ا ْل ِح ْن َ
الش ْع ُ
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من يخفي الطعام حتى يرتفع سعره فيغتني على حساب جوع الفقراخ بال ربماا ماوتهم (وهكاذا كماا يحادث أن تخفاي

صيدلية نوع من الدواخ ليرتفع ساعره) ،أو خاادم يخفاي بركاة أعطاهاا لاه هللا حتاى ال يساتخدمها خاادم آخار وتنساب
له ،عموماً كل مان يمناع بركاة يملاك أن يعطيهاا لمحتااج فاال يعطيهاا يقطاع هللا عناه بركاتاه .والعكاس فمان يعطاي
يعطيااه هللا بكث ارة  ،كمااا بااارك الاارب لألرملااة التااي أطعمااي إيليااا  .األفكااار التااى يعطيهااا الااروح للخااادم هااى ملااك
للجميع وال يص أن ينسبها الخادم لنفسه  ،وهو لن ينقص لو إستخدمها آخرين  .هذه األفكاار هاى كشامعة منيارة

 ،لااو أشااعلنا منهااا أالي الشااموع لاان ياانقص نوررهااا  .وتظهاار بركااة هللا فااي حياااة ماان يعطااي= البركــة علــى رأس

البائع= على رأسه أي ظاهرة في حياته.

27
الش ُّر يأ ِْت ِ
ِ
ب َّ
س ِِّ
يه" .
الر َ
الش َّر فَ َّ َ
ضاَ ،و َم ْن َي ْطلُ ُ
آية (َ " -:)27م ْن َي ْطلُ ُ
ب ا ْل َخ ْي َر َي ْلتَم ُ
مــن يطلــب الخيــر لآلخ ارين يلــتمس الرضــا ماان هللا ،باال يرضااى عليااه الناااس .وماان يطلااب الشاار لآلخ ارين فالشاار

يصيبه هو نفسه.
28
َما ِ ِ
ِ
ِ
ون َكا ْل َو َر ِ
ق".
ون فَ َي ْزُه َ
الص ِّديقُ َ
آية (َ " -:)28م ْن َيتَّك ُل َعلَى غ َناهُ َي ْسقُ ْط ،أ َّ ِّ
ِ
ـــون
المتكل ااون عل ااى أما اوالهم ( ارج ااع ل ااو + 31-18:18م اار1 + 31:13ت ااي .)13-11::أ َّ
الص ِِّ
ون فَ َي ْزُه َ
ـــديقُ َ
َمـــا ِّ
َكا ْل َو َر ِ
ق = فهؤالخ بركة حياتهم هى مكافأة من هللا على برهم .

آية (َ 29" -:)29م ْن ُي َك ِِّد ُر َب ْيتَ ُه َي ِر ِث ِِّ
يحَ ،وا ْل َغ ِب ُّي َخ ِاد ٌم لِ َح ِك ِيم ا ْل َق ْل ِب" .
الر َ
من يكدر بيته= من يتسبب في أن يكون أهل بيته في أالم وضيقاي مستمرة بسبب سوخ سالوكه أو بتباذير أموالاه

اخ وذلاك ألن الكال ساينفض عناه يومااً
أو سوخ تربيته ألوالده .يرث الريح= أي كمن يصاير ال شاا فهاو إمتلاك هاو ً
ماا .الغبي خادم لحكيم القلب= فمهماا ارتفاع الغباي وارتفاع مقاماه ،فهاو لان يساتطيع أن يرتفاع أماام مان فياه حكماة
المسااي (دانيااال وبيلشاصاار /بااولس وفسااتوس) .وهكااذا علينااا أن نطيااع هللا ونخدمااه فاانحن أمااام هللا أغبياااخ وحكمتااه
غير محدودة ،فهل نعترض على مشي ته.

31
ُّ ِ ِ
ٍ
ِ
الص ِِّدي ِ
يم".
ق َش َج َرةُ َح َياةَ ،و َر ُ
آية ( " -:)31ثَ َم ُر ِّ
ابح النفُوس َحك ٌ
ثمر الصديق شجرة حياة= حياة أوالد هللا ورسله وخدامه هي شجرة حياة ثمارها تعطي حياة وايمان لمن لم يعري

المسااي (أع .)18:12فالحكماااخ الحقيقيااين هاام مصااادر وينااابيع تنبااع بركااة لكاال الناااس حااولهم فيجااذبونهم وتكااون
حياتهم نماوذج يحتاذى وقادوة تجاذب اآلخارين وكلمااتهم فيهاا فا ادة لمان يسامعها .لاذلك ينبهناا باولس الرساول بقولاه

"أنتم سفراخ والمسي يعظ بكم" رابح النفوس= هكذا كان بولس الرسول (1كو.)32-13:3
آية (ُ 33" -:)33هوَذا ِ ِ
الش ِرير وا ْل َخ ِ
ض ،فَ َكم ِبا ْلح ِرِ ِ
يق ُي َج َازى ِفي األ َْر ِ
اطَُ! "
الص ِّد ُ
ِّ
ي ِّ ِّ ُ َ
َ
ْ َ ِّ
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هذا النص أخذه بطرس الرسول في (1بط )18 ، 11:1ولكنه أخذه عن الترجمة السبعينية (صالة الغروب).

وقارن مع (لو .)21:32فاهلل يبارك للصديق فى حياته وهذه البركة تظهر للجميع "كثيرون يقولون من يرينا

الخي اري  ،قد أضاخ علينا نور وجهك يا رب" (مز  ، )1فاهلل ي َّسر بأن يرى الناس بركاته لألبرار حتى يسلكوا

مثلهم فى البر  .وبنفس األسلوب يجازى الشرير على شره فيرتدع اآلخرين  .ومجازاة األشرار لها أولوية عند هللا
ير.
ي ِِّ
الش ِِّر ُ
حتى يوقي الشرور فى العالم  ،لذلك يقول فَ َك ْم ِبا ْل َح ِرِِّ

73

سفر األمثال ( اإلصحاح الثاني عشر )

اإلصحاح الثاني عشر

عودة للجدول

آية (3" -:)3م ْن ي ِح ُّ ِ
يد" .
يب ُي ِح ُّ
ض التَّْوِب َ
يخ فَ ُه َو َبلِ ٌ
ب ا ْل َم ْع ِرفَ َةَ ،و َم ْن ُي ْب ِغ ُ
ب التَّأْد َ
َ ُ
ماان يحااب التأديااب ويطلااب الكمااال  ،يطلااب الحااق ذاتااه لااذلك يقباال أن يااتعلم ولكاان ماادعي المعرفااة متكباار يريااد أن
يظهر ذاته ويتعالى على اآلخرين فيرفض التعليم .بليد= بمعنى جاهل وغبي.

3
2
ِ
الصالِ
ت ِ
ان ِب َّ
الش ِِّـر،
ن
ي
ح
اآليات (" -:)3-2
َّ
ضى ِم ْن ِق َب ِل َّ
ب ،أ َّ
َ
َما َر ُج ُل ا ْل َم َكا ِيد فَ َي ْح ُك ُم َعلَ ْي ِه .سَ ُيثََّب ُ
اإل ْن َس ُ
ال ِر ً
ُ
الر ِِّ
َ
ُ
الص ِِّد ِ
ِ
ين فَالَ َيتَ َق ْل َق ُل".
أ َّ
يق َ
َما أ ْ
َص ُل ِّ

وجااه الاارب يضااا علااى الرجاال الصااال ويثبااي طريقااه ويباركااه ويبااارك نسااله .فااال شااا ثابااي فااي هااذا العااالم سااوى

طريااق هللا الصااال  .أمااا طريااق الشاار فااال يثبااي باال ساايدينه هللا ويحكــم عليــه= أي يعلاان أنااه شارير ويلعنااه فيسااقط
مهما كان نجاحه وقتياً.
َما ا ْلم ْخ ِزي ُة فَ َك َن ْخ ٍر ِفي ِعظَ ِ
اضلَ ُة تَ ِ ِ
آية (4" -:)4اَْلم أرَةُ ا ْلفَ ِ
ام ِه".
ٌ
اج ل َب ْعل َها ،أ َّ ُ َ
َْ
المرأة الفاضلة= القديسة العفيفة .ومن أعطاه هللا زوجة صالحة يكون سعيداً كما لو كان جالساً علاى عارش فهاي
ليسي أقل من تاج على رأسه.

6
5
َما فَم ا ْلمسـتَ ِق ِ
الص ِِّد ِ
ِ
ار ُكم ٌ ِ ِ
َش َر ِ
ين
ار ِغشَ .كالَ ُم األ ْ
ير األ ْ
يم َ
يق َ
ون للدَّم ،أ َّ ُ ُ ْ
اآليات ( " -:)7-5أَ ْف َك ُار ِّ
ين َع ْد ٌل .تَ َدا ِب ُ
َش َر ِ ُ
الص ِِّد ِ
َما بي ُ ِ
ِ 7
ت" .
ب األ ْ
ين فَ َيثْ ُب ُ
يق َ
َش َرُار َوسَ َي ُكوُن َ
ون ،أ َّ َ ْ
ت ِّ
فَ ُي َن ِِّجي ِه ْم .تَ ْن َقل ُ

الصديق ال يقبل أن يفكر كيي يدبر شرو ار ألحد حتى لو أهاناه هاذا الشاخص  ،هاو ربماا يتضاايق ويحازن ويثاور
من اإلهانة  ،ولكنه ال يفكر فاى تادبير الشار لهاذا الشاخص  .أماا الشارير فأفكااره كلهاا إلتاواخ ويادبر مكاياد باالغش

والكذب ضد اآلخرين .

واألفكااار الصااحيحة تنشااا أق اواالً وأفعاااالً صااحيحة .والعكااس صااحي  .وهللا يجااازي أصااحاب هااذه وتلااك بحسااب

أفكارهم .والشرير بكالماه الشارير عان األبريااخ يكاون كمان يكمان للباار ليقتلاه (إسااخة سامعة إنساان هاي قتال أدباي
له) أما شهادة ال ِ
صديق عن البرئ فتنجيه = فَم ا ْلمستَ ِق ِ
ين فَ ُي َن ِِّجي ِه ْم.
يم َ
ُ ُْ
آية (ِ 8" -:)8ب َح َس ِب ِف ْط َن ِت ِه ُي ْح َم ُد ِ
ون لِ ْل َه َو ِ
ان" .
ان ،أ َّ
َما ا ْل ُم ْلتَ ِوي ا ْل َق ْل ِب فَ َي ُك ُ
اإل ْن َس ُ
اإلنسان الحكيم يكون موضع حمد ومدي الناس.
ِ 9
ير َولَ ُه َع ْب ٌد َخ ْيٌر ِم َن ا ْل ُمتَ َم ِِّج ِد َوُي ْع ِوُزهُ ا ْل ُخ ْب ُز".
آية ( " -:)9اَْل َحق ُ
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هااذه اآليااة ضااد التظاااهر ،فااال معنااى لماان ينسااب لنفسااه مااا لاايس لااه .المتمجــد= هااو الااذي ي َّسا ْار بمظاااهر العظمااة
والغنى ،ربما ألنه ولد في بيي غني ولكن لكسله ال يعمل فيفتقار ،فهاو فاي حقيقتاه فقيار ولكناه ماازال مصا اًر علاى

المظهرية ،هذا أفضل منه الفقير القادر أن يعول نفسه بعمله بل استطاع أن يقتني خادماً يساعده في عمله.

الص ِِّديق ير ِ
ار فَقَ ِ
َما مر ِ
اعي َن ْفس ب ِه ِ ِ
آية (ِ 31" -:)31
َش َر ِ
اس َي ٌة" .
اح ُم األ ْ
يمته ،أ َّ َ َ
ِّ ُ ُ َ
َ َ َ
الصديق= كلما كان اإلنسان با اًر سا اًر في طريق هللا فهو يتشبه باهلل ،أو يستعيد الصورة التي خلقه هللا عليهاا أي

صورته (غل )13:1ومن يتشبه باهلل يصير رحيمااً حتاى علاى الحيوانااي .ونالحاظ أن القساوة واإلثام يسايران معااً.
مراحم األشرار قاسية= الشرير حتى لو أراد أن يمارس الرحمة يكون عمله قاسياً .ونالحظ هذا مثالً ماع بايالطس

الذي إذ أراد أن يرحم المسي قال أؤدبه وأطلقه ثم جلده وهو يعلم أنه برئ.

33
ِ
يم ا ْلفَ ْهِم" .
آية (َ " -:)33م ْن َي ْشتَِغ ُل ِب َح ْقلِ ِه َي ْش َبعُ ُخ ْب ًزا ،أ َّ
َما تَابعُ ا ْل َبطَّالِ َ
ين فَ ُه َو َعد ُ
هنا مقارنة بين مان يجتهاد ويعمال وباين مان يضايع وقتاه وراخ أشاياخ ال قيماة لهاا .وتنطباق اآلياة علاى مان يجاهاد

روحياً في الحياة الحاضرة وأن ذلك أفضل من السعي وراخ ملذاي العالم.

32
الص ِِّد ِ
ِ
َش َر ِ
ين ُي ْج ِدي".
ص ْي َد األ ْ
آية (ِ " -:)32ا ْشتَ َهى ِِّ
يق َ
ارَ ،وأ ْ
َص ُل ِّ
ير َ
الش ِِّر ُ
الشرير يشتهي خطايا األشرار ويحيا كل حياته يشتهى ويحسد الخطاة على شورهم ،ولن يجد بركة فى حياته .أما

الصديق فيثق في هللا ثقة مقدسة  .ولثقته فى هللا وأن هللا يباارك فاى مان يحتارم وصااياه فهاو يارفض مساالك الشار

ـل الصــديقين
وارضاااخ شااهواته .هااذا البااار يكااون كشااجرة مثم ارة (ترجمااة أخاارى) ويظهاار ثمااار ساالوكه البااار  .أَصـ ُ
ُيجدي = تترجم هكذا " جذر البار يكون مثم اًر " أى بره سينفعه يوما .
َما ِ ِ
آية (ِ 33" -:)33في مع ِ
ص َي ِة َّ
الش ِِّر ِ
الضي ِ
ق".
الشفَتَ ْي ِن َش َر ُا ِِّ
الص ِّد ُ
يق فَ َي ْخ ُر ُج ِم َن ِِّ
َْ
ير ،أ َّ ِّ
الشرير يؤخذ بأقوال فمه التي تكون له كشرك ،فاهلل يتركه يسقط بسبب أقواله الباطلة في شرور كثيرة تصيبه .أماا
الصديق في يوم ضيقه يكون هللا له مخلصاً قوياً ويخلصه من ضيقته.
ان َي ْش َبعُ َخ ْي ًار ِم ْن ثَ َم ِر فَ ِم ِهَ ،و ُم َكافَأَةُ َي َد ِي ِ
آية (ِ 34" -:)34
اإل ْن َس ِ
ان تَُرُّد لَ ُه".
اإل ْن َس ُ
هنااا يحثنااا الحكاايم علااى أن تكااون أقوالنااا وأعمالنااا جياادة لكااي يكاف نااا هللا .وهنااا يشاابه الحكاايم كااالم اإلنسااان بالبااذور

التي تبذر ،فذن كان كالمه صالحاً فسيجني ثما اًر مماثلة .ومكافأة يدي اإلنسان ترد له= هنا يتكلم عن األعمال،

فذن كاني أعمالنا صالحة نجني صالحاً.
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36
35
ضـب ا ْلج ِ
ِ
َما س ِ
ِ
اه ِل مستَ ِق ِ
يق ا ْلج ِ
امعُ ا ْلم ُش ِ
اه ِـل
ـيمَ .غ َ ُ َ
اآليات ( " -:)36-35طَ ِر ُ َ
يم في َع ْي َن ْيه ،أ َّ َ
َ َ
ورة فَ ُه َو َحك ٌ
ُْ ٌ
َما َس ِات ُر ا ْل َه َو ِ
ان فَ ُه َو َذ ِكي" .
ف ِفي َي ْو ِم ِه ،أ َّ
ُي ْع َر ُ

هنا صفتين للجاهل [ ]1هاو حكايم فاي عيناي نفساه ،متكبار ،واثاق مان نفساه ،يارفض أن ياتعلم [ ]3الصافة الثانياة
أنه سريع اإلنفعال ال يحتمل أخطاخ اآلخرين بل ينادفع باأقوال صاعبة فيخطاا= غضـبه يعـرف فـي يومـه .وهنااك

صاافتين للحكــيم [ ]1يساامع المشااورة [ ]3يساايطر علااى غضاابه  .األحمااق يساايطر عليااه غضاابه .أمااا الحكــيم فهااو
يضبط نفسه إذا أثير أو أهين ،بل هو يستر على أخطاخ اآلخرين مثل سام ويافث اللذان ست ار أبيهما.

ساتر الهوان= ساتر الفضيحة .فالحكيم هو مثل كل إنسان ،إذا أهين فمن المؤكاد أناه سايثور ولكناه سايكتم ثورتاه
وال يظهر غضبه ،بل ياتحكم فياه ،فيكاون قلباه ثاا اًر ولكناه يضابط لساانه .وهاو إذا أهاين ال ياتكلم كثيا اًر عان جرحاه

واهانته بل يخفي ما حدث حتى ال تتضاعي أحزانه.

38
37
ِ
ِ
ِ
ق ي ْظ ِه ِـر ا ْلع ْـدل ،و َّ ِ
ـل
ب ُي ْظ ِه ُـر غ ًّشـاُ .ي َ
الشـاه ُد ا ْل َكـاذ ُ
اآليات (َ " -:)22-37م ْن َيتَفَ َّو ْه ِبا ْل َح ِِّ ُ
َ َ َ
وج ُـد َم ْـن َي ْهـ ُذ ُر م ْث َ
39
ِ
ِ
ِ ِ
السي ِ
الص ْـد ِ
ـان ا ْل َك ِـذ ِب ِإ َّن َمـا ُه َـو ِإلَـى طَ ْرفَ ِـة
ف ،أ َّ
ق تَثْ ُب ُ
ـت ِإلَـى األ ََبـدَ ،،ولِ َس ُ
َما لِ َس ُ
طَ ْع ِن َّ ْ
اءَ .شفَ ُة ِّ
ان ا ْل ُح َك َماء فَشفَ ٌ
صيب ِ ِ
ِ
ِ 23
ِ
ون ِب َّ ِ
ون ِفي َّ
ا ْل َع ْي ِن21 .اَْل ِغ ُّ
يق َشـر،
الش ِِّر ،أ َّ
الص ِّد َ
ير َ
ين ُيفَ ِِّك ُر َ
ش ِفي َق ْل ِب الَّذ َ
السالَم َفلَ ُه ْم فَ َر ٌح .سَ ُي ُ ِّ
َما ا ْل ُمش ُ
22
ِ
ِ
َما ا ْلع ِ
الص ْد ِ
ضاهُ".
اه ُة َّ
أ َّ
َما األ ْ
وءاَ .ك َر َ
املُ َ
َش َرُار فَ َي ْمتَلِ ُئ َ
ق فَ ِر َ
الر ِِّ
ون ِب ِّ
ب َشفَتَا َكذ ٍب ،أ َّ َ
ون ُس ً
نجااد هنااا مقارنااة بااين شاافتي الصاادق واللسااان الكاااذب .فااالقول الحااق يظهاار أن قلااب صاااحبه مسااتقيم .أمااا اإلنسااان

الذي يمتلا قلبه حقداً تكون أقواله جارحة كالسيي يطعن القلوب الحساسة .وأيضاً من يغتاب اآلخرين يكون كمن
يطعاانهم .ففااي آيااة ( )11يااتكلم عاان الشااهادة الصااادقة وأنهااا تصاارح بااالحق  .وفااي ( )18يااتكلم عاان الحاااد اللسااان

وهااذا فااى ها ازره مااع أصاادقا ه يكااون جارحااا  ،والرقيااق اللسااان يطيااب ج ارحاااتهم .وفااي ( )13مصااير كاال نااوع ماان

الشفاه  .وفي ( )33نرى أن الغش مصدره القلب والفكر أوالً أما المشيرون بالسالم فلهـم فـرح= طاوبى لصاانعي
السالم .وفي ( )31مصير البار ومصير الشرير.

الذ ِك ُّي يستُر ا ْلمع ِرفَ َة ،وَق ْلب ا ْلج ِ
آية (23" -:)23اَ َّلرجل َّ
اه ِل ُي َن ِادي ِبا ْل َح َم ِ
ق" .
َ ُ َ
َ ْ ُ َْ
ُُ
الرجل الذكي ال يتكلم كثي اًر عن نفسه ،ولكنه يتكلم إذا وجد أن هناك حاجة لتعليمه ويتكلم ال لايعلن عان نفساه بال

ليشهد للحق .أما األحمق فيتكلم كثي اًر وكلما تكلم يفض نفسه.

24
ِ
ت ا ْل ِج ْزَي ِة".
َما َّ
ود ،أ َّ
ون تَ ْح َ
ين تَ ُس ُ
الر ْخ َوةُ فَتَ ُك ُ
آية (َ " -:)24ي ُد ا ْل ُم ْجتَ ِهد َ
هااذه اآليااة حااث علااى الجهاااد .فالمجتهااد يااده تسااود وهااو يعاايش ح ا اًر ال يخضااع لغي اره أمااا الكسااالن فسيصااير فقي ا اًر

ويسود عليه المجتهد فيصير عبداً له يدفع له الجزية.

25
الرج ِل ي ْح ِن ِ
ِ
يهَ ،وا ْل َكِل َم ُة الطَّ ِِّي َب ُة تُفَِِّر ُح ُه".
آية ( " -:)25ا ْل َغ ُّم في َق ْل ِب َّ ُ ُ
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الكالم الطيب مصدر تعزية .لذلك يجب أن يكون كالمنا مملوخ عطفاً على النااس حتاى ال نكاون سابباً فاي غمهام
وألمهم ،ومع كل مكسور القلب يجب أن نستخدم كلمة هللا المعزية.

آية (ِ ِ 26" -:)26
ار فَتُ ِ
يق يه ِدي ص ِ
َش َر ِ
ضلُّ ُه ْم" .
َما َ
اح َب ُه ،أ َّ
يق األ ْ
ط ِر ُ
الص ِّد ُ َ ْ
ِّ
َ
اإلنسان القديس بقدوته وكلماته يرشد ويهدئ أصدقا ه  ،والشرير بطرقه الشريرة ي ْعثِ ْر أصحابه الذين يسيرون معه
ويضلهم .
27
ِ
ِ
َما ثَْرَوةُ ِ
اإل ْن َس ِ
اد" .
آية (َّ " -:)27
ص ْي ًدا ،أ َّ
اسجت َه ُ
يم ُة فَ ِه َي ْ
الر َخ َاوةُ سَ تَ ْمس ُا َ
ان ا ْل َك ِر َ
صيد فيأكل.
حث على االجتهاد .فالكسالن يموي جوعاً وال يجتهد ليصيد ً

آية (ِ 28" -:)28في َس ِب ِ
يل ا ْل ِب ِِّر َح َياةٌَ ،وِفي طَ ِري ِ
ت".
ق َم ْسلِ ِك ِه سَ َم ْو َ
سبيل البر= سبيل القديسين كله حياة مملوخة بركة ويؤدي للحياة األبدية .هذه اآلية هي دعوة لكل واحد أن
يختار طريق هللا فيضمن حياة لنفسه .وهذا هو الطريق الذي سلكه قبلنا أباؤنا القديسين والشهداخ فصاروا أنوا اًر
وكاني حياتهم هنا على األرض أفضل ولهم اآلن حياة في السماخ.
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اإلصحاح الثالث عشر

عودة للجدول

آية (3" -:)3اَسب ُن ا ْلح ِكيم ي ْقبل تَأ ِْديب أَِب ِ
ار" .
يهَ ،وا ْل ُم ْستَ ْه ِزئُ سَ َي ْس َمعُ ا ْن ِت َه ًا
ْ
َ
َ ُ َ َُ
الحكمة الحقة أن يقر اإلبن أن أباه األكثر خبرة هو أكثر حكمة (قارن مع .)1:13
سيسمع إنتها ار = يعاند وال يطيع لو إنتهره أبوه .

ِ
آية (ِ 2" -:)2م ْن ثَمرِة فَ ِم ِ
ِ
ين ظُ ْل ٌم".
ر
م
و
ا،
ر
ي
خ
ان
س
ن
اإل
ل
ْك
أ
ي
ه
ْ
َ
ُ
ام ا ْل َغاد ِر َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ََ
ُ
َ ُ
مــن ثمــرة فمــه= أي أن ماان ياازرع خي ا اًر فااي أقوالااه يشاابع خي ا اًر ماان ثمااار زرعااه .م ـرام الغــادرين ظلــم= أي شااهوة

الغادرين إرتكاب الظلم .والغادر هو المتمرد على هللا وهو يشتهي أن يشبع من ثمار ظلمه.

آية (َ 3" -:)3م ْن َي ْحفَظُ فَ َم ُه َي ْحفَظُ َن ْف َس ُهَ .م ْن َي ْش َح ْر َشفَتَ ْي ِه َفلَ ُه َهالَ ٌا"..
يحفظ فمه= يضبط أقواله ويفكر مرة ومرتين قبل أن يتكلم .يشحر بشفتيه= أي يفات شافتيه واساعتين متهاو اًر فاي
كالمه ،أو ساخ اًر ممن أمامه بطريقة هاز ة مبتذلة ،متكلماً بكبريااخ مهادداً أو متوعاداً وربماا ال يكاون لاه قادرة علاى

التنفياذ .وعان ضاابط اللساان والفام ( ارجااع ياع .)2ومثااال لضابط اللساان نجااد داود وعكساه شامعى مثااال لمان يشااحر
بشفتيه .قال أحدهم أن هللا خلق لنا عينان لنرى كثي اًر وأذنان لنسمع كثي اًر ولسان واحد لنتكلم قليالً.

4
ِ
ين تَ ْس َم ُن" .
س ا ْل ُم ْجتَ ِهد َ
س ا ْل َك ْسالَ ِن تَ ْشتَ ِهي َوسَ َش ْي َء لَ َهاَ ،وَن ْف ُ
آية (َ " -:)4ن ْف ُ
هي حث على الجهاد .وروحياً من ال يجتهد في طريق هللا لن يعري لذة هذا الطريق.

ِ
اآليات (5" -:)6-5اَ ِ ِ
الش ِرير ي ْخ ِزي وي ْخ ِجل6 .اَْل ِب ُّر ي ْحفَظُ ا ْل َك ِ
ِ
ام َل طَ ِريقَ ُهَ ،و َّ
الش ُّر
يق ُي ْب ِغ ُ
لص ِّد ُ
ِّ
َ
ض َكالَ َم َكذ ٍبَ ،و ِّ ِّ ُ ُ
َُ ُ
ِ
ِ
َ" .
َي ْقل ُ
ب ا ْل َخاط َ
الصديق يبغض كالم الكذب والضالل والزياي فهاو داخليااً يادين هاذا .الشـرير يخـزى= الشارير بكثارة كذباه يصاير
مكروهاً بل ي ْخ ِج ْل من يعرفه ،بل حين يفات هللا عينياه يكاره هاو نفساه ويخجال مان نفساه .أماا الكامال فباره يحفظاه
من كل مؤامراي وخداعاي إبليس .وهكذا تق أر االية " الذي طريقه كامل يحفظه البر "
7
ِ
ِ
ِ
يل" .
آية (ُ " -:)7ي َ
وج ُد َم ْن َيتَ َغا َنى َوسَ َش ْي َء ع ْن َدهَُ ،و َم ْن َيتَفَاقَُر َوع ْن َدهُ غ ًنى َج ِز ٌ
الحكيم هنا يهاجم النفاق ،فالفقير الذي َّ
يدعي الثراخ ليجد التوقير الذي يلقاه الغني .والغني الذي يدعي الفقر خوفاً

من الحسد أو أن يطالباه أحاد بشاا .كالهماا كااذبين .والغناي لايس مطالبااً أن يكشاي للنااس عان ثروتاه ولكان فاي
نفس الوقي ال ي ْقبل أن يجلس وسط الناس مدعياً الفقر وأنه ال يملك شا .واآلية تفهم بطرياق آخار أيضااً فاالفقير
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الذي يريد أن يعيش على مستوى األغنياخ يضر نفسه ويتسبب في خراب بيته .والغنى الذي أعطاه هللا لكناه يحياا

فاي بخال وشا هاو يحارم عا لتااه مان بركااي أعطاهاا لهام هللا .وتفهام اآليااة روحيااً باأن هنااك أشارار (فقاراخ روحيااً)
لكنهم يدعون التدين .وهناك من أعطاهم هللا كثي اًر ولكنهم في صغر نفس يرفضون الخدمة (كما رفض موسى أن

يذهب أوالً فغضب هللا عليه).

س رجل ِغ َناه ،أ َّ ِ
ِ8
ار".
ير فَالَ َي ْس َمعُ ا ْن ِت َه ًا
ُ
آية ( " -:)8ف ْد َي ُة َن ْف ِ َ ُ
َما ا ْلفَق ُ
هنااا الحكاايم يشاارح أنااه كمااا أن للغنااي ممي ازتااه فااالفقير أيض ااً لااه ممي ازتااه .فااالغني قااد يسااتفيد ماان غناااه لياادفع فديااة

(الفدية تدفع حتى يتركونه حياً أو يتركوا أمالكه وال ينهبونها) أما الفقيار فاال يوجاد مان يهادده أو يضاايقه بال يحياا

فااي سااالم فااال يوجااد عنااده مااا يخاااي عليااه .فااال يجااب أن يحسااد الفقياار غنيااً علااى غناااه ،فغناااه قااد يكااون ساابباً أن
يطمع فيه الناس فيتعرض للخطر.
9
ِ
الص ِِّد ِ
ِ
َش َر ِ
ار َي ْنطَ ِفَُ" .
اج األ ْ
يق َ
ين ُيفَِِّر ُحَ ،وس َر ُ
ور ِّ
آية (ُ " -:)9ن ُ
الصااديق المملااوخ بااالروح القاادس هااو كالمصااباح المملااوخ بالزيااي (زيااي النعمااة) وهااذا يكااون منيا اًر ،هااو يفاارح (ثمااار

الروح فرح) ويفيض على اآلخرين في ِ
فرح من حوله وهذا معنى من آمن بى تجرى من بطنه أنهاار مااخ حاى (ياو1

 .)23 – 21 :وأفراح الصديقين أكيدة مثل نور الشمس ،قد تحيط بها السحب إلى حين ولكنها البد وستظهر أما
الش ارير فحتااى لااو أضاااخ للحظااة س اراجه ،فالبااد وسااينطفا ،ففاارح الش ارير يهاارب منااه والبااد أن يتحااول إلااى حاازن،
فأفراح األشرار هي من صنعهم ،مصباحهم هم أضاخوه وليس هللا ،إذاً ال يثبي.

صير ِبا ْل ِكب ِري ِ
ِ
ِ 31
ص ِ َّ
اءَ ،و َم َع ا ْل ُمتَ َش ِ
ين ِح ْك َم ٌة" .
او ِر َ
ْ َ
ام إن َما َي ُ
آية ( " -:)31اَْلخ َ ُ
التمسك بالكرامة بحماقة يسبب نازاع باال حال ،أماا الوداعاة فهاي ساريعاً ماا تبطال الخصاام (مثاال جادعون ماع أهال

أف ارايم) .المتشــاورين= هاام ماان يقبلااون أن يساامعوا المشااورة ،وال يتخااذون ق ا ار اًر بذناادفاع ،باال يساامعون فااي وداعااة
وتواضع (وتنطبق على من يسمع وصية هللا).

آية (ِ 33" -:)33غ َنى ا ْلب ْط ِل ي ِق ُّل ،وا ْلج ِ ِ
اد" .
امعُ ِب َيد ِه َي ْزَد ُ
ُ َ َ َ
غنى البطل= الثروة المحصلة بالباطل وبغير حق تكون بال بركة .الجامع بيده= من يعمل بكده.
32
الشهوةُ ا ْلمتَ َّمم ُة َشجرةُ حي ٍ
اة" .
آية (َّ " -:)32
اء ا ْل ُم َماطَ ُل ُي ْم ِر ُ
ََ ََ
ض ا ْل َق ْل َ
الر َج ُ
بَ ،و َّ ْ َ ُ َ
الرجاء المماطل= ما ياؤذي الانفس أنهاا تشاتهي وال تجاد تحقيقااً لرغباتهاا (ياع )2-1:1وكلماا كاان الرجااخ فاي شاا

شبه أكيد ثم ال يتحقاق بقادر ماا تكاون أالم الانفس= يمـرض القلـب والعكاس لاو تماي شاهوة إنساان ،أي لاو اشاتهى

وتمنااى شااي اً ونالااه= الشــهوة المتممــة فهااذا يكااون لااه كمصاادر حياااة يحيااي ماواي نفسااه .لااذلك كاال ماان يضااع ثقتااه
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ورجاؤه في هذا العاالم الباطال ال از ال سايخزى حاين يبياد العاالم ،أماا مان وضاع رجااؤه فاي المساي وفاي نصايبه فاي

السماخ فسيجد المسي له شجرة حياة ويكون هو نصيبه األكيد.

آية (33" -:)33م ِن ْازَدرى ِبا ْل َكلِم ِة ي ْخ ِرب َن ْفس ُه ،وم ْن َخ ِشي ا ْلو ِ
ص َّي َة ُي َكافَأُ".
َ َ
َ
َ ُ ُ َ ََ
َ
مــن ازدرى بالكلمــة= فرعااون إزدرى بكااالم موسااى ،وأربعااة ملااوك يهااوذا األواخاار إزدروا بكااالم إرمياااخ .وماااذا كااان
نصيب كل منهم= يخرب نفسه .وهكذا كل من يزدري بكلماي النص الحكيمة.

َشر ِ
آية (َ 34" -:)34ش ِريع ُة ا ْلح ِك ِيم ي ْنبوعُ حي ٍ
اة لِ ْل َح َي َد ِ
اا ا ْل َم ْو ِت" .
َ َ َ ُ ََ
ان َع ْن أ ْ َ
شريعة الحكيم= تترجم الشريعة للحكيم ينبوع حياة= الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة من يطيعهما يحفظ نفسه من
حيل إبليس التي هي أشراا الموت.

35
ِ
ِ
ين فَأ َْو َع ُر".
آية ( " -:)35اَْل ِف ْط َن ُة ا ْل َج ِِّي َدةُ تَ ْم َن ُح ن ْع َم ًة ،أَ َّما طَ ِر ُ
يق ا ْل َغاد ِر َ
طريق القديسين ليس فقط حلو في نهايته بال هام يعيشاون فاي ساالم أثنااخ حيااتهم علاى األرض ،والقديساين كاناي

لهم فطنة جيدة إذ اختاروا هذا الطريق .هؤالخ يكونون مقبولين عند هللا والناس ،في سالم مع هللا ومع الناس .أما
الشرير فطريقه إلى جهنم مفروش أيضاً باألشواك التي هي ثمر شره وخطاياه.
آية (ُ 36" -:)36ك ُّل َذ ِك ٍي يعمل ِبا ْلمع ِرفَ ِة ،وا ْلج ِ
اه ُل
َ َ
ِّ َ ْ َ ُ َ ْ
الــذكي= هااو ماان يطيااع وصااايا هللا فيمتلااا حكمااة،

َي ْن ُش ُر ُح ْمقًا" .
وهااذا يتشاااور ويأخااذ ق ا ارره بهاادوخ .أمااا الجاهاال فهااو مناادفع وال

يتشاور وينشر حمقاً= أي يكتشي الناس حماقته أينما ذهب .معدن كالهما يظهر للناس.

37
َم ُ ِ
الس ِفير األ ِ
ير َيقَعُ ِفي َّ
اء".
س
لر
ا
آية (" -:)37
َ
َّ
ول ِِّ
ين شفَ ٌ
ُ
الش ِِّرَ ،و َّ ُ
الش ِِّر ُ
ُ
هنا مقارنة بين رسول أمين جدير بالثقة ويعتمد عليه وبين رسول ال يعتمد عليه .فالرسول الشارير هاو مان ياذهب

ليتفاوض بالنياباة عمان أرساله فيفشاي ساره ويفساد صافقة صااحبه  .أماا الرساول األماين فاي إرسااليته فشـفاء= أي

يضاامن نجاااح ماان أرسااله فااي مأموريتااه .األول يتساابب فااي زيااادة الن ازاع والثاااني يصاال بااين األط اراي .وكاال رساال
وخدام المسي يجب أن يكونوا رسالً أمناخ "نسعى كسفراخ كأن المسي يعظ بنا" حاملين كلماي المسي التاي فيهاا

شفاخ للمتألمين.

38
ِ
يخ ُي ْك َرُم" .
يبَ ،و َم ْن ُيالَ ِحظ التَّْوِب َ
ان لِ َم ْن َي ْرفُ ُ
آية ( " -:)38فَ ْقٌر َو َه َو ٌ
ض التَّأْد َ
المتواضع الذي يقبل التعليم يكون هذا لكرامته.
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39
لشهوةُ ا ْلح ِ
اه ُة ا ْل ُج َّه ِ
اصلَ ُة تَلُ ُّذ َّ
ان َع ِن َّ
الش ِِّر" .
س ،أ َّ
َما َك َر َ
ال فَ ِه َي ا ْل َح َي َد ُ
آية ( " -:)39اَ َّ ْ َ َ
الن ْف َ
هللا أعطاناا أن تكاون لنااا شاهواي مقدسااة تجاهاه وماان يحصال عليهااا يجاد لااذة وفارح (مااز .)1 ، ::1وماا أحلااى أن

تكون لنا شهوة مقدسة وتتحقق فالشهوة الحاصلة تلذ الـنفس= أي الرغباة متاى تماي تكاون سابباً للاذة الانفس .أماا
الجهااال فيكرهاوا أن يتركاوا شاارورهم أو يحياادوا عنهااا فهاام ال يشااتهون سااوى إرضاااخ غ ار اازهم لااذلك ال يعرفااون الفاارح

الحقيقي .ولنالحظ أن الشهوة المقدسة أى أن يكاون هنااك حالاة شابع بااهلل هاى الشاهوة الوحيادة التاى يمكان لهاا أن
تكتمل فتتلذذ النفس بها  ،أما الجاهل الذى يعيش يسعى إلرضاخ شهواته فلن يجد لذة للنفس بال يعايش فاى شاقاخ

ال يدرى مصدره  .كال ماا يعرفاه هاو إشاباع لاذاي جساده  ،ال يادرى شاي ا عان لاذة الانفس وساالم القلاب الاداخلى .
ولجهله بأفراح الروح إن دعوته ليتذوقها يسخر من هذه الدعوة ويرفض ترك طريق لذة الجسد الطريق الذى يعرفاه

 ،إذ يجهل طريق شبع الروح والنفس  ،هو ال يفهم سوى طريق لذاي الجسد  .وهذا ما قاال عناه رب المجاد " مان
يشرب من هذا الماخ يعطش أيضا  .ولكن من يشارب مان المااخ الاذى أعطياه أناا فلان يعطاش إلاى األباد بال المااخ
الذى أعطيه أنا يصير فيه ينبوع مااخ ينباع إلاى حيااة أبدياة " (ياو . )11 ، 12 : 1فالجاهال ال يادرى أن اإلنساان

هو ليس جسد فقط  ،بل جسد ونفس وروح  .واذا شبعي الروح تشبع النفس بل والجسد أيضا  ،واذا شبعي الاروح
يكاون لفنسااان حياااة أبديااة  .لكان شاابع الجسااد ال عالقااة لاه بشاابع الااروح  .ولناارى كياي عاااش األباااخ الساواح علااى

قليل جدا من الطعام ولكن كانوا أقوياخ بالروح ولهم حياة أبدية  .ما الذى دفع هؤالخ لترك طريق إشباع الجسد إن
لم يكونوا قد تذوقوا ما هو ألذ  .هؤالخ وجدوا الجوهرة كثيرة الثمن فباعوا كل آللا الدنيا أى كل لذة للجسد .
21
ِ
ِ
يق ا ْل ُج َّه ِ
ض ُّر" .
يماَ ،و َرِف ُ
ال ُي َ
آية ( " -:)21اَْل ُم َسا ِي ُر ا ْل ُح َك َم َ
اء َيص ُ
ير َحك ً
يعري اإلنسان من أصدقا ه ،فمن يصادق حكماخ يصير مثلهم والعكس (رحبعام كمثال).
22
ِ
ـور ُ ِ
اط ِئين ،و ِ ِ
ِ
اآليات (23" -:)22-23اَ َّ
لصالِ ُح ُي ِ
ون ُي َج َاز ْو َن َخ ْي ًار .اَ َّ
ـينَ ،وثَ ْـرَوةُ
ث َبنـي ا ْل َبن َ
الص ِّديقُ َ
لش ُّر َيتْ َبعُ ا ْل َخ َ َ ِّ
اط َِ تُذ َ ِ ِ
ا ْل َخ ِ
لص ِِّدي ِ
ق" .
ْخ ُر ل ِّ

ناارى هنااا مجااازاة هللا العادلااة فالشاار يتبااع الشارير ،وبركااة هللا تظهاار مااع الصااديق حتااى أجيااال بنااي بنيااه ،فثروتااه ال

تتباادد باال تنتقاال إلااى بنااي بنيااه .والصــالح يــورث بنــي بنيــه لاايس فقااط أماواالً وممتلكاااي باال صااالحاً وخيا اًر وتعاااليم

صالحة ووصاياه (بنى ركاب إر . )2:أما الشرير فسرعان ما يخسر ما جمعه بل ياذهب أليادي الصاديق األكثار
أمانة (مز.)11:132
اء طَع ِ
ِ
ِ
ِ 23
ق" .
وج ُد َهالِ ٌا ِم ْن َع َدِم ا ْل َح ِِّ
يرَ ،وُي َ
ام َكث ٌ
آية ( " -:)23في َح ْرث ا ْلفُقَ َر َ ٌ
الفقير المجتهد ينال ثمرة تعبه .وهكذا روحياً فمن يجاهد كثي اًر يأخاذ كثيا اًر ومان يازرع بالشا فبالشا يحصاد .ومان

له وزنااي قليلاة ماع اجتهااده يصاير لاه كثيار ،هاو كاان أمينااً علاى القليال فأقاماه هللا علاى الكثيار .فاالفقير المجتهاد
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ـا ِمـ ْـن َعـ َـدِم
وجـ ُـد َهالِـ ٌ
ويسالك بأمانااة يكسااب ويكااون لااه الكثياار والعكااس فماان ال يساالك بااالحق يخساار مااا عنااده = َوُي َ
ق.
ا ْل َح ِِّ
24
ِ
ِ
يب".
صاهُ َي ْمقُت ْاب َن ُهَ ،و َم ْن أ َ
ب لَ ُه التَّأْد َ
َح َّب ُه َي ْطلُ ُ
آية (َ " -:)24م ْن َي ْم َنعُ َع َ
لاايس ماان المحبااة أن يتاارك األب ابنااه بااال تأديااب ،فتنمااو فااي داخلااه ميااول ون اوازع خاط ااة تساابب لااه خ اراب فااي

المسااتقبل ،وتأديااب االباان الصااغير أسااهل ماان تقااويم الكبياار فالغصاان الاارخص أي الااذي مااازال أخضا اًر يسااهل ثنيااه

(قيل أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر).

آية (25" -:)25اَ ِ ِ
َش َر ِ
اج".
يق َيأ ُْك ُل لِ َش َب ِع َن ْف ِس ِه ،أ َّ
َما َب ْط ُن األ ْ
لص ِّد ُ
ار فَ َي ْحتَ ُ
ِّ
الصديق قد يكون له قليل ولكنه يشبع ألن له بركة .وهذا عكس األشرار فهم بال بركة ودا ماً يشعرون بعدم

الشبع .ونالحظ النهاية فالغني اشتهى قطرة ماخ وهو في الجحيم.
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اإلصحاح الرابع عشر

عودة للجدول

آية (ِ 3" -:)3ح ْك َم ُة ا ْل َم ْأر َِة تَ ْب ِني َب ْيتَ َهاَ ،وا ْل َح َماقَ ُة تَ ْه ِد ُم ُه ِب َي ِد َها" .
المرأة الحكيمة بقدوتها الصالحة تبنى بيتها وتكون الحياة العا لية مستقرة في بيتها .والعكس.
2
لسالِا ِب ِ
بَ ،وا ْل ُم َع ِِّو ُج طُُرقَ ُه َي ْحتَ ِق ُرهُ".
الر َّ
ام ِت ِه َيتَّ ِقي َّ
آية ( " -:)2اَ َّ ُ ْ
استقَ َ
السلوك العملي يظهر حقيقة ما في القلب (1يو1 + ::3صم .):-3:13فمن يسلك باستقامة هو إنسان يتقي هللا

في قلبه ويكرمه فيخاي أن يعوج طرقه ،والعكس صحي .

َما ِشفَاه ا ْلح َكم ِ
ِ
ِ
ِ ِ3
اء فَتَ ْحفَظُ ُه ْم".
يب لِ ِك ْب ِرَي ِائ ِه ،أ َّ
آية ( " -:)3في فَم ا ْل َجاه ِل قَض ٌ
ُ ُ َ
كالم الجاهل مملوخ كبرياخ وأخطااخ تديناه .وكالماه هاذا يكاون كقضايب يضارب اآلخارين وياؤذيهم ولكناه فاي نفاس

الوقي هو قضيب تأديب لهذا الجاهل (مز + 8::1دا .)3: ، 3: ، 11 ، 8:1

4
ف فَ ِ
ارغٌَ ،و َكثَْرةُ ا ْل َغلَّ ِة ِبقُ َّوِة الثَّْو ِر" .
آية (َ " -:)4ح ْي ُ
ث سَ َبقٌَر فَا ْل َم ْعلَ ُ
إهمال الزراعة طريق للفقر ،وهناك من يبيع بقره ألنه يسبب قذارة في المذاود وهو يريدها نظيفة .وهكذا من يهمال

خدمته فلن يجد مخدومين ،أو من يطرد من الخدمة كل خاطا مشاغب دون أن يصبر علاى خدمتاه .أماا الخاادم
القوي الذي كالثور تكون لاه غلاة وثماار كثيارة ،فالخدماة القوياة التاي تشابع النفاوس تجماع الشاعب حولهاا .المعلـف

فــارغ= أي ال شااعب ونالحااظ أن القحااط تساابب فااي ناادرة المحاصاايل وهااذه الناادرة شاابهي بنظافااة األساانان [عااا::1
(أي ال طعام)].
ِ
الش ِ
اه ُد األ ِ
لش ِ
َك ِاذ ِ
اه ُد ُّ
بَ ،و َّ
آية (5" -:)5اَ َّ
يب".
ور َيتَفَ َّوهُ ِباأل َ
َم ُ
ين لَ ْن َي ْكذ َ
الز ُ
علينا أن نشهد بكلمة هللا فهي الحق .ويا حبذا لو كاني الشهادة عملية بطاعتنا للوصية.
6
ب ا ْل ِح ْك َم َة َوسَ َي ِج ُد َهاَ ،وا ْل َم ْع ِرفَ ُة َه ِِّي َن ٌة لِ ْلفَ ِه ِيم" .
آية ( " -:)6اَْل ُم ْستَ ْه ِزئُ َي ْطلُ ُ
المستهزئ= هو يبحث عن الحقيقة وال يجدها ،فهو يسأل ليسخر ال ليتعلم ،مثل من كانوا يسألون المسي ليوقعوا

به ال ليتعلموا "لمن نعطى الجزية هلل أم لقيصار" ( +لاو .)8:32وهكاذا كاان أغساطينوس أوالً يقا أر لايحكم هاو علاى

الكتاب المقدس لذلك لم يستفد شي اً بل قال " وجدته مثل كتب شيشرون الفيلسوي إن لام يكان أقال" .وبعاد هاذا

عري أغساطينوس قيماة الكتااب المقادس فكاان يقا أر وهاو يبكاي وقاال "حينماا تقا أر الكتااب المقادس وأناي فوقاه أي

لتحكم عليه لن تفهمه واذا قرأته وأني تحته أي بتواضاع لكاي تاتعلم حين اذ ساتفهمه" .فتشاامي السااخر لان يتارك لاه
83

سفر األمثال ( اإلصحاح الرابع عشر )

مجاااالً لمخافااة الاارب .ولكاان ماان يطلااب هللا بااذخالص يسااهل عليااه الفهاام (مااي.)1: ، 11:12عمومااا ماان يريااد أن
يعري ويتعلم يعطياه هللا أن يعاري والعكاس لاذلك أوصاانا باولس الرساول أن نتجناب المناقشااي الغبياة ( 3تاي :3

 ) 32فمن يناقش للجدال هو ال يريد ان يعري .
َّام رجل ج ِ
آية (ِ7" -:)7اذ َ ِ
ِ
اهل ِإ ْذ سَ تَ ْش ُع ُر ِب َشفَتَ ْي َم ْع ِرفَ ٍة".
ْه ْب م ْن قُد َ ُ َ
إذا اكتشفي أن أمامك رجل جاهل ،فكالمه تافه فذهرب من صاحبته لا ال يصايبك ضارر مناه .فالمتمساك بحماقتاه
وخطيته ال يجدي معه حوار (تي.)11 ، 13:2
ط ِر ِ
آية (ِ 8" -:)8ح ْكم ُة َّ
يق ِهَ ،و َغ َب َاوةُ ا ْل ُج َّه ِ
ال ِغش".
الذ ِك ِِّي فَ ْه ُم َ
َ
الحكايم يعااري طريقاه ويعااري كيااي يادبر أمااوره حسااناً فلاه حكمااة تقااوده فاي طريقااه .والمساايحي يعاري هاادي رحلااة
حياته ويعري خطواته التي تقوده للسماخ .أما غباوة الجاهل فتضلله وبالتالي لن يعري طريقاه فيخارب وبينماا هاو

يظن أنه يعري الطريق يخدع نفسه = غباوة الجهال غش= فقلاب الجاهال ضاال كلاه وراخ شاهواته  ،وهاو ارفاض
لطاعة هللا ولمشورة الحكماخ  ،فيحرمه هللا من حكمته فيضل نفسه ويغش نفسه.
9
اإل ثِْم ،وبي َن ا ْلمستَ ِق ِ
ون ِب ِ
ضى" .
يم َ
ال َي ْستَ ْه ِزُئ َ
ين ِر ً
َ َْ ُ ْ
آية ( " -:)9اَْل ُج َّه ُ
الجهال يستهزئون باإلثم= كلمة اإلثم تعني أيضاً ذبيحة اإلثم .فالجاهل يتمادى في خطيته مساتهيناً بنتا جهاا وال

يطلب أن يقدم توبة وال إعتراي = ذبيحة إثم غير مؤمن بقوتهاا علاى الغفاران ،بال هاو يساخر ممان يقادمون ذباا

إثم " .وهكذا كلمة الصليب عند الهالكين جهالة" (1كو )18:1ومثل هذا لو أخبرته عان مصاير الخااطا يها أز بماا
تقااول .وينطبااق هااذا أيضااا علااى ماان يخطااا معتماادا علااى أنااه سااوي يقاادم ذبيحااة  ،أو كمااا يحاادث اآلن علااى ماان
يخطااا بذرادتااه معتماادا علااى ساار اإلعت اراي  ،فمثاال ه اؤالخ هاام يسااتهز ون بالساار  .والعكااس فبـــين المســـتقيمين

رضى= أي هللا يقبلهم ويسكب عليهم من رضاه فيعيشون في سالم وحب مع هللا ومع الناس.

31
ف َم َرَارةَ َن ْف ِس ِهَ ،وِبفَ َر ِح ِه سَ ُي َش ِ
يب".
ب َي ْع ِر ُ
ارُك ُه َغ ِر ٌ
آية ( " -:)31اَْل َق ْل ُ
القلااب وحااده يعلاام حااال اإلنسااان (1كااو )11:3لااذلك ال نحاااول أن نه ا أز ب اأالم وأحمااال اآلخ ارين فاانحن ال نعااري

مشاعرهم .وهكذا األفراح الروحية ال يعرفها سوى من يختبرها .ما في القلب ال يعرفه سوي صاحب القلب .

33
ار ي ْخرب ،و َخيم ُة ا ْلمستَ ِق ِ
ين تُْزِه ُر" .
ت األ ْ
آية (َ " -:)33ب ْي ُ
يم َ
َش َر ِ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
الحظ أنه يعطي لألشرار بيي ويعطي للمستقيم خيمة .والخيمة هي إشارة لحياة الغربة التي يحياهاا الصاديق .أماا

الشرير فهو بأوهامه في ثبااي هاذا العاالم وساعيه الادا م إلرضااخ شاهواته وزياادة غنااه كأناه سايحيا لألباد فهاو يظان

أنه سيبني بيتاً ولكنه يبنيه على الرمال "في هذه الليلة تؤخذ نفسك ..فهذه التي أعددتها لمن تكون" .وماع هاذا فماا
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تصااوره الش ارير بيت ااً وهااو أكثاار ثبات ااً ماان الخيمااة ساايخرب وأمااا خيمااة البااار فتزهاار ببركااة هللا ( .لااذلك كااان أبونااا
ابراهيم دا ما له خيمة ومذب  ،الخيمة تشير للغربة عن العالم والمذب يشير للشركة مع هللا .

32
ان مستَ ِقيم ًة ،وع ِ
يق تَ ْظ َه ُر لِ ِ
ق ا ْل َم ْو ِت".
وج ُد َ
اق َبتُ َها طُُر ُ
ط ِر ٌ
إل ْن َس ِ ُ ْ َ َ َ
آية ( " -:)32تُ َ
هناك طريق واحد عاقبته الحياة وهو المسي  ،أما اإلنسان الجسداني فيري في كثرة المال وفي إرضااخ شاهواته أن

هذا هو الطريق الصحي ولكن نهايته الموي.

33
الض ِح ِا ي ْكتَِئب ا ْل َق ْلب ،وع ِ
اق َب ُة ا ْلفَ َر ِح ُح ْز ٌن" .
ضا ِفي ِِّ
آية ( " -:)33أ َْي ً
ُ ََ
َ ُ
المقصود هنا أفراح العالم وملذاته.
34
الصالِ ُح ِم َّما ِع ْن َدهُ".
الر ُج ُل َّ
آية ( " -:)34اَْل ُم ْرتَ ُّد ِفي ا ْل َق ْل ِب َي ْش َبعُ ِم ْن طُُرِق ِهَ ،و َّ
المرتد هو من كان يحيا مع هللا ثم إرتد لمحبة العالم (ديماس) .والمرتد في قلبه= ليس هو من يسقط عن ضعي

ثم يتوب ولكن هو من أحاب الخطياة بقلباه وصاار يشارب اإلثام كالمااخ وصاار إنسااناً جسادانياً يشابع مان شاهواته،

هو يجري وراخها ويظن أن فيها شبعه ولكنه شبع خادع .أما الرجل الصالح يشبع مماا عنـده= الرجال الصاال لاه
المساي فهاو عنااده الشابع الروحااي داخليااً وهااو شابعان مان فرحااه الاداخلي القلبااي .هللا يرضاى عليااه فهاو يخاااي أن
يخالي وصاياه .ولسانه وأعماله يتفقان مع قلبه وهذا تكون له شهادة الروح القدس داخله أن طريقه صحي .
آية (35" -:)35اَْل َغ ِب ُّي ي ِ
ق ُك َّل َكلِم ٍة ،و َّ
الذ ِك ُّي َي ْنتَِب ُه ِإلَى َخطَ َو ِات ِه".
ص ِّد ُ
َ َ
ُ َ
الغبي يصدق كل شا حتى لو دعاه آخر إلنكار وجود هللا أما الذكي عنده كلمة هللا يحكم بها.
اهل يتَصلَّ ُ ِ
ِ
آية (36 " -:)36اَْلح ِ
يد َع ِن َّ
ق" .
ك
ف َوَيث ُ
يم َي ْخ َشى َوَي ِح ُ
الش ِِّرَ ،وا ْل َج ُ َ َ
َ ُ
37
ض ِب َي ْع َم ُل ِبا ْل َح َم ِ
قَ ،وُذو ا ْل َم َكا ِي ِد ُي ْش َنأُ".
آية ( " -:)37اَ َّ
لس ِريعُ ا ْل َغ َ

السريع الغضب يتصري بحماقة .ذو المكايد ُيشنأ= أي يكرهه الناس ويمقتنونه.
38
ِ
ون ِبا ْل َم ْع ِرفَ ِة".
اء ُيتََّو ُج َ
اء َي ِرثُ َ
ون ا ْل َح َماقَ َةَ ،واألَذْك َي ُ
آية ( " -:)38اَألَ ْغ ِب َي ُ
لألسي كلنا ورثنا الحماقة من أبوينا األولين (الخطية) وبالمسي صرنا نتوج بالحكمة.
39
ار ،واألَثَم ُة لَ َدى أَبو ِ ِ
الص ِِّدي ِ
ق" .
ام األ ْ
آية ( " -:)39األ ْ
َش َرُار َي ْن َح ُن َ
اب ِّ
َْ
َخ َي ِ َ َ
ون أ َ
َم َ
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األشرار بعد أن قضوا جزخ من حياتهم يتنعمون بملذاي الجسد رافضين طريق هللا ،إذ بهم يفقدون كل شا (االبان

الضال كمثاال) .بال يساجدون للرجال الصاال الاذي لان يفتقار أباداً (ماز 21كلاه وبالاذاي آياة .)2:

وقاارن ماع

(رؤ .)3:2ونالحظ أن العذارى الجاهالي أتين للعذارى الحكيماي يطلبن زيتاً في نهاية أيامهن.

23
اآليات (21" -:)23-21أَيضا ِم ْن قَ ِري ِب ِـه يـب َغض ا ْلفَ ِقيـر ،وم ِح ُّبـو ا ْل َغ ِن ِ ِ
ِ
ـه ُي ْخ ِطـَُ،
يب ُ
ُْ ُ
يـر َ
ْ ً
ونَ .م ْـن َي ْحتَق ُـر قَ ِر َ
ـي َكث ُ
ُ َُ
ِّ
وم ْن يرحم ا ْلمس ِ
وبى لَ ُه".
اك َ
ين فَطُ َ
َ َ َْ َ ُ َ َ
ض ا ْلفَ ِقيـ ُـر = الفقياار يبغضااه حتااى أقربا ااه بالجسااد  .فطبيعااة أهاال العااالم إحت ارام األغنياااخ واحتقااار
ِمـ ْـن قَ ِري ِبـ ِـه ُيـ ْـب َغ ُ

الفقراخ وهذا خطأ (يع.)::3

آية (22" -:)22أَما ي ِ
ض ُّل ُم ْختَ ِر ُعو َّ
ق فَ َي ْه ِد َي ِ
الر ْح َم ُة َوا ْل َح ُّ
ان ُم ْختَ ِرِعي ا ْل َخ ْي ِر.
َما َّ
الش ِِّر؟ أ َّ
َ َ
يخترع شر= من يخترع طرق لوضع الخطياة فاى صاورة تجاذب اآلخارين فياوقعهم فاى الخطياة أو مان يادبر مكا اد
شاار ضااد اآلخ ارين ،يخطااا خطااأ شاانيع  ،فعدالااة هللا لاان تتااأخر عاان أن تعاقااب "وماان أعثاار احااد ه اؤالخ الصااغار
المااؤمنين بااي فخياار لااه ان يعلااق فااي عنقااه حجاار الرحااى ويغاارق فااي لجااة البحار" (مااي ،): : 18أمااا ماان يختــرع

الخير ويوصاي باه ويصانعه لآلخارين كخاادم يختارع وساا ل مقدساة لجاذب أوالد هللا للكنيساة  ،فااهلل يمنحاه الرحماة
والحق يهديانه.
آية (ِ 23" -:)23في ُك ِِّل تَ َع ٍب َم ْنفَ َع ٌةَ ،و َكالَ ُم َّ
الشفَتَ ْي ِن ِإ َّن َما ُه َو ِإلَى ا ْلفَ ْق ِر".
"في كل تعـب منفعـة= أي العمال المنات ناافع .بال مان يعمال لان يجاد الوقاي للباطال .وكـالم الشـفتين= االفتخاار
الباطل األحمق أو مجرد الكالم بدون عمل أو النميمة .وروحيااً فمان يجاهاد وال ياتكلم عان نفساه ينتفاع ومان ياتكلم

كثي اًر عن جهاده وعمله يضيع كل شا.

24
ِ ِ
اهم .تَقَدُّم ا ْل ُج َّه ِ
ال َح َماقَ ٌة" .
آية ( " -:)24تَ ُ
اج ا ْل ُح َك َماء غ َن ُ ْ
ُ
الحكماخ دا ماً أغنياخ حتى لو كانوا فقراخ في المال .أماا الجاهال فلاو كاان غنيااً فاي الماال فحماقتاه تضايعه (ناباال

كمثال) .والجاهل يساتخدم ثروتاه اساتخداماً ساي اً يظهار حماقتاه .تـاج الحكمـاء غنـاهم= أماا لاو كاان الحكايم غنيااً
كرماة ،وبمالاه يكارم هللا ويكارم عبياد هللا فيكاون
فهو يجيد استخدام ثروتاه وتصاير ثروتاه أو غنااه تاجااً لاه وتعطياه ا
هذا لمدحه.

ِ
آية (25" -:)25اَ َّ ِ
َك ِاذ ِ
ين م َن ِِّجي ُّ
النفُ ِ
يب فَ ِغش" .
وسَ ،و َم ْن َيتَفَ َّوهُ ِباأل َ
لشاه ُد األَم ُ ُ
الشـاهد األمــين= هاو ماان يشاهد للحااق فايخلص األبرياااخ مان االتهاماااي الظالماة .وماان يقاول أكاذيااب يغاش الناااس
ويفسد أحكاامهم فيادينوا األبريااخ ظلمااً .ومان هناا نفهام لمااذا قيال عان المساي أناه الشااهد األماين (رؤ )11:2فهاو
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منجااي ومخلااص النفااوس وعكااس هااذا فااذبليس غشاااش وكااذاب وأبااو الكااذاب وال يطلااب سااوى هااالك النفااوس .وكاال

خادم أمين للمسي يشهد له بأمانة ،في حياته يشهد للمسي ويرفض الخطية.

27
ِ
الر ِ ِ
الـر ِب ي ْنبـوعُ حي ٍ
يدةٌ ،وي ُك ُ ِ ِ ِ
ِ
ِ 26
ـاة لِ ْل َح َي َـد ِ
ان
اآليات ( " -:)27-26في َم َخافَة َّ ِّ
ون ل َبنيـه َم ْل َجـأٌَ .م َخافَـ ُة َّ ِّ َ ُ َ َ
ب ثقَ ٌة َشد َ َ َ
َشر ِ
اا ا ْل َم ْو ِت" .
َع ْن أ ْ َ

مخافة الرب هي األساس المبناي علياه هاذا السافر ،ومنهاا كال الحكماة .ومان ياتعلم مخافاة الارب يجاد هللا ملجاأ لاه
يثق فيه ويجد هللا ينبوع حياة وفرح دا م ،وحتى بنيه لن يعدموا الخير وسيكون هللا ملجأ لهم .وتكون له رؤية يرى
بها األشراك المنصوبة له فيهرب  ،وحتى إن لم يراها فاهلل يحميه منها  ،لاذلك فاأوالد هللا ينظارون هلل وال يينظارون

لاألرض ليتفااادوا الشاباك "عيناااى تنظاران إلاى الاارب كاال حاين ،ألنااه يجتاذب ماان الفااي رجلاى" (ساابعينية) (مااز: 3:
. )1:
الشع ِب ِزي َن ُة ا ْلملِ ِا ،وِفي ع َدِم ا ْلقَوِم َهالَ ُا األ ِ
ِ 28
َم ِ
ير".
َ
ْ
آية ( " -:)28في َكثَْرِة َّ ْ
َ
َ
سليمان يرى أن الملك يفتخر ليس بحروبه التي فيها هالك شعبه ولكن بزيادة شعبه وحياتهم في ساالم فاي مملكاة
آمنة مستقرة يلجأ لها اآلخرون ليحتموا بها .وهكذا مملكة المسي .
آية (29" -:)29ب ِطيء ا ْل َغ ِ ِ
ِ
ِ
وح ُم َعلِِّي ا ْل َح َم ِ
ق".
الر ِ
ير ُّ
َ
َ ُ
ير ا ْلفَ ْهمَ ،وقَص ُ
ضب َكث ُ
قصــير الــروح= ساريع الغضااب والتهااي  .معلــى الحمــق= أي تظهاار وتتجلااى وتعظاام حماقتااه .فهااو ال يقباال الكااالم
الواض ا أنااه حااق وعاادل بساابب هياجااه .وبساابب إنفعالااه الس اريع يهااي الخصااام والكراهيااة  .أمااا إباان هللا المتضااع
الوديع الذي يتسام مع أخطاخ اآلخرين فهو يعري كيي يتعلم من المسي فيصير حكيماً ،وله المقدرة أن ياتحكم
في روحه ويضبط نفسه ويكشي عن فهم كثير لألمور.

31
ِ
وء ا ْل َق ْل ِبَ ،وَن ْخ ُر ا ْل ِعظَ ِام ا ْل َح َس ُد" .
آية (َ " -:)31ح َياةُ ا ْل َج َسد ُه ُد ُ
نجااد هنااا أن الحسااد يتعااارض مااع هاادوخ القلااب .وهنااا يظهاار كيااي أن حالااة القلااب الداخليااة تااؤثر علااى الحياااة كلهااا

وعلااى صااحة الجسااد .فالقلااب المملااوخ حبااً وسااالماً يكااون صاااحبه فااي صااحة جياادة ،أمااا الااذي يعاايش علااى الحسااد
والغيظ فيستهلك صحة جسده= نخر العظام .هذه اآلية هى ما يعري اآلن باالمراض "السيكوسوماتيك"

ساايكو= اماراض نفسااية و سااوما= جسااد وبالتااالي فالمقصااود بالكلمااة االماراض الجساادية التااى تنشااأ ماان اماراض
نفسية .

ير يع ِير َخالِقَ ُه ،ويم ِج ُده ر ِ
ِ
ِ 33
اح ُم ا ْل ِم ْس ِك ِ
ين".
َ ُ َ ِّ ُ َ
آية ( " -:)33ظَال ُم ا ْلفَق ِ ُ َ ِّ ُ
من يقسو على فقير كأنه يعير هللا الذي خلقه هكذا (المسي يسمى الفقراخ إخوته).
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32
ِ
َما ِ ِ
ِ
ق ِع ْن َد َم ْوِت ِه".
آية ( " -:)32اَ ِِّ
يق فَ َواث ٌ
الص ِّد ُ
ير ُي ْط َرُد ِب َش ِِّره ،أ َّ ِّ
لش ِِّر ُ
الشرير بسبب شره يطارد مان العاالم إلاى جهانم عناد موتاه .والشارير لمحبتاه وتمساكه بالعاالم يكاون عناد موتاه كمان

يطاارد منااه فهااو ال يريااد أن يتركااه .ويكااون ش اره هااو العاصاافة التااي تحملااه ماان هااذا العااالم .وأمااا الصااديق فيشااتهي

إنتقاله "لي اشتهاخ أن أنطلق وأكون مع المسي " ويكون مثال إساطفانوس فاي ساالم عناد رجماه طالبااً المغفارة لمان
يرجمه .فواثق عند موته= تترجم له رجاخ عند موته وهذا عمل الروح القدس داخل القلب.

آية (ِ 33" -:)33في َق ْل ِب ا ْلفَ ِه ِيم تَستَ ِق ُّر ا ْل ِح ْكم ُة ،وما ِفي َد ِ
اخ ِل ا ْل ُج َّه ِ
ف" .
ال ُي ْع َر ُ
ْ
َ ََ
تصرفاي كل من الحكيم والجاهل تكشي ماا فاي باطنهماا .ولكان الحكايم يخفاي حكمتاه فاي داخلاه وال ياتكلم كثيا اًر.
والجاهل بكالمه الكثير يكشي جهله= ُيعرف.

34
الش ُع ِ
ُم ِةَ ،و َع ُار ُّ
وب ا ْل َخ ِط َّي ُة".
ْن األ َّ
آية ( " -:)34اَْل ِب ُّر َي ْرفَعُ َشأ َ
كام مان أماة هلكاي بسابب خطاياهاا (بابال /أشااور /سادوم وعماورة  /إسا ار يل /سابي يهاوذا ) ..وعلاى العكاس فتوبااة

نينوى أنقذتها .ولنقارن بين ازدهار مملكة يهوذا أيام داود وسليمان وانتكاسها أيام يهوياقيم وأحاز وصدقيا.

35
ِ
ون َعلَى ا ْل ُم ْخ ِزي".
آية (ِ " -:)35ر ْ
ان ا ْل َملِ ِا َعلَى ا ْل َع ْبد ا ْلفَ ِط ِنَ ،و َس َخطُ ُه َي ُك ُ
ض َو ُ
نجد أن فرعون أعجب بحكمة يوسي فرفعه ونبوخذ نصر أعجب بحكمة دانيال فرفعه أما هامان فهلك بسبب

حماقته .وهللا ملك الملوك سيكافا من يسلك بحكمة (قداسة) ويجازي الجاهل األحمق الذي يصر على خطيته.
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عودة للجدول

ان ا ْلح َكم ِ
ِ2
اء ُي َح ِِّس ُن
بَ ،وا ْل َكالَ ُم ا ْل ُموجعُ ُي َه ِِّي ُج َّ
ص ِر ُ
ف ا ْل َغ َ
اب اللَِِّّي ُن َي ْ
ضَ
اآليات ( " -:)2-3اَْل َج َو ُ
الس َخطَ .ل َس ُ ُ َ
ا ْلم ْع ِرفَ َةَ ،وفَم ا ْل ُج َّه ِ
ال ُي ْن ِبعُ َح َماقَ ًة" .
َ
ُ
الكلمااة الرقيقااة اللطيفااة تكساار حاادة أس اوأ الناااس خلق ااً وأشاادهم غضااباً .ارجااع (قااض 2-1:8جاادعون مااع إف ارايم +
 :-1:13يفتاح مع إفرايم) .والعكس فكلمة جارحة قد تفقد أعز األصدقاخ محبتهم وصداقتهم .الكلمة اللطيفة هاي

كذلقاااخ ماااخ علااى النااار أمااا كلماااي الهياااج فهااي كذلقاااخ بنازين علااى النااار .ومقابلااة هياااج الثااا ر بهاادوخ هااو منتهااي

الحكمة ويحتاج قوة روحياة .أماا رد اإلهاناة بذهاناة فهاو ساهل ولكناه يشاير ألن اإلنساان لام ياتعلم كياي ياتحكم فاي
نفسه .والحكيم يعري متى يتكلم ومتى يسكي ،أماا الجاهال فهاو متحفاز دا مااً للكاالم ولجاواب أي ساؤال .ونالحاظ

أن الكالم العنيي يولد كالماً عنيفاً.

ب ُم َر ِاق َبتَ ِ
آية (ِ 3" -:)3في ُك ِِّل َم َك ٍ
ين" .
ين َو َّ
ان َع ْي َنا َّ
الصالِ ِح َ
ان الطَّالِ ِح َ
الر ِِّ
عينا الرب على كل طرق اإلنسان [ ]1تعطي اطم نان فهو األب الراعي [ ]3تعطي خوفاً من الخطية فهو يرى.
4
ان َشجرةُ حي ٍ
ِ
وح".
الر ِ
ق ِفي ُّ
اج ُه َس ْح ٌ
اةَ ،و ْ
اع ِو َج ُ
وء اللِّ َس ِ َ َ َ َ
آية (ُ " -:)4ه ُد ُ
اللسان الهادئ الحلو يوحاد وياربط النااس ويفارحهم والعكاس فاللساان المعاوج زارع خصاوماي .اللساان الهاادئ يفارح

القلاوب الحزينااة ويعزيهااا= شــجرة حيــاة .وأمااا اللسااان المعااوج ســحق فــي الــروح = ساحق تعنااى جاارح للسااامع .وقااد
تكون أيضاً جرح لضمير المتكلم إذا شعر بذنبه فيما بعد .كم من قلوب انسحقي بكلماي األشارار وكام مان أرواح

انسحقي بعثراتهم.

5
َما مر ِ
ق يستَ ِه ُ ِ ِ ِ
ْكى" .
اعي التَّْوِب ِ
يخ فَ َيذ َ
آية ( " -:)5اَأل ْ
َح َم ُ َ ْ
ين ِبتَأْديب أَِبيه ،أ َّ ُ َ
األحمق يظن أنه يعري أكثر من أبيه.

ِ
ِ ِ
ِ6
َش َر ِ
الص ِِّدي ِ
ار َك َدٌر" .
يمَ ،وِفي َد ْخ ِل األ ْ
آية ( " -:)6في َب ْيت ِّ
ق َك ْنٌز َعظ ٌ
نجد هنا البركة للصديق واللعنة للشرير .ومن يملك قليل مع إحساس بالقناعة والرضى فكأنه يملك الكثير وسيفرح

بالقليل الذي له .أما بيي الشرير مهما اغتنى فيسوده الحزن.

آية (ِ 7" -:)7شفَاه ا ْلح َكم ِ
ب ا ْل ُج َّه ِ
س َكذلِ َا".
اء تَ ُذ ُّر َم ْع ِرفَ ًة ،أ َّ
َما َق ْل ُ
ال َفلَ ْي َ
ُ ُ َ

89

سفر األمثال ( اإلصحاح الخامس عشر )

الحكيم مصدر معرفة وبركة لكال مان يسامعه أماا الجاهال فاال يساتطيع وال يملاك أن ينشار معرفاة  ،ففاقاد الشاا ال

يعطيه .

9
8
الـر ِب ،وصـالَةُ ا ْلمسـتَ ِق ِ
الش ِِّـر ِ
َش َر ِ
ير،
ب َ
ضـاتُ ُهَ .م ْك َرَهـ ُة َّ
يح ُة األ ْ
يـق ِِّ
ط ِر ُ
يم َ
ين َم ْر َ
اآليات (َ " -:)9-8ذ ِب َ
الـر ِِّ
ُْ
ار َم ْك َرَهـ ُة َّ ِّ َ َ
َوتَابعُ ا ْل ِب ِِّر ُي ِح ُّب ُه" .

هذه ضد العبادة الظاهرية .فاهلل ال يطلب عطية أو ذبيحة بل يطلب القلب  ،لذلك فاهلل يفرح بمجرد صالة األبرار

واتصالهم به .وهللا ال يهتم بثمن العطية بل بعالقة اإلنسان به وتجاوب قلوبنا مع عمل روحه القدوس.

ِ 31
ـوت33 .اَْل َه ِ
يب َش ِّر لِتَ ِ
ارِا الطَّ ِري ِ
بَ .ك ْـم
ض التَّ ْـوِب ِ
ـام َّ
يخ َي ُم ُ
قُ .م ْب ِغ ُ
الـر ِِّ
اآليات ( " -:)32-31تَأْد ُ
اوَيـ ُة َوا ْل َهـالَ ُا أ َ
َم َ
32
ِ
ب موِب َخ ُهِ .إلَى ا ْلح َكم ِ
ِ
ب" .
اء سَ َيذ َ
وب َبني َ
آد َم! اَْل ُم ْستَ ْه ِزئُ سَ ُيح ُّ ُ َ ِّ
ْه ُ
ي ُقلُ ُ
ُ َ
ِبا ْل َح ِرِِّ
ِ
ـب َشـ ِّـر لِتَـ ِ
ـارِا الطَّ ِري ـ ِ
ق = بقاادر اإلنح اراي بقاادر مااا يكااون التأديااب  ،فهناااك تأديااب قاااس لماان إنحااري جاادا ،
تَأْديـ ُ
ويصل لحوي يبتلع يونان ومجاعة تحاصر اإلبن الضال .
هللا الذي يعلم كل شا ،وكال شاا مكشاوي أماماه حتاى الهاوياة والهاالك مكااني االنتظاار لألبارار واألشارار ،هكاذا

قلااوب البشاار .وألن هللا يعلاام مااا فااي القلااوب فهااو يااؤدب المرتااد لتقويمااه وتأديبااه .والصااديق يقباال تأديااب الاارب .أمااا

المستهزئ فيارفض تأدياب الارب بال هاو يتجناب الحكمااخ لكاي ال يسامع أي تاوبيي علاى طرقاه الشاريرة ويكاون هاذا
لهالكااه وموتااه .الهاويــة والهــالا= شاايول وأباادون بالعبريااة .شاايول مكااان إنتظااار األب ارار (الهاويااة) وأباادون مكااان
إنتظار األشرار (الهالك) وهاي أمااكن غيار مر ياة للبشار .ولكان هاي أمااكن لاألرواح .وقاد أطلاق اسام أبادون علاى

إبليس في (رؤ.)11:3

33
وح" .
ان َي ْج َع ُل ا ْل َو ْج َه َ
ق ُّ
طلِقًاَ ،وِب ُح ْز ِن ا ْل َق ْل ِب تَ ْن َس ِح ُ
ب ا ْلفَ ْر َح ُ
الر ُ
آية ( " -:)33اَْل َق ْل ُ
لماذا نحزن بينما نحن قادرين أن نلقي كل أحمالنا على هللا ،فال شا يسحق الروح مثل الحزن المكتوم.
34
ِ
ب م ْع ِرفَ ًةَ ،وفَم ا ْل ُج َّه ِ
ال َي ْر َعى َح َماقَ ًة".
آية (َ " -:)34ق ْل ُ
ب ا ْلفَ ِهيم َي ْطلُ ُ َ
ُ
الحكيم دا ماً تجده جا ع للحكمة ويريد أن يعري أكثر .أما الجاهل يرعي حماقة= أي يتغذى بالحماقة أي بالكالم

البطال والنكاي البطالة كمن هو في مرعى للكالم الباطل ،فيزداد حماقة.

ِ ِ
آية (ُ 35" -:)35ك ُّل أ ََّي ِام ا ْل َح ِز ِ
يم ٌة َد ِائ َم ٌة" .
ين َش ِق َّي ٌة ،أ َّ
َما طَ ِِّي ُ
ب ا ْل َق ْلب فَ َول َ
مرتبطاة باآليااة ( )12فاإلنسااان المااؤمن باااهلل ويرمااي عليااه أحمالااه فااي ثقااة فااي صااالته ،يعاايش حياتااه فرحااً وتكااون

النفس فى شبع كما لو كاني في وليمة دا مة ال يشعر باإلحتياج  .أما الحزين الذي يحمال هام العاالم فيارى أياماه
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كلها ملي ة بكل أسباب الحزن والكآبة فهو ال يثق في هللا .وفي اآلياي ( )11 ، 1:يخبرنا كيي نعيش هاذا الفارح

ويلخصه في كلمتين هما :القداسة والحب.

37
ِ
ِ 36
ِ ٍ
ـن ا ْل ُبقُ ِ
ـون
يل َم َع َم َخافَ ِة َّ
ـول َح ْي ُ
ـث تَ ُك ُ
ـع َه ٍِّـم .أَ ْكلَـ ٌة ِم َ
بَ ،خ ْيٌر م ْن َك ْن ٍز َعظـيم َم َ
الر ِِّ
اآليات ( " -:)37-36اَْل َقل ُ
ا ْلمح َّب ُةَ ،خير ِم ْن ثَو ٍر معلُ ٍ
ض ٌة".
وف َو َم َع ُه ُب ْغ َ
ََ
ْ َْ
ٌْ

مخافــــة الــــرب= القداس ااة .فم اان ل ااه القلي اال م ااع برك ااة ال اارب والقل ااب الش اااكر .وم اان يحي ااا ف ااي محب ااة م ااع اإلخ ااوة

(مز )2-1:122ينسكب على هؤالخ الروح القدس ومن ثماره الفرح .وهكذا وجدنا دانيال مع الفتية الثالثة صحتهم
تتحسن مع أكل البقول.

38
ِ
ِ
ِ
ام" .
يء ا ْل َغ َ
آية ( " -:)38اَ َّلر ُج ُل ا ْل َغ ُ
ض ُ
ض ِب ُي َس ِّك ُن ا ْلخ َ
وم َةَ ،وَبط ُ
وب ُي َه ِِّي ُج ا ْل ُخ ُ
ص َ
صَ
تكرار لآلية ( )1لتثبيي المعرفة .والغضوب هو شخص متكبر .والمتواضع بطا الغضاب ال يفكار فاي ذاتاه أكثار

مما ينبغي وال يتحفز لرد اإلهاناي واألخطاخ.

39
يق ا ْلمستَ ِق ِ
ين َم ْن َه ٌج" .
يق ا ْل َك ْسالَ ِن َك ِس َي ٍ
اج ِم ْن َش ْو ٍاَ ،و َ
آية (َ " -:)39
ط ِر ُ
يم َ
ط ِر ُ ُ ْ
الكسالن يقول أعذا اًر كثيرة ليبرر كسله ولكن ما يقوله كلاه خيااالي ،فهاو يص ِاور أن طريقاه مملاوخ باألشاواك لاذلك

هو ال يعمل .أما المجتهد فسيجد الطريق سهالً ،فقط عليه أن يعمل بأمانة .والمستقيم يواصل عملاه ويارى طريقاه

ممهداً= منهج = الكلمة تعنى طريق معبد.

21
الرجل ا ْلج ِ
ِ
ُم ُه" .
اه ُل َي ْحتَ ِق ُر أ َّ
يم َي ُس ُّر أ ََباهَُ ،و َّ ُ ُ َ
آية ( " -:)21اَ ْ
سب ُن ا ْل َحك ُ
الحكيم يسر أباه ألنه يستمع لنصيحته ويمارس الفضيلة فينج فى حياته ويفرح به أبوه .والجاهل يتصور أنه

أكثر معرفة من أمه فيحتقر تعليمها.

آية (23" -:)23ا ْلحماقَ ُة فَرح لِ َن ِ
اق ِ
وك ُه".
ص ا ْلفَ ْهِم ،أ َّ
َما ُذو ا ْلفَ ْهِم فَ ُيقَ ِِّوُم ُسلُ َ
ٌَ
ََ
الغبي يفرح باإلثم ويصر على االستمرار في طريقه الشرير برغم كل إنذار .وهاذه عالماة علاى أن الخااطا صاار
أحمق ،فهو أصب ال يخجل من خطيته بل صار يفرح بهاا بال يفتخار بهاا ،وهاذه عالماة علاى فقادان النعماة .أماا

ذو الفهم فهو يجاهد ليعري أخطاخه ويتوب عنها.
آية (22" -:)22مقَ ِ
اص ُد ِب َغ ْي ِر
َ
من يتشاور قبل أن يتخذ ق ارره

ورٍة تَ ْبطُ ُلَ ،وِب َكثَْرِة ا ْل ُم ِش ِ
وم" .
ير َ
َم ُش َ
ين تَقُ ُ
ال يخطا .فعيون كثيرة ترى أكثر مما تراه العين الواحدة ولكن من المهام أن نعاري

مع من نتشاور فال نضل مثل رحبعام.
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ِ
ان فَر ٌح ِب َج َو ِ
آية (23" -:)23لِ ِ
َح َس َن َها!"
اب فَ ِم ِهَ ،وا ْل َكلِ َم ُة ِفي َوقْت َها َما أ ْ
إل ْن َس ِ َ
إذا ما كاني الكلمة في وقتها مناسبة تفرح من قالها خصوصاً لو استفاد من سمعها.
24
يق ا ْلحي ِ
ان َع ِن ا ْل َه ِ
ق ،لِ ْل َح َي َد ِ
ت" .
اوَي ِة ِم ْن تَ ْح ُ
اة لِ ْلفَ ِط ِن ِإلَى فَ ْو ُ
آية ( " -:)24طَ ِر ُ َ َ
الهاوية هي مقر األرواح في العالم غير المنظور .والمعنى أن طريق الحيااة يبعاد المساتقيم عان الماوي أي تطاول

أيامه ويعيش لشيخوخة مكرمة على األرض وكما يقول الكتاب عاش شبعان أيام ورأى نسل بنيه  .والحظ المقابلة
فطرياق الحكاايم هااي لفااوق وهااي للحيااة والعكااس فطريااق الشارير هااي لتحاي للهاويااة أي للمااوي .ولااذلك نجااد الرجاال
الصال كنزه فاي الساماخ أي لفاوق ،ففاوق تشاير للك ارماة وللساماوياي لاذلك يصالي الكااهن "ارفعاوا قلاوبكم" .وتحاي
تشير للعالم المضطرب.
25
ينَ ،وُي َو ِطِّ ُد تُ ْخ َم األ َْرَملَ ِة" .
آية ( " -:)25اَ َّلر ُّ
ب َي ْقلَعُ َب ْي َ
ت ا ْل ُمتَ َك ِِّب ِر َ
هذه تشبه تسبحة العذراخ .فاهلل ضد المتكبرين ويدافع عن األرامل والضعفاخ.
26
يرَ ،ولِألَ ْط َه ِ
الش ِِّر ِ
ار َكالَ ٌم َح َس ٌن" .
آية (َ " -:)26م ْك َرَه ُة َّ
ب أَف َْك ُار ِِّ
الر ِِّ
هللا يسر بحديث األطهار أي صالتهم أو كالمهم الذى فيه يشهدون هلل ويمجدون إسمه .والعكاس فهاو يكاره أفكاار

الشاار حتااى قباال أن تتحااول إلااى كلماااي .لألطهـــار كـــالم حســـن= تتاارجم وفااي أق اوال األطهااار مس ارته أو كلماااي
األطهار أقوال مسرة.
آية (27" -:)27اَْل ُمولَعُ ِبا ْل َك ْس ِب ُي َك ِِّد ُر َب ْيتَ ُهَ ،وا ْل َك ِ
يش" .
ارهُ ا ْل َه َد َايا َي ِع ُ
المقصود بالكسب= الكساب الحارام .والهـدايا= يقصاد بهاا الرشاوة لتعاوي القضااخ .والكساب الحارام قاد يعناي أيضااً
الصراع على المال بشكل غير مقبول .فكل إنسان يجب أن يعمل بال كسل ولكن ال يستعبد للمال وللعاالم وينساى

هللا في سعيه نحو الثروة.
28
ِ
ق َيتَفَ َّكر ِبا ْل َج َو ِ
َش َر ِ
الص ِِّدي ِ
ور".
ار ُي ْنبعُ ُش ُر ًا
ابَ ،وفَ ُم األ ْ
ب ِّ
آية (َ " -:)28ق ْل ُ
ُ
يتفكــر بــالجواب= يفكاار كثيا اًر قباال أن ينطااق وال يناادفع فااي الاارد .أمااا الشارير فااال يهااتم وفمااه يطلااق أذى علااى كاال

الناس.

29
الص ِِّد ِ
ِ
َش َر ِ
ين" .
آية ( " -:)29اَ َّلر ُّ
يد َع ِن األ ْ
ب َب ِع ٌ
يق َ
صالَةَ ِّ
ارَ ،وَي ْس َمعُ َ
على الشرير أن ال يتوقع أي إحسان من الرب.
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31
ِ ِ
َّ
ام" .
ب .اَْل َخ َب ُر الط ِِّي ُ
ور ا ْل َع ْي َن ْي ِن ُيفَِِّر ُح ا ْل َق ْل َ
آية (ُ " -:)31ن ُ
ب ُي َس ِّم ُن ا ْلعظَ َ
جميل أن يكون لفنسان عينان يرى بهما خليقة هللا الجميلة فيفرح بها ويسب هللا على عمله .وجميل أن يدرك أن

هللا كصانع خيراي ال يصنع شرو ار ألحد  ،فيرى مثل هذا المستنير المفتوح العيناين الخيار حتاى وساط أالم النااس

 ،إذ أنه سوي يدرك أنها لتكميلهم واعادادهم للساماخ  .وروحيااً فمان لاه بصايرة روحياة واساتنارة بهماا يعاري طرياق
هللا فهذا يفرح قلبه .واإلنسان الروحي يفرح بتوبة اآلخرين وبخبر إنتشار ملكوي هللا وكل كالم اإلنجيل هو أخباار

مفرحااة وبشااارة خااالص تفاارح القلااب .والخبــر الطيــب الااذي يفاارح اإلنسااان يســمن العظــام= أي يعطيااه فاارح ساارى
داخلي ويعطيه قوة ونشاط غير عادي .
33
اة تَستَ ِق ُّر بي َن ا ْلح َكم ِ
ِ
الس ِ
اء" .
آية ( " -:)33اَألُ ُذ ُن َّ
ام َع ُة تَ ْوِب َ
َْ
يخ ا ْل َح َي ْ
ُ َ
الشخص المتواضع يقبل التوبيي فيكون له حياة ،يسامع وينفاذ فيكاون حكيمااً باين الحكمااخ .وكماا يقاول داود النباى

"ليض اربنى الصااديق فرحمااة  ،وليااوبخنى فزيااي لل ارأس" (مااز ): : 111فنجااد داود بااالرغم ماان كاال عظمتااه يتقباال
التوبيي ليكمل .

32
ِ
آية (َ " -:)32م ْن َي ْرفُ ُ
يب ُي ْرِذ ُل َن ْف َس ُهَ ،و َم ْن َي ْس َمعُ
ض التَّأْد َ
المتكبر الذي يظن نفسه أرفع من الجميع فال يسمع تاوبيخهم.

يخ َي ْقتَِني فَ ْه ًما" .
لِلتَّْوِب ِ
يـرذل نفسـه= يكاون كتا اه فاي صاحراخ يارفض مان

يقوده فبالتأكيد سيهلك .هو اهتم بشهواته ورذل خالص نفسه.
33
الر ِب أ ََد ِ ٍ
اضعُ".
ام ِة التََّو ُ
آية (َ " -:)33م َخافَ ُة َّ ِّ ُ
ب ح ْك َمةَ ،وقَ ْب َل ا ْل َك َر َ
من يثبي في خوي الرب يكون له حكمة ويتواضع أمام هللا معترفاً بخطيته ويقبل التوبيي وهللا يرفعه في الوقي

المناسب .فمخافة الرب هي بدخ الحكمة ( . )1:1أدب حكمة = تعني تعليم الحكمة.
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عودة للجدول

آية ( " -:)3لِ ِ
اب اللِِّ َس ِ
إل ْن َس ِ
ان" .
ير ا ْل َق ْل ِبَ ،و ِم َن ا َّلر ِِّ
ب َج َو ُ
ان تَ َدا ِب ُ
هذا يشبه المثل السا د "العبد في التفكير والرب في التدبير" .فلفنسان الحق في التفكير الحر وهللا حر في تدابيره
ليحفظ اإلنسان من أخطاخ تفكيره الحر .فاإلنسان يفكر ويخطط ولكن حين يأتي وقي الكالم أو العمل فمن الارب
يأتي الجواب (كما حدث مع بلعام) ويحدث مع كثيرين وذلك بأن يقنع هللا اإلنسان بغير ما فكر فيه ويجعله يميل

ناحية قرار آخر فيقول قوالً آخر غير ما كان يفكر فيه ويخطط له .ولنعلم أنناا لسانا أكفااخ أن نعمال أي شاا ،بال
هللا هو الذي يعمل فينا أن نريد وأن نفعل (في.)12:3

ق ِ
ب َو ِ
اإل ْن َس ِ
آية (ُ 2" -:)2ك ُّل طُ ُر ِ
اح".
از ُن األ َْرَو ِ
الر ُّ
ان َن ِق َّي ٌة ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِهَ ،و َّ
لن نكتشي عيوبنا إال إذا أتينا أمام هللا فنوره يكشي خطايانا .ولكن يبدو لقلوبنا أننا بال خطية "فالقلاب أخادع مان
كل شا وهو نجيس" (إر + )3:11كما قال دانيال لبيلشاصر الملك ليلة موته " وزني في الموازين فكني ناقصاً"

(دا )31::فهكذا كشي هللا وازن األرواح لدانيال حقيقة هذا الملك  ،هكاذا كال مناا .فاذذا كناا بعيادين عان ناور هللا
نكون منحازين ألنفسنا ونجد أننا كاملين ال نخطا .وهاذه أهمياة أن نطيال صالوتنا وقراخاتناا الروحياة وعلاى أرساها

الكتاب المقدس .

آية (3" -:)3أَْل ِ
ت أَف َْك ُار َا".
ق َعلَى َّ
َع َمالَ َا فَتُثََّب َ
بأْ
الر ِِّ
اإلتكال على هللا بالكامل يعطي تسليم هاادئ وفكار هاادئ غيار متقلقال باال مخااوي وال قلاق وال اضاطراب بال فاي

سكون قلب وفكر (3تي .)13:1إذاً لنصلي هلل ونترك له نتيجاة كال عمال فاذذا لام يكمال العمال فاال نحازن ألن هللا
لم يرد للعمل أن يكمل.

4
ب ص َنع ا ْل ُك َّل لِ َغر ِ
ضا لِ َي ْوِم َّ
الش ِِّر" .
ض ِهَ ،و ِِّ
ير أ َْي ً
آية ( " -:)4اَ َّلر ُّ َ َ
الش ِِّر َ
َ
كاال خليقااة هللا تظهاار مجااده وعماال يديااه (مااز .)13فاااهلل صاانع الكاال لمجااد اساامه واألبارار ساايمجدونه ،أمااا األشارار

فساايعترفون بعدلااه فااي يااوم الدينونااة وساايظهر عاادل هللا وقداسااته ومجااده فااي رفضااه للخطيااة ودينونااة األشارار ،حقااً

فاااهلل يريااد أن الجميااع يخلصااون (1تااي + 1:3حااز )11:22ولكاان لاان يخلااص الجميااع ألنهاام لاام يرياادوا ذلااك .وهللا

قااادر أن يحااول حتااى الشاار لمجااد اساامه ،فاااهلل تمجااد وسااط شااعبه بعناااد فرعااون .وهللا تمجااد وخلااص شااعبه فااي كال

العااالم بم اؤامراي الكهنااة ويهااوذا يااوم الصااليب .وهللا صاانع الكاال أب ا ار اًر وأش ا ار اًر ،فالكاال بااه كااان حتااى األش ارار ،هااو
خلقهم حسناً ولكنهم تمردوا عليه وهللا سيجازيهم في يوم الشر.
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5
الر ِب ُك ُّل متَ َش ِ
ام ِخ ا ْل َق ْل ِبَ .ي ًدا لِ َي ٍد سَ َيتََب َّأرُ".
آية (َ " -:)5م ْك َرَه ُة َّ ِّ
ُ
لو تكاتي كل األشرار فهذا لن يعفيهم من دينونة هللا.
6
ق ُي ْستَُر ِ
ان َع ِن َّ
الش ِِّر" .
اإل ثْ ُمَ ،وِفي َم َخافَ ِة َّ
آية (ِ " -:)6ب َّ
الر ْح َم ِة َوا ْل َح ِِّ
ب ا ْل َح َي َد ُ
الر ِِّ
الرحمة والحق تقابال معاً على الصليب .وهذا يجب أن يكاون طرياق كال مناا ،فقاوة الشار تنكسار فيناا بانفس المبادأ

أي الحاق (األمانااة تجاااه هللا) والرحمااة (تجاااه إخوتنااا) (ماي )8 ، 1::ومثااال لهااذا فالمسااي غفاار للزانيااة التااي أرادوا

رجمها (رحمة) ولكنه قال لها ال تعودي تخط ي (حق) .والقديس أبو مقاار ساتر علاى ال ارهاب ال ازناي أماام الرهباان
(رحمة) ولكنه قال له ال تفعل ذلك ثانية (حق) .ونرى هنا تكامل الفضا ل.
7
ق ِإ ْن َس ٍ
ضا ُي َسالِ ُموَن ُه".
الر َّ
ض ِت َّ
ب طُُر ُ
اءهُ أ َْي ً
انَ ،ج َع َل أ ْ
آية (ِ " -:)7إ َذا أ َْر َ
َع َد َ
إذا كان إنسان بار حقاً يعجاز أعاداؤه أن يجادوا علاة علياه ،بال هللا قاادر أن يحاول أعاداؤه إلاى أصادقاخ لاه يحبوناه

ويسااالمونه إذ يشااعرون ببركااة ال ارب معااه (مثااال لااذلك اسااحق مااع أبيمالااك تااك )38:3:فقلااوب البشاار فااي يااد هللا

(أم )1:31وهللا يصنع هذا لو أرضيناه .ومن يجد الكل ها جاً ضده فليفحص نفسه (عيسو مع يعقوب مثال لهذا،
فحين أخطأ يعقوب وخدع عيسو هاج ضده عيسو وحينما عاد يعقوب هلل بالتوبة وجدنا عيسو يقابله بمحبة.

ِ 8
ق" .
يل َم َع ا ْل َع ْد ِل َخ ْيٌر ِم ْن َد ْخل َج ِزيل ِب َغ ْي ِر َح ِّ
آية ( " -:)8اَْل َقل ُ
اسااتقامة الرجاال الشاريي مااع قلااة مااا عنااده يعطيااه ارحااة البااال والضاامير والسااالم الااداخلي وهااذا أفضاال ماان الااذهب
والفضة  ،فبركة الرب تغنى (أم. )33 : 13
9
ط ِر ِ
ب ِ
اإل ْن َس ِ
ب َي ْه ِدي َخ ْط َوتَ ُه" .
الر ُّ
ان ُيفَ ِِّك ُر ِفي َ
يق ِهَ ،و َّ
آية (َ " -:)9ق ْل ُ
راجع عدد ( .)1والحظ أنه طالما من حق اإلنسان أن يفكر بحرية ،فمن المخجال أن ال يختاار طرياق هللا .فاالرب

إن قاااد طريااق اإلنسااان فساايقوده للخياار و يهــدى خطواتــه ولكاان حتااى يقااود هللا طريااق أحااد ينبغااى أن يكااون هااذا

اإلنسان سا ار فى طريق هللا أى طا عا لوصاياه .
33
31
ض ِ
ـق َو َم َو ِ
ـل
ـه لِ َّ
بُ .ك ُّ
ـان ا ْل َح ِِّ
ازي ُن ُ
ـون .قَ َّب ُ
اء فَ ُم ُه سَ َي ُخ ُ
اآليات (ِ " -:)35-31في َشفَتَ ِي ا ْل َملِ ِا َو ْح ٌيِ .في ا ْلقَ َ
لـر ِِّ
33
32
ضــاةُ ا ْلملُـ ِ
ِ ِ
ير ا ْل ِكـ ِ
ـل َّ
َم َعــا ِي ِ
ـق،
الشـ ِِّـر ،أل َّ
َن ا ْل ُك ْر ِسـ َّ
ـوا َش ـفَتَا َحـ ِّ
ـي ُيثََّبـ ُ
ـيس َع َملُـ ُ
ـت ِبــا ْل ِب ِِّرَ .م ْر َ
ُ
ـهَ .م ْك َرَه ـ ُة ا ْل ُملُــوا ف ْعـ ُ
34
وا ْلمتَ َكلِِّم ِبا ْلمستَ ِقيم ِ
ِ
ب ا ْل َملِ ِا ُر ُس ُل ا ْل َم ْو ِتَ ،و ِ
ـيم َي ْسـتَ ْع ِطفُ ُهِ 35 .فـي ُن ِ
ـور َو ْج ِـه ا ْل َملِ ِـا
ات ُي َح ُّ
اإل ْن َس ُ
بَ .غ َ
ضُ
َ ُ ُ ُْ َ
ـان ا ْل َحك ُ
ضاهُ َك َس َح ِ
َخ ِر".
اب ا ْل َمطَ ِر ا ْل ُمتَأ ِِّ
َح َياةٌَ ،و ِر َ

نجد هنا مواصفاي الملك المثالي ،الذي يرضى الرب بأعماله .فاهلل يعطي للملوك والرؤساخ حكمة خاصة ليقاودوا

شعوبهم ،وهللا أعطى لشاول الملك روحاً جديدة بعد أن أصب ملكاً (1صم )11-3:13وسليمان امتأل حكمة بعاد
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ض ِ
ون = وذلك ألنه ال يخشى أحاد فهاو الملاك .وكالماه كأناه باوحي مان هللا.
اء فَ ُم ُه سَ َي ُخ ُ
أن أصب ملكاًِ .في ا ْلقَ َ
ونحن نصلي لملوكنا ورؤسااخنا ليكوناوا بهاذه المواصافاي .والمواصافاي الموجاودة هناا ال تنطباق علاى ملاك بشاري
ولكنهااا تنطبااق علااى هللا فهااو ال يخطااا فااي أحكامااه= فــي القضــاء فمــه س يخــون وهااذا إعااداد لفكارة المسااي الااذي
يملك على الكنيسة ،بل هي نباوة عان ملاك الملاوك .ونالحاظ أن غضـب الملـا ُر ُسـل المـوت= أي أن غضابه هاو
بمثابة حكم بالموي (تث )13:18والحكيم يستعطفه= لذلك ال تكي الكنيسة عن ترديد صالة "يا رب ارحم" "ألن

في نور وجه الملا حيوة= حين يرضى الملك عن أحد يحيا .وملك الملوك يحكم باالحق= قبـان الحـق وموازينـه

للرب= وتترجم للرب ميزان العدل وقسطاسه .واذا فهمنا اآلية أنهاا علاى ملاك زمناي ،فكال ملاك صاال يجاب علاى
شعبه أن يتعاملوا بعضهم مع بعض باألمانة فألن هذا الملك عادل فهو سايجازى المخطاا ولان يحاابى أحاد .واذا

فهمنااا اآليااة علااى ملااك الملااوك فتعنااي أن هللا ساايحكم علااى شااعبه بأمانااة .وكااان هناااك ماوازين قياسااية فااي الهيكاال
وموازين قياسية عند الملك وكل الموازين في كل البالد تضبط عليها حتى ال يحدث غش.

ِ
اآليــات (ِ 36" -:)37-36ق ْن َي ـ ُة ا ْل ِح ْكمـ ِـة َكــم ِهــي َخ ْيــر ِمـ َ َّ ِ ِ
ضـ ِـة! َ 37م ـ ْن َه ُج
ـار َعلَــى ا ْل ِف َّ
ـن الــذ َهبَ ،وق ْن َي ـ ُة ا ْلفَ ْهــم تُ ْختَـ ُ
ْ َ ٌ
َ
افظٌ َن ْفس ُه ح ِ
الش ِر .ح ِ
ا ْلمستَ ِق ِ
افظٌ طَ ِريقَ ُه".
ين ا ْل َح َي َد ُ
يم َ
َ َ
ان َع ِن َّ ِّ َ
ُْ
يظهاار هنااا أن الحكمااة اإللهيااة والنعمااة اإللهيااة التااي هااي خياار ماان الااذهب أو أي ثااروة عالميااة يحصاال عليهااا ماان

يحيااد عاان الشاار (مااي .)3::1:فااالحكيم قااادر أن يعماال ويقتن اى ذهبااا ،أمااا صاااحب الااذهب والمااال وال حكمااة لااه

يكون هذا لفساده وهالكه  .أما أي حكمة أخرى فهي نفسانية شيطانية (يع .)1:-12:2فعطايا هللا كافية لألرض
وتمتد للحياة األبدية في السماخ ،بينما ثرواي العالم ينتهي تأثيرها وفا دتها بموي اإلنسان.
آية (38" -:)38قَبل ا ْل َكس ِر ا ْل ِكب ِرياء ،وقَبل ُّ ِ
وح" .
الر ِ
ام ُخ ُّ
َْ ْ
السقُوط تَ َش ُ
ْ َ ُ َ َْ
الكبرياخ سبب سقوط إبليس وكل إنسان يفعال مثلاه ويتكبار يساقط .والكبريااخ بداياة لكال ساقوط آخار .وهللا يخفاض
ويكساار المتكب ارين (فرعااون /ساانحاريب /نبوخااذ نصاار دا /21:1هياارودس )..وطالمااا أن هللا يكساار المتكب ارين فااال

داعي للخوي منهم ،بل نخاي أن يكون فينا كبرياخ .ومعظم كتب اليهود المقدسة تضيي عند هذه اآلية أنها هي
اآلية التي تتوسط الكتاب المقدس كله.
39
ِ ِ
ِ
ِ
ين.
الر ِ
اضعُ ُّ
يم ِة َم َع ا ْل ُمتَ َك ِِّب ِر َ
آية ( " -:)39تََو ُ
وح َم َع ا ْل ُوَد َعاء َخ ْيٌر م ْن قَ ْسم ا ْل َغن َ
بشاااعة الكبرياااخ ال يحتملهااا أحااد والمتكباار دا مااا مكااروه  ،وأن نعاايش مااع المتواضااعين الودعاااخ علااى القلياال أفضاال

من أن أعاشر المتكبرين ويكون لي غنيمة .ويفهم المثل أيضاً أنه من األفضل لنا أن نعيش متواضعين مع القليل

من أن نكون أغنياخ متكبرين.

21
وبى لَ ُه".
آية ( " -:)21ا ْلفَ ِط ُن ِم ْن ِج َه ِة أ َْم ٍر َي ِج ُد َخ ْي ًراَ ،و َم ْن َيتَّ ِك ُل َعلَى َّ
الر ِِّ
ب فَطُ َ
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الفطن= الفطنة هي طريقة السلوك العملي النات عن وجود حكمة في االنسان ،فالحكمة هى ما في العقال ناشا ة
عاان عطيااة أعطاهااا هللا  .أمااا الفطنااة فهااي كيفيااة اسااتخدام هااذه الحكمااة فااي أمااور هااذه الحياااة  .وهااي فااي ترجمااة
أخرى هو مان يتعقال بكلماة هللا ،وهاي ترجماة متمشاية ماع روح السافر  ،فاالفطن فاي نظار الحكايم لايس هاو الاذكي

بااالمفهوم العااالمي باال هااو ماان امااتأل ماان حكمااة هللا ،وهااذا يجااب أن يكااون مسترشااداً بكلمااة هللا لكااي يكااون حكيمااً.

وهذا الفطن البد أن يوافقه هللا ويباارك أعمالاه .ونالحاظ أن مان يثاق بااهلل ويعرفاه يفكار بهادوخ وحكماة واثقااً أن هللا
لن يتركه .ا ْلفَ ِط ُن ِم ْن ِج َه ِة أ َْم ٍر َي ِج ُد َخ ْي ًار = أى فى أى أمر من األمور الفطن يتخذ ق ارره بحيث ال يخالي وصايا
هللا حين ذ يجد الخير فى طريقه.
ِ 23
ِ
يماَ ،و َحالَ َوةُ َّ
يد ِع ْل ًما".
الشفَتَ ْي ِن تَ ِز ُ
يم ا ْل َق ْلب ُي ْد َعى فَ ِه ً
آية (َ " -:)23حك ُ
اإلنسااان الحكاايم يظهاار هااذا فااي لسااانه اللطيااي ،فاللسااان الحلااو ينبااا عاان قلااب متضااع ارغااب فااي أن يااتعلم ،لااذلك
يحبه الناس ويعلمونه .الحكمة مع اللسان الحلو تجعل تبادل المعلوماي سهالً وتزداد الحكمة للجميع.
ِ
اة لِ ِ
آية (22" -:)22ا ْل ِف ْط َن ُة ي ْنبوعُ حي ٍ
يب ا ْل َح ْمقَى َح َماقَ ٌة".
صاح ِب َهاَ ،وتَأْد ُ
َ ُ ََ
َ
تعاليم اإلنسان الحكيم تكون ينبوع حياة لمن يسمعه ،أما األحمق فتعليمه حماقة فهو سيسخر مما يقال ويه أز بمن
يقول.

24
23
ِ
ـن َش ْـه ُد َع َسـلُ ،ح ْل ٌـو لِ َّ
لـن ْف ِ
س
ب ا ْل َح ِك ِيم ُي ْر ِش ُد فَ َم ُه َوَي ِز ُ
يد َشفَتَ ْي ِه ع ْل ًما .اَْل َكالَ ُم ا ْل َح َس ُ
اآليات (َ " -:)24-23ق ْل ُ
ِ
اء لِ ْل ِعظَ ِام" .
َوشفَ ٌ

من قلبه هادئ ينعكس هذا على شفتيه فيكون كالمه حلو ومن يسمعه يفرح ،بل تكون كلماته الحلوة سابب صاحة

للجسد (العظام).

25
ان مستَ ِقيم ًة وع ِ
يق تَ ْظ َه ُر لِ ِ
ق ا ْل َم ْو ِت".
اق َبتُ َها طُُر ُ
وج ُد طَ ِر ٌ
إل ْن َس ِ ُ ْ َ َ َ
آية ( " -:)25تُ َ
تكرار للتنبيه أن رفض طريق الحكمة فيه خطورة على اإلنسان .والطريق التى تبدو مستقيمة المقصود بها الحلول

البشرية بذكاخ عالمى كخدعة يعقوب ألبيه إسحق  ،وكم جلبة من مشاكل .

26
ِ
ِ
َن فَ َم ُه َي ِحثُّ ُه" .
ب لَ ُه ،أل َّ
س التَّع ِب تُتْع ُ
آية (َ " -:)26ن ْف ُ
الذي يتعب ويجتهد ويعمال هاو يتعاب لنفساه ألن فمـه يحثـه= أي حتاى يساد احتياجااي فماه .فاحتيااج فماه يدفعاه

للعمل والجهاد .وهذا المبدأ اكتمل روحياً في (يو .)31::والخادم الحقيقي يشبع بتوبة الخطااة (طعاامي أن أصانع
مشي ة الذي أرسلني /المساي ياذهب مساافة كبيارة ليقابال الساامرية فتتاوب /إش .11::2والمساي يشابع حاين يارى

زيادة عدد المؤمنين).

97

سفر األمثال ( اإلصحاح السادس عشر )

27
ـار ا ْلمتَّ ِقــد ِة28 .رجــل األ َ ِ
الرجـ َِّ
الشـ َّـرَ ،و َعلَــى َش ـفَتَ ْي ِه َك َّ
ش َّ
ـق
اآليــات (" -:)28-27
ـيم َي ْنـ ُـب ُ
َكاذيـ ِـب ُي ْطلِـ ُ
النـ ِ ُ َ
َُ ُ
َّ ُ ُ
ـل اللئـ ُ
الن َّمام يفَ ِرق األ ِ
اء" .
وم َةَ ،و َّ ُ ُ ِّ ُ ْ
َصدقَ َ
ا ْل ُخ ُ
ص َ

هناا ياتكلم عان رذيلاة الوشااية والانم ،أو اللساان البطاال الاذي ياتكلم كالمااً قبيحااً أو حاقاد علاى نجااح شاخص آخار
فيسا إلى سمعته ،ويشبه الحكيم هنا شفتي مثل هؤالخ بأنها كأبواب جهنم ،تخرج منها نار تحرق سمعة من يتكلم

عنه هذا الشرير ،ويخرج منها نار تزرع خصوماي وتنهي صداقاي وتعلم الشر وتعثر األبرياخ (يع.): ، ::2

31
29
ِ
َّ ِ
ـض َع ْي َن ْي ِـه
صـالِ َح ٍةَ .م ْـن ُي َغ ِِّم ُ
صـاح َب ُه َوَي ُسـوقُ ُه ِإلَـى طَ ِريـق َغ ْي ِـر َ
اآليات ( " -:)31-29اَ َّلر ُج ُل الظـال ُم ُي ْغ ِـوي َ
َك ِاذ ِ
يبَ ،و َم ْن َي َع ُّ
ض َشفَتَ ْي ِه ،فَقَ ْد أَ ْك َم َل َش ًّار".
لِ ُيفَ ِِّك َر ِفي األ َ

الرجل الظالم= رجل اإلثم الذي يغوي األبرياخ بكالم معسول عن لذة الخطية .يعض شفتيه= دليل على اإلصرار
على الشر .من يغمض عينيه= ليتخيل الشر ولذة تنفيذه وهذا التصوير ينطبق على الشرير الظالم وعلى الجاهل

الذي يتجاوب معه .فالظالم يغلق عينيه ليفكار فاي خطاة يساقط بهاا الباريخ ويعاض علاى شافتيه ليضامر شا اًر لمان
يخطط ضده .والجاهل بدالً من أن يفت عينيه فيرى خطورة وبشاعة طريق الخطية يغلق عينيه ليتصور لذتها ثام
يعض شفتيه رم اًز ألنه قرر أن يفعل الشر ليتلذذ باه .وكالهماا الظاالم بتخطيطاه والجاهال بقبولاه الخطياة وكالهماا

بعض شفتيه وغلق عينيه يكونا قد أكمـال شـ ارً .ولاو فات الجاهال عينياه ورأى نهاياة طرياق الشار وأناه ينسااق وراخ

أكاذيب الظالم لما إنحري وراخه أبداً.

33
وج ُد ِفي طَ ِري ِ
ق ا ْل ِب ِِّر" .
اج َج َمالَ :ش ْي َب ٌة تُ َ
آية ( " -:)33تَ ُ
هناك من هو أشيب ولكنه شرير .ولكن األشيب البار الذي احتفظ بكمالاه يكاون مملاوخاً بركاة وحكماة وبا اًر وتكاون

شيبته هذه تاج جمال له وكرامة له.

ار ،ومالِ ُا ر ِ
ِ
ِ 32
يء ا ْل َغ َ ِ
وح ِه َخ ْيٌر ِم َّم ْن َيأْ ُخ ُذ َم ِدي َن ًة".
آية ( " -:)32اَْل َبط ُ
ضب َخ ْيٌر م َن ا ْل َج َّب ِ َ َ ُ
ِ
ض ِب َخ ْيٌر ِم َن ا ْل َج َّب ِ
ار = راجع قصة جدعون بطا الغضب ويفتاح سريع الغضب (قض ، 8قض)13
يء ا ْل َغ َ
اَْل َبط ُ

 .وضبط النفس هو أعظم انتصار فكم من جبار إنهزم أمام نفسه وأمام شهوته (داود وشمشون كأمثلة) .كم مدناً
أخضعوها ثم استعبدوا لشهواتهم .ونحن في حرب ضد شهواتنا ومن يهزمها ويغلب هو خير من هازم جيش .فمن

يهزم جايش قتال كثيارين فاي معركتاه أماا المعركاة ضاد شاهوتنا فاال تضار أحاداً فضاالً عان أن الحارب ضاد الشاهوة

أصعب جداً.

33
ب ُك ُّل ُح ْك ِم َها".
ض ِنَ ،و ِم َن َّ
آية ( " -:)33ا ْلقُ ْر َع ُة تُ ْلقَى ِفي ا ْل ِح ْ
الر ِِّ
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الحضن= المقصود الجزخ األسفل من الثوب الذي كان يوضع فيه حجارة القرعة .وهللا سم باستخدام القرعة
سابقاً في العهد القديم ،فبالقرعة قسمي األرض ومتياس تم اختياره بالقرعة .وكان يشوع قد اكتشي خيانة عاخان
بالقرعة .والحكيم يقرر هنا أن موضوع القرعة ال يعني ترك األمر للمصادفة ،بل أن هنا تدبير إلهي وراخ نتيجة

القرعة .والمعنى األوسع لهذه اآلية أنه ال صدفة في حياتنا وال معنى لكلماي فارغة مثل الحظ والفأل الحسن

والشؤم ،بل هناك من يؤمن بأن الحسد قادر أن يؤذيه ..كل هذا ال يعيره المؤمن أي إلتفاي ،بل يثق في أن هللا

كضابط الكل هو الذي يدبر ويقرر.
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اإلصحاح السابع عشر

عودة للجدول

آية (3" -:)3لُ ْقم ٌة يا ِبس ٌة ومعها سالَم ٌةَ ،خير ِم ْن بي ٍت م ٍ ِ
ِ
ص ٍام" .
ِن َذ َبائ َح َم َع خ َ
ٌْ
َْ َ
َ َ َ َ َََ َ َ
تشير اآلية لذبا

السالمة التي كان مقدموها يأكلون منها في بيوتهم .وما أحلى العا لة التي تسكن في محبة بال

حسد وال خصاام فيساودها الساالم حتاى لاو كاان طعامهاا كسارة خباز يابساة فالحاب سايجعل كسارة الخباز حلاوة ،أماا

الخصاام فسيشاوه وليماة المحباة هاذه (1كاو .)33-11:11ولكاان ذبيحاة الساالمة يأكال منهاا الماذب وكثيارين لااذلك
فهى تشير للشركة مع هللا والمحبة بين الناس .

2
ِ
ِ
ِ
اسم ِ
اث" .
ير َ
آية ( " -:)2اَْل َع ْب ُد ا ْلفَط ُن َيتَ َسلَّطُ َعلَى ْ
اإل ْخ َوةَ ا ْلم َ
اسب ِن ا ْل ُم ْخ ِزي َوُيقَ ُ
هذا المثل تم حرفياً مع ابن سليمان ،فيربعام الذكي اقتسم الميراث ماع رحبعاام بسابب حماقاة رحبعاام ،بال هاو أخاذ

نصيب األسد (يربعام كان نصيبه 13أسباط) .والحكمة ترفع صااحبها لمساتوى البناين وهاذا ماا حادث ماع الكنيساة

التي سادي على اليهود .والجهالاة تضايع االبان المادلل فلنحاذر ألناه إن كاان هللا لام يشافق علاى الزيتوناة األصالية

(اليهود) فهو لن يشفق علينا إذا أخطأنا (رو.)31-11:11

َّة ،وا ْل ُكور لِ َّ
آية (3" -:)3ا ْلبو َ ِ ِ ِ
لذ َه ِبَ ،وم ْمتَ ِح ُن ا ْل ُقلُ ِ
ب" .
الر ُّ
وب َّ
ُ
ط ُة ل ْلفض َ ُ
ُ
البوطة والكور هما التجارب التي يسم بها هللا ألوالده (1بط .)1 ، ::1والصا إ الحكيم يعري مقدار النار التي
يحتاجها المعدن النفيس فال يزيد عنها لا ال تحتارق (1كاو )12:13وهللا يضاع أوالده فاي الكاور لينقايهم مان الزغال

والش اوا ب ولكنااه يكااون معهاام كمااا كااان مااع الفتيااة الثالثااة فااي أتااون النااار .ولكاان خاارج الثالثااة فتيااة محلااولين ماان

الرباطاي التى قيدوهم بها  ،وهذه هى فا دة التجارب  ،حل رباطاي الخطية .

ممتحن القلوب = ال تعنى أن هللا ال يعري فيمتحن ولكن هللا يعري إحتياج القلب ألى ناوع مان التأدياب ليتنقاى=
مقدار النار التى يحتاجها كل معدن (راجع إش.)33- 32: 38
ِ
ِ 4
الش َّر يص َغى ِإلَى َشفَ ِة ِ ِ
ب َيأْ َذ ُن لِلِ َس ِ
ان فَ َس ٍاد".
آية ( " -:)4ا ْلفَاع ُل َّ َ ْ
اإل ثْمَ ،وا ْل َكاذ ُ
اإلنسان الشرير يعطي أذنه لألقوال الشريرة وي ِجد فيها لذة ،والكاذب يميل لمن يخدعه
كذباً .والنفس الظالمة تنسجم مع من هم على شاكلتها (إر + 21::حز3 + 31تي.)1 ، 2:1
آية (5" -:)5ا ْل ُم ْستَ ْه ِزئُ ِبا ْلفَ ِق ِ
ان ِب َبلِ َّي ٍة سَ َيتََب َّأرُ".
ير ُي َع ِِّي ُر َخالِقَ ُه .ا ْلفَ ْر َح ُ
س يتب أر= ال ينجو من العقاب .الفرحان ببلية غيره سيجازيه هللا (عوبديا.)1:-13
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6
ِ
ِ
اج ُّ
اؤ ُه ْم" .
الش ُي ِ
آب ُ
ينَ ،وفَ ْخ ُر ا ْل َبن َ
وخ َب ُنو ا ْل َبن َ
آية ( " -:)6تَ ُ
ين َ
صورة حلوة يفرح بها هللا فالشيو يفرحون ببني بنيهم واألحداث يوقرون الكبار ويطيعونهم.
7
الس ِ
الش ِر ِ
َح َرى َشفَ ُة ا ْل َك ِذ ِب ِب َّ
َح َم ِ
يف!"
ق َشفَ ُة ُّ َ
آية ( " -:)7سَ تَلِ ُ
وددَ .ك ْم ِباأل ْ
يق ِباأل ْ
شــفة الســودد= شاافة الفضاال أو الكااالم بالمسااتقيماي .ومعنااى الكااالم أنااه إن كانااي شاافة الفضاال ال تليااق باااألحمق

فب اااألولى ج ااداً ال يلي ااق بالشا اريي أن يك ااذب .ف اااألقوال الحس اانة ال تتف ااق م ااع ش اافة الل اايم فأعمال ااه تن اااقض أقوال ااه

(1صم .)13-13:13وهكذا ال يليق بالشريي الكذب.

ِ 8
َّه تُ ْفلِ ْح" .
يم ِفي َع ْي َن ْي قَا ِبلِ َهاَ ،ح ْيثُ َما تَتََوج ُ
آية ( " -:)8ا ْل َهد َّي ُة َح َجٌر َك ِر ٌ
هنا ال يتكلم عن الرشوة ،بل هدية المحبة والتي تؤصل المحبة بين الطرفين.
9
ق بي َن األَص ِدقَ ِ
ِ
اء".
آية (َ " -:)9م ْن َي ْستُْر َم ْعص َي ًة َي ْطلُ ِب ا ْل َم َح َّب َةَ ،و َم ْن ُي َك ِِّرْر أ َْم ًار ُيفَِِّر ْ َ ْ
ْ
من يستر على معصية أخيه يتشبه باهلل (أبو مقار) .ومن يكرر سقطة اآلخرين أي يذيعها ويعلنهاا يتمثال باذبليس

(المشتكي) .ومثل هؤالخ يفرقوا األصدقاخ.

آية (31" -:)31اَس ْن ِتهار ي َؤِثِّر ِفي ا ْلح ِك ِيم أَ ْكثَر ِم ْن ِم َئ ِة ج ْل َد ٍة ِفي ا ْلج ِ
اه ِل" .
َ
َ
َ
َ
َُ ُ ُ
الحكيم لو أنبته بلطي لن يكي عن تأنيب ذاته (داود)  ،والجاهل مهما جلدته لن يتوب (فرعون).
33
ِ
ول قَ ٍ
اس".
آية ( " -:)33اَ ِِّ
ب التَّ َم ُّرَد فَ ُي ْطلَ ُ
ير ِإ َّن َما َي ْطلُ ُ
لش ِِّر ُ
ق َعلَ ْيه َر ُس ٌ
الشرير يزعجه كب جماحه عن طريق أي سلطة شرعية لذلك يتمرد على السلطة القا ماة ويغادر ويعصاي .ولاذلك

يجااب أن يعاماال بقسااوة .الرســـول القاســـي= الرسااول بمعنااى مرساال ،هااو مرساال القضاااخ أو الحاااكم الااذي يرسااله

لتأدي ااب المتم اارد .والشا ارير ال ااذي يتم اارد عل ااى هللا يؤدب ااه هللا برس ااول ق ا ِ
ااس فباب اال كان ااي رس ااول ق اااس ض ااد يه ااوذا
(مز )13:18وهللا يسم للشيطان بأن يؤدب األشرار (1كو. ): : :
ان ُد َّب ٌة ثَ ُكول وسَ ج ِ
آية (32" -:)32لِيص ِاد ِ
ف ِ
اه ٌل ِفي َح َماقَ ِت ِه".
اإل ْن َس َ
ٌ َ َ
ُ َ
اإلنسان الجاهل الشهواني يكون كدبة فقدي أوالدها ال يمكن وقفها ،وهكذا كال غضاوب يشاتهي اإلنتقاام .ونالحاظ
أن الغضب هو نوع من الجنون المؤقي .والدبة الثكلي خطر جداً.

ازي َع ْن َخ ْي ٍر ِب َش ِّر لَ ْن َي ْب َر َح َّ
آية (َ 33" -:)33م ْن ُي َج ِ
الش ُّر ِم ْن َب ْي ِت ِه" .
السيي لم يفارق بيي داود ألنه كافأ أوريا األمين ش اًر .واليهود عوقبوا بسبب صلبهم المسي .
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ِ ِ34
ق ا ْلم ِ
اء ا ْل ِخ َ ِ ِ
اص َم ُة اتُْرْك َها".
اء ،فَقَ ْب َل أ ْ
َن تَ ْدفُ َ
ق ا ْل ُم َخ َ
آية ( " -:)34ا ْبت َد ُ
صام إ ْطالَ ُ َ
بدخ النزاع يشبه بفتحة صغيرة حدثي في سد ،ففاي بادايتها يمكان وقاي إنادفاع المااخ بحصااة صاغيرة ،ولكان تركهاا
واهمالها يتسبب في إنادفاع المااخ منهاا  ،وبالتاالي تازداد الثغارة إتسااعاً ،إلاى أن تجاري الميااه المندفعاة كال ماا فاي

طريقهااا .وهكااذا كاال نازاع وخصااام يسااهل عالجااه فااي بدايتااه باعتااذار رقيااق وهااذا يمنااع ساانواي ماان األلاام والخصااام
والحزن (أي.)3::1

35
ِ
ِ
ب" .
يء ِكالَ ُه َما َم ْك َرَه ُة َّ
الر ِِّ
ب َو ُم َذ ِّن ُ
آية (ُ " -:)35م َب ِِّرئُ ا ْل ُمذْن َ
ب ا ْل َب ِر َ
هللا يطلاب شااهادة الحاق .والمسااي لاام يبر ناا ماان ذنوبنااا باال ثماان بال دفااع دمااه ثمنااً .وهااذه اآليااة انطبقاي تمامااً فااي

موقي بيالطس من المسي ومن باراباس.

ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ 36
س لَ ُه فَ ْه ٌم؟ "
آية ( " -:)36ل َما َذا في َيد ا ْل َجاه ِل ثَ َم ٌن؟ أَسقْت َناء ا ْلح ْك َمة َولَ ْي َ
هااذا يعنااي أن الجاهاال ال يمكنااه أن يقتنااي الحكمااة بمالااه أو ثروتااه ،حتااي لااو فاارض وامتلااك الثااروة فلاان يحاااول أن
يبحث عن الحكمة  ،مادام قلبه منحرفاً وال يطلبها بصدق .واإلنسان ال يعري الحق إال بسلوكه فياه وبقلاب يطلباه
بذخالص وليس بالمال .ولكننا نالحظ هنا أن الحمقي لهم مال ،والمال وزنة سيحاسبنا هللا كياي أنفقناهاا (سايمون

الساحر).
ب ِفي ُك ِل وق ٍ
آية (37" -:)37اَ َّ ِ
لشد ِ
َّة ُيولَ ُد".
يق ُي ِح ُّ
ْت ،أ َّ
َما األَ ُخ َفلِ ِِّ
لصد ُ
ِّ َ
هذه عن المسي الذي أحبنا دا ماً فولِد كأ لنا ليخلصنا من شدتنا .وهو صديق لكل متألم.
38
ضم ُن ص ِ
ان َّ ِ
ِ
ص ِف ُ ًّ
ض َما ًنا".
آية ( " -:)38اَ ِإل ْن َس ُ
اح َب ُه َ
ص ا ْلفَ ْهم َي ْ
ق َكفا َوَي ْ َ َ
الناق ُ
راجع إصحاح ( .):ووضعي اآلية هنا بعد موضوع الصداقة ،حتى ال تستغل الصداقة في الضمان.

ب ا ْلمع ِ
ِ 39
ـب ا ْل ِخص ِ
ـب ا ْل َك ْس َـر21 .ا ْل ُم ْلتَ ِـوي ا ْل َق ْل ِـب سَ َي ِج ُـد
ص َـي ِة ُم ِح ُّ
ـام .ا ْل ُم َعلِِّـي َب َاب ُ
اآليات (ُ " -:)21-39مح ُّ َ ْ
ـه َي ْطلُ ُ
َ
ِ
ب اللِِّ َس ِ
السو ِء" .
ان َيقَعُ ِفي ُّ
َخ ْي ًراَ ،وا ْل ُمتَ َقلِّ ُ
من يحب المعصية يجد لذة في الخصام ،ومن يخاصم فهو محب للمعصية .واألسوأ هو

مان يخاصاام وهااو يا َّادعى أنااه يبحاث عاان الحااق ويسااعى وراخه .المعلــى بابــه= المتعجااري .يطلــب الكســر= فهااو إذ
يتشامي يكرهه النااس ويكساره هللا .وهكاذا كال ذي قلاب ملتاو أو لساان غااش حاقاد .بال المتعجاري يثيار مان حولاه
فيخططوا لهدمه بسبب تشامخه وهللا يسم لهم لتأديبه .أما أوالد هللا الطا عين للوصية فقلبهم مملوخ سالما ومحبة

ال يميلون للخصام بل للتسام .
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آية (23" -:)23م ْن يلِ ُد ج ِ
َح َم ِ
ق".
اهالً َفلِ َح َزِن ِهَ ،وسَ َي ْف َر ُح أ َُبو األ ْ
َ َ َ
داود لم يفرح قطعاً ال بذبشالوم وال بأمنون.
22
ف ا ْل َع ْظ َم".
ب ا ْل ِج ْس َمَ ،و ُّ
وح ا ْل ُم ْن َس ِحقَ ُة تُ َج ِفِّ ُ
ب ا ْلفَ ْر َح ُ
الر ُ
ان ُيطَ ِِّي ُ
آية ( " -:)22ا ْل َق ْل ُ
الحزن يهدم صحة الجسد .أما الممتلا من روح هللا يمتلا فرحاً ويص جسمه.
23
ض ِ
اء" .
ير َيأْ ُخ ُذ َّ
آية (ِِّ " -:)23
ض ِن لِ ُي َع ِِّو َج طُُر َ
الر ْش َوةَ ِم َن ا ْل ِح ْ
ق ا ْلقَ َ
الش ِِّر ُ
القاضي الذي يقبل رشوة من مذنب سيكون مديوناً لاه وسايعوج القضااخ .ويساميها مـن الحضـن= ألناه يأخاذها فاي

السر وليس في العلن وكأنه يخب ه حتى عن ضميره (داخل حضنه).

ِ
ِ ِ
ِ 24
ِ
ْصى األ َْر ِ
ض".
آية ( " -:)24ا ْلح ْك َم ُة ع ْن َد ا ْلفَ ِهيمَ ،و َع ْي َنا ا ْل َجاه ِل في أَق َ
من يطلب الرب يجد الحكمة بسهولة فهى فى تنفيذ وصاياه .ومن ينفذ وصايا هللا يمتلا بالروح  ،والروح هو روح
الحكمااة  .أمااا الجاهاال ألنااه ال يطلااب الاارب يااذهب فيبحااث عنهااا حتااى أقصاااخ األرض ووراخ كاال مااذهب فلساافي

(3تااي )2:1،1وقطعااً لاان يجاادها .بينممااا هااي فااي متناااول يااده (تااث .)11-11:23فماان يااذهب بعيااداً يضاال نفسااه
بينما هو يبحث عن حكمة نفسانية عالمية.

25
اهل َغم ألَِب ِ
ِ
يهَ ،و َم َرَارةٌ لِلَِّتي َولَ َدتْ ُه.
آية (" -:)25
ْ
اسب ُن ا ْل َج ُ
26
ِ
الشرفَ ِ
ِ
ام ِة" .
اء أل ْ
س ِب َح َس ٍنَ ،و َكذلِ َا َ
آية ( " -:)26أ َْي ً
َج ِل ْ
ض ْر ُ
يم ا ْل َب ِريء لَ ْي َ
ب ُّ َ
اسستقَ َ
ضا تَ ْغ ِر ُ
تغريم البريء= الحكم الظالم على األبرياخ يبغضه هللا .ضرب الشـرفاء ألجـل اسسـتقامة= الشارفاخ تتارجم األماراخ

أوالد الملوك وهؤالخ ال يص ضربهم إحتراما ألبيهم الملك ونالحظ  )1 -:بهذا يجب على الملك أن يحسن تربياة
أوالده  )3 .نحن كاأوالد لملاك الملاوك يجاب أن نادقق فاى كال تصاري حتاى ال نكاون ساببا فاى إهاناة تلحاق بذسام

إلهنا فليس حسن أن يهان أوالد هللا بسبب أخطا هم  )2 .هذا أيضااً يبغضاه هللا أن يضارب المساتقيم الشاريي باال

سبب حقيقى ولكن بغرض إخافة الناس فال يخط وا  )1 .وتفهم أيضاً بأن األشرار يتمردون على الحاكم المساتقيم
كما تمرد إبشالوم على أبيه داود البار .

28
27
ِ
ـب
ـور الـ ُّـر ِ
ـق ِإ َذا َسـ َـك َ
َح َمـ ُ
اآليــات (ُ " -:)28-27ذو ا ْل َم ْع ِرفَـ ِـة ُي ْب ِقــي َكالَ َمـ ُ
وحَ .بـ ِـل األ ْ
ت ُي ْح َسـ ُ
ـهَ ،وُذو ا ْلفَ ْهــم َوقُـ ُ
ِ
ِ
يما".
يماَ ،و َم ْن َ
ض َّم َشفَتَ ْيه فَ ِه ً
َحك ً
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األحمق يتكلم كثي اًر ،فذذا سكي يعتبر هذا حكمة فبسكوته لن تظهر حماقته بل ستكون له فرصة أن يسمع

الحكماخ فيتعلم منهم .أما الحكيم فال يتكلم كثي اًر وأخالقه هاد ة= وقور الروح.
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اإلصحاح الثامن عشر

عودة للجدول

3
ِ
ورٍة َي ْغتَاظُ" .
آية ( " -:)3ا ْل ُم ْعتَ ِز ُل َي ْطلُ ُ
ب َش ْه َوتَ ُهِ .ب ُك ِّل َم ُش َ
هناك من يعتزل الشر واألشرار حتى ال يصيبه ضرر .أما الشرير فهاو يعتازل القديساين ألناه ال يحتمال أن يسامع

من يوبي ويدين خطاياه وشهواته (يه .)13هؤالخ ليس لهم الروح القدس.
اهل سَ يس ُّر ِبا ْلفَهِم ،بل ِب َك ْش ِ
ِ 2
ف َق ْل ِب ِه".
آية ( " -:)2اَْل َج ُ ُ َ
ْ َْ
الجاهل ال ي َّسر بطرق هللا ،بل يدعي أنه هكذا ليكون له ك ارماة وساط األشاخاص الاروحيين .وتجاد مثال هاذا ياتكلم
كثي اًر عن خبراته الروحية والصلواي التي يصليها والكتب التي يقرأها.

3
ِ
ضاَ ،و َم َع ا ْل َه َو ِ
ان َع ٌار".
اء ِِّ
اسحتقَ ُار أ َْي ً
اء ْ
ير َج َ
آية (ِ " -:)3إ َذا َج َ
الش ِِّر ُ
إذا وصل الشرير إلى مجلس ،يأتي ومعه كلماي اإلحتقار واإلستهزاخ هلل ولمن يسلك في طريقه ولخداماه بال بكال

أحد وبكل شا .وهؤالخ سايهانون ألن هللا سايهينهم وسايجلبون العاار علاى أنفساهم وعاا التهم وعلاى مان يعرفاونهم،

ب اال أن س اامعة الشا ارير س ااي ة حت ااى وس ااط األشا ارار" .إن ااى أك اارم ال ااذين يكرم ااوننى  ،وال ااذين يحتقرونن ااى يص ااغرون"

(1صم. )23 : 3
4
ات فَِم ِ
اإل ْن َس ِ
ق" .
ان ِم َياهٌ َع ِميقَ ٌةَ .ن ْبعُ ا ْل ِح ْك َم ِة َن ْهٌر ُم ْن َد ِف ٌ
آية (َ " -:)4كلِ َم ُ
قارن هذه اآلية بما ورد في (يو .)28 ، 21:1فالمملوخ من الروح القدس تفيض منه الحكمة  .وسليمان هنا يشبه

كلماي اإلنسان الحكيم بأنها مياه عميقة ال تنضب وصادرة من نبع حكمة هو قلب الحكيم .وهاي ميااه نباع جااري

أي نقية منعشة مفيدة تروي كل ظمآن وتعطيه حياة.

5
ض ِ
ير لَيس حس ًنا ِإل ْخ َ ِ ِ
الص ِِّدي ِ
اء".
آية (َ " -:)5رفْعُ َو ْج ِه ِِّ
ق ِفي ا ْلقَ َ
طاء ِّ
الش ِِّر ِ ْ َ َ َ
هللا ال يقبل الظلم في القضاخ واظهار البرئ أنه خاطا لمحاباة الغني لغناه أو لمركزه ،ففي هذا إهانة هلل العادل.

اخالَ ِن ِفــي ا ْل ُخصــوم ِة ،وفَمــه يـ ْـدعو ِبضــرب ٍ
ات7 .فَــم ا ْلج ِ
اهـ ِـل تُـ َـد ِ
اآليــات (َ 6 " -:)8-6ش ـفَتَا ا ْلج ِ
ـه،
اهـ ِـل َم ْهلَ َك ـ ٌة لَـ ُ
ُ َ
ُ َ َ ُ َُ ُ
َ
َ ََ
َو َشفَتَاهُ َشر ٌا لِ َن ْف ِس ِهَ 8 .كالَم َّ
الن َّم ِام ِم ْث ُل لُقٍَم ُح ْل َوٍة َو ُه َو َي ْن ِز ُل ِإلَى َم َخ ِاد ِع ا ْل َب ْط ِن" .
َ
ُ
هذه اآلياي ضد كل كلمة بطالة ففي ( ):نجد الجاهل المستعد دا ماً للدخول في أي خصومة ويقول كاالم بجهال
وبال حكمة فيلهاب الموقاي ،وربماا كلمااي مان ناوع طلاب الثاأر أو العقوباة أو االنتقاام ،هاي كلمااي تهياي = فمـه

يــدعو بضــربات .وفااي ( )1نجااد أن كااالم الجاهاال قااد يكااون مهلااك لااه فهااو قااد يتااورط بذندفاعااه ويهاادد هااذا أو ذاك
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ويصااب خصااماً ألحااد األط اراي .وفااي ( )8صااورة أخاارى للكااالم الباطاال وهااي الاانم أي إذاعااة أس ارار تاادمر ساامعة

صاحبها .وكلماي النم تكون حلوة في فم قا لها ،ي َّسر بذذاعتها ولكنها كأقراص السم المغطى بالسكر طعمهاا حلاو
في الفم ولكن متى وصلي للمعدة فهي قاتلة= مخادع البطن= بعد جلسة النم حين يستيقظ الضمير يكون ما قيل

مؤذي جداً لضمير النمام بعد أن كان حلواً في فمه.
9
اخي ِفي عملِ ِه ُهو أَ ُخو ا ْلمس ِر ِ
ضا ا ْلمتَر ِ
ف".
ُْ
َ
آية ( " -:)9أ َْي ً ُ َ
ََ
المت ارخ ااي يض اايع وقت ااه والمس ااري يض اايع مقتنيات ااه ومال ااه  ،وكالهم ااا ذاه ااب للفق اار .والترجم ااة األدق لآلي ااة هك ااذا

"المتراخي في عمله هو أيضاً أخو المسري".
31
صين ،يرُكض ِإلَي ِه ِ ِ
ِ
يق َوَيتَ َم َّنعُ" .
آية (ِ " -:)31ا ْس ُم َّ
الص ِّد ُ
ب ُب ْر ٌج َح ٌ َ ْ ُ ْ
الر ِِّ
ِّ
اســم الــرب= أي نلجااأ للاارب نسااتنجد بااه مسااتخدمين اساامه القاادوس ونسااتغيث بااه (فااي .)1 ، ::1والبااار بذيمانااه

وصالته واستخدامه الدا م إلسم يسوع يجري نحو هللا كمدينة ملجأ يشعر فيها باالطم نان  ،لذلك فكثير من األباخ

ينص باستخدام صالة يسوع دا ماً وهي "يا ربي يسوع المسي ارحمني أنا الخاطا"  .واألبرار يهربون من شارور

العاالم ويحتماون فااي اسام يسااوع المساي مسالمين لااه كال حياااتهم فيجادون ساالماً واطم نااان كمان فااي بارج حصااين.
واسم هللا له القدرة غير المحدودة علي أن يحفظ من يلجأ اليه ( يو ) 11 : 11

ِ
آية (33" -:)33ثَروةُ ا ْل َغ ِن ِي م ِدي َنتُ ُه ا ْلح ِ
صي َن ُةَ ،و ِم ْث ُل ُس ٍ
ص ُّو ِرِه".
َ
ور َعال في تَ َ
َْ
ِّ َ
هاذه حالاة عكسااية لماا سابق فااي آياة ( )13فاانحن هناا نجاد غنيااً يجهال أن إساام الارب بارج حصااين  ،فاال يفكاار أن
يلجأ هلل  ،ويتصور لجهله أن غناه هو حصنه ،ولكن الغناي أو المركاز أو الواساطة أو القاوة البشارية هاي حصاون

غير منيعة سرعان ما تنهار فهي مبنية على الرمل "يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك  +لو + 31::مر31:13

 +مي .)33 ، 13::وقارن مع رسالة السيد المسي لمالك كنيسة الودكية (رؤ . )2
32
ب ِ
اإل ْن َس ِ
اضعُ" .
ام ِة التََّو ُ
آية ( " -:)32قَ ْب َل ا ْل َك ْس ِر َيتَ َك َّب ُر َق ْل ُ
انَ ،وقَ ْب َل ا ْل َك َر َ

هللا يخفض المتكبر ويرفع المتضع فتكون له كرامة .والكبرياخ سبب الخراب.
33
َن َي ْس َم َع ُهَ ،فلَ ُه َح َماقَ ٌة َو َع ٌار".
يب َع ْن أ َْم ٍر قَ ْب َل أ ْ
آية (َ " -:)33م ْن ُي ِج ُ
األحكام الطا شة المتسرعة بذندفاع تعرض صاحبها للعار بعد فحص األمر بدقة.
34
وح ِ
اإل ْن َس ِ
ورةُ فَ َم ْن َي ْح ِملُ َها؟"
َما ُّ
ض ُه ،أ َّ
ان تَ ْحتَ ِم ُل َم َر َ
الر ُ
آية (ُ " -:)34ر ُ
وح ا ْل َم ْك ُس َ
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إذا امتأل إنسان من الروح القدس امتأل فرحاً ومثل هذا اإلنسان تصير روحه نشطة قوية بل تساند ضاعي جساده،

أمااا حاماال الهاام فهااو بااال رجاااخ فماان يساانده؟! .فااالفرح الااذى يعطيااه المسااي الينزعااه أحااد حتااى األماراض (يااو: 1:
 . )33لااذلك علينااا أن نجاهااد اآلن ونحاان أصااحاخ لنختباار حااالوة العش ارة مااع المسااي  ،فااذذا جاااخ الماارض نجاارى
على المسي الذى إختبرنا حاالوة تعزياتاه فلان نخارج فاارغين بال فارحين  .أماا مان ال يعاري تنكسار روحاه ماع أى

تجربة .

والجااروح الخارجيااة يحتملهااا اإلنسااان إذا كانااي الاانفس فااي حالااة فاارح .أمااا لااو غضااب هللا علااى اإلنسااان بساابب

خطيته ،أو لو دخل اإلنسان في حالة يأس من رحمة هللا أو الخالص من أي تجربة تكت ب النفس.

35
ِ ِ
ِ
ب ِع ْل ًما" .
ب ا ْلفَ ِهيم َي ْقتَني َم ْع ِرفَ ًةَ ،وأُ ُذ ُن ا ْل ُح َك َماء تَ ْطلُ ُ
آية (َ " -:)35ق ْل ُ
الحكيم يطلب المعرفة ويسعى إليهاا لاذلك يحصال عليهاا .فهاو لاه رغباة قلبياة أن يسامع وماا يسامعه ينفاذه ،وهللا ال
يرجع من يطلب فارغاً .الحكيم إذا سمع ي ْد ِخ ْل الكالم لقلبه ويحتفظ به.

يه ِإلَى أَم ِام ا ْلعظَم ِ
ان تُر ِحب لَ ُه وتَه ِد ِ
آية (َ 36" -:)36ه ِد َّي ُة ِ
اء".
اإل ْن َس ِ َ ِّ ُ َ ْ
ُ َ
َ
من يريد أن يقابل عظيماً يعطي هدايا لمرؤوسيه فيساهلوا لاه مأموريتاه .وهنااك قاول ار اع للقديساة الشاهيدة دمياناة.
ففي أثناخ عذاباتها وشفاخ هللا العجيب لها وفرحها بهذه العذاباي كان الجنود الذين يرونها يؤمنون فيقتلهم األمير،

ومرة قال لها األمير أال تخجلين فكل هؤالخ ماتوا بسببك فاردي علياه الشاهيدة "أناي حينماا تاذهب لملكاك ترسال لاه
هدايا قبل أن تصل وهكذا أفعال ماع ملكاي المساي فكال هاؤالخ الشاهداخ هام هادايا تفارح قلباه" وكال خادام هللا الاذين

يخدمون أوالده يقدمون هدايا هلل هي القلوب التا بة .وهناك من يفهم هذه اآلية أنها عن الرشوة التي تعوج القضااخ

 ،والتفسير األول أدق.

37
ِ
ِ
ِ
ص ُه" .
آية ( " -:)37اَأل ََّو ُل في َد ْع َواهُ ُمحق ،فَ َيأْتي َرِفيقُ ُه َوَي ْف َح ُ
قااارن مااع آيااة ( )12والمعنااى أن ال تساامع ماان طااري واحااد وتحكاام ،باال األحساان أن نساامع الط ارفين ون اواجههم.

فاإلنسان تعود أن يلقي اللوم على اآلخرين منذ فعلها آدم مع هللا نفسه .فمن تسمعه أوالً تظان أناك قاد عرفاي مناه

كل الحق ولكن إذا أتى الطري اآلخر وفند ما سمعته من الطري األول قد يظهر أن الطري األول هو الخاطا.

يفحصه = يكشي خداعه

آية (38" -:)38اَْلقُرع ُة تُب ِطِّل ا ْل ُخص ِ
ْوي ِ
ِ
اء".
ومات َوتَ ْفص ُل َب ْي َن األَق ِ َ
ُ َ
َْ َ ُ
إلقاخ القرعة يمنع الخصوماي .وكاني القرعة عند اليهود طريقة للرجوع إلى هللا ليختار .
39
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ات َك َع ِ
ض ِة َق ْل َع ٍة".
اص َم ُ
ار َ
آية ( " -:)39اَألَ ُخ أ َْم َنعُ م ْن َمدي َنة َحصي َنةَ ،وا ْل ُم َخ َ
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هناااك ماان يفهاام هااذه اآليااة علااى أنهااا تعنااي اإلخااوة المتحااابين المتحاادين .ولكاان الاابعض اآلخاار يفهمهمااا بااالعكس

خصوصاً أن نصي اآلية الثاني يتكلم عن المخاصماي ،وهؤالخ يفهمونهاا باأن اإلخاوة إذا تخاصاموا يصاعب حال
المش اااكل بي اانهم ويكون ااون ف ااي مخاص ااماتهم كقلع ااة مغلق ااة بب اااب ل ااه عارض ااة .والا ارأي األول يفس اارها ب ااأن اإلخ ااوة
المتحابين هم كقلعة في اتحادهم ضد من يخاصمهم .المهم أن كال الرأيين صحي  .وبالنسبة للرأي الثاني فيجب

حل المشااكل باين اإلخاوة قبال أن تتفااقم وتصاب عسايرة وتصاب القلاوب كقلعاة مغلقاة .فاإلهانااي المتبادلاة تجعال
وكل منهم ينغلق بسبب كبريا ه المجروحة.
الثقة تنعدم فتتقسى القلوب ٌ
23
اآليات (ِ 21" -:)23-21م ْن ثَ َم ِر فَِم ِ
اإل ْن َس ِ
ت َوا ْل َح َياةُ ِفي َي ِد
ان َي ْش َبعُ َب ْط ُن ُهِ ،م ْن َغلَّ ِة َشفَتَ ْي ِه َي ْش َبعُ .اَْل َم ْو ُ
ان ،وأ ِ
ِ
ون ثَ َم َرهُ" .
َح َّب ُ
اؤهُ َيأ ُْكلُ َ
اللِّ َس ِ َ

ماان ياازرع بشاافتيه با اًر وسااط الناااس يحصااد غلااة وفيارة ماان الفاارح .وزرع الباار هااو كااالم هللا الااذي يقااود أناااس للتوبااة
ويقااود آخارين ألن يعرفاوا هللا أو يتصااالحوا معااه ويقااود آخارين ألن يصااطلحوا معااً .هنااا يتحااول زارع الباار لمصاادر

حياة يفرح اآلخرين ومن ثام يفارح هاو ويشابع بخدمتاه  .والعكاس فااألحمق ينشار موتااً باين النااس وخصااماً وبطناه

تشبع م ار اًر .والبطن هنا إشارة للضمير الاذي يفارح ويساتري إذا تكلام اإلنساان حساناً فال ارحاة الداخلياة النفساية التاي

نشعر بها تعتمد على شهادة ضميرنا.

22
ِ
ِ
ب" .
ضى ِم َن َّ
ال ِر ً
الر ِِّ
آية (َ " -:)22م ْن َيج ُد َز ْو َج ًة َيج ُد َخ ْي ًار َوَي َن ُ
الزوجااة الصااالحة هااي ماان عنااد الاارب ،باال هااي برهااان علااى رضااى الاارب عاان الشااخص .وعلااى الرجاال الااذي يجااد

زوجة صالحة أن يشاكر هللا علاى عطيتاه ،فالزوجاة الصاالحة تقاود رجلهاا لحيااة صاالحة بال لخاالص نفساه .لاذلك

ماان المهاام أن يساابق االختيااار الصااالة والصااوم وطلااب اإلرشاااد ماان هللا .ولنثااق أن هللا إذا أراد بعااد ذلااك سيسااهل

الطريق.

23
ٍ
ِ
َّ
يرَ ،وا ْل َغ ِن ُّي ُي َج ِ
ب ِب ُخ ُشوَن ٍة".
آية (ِ " -:)23بتَ َ
او ُ
ض ُّر َعات َيتَ َكل ُم ا ْلفَق ُ
ه ااذه حقيق ااة واقع ااة لألس ااي ولك اان ل اايعلم الغن ااي أن عين ااي هللا ت اارى ظلم ااه ألخي ااه الفقي اار .أم ااا الفقي اار فف ااي حالت ااه

المتواضعة يتعلم أن يكون متواضعاً ويتكلم بأسلوب فيه تضرع وتوسل ومثل هذا من السهل أن يصلي هلل فيتقرب
من عرش النعمة ،أما الغني المتكبر الذي تعود أن يتكلم بعني ال يستطيع أن ينكسر أمام هللا في الصاالة ولانعلم

أننا كلنا فقراخ أمام عرش النعمة اإللهية.

ِ 24
ِ
َص َح ِ
َخ".
ق ِم َن األ ِ
وج ْد ُم ِحب أَْل َز ُ
ب َن ْف َس ُهَ ،ولك ْن ُي َ
آية ( " -:)24اَْل ُم ْكث ُر األ ْ
اب ُي ْخ ِر ُ
المقصود باألصحاب الذين هم من العالم ومعرفتهم مضيعة للوقي ،وبكثرة الوال م والهدايا التي تفوق ميزانياي

األسرة تخرب ميزانياي األسرة ،وقد يكونوا هم األصدقاخ البطالون الذين يعلمون اإلنسان طريق الشر .أما المحب
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األلزق من األخ فهو المسي الذي في القرب منه السالم والفرح .وهناك أصدقاخ يتركون اإلنسان لو افتقر
(أصدقاخ االبن الضال) أما المسي فهو الصديق الوفي في أثناخ الضيقة "إدعني وقي الضيق".
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اإلصحاح التاسع عشر

عودة للجدول

2
الشفَتَي ِن و ُهو ج ِ
ِ
ِِ
اآليات (3" -:)3-3ا ْلفَ ِقير َّ ِ
ضـا َك ْـو ُن َّ
الـن ْف ِ
س ِبـالَ َم ْع ِرفَ ٍـة
اه ٌل .أ َْي ً
السال ُا ِب َك َماله َخ ْيٌر م ْن ُم ْلتَ ِوي َّ ْ َ َ َ
ُ
3
ق َق ْل ُب ُه" .
الر ُج ِل تُ َع ِِّو ُج طَ ِريقَ ُهَ ،و َعلَى َّ
س َح َس ًناَ ،وا ْل ُم ْستَ ْع ِج ُل ِب ِر ْجلَ ْي ِه ُي ْخ ِطََُ .ح َماقَ ُة َّ
ب َي ْح َن ُ
الر ِِّ
لَ ْي َ

نجد هنا مقارنة بين طريق الحق وطريق العناد والجهل .وخير لفنسان أن يسلك باستقامة وهاو فقيار مجهاول مان

أن يكون غنياً لكنه جاهل ل يم شرير .فالفقير السالك باستقامة سيكون محبوباً من الناس وله بركة ونعمة من هللا.
أما الغني الذي له لسان ملتو وشرير فلن يجد من يحبه ولن يجد بركة من هللا .وفي ( )3يتكلم عمن يسالك بادون

معرف ااة ،ول اايس حسا ااناً لفنس ااان أن ينا اادفع ويس االك فا ااي طري ااق ب اادون معرفا ااة واال سيكتش ااي ما ااؤخ اًر أن ااه أخطا ااأ =

المستعجل برجليه يخطأ= من يسلك منادفعا باال معرفاة  .بال أن الانفس التاي باال معرفاة لان تتمياز عان الحيوانااي
(مز .)33:13والنفس هي من هللا فأن تبقي النفس بال معرفة هلل فهذا خطر علاى الانفس وشار عظايم لهاا بال هاو
حكم بالموي عليهاا ومان لايس لاه معرفاة ينادفع فاي تصارفاته وق ار ارتاه وبالتاالي يخطاا ولألساي فاذن الجاهال حاين

يكتشي أنه أخطأ في ق ارره عوضاً عن أن يتوب ويطلاب مان هللا أن يصال ماا أفساده هاو بقا ارره نجاده يخاصام هللا

= على الرب يحنق قلبه .فهو يثور على هللا كأن هللا هو السبب فيما وصل إليه.

آية (4" -:)4اَْل ِغ َنى ي ْك ِثر األَصحاب ،وا ْلفَ ِقير م ْنفَ ِ
ص ٌل َع ْن قَ ِري ِب ِه" .
ُ ُ
ْ َ َ َ ُ ُ
لألسااي فااذن العااالم الااذي نعاايش فيااه هااو عااالم نفعااي خااال ماان المشاااعر الطيبااة ،نجااد فيااه أن الغنااي يشااتري بمالااه
القضاخ ،بل يصنع له أصحاب على األرض ينتفع منهم لزيادة ثروته ،وهناك من ال يرتبط ساوى باألغنيااخ لينتفاع

منهم .ولكن هناك أغنياخ حكماخ يشترون أصدقاخ سما يين بمال الظلم (مثل وكيل الظلم) ولنعلم أن المسي أحبنا
وارتبط بنا ونحن فقراخ خطاة بل كنا ال نحبه وال نعرفه ،وعلينا أن نحبه اآلن فهو الغني.

آية (َ 5" -:)5ش ِ
َك ِاذ ِ
اه ُد ُّ
الز ِ
يب سَ َي ْن ُجو" .
ور سَ َيتََب َّأرَُ ،وا ْل ُمتَ َكِلِّ ُم ِباأل َ
قاد يفلاي الكااذب أو شااهد الازور ولكان هاذا يكاون لوقاي قصاير ثام يظهار الحاق وكال معصاية تناال مجاازاة عادلااة

حتى هنا على األرض.

ِ 6
ِ
ون و ْج َه َّ ِ
ِ
ط َاياُ 7 .ك ُّل ِإ ْخ َوِة ا ْلفَ ِق ِ
ضوَن ُه،
ب لِ ِذي ا ْل َع َ
ير َ
ير ُي ْب ِغ ُ
صاح ٌ
الش ِريفَ ،و ُكل َ
ون َي ْستَ ْعطفُ َ َ
اآليات (َ " -:)7-6كث ُ
ون َع ْن ُه! َم ْن َيتْ َبعُ أَق َْواسً فَ ِه َي لَ ُه".
َص ِدقَ ُ
اؤهُ َي ْبتَِع ُد َ
يأ ْ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِرِِّ
ارجااع عاادد ( )1ولنااذكر أن المسااي عاااش كواحااد ماان الفقاراخ وسااماهم إخوتااه .يبغضــونه= األصاال العبااري يحتماال
القااول ياابغض ويحتماال ترجمتااه يحبونااه أقاال والمعنااى أن الفقياار ساايتركه أصاادقاؤه ويهجرونااه .ولكاانهم يلتص ااقون

باألغنياخ طمعاً في عطاياهم أو اإلستفادة منهم (هل نلتصق باهلل الغني والذي يعطي بسخاخ وال يعيِر) .وان كان
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اإلنساان ألجال مصالحته يخادم الغنااي فكام بااألولى عليناا أن نخادم هللا (إش .)1-3:1وكثيــرون يسـتعطفون وجــه

الشريف فهال نساتعطي هللا بتوساالتنا عوضااً عان أن نتوسال للنااس .والمفهاوم مان اآلياة أن الفقيار يالحاق الغناي

ويتوساال لااه .مــن يتبــع أق ـواسً فهــي لــه= هااذه تتاارجم "يالحااق (أصاادقاؤه) بتوسااالته وال يجااد لهاام أث ا اًر" فهــى لــه =
األقاوال كلماااي فااى الهاواخ والشاريي كأنااه لاام يساامع وكااأن الفقياار قااال كلماااي ال مااردود لهااا ،هااو كماان يجاارى وراخ

سراب  ،ظن أن توسالته لها فا دة مع هذا الغنى وهذا لن يحدث  .وتترجم أنه "يالحقهم بأقواله ولكنهم يهجرونه".
وترجمتنااا العربيااة تضاايي لهااذه الترجماااي وتبلورهااا ،فكااون الفقياار يالحااق الغنااي بتوسااالته وأقوالااه وشاارح ظروفااه

والغني يعطيه أقواالً فقط ال تغني وال تسمن من جوع ليس هذا هاو الطرياق الاذي يوصاى باه الكتااب المقادس ،بال

يوصااينا أن نثااق فااي هللا فقااط فوعااوده ال يتركهااا أبااداً .أمااا كوننااا نثااق فااي أقاوال بشاار ،هاام بسااهولة يتركوننااا فكأننااا

نجااري وراخ ساراب ونسااتحق مااا يحاادث لنااا .هــي لــه= أي ماان يصاادق وعااود البشاار التااي ال تزيااد عاان كونهااا أقاوال
ووعود وسراب سيكون له هذا السراب والال شا.
8
ِ
ب َن ْفس ُه .ا ْلح ِ
ِ
ِ
افظُ ا ْلفَ ْهِم َي ِج ُد َخ ْي ًار" .
َ
آية ( " -:)8اَْل ُم ْقتَني ا ْلح ْك َم َة ُيح ُّ َ
الحافظ الفهم= أي يحرسه كما يحرس كن اًز .والسالك باستقامة يكون له سالماً حقيقياً (3تي.)1: ، 11:2

آية (َ 9" -:)9ش ِ
َك ِاذ ِ
اه ُد ُّ
الز ِ
يب َي ْهلِ ُا" .
ور سَ َيتََب َّأرَُ ،وا ْل ُمتَ َكلِِّ ُم ِباأل َ
هذه تشابه آية ( ):مع فارق أن هنا حكم بهالك الشخص يوم الدينونة.
31
ِ
َن يتَسلَّطَ علَى ا ُّلر َؤس ِ
يق ِبا ْلج ِ
ِ
اء!"
اه ِلَ .ك ْم ِباأل َْولَى سَ َيلِ ُ
يق ِبا ْل َع ْبد أ ْ َ َ َ
آية ( " -:)31اَلتََّن ُّع ُم سَ َيل ُ َ
َ
هناا أمارين غيار ال قااين [ ]1أن يانعم جاهال بثااروة فهاو سيضايعها علاى شااهواته فهاو يساا تقاادير كال شاا ،باال إن

الثروة هي شرك للحكيم فكم باألولى الجاهل .واألب الغني إن كان حكيماً ال يترك ثروة كبيرة في يد إبنه الصاغير

حتى ال يفسد ]3[ .أن يتسلط عبد على سيده نتيجة للظروي الغريبة .وكل من كان أصله بسيط إذا تسلط يتحول
إلى طاغية.
الص ْفح ع ْن مع ِ
آية (33" -:)33تَ َع ُّق ُل ِ
اإل ْن َس ِ
ص َي ٍة" .
ان ُي ْب ِطَُ َغ َ
ض َب ُهَ ،وفَ ْخ ُرهُ َّ ُ َ َ ْ
اإلنسان الروحي يتعلم أن يدين نفسه كما قال داود "هللا قال لشمعي اشتم داود" لذلك هو يستطيع أن يضبط نفسه

إذا أخطااأ إليااه أحااد .وكلمااا زادي حكمااة إنسااان تشاابه باااهلل طوياال األناااة وكااان غضاابه أبطااأ .باال أن الوقااي الطوياال
يحاال المشاااكل أو يحاال معظمهااا باإلضااافة إلااى أنااه بمضااي الوقااي يكااون هناااك فرصااة لفحااص األمااور بدقااة وقااد

يكون االنفعال بال مبرر .وفخره الصفح= هو فخر لفنسان أن يصف لمن أساخ إليه متشبهاً بمسيحه.
آية (َ 32" -:)32ك َزمجرِة األ ِ
ض َوا ُن ُه".
ق ا ْل َمِل ِاَ ،و َكالطَّ ِِّل َعلَى ا ْل ُع ْش ِب ِر ْ
َسد َح َن ُ
َ
ْ ََ
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كم ينطبق هذا على المسي ملك الملوك يوم يأتي كديان.
33
الزوج ِة َكا ْلو ْك ِ
ِ
ِ
ِ
ابع".
ف ا ْل ُمتَتَ ِ
اص َم ُ
ات َّ ْ َ
آية ( " -:)33اَ ْ
سب ُن ا ْل َجاه ُل ُمص َ
َ
يب ٌة َعلَى أَِبيهَ ،و ُم َخ َ
الوكف= الماخ المتسااقط كقطاراي مان ساقي غيار محكام أثنااخ وبعاد المطار .ومان ساقفه بهاذا الحاال ال يجاد ارحاة

فهااو ال يسااتطيع النااوم أو الوقااوي أو العماال .وهكااذا ت َّشااب ْه الم ارأة المخاصاامة بهااذا الوكااي لمااا فااي معاش ارتها ماان
إزعاااج وضااجر لرجلهااا .وناارى هنااا ارتباااط بااين االباان الجاهاال والم ارأة كثي ارة الشااجار والخصااام فكث ارة الشااجار بااين
اآلباخ تولد أبناخ غير خاضعين لهم بل ال يحترمونهم.

اث ِم َن اآلب ِ
آية (34" -:)34اَْلبي ُ َّ ِ
َما َّ
ب".
الز ْو َج ُة ا ْل ُمتَ َع ِقِّلَ ُة فَ ِم ْن ِع ْن ِد َّ
اء ،أ َّ
ير ٌ
َْ
الر ِِّ
َ
ت َوالث ْرَوةُ م َ
الزواج المسيحي مرتاب مان هللا (اساحق ورفقاة) .لاذلك ال يجاب أن ينفصام ونالحاظ أن حالاة البياي فاي آياة ()11
هي ضد البيي في آية ( .)12والبيي المؤسس باختيار هللا يفضل عن بيي وارث للغني عن أبويه.
آية (35" -:)35اَْل َكسل ي ْل ِقي ِفي ُّ ِ
الن ْفس ا ْلمتَر ِ
َّ
اخ َي ُة تَ ُجوعُ" .
َُُ
الس َباتَ ،و ُ ُ َ
إضاعة الوقي خطية (تنطبق هذه اآلية مادياً وأيضاً روحياً).
ص َّي ِة ح ِ
افظُ ا ْلو ِ
آية (36" -:)36ح ِ
افظٌ َن ْف َس ُهَ ،وا ْل ُمتَ َه ِ
وت".
او ُن ِبطُُرِق ِه َي ُم ُ
َ
َ
َ
المتهــاون بطرقــه يمــوت = الطاارق هنااا المقصااود بهااا طاارق الاارب فهااذه راجعااة للشااطر األول الااذى يااتكلم فبااه عاان
حفااظ الوصااية  .والمتهــاون هااو الااذي ال يحفااظ وصااايا الاارب .فوصااايا الاارب هااي كااالم حياااة وتاركهااا يكااون قااد
اختار طريق الموي متصو اًر أنه حر بينما هو قصير النظر.
37
از ِ
ِ
بَ ،و َع ْن َم ْع ُروِف ِه ُي َج ِ
يه" .
الر َّ
ض َّ
ير ُي ْق ِر ُ
آية (َ " -:)37م ْن َي ْر َح ُم ا ْلفَق َ
هللا أطلااق علااى الفق ا ارخ إخوتااه .وهللا ال ينسااى أجاار كااأس ماااخ بااارد( .أرملااة ص ارفة صاايدا وايليااا  +مااي.)21:3:

والمطلوب ليس المال فقط بل العطاخ بمحبة.

يه رجاء ،و ِ
آية (38" -:)38أ َِِّد ِب اب َن َا أل َّ ِ ِ
لك ْن َعلَى ِإ َماتَِت ِه سَ تَ ْح ِم ْل َن ْف َس َا".
ْ
َن ف َ َ ً َ
مطلوب من األب تأديب ابنه بحزم .ولكن ليحذر اآلبااخ مان أن يكاون تاأديبهم ألوالدهام هاو ناوع مان التنفايس عان

الغضب الها

ضد أوالدهم .فالغضب الها

يكون بمثابة إماتة لهام= ولكـن علـى إماتتـه س تحمـل نفسـا= إال

أن التساهل أيضاً وعدم الحزم هو إماتة ،بل قد يدفعه لفنحراي فيموي بسيي الحاكم أو مع األشرار.
آية (39" -:)39اَ َّ ِ
ِ
يد" .
َّيتَ ُه فَ َب ْع ُد تُِع ُ
لشد ُ
يد ا ْل َغ َ
وب ًة ،أل ََّن َا ِإ َذا َنج ْ
ض ِب َي ْحم ُل ُعقُ َ
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ألنا بعـد تعيـد= كثيار الغضاب هاو كثيار الشاجار والمشااكل نتيجاة تهاوره ،ويكارر حماقاتاه وصاديقه الاذي يتادخل

لحاال مشااكلة لااه ساايتكرر نااداؤه كثي ا اًر = فبعــد تعيــد  .ومثاال هااذا يااورط أصاادقاؤه معااه والااذين ياادافعون عنااه .وهااو
بذندفاعه سيجلب على نفسه مجازاة عادلة = يحمل عقوبة.

ِ21
ِ
ون ح ِكيما ِفي ِ
ِ
آخ َرِت َاِ 23 .في َق ْل ِب ِ
اإل ْن َس ِ
ان أَف َْك ٌار
ورةَ َواق َْب ِل التَّأْد َ
اآليات ( " -:)23-21ا ْس َم ِع ا ْل َم ُش َ
يب ،ل َك ْي تَ ُك َ َ ً
ِ
ِ
ت" .
ب ِه َي تَثْ ُب ُ
ورةُ ا َّلر ِِّ
يرةٌ ،لك ْن َم ُش َ
َكث َ
هناك أفكار كثيرة في قلب اإلنسان منها ما هو:

 -1ضد مشورة هللا (مز + 2-1:3مي)12-11:1

 -3بغير مشورة هللا (يع )12:1فاإلنسان لم يصلي ليطلب مشورة هللا.
 -2ليسي بحسب فكر هللا كمشورة رفقة البنها يعقوب ،وهي ليسي مشوراي مقدسة.

 -1مشورة بحسب فكر هللا وهذه هي التي ستثبي .فاهلل يضحك علاى كال ماؤامراي األشارار وهاذا ماا يعطاي ارحاة
وفرحاً لشعب هللا .ومشورة هللا ستتم في الوقي المناسب وهي التاي ستساود (إش .)11:1: + 31:11وازدراخ

المشورة حمق فكم باألولى لو كاني المشورة هي مشورة هللا ووصيته وارادته.

ان م ْعروفَ ُهَ ،وا ْلفَ ِقير َخ ْير ِم َن ا ْل َك ُذ ِ
آية (ِ 22" -:)22زي َن ُة ِ
وب".
ُ ٌ
اإل ْن َس ِ َ ُ
الشق األول من اآلية يحث اإلنسان على أن يقدم خدماي للناس والشق الثاني يطلب منا

خير من الغني أو الذي يدعى أنه قادر
أن ال نندفع فنعطي وعوداً ليس في إمكاننا تنفيذها .فالفقير الذي ال يملك ٌ
خير من أن ن ِع ْد وال نوفي.
وهو كاذب لن يفعل .فأن نقول ال نقدرٌ ،
23
الر ِب لِ ْلحي ِ
ان سَ َيتَ َع َّه ُدهُ َشر" .
اةَ .ي ِب ُ
يت َش ْب َع َ
آية (َ " -:)23م َخافَ ُة َّ ِّ َ َ
قارن مع (مز .)31فذبن هللا قد يتعرض لبعض األالم ولكنها ال تكون ألذيته بل للخير.
24
ُّها".
آية ( " -:)24اَْل َك ْسالَ ُن ُي ْخ ِفي َي َدهُ ِفي َّ
ضا ِإلَى فَ ِم ِه سَ َي ُرد َ
الص ْحفَ ِةَ ،وأ َْي ً
مع أن وسا ل التغذية ومقوماي الحياة متوافرة لدى الكسول لكنه لكسله ال يستفيد مما هو بين يديه .وهناا تصاوير

فيه مبالغة كأن الكسالن جالس أمام ما دة الطعام وبينما يده في وسط الطعام يغلبه الكسال أو الناوم فاال يرفاع ياده

بالطعام إلى فمه مفضالً الجوع عن أن يعمل عمالً (هذا ينطبق على الغذاخ الروحي واهمال دراسة الكتاب).

ِ25
يما فَ َي ْف َه َم َم ْع ِرفَ ًة".
َح َم ُ
آية ( " -:)25ا ْ
ض ِر ِب ا ْل ُم ْستَ ْه ِزئَ فَ َيتَ َذ َّكى األ ْ
قَ ،و َوِِّب ْخ فَ ِه ً
إن ترك المستهزئ بال توبيي قد يكون سبباً ألن الجهال يظنون أن أخطا هم هي بال عقاب .أما الفهايم فاال توجاد

مشكلة في أن نكشي له خطأه فهو يقدر الحق.
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26
ب أ ََباهُ َوالطَّ ِ
ُم ُه ُه َو ْاب ٌن ُم ْخ ٍز َو ُم ْخ ِج ٌل" .
ارُد أ َّ
آية ( " -:)26ا ْل ُم َخ ِِّر ُ
مرة هي األحزان التي يتسبب فيها األبناخ المتمردين .فعلي األباخ االهتمام بتربية أبنا هم.

ِ
آية (ُ 27" -:)27ك َّ
لضالَ لَ ِة َع ْن َكالَِم ا ْل َم ْع ِرفَ ِة" .
اع التَّ ْعلِ ِيم لِ َّ
اس ِت َم ِ
ف َيا ْابني َع ِن ْ
ال يجااب أن يسااتمع اإلنسااان للكااالم الباطاال .وينطبااق هااذا علااى ماان يتاارك تعلاايم كنيسااته القااويم ليساامع هرطقاااي
مخالفة عند طوا ي غريبة مدعياً أن في هذا عدم تعصب.

اآليات (28" -:)29-28اَ َّ ِ َِّ
ار يبلَع ِ ِ 29
ين،
قَ ،وفَ ُم األ ْ
يم َي ْستَ ْه ِزئُ ِبا ْل َح ِِّ
اص ُم َعـد لِ ْل ُم ْسـتَ ْه ِزِئ َ
َش َر ِ َ ْ ُ
ص ُ
اإل ثْ َم .اَْلق َ
لشاه ُد اللئ ُ
ظ ْه ِر ا ْل ُج َّه ِ
ال".
ب لِ َ
َّر ُ
َوالض ْ
الشاهد اللئيم= المعنى أو الكلمة األصلية شاهد بليعال ومعناها شا تافه وهي كناية عن طريق إبليس وأتباعه.
يستهزئ بالحق= هؤالخ األشرار ال يشهدون بالحق (القضاة في قصة سوسنة) هم يشهدون ضد البرئ ألذيته

وألغراضهم الدني ة .وطرق هؤالخ ضد هللا ،فاهلل هو الحق .فم األشرار يبلع اإلثم= أي يعيش عليه كأنه طعامه.
ِ
ين= ولكن هناك عقاباً ينتظر مثل هؤالخ فاهلل ال ينام (مي )11:3:وسيعاقب هؤالخ
اص ُم َعد ِل ْل ُم ْستَ ْه ِزِئ َ
ص ُ
اَْلق َ
الذين يفرحون بكل فرصة تأتيهم للشر والغش (أي.)1::1:
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عودة للجدول

3
ِ
س ِب َح ِك ٍيم" .
آية ( " -:)3اَْل َخ ْم ُر ُم ْستَ ْه ِزَئ ٌة .ا ْل ُم ْسك ُر َعج ٌ
َّاجَ ،و َم ْن َيتََرَّن ُح ِب ِه َما َفلَ ْي َ
عجـــاج= الخماار يق ااود اإلنسااان لث ااورة صاااخبة مسااتهز ة .الخم اار مثاال أي ش ااا لااو أسااا اس ااتعماله لصااار مهلكا اا

لفنسان ،والمدمن الخمر أو السكير يهلك نفسه صحياً ومالياً وأدبياً وعا لياً ...وهي مستهز ة فهي تغرر باإلنسان
وتفقده كرامته (نوح كمثال)  .فالسكير يتحول إلى مستهزئ وأيضاً يستهزئ به الناس وهو فاقد لوعيه .ولكن هنااك

استعماالي صالحة للخمر (1تي" .)32::كل األشياخ تحل لي لكن ليس كل األشياخ توافق".

2
ِِ
َس ِد .الَِّذي ُي ِغيظُ ُه ُي ْخ ِطَُ ِإلَى َن ْف ِس ِه".
آية (ُ " -:)2ر ْع ُ
ب ا ْل َملا َك َزْم َج َرِة األ َ
راجع (رو1 + 1:12بط .)12:3السلطان من قبل هللا فيجب احترام الملك .ولنقارن هذه اآلية مع من يخطا إلى

ملك الملوك ويغيظه.
3
ِ
الرج ِل أ ْ ِ
ق ُي َن ِ
ازعُ" .
َح َم َ
ص ِامَ ،و ُك ُّل أ ْ
آية (َ " -:)3م ْج ُد َّ ُ
َن َي ْبتَع َد َع ِن ا ْلخ َ
األكثر حكمة هو من في المخاصماي يعتري بخطذه ويبتعد عن المنازعاي الكثيرة (في )::1بال لاو كاان التناازل

عن بعض الحقاوق فياه طرياق للساالم فلايكن هاذا أفضال (تاك 8:12إباراهيم ولاوط) .وهاذا معناى تعلايم الارب " مان

ضربك على خدك األيمن"...

4
ِ ِ
ث ِبسب ِب ِِّ ِ
ص ِاد َوسَ ُي ْعطَى" .
آية ( " -:)4اَْل َك ْسالَ ُن سَ َي ْح ُر ُ َ َ
الشتَاء ،فَ َي ْستَ ْعطي في ا ْل َح َ
الجوع جزاخ للكسل .والحظ حجة الكسول هنا هي برد الشتاخ ..ودا ماً هناك حجة حتى ال يعمل .ولكان مان يازرع

بالدموع يحصد باالبتهاج .وعلى الخادم أن يخدم في الشتاخ أي وسط البرودة الروحية ليجد ثمر ،علينا أن نجتهاد

لنمأل أوعيتنا كالعذارى الحكيماي.
ِ
ِ ِ
ِ
آية (5" -:)5اَْلم ُشورةُ ِفي َق ْل ِب َّ ِ
يها" .
الر ُج ِل م َياهٌ َعميقَ ٌةَ ،وُذو ا ْلف ْط َنة َي ْستَق َ
َ َ
الحكاايم ال يااتكلم كثي ا اًر باال يخفااي حكمتااه داخلااه كمااا لااو كااان ب ا اًر عميقااة .وماان يكتشااي هااذا الحكاايم سيسااتفيد ماان
حكمته كما ينتعش المرخ من مياه الب ر العميقة .ويكون من يكتشفه هو ذو الفطنة .بينماا الجاهال يظناه ال يعاري

شي اً فهو ال يتكلم كثي اًر مثل الجهال.
ٍِ
الرجل األ ِ
آية (6" -:)6أَ ْكثَر َّ
الن ِ
ين فَ َم ْن َي ِج ُدهُ؟ "
صالَ ِح ِه ،أ َّ
اس ُي َن ُ
َم ُ
اد َ
ون ُك ُّل َواحد ِب َ
ُ
َما َّ ُ ُ
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كل إنسان مستعد أن يعلن طهارته كما فعل أيوب دون أن يعري حقيقة قلباه .وهكاذا يفعال الفريسايين فهام يعلناون

طهااارتهم ويساارون بهااذا ..ويطيلااون أهاادابهم .ولكاان األمااين حقيقااة هااو ماان اختباار الاارب وقداسااته فذكتشااي خطيتااه
واعتري بها (كمن يكتشاي بقاع فاي ثوباه فاي الناور) .الساؤال الاذي يساأله الحكايم هناا أن كثيارين يادعون الصاالح
ولكن كيي نكتشي الصال فعال وسط الناس  ،ألن الصال ال يتكلم عن نفسه .

ِِ 7
يق يسلُ ُا ِب َكمالِ ِه .طُوبى لِب ِن ِ
يه َب ْع َدهُ" .
آية ( " -:)7اَلص ِّد ُ َ ْ
َ َ
َ
ال يوجد من هو بال خطية (جا1 + 33:1يو .)8:1والباار حقيقاة هاو مان يعلان باره بسالوكه ولايس بشافتيه ،وأوالد

مثل هذا البار لهم بركة (إبراهيم ونسله).

ض ِ
ِ
ِ 8
اء ُي َذ ِِّري ِب َع ْي ِن ِه ُك َّل َش ِّر" .
س َعلَى ُك ْر ِس ِِّي ا ْلقَ َ
آية ( " -:)8اَْل َمل ُا ا ْل َجال ُ
الملك العادل هو من يضع في قلبه أن يحكام بالعادل ويبحاث عان ارحاة شاعبه ال عان لذتاه هاو .وهاو يحكام بعادل

وحياد وال تؤثر رعيته عليه فهو مطلق السلطان ،وهو يفحص رعيته ليكتشي من منهم الشرير فيعاقبه .واذا كاني
هذه صفاي ملك من البشر فكم باألولى هللا ذي العين الفاحصة .يذري = يعزل الشار مان وساط الشاعب  ،والفعال

يذرى يستخدم لفصل القش من المحصول بالمذراة.
9
ِ
ت ِم ْن َخ ِط َّي ِتي»؟ "
ت َق ْل ِبي ،تَطَ َّه ْر ُ
ولِ« :إ ِّني َزَّك ْي ُ
آية (َ " -:)9م ْن َيقُ ُ
إذا كنا كلنا مكشوفين أمام هللا فما فا دة أن نعلن بشفاهنا برناا .ولانعلم أناه ال يبررناا شاا ساوى دم المساي  ،فلمااذا

نفتخر بأي بر فينا ،فكل بر فينا وكل عطية صاالحة نازلاة مان فاوق مان عناد أباي األناوار فلمااذا ننسابها ألنفسانا.

ولم ولن يوجد إنساان يساتطيع أن يقاول أناه باال خطياة ساوى المساي "مان مانكم يبكتناي علاى خطياة" ..ر ايس هاذا
في شا" .أما البشر فال يوجد منهم من يستطيع أن يقول هذا (رو.)31:1
العالم يأتي وليس له َّ
آية (ِ 31" -:)31معيار فَ ِمعيارِ ،م ْكي ِ
ب" .
الِ ،كالَ ُه َما َم ْك َرَه ٌة ِع ْن َد َّ
الر ِِّ
َْ ٌ َْ ٌ
ال فَم ْك َي ٌ
َ ٌ
معيــار فمعيــار= أي معاايير مختلفااة للمعياار الواحااد بقصااد الغاش .وهااذا الغاش دلياال إنعاادام الكماال .وكانااي هناااك
رذيلة منتشرة وسط اليهود استخدام معيار للشراخ وآخر للبيع بقصد الغش والمكسب السريع لحبهم في الماال .وهللا
ال يبارك في تجارة كهذه ،فما يأتي بالغش يذهب بالغش.

33
ِ
ِ
ف ِبأَف ِ ِ
يم؟"
آية ( " -:)33اَْل َولَ ُد أ َْي ً
ضا ُي ْع َر ُ َ
ْعالهَ ،ه ْل َع َملُ ُه َنقي َو ُم ْستَق ٌ
هذه دعوة ألن نتشبه باألطفال الصغار ،الاذين لام يتعلماوا إخفااخ الحقيقاة واذا أخطاأوا يسارعون بااالعتراي ويظهار

هذا على وجوههم ويعتذرون سريعاً طالبين الصف بال كبرياخ وال مكابرة.
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امع ُة وا ْلعي ُن ا ْلب ِ
آية (32" -:)32اَألُ ُذ ُن َّ ِ
ص َن َع ُه َما ِك ْلتَ ْي ِه َما".
الر ُّ
اص َرةَُّ ،
الس َ َ َ ْ َ
ب َ
هللا أعطانا عيونا لنرى وأذانا لنسمع وهذه لكل البشر  .واذا حافظناا علاى طهاارة حواسانا الخارجياة سايبارك هللا فاي

حواساانا الداخليااة  ،فناارى ونساامع ونعااري إرادتااه .ف االرب يماان المتكلااين عليااه عين ااً مبص ارة وأذن اا صاااغية ليعرف اوا
مشي ته ويسمعوا صوته فيخضعوا إلرادته ،وهذه يعطيها هللا لمن يعتري بنقصه واحتياجه ويطلبها.

33
ب َّ
الن ْوَم لِ َئالَّ تَ ْفتَ ِق َر .افْتَ ْح َع ْي َن ْي َا تَ ْش َب ْع ُخ ْب ًاز".
آية ( " -:)33سَ تُ ِح َّ
(راجع أي  .)1: ، 1:::لنري أهمية الوقي .

ِ
ِ 34
ب فَ ِحي َن ِئ ٍذ َي ْفتَ ِخ ُر!"
ول ا ْل ُم ْشتَ ِريَ ،وِا َذا َذ َه َ
يءَ ،رد ٌ
آية (َ « " -:)34رد ٌ
يء!» َيقُ ُ
هاذا ناوع شاا ع مان الخااداع .فالمشاتري يابخس السالعة التااي يرياد شا ار ها ليحصال عليهااا بأقال ساعر فايظلم صاااحبها

وحين يفعل يبته إذ بذكا ه خدع صاحب السلعة وهذا أيضاً خطأ للبا ع إذا أعطى للسلعة التي يبيعها مواصفاي

أكثر من قيمتها وهللا ال يبارك أي غش.

35
ِ
ين" .
َ ،أ َّ
َما ِشفَاهُ ا ْل َم ْع ِرفَ ِة فَ َمتَاعٌ ثَ ِم ٌ
آية (ُ " -:)35ي َ
وج ُد َذ َه ٌ
ب َو َكثَْرةُ آلل َ
الحكمة اإللهية التي يعطيها هللا ألحبا ه لهي أثمن من الذهب والآللا بل هي أندر .وهي تعطي زينة حقيقية لمن

يمتلكها .بل هي تقود للغني ونقصها يقود للفقر.
آية (ُ 36" -:)36خ ْذ ثَوب ُه أل ََّن ُه َ ِ
َج ِان ِب ْارتَ ِه ْن ِم ْن ُه" .
يباَ ،وأل ْ
َج ِل األ َ
ضم َن َغ ِر ً
َْ
الخراب جزاخ لمن يسلك بغير حكمة في ضمان الغرباخ .واألجانب هنا تشاير للغربااخ الاذي ال يعارفهم الضاامن أو
يشيروا للمرأة األجنبية (الزانية) التي يرتهن الجاهل ماله للزنى معها.
ِ
آية (ُ 37" -:)37خ ْب ُز ا ْل َك ِذ ِب لَِذي ٌذ لِ ِ
إل ْن َس ِ
صى".
انَ ،و ِم ْن َب ْع ُد َي ْمتَلَُ فَ ُم ُه َح ً
خبــز الكــذب= قااد يكااون قااوي اإلنسااان الااذي يحصاال عليااه بااالغش والخديعااة .وقااد يكااون هااو كاال مساراي وملااذاي
الخطياة فهااي لااذاي مسااروقة وفاكهااة محرماة ،وهااي خبااز كااذب ألنهااا خادعاة لماان يحصاال عليهااا ،تعااده بالشاابع وال

تشبعه .وكل خبز كذب يكون أوالً حلواً في الفم ثم يتحول لحصى.

آية (38" -:)38اَْلمقَ ِ
ورِةَ ،وِبالتَّ َدا ِب ِ
اع َم ْل َح ْرًبا" .
اص ُد تُثََّب ُ
ير ْ
ت ِبا ْل َم ُش َ
َ
اإلناادفاع والتهااور يتسااببا دا م ااً فااي الخسااا ر .لااذلك علينااا أن نتشاااور قباال أن نناادفع مااع ماان عا ِاري عاانهم الحكمااة

(لو .)23 ، 21:11وعلى الملك أن ال يعمل حرباً قبل أن يتشاور مع حكما ه .وهكاذا عليناا فاي حروبناا الروحياة
سؤال األباخ المختبرين قبل اإلندفاع في أي طريق.
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آية (39" -:)39اَ َّ ِ
ِ
ِ ِ
الس َّر ،فَالَ تُ َخالِ ِط ا ْل ُمفَ ِتِّ َح َشفَتَ ْي ِه" .
لساعي ِبا ْل ِو َش َاية ُي ْفشي ِّ
مفتح شفتيه= هو من يتملقك في وجهك ،ومثل هذا يشي بك في الخلي ،فال تثق به.
21
ُم ُه ي ْن َ ِ ِ
اج ُه ِفي َح َدقَ ِة الظَّالَِم".
آية (َ " -:)21م ْن َس َّ
طفَُ س َر ُ
ب أ ََباهُ أ َْو أ َّ َ
على االبن أن يكرم أبويه حتى لو كانوا غير كاملين فمن ال يكرم أبويه ال يكرم هللا .وعقوبته ينطفَ سراجه= أي

ال يكااون لااه ذريااة فالش اريعة تحكاام برجمااه ،وان لاام يرجمااوه بحسااب الش اريعة فاااهلل سااينتقم منااه بااأن يقصاار حياتااه

(الوصية الخامسة) وتنعدم البركة في حياته فتصير حياته مؤلمة بل يخسر أبديتاه .حدقة الظـالم = الظاالم القااتم
إشارة لحياته المؤلمة ونهايتها السريعة .
23
َما ِ
آخ َرتُ ُه فَالَ تَُب َار ُا" .
آية (ُ " -:)23ر َّ
ب ُم ْل ٍا ُم َع ِِّجل ِفي أ ََّولِ ِه ،أ َّ
الملا المعجل= هو من يريد أن يحصل على أكبر قدر من الميراث وبأسرع وقي ممكن وبوسا ل مشروعة وغيار

مشروعة .وفي سبيل هذا ال يهتم الشخص بذثارة األحقاد والخصوماي مع أقربا ه ،ومثل هذا ال يبارك له هللا فيماا
يحصل عليه.

22
ِ
ِ
ُج ِ
ص َا".
الر َّ
ازي َش ًّار» .ا ْنتَ ِظ ِر َّ
آية ( " -:)22سَ تَ ُق ْلِ« :إ ِّني أ َ
ب فَ ُي َخلِّ َ
هنا دعوة لكل إنسان أن ال يفكر في االنتقام لنفسه ،بل علينا أن نستودع حياتنا بين يدي هللا مهماا كناا مظلاومين

(رو .)13-11:13ولنأخ ااذ مث ااال ش ااتيمة ش اامعى ل ااداود .ف ااداود س االم أما اره هلل واعتب اار أن هللا يؤدب ااه عل ااى خطاي اااه
بسماحه لشمعي أن يشتمه وبهذا تقبل األمار علاى أناه مان يادي هللا ،هاو غاض النظار عان كال ماا هاو فرعاي فاي

الموضوع ناظ اًر للرب نفسه ضابط الكل وهو المس ول عنه .فأعطااه هللا ساالماً وأتاى الياوم الاذي ساجد فياه شامعي

لداود.

23
ين ا ْل ِغ ِِّ
بَ ،و َم َو ِ
صالِ َح ٍة".
آية (ِ " -:)23م ْع َي ٌار فَ ِم ْع َي ٌار َم ْك َرَه ُة َّ
از ُ
الر ِِّ
ش َغ ْي ُر َ
راجع آية ( )13وهذه اآلية تنطبق على من يدين اآلخرين على خطأ ما وال يدين نفسه على نفس الخطأ.
24
َما ِ
ف َي ْف َه ُم طَ ِريقَ ُه؟"
ات َّ
آية (ِ " -:)24م َن َّ
الر ُج ِل ،أ َّ
ان فَ َك ْي َ
ب َخطَ َو ُ
اإل ْن َس ُ
الر ِِّ
هللا وحده يعلم بداياة كال طرياق ونهايتاه فعليناا التساليم إلرادتاه .فاذذا نجا طرياق لناا فاألن الارب باارك فياه ،وان لام

ينج وتوقي فألن الرب يعلم أنه ليس في صالحنا.

ِ
َّس»َ ،وَب ْع َد َّ
آية (ُ 25" -:)25ه َو َش َر ٌا لِ ِ
النذ ِ
إل ْن َس ِ
َل!"
ْر أ ْ
ان أ ْ
َن َي ْل ُغ َو قَائالًُ « :مقَد ٌ
َن َي ْسأ َ
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ماان الحماقااة أن نتساارع فااي نااذورنا وننااذر شااا ثاام نكتشااي أنااه خطااأ (يفتاااح كمثااال)  .وبعااد أن ننااذر نحاااول أن
نتنصل ونعتذر .فعلينا أن نسأل قبل أن نناذر .مقدس = أى مكارس أو مخصاص هلل  ،والمقصاود ِ
فكار جيادا قبال

أن تتكلم وتتعهد بأن تكرس شي ا هلل ثم تكتشي انك ال تستطيع  .مقدس = هاو الناذر  ،والمعناى بحساب الشاريعة
اليهودية أن ما هو مقدس  ،هو هلل  ،من يمسه يتنجس .
ِ
ِ
ِ 26
َشرارَ ،وَيرُّد َعلَ ْي ِهِم َّ
الن ْو َر َج" .
يم ُي َشتِّ ُ
ُ
ت األ ْ َ َ
آية ( " -:)26اَْل َمل ُا ا ْل َحك ُ
الملا الحكيم ينزع األشرار من مملكته .والمقصود بالنورج هنا فصل الحبوب عن القش.
27
اإل ْنس ِ ِ
ش ُك َّل َم َخا ِد ِع ا ْل َب ْط ِن".
اج َّ
بُ ،يفَ ِتِّ ُ
ان س َر ُ
الر ِِّ
س ِ َ
آية (َ " -:)27ن ْف ُ
نفس اإلنسان سراج الرب= هي ضمير اإلنسان وعقله اللذان يفحاص بهماا األماور .وقاد تكاون الانفس هاي الاروح

أي نفخة هللا وبهاا نادرك األماور المادياة والروحياة (1كاو )1:-11:3والاروح القادس الاذي يساكن فيناا يتصال بهاذه

الااروح االنسااانية التااي فينااا لااذا هااي س اراج وضااعه الاارب فينااا لناارى طريقنااا ،فااالروح القاادس هااو الااذي يفاات حواساانا
الداخليااة التااي تنفاات علااي السااماخ  .وماان هنااا فاااهلل هااو أبااو األناوار (يااع )11:1ألنااه أبااو األرواح ومصاادرها فهااي

نفخة منه .وبنفخة هللا ونوره الذي في كل إنسان يتميز البشر على كل الخليقة بل لفنساان سالطان علاى الخليقاة.

ومهما كان اإلنسان بدا ياً فله هذا القبس من النور الذي يدفعاه أن يبحاث عان خالقاه .وقبال المعمودياة كاان يوجاد
الضمير فقط وبعد الميرون صار الموجه االساسي لنا هو الروح القادس السااكن فيناا .وعان طرياق الاروح يكلام هللا
اإلنسان ويسكب نوره في كل مخدع في كيانه ،وبه يفتش اإلنسان في أعماقه فيكتشي عيوبه فيقدم توبة .وما قبل

المعمودية فالروح يعمل مع االنسان من الخارج ليقنعاه بالمساي ملقياا الناور علاي فاداخ المساي  ،وبهاذا الناور ينشاأ
اإلحساس بالحاجاة إلاى االيماان بالمساي  ،فاال أحاد يقاول إن المساي رب إال باالروح القادس ( 1كاو . ) 2 : 13

ولكن من يطفا الروح فال يكون لاه هاذا الناور لاذلك "ال تطف اوا الاروح" .وماع غيار الماؤمن بالمساي فالضامير هاو
الذي يقوده للتوبة .
28
ق َي ْحفَظَ ِ
الر ْح َم ُة َوا ْل َح ُّ
الر ْح َم ِة".
ان ا ْل َملِ َاَ ،و ُك ْر ِس ُّي ُه ُي ْس َن ُد ِب َّ
آية (َّ " -:)28
رأينا في ( )3:عدل الملك وهنا نرى الرحمة والحق (الصليب)  .وبالرحمة والحق يحب الشعب ملكه.

وخ َّ
اء ُّ
آية (29" -:)29فَ ْخ ُر ُّ
الش َّب ِ
ب".
الش ُي ِ
الش ْي ُ
ان قُ َّوتُ ُه ْمَ ،وَب َه ُ
الشااباب م ارادي للقااوة (1يااو )11:3والشاايخوخة مرادفااة للحكمااة واالختبااار والوقااار فلكاال ساان حسااناته وبالشااباب
والشيو تتكامل الكنيسة.
31
ِ
لش ِِّر ِ
ع ا ْل َب ْط ِن".
آية (ُ " -:)31ح ُب ُر ُج ْر ٍح ُم َن ِقِّ َي ٌة لِ ِِّ
ات َبالِ َغ ٌة َم َخاد َ
ض َرَب ٌ
يرَ ،و َ
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هللا يسم بالتأديب لتنقية أوالده مثل الطبيب الذي يجرح لينقي ويشفي الشر المستترُ .ح ُبر جرح= الندبة الناش ة
عن الت ام جرح .وعند الت ام جرح تحدث بعض اآلالم ولكنها الزمة لشفاخ الجرح .ضربات بالغة مخادع البطن=
وهكذا فالضرباي تنقي أعماق الجوي ،الضرباي هي تأديباي هللا.
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اإلصحاح الحادي والعشرون

عودة للجدول

3
ِِ ِ ِ
الر ِب َكج َد ِ ِ ٍ
اء ُي ِميلُ ُه" .
ب ا ْل َملا في َيد َّ ِّ َ
آية (َ " -:)3ق ْل ُ
او ِل م َياهَ ،ح ْيثُ َما َش َ
المعنااى أن هللا يساايطر علااى الملااوك كمااا يااتحكم الساااقي فااي حفاار جااداول الماااخ .واإلشااارة هنااا لطريقااة الااري التااي

كانااي متبعااة فااي الشاارق ،فجاادول الماااخ يوجااد أمامااه عاادد ماان القن اواي وكاال قناااة تسااقي أرض ااً معينااة ولكاان هااذه
القنواي لها سد يغلقها أمام كل قناة .السد عبارة عان كوماة مان التاراب ينقلهاا السااقى بضاربة فاأس واحادة  ،فيفات

السد الذي يريده ويغلق بالتراب مجرى آخر ،فتجاري الميااه تاروي األرض المطلوباة  ،والميااه تشاير للخيار .والمثال

يعنااي أن هللا فااي يااده أن يجعاال الملااك يفاايض بااالخير علااى األشااخاص الااذين يريااد هللا أن يكاااف هم (عااز+ 31:3

أحشويروس مع أستير واليهود  +كورش ومالطفته للشعب بعد أن رأي نبواي إشعياخ وارميااخ عناه .وهللا قاادر أن
يقسي قلوب الملوك كما حدث ماع فرعاون  +رؤ .)11:11ونفهام اآلياة أن هللا قاادر أن ياتحكم فاي قلاوب الملاوك،

بل في قلب أي إنسان ويقنعه بما يريد.
ِ
از ُن ا ْل ُقلُ ِ
ق ِ
ب َو ِ
اإل ْن َس ِ
آية (ُ 2" -:)2ك ُّل طُُر ِ
وب".
الر ُّ
يم ٌة ِفي َع ْي َن ْي ِهَ ،و َّ
ان ُم ْستَق َ
اإلنسان يميل أن يبرر ذاته ويتسام مع نفسه ولكنه يدين اآلخرين بشدة .ولكن ليس المهم نظرتي أناا لنفساي بال
نظارة هللا لااى (1كااو )1:1وربمااا لاايس سااهالً أن اعتااري أننااي مخطااا وخصاامى هااو المحااق .ولكاان المهاام والحيااوي

لنفوسنا أن نقي كخطاة أمام هللا وهو يحكم بحسب رحمته.

3
ِ
الر ِ ِ َّ
يح ِة".
آية (ِ " -:)3ف ْع ُل ا ْل َع ْد ِل َوا ْل َح ِِّ
ق أَف َ
ب م َن الذ ِب َ
ْض ُل ع ْن َد َّ ِّ
هللا ال ي َّسا ْار بالااذبا إذا انعاادمي االسااتقامة ماان القلااب ،فاااهلل ال يحااب الممارساااي الشااكلية بينمااا القلااب غااارق فااي

فساده (مز1 + 11 ، 1:::1صم + 33:1:إش + 11:1هو + :::مي + 8 ، 1::مر.)22:13

4
ِ
ِ
َش َر ِ
ار َخ ِط َّي ٌة".
ور األ ْ
آية ( " -:)4طُ ُم ُ
وح ا ْل َع ْي َن ْي ِن َوا ْنتفَا ُخ ا ْل َق ْلبُ ،ن ُ
طمــوح العينــين= الترجمااة األصاالية النظ ارة المتعاليااة .انتفــاخ القلــب= القلااب المتكباار .نــور األش ـرار هااو مااا يباادو

حميااداً ماان المتكباار لكنااه ألنااه صااادر ماان متكباار فهااو خطيااة .فااالمتكبر ال يصاانع شااي اً لمجااد هللا باال لمجااد نفسااه
ولزيادة إعجاب الناس به وإلشباع شهوته المتكبارة .الجاذر الفاساد تكاون فروعاه فاسادة .كماا فعال الفريسايون وكاانوا

ينادون أمامهم باألبواق حين كانوا يذهبون للتبرع للفقراخ .
5
ـان َك ِ
ِ
ِ ِ ِ
وز ِبلِ َس ٍ
ص ِبَ ،و ُك ُّل َع ُجول ِإ َّن َما ُه َو لِ ْل َع َو ِزَ 6 .ج ْمعُ ا ْل ُك ُن ِ
ـاذ ٍب،
اآليات ( " -:)7-5أَف َْك ُار ا ْل ُم ْجتَ ِهد ِإ َّن َما ه َي ل ْلخ ْ
ِ ِ ِ7
ُهو ب َخار م ْطر ٌ ِ ِ
َش َر ِ
اء ا ْل َع ْد ِل" .
اب األ ْ
ص ُ
ار َي ْج ُرفُ ُه ْم ،أل ََّن ُه ْم أ ََب ْوا ِإ ْج َر َ
ود لطَال ِبي ا ْل َم ْوت .ا ْغت َ
َ ُ ٌ َ ُ
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الغنى المحصل باألمانة واإلجتهاد هى للخصـب = للاوفرة والخيار .أماا مان يرياد الكساب الساريع= العجـول باالغش

واالغتصاااب فلاان يجااد بركااة باال تعاسااة وشااقاخ باال ساايفقد كاال شااا ويفتقاار .وغناااه ساايكون وقتي ااً = بخــار مطــرود

فالمال الذى جنااه ساريعا ماا يخارج ويهارب مناه كأناه مطارود  ،ومان يعمال باالغش فهاو طالـب للمـوت  .إغتصـاب

األشرار يجرفهم= ظلم األشرار سيجرفهم كما في شبكة فهم عرضوا أنفسهم لغضب هللا فلم يعد يحميهم ،وعرضاوا
أنفسهم لحقد اآلخرين وطمع األشرار فيهم وعرضوا أنفسهم لص ار الذين ظلموهم.
8
ِ
ور ِهي م ْلتَ ِوي ٌة ،أ َّ َّ ِ
يم" .
آية ( " -:)8طَ ِر ُ
يق َر ُجل َم ْوُز ٍ َ ُ َ
َما الزك ُّي فَ َع َملُ ُه ُم ْستَق ٌ
رجل موزور= رجل أثيم صاحب أوزار .ومثل هذا طرقه كطرق الحية كلها مكر وضد الشري.
9
الس ْط ِحَ ،خير ِم ِن ام أر ٍَة م َخ ِ
لس ْك َنى ِفي َز ِ
اص َم ٍة َوَب ْي ٍت ُم ْشتَ ِرٍا".
اوَي ِة َّ
آية ( " -:)9اَ ُّ
ٌْ
َْ ُ
أن يسكن اإلنسان في علية فوق السط  ،هاذا أفضال مان الساكن فاي بياي فخام ماع إمارأة مخاصامة كثيارة الشاجار

فتفقد البيي سالمه ،وأطفالها يتعلمون عدم احترام الوالدين ويسخر منهم جيرانهم .وماا أحلاى بياوي أوالد هللا بياوي

الطهارة والصالة والمحبة والبركة.
31
ير تَ ْشتَ ِهي َّ
الش ِِّر ِ
يب ُه سَ َي ِج ُد ِن ْع َم ًة ِفي َع ْي َن ْي ِه".
س ِِّ
الش َّر .قَ ِر ُ
آية (َ " -:)31ن ْف ُ
صاااحب الاانفس الشاريرة تكااون عينااه شاريرة غياار بساايطة ،هااذا يااتلمس سااقطة حتااى لقريبااه مهمااا كااان بااا اًر ،هااذا لاان

ينجو أحد من عينيه الشريرة التي تبحث عن كل سقطة.

33
َحم ُ ِ
ِ ِ
ِ
يماَ ،وا ْل َح ِكيم ِب ِ
اإل ْر َش ِاد َي ْق َب ُل َم ْع ِرفَ ًة".
آية (ِ " -:)33ب ُم َعاقَ َبة ا ْل ُم ْستَ ْه ِزئ َيص ُ
ق َحك ً
ير األ ْ َ
ُ
قارن مع (1تي .)33::فمن يستهزئ بالعقيدة وبالوصايا يجب مقاومته عالنية حتاى ال ينخادع البساطاخ وينجاذبوا

إلى طريقه الفاسدة .أما الحكيم فهو يتعلم باإلرشاد .

32
الش ِر ِ ِ
َمل بي َ ِ
َش َرَار ِفي َّ
الش ِِّر" .
ب األ ْ
آية ( " -:)32اَْل َب ُّار َيتَأ َّ ُ َ ْ
ير َوَي ْقل ُ
ت ِّ ِّ
البااار ال يحسااد الشارير علااى نجاحااه الااوقتي فهااو يعااري أنااه ال فا اادة ماان وراخ الشاار .ويقلــب األشـرار فــي الشــر=

المقصود أن هللا هو الذي يقلاب األشارار فاي الشار .وفاي الترجماة اإلنجليزياة اآلياة كلهاا منساوبة هلل فالباار هاو هللا
الذي يتأمل بيي الشرير ليعاقبه على شره .فالبار الحقيقي هو هللا وحده  ،وهكاذا خاطاب المساي اآلب قاا ال "أيهاا

اآلب البار" (يو )3: : 11ولذلك فهذه الترجمة أوقع .

33
ِ
اخ ا ْل ِم ْس ِك ِ
اب".
ص َر ِ
ين ،فَ ُه َو أ َْي ً
ضا َي ْ
ص ُر ُخ َوسَ ُي ْستَ َج ُ
آية (َ " -:)33م ْن َي ُس ُّد أُ ُذ َن ْيه َع ْن ُ
الغني الذي حرم لعازر من الطعام ح ِرم من نقطة ماخ وهو في الجحيم (وعكس هذا السامري الصال ).
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الس َخطَ َّ ِ
آية (34" -:)34اَْله ِد َّي ُة ِفي ا ْل َخفَ ِ
يد".
ض ِن تَ ْفثَأُ َّ
بَ ،و َّ
الشد َ
الر ْش َوةُ ِفي ا ْل ِح ْ
اء تَ ْفثَأُ ا ْل َغ َ
ضَ
َ
تفثأ الغضب= أي يسكنه ويكسر حدته .وال شا يكسر حدة الغضب سوى فعل الخير للشخص الذي ينوي السوخ.

بشرط أن تكون الهدية (مسماة هنا رشوة) في الخفاخ حتى ال يفهم أنها تصُّن ْع وخديعة  ،وليساي حقيقاة مان القلاب
للتصال  .وما يجري س اًر ال يمكن تأويله وتحريفه والتصوير هنا كأن الغضب هو نفاي فاي بالوناة  ،والهدياة كأنهاا
ثقب فيها (أبيجايل وهديتها ويعقوب وعيسو).

35
ق ،وا ْلهالَ ا لِفَ ِ
ق فَرح لِ ِ ِ
اعلِي ِ
اإل ثِْم".
لص ِّدي ِ َ َ ُ
اء ا ْل َح ِِّ َ ٌ ِّ
آية (ِ " -:)35إ ْج َر ُ
اإلنسان البار يسر بالبر بينما الظالم يعتقد أن العدالاة األدبياة قاد تاؤدي للتلاي والخاراب (رؤ .)3:18بال إن الباار

يفرح حين تطبق الحكومة قوانين صاارمة ضاد الشار ،أماا الشارير فياري فاي هاذا خ ارباه = الهـالا لفـاعلي اإلثـم=

فاعلي اإلثم مصيرهم الهالك عند إجراخ الحق.
36
ق ا ْلمع ِرفَ ِة يس ُك ُن بي َن جماع ِة األ ِ
َخيلَ ِة".
آية ( " -:)36اَ َّلر ُج ُل الض ُّ
َّال َع ْن طَ ِري ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
األخيلة= الموتى .ومن يضل عن طريق هللا يموي "لك اسم أناك حاي وأناي مياي" .يسـكن= بمعناى يساتقر وساط

جماعة الهاوية .الرجل الضال= من عري طريق هللا ثم إرتد عنه فمصيره الجحيم.

37
ُّه ِن سَ َي ْستَ ْغ ِني".
ان ُم ْع ِوٌزُ .م ِح ُّ
آية (ُ " -:)37م ِح ُّ
ب ا ْل َخ ْم ِر َوالد ْ
ب ا ْلفَ َر ِح ِإ ْن َس ٌ
محــب الفــرح= محااب اللااذاي .محــب الخمــر والــدهن= محااب اإلنغماااس فااي اللااذايُ .معـ ِـوز = دا مااا مفلااس وفااى
إحتياج للمال .س يستغني= سيفتقر وهذا ما حدث مع اإلبن الضال ويحدث لكل مسري.

ان ا ْلمستَ ِق ِ
ِ
لش ِر ِ
ِ 38
الص ِِّدي ِ
ين ا ْل َغ ِاد ُر" .
يم َ
قَ ،و َم َك َ ُ ْ
ير ف ْد َي ُة ِّ
آية ( " -:)38اَ ِّ ِّ ُ
الشرير فدية الصـديق= العدالاة تقاول أن المجارم يجاب عقاباه لكاي ينجاو البارئ .وهللا يقطاع الشارير ليعطاي نجااة
للبااار .باال ناارى أن هللا كثي ا اًر مااا وضااع الش ارير مكااان البااار (هامااان صاالِب علااى الصااليب الااذي أعااده لمردخاااي).
وعقوبااة عاخااان كااان فيهااا نجاااة إلسا ار يل الباارئ .مكــان المســتقيمين الغــادر= أي هللا يضااع الغااادر الشارير مكااان

المستقيم الذي دبري ضده المؤامرة  ،والعجيب أن المسي البار أخذ مكاننا نحن الخطاة لينجينا ونحن أشرار.
39
ض ب ِرَّي ٍة َخير ِم ِن ام أر ٍَة م َخ ِ
ِ
اص َم ٍة َح ِرَد ٍة" .
آية ( " -:)39اَ ُّ
لس ْك َنى في أ َْر ٍ َ ِّ
ٌْ
َْ ُ
ارض برية= أرض مقفرة ،امرأة حردة= غضوب .وهذه تخلق التعاسة لبيتها.
21
الرجل ا ْلج ِ
اه ُل فَ ُي ْتلِفُ ُه".
ت ِفي َب ْي ِت ا ْل َح ِك ِيم ،أ َّ
آية (َ " -:)21ك ْنٌز ُم ْشتَ ًهى َو َزْي ٌ
َما َّ ُ ُ َ

123

سفر األمثال ( اإلصحاح الحادى والعشرون)

الكنز المشتهى= الثروة المطلوبة وقي الحاجة .الزيت= كناياة عان الخيار والاوفرة .والحكايم بتادبيره وانفاقاه بحكماة
وباجتهاااده وببركااة إلهااه معااه لاان يعااوزه شااا .والعكااس مااع الجاهاال الااذي ال يفكاار غياار فااي لااذة اللحظااة الحاض ارة
فيضيع كل ما يملك ويفتقر وال يعمل حساب المستقبل (االبن الضال).

23
ًّ
ِ
ام ًة" .
آية ( " -:)23اَلتَّابعُ ا ْل َع ْد َل َو َّ
الر ْح َم َة َيج ُد َح َياةًَ ،حظا َو َك َر َ
كلمة حظ مترجمة في اإلنجليزية بر .فأن نسلك بالعدل والرحمة فهذا هو الطريق لنحيا في ك ارماة وتكاون لناا حيااة

أفضاال .والساايد المسااي طلااب منااا أن نطلااب أوالً ملكااوي هللا وباره وهااذه الباقيااة سااتزاد لنااا (مااي )22::فماان يطلااب
ملكااوي هللا وباره تازاد لااه الحياااة والك ارمااة .والعاادل الااذي يجااب أن نساالك فيااه هااو الباار ،فااأن نحاااول أن نساالك بااالبر

(جهاد) يعطيناا هللا حيااة كلهاا بار (نعماة) .فمان يساعى وراخ البار سايجد البار ألن هللا سايعطيه نعماة أن يسالك فاي
البر.

ِ 22
يم َيتَ َس َّوُر َم ِدي َن َة ا ْل َج َبا ِب َرِةَ ،وُي ْس ِقطُ قُ َّوةَ ُم ْعتَ َم ِد َها" .
آية ( " -:)22اَْل َحك ُ
يتســـور= يتساالق أو يسااقط سااور المدين اة ليهزمهااا وهااذا مااا حاادث مااع داود حااين أسااقط مدينااة يبااوس (أورشااليم)
وسقطي بابل بأسوارها المنيعة أمام كورش .وهكذا تنطبق اآلية على أعدا نا الروحيين (3كو .)1:13فااهلل يعطيناا

حكمة نقهر بها أعدا نا الروحيين.

23
الضيقَ ِ
ات َن ْف َس ُه".
آية (َ " -:)23م ْن َي ْحفَظُ فَ َم ُه َولِ َسا َن ُهَ ،ي ْحفَظُ ِم َن ِِّ
أهمية السيطرة على اللسان (يع )2فاألقوال غير الحكيمة تسبب مشاكل كثيرة.

ان ا ْل ِكب ِري ِ
آية (24" -:)24اَْلم ْنتَ ِف ُخ ا ْلمتَ َك ِبر اسم ُه «مستَه ِزئ» ،ع ِ
اء" .
ام ٌل ِبفَ َي َ
ُ ِّ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ٌ َ
ضِ ْ َ
ُ
الكبرياخ تعرض اإلنسان للخطية فهي تسبب غضباً كله كبرياخ ألقل إهانة ويندفع هذا المتكبار الغاضاب فاي سايل

ماان اإلهاناااي وكلماااي الوعيااد لماان أخطااأ فااي حقااه وهااذا يعاارض المتكباار لسااخرية الناااس ويصااب لااه اسااماً سااي اً
وسمعة ردي ة ويسمونه المستهزئ أو المنتفي.

26
25
ـان ُّ
َن َي َد ْيـ ِـه تَأ َْب َيـ ِ
َمــا
ـه ،أل َّ
ـه َي ْشــتَ ِهي َشـ ْـه َوةً ،أ َّ
الش ـ ْغ َل .اَْل َيـ ْـوَم ُكلَّـ ُ
اآليــات (َ " -:)26-25شـ ْـه َوةُ ا ْل َك ْس ـالَ ِن تَ ْقتُلُـ ُ
ِِ
يق فَ ُي ْع ِطي َوسَ ُي ْم ِس ُا" .
الص ِّد ُ
ِّ

الكساالن يشااتهي ولكناه ال يعماال ليحصال علااى شاا ،كلااه أمااال ولكناه ال يسااعى ،أماا المجتهااد فهاو يعماال ويكسااب
ويشاابع باال يسااد أعاواز المحتاااجين ألنااه يتبقااي عنااده مااا يعطيااه لهاام .واذا كااان المجتهااد بااا اًر أي ِ
صا ِاديقاً فهااو يتشاابه

بذلهااه يعطااي بسااخاخ وال يعياار .أمااا الكسااول فااال يعماال ويحسااد ماان يعماال وصااار لااه الخياار ،وحسااد الكسااول يقتلااه

غيظاً .والحظ فالكسول يريد أن يأخذ ،والبار طبعه العطاخ.
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27
ين ُيقَِِّد ُم َها ِب ِغ ٍِّ
الش ِِّر ِ
ش! "
يح ُة ِِّ
ي ِح َ
آية (َ " -:)27ذ ِب َ
ير َم ْك َرَه ٌة ،فَ َك ْم ِبا ْل َح ِرِِّ
صلواي وذبا األشرار ال يقبلها هللا أصال  ،فاهلل يرى ما فى القلب  .فذبيحة األثايم التاي يقادمها وهاو غيار تا اب

تكون بغيضة وهذا ما حدث مع قايين .ألن مثل هذا يبحث عن المظاهر ،حتى ياراه النااس .وال يهاتم باأن يرضاى

هللا  .ولذلك وبي سيدنا الفريسيين الذين اهتموا بالمظاهر واطالة صلواتهم وسلبوا األرامل .

فباااألكثر جاادا تكااون غياار مقبولااة باال هااى إهانااة هلل لااو كااان هااذا الش ارير يقــدمها بغــش= بقصااد ش ارير .وهكااذا

صامي إيزابل الشريرة وهكذا نذر إبشالوم ليستروا حياتهم الشريرة.
29
ِ
الس ِ
اآليات (َ 28" -:)29-28ش ِ
اه ُد ُّ
الز ِ
يم
الر ُج ُل َّ
ور َي ْهلِ ُاَ ،و َّ
ير ُيوِق ُح َو ْج َه ُه ،أ َّ
ق َيتَ َكلَّ ُم .اَ ِِّ
امعُ لِ ْل َح ِِّ
لش ِِّر ُ
َمـا ا ْل ُم ْسـتَق ُ
ت طُُرقَ ُه".
فَ ُيثَِِّب ُ

شاهد الزور= قد يصل لغرضه مؤقتاً ولكن هالكه قادم أكيداً .فعلي األقل حين ينكشي أنه شاهد زور قد يعاقاب
أو على األقل يتلوث إسمه وسمعته .ولكنه إذا حلي كاذباً فااهلل الباد وسايعاقبه .الرجـل السـامع للحـق يـتكلم= مان

يااتكلم بااالحق طبقااً لمااا ساامعه وهااذا يااذكر قصااة واحاادة ال تتغياار ويااتكلم بثباااي وثقااة تجعاال الناااس يساامعونه بثقااة.

الشــرير يــوقح وجهــه= الشارير الااذي ال يهااتم بقااانون أو بش اريعة إلهيااة يصاالب وجهااه ويقساايه ،حتااى ضااد صااوي
ض ااميره وض ااد إن ااذاراي هللا لم اان ه اام مثل ااه ويواص اال أقوال ااه وش ااهادته ال اازور وال از ف ااة وطرق ااه الملتوي ااة .أم ااا الرجـــل

المستقيم= هذا ال يبحث ماذا يجب أن يقال أو ماذا كان يجب أن يقال ولكنه يقول ماذا يرضى هللا وماذا يرضى
ضميري هذا سأقوله ،الحق فقط هو ما يجاب أن أقولاه لاذلك فهاو يعاري طريقاه ويوجهاه بأماان دون تفكيار ملتاوي
وبال تخبط.
33
ِ
اآليات (31 "-:)33-31لَي ِ
َمـا ُّ
ورةٌ تُ َجـاهَ َّ
س ُم َعـد لِ َي ْـوِم ا ْل َح ْـر ِب ،أ َّ
ص َـرةُ
الن ْ
الـر ِِّ
ب .اَْلفَ َـر ُ
َْ
س ح ْك َم ٌة َوسَ ف ْط َن ٌة َوسَ َم ُش َ
ب".
فَ ِم َن َّ
الر ِِّ

مشورة الرب لن تنهزم أمام أي أعداخ مهما كاني مكا دهم (مز3 + 2:31أي .)12-11:11ولنالحظ أن كل
حكمة وكل قوة هي صادرة من هللا ،فكيي تستخدم أي حكمة أو أي قوة ضد مشورة هللا .والفرس تشير لقوة

الحرب فهو يستخدم في الحروب .وكان اآلسيويون يستخدمون الفرس في الحروب والثور في حرث األرض

والحمير والجمال في رفع األثقال والبغال في الحروب ،وقد أدخل سليمان الجياد في الحرب .وكان هللا قد منع

ذلك (تث )1::11ولكنه هنا يعتري بأن الفرس وقوة الحرب هي باطل وال شا والنصرة فمن الرب.
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عودة للجدول

َّة و َّ
الصالِح ُة أَف َ ِ ِ ِ
ِ 3
الذ َه ِب" .
ْض ُل ِم َن ا ْل ِغ َنى ا ْل َع ِظ ِيمَ ،و ِِّ
لص ُ
يت أَف َ
الن ْع َم ُة َّ َ
آية ( " -:)3اَ ِّ
ْض ُل م َن ا ْلفض َ
الصــيت= نفااس الكلمااة تتاارجم أيضااً اإلساام (تااك )11:11والمقصااود ساامعة الشااخص .ومااا أحلااى أن تكااون ساامعة
الشااخص راجعااة ألمانتااه هلل .فااأي إساام فااي الشااهداخ أفضاال ماان مااارجرجس ،وأي إساام أفضاال ماان تالميااذ المسااي

وبااولس الااذي تعااب أكثاار ماان جماايعهم .وهكااذا اهااتم المسااي بااأن تكااون لنااا ساامعة حساانة "لياارى الناااس أعمااالكم
الصالحة فيمجدوا أبوكم الذي في السمواي" أما األموال الكثيرة فتأتي معها بالهموم ،وماذا تنفعنا األموال لو كاني

سمعتنا ردي ة والناس تعملنا بذحتقار.
ِ 2
ِ
ير َيتَالَقَ َي ِ
ب" .
الر ُّ
ص ِان ُع ُه َما ِكلَ ْي ِه َما َّ
انَ ،
آية ( " -:)2اَْل َغن ُّي َوا ْلفَق ُ
هذه اآلية تشير ألخوة البشر وهي نداخ لكل متكبر حتى يفهم أن كل البشر هم أبناخ آدم .وبعد الفاداخ والمعمودياة
نصااير كلنااا إخااوة بمفهااوم آخاار فاااهلل أبونااا الواحااد وكلنااا مولااودين ماان الماااخ والااروح .وفااي المجتمااع العااادي هناااك
تكاماال بااين الناااس فااالغني يعماال عنااده الفقياار فااال يسااتطيع الغنااي أن يعاايش إن لاام يعماال الفقياار فااي مزارعااه ،ولاان

يس ااتطيع الفقي اار أن يع اايش إن ل اام يعم اال عن ااد الغن ااي .وهك ااذا ف ااي الكنيس ااة نح اان أعض اااخ جس ااد واح ااد ومتك اااملين

(1كو .)23-13:13ولكل واحد منا دوره في الكنيسة فال يجب أن يتعظم أحد على اآلخر أو يحسد أحاد اآلخار.
وما دام صانعهما كليهما الرب= أو أن الرب هو الذي أعطى لكل واحد دوره فلماذا ينتفي واحد على اآلخر.

لذ ِك ُّي يب ِ
آية (3" -:)3اَ َّ
ص ُر َّ
ون" .
ون فَ ُي َعاقَ ُب َ
الش َّر فَ َيتََو َارىَ ،وا ْل َح ْمقَى َي ْع ُب ُر َ
ُْ
الااذكي روحي ااً هااو ماان يت اوارى فااي المسااي ويحتمااي بااه (أم + 3::11مااز + 1:23إش )3:23فذساام الاارب باارج

حصااين( ..أم .)13:18وهكااذا احتمااي نااوح ماان الطوفااان فااي الفلااك ،والفلااك هااو رمااز الكنيسااة .أمااا الجاهاال فااال
يتحذر من إعالناي هللا الغاضبة وينادفع فاي طرياق خطيتاه حتاى الهاالك (فرعاون كمثاال لاذلك  ،حاين سااروا وراخ

شعب هللا حين انشق البحر فهلكوا حين انطبق البحر عليهم).

4
ِ
امـ ٌة َو َح َيـاةٌَ 5 .ش ْـو ٌا َوفُ ُخـو ٌخ ِفـي طَ ِريـ ِ
ق ا ْل ُم ْلتَ ِـوي.
اض ِع َو َم َخافَ ِة َّ
اب التََّو ُ
الر ِِّ
اآليات ( " -:)5-4ثََو ُ
ب ُه َـو غ ًنـى َو َك َر َ
َم ْن َي ْحفَظُ َن ْف َس ُه َي ْبتَِع ُد َع ْن َها".

فخوخ= فخا (أالم /مشاكل /ضايقاي /أحازان ) ....ولانالحظ النهاياة لكال مان المتواضاع الاذي يسالك فاي مخافاة
الرب والمتمرد على هللا الملتوي في طرقه سواخ على األرض أو في السماخ.
آية (6" -:)6ر ِب ا ْلولَ َد ِفي طَ ِر ِ
يد َع ْن ُه" .
يق ِه ،فَ َمتَى َش َ
ضا سَ َي ِح ُ
اخ أ َْي ً
َ ِّ َ
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مهاام جااداً أن ينشااأ الولااد فااي جااو دينااي .فماان السااهل غاارس المبااادئ والتأديااب للصااغار .فالغصاان األخضاار يسااهل
ثنيه وتوجيهه أما الجاي فيصعب ثنيه إن لم يكن هذا مستحيالً .لذلك واجب على اآلباخ توجيه أوالدهم وخلق جو

ديني مقدس يتربى فيه اإلبن فيخاي هللا ويحبه = التعليم فاي الصاغر كاالنقش علاي الحجار وللكباار كاالنقش علاي

الماخ .

ض َع ْب ٌد لِ ْل ُم ْق ِر ِ
آية (7" -:)7اَْل َغ ِن ُّي َيتَ َسلَّطُ َعلَى ا ْلفَ ِق ِ
ض".
يرَ ،وا ْل ُم ْقتَ ِر ُ
من يهمال النصاا اإللهياة يضاطر لفقتاراض وقاد يقاع فاي ياد إنساان متكبار يساتعبده ويذلاه ولنارى كام يعطيناا هللا
بسخاخ وال يعيرنا.

ارعُ ِإثْما ي ْحص ُد بلِ َّي ًة ،وعصا س َخ ِط ِه تَ ْف َنى9 .اَ َّ ِ
اآليات (َّ 8 " -:)9-8
ـه ُي ْع ِطـي ِم ْـن
ـار ُا ،أل ََّن ُ
الز ِ ً َ ُ َ
ََ َ َ
لصال ُح ا ْل َع ْـي ِن ُه َـو ُي َب َ
ُخ ْب ِزِه لِ ْلفَ ِق ِ
ير".
نرى هنا مقارنة تذكرنا بيقينية الحصاد طبقاً لنوع الزرع .عصا سخطه تَ ْف َني من يزرع خطية واثام ،حتاى وان كاان
له سلطان أي عصا بها يضرب من يسخط عليه ستذهب منه هذه السلطة = العصا تفني  ،بل يصاير أضاحوكة

لمن كان ياؤدبهم بعصااه (فرعاون كمثاال) .والعكاس فنجاد البركاة للصـالح العـين= الاذي ينظار بمحباة للمحتااج وال
ينظر له نظرة استعالخ .فالعين الصالحة تشير لقلب عطوي .الصال العين له عين بسيطة (مي.)33::
ِ
ِ
ِ 31
ي" .
امَ ،وَي ْبطُ َل ِِّ
آية ( " -:)31أُ ْط ُرد ا ْل ُم ْستَ ْه ِزئَ فَ َي ْخ ُر َج ا ْلخ َ
صُ
الن َزاعُ َوا ْلخ ْز ُ
المســــتهزئ= هاااو الشاااتام أو كااال ذي ك ااالم بطاااال ،ومث ااال هاااذا يس اابب مسا اااوئ بالغ ااة وسا ااط جماعاااة الماااؤمنين
(1كو .)12-11::وعزل مثل هذا واجب واال أفسد التعليم الصحي للبسطاخ.
33
ب طَهارةَ ا ْل َق ْل ِبَ ،فلِ ِنعم ِة َشفَتَي ِه ي ُك ُ ِ
ص ِديقَ ُه".
آية (َ " -:)33م ْن أ َ
ْ َ
ون ا ْل َمل ُا َ
َح َّ َ َ
َْ
الملااك يحااب ويساار باإلنسااان ذو القلااب الطاااهر .والااذي تظهاار كلماااي النعمااة علااى شاافتيه ،أو كااالم النعمااة الااذي

يااتكلم بااه = فلنعمــة شــفتيه (كااو .)::1وهكااذا يفاارح ملااك الملااوك وهناااك فاارق بااين كااالم النعمااة الصااادر ماان قلااب
طاهر وكالم التملق.
32
ِ
ِ
ظِ
ين".
ب تَ ْحفَ َ
آية (َ " -:)32ع ْي َنا َّ
ب َكالَ َم ا ْل َغاد ِر َ
الر ِِّ
ان ا ْل َم ْع ِرفَ َةَ ،و ُه َو َي ْقل ُ
إن عين الرب على حقه الذي هو المعرفة الحقيقية والوحيدة أى اإليمان المسلم مرة للقديسين (يه .)2وهاو يحرساه

ليالً ونها اًر وال يدعه يسقط على األرض ،وعينه على خدامه الذين يتكلمون بكالمه بأمانة لينج طريقهم فاهلل يريد
إليمانه الصحي أن ينتشر في كل األرض ،أما الغادرين فاهلل ضدهم وسيهدم عملهم ولو نج إلى حين.
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33
ار ِج ،فَأُقْتَ ُل ِفي َّ
الش َو ِ
َس ُد ِفي ا ْل َخ ِ
ار ِع!»".
ال ا ْل َك ْسالَ ُن« :األ َ
آية ( " -:)33قَ َ
ما أكثر حج الكسالن وتخيالته التي يقدمها لمن يطالبه بأن يعمل.
34
ِ
ِ
يها".
وت َّ
َج َن ِب َّيات ُه َّوةٌ َع ِميقَ ٌةَ .م ْمقُ ُ
آية ( " -:)34فَ ُم األ ْ
الر ِِّ
ب َي ْسقُطُ ف َ
المرأة البطالة تخدع الجاهل بكلماي شافتيها ،ومان يساير ماع هللا ال يساقط فيهاا ومان ال ترضاى الارب طرقاه يساقط

فيها .هو ممقوت الرب أي الارب ال يحباه  ،هاو بسابب شاروره ابتعاد عناه هللا فصاار باال حماياة .هاذا يسـقط فيهـا
أي في هذه الخطية كما في حفرة عميقة يصعب الخروج منها فهي تنجس الجسد والفكر والضمير.
35
ِ
صا التَّأ ِْد ِ
يب تُْب ِع ُد َها َع ْن ُه" .
آية ( " -:)35اَْل َج َهالَ ُة ُم ْرتَِب َ
ط ٌة ِب َق ْل ِب ا ْل َولَدَ .ع َ
طاايش األوالد فااي الساان الصااغير يجااب أن يقاباال بااالحزم واال فسااد األوالد( .إبشااالوم كمثااال) ولاانعلم أن الساابب هااو

في فساد طبيعتنا أصالً .وهناك ميل طبيعاي داخلناا ألن نخطاا وناتكلم بجهالاة .وهللا يؤدبناا كاأوالد بانفس المفهاوم

(عب.)1 ، ::13

36
ظالِ ُم ا ْلفَ ِق ِ
ير لِ َما لَ ُهَ ،و ُم ْع ِطي ا ْل َغ ِن ِِّيِ ،إ َّن َما ُه َما لِ ْل َع َو ِز".
ير تَ ْك ِث ًا
آية (َ " -:)36
إن تجميع الثروة بواسطة ظلم الفقراخ أو محاولة التملق لألغنياخ بتقديم هادايا أو رشاوة لهام ،هام ال يحتااجون إليهاا

لغناااهم ،أو ماان يظلاام الفقياار ليعطااي رشااوة لألغنياااخ ،مثاال هااذه التص ارفاي نااذير بااأن يفتقاار صاااحبها وان صااادفه

النجاح لفترة.

َمل أُ ْذ َن َا واسمع َكالَم ا ْلح َكم ِ
ِ 37
اءَ ،و َو ِِّج ْه َق ْل َب َا ِإلَى َم ْع ِرفَِتي38 ،ألَ َّن ُه َح َس ٌن ِإ ْن َح ِف ْظتَ َها
اآليات ( " -:)23-37أ ْ
َ َْْ َ ُ َ
21
39
ِ
ِ
ور
ُم ًا
ون ا ِتِّ َكالُ َا َعلَى َّ
بَ ،ع َّرفْتُ َا أَ ْن َ
يعا َعلَى َشفَتَ ْي َا .لِ َي ُك َ
الر ِِّ
في َج ْوِف َاِ ،إ ْن تَتَثَبَّ ْت َجم ً
ت ا ْل َي ْوَم .أَلَ ْم أَ ْكتُ ْب لَ َا أ ُ
ق ،لِتَرَّد جواب ا ْلح ِِّ ِ
َش ِريفَ ًة ِم ْن ِجه ِة م َؤامرٍة ومع ِرفَ ٍة؟ 23أل ِ ِ
ِ
وا".
ين أ َْر َسلُ َ
ق لِلَّذ َ
ُعلِّ َم َا ق ْسطَ َكالَم ا ْل َح ِِّ ُ َ َ َ َ
َ
َ ُ ََ َ َ ْ
من أول هنا حتى نهاية إصحاح ( )31نجد سليمان يوجه كالمه كما إلبنه أو مستمعه كتلميذ يسمع من معلمه.

ومن أول هذه اآلياي حتى نهاية ص ( )31ال نجد األمثال

مستقلة كما رأينا سابقاً أن كل آية عبارة عن مثل لكننا نجدها كأنها عظاي.

ألم أكتب لا أمو ارً شريفة= هي أماور شاريفة ألن هللا وكالماه أسامى قاد اًر مان كال حكماة بشارية ،وكاالم هللا يحادد
لنا الطريق األمين المستقيم الذي يجب أن نسلكه وهي أمور شريفة ألنها تليق بمن يسلك في طريق أبناخ هللا ملك

الملوك .ولكن هذه اآلية وردي في النص العبري هكذا "ألم أضعها أماماك فاي ثاالث طارق" أو مارة ثالثاة .والكلماة
تستعمل عن ر يس  2أشخاص في عرباة وهاو الشاخص الشاريي المفضال .ويعناي بهاذا أن الكاالم الاذي ياتكلم باه

ماان أساامى األمااور قااد اًر .إال أن المفسارين تااأملوا فااي كلمااة ثالثااة طاارق وقااالوا هااي ثااالث كتاب سااليمان (األمثااال-

الجامعة -النشيد) وقالوا أنها أجزاخ الكتاب المقدس فاي العهاد القاديم (النااموس /األنبيااخ /الكتاب المقدساة) بحساب
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التقسايم اليهاودي .عمومااً فكاال الكتااب المقادس صاال للتعلاايم وهاو كاالم عان أمااور شاريفة .إال أن رقام  2هاو رقاام

عام كرقم  1يشير للكمال اإللهي ،ويصب المعنى أنني كتبي لك م ار اًر أن تتعلم الحكمة من كالم هللا المقدس في

الكتاب المقدس.

مــن جهــة مـؤامرة ومعرفــة= كلمااة ماؤامرة تعنااي مشااورة .وهكااذا كلماااي هللا هااي للمعرفااة والمشااورة الصااالحة .قســط

كالم الحق= قسط معناهاا يقاين كاالم الحاق أي أن كاالم هللا هاو كاالم أكياد .فااهلل ياتكلم مارة وماراي ليوجهناا حتاى
نطلب كالمه الحقيقي ومن له أذنان للسمع فليسمع ويحفظ كالم هللا في قلبه ويتكلم به ويظهر علاى شافتيه وينفاذه

عرفتا أنت اليوم= من يضع كالم الرب في قلبه ويحفظه يعري قيمتاه حينماا يعمال باه ويفهام
ويظهر في حياتهِّ .
كيااي أن هللا يحفااظ ماان يحفااظ وصاايته أي تكااون لااه الخب ارة العمليااة .فياازداد إتكالااه علااى الاارب بعااد أن عااري أن

عرفتــا أنـت اليــوم= فاالكالم لاه شخصااياً ليختبار قوتاه  .باال يتحاول إلاى رسااول
كالماه يقاين حقااً وهااذا معناى قولاه ِّ
لآلخرين يعلمهم ما عرفه باه هللا = جواب الحـق للـذين أرسـلوا = فماا اختبرناا أناه حقيقاي يجاب أن نكاون شاهوداً
له ،نسعى كسافراخ كاأن المساي يعاظ بناا ،يعاظ بناا لمان لام يعرفاه بعاد .ونكاون "مساتعدين لمجاوباة كال مان يساألنا

عن سبب الرجاخ الذي فينا" (1بط.)1: : 2

22
ــاب23 ،ألَ َّن الـ َّــر َّ ِ
ق ا ْل ِمسـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ِفـــي ا ْل َبـ ِ
ــح ِ
ــيم
ــك َ
اآليـــات ( " -:)23-22سَ تَ ْســـلُ ِب ا ْلفَقيـ َــر ل َك ْوِنـــه فَقيـ ًــراَ ،وسَ تَ ْسـ َ
ْ
ب ُيقـ ُ
ب َسالِ ِبي أَ ْنفُ ِس ِه ْم" .
َد ْع َو ُ
اه ْمَ ،وَي ْسلُ ُ

بعاد هاذا الكاالم القاوي فاي اآليااي الساابقة تاأتي هاذه النصايحة مباشارة وهاي عان الفقاراخ الاذين يهاتم هللا بهام .وهاذا

الكالم للقضاة والحكام أو لمن له صلة بهم وقادر أناه بصالته هاذه يساحقهم .س تسـحق= ال تساتخدم عماالً شارعياً

ضدهم ظلماً.

25
24
ٍِ
ـهَ ،وتَأْ ُخـ َذ َش َـرًكا
ـيء ،لِ َـئالَّ تَـأْلَ َ
ف طُُرقَ ُ
ص ِح ْب َغ ُ
ـوباَ ،و َم َ
ـع َر ُجـل َسـاخط سَ تَ ِج ْ
اآليات ( " -:)25-24سَ تَ ْستَ ْ
ض ً
ِإلَى َن ْف ِس َا" .

"المعاش اراي الردي ااة تفسااد األخااالق الجياادة" (1كااو .)22:1:باإلضااافة إلااى أن الرجاال الغضااوب كثياار المشاااكل
ويجلااب المشاااكل لماان يصاااحبه ،فاإلرتباااط بشااخص يلزمنااا بتصارفاي ترضاايه فااذذا تهااي علااى أحااد يلاازم أن نتهااي

مثله فتصير عادة ردي ة لنا.
27
ف ،وسَ ِم ْن ِ ِ
ِ
اآليات (26" -:)27-26سَ تَ ُك ْن ِم ْن ِ ِ
ُّي ِ
ـا َمـا تَ ِفـيَ ،فلِ َمـا َذا
ونِ .إ ْن لَ ْـم َي ُك ْـن لَ َ
َ
ضامني الـد ُ
صافقي ا ْل َك ِّ َ
َ
اش َا ِم ْن تَ ْح ِت َا؟ "
َيأْ ُخ ُذ ِف َر َ

هذه عان خطاورة ضامان شاخص بتهاور ولايس عنادي ماا أوفاي باه إن لام يادفع وكام مان شاخص افتقار بسابب تلاك

الغلطااة .ونالحااظ أن ماان نضاامنه يريااد أن يحصاال علااى مااال حتااى يزيااد دخلااه بتجااارة أو خالفااه ،ولكاان علااى هااذا

اإلنسااان أن يتصااري فااي حاادود إمكانياتااه وعلااى كاال واحااد أن يحااافظ علااى بيتااه وأوالده قباال أن يعطااي وعااوداً ال
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يس ااتطيع أن ينف ااذها وي اادخل ف ااي مغ ااامراي غي اار محس ااوبة .واألفض اال أن أس اااعده بق اادر إمك اااني إن ك ااان محتاجا ااً

بمساعدة مالية ال يردها ولكن ليس بضمانه لدي أحد.

آية (28" -:)28سَ تَ ْن ُق ِل التُّ ْخم ا ْلقَِد ِ
اؤ َا" .
آب ُ
يم الَّذي َو َ
ض َع ُه َ
َ
َ
تكرار لماا قالاه موساى (تاث )11:31 +11:13فااألرض هاي هلل ،وهللا قسامها لشاعبه وعلاى كال إنساان أن يحاافظ

علااى مااا أعطاااه لااه هللا (نااابوي وأخاااب كمثااال) وعلينااا أال نطمااع فااي أ ارضااي الغياار وال نفاارط فيمااا أعطاااه لنااا هللا.
وروحياً علينا أن ال نطمع في نصيب أحد أو موهبته التي من هللا أو نحسده عليهاا وعليناا أن ال نفارط فاي ميراثناا
السماوي وبنفس المفهوم علينا أن ال نفرط فيما تسلمناه من طقوس وعقيدة وتعاليم اآلباخ.

ت رجالً م ْجتَ ِه ًدا ِفي عملِ ِه؟ أَمام ا ْلملُ ِ
اع!"
آية (29" -:)29أ َأ
الر َع ِ
ام َّ
ف .سَ َي ِق ُ
وا َي ِق ُ
ََ ُ
ََ
َر َْي َ َ ُ ُ
ف أَ َم َ
نرى هنا أن مكافأة المجتهد محققة .فهو يشتهر ويعري ويقي في كرامة أمام الملك ،وهكذا روحياً من اجتهد
وكان أميناً يقي في فرح أمام ملك الملوك .الرعاع= الناس غير المعروفين.
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اإلصحاح الثالث والعشرون

عودة للجدول

2
3
ت
ام َا تَأ ُّ
ت تَأ ُْك ُل َم َع ُمتَ َسلِِّ ٍط ،فَتَأ َّ
ض ْع ِس ِِّكي ًنا لِ َح ْن َج َرِت َا ِإ ْن ُك ْن َ
اآليات (ِ " -:)3-3إ َذا َجلَ ْس َ
َمالًَ ،و َ
َم َ
َم ْل َما ُه َو أ َ
3
ِ
ِ
يب" .
َش ِرًها .سَ تَ ْشتَه أَطَا ِي َب ُه أل ََّن َها ُخ ْب ُز أ ََكاذ َ

تأمل ما هو أماما= أي تأمل وتفكر في هذا المتسلط فسلطانه هو من هللا (رو .)1 ، 1:12خبز أكاذيب= لايس

من الحكمة تصور أن االمتياز الذي أعطى لك باألكل مع هذا الحاكم أو هذا المتسلط معناها أنك صري صاديقاً
له ،تأكل باندفاع وتتكلم باندفاع فيغضب عليك الحاكم ألنك لم تحترم مجلساه .ضع سكيناً لحنجرتا= هاذا تعبيار

يع ني ضبط النفس حتى ال نأكل بشراهة ونهام أماام الحااكم فيغضاب ،بال قااوم شاراهتك كأنهاا عادو تقاتلاه بساكين.
واذا كان هذا االحترام مطلوباً أمام ملك أرضي فكم باألولى ونحن أمام ملك الملاوك وعلاى ما دتاه نأكال مان جساد

الرب ودمه .ومن يقترب بدون استحقاق يصب مجرماً (1كو )21-11:11وعموماً هذه اآلياي ضد شهوة الطعام
فهو خبز أكاذيب ألنه بينما تشبع البطن تكسل الروح وتفقد نشاطها ،وهذا فا دة من فوا د الصيام تنشيط الروح.

5
4
ِ ِ
ِ
ِ
ير َغ ِن ًّياُ .ك َّ
ـه ِإ َّن َمـا
س ُه َـو؟ أل ََّن ُ
ف َع ْن ف ْط َنت َاَ .ه ْل تُطَ ِِّي ُر َع ْي َن ْي َا َن ْح َـوهُ َولَ ْـي َ
اآليات ( " -:)5-4سَ تَتْ َع ْب ل َك ْي تَص َ
يص َنع لِ َن ْف ِس ِه أ ِ
السم ِ
ِ
َّ
اء".
ْ
َ ْ ُ
َجن َح ًةَ .كالن ْس ِر َيط ُ
ير َن ْح َو َّ َ

وهااذه اآلياااي ضااد شااهوة المااال .فهنااا إنااذار بااأن ال يكااون الغنااي هااو غاارض القلااب .وماان يفعاال كأنااه يعلااق عينيااه
بطا ر يظهر له ثم يتالشى .فالكنوز األرضية يساهل تبديادها عان إقتنا هاا وهاي غيار ثابتاة وغيار دا ماة كطيار لاه

أجنحااة .ولــيس هــو= أي [ ]1لاايس هااو دا اام باال فااان [ ]3وربمااا بقااي المااال وماااي صاااحبه ]2[ .ولاايس هااو ساابب
للفرح الحقيقي حتى يظل اإلنسان يحلم به ]1[ .ولايس هاو بموجاود (1تاي .)13-:::ولايس معناى هاذا أن الغناي

أو المال خطية بل على اإلنسان أن يعمل بال كسل وبأمانة فذن صادفه الغناي فليساتعمل مالاه حساناً ويظال علاى

محبته واتكاله على هللا .فمن يعتمد على ماله يتكل على شا باطل فان ،هذا الكالم موجه لمن يظان ساعادته فاي
أن يكون مالكاً ألموال كثيرة ويستخدم كل ذكا ه ،ويضع كل قلبه في كيي يحصل على المال ناسياً أنه قد يسامع

"في هذه الليلة تؤخذ نفسك + ..لو )1::13هل تطير عينيا نحوه= هذه لمن يظل يتأمل ويضع عيني قلبه على
شااا فااان فااالعينين يجااب أن نتأماال بهمااا هللا ،أمااا العااالم فلااه الياادين لنعماال بهمااا ولااه القاادمين نطااأ بهمااا كاال العااالم
وشهواته.
7
6
ِ
ِ
ول
يرٍةَ ،وسَ تَ ْشتَ ِه أَ َ
طا ِي َب ُه ،أل ََّن ُه َك َما َش َع َر ِفي َن ْف ِس ِه َ
اآليات ( " -:)8-6سَ تَأ ُْك ْل ُخ ْب َز ذي َع ْي ٍن ش ِِّر َ
هك َذا ُه َوَ .يقُ ُ
8
ُهاَ ،وتَ ْخ َس ُر َكلِ َم ِات َا ا ْل ُح ْل َوةَ" .
لَ َاُ « :ك ْل َو ْ
س َم َع َا .اللُّ ْق َم ُة الَِّتي أ ََك ْلتَ َها تَتَقَ َّيأ َ
اش َر ْب» َوَق ْل ُب ُه لَ ْي َ

ذي عين شريرة= عكس ذو العين الصالحة أي الكريم .أما ذي العاين الشاريرة هاو البخيال أو مان يطماع فاي ماال
غيره .ألنه كما شعر في نفسه هكذا هو= نفسه فيها الجشع ،يفكر في ثمان ماا تأكلاه ،أو مااذا سيساتفيد مان وراخ
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ما تأكله ،وهو يحقد عليك في قلبه بينما أن كلماته معسولة ،فال تنخدع بكلماته المعسولة فقلبه غير ذلك .كلماتا

الحلوة= هي تشكراتك الكثيرة على هذه الوليمة .والنصيحة أن ال تتقبل دعوة شخص كهذا ،هاو غيار مخلاص فاي
محبته ودعوته وسيفكر بطريقة أو بأخرى كيي يسترد أفضاله .تتقيأ= حينما تكتشي ما في قلبه ومشاعره السي ة

لن تحتمل ما أكلته على ما دته وستلوم نفسك على كل لقمة أكلتها.
آية (ِ 9" -:)9في أُ ُذ َني ج ِ
اهل سَ تَتَ َكلَّ ْم أل ََّن ُه َي ْحتَ ِق ُر ِح ْك َم َة َكالَ ِم َا" .
ْ َ
محاولة تعليم شخص معاند مستهتر هي كمن يلقاي درره قادام الخناازير فهاو ال رغباة عناده للاتعلم ،بال يساخر مان
كل ما يسمعه.
ِ
اآليات (31" -:)33-31سَ تَ ْن ُق ِـل الـتُّ ُخم ا ْلقَ ِـديم ،وسَ تَ ْـد ُخل حقُـول األَيتَ ِ
ـام33 ،أل َّ ِ
ِ
اه ْم
ـيم َد ْع َـو ُ
ْ ُ َ ْ
َ َ
َن َول َّـي ُه ْم قَـويُ .ه َـو ُيق ُ
َ
َعلَ ْي َا".

ماان يسااتغل ضااعي اليتااامى وذلااك ليوسااع أمالكااه باغتصاااب أمالكهاام إذ هاام ضااعفاخ ،يقااي هللا بنفسااه فااي وجهااه.

والولي هو القريب الذي يدافع عن حق قريبه ويتحمل مسا ولية أخاذ الثاأر (عاد )13:2:ويفاك األرض والممتلكااي

( ار  )1:1وكاني العادة أن يحمي مصال عا لة قريبه الميي ،وبهذا المفهوم فالمسي ولينا القوي.

ِ 33
32
ِ
ِ
ِ ِ
ـا
يب َع ِن ا ْل َولَـد ،أل ََّن َ
اآليات (َ " -:)36-32و ِِّج ْه َق ْل َب َا ِإلَى األ ََد ِبَ ،وأُ ُذ َن ْي َا ِإلَى َكل َمات ا ْل َم ْع ِرفَة .سَ تَ ْم َن ِع التَّأْد َ
ِإ ْن ضربتَه ِبعصا سَ يموت34 .تَض ِربه أَ ْنت ِبعصا فَتُْن ِق ُذ َن ْفسه ِمن ا ْله ِ ِ 35
ِ
يما َي ْف َـر ُح
َُ ُ
اوَي ِةَ .يا ْابنيِ ،إ ْن َك َ
َُ َ َ
ْ ُُ َ َ ً
ََْ ُ َ ً
ان َق ْل ُب َا َحك ً
36
َق ْل ِبي أََنا أَيضا ،وتَبتَ ِهج ِك ْليتَاي ِإ َذا تَ َكلَّم ْت َشفَتَاا ِبا ْلمستَ ِقيم ِ
ات" .
ْ ً
َ ُْ َ
َ
َ ْ ُ َ َ
الحكاايم يوجااه األنظااار مارة أخاارى لكاال واحااد أن يهااتم أن يتااأدب بكااالم هللا وأن يااؤدب ابنااه حتااى ال يهلااك ،فتأديبااه

خير من هالكه .وأن نسلك بالحكمة فهذا يفرح قلب هللا وأيضاً أن يكون كالمنا مستقيماً.
بدنياً بعصا ٌ
اآليات (37" -:)38-37سَ يح ِسد َّن َق ْلبا ا ْل َخ ِ ِ
ب ا ْل َي ْوم ُكلَّ ُه38 .أل ََّن ُه سَ ُب َّد ِم ْن ثَ َـو ٍ
اب،
ينَ ،ب ْل ُك ْن ِفي َم َخافَ ِة َّ
َْ َ
اطئ َ
َُ
الر ِِّ
َ
ِ
يب".
َو َر َج ُ
اؤ َا سَ َيخ ُ
الخاطا قد ينج إلى حين ،ولكن هللا لن يتركه باال عقااب وقاد يخسار كال شاا .فاال تحساده بينماا رجااؤك فاي هللا

لن يخيب ،وبرك لن يذهب دون مقابل بل سيكافا هللا صبرك وتعبك (مي .)13-13::علينا أن ننظر للنهاية ال
إلى اللحظة الحاضرة ،لذلك فلنشفق على الخطاة إن آمنا أن هناك حياة أبدية " .ونحن غير نااظرين إلاى األشاياخ

التى ترى بل إلى التى ال ترى  .ألن التى ترى وقتية وأما التى ال ترى فأبدية " (3كو. )18 : 1

ِ39
ِ
ِ
ـا ِفــي الطَّ ِريـ ِ
ق21 .سَ تَ ُكـ ْـن َبـ ْـي َن ِشـ ِِّـري ِبي
اآليــات ( " -:)23-39ا ْسـ َـم ْع أَ ْنـ َ
يمــاَ ،وأ َْر ِشـ ْـد َق ْل َبـ َ
ـت َيــا ْابنــيَ ،و ُكـ ْـن َحك ً
23
َن ِ ِ
انَ ،و َّ
ف َي ْفتَ ِق َر ِ
ق".
ير َوا ْل ُم ْس ِر َ
الن ْوُم َي ْك ُسو ا ْل ِخ َر َ
َج َس َ
ا ْل َخ ْم ِرَ ،ب ْي َن ا ْل ُم ْتلِ ِف َ
ين أ ْ
اد ُه ْم ،أل َّ ِّ
الس ِّك َ
132

سفر األمثال ( اإلصحاح الثالث والعشرون)

شرب الخمر يفقد اإلنسان وعيه والحكايم يحاذرنا مان اإلفاراط فاي الطعاام وبالتاالي أو بااألولى نجاده هناا يحاذر مان
اإلفراط في الخمر الذي يتلي األموال والصحة ،والسكير عادة يفتقر ،ألناه ينفاق أموالاه علاى الخمار وبسابب تلاي

صحته يصب غير قادر على العمال فيفتقار وتكساوه الخارق= النـوم يكسـو الخـرق= أي هاو ناا م لسا ْك ِرِه ال يعمال
فال يجد سوى الخرق .وهناا ساليمان يادعو مان يسامعه أن ال يخاالط أمثاال هاؤالخ وال ناذهب إلاى ماآدبهم وال نعايش
مثلهم فالسكر يفسد العقل فتضيع الحكمة التي ينادي هذا السفر باقتنا ها.

ِ22
اخ ْت" .
يا الَِّذي َولَ َد َاَ ،وسَ تَ ْحتَ ِق ْر أ َّ
ُم َا ِإ َذا َش َ
آية ( " -:)22ا ْس َم ْع ألَِب َ
على الشاب أن ال يحتقر أبويه متى شاخا وصا ار حمالً عليه فهم حملوه صغي اًر.
ِ
آية (ِ23" -:)23اقْتَ ِن ا ْل َح َّ
ب َوا ْلفَ ْه َم".
ق َوسَ تَِب ْع ُهَ ،وا ْلح ْك َم َة َواأل ََد َ
في عصرنا هذا يبيع الناس إيمانهم بسهولة من أجل مكسب مادي ويبيعوا عقيدتهم الحقة التي استشهد في سبيلها
أباؤنا الشهداخ مقابل أشياخ ال تساوي ،تااركين اإليماان المسالم مارة للقديساين (ياه .)2وهنااك مان يبياع حكماة إلهياة

ألجال حكمااة إنساانية تافهااة ،فكاام ماؤمن تاارك مسايحيته ألجاال مبااادئ إلحادياة (شاايوعية ووجودياة) تركهااا أصااحابها
بعد أن اكتشفوا أخطا ها .فلنجاهد وندرس كلمة هللا لنقتني الحكمة اإللهية.
25
24
ِ
ِ
ِ
الص ِِّدي ِ
ـاَ ،وتَ ْبـتَ ِه ُج
ـوا َوأ ُّ
ُم َ
يمـا ُي َس ُّـر ِب ِـهَ .ي ْف َـر ُح أ َُب َ
ق َي ْبتَ ِه ُج ْابت َه ً
اآليات ( " -:)25-24أ َُبو ِّ
اجاَ ،و َم ْن َولَ َـد َحك ً
الَّ ِتي َولَ َدتْ َا".

والسماخ تفرح بخاطا واحد يتوب.
آية (26" -:)26يا اب ِني أ ِ
اا طُُرِقي" .
َع ِطني َق ْل َب َاَ ،وْلتُالَ ِح ْظ َع ْي َن َ
ْ
َ ْ
هللا هو المتكلم هنا لكل نفس .ومن سيعطيه القلب سيبارك له في كل شا .فااهلل جادير بأحسان ماا لادينا ،ولنسالمه

عواطفنا وارادتنا وحبنا وهو سيمألنا فرحاً .فاهلل هو نبع ومصدر كل خير وكال فارح .والحاظ فاذن هللا يطلاب القلاب
وال يطلب عطايا مادية فهذه لن تفرحه إن لم يكن القلب له ،وهو يريده كله وال نشرك فياه غياره وهاذا ليكاون فرحناا

كامالً .لذلك يوصى موسى قا الً حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك (تث.):::

َن َّ ِ
َج َن ِب َّي ـ ُة ح ْفــرةٌ َ ِ ِ 28
ضــا َكلِـ ٍِّ
ـن َوتَ ِزيـ ُـد
اآليــات (27" -:)28-27أل َّ
ـص تَ ْك ُمـ ُ
ـي أ َْي ً
الزان َي ـ َة ُهـ َّـوةٌ َع ِميقَ ـ ٌةَ ،واأل ْ
ُ َ
ضـ ِّـيقَ ٌة .هـ َ
ِ
ين َب ْي َن َّ
الن ِ
اس".
ا ْل َغاد ِر َ
هذه عكس آية ( )3:فهناك نجد مان يعطاي قلباه هلل فيفارح وهناا نجاد مان ياذهب وراخ الزواناي يعطايهم قلباه ومالاه

وقدرته فيسقط في هاوية (شمشون كمثال) .والحظ قوله حفرة ضيقة= أي يصعب الخروج منها.
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ات؟ لِم ِن ا ْل َكر ِ
ِ
اآليات (29" -:)35-29لِ َم ِن ا ْل َوْي ُل؟ لِ َم ِن َّ
وح ِبالَ َس َب ٍب؟ لِ َم ِن
ب؟ ل َم ِن ا ْل ُج ُر ُ
ُْ
الشقَ َاوةُ؟ ل َم ِن ا ْل ُم َخ َ
اص َم ُ َ
ِ
ِ 31
ين ي ْد ُخلُ َ ِ
الشر ِ
ِ
وج33 .سَ تَ ْنظُ ْر ِإلَى ا ْل َخ ْم ِر ِإ َذا
اب ا ْل َم ْم ُز ِ
ين ُي ْد ِم ُن َ
ْازِم ْه َرُار ا ْل َع ْي َن ْي ِن؟ لِلَّذ َ
ون ا ْل َخ ْم َر ،الَّذ َ َ
ون في طَلَب َّ َ
33
ِ
ِ
ِ 32
ين تُ ْظ ِه ُر ِح َب َاب َها ِفي ا ْل َكأ ِ
ْعو ِ
اا
انَ .ع ْي َن َ
اح َم َّر ْت ِح َ
ْ
ْس َو َسا َغ ْت ُم َرق ِْرقَ ًة .في اآلخ ِر تَ ْل َسعُ َكا ْل َح َّية َوتَ ْل َدغُ َكاألُف ُ
34
ِ
جع َعلَى َأر ِ
ُم ٍ
تَ ْنظُ َر ِ
ْس
ط ٍ
ط ٍ
ضَ
ضَ
جع ِفي َق ْل ِب ا ْل َب ْح ِر ،أ َْو َك ُم ْ
ون َك ُم ْ
َج َن ِب َّياتَ ،وَق ْل ُب َا َي ْن ِط ُ
ور ُم ْلتَ ِوَي ٍةَ .وتَ ُك ُ
ان األ ْ
ق ِبأ ُ
ٍ 35
ف! متَى أ ِ
َس ِ
ود أَ ْطلُ ُب َها َب ْع ُد!»".
َع ُ
َّع! لَقَ ْد لَ َكأُوِني َولَ ْم أ ْ
ولَ « :
ض َرُبوِني َولَ ْم أَتََوج ْ
َستَ ْيقظُ؟ أ ُ
ْ
َع ِر ْ َ
ارَيةَ .يقُ ُ
نجد هنا ستة أس لة وجوابها في األعداد التالية .وهي ت ِ
صور بوصي مرعب حالة السكير .ونالحظ أن الخمر فاي
الك وس لها بريق وتبدو مبهجة ولكنها مثل الحية نهايتها سامة ،يحتضنها المسكين التاعس أي السكير .س تنظـر

إلى الخمر إذا إحمرت= النبيذ األحمر في كنعان يعتبر أفخار أناواع الخمار ،وهام يحكماون علاى الخمار مان لوناه،
ويقولون أن الخمر من قوتها واغ ار ها كأنها تنادي على مان ي ارهاا "تعاالى وذق واشاربني" .لاذلك يادعو ساليمان كال
من يسمعه أن ال ينظر إليها حتى ال تغويه وتخدعه .ولتجعل خوفك من هللا هو الذي يحكمك وليس شاهوتك ،وال
تدع قلبك يسير وراخ عينيك ،فمن يريد أن يهرب من خطية عليه أن يهرب من أول خطوة تجاهها.

عيناا تنظران األجنبيات وقلبا ينطق بأمور ملتوية= هناك مثل التيني يقول "الخمر هي وقود نار الشهوة" .هنا
نرى أن السكر يقود لخطايا أخرى فالسكير يضيع وقاره فتتحكم فيه شهوته ويستبي كل شا .إن الرجل الثمل
مشبه هنا بمن هو على مركب ألنه يترن واذ هو غير واع لشيخ يصوره الحكيم بأنه يتسلق حبال السارية ليضع
رأسه عليها لينام وبالتأكيد سيهوى ويسقط ويتحطم .يقول ضربوني ولم أتوجع= بعد أن يستعيد بعض وعيه

يشعر بأن هناك من ضربه لكنه ال يعري من ضربه ،لقد صار هذا المسكين سخرية للجميع .ومع كل هذا ال

يفكر في أن يترك الخمر يقول= أعود أطلبها بعد كما قال الشاعر عن الخمر "داوني بالتي كاني هي الداخ".
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اإلصحاح الرابع والعشرون

عودة للجدول

3
ِ
ص ِ
َه َل َّ
اه ُه ْم
ون َم َع ُه ْم2 ،أل َّ
اآليات ( " -:)2-3سَ تَ ْح ِس ْد أ ْ
ابَ ،و ِشفَ َ
الش ِِّرَ ،وسَ تَ ْشتَ ِه أ ْ
َن تَ ُك َ
َن َق ْل َب ُه ْم َي ْل َه ُج ِباس ْغت َ
تَتَ َكلَّ ُم ِبا ْل َم َشقَّ ِة".

قااارن مااع (مااز .)12فآساااي حااين رأي نهايااة األش ارار ذهااب ماان قلبااه كاال حسااد لهاام .لااذلك شااعب هللا ال يحسااد

األشرار مهما كان نجاحهم وقتياً ،إذ هو يعري نهايتهم ودينونتهم وذلك بسبب قلبهم وما فيه من شار ويظهار هاذا

علااى شاافاههم التااي تااتكلم بالمشــقة= السااوخ .ولاايس فقااط بساابب دينااونتهم ال نحساادهم باال بساابب حياااتهم الحاليااة.

فلسانهم الرديخ يدل على قلب رديخ يضمر الشر لآلخرين ،ومثل هذا القلاب ال يمكان أن يفارح بال يقاود صااحبه

للخراب.

4
3
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
يمـ ٍـة
ـت َوِبــا ْلفَ ْهِم ُيثََّبـ ُ
اآليــات (ِ " -:)6-3با ْل ِح ْك َمـ ِـة ُي ْب َنــى ا ْل َب ْيـ ُ
ـتَ ،وِبا ْل َم ْع ِرفَــة تَ ْمتَلــَُ ا ْل َم َخــادعُ مـ ْـن ُكـ ِّ
ـل ثَـ ْـرَوة َك ِر َ
6
ٍ 5
ِ
ِ
ِ
ِ
ـا ِبالتَّـ َـدا ِب ِ
ص ِب َكثْـ َـرِة
ـل َح ْرَبـ َ
ـيم ِفــي عـ ِّزَ ،وُذو ا ْل َم ْع ِرفَـ ِـة ُمتَ َشـ ِّـد ُد ا ْلقُـ َّـوِة .أل ََّنـ َ
ـاَ ،وا ْل َخـالَ ُ
َوَنف َ
ير تَ ْع َمـ ُ
يســة .اَ َّلر ُجـ ُ
ـل ا ْل َحكـ ُ
ا ْل ُم ِش ِ
ين".
ير َ
من له الحكمة والفهم يشبه من يبني بيته على الصخر ويزينه بالكنوز ،فمن له حكمة ال يفتقر .واألحمق قد يبني

بيته ويزينه ولكنه ال يقدر أن يحافظ عليه فهو لم يبنه على الصخر ،بل أساسه فاسد (حب )13 ، 3:3وهللا يمأل
أوالده بكل جواهر الفضا ل والنعمة ويصيروا ليس كبيي بل كقلعة محصنة ضد حيل إبليس ومحارباته فهام ليساوا

ضاعفاخ .ونالحاظ أن هااذه اآليااي هاي عكااس الحاال فاي اآلياااي ( .)3 ، 1والحصاول علاى الحكماة يكاون بالتوبااة
والسلوك في وصايا هللا .الرجل الحكيم في عز= أي قوي .ومتشدد بالقوة= يزداد قوة حتى على الشاياطين .ألنـا

بالتــدابير تعمــل حربــا= أي التاادابير الحكيمااة والمشااوراي الصااالحة تواجااه المشاااكل التااي يثيرهااا أعااداؤك .وتعماال
حربااك ضااد الشااياطين بعااد أن تأخااذ مشااورة ماان هاام أكثاار منااك خب ارة (أباااخ الكنيسااة) (لااو .)23-38:11والحكاايم
يمتاز بعدم التسرع والمشورة مهمة فعدونا مخادع.

7
ق .سَ َي ْفتَ ْح فَم ُه ِفي ا ْل َب ِ
اب8 .اَْل ُمتَفَ ِِّك ُر ِفي َع َم ِل َّ
َح َم ِ
الش ِِّـر ُي ْـد َعى ُم ْف ِس ًـدا.
اآليات ( " -:)9-7اَْل ِح َك ُم َعالِ َي ٌة َع ِن األ ْ
َ
ِ 9ف ْكر ا ْل َحماقَ ِة َخ ِط َّي ٌةَ ،وم ْكرَه ُة َّ
الن ِ
اس ا ْل ُم ْستَ ْه ِزئُ" .
َ َ
ُ
َ
ِ
الح َك ْم= أي الحكمة عالية عن األحمق أي ال يستطيع الوصول إليها بسبب:
 -1إص ارره على حماقته أي إص ارره على عدم التوبة.

 -3أو هو ال يستطيع الوصول إليها بسبب يأسه واحساسه بالضعي والفشال .وهاذا عكاس "أساتطيع كال شاا فاي
المسااي الااذي يقااويني" وبساابب حالااة اليااأس هااذه نجااد هااذا األحمااق ال يجاهااد لكااي يحصاال علااى الحكمااة ،باال
يجلس مقتنعاً بما هو فيه بال حكمة وبال معرفة .س يفتح فمه في الباب= [ ]1ال يستطيع أن يفت فماه حاين
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تحين محاكمته  .فاالبواب كاني مكان جلاوس القضااة  ]3[ .غيار صاال ألي مشاورة أو عمال فاي بياي هللا.
هااذا يشاابه ماان لاام يجاادوا عليااه ثياااب العاارس (مااي .)12-11:33المتفكــر فــي عمــل الشــر يــدعي مفســداً=

األفكار الشريرة مصدرها القلب فمن يفكر أفكا اًر شريرة هو شخص مملاوخ فسااد .واألفكاار الشاريرة حتاى لاو لام
تنفااذ فهااي خطيااة .والمســتهزئ هااو ماان يساام لحماقااة قلبااه أن تظهاار علااى لسااانه فهااو يااتهكم علااى األشااياخ

المقدسة( .خر )3::فكر الحماقة= أي فكر الشر والخطية.

31
الضي ِ
ضاقَ ْت قُ َّوتُ َا".
آية (ِ " -:)31إ ِن ْارتَ َخ ْي َ
ت ِفي َي ْوِم ِِّ
ق َ
أن ارتخيــت فــي يــوم الضــيق= أي إذا دخلااك اليااأس والضااعي عناادما تااأتي الشاادة فهااذا يعنااي عاادم الثقااة واإليمااان

بااهلل .ضــاقت قوتــا= عااديم اإليمااان ال يحصاال علااى شااا ،أمااا المااؤمن المتكاال علااى هللا تزيااد ثقتااه ساااعة التجربااة
وينااال قااوة ومعونااة .وضــاقت قوتــا= تجااد أن قوتااك تصااغر ،والعكااس فماان يثااق باااهلل يختباار أن قوتااه تاازداد وينااال

معونة في وقي الشدة.
32
ِ
ِ
ِ 33
ين ِإلَى ا ْلم ْو ِت ،وا ْلمم ُد ِ
ف
ـتُ « :ه َـوَذا لَ ْـم َن ْع ِـر ْ
ين لِ ْلقَ ْت ِل .سَ تَ ْمتَن ْعِ .إ ْن ُق ْل َ
ود َ
اآليات ( " -:)32-33أَ ْن ِقذ ا ْل ُم ْنقَاد َ
َ َْ
َ
وب؟ وح ِ
افظُ َن ْف ِس َا أَسَ َي ْعلَم؟ فَ َي ُرُّد َعلَى ِ
اإل ْن َس ِ
ه َذا» ،أَفَالَ َي ْف َه ُم َو ِ
ان ِم ْث َل َع َملِ ِه".
از ُن ا ْل ُقلُ ِ َ َ
ُ
كااان نظااام المحاكماااي فااي تلااك األيااام ،أن يتقاادم مناااد أمااام المااتهم وينااادي أمااام الناااس بجريمتااه ويطالااب ماان لااه

معلوماي لصال المتهم فليتقدم للقاضي فيعيد التحقيق ثانية .وهنا طلاب لكال إنساان أناه إذا كاناي لدياه معلومااي

اارس
لصال متهم يمكن أن تنقذ حياته فعليه أن ال يتردد في إظهارها ،ومن يمتنع يكون مثال قاايين الاذي قاال "أح ٌ
أنا ألخي" ولنعلم أن هللا هو الذي يعلم ما في القلوب ،إن قلت هوذا لم نعرف هذا= قاد يكاون اإلنساان الاذي يعلام
براخة المتهم واثقاً في براخته ولكنه ألغراض شخصية مثل محاولة إنقاذ المتهم الحقيقاي لصاداقته معاه أو لكراهيتاه

للمتهم البريخ ،يحاول أن يخفي معلوماته ويبرر نفسه أمام الناس أو أمام ضاميره بقولاه "هاوذا لام نعاري هاذا" أي
أنا لسي متأكداً تماماً أو أنا ال أعاري الشاخص تمامااً .وهاذه األعاذار قاد تقبال لادى النااس أماا أماام هللا فيجاب أن
نعلم أنه فاحص القلوب والكلى .وهذه اإلنذاراي موجهة لكل خادم يتهاون في أن يبلإ كلمة الخالص لكل شخص

خاطا مقبل على الهالك.

ِ 33
ـاَ 34 .كـذلِ َا َم ْع ِرفَـ ُة ا ْل ِح ْك َم ِـة
بَ ،وقَ ْط َـر ا ْل َع َس ِـل ُح ْل ٌـو ِفـي َح َن ِك َ
اآليات (َ " -:)34-33يا ْابنيُ ،ك ْل َع َسالً أل ََّن ُه طَ ِِّي ٌ
ِ
لِ َن ْف ِس َاِ .إ َذا َو َج ْدتَ َها فَالَ ُب َّد ِم ْن ثََو ٍ
يب" .
ابَ ،و َر َج ُ
اؤ َا سَ َيخ ُ
اخ
اخ علاى األرض (ماديااً وروحيااً) وجاز ً
كما أن العسل حلو المذاق ومفيد للجسم هكذا الحكمة لمحبيهاا تعطايهم جاز ً
سماوياً .قطر العسل= هو العسل المأخوذ من المنحل مباشرة وهو أكثر حالوة جداً من العسل الذي تم اساتخراجه
وتعليبه وتعرضه للهاواخ .ومان ذاق طعام حاالوة عشارة هللا والحصاول علاى الحكماة اإللهياة والتاي هاي كالعسال لان
يصدق إغراخاي الخطية أو أنها حلوة فلقد ذاق وعري طعم الحالوة الحقيقية.
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اآليـات (35" -:)36-35سَ تَ ْك ُم ْـن
ٍ
ون
وم ،أ َّ
َما األ ْ
َش َرُار فَ َي ْعثُُر َ
َم َّرات َوَيقُ ُ

36
َن ِ ِ
ِ
الش ِـر ِ
ِ
الص ِِّـدي ِ
يق َي ْسـقُطُ َسـ ْـب َع
الص ِّـد َ
ق .سَ تُ ْخ ِـر ْب َرْب َع ُ
ـه .أل َّ ِّ
ير ل َم ْس َـك ِن ِّ
أ َُّي َهـا ِّ ِّ ُ
ِب َّ
الش ِِّر".

الشرير يفرح باإلثم وتسره نكباي الصديق ومع أن الباار قاد يعثار فذناه ينتصاب ألن هللا قاادر أن يقيماه ،وحتاى إن

أ َّدبه هللا فلوقي معين (أيوب كمثال) فذن أصابي البار كارثة لتأديباه فعلاى الشارير أن ال يظان أن الباار قاد انتهاى
أمره فينتهز الفرصة ليغتصب مسكنه وربعه (ما حاول داره وبالاذاي مكاان تربياة بها ماه) فااهلل يؤدباه إلاى حاين ثام

يعيده أكثر إزدها اًر .والسقوط هنا سبع مراي أي عدد كامل .مهما سقط الباار إن ق َّادم توباة يقبلهاا هللا .وقولاه يقـوم

معناها أنه تاب توبة حقيقية .أما األشرار فيسقطون بال توبة (بطرس تاب ويهوذا سقط ويأس ولم يتب ولم يقام +

مز .)33-18:21والشرير في سقوطه يكون كالكلب يعود إلى قي ه3( .بط .)33:3س تكمـن أيهـا الشـرير= هاذه
تبادو أنهاا موجهااة لألشارار ولكان األشارار ال يسامعون وال ينصااتون لصاوي هللا وال لكلمااي الكتاااب المقادس ،لكنهااا
مقدماة لتعزياة شااعب هللا أن هللا لان يتااركهم ،والعكاس فااذن األشارار الااذين فرحاوا بسااقوط األبارار وبليااتهم هام أنفسااهم

يعثرون.
38
اآليات (37" -:)38-37سَ تَ ْفر ْح ِبسـقُ ِ
ـوء ذلِـ َا ِفـي
الـر ُّ
ـا ِإ َذا َعثَ َـر ،لِ َـئالَّ َي َـرى َّ
وط َع ُـد ِِّو َاَ ،وسَ َي ْبـتَ ِه ْج َق ْل ُب َ
ب َوَي ُس َ
َ ُ
ض َب ُه" .
َع ْي َن ْي ِه ،فَ َي ُرَّد َع ْن ُه َغ َ

المحبة ال تشمي في أحزان اآلخرين حتى لو كانوا يساتحقونها وهللا ال يحاب مان يشامي فاي بلياة عادوه (عاو-13

 )1:فيـرد عنـه غضـبه= هاذه ال تفهام باأن هللا ساايغير قا ارره وال يعاود يغضاب علاى الشاخص الاذي سابق وغضااب
علياه ،بال هاو يارد غضابه عنااه لاو تااب .ولكان المفهاوم أن غضاب هللا علااى هاذا الشاخص سايمتد لمان شامي فيااه
وهذا ما حادث ألدوم إذ شامتوا فاي بلياة إسا ار يل ،وهللا قاد عفاا عان إسا ار يل حينماا تاابوا .فلنحاذر أن نشامي ونفارح

ببلية غيرنا واال ستقع علينا نفس العقوبة التي وقعي عليهم.
21
39
ِ
َشــر ِ ِ
ـون ثَــو ِ
َشـ َـر ِ
اج األَثَ َمـ ِـة
ـن األ ْ
ار َوسَ تَ ْح ِســد األَثَ َمـ َة ،أل ََّنـ ُ
اآليــات ( " -:)21-39سَ تَ َغـ ْر ِمـ َ
ار .سـ َـر ُ
ـه سَ َي ُكـ ُ َ ٌ
اب لأل ْ َ
َي ْنطَ ِفَُ" .

س يكـون ثـواب لألشـرار= فااي األبدياة وعلاى األرض .سـراج األثمـة ينطفــَ= أي أن نجااحهم وقتاي ،وفاي األبديااة
سيكونون في ظلمة أبدية .ونسله لن يقوم فهو بال بركة.

22
اآليات (23" -:)22-23يا اب ِ
َن بلِ
ب َوا ْل َملِ َا .سَ تُ َخالِ ِط ا ْل ُمتَ َقلِِِّ
وم َب ْغتَـ ًةَ ،و َم ْـن َي ْعلَ ُـم
ق
ت
م
ه
ت
ي
َّ
أل
،
ين
ب
الر
ش
اخ
ي،
ن
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َبالَ َء ُه َما ِكلَ ْي ِه َما".

الخضوع هلل يستتبع الخضوع للملك الاذي سالطانه مان قبال هللا (رو )3 ، 1:12بال عليناا ان نخضاع لكال سالطان

معين من قبل هللا .س تخالط المتقلبين= ال تشارك وال تعااون مان يقاوم بالعصايان والدساا س ليقلباوا ساالم وترتياب
المجتمع ،هؤالخ الذين يسرون بالثوراي والدسا س ضد الحكومااي القا ماة .وهاذا ينطباق داخال الكنيساة فهنااك مان

137

سفر األمثال ( اإلصحاح الرابع والعشرون)

يتصور اآلن أنه يقاي فاي وجاه سالطان الكنيساة ويتحاداها ويتحادى مان أعطااهم هللا السالطان .مـن يعلـم بالءهمـا

كليهما= أي المتمرد وأتباعه وقد يكون المقصود كال من يتمرد على هللا وعلى الملك .فمان يتمارد يصايبه الضارر
والخراب = بالءهما .

من يعرف بالءهما = من يعري مدى الخراب الذى سيحل بهما .

24
اآليات (ِ 23" -:)26-23
ـت ِ
ِ
ِ
هذ ِه أَي ً ِ
ِ
لش ِِّـر ِ
ير:
ـول لِ ِِّ
ْ
ضا ل ْل ُح َك َمـاءُ :م َح َابـاةُ ا ْل ُو ُجـوِه فـي ا ْل ُح ْكـم لَ ْي َس ْ َ
صـال َح ًةَ .م ْـن َيقُ ُ
26
ِ
ِ
الشعوب25 .أ َّ ِ
«أَ ْنت ِ ِ
ـل
يق» تَ ُس ُّب ُه ا ْل َع َّ
ص ِّد ٌ
َ
ـون فَ َي ْن َع ُم َ
ين ُي َؤِّد ُب َ
َما الَّذ َ
ام ُة .تَ ْل َع ُن ُه ُّ ُ ُ
ـونَ ،وَب َرَكـ ُة َخ ْي ٍـر تَـأْتي َعلَ ْـي ِه ْم .تُقََّب ُ
َشفَتَا َم ْن ُي َج ِ
ب ِب َكالٍَم ُم ْستَ ِق ٍيم" .
او ُ
نرى هنا مساوئ المحاباة في القضااخ .فمان يبارر الشارير يتجنباه النااس ويساخطوا علياه .أمـا الـذين يؤدبـون= أو

يوبخون المجرم ويدينونه هؤالخ يكسبون احترام الناس وينالون بركة .الكل يقبل شفتي من ينطق بحكـم مسـتقيم=

القبلة تعني رمزياً االحترام والعاطفة والخضوع ألوامره لثقتهم في عدله وحكمته (يوسي ودانيال تك.)13:11
27
ار ِج وأ ِ
ِ
َعدَّهُ ِفي َح ْقلِ َاَ ،ب ْع ُد تَ ْب ِني َب ْيتَ َا" .
آية (َ " -:)27ه ِِّي ْ
َ َع َملَ َا في ا ْل َخ ِ َ
هااو نفااس مفهااوم حساااب النفقااة فقباال أن تشاارع فااي بناااخ بيااي عليااك أن تعااد كاال مااا تحتاجااه ل ا ال تباادأ ثاام تتوقااي

(لو )23-38:11وهكذا كل من يريد الذهاب للحرب .ومن ال يحساب حسااب النفقاة ينقلاب مشاروعه إلاى حماقاة.
وهااذا مااا فعلااه داود وسااليمان ،فلقااد أعاادوا كاال الماواد الالزمااة لبناااخ الهيكاال قباال الباادخ فااي البناااخ .هيــَ عملــا فــي

الخـــارج= ال تعم اال عما االً إال بع ااد أن تض ااع خط ااة العم اال .وتفه اام اآلي ااة بأن ااه يج ااب أن نه ااتم بالض اارورياي قب اال
الكمالياي.

29
28
ِ
ِ
ٍ
ـل ِبـي
اآليات ( " -:)29-28سَ تَ ُك ْن َشاه ًدا َعلَى قَ ِري ِب َا ِبـالَ َس َـبب ،فَ َه ْـل تُ َخـادعُ ِب َشـفَتَ ْي َا؟ سَ تَ ُق ْـلَ « :ك َمـا فَ َع َ
هك َذا أَف َْع ُل ِب ِه .أَُرُّد َعلَى ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِم ْث َل َع َملِ ِه»".
َ

هذه ضد الشهادة المغرضة بقصد االنتقام .فالمسيحي ال ينتقم لنفسه (رو )13:12بل يستودع األمر كلاه هلل وهاو

يدافع عنه .ومن ينتقم لنفسه يخسر فرصاة أن يتادخل هللا ويتكفال هاو بحال المشاكلة واإلنتقاام لاه بطريقتاه اإللهياة،

أو أن يشهد هللا ببره.

31
الن ِ
الر ُج ِل َّ
اق ِ
ص ا ْلفَ ْهِم33 ،فَِإ َذا ُه َو قَ ْد
ت ِب َح ْق ِل ا ْل َك ْسالَ ِن َوِب َك ْرِم َّ
اآليات (َ " -:)34-31ع َب ْر ُ
32
ت
ت َوقَِب ْل ُ
ت َق ْل ِبيَ .أر َْي ُ
َّه ُ
َوقَ ْد َغطَّى ا ْل َع ْو َس ُج َو ْج َه ُهَ ،و ِج َد ُار ِح َج َارِت ِه ا ْن َه َد َم .ثُ َّم َنظَ ْر ُ
ت َو َوج ْ
ود34 ،فَيأ ِْتي فَ ْقر َا َكعد ٍ
َب ْع ُد ُنعاس َقلِيل ،وطَ ُّي ا ْل َي َد ْي ِن َقلِيالً لِ ُّلرقُ ِ
َّاء َو َع َوُز َا َك َغ ٍ
از".
َ
ُ َ
ٌ َ
َ ٌ
هذه ضد الكسل .وهنا يرسم صورة كشاهد عيان لحقل الكسالن ،واذا به خ ِرب ويمأله القريص= نوع من الشوك

يص،
َعالَهُ ُكلَّ ُه ا ْلقَ ِر ُ
33
ِ
ِ
يل
يماَ :ن ْوٌم َقل ٌ
تَ ْعل ً

الذي يكثر في األماكن المهجورة (إش + 12:21هو .)::3والعوسج هو شجر الشوك .وهو حقل بال ثمار لم
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ي ثمار فالوحوش
يهتم به أحد ،وحتى السور قد تهدم دليل عدم اإلكتراث .والسور المتهدم معناه أنه حتى لو و ِجد ْ
يدخلون ويأكلونها .والسارقون يفعلون هكذا .وهناك إنسان كسول حتى في السهر على حياته ،فال يسهر على
الثمار التي يعطيها الروح القدس له .ونالحظ أن قلوبنا هي التربة التي يثمر فيها عمل الروح القدس فتصب
كرماً للرب وأرضاً مثمرة يفرح بها هللا ونفرح بها نحن لو سهرنا عليها ،فذذا لم نسهر على أرضنا تنمو فيها

عوضاً عن ثمار الروح أشواك الخطية والشهواي.
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اإلصحاح الخامس والعشرون

عودة للجدول

هذ ِه أَيضا أَمثَال سلَيم َِّ
آية (ِ 3" -:)3
ال َح َزِق َّيا َمِل ِا َي ُهوَذا":
ْ ً ْ ُ ُ َْ َ
ان التي َن َقلَ َها ِر َج ُ
نعلام ماان (3أي3 + 23-3::33أي )31:21أن حزقيااا إهاتم أن يعيااد الترتياب الااذي وضااعه داود لخدمااة الهيكاال.
وكان حزقيا ملك قديس محب هلل ،وقد قام بحركة إصالح ديني ،ولقد كافأه هللا بأن إكتشي هذه المجموعة ألمثال

سااليمان بعااد أن ظلااي مخفيااة لماادة  2قاارون وكمااا اكتشااي رجااال يوشاايا الااذي كااان قديسااً أيضااً نسااخة ماان التااوراة

(3أي )1:-11:21إكتشي رجال حزقيا هذه النسخة ألمثاال ساليمان والتاي تمثال خمساة إصاحاحاي ،لام تكان قاد
إكتشفي من قبل .ومن (1مل )23:1نعري أن سليمان نطق ب ا 2333مثال وسام هللا فاي فتارة أن يتعامال النااس
بهاام ،ثاام رأي هللا أن يسااجل الكتاااب المقاادس المجموعااة المنشااورة فااي اإلصااحاحاي ( )31-1ثاام ساام أن يكتشااي

حزقيا المجموعة من اإلصحاحاي ( )33-3:لتكتمل صورة أمثال سليمان التي أراد هللا أن تعري للعالم كلاه عان

طريق نشرها في الكتاب المقدس .ونالحظ أناه كاان فاي أياام حزقياا عادد مان األنبيااخ وربماا كاانوا هام رجالاه الاذين
اكتشفوا هذه األمثال أو هم الذين سمحوا بذضافتها بوحي من هللا (منهم إشعياخ وهوشع وميخا).
3
2
ِ
ِ
ض لِ ْل ُع ْم ِ
ـوب
ص األ َْم ِر .اَ َّ
اء لِ ْل ُعلُ ِِّوَ ،واأل َْر ُ
قَ ،وُقلُ ُ
لس َم ُ
اء األ َْم ِرَ ،و َم ْج ُد ا ْل ُملُوا فَ ْح ُ
اآليات (َ " -:)3-2م ْج ُد للا ِإ ْخفَ ُ
ِ
ص" .
ا ْل ُملُوا سَ تُ ْف َح ُ

مشااوراي هللا وخططااه ال تستقصااي (تااث + 33:33رو .)21 ، 22:11فكمااا علااي الساامواي عاان األرض هكااذا
تعلااو أفكااار هللا عاان أفكارنااا ،وهللا يخفااي مقاصااده العجيبااة عاان حااب االسااتطالع البشااري التافااه .قلــوب الملــوا س

تفحــص= فلاايس ماان ملااك بشااري يكشااي فكاره وأسا ارره لرعاياااه فهااو غياار مطالااب ماان أحااد ،باال هااو فااوق كاال أحااد،
وهكااذا هللا ال يكشااي أس اراره للناااس فهاام ببساااطة لاان يحتمل اوا مااا ساايعرفونه باال ساايحدث إرتباااك فااي كاال األمااور

وتخاابط .وتشاابه أفكااار هللا فااي علوهااا بالسااماخ وفااي عمقهااا بااالبحر ،وال أحااد ماان البشاار يسااتطيع أن يرتفااع ألعلااى
السااماخ ليكتشاافها أو يناازل ألعماااق البحاار ليساابر غورهااا ويعااري أس ارارها ،ولكاان اإلنسااان اسااتطاع معرفااة النااذر

اليسير عنها وهكذا حكمة هللا ،فاهلل يعطينا أن نعري على قدر إمكاننا ،وما يريدنا أن نعرفه وفقاً لخطتاه ولتحقياق

خطته اإللهية .ولكن هللا في محبته الالنها ية يكشي عن أسا ارره لعبياده ولكان أيضااً علاى قادر طااقتهم ولكان لمان
يكشااي هللا أس ا ارره؟ لعبيااده األمناااخ الااذين يحبونااه "هاال أخفااي عاان عباادي إب اراهيم مااا أنااا فاعلااه" .باال الااروح القاادس
يكشي لنا عن أسرار عجيبة (1كو .)13-1:3حقاً فسر هللا لخا فياه .ومجد الملـا أن يفحـص األمـر= تفهام باأن

واجب الملك أن يفحاص كال األماور جياداً ليكاون قا ارره ساليماً ،وهاذا مجاده أن يفحاص هاو األمار وال يتركاه لرجالاه
بل يتحقق هو األمر ليتحقق العدل ،ومجد الملك أن يعري مشي ة هللا وحكمته ليحكم بهما شعبه بحكمة ،كما فعل

سااليمان نفسااه .وهكااذا يريااد هللا ماان كاال واحااد ماان شااعبه أن يفحااص فااي كلماااي الكتاااب المقاادس ليكتشااي أس ا ارره
العجيبة والكنوز المخفية فيه فيكون لنا مجد الملوك أن تكشي هذه األسرار لنا .واإلنسان الروحي هاو ملاك (رؤ1

 ): :ألنه يملك ويسيطر على نفسه وعلى شهوته  .وعلى أوالد هللا أن يفحصوا كلمة هللا باهتمام وتواضاع وباروح
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الصالة .فاهلل مجده في إخفـاء األمـر= هاذه أخفياي عان الحكمااخ حتاى ال يلقاي هللا درره قادام الخناازير فتدوساها.
وأما أوالد هللا المتواضعين الذين يبحثون بجدية وبأمانة وبتواضع وبمخافاة هللا يكشاي لهام هللا سار كلماتاه العجيباة
على قدر احتمالهم وبتدري يتفق وخطة هللا في نموهم الروحي.

َّة ،فَي ْخرج ِإ َناء لِ َّ ِ ِ ِ 5
اآليات (4" -:)5-4أ َِز ِل َّ ِ ِ ِ
الش ِـرير ِم ْـن قُـد ِ
ـت ُك ْر ِس ُّـي ُه
َّام ا ْل َمِل ِـا ،فَ ُيثََّب َ
الزَغ َل م َن ا ْلفض َ ُ َ ٌ
لصـائ ِغ .أ َِزل ِّ ِّ َ
ِبا ْل َع ْد ِل".
إزالة الزغل من الفضة تنت فضة لها قيمتها ولمعانها ،هكذا حين تزيل المشيرين األشرار من حول الملك .فيثبـت

كرسيه بالعدل= وهكذا فعل ساليمان فاي بداياة حكماه .وهاذا ماا سايحدث فاي الياوم األخيار حاين ياأتي ملاك الملاوك
ويزياال إبلاايس وماان تبعااه فااي البحيارة المتقاادة بالنااار ويظهاار عاادل هللا ويملااك علااى محبيااه وشااعبه ومختاريااه لألبااد.

ونفهم من اآلية أيضاً ضرورة عقوبة األشرار حتى ال يقلدهم النااس ،واجاب الكنيساة عازل الخبياث وكشافه لكاي ال

يفسد البار (1كو. )13 – 11 : :

ِ 7
6
ف ِفي َم َك ِ
ال لَ َاْ :ارتَ ِف ْع ِإلَى ُه َنا،
ان ا ْل ُعظَ َم
اآليات ( " -:)7-6سَ تَتَفَ َ
ام ا ْل َملِ ِاَ ،وسَ تَ ِق ْ
اء ،أل ََّن ُه َخ ْيٌر أ ْ
َن ُيقَ َ
اخ ْر أ َ
َم َ
الرِئ ِ ِ
اا" .
ض َرِة َّ
ِم ْن أ ْ
َن تُ َحطَّ ِفي َح ْ
يس الَّذي َأرَتْ ُه َع ْي َن َ

ه ااذه نفس ااها تع اااليم الس اايد المس ااي ف ااي (ل ااو )11-1:11ول اانعلم أن المتكب اار ين ااال ت ااوبيي ق اااس والمتواض ااع يرتف ااع.
والنصيحة هنا أنه إذا وجدي في حضرة رجال عظايم و أرتاه عينااك فاال تحااول أن تتصاور أناك مثلاه وتضاع نفساك

في مكانة تساويه ،بل تواضع فهناك من يتصور أنه لو و ِجد في مكان ماع العظمااخ أناه صاار ماثلهم وصااري لاه

دالااة فااي وسااطهم .وهناااك ماان يتباااهى بأنااه صااديق لألغنياااخ والعظماااخ ويحاااول كسااب ودهاام .والس اؤال ألاايس ماان
األفضل أن يكون أصدقا ي من الفقراخ والبسطاخ وأتشابه بالمساي (لاو ،)11-13:11ومان يتواضاع يرفعاه هللا بال

يرفع من الناس .الذي رأته عيناا= من يرى هللا حقيقة وعري عظمته سيتواضع تلقا ياً بل من يرفعاه هللا سايرفعه

الناس.

9
اجالً ِإلَى ا ْل ِخص ِام ،لِ َئالَّ تَ ْفعل َشي ًئا ِفي ِ
اآليات (8" -:)31-8سَ تَ ْبرْز َع ِ
اا
ـا .أ َِق ْـم َد ْع َـو َ
يب َ
ـين ُي ْخ ِز َ
اآلخ ِـر ِح َ
ََ ْ
يـا قَ ِر ُ
َ
ُ
31
امع ،فَالَ تَ ْنص ِر َ ِ
بح ِب ِس ِر َغي ِر َا ،لِ َئالَّ يع ِير َا َّ ِ
يحتُ َا".
ف فَض َ
الس ُ
َم َع قَ ِري ِب َاَ ،وسَ تُ ْ ِّ ْ
َ
ُ َ ِّ َ
هاذه اآلياااي خاصاة بالخصااام والن ازعاااي ماع األقااارب واألصادقاخ .فهناااك ماان يفضال نشاار أخباار الخصااوماي فااي

محاولااة إلسااتمالة الناااس الااذين يساامعونه لقضاايته .لكاان الحكاايم هنااا يعطااي نصاايحة بااأن هااذا خطااأ واألفضاال أن

أعات ااب قريب ااي ف ااي الس اار وأح اال المش ااكلة سا ا اًر وه ااذا م ااا دع ااا إلي ااه المس ااي "إذه ااب وعاتب ااه بين ااك وبين ااه وح اادكما"

(مااي )1::18فكثي ا اًر مااا يكااون نشاار أخبااار المشاااكل لخاازي ماان ينشاارها .وآيااة ( )8يمكاان ترجمتهااا هكااذا ليسااهل
فهمها "س تسرع وتـذهب للمحكمـة خشـية أنـا س تعـرف مـاذا تفعـل إذا وضـعا قريبـا فـي وضـع مخـزي" .وهكاذا
جاخي الترجمة اإلنجليزية  ،فكثي اًر ما نندفع لعرض المشكلة متصورين أننا على حق ثم يأتي قريبي ويشرح وجهاة
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نظ ا اره ويتض ا ا أننا ااي انا ااا المخطا ااا ويكا ااون ها ااذا للخا اازي .والكتا اااب عموم ا ااً ال يحبا ااذ رفا ااع المخاصا ااماي للقضا اااخ

(1كو.)11-1::

اآليات (33" -:)32-33تُفَّاح ِم ْن َذ َه ٍب ِفي مصوٍغ ِم ْن ِفض ٍ
َّةَ ،كلِ َم ٌة َمقُولَ ٌة ِفي َم َحلِِّ َها32 .قُ ْرطٌ ِم ْـن َذ َه ٍـب َو ُحلِـي
ٌ
َ ُ
يز ،ا ْلموِب ُخ ا ْلح ِكيم ألُ ُذ ٍن س ِ
ِ
ام َع ٍة" .
م ْن ِإ ْب ِر ٍ ُ َ ِّ
َ
َ ُ
كاام تكااون الكلمااة التااي تقااال فااي حكمااة ساواخ كانااي ملحوظااة /تااوبيي /إنااذار /نصاايحة ..خصوصااً إذا جاااخي فااي
محلها وبطريقة طبيعية وطريقة مناسبة ال يبدو فيها التصنع ،كم تكون ار عة مثل تفاحات ذهبية فـي مصـوغ مـن

فضة= أي سلة فضية مضفورة بها تفاحاي لونها ذهباي .أو المقصاود عمال فناي كاان منتشا اًر أيامهاا وهاو لوحااي

فضااية بااارزة محااالة بتفاحاااي ذهااب .قــرط مــن ذهــب..ألذن ســامعة = وماان يساامع هااذه الكلمااة ويطيااع تكااون أذنااه
كأنها ترتدي حلى ذهبية لزينتها.
آية (َ 33" -:)33كبرِد الثَّْل ِج ِفي يوِم ا ْلح ِ
َم ُ ِ ِ ِ ِ
الرسول األ ِ
اد ِت ِه".
س َس َ
ين ل ُم ْرسليه ،أل ََّن ُه َي ُرُّد َن ْف َ
َْ َ َ
َْ
صادُ ُ َّ ،
كما ينتعش المرخ في يوم عمل شاق في موسم الحصاد الحار بكوب ماخ مثل  ،هكذا الرسول األماين وهكاذا يفارح
هللا بالخادم األمين في خدمته ورسالته.

34
الر ُج ُل ا ْل ُم ْفتَ ِخ ُر ِب َه ِد َّي ِة َك ِذ ٍب".
يح ِبالَ َم َ
ط ٍرَّ ،
اب َو ِر ٌ
آية (َ " -:)34س َح ٌ
هدية كذب= تترجم موهبة كذب .فهذا العادد يشاير للشاخص الاذي يتفااخر بماا ِ
يعطاي دا مااً ،أي باأي شاا يعملاه،

حتاي لااو كاان مااا يعملاه او يعطيااه قلياال فهاو ال يملااك شاي اً ذا قيمااة ليعطيااه ،أو مان يفتخاار وي َّادعي بموهبااة ليسااي
عنده .وهكذا كل من يفتخر بموهبة حتى لو كان يملكها ،فالحقيقة أن هللا أعطاها له ليخدم بها ال ليتباهى ويفتخر

بهااا .وغالبااا إذا تفاااخر خااادم بموهبتااه يسااحبها هللا منااه فيصااير كالسااحاب الااذي ينتظاار الناااس منااه المطاار ويكااون

سحاب كاذب بال مطر .وهللا يسحب الموهبة ليحميه من السقوط فى الكبرياخ وبالتالى الهالك .

35
ض ِب ُي ْق َنعُ َّ ِ
ان اللَِِّّي ُن َي ْك ِس ُر ا ْل َع ْظ َم" .
يسَ ،والِلِّ َس ُ
آية (ِ " -:)35ب ُب ْط ِء ا ْل َغ َ
الرئ ُ
مثاال لهاذا داود ماع شااول الملاك .فغضاب شااول علاى داود كاان عنيفااً صالباً كاالعظم ،وكاناي محباة داود ولساانه

الحلو اللين وطول أناته هما القادرين علاى كسار هاذا العظام (جادعون ماع رجاال إفارايم) وهاذا المثال دعاوة للصابر

والكلمة اللينة.
36
ت َع َسالً؟ فَ ُك ْل ِكفَ َايتَ َا ،لِ َئالَّ تَتَّ ِخ َم فَتَتَقَ َّيأَهُ".
آية ( " -:)36أ ََو َج ْد َ
تناول العسل باعتدال شا نافع وصحي .وهكذا كل ملذاي الحياة التاي سام بهاا هللا عليناا أن نكاون معتادلين فاي

استخدامها واال تحولاي إلاى معطاالي روحياة .بال إن المساراي العالمياة التاي سام بهاا هللا تفقاد بساوخ اساتعمالها،
كمن ال يأكل سوى العسل وبكمياي كبيرة.
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37
ِ
ض َا".
آية (ِ " -:)37ا ْج َع ْل ِر ْجلَ َا َع ِز َ
يزةً ِفي َب ْيت قَ ِري ِب َا ،لِ َئالَّ َي َم َّل ِم ْن َا فَ ُي ْب ِغ َ
هذه ضد إطالة مدة ضيافتك عند أحد األصدقاخ .فلنقضاي أوقااي فراغناا ماع الصاديق الاذي ال يمال مناا ولان نمال

منه أي المسي  .وهذه اآلية امتداد آلية ( )1:ففي ( )1:عادم االعتادال ماع الملاذاي يضارني شخصاياً وهناا عادم

االعتدال في الصداقة يضر الصداقة.

38
اد ِة ُز ٍ
ور" .
ف َو َس ْه ٌم َحادَّ ،
آية (ِ " -:)38م ْق َم َع ٌة َو َس ْي ٌ
يب ُه ِب َش َه َ
يب قَ ِر َ
الر ُج ُل ا ْل ُم ِج ُ
مقمعة= هي مدق خشبي يضرب به الارأس .هكاذا كال شااهد زور ضاد الضاحية البري اة ،التاي شاهد ضادها .فهال

يفكاار ماان يشااهد بااالزور فااي األالم التااي يسااببها لماان يشااهد ضاادهم .وعلااى ماان ي اتَّهم زو اًر ويتااألم ماان هااذه األق اوال

الكاذبااة أن يعتباار هااذا تأديب ااً لااه ماان الاارب ،ربمااا علااى أخطاااخ سااابقة ولاايس للخطااأ المااتهم بااه ظلم ااً .وحااين يفكاار

المظلوم هكذا يحمل هللا عنه جراحاته.

ِ
ِ
ِ 39
الضي ِ
ق".
وم ٌة َو ِر ْج ٌل ُم َخلَّ َع ٌة ،الثِّقَ ُة ِبا ْل َخائ ِن ِفي َي ْوِم ِِّ
آية ( " -:)39سن َم ْهتُ َ
وضع الثقة في خا ن مؤلم لفنسان مثل ألم سن مكسورة أو رجل منقولة من موضعها

فالمشي عليها مؤلم.

21
َّ ِ ِ
ِ
ون ،م ْن ُي َغ ِِّني أَ َغ ِان َّي لِ َق ْل ٍب َك ِئ ٍ
ِ
يب" .
آية (َ " -:)21ك َن ْز ِع الث ْوب في َي ْوم ا ْل َب ْردَ ،ك َخ ِّل َعلَى َن ْط ُر ٍ َ
طريقة التعزية قد تكون أكثر إيالماً علاى نفاس المتاألم مماا لاو تركنااه لنفساه ،فهال يصا أن نهازر ماع متاألم ،حقااً

كلنا معزون متعبون .مثل هذه التعزية تكاون كخلاع ثاوب رجال فاي ياوم باارد ،هاو سيشاعر باالبرد بشادة .وهاذا ألناه
ساايرتجي ماان الباارد فيشاابه فااي هااذا ماان يرتجااي ماان الغاايظ حااين يه ازر أحااد مااع متااألم بحجااة أنااه يعزيااه .وباانفس
المفهوم يشبه الحكيم هذا المرتجي من الغيظ وبداخله هياج وفوران من هذا األسالوب غيار المناساب فاي التعزياة

بوضع خل على النطرون .فالنطرون فاي فلساطين هاو صاودا معدنياة وبوضاع الخال عليهاا تتفاعال وتنات رغاوة..
حقاً لكل شا تحي السمواي وقي  ،وراجع اآلياي  13 ، 11من نفس اإلصحاح .
23
ش فَاس ِق ِه ماء22 ،فَِإ َّن َا تَ ْجمع جم ار علَـى أر ِ
ِ
ِ
ْس ِـه،
اآليات (ِ " -:)22-23إ ْن َج َ
اع َع ُد ُّو َا فَأَ ْطع ْم ُه ُخ ْب ًزاَ ،وِا ْن َعط َ ْ َ ً
َ ُ َ ًْ َ َ
ب ُي َج ِ
يا".
الر ُّ
َو َّ
از َ

اقتبس بولس هذا القول فاي (رو )31 ، 33:13فحا اررة المحباة تلطاي المشااعر الغاضابة (ماي .)11::ومان هناا
نفهاام أن وصااية المسااي أحب اوا أعاادا كم هااي وصااية قديمااة وليسااي خاصااة بالعهااد الجديااد .ولكاان كمااا قااال القااديس

يوحنااا الحبيااب أنهااا وصااية قديمااة وجدياادة (1يااو . )13 – 1 : 3هااى قديمااة ألن الناااموس يااتلخص فااى محبااة هللا
ومحبة الناس كما قال الرب يساوع(ماي ، )13 - 2: : 33ولكان فاى العهاد القاديم كاان هاذا بالتغصاب  ،أماا فاى
العهد الجديد فقد صار الروح القدس يعطينا طبيعة جديدة  ،ومن يبدأ بالتغصب تمأله النعمة محبة للجميع.
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تجمع جم ارً على رأسه= قطعاً ال يعني هذا إغاظة العدو بل تعني رمزياً جمار ناار روح هللا الاذي ينقاي العادو مان
ش اوا ب الكراهيااة فياادرك محبتااك وتتنقااى عواطفااه نحااوك كمااا تنقااى الفضااة ماان ش اوا بها فااي كااور الفحاام المشااتعل،

وبح اررة محبتك تذوب كراهيتاه بال ياذوب قلباه ،وان كاان قاد أخطاأ إلياك وقادمي لاه عمال محباة سايخجل مان نفساه
وتكون مشاعره ملتهبة بالتوبة والخجل والمحبة كما بنار ،ولكن إن تقسى قلب عدونا بعد أن قادمنا لاه المحباة فقاد

تضاعفي خطيته وعرض نفسه لنيران غضب هللا .والرب يجازيا خي اًر.

23
ِ
الشم ِ
س َي ْط ُرُد لِ َسا ًنا ثَ ِال ًبا" .
ال تَ ْط ُرُد ا ْل َم َ
آية (ِ " -:)23ر ُ
ط َرَ ،وا ْل َو ْج ُه ا ْل ُم ْع ِب ُ
يح ِّ َ
اللســان الثالــب= هااو الااذي ينشاار المااذماي والنقااا ص وياانهش بااأعراض اآلخ ارين .وواجبنااا نحااو هااذا اإلنسااان أن

نقابله بوجه عابس رافض ألقواله فيخزى ويسكي فال نشجعه على

االسترسال.

24
الس ْط ِحَ ،خير ِم ِن ام أر ٍَة م َخ ِ
لس ْك َنى ِفي َز ِ
اص َم ٍة ِفي َب ْي ٍت ُم ْشتَ ِرٍا.
اوَي ِة َّ
آية ( " -:)24اَ ُّ
ٌْ
َْ ُ

ٍ
َّ
ب ِم ْن أ َْر ٍ
ارَدةٌ لِ َن ْف ٍ
آية (ِ 25" -:)25م َياهٌ َب ِ
يد ٍة" .
ض َب ِع َ
س َع ْط َشا َنة ،ا ْل َخ َب ُر الط ِِّي ُ
م ااا أجم اال أن يك ااون الخب اار الطي ااب الم اانعش ه ااو كلم ااة هللا نرت ااوي به ااا يوميا ااً ض ااد حا ا اررة أالم وض اايقاي الع ااالم

(يو.)11:1

26
ِ
اسدِ ِ ،
الش ِِّر ِ
ير" .
ام ِِّ
الص ِّد ُ
آية (َ " -:)26ع ْي ٌن ُم َكد ََّرةٌ َوَي ْن ُبوعٌ فَ ِ ٌ
ِّ
يق ا ْل ُم ْن َحني أ َ
َم َ
ما أشد اإلحباط الذي يجده المسافر حين يجد عين ماخ ولكنه يجدها قذرة غير صالحة للشارب ،هكاذا كال ابان هلل

ينجري وراخ الخطية التي أغواه بها الشرير أو كل إبن هلل يتحول إلاى جباان خاا ي مان الشارير فيجاري إلياه طالبااً

رضاه قابالً الخضوع له منك اًر إيمانه من الخوي.

ِ
ِ
آية (27" -:)27أَ ْكل َك ِث ٍ ِ
ب َّ
الن ِ
يل" .
س ِب َح َس ٍنَ ،وطَلَ ُ
ير م َن ا ْل َع َس ِل لَ ْي َ
اس َم ْج َد أَ ْنفُس ِه ْم ثَق ٌ
ُ
ـب َّ
النـ ِ
ـاس َم ْجـ َـد
اإلفاراط فااي تناااول العساال يكااون ضااا اًر .والمعنااى ماان يسااعى وراخ طلااب ملااذاي الاادنيا بااوفرةَ .وطَلَـ ُ
ِ
ِ
يل = وهكذا من يساعى كال حياتاه طالبااً المجاد الباطال أو طلاب االنتفاا  ،أى ياتكلم عان نفساه وأعمالاه
أَ ْنفُس ِه ْم ثَق ٌ
ليمدحه الناس .مثل هذا يصير سخرية الناس.
ِ
ان علَى ر ِ
آية (َ 28" -:)28م ِدي َن ٌة ُم ْن َه ِد َم ٌة ِبالَ ُس ٍ
وح ِه".
ورَّ ،
الر ُج ُل الَّذي لَ ْي َ
س لَ ُه ُس ْلطَ ٌ َ ُ
ضبط النفس فضيلة في منتهى األهمية .ذكرها معلمنا بطرس تحي اسم تعفي .وكان بولس يقمع جسده
ويستعبده (1كو .)31 ، 3::3وعكس هذا نجده في حالة نوح حينما س ِكر وتعرى .ومن ال يضبط نفسه يكون
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كمدينة معرضة لغزواي األعداخ فهي بال سور .ومن ال يضبط شهواته يصير كمدينة مفتوحة بال أسوار أمام

إبليس عدو.
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اإلصحاح السادس والعشرون

عودة للجدول

اآلياي ( )13-1هنا تعال موضوع الجاهل .والمقصود بالجاهل واألحمق في هذا السفر الشخص الخاطا
المعاند الذي ال يريد أن يقدم توبة بل يفرح باإلثم رافضاً صوي الحكمة.

هك َذا ا ْل َكرام ُة َغير سَ ِئقَ ٍة ِبا ْلج ِ
ف و َكا ْلم َ ِ
آية (َ 3" -:)3كالثَّْل ِج ِفي َّ ِ
اه ِل".
ص ِادَ ،
َ
ط ِر في ا ْل َح َ
َ َ ُْ
الص ْي َ َ
الثل في الصيي شا غريب وغير ممكن حدوثه ،بل ال يحدث في الطبيعاة ،واذا حادث لعا َّوق نماو النبااي وهكاذا

المطاار وقااي الحصاااد شااا ال يحاادث ولااو حاادث ألدى لتلااي المحصااول  ،هكااذا لاو أعطيااي الك ارمااة لجاهاال تفسااده
ألنه سيغتر ويتكبر.
2
الس ُنوَن ِة لِلطَّ َي َر ِ
ور لِ ْلفَ َر ِ
صفُ ِ
انَ ،كذلِ َا لَ ْع َن ٌة ِبالَ َس َب ٍب سَ تَأ ِْتي" .
ار َو َك ُّ
آية (َ " -:)2كا ْل ُع ْ
الجهااال يسااارعون إلااى صااب اللعناااي ،وماان ال يثااق فااي هللا يخشااى هااذه اللعناااي .ولكاان ماان يثااق فااي هللا وحمايتااه

يعري أن هذه اللعناي ما هي إال كلمااي فارغاة فاي الهاواخ ،مثال عصافور ال ياؤذي ،يطيار ويمار أماماك ويختفاي

بسرعة عن األنظار .هكذا اللعنة التي بال سبب ال تؤذي وكمثال علاى ذلاك لعنااي جليااي لاداود ولعنااي ربشااقي
وسنحاريب ضد حزقياا ،بال أن الطاا ر إذا طاار فذناه الباد وسايعود إلاى عشاه هكاذا فاذن هاذه اللعنااي ساتعود علاى

رأس من أطلقها وهذا ما حدث مع جلياط وسنحاريب.

آية (3" -:)3اَ َّ ِ ِ ِ
صا لِظَ ْه ِر ا ْل ُج َّه ِ
ام لِ ْل ِح َم ِ
ال" .
ارَ ،وا ْل َع َ
لس ْوطُ ل ْلفَ َرس َواللِّ َج ُ
الجاهاال عرضااة للخطااأ والعناااد وينبغااي تقويمااه بض ارباي كثي ارة لوقااي عناااده .فالخاااطا مثاال الحمااار األرعاان ال
يستجيب إال لصوي السوط خا فاً منه ومن العقاب .واإلنسان ولد بالخطية ولذلك يحتاج لتأديب وترويض .وهناك
من تم تأديبه بالنعمة اإللهية فال يحتاج للتأديب وهناك من رفض عمل النعمة فيحتاج للتأديب.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ 5 .ج ِ
اآليات (4" -:)5-4سَ تُ َج ِ
ـون
ب َح َماقَت ِه لِ َئالَّ تَ ْعدلَ ُه أَ ْن َ
ب َح َماقَت ِه لِ َـئالَّ َي ُك َ
او ِب ا ْل َجاه َل َح َس َ
او ِب ا ْل َجاه َل َح َس َ
ِ
يما ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِه".
َحك ً
هناااك تناااقض ظاااهري فااي العااددين والمعنااى أن هناااك وقتااً لكاال شااا .وهناااك وقااي نجاااوب فيااه الجاهاال ووقااي ال

يص ا أن نجاوبااه .فمجاوبااة الجاهاال باانفس أساالوبه الساااخر المسااتهزئ معناااه اإلنحاادار لمسااتواه ،ولكاان ماان ناحيااة
أخرى لو تركنا أقوال الجاهل بال رد يظان فاي نفساه أناه حكايم وكالماه هاو الصاواب .فهنااك وقاي للساكوي ووقاي

إلظهار ضآلة الجاهل .فذذا تكلم الخاطا بذستهزاخ ال يجاوبه الحكيم بذستهزاخ واال صاار مثلاه ولايس مان الحكماة
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اإلجابة في جو السخرية عموماً ولكن لو ف ِهم السكوي على أنه ضعي وجب الرد واال ظن أن حججه الواهية هي
بال رد.

7
6
الر ْجلَي ِن ،ي ْشرب ظُ ْلما ،م ْن ير ِسل َكالَما ع ْن ي ِد ج ِ
َع َر ِج ُمتَ َد ْل ِدلَتَ ِ
انَ ،و َك َذا
اآليات (َ " -:)9-6ي ْق َ
اهلَ .ساقَا األ ْ
طعُ ِِّ ْ َ َ ُ ً َ ُ ْ ُ ً َ َ َ
هك َذا ا ْلمع ِطي َكرام ًة لِ ْلج ِ
ا ْلمثَل ِفي فَِم ا ْل ُج َّه ِ
الَ 8 .ك ُ ِ ِ ٍ
اه ِـلَ 9 .ش ْـو ٌا ُم ْرتَ ِفـعٌ ِب َي ِـد َسـ ْك َر ٍ
ان،
يم ٍة ِفي ُر ْج َم ٍةَ ،
ََ َ
ُْ
ص َّرة ح َج َارة َك ِر َ
َ ُ
ِم ْثل ا ْلمثَ ِل ِفي فَِم ا ْل ُج َّه ِ
ال" .
ُ َ
كال ثنا ياة ماان هاذه الثنا ياااي األرباع تعااال نفاس الموضااوع العاام .وهااو أن إ تماان الجاهاال علاى رسااالة يبلغهاا هااو
ِ
المرس ال قطااع
خطااأ كبياار ساايعود علااى ماان أرسااله بالضاايق والخسااارة .وشاابه ذلااك بأنااه كقطــع الــرجلين= أي كااأن

رجليه لو أرسل جاهالً برسالة فالرسول هو رجلي المرسل ،وكاأن الجاهال بأقوالاه الخاط اة أو ربماا بغضابه أو شاره
أو خبثه ،كأن المرسل لم يرسل شي اً مما أراده بل األسوأ أنه قد أفسد وشوه صورة من أرسله وكأن المرسل يشـرب

ظلمـاً= أي يتجاارع غضااب الناااس بساابب ماان أرسااله وهااو نفسااه مظلااوم والعيااب فااي الرسااول الجاهاال .ولكاان الناااس
تحكم على الشخص بحسب رسوله الاذي أرساله ،لاذلك نفهام خطاورة مركزناا كمسايحيين ونحان نساعى كسافراخ كاأن

المسي يعظ بنا ،ليرى الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السمواي.

ســاقا األعــرج متدلــدلتان= الخاااطا حااين يحاااول أن يااتكلم بكااالم حكمااة يشاابه األعاارج ،أي إحاادى رجليااه طويلااة
واألخاارى قصاايرة ،فأقوالااه كأنهااا طويلااة وأفعالااه الش اريرة تشااير لهااا الرجاال القصاايرة وبهااذا يعاارج أي يناااقض نفسااه.
وهكااذا الرسااول الجاهاال ساايتعطل عملااه وساايتعطل عماال الااذي أرسااله كماان أرساال أعاارج ألن عااديم الحكمااة ساايكون

كالمه غير مقبول لدى الناس ويتعطل عمل إرساليته ،وهذه تنطبق على الخادم الذي ال تتطابق حياته مع أقواله.
كصرة حجارة كريمة في رجمة= تكريم الجاهل كمن يرمي مجموعة أحجار كريمة وسط كومة أحجار على قارعاة

الطريااق .شــوكاً مرتفع ـاً= غصااناً ماان الشااوك فااي يااد سااكران ساايؤذيه ويااؤذي كاال ماان يماار بجانبااه .هكااذا لااو أخااذ
الجاهل موقع المعلم سيؤذي نفسه ومن يسمعه.

31
ِ
اهل أ َْو َي ْستَأ ِ
ِ
ين" .
آية (َ " -:)31رٍام َي ْط َع ُن ا ْل ُك َّلَ ،
ْج ُر ا ْل ُم ْحتَالِ َ
هك َذا َم ْن َي ْستَأْج ُر ا ْل َج َ
منتهى الجهل است جار أناس أغبياخ خطاة وتسليمهم أعماالً هامة ،فيكون مثل هذا كمان يرماى ساهاماً غيار عاابا

أين تذهب ومن ستصيب ،بل هي تصيب من أرسله.

33
هك َذا ا ْلج ِ
يد َح َماقَتَ ُه".
ب ِإلَى قَ ْي ِئ ِهَ ،
اه ُل ُي ِع ُ
آية (َ " -:)33ك َما َي ُع ُ
َ
ود ا ْل َك ْل ُ
عادة الكلب الحقيرة أن يأكل مرة أخرى من الطعام القذر الذي تقيأه ،وهكذا من يترك خطيتاه ليعاود إليهاا ثانياة إذا

تعرض للغواية3( .بط. )33 : 3

الرج ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِب ِه".
آية (32" -:)32أ َأ
يما ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِه؟ َّ
َر َْي َ
اء ِبا ْل َجاه ِل أَ ْكثَُر م َن َّ َ
الر َج ُ
ت َر ُجالً َحك ً
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الرجل الحكيم في عيني نفسه هو من يتصور أنه يعاري كال شاا وال حاجاة لاه أن ياتعلم؟ والجاهال هناا هاو الاذي

يعري أنه الجاهل وبالتالي يقبل أن يتعلم .مثل هذا الجاهل الذي يعري أنه جاهال فيقبال التعلايم ،فخالصاه يكاون
أسهل كثي اًر من الذي يظن أنه حكيم أي مملوخ كبرياخ.
33
ار ِع!»34 .اَْلباب يدور علَـى ص ِ
الش ْب ُل ِفي َّ
الش َو ِ
َس ُد ِفي الطَّ ِري ِ
ـائ ِرِه،
قِِّ ،
َ ُ َُ ُ َ
َ
ال ا ْل َك ْسالَ ُن« :األ َ
اآليات ( " -:)36-33قَ َ
35
وا ْل َكسالَ ُن علَى ِفر ِ
ـحفَ ِةَ ،وَي ُش ُّ
َّهـا ِإلَـى فَ ِم ِـه36 .اَْل َك ْسـالَ ُن أ َْوفَ ُـر
اش ِه .اَْل َك ْسالَ ُن ُي ْخ ِفي َي َدهُ ِفي َّ
َن َي ُرد َ
ـق َعلَ ْي ِـه أ ْ
الص ْ
َ
َ ْ
َ
ين ِب َع ْقل" .
ِح ْك َم ًة ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِه ِم َن َّ
الس ْب َع ِة ا ْل ُم ِجي ِب َ

الباب يدور على صائره= كاني األباواب قاديماً تادور حاول محاور فلام يكان هنااك مفصاالي .والصاا ر هاو محاور

البااب .وكماا أن البااب يادور حاول محاوره ولكناه ال يتحارك مان مكاناه هكاذا الكساالن فاي ساريره يتقلاب وال يتحارك
من مكانه ليعمل .يتصور أنه سايقوم ثام إذ باه يتقلاب علاى الجناب اآلخار .ونجاد فاي ( )1:أن الكساالن ال يغاذى
نفسه واللقمة في يده .والكسالن روحياً ال يغذي نفسه بكلمة هللا وهي في متناول يده .وهو أوفر حكمة فـي عينـي

نفسه من السبعة المجيبين بعقل= الكسالن يقدم حجة وراخ حجة حتى ال يعمال .والحكمااخ يفنادون حججاه حتاى
يقنعونه بأنه ال أسد في الشوارع فعليه إذاً أن يقوم ويعمل .ولكنه في نظر نفسه أحكم من كل الحكماخ (رقام 1رقام

الكمال أي كل الحكماخ) وهكذا هناك خدام كسالي ال يريدون الخدمة فيتصورون أن هناك عراقيل.

37
ض لِم َشاجرٍة سَ تَع ِن ِ
يه" .
آية (َ " -:)37ك ُم ْم ِس ٍا أُ ُذ َن ْي َك ْل ٍبَ ،
ْ
هك َذا َم ْن َي ْع ُب ُر َوَيتَ َع َّر ُ ُ َ َ
الحكيم سبق أن نص بأن ال ندخل فاي خصاوماي حتاى إذا كاناي تخصانا .فبااألولى ال نادخل فاي خصاوماي ال

تخصاانا وال تعنينااا .فالتاادخل فااي مشاااحناي الناااس قااد يااأتي علينااا بالمشاااكل وهااذا مااا حاادث مااع موسااى مارتين فااي

مصر  ،وبسبب هذا ماي يوشيا .ولكن إن كان يمكن أن نصنع سالماً فلنصنع.
39
ِ
ـون الَّ ِـذي يرِمـي َن ا ِ
اآليات (ِ 38" -:)39-38م ْث ُل ا ْل َم ْج ُن ِ
ـول:
اما َو َم ْوتًـا،
هكـ َذا َّ
َ
يب ُ
ـل ا ْل َخـادعُ قَ ِر َ
ـار َوس َ
َْ
ً
ـه َوَيقُ ُ
الر ُج ُ
ـه ً
«أَلَ ْم أَْل َع ْب أََنا!»" .

نجد هنا شخص عجيب يدبر خدعة لشخص بريخ كنوع من السخرية منه ،ويجد في هذا نوع من التسلية ،أو هو
يتسلى بذطالق الشا عاي الكاذبة على شاخص باريخ ولمجارد العباث ،وحينماا يظهار ضارر خداعاتاه وتحادث أذياة

للشخص البريخ يقول أنه كان يقصد التفكه (الهزار) .مثل هذا ال يهتم بذيذاخ اآلخارين وايالمهام .ضارر مثال هاذا
الشخص كضرر رجل مجنون يرمي الناس بالنار والسهام ويعتبر هذا لعباً.
23
ِ
ِ
اآليات (ِ 21" -:)22-21ب َع َدِم ا ْل َحطَ ِب تَ ْنطَ ِفَُ َّ
ـب لِ َّلنـ ِ
ار،
الن ُارَ ،و َح ْي ُ
ـام .فَ ْح ٌـم ل ْل َج ْم ِـر َو َحطَ ٌ
ام َي ْه َدأُ ا ْلخ َ
ص ُ
ث سَ َن َّم َ
الرجل ا ْلم َخ ِ
اعَ 22 .كالَم َّ
الن َّم ِام ِم ْث ُل لُقٍَم ُح ْل َوٍة فَ َي ْن ِز ُل ِإلَى َم َخ ِاد ِع ا ْل َب ْط ِن".
الن َز ِ
اص ُم لِتَ ْه ِي ِ
يج ِِّ
َ
هك َذا َّ ُ ُ ُ
ُ
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نجااد هنااا مساااوئ النميمااة والوشاااية .وكاام ماان أناااس يأخااذون كااالم النمااام علااى أنااه لقمااة سااا غة تناازل إلااى أعماااقهم

وتسااتقر وال تمحاي .ولكاان لااو و ِجاد ماان يقااي فااي وجااه هااذا النمااام يتوقااي إمتااداد النياران ألنااه لاان يوجااد وقااود لهااا.
وتخمد الشا عاي القديمة.
اآلياي ( )38-32نجد فيها كالماً عن المخادع الذي يضمر ش اًر ويظهر غير ذلك.
هك َذا َّ
ان ا ْل ُمتََوِقِّ َدتَ ِ
الشفَتَ ِ
ير".
آية (ِ 23" -:)23ف َّ
ب ِِّ
ض ُة َزَغل تُ َغ ِِّشي َش ْقفَ ًةَ ،
ان َوا ْل َق ْل ُ
الش ِِّر ُ
الشــفتان المتوقــدتان= أي اللتااان تنطقااان بكلماااي ار عااة ناعمااة مملااوخة محبااة حااارة .ولكنهمااا مااع القلــب الشــرير
تشاابهان شــقفة= قطعااة مكسااورة ماان إناااخ خزفااي مغطاااة بطبقااة ماان فضــة زغــل= أي صاادأ الفضااة .فالشااقفة تشااير

للقلااب والفضااة الزغاال تشااير للكلماااي فهااو قلااب رخاايص ألنااه مملااوخ كراهيااة وحتااى الكلماااي هااو حاااول أن يجعلهااا
كلماي حب وكأنها فضة ولكنها لكل رجل حكيم يستطيع أن يكتشي أنها ليسي أكثر من شوا ب فضة.
25
24
ِ
َن
ـه ،أل َّ
ص ْـوتَ ُه فَـالَ تَأْتَ ِم ْن ُ
اآليات (ِ " -:)26-24ب َشفَتَ ْي ِه َيتََن َّك ُر ا ْل ُم ْب ِغ ُ
ضعُ غ ًّشاِ .إ َذا َح َّس َ
ضَ ،وِفي َج ْوِف ِه َي َ
ـن َ
ٍ 26
ِ
ِ
اع ِة" .
ض ًة ِب َم ْك ٍرَ ،ي ْك ِش ُ
اساتَ .م ْن ُي َغ ِطِّي ُب ْغ َ
ف ُخ ْبثَ ُه َب ْي َن ا ْل َج َم َ
في َق ْل ِبه َس ْب َع َر َج َ
فاايهم اسااتمرار آليااة ( )32فناارى المخااادع جوفــه يض ـع غش ـاً أى ه او مملااوخاً بااه .لكنااه بشاافتيه يقااول كالم ااً حل اواً

مخادعاً (يوآب مع عماسا كمثال) .مثل هذا يكتشفه الحكماخ وعلينا أن ال نأتمناه .ففي قلبه سـبع رجاسـات= أي

مملااوخاً تمامااً وال فا اادة منااه فهااو مثاال الحيااة مملااوخ سااماً .فعلينااا أن ال ننخاادع بكلماااي المحبااة الظاهريااة ساريعاً وال

نصدق إال من نعرفه جيداً .فأبوينا آدم وحواخ سقطا بكالم الحية الذي كان فيه نغمة اإلخالص ولكنه مملوخ خبثااً
وخداع .وأشهر مخادع هو إبليس كالمه يبدو فيه اإلخالص وقلبه مملوخ بغضاً تماماً.

27
ِ
ِ
يهاَ ،و َم ْن ُي َد ْح ِر ُج َح َج ًار َي ْرجعُ َعلَ ْي ِه" .
آية (َ " -:)27م ْن َي ْحف ُر ُح ْف َرةً َي ْسقُطُ ف َ
هااذا حاادث مااع هامااان وحاادث مااع رجااال داريااوس الااذين حملااوه علااى إلقاااخ دانيااال فااي جااب األسااود ( +عااو.)1:

والحاظ مقادار التعااب الاذي يبذلاه الشارير فاي حفاار الحفارة وتغطيتهاا لتصااب شاركاً ،أو لدحرجاة حجاار ليساقط علااى

قريبه ثم كيي أن هللا يأخذ الشرير بشره وخديعته.

28
ِ
ق ُي ِع ُّد َخ َر ًابا".
ض ُم ْن َس ِح ِقي ِهَ ،وا ْلفَ ُم ا ْل َملِ ُ
ب ُي ْب ِغ ُ
آية ( " -:)28اَللِِّ َس ُ
ان ا ْل َكاذ ُ
اللسان الكاذب= هو الذي ينشر إشاعاي سي ة عن الناس كذباً فهو يكره من يتكلم عنهم ،وبكالمه يسبب لهم

حزناً شديداً وأالماً وضر اًر بالغاً ،وهو يتكلم س اًر فال يعطيهم فرصة الدفاع عن أنفسهم .وهذا النوع من اإليذاخ

واض ويعرفه كل أحد .ولكن وبنفس المقدار هناك إيذاخ يدل على الكراهية وبنفس المقدار هو مخرب ومدمر أال
وهو اللسان الملق= الذي يخدع اآلخرين وينافقهم فهذا يقودهم أيضاً للخراب  ،ألنه بينما هو كان قاد ار أن يمنع
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الخراب عن صاحبه لو قال له الحق وحذره بدال من أن ينافقه  .هذا الشخص هو كمن يضع السم في العسل أو

الموي مع القبالي .اللسان الكاذب يبغض منسحقيه = أي صاحب هذا اللسان هو يكره من يتسبب بأكاذيبه في
أن ينسحقوا.
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اإلصحاح السابع والعشرون

عودة للجدول

آية (3" -:)3سَ تَ ْفتَ ِخ ْر ِبا ْل َغ ِد أل ََّن َا سَ تَ ْعلَ ُم َما َذا َيلِ ُدهُ َي ْوٌم" .
أحساان شاارح لآليااة هااو مااا ورد فااي (يااع + 1:-12:1مااي .)21::س تفتخــر بالغــد= كاال مااتعظم يااتكلم عاان الغااد
ومشاريعه وأنه سايفعل وسايفعل ،وياتكلم بثقاة وكأناه سايحيا إلاى األباد .وال يعلام أناه قاد يسامع "فاي هاذه الليلاة تؤخاذ

نفسك" .علينا أن ال نتفااخر بأنفسانا وقادراتنا ،ومان يفتخار علياه أن يفتخار باالرب فقاط .فااهلل احاتفظ لنفساه بمعرفاة
المستقبل  ،أما بالنسبة لفنسان فالغد أى المستقبل مجهول  ،لكننا نثق في محبته وتدبيره حسناً لكال أماور حياتناا
وبهذا نفتخر أن الغد هو بيد ضابط الكل وصانع الخيراي وهو أبونا المحب.

وبنفس المفهوم علينا أن ال نؤجل التوباة للغاد فمان يضامن [ ]1أن هنااك غاد [ ]3أن تساتمر دوافاع التوباة فيناا بال

ربما نتقسى.
ِ2
اا" .
َج َن ِب ُّي سَ َشفَتَ َ
يب سَ فَ ُم َا ،األ ْ
آية ( " -:)2ل َي ْم َد ْح َا ا ْل َغ ِر ُ
إن االفتخااار بااالمؤهالي والمواهااب يفاات باااب اإلنتقاااد المرياار ماان الناااس ،باال السااخرية مماان يساامع وعلينااا فقااط أن

نعمل ولتكن أعمالنا هي التي تتحدث عناا ولايس لسااننا ،واذا كاان عملناا هدفاه مجاد هللا حين اذ سايكون مادحنا مان

هللا ال ااذي س اايجعل حت ااى األجنب ااي يم اادحنا (ي ااو . ):1:8وعلين ااا أن ال ن ااتكلم ع اان نجاحن ااا فه ااذا كبري اااخ ب اال ننظ اار

لخطايانا ونعمل لنرضي هللا فقط .والحظ أن كالمنا عن أنفسنا يثير غيارة النااس ،أماا لاو كاان هللا هاو الاذي ح َّارك
قلوبهم ليمدحوننا فسيكون هذا بمحبة وليس بغيرة أو باستهزاخ ..فلنترك هذا هلل غير طالبين مدح أنفسنا.

4
3
الرم ِ
ِ
ِِ
ـاوةٌ َو َّ
ـخطُ
الس َ
ـل ِم ْن ُه َمـا ِكلَ ْي ِه َمـا .اَْل َغ َ
يـلَ ،و َغ َ
ض ُ
ض ُ
ـب قَ َس َ
ـب ا ْل َجاهـل أَثْ َق ُ
ـل ثَق ٌ
اآليات ( " -:)4-3اَْل َح َج ُر ثَقي ٌل َو َّ ْ ُ
َّام ا ْل َح َس ِد؟ "
افَ ،و َم ْن َي ِق ُ
ُج َر ٌ
ف قُد َ

الغضوب إذا غضب ال يعود يهتم بما سيقول وال بمشاعر من حوله ،وستكون كلماته وأفعاله لها ثقل الحجر حين

يسااقط علااى اإلنسااان ،باال إن غضاابه ساايكون كثقاال علااى قلبااه هااو نفسااه ،واألفضاال تجنااب ه اؤالخ وعاادم إثااارتهم
فغضبهم ثقيل وغير مقبول ،بل كل محاولة لتهد تهم سينظرون لها بعدم ثقة وسيزداد هياجهم .أو باألحرى هم في

كبريااا هم وشااعورهم بااالقوة المخادعااة يتصااورون أنهاام قااادرين علااى هاادم خصااومهم فهاام ال ياادركون األمااور إد ارك ااً

ساليماً .لهااذا طالاب حزقيااا شااعبه بعادم الاارد علاى ربشاااقي فهااو كاان فااي جهلاه وغااروره متصااو اًر أناه ساايهدم أورشااليم
تماماً .السخط جراف= أي جااري كالعاصافة ،وماا أقاوى مان الساخط هاو الحسـد فهاو قاوة شار تادمر صااحبها أى

الحاسااد ،واذا خرجااي هااذه القااوة لمجااال التنفيااذ وتاادبير الم اؤامراي تكااون أيض ااً ماادمرة (مثااال لااذلك م اؤامراي إخااوة
يوس ااي ض ااده وما اؤامرة رؤس اااخ كهن ااة اليه ااود ض ااد المس ااي ) .لك اان علين ااا أن ن ااؤمن بأن ااه ال ق ااوة لم ااا يس اامى الع ااين

الحسودة ..الي فنحن في حماية هللا منقوشين على كفه (إش. )1: : 13
151

سفر األمثال ( اإلصحاح السابع والعشرون)

َّ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ 6
اآليات (5" -:)6-5اَلتَّوِبي ُخ الظَّ ِ
ت
ـي قُ ْـبالَ ُ
اه ُر َخ ْي ٌـر ِم َ
ـي ُج ُـر ُ
وح ا ْل ُمح ِِّ
ـن ا ْل ُح ِِّ
ْ
ـبَ ،و َغاشـ ٌة ه َ
ـب ا ْل ُم ْسـتَتر .أَمي َنـ ٌة ه َ
ا ْل َع ُد ِِّو" .
كلماي التوبيي الجارحة إن صدري من شخص محب أمين هي أفضل مان كلمااي ليناة فيهاا محباة غاشاة صاادرة
ماان عاادو (قبلااة يهااوذا) .وخيا ٌار لنااا أن يخبرنااا أصاادقاؤنا بنقا ضاانا فنصاال ماان أنفساانا  .وهااذا مااا قالااه داود النبااى
"ليض اربنى الصااديق فرحمااة ،وليااوبخنى فزيااي لل ارأس" (مااز .): : 111فالطبيااب األمااين يكشااي الماارض لمريضااه
ليتحذر .الحب المستتر= هو الحب الذي يدفع صاحبه أن ال يقدم النص والتوبيي لمن يحبه إذا أخطأ.

7
وس ا ْل َع َس َلَ ،ولِ َّلن ْف ِ
س ا َّ
س ا ْل َج ِائ َع ِة ُك ُّل ُم ِّر ُح ْلٌو".
لش ْب َعا َن ُة تَ ُد ُ
آية ( " -:)7اَ َّلن ْف ُ
النفس الجا عة تتلذذ بأي شا قد تزدري به وهاي شابعانة .والعكاس فاالنفس الشابعانة تادوس أي شاا حتاى لاو كاان

عسل ،وتدوس بمعنى تزدري وال تهتم وهكذا فالنفس التي شبعي بالرب فهي تزدري بكل ملذاي العالم ،مثل بولس

الااذي إذ عااري المسااي  ،حسااب العااالم كلااه نفايااة .والعكااس فااالنفس الجا عااة بساابب بعاادها عاان هللا (االباان الضااال)
أكلي الخرنوب مع الخنازير .والمثل له تطبياق حرفاي فاالغني المادلل يساأم كال ملذاتاه ويتاذمر عليهاا والفقيار يفارح
بالخبز والماخ.

ِ8
صفُ ِ
الر ُج ُل التَّ ِائ ُه ِم ْن َم َك ِان ِه" .
هك َذا َّ
ور التَّ ِائ ِه ِم ْن ُع ِِّش ِهَ ،
آية ( " -:)8م ْث ُل ا ْل ُع ْ
العصفور التا ه من عشه يتعرض لألخطار ،وهكذا ابن هللا لو ضل طريق الكنيسة كما تركهاا ديمااس وابتعاد عان

هللا .والعصاافور فااي عشااه يجااد ال ارحااة والطعااام واألمااان والعشارة مااع بقيااة أسارته ،وهكااذا نحاان فااي الكنيسااة أعضاااخ
جسااد المسااي البااد أن نحيااا فااي محبااة ،وساانحيا فااي حمايااة إلهنااا رأس الكنيسااة ولكاان هناااك ماان ال يقتنااع بكنيسااته

ويرغب في التجول واإلنطالق بعيداً .وهناك من يشعر في حياته وعملاه بعادم الرضاا وعادم اإلكتفااخ ويتصاور أناه

لو إنطلق بعيداً مثل العصفور لكان هذا أفضل وكثي اًر ما يكون فكره متسرعاً.

9
ق ِم ْن م ُشورِة َّ
الن ْف ِ
ور ُيفَِِّر َح ِ
الص ِدي ِ
س" .
بَ ،و َحالَ َوةُ َّ
آية ( " -:)9اَلد ْ
ان ا ْل َق ْل َ
َ َ
ُّه ُن َوا ْل َب ُخ ُ
كما أن الدهن والبخور يفرحاان القلاب هكاذا الصاديق الحلاو ذو المشاورة القلبياة المخلصاة فهاذا مفعولاه مثال الادهن

والعطاار للجس اد .الـــدهن = هااو زيااي مخلااوط بعطااور = فالزيااي يرطااب وياانعش الجساام والعطاار ياانعش الح اواس
(صداقة داود ويوناثان) .فلنخلص ألصدقا نا بل لكل إنسان.

مشورة النفس = المشورة المخلصة التى بمودة ومن القلب (. )hearty counsel

ِِ
آية (31" -:)31سَ تَتْر ْا ص ِديقَا و ِ
َخ َ ِ
ت أِ
يب َخ ْيٌر ِم َن
ياَ ،وسَ تَ ْد ُخ ْل َب ْي َ
صد َ
يق أَِب َ
يا في َي ْوِم َبل َّيت َا .ا ْل َج ُار ا ْلقَ ِر ُ
ُ َ َ َ َ
َخ ا ْلب ِع ِ
يد".
األ ِ َ
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خير لنا أن نعتمد على الصديق الوفي من أن نذهب أل بالجسد لكنه بعيد .والصديق الوفي هو
في يوم بليتنا ٌ
صديقا وصديق أبيا= أي من اختبري وتأكدي من محبته عبر سنين طويلة من العشرة ،مثل هذا الصديق

الوفي ال يقدر بثمن .واألخ البعيد= هو الذي إنشغل عن إخوته وباعدي بينهم الظروي والزمن ففتري المحبة.
والصديق الحلو الذي ال يجب أن نتركه خصوصاً أنه صار أخاً قريباً هو المسي  ،نذهب له في ضيقاتنا.
آية (َ 33" -:)33يا ْاب ِنيُ ،ك ْن َح ِكيما َوفَ ِر ْح َق ْل ِبي ،فَأ ِ
يب َم ْن ُي َع ِِّي ُرِني َكلِ َم ًة" .
ُج َ
ً ِّ
االبن الحكيم يكون سبب فخر وكرامة لألب والعكس فالجاهل يكون سبباً لتعيير أبيه ألنه أساخ تربيته" .لكاي يارى

الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السمواي".

الذ ِك ُّي يب ِ
آية (َّ 32" -:)32
ص ُر َّ
ون".
ون فَ ُي َعاقَ ُب َ
اء َي ْع ُب ُر َ
ُْ
الش َّر فَ َيتََو َارى .األَ ْغ ِب َي ُ
تك ارار لآليااة ( .)2:33فاااهلل ينااذر كثي ا اًر بض ارباي بساايطة قباال أن يضاارب الض اربة الكبي ارة .وماان هااو حكاايم يفهاام
أسلوب هللا فيتوب ويذهب ليحتمي في المسي ويتواري فيه.

آية (ُ 33" -:)33خ ْذ ثَوب ُه ألَ َّن ُه َ ِ
َج ِان ِب ْارتَ ِه َن ِم ْن ُه".
يباَ ،وأل ْ
َج ِل األ َ
ضم َن َغ ِر ً
َْ
راجع (.)1::33
34
ارا قَ ِريبه ِب ٍ
الصب ِ ِ
ِ
ب لَ ُه لَ ْع ًنا".
اح َباك ًراُ ،ي ْح َس ُ
ص ْوت َعال في َّ َ
آية (َ " -:)34م ْن ُي َب ِ ُ َ ُ َ
هل من المناسب أن يذهب أحد لجاره في الصباح الباكر ليمدحه بصوي عال تاركاً عمله ومشااغله ..هاذا يعتبار
نااوع ماان النفاااق والتملااق لجااذب أنظاااره وأنظااار الناااس وقااد يقصااد فااي الصــباح بــاك ارً أو بصـ ٍ
ـوت عـ ٍ
ـال= الحماااس

المصاحب لكلماي التملق .وهذا التملق :

 )1سيتس اابب ف ااي جل ااب اللعن اااي عل ااى م اان تتملق ااه بس اابب حس ااد الس ااامعين ل ااه إذ وج اادوه يأخ ااذ أكث اار م اان حق ااه
(3كو)::13

 )3مثل هذا التملق سيتسبب في كبرياخ من يسمعه وهذا الكبرياخ سيدمره.

اى يجاادونني"
 )2ألايس مان األنسااب أن يوجاه الم ار ااي كلماتاه الحلاوة إلااى هللا فاي الصااباح البااكر "الاذين يبكاارون إل َّ
ولكنه لغباوته فهو ال يطلب بركة هللا بل يطلب بركة الناس.
35
ف ا ْلمتَتَابع ِفي يوٍم مم ِط ٍر ،وا ْلم أرَةُ ا ْلم َخ ِ
انَ 36 ،م ْـن ُي َخ ِِّب ُئ َهـا ُي َخ ِِّبـَُ ِِّ
اص َم ُة ِس َّـي ِ
يح
الـر َ
اآليات ( " -:)36-35اَْل َو ْك ُ ُ ُ
َْ ُ ْ
َ َْ ُ
ض َعلَى َزْي ٍت! "
َوَي ِمي ُن ُه تَ ْق ِب ُ

المرأة المخاصمة بصوتها العالي ومشاجراتها تتسبب في ملل زوجها وضايقه ،بال هاو لان يساتطيع إخفااخ مشااكلها
عاان جي ارنااه فهاام سيساامعونها ،وماان يحاااول إخفاااخ حقيقتهااا لساامعته وساامعتها فسيفشاال ،فهااو كماان يخفااي ال اري أو
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يحاول إخفاخ يديه إذا إنغمسي في الزياي فاليادين لاو إنغمساوا فاي مااخ سايجفوا ساريعاً ،أماا لاو إنغمساوا فاي الزياي

فسيحتاجون للغسيل.

ِ ِ
ِ 37
ان يح ِِّد ُد و ْج َه ص ِ
َّدَ ،و ِ
اح ِب ِه".
يد ِبا ْل َحديد ُي َحد ُ
آية ( " -:)37ا ْل َحد ُ
َ
اإل ْن َس ُ ُ َ َ
معناااه أن األخااالق والحكمااة تنمااو بواسااطة العالقاااي اإلنسااانية بااين البشاار .وكمااا أن احتكاااك قطعااة حديااد بقطعااة
حديد أخرى يشحذها ،هكذا البشر في تعاملهم معاً يؤثرون في بعضهم .وكل منهم يكتساب خباراي جديادة تضااي

له وتشحذ شخصايته .ولاذلك فمان يعتازل النااس يضايق فكاره .وبانفس المفهاوم تتعاايش الكنيساة ماع ساير القديساين
وتق أر السنكسار يومياً ،ألن من يعاشر القديسين تتحسن سيرته ومن يعاشار األرديااخ يتاأثر تاأث اًر ساي اً .وهللا يسام

بأن نتعامل مع بعض من يضاايقوننا حتاي نتغلاب علاي بعاض خطاياناا مثال الكبريااخ .فهاذا الكبريااخ الاذي يمكان

أن يدمرنا ينتهي إذا تعاملنا مع بعض العتاة.

آية (38" -:)38م ْن ي ْح ِمي ِتي َن ًة يأ ُْكل ثَمرتَها ،وح ِ
افظُ َس ِِّي ِد ِه ُي ْك َرُم".
َ ُ ََ َ َ َ
َ َ
قارن مع (مي .)31:3:فالكالم هنا عن الوالخ في الخدمة .ومان كاان أمينااً فاي خدمتاه يكافاأ .فحاارس التيناة مان
حقه أن يأكل من ثمرها ويفرح به وهكذا كل خادم أمين .ونالحظ أن كال خدماة هاي عمال شااق ولكان نتيجاة هاذه

الخدمة ستكون مفرحة في الوقي المناسب أي حينما تنض التينة3( .تي1( + )::3كو .)1:3حافظ سيده= من
يهتم بحماية أمالكه أي أمالك سيده وسمعة سيده مثل هذا العامل األمين سيكرمه سيده.
ِ ِ ِ
ِ
ِ 39
ان لِ ِ
ب ِ
إل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان".
آية (َ " -:)39ك َما في ا ْل َماء ا ْل َو ْج ُه ل ْل َو ْجهَ ،كذل َا َق ْل ُ
الماخ النقي هو أقدم مرآة بدا ية .وفي هاذه المارآة تكاون الصاورة الظااهرة متطابقاة ماع الحقيقاة .هكاذا قلاب اإلنساان
لنفسه (1كو .)11:3وكل منا يعري حقيقة نفسه وما عليه سوى أن ينظر بعمق داخله ،فذذا لام يارى حقيقاة نفساه
فلينظر ويتأمل في الكتاب المقادس فهاو كمارآة ستكشاي لناا مقادار نجاساة قلوبناا .فالقلاب أخادع مان كال شاا وهاو

نجاايس (إر .)3:11فلننظاار فااي م ارآة الكلمااة اإللهيااة لناارى حقيقتنااا (يااع .)32:1لااذلك احتاااج البشاار لمخلااص ألنااه
بعمل النعمة اإللهية تتغير صورة القلب.
انَ ،و َك َذا َع ْي َنا ِ
آية (21" -:)21اَْل َه ِ
ان سَ تَ ْش َب َع ِ
اإل ْن َس ِ
اوَي ُة َوا ْل َهالَ ُا سَ َي ْش َب َع ِ
ان" .
كما أن الهاوية ال تشبع وكل يوم يضم لها أالي مؤلفة من البشر الذين يموتون .هكذا قلب اإلنسان ال يشابع مان

شااهواي وملااذاي هااذا العااالم (القلااب الااذي يشااتهي ال يجعاال العينااان تشاابعان) وهااذا مااا أوضااحه سااليمان فااي ساافر
الجامعاة .والحاظ التشابيه الكتاابي الادقيق فالقلاب الاذي ال يشابع مان ملاذاي العاالم يشابه الهاوياة فكال ملاذاي العاالم
ستزول .وتفهم أن الخطية والموي نهمين ال يشبعان وذلك ألن كالهما مترادفين.
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23
َّة وا ْل ُكور لِ َّ
ِِ ِ
لذ َه ِبَ ،ك َذا ِ
ان لِفَِم َم ِاد ِح ِه".
اإل ْن َس ُ
آية ( " -:)23اَْل ُبوطَ ُة ل ْلفض َ ُ
الذهب والفضاة نختبارهم وهماا خاام باأن نضاعهم فاي البوطاة فيظهار معادنهم .وفارن صاهر المعاادن يسامى بوطـة.

وليس من بوطة تكشي معدن اإلنسان أشد ح اررة من نار المدي واإلطراخ .فمن السهل نسابياً أن يحتمال اإلنساان

اإلضطهاد بسبب محبتاه فاي المساي أماا أن يحتمال اإلنساان المادي والك ارماة باال انتفاا  ،أو ينساب الك ارماة هلل ال
لنفسه ففي هذا يفشل الكثيرون .ومثال لذلك فحزقيا نج في اختبار أو بوطة حصار أشور ألورشليم ولكناه رساب
في بوطة محبة المدي والك ارماة حينماا أتااه وفاد بابال .ومان ينساب الك ارماة هلل فهاذا ساا ر ماع هللا ويساتحق المادي

فعالً ،بل مثل هذا ال يشعر بأنه ال يستحق المدي بل ال يكون هناك أي وقع لكلماي المدي عليه .أما من ينتفي

فال يستحقها (هيرودس كمثال).

22
الس ِم ِ
ق ،سَ تَ ْب َر ُح َع ْن ُه َح َماقَتُ ُه" .
ق ِفي َه ُاو ٍن َب ْي َن َّ
يذ ِب ِم َد ِّ
َح َم َ
آية (ِ " -:)22إ ْن َدقَ ْق َ
ت األ ْ
إن الحماقة مرتبطاة بقلاب الجاهال وبسابب العمار الطويال والعنااد صااري جازخ مان كياناه .وان دققـت الجاهـل فـي

هـاون= (العقوبااي والتجاارب) لان يااتخلص مان شاره .ومثاال ذلاك أحاااز (3أي .)33:38فهال يغيار الكوشاي جلااده
(إر .)32:12أما التقويم يصل للصغار سناً (أم )1::33فالعاداي الردي ة ال تكون قد تأصلي بعد.

23
اجعل َق ْلب َا ِإلَى قُ ْطع ِان َا24 ،أل َّ ِ
ِ
س ِب َد ِائٍمَ ،وسَ
اع ِر ْ
اآليات (َ " -:)27-23م ْع ِرفَ ًة ْ
ال َغ َنم َاَ ،و ْ َ ْ َ
َن ا ْلغ َنى لَ ْي َ
َ
ف َح َ
25
ال26 .ا ْلحمالَ ُن لِلِب ِ
ات ا ْل ِج َب ِ
َع ِت َدةٌ.
اج لِ َد ْو ٍر فَ َد ْو ٍر .فَ ِن َي ا ْل َح ِش ُ
اجتَ َم َع َن َب ُ
اس َاَ ،وثَ َم ُن َح ْقل أ ْ
ب َو ْ
التَّ ُ
َ
يش َوظَ َه َر ا ْل ُع ْش ُ
ُْ
27
اما ،لِقُ ِ
يش ِة فَتََي ِات َا".
وت َب ْي ِت َا َو َم ِع َ
َو ِكفَ َاي ٌة ِم ْن لَ َب ِن ا ْل َم ْع ِز لِطَ َع ِ َ

هي نصيحة للرعاة (الخدام) الغرض منها حثهم على االجتهاد وملخصها احفظ قطيعك يحفظك القطيع فالم ِ
روى

هو أيضاً يروي .ففي ( )32نصيحة بأن يهتم كل راعي بغنمه ويعري أحوالهم وال يترك خدمتهم لغيره ،بل

يباشرها بنفسه وفي ( )31قطيعك هو رأسمالك الحقيقي فذن كني غنياً فالغني ال يبقي بل حتى إن كني ملكاً =
التاج فالملك ال يدوم = لدور فدور .وفي ( )3:دعوة للراعي أن يقدم الغذاخ لقطيعه ليشبع .فَ ِني الحشيش= أي

ق ِطع من األرض .وظهر العشب= حين يظهر العشب يقود الراعي قطيعه للمراعي .واجتمع نبات الجبال= يذهب
الراعي للجبال ليجمع النباتاي ليغذى قطيعه .فهناك وقي يقود الراعي قطيعه للمراعي الخضراخ وهناك وقي
يتركهم في الحظيرة ويذهب هو ليجمع لهم (تأمل للخادم :أن يذهب للجبال (السماوياي) ليجمع طعام مخدوميه).

وفي ( )3:مكافأة الخادم النشط= الحمالن للباسا صوي حمالنك سيمدك بما تحتاجه لتلبس .وثمن حقل

أعتدة= صوي الخراي بعد جزه غالباً يعطونه لمالك الحقل كأجرة .أو يكون المقصود بيع بعض الخراي لتسديد
إيجار حقلك .وفي ( )31وكفاية من لبن الماعز = لمن قام برعاية قطيعه بأمانة سيكون له كفاية من لبن

الماعز طعاماً له .فاألمانة في الرعاية ستعطي للخادم غذاخ وشبع ولباس .والخادم كالراعي ما عليه سوى قيادة
القطيع للمراعي الخضراخ وهللا هو الذي يعطي الغذاخ للجميع.
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عودة للجدول

3
الص ِِّديقُون فَ َك ِشبل ثَِب ٍ
ارَد ،أ َّ ِ
ب َوسَ طَ ِ
يت" .
آية ( " -:)3اَ ِِّ
َ
ْ
َما ِّ
ير َي ْه ُر ُ
لش ِِّر ُ
الخطيااة تجعاال الخاااطا فااي رعااب دا اام وجاابن (قااايين كمثااال) .فماان جعاال هللا عاادوه يتصااور أن الخليقااة كلهااا فااي

حاارب معااه (تااث + 3::38ال .)2::3:والعكااس فااأوالد هللا ال يخااافون إذ هاام واثقااين فااي حمايااة هللا (الشااهداخ لاام
اى جاايش ففااي هااذا أنااا أطما ن" .الشــبل = الشاابل يلقااى كاال همااه علااى أبااوه األسااد
يخااافوا حتااى المااوي) "إن قااام علا َّ
الااذى يعولااه ويحميااه ،وهكااذا أوالد هللا يعتماادون علااى أباايهم السااماوى فااال يخااافون باال هاام فااى ثباااي مطم نااين وفااى

شجاعة = ثبيت  .كطفل ممسك بيد أبيه تجده يسير فى شجاعة واطم نان .

ِ ِِ
ٍ
آية (2" -:)2لِمع ِ
ٍ
ص َي ِة أ َْر ٍ
وم".
ض تَ ْكثُُر ُر َؤ َس ُ
َْ
اؤ َها ،لك ْن بذي فَ ْهم َو َم ْع ِرفَة تَ ُد ُ
الكاالم عناا عاان الثاوراي وتمارد الشااعوب ضاد الملاك بقيااادة ثاوار كثيارين فهااذا ياؤدي لخاراب المملكااة ،وهكاذا داخاال

الكنيسااة .أمااا حااين يكااون علااى أرس المملكااة رجاال بــذى فهــم ومعرفــة = ذو حكمااة وفهاام تاادوم المملكااة وتسااتقر
ويكون حال هذا الشعب أكثر راحة .ور يس الكنيسة (البطريرك أو األساقفة) ليسوا ذوي فهام فقاط بال هام لهام هاذه

الموهبة من الروح القدس .وهذا المثل كان واضحاً جداً في أيام حزقيا الملك فكان شعبه يقارن بين ملكهم وقداسته

وحكمته وعمل هللا معه وانهيار المملكة الشمالية المتمردة المنشقة بعد أن تاوالي علاى حكمهاا ملاوك وأسار عديادة.

ونالحظ أن هللا يسم بمثل هذه الفوضى لو انتشري الخطية بشكل عام ،هللا يسم بهذا للتأديب.
3
ِ
ِ
ِ
ِ
اءُ ،ه َو َمطٌَر َج ِ
اما" .
ار ٌ
ير الَّذي َي ْظل ُم فُقَ َر َ
آية ( " -:)3اَ َّلر ُج ُل ا ْلفَق ُ
ف سَ ُي ْبقي طَ َع ً
الفقير حين يمتلك سالطة قاد يعامال الفقاراخ أساوأ مماا يعااملهم باه اآلخارون ويكاون مثال المطار الجااري الاذي بادالً

ماان أن يس اااعد عل ااى نمااو الب ااذرة فذن ااه يجرفهااا م اادم اًر الترب ااة .هكااذا ك ااان العش ااارين أيااام المس ااي (م ااي+ 38:18

لااو )8:13فهاؤالخ كااانوا يسااعون للحصااول علااى الثااروة بظلاام الفقاراخ .ونحاان فقاراخ فااي النعمااة والصااالح فهاال نغفاار
إلخوتنا.
5
ِ
الش ِر ِ
ِ
ارُكو َّ
اآليات (4" -:)5-4تَ ِ
َش َرُار سَ
اس األ ْ
ون األ ْ
يع ِة َي ْم َد ُح َ
يعة ُي َخاص ُموَن ُه ْم .اَ َّلن ُ
َش َرَارَ ،و َحافظُو َّ َ
الش ِر َ
ون ُك َّل َش ْي ٍء "
ون ا ْل َحقََّ ،وطَالِ ُبو َّ
ب َي ْف َه ُم َ
َي ْف َه ُم َ
الر ِِّ

هناك من يبرر الظالم في ظلماه وذلاك ألناه ظاالم مثلاه (رو )23 : 1وهاو بهاذا يرياد أن يكا ِون جماعاة متحادة فاي

الشر يساندهم ويدعمهم ليساندوه .ومن يبرر الظلام عناد اآلخارين هاو ذو ضامير قلاق مان جهاة طرقاه وهاو يشاجع
الشاار بصااوي عااال ليسااكن ضااميره المتعااب .والعكااس فالسااالك باسااتقامة قااادر علااى تااوبيي الخاااطا = وحـ ِ
ــافظُو
ََ
الشـ ِـريع ِة ي َخ ِ
اصـ ُـموَن ُه ْم .والحااظ أن هللا يعطااي للمسااتقيمين فهمااً (1يااو ،)33:3ويعطااي روح الفهاام أى القاادرة علااى
َّ َ ُ
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فهام كال األماور (1كااو + 1: - 13:3ياو .)11:1بينماا أن ظلمااة الفكار تتباع سايادة الشااهوة علاى حيااة اإلنسااان.
فالفساد يعمي العينين وال يعاود اإلنساان قااد اًر علاى تميياز أن الوصاايا اإللهياة إنماا هاي لمصالحته .فهاو أصاب ال

يرى النور الموجود في الوصية.

السالِا ِب ِ
ِ 6
ام ِت ِهَ ،خ ْيٌر ِم ْن ُم ْع َو ِِّج الطُُّر ِ
ق َو ُه َو َغ ِني" .
ير َّ ُ ْ
آية ( " -:)6اَْلفَق ُ
استقَ َ
إن الفقياار األمااين يجااد بركااة وع ازاخ وسااالم ماان هللا وهااذا عكااس الغنااي الش ارير (قااارن مااع  )1:13وكث ارة األم اوال

ليسي دليالً على رضى هللا بل هنااك فقاراخ قديساين كثيارين يتمتعاون بالساالم ومحباة وتقادير النااس لهام أكثار مان

األغنياخ األشرار.

الش ِريع َة ُهو اب ٌن فَ ِهيم ،و ِ
ِ 7
ين ُي ْخ ِج ُل أ ََباهُ".
ب ا ْل ُم ْس ِرِف َ
آية ( " -:)7اَْل َحافظُ َّ َ َ ْ
صاح ُ
ٌ َ َ
مثاال االبان الضاال وفرحاة أبياه برجوعاه .فااهلل أبوناا السااماوي ،بال الساماخ كلهاا باإلضاافة إلاى أبا ناا بالجساد علااى

األرض ،الك اال يف اارح ب اااإلبن التا ااب الح ااافظ للشا اريعة .وم اان يفع اال ه ااذا يك ااون حكيما ااً فعا االً .فالش ااريعة وك ااالم هللا
ووصااياه هاي الحكماة الحقيقياة وهاي تجعال اإلنساان كاامالً فعاالً .والعكاس فمان يسالك فاي الشار يكاون هاذا لخزيااه

وعا اًر ألبويه ألنهما لم يرشداه (عالي وابنيه).
ِ ِ
آية (8" -:)8اَْل ُم ْك ِث ُر َمالَ ُه ِب ِِّ
اء َي ْج َم ُع ُه".
الرَبا َوا ْل ُم َر َاب َحةَ ،فل َم ْن َي ْر َح ُم ا ْلفُقَ َر َ
االغتصاااب والطمااع مكااروهين ماان هللا وهكااذا الربااا .وماان يحصاال علااى أموالااه بااالظلم يمااوي فااي منتصااي أيامااه
وتذهب أمواله لمن يرحم الفقراخ .فالعناية اإللهية كثي اًر ما تعاقب الظالم وتكافا الرحيم (لو.)31:13

9
الش ِر ِ
ضا َم ْك َرَه ٌة".
آية (َ " -:)9م ْن ُي َح ِِّو ُل أُ ْذ َن ُه َع ْن َس َم ِ
صالَ تُ ُه أ َْي ً
يعة ،فَ َ
اع َّ َ
هللا يسمع صلواي ذوي القلوب التا بة المستقيمة (إش + 1: ، 11:1مز + 18:::أم )8:1:ونالحاظ أن صالتنا

باهلل هي صلة متبادلة .نحن نكلم هللا فاي صاالتنا وهللا يكلمناا بكلمتاه المقدساة وشاريعته ووصااياه فاذذا اساتجبنا لاه

يستمر الحوار ويستجيب لنا .والمعاند تصير صالته مكروهة.

ض ُّل ا ْلمستَ ِق ِ
آية (31" -:)31م ْن ي ِ
ون َخ ْي ًار" .
ين ِفي َ
يئ ٍة فَ ِفي ُح ْف َرِت ِه َي ْسقُطُ ُه َو ،أ َّ
ط ِريق َرِد َ
َما ا ْل َك َملَ ُة فَ َي ْمتَلِ ُك َ
يم َ
ُْ
َ ُ
الكملة= الكاملين (مي .)1: ، 11:32 ،3::18ولانالحظ أن محاولاة تضاليل المساتقيم مكروهاة جاداً لادى الارب

(بلعام كمثال عد + 1::21رؤ.)11:3

ِ
ِِ
آية (33" -:)33اَ َّلرجل ا ْل َغ ِن ُّي ح ِك ِ
ص ُه" .
يم َي ْف َح ُ
يم في َع ْي َن ْي َن ْفسهَ ،وا ْلفَق ُ
ُُ
ير ا ْلفَ ِه ُ
َ ٌ
الثروة والمال تدعو للغرور والكبرياخ وهذا يقود صاحبه للجهل ،أما الفقير لو كان حكيماً وقديساً فسيكتشي حقيقة

حصال هاذه الثاروة
هذا الغني وأناه مساكين وباا س ومخادوع (رؤ .)11:2والغناي مغارور يظان أناه بذ ارعاه وحكمتاه َّ

فيظن أنه بالتالي قادر على فهم أي شا بل هو مصدر الحكمة.
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آية (ِ32" -:)32إ َذا فَ ِرح ِ ِ
ار تَ ْختَ ِفي َّ
َش َر ِ
اس" .
ون َعظُ َم ا ْلفَ ْخ ُرَ ،و ِع ْن َد ِق َي ِام األ ْ
الص ِّديقُ َ
َ ِّ
الن ُ
إذا انتصر الصديق يكون فرح وفخر عظيم لألبرار إلنتصار الخير .أما لو نج الشرير يكون هذا مصادر خاوي

للناس فيختفون من أمام األشارار حتاى ال يكوناوا هادفاً لماؤامراتهم .وهاذا ماا حادث أياام إيلياا حتاى أن إيلياا ظان أن

األرض خلي من األبرار.

آية (َ 33" -:)33م ْن َي ْكتُ ُم َخطَ َاياهُ سَ َي ْن َج ُحَ ،و َم ْن ُي ِق ُّر ِب َها َوَيتُْرُك َها ُي ْر َح ُم" .
قااارن مااع (1يااو + 3:1إر .)12 ، 13:2والخاااطا يمياال لعاادم االعت اراي ولتبرياار نفسااه فيمااا فعاال ،كمااا فعاال آدم
وحواخ .بل أن بعض الخطاة يلقي بالتبعة على هللا .ولكن من يادين نفساه ويعتاري يرحماه هللا ومان ال يادين نفساه

سيدينه هللا (مز .)1 ، 2:23فالمريض الذي ال يريد كشي مرضه سيظل مريضاً .وهذا فا دة سر االعتراي ،فاهلل
يدفعنا ألن نعتري بخطايانا فيرحمنا .وحتى الكنا س التي أنكري سر االعتراي عادي وعرفي قيمته.

34
وبى لِ ِ
َما ا ْل ُمقَ ِِّسي َق ْل َب ُه فَ َي ْسقُطُ ِفي َّ
إل ْن َس ِ
الش ِِّر" .
ان ا ْل ُمتَّ ِقي َد ِائ ًما ،أ َّ
آية ( " -:)34طُ َ
من يسلك في طريق هللا ووصاياه مجاهاداً ليحفظهاا ،يباركاه هللا ويحفظاه مان الشار ،أماا المبتعاد عان هللا فاي قساوة

قلب فهو بال حماية يسقط في الشر.

35
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِرير َعلَى َش ْع ٍب فَ ِق ٍ ِ 36
يـر
ـيس َنـاق ُ
يـرَ .رئ ٌ
اآليات ( " -:)36-35أ َ
ص ا ْلفَ ْهـم َو َكث ُ
َس ٌد َزائٌر َوُدب ثَائٌر ،ا ْل ُمتَ َسلِّطُ ِّ ِّ ُ
ض َّ ِ
ام ُه".
ا ْل َم َ
ظالِِمُ .م ْب ِغ ُ
ول أ ََّي ُ
الر ْش َوة تَطُ ُ

مثااال لهااذا أخاااب مااع نااابوي ،فالحاااكم الشارير يظلاام ويرتشااي ويعااوج القضاااخ ويغتصااب األبرياااخ ،وهااذه مواصاافاي
إبليس تماماً .وهو يفعل هذا فيمن يملِكه علاى نفساه فهاو قتاال للنااس مناذ البادخ .ومثال هاذا يشاعر شاعبه باأن مادة

تسلطه طويلة جدا.
ض َّ ِ
ـه = عكاس الصاورة الساابقة نجاد أن مابغض الرشاوة (ومترجماة الجشاع) تطاول أياماه ،
ام ُ
ُم ْب ِغ ُ
ـول أ ََّي ُ
الر ْش َوة تَطُ ُ
فاهلل يبارك له .
ِ
آية (37" -:)37اَ َّلر ُج ُل ا ْل ُمثَ َّق ُل ِب َدِم َن ْف ٍ
َح ٌد" .
ب .سَ ُي ْمس َك َّن ُه أ َ
ب ِإلَى ا ْل ُج ِِّ
سَ ،ي ْه ُر ُ
اإلنسان الذي قتل إنساناً آخر أو تسبب في قتله يسبب له هذا ثقالً فظيعاً على ضميره قد يدفعاه لفنتحاار (يهاوذا

كمثااال) قااارن مااع (تااك .)::3وهااذا مااا حاادث مااع قااايين فهااو هاارب وظاال تا ه ااً .س يمســكنه أحــد= علااى الحاااكم
المسا ول قتاال هااذا القاتاال حسااب الشاريعة وال يصا تبر تااه بااأن ياادفع فديااة فالاادم ال فديااة لااه ،حتااى لااو هاارب يجااب

مالحقته وعقابه ،لذلك قتل سليمان يوآب .وعلي كل انسان أال يحميه ويخفيه حتي ينال عقابه .
38
لسالِ ُا ِبا ْل َكم ِ
اه َما".
آية ( " -:)38اَ َّ
صَ ،وا ْل ُم ْلتَ ِوي ِفي َ
ط ِريقَ ْي ِن َي ْسقُطُ ِفي ِإ ْح َد ُ
ال َي ْخلُ ُ
َ
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امرته.
السالك بالكمال يخلص في يوم الدينونة .ويكون له بركة في حياته ،أما الملتوي فهو يسقط دا ماً في مؤ ا
آية (39" -:)39اَْلم ْشتَِغل ِبأَر ِ
ين َي ْش َبعُ فَ ْق ًار".
ض ِه َي ْش َبعُ ُخ ْب ًزاَ ،وتَابعُ ا ْل َبطَّالِ َ
ُ ُ ْ
االجتهاد يشبع صاحبه ،ومن يتبع البطالين التافهين يفتقر (مادياً وروحياً).
21
َمين َك ِثير ا ْلبرَك ِ
ِ
اتَ ،وا ْل ُم ْستَ ْع ِج ُل ِإلَى ا ْل ِغ َنى سَ ُي ْب َأرُ" .
آية ( " -:)21اَ َّلر ُج ُل األ ُ ُ َ َ
الرجاال األمااين كثياار الغنااي ماان كن ازه السااماوي ،فماان هااو أمااين هلل يكااون هللا أمين ااً معااه .فاإلنسااان األمااين هدفااه

األسمى إرضاخ هللا  .ولكن هنااك ناوع آخار مان النااس هادفهم جماع الماال والغناي غيار نااظرين هلل .وهاؤالخ تكاون
لهم طرقهم الملتوية للحصول على المال ،فال يتبررون يوم يسألهم هللا عن مسلكهم.

ِ
آية (23" -:)23محاباةُ ا ْلوجوِه لَيس ْت ِ
ب ِ
َج ِل ِك ْس َرِة ُخ ْب ٍز".
اإل ْن َس ُ
ان أل ْ
صال َح ًة ،فَ ُيذْن ُ
َُ َ ُُ َْ َ
من يحابي الوجوه خا ن ،ال مبدأ له ،ال ينظر إال لمصلحته المادية حتى لو كاني كسرة خبز.
22
َن ا ْلفَ ْقر يأ ِْت ِ
يه".
يرِة َي ْع َج ُل ِإلَى ا ْل ِغ َنىَ ،وسَ َي ْعلَ ُم أ َّ
آية (ُ " -:)22ذو ا ْل َع ْي ِن ِِّ
َ َ
الش ِِّر َ
العين الشريرة= هي العين الطماعة وهي دليل قلب يتعجل الغني ،مثل هذا ال بركة له.

آية (23" -:)23م ْن يوِب ُخ ِإ ْنسا ًنا ي ِج ُد أ ِ
ير ِن ْع َم ًة أَ ْكثََر ِم َن ا ْل ُم ْط ِري ِباللِِّ َس ِ
ان" .
َخ ًا
َ ُ َ ِّ
َ َ
الم ار ي الذي يطرى من أمامه ( أي يمدحه ) يرضيه للحظاة ،ولكان مان ياوبي إنسااناً ليمنعاه مان شار حقيقاي فلاه
نعمة حقيقية سيقدرها هذا بعد حين حتى لو غضب من التوبيي لفترة.

آية (ِ َّ 24 " -:)24
يق لِ َر ُجل ُم ْخ ِر ٍب".
ب أ ََباهُ أ َْو أ َّ
ْس» فَ ُه َو َرِف ٌ
السال ُ
ول« :سَ َبأ َ
ُم ُه َو ُه َو َيقُ ُ
هااذه عاان الشاااب الااذي ينفااق أمااالك أبيااه وأمااه متصااو اًر أن هااذا حقااه (االباان الضااال) أو يسااتدين لينفااق ببااذ ثاام
يطالب أبيه بدفع ما عليه ،وهو َّ
يدعي أن هاذا حقاه فماال أبياه هاو مالاه .ويقـول س بـأس= أي يعلان فاي جارأة أناه

غياار خاااطا .هااذا تمامااً يكااون كااالمجرم الااذي يخاارب مااا لآلخارين ،فهااو سااارق متماارد علااى أبيااه ،قاسااي ماان نحااوه

وغير طا ع.

ِ
اآليات (25 " -:)26-25اَْلم ْنتَ ِف ُخ َّ
ب ُي َس َّم ُن26 .اَْل ُمتَّ ِك ُل َعلَى َق ْل ِب ِه ُه َو
امَ ،وا ْل ُمتَّ ِك ُل َعلَى َّ
الر ِِّ
س ُي َه ِِّي ُج ا ْلخ َ
الن ْف ُ
ُ
صَ
ج ِ
السالِ ُا ِب ِح ْك َم ٍة ُه َو َي ْن ُجو" .
اه ٌلَ ،و َّ
َ
المنــتفخ الــنفس= هنااا ال يقصااد الكبرياااخ .باال كلمااة منااتفي الاانفس بالعبريااة معناهااا ذي الااروح الش اره أي الطماااع،
ومثل هذا في سبيل طمعه يعاادي أشخاصااً صاالحين ،بال يعاادي كال واحاد .وهناا يقارناه بالمتكال علاى الارب ألن

هذا الطماع يظن أنه بذكا ه ومؤامراته وصراعه على المكسب تزداد ثروته ،أما المتكل على الرب فهو يعمل ويكد
فيسمن أي يباركه الرب فعالً.
بأمانة لكن ال يصارع أحد فتكون نفسه مطم نة ويحيا في سالم
َّ
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المتكل على قلبـه= والقلاب مخاادع ونجايس (إر )13 ، 3:11لاذلك عليناا أن ال نتكال علياه أو نثاق فياه فهاو شاره

للعالم .والعكس من يسلك بحكمة طا عاً وصايا هللا ينجو.

27
ِ
ِ
ِ
يرةٌ" .
ب َع ْن ُه َع ْي َن ْي ِه لَ َع َن ٌ
ير سَ َي ْحتَ ُ
اجَ ،ولِ َم ْن َي ْح ِج ُ
ات َكث َ
آية (َ " -:)27م ْن ُي ْعطي ا ْلفَق َ
المشفق على المحتاج يبارك له الرب (أرملة صرفة صيدا) فااهلل يارد للمحسان بساخاخ .يحجـب عنـه عينيـه = مان

يري الفقير وكأنه ال يراه  ،وال يعطيه  ،هذا عليه لعنات كثيرة.

28
الناس ،وِبهالَ ِك ِهم ي ْكثُر ِ ِ
َش َر ِ
ون".
آية (ِ " -:)28ع ْن َد ِق َي ِام األ ْ
الص ِّديقُ َ
ْ َ ُ ِّ
ار تَ ْختَِبَُ َّ ُ َ َ
يكرر آية ( )33وواض أنه يهتم بموضوع الحكام األشرار ومساو هم.
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اإلصحاح التاسع والعشرون

عودة للجدول

ِ 3
ِ
ِ
اء" .
ير التََّوُّب ِخ ،ا ْل ُمقَ ِّسي ُع ُنقَ ُهَ ،ب ْغتَ ًة ُي َك َّس ُر َوسَ شفَ َ
آية ( " -:)3اَْل َكث ُ
تقسااية العنااق تشاابيه مقتاابس ماان حالااة الثااور الجااام الااذي ي ارفض النياار .هكااذا المعانااد الااذي يصاار علااى رفااض
االستماع للتوبيي ويعاند ما هو لصالحه فيجلب الخراب لنفسه (فرعون ،قورح )../وهكذا كل عنيد ومقااوم لوصاايا

هللا .وهللا يسااتخدم وسااا ل كثي ارة لتااوبيي الخاااطا (ضااميره /لااوم الوالاادين /خاادام هللا /الضاايقاي والتجااارب )..فااذذا
استمر الرفض فال مهرب من الخراب التام والهالك األبدي.

آية (ِ2" -:)2إ َذا ساد ِ ِ
ير َي ِئ ُّن َّ
ون فَ ِر َح َّ
ب".
بَ ،وِا َذا تَ َسلَّطَ ِِّ
الص ِّديقُ َ
َ َ ِّ
الش ْع ُ
الش ْع ُ
الش ِِّر ُ
نموذج لذلك حكم حزقيا وداود وسليمان والرخاخ الذي ساد أيامهم والعكس مع صدقيا.
3
يق َّ
الزَو ِاني ُي َب ِِّد ُد َماسً".
آية (َ " -:)3م ْن ُي ِح ُّ
ب ا ْل ِح ْك َم َة ُيفَِِّر ُح أ ََباهَُ ،و َرِف ُ
قارن مع ( .)1:38أما الشهواي الشبابية فذهرب منها (3تي1 + 33:3كو )33-1:::وخطايا الشهوة هي أسارع

نوع من الخطايا قادر أن يفقر اإلنسان.

4
ضَ ،وا ْلقَا ِب ُل ا ْل َه َد َايا ُي َد ِِّم ُرَها" .
ت األ َْر َ
آية ( " -:)4اَْل َملِ ُا ِبا ْل َع ْد ِل ُيثَِِّب ُ
قابل الهدايا هو المرتشي.

آية (5 " -:)5اَ َّلرجل الَِّذي ي ْط ِري ص ِ
اح َب ُه َي ْب ُسطُ َش َب َك ًة لِ ِر ْجلَ ْي ِه".
ُ
َ
ُُ
إذا كان اإلطراخ في محله فال عيب في ذلك .ولكن إن كان اإلطراخ لشخص شارير بغارض المنفعاة  ،فهاو يضالل

هذا الشخص ويتصور أنه لم يخطا  .فيكون اإلطراخ نوع من الفخا .
لص ِِّديق فَيتَرَّنم وي ْفرحِ ِ 7 .
ف َد ْعـوى ا ْلفُقَـر ِ
ير َشر ٌا ،أ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ6
اء،
يق َي ْع ِـر ُ
الص ِّـد ُ
َما ا ِّ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
ِّ
َ
َ
اآليات ( " -:)7-6في َم ْعص َية َر ُجل ش ِِّر ٍ َ
ير فَالَ َي ْف َه ُم َم ْع ِرفَ ًة".
أ َّ
َما ِِّ
الش ِِّر ُ
معصية رجل شرير هي شرك له ليس بمعنى الهالك األبدي فقط ،بل طريق الخطية كله شراك .وكل خطية تقاود

لخطية أخرى ومشكلة أكبر ،بل فيها غواية لخطياة أخارى ومشاكلة أكبار لاذلك نجاده يتاألم كثيا اًر  .ومعصاية الرجال
َمــا ِ ِ
يق فَ َيتَـ َـرَّن ُم َوَي ْفـ َـر ُح = إذ هااو بااال ش اراك وال
الشارير تحطمااه  ،وأثامااه التااي ي َّسا ْر بهااا تكااون هااي مهلكتااه .أ َّ
الصـ ِّـد ُ
ِّ
مشاكل  .والصديق هو صورة للمسي فقلبه يشعر بمتاعب وأالم الفقراخ والمتألمين  .أما الشرير فهو ال يهتم سوى
بملذاته وال يعنيه ص ار المتألم بل هو اليدرى أن طريقه شراك ومصيره خراب = س يفهم معرفة .والصديق يشعر
بذحسان هللا عليه ويشعر بأنه مديون للمسي ويريد أن يسدد الدين إلخوة الرب ،فهو كسيده يجول يصنع خي اًر.
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8
ِ
ب" .
ون ا ْل َم ِدي َن َة ،أ َّ
ص ِرفُ َ
ون َي ْفت ُن َ
اس ا ْل ُم ْستَ ْه ِزُئ َ
ون ا ْل َغ َ
اء فَ َي ْ
ضَ
َما ا ْل ُح َك َم ُ
آية ( " -:)8اَ َّلن ُ
يفتنــون المدينــة= أي يشااعلونها .مثااال ديمتريااوس (أع .)11-32:13وكااذلك وجااود مسااتهز ون فااي مكااان يجلااب

غضب هللا عليه فتنصب عليه نار غضب هللا (سدوم وعمورة) .ألن هؤالخ المساتهز ون يساتهز ون بااهلل وبوصااياه
ويغوون األبرياخ أن يسلكوا مثلهم .أما وجود قديسين في مكاان ماا فبساببهم يباارك هللا فاي المكاان ويحاول الغضاب

عنه (فاهلل بارك بيي فوطيفار بسبب يوسي .ومن السنكسار نجد هللا يبارك في نيل مصر بسبب األنبا بوال).
9
ضب وِا ْن َ ِ
ِ
ِ
اح َة" .
يم ِإ ْن َح َ
َح َم َ
اك َم َر ُجالً أ ْ
ضح َا فَالَ َر َ
ق ،فَِإ ْن َغ َ َ
آية (َ " -:)9ر ُج ٌل َحك ٌ
باطالً تحاول أن تقنع األحمق بأخطا ه فهو معجب بنفسه واآلية تفهم بطريقتين:

 -1هنااا تصااوير لمحاكمااة يجااري فيهااا محاكمااة األحمااق وهااو يحاااول أن يسااتر قضاايته التافهااة مارة بالضااحك
والسخرية ومرة بالصياح والتهوين ولكنه أبداً ال يقتنع أنه أخطأ.

 -3قد يستخدم الحكيم أسلوب المالطفة واللين والضحك إلقناع األحمق وقد يستخدم أسلوب العني لتخويفاه
ولكن أبداً لن يقتنع .هكذا قال المسي "زمرنا لكم فلم ترقصوا ،نحنا لم تبكوا....

الخالصة  -:األفضل ترك الجاهل فهو لن يقتنع بأنه مخطا.

آية (31" -:)31أ ْ ِ
ِ
ون ا ْل َك ِ
الدم ِ
ون َع ْن َن ْف ِس ِه" .
ام َل ،أ َّ
ون فَ َي ْسأَلُ َ
يم َ
ض َ
اء ُي ْب ِغ ُ
َما ا ْل ُم ْستَق ُ
َه ُل ِّ َ
كمااا أبغااض قااايين هابياال (1يااو )13:2فالشارير يكاره البااار ،وابلاايس يحقااد علااى أبناااخ هللا ،باال أن القداسااة والتقااوى
تثيار إبلاايس وماان يتبعونااه ،وابلايس كااان قتاااالً للناااس منااذ البادخ وهكااذا كاال ماان يتبعوناه .أمااا األبارار فااذنهم يهتمااون
بالكامل ويحرسونه ويشجعونه ويصلون ألجله لينقذه هللا من أيدي األشرار الذين يطلبون هالكه.

اهل ي ْظ ِهر ُك َّل َغي ِظ ِه ،وا ْلح ِكيم يس ِِّك ُن ُه أ ِ
ِ 33
ير" .
َخ ًا
ْ
َ َ ُ َُ
آية ( " -:)33اَْل َج ُ ُ ُ
الجاهاال مسااتعد أن يسااكب جااام غضاابه ألقاال ساابب بغااض النظاار عاان النتااا

الحكيم فيهدئ غيظه ويسكنه داخل نفسه (أي.)3::1

التااي تصاايبه أو تصاايب غي اره ،أمااا

اكم ا ْلمص ِغي ِإلَى َكالَِم َك ِذ ٍب ُك ُّل ُخد ِ
ِ 32
َش َرٌار" .
َّام ِه أ ْ
آية ( " -:)32اَْل َح ُ ُ ْ
الحاكم الفاساد ي َّسار باالحمقى الاذين يقولاون لاه كاالم معساول  ،فيحايط نفساه بهام  ،وهاؤالخ ال مباادئ لهام  ،أنااس

فاسدين .ومن هنا يتض تأثير الحاكم في شعبه .وهكذا فوجود خادم فاسد منحري سيفسد مخدوميه.
ِ 33
ير َوا ْل ُم ْرِبي َيتَالَقَ َي ِ
َع ُي َن ِكلَ ْي ِه َما".
الر ُّ
انَّ .
ب ُي َن ِِّوُر أ ْ
آية ( " -:)33اَْلفَق ُ
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الم ْربى= هو المرابي الظالم .وليفهم الغني الاذي يظلام الفقيار أن هللا هاو الاذي يمنحاه ويمان الفقيار ناور عينيهماا،
ُ
أي كل بركة مصدرها هللا .وكالهما يحتاج هللا فهو مصدر حياتهما كليهما وهو سيقضاي بينهماا ،بال هاو يساتخدم

كليهما فاي تحقياق مشاي ته اإللهياة (أي .)1::13وقاد تعناى أن الم ارباى الظاالم يحارم مان بركاة هللا فيفتقار ويصاير

فقي ار مثل الفقير الذى ظلمه  .وهذا كان كتأديب من هللا للمرابى فيفهم أن المال ليس هو بركة الحيااة = ينـور للا

عينيه  ،ويرى الفقير هذا ويفهم عدل هللا = ينور للا عينيه .

ق لِ ْلفُقَر ِ
آية (34" -:)34اَْلملِ ُا ا ْلح ِ
ت ُك ْر ِس ُّي ُه ِإلَى األ ََب ِد".
اك ُم ِبا ْل َح ِِّ
اء ُيثََّب ُ
َ
َ
َ
الذي يملك بالعدل ويحكم للفقراخ بأمانة يتشبه باهلل ويرضى هللا فيحفظه هللا ويباركه.
35
صا َوالتَّْوِبي ُخ ُي ْع ِط َي ِ
ُم ُه.
ان ِح ْك َم ًةَ ،و َّ
ق ِإلَى َه َواهُ ُي ْخ ِج ُل أ َّ
الص ِب ُّي ا ْل ُم ْطلَ ُ
آية ( " -:)35اَْل َع َ
الطفل عديم التربية يجلب العار ألبويه والتدليل ليس عالمة محبة (داود مع أدونيا وابشالوم) ونالحظ قول الكتاب

عن داود وأدونيا "لم يغضبه أبوه قط قاا الً لمااذا فعلاي هكاذا" لاذلك لايس عجيبااً أن يتحاول أدونياا إلاى ثاا ر متمارد

(1مل.)3:-12:3 +::1

36
َما ِ ِ
ِ
ِ
ط ُه ْم".
ون ُسقُو َ
اد األ ْ
آية (ِ " -:)36إ َذا َس َ
ون فَ َي ْنظُُر َ
الص ِّديقُ َ
َش َرُار َكثَُرت ا ْل َم َعاصي ،أ َّ ِّ
ون ُسـقُوطَ ُه ْم ويسابحوا
من المحقق سقوط األشرار مهما نجحوا مؤقتااً وسيساود البار ،واألبارار سايروا هاذا = فَ َي ْنظُ ُـر َ
هللا (م ااز + 12م ااز .)21:21ف ااذلى ح ااين يزده اار األشا ارار ،وف ااي وق ااي إزده ااارهم تكث اار المعاص ااي ل ااذلك ال يج ااب

التراخي معهم واال سيزدادون ويقلدهم الجهالخ.
آية (37" -:)37أ َِِّد ِب اب َنا فَي ِريحا ويع ِطي َن ْفسا لَ َّذ ٍ
ات" .
ْ َ ُ َ َ َُْ َ َ َ
أنظر آية (.)1:
38
الش ِر ِ
الشعب ،أ َّ ِ
وباهُ".
يعة فَطُ َ
آية (ِ " -:)38بالَ ُر ْؤَيا َي ْج َم ُح َّ ْ ُ
َما َحافظُ َّ َ
الرؤيــا= معناهااا االسااتنارة الروحيااة والبصاايرة فااي األمااور اإللهيااة (1صاام )1:2وشااعب بااال قا ااد لااه هااذه االسااتنارة

يضاال ويجما  .وطريااق اإلسااتنارة يشاارحه الحكاايم بقولااه أمــا حــافظ الشــريعة فطوبــاه .وكلمااة رؤيااا تشااير لفعااالن
النبوي أو شريعة هللا المعلنة من خالل الناموس واألنبياخ ،ولذلك قال المسي طوبى لمن يسمع كالم هللا ويحفظه،

فذذا لم تحفظ الوصية يجم اإلنسان أو يجم الشعب.

39
ِ
َّب ا ْل َع ْب ُد ،أل ََّن ُه َي ْف َه ُم َوسَ ُي ْع َنى" .
آية (ِ " -:)39با ْل َكالَم سَ ُي َؤد ُ
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الترجمااة الساابعينية تتاارجم اآليااة هكااذا "بااالكالم ال يااؤدب العبااد العنيااد" وهااذا يوض ا المعنااي .فااالتوبيي الكالمااي ال
يجاادي مااع العبااد العنيااد لااذلك البااد ماان التأديااب الحااازم ألن الساايد لااو اكتفااي بااالكالم فالعبااد العنيااد لاان يخاااي ولاان

يعنيه ما يسمعه فلن يستجيب .فهو ألن له طبيعة العبودية لان يساتجيب ساوى باالخوي .يفهـم وس يعنـي = يسامع
ما يقال وال يكترث.
الرج ِ
ِ
ِ
اء ِب ِه".
آية (21" -:)21أ َأ
ت ِإ ْن َسا ًنا َع ُجوسً ِفي َكالَ ِم ِه؟ َّ
َر َْي َ
اء ِبا ْل َجاه ِل أَ ْكثَُر م َن َّ َ
الر َج ُ
اإلنسان العجول ينطق بأقوال متسرعة لذلك كثي اًر ما يكتشي خطأه فيرتد ويرجع عماا قالاه .واإلنساان العجاول هاو
غالباً متكبر واثق بنفسه .إذاً علينا بالتفكير كثي ار قبل إبداخ رأى .

23
ِِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ير َم ُنوًنا".
آية (َ " -:)23م ْن فَ َّن َ
ق َع ْب َدهُ م ْن َح َداثَته ،فَفي آخ َرته َيص ُ
ف َّنق= دلل .والسيد الذي يدلل خادمه منذ حداثتاه يجاده وقاد تص َّاور أناه إبنااً بالطبيعاة لاذلك السايد ،فينساى واجباتاه

ويهماال عملااه باال يتماارد علااى ساايده .ولكاان علااى الساايد أن يعاملااه بااالحزم والحكمااة فيظاال أمين ااً لااه العماار كلااه وال

ينسى واجباته يكون في آخرته منوناً= تترجم يكون له ابناً في النهاية .أي مع التدليل سيتصور هذا .ونفهم اآلية

روحياً أن جسدي هو عبدي يجب أن أتعامل معه بحزم (صوم وصالة ومطانياي ) ..حتاى ال يادلل فيفساد .أقماع

وعلى أن ال أتعامل مع هللا كأنني إبن مادلل ،بال حساب ماا قاال السايد المساي "إن
جسدي واستعبده (1كو)31:3
َّ
فعلاتم كاال ماا أمارتم باه فقولاوا إنناا عبيااد بطاالون" .واإلباان الضاال حااين تااب قااال "إحسابني كأحااد أج ار اك" .هللا ماان
محبتااه يقااول أنااتم أبناااخ ولكاان نحاان علينااا أن ال نقااول سااوى أننااا عبيااد (يااع + 1:1يااه .)1فماان يحسااب نفسااه عبااد

بطال لن ينتفي بل يظل منسحقا امام هللا ( إش  . ) 1: : :1وهذه اآلية نري فيها بركة االنسحاق أماام هللا .فباه
يسكن هللا عندنا (إش )1: : :1وفيه حماية من السقوط .
22
الس ُخوطُ َك ِثير ا ْلمع ِ
ِ
اصي".
الر ُج ُل َّ
امَ ،و َّ
آية ( " -:)22اَ َّلر ُج ُل ا ْل َغ ُ
ض ُ
ُ ََ
وب ُي َه ِِّي ُج ا ْلخ َ
صَ
األفضل تجنب الغضوب فهو ال يتحكم في طباعه ويثير الخصام .

كثير المعاصي= يقسم ويهدد ويشتم.

ضع ُه ،وا ْلو ِ
ِ 23
اء ِ
اإل ْن َس ِ
ال َم ْج ًدا" .
الر ِ
ضيعُ ُّ
ان تَ َ ُ َ َ
آية ( " -:)23ك ْب ِرَي ُ
وح َي َن ُ
الوضيع الروح= الوديع المتضع .يهرب من الكرامة وال يساعى إليهاا فتساعى هاي إلياه .أماا المتكبار فالباد وينكسار
ودينونته أبدية ويحتقره الناس ويرذله هللا فال تكون له كرامة.
آية (24" -:)24م ْن يقَ ِ
اس ْم َس ِ
ض َن ْف َس ُهَ ،ي ْس َمعُ اللَّ ْع َن َوسَ ُي ِق ُّر".
ارقًا ُي ْب ِغ ْ
َ ُ
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يسمع اللعن= يشير إلى إجراخ الحلي الذي يوجهه القاضي في أي قضاية للشاهود ،أن مان يعاري معلومااي عان
المتهم يدلي بها .فكيي يدلي هذا الشاهد بما يدين السارق وهو قد قاسمه في السارقة واشاترك فاي أعمالاه الشاريرة،

باال زادي خطيتااه بااأن حلااي كااذباً وماان يفعاال ذلااك فهااو يــبغض نفســه= أي يفعاال ضااد مصاالحته فاااهلل ساايعاقبه (

ال )1::فمن يعري مجرم ويخفي هذه الحقيقة فذنبه كذنب هذا المجرم أمام هللا خاصة أنه حلي.

آية (َ 25" -:)25خ ْش َي ُة ِ
اإل ْن َس ِ
ب ُي ْرفَعُ" .
ضعُ َش َرًكاَ ،وا ْل ُمتَّ ِك ُل َعلَى َّ
ان تَ َ
الر ِِّ
خشية إنسان تجعل الخا ي يشهد خطأ ليجامله وبهذا فالخوي يكون للخا ي شركاً .أما اإلتكال على هللا والخوي

مان أن نغضابه يرفاع اإلنساان .ومان يفعاال فهاو لان يخااي إنساان ولان يجاماال إنساان علاى حسااب الحاق  .باال أن
خوي اإلنسان من اإلنسان قد يدفع إلنكار هللا (بطرس أنكر لخوفه وابراهيم أنكر زوجته) وقد يدفع للشهادة الازور

وظلم األبرياخ .فلنحذر ل ال نخاي إنساناً أو ر يساً أو جماعة إذا كاان فاي هاذا ماا يخاالي وصاايا هللا (دا+ 1::2

لو.)::13

ِ 26
ق ِ
اإل ْن َس ِ
َما َح ُّ
ب" .
ان فَ ِم َن َّ
ون َو ْج َه ا ْل ُمتَ َسلِِّ ِط ،أ َّ
ون َي ْطلُ ُب َ
ير َ
الر ِِّ
آية (َ " -:)26كث ُ
من يطلب وجه المتسلط هو من يخشى اإلنسان (آية )3:ولكن كل إنسان هو فان .ربماا يفعال هاذا حتاى يحصال
علااى حقااه ،ولكاان علينااا أن نعطااي كاال ذي حااق حقااه ونحتاارم المتساالط ولكاان لاانعلم أن حااق اإلنسااان هااو ماان عنااد
الرب وليس من إنسان ،إنما قد يكون بواسطة إنسان بأمر الرب.

27
ِ
الص ِِّد ِ
ِ
ِ
الش ِِّر ِ
يم الطَّ ِري ِ
ير".
ق َم ْك َرَه ُة ِِّ
يق َ
آية ( " -:)27اَ َّلر ُج ُل الظَّال ُم َم ْك َرَه ُة ِّ
ينَ ،وا ْل ُم ْستَق ُ
كل منهما يناقض اآلخر فال تقابل بين نسل المرأة ونسل الحية ،طريقهما مختلي.
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عودة للجدول

يئ ِ ِ ِ ِ
آية (َ 3" -:)3كالَم أَجور اب ِن متَّ ِقي ِة م َّسا .وحي ه َذا َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ال":
يل َوأ َُّك َ
يل ،إلَى إيثيئ َ
الر ُجل إلَى إيث َ
ُ ُ َ ْ ُ َ َ
َْ ُ
تفهم اآلية بطريقتين حسب رأي المفسرين الذين انقسموا لفريقين في تفسيرها:

 -1أن أجااور هااو اساام علاام لشااخص مجهااول ملهاام بااالروح القاادس .كتااب مااا كتبااه بااوحي ماان الااروح ولكاان ال نعلاام
شي اً عنه أو عن أسرته ،إال أنه من قبيلة مسا .وله صاديقين اسامهما إيثي يال (معنااه هللا معاي) وأكاال (معنااه

القادر) .وربما كانا تلميذين ألجور.

 -3المدرسة األخرى تفهم اآلية على أنهاا كلهاا مكتوباة بطريقاة رمزياة وحتاى يظهار معناى اآلياة لنارى معااني كال
كلمة فيها أجور= الجامعة .متقية= التقي .والجامعة هو ساليمان والتقاي باالقطع هاو أباوه داود .مسـا= تعناي

الااوحي اإللهااي أو الشااخص الااذي يااوحى إليااه .إيثيئيــل= هللا معااي وهااي نفسااها عمانو ياال هللا معنااا .وأكــال=

القااادر .وأصااحاب هااذه المدرسااة يقولااون أن هااذه األسااماخ ليسااي أسااماخ أعااالم باال هااي ألفاااظ لهااا معاااني كمااا

رأينا .وبهذا يكون المقصود باآلية "كالم الجامعة بن داود الموحي له من هللا وحي هذا الرجل إلى عمانو يل.
إلى عمانو يل الذي هو هللا معنا وهو القدير" وهم يقولون أن تكارار اسام إيثي يال يشاير ألهمياة الموضاوع وأناه
عاان شااخص المسااي  ،والمسااي هااو القاادير (إش )::3وهااو هللا معنااا (إش .)11:1ويتض ا أن أصااحاب هااذا
ال ارأي ياارون أن سااليمان هااو كاتااب هااذا اإلصااحاح ولكنااه كتااب إفتتاحيااة هااذا اإلصااحاح بهااذا األساالوب ألنااه

إصحاح نبوي يحدثنا عن المسي الذي سيتجسد ليخلص البشر ،المسي الذي هو أقنوم الحكمة ابن هللا الذي

سيتجساد .واذا كاان السافر كلااه عان اقتنااخ الحكمااة فنصال لنهاياة الساافر اآلن واذا بالحكماة تتجساد ألن البشاار
عجزوا عن اقتنا ها .وبمراجعة اإلصحاح الثالث من سفر بارو النبى نجد تطابقا بين الفكرتين  ،فعند باارو

نجد أن حكمة هللا تجسد وسار على األرض بين البشر إذ عجز البشر عن إقتناخ الحكمة .

3
س ِلي فَ ْه ُم ِإ ْن َس ٍ
اآليات (ِ2" -:)3-2إ ِِّني أ َْبلَ ُد ِمن ُك ِِّل ِإ ْن َس ٍ
ف َم ْع ِرفَ َة
َع ِر ْ
انَ ،ولَ ْم أَتَ َعلَِّم ا ْل ِح ْك َم َةَ ،ولَ ْم أ ْ
انَ ،ولَ ْي َ
ا ْلقُد ِ
ُّوس" .

سليمان الحكيم يعبر هنا عن نفسه بأسلوب كله تواضع ،فمع كل حكمته وهو الذي ياوحي إلياه ،حينماا وقاي أماام

هللا شااعر بأنااه ال يمل ااك أي حكمااة ،خاص ااة حينمااا يااتكلم ع اان هااذا الموض ااوع الااذي ساايتناوله ع اان المسااي أقن ااوم

الحكمااة .ولكننااا نجااد هللا يااوحي لااه ويسااتخدمه ،فاااهلل ال يكشااي أسا ارره سااوى للمتضااعين .وموضااوع وحااي أجااور أو
سليمان هنا ،هاو عان المساي حكماة هللا وعملاه الفادا ي ،وقبال أن ياتكلم عان تجساد أقناوم الحكماة الالنهاا ى يعلان

جهله وأنه ال يعري شي اً .ونحن حتى نكون في المسي عليناا أن ننكار ذواتناا تمامااً ونشاعر بأنناا فاي احتيااج "إن
إلى" (يو .)21:1المهم أن نشعر باالحتياج وهو يعطي.
عطش أحد فليقبل َّ
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السماو ِ
ِ
آية (4" -:)4م ْن ِ
ات َوَن َز َل؟ َم ْن َج َم َع ِِّ
ـت
ص َّـر ا ْل ِم َيـاهَ فـي ثَ ْـو ٍب؟ َم ْـن ثََّب َ
الر َ
يح في َح ْف َنتَ ْيه؟ َم ْـن َ
صع َد ِإلَى َّ َ َ
َ َ
ِ
ج ِميع أَ ْطر ِ
اف األ َْر ِ
ْت؟ "
اس ُم ْابن ِه ِإ ْن َع َرف َ
اس ُم ُه؟ َو َما ْ
ض؟ َما ْ
َ َ َ

إبن للا كلى القدرة

إن المعرفة البشرية في أعلى درجاتها لهي محدودة جداً .ونجد هنا سؤال لم يساتطع أحاد فهماه قبال تجساد المساي

وهاو مــن صــعد إلــى السـموات ونــزل .والمسااي أجااب علااى هاذا الساؤال لنيقوديماوس (يااو )12:2بقولاه "لاايس أحااد
صعد إلى السماخ إال الذي نزل من السماخ ابن اإلنسان الذي هو في السماخ ".وباولس أكمال الشارح فاي (أي3:1

 .)13 ،ثاام يسااتطرد أجااور أو سااليمان ويصا ِاور ساالطان هللا علااى ثالثااة عناصاار األرض-:
جمـــع الـــريح.

[ ]1اله اواخ=

[ ]3الماااخ= صـــر الميـــاه ]2[ .األرض= ثبـــت األرض .وماان يسااتطيع أن يضاابط ال اري غياار

المنظور ويتحكم فيه ومن الاذي يساتطيع أن يسايطر علاى البحار ومان الاذي يثباي األرض إال هللا (ماز+ 1:12:

أي + 8:3:مز .): ، ::131والحظ أن المسي كان له سلطان على البحر وعلى الري  .فذذاً الصفاي المذكورة
هنا هي لآلب واإلبن ،فكل ما هو لآلب هو لفبن أيضاً .ما إسمه= هو ال يساأل عان اسامه فعاالً فهاو يادرك أناه
هللا ولكاان هااذا القااول ياادل علااى أن هااذا الكااا ن غياار ماادرك فااي قوتااه وطبيعتااه وأزليتااه وأبديتااه ،وجااوده ال نهااا ي
ومعرفته ال نها ية وقدرته ال نها ية ليس في إمكاان بشار أن يصال إليهاا .ومـا إسـم ابنـه= هناا ياتكلم عان المساي

إبان هللا .وال أحاد بهاذه المواصافاي إال هللا مثلاث األقاانيم القاادر علاى كال شاا (أكاال) وهاو الاذي نازل مان الساماخ
ليصير إيثي يل أي هللا معي .هو نزل ليأخذ جسد بشريتنا ،وبجسد بشريتنا هذا صعد ثانية للسماخ ليصاال الساماخ
واألرض فهو خالق كالهما .ونالحظ أن إيليا وأخنو صعدا للسماخ لكنهما لم ينزال فال أحد نزل من الساماخ ساوى

المسي  .وبنفس المفهوم ردد موسى نفس المعنى عن نزول المسي من السماخ (تث.)13 ، 11:23

ِ 6
5
َّ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
ب".
س ُه َو لِ ْل ُم ْحتَ ِم َ
ين ِبه .سَ تَ ِزْد َعلَى َكل َماته ل َئال ُي َوِِّب َخ َا فَتُ َكذ َ
اآليات (ُ " -:)6-5ك ُّل َكل َمة م َن للا َنق َّي ٌة .تُْر ٌ
إبن للا ترس للمحتمين به

الحكيم كاتب هذا اإلصحاح يتصور أن من سمعه سيساأله مان هاو هاذا الشاخص الاذي ساماه ابان هللا .ويارد علاى

التساااؤل ..إذهااب وفااتش عنااه فااي كلمااة هللا المكتوبااة أي الكتاااب المقاادس .ولكنااه يحااذر ال تاازد علااى كلماتااه أي ال
تضيي من تصوراتك الخاصة إلى ما تقارأ ،بال إفهام ماا هاو مكتاوب (رؤ . )13 ، 18 : 33ونالحاظ أن المساي

اساامه كلمااة هللا والكتاااب المقاادس اساامه كلمااة هللا وهااذا ألننااا حااين نقا أر الكتاااب نكتشااي شااخص المسااي كلمااة هللا.
وحينما نكتشفه سنكتشفه كذله محب لنا يحمينا ،بل هو ترس للمحتمين به .فتكذب= توجد أني كاذباً.

ِ7
ِ
ِ ِ 8
ِ
ب .سَ تُ ْع ِط ِني
ت ِم ْن َا ،فَالَ تَ ْم َن ْع ُه َما َع ِنِّي قَ ْب َل أ ْ
َم َ
اآليات ( " -:)9-7اثْ َنتَ ْي ِن َسأَْل ُ
وت :أ َْبع ْد َعنِّي ا ْل َباط َل َوا ْل َكذ َ
َن أ ُ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ق َوأَتَّ ِخ َذ
الر ُّ
ولَ « :م ْن ُه َو َّ
يض ِتي ،لِ َئالَّ أ ْ
َس ِر َ
فَ ْق ًار َوسَ غ ًنى .أَ ْط ِع ْمني ُخ ْب َز فَ ِر َ
ب؟» أ َْو ل َئالَّ أَفْتَق َر َوأ ْ
َش َب َع َوأَ ْكفَُر َوأَقُ َ
اسم ِإل ِهي ب ِ
اطالً".
َ
َْ
إرادة اإلنسان التقى أن س يغضب للا
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نجد هنا الحكيم الذي أوحى إليه يصلي صالة ار عة ،فبعد أن رأي ما رآه عن شخص المسي  ،وبعادما رأي ماا رآه

عنااه نجااده يخشااى أن يغضاابه .وهااو يصاالي هلل أن يبعااد عنااه كاال مااا ماان شااأنه أن يجعلااه يخطااا= ال تاادخلنا فااي

تجربة= أبعد عنـي الباطـل فهاو يخشاى أن يغضاب هللا الاذي أحباه ورأي عملاه .واذ عاري أن الغناي يجعال معظام
األغنياااخ يظنااون أنهاام ال يحتاااجون هللا فينفصاالون عنااه (رؤ .)11 : 2ويعااري أن الفقاار قااد ياادفع بعااض الناااس

ليسا ارقوا م ااا يأكلون ااه وه ااذا يغض ااب هللا .فه ااو يطل ااب م اان هللا أن يحفظ ااه م اان كليهم ااا .ويطل ااب م اان هللا أن يعطي ااه

الكفااي= خبزنااا كفافنااا= أطعمنــي خبــز فريضــتي .الحكاايم إذ رأى عماال هللا وابان هللا وأحبااه ،وجااد العااالم أنااه باطاال
فطلااب ماان هللا أن يحميااه ماان الباطاال= (فااي .)8:2هكااذا قااال المسااي "ماان يحبنااي يحفااظ وصاااياي .لــئال أشــبع

وأكفر ..هذه متفقة مع (تث .)1::23عموماً فاهلل يعطي لكل إنسان أفضل شيخ ،وأفضال شايخ لايس هاو الغناى
والصااحة ..باال أفضاال شاايخ هااو مااا يساااعدني علااى دخااول السااماخ (1كااو .)33 : 2هللا الااذي خلقنااي وصاانعني
يعري ما أحتاج إليه بالضبط لكي أخلص.

آية (31" -:)31سَ تَ ْش ُا َع ْب ًدا ِإلَى َس ِِّي ِد ِه لِ َئالَّ َي ْل َع َن َا فَتَأْثَ َم" .
إبليس يشتكى اإلنسان أمام للا ويلعن
تطبيق هذا المثل نجده في (رو .)12 ، 1:11ومن المؤكد فذن ظروي العبد سي ة أصالً ،فذن يشكوه أحد لسيده،
فذن هذا سيجلب المزيد من الضرباي على العبد من سيده الغاضب .بينما العبد محتااج لمان يرحماه .بال إذا ثباي

بطالن التهمة والشكوى فذن العبد سيحتقر من شكاه ويلعنه ،عموماً علينا أن ال نادين أحاداً فكال إنساان عباد لسايد

هو هللا.

ولكن ما هي مناسبة هذه اآلية هنا واإلصحاح كله يتكلم عن عمل المسي الفدا ي؟

الحكيم سيورد بعد هذا صورة للبشرية الساقطة ويكرر الصور في مجموعاي مكونة من أربعة صور مختلفة ونجد
تكرار رقم ( )1الذي يدل على العمومية .والسبب أن العالم كله قد أخطأ "الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد هللا".

ثم يورد الحكيم بعد هذا صورة لعمل المسي الفدا ي وأيضاً من  1صور ألن المسي ماي من أجل كل العالم.

ومن هو الذي يشكونا كعبيد هلل؟ ليس غيره وهو إبليس المس َّمى الشاكي .هكذا ذهب إبليس ليشاكو أياوب ،فاذبليس

بعاد أن يغاوي عبياد هللا أن يساقطوا  ،ياذهب ويشاتكي هلل عنادما يساقطوا .وهناا إناذار إلبلايس أن ال يشاكو أوالد هللا

هلل ،ألن هللا في محبته كان مزمعاً أن يرحمهم فهم في حاجة للرحمة ،ويفاديهم ويكفار عانهم ويحاامي عانهم ويلعان

إبليس (رو + 21-23:8زك.)3 ، 1 : 2

ُم ُهِ 32 .جيل طَ ِ
ِ 33
يل َي ْل َع ُن أ ََباهُ َوسَ ُي َب ِ
اهٌر ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِهَ ،و ُه َو لَ ْم َي ْغتَ ِس ْل ِم ْن قَ َذ ِرِه.
ار ُا أ َّ
ٌ
اآليات ( " -:)34-33ج ٌ
ين ،ألَ ْك ِل ا ْلمس ِ
َضراس ُه س َك ِ
ِ
ِ
ِ 34
ِ
ِ 33
اك ِ
ين َع ِن
َس َنا ُن ُه ُس ُي ٌ
اك ُ
يل أ ْ
ََ
وفَ ،وأ ْ َ ُ َ
يل َما أ َْرفَ َع َع ْي َن ْيهَ ،و َح َواج ُب ُه ُم ْرتَف َع ٌة .ج ٌ
ج ٌ
ض وا ْلفُقَر ِ
اء ِم ْن َب ْي ِن َّ
الن ِ
اس".
األ َْر ِ َ َ
أربعة أصناف من الخطاة ....اإلنسان الساقط
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 )1من س يحترم ويكرم والديه :ومن ال يحترم أبوه المنظور قطعاً لن يحترم هللا  ،الذى أبوه غير المنظاور .يلعـن
أباه= أي يسبه ويشتمه .س يبارا أمه= ال يحترمها بكلماي مهذبة.

 )3من يحيا في البر الذاتي :هو يظن أنه طاهر وهو خاطا لم يغتسل من قذره.
 )2الكبرياء :يرفع عينيه وحواجبه عالمة وقاحة واحتقار لآلخرين.

 )1المتوحش الطماع :الذي في وحشيته يغتصب الفقير ويأكله بأسنان كسيوف.
ِ
ِ
ولَ « :كفَا»36 :ا ْل َه ِ
(35" -:)36-35لِ ْل َعلُوقَ ِة ِب ْنتَ ِ
اوَي ُة،
انَ « :هاتَ ،هات!» .ثَالَ ثَ ٌة سَ تَ ْش َبعُ ،أ َْرَب َع ٌة سَ تَقُ ُ
ِ
ض سَ تَ ْش َبعُ م ً َّ
ولَ « :كفَا»".
يمَ ،وأ َْر ٌ
اءَ ،والن ُار سَ تَقُ ُ
َ
ا ْل َعق ُ

اآليات
الر ِح ُم
َو َّ
أربعة أشياء س تشبع  ...الشهوة صفة لإلنسان الساقط

في اآليااي الساابقة وصاي خطاياا البشار السااقطين قبال نعماة الفاداخ وقبال عمال نعماة المساي فايهم .وهناا يعطاي
مواصاافاي اإلنسااان ويصااوره بعااد سااقوطه بأنااه صااار خاضااعا لشااهوته والشااهوة ال تشاابع ،هااو عقاايم ال يشاابع ماان

شهواي العالم ،وال يدري أن النار ستلتهم كل شا والعالم سيزول وأنه ماض إلى القبر.

العلوقة= هي دودة شرهة ال تشبع وتسمى ماصة الدماخ .وهي ترمز للشهوة .وهكذا قلاب اإلنساان بعاد ساقوطه قاد
أصب شرهاً للعاالم ،وال يشابع مهماا إمتلاك مناه .والحاظ قاول إبلايس للمساي "أعطياك كال هاذا إن خارري وساجدي

لي" .فذبليس يعلم ضعي البشر وأنهم صاروا مثل العلوقة يأكلون وال يشبعون .وبنتا العلوقة تصارخان دا مااً هـات
هات .واإلبنتان أسلوب مجازي لتصوير ماذا يشتهي اإلنسان ]1[ -:المال [ ]3الجنس.

 -1المال والجشع في امتالكه بل عبادته كسيد وعدم اإلكتفاخ بل طلب المزيد هاي هاي.
 -3الجنس والشهواي الشبابية .وهي أيضاً ال تشبع قا لة هاي هاي .

والعااالم الخبيااث الااذي ال يساامى األشااياخ باساامها للخااداع أطلااق علااى هاااتين الشااهوتين أسااماخ مهذبااة فالجشااع للمااال

أسماه طموح والشهوة الجنسية أسماها حب .واإلنسان الطبيعي ال يكتفي مهما حصل منهما ،حتى سليمان الحكيم

أغنااي ملااوك العااالم فقااد ث َّقاال علااى شااعبه بالض ا ار ب بصااورة أرهقااي الشااعب وأدي بعااد ذلااك إلنقسااام المملكااة ليزيااد

أمواله .ولم يكتفي من امارأة وال إثنتاين وال عشارة بال زاد عادد نساا ه إلاى ألاي زوجاة وجارياة (الساراري) .وبعاد هاذا
اكتشي سليمان بطالن كل هذا (سفر الجامعة).

ثالثة س تشبع أربعة س تقول كفا= هو أسلوب عبري في التعبير يريد به إظهار الكمال .ثم يظهر بعد ذلك أربعة
أشياخ شرهة ال تشبع وفي هذا تتشابه.

 -1الهاوية= أو القبر الذي ال يشبع من ماليين البشر الذين يلقونهم فيه وكل يوم يطلب المزيد.
 -3الرحم العقيم= هو يصر مثل راحيل إعطنى إبناً .والرحم العقيم مهما تزاوج لن يثمر ابناً.

 -2أرض س تشبع ماء= هي األرض البور التي تمتص الماخ بسرعة وال تشبع (إر + 12:3يو)12:1

 -1النـار= هاي ساتحرق كال شااا وتظال تلاتهم حتاى يفاار كال ماا يمكان أن يصال إليهااا وعند اذ تكاي مرغماة .مااا
أجمل هذه المواصفاي لشهوة اإلنسان فهي ال تشبع (أرض ال تشبع ماخ) وال تثمر (رحام عقايم) ال تثمار فارح
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حقيقي أو إرواخ حقيقي أو راحة .ونهاياة الشاهواني أو كال ماا لدياه سايحترق بالناار .وهاو مااض إلاى الهاوياة.

الشهوة ال تشبع.

37
ِ
ان ا ْل َو ِاديَ ،وتَأ ُْكلُ َها ِف ار ُخ َّ
الن ْس ِر".
يهاَ ،وا ْل ُم ْحتَ ِق َرةُ ِإ َ
ُم َها ،تُقَ ِِّوُرَها ُغ ْرَب ُ
ط َ
آية ( " -:)37اَْل َع ْي ُن ا ْل ُم ْستَ ْه ِزَئ ُة ِبأَِب َ
اع َة أ ِّ
َ

مصير الخطاة
هنا تطبيق أو تحذير أو إنذار بأن مصير الخطاة بشع .والحكيم اختار بالذاي خطية عدم إحترام الوالدين ألن
من ال يحترم الوالدين لن يحترم هللا نفسه .وهناك حقيقة مشهورة فالغربان والنسور وغيرها من الجوارح تبدأ
هجومها على ف ار سها بقلع عيني الفريسة حتى تصب عاجزة ال تستطيع الهرب .والمتمرد الساخر بوالديه

سيصاب بضرباي أعدا ه وسيكون بال حماية .والحظ أن العين استهزأي بوالديها لذلك ستكون أول ضربة للعين
المستهز ة ،وبعد أن يفقد المستهزئ بصره يصير عرضة ألعدا ه وبال حماية وال يستطيع الهرب بل يتخبط في

الظالم .وكل خاطا معاند يفقد استنارته وينطبق عليه قول الكتاب " لهم عيون وال يبصرون" .

اآليات (38" -:)21-38ثَالَ ثَ ٌة ع ِجيب ٌة فَوِقي ،وأَربع ٌة سَ أَع ِرفُها39 :طَ ِريق َنس ٍر ِفي َّ ِ
يق َح َّي ٍة َعلَى
الس َم َاواتَ ،وطَ ِر َ
َ ْ
َ َ ْ
ْ َ
َ ََْ
21
ِ
يق رجل ِبفَتَ ٍ
يق ا ْل َم ْأر َِة َّ
الزان َي ِة .أ ََكلَ ْت َو َم َس َح ْت فَ َم َها
اةَ .كذلِ َا َ
يق َس ِفي َن ٍة ِفي َق ْل ِب ا ْل َب ْح ِرَ ،و َ
ص ْخ ٍرَ ،و َ
ط ِر ُ
ط ِر َ
ط ِر َ َ ُ
َ
ِ
ت ِإثْ ًما!»".
َوقَالَ ْتَ « :ما َعم ْل ُ
إبليس قوة خفية تعثر الناس

أربعة أشياء عجيبـة ...الخطياة تساعى باال توقاي وراخ اإلنساان الحكايم يارى أن موضاع العجاب فاي هاذه األشاياخ

أنها ال تترك أث اًر يدل عليها.

 -1النسر في الهواء -:ال يستطيع أحد تعقبه بعد أن يطير أو يضبطه فال أثر يتركه.
 -3حية على صخر -:الحية ال تترك أث اًر على الصخور يستدل به على مكانها.
 -2سفينة في البحر -:والسفينة ال تترك أث اًر في الماخ.

 -1فتاة تغوي رجل -:قطعاً فهناك رجل يغوي فتاة بري ة ويسقطها وهناك ام أرة تغاوي رجاالً بري ااً وتساقطه .ولكان
المقصود هنا هو تعبير عن الخطية عموماً وكيي أنها تسعى وراخ كل برئ لتغويه وتساقطه (زك.)11-:::
والمرأة الزانية تذهب لتبحث عن ضحية جديدة لها مثل النسر الذي يبحث عن فريسة منطلقاً فاي الجاو .وهاي
تبذل كل جهدها لتخدع ضحيتها وتتلون كالثعبان أمام الضحية لتغويه .وهاي تسالك وساط أخطاار كماا تسالك

سفينة وسط البحار بل هي تنتشر في كال العاالم المشاار لاه بالبحاار .بال تنادفع الضاحية وقاد تملكتهاا الشاهوة
غير عاب ة بأي أخطار بعد أن فقدي حكمتها وراخ هذه الشهوة .هنا سر اإلثم وأعماق الشيطان ودها اه الاذي

يسااتغل قلااب اإلنسااان المخااادع فيغويااه ليسااقط .والحااظ وقاحااة الزانيااة بعااد أن أسااقطي الضااحية البري ااة أكلــت
ومسحت فمها وقالت ما عملت إثماً .فهي لم تشعر بأي إثام فيماا عملتاه وهكاذا إبلايس ومان يساتخدمهم .هناا
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نرى الساعي العجياب الاذي ال يعاري كلال وال ملال إلبلايس وراخ كال نفاس ولان تعاري أثااره ولان تاراه ،فهاو قاوة

خفيااة عجيبااة تسااعى وراخ كاال باارئ لتسااقطه .والبحاار هااو إشااارة للعااالم عمومااً .والخطيااة منتشارة فيااه ،فااي كاال

مكان.

22
اآليات (23" -:)23-23تَحت ثَالَ ثَ ٍة تَضطَ ِرب األَرض ،وأَربع ٌة سَ تَستَ ِطيع ِ
ت َع ْب ٍد ِإ َذا َملَ َا،
احت َمالَ َها :تَ ْح َ
ْ َ
ْ ُ ْ
ْ ُ ْ ُ َ ََْ
23
ت َش ِن َ ٍ ِ
َم ٍة ِإ َذا َو َرثَ ْت َس ِِّي َدتَ َها".
بع ُخ ْب ًزا ،تَ ْح َ
َح َم َ
َوأ ْ
ق ِإ َذا َش َ
يعة إ َذا تََزَّو َج ْتَ ،وأ َ

محتمالً لخطيته.
أربعة أشياء س تحتمل ....اإلنسان الترابي الخاطَ يصير غير
َ
والخطية لها سطوة وسلطان خصوصا لمن أهمل وتراخى وبدأ طريق السقوط  ،فحين ذ تذله الخطية .فهذه األربعة
تشير لسلطان الخطية .

الحكيم يذكر هنا أربعة أشياخ بسببها تضطرب األرض ومنها الناس ي نون كأنهم تحاي حمال ثقيال ،هاي أشاياخ ال

يمكن إحتمالها.

 -1عبد صار يملا -:راجع ( .)2:38العبد ال يملك قطعاً إال بعد مؤامرة خياناة ضاد الملاك الحقيقاي .ومثال هاذا
يص ااب أقس ااى األس ااياد ،كالعاص اافة الكاس ااحة ،طاغي ااة متعس ااي ب ااال مب ااادئ .وه ااذا يش ااير للجس ااد ال ااذى م اان

المفروض أن يكون عبداً لنا  ،فذذا خضعنا لشهواته يستعبدنا هو ويذلنا .

 -3أحمــق إذا شــبع خب ـ ازً -:أي اغتنااي وتااوفر لااه الكثياار ،فااذذ هااو يتقلااب فااي الااوفرة يحتقاار المعااوزين ومثاال هااذا
يطلب احتراماً مبالإ فيه.

 -2الشنيعة إذا تزوجت -:هذه بدالً من أن تشكر هللا الذي وفر لها بيتاً لتحياا ،وتساعد زوجهاا  .وألنهاا لهاا مازاج

حقود محب لفنتقاام فهاي ال تحتمال مسا ولياي الحيااة وتزياد مشاكسااتها فتقاوض ساالم البياي وهنااخ عا لتهاا.

شنيعة= طباعها بغيضة مشاكسة .وروحيا فهذه تشير لمشاغباي الجسد .

 -1أمة إذا ورثت سيدتها -:تترجمها السبعينية "أمة إذا أخاذي مكاان سايدتها" فهاي أماة أخاذي تساتميل عواطاي
سايدها حتاى تزوجهااا فاذذا حادث وصاااري سايدة المنازل ،تقصااى الزوجاة األصالية وأوالدهااا .وقاد يكاون المعنااى
أنها خادمة وصاري سيدة بالوراثة.

األربعاة األشااياخ يشاايروا لمان كااان حقيا اًر وارتفاع وكيااي يصااب غيار محااتمالً .وهكااذا فاإلنساان الت اربااي األصاال وقااد
رفعااه هللا وأعطاااه ساالطاناً علااى الخليقااة ،وسااقط وصااار غياار محااتمالً .باال اإلنسااان الخاااطا ال يحتماال اإلنسااان

الخ اااطا فكي ااي يحتملن ااا هللا (ه ااو + :-3:1ه ااو ):-1:2وبع ااد أن رفعن ااا المس ااي بع ااد أن كن ااا عبي ااداً مرفوض ااين
وأعطانا أن نملك ونشبع واتخذنا عروساً له ،بل أعطانا ميراثاً فلنحذر أن نتكبر حتى ال نسقط ونكون أشانع .فاابن

هللا حين يسقط يصير أشنع من الغريب إذا سقط .ابن هللا كمل إذا فسد يداس من الناس.
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24
ض ،و ِ
ِ
ِ
لك َّن َها َح ِكيم ٌة ِجدًّاَّ 25 :
الن ْم ُل
اآليات ( " -:)28-24أ َْرَب َع ٌة ه َي األ ْ
َص َغ ُر في األ َْر ِ َ
َ
ِ 26
ِ
ض ِعيفَ ٌة ،و ِ
ِ
الص ْخ ِر.
الص ْي
ضعُ ُب ُيوتَ َها ِفي َّ
ام ُه ِفي َّ
لك َّن َها تَ َ
ف .ا ْل ِوَب ُار طَائفَ ٌة َ
َ
ُيع ُّد طَ َع َ
ور ا ْلملُ ِ
ِ
لك َّن ُه ي ْخرج ُكلُّ ُه ِفرقًا ِفرقًا28 .ا ْلع ْن َكب ُ ِ
وِ
وا".
َ ُُ
َ ُ
وت تُ ْمس ُا ِب َي َد ْي َهاَ ،و ِه َي في قُ ُ
َ
َ َ
ص ِ ُ
أربعة أشياء صغيرة ...نصيحة لكل مؤمن ليخلص

طَ ِائفَ ٌة َغير قَ ِويَّ ٍة ،و ِ
لك َّن ُه
َ
ُْ
27
س لَ ُه َملِ ٌا،
ا ْل َج َر ُ
اد لَ ْي َ

هذه اآلياي عكس السابقة .فقد رأينا الحقير الذي صار عظيماً وتصري تصرفاي ردي ة وهنا يعطينا الحكيم مثال

بأربعة أشياخ صغيرة جداً ولكنها حكيمة جداً لنتعلم منها.

 )1النمل :حكمة النمل هي اإلجتهاد واإلستعداد للمساتقبل ،فهاو يساعى فاي الصايي ليخازن طعاام الشاتاخ .وكثيار
من الناس يعملون بجاد فاي شابابهم لياوفروا كمياة مان الماال تانفعهم فاي شايخوختهم .ونصايحة الحكايم هاي أن
نفعل ذلك روحياً ونعمال ونجاد ألباديتنا .والنملاة ال تضايع أياام الصايي عبثااً .وعليناا أن ال نضايع أياام شابابنا
عبثاً ،ألن هذا السن هو سن الجهاد واإلمتالخ الروحي .وما يستدعى احترام اإلنسان ليس حجمه أو غنااه بال
عمله وكفاحه وجهاده ،والحظ أن هللا يوفر للنملة طعامها ولكن عليها أن تجتهد.

 )3الوبار :هو حيوان صغير يشبه األرنب حجماً وشكالً ولوناً وبسبب رجليه المستديرتين اللينتاين ال يساتطيع أن

يحفاار ولااذلك هااو يلجااأ لشااقوق الصااخر يحتمااي بهااا (مااز .)18:131وناموسااياً فالوبااار ماان الحيواناااي النجسااة

(ال )::11ألنه يجتار لكناه ال يشاق ظلفااً .فهاو يارى نفساه ضاعيفاً فيختباا فاي شاقوق الصاخر .واذا فهمناا أن
الوبااار الاانجس يشااير لفنسااان الخاااطا والصااخر يشااير للمسااي (1كااو )1:13فيك اون درس الوبااار أن نلجااأ
ونحتمي ونثبي في المسي فنستري (مي.)38:11

 )2الجراد :يخرج فرقااً فرقااً باال قا اد منظاور ،ال يازاحم أحاد اآلخار ،هام كاالجنود المنظماين .ويسامى الجاراد جايش
هللا (ياؤ .)3::3وهكاذا علااى شاعب هللا أن يعيشاوا فاي محباة خاضااعين ألوامار رأس الجسااد غيار المنظااور أي
المسي  ،يحيا بال إنقساماي وال خصام (1كو.)2:2 +13:1

 )1العنكبوت :يصنع ستا ر دقيقة .وهاو يساتخدم قدمياه األمااميتين كماا لاو كاناي يادين يمساك بهاا طعاماه (غالبااً
الااذباب) ويقاابض عليااه ويلتهمااه .ولهااا تحااي كاال إصاابع ماان أقاادامها كاايس كاإلساافن يحتااوي علااى سااا ل لاازج،
بذف ارزه يستطيع العنكباوي أن يمساك بيدياه فاي األساط الناعماة الملسااخ .ودرس العنكباوي هاو أن نمساك فاي

قصر الملك بأيدينا .ومان المالحاظ أن الحكايم ياتكلم عان العنكباوي فاي قصار الملاك النظياي وهاذا شاا غيار
مناس ااب وال يح اادث .وهك ااذا نح اان الخط اااة ال نس ااتحق أن نوج ااد ف ااي بي ااي هللا قص اار المل ااك ،بي ااي المس ااي أي
كنيسته ..ولكن المسي من محبته أوجدنا فاي قصاره فلنمساك ونتمساك بذيماان فاي المساي وفاي بيتاه ..ونقاول

مااع عااروس النشاايد "أمسااكته ولاام أرخااه" (نااش .)1:2نمسااك فيااه بذيمااان فلاايس لنااا ساواه .ونالحااظ قيمااة الجهاااد
فالعنكبوي بنى بيته بجهاده.

ونالحظ أن هللا يحمي هذه المخلوقاي الضعيفة التي يطاردها اإلنسان ليقتلها ،وهكذا سيحمي هللا اإلنسان الذي
يشعر في نفسه أنه ضعيي ويحتاج حماية هللا .وعلى كل مؤمن أن يتعلم الدروس من هذه الحشراي الجهاد
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(النمل) واالحتماخ بالمسي (الوبار) وأن نحيا في محبة كجسد واحد خاضعين للمسي (الجراد) وأن نتمسك
بذيمان وثقة في المسي وكنيسته (العنكبوي).

31
29
ِ
ِ
َس ُد َج َّب ُار ا ْل ُو ُح ِ
وشَ ،وسَ
اآليات ( " -:)33-29ثَالَ ثَ ٌة ه َي َح َس َن ُة التَّ َخطِّيَ ،وأ َْرَب َع ٌة َم ْش ُي َها ُم ْستَ ْح َس ٌن :اَأل َ
امر َّ ِ ِ
َّام أَح ٍدِ َ 33 ،
ِ
ِ
سَ ،وا ْل َملِ ُا الَِّذي سَ ُيقَ َاوُم".
َي ْرجعُ م ْن قُد َ
الشاكلَةَ ،والتَّْي ُ
ض ُ

أربعة مشيها حسن ....فداء المسيح طريق اإلنسان الخاطَ للسماء

إنتهي اآلياي السابقة بوجود العنكبوي في قصر الملك والوبر في الصخور ،وهذا يشير لفنسان الضعيي
النجس الذي أعطاه هللا أن يحتمي به بل يكون له نصيباً ومكاناً في عرشه إن غلب (رؤ )11:2وقارن مع

(أي" )::3أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوياي" .ولكن كيي حصل اإلنسان على هذا؟ هناك طريق واحد

وحيد هو فداخ المسي وعمله الكفاري على الصليب ثم قيامته منتص اًر على الموي وهذا ما تشرحه هذه اآلياي

ببساطة عجيبة.

حسنة التخطي ..مشيها مستحسن= أي طريقة سيرها حسنة فيها قوة وتصميم وعدم تراجع

 )1األسـد :هااو الملاك .ملاك الغابااة ،مشايته فيهااا عظماة وأبهااة وتاؤدة وثبااي جاارئ ال يت ارجاع إشااارة للمساي الملااك
"األسد الخارج من سبط يهوذا" (رؤ):::

 )3ضامر الشاكلة :وردي الكلمة في العبرية "متمنطق الحقوين" وهو إسم كناية عان حياوان غيار معاروي .وقاال
الاابعض أنااه الكلااب الساالوقي أي كلااب الصاايد الااذي يسااعى وراخ فريسااته برشاااقة حتااى يااأتي بهااا .وقااال الاابعض
الزراي ،إال أن كل هاذه تخمينااي .ولكان الكلماة والتسامية تنطباق علاى كال مخلاوق يتصاي بالرشااقة والخفاة.
ومتمنطق الحقوين هو يستعد لعمل ما ،ال يهدأ حتى يصل إلى غرضه ،وهذا ماا فعلاه المساي (عاب، 1:13

 .)3وكااون المس اي يمنطااق حقويااه أي يسااتعد لعماال التجسااد والفااداخ .هااذه قااال عنهااا إشااعياخ النبااي "قااد شا َّامر

الاارب عاان ذراع قدسااه" وفااي هااذا إشااارة للتجااد (إش .)13::3وعلااى كاال مااؤمن أن يكااون هكااذا مجاهااداً ساااعياً

(في + 11 ، 12:2عب )3 ، 1:13وهكذا أكل الشعب ذبيحة خروي الفص .

 )2التيس :كان يقدم ذبيحة كفارة (ال .)1:والتيس من صفاته أنه يتقدم القطيع في عظمة ويقود القطيع .بل من
صفاته أنه يتسلق األماكن العالية رافضاً الوديان المنخفضة (مز .)18:131وبهذا يكون التيس إشارة للمسي

السماوي الذي قدم نفسه ذبيحة وكاان ساابق لناا ويقودناا للساماخ .وعلاى كال ماؤمن مان قطياع المساي أن يقادم
نفسه ذبيحة حية ويحيا بفكر سماوي (كو. )2-1:2

 )1الملا الذي س يقاوم  :وتترجم وجيشه معه .هو المسي خارجااً فاي قوتاه باال مقاوماة .هاو غالاب وشاعبه معاه
"خرج غالباً ولكي يغلب" (رؤ . )3 : :هاو المساي القاا م مان األماواي ليقيمناا .نارى فاي هاذه اآليااي المساي
الملك الذي يتجسد ويقدم نفسه ذبيحة ويقوم ليخلص البشر.
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32
ُّ
ص َر اللَّ َب ِن ُي ْخ ِر ُج ُج ْب ًنا،
ض ْع َي َد َا َعلَى فَ ِم َا33 ،أل َّ
آم ْر َ
اآليات (ِ " -:)33-32إ ْن َح ِم ْق َ
ت ،فَ َ
َن َع ْ
ت ِبالتََّرف ِع َوِا ْن تَ َ
ِ
ِ
اما".
ص َر ا ْل َغ َ
ص َر األَ ْنف ُي ْخ ِر ُج َد ًماَ ،و َع ْ
َو َع ْ
ض ِب ُي ْخ ِر ُج خ َ
صً

بعااد مااا عملااه المسااي بفدا ااه  ،علينااا أن نسااتمر فااي جهادنااا محاااربين إبلاايس كأسااود متمنطقااي الحقااوين مسااتعدين

دا مااً ،مقاادمين أنفساانا كااذبا

حيااة ،أعضاااخ فااي جاايش الملااك الااذي ال يقاااوم .وهنااا دعااوة حتااى ال نتكباار أو نثياار

خصااوماي .إن حمقـــت بـــالترفع وان تـــآمرت= واذا حاادث وسااقطنا فااي الكبرياااخ فترفعااي واغتاارري بنفسااك أو إن
شرعي في تدبير مكيدة ضد من أثاارك إنتقامااً مناه .فضـع يـدا علـى فمـا= هاو إقارار صاامي بلاوم الانفس .فاذذا
واجهنا أحد بأننا مخط ين فبدالً من المكابرة واثارة المشاكل فلنقر ونعتري بخط ناا .حتاى ال نخاصام أحاد .ووضاع
اليد على الفم كاني بحسب الشريعة واجب على األبرص ،أن يضع يده علاى فماه ويقاول نجاس نجاس .هناا دعاوة
لنا بأن نقي أماام هللا معتارفين بخطيتناا مثال المارأة الخاط اة .عصـر اللـبن يخـرج جبنـاً= هاو أخارج أحسان ماا فياه
حين يضرب بشدة ونحن نخسر أحسن ما فينا حين نتهي ونثور .وعصر األنف يخرج دماً= وبانفس المعناى فاذن

الصدام والغضب سيخرج أحسن ما فينا بل تدخل النزاعاي والتي تصل للدم وبعدها خصام ال حل له ،وعبد الرب
ال يجب أن يخاصم .فال يخسر هادوخه وساالمه وصاحته أحسان ماا فياه  ،وبااألولى ال نخاصام هللا ونغضابه .هاي
دعوة لفعتراي بأننا خطاة وأن نحيا بوداعة ومحبة.

هذه دعوة ألن نحيا في سالم علي قدر ما نستطيع حتي لو تركنا بعض حقوقنا  .ألن الحكيم يري في هذا السالم

كيفية أن ننمو في حياتنا في المسي  ،وهذا هو نفس رأي معلمنا يعقوب الرسول ان" ثمر البر يزرع في السالم

من الذين يفعلون السالم "( يع  .)18 : 2ولنفس السبب دعانا المسي ألن ندير خدنا لو ضربنا وان نسير الميل

الثاني .ولكن نفهم اآلن الحكمة في وصية المسي  ،فهو ال يدعونا ان نكون خانعين بل أن نحاول قدر إمكاننا

أن نحيا في سالم لكي يكون لنا ثما ار للبر الذي صنعه المسي وننمو روحيا.
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عودة للجدول

3
ِ
ُم ُه" :
يل َملِ ِا َم َّساَ ،علَّ َمتْ ُه ِإ َّياهُ أ ُّ
آية (َ " -:)3كالَ ُم لَ ُموئ َ
هنا أيضاً ينقسم المفسرين لقسمين في شخص لمو يل والرأيين هما:

 )1هو ملك على قبيلة مسا ،ملك مجهول .ولكن ليس ملكاً على يهوذا فال يوجد ملك بهذا االسم .ولكنه أوحي له
بالروح القدس أن يكتب ما كتبه.

 )3كلمة لموئيل تعني مع هللا أو هلل .وقالوا هو كناية أيضاً عن سليمان .وأن أمه بثشبع كاني تعلمه إياه كتعااليم
وارشاداي ولكنه وضع هذه الكلماي بهذه الصاورة باوحي مان الاروح القادس .وهاؤالخ يفهماون كلماة مساا بمعناي
وحي أو وسيط الوحي.

آية (َ 2" -:)2ما َذا َيا ْاب ِني؟ ثُ َّم َما َذا َيا ْاب َن َر ِح ِمي؟ ثُ َّم َما َذا َيا ْاب َن ُن ُذ ِ
وري؟ "
كلمة ماذا مكررة (2مراي) هنا للتشديد على أهمية ما ستقول البنها ليسلك مسلكاً قويماً إذ ملك وهو شاب .يا ابن

نــذوري= ربمااا هااي نااذري بعااد مااوي إباان خطي تهااا ،أن يكااون عالمااة غفاران هللا لهااا أن يعطيهااا إبنااً ونااذري نااذو اًر
ألجل ذلك .ولما جاخ اإلبن شعري برضا هللا وغفرانه وقرري تنش ة إبنها بحسب خاوي هللا ،خاصاة بعادما أخبرهاا
ناثان النباي اناه إبان لاه محباة خاصاة مان هللا (3صام .)3::13إبـن نـذوري= اإلبان الاذي أعطانياه الارب اساتجابة

لنااذوري (3صاام .)11:1وربمااا اساام لمو ياال هااو إساام إعتااادي بثشاابع أن تنااادي بااه إبنهااا بعااد أن عرفااي محبااة هللا

الخاصاة لااه .ومــاذا التااي تكارري (2ماراي) تعنااي مااذا يجااب أن أقااول لاك ..أنااا  ،ألهميااة ماا سااأقول أفكاار جيااداً
ألنتقي الكالم المناسب .يا ابن رحمـي= فأناا أماك التاي تحباك أكثار مان الجمياع لاذلك أنصاحك وأعلماك .ولكان إذا

كنا قد رأينا في اإلصحاح الساابق عمال المساي ماع الانفس أو ماع كنيساته ورأيناا فاي نهاياة اإلصاحاح (، 23:23

 )22بعض النصا

 .نرى هنا نصا

أخرى من الكنيسة ألوالدها .الكنيسة األم التي تلد أوالدها فاي المعمودياة

(رحمها) .وأوالدها هم أوالد نذورها فالكنيسة عروس المسي هي مكرسة ومخصصة له .والكنيساة األم فاي محبتهاا

توصي كل إبن من أوالدها .ونالحظ أن كل مولود معمد يادهن باالميرون يصاب مكارس هلل أي هلل= لموئيـل فاسام
لمو يل يطلق على كال مان تعماد وحال علياه الاروح القادس وصاار مكرسااً مخصصااً هلل  ،ن ِاذر لاه وعلياه أن يسالك
بحسب وصايا أمه الكنيسة وال يجري وراخ شهواي العالم ليظل ملكاً على نفسه.

3
اء ،وسَ طُرقَا لِمهلِ َك ِ
وا4 .لَيس لِ ْلملُ ِ
ات ا ْلملُ ِ
ِِ ِ
ِ
وا
اآليات ( " -:)9-3سَ تُ ْعط َح ْيلَ َا ل ِّلن َس َ ُ َ ُ ْ
َْ ُ
ُ
5
ظم ِ
ِ
وضَ ،وُي َغ ِِّي ُروا ُح َّج َة
أْ
اء ا ْل ُم ْس ِك ُر .لِ َئالَّ َي ْش َرُبوا َوَي ْن َس ْوا ا ْل َم ْف ُر َ
َن َي ْش َرُبوا َخ ْم ًراَ ،وسَ ل ْل ُع َ َ
7
م ْس ِك ار لِ َهالِ ٍاَ ،و َخ ْم ار لِم ِِّري َّ
الن ْف ِ
ْك ُر تَ َع َب ُه َب ْع ُدِ8 .افْتَ ْح
ب َوَي ْن َسى فَ ْق َرهَُ ،وسَ َيذ ُ
سَ .ي ْش َر ُ
ُ ً
ً ُ
ِ ٍ 9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َد ْع َوى ُك ِّل َيتيم .افْتَ ْح فَ َم َا .اق ِ
ير َوا ْلم ْسك ِ
ْض ِبا ْل َع ْدل َو َحام َع ِن ا ْلفَق ِ
ين".

يا لَموِئيل ،لَيس لِ ْلملُ ِ
وا
َ ُ ُ َْ ُ
6
ِ
َعطُوا
ُك ِِّل َبني ا ْل َم َذلَّ ِة .أ ْ
َخ َر ِ
س ِفي
َج ِل األ ْ
فَ َم َا أل ْ
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ربما أن أم سليمان الحظي أن إبنها في شبابه ميال للنساخ وللخمر .وهي هنا توجهه أناه وهاو ملاك يقاود شاعباً ال
يجب أن يكون هذا هو إتجاه حياته .وتحذير األم هنا هو تحذير ضد اإلفاراط فاي الجاري وراخ الشاهواي .وهاذا ماا

سبق ونبه عليه موسى النبي لمن يملك (تث . )11:11لكن لألسي فذن سليمان لم يستجب لهذه الوصايا فساقط.
ظِلاام الفكاار
ومعنااى التحااذيراي هنااا أن ماان شاااخ أن يحكاام أمااة وشااعباً عليااه أن يحكاام نفسااه أوالً ورغباتااه .فااالخمر ي ْ
ويشاال المواهااب .وماان يشاارب بااذفراط يكااون عرضااة لنساايان الش اريعة وغياار ال ااق بااأن يحكاام شااعبه .س تعــط حيلــا

للنســـاء= مالااك وصااحتك ووقتااك وعواطفااك .فهااذه يجااب أن يعطيهااا هلل ،وعقلااه يجااب أن يحفظااه لاايحكم شااعبه.
مهلكــات الملــوا= النساااخ الكثياراي إعطـوا مســك ارً لهالــا وخمـ ارً لمــرى الــنفس .يشــرب وينســى= هااي سااخرية ماان

الملك الذي يسكر فينسى الشريعة ويحكم ظلماً .والمعنى عوضاً عن أن تعطوا الخمر للملك فيسكر .إعطوهاا لمان

ظلمهم في سكره لينساوا مظالماه .واآليااي ( .)1 ، :قطعااً ال تعناي أن الخمار فياه عاالج للمظلاوم بال هاو ساخرية

من ملك ظالم بسبب سكره .ولذلك تأتي اآلياي ( )3 ، 8لتطلب إنصاي المظلوم .وأن على الملك أو من يقضاي

أن يكااون متنبه ااً لاايحكم بالعاادل فيهااتم بااذوي العاهاااي واأليتااام والمظلااومين= األخــرس واليتــيم والفقيــر والمســكين

فالديانة الحقيقية هي افتقاد هؤالخ (يع)31:1

إعطوا مسك ارً لهالا= على كل مسيحي خادم هلل أن يمتلا بالروح فيمتلا فرحاً وساالماً ثام علياه أن يفايض وياوزع
فرحاً ومعرفة الرب لكل مري النفس ليفرحوا بالرب .فعطايا أوالد هللا هي ليسي عطايا مادية فقط بل عطايا روحية

يعزون بها المتاألمين ويفرحاونهم .إال أن اليهاود فهماوا هاذه اآلياة حرفيااً وطبقوهاا علاى المصالوبين المحكاوم علايهم
بالموي فكانوا يسقونهم خالً كما فعلوا مع المسي  .عموماً ملخص وصايا الكنيسة ألوالدها هي:

 -1االبتعاد عن الشهواي (النساخ رمز لها).

 -3االبتعاد عن األفراح العالمية (الخمر رمز لها).
ومن يفعل سيتذوق األفراح الروحية واللذاي الروحية.

ونالحظ أن أوالد الكنيسة هم أوالد هللا  ،وهللا جعلنا ملوكا وكهنة (رؤ ): : 1فهذه اآلياي موجهة لنا  .وهكاذا قاال

بااولس الرسااول " ال تسااكروا بااالخمر الااذى فيااه الخالعااة باال إمااتألوا بااالروح (...أي ، )31 – 18 : :فااالمؤمنين
الذين صاروا ملوكا عليهم أال يستعملوا الخمر كوسيلة لكى يفرحوا  ،فهناك وسيلة أخرى للمؤمن بها يفرح وهى أن

يمتلااا بااالروح الااذى ماان ثماااره الفاارح  ،وال معنااى أن المااؤمن يشاارب الخماار لينسااى أالمااه فااالروح القاادس هااو الااروح

المعزى .أما القاول إعط مسك ار لهالا وخم ار ِِّ
لمرى النفس= فاالخمر هناا رماز للفارح  ،ومار الانفس لان يعزياه ساوى
الفرح الروحى الذى يعطيه الروح القادس  ،وهاذا دور الكنيساة أن تعلام أوالدهاا طرياق اإلماتالخ مان الاروح القادس .
أما فى العهد القاديم وقبال أن يساكن الاروح القادس فاى الماؤمنين فلام يكان عنادهم ساوى أن يفرحاوا باالخمر وأطاياب

الطعام .
اآليات ( )33-31المرأة الفاضلة:
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موضوع هذه اآلياي هو المرأة الفاضلة .وهذا الجزخ هو بمثابة قصيدة شعرية من  33بيتاً تبدأ بالحروي األبجدياة

العبرية .فكل آية هي بيي يبدأ بحري من األبجدية العبرية .وهو أسلوب يستخدمه العبرانيون واستخدم في الكتااب

المقاادس (مزمااور  + 113م ارثااي إرمياااخ) وملخااص هااذه اآلياااي تجااده فااي العهااد الجديااد فااي (1تااي+ 13 ، 3:3
1بااط ):-1:2وماان هااي الم ارأة الفاضاالة إال الكنيسااة عااروس المسااي التااي جعلهااا كنيسااة مجياادة ال دنااس فيهااا وال
غضاان ..مقدسااة بااال عيااب (أي .)31 ، 3: : :هااذه الم ارأة الفاضاالة هنااا رمااز للكنيسااة التااي فااداها المسااي بدمااه

ليطهرها .واذا سلكي كما يرضيه يجد فيها فرحه وهي تجد فيه كفايتها ،هي ميراثه وهو كل شا لها.

هااذه اآلياااي فااي نهايااة ساافر األمثااال ساافر الحكمااة فااي منتهااى المناساابة .فماان يساالك بالحكمااة ساايكون هااو عااروس

المسي  .السفر كله يحدثنا كيي نسلك بحكمة ولكن اإلنساان الخااطا فشال فاي أن يسالك بهاذه الحكماة .فنجاد فاي

إصااحاح ( )23عماال المسااي ونجااد هنااا عااروس المسااي  .فااي إصااحاح ( )23نجااد عماال المسااي الفاادا ي لفنسااان
الذي فشل في إقتناخ الحكمة فنزل له المسي ليعطيه نفساه ،ليعطياه الحكماة .وفاي إصاحاح ( )21نجاد مواصافاي
من يقبل المسي ويثبي فيه ويصير عروس للمسي .
33
ِ31
ِ
َن ثَم َنها يفُ ُ ِ
ِ
ـاج
َِ .ب َهـا َيث ُ
ـب َز ْو ِج َهـا فَـالَ َي ْحتَ ُ
ـق َق ْل ُ
اآليات ( " -:)32-31ا ْم َأرَةٌ فَاضلَ ٌة َم ْن َي ِج ُد َها؟ أل َّ َ َ َ
وق الِل َ
ِ ٍ 32
ِ
ص َنعُ لَ ُه َخ ْي ًار سَ َش ًّار ُك َّل أ ََّي ِام َح َي ِات َها" .
يمة .تَ ْ
إلَى َغن َ

فاضلة= وفية /محبة /عفيفة /خدومة /يمكن االعتماد عليها /نشيطة /تحب زوجها ...

فال يحتاج إلى غنيمة= هي قنوعاة ال تطلاب وال تكلاي زوجهاا الكثيار ،فاال يحتااج زوجهاا لغنيماة أو أشاياخ نفيساة
غالية ليرضيها .والنفس التي أحبي المساي تقاول لاه "معاك ال أرياد شاي اً فاي األرض" هاي قانعاة بأقال القليال فهاي
وجدي من تحبه نفسها ،اللؤلؤة غالية الثمن ،أي المسي  ،فهل تطلاب أي شاا ماادي تعلام أناه فاان  ،وهال بعاد أن

وجد إنسان كن از يجهد نفسه فى البحث عن قروش.

ِ
اآليات (33" -:)35-33تَ ْطلُب صوفًا و َكتَّا ًنا وتَ ْشتَِغل ِبي َدي ِن ر ِ
اض َيتَ ْي ِنِ 34 .هي َك ُسفُ ِن التَّ ِ
ام َهـا ِم ْـن
اج ِر .تَ ْجل ُ
َ
ُ ُ َ
ُ َ ْ َ
ـب طَ َع َ
َ
يد35 .وتَقُوم ِإ ِذ اللَّيل بعد وتُع ِطي أَ ْكالً أل ْ ِ
ب ِع ٍ
يض ًة لِفَتََي ِات َها" .
َه ِل َب ْيت َها َوفَ ِر َ
ْ ُ َُْ َ ْ
َ
َ ُ
نرى هنا صورة خدمة المحبة فهاي تخادم أهال بيتهاا بياديها .وهاي كسـفن التجـار التاي تاأتي محملاة بسابب تجارتهاا

الرابحة .وهكذا جال الرسل ليبشروا العالم وأتوا بكل هؤالخ الماؤمنين وربحاوا كال هاذه النفاوس للمساي بتجاارتهم أي

ك ا ارزتهم .والكنيسااة تعطااي طعام ااً مشاابعاً ألودالهااا (كلمااة هللا /األس ارار .) ..ولكاان الحااظ تعااب خاادام الكنيسااة فهاام
يقومون مبك اًر= واذ الليل بعد= هي كنيسة سااهرة علاى أوالدهاا وتصالي ألجلهام .الصـوف = لتعطاى حا اررة روحياة
ألوالدهااا  .الكتـــان = أباايض اللااون إشااارة للباار فالكنيسااة تاادعو أوالدهااا للتوبااة  .ارجااع آياااي  33 ، 31ماان هااذا

اإلصحاح .
36
س َك ْرًما" .
آية ( " -:)36تَتَأ َّ
َم ُل َح ْقالً فَتَأْ ُخ ُذهَُ ،وِبثَ َم ِر َي َد ْي َها تَ ْغ ِر ُ

177

سفر األمثال ( اإلصحاح الحادى والثالثون)

المرأة الذكية تضاعي مقتنياي زوجها ،حقوله وأمالكه لضمان مساتقبل أوالدهاا الاذين سايتزايد عاددهم وسايحتاجون

إلى أراضي أكثر .والكنيسة سيتضاعي فيها عدد المؤمنين ،ولذلك تتاجر بوزناتها وال تخفيها في التراب.
37
ِ ِ
اع ْي َها".
آية ( " -:)37تَُن ِطِّ ُ
ق َحقَ َوْي َها ِبا ْلقُ َّوِة َوتُ َش ِّد ُد ذ َر َ
هي نفس مكرسة مستعدة دا ماً للخدمة .وكلمة الرب تسيطر على أحقاخ ذهنها.

آية (38" -:)38تَ ْشعر أ َّ ِ
ِ
اج َها سَ َي ْنطَ ِفَُ ِفي اللَّْي ِل".
َن ت َج َارتَ َها َج ِِّي َدةٌ .س َر ُ
ُُ
هي ساهرة دا ماً لذلك ال تطفا سراجها .والكنيسة نور للعالم وسط ظلمته.
39
اها ِبا ْل َف ْل َك ِة21 .تَ ْب ُسطُ َكفَّ ْي َها لِ ْلفَ ِق ِ
يرَ ،وتَ ُم ُّـد َي َـد ْي َها ِإلَـى
اآليات ( " -:)23-39تَ ُم ُّد َي َد ْي َها ِإلَى ا ْل ِم ْغ َز ِلَ ،وتُ ْم ِس ُا َكفَّ َ
َن ُك َّل أ ْ ِ
ا ْل ِم ْس ِك ِ
ون ُحلَالً".
ين23 .سَ تَ ْخ َشى َعلَى َب ْي ِت َها ِم َن الثَّْل ِج ،أل َّ
َه ِل َب ْيت َها سَ ِب ُس َ

الفلكــة= هااي رأس المغاازل التااي تمسااك بهااا الخاايط عنااد الغاازل .هااي تكسااو الجميااع ،لاايس فقااط أهاال بيتهااا باال كاال
مسكين وفقير .س تخشى على بيتها من الثلج= فهي قد غزلي لهام ماا يادف هم .والكنيساة بخادمتها ال تخااي علاى
أوالدها من أيام البرودة الروحية.
22
ٍ ِ
ِ ِ
ان" .
وص َوأ ُْر ُجو ٌ
آية ( " -:)22تَ ْع َم ُل ل َن ْفس َها ُم َو َّش َيات .ل ْب ُس َها ُب ٌ
تعمل لنفسها= جهاد .لبسها بوص= هذا عمل نعمة المسي أن كسانا ب اًر .فالبوص هو الكتان األبيض هو لبس

الكهنة وهو رمز الطهارة .وأرجوان= لبس الملوك= كنيسة ملوك وكهنة .موشيات = إشارة للفضا ل .

23
اب ِح َ ِ
وف ِفي األ َْب َو ِ
ايخ األ َْر ِ
ض".
س َب ْي َن َم َش ِ
آية (َ " -:)23ز ْو ُج َها َم ْع ُر ٌ
ين َي ْجل ُ
األبواب= القضاة يجلسون في األبواب .والمسي عريس الكنيسة هو الاديان .الاذي يحترماه كال ملاوك األرض فهاو

ملك الملوك .والحظ أن المرأة حين تكون مواصفاتها كهذه يحترم الناس زوجها "لكي يرى الناس أعماالكم الصاالحة
ويمجدوا أباكم الذي في السمواي".
24
ض م َن ِ
ق َعلَى ا ْل َك ْن َع ِان ِِّي" .
اط َ
آية ( " -:)24تَ ْ
صا ًنا َوتَِب ُ
ص َنعُ قُ ْم َ
يع َهاَ ،وتَ ْع ِر ُ َ
تصنع للغرباخ فهي لديها فا ض للغير.

الزم ِن ِ
آية (25" -:)25اَْل ِع ُّز وا ْلبه ِ
اآلتي".
اس َهاَ ،وتَ ْ
اء ل َب ُ
َ ََ ُ
ض َح ُا َعلَى َّ َ
العــز والبهــاء لباســها= هااي تلاابس الاارب يسااوع ،هااو قداسااتها وبرهااا .تضــحا علــى الــزمن اآلتــي هااي ال تخشااى
المستقبل أو الغد وكيي تخشى فعريسها هو ملك الملوك.
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آية (26" -:)26تَ ْفتَح فَمها ِبا ْل ِح ْكم ِة ،وِفي لِس ِانها س َّن ُة ا ْلمعر ِ
وف" .
ُ ََ
َ َ ُ
َ َ
َ ُْ
تنسكب النعمة على شفتيها بكلماي محبة ورحمة ولطي وشهادة للمسي وعمله.

ُس ِّنة= قانون .

المعروف= الرحمة والشفقة  .فالرحمة هى قانون الخدمة .

ِ 27
َه ِل َب ْي ِت َهاَ ،وسَ تَأ ُْك ُل ُخ ْب َز ا ْل َك َس ِل".
قأْ
ب طُُر َ
آية ( " -:)27تَُراق ُ
الكنيسة تهتم بحياة كل واحد في جهاد دون كسل ،حتى ال ينحري أحد ويغويه عدو الخير.
29
28
ِ
َمـا
وم أ َْوسَ ُد َهـا َوُي َ
ضـالً ،أ َّ
ـن فَ ْ
يـر ٌ
ضـا فَ َي ْم َـد ُح َهاَ « :ب َن ٌ
ات َع ِم ْل َ
ط ِِّوُبوَن َهـاَ .ز ْو ُج َهـا أ َْي ً
ـات َكث َ
اآليات (َ " -:)29-28يقُ ُ
ِ
ِ
ِ
يعا»".
أَ ْنت فَفُ ْقت َعلَ ْي ِه َّن َجم ً

حينما يكبر أوالدها سيشهدون لها ،ربما تؤدب الكنيسة أوالدها ولكن هذا من محبتها ،ومتى كبر األوالد سيشعرون

بقيماة مااا قدمتااه لهاام أمهاام الكنيساة .أنــت فقــت علــيهن لقااد فاقااي الكنيسااة اليهاود واألماام وكاال األجياال التااي ساابقي
اليهود (قبل دعوة إبراهيم) وهذا ما قيل عن الكنيسة (أي.)31::
33
اآليات (31" -:)33-31اَْلحس ُن ِغش وا ْلجمال ب ِ
الـر َّ ِ
وهـا ِم ْـن ثَ َم ِـر
َما ا ْل َم ْأرَةُ ا ْل ُمتَّ ِق َي ُة َّ
اط ٌل ،أ َّ
َعطُ َ
ـي تُ ْم َـد ُح .أ ْ
ُْ
َ ََ ُ َ
ب فَه َ
َعمالُ َها ِفي األ َْب َو ِ
اب" ِ .
َي َد ْي َهاَ ،وْلتَ ْم َد ْح َها أ ْ َ
ناارى هنااا الساار فااي جمالهااا أنهااا تتقااي الاارب ،وهااذا بدايااة الحكمااة ،محااور ساافر األمثااال .ونالحااظ أن هللا ال يهااتم

بالمظاهر الخارجية إنما القلب الذي يتقيه.

أعطوها من ثمر يديها= هذه الكنيسة األمينة أو النفس األمينة ستسمع صوي عريسها يقول لها "نعماً أيها العبد
الصال األمين ..إدخل إلى فرح سيدك" فلننظر إلى ثمر أيدينا ألننا سنأخذ منه ..فهل يندم أحد على ليالي

السهر والجهاد.
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