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 عودة للجدول مقدمة سفر الجامعة

 
 معنى كلمة الجامعة: -1

مممةةع ل إيمرنعثةةع  مممةةال يالكلمةةب مرنةةم  qahalي يثةةم مقةةمنب مةةل ال رةة  Qohelethالكلمةةب لعلرلة ةةب يكيث ل ةة  
أي مممةةةا أي  Ecclesiaيالكلمةةةب مةةةعنيال لةةةل الكلمةةةب ال ينعن ةةةب  Ecclesiastesسةةةل السةةة ة إيلعإلنمل ز ةةةب نمةةة  

 رةل ب كن سبلمممع ل يثاه الكلمب ال ينعن ب مرنم لعلإ
لةةعا الكن سةب يمرلمةةم ال نةةي  أل أم ة  إ( نمةة  كعمةل السةة ة  نةي  يكةةعل المعمرةب الةةل  اي  الملة يل يلنةة  1:1يفةم  

 سل معل المل  ثي كعمل الس ة، يلكل لمعاا أطل  للى ن سه اسل المعمرب؟
يمةعا المعن ة   اللةب (ل فنةي مةعما أقةيا ل 11، 2:19ةلمع مرنم أنه  مما فم ثاا الس ة أقيااًل حك مب     لأ 

 للى الملعلغب كنيلنع يالةاي بي لل كث ة الةيا عتل
(ل يا  ألطةةعه حكمةةب لم لةةب، يثةةي أي  مةةل لنةةى ل مةةًع  ، 92،  91:19صةةل9سةةل معل ثةةي محلةةيل ا    لل 

نحةةة  إلةةى الرلةةع ل اليثن ةةبل ي فنةةا ثةةاا السةة ة  ل ةة  للةةى ميلةةب سةةل معل يةميلةةه إلةةى الكن سةةب  لكنةه لةةع  يار
 أي إلى قرل الةل أي ممعلب الةللالمعمرب 

يلكةم  حة  كة   ، ةلمع كمل سل معل ثاا الس ة ل نصح ك  مل  سمره أال  س ة فم طة ة  النط ةب مثلةه لج 
نعطئ معئه لكم  ري  إلى ح عل الكن سب المعمرب، يثي  كق  لك  مل  سةمره لطةعل ثةاه الح ةعلل يةلمةع 

سةل معل المعمرةب انةه كةعل  ممةا القةرل لنة    كعل  مما القرل لة رهنل ي نةاةثل لنةاه ااقةيا  فسةمى
( يةلمع لسلل ثةاا فنةل الكث ةة ل أل سةل معل مةعل فةم أيانةة أ عمةهل يكةعل 29:99منعطلمنل ييلهنل  لي

 ثاا الس ة ثي ثمةل لي مه يميلمه لر  إنغمعسه فم الملاات ال ن ي ب ياةملعطه لنسعا يثن عتل 
يلكننةع أةاا ال  رمة  لنةع كث ةةًا يالمرمةأة ل أقةعةيا ليمةي   ثنع  مل قك  فةم أل سةل معل كعمةل ثةاا السة ة -9

كلمعت أمنل ب فم الس ة يلكل  ةما ثاا لرقةل سل معل ما نسعا أمنل عت يلكثةل الممعةل ما ك  أمةل الرةعلل 
 يان معح إسةائ   للى ك  الرعلل يثنعفعمه فم أ عل سل معلل

 موضوع سفر الجامعة: -2
ي  حكةة ل  مةةي  لعحثةةًع لةةل السةةرع ل، أي ك ةة   ح ةةع اإلنسةةعل سةةر  ًا فةةم ثةةاا سةة ة المعمرةةب ثةةي سةة ة إنسةةعل ف لسةة

الرعلل، يمع  المعمرةب ل نملةة كة  أسةعل ل الممةا الحسة ب يالرنعن ةب، لة حكل لن سةه ثة  ألطمةه ثةاه الممةا السةرع ل 
يلةال  ال مفنةا  نملعةامةه الرمل ةب فةم سةنى ح عمةه المنمل ةبلإنملةعةات  ركةف ف ةه سةل معل إإاًا ثةي سة ة ل  الحن ن ةب

ك  آ ب فم ثاا الس ة للى أننع آ ب نطلننع لمل ًع فم ح عمنع، فسةل معل  حكةم نلةامةه المةم سةل  يمةلنةع ثةل  نةي  
سةمن ال آ ةب إأنه يم  أننةع لعطة  أي لةل مرطةه السةرع ل المةم كةعل  مصةيةثعل يلةال  ننةي  ثنةع أل مةل النطةة مة ًا 

 معل المن ف لميمًع يلعانص ثاا الس ةلياح ل نرمم  لل نع مل ثاا الس ة أي مل الك
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 أمثلة لخطورة استخدام اآلية الواحدة من هذا السفر:

(ل لةي طلننةع ثةاه ا  ةب نمة  91:9ةى ن سةه ن ةةًا فةم مرلةه  مل أل  عك  ي قةةل ي  ة ل ف لإلنسعل ن ة     لأ 
غمةةعف فةةم أنةةه  مةةل لل نةةع أل نعكةة  ينقةةةل ينمممةةا ي كةةيل ثةةاا طة ةة  مةة مة لح عمنةةع، أي طة ةة  اإلن

 اللااتل
( يطلنةًع لنةاه ا  ةب 91:9فمحيلت لكم أمر  قللم   ئف مةل كة  المرةل الةاي مرلةت ف ةه محةت القةمف   لل 

مةةثع( فهنةةه للةةى اإلنسةةعل أل  كةة  لةةل منةةع ه فةةع فعئةة ل يالكةة  لعطةة  يال من رةةبل  9:  7(يغ ةثةةع كث ةةة 
يثةاا غ ةة صةح ح إل فنمنةع ثم آ عت م لي لل عف، يلال  قع  لرض الم سة ل أنه س ة   لي لل ةعف، 

 الس ة فنمًع م  ًال
(ل مةل  رلةل ةيح لنةةم اللقةة ثة  ثةةم مصةر  إلةى فةةي  12:2ال مةع  حة   للنةةم اللقةة  حة   لللن مةةب   لج 

(ل مةل  نةةأ ثةاه ا  ةعت ال  ة ن  فةم حعلةب  ةعف 91:2يةيح اللن مب ثة  ثةم منةز  إلةى أسة   ااةض  
ل ن نةل أل كة  ثةاه مسةعفالت لسةل معل  رةأةنع أمعمنةع فنط، ل   هل أنه ال ح عل للن ف لرة  المةيت يلكة

ة  للحلةي  أن ةةًا، فعاللمة ا  فةم ةأ ةه فةم اسةمرمع   للى أننةع كعنةت ممةي  ل كةةه ليقةت مرة لل يأنةه ميصو
الرعلل مطليل فنعك  ينقةل ينقكة ا  لع انغمةعف فةم محلةب الرةعللل لة  ثةي يمة  الةة  للةى مسةعفالمه 

( فنةةع يف ةما المةةةال إلةةى ااةضلل يمةمةةا الةةةيح إلةةى 7:19  ه فةةم  ( ية 99-12:2المةةى قعلنةةع فةةم  
 ا يل

ثةةي إنسةةعل كةةعل حةةعئةًا  مةةي   لحةة  لةةل طة ةة  ال ةةةح يالسةةرع ل، يلةةال  نمةة  كعمةةه قةة   قةةيله فةةم لرةةض  ل  
نغمةعف فةم لةال الرةعللل يلكنةه انةه كةعل  لحة  لم  ةب ااح عل نغمب ال ةعف يفةم لرةض ااح ةعل ةيح اإل

( يفلنسةةما نمةةعل اامةةة كلةةهل إمةة  ا  ياح ةةه يصةةع عه ال 12:19ة ةة  ال ةةةح الحن نةةم  ميصةة  أن ةةةًا لط
( 11:19ثاا ثي اإلنسعل كلةهي ينمة  إ معنةه فةم نلةي  الةن ف يأل ن ةف اإلنسةعل ل سةت كةن ف اللن مةب  

 ال ا   حأة ك  لم  إلى ال  نينب للى ك  ن م إل كعل ن ةًا أي قةًاي
ا السةة ة  حكةةم نلةامةةه كنةةعطئ معئةةل فنةة  نعنةةا لرةةض آ ةةعت قعلنةةع فةةم فمةةةل إاا فنمنةةع أل سةةل معل فةةم ثةةا له 

 نطع عه لنمةلنع للى أن سنع؟! ثاا ف ه نطيةل كل ةل ل  نط بل
ثاه لل ال ن ع لمرنى أننع فعن ب يزائلب فع نمرل  ينممس  لنعل ثاه ثم النغمب المكةةةل فةم باطل األباطيل:  -1

يال محلةةةيا الرةةةعلل يال ااقةةة عا المةةةم فةةةم الرةةةعلللل يالرةةةعلل  مأةةةم  سةةة ة المعمرةةةب ي نعللنةةةع فةةةم الرنةةة  الم  ةةة 
ل امةةأل، يمةةو  1111  اللةاات يمةزيج ( أي أل المل  الحك ل الغنم الاي مةل كة17-12:9 ي1يقنيمه  

م نع كعثمع للى ن ةف الملة أل يلنة  إللع ل اايثعل، يالملم ا الطعثة اللمي  حل ل المس ح، الن  ف الره ل، 
( يإل مرةةيج أف لةةه لنأةة ل 11:7صةةل9الل كث ةةةل  ع معل لنةةاه الحكمةةب لرةة  أل سةةنط يأ لةةه ا  لةةميصةة  سةةل

(ل يميص  لنع  يحنع لمعمعمه 92،  92،  11،  11:11م 1النعف يلأةلعت لنى آ لي يمحن   ثاا فم  
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لمةب، فعإلنسةعل المنةع يمع  لعمنةع يلةل مةنغص ح عمةه لكة  نمعئمنةع المف أالنع ئب  يل أل  نملة النط ب للةامنع ي 
 (12:9كي1الةيحم  حكل فم ك  قئ لل  

سةة ة المعمرةةب ثةةي مةةل ااسةة عة القةةرة ب يالحكم ةةب، يمةةل أسةة عة الزثةة  يالنسةة  فةةم الكمةةعل المنةة ف،  نةةةأه  -2
اإلنسعل ف قرة للطعل ثاا الرعلل يمع ف ه مل مما المس ل للعةامه مح  للى الميلب ياالنسحع  يمثلت أل 

 لل ا   مرلل  اإلنسعل لي لعش لر  اً 
يسل معل كةعل لةه نيلةعل مةل الحكمةبل اايلةى كعنةت ميثيلةب لةه ممعنةًع مةل ا  يالثعن ةب حصة  لل نةع نم مةب  -2

سةةنيطه يق عمةةه يممعةلةةه المفلمةةب فةةم ح عمةةه يمةةل الممكةةل أل  سةةم    كةة  إنسةةعل مةةل سةةل معل ف ممنةةا لةةل 
ل الحكمةةب اإللن ةةب المةةم حصةة  لل نةةع الل ثةةاا الطة ةة ل ينعحةةه أأانملةةعة طة ةة  النط ةةب ي ةةة ح ن سةةه مةةل 

،  12:19سل معل ممعنًع فم أي  طة نه كعنت مةق ه لمع ميص  إل ه فم ننع ةب طة نةه يثةاا مةع سةمله فةم  
(ل يلكنةةه لعنةة  يمةةةل لن سةةه يمةةعلول يمرةةل يأةة  الطة ةة  كث ةةةًا يلكةةل مةةةاحل ا  أ ةكمةةه فمةةعل، فلمةةعاا 11

ال نأةةمل أن سةةنع فلةلمةةع ال مكةةيل لنةةع فةصةةب للميلةةب مثةة   نةةعطة أي إنسةةعل ل مةةةل طة ةة  النط ةةب، نحةةل 
سةةل معلل يلةةنعحه أننةةع حصةةلنع للةةى الةةةيح النةة ف، ةيح الحكمةةب ممعنةةًع فةةم سةةة الم ةةةيل يثةةي  قةةن  لنةةع 
للطعل طة   النط بل ي ع ل ت سل معل كعل قة  طلةل طنةعةل يننةعيل مةا الحكمةب، ف ةم ثةاه الحعلةب مةع كةعل 

ل لمةاةل فةم ح عمةه، يلرةعش سةر  ًا فةحةًع لطنعةمةه ليأةًع لةل مع  ل ا ، يال معلو حمعج لإسل معل ق  سنط يال 
ل ميأي  ميلمه ثي ممة  مصةية قنصةم ملنةى للةى قةي  أأل  ه  معئنًع  لح  لل طة   السرع ل، ل  

( يلكةةل الكمةةعل المنةة ف لةةل  ةةاكة 12،  11:7صةةل9ا  أنةةه إل مرةةيج سةة ف له يأنةةه لةةل  نةةز  ةحممةةه منةةه  
يالة  ل نةع   ، أل سةل معل مةعل لةل نطع ةعه يمةة  أمعمةه لعمةب اسةم نعل كل ةةل لنصةيص أل  مةهصةاحب 

ك  إنسعل مل أل  سل  فم طة   النط ب فلل  كيل منةع مةل ثةي أقةيى يأحكةل مةل سةل معل، فةهل كةعل أمةة 
نعص ن سه مح  ق  فلعايلى أ ةًع مناةع سة كيل أمةة نةعص ن سةه مقةكي  ف ةه لةي  نة  مةل ثةاا اللةعل، 

 أي أل  مةل لن سه طة   النط بل
إل كعل س ة المعمرب ق  ةكز للى معك   لطعل الرعلل لك  ملاامه، فهنه فم ن ف اليقت  يأح أل كة  مةع  -7

صنره ا  حسل يةائال يلكل لل نع أل ن نل أنه لل نع أل نر ش فم الرعلل نسمرمله يلكل ال  س طة لل نةع، 
 ننقةغ  لنل نةب ا  لةل ا  ن سةه، فمةل  نقةغ  لعلرةعلل فنةط س سةما فع  ثي ثة فنع يلة ف نل نمةه، لل نةع أال

الصةةيت المن ةة  ي ةةع غلةةم فةةم ثةةاه الل لةةب مفنةةا ن سةة  فنةةاه المةةم ألةة  منع لمةةل مكةةيليل يليأةةًع لةةل أل 
ننقةةغ  لعلرةةعلل  كقةة  لنةةع السةة ة أل ا  يحةة ه ثةةي مصةة ة القةةلا يالسةةرع ل يلةة ف الرةةعللل لةةال  ةكةةز السةة ة 

مةل فم الس ة ل ثلت أنه ال قئ فم الرعلل قع ة أل  نل اإلنسعل قلرًع حن ن ًع 27ي فية ت للى كلمب يلعط 
أي سرع ل مطلنبل الرعلل فم ح  اامه م ة  يحسةل إا ثةي نل نةب ا ل يلكةل إاا قةيةل أةيا مصةلعح  الرةعلل( 

ئة  كعللنةعة، يمننةع اسةل ثعل ة  أي مأةمح  يزا hebelلعلقمف  ا ( فنةي ال قةئل يكلمةب لعطة  لعلرلة ةب 
نرقةمه أل  نةلض للةم نسةمب ثةياا أيسل معل ن سه فسةة كلمةب لعطة  يقةع  قةلض الةة ح فنة   مكةل النسةعل 

فمةل قل لب مل الزمل ل فن  نممس  لمع ثي زائ  ينمة  ا  اال يل الرعلل كله  رمز لل منة  ل أي نةي  مةل 
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لمةم لنةع صةيةل ا  لةل مقةلا إال لعاصة  القلا لإلنسعل ال انلم الاي ثي للى صةيةل ا  نعلنةهل فةعلن ف ا
ةةىا لنةةع كةة  ااةأةة عت مةةع لةةل ملمنةةم لعلسةةمعيي اامةةهل الرةةعلل  أي ا  اامةةهل يالةةن ف سةةمعي ب فلةةل مقةةلا لةةي أ لطأل
حسل يم   يلكننع نسئ اسمن امه لن مع نمر  منه ث فًع فم اامه، أي نهةل ح عمنةع اليقم ةب كعننةع أل  ةبل إاًا 

أ ةعل ينسةمة ح فةم  2الرعلل ل  فم م عث منع المنحةفةبل يلةال  طلةل ا  أل نرمة  المقكلب ل ست فم طل رب 
ال يل السعلا لناكة أننع ننممم إلى السمعا يأننع سننطل  للسمعا، ف يل السلت لطلب لةل الرمة  ي ةيل للةع ل 

 لناكة ا ل
مةك ز الس ة للى الميت  عمم مل المنطل  السعل ، فني ال لنمطلا إلةى الح ةعل لمنهةعة مهلةل يلكةل لمةم ةا  -8

 قليلنع يمقعلةنع إلى مع يةاا الميتل
 
 لمن يوجه هذا السفر: -9

ةةه السةة ة لإلنسةةعل الطل رةةم ، لكةة  إنسةةعل محةةت القةةمف، يلةة ف  أى مةةل لةةل مرمةة  ف ةةه النرمةةب لمةة  المم  ةة (  ي مو
يال  حمى   ة  اإلنسعل الطل رةم الةاي  نةمل لعلرةعلل، أل  ل م  ه(  الاى سكل ف ه الةيح الن ف لةيحملإلنسعل ا

الرعلل ث فةه يةمةعفه ثةي لةعلل لعطة ، ف سةرى ل مة  طة ة  ا  ي مة  أل ا  مصة ة غنةعه يقةلره ف حلةه، ثةي لهةب 
نمةةع اسةةمن ل مرل ةةة ألةةيث ل لمل ةةب للميلةةب لكةة  إنسةةعل، لةةال  لةةل  سةةمن ل السةة ة مرل ةةة  نةةيه النةةعص لقةةرل  ا  يار
صةطعح محةت القةمف مكةةة  لةه لكة  الرةعللل يار مةةلل يثةي  قة ة لمم ةا لنةم 92النعص لع  كنعل  لكة  اللقةة يار

اللقةل ياصطعح محت القمف ثةي مةع للةة لنةه الرنة  الم  ة  لنيلةه يالرةعلليل يمةل ثةل محةت القةمف  يالقةمف 
الرعللل أمع قرل ا  الاي إمح  لعلمس ح قمف اللة ثةل فةي  القةمف  الل( ؟ ثل ك  اللقة فممق ة للممعةل ياا

(ل يالمعئكب مثًع ثل فم لةعلل فةي  القةمف  رملةيل للةال يلةع 2:9فلن  أملسنل المس ح إلننل فم السمعئ عت  أ 
اللل اا مرل، يلعلنسلب لقرل ا  فنل فم لزاا يسعل يفةح كثمة للةيح الن ف الاي ف نل، يثاا مع  رةز نل يسةط

يلن ف الم نيل ممكةة كلمب محت السمعا يكلمب للى ااةض إقعةل لك  إنسةعل فةم الرةعلل يلكةل قةرل ا   صة ة 
لةةل   ال  نأةةا لقةةنيات مسةة ه  ااةض إ(، يكةة  91:7ثةةي ن سةةه سةةمعا ح ةة   نةةعل ملكةةيت ا  فةةم  انلةةه  لةةي

 إقعةل للمس ( ل   ةم ا في  قنيامه الزمن بل
كةةعل حسةةل مةة ًال يلكةةل لرةةل ا  ااةض لسةةلل النط ةةبل يثةةاا السةة ة الةةاي نكمقةة  ف ةةه ا  نلةة  الرةةعلل ف -11

ل ل ةاحب اإلنسعل لك  يس لب لعلم ب   سة نمعئج ثاه اللرنبل يكعنت النط ب ثم إن صع  لل ا ل يالس ة 
، كمةع قةع   كق  م ل م عثب الح عل نعةج  ائةل محلةب ا  ينرممةه ي مأةح أنةه ال قةلا نةعةج  ائةةل محلةب ا 

(ل يمنمع مرل اإلنسةعل فةم لملةه لةل  مة  12:1الس   المس ح يمل  قةل مل ثاا المعا  رطش أ أًعي   ي
قلرًع، يثاا ل ف مرنعه أل ا   ة   أل  حطل إمكعن عمنع اللقة ب ل  ثي  ة   أل  ن سنع ي كملنع لةعل  قةمة  

فةةم الرمةة  مةةا لل ةة   فةةم كةة  لمةة   فةةم الرمةة  مرنةةع، كمةةع نصةةلم فةةم أيقةة ب المسةةعفة ل ياقةةمة   ةةع ةل
صةةةعلحي يكمةةةع  لةةةعة  الكةةةعثل القةةةرل لنةةة  إنصةةةةافنل لنيلةةةه يمحلةةةب ا  ا ل ينرمةةةب االلةةةل اليح ةةة  يقةةةةكب 

( يلكل مقكلب اإلنسعل أنه  ة   أل  مك  للى اامه 11:12كي9يميثلب يلط ب الةيح الن ف مكيل مركلي  
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ثةةاا   صةةله لةةل ا  ف قةةرة لرةة ل ةاحةةب ي حطةةل ح عمةةه فةةم كلة ةةعا ي رمةةل لاامةةه نعسةةلًع كةة  ال أةة  لاامةةه ي 
 ي  س  إمكعن عمهل

سةل معل إفمةةمح السةة ة لعنملةةعةه أل الح ةةعل لعطلةب يمةةع ال عئةة ل مةةل مرةةل اإلنسةعلل يثةةي  نمةةمل السةة ة ل ليمةةه   -11
(ل فنعصةب السة ة أل الح ةعل لملةاامنع 11،  12:19لك  ياح  أل  منم ا  ي ح ه يصع عه فننع    نينةب  

يامنةةةع يحكممنةةةع اللقةةةة ب لمرةةةز  لةةةل ا  إنمةةةع ثةةةم للةةة ، أي لعطلةةةبل يال نةةةةى أل سةةةل معل  منةةةا المممةةةا يثة 
(ل يلكةل سةل معل  ةةى أل  كةيل كة  9،  1:2(، ل  ثي أ  اللن   12:8،  99:2لملاات الح عل يةاما  

ح نمةةع  صةة ة  قةةئ لمرنةة  يفةةم منعفةةب ا ، فعلرةةعلل يسةة لب  هنةةة ا  لنةةع صةةعحه يمحلمةةه لإلنسةةعل، يلكةةل
 الرعلل ث فًع لإلنسعل  نقغ  له لل ا   ص ة الرعلل لعطًعل

 عالقة سفر الجامعة بسفري األمثال ونشيد األناشيد -11
 سفر النشيد سفر الجامعة سفر األمثال

نةةةةةةةةى سةةةةةةةل معل فةةةةةةةم قمةةةةةةةب  -1
 حكممهل

نةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةلي  اإلنسةةةةةةةةةةةعل  -9
 لحكمب يفم ني  ا ل

معحهةةةعت سةةةل معل نةةةع   -2
 ح عمهل

نةةةةةةةى سةةةةةةل معل فةةةةةةم  -1
 قمب ميلمهل

 كقةةة  ثةةةاا السةةة ة  -9
 حن نب ثاا الرعللل

نلةةةةةةةةةل سةةةةةةةةل معل أل  -2
نم مةةةةةةةةةةةةةب النط ةةةةةةةةةةةةةب 

 قنعال

نةةةةةةةى سةةةةةةل معل فةةةةةةم  -1
 قمب محلمهل

ثةةةةاا السةةةة ة منعمةةةةعل  -9
 حل  ل

لةةةةةةةةال الرعقةةةةةةةةب فةةةةةةةةم  -2
 محلب ما ا ل

 
 ينةى فم مطية ااس عة الثعثب مةاح  منمل ب مة لنع سل معل فم ةحلب لمةه ينلةامهل

كمب لم لب فكمل س ة اامثع ، يلكننةع نمة  سةل معل  سةنط كمةع سةنط الكةعةيل ل المملةيا ألطى ا  لسل معل ح لأ 
حكمب يمرةفب  ثي ممليا ل ينًع ةمةزًا لمرةفمةه(ل يمةل ثنةع نةةى أل الحكمةب يحة ثع ل سةت كعف ةبل أمةع السة ةاف ل 

ي القةة عط ل ال ةمةةعا المةع  المملةةيا حلةًع نعة ةةًع فلةةل  سةنط مةةننل أحة ل يلكةةل ل نمةةع أل المعئكةب المةةم سةنطت أ
لنةل فةةم ميلةةب، نمة  سةةل معل فةةم سة ةي المعمرةةب يالنقةة   فةم مةاحةة  ميلمةةهل يالحةه أنةةه ق ةة  لةل المرةفةةب الرلةةل 

 (ل8:12كي1(ل لكل لل المحلب ق   المحلب ال مسنط أل ًا  1:8كي1 ن خ  
النط ةةب ال منةةمج فةةم سةة ة المعمرةةب  كقةة  سةةل معل حن نةةب ثةةاا الرةةعلل لرةة  أل انملةةةه نلةةةل قنصةة ب ييمةة  أل  لل 

غ ة القنعال ي لع ك  ياح  للميلب يالةمي  إلى ا ل انه اكمق  لطعل ثاه الح علل يغلةل للةى ثةاا السة ة 
 نغمب ال عف فني كعل فم مةحلب الق  فم غ ةال ا ، كعل لل  كمق  لر  محلب ا  الغعفةلل

حلةةب ا  الغةةعفةل لةةال   لةة أ سةة ة النقةة   فةةم سةة ة النقةة   نمةة  منعمةةعل الحةةل مةةا ا  لرةة  أل اكمقةة  سةةل معل م لج 
لني  سل معل يل نللنم لنلعت فمه ال حل  أط ل مل النمةي يثاا مع صنره ألي االلل الأع  إا يقةا للةى 

 (ل ينم  فم ثاا الس ة سل معل ممممرًع للةكعت حعيل ثاه المحلبل91:12لننه يقلله  لي
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أمع الاي نةاه فم يةي  س ة النق   يةاا سة ة المعمرةب، نةةى س ة المعمرب ل يل س ة النق   ق    لي لل عفل  ل  
مكةةعمًع حن ن ةةًع، نةةةى النمةةي فةةم ح ةةعل المعئةةل يك ةة  ممحةةي  الميلةةب إلةةى فةةةح حن نةةم فعلةةا ل  زةلةةيل لعلةة مي  

( نةةةى الطة ةة  الملةةيكم، طة ةة  الحةةل اإللنةةم  يل االةملةةع  لةةعمية الرةةعلل 2:192 حصةة يل لعاللمنةةعج  مةةز
 زنبلالم ةحب أي المح

الل النط ةب لةي قةةة ألن  كعل سل معل فم حكممه قع ةًا أل  نملة أفةاح ثاا الحل اإللنم  يل أل  ممعز مةاةل  له 
 أياًل أل ال  نملة ح عل النط بل يثاا ثي مع ح     لل

مةةع سةة ة أ سةة ة المعمرةةب ثةةي  لةةيل لعنرةةزا  لةةل الرةةعلل اا ثةةي لعطةة    كمةةع كعنةةت الن مةةب فةةم ح ةةعل الةةةاث ل (ل لي 
نسعل لل المممما  يل ال  كيل نرزا  اإلار ي  ي قةكب حل يفةح ما ا  لأ    ف نعهة المالح فم ح عمه ،النق

 فناا  ني ه لل عفل  ،مممرًع لح عل قةكب يحل ما ا 
سةليل ا  يال فكةةه يمةع زا   هةل أنسةعل لةل   نةل  قة ة إل يوبأفل مسلسع ةائرع لعس عة القةرة بلللل نةى ا  لز 

ل  ةب، لةال    له فم لطع ع ا  المع  ب ل نمةع ا   طلةل كمعلةه حمةم  كةيل لةه نصة ل فةم اال لعمب حل اأ
( ثنةةةةع الةةةةن ف ممسةةةةعا  لمةةةةعاا  ةةةةع  11: 9فةةةةع يل مةةةةامة للةةةةم ا  حةةةة ل لةةةة أ ا   كملةةةةه لصةةةةل ل االةةةةل  لةةةةل 

ا الةةةن ف نةةةي ف نةةع انسةةعل لةةة أ طة ةة  الكمةةع  يصةةعةت لةةه قةةةةكب صةةعل مةةا ا  يثنةةع نسةةم .والمزاميرررةلللل
معلةعت لة   رط نةع إالل المةم مرةعنم مننةع ل يالةةيح النة ف ال  مةة   الةن ف لةع امقمكم   الاي لةفمه مل ا

حسةةةعف لةةةعل ا  س سةةةمم ل فمقةةةكة لةةةال  فكث ةةةة مةةةل المزام ةةةة ملةةة أ لعلقةةةكيى يمنمنةةةم لعلقةةةكة يالمسةةةل حلللل إ
كمسعل الحكمب ل ثنع الن ف مع لع ت ممامة إ نةي ف نع نم مب القةكب ما ا  ينم مب الصعل ، يثم واالمثال

للةةى ا  ل يمثةة  ثةةاه الةةن ف المةةم مصةةلم يال ممةةامة للةةم ا  ال لةة  يسةةممملئ مةةل الةةةيح النةة ف، يثةةي ةيح 
ل ثةاا الرةعلل لعطة  فمةا النمةي ياإلمةمعا مةل الةةيح النة ف أنةةى ف نةع قمةب الحكمةب، ي  والجامعرةالحكمب ل لللل

مميمةع المم ةا  النشريد نةه لعطة  لللل ي ةعمم أ مح اال ل يم ة  م عثةب ثةاا الرةعلل ي مم مح الحياف الةيح ب فمن
ن محةت االة ل للةى محلةب ا  ، لة  سةكل الةةيح إكرعقب حل ل ل الن ف الرةةيف يلة سةنع المسة ح ل يثنةع 

حةةل ل ملةةع   الةةن ف لة سةةنع حلةةع لأ( يالنم مةةب  11:   2كةةي 9+  2:  2النةة ف محلةةب ا  فةةم النلةةل   ةي 
  فمني  ي مل س  صلنع لل محلب المس حلللل ي

 ل ( 22 – 22:  8 ةي 
مع يص  ال ه سل معل فم ثاا الم ةج ، نصيصع لعقب الحل فم س ة النق    رطم قرية قي ع لعسمحعلب ثع  

 -يلكل لل  اكة الكمعل ثاا : ثاه الن فل
 ال ةصب يال  ميت قل  أل  ميل ل فسل معل كعل له فةصب للميلب فن   أمل أى إنسعل أل مكيل له ثاه (1
حمى  كم  ك  إنسعل نعصه لني  يةل ل ، فهل كعل سل معل الحك ل ق  سنط فمعاا لل أٍى منع ينحل  (9

 أق  حكمب منه ل
 لناا ن نل أنه إاا أغ   الكمعل لل اكة قئ فني  ة   أل  ني  قئ منل  مل اإلنملعه ياإللم عت له ل (2
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 لح  لل سلل لك  قئ   لسي  الحك ل الممسعئ  لل ك  قئ ، يالاى نعحه فى ثاا الس ة سل معل ال* 
 ح   أمعمه ، ينم ه  ميص  إلمعلعت لل لرض ااسئلب ي  ق  كث ةا فى اللرض ا نة ، ثل  ةى لرض 

  كة ي حعي  أل  م  ة  مننا لك  ح   أمعمه ل يالحن نب اإلمعلعت لهسمنعةل إلن ب ل يثاا ثي حع  ك  إنسعل 
، يلمعاا كعنت ل ي مل أل ل نرمة  لعل مع  مةى حيلنع مل أح ا   سمح   للى اإلنسعل فنمنع أننع  مل أ

( ل قع  أح ثل مل  حعي  أل   نل ك  قئ 22 – 22:  11نرمة  لهةم ع  حكمب ا  لل أفنعمنع اللقة ب  ةي
ا الس ة قغله ميأي  يسل معل مثًع فى ثا  كيل كعلنملب المى مطلل يأا ك  مرليمعت اإلنمةنت فى لنلنع ل

سرع ل اإلنسعل يأالمه ل نمع  ةاه لة ئع ال  سمح  ثاه ااالل ، ل نمع الهعلل مسمة ح ، يكعل ثاا ثي مسعف  ك  
 ال عس ب ل  يك  إنسعل ، يةلمع لل نع أل نني  لمياأا ما  ان ع  النلى

 97:  8    وكنت متحيرا من الرؤيا وال فاهملللليأنع  ان ع  أر ت ينحلت أ عمع
 -: يلكل فى حكمنع للى اامية فلنأا أمعل ل يننع أمةال ل  ن عل

      . نل  اللقة انه  حلنلمحب للبشر ،  خيراتأن اهلل صانع ( 1
ل(91 : 11ةي  ن ل للى قةاة   ال لال  ،   اهلل ال يخطئ( 9
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

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

سل سل معل ثي يسعليل يفنمنع مرنى كلمب المعمرب، يلكل ثي أن ى إثي سل معل المل ل يمرنى = كالم الجامعة
 سه سعمًع يثي فم حزل يقل ، سمه، فعلنط ب المم لعقنع فمةل طي لب حطمت سعمه ال انلم فك    سمى نإ

ل  ثي ملل الممعلل لن سه يلمملكمهل ياسمن ل اسل المعمرب ال ا  أمه لر  ميلمه لكن سمه المعمرب، يثي 
لل ال  إ[  يلخ ن سه أل 1ثي  اكة لنيمه ل اي  لسلل ل ]= ابن داود الملك ره لنلةامه ك  الكن سب المعمربل 

نحة  ] = في أورشليم[ ل لر  فم ن سه الةمعا أنه كمع قل  ا  ميلب  اي  س نل  ميلمهل 9الن  ف الره ل ق  معه يار
ثاه أ أًع ميل خ لن سه فني لنط مه أنطع فم ح  أيةقل ل م  نب ا  يالمم أقعمه ا  ملكًع للى قرله ف نع لر  أل 

 أحسل إل ه يأحله، يصعة ق يل س ئب لقرلنعل
 

 " َقاَل اْلَجاِمَعُة: َباِطُل اأَلَباِطيِل، اْلُكلُّ َباِطٌل. َباِطُل اأَلَباِطيِل،1" -(:1آية )
مرنعثع لنعة أي قئ فعنم، أي نسمبل كعنه  قله الرعلل لنسمب منةج مل فل  hebelلعط = = باطل األباطيل

 اإلنسعل أي لنعة  هنة قل ًع ثل  أمح ل يقيله لعط  االعط   ثي للمق    أي ألهل االعط   مث  قيله نق  
اانعق   لمرنى أحلى اانعق  ل يكلمب لعط  مق ة ال الرعلل زمنى لعلة يلع م يى للى الم ى اال يل يالرعلل 
ثي لعط  إاا كعل اإلنسعل فم اسمن امه للرعلل لر  ًا لل ا ، يلي لل  كل ثنع  ح عل فم الرعلل ا نة لكعنت 

ي إسعال اسمن ال اإلنسعل لهل يالح عل الةيح ب ما ا  (ل يمع مر  الرعلل لعط  ث17:82ح عمنع ل ل يال قئ  مز
يثاا ال  منا مل أل نسمن ل الرعلل يلكل ال  ،ال ممطلل كةاث ب الرعلل ل  حل السمعا يالممما لع  المقلا للن ف

 ة   كيل ثي ث فنع يقنيمنعل ل  ال  كيل ثي محية م ك ةنع، فلي إنقغلنع ف ه يله لل ن ة  ا  السمعيي، يلكم ن
ا  السمعيي لل نع أل ننةل أياًل مل الرعللل لمعاا؟ ا  نل  الرعلل حسل يصعلح، يلكل اإلنسعل يق  فس  اثنه 
يطل رمه يلص ةمه ال انل ب أسعا النهة للرعلل يأسعا اسمن امه فصعة لعطًعل ا  نل  الرعلل نع مًع لإلنسعل 

م  اللعط  ياافكعة الممقعمنبل فعلرعلل ل ف قةًا فم ن سه فحي  اإلنسعل ن سه نع مًع للرعلل، يصعة  سرى للم
 يلكل اسمن ال اإلنسعل  حي  القئ إلى ن ة أي إلى قةل

 
 " َما اْلَفاِئَدُة ِلإِلْنَساِن ِمْن ُكلِّ َتَعِبِه الَِّذي َيْتَعُبُه َتْحَت الشَّْمِس؟3" -(:3آية )

ما الفائدة   ثنع  منعقض ما ثاه ا  ب، ح ل  ني  ( يفم ك  مرل من ربي فن92:11سل  سل معل يقع  فم  أل
قطرًع ال  يم  منعقض لمل   نل غةض الس ةل ف م س ة اامثع   كلل الكسعل ل محة   لإلنسان من كل تعبه؟!

ي رم  ي ممن ، يثنع  كلل مل  رم  ي ممن  يثي  هل أنه س ر ش لألل ، ي ني  لمث  ثاا، أنت لل منم ا لك  مع 
أي فم ثاا الرعلل لر  ميم ، ك  مكعسل  المع  ب  ثةيل يلهمب لل ( لل من ر  لر  ميم   مستحت الشمرم  
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لل إل لل  كل ث ف  فم ك  مع مرم  مم  ا ل فلنرم  ينكسل يث فنع مم  ا ل فعنع الل  يسعميت يس عمم 
نع ال يم ب لل  قلا الن ف مع لل الحسعلل يالمكعسل المع  ب ل ست  ائمب يال مرط نع اللال الحن ن بل فمرلنع فم ح عم

مكل لنع ملسمنع ال يم ب ما ا  ينطلل أل  رم  ةيحه الن يف ف نع ي قمة  مرنع فم ك  لم ل يثاه ثم أثم ب 
 أ عل يال يل السعلا ثي   لناكة أل  منع ينةمعح فم لعقمنع لع ل  2يص ب ح ه السلت، نرم  

 
َوالشَّْمُس ُتْشِرُق، َوالشَّْمُس َتْغُرُب، 5ْوٌر َيِجيُء، َواأَلْرُض َقاِئَمٌة ِإَلى اأَلَبِد. َدْوٌر َيْمِضي َودَ 4" -(:11-4اآليات )

َلى 6َوُتْسِرُع ِإَلى َمْوِضِعَها َحْيُث ُتْشِرُق.  يُح َتْذَهُب ِإَلى اْلَجُنوِب، َوَتُدوُر ِإَلى الشََّماِل. َتْذَهُب َداِئَرًة َدَورَاًنا، َواِ  اَلرِّ
يُح. َمَدارَا ُكلُّ اأَلْنَهاِر َتْجِري ِإَلى اْلَبْحِر، َواْلَبْحُر َلْيَس ِبَمآلَن. ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َجَرْت ِمْنُه اأَلْنَهاُر 7ِتَها َتْرجُع الرِّ

. اْلَعْيُن اَل َتْشَبُع ِمَن النََّظِر، ُكلُّ اْلَكاَلِم َيْقُصُر. اَل َيْسَتِطيُع اإِلْنَساُن َأْن ُيْخِبَر ِبالْ 8ِإَلى ُهَناَك َتْذَهُب رَاِجَعًة.  ُكلِّ
َما َكاَن َفُهَو َما َيُكوُن، َوالَِّذي ُصِنَع َفُهَو الَِّذي ُيْصَنُع، َفَلْيَس َتْحَت الشَّْمِس َجِديٌد. 9َواأُلُذُن اَل َتْمَتِلُئ ِمَن السَّْمِع. 

َلْيَس ِذْكٌر 11َفُهَو ُمْنُذ َزَماٍن َكاَن ِفي الدُُّهوِر الَِّتي َكاَنْت َقْبَلَنا. !« اْنُظْر. هَذا َجِديدٌ »ِإْن ُوِجَد َشْيٌء ُيَقاُل َعْنُه: 11
ِليَن. َواآلِخُروَن َأْيًضا الَِّذيَن َسَيُكوُنوَن، اَل َيُكوُن َلُهْم ِذْكٌر ِعْنَد الَِّذيَن َيُكوُنوَن َبْعَدُهْم.  "ِلأَلوَّ

 -  أل الك  لعط  ياامثلب: ن ل المعمرب أمثلب ياقر ب مل الطل رب مفك
( ال 1   ( ثم مرمز لل إقلع  النللل2     ل( الح عل الزمن ب طل رمنع ممغ ةل 9( قصة الح عل الزمن بل   1

 ( ك  مع  نعله اإلنسعل حمى مل كةامب أي قنةل  مح ه الزمل لعلنس علل2 ل    م    لح  فم الح عل
ااةأ ب قص ةل للغع ب، فم    ر ش ثل  نمنم ل عمم محله م    ( نةى أل فمةل اسمممعلنع لعامية1ف م آ ب  

أي لم ل طي لب مسممة حمى ال يل الاي = األبد إلىآنة، نحل لنعة  هنة قل ًع ثل  أمح ل يالحه قيله 
سمحمة  ف ه ااةض، ينعحه م عثب اإلنسعل، فني  اثل سة رًع ل نمع ااةض المع  ب قعئمب ال ماثلل يفم 

يالة ح معمم ثل منم م ثل مري   ،(: نم  ثنع   يةات للطل رب فعلقمف مقة  يمغةل ثل مري  لمقة 7-2ا  عت  
يثكاا، ثم منم م مل مكعل لمهنة فم مكعل آنة، ممحة  فم م اةات مر نب، يأ أًع الم عه ممحة  إا مملنة 

ر ب حيلنع ممغ ة، يلكل ل نمع فمص ة س حلًع ثل مطةًا فعننعةًا يمري  لللحعة لمملنة مل م   ل فعلهةي  الطل 
الهياثة الطل ر ب منم م لمعمم يمهنة ثعن ب فعإلنسعل  نم م لعلميت يال  هنة ثعن بل فحعلمه أسيأ يأأر  مل 
الطل رب  ثاا مل نعح ب الصيةل الةاثنب، يلكل ةلمع محم  ثاه الصيةل ةمعًا فم الن عمب، فها  نم م اإلنسعل 

الن عمب، يلكل ثاا اإل معل لل  كل ياأحًع ممعل اليأيح فم الرن  الن  ل( ين نل لعلميت فهنه س هنة ثعن ب لر  
أ أًع مل صيةل المغ ة فم الرعلل حيلنع ياأطةاله، أنه لعلل مأطةل فن  نممس  له؟ يال اإلنسعل  اثل يال 

 حممنع لمنلص ل رط نع ح عل أل  بلإ ري  
م ا ااق عا مةثنبي أي ك  قئ ممرل ي نصة لل إقلع  يفم مةممب أنةى يم= كل الكالم يقصر( 8يفم آ ب  

ال يستطيع اإلنسان أن النللل فعلن ف المنليقب للى صيةل ا  لل مقلا لعمية زمن ب فعن ب ل  ممليال مرلًعل 
فم مةممب أنةى يال  سمط ا إنسعل أل  رلة لننعيل يالم نيل أل سل معل  قرة لك  أحعس ف = يخبر بالكل

يثاا  أالمنل يل ل قلرنل يمرعنعمنل، فعلرعلل حيلنل  مغ ة ي ري  لكل االنسعل  ميت يال  ري  ،النعف يمرلنل ي 
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فك  مع فم الرعلل ال  رطم قلرًع، = العين ال تشبع من النظرقئ مفلل ، ل  ثل فم مرل ال  مكل المرل ة لنهل 
الحياف ال انل ب يالح عل ال انل بل ل   الحياف ال مقلا، فهاا كعنت الحياف ال مقلا مل الرعلل، فك    قلا الرعلل

الحياف مم  لر  يقت ممع مةاه، الن ف مطلل ا ل ق ئًع م   ًا يمقمن ه يلر  أل محص  لل ه مم  منه ثل مطلل 
الم    ثل مم ل يالركف فم السمعا، فس كيل قريةنع لعل ك  قئ م   ، أي ن ةح له يال نم  منه، يثاا مرنى 

+  2:11+ مز 17:2كي9(، أي ثم  ائمًع م   ل ي ائمًع مقلرب  ةاما 2:11م   ل  ةفأنه س كيل لنع مةن مب 
(ل اإلنسعل  سرى يةاا القلا مل اامية المع  ب يلكل القلا لل نم ه فم ثاا الرعللل 12:12+ إش 2:91ةف

مكعن عمه ممغ ة يلكل طل رمه يأحعس سه 11،  2يفم ا  عت   ي يافره ( نةى أل هةي  اإلنسعل النعةم ب يار
يغةائزه ملنم كمع ثم ال ممغ ة، ك  مع ثي محت القمف ال  قلره يال  م  ف ه م   ًا،  سما لل قئ م    

لرلب م   ل   ةح لنع ل قعئ  ثل  لن نع ي م  مننعل يكث ةًا مع  قرة  ف قمن ه ي  ةح له ثل  م  منه، كعلط    قمنم
اإلنسعل لعلحعمب إلى المم   ، ف طلل مع ثي م    لممة  أنه م    ي ةفض مع ثي ق  ل لممة  ق مه، ف مةي يةاا 

أمع الن ف المم  الم    كعلمي  عت الم   ل يالمرل ةات الم   ل يلكنه ال  حف لعإلكم عا يسة رًع مع  ري  للمل ل
مةملط لعلس   المس ح لة سًع لنع  ني ثع الةيح الن ف إلى المم    المسممة فم ال كة ال انلم، فع مقرة لمل  أي 

(ل يمث  ثاا  ح ع ممنلًع 9:19لل  ةييل مغ ةيا لل قكلكل لمم    أاثعنكلي لأمة، لال   طلل ليلف الةسي  
( نةى ك    نسى الرعلل اايل ل ينحل 11 ممسنع الق نينبل يفم  لعلةيح كمع فم السمعا يمث  ثاه الن ف ال

 سي  منسعنع اام ع  النع مب، فمعاا  نم ا اإلنسعل لي ةكز اثممعمه للى مال أنهعة النعفل
ل االنسعل ال نل  ق ئع م   ا ل   كمق  مع سل  ا  هل فكةل سل معل انه القئ م    ثم حن نب فهلميمع ف
 للنيي الطل رب المم نلننع ا ا   كمقنسعل اإل ،ينلنه 

 
ْهُت َقْلِبي ِللسَُّؤاِل َوالتَّْفِتيِش 13َأَنا اْلَجاِمَعُة ُكْنُت َمِلًكا َعَلى ِإْسرَاِئيَل ِفي ُأوُرَشِليَم. 11" -(:18-11اآليات ) َوَوجَّ

رََأْيُت ُكلَّ 14َجَعَلَها اهلُل ِلَبِني اْلَبَشِر ِلَيْعُنوا ِفيِه.  ِباْلِحْكَمِة َعْن ُكلِّ َما ُعِمَل َتْحَت السََّماَواِت. ُهَو َعَناٌء َرِديءٌ 
يِح.  َم، َوالنَّْقُص اَل ُيْمِكُن 15اأَلْعَماِل الَِّتي ُعِمَلْت َتْحَت الشَّْمِس َفِإَذا اْلُكلُّ َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ َاأَلْعَوُج اَل ُيْمِكُن َأْن ُيَقوَّ

َها َأَنا َقْد َعُظْمُت َواْزَدْدُت ِحْكَمًة َأْكَثَر ِمْن ُكلِّ َمْن َكاَن َقْبِلي َعَلى ُأوُرَشِليَم، »ْيُت َقْلِبي َقاِئاًل: َأَنا َناجَ 16َأْن ُيْجَبَر. 
ْهُت َقْلِبي ِلَمْعِرَفِة اْلِحْكَمِة َوِلَمْعِرَفِة ا17«. َوَقْد رََأى َقْلِبي َكِثيرًا ِمَن اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفةِ  ْلَحَماَقِة َواْلَجْهِل، َفَعَرْفُت َوَوجَّ

يِح.   "أَلنَّ ِفي َكْثَرِة اْلِحْكَمِة َكْثَرُة اْلَغمِّ، َوالَِّذي َيِزيُد ِعْلًما َيِزيُد ُحْزًنا.18َأنَّ هَذا َأْيًضا َقْبُض الرِّ
 ثنع نم  سل معل  ن ل لةثعن ل آنة ل إلثلعت أل الك  لعط 

( 19يفم   ل النعف أننع ف نع سرع ل لللقة يالركف صح ح مث  المرةفبل[ أق عا  ميث9نملعةه القنصم ]إ[ 1]
سمن ل ثاا ااسليل للمياأا لمرنى أنع غ ة إال ر  فم الرلة ب  رنم كنت يال أزا  ملكًع، يثي = كنت ملكاً 

مسمح  لناا المةكز فلر  سنيطم أنع ا ل لست سيى ياله  حاةكل مل سلي  ن ف الطة   الاي سلكمهل فما 
ينم معمرب أي معما ك  الحكمب يكينم ملكًع للى أيةقل ل فعنع سنطت يمراولتل يمع زا  حزنم أننم فم يقت ك

 سنيطم كنت ملكًع للى قرل ا  فم م  نب ا ل
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ثاا سلل ح ةل سل معل فم ثاا الس ة، فع  ألطعه حكمب، ثاا حن نم، يلكنه = وجهت قلبي للسؤال( 12يفم  
(  2:  1له    طلل أل  كق  له ا  لل أسئلمه،ي يمل  ريزه حكمب فل سع لللي   ا ليأًع لل أل  ةفا قل

أمن  ن سه يأمن  لنله لعإلن صع  لل ا ، ثي حعي  لعمعنب أل  رة  ي  ةف يثي مقني ًا له فم الكمعل 
مغ  حكممه لنمعحه فم لليل ال ن ع، يلكنه ليأًع لل ال ني  فم حياة ما ا  ياثل الحكمب السمعي ب اس

ال ن ي ب يللمه فم ح  مقكعت ال  نيى لن  اإلنسعل منمع إز ا ت مرةفمه للى الغيص ف نع، ل  كلمع مرم  
ز ا  غمه، أمع حكمب ا  فنم مكق  لل أر عمنع، لكننع منلنع ةمعًا فع ن عف يال  ف نع اكمق  أر ه يلمزه يار

ا لنم حكمب ا  فع قةكب للنية ما الهلمبل  يثي نغملل يلكل سل معل أ  سل له لسلل نط مه، فعلنط ب ممن
الل اإلنسعل يلحكممه اللقة ب الرم لب أثي ةأى = هو عناء ردئ جعلها اهلل لبني البشر ليعنوا فيهافم مرله قع  

 لل ةأي مع ال  ةاه اإلنسعل الرع ي فهكمعل يهل أل ا  نل  اإلنسعل ل معلل لنل ًع يمس  ًع ين س ًعل يالياقا أل ا 
سمن ال الرعلل يثاا إي أع  لال  إسعال  لل كعل نم مب لنط ب آ ل،ياا  نلننع لنر ش فم لعلل القنعا يالرنعا،

ل يقرت لل ه ن ف ا الل فع   رط ه سعمًع   ي   أفس  ح عمنع، يلكل مل  ح ع لمم  ا  نعهةًا للسمعا حمى يار
( لنممل 1 اف حيلت لم الرنيلب نعصًع(ل ينحل نح ع االل الرن  يمرز ب يفةح ال  نزله أح ل   ينسما فم الن

( لنع ةمعا فم نمعل 2( نع  فمةل ح عمنع للم االةض  ممل ا  منن منع    9(   11:  9لمع نلننع لنرمله   ا  
 ثاه الح عل ال ناثل للةاحب ثل المم  ل

من  ل قلا حن نم للن ف أي إصعح  ( ةأي سل معل لمز ك  اانقطب اللقة ب للى ااةض يلنمنع لل11يفم  
 يلعج الن ف  انل ًعل

م( 12يفم   لعلرمز لل اإلصعح، يثاا حن نم، لكل المس ح معا  ة  ثاا قرية م  = األعوج ال يمكن أن يقوَّ
كمق  سل معل ثنع أل اإلنسعل أليج ينعقص لسلل إل صلح مع لمزت اللقة ب لل حله يلل إصعحهل لن  

(: نةى سل معل فم حكممه 17،  12يفم   ب لقة ب منمع سمت يال مرةفب منمع إز ا تلنط مه، لل مكمله حكم
اللقة ب المم إز ا ت لل ك  إنسعل يأنه إنكل لم  ب للى ال ةاسب يالنةاال لز ع ل مرةفمه يحكممه يللمهل يلكنه 

 سرى إلى ثاا لر  ًا لل ا  فمرلل
غمًعل يمل المفك  أل ثاه ا  ب ل ست  ليل للمن ل يلكل  ( يم  أنه فم ز ع ل مرةفمه يحكممه إز ا 18يفم  

يكلمع  ،سل معل ثنع  رلل أل اإلنسعل الاي  رلل أكثة  معلل أكثة، فكلمع لةفنع لل النعف أكثة يلل آالمنل سنمعلل
مع يكلمع لةفنع حن نب قليلنع سنحمنة أن سنع، يكل ،لةفنع لل قةيةثل سنمعلل يكلمع لةفنع لل ن العمنل سنمعلل

كمق  منله السعل  يأنطعا إلة  اإلنسعل منله السعل  ينطع عه السعلنب س نم  مل ن سه، فكلمع إز ا  للمه 
قلعلهل يكلمع إز ا  للمه إز ا  احم عمه للمرةفب يمرطقه لعاكثة للمرةفب يلعل ك  مع  رةفه مع ثي إال ققيةل 

الل المم ح لب أمعل ثاا الكل النعئ  مل المقكعت ياايكلمع إز ا  اإلنسعل للمًع إز ا  إحسعسًع لعلرمز يقلب ال
ز ا ت حكممه س نعةل ل نه يل ل المنعا يس م  أل إ رمز لل حلنع لهمكعن عمه منمع إز ا ت حكممهل يكلمع 

ل ل  كلمع زا ت مرةفمنع الةيح ب إز ا  حزننع ىمع ال عئ ل مل ك  مرةفمي ني للللالميت س عمم ي سيى ل ننمع 
 محن   المثعل عت المم لةفنعثعل لرمزنع لل
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لميمًع ثي ال  نعمل الحكمب يالرلل يالمرةفب ل   رلل لل لمزثل لل محن   السرع ل يال ةح لللقةل ل  حمم 
قمصةت للم الم ا  ،   ن  إل إل لل  صعحلنع لقةل حل ما ا  يلكل إالمرليمعت الةيح ب ال مرطم فةحع 
ل ل يالكمعل المن ف لميمًع ال  حةمنع مل الرلل للى أال  حةمنع الرلل مل الكلة عا يمأ ا المرز عت ي ز ا  الغ

:  1ثي    اإلمكع  للى ا  يلقةل ا  المم مرطم سعمًع للن فل يالكمعل  ني  ي ثل  قرلم مل ل ل المرةفبي 
ق ةال  يح عل 2 ما ا  س رط ه سعمًع  ( فعلرعلل الره ل أي ال  لسي  لل  كيل سر  ًا إل لل  كل ق  سًعل فمل له لأل

  ي  لنله المةث  المك ي  مل اللح  يالك ل يس رط ه صلةًا للى مع س رةفه ي كمق ه مل أحزال يس رط ه ةمعًا 
فم أل ا  أعلط الك  ثي المس طة للى ااح ا  المأطةلب المم ال  سمط ا ثي أل  ألطنعل فننع  فة  ل ل 

 رم  ي لح  فم قةكب ما ا ل مل  رم  لعالن صع  لل ا  منمع  مل  لح  ي رم  مسمنًع لل ا  يل ل مل
زا ت حكممه فني مح ي ، يلكل مل  رم  فم قةكب ما ا   نطل  إلى الع مح ي  ب لال  مصلم الكن سب 

لمم  للى حكممه معلل يمرل إيال سل معل ل يأيق ب المسعفة لي  (قمة   ع ةل ما لل    فم ك  لم  صعلح إ
لثم ى فم ننع ب الس ةإلعحثًع إلى أل  يه   مي 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني

 
َذا هَذا َأْيًضا َباِطرٌل. «. َهُلمَّ َأْمَتِحُنَك ِباْلَفَرِح َفَتَرى َخْيرًا»ُقْلُت َأَنا ِفي َقْلِبي: 1" -(:3-1اآليات ) رْحِك ُقْلرُت: 1َواِ  ِللضَّ

ِباْلَخْمِر، َوَقْلِبي َيْلَهُج ِباْلِحْكَمِة، َوَأْن آُخرَذ ِاْفَتَكْرُت ِفي َقْلِبي َأْن ُأَعلَِّل َجَسِدي 3«. َماَذا َيْفَعُل؟»َوِلْلَفَرِح: « َمْجُنونٌ »
 "َياِتِهْم. ِباْلَحَماَقِة، َحتَّى َأَرى َما ُهَو اْلَخْيُر ِلَبِني اْلَبَشِر َحتَّى َيْفَعُلوُه َتْحَت السََّماَواِت ُمدََّة َأيَّاِم حَ 

قللةه   مصةل ًع، يالة  انةه مةعزا  فةم لحثةةه مةعزا  سةل معل  نةعمم قللةه ليأةًع لةل أل  ةفةا = قلرت أنرا فري قلبري
الرنلةةةم لر ةةة ًا لةةةل ةيح المنةةةيى، يمةةةعزا  فةةةم مةاحةةة  ح عمةةةه النعطئةةةب   ةةةمش لةةةل طة ةةة  السةةةرع لل يقةةة  ةأ نةةةعه فةةةم 
اإلصحعح المعأم  لح  لل سرع مه فم اللاات الرنل ب يالمرةفب يلل  مة ثعل يثنةع نمة ه  لحة  لةل سةرع مه فةم 

فةعلنمة ثنةع = أعلرل جسردي برالخمريقة  هةل أننةع مرط ةه القةلال فةةاح  عكة  ي قةةل= اللاات المسة ان ب الحسة ب 
يكث ةيل  هنيل أل السرع ل مكمل فم ح عل  .أمتحنك بالفرحكنع ب لل ملاات الطرعلل يمةول أل  لني ي أح = 

الة انلم الةاي اللني يالح عت ياافةاح الزمن ب لمع محي ه مةل أكة  يقةةل يأةح ل يثةفالا ال  م ةزيل لة ل ال ةةح 
 نل لقعقب  ائمب يسعمًع حن ن ًع يل ل أحكعت اللني المم منلا لل فةاغ  انلمل ال ةح ال انلم الاي  رط ه ا  

سمقةنع  المةللةب يثةل ممنللة ل ل فملكةيت ا  ال مفثة لل ه الهةي  النعةم ب فعلقةن اا كةعنيا  ةاثليل لسةعحعت اإل
، أمةع اافةةةاح الزمن ةب فمفقمةةب، ثةةم علب أفةاحةع منةةز  النةي  مةةل  انلنةةليا   رطةة نل فةى ملةة  السةة كةعل فةةم  انلنةل

، ل  ثى قع ةل أل منمصة للةى أى ألةل أي نةي  أي  نعةج  ائةل ا ، ثم من ة اإلنسعل يال مقلره ل  مز  ه حزنعً 
ة ل يلكةةل اإلنسةةعل  ننةة   إا  هةةل أنةةه لةةي حصةة  للةةى ثةةاه الملةةاات الزمن ةةب لصةةع(99:  12من  ةة  لةةعلميت   ةةي

سةةر  ًا، لميمةةًع فعلطعلةةل  قةةرة أل سةةرع مه مكممةة  حةة ل  ننةةم  ةاسةةمه ي رمةة ، يالميهةة   هةةل أل سةةرع مه مكممةة  
لمةق مه، يلكل النلةل الرمل ب مني  أل ثاه اانيا  مل اافةاح ال مسممة أكثة مل سعلعت  ري  لر ثع اإلنسعل لمع 

(ل يح نمع انملة سل معل أل ثاا 12:19عتل  ةاما ليكعل لل ه، فعلن ف النعل ل لل مقرة ل ةح حن نم مل الزمن 
يممنيل مةل  حةعي  أل  مة  سةرع مه فةم اللحة  يةاا . للضحك قلت مجنونال ةح  ز  ه حزنًع يكآلب  لعه منينًع= 

ثةي  نصة  ال ةةح الزمنةم الهةعثةي الةاي لة ف مةل = وللفررح مراذا يفعرلاافةاح الممنينب للرعلل ي ن صة  لةل ا ل 
( يال  نةةة ذ ثةةةاا ال ةةةةح الرةةةعلمم الأةةةم ة 91:92ة  أنةةةه ال  صةةةلح النلةةةل يال  نةةةز  لنةةةه كآلمةةةه  ألالنلةةةل، ثةةةي أ 

المةةانلل أمةةع  مةةي  الميلةةب فمنةةل فةحةةًع  انل ةةًع يلقعقةةب صةةع قب ال النط ةةب محطةةل النلةةل يممةةأله كآلةةب مةةةلل يلنةة  
 . أن هذا أيضًا باطلاكمق  سل معل لعلممةلب 

كعل  قةل ل نملة ي محن  = وقلبي يلهج بالحكمةي مما مس ه لعلنمةل  أي  قةح ص ةه= أعلل جسدي بالخمر
ث  النمة قع ةل أل مقلا ح عمهل يحمى  ممكل مل الحكل، لل  نزل  إلى  ةمب فن ال اليلم، ياسممة يال ةًع لة حكل 

ّأخرذ  وأني رة  ث  فم ثاا الطة   أي مسةل، ينعحةه أنةه  رمةة  منة مًع أنةه كةعل  رلةل أل ثةاا الطة ة  نطةع= 
ثي كعل  سما أل النمة مسر  النعف فنةة أل  مةلنع ل ةق  النعف للطة ة  الصةح ح لسةرع منلل نةةى = بالحماقة

سل معل ثنع مسمن مًع حكممه الزمن ب لر  ًا لل الحكمب اإللن بل إل ا   مرمل للةى مةل  لحة  لةل أفةاحةه لر ة ًا 
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مة   نلي  المعا الحم ل ننة لن سه ألعةًا مقةننب ال مأةلط  لنه،  لح  لننع فم ملاات الرعللل ثاا  قلنه ا  لمل
 (ل12،  19:9ةإمعا  

 
َعِمْلُت ِلَنْفِسي َجنَّاٍت 5َفَعظَّْمُت َعَمِلي: َبَنْيُت ِلَنْفِسي ُبُيوتًا، َغَرْسُت ِلَنْفِسي ُكُروًما. 4 " -(:11-4اآليات )

َعِمْلُت ِلَنْفِسي ِبَرَك ِمَياٍه ِلُتْسَقى ِبَها اْلَمَغاِرُس اْلُمْنِبَتُة 6َنْوِع َثَمٍر. َوَفرَاِديَس، َوَغَرْسُت ِفيَها َأْشَجارًا ِمْن ُكلِّ 
 الشََّجَر.

َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َقَنْيُت َعِبيًدا َوَجَواِرَي، َوَكاَن ِلي ُوْلَداُن اْلَبْيِت. َوَكاَنْت ِلي َأْيًضا ِقْنَيُة َبَقٍر َوَغَنٍم َأْكَثَر ِمْن 7
ًة َوَذَهًبا َوُخُصوِصيَّاِت اْلُمُلوِك َواْلُبْلَداِن. اتََّخْذُت ِلَنْفِسي ُمَغنِّيَن 8ِفي ُأوُرَشِليَم َقْبِلي.  َجَمْعُت ِلَنْفِسي َأْيًضا ِفضَّ

َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َقْبِلي ِفي ُأوُرَشِليَم، َفَعُظْمُت َواْزَدْدُت َأْكَثَر ِمْن 9َوُمَغنَِّياٍت َوَتَنعَُّماِت َبِني اْلَبَشِر، َسيَِّدًة َوَسيَِّداٍت. 
َوَمْهَما اْشَتَهْتُه َعْيَناَي َلْم ُأْمِسْكُه َعْنُهَما. َلْم َأْمَنْع َقْلِبي ِمْن ُكلِّ َفَرٍح، أَلنَّ َقْلِبي 11َوَبِقَيْت َأْيًضا ِحْكَمِتي َمِعي. 

َلى التََّعِب 11ُكلِّ َتَعِبي. َفِرَح ِبُكلِّ َتَعِبي. َوهَذا َكاَن َنِصيِبي ِمْن  ُثمَّ اْلَتَفتُّ َأَنا ِإَلى ُكلِّ َأْعَماِلي الَِّتي َعِمَلْتَها َيَداَي، َواِ 
يِح، َواَل َمْنَفَعَة َتْحَت الشَّْمِس.  "الَِّذي َتِعْبُتُه ِفي َعَمِلِه، َفِإَذا اْلُكلُّ َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ

أي مةةةع = وخصوصررريات الملررروكلم ةةةب يالملةةعنم ال نمةةةب يالرل ةة  يال أةةةب يالةةاثل   المعمرةةب ن سةةةه لعلملةةعثج الرعيو زا 
 نةص الملةي  أي مةةع  ن ةة  لةةه الملةي  لةل سةةعئة الرهمةعا مةةل ممملكةعت أي قن ةب مر نةةب، فةعلملي  أةسةةليا لةه ثةة ا ع 

 ثم نب مليك ب ل سمرط يا يمنه ي سمريا حكممهل
ةةما قةةرل إقمنةةعا فنةةي ثمةة ل مةة ًا  ( يملةة  الملةةي   نةة ل لةة  اامةةه لمنمن ةةهل 2:12فةةم ل ن ةةه  نةةة معمةة : قةةرل ا    لأل

-12:2مةة 1( يةامةةا  2:  2نةةش  فنةةي  نمن ةة  يأنةةت منمن ةةه، أنةةت نصيصةة عت الملةة = أنةةع لحل لةةم يحل لةةم لةةم
ثةةاه ثةةم المقةةكلب أل سةةل معل نهةةة إلةةى ن سةةه يألمةةل لاامةةه يلمةةع لملةةه يلةةل  نهةةة   = فعظمررت عملرري(ل 12

(ل يكمةع زا  الملة  لةل نلينةا نصةة لمع  لةه ثكةاا 21،  21:1نا نصةة الملة    ا ي قكةه، يثاه ن ف سنطب نلي 
مرل سل معل يفعةقه سعمهل لن  لنم ث كًع للةل يلكل مع كعل  ننص سةل معل أل  لنةم للةةل ل مةًع فةم قللةه، يثةاا 

 كةة   انلنةع كةةعل ( فمةةل  ح ةه اليصةع ع  صةةنا ا  لنة ه منةةزاًل يثة كًع ييمةي  الن92:11 كةيل لح ةه اليصةةع ع   ةي
س كيل سلل فةح ال  نط  له يلكل كعل نطع سل معل أنه هل فم المم  الزمنم سللًع لل ةةح ف قة ل يلة ف الر ةل 

= سريدة وسريداتفم المنمن عت أي الغنم ل  فم فسع  اإلةا ل ح ل  محةي  الغنةم أي ممحةي  المنمن ةعت إلةى ثة  ل 
الرذين نةت فةلةيل أي  زيمةب لةه ثةل أأةع  سة  ات كث ةةات ق   كيل المنصي  س  ات كث ةات أي أل السة  ل ثةم ل

= لم أمنع قلبي من كل فرحةلمع  اي  أي مل كعنيا ةفسعا للى  نياا فم زمل النأعلل = كانوا قبلي في أورشليم
يثةةاا نطةةع كث ةةة ل ح نمةةع  قةةرةيل لعلأةة    هنةةيل أل فةةةحنل سةة كم  لةةي حننةةيا كةةاا أي كةةاا مةةل اافةةةاح الرعلم ةةب 

  ز يللل ل  ثنع  مل  لمع للنمة أي للمن ةات( يلكل ال قئ مل ثاا  منا الأ  ل يالسعل الحن نم  س نمع / مل
ال  عمم سيى مل مل  السعل يسعمم ألط كل ل ف كمع  رطم الرعلل ألط كلي أمع ملةعثج الرةعلل فمنسة نع مقةعكلنع 

سةعل الحن نةم لةعل  حة  لن سةه فةم إلى لحهةعت كمنة ة ميأةرم يلكنةه ال  حة  المقةكلبل أمةع المسة ح ف رط نةع ال
لمةة ا  نةةعهة ل للمسةة ح حةةعفه ل يصةةع عه فنمملةةئ سةةعمًعل هالةةن ف ي قةةلرنع ي نلنةةع سةةعمًعل لةةال  فلنسةةمرم  الرةةعلل ل
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يالحه أل سل معل يسط ثاا كله إثمل لعل  كةيل لنلةه صةعح ًع ةامحةًع ل سةمط ا أل  حكةل، فنةي لةل  نمةة  لمنةيل 
يثةاا  حسةل لةهل يلكةل ل حةاة كة  إنسةعل أل  رمة  مثة  سةل معل فنة  = تي معيوبقيت أيضًا حكميةاا قةنيامه= 

  أمل أل مكيل له حكمب سل معل ل  أل سل معل ما ك  حكممه إنمة  إلى للع ل اايثعل فم أيانةهل
 

ِذي َيْأِتي َورَاَء اْلَمِلِك الَِّذي َقْد َنَصُبوُه ُثمَّ اْلَتَفتُّ أَلْنُظَر اْلِحْكَمَة َواْلَحَماَقَة َواْلَجْهَل. َفَما اإِلْنَساُن الَّ 11" -(:11آية )
 "ُمْنُذ َزَماٍن؟ 

 ل ي أل ثاا كعل مثًع قعئرًع لمرنى ث   ةعمم لرة  سةل معل مةل  كةيل أحكةل = فما اإلنسان الذي يأتي وراء الملك
نصةة حب لكةة   منةةه أي أغنةةى منةةه أي أسةةر  منةةه، فسةةل معل فةةم كةة  ثةةاا كةةعل مأةةةلًع لألمثةةع ل يسةةل معل ثنةةع  يمةةه

لنم لل مممكل مل أل ممةل إإنسعل  ة   أل  نملة طة  اللاات ال ن ي ب مل نسعا يغنم يلل لل الخ ي ني  له  ع 
مملكةت فعنةع  1111ك  مع مةلمه أنت فمل  سمط ا أل  مزيج  س  ل ي ني  له سةل معل لةعلةغل مةل كة  مةع مةلةت يار

اات الرنل ةةب يالقةةنيان ب كملةة  اي سةةلطعل   رةة  يال  ةةة ه ألط ةة  نلةمةةم يالكةة  لعطةة ي لنةة  مةةةول سةةل معل كةة  الملةة
الررذي قررد نصرربوه منررذ أحةة ، يكةة  مةةل  ةةعمم لرةة ه لةةل  سةةمط ا أل  حصةة  إال للةةى النةةاة ال سةة ة مةةل ثةةاه الممةةال 

 أي م ل مممره كعنت أ أًع طي لبل= زمان
 

اْلَجْهررِل، َكَمررا َأنَّ ِللنُّرروِر َمْنَفَعررًة َأْكثَررَر ِمررَن الظُّْلَمررِة.  َفرََأْيررُت َأنَّ ِلْلِحْكَمررِة َمْنَفَعررًة َأْكثَررَر ِمررنَ 13" -(:19-13اآليررات )
را اْلَجاِهرُل َفَيْسرُلُك ِفري الظَّراَلِم. َوَعَرْفرُت َأَنرا َأْيًضرا َأنَّ َحاِدثَرًة َوا14 ِحرَدًة َتْحرُدُث ِلِكَلْيِهَمرا. اَْلَحِكيُم َعْيَناُه ِفي رَْأِسِه، َأمَّ
ْذ َذاَك، َفِلَمراَذا َأَنرا َأْوَفرُر ِحْكَمرًة؟كَ »َفُقْلُت ِفي َقْلِبي: 15 َفُقْلرُت ِفري « َما َيْحُدُث ِلْلَجاِهِل َكذِلَك َيْحُدُث َأْيًضا ِلي َأَنا. َواِ 

اأَليَّراُم اآلِتَيرُة: اْلُكرلُّ  أَلنَُّه َلْيَس ِذْكٌر ِلْلَحِكيِم َواَل ِلْلَجاِهِل ِإَلى اأَلَبِد. َكَما ُمْنُذ َزَماٍن َكَذا16«. هَذا َأْيًضا َباِطلٌ »َقْلِبي: 
َفَكرِْهُت اْلَحَيراَة، أَلنَّرُه َرِديٌء ِعْنرِدي، اْلَعَمرُل الَّرِذي ُعِمرَل َتْحرَت الشَّرْمِس، 17ُيْنَسى. َوَكْيَف َيُموُت اْلَحِكيُم َكاْلَجاِهِل! 

يِح.  ِعْبرُت ِفيرِه َتْحرَت الشَّرْمِس َحْيرُث َأْتُرُكرُه ِلإِلْنَسراِن الَّرِذي َفَكرِْهرُت ُكرلَّ َتَعِبري الَّرِذي تَ 18أَلنَّ اْلُكرلَّ َباِطرٌل َوَقرْبُض الررِّ
يرِه َوَمْن َيْعَلُم، َهْل َيُكوُن َحِكيًما َأْو َجاِهاًل، َوَيْسَتْوِلي َعَلرى ُكرلِّ َتَعِبري الَّرِذي َتِعْبرُت ِفيرِه َوَأْظَهرْرُت فِ 19َيُكوُن َبْعِدي. 

 "ًضا َباِطٌل.ِحْكَمِتي َتْحَت الشَّْمِس؟ هَذا َأيْ 
اللةاات الرنل ةب يز ةع ل الرلةيل  بالحكمرةيالمنصي  = الحكمة والحماقة والجهلفم ا  ب السعلنب نةاه  ني  أنه  نهة 

ثةي لة ل إ ةا   والجهرل ، أي اللاات القنيان ب الحس ب أي قنيات الةلطل يالمسة  بالحماقةيالمرعة ل يالمنصي  
 معل ثنةةع نةةةاه  نةةعةل لةة ل ثةةاا كلةةه لرةة  أل انملةةة اللةةاات الرنل ةةب أي للةةيل أي مرةةعة  أي ثةةي أةة  الحكمةةبل يسةةل

يالحس ب يحمى ال  هل أح  أل سل معل   لي للمنة   نةي  أل المسةعفب لة ل الرلةل يالمنة  ثةم المسةعفب لة ل النةية 
لحكمةب يالهلمب، فني ل ف أ  الرليل يال   لي للطعننع يال   لي للمن ل ل  فم نهةه أنه ال منعةنب ل ل ملاات ا

يلةة ل ملةةاات النمةةة فنةةي  سةةمى الملةةاات الحسةة ب حمعقةةبل يالمسةةعفب لةة ل الحكمةةب يالحمعقةةب أ أةةًع ثةةم المسةةعفب لةة ل 
ل يما ثاا قةله الحكمةب يالرلةيل ال مك م إلسرع  النعف يح ثع النية يالهلمبل يما ثاا فني ةأى أل اللاات الرنل ب

لعلنية فعلحكمب مكلح ممعح المس  يطلله للاات اللن م بل يالركف فعلقنيات اللن م ب مهلل الرن ل يلن نل أنه ثنةع 
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 ةةمكلل لةةل الحكمةةب الطل ر ةةب يالنلةةةات اللقةةة ب يالرلةةيل يالمرةةعة  ياللةةاات الرنعن ةةب يلكةةل قةةمعل ال ةةعة  لةة ل ثةةاه 
ل السةة   المسةة ح أقنةةيل الحكمةةب السةةمعيي المقةةلا لن يسةةنع يلنيلنةةع يأةياحنةةع، ثةةي يحةة ه النةةع ة اللةةاات الرنعن ةةب يلةة 

اا كعنةت الحكمةب اإلنسةعن ب مرطةم إسةمنعةل فكةل يكةل الحكمةب اإللن ةب حة ل  كةيل المسة ح  للى أل  رط نةع القةلا، يار
عل المسةة ح ثةةي ةأف المسةة ، فةةهاا كةة= الحكرريم عينرراه فرري رأسرره( 11ف نةةع سةةة إسةةمنعةل، يثةةاه مرطةةم م سةة ة ل  ةةب  

،  ةى اامية يفنع لمع  ةاه المس ح  فعلحك ل ثي مل له المس ح ةأسًع لمس ه  يل نعه فم ةأسه أي فم الس   المس ح
يمثةة  ثةةاا  ةم ةةا قللةةه إلةةى السةةمعال يثةةاا  فنةةي  محةةة  فةةى أةةيا يصةةع ع المسةة ح ، فكةةعل المسةة ح سةةةاج لةمل ةةه ل

كعنت الح عل يالح ةعل كعنةت نةية النةعفي فعلمسة ح ثةي الح ةعل اال  ةب المةم حصةلنع مرنى مع قعله الن  ف  يحنع يف ه 
(ل ينحصةةة  للةةةى ثةةةاا للسةةةعطب ل ةاسةةةمنع للكمةةةعل 2،  9:9لل نةةةع يلةةةه يثةةةي النةةةية نرةةةع ل النةةةيةل يثةةةاا مرنةةةى  كةةةي

زل للحكة ل المن فل يلكل كعل سةل معل الملعقةة فةم ثةاه ا  ةب ثةي لةل الحكمةب اإلنسةعن ب المةم مرطةم إسةمنعةل يم ة
ثةةاه الحكمةةب ةاحةةب لسةةل معل إا معمةة  فةةم مصةة ة كةة  مةةل الحكةة ل يالمعثةة  فيمةة  أل  لةةل المعثةة ل يلةةال  لةةل مرةةطأل 

ينمةة  ثنةةع نغمةةب ال ةةعف يالسةةلل أنةةه   كةةة لر نةةم = حادثررة واحرردة تحرردث لكليهمرراننع منمةةع ياحةة ل يثةةم المةةيت= 
ةقةةع  مةةل إي أفةةم م ك ةةةه  يل  لنلةةه فنةةط نةةي هحكممةةه اللقةةة ب اللمةة ل فةةم ةأسةةه اللقةةة بل يثةةاا  نةةع  لةةل كةة  مةةل  

مةةل   كةةة لر ن ةةه اللمةة ل فةةم المسةة ح ي ل  (92:  11الةةاى  رلمنةةع ي ةةاكةنع لكةةعل السةة   المسةة ح   ةةي الةةةيح النةة ف
ف كيل له نهةمه السمعي ب ل يمث  ثاا يلعلصعل  مر  الةيح الن ف  ني  لنله ، يثاا مع قع  لنه لةيلف الةسةي   

ل   نل ي رلل أنه مكلة  لرمة  مةع فةع  قة  نلننةع أ( يمث  ثاا  رط ه الةيح الن ف  7:  1مم 9ي ةيح النصح ي   
( يا  نلننةع لنن ةا نطةب مر نةب إلن ةب يحة ل ننمنةم مةل لملنةع 11:9المع  صعلحب سل  فعل ثع لنسل  ف نع  أ 

ثةةةاا سةةة  ةح يسةةة م   للةةةى ااةض نةةة ن  إلةةةى الةاحةةةب السةةةمعي بل يمةةةل  كمقةةة  مةةةع ثةةةي مكلةةة  لةةةه ي رملةةةه لعمعنةةةب
نطل  لل لكل أل ألنى ألزل أقمنعا أل إثن ل لل لل لم سرع مهل يقعةل ما قي  ليلف الةسي  يأنع محصية ل ل اإل

املكلي فني ثنع  قرة لعنه مكل  لرم  مع  ح ع امله يثي غ ة نةعئ  مةل المةيت فنةي فةم المسة ح سةياا للةى 
عل كعل   كة لحكممه اللقة ب قرة أل الحك ل لل  نم ا قة ئًع (ل يال سل م91،  92:1ااةض أي فم السمعا  فم

لةة  حكممةةه لعطلةةب لةة  قةةع  أننةةع مز ةة ه غمةةًع فعلمعثةة  ال   كةةة فةةم قةةئ يال  قةةغ  لعلةةه قةةئل لةة  الحكةة ل الةةاي إز ا  
( ل  ك  مع صنره مل مم  يغنم يثةيل ق   ةثنل إلنةه المعثة  ف أة رنل 12للمًع يقنةل س ميت ي نسعه النعف  

فكرهرت يثاا مع ح   فرًع مل ةحلرعل إلنهل يح نمع اسمغةقمه أفكةعةه ثةاه السةي اي ب إز ا  غمةًع يحزنةًع يقةع   (12 
نغمةب ال ةعف ثةاه ثةم نغمةب الحكمةب  الحياة .. ألنه ردىٌّ عندي العمل الذي ُعِمرل تحرت الشرمس ألن الكرل باطرل

  بل يلكةل الحكمةب اإللن ةب محملنةع فةي  الةزمل للمطلةا اللقة ب الرعمزل لل أل مةفا اإلنسعل إلى الممما لعلح عل اال
فةةةم السةةةمعي عتل الحكمةةةب اإلنسةةةعن ب ال منةةة ة أل ميامةةةه المةةةيت أي ممحةةة اه يلةةةعقنيل الحكمةةةب اإللن ةةةب غللنةةةع المةةةيت 

( نعئ ةًع مةل أنةه لرة  المةيت س نسةى النةعف إسةمه يلكةل 12( ينةى ثنع الحك ل فةم  27 - 21،  92:  12كي1 
+  2:2محةى  ةفسمه فم سة ة الح ةعل يال    إكمل ال  نمل لعل  اكة أح  اسمه ثنع ل   نمل لعل    اإلنسعل الةيحم 

لى أس    لنم فم مغ ة مسممة، ثل  نمنم 91:11لي ( فمل  ةلط ن سه لرملب الزمل الاي   ية مرنع إلى أللى يار
 ائمةب ي ةنرل لنةيل فةي  قةيلل  اكةه ما الزمل، أمع مل  ةلط ح عمةه لح ةعل المسة ح االة ي مصة ة ح عمةه فةم مصةعل 
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نرةةي  لسةةل معل الةةاي هةةل ال ةةةح فةةم ملةةاات الح ةةعل، ثةةي ثنةةع مةةعزا  معئنةةًع  لحةة  لةةل ال ةةةح الحن نةةم، ثةةي كعلط ةة  
كرهرت أي أنه لل  م  ف ه ةاحةبل لة  قةع  = فكرهت كل تعبي قمنم لرلب يمع أل  لرل لنع حمى  سعمنع لال  قع  

م  يمرلل يالمس ح  رلل ثاا ي رلل أل ةاحمنع ف ه يح ه لال  قةع  لنةع يمرةعليا انه إنقغ  لعلرم  يلن سه ف= الحياة
ك  اامية الرعلم ةب كةعلغنم  العمل الذي ُعِمَل تحت الشمس(ل 98:11 ع مم ا الممرل للل يأنع أة حكلي  مت إلىو 

ل مسةةل ح يصةةعل يالكةامةةب يالملةةاات، أمةةع الرمةة  فةةي  القةةمف فنةةي لمةة  المعئكةةب أي مةةل  رمةة  لملنةةل الةيحةةم مةة
( فسل معل  حزنه أل  مةة  ثةيمةه اللةل معثة  12يك  لم  لمم  ا ، ث فه مم  ا ل يمعحهب أن ةل للى آ ب  

 أةةة رنع يثةةةاا  صةةة   للةةةى الثةةةةيات الرعلم ةةةب أمةةةع مةةةل  مةةةة  ايال ه لةكةةةعت ةيح ةةةب  ةةةيةثنل لةكةةةب مثةةة  الةكةةةعل  ل 
ثاماةه  لمةع مةكةه ف رة ش ( يمل  مل  ثةيل  ر ش فم قل  ال  رة  مع سة ح22ةإ     فةم المسةمنل  أي مةع سة  رله ياةا

(ل أمع مل إنقغ  لعلمس ح اللفلفل الكث ةل الثمل فع  نقى 92أ عمه فم ثل يحزل ل  فم الل   ال  سمة ح قلله  آ ب
ة   رمة  ألمةعاًل صةعلحب  رلةار مل الممني  يال المسةمنل ،  نةي  لةم الح ةعل ثةم المسة ح يالمةيت ثةي ةلةحل ي  ل ل لامأل

(ل يأمةةع الةةاي  رةة ش يث فةةه الرةةعلل  ةة ن  فةةم حعلةةب ال ةةعف ال قةةرية ًع ي كةةةه ح عمةةه 11:9أنةةه منلةةي  ل ف  نةةع  أ 
 يلمله ي ةاه لع ق مب،  مما ثمعةًا منا فم قلأب آنةل

 ةة  نل ألطةةم سةةل معل الحكمةةب فعنقةةغ  لعلرط ةةب  يل الرةةعطم ل مثةة  ال نةةي  كةةعل الكمةةعل فةةم أا  -:  ملحوظررة   
فمقيا  ي يص ب ثم االهل ل لال  قع  لنل المس ح يأنقغليا لمسعفالت ال م يى مننع مث  ار لعلمرةفب ، ي  فعنقغليا

حلةه فنةع  ي ايقةيا يانهةةيا عنقغ  لقنص ا  فهمع  اي  فأ( ل  22:  2ل لكل ف نع ح علي   يأالكمل انكل مهنيل 
اكمئل ، اا مر  الرن  فنط  ني ه ل امةع  اي  ( يثاه ثم الح عل ل سل معل حزل ي  8:  21ط ل الةل ي   مز أمع 

الاي كعل الةيح الن ف  ني ه ف ةح لعلةل ل يقع ي لسعنم قلل كعمةل مةعثة ي يالكعمةل المةعثة الةاي كةعل  نةي  لنلةه 
 يلسعنه ثي الةيح الن ف المح م يالاي مل ثمعةه ال ةح ل

 
ْلُت ِلَكْي َأْجَعَل َقْلِبي َيْيَئُس 11" -(:11آية )  "ِمْن ُكلِّ التََّعِب الَِّذي َتِعْبُت ِفيِه َتْحَت الشَّْمِس.  َفَتَحوَّ

مل  ةملط لعلحكمب الزمن ب  رعنم مل ال عف ياللفف، يمةل  ةةملط لعلحكمةب اإللن ةب  ةنرل لعلةمةعا السةمعيي الم ةةحل 
 ي رم  ال ا   ة  ه أل  رم  فع  مرل مل لمله ال ال ن يي يال الةيحمل

 
َعرْب ِفيرِه. نَُّه َقْد َيُكوُن ِإْنَساٌن َتَعُبُه ِباْلِحْكَمرِة َواْلَمْعِرَفرِة َوِبراْلَفاَلِح، َفَيْتُرُكرُه َنِصريًبا إِلْنَسراٍن َلرْم َيتْ ألَ 11" -(:11آية )

 "هَذا َأْيًضا َباِطٌل َوَشرٌّ َعِظيٌم. 
 سةه ي طلةل أل  نطةط انةه   كةة لن= باطل وشر عظيمةلمع  ق ة اللنه ةحلرعل الاي كعل  قرة أنه لع حكمةبل 

 مسمنلله لن سهل
 

أَلنَُّه َماَذا ِلإِلْنَساِن ِمرْن ُكرلِّ َتَعِبرِه، َوِمرِن اْجِتَهراِد َقْلِبرِه الَّرِذي َتِعرَب ِفيرِه َتْحرَت الشَّرْمِس؟ 11 " -(:13-11اآليات )
 "ِريُح َقْلُبُه. هَذا َأْيًضا َباِطٌل ُهَو.أَلنَّ ُكلَّ َأيَّاِمِه َأْحزَاٌن، َوَعَمَلُه َغمٌّ. َأْيًضا ِباللَّْيِل اَل َيْستَ 13
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 ل ةقع  الةيح الن فإالرن   ني   يل   مصية حعلب ال عف لمل   كة ي رم  لعالن صع  لل ا ل
 

هَذا َأْيًضا  َلْيَس ِلإِلْنَساِن َخْيٌر ِمْن َأْن َيْأُكَل َوَيْشَرَب َوُيِرَي َنْفَسُه َخْيرًا ِفي َتَعِبِه. رََأْيتُ 14" -(:16-14اآليات )
اِلَح ُقدَّاَمُه ِحْكَمًة َوَمْعِرَفًة َوَفَرًحا، 16أَلنَُّه َمْن َيْأُكُل َوَمْن َيْلَتذُّ َغْيِري؟ 15َأنَُّه ِمْن َيِد اهلِل.  أَلنَُّه ُيْؤِتي اإِلْنَساَن الصَّ

يِح.َأمَّا اْلَخاِطُئ َفُيْعِطيِه ُشْغَل اْلَجْمِع َوالتَّْكِويِم، ِلُيْعِطَي ِللصَّ   "اِلِح ُقدَّاَم اهلِل. هَذا َأْيًضا َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ

ل أل المعمرب   فرنع نحي ال عف أي أنه  قيه صيةل الرعلل يالمسة  اللةا ل نلننمةع ا  مةل أملنةع نمة ه  نة ل لئع   هو 
مسمطع  ممطلر ل ثنع نص حب لمل ب لك  ياح ، يثم أل ننل  الهةي  المم نر ش ف نع يأل نممما لعلح عل ق ة ال

إلةى كةة  قةةئ حمةى ااكةة  يالقةةةل يالنة ةل للةةى الرمةة  يالمرةل كرط ةةب إلن ةةب، لكةيل ا  قةة  يثلنةةع ثةاه الح ةةعل يثةةي 
نرراه هنرا لريس لإلنسران خيرٌر يالمنطة  الةاي  .ورأيت هذا أيضًا أنره مرن يرد اهلل=  الاي نطط لنع كمع ثم لل ةه

( الةاي 2-2:1مةم1ثي ن ةف منطة  لةيلف الةسةي  فةم   تعبهمن أن يأكل ويشرب وُيرى )يذيق( نفسه خيراً في 
أكمة  الصةةيةل لةةعل نعكة  ينقةةةل مةةا القةكة   للةةى مةةع ألطعنةةعل يثةاا مةةع  فكةة  أل النل نةب صةةعلحب يأمةةع لطعننةةع 
ف ميقةة  للةةى نهةمنةةع لنةةعل أمةةع لةةي قةةكةنع ا  يكنةةع نح ةةع قةةعكة ل ا  للةةى كةة  مةةع ألطعنةةع  طرةةعل/ قةةةال/ لمةة / 

أل الح ةعل لعطلةب، لةة  سةنرم  ل ةةح يلةةال، سةنملاا لةع  الةةاي  رمة  مرنةعل يلةةل  قةرة لنةاا سةةيى  صةحب( لةل نقةةرة
يالصعلح ثي مل  ح ه اليصع ع ي رل   ألنه يؤتي اإلنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحاً اإلنسعل الصعلح= 

  ةب ي مرةل فةع نمنةا الرلةةع ل ( ثةم  لةيل لكة  إنسةعل أل  رمةة  لم91ا  ي حلةه، ي حلةه النةعفل يقيلةه فةم مرلةةه  
 حمب لللطعلب يالنةلل

(  مةممنع اللرض يإا ك   نسملا لغ ةهي يالمةممم ل ممكعملم لل فمل  رم  لني  ا  س ملاا لع ، يال 92يآ ب  
فةح حن نم لغ ة لةكب ا ل يالصعلح الاي  رم  فم ني  ا  س رط ه ا  أل  ماي  لال محلمه يلطع عه، ل  

ثنع نةى أل القة ة = أما الخاطئ فيعطيه شغل التكويم  (ل92ما ااك  يالقةل حكمب يمرةفب يفةحًع   س رط ه
 ك  ي رم  لرة  مل نه، يثي فم ثل مل نعح ب لمله نم ه نعئ ًع مل المسمنل  ف كنز ي كنز ي كيل المع  ممصيةًا 

مما لمع ألطعه له ا ،  ح ع لع فةح يلع أل المع  س حم ه مل قةية المسمنل ، ثي  نزل حعةمًع ن سه مل أل  م
يثكاا مة  الكنرعن يل = ليعطي للصالحقكة ل   ح ع فم ثل يقل ، ل  سي   اثل مع  كنزه إلنسعل صعلح= 

ااقةاة ااةض لقرل ا  فعلقة ة  أ ا أمةه ااةأم يأمةه السمعئمل يالمعمرب  ةى أل ااقةاة ح ل  كيميل 
 ل ا ال لةكب ف مع  رمليل أي  كنزيل أ ا مننل مع كنزيه، أل ثاا لعط ل ثاا لعط  إالمع  ي ح يل فم ني  ثل 

 ا  نل  اإلنسعل المع  صعلحب سل  ا  فعل ثع لنسل  ف نع  -نظرة عامة لعمل اإلنسان على األرض :
نع فى ( ل يكيننع نرم  لعمعنب فناا ل ف لمنل  أسمعانع للى ااةض ، ل  لنسما ي كنت أم 11:  9 أ 
( يلناا مكمل أسمعانع فى السمعا ل يلكل مقكلب سل معل ح ل 91:  92للأ ن  إلى فةح س    ي  متلالنل  

( ثي 12،  18:  9فكة لحكممه فنط أنه لعط  أل  رم  ألمعاًل له مب يفى الننع ب  ميت يال  نل  إسمه  
للح  لل مم  ن سه يل ف مم  ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
ِلْلِواَلَدِة َوْقٌت َوِلْلَمْوِت َوْقٌت. ِلْلَغْرِس 1ِلُكلِّ َشْيٍء َزَماٌن، َوِلُكلِّ َأْمٍر َتْحَت السََّماَواِت َوْقٌت: 1" -(:15-1اآليات )

ْحِك َوْقٌت. 4َوِلْلِبَناِء َوْقٌت. ِلْلَقْتِل َوْقٌت َوِللشَِّفاِء َوْقٌت. ِلْلَهْدِم َوْقٌت 3َوْقٌت َوِلَقْلِع اْلَمْغُروِس َوْقٌت.  ِلْلُبَكاِء َوْقٌت َوِللضَّ
ِلَتْفِريِق اْلِحَجاَرِة َوْقٌت َوِلَجْمِع اْلِحَجاَرِة َوْقٌت. ِلْلُمَعاَنَقِة َوْقٌت َوِلالْنِفَصاِل َعِن اْلُمَعاَنَقِة 5ِللنَّْوِح َوْقٌت َوِللرَّْقِص َوْقٌت. 

َياَنِة َوْقٌت َوِللطَّْرِح َوْقٌت. ِلْلَكْسِب َوْقٌت َولِ 6َوْقٌت.  ِللتَّْمِزيِق َوْقٌت َوِللتَّْخِييِط َوْقٌت. ِللسُُّكوِت َوْقٌت 7ْلَخَساَرِة َوْقٌت. ِللصِّ
ْلِح َوْقٌت. 8َوِللتََّكلُِّم َوْقٌت.  ْن َيْتَعُب ِممَّا َيْتَعُب ِبِه؟ َفَأيُّ َمْنَفَعٍة ِلمَ 9ِلْلُحبِّ َوْقٌت َوِلْلُبْغَضِة َوْقٌت. ِلْلَحْرِب َوْقٌت َوِللصُّ

َصَنَع اْلُكلَّ َحَسًنا ِفي َوْقِتِه، َوَأْيًضا َجَعَل اأَلَبِديََّة 11َقْد رََأْيُت الشُّْغَل الَِّذي َأْعَطاُه اهلُل َبِني اْلَبَشِر ِلَيْشَتِغُلوا ِبِه. 11
َعَرْفُت َأنَُّه َلْيَس َلُهْم 11َل الَِّذي َيْعَمُلُه اهلُل ِمَن اْلِبَداَيِة ِإَلى النَِّهاَيِة. ِفي َقْلِبِهِم، الَِّتي ِباَلَها اَل ُيْدِرُك اإِلْنَساُن اْلَعمَ 
، َفُهَو َوَأْيًضا َأْن َيْأُكَل ُكلُّ ِإْنَساٍن َوَيْشَرَب َوَيَرى َخْيرًا ِمْن ُكلِّ َتَعِبهِ 13َخْيٌر، ِإالَّ َأْن َيْفَرُحوا َوَيْفَعُلوا َخْيرًا ِفي َحَياِتِهْم. 

َقُص ِمْنُه، َقْد َعَرْفُت َأنَّ ُكلَّ َما َيْعَمُلُه اهلُل َأنَُّه َيُكوُن ِإَلى اأَلَبِد. اَل َشْيَء ُيزَاُد َعَلْيِه، َواَل َشْيَء ُينْ 14َعِطيَُّة اهلِل. 
ا َيُكوُن َفِمَن اْلِقَدِم َقْد َكاَن. َواهلُل َيْطُلُب َما َقْد َما َكاَن َفِمَن اْلِقَدِم ُهَو، َومَ 15َوَأنَّ اهلَل َعِمَلُه َحتَّى َيَخاُفوا َأَماَمُه. 

 "َمَضى.
اا لةةل محةة   طلةا اإلنسةةعل ثةةي النةةي  مةةل المسةمنل  يالنلةة ل ياإلنسةةعل ممسةةة ، إاا يامةةه مقةكلب  ة ةة  حلنةةع فةةيةًا، يار

يثةي  مةي  لعحثةًع لةل الل ن سة ب كث ةةلل يسةل معل ثنةع أفةيةًا  أةطةل، اإلنسةعل ممرمة  يثةاا  سةلل لةه ثاةل  كث ةة ي 
لكرل شرئ زمراٌن لكرل أمرر تحرت السرموات طة   سرع ل اإلنسعل  ن ل نص حب غعل ب لك  إنسةعل ممرمة  قلة ل أنةه 

أي ال قئ  ح   لةأًع فم ثاه الح عل فعلك  مح   مل ا ل ح عمنع لك  هةيفنع يأيأعلنع مس ة حسةل = وقت
يلل نع أل نةف ي ياملعمنةع لعمعنةب، يأل نثة  أل نطةب ا   نطب منهمب مر نب محن  منعص  ا  فم اليقت المنعسل

أعلط الك  ثم نطب حك مب يأنه أل حنيل يأعلط الك  يأل ك  اامية مرم  مرةًع للن ةةل يكة  مةع فةم ح عمنةع 
ثي أنسل قئ لليقت الحعأةل ل  أنه ل ف فم إمكعننع مغ  ةه يال مغ  ة إةا مهل فمنمع  اةت لملب الزمل لنةع إلةى 

إلى محت فنحل فم    إلننع الحنيل الاي نلة  الرةعلل املنةعل ثنةع  لةيل للمسةل ل، مسةل ل ح عمنةع فةم  ة  ا   في  أي
الحنيل لعل ننلة  كة  مةع  سةمح لةهل لة  أنةه إاا كةعل الرةعلل ن سةه ممغ ةةًا فك ة  نأةا ثنمنةع ف ةهل فعلقةمف مةعمم ثةل 

يكثةمةةه المسةةمنل ، ثةة  مأةةمل الصةةحب  مغ ةةل يثكةةاا، فك ةة  نأةةا ثنمنةةع فةةم أي قةةئ مةةع ي، فنةة   أةةمل المةةع 
مسمنللنع، إل ي مأل ا ن ة فليقت قص ة، فمعاا   ةحنم لي امملكت قصية يمنعت يالك  س نلال ينص حب سل معل أل 

( يلر  الة  نلنةم كة  ثةل لل ةه فنةي لحكمةب سةمعي ب  نةمل لكة  صةغ ةل يكل ةةل 11مكيل ل يننع مممنب لألل  ب  آ ب
ال م لةةت مةةل ةلع مةةهل فنةةط لنح ةةع لةةةيح اامعنةةب ينرمةة  لكةة  طعقعمنةةع ينح ةةع ل ةةةح فةةم ح عمنةةع حمةةى قةةرية ةفيسةةنع 

 يسةية ياثن ل فم ا  م لة ح عمنعل
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 خطة اهلل فوق الزمن:
نطةةب ا  للرةةعلل غ ةةة نعأةةرب لمنطةة  لقةةةي، لةةال  فنةةم مصةة ة ح ةةةل لإلنسةةعل  ائمةةًع، ال نطةةب ا  ثةةم أزل ةةب 

اإلنسعل هنة فم فمةل ممنعث ب الصةغة مةل الةزمل يلةعش منغمسةًع فةم الةزمل أل  ب، نطب ممم ل مل ااز  لألل ، ي 
لى اال  ل  نل يح نمع  ةى ن سه لعمزًا لل منطم حعمز الزمل  معلول، ل   يلكنه  ة   أل  مم  للصةه إلى ااز  يار

ه اهلل أنره يكرون كل مرا يعملرةلمع هل أل نطب ا   قيلنع المقي شل يسل معل  ةى أل نطب ا  ممم ل لألل  ةب= 
إاًا نطةب ا   .ما كران فمرن القردم هرو ومرا يكرون فمرن القردم قرد كران( ي ةى أل نطب ا  أزل ةب= 11  إلى األبد

ثم نطب سةم  ب  أزل ب أل  ب( يلال  لل ن ةكنع لرنيلنع المح ي لل يلةل نةةى ممعلنةع إال لرة  إنمنةعا ةسةل الصةيةل 
ال نمنعا منه ممعمًع يلل  ح   ال  لنع إال فةم اال  ةبل يلمة  ا  كعمة = كلنع، فعلل ت ال  هنة ممعله إال لر  اإل
فمقةيةات ا  يحكممةه يمة ل ةه كعملةب يال قةئ ف نةع لة  ل ال عئة لل حنةًع الرةعلل . شئ يزاد عليره وال شرئ يرنقص منره

يلننأةا إلةا مةه  اا ،ثكة ممغ ة يلكل ا  يةاا كة  مغ  ةة يكة  حع ثةب يللن ةةل فلن ةةح لمةع نحةل ف ةه ال ا  أةا ه
يننل  حكمه لةيح القكة محعيل ل إةأعئه يلناا يح ه نم  ةاحمنع ثنع ل   كيل لنع ةاحب فم أل  منع يثنع  ملع ذ 

 أسعس ب لل نع أل نأرنع نصل أل ننعل
سةةمن امنع لةةه يلعلنةة ة العئةة  يفةةم اليقةةت العئةة  لةةه إلكةة  قةةئ زمةةعل، يلةة ف قةةئ صةةعلحًع لاامةةه، إنمةةع حسةةل  ل1

 صعلحبل يلطة نب
 ك  قئ له فعئ ل مزئ ب يلكل إل أحسننع اسمن ال ك  قئ كعل له فعئ ل معمبل ل9
فم ح عمنع ثنةع لكة  قةئ زمةعل يال قةئ  لنةم ألة  ًعل كة  قةئ ممغ ةة حمةى مةعمم اال  ةب المةم ثةم فةي  الزمةعل  ل2

 ل الةاحب الحن ن ب ثم ثنعلأيثنع  الةاحب الحن ن ب ي أ  مل  هل 
 ل لل إ ةا  منعص  ا  يم ال ةه ال عئنب يمغ  ةثعل لك  قئ زمعل،  رمز اإلنسع ل1
ا  الاي نل  الزمل يال  نأةا لةه، مةل أمة  مة ل ة نعصةنع نأةا لهةا مةه للةزمل ح نمةع أنةا طل رمنةع يقلة   ل2

 الميت فم مس ه لنعل نأا للزمل ل ةفرنع في  الزملل
ع ا  فلةه فةم قليلنةع كة  اليقةتل (ل فلك  قةئ يقةت أمة11 صنع الكل حسنًا في وقته ا  كنعل  محل لللقة  ل2

قةةم ع  ياإل ، قةةم ع  لألل  ةةب ياالقةةم ع  لمرةفمةةه ثةةي االةة يأي مرةة  فةةم قليلنةةع اإل= جعررل األبديررة فرري قلرربهم
 للح عل اافأ  فم اال  بل

( ح عمنةةع مةةل لمةة  يأكةة  يقةةةل ثةةم لط ةةب إلن ةةب، يلةة ف مرنةةى إثممعمنةةع لعال  ةةب أل ال 12،  19ا  ةةعت   ل7
ض أي نسمنمة لح عمنع الزمن ب، فك  ممرب فم الح عل إل كنع نرم  لعمعنب قعكة ل ا  نم  ثاه نرم  للى ااة 

الممرب محم  لصمعت حةل ا  ال ةعئ ، لة  سةنةى أل الهةةي  المةم نح ةع ف نةع ثةم أفأة  مةع منعسةلنع كمن ئةب 
 للح عل اال  ب فنمعةف ح عمنع لةيح المسل ح يال ةحل

الرنةة  النةة  ل يأحةةل قةةرله فةةم الرنةة  الم  ةة ، ثةةي  ائمةةًع محةةل لللقةةةل يلكةةل لكةة  قةةئ زمةةعل فةةع  أحةةل قةةرل  ل8
 اللقة ثل الا ل  مغ ةيل مل نحيهل
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فةةع   هنةةة قيمةةه وأن اهلل عملرره حتررى يخررافوا فةةم لرةةض ألمةةع  ا  نمةة   ةة ه الني ةةب المةةم مةةف ل ااقةةةاة=  ل2
ع ع، إاا إلمزمنع لنع  كيل لنةع الن ةة يلنيلعمه حمى ننع  ينرة  أل ثنع  إلنًع فيقنع له سلطعل لل نع يله يص

 ثنع يفم اال  بل
فةع   ةاكة نطع عنةع المعأة ب المةم لةل نمةل لننةع ينرمةة  لنةعل فرل نةع أل ن ةمش = اهلل يطلب ما قد مضرى ل11

لةةى االةة ي يمرةةعمعت ا  يحكممةةه   انلنةةعل يثةةاه ا  ةةب لنةةع مرنةةى آنةةة يف سةةي  المسةة ح ثةةي ثةةي أمةةف يال ةةيل يار
للقةةة ثةةم ثةةم، فةةهاا ةأ نةةع ا   ةةةحل أ ةةيل لرةة  أل أ لةةه فلننةة  فةةم ممةلمنةةع أل ا  لعلمعك ةة  يةحممةةه يمحلمةةه ل

س ةحمنع، يأل ةأ نع ا   رعقل قعي  للى نط مه فلنن  فني س ف لنع للى نطع عنع إل لل نمل لننعل يثنةع  
 مل  ةى فم ثاه ا  ب لعمب للى قلي  قرل إسةائ   فم اإل معل مةل أنةىل

اإلنسةةةعل لعال  ةةةب يأل ا  س حعسةةةله  يمةةةًع ف نةةةع  ا  ي طلةةةل اال  ةةةب،  رمةةة  لعمعنةةةب يلةةةع قلةةة  لةةةي آمةةةل  ل11
يدرك العمرل يلمسل ل   الاي حكممه سةم  ب ينطمه سةم  ب يك  لمله كعم  ال  ننص، مل   ة  ثاا لنللةه 

يثة  أن ةم لةل للة ي إلةةاث ل   كيل مث  إلةاث ل الاي قع  لنةه ا . الذي يعمله اهلل من البداية إلى النهاية
ي لةل  نعكة  ينقةةل اننةع غة ًا نمةيت مع أنع فعللهي أمع مل ال  أا فكةل اال  ب فم قلله ي نةي  مةا مةل قةع  ي

 ( ل11  نل لم  ا   
( فنةي سة رلل أل ا  2يمل   نةل لمة  ا  لةل  ة ن  فةم قلة  يغةل يحةزل ي نةي  فةعي من رةب لمةل  مرةل   ل19

 (ل مث  ثاا س رم  ل ةحل11:9( يثاا  م   ما  أ 11ألطعه لمًع ل رمله  
( ةلمع لل   نمنةع سةل معل كمةع ن نمنةع نحةل ا ل يلكةل كةعل  رنةم لنةع أل نطةب 11آ ب  = األبدية: ل هب ملحيهب

ا  أل  ب أي لنةيل طي لب للمسمنل  يالمسةمنل  مهلةل غ ةة مرلةل لنةع، لة  ثةي سةة فعلكلمةب ااصةل ب محمة  مرةعنم 
 ة/ نس عل/  ص ة مهلمًع( ل   ل مث   س

ا  فةةم محلمةةه لنةةع يحسةةل نطمةةه حةة   ميلةة  يال منةةع يأ أةةًع ميلةة  ةح لنةةع مةةل ثةةاا = للرروالدة وقررت وللمرروت وقررت
( فةع   رطةم 11:1ةإثاا  نطلة  للةى النلةعت ي نطلة  للةى اامةل  = للغرس وقت ولقلع المغروس وقتالرعللل 

 لعلمرمي  ةب ، رنةع مةل الرةعلللأل يق   ،سنع كز مينب فم ل ت الةلةأل امل مر نب سلطب يقيل زمعنًع مر نًع ثل  نلرنع ينحل غ  
م نل ةيح ًع لنمة   =للقتل وقت وللشفاء وقت(ل 99:11 ةي المى غةسنع ف نع نلا مل ز مينب الةلفلنمل حمى ال ن  

(ل يلعلنسلب للحعكل فننع  يقت للق ل 1:2+ ثي 2-1:2عل الم    فم المرمي  ب  ةياإلنسعل الرم   يق عا اإلنس
ما الممةل يثنع  يقت للر يل ينعحه مةةاحل ا  فنةي  ةاكة النمة  أياًل ثةل القة عا انةه  مةةح ثةل  رصةلل يلةن ف 

ل مةل  ةزة  لعلة مي  المة أ لعللكةعا يالنةيح ا= للهدم وقت وللبناء وقت. للبكراء وقرت وللضرحك وقرتالم نيل ن نل 
 حصةة  لعإللمنةةعجل ينحةةل للةةى ااةض فعليقةةت يقةةت النةةيح ياللكةةعا أمةةع فةةم السةةمعا فس مسةةح ا  كةة   مرةةب مةةل 

لتفريرق الحجرارة وقرت ولجمرع (ل 1:91ل يننع ينح ع فم أفةاح أل  ب  الأح  يالةقص  ق ة لمنل   الن ف(ل  ةف
حعله لآنة م   ل يلعلةمي  إلةى  أ  ق ة م ة   الحمعةل يممم رنع إلى ث = الحجارة وقت  91:9ل ملنى ق  ل يار

( ن نل أننع الحمةعةل الح ةب فةم ث كة  ا ، يلةال   صة ة م ة ة  الحمةعةل إقةعةل لنة ل ملنةى الرنة  2:9لط1+  91، 
لا الن كة  فرةًع سةنب  نمنةى لةال  الكننةيت ار ل ي  71الن  ل ل ح  محله كن سب الرن  الم    أي مس  المس ح، يق  ث  أل
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ال ني ي حمى ا ل يم ةقت حمعةل قرل ال ني  لمممما حمعةل قةرل المسة حل لة  ح نمةع مةننض ن ممنةع ااةأة ب 
( ح نمةع ممممةا كة  الحمةعةل الح ةب لة رلل ث كة  ا  1:2كةي9 الميت لعلمس ( فس كيل لنع لنعا فم السةمعا ألة ي  

 (ل1:11+ لل 19:2السمعيي  ةاما ةف
  مق ة لس ة النعف سر ًع يةاا أةزاقنل يمع  حمله ثاا مل آالل ال ةا  المس ي ق= للمعانقة وقت ولإلنفصال وقت

(ل فننةةع  يقةةت 2-2:7كةةي1ثةةل الرةةي ل يمةةع  صةةعحلنع مةةل أفةةةاحل يثنةةع  مةةل ةأي أل المرعننةةب ف نةةع إقةةعةل للةةزياج  
الزياج يلكننع  للزياج يثنع  يقت لإلن صع ، ل  ثنع  مل طلل اللميل ب يالةثلنب يثاه   ألنع ليلف الةسي  لل

ال  يم  مل  كسل ك  اايقعت يلل نع أل نقكة الةل للى ك  = للكسب وقت وللخسارة وقتل ست لك  النعفل 
ثنةةع  أقةة عا غعل ةةب نحةةم ه لنةةع ينصةةيننع، يلكةةل  ةةعمم يقةةت مكةةيل مكل ةةب = للصرريانة وقررت وللطرررح وقررتحةةع ل 

ننةةةةمل لةةةةه ينصةةةةينه لةةةة  ننيمةةةةه ينةل ةةةةه  إصةةةةعحنع أكلةةةةة مةةةةل ق ممنةةةةع فنطةحنةةةةع  يل أل نصةةةةلحنعل يمسةةةة نع الةةةةاي
كةعل مةةل = للتمزيرق وقررت وللتخيريط وقرت(  ةعمم يقةت ينسةلمه للمةيت فةم فةةةح مثة  يقةت االسمقةنع ل 92:2 أ 

( يالركةةف ف ةةم يقةةت اافةةةاح  ن طةةيل معلةةف م  ةة ل، 91:1+ أي 92:27لعمةةعت الحةةزل ممز ةة  المعلةةف  مةة 
ثنع  يقت لي مكلمنةع = للسكوت وقت وللتكلم وقتمعلف لةل يثنع  مل  مز  لع امه القة ةل ل ن ط له المس ح 

(ل ي لةة أ لعلسةةكيت قلةة  الكةةعل فهنةةه 1:21+ إش 11:92+ أل 92:12ف ةةه  كةةيل كطةةةح الةة ةة قةة ال الننةةعز ة  أل
ثنةةع  يقةةت  مةةل أل  نةة ل اليالةة  ل محلةةب = للحررب وقررت وللبغضررة وقررتلل نةةع أل نصةةمت لن كةةة قلةة  أل نةةمكللل 

ب إل نع يثنةع  يقةت  مةل أل  رةعمليثل لعلقة ل حمةى ال   سة يال لة  أل القةن  ل  م عنةب كعنةت النعئنل ثل فم حعم
ثةاا  مأةح = للحرب وقت وللصرلح وقرتفم حزننع ااقله لعللغأب ال نع، كعنت محلب له م ًا إا ة مه لإل معلل 

معج للحزل الةاي ثةي ( فعح عنًع نح2:9كي9+  2:2كي1ممعمًع مل ميق  ليلف الةسي  مل نحي نعطئ كيةنثيف  
 أقله لعلحةلل

 
َوَأْيًضا رََأْيُت َتْحَت الشَّرْمِس: َمْوِضرَع اْلَحرقِّ ُهَنراَك الظُّْلرُم، َوَمْوِضرَع اْلَعرْدِل ُهَنراَك اْلَجرْوُر! 16" -(:17-16اآليات )

يَر، أَلنَّ ِلُكلِّ َأْمٍر وَ »َفُقْلُت ِفي َقْلِبي: 17 دِّيَق َوالشِّرِّ  "«. ِلُكلِّ َعَمل َوْقتًا ُهَناكَ اهلُل َيِديُن الصِّ
لك  قئ زمعل، يا  الصعلح ق  صنا ك  قئ حسنًع أي مم ًع فم يقمه، يمةع حة  لعلرةعلل مةل فسةع  لة ف ثةي مةل 
نمع نع  هلل اإلنسعل يميةه ان ه اإلنسعلل يم قم الهلل فم الرةعلل  ل ة  للةى لطةعل ثةاا  طل رب الرعلل اامه يار

نل إقعمةةب الرةة   ثةةل أن سةةنل  هلمةةيل ا نةةة لل ياإلنسةةعل  مصةةية أنةةه  مكةةل إقعمةةب نهةةعل الرةةعلل، لةة  مةةل   مةةةض فةة 
يغ ةةه يممةة يا للةى ا  يهنةيا أنةه  فى ةيسة ع لعلمم   ةض له الر   للى النعف ي منا الهلل، ثكاا أنطع ل ن ل

إلةى هلةل لكة  النةعف،  ينهةعمنل ثةاا فمحي  حكمنةل ثي النهعل الق يلى، س ن ميل نهعمًع  حن  الر   لك  النعف
 (1:1لمةا  لنع أل اإلنسعل سعقط ينعطئ فك    ن ل ثاا النعطئ الر   منمع حعي   فعلحن نب المم  مل اإل

يلكةةل مةةع  رطةةم ةاحةةب للةةن ف أل ا  كأةةعلط للكةة  يثةةي يحةة ه الرةةع   يالرةةعة  لةةياطل اامةةية يفةةعحص النلةةيل 
ل نسميلله فني  رعقل الهعلل يلكل لطي  أنعل، ةلمع نمصية يالكلم، ثي الاي  حكل المعة خ لعسليل ال ن نمه، يل

مرنةةةع لحكممنةةةع المحةةة ي ل أل ا  ألطةةةع فةةةم ل لةةةهلل لكةةةل لكةةة  قةةةئ يقةةةتل يك ةةة   مكةةةل أل نحكةةةل للةةةى لةةة   ا  
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يحكممه يك  أ عل ح عمنع ثم لنعة  هنة قلة ًع ثةل  أةمح ، اليقةت لةل  سةر نع لمملةا كة  ألمةع  ا  فةم النل نةبل 
لةةى االةة ، يثةةي  طلةةل مةةع قةة  مأةةى الةةاي لةةل نةةةاه، يفةةم اليقةةت فعلمةةع  ا   ثةةم يفةة  نطةةب مممةة ل مةةل ااز  يار

ح ثمةع مةل الم ةةيض أل نمة  الرة   نمة  الهلةلل يلكننةع نمة  = موضع الحق هناك الظلرمالمنعسل  حعسل لل ةهل 
عل فم فسع ه  هلةل أن ةه ( أل المعمرب  فمل لنأعا ا  الرع   يلكل فم اليقت المنعسلل فهل كعل اإلنس17فم  

 فننع  ا  الاي لل  مة  الهلل يس حكل لعلح ل
 

ِمْن ِجَهِة ُأُموِر َبِني اْلَبَشِر، ِإنَّ اهلَل َيْمَتِحُنُهْم ِلُيِرَيُهْم َأنَُّه َكَما اْلَبِهيَمِة »ُقْلُت ِفي َقْلِبي: 18 " -(:11-18اآليات )
اْلَبَشرِر َيْحرُدُث ِلْلَبِهيَمرِة، َوَحاِدثَرٌة َواِحرَدٌة َلُهرْم. َمرْوُت هرَذا َكَمرْوِت َذاَك، َوَنَسرَمٌة  أَلنَّ َمرا َيْحرُدُث ِلَبِنري19«. هَكَذا ُهمْ 

. َفَلررْيَس ِلإِلْنَسرراِن َمِزيَّررٌة َعَلررى اْلَبِهيَمررِة، أَلنَّ ِكَلْيِهَمررا َباِطررٌل.  َيررْذَهُب ِكاَلُهَمررا ِإَلررى َمَكرراٍن َواِحررٍد. َكرراَن 11َواِحررَدٌة ِلْلُكررلِّ
َلررى التُّررَاِب َيُعرروُد ِكاَلُهَمرا.  َمررْن َيْعَلررُم ُروَح َبِنري اْلَبَشررِر َهرْل ِهررَي َتْصرَعُد ِإَلررى َفررْوق؟ َوُروَح 11ِكاَلُهَمرا ِمررَن التُّررَاِب، َواِ 
َيْفرَرَح اإِلْنَسراُن ِبَأْعَماِلرِه، أَلنَّ  َفرََأْيُت َأنَُّه اَل َشْيَء َخْيرٌر ِمرْن َأنْ 11اْلَبِهيَمِة َهْل ِهَي َتْنِزُل ِإَلى َأْسَفَل، ِإَلى اأَلْرِض؟ 

 "ذِلَك َنِصيَبُه. أَلنَُّه َمْن َيْأِتي ِبِه ِلَيَرى َما َسَيُكوُن َبْعَدُه؟
(  مرمل سل معل مل أل اإلنسعل المرةض للميت، مثله فم ثاا مث  اللن مب  ثاا مل منب المس ( 18فم  

لاي  رلل أنه س ميت ي مر ل،  هلل أن هل لن  يأا ا  الميت فمس  كعثمع  ةما للمةال، مث  ثاا اإلنسعل ا
ثنع  = نسمة واحدة للكل( 12يلكل لألس  فعإلنسعل ال  رملةل يفم   .يمتحنهم ليريهمأمعل ل يننع لنرملة= 

فة  ل ل الةيح يثم ن نب ا  لإلنسعل يالن ف يثم ح عل اإلنسعل يمثله فم ثاا مث  الح يال يح نمع  ميت 
عل أي الح يال  ميت المس  يالن ف، يلعلنسلب لإلنسعل ملنى ةيحه يماثل   يلكل سل معل ثنع لع  للم ك ة اإلنس

لرنله اللقةي يحكممه اللقة ب فةاح  نعةل ل ل اإلنسعل يالح يال لحسل مع مةاه الر ل اللقة ب فيم  المنهة ياح  
( 91الر ن ل الةيح م ل ال انل م ل مسعا  فم   أي فعٍلل ل  يثي مغمض كليهما باطلفم الميت لكل نمع فنع  

وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى أي  ل = من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق
أي مميت الن ف لميت اللن مبل ثي لل  م  قئ منهية  ةاه لر ن ه  قةح له مع  ح   لر  الميت سياا = األرض

  فم ننع ب الس ة ال عإل معل يح نمع ميصو ق ول ميلب يان محت ل ن ه ال انل م ل ل لإلنسعل أي الح يالل يلكل ح ل
( 91:2(ل يلكنه فم  7:19 ةى حن نب مع  ح   قع  يف ةما المةال إلى ااةض يالةيح إلى ا  الاي ألطعثعي  

اا كعنت الةيح سمصر  إلى في  ، إلى ا  ألي ااةياح كعل معزا   مي  لعحثًع لل الحن نب لحكممه اللقة بل يار
معاا  فى ( فلن ةح ا ل لمع ألطعه ا  لنع يال ن كة99يفم   ( ل2 - 1  :  2 كي الاي نلننع فنلنمل لمع في 

اا كعل مل  ةثه س أ ا ثةيمه أي  ز  ثعل يلل نع أي نرم   س ح   لر  إنمنعلنع، أي كمع فكوة سل معل ف مل  ةثه، يار
لمم  ا  فم ك  مع نرم ، غ ة نعهة ل لناا الرعلل ال عنم ل ةح نعهة ل للسمعا، طعلل ل
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 

فم معمعت سل معل فم ثاا اإلصةحعح نةةاه  صة  للنم مةب المةم  ة ة  إثلعمنةع يثةم لطةعل ثةاا الرةعلل، لرة ل طةة ، 
فعل نةاا مهليميل يااغن عا محسي يل مل الكسعلى الا ل ال  رمليل يمل  مما المةع  ال  قةلا منةه، يثةي مرة ف 

لةة  إاا ملةة  غ ةةةه  ةةن ض لنةةه  ،أي  ملةة  ال  ثلةةت فةةم سةةلطمهإا ال  رةةة  لمةةل  مةةة  مةةع قةة  ممرةةهل يمةةل  مسةةلط 
 ي لم يا حي  المل  الم   ل ، قرله

 
 ُثمَّ َرَجْعُت َورََأْيُت ُكلَّ اْلَمَظاِلِم الَِّتي ُتْجَرى َتْحَت الشَّْمِس: َفُهَوَذا ُدُموُع اْلَمْظُلوِميَن َواَل ُمَعزّ 1" -(:3-1اآليات )

َفَغَبْطُت َأَنا اأَلْمَواَت الَِّذيَن َقْد َماُتوا ُمْنُذ َزَماٍن َأْكَثَر ِمَن 1ِهْم َقْهٌر، َأمَّا ُهْم َفاَل ُمَعّز َلُهْم. َلُهْم، َوِمْن َيِد َظاِلِمي
الرَِّديَء الَِّذي ُعِمَل  َوَخْيٌر ِمْن ِكَلْيِهَما الَِّذي َلْم ُيوَلْد َبْعُد، الَِّذي َلْم َيَر اْلَعَملَ 3اأَلْحَياِء الَِّذيَن ُهْم َعاِئُشوَن َبْعُد. 

 "َتْحَت الشَّْمِس.

نيفةةًع مةةل الهةةعلم ل ال   سةةعن  أحةة  = ال ُمعررٍز لهررمال فةةي  القةةمف لةةة يلةة  ل  ،تحررت الشررمسالمهةةعلل منمقةةةل 
فم  ة  هةعلم نل قةيل يسةلطعلل يالمعمرةب = ومن يد ظالميهم قهرالمهليم ل يال  مةف أح  للى اليقي  لمعنلنلل 

 ل ةةةة  لطةةةةعل الرةةةةعللل يثةةةةاه ا  ةةةةعت ثنةةةةع مكقةةةة  ةقةةةةب مقةةةةعلة المعمرةةةةب، فنةةةةي إا ةأى  مةةةةي    ةةةةةى أل ثةةةةاا الهلةةةةل
قةةمنى المةةيت لةةل ةف مةةه للهلةةل يالسةةنط الةةاي ال  يلةة  لةة   مةةيت كمنةة ل فةةم أحقةةعا أمةةه ثةةي أكثةةة إالمهلةةيم ل، 

 ةمكللأي الهلل المم قم يااثعل المم م لم ير العمل الردئ الذي عمل تحت الشمسغلطب مل الك ل انه 
 

يِح. َورََأْيُت ُكلَّ التََّعِب َوُكلَّ َفاَلِح َعَمل َأنَُّه َحَسُد اإِلْنَساِن ِمْن َقِريِبِه. َوهَذا َأْيًضا َباِطٌل َوَقْبُض ا4" -(:4آية )  "لرِّ
 نةة ل للةى نمةعحنل فةها  ةةاثل نةعمح ل للكل  يافره للرم  يالم  ثةم حسة ه نةى ثنع حعلب إنسعل  نمح ي  لح ي 

ملكةةيل  حسةة ثل ي رمةة  ل مملةة  مةةثلنل، يثةةاا  رةة ش لةةع سةةعل  انلةةم لةة  ثةةي لحسةة ه ل نةةة ل  مةةةة ح عمةةه لةة  ي م
 وهرذا باطرل وقربض الرريح، ، يم نل أ أع أل اإلنسعل النعمح  حس ه ا نةيل لة  ي كةثينةه ل لةلمع  مةض ي معلو 
لنعل ة  يقةعي  لة اي ل لةال  فرلةى كة  مةل ممل ل يثاا نم ه فم الكمعل المن ف فم حسة  قةع  ل إفني لل  نم ا لمع 

النمعح أل ال  ن ثش مل حسة  ا نةة ل يأة ننل منةه فنةاا ثةي طلةا اإلنسةعل النةعطئل يليأةًع = حالَ الفَ  ص له 
 لل أل ننهة لنمعح ا نة ل فنحس ثل ، ننهة   فنقكةه للى مع ألطعنعل 

 
 "َيَدْيِه.  اَْلَكْساَلُن َيْأُكُل َلْحَمُه َوُهَو َطاوٍ 5" -(:5آية )

نةةى ثنةةع صةةيةل مث ةةل للحةةزل، الكسةةعل الةاي لسةةلل كسةةله ال  رمةة  يال  ملة  قةةئ يلكنةةه  حسة  مةةل  ملةة  يحسةة ه 
الكسررالن يأكررل لحمرره. وهررو طرراٍو  كةةيل كسيسةةب مننةةة فةةم ألمةةع  قللةةه، يمرمةة  ف ةةه كمةةع  رمةة  الصةة أ لعلح  ةة = 

 أي ال  رم ل= يديه
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يِح.ُحْفَنُة رَاَحٍة َخْيٌر مِ 6" -(:6آية )  "ْن ُحْفَنَتْي َتَعٍب َوَقْبِض الرِّ
ثنع  ليل لعلم ا  فم كة  قةئ، أل نرمة  لةع كسة  ينرمة  لةع طمةا يال حسة  فنح ةع فةم ةاحةب يفةم سةعلل فمةل 
 ن فا للرم  م فيلًع لمنيل الحس  ل مل  كغ ةه   ن  سعمه، يثاا أفأ  له أل  رم  لعلم ا  ي رطم لن سه ةاحب 

 .قبض الريحأل  رم  لمنيل يلع ةاحب ف منم يلنلله سعل، ليأًع 
 

، َواَل 8ُثمَّ ُعْدُت َورََأْيُت َباِطاًل َتْحَت الشَّْمِس: 7" -(:8-7اآليات ) ٌَ ُيوَجرُد َواِحرٌد َواَل ثَراِنَي َلرُه، َوَلرْيَس َلرُه اْبرٌن َواَل َأ
َمرْن َأْتَعرُب َأَنرا َوُأَحررُِّم َنْفِسري اْلَخْيرَر؟ هرَذا َأْيًضرا َباِطرٌل َوَأْمرٌر َرِديٌء ِنَهاَيَة ِلُكلِّ َتَعِبِه، َواَل َتْشَبُع َعْيُنُه ِمَن اْلِغَنى. َفلِ 

 "ُهَو. 
نرةةز  لةةل الرةةعلل فةةم أنعن ةةب  نمةة  ثنةةع صةةيةل أنةةةى محزنةةب إلنسةةعل لةةل  ةة ة  أل الرةةعلل لعطةة ، فهنةة فا فةةم طمرةةه يار

نيمةه ل ممةا الكث ةة، لة  لةل  ممةا ن سةه لمةع  ملة ، لة   ثةي  كنةز يال  قةلا ممةع  كنةزه يال  ة ة  أل يمة  أصحعله يار
 قة  أح  ف مع  مل ، ل  ثي  ة   أل ال  ةثه أح ل ثي حةل ن سه يحةل مل حيله مل الح عل، مث  ثةاا ثة   هةل 
أنه  ح ع لألل ، فل رلل أل الرعلل لعطة  أي سة نمنم، ثةي يثةل لةل  سةممة لأللة ، لة  ثةي سة مة  كة  قةئ ي مأةىل 

للةةى ح ةعل القةةةكب يالمحلةب يالصةة اقب الرمل ةب ال رعلةةب لة اًل مةةل الحسة  يالهلةةل ياكمنةةعز  ثنةع المعمرةةب  حة  كةة  أحة 
 المع ل

 
أَلنَّررُه ِإْن َوَقررَع َأَحررُدُهَما ُيِقيُمررُه 11ِاْثَنرراِن َخْيررٌر ِمررْن َواِحررٍد، أَلنَّ َلُهَمررا ُأْجررَرًة ِلَتَعِبِهَمررا َصرراِلَحًة. 9" -(:11-9اآليررات )

َأْيًضرا ِإِن اْضرَطَجَع اْثَنراِن َيُكروُن َلُهَمرا ِدْفٌء، َأمَّرا 11ُهَو َوْحرَدُه ِإْن َوَقرَع، ِإْذ َلرْيَس ثَراٍن ِلُيِقيَمرُه.  َرِفيُقُه. َوَوْيٌل ِلَمنْ 
ْن َغَلَب َأَحٌد َعَلى اْلَواِحِد َيِقُف ُمَقاَبَلُه االْثَناِن، َواْلَخْيُط اْلَمْثُلوُث اَل يَ 11اْلَوْحُد َفَكْيَف َيْدَفُأ؟   "ْنَقِطُع َسِريًعا.َواِ 

ثم  لةيل أنةةى ياأةحب يصةة حب لح ةعل القةةكب يالمحلةب، يالصة اقب الحلةيل مثة  المةم كعنةت لة ل  اي  ي ينعثةعل، 
فمل أسن ه ال يل  سن نم غ ًا، يمةل أ لةيه ال ةيل للميلةب يأقة  ه سة  لينم غة ًا ي قة  نم فةعلطة   صةرل ي حمةعج 

فكةة  ن مةةب  مممعننةةع للرأةةنمع مرةةي  للةةى كل نمةةع لةةعلن ال فعلصةة اقب  =ألن لهمررا أجرررة لتعبهمررا صررالحةمقةةم ال ل
م   ل يالح عل االمممعل ب م   لل يلكل لنع كل ب، ق  مكيل مع  ب أي مرني ب أي ن معت يلكننع سةمة  حممةًعل يلةن ف 

يلة ف م ة ًا  يثاا مع قعلةه ا  ، الم نيل نةى أل ثاه ا  عت ثم  ليل للزياج كصيةل مل صية الح عل االمممعل ب
( فعلح عل مرعيل للةى مسةميى الل ةت  زيج يزيمةب 18:9أل  كيل اإلنسعل  آ ل( يح ه فعصنا له مر نًع نه ةه  م 

وويرل لمرن نةيل يااقةعةل( يللةى مسةميى ااصة قعا يللةى مسةميى كة  الممممةال يأيال ( يللى مسميى ااسةل  اإل
ة يا  فمل ثي يح ه فم= هو وحده إن وقع إذ ليس ثاٍن ليقيمه الطة    مرةةض انطةعة  سةمط ا أصة قعفه إل ي مأل

أل  ننةةايه مننةةعل فعلمسةةعفةال فةةم طة ةة  ن ةةة  مةةل مسةةعفة ياحةة ، انةةه إل يقةةا ياحةة   ن مةةه ا نةةةل يثكةةاا فةةم ةحلةةب 
ل قعلل ه أحةزال  نة  لمعنلةه  سةعن ه ي رز ةهل مةح عمنع الةيح ب، إل لثة أح نع ةيح ًع  سةن ه ةف نةه ي صةلم املةه، يار

ةلمع  نص  لعالثنعل المسعفةال فم منعط  صحةاي ب لعة ل، أي  نص  الح عل = جع أثنان يكون لهما دفءإن اضط
الزيم ب أي  ق ة لميمةًع لة فئ المقةعلة لة ل ااصة قعا يثةاه مطليلةب فةم أة نب الح ةعل، ي فةئ المقةعلة ااسةة ب 
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ن( إل ثةةعمل لةة ي قنصةةًع= 19يالزيم ةةب المةةم مرطةةم قةةلرًع للةةن ف يفةةم آ ةةب   يقررف = غلررب احررٌد علررى الواحررد وا 
ل كعل لعلمسعن ل المرني بل = مقابله اإلثنان والخيط المثلوث أي  سعن  الص    ص  نه يقت ثاه المحنب، حمى يار

 ةةمكلل ثنةةع لةةل الن ةةيط المم يلةةب، فةةعلن ط الممةة ي  مةةل ثعثةةب ن ةةيط أمةةمل مةةل الممةة ي  مةةل = ال ينقطررع سررريعاً 
ل لةةنعحه أل سةةل معل فةةم كةة  مةةع سةةل   ةةمكلل لةةل اثنةة ل، يثنةةع  ةةمكلل لةةل اثنةة ل، يمكةةيل قةة ل احممعلةةه أكثةةةل يلكةة

سةمم أكةيل فةم يسةطنلي أي  كةيل ثةعلثنلل ثةاه هثنة للل لإمممةا إثعثب، فمل ثي الثعل ل  نةي  السة   المسة ح يإاا 
 ( ثع أنع مركل ك  اا علل91:98ثم يح ل الكن سب ح    ح  المس ح فم يسطنع كيل ه ي كيل ثي قيمنع  مت

 
أَلنَّرُه ِمرَن 14َوَلٌد َفِقيٌر َوَحِكيٌم َخْيٌر ِمْن َمِلٍك َشْيٍخ َجاِهل، الَِّذي اَل َيْعرِرُف َأْن ُيَحرذََّر َبْعرُد. 13" -(:16-13اآليات )

َتْحرَت الشَّرْمِس َمرَع اْلَوَلرِد الثَّراِني  رََأْيُت ُكلَّ اأَلْحَيراِء السَّراِئِرينَ 15السِّْجِن َخَرَج ِإَلى اْلُمْلِك، َواْلَمْوُلوُد َمِلًكا َقْد َيْفَتِقُر. 
ُروَن اَل َيْفَرُحوَن ِبرِه. َفهرَذا 16الَِّذي َيُقوُم ِعَوًضا َعْنُه.  اَل ِنَهاَيَة ِلُكلِّ الشَّْعِب، ِلُكلِّ الَِّذيَن َكاَن َأَماَمُهْم. َأْيًضا اْلُمتََأخِّ
يحِ   " َأْيًضا َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ

ئ آنة ةآه محزل يلعط  فم ثاا الرعللل يثي ثنع ةلمع كةعل  قة ة لنصةب كعنةت مرةيفةب أ ةعل ثنع  ق ة سل معل لق
سل معل، أي قصب  ةي نع ثي ل قةح لطعل ثاا الرعلل يةلمع نسمنع للى منيا  قصب  يس  يصري ه مل السمل 

ل ثةيةل إلقةعليلل ن أةعض النةعف لنةه أ ةعإإلى الحكلل أي لسنيط قعي  المل  يصري   اي  ليأًع لنه للرةةش ثةل 
لم ةةيا  يالنصةةب ثةةم قصةةب يلةة  صةةغ ة حكةة ل كةةعل فةةم السةةمل، ينةةةج ل ملةة ، فةةعزاح النةةعف الملةة  السةةعل  الرمةةيز يار
حي  المل  القعل الم    الاي ةأيا ف ه حكمب، يلكننل سةلعل مع أن أيا مل حيله يمةكيهل يح   قةئ مثة  ثةاا 

كال فم ثاه النصب:ن أيا لنهل ي إما المس ح الاي إلم  ال ني  حيله ثل   -نةى ل ل أمية ثم حأل
 (ل يال حمى محلب النعفل91:97يثكاا الغنم يالمع   أل ،ل  يالسلطعل ل سع ل ائم لالم   -1
 لهمب اإلنسعل الحن ن ب ل ست فم سنه يمةكزه ل  فم حكممه السعكنب ف ه فعليل  ثنع كعل أحكل مل الق خل -9
ال سملل يالاي  مل    منةة الحكمةب ي  منةة إلةى ح ةعل الحةاةل الرعلل  سي ه الهلل فعليل  الحك ل ميأي  فم ال -2

كا و لل قلي  النص حب، ال  نل  النصح يالمقيةلل يةلمع انه ال  مسة أح  أل  حاة = يعرف أن يحَذر بعد
المل ، يةلمع لر ل حكممه أصلح ممكلةًا ال  نل  النصحل يلنرلل أل الصلم الصةغ ة الةاي  نلة  المقةيةل ن ةة  

  خ الاي ال  نل  المقيةللمل الق
النعف ممنلليل يمحلمنل ييالئنل ل سع لثعلم ل، فنع ثل  ز حيل المل  ل عميا لعلمل  القعل الم   ، ثل لر  يقت  -1

 فع قئ ثعلت فم الرعللل  .أيضًا المتأخرون ال يفرحون بهال   ةحيل له= 
فعلمل  القعل كعل له أملع  = كان أمامهمال نهاية لكل الشعب لكل الذين نةى صيةل لل ط   المم  الرعلمم= 

يمحل ل كث ة ل كعل ثي أمعمنل ق يل يمثًع  حلينهل يلكل الممعنة ل أي الا ل  كينيل فم أيانة أ عل ملكه ال 
ل  ةحيل لهل لعط  ثاا المم  الرعلمم الاي نسرى يةااه
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

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

 ف نع  ن ل لك  منع  يةه الرملم الاي  مل أل  سل  لهل
 

َتْقِديِم َذِبيَحِة اْلُجهَّاِل، أَلنَُّهْم اَل ُيَبراُلوَن  ِاْحَفْظ َقَدَمَك ِحيَن َتْذَهُب ِإَلى َبْيِت اهلِل، َفاالْسِتَماُع َأْقَرُب ِمنْ 1" -(:1) آية
 .  "ِبَفْعِل الشَّرِّ
 .حرين ترذهب إلرى بيرت اهللإصةعح السةلي  مةل كة  طة ة  قةةل يالة  قلة  أل مة ن  ل ةت الةةلل = احفظ قردمك

( ل 2:2 نةةة يح ةه النةة ل قلة  الةةاثعل إلةى ل ةةت ا  مقةله أمةةة ا  لميسةى أل  نلةةا حةاافه انةةه فةم مكةةعل منة ف
يثةةاه م نةةل لعنةةه  مةةل أل ننلةةا لنةةع مةةع  مةةف الح ةةعل الم مةةب أي ألمةةع  اإلنسةةعل الرم ةة  لنح ةةع لةةةيح ا  فةةم مةة ل 
الح علل لن ن  ل ت الةل لنليلنع لر  نلةا حةاائنع مننةع فةع نسةل  فةم الح ةعل القةة ةلل فة ني  ل ةت الةةل يالسةكنى 

أ نينةةب السةةمعا، صةةيةل لنةةع،  لمةةع إل ةةه المفمنةةيل يسةةط ثمةةيل ف ةةه  مطلةةل ننةةعيل النلةةل يق اسةةمهل يل ةةت الةةةل ثةةي 
ينطع ع الرعلل ف حم  ةيح ا  قليلنل يأفكعةثل يمقعلةثل إلى مع في  الزمل، لناا ال نرمل إاا كعل المعمرب  ل أ 

نعلنةه نصعئحه لإلنسعل لرة  معك ة ه لطةعل الرةعلل لعلةاثعل إلةى ل ةت ا  يكعنةه  نةي  إثةةل مةل الرةعلل الزائة  إلةى 
+ 2:92اال ي لعل ني  إلى ل مه المن ف، يلكل حمى منعل  ا  فم ل مه لل   أياًل أل مح ه ق م  مل القة  مز

2:21  ،1  +11:72  ،17) 
الطعلةب لكةعل ا  فةم حةلل أي ال مةاثل لل ةت  باالسرتماعالمنصي  = فاالستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال

المعثة  = ألنهرم ال يبرالون بفعرل الشررحةل ممرلة    لةةيح الطعلةب الصةع قب النلل ةبل ا  للرلع ل القةكل ب يلكةل لعل
 ل ف فنط  نطئ ل   نطئ يال  لعلم، فع منل  ال حمه المم  ن منعل 

َماَواِت َوَأْنَت َعَلى اَل َتْسَتْعِجْل َفَمَك َواَل ُيْسِرْع َقْلُبَك ِإَلى ُنْطِق َكاَلٍم ُقدَّاَم اهلِل، أَلنَّ اهلَل ِفي السَّ 1" -(:1) آية
 "اأَلْرِض، َفِلذِلَك ِلَتُكْن َكِلَماُتَك َقِليَلًة. 

ال مكةة كلمعت كث ةل  يل أل مكيل صع ةل مل قلل ل لة  لننطة  لرة  أل ن كةة  =ال تستعجل فمك وال يسرع قلبك
لمعت منطة  لنةع قليلنةع  ل فم ك  كلمب قل  أل ننيلنعل فع نسمرم  أفياثنع ي سل  لسعننع أفكعةنع، فعافكعة ثم ك
(ل فننةةةع  مةةةل 12:11كةةةي1يال  رنةةم قةةةي  سةةةل معل ثةةةاا أل ننلةةة  صةةةليامنع لةةة  أل نصةةلم لةةةعلةيح يلعلةةةاثل أ أةةةًع  

 صلم لع م ك ة ي نصحنع ثنع المعمرب أل ننط  لةي ب ينقي ل يقطرًع ال  نص  أل نصلم قل ًع فليلف الةسي  
( يلكةل 2:1+ كةي 19:2لمسة ح  نأةى الل ة  كلةه فةم الصةعل  لةي(، يكةعل ا17:2مةف1 ني  صليا لةع اننطةع   

(ل يالن  ف  يحنع سعلع قع  يسكت لسةعن  ل ةمكلل قللة ، 7:2المطليل ثنع أل ال مكل صعمنع ثم كثةل الكعل  مت
سةكت قللةة  ل ةمكلل ف ةة  الةةةيحي أي ال ممسةة  فةةم صةةعم  لمنن نةع، إنمةةع لة ل الحةة ل يا نةةة أةفةا فكةةة  يمقةةعلة  

، فممة  الممع  لنرمب ا  مرم  ف   أثنعا الصعل يمسما صيت ا ، ل  ممحي  الصعل إلى   عليج حةل نحي ا 
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 قةةمة  ف ةةه اإلنسةةعل ال للسةةعنه يحةة ه لةة  لكةة  ك عنةةه الةة انلمل لةة   أةةا الةةةيح كلمةةعت للةةم افياثنةةع ف رلمنةةع ك ةة  
لنقةي  أمةعل ا  يلةعحمةال فنةي إلةه  فننة = ألن اهلل في السموات وأنرت علرى األرض(  9،  1:  11نصلم  ثي 

نمهةةعة لةة رلل لةة  السةةمعيي لةةل سةةميامه ي رلمةة  لغةةب سةةمعيي ينحةةل لقةةة مةال ةةيلل يمرلةةل فةةم صةةعم  النةة يا ياإل
السمعا، ي نل  قةكب المسل ح ما السمعئ  لل ثاه ثم الصعل يل ست مكةاة كعل لصيةل ممكةةةل كةعل ا  محمةعج 

 سل معل  طلل الن يا أمعل ا ل لمل  اكةه كمع ن ر  ما اللقةل
 

 "أَلنَّ اْلُحْلَم َيْأِتي ِمْن َكْثَرِة الشُّْغِل، َوَقْوَل اْلَجْهِل ِمْن َكْثَرِة اْلَكاَلِم. 3" -(:3) آية
 نملف المعمرب مثًع ل  ل  له للى أثم ةب النة يا أمةعل ا  يلة ل مة  ة  كةعل كث ةة أمعمةه لةع فعئة لل يمرنةى المثة  

ل ااحعل المقيقب معمم نم مب لمع ن كة ف ه ال يل كله يإلنقغع  ال كة لعقة عا كث ةةل مزحمةهل ثكةاا كث ةة أنه كمع أ
الكةةعل  محةةي  إلةةى معثةة  يمكةةيل كلمعمةةه ثةةم كلمةةعت منعلةةب لةة  إل كثةةةل الكةةعل مكقةة  لةةل فةةةاغ يمنعلةةبل يثكةةاا 

 كث ة الكعل فم صعمه لع ث يا يلع اسممع  س نةج فعةغًعل
 

ْر َعِن اْلَوَفاِء ِبِه، أَلنَُّه اَل ُيَسرُّ ِباْلُجهَّاِل. َفَأْوِف ِبَما َنَذرْ 4" -:(4) آية  "َتُه. ِإَذا َنَذْرَت َنْذرًاِ هلِل َفاَل َتتََأخَّ
مةل  نةاة ثةل  معلةل  كةيل كمةل  مةزح مةا ا ، يثةة  ثةاا  ل ة  إال لمعثة ل يالنةاة ثةي يلة  لمكةة ف قةئ مةةع  ، 

 لهل يا   نمل أياًل لمكة ف النلل ن سه له لمم  اسمهل لمزل المةا لعليفعا 
 

اَل تَرَدْع َفَمرَك َيْجَعرُل َجَسرَدَك ُيْخِطرُئ، َواَل َتُقرْل قُردَّاَم 6َأْن اَل َتْنُذُر َخْيٌر ِمْن َأْن َتْنرُذَر َواَل َتِفرَي. 5 " -(:6-5اآليات )
 "ى َقْوِلَك، َوُيْفِسُد َعَمَل َيَدْيَك؟ ِلَماَذا َيْغَضُب اهلُل َعلَ «. ِإنَُّه َسْهوٌ »اْلَماَلِك: 

ل ا لهمع ناةي للن  كعل ن ة لحنعن ع يس  ةل أل ال  ناةال ك  ثمل حنلنمع مل أل  ناةال ثمل الحن  كله ثل ال  يفيا 
سةةمن ع  لةةع ل يلةة ف مةةل نةةاة   ةةةح قلةةل ا  مثةة  مسةةل حنع يقةةكةنع إ ةةعه يسةةط أةة نعمنع إفرةة ل اليفةةعا لعلنةةاة ثةةي 

( 1:9ثةي كةعثل ا   ةف= المالكالمس  ثنع  رنم اإلنسعل لكل مةهل = ال تدع فمك يجعل جسدك يخطئعل يممعللن
يكلمب مع  مرنم المةس  مل ا ل يالمرنى أل ممصنا االااة أمعل الكعثل، م ل ًع أل الناة الاي ناةمه لل مكةل 

 ال مكيل لةكب فم ألمعلنلل = ديكويفسد عمل يمنص ه فع   غأل للى الممسةل ل فم كلمعمنل ينايةثلل 
 

 "أَلنَّ ذِلَك ِمْن َكْثَرِة اأَلْحاَلِم َواأَلَباِطيِل َوَكْثَرِة اْلَكاَلِم. َولِكِن اْخَش اهلَل.7" -(:7) آية
   ة  لةعل المسةة  فةم الكةعل ياليلةي  يالنةاية ف ةه لة ل = إخرش اهللمق    آنة للةى لة ل المسةة  أمةعل ا ل يقيلةه 

يأحةةةعل  = أي اإلنقةةةغع  لعايثةةةعلكثررررة األحرررالم[ 1أقةةة عا مسةةةلل المسةةةة  أمةةةعل ا ل ] 2المعمرةةةب اكةةةة نقةةة ب  ل ي 
غ ةةة الحن ن ةةب، يلكةةل مةةل  ثةة  فةةم ا  ال  نةةع  مةةل  يالمنةةعي  اايثةةعلأي  يل السةةلي  الةةياقرم الرملةةم،  ال نهةةب
       قئل
  ل    أي اإلنقغع  لعمية الح عل اللعطلب= األباطيل[ 9]
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 ل يل م ك ةل = ثرة الكالمك[ 2]
( يمةةةل = أحةةةعل ال نهةةةب إاًا لكةةةم مكةةةيل مرنةةة امنع من سةةةب يياقر ةةةب  لزمنةةةع أل ننةةةةل مةةةل اافكةةةعة اللعطلةةةب  ااحةةةعل

 االمع  اللعطلب يمل الكلمعت اللعطلب ينأا منعفب ا  نصل أل ننع لن مع ن كة أي نرم  أي نمكللل
 

اْلَفِقيِر َوَنرْزَع اْلَحرقِّ َواْلَعرْدِل ِفري اْلرِباَلِد، َفراَل َتْرتَرْع ِمرَن اأَلْمرِر، أَلنَّ َفرْوَق اْلَعراِلي ِإْن رََأْيَت ُظْلَم 8" -(:9-8اآليات )
. اْلَمِلُك َمْخُدوٌم ِمَن اْلَحْقِل. 9َعاِلًيا ُياَلِحُظ، َواأَلْعَلى َفْوَقُهَما.   "َوَمْنَفَعُة اأَلْرِض ِلْلُكلِّ

  سع  للى ااةض فع منة  ال ا  الةاي فةم السةمعا يثةي أللةى مةل كة  لةةش (  ني  إاا ةأ ت الهلل ق8فم  
ل كعل الهةعلميل ممرةعل ل فممة  ا  فةي  السةمياتل  فروق س نص  المهليم ل يلكل ل له فم اليقت المنعسلل يار

ئة ف أللةى النهعل السعئ  فةم الرةعلل ثةي نهةعل المة ةج الةئعسةم فلكة  ةئة ف ثنةع  ة = العالي عاليًا واألعلى فوقهما
 يا  االلى في  الك ل يللى ااةض ثنع  مل  في  ك  الةفسعا يالنأعل ، منه،
 ( مق ة أل المل   حمعج للرعم  ال ن ة الاي  رم  فم أةأه ل نمج له طرعمه فلمعاا  هلمه أي  مرعلى لل ه2أ ب  

ال فننع  نسعئة سمص ل المل  ل ثم نص حب للةفسعا يالملي  يلل  سمح لهلل  نا للى الرعم  ال ن ة يار
 يا  في  الك  لر    حكلل ، ااةأ  ل، أل الك  محمعج للك 

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

المسةة  مةةل كثةةةل المةةع  أي ال أةةب يلكةةل الةةةيح لةةل مقةةلا مةةل المةةع ل لةة  المسةة   اإلنسةعل مسةة  يةيح، يةلمةةع  قةةلا
 (ل18:1+ فم 12:21+ أل 2:9أ أًع منمع حصو  مل ثةيل  ز ا  مقره  حل

 
 " ا ِبَعْيَنْيِه؟ِإَذا َكُثَرِت اْلَخْيرَاُت َكُثَر الَِّذيَن َيْأُكُلوَنَها، َوَأيُّ َمْنَفَعٍة ِلَصاِحِبَها ِإالَّ ُرْؤَيَتهَ 11" -(:11) آية

إا  ةةز ا  اإلنسةةةعل غنةةةى مةةةز ا  مسةةةئيل عمه، فنةةةي ملمةةةزل لعلصةةةة  للةةةى = إذا كثررررت الخيررررات كثرررر الرررذين يأكلونهرررا
لةل  نم ةا ثةاا الغنةم لكة  مةع  ملة  فهنةه = وأي منفعة لصاحبها إال رؤيتهرا بعينيرهالرعمل ل فم أةأه يممملكعمهل 

( الةةةا ل ال 11ل ثةةةاا الكةةةعل ميمةةةه لمةةةل مكلةةةل لةةةننل فةةةم آ ةةةب  مأةةةطة أل  ةةةيز  منةةةه للةةةى لمعلةةةه ياامةةةةاا لنةةة ه
 قلريل مل ال أب، فني ثنع  سنة مننل كعننل  ةيل أل المع  الاي  رطينه لرمعلنل كث ةة للة نل، ثةل فةم حعلةب 
مقةةا فنةةل  مملكةةيل يلكةةننل  ة ةة يل أل  كنةةزيا أكثةةة يأكثةةةل يل نمةةع ثةةل فةةم مقةةرنل غ ةةة مسةةمة ح ل  كةةيل الرمةةع  

   نل أكثة ةاحبلال نةاا ل
 

 "َنْوُم اْلُمْشَتِغِل ُحْلٌو، ِإْن َأَكَل َقِلياًل َأْو َكِثيرًا، َوَوْفُر اْلَغِنيِّ اَل ُيِريُحُه َحتَّى َيَناَم. 11" -(:11) آية
لناه ا  ب مكمم  الصيةل، فعلرعم  ال ن ة  رم  ي ك  ي حص  للى النل   لكنه  نعل فةم ةاحةب يا   رطةم احلعئةه 

، ال  نقةغ  سةيى لمأةعل ب ثةيمةه، يثةي نةعئ  مةل أة علنعل الن سة ب يل أمع المقا فةع  رةة  مرنةى الةاحةبنيمعً 
، يثةاا سةلل آنةة  فعلمرل المسمعنم  مر  النيل  عمم سة رًع ل نيل اإلنسعل فةم ةاحةب نقة طعً = نوم المشتغل حلو
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فنةةي ال  رةةعنم مةةل أمةةةاض المقةةا المةةم  انةةه فن ةةة يال ن ةةة للرةة ل ةاحةةب الغنةةى لنةة  نيمةةه ، فنةةي ال  مرةةل مسةة  ع 
 لع ثلل  لسلل الممني  المسمعنى يانه لألغن عا، فني  نعل مسمة حعً 

ل كعل المرل المسمعنم لسلل أةية عت المسة   رطةم لةال لنة  النةيل، فكةل لةعلحةي  مةل  مرةل ي معثة  ةيح ةًع يار
 ن سهل ام  نعص

فن مه  رمليل كة  قةئ مه ال  حمعج مرنع أل  مرل مسمعن ع = غنى الغنى يةفعث  وفر الغنى ال يريحه حتى ينام
يالنلةة   ةةعمى لةةه أ أةةع مةةل نيفةةه مةةل  ل فرةة ل لالةةه لممنةةي  مسةة ى  مرةة  نيمةةه لةةع ةاحةةب لةة   كةةيل كث ةةة النلةة  ل

 أ ع  ثةيمه ، ل  يانه مقغي  لز ع منع ل
 

 َوٌة َمُصوَنٌة ِلَصاِحِبَها ِلَضَررِِه. ُيوَجُد َشرٌّ َخِبيٌث رََأْيُتُه َتْحَت الشَّْمِس: َثرْ 13" -(:13) آية
[ احنع  النعف لل ه يم ل ةثل قةية أ ه ال لقئ 1قة له ل أل  ه  اإلنسعل  صيل ثةيمه ثل مصلح لأةةه ]

[ 1[ لمةأةةةه لسةةةلل ثميمةةةه للح ةةةعه للةةةى ثةيمةةةه يلز ع منةةةعل ]2[ لطمةةةا اللصةةةيص فةةةم ثةيمةةةهل ]9سةةةيى ثةيمةةةهل ]
 قغعله لعلمع  عت لل الةيح عتللنسعةمه الةيح ب يثع  ن سه إلن

يلنعحه أل المقكلب ال مكمل فم المع  يالثةيل إنمع فم االةملع  لنمع ياليلا لعلكسل ياإلنقغع  لةل ا ل يلنةاكة 
 (ل12:1سح  ي رنيل كعنيا أغن عا  ألار أل إلةاث ل ي 

 
رِه 15َوَلَد اْبًنا َوَما ِبَيِدِه َشْيٌء.  َفَهَلَكْت ِتْلَك الثَّْرَوُة ِبَأْمٍر َسيٍِّئ، ُثمَّ 14" -(:17-14اآليات ) َكَمرا َخرَرَج ِمرْن َبْطرِن ُأمِّ

َوهرَذا َأْيًضرا َمِصريَبٌة َرِديَئرٌة، ِفري ُكرلِّ 16ُعْرَياًنا َيْرجُع َذاِهًبا َكَما َجاَء، َواَل َيْأُخُذ َشْيًئا ِمْن َتَعِبِه َفَيْذَهُب ِبِه ِفي َيِدِه. 
يِح؟ َشْيٍء َكَما َجاَء هَكَذا َيذْ  َأْيًضا َيْأُكُل ُكلَّ َأيَّاِمرِه ِفري الظَّراَلِم، َوَيْغرَتمُّ َكِثيررًا 17َهُب، َفَأيَُّة َمْنَفَعٍة َلُه، ِللَِّذي َتِعَب ِللرِّ

 "َمَع ُحْزٍن َوَغْيٍظ.
ثاه ميمنةب لكة  ميلةا لعلكسةل، أي لمةل  هةل أل فةم ز ةع ل ثةيمةه أةمعل لمسةمنل  آمةلل فكةل مةل غنةم أةعلت 

زلةزا لل ل( يلةل  -أي أةعلت لسةلل أي مصة لب  حةةل= هلكت تلك الثروة بأمر سيئمقةي  نعسة= ثةيمه فم 
فلمةعاا . عريانًا يرجرع ذاهبرًا كمرا جراءقئ ل  ثي ق   ميت ي مة  ك  قةئ=  ولد ابنًا وما بيدهلنه ق ئًع=  مة  إل

معل لح عمةه  نةلض الةة حل ا ل يمةل  هةل أل ف ةه أةالمقا ياإلكمنعز، المع  غ ة مأميل، ثي يثل يسةةال ينة و 
فهمةةع أل  رلةة  اإلنسةةعل ا  أي  يأكررل كررل أيامرره فرري الظررالممثةة  ثةةاا المقةةا محةةل المةةع    نةة  لصةة ةمه الةيح ةةب= 

ة له ح عمه  ح ع فم فةةح ي ةةى  ة  ا  المةم مح هةه ف سةلح الةةل كة  ل  م لنمه للى ا  مفمنًع أنه    ا المع ، مل  لن
لى أمياله فنةي محةةيل مةل نةية ا ، ال  ةةى فةحةًع حن ن ةًع يال أمة  لةه فةم النةعص، أ عمه، أمع مل  رمم  ي مك  ل

لحنةةةعل ا   عكةةة  لةةةع فةةةةح، لةةة  فةةةم غةةة ه يحةةةزل نيفةةةًع مةةةل حسةةة  النةةةعف أي نيفةةةًع ممةةةل  ةةةعكليل أميالةةةهل ال  قةةةرة 
  الحعن ب لل ه، لن  سل  ، ل   منل ا  أنه ال  رمنم له،  ائل المامة للى ا  فني فم هعل ال  ةى    امه لرنع ي 

سةمنعةل فنةةى إسل معل يطلةل أل ننة ل للةع ل حن ن ةب   يال نكةيل مقةر ل فةم طلةل المةع  يالمنعلة  أل  رط نةع ا  
   ه ينح ع فم فةح مسلح ل قعكة ل ا  للى مع نةاه مل ألمعلهل
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ي ُهَو َحَسٌن: َأْن َيْأُكَل اإِلْنَساُن َوَيْشَرَب َوَيَرى َخْيرًا ِمْن ُهَوَذا الَِّذي رََأْيُتُه َأَنا َخْيرًا، الَّذِ 18" -(:11-18اآليات )

َأْيًضا ُكلُّ ِإْنَساٍن 19َنِصيُبُه.  ُكلِّ َتَعِبِه الَِّذي َيْتَعُب ِفيِه َتْحَت الشَّْمِس ُمدََّة َأيَّاِم َحَياِتِه الَِّتي َأْعَطاُه اهلُل ِإيَّاَها، أَلنَّهُ 
أَلنَُّه 11. ى َوَمااًل َوَسلََّطُه َعَلْيِه َحتَّى َيْأُكَل ِمْنُه، َوَيْأُخَذ َنِصيَبُه، َوَيْفَرَح ِبَتَعِبِه، َفهَذا ُهَو َعِطيَُّة اهللِ َأْعَطاُه اهلُل ِغنً 

 "اَل َيْذُكُر َأيَّاَم َحَياِتِه َكِثيرًا، أَلنَّ اهلَل ُمْلِهيِه ِبَفَرِح َقْلِبِه.

 قةل ي معةف لمله ل ةح، ي حسل اسمغع  لطع ع ا  ي  ةح لنع لقكة، نصعئح سل معل أل  عك  اإلنسعل ي 
 ن ل ا  لمع ألطعه، ي نم ا ثي له لع لن  يال مقا فك  مع ألطعه ا  لنع ثي ثلب إلن ب فلن ةح لنع ينقكةه 

، فع  نقغ  أيال ه  نلفةحي  م ل ة ح عل أيال ه ا   طلل= ال يذكر أيام حياتهلل نع ينمعةف ح عمنع ال يم ب ل ةحل 
ألن اهلل يلل  نقغ  أيال ه لعلغ  ي نلنيا، فع  س رط نل فةح ياطمئنعل أل الغ  فم   ه ثيل  ،لمع فم الح عل مل ثل

لنميمنع ال ا   ال يذكر أيام حياته مةممنع اللرض يال ا   رط ه سف  قلله فةحًعيل فلمعاا = ملهيه بفرح قلبه
فع   مطلا إلى اإلنسعل المفمل كط له المحليل ل  ه،  لن ه لعلحكمب السمعي ب يلةليل  رط ه سف  قلله فةحًعل 

المم  اال ي يالمرة  للى لرض ااسةاة كمل  ي  أل   ةح قلله لنع، يثاه ملن ه لل أل  نقغ  لنميمه 
عثع، يلكل سةلعل مع فنحل الل  يسناكة أالمنع اننع نح . يذكر أيام حياته كثيراً  ال(ل يالحه قيله 91:11 لي

 مرز نع النرمب اإللن ب فع ننقغ  لنميمنع كث ةًال 
ل(ل11:2كي9  ي كحزانى ينحل  ائمًع فةحيلي 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

َرُجٌل َأْعَطاُه اهلُل ِغًنى َوَمااًل 1ُيوَجُد َشرٌّ َقْد رََأْيُتُه َتْحَت الشَّْمِس َوُهَو َكِثيٌر َبْيَن النَّاِس: 1" -(:1-1اآليات )
َلى َأْن َيْأُكَل ِمْنُه، َبْل َيْأُكُلُه ِإْنَساٌن َوَكرَاَمًة، َوَلْيَس ِلَنْفِسِه َعَوٌز ِمْن ُكلِّ َما َيْشَتِهيِه، َوَلْم ُيْعِطِه اهلُل اْسِتَطاَعًة عَ 

 "َغِريٌب. هَذا َباِطٌل َوُمِصيَبٌة َرِديَئٌة ُهَو.

لةعا سةمن ال سة ما لرطع ةع ا  مةل المةع  يالغنةم، فعلمةع  سةياا حصةلنع لل ةه لرملنةع أي كم ةةا  مةل ااإاللن  ثي 
  ةةح لنةع أيال ه ياللةعقم فنةي للمحمةعج ل  ةةح الكة ل ثي لط ةب مةل ا ،  نلغةم أل  رة ش لنةع القةنص ي  ةةح لنةع ي 

يلكل مل   ةح لمعله يفم مقا ال  صة  للى ن سه يال أيال ه، ي عمم غة ةل ي عنةا كة  مةع ل  ةه، يثنةع  م سة ة 
 -لناا:
 إمع أل ثاا الغنم المقا أصلح ال  ث  فم أيال ه، يأقعل يك ًع للى أمياله فننله اليك  ل ل1
 لمعله، ي مة  ك  قئ لر مع حةل ن سه مل معله فم ح عمهل  ميت ثي  يل أل  ممما ل9
 (ل11:2لي إنحة  إنسعل لطة   الزنع  سلله ل ي الن ة مل ك  لطع ع ا  ف اثل معله للغة ل  أل ل2

ينعحه أنه فم يقت سل معل كثة الاثل يال أةب أي صةعة المم ةا أغن ةعا، يكعنةت أ ةعل سةل معل أ ةعل سةعل ، يال 
 عف ف كنزيا أميالنل، يما ثاا لل  ك  النعف لل مقرنللحةل  نع  مننع الن

 
َن اْلَخْيرِر، ِإْن َوَلَد ِإْنَساٌن ِمَئًة، َوَعاَش ِسِنيَن َكِثيَرًة َحتَّى َتِصيَر َأيَّاُم ِسِنيِه َكِثيَرًة، َوَلْم َتْشَبْع َنْفُسُه مِ 3" -(:3) آية

 "َط َخْيٌر ِمْنُه. َوَلْيَس َلُه َأْيًضا َدْفٌن، َفَأُقوُل ِإنَّ السِّقْ 
لةةل أي لةةه ن ةةة كث ةةة، لكنةةه ال  قةةرة إ 111كةةعل فةةم الرنةة  النةة  ل أل كثةةةل اللنةة ل  ل ةة  اللةكةةب، فنةةاا إنسةةعل لةةه 

ل لةعش سةن ل كث ةةل لة   لعلقلا ل   قرة لعلريز يل ل اإلكم عا، ي لنم فم حعلب فةةاغ، مثة  ثةاا اإلنسةعل حمةى يار
فنةي لةل  قةرة ل ةةح، يلةل  ةنرل لرايلةب الح ةعل لسةلل قةريةه الة ائل  فرنليس له أيضرًا دلي لعش لألل  يلل   فل= 
= ليس له أيضًا دفنالسنط ثي مل  يل  م مًعل يثنع  م س ة آنة ل  ب = السقط خير منهلعلحعمب إلى اإلكمنعزل 

يالمممةةا  فعلة فل كةعل منمةًع مة ًا لنة  ال نةي ل يلكةل ثةاا اإلنسةعل المقةا لسةلل حةمعنةه أيال ه مةل حننةل فةم الح ةعل
لعميالةةه أصةةلحيا ال  حلينةةه يال  لةةعليل لكةاممةةه يال  نممةةيل ل فنةةه، إنمةةع إنصةةل اثممةةعمنل للةةى اللحةة  لةةل ثةيمةةه 

 (ل12:99ةإ( لل  حمى ا ل يميز ا م ةاثه لل نل يثل لل   فنيه لر   يثاا  ح   كث ةاً 
 

َوَأْيًضرا َلرْم َيرَر الشَّرْمَس 5َيْذَهُب، َواْسُمُه ُيَغطَّى ِبالظَّاَلِم.  أَلنَُّه ِفي اْلَباِطِل َيِجيُء، َوِفي الظَّاَلمِ 4" -(:9-4اآليات )
ْن َعراَش أَْلرَف َسرَنٍة ُمَضراَعَفًة َوَلرْم َيرَر َخْيررًا، أََلرْيَس ِإَلرى َمْوِضرٍع َواِحرٍد 6َوَلْم َيْعَلْم. َفهَذا َلُه رَاَحٌة َأْكَثُر ِمْن َذاَك.  َواِ 

أَلنَُّه َماَذا َيْبَقى ِلْلَحِكيِم َأْكَثَر ِمَن اْلَجاِهِل؟ 8َعِب اإِلْنَساِن ِلَفِمِه، َوَمَع ذِلَك َفالنَّْفُس اَل َتْمَتِلُئ. ُكلُّ تَ 7َيْذَهُب اْلَجِميُع؟ 
يِح.ُرْؤَيُة اْلُعُيوِن َخْيٌر ِمْن َشْهَوِة النَّْفِس. هَذا َأْيضً 9َماَذا ِلْلَفِقيِر اْلَعاِرِف السُُّلوَك َأَماَم اأَلْحَياِء؟  "ا َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ
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= وفي الظالم يذهبفلعطًع حملت اال يمرلت ثل نعل أملنعل = ألنه في الباطل يجئحعلب السنط محزنب للغع بل 
سةمًع لنةاا إلة ا أفةهل كةعل اليالة ال قة  = اسمه يغطري برالظالمال  كع   قرة له أح ،   فل قل  أل  حم   لم ع هل 

لةةل  نهةةة نيةثةةع فنةة  نةةةج مةةل هةةعل الةةةحل إلةةى هةةعل = لررم يررر الشررمسسةةل فةةم الهةةعلل الميلةةي ،  مةةياةى مرةةه اإل
فعلسةنط لةل = فهرذا لره راحرة أكثرر مرن ذاكلةل  رةة  قة ئًع لةل الة ن ع يملةاامنع يال لةة  ألي ةهل = ولم يعلرمالنلةل 

نميمةةًع  صةةنا نط ةةب يلةةل  حمةة  ثمةةًع يثةةي فةةم لطةةل أمةةه، ل نمةةع المقةةا نسةةة ح عمةةه للةةى ااةض فنةةي قأةةعثع م
يلكل ثنع  فةي  ممرة  السةنط = إلى موضع واحد يذهب الجميعينسة ح عمه اال  بل فني يالسنط اثلع للنلة= 

ا الاي ال  قلا، الاي محةمه محلب المع  مل ةف ب المسة ح قةمف اللةة، لةعش منمةع لةعش ةلمةع قأل أفأ  مل الما 
رأل  أح ل  = تعرب اإلنسران لفمره ومرع ذلرك فرالنفس ال تمتلرئ كلال  سنب يلل   ةح، يلل  رم  ن ةًا اح  يلل   س 

أمةةةع الةةةن ف فةةةع  ك  نةةةع قةةةئ لةةة  ثةةةم  ائمةةةًع منةةةي  ثةةةعت ثةةةعت  ،نم مةةةب لمةةة  اإلنسةةةعل  ةةةاثل كلةةةه ل مةةةه ي كةةةيل لةةةه
( فن يسةةنع ال  مألثةةع قةةئ إال ا  ن سةةه، الرةةعلل كلةةه ال  ك ةةم أل  قةةلا الةةن ف المةةم مقةةمنم الرةةعلل يمةةل 12:21 أل

طةةشيل يلةةنرلل أل مةةع يثلنةةع ا  إ ةةعه فلكةةم نسةةمن مه ال لكةةم  سةةمن منع ي سةةمرل نعل فلةة مأل  قةةةل مةةل ثةةاا المةةعا  ر
الغنةةم فمةةه لعلطرةةعل يل ةة ة  أل ن سةةه لةةل مقةةلا مطلنةةًع منمةةع كنةةزت، ال مةةل  حةةل ال أةةب ال  قةةلا مةةل ال أةةب 

ع االنسةعل لة  لكة  (ل فعل ل محمعج للطرةعل يالةن ف محمةعج إلةى حةل ا  يالنة ةل، ييلة ف لةعلنلز يحة ه  ح ة11:2 
كعثمةع سة مة  معلةه ي مأةم للنلةةل يلكةل = ألنه مراذا يبقري للحكريم أكثرر مرن الجاهرلكلمب منةج مل فل ا ي ل 

الحكةة ل الةةاي لةةعش فةةم محلةةب للمم ةةا سةة مة  اكةةةى ط لةةب لمحلمةةه للنةةعف، لةةعش فةحةةًع لمةةع ألطةةعه ا  يأسةةر  مةةل 
ه، أمةةع المعثةة  فرةةعش حز نةةًع ال  قةةلا، لةة  أل ال ن ةةة الحكةة ل  رةة ش سةةر  ًا مكم  ةةًع لمةةع ل  ةةه مةةل قةةيت يكسةةيل حيلةة
 ( ي حم  مره الحل إلى أل  مه ل نمع   ن  مل  هل ن سه حك مًع يغن ًع سرع مه ثنع يمم ه اال يل8:2مم1 

  خيُر من شهوة النفس رؤية العيونسفا  إمعلمه  ماذا للفقير العارف السلوك أمام األحياء
ال ن ة الرعة  السلي  ثي مل قع  لنه ليلف الةسي  أنه قعنا لمع ل  ه مل قيت يكسيلل منمنا لمع مةاه ل نه ممع 
ألطعه ا  له فرًع، قعكةًا ا  للى مع ألطعه له، ثاا ن ة له مل أل  ر ش للى أيثعل قةنيات لةل ممحنة   رةال 

ال ن ة الاي  قرة لعلقلا مكم  ًع لمع ل  ه، أي لمع ثي حعأةة أمعمةه،  ةةاه لر ن ةه، لنع ن سه إا ال  م ثعل اإلنسعل 
ن ة مل اا  الاي ممي  ن سه فم طما،  قمنم اامية المم ق  ال  سمط ا نيالنعل يسل معل  سمى مةل ال  قةلا 

 فم قنيامه أحمنًع، أمع الحك ل فني مل ال  يم  أس ةًا لمل  القنياتل
  ةحةةيا لةةع  السةةعئة مرنةةل، فنةةل لةةل  ةةةيه اننةةل كةةعنيا لقةةنيامنل ثنةةع  فةةم مصةةة فةةم أةض  القةةرل فةةم سةة نعا لةةل

الرلي  ةةب فعقةةمنيا الكةةةات يلحةةل مصةةةل فعلمعثةة  ااحمةة  ال  ةةةى ا  فةةع  ةةةى سةةيى الرةةعلل ف قةةمن ه، ثةةي  قةةمنم 
لل لكنةه ال  قةمن ه، ثةةي (ل أمةع الحكة ل فنةي  ةةةى ا ، ي ةةى الرةع1-1:1أ أةًع مةع لة ف لةه ف رة ش  ائمةةًع مرة ف   ةا

 سمرمله يال  طلل أكثة ممع لهل  قكة ا  ي  ةح لمع ألطعه له، يال  طلةل يال  قةمنم مةع لة ف لةهل ال ن ةة الحكة ل 
 رةة ش محليلةةًع محمةمةةًع، أمةةع الغنةةم المعثةة  ف رةة ش لةةع محلةةب مةةل أحةة  يميمةةه صةةرلل ي كمةة  سةةل معل أل إطةةع  

فنةي كلمةع نةع  قة ئًع  ةز ا  لةعاكثة لن ةل = باطل وقبض الرريحنعا ثي أ أًع اإلنسعل لقنيامه، لمع ف نع قنيل االقم
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قمنةم فنةةي إالقةنيل ف طلةل المز ةة  ف ة ن  فةةم مأةع نب الةةةيحل للةى اإلنسةعل أل   نةةل أل كة  الرةةعلل سة زي  فمنمةةع 
 لعط  أي ل ل يمص ةه للزيا ل فع نأا قليلنع للى أي قئ فم ثاا الرعللل

 
ِذي َكاَن َفَقْد ُدِعَي ِباْسٍم ُمْنُذ َزَماٍن، َوُهَو َمْعُروٌف َأنَُّه ِإْنَساٌن، َواَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيَخاِصَم الَّ 11" -(:11-11اآليات )

ا ُهَو َخْيٌر أَلنَُّه َمْن َيْعِرُف مَ 11أَلنَُّه ُتوَجُد ُأُموٌر َكِثيَرٌة َتِزيُد اْلَباِطَل. َفَأيُّ َفْضل ِلإِلْنَساِن؟ 11َمْن ُهَو َأْقَوى ِمْنُه. 
؟ أَلنَُّه َمْن ُيْخِبُر اإِلْنسَ  اَن ِبَما َيُكوُن َبْعَدُه َتْحَت ِلإِلْنَساِن ِفي اْلَحَياِة، ُمدََّة َأيَّاِم َحَياِة َباِطِلِه الَِّتي َيْقِضيَها َكالظِّلِّ

 " الشَّْمِس؟

اةضل ياالسل  م ز القنص االسل ثي آ ل ي رنم المعنيا مل مةال ا= الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان
ي ق ة لص عمه يألمعلهل يمرةي  أل اإلنسعل أر   يمنمع زا ت ثةيمه فس سممة إنسعل أر   مح ي  قعل  

ما للى اإلنسعل منا ااز ،   رمز = ال يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منهللميت فم أي لحهب، يثاا   لأل
إلنسعل الاي  قمنم يال  م ،  نعصل ا  انه لل  رطه، يا  اإلنسعل لل أل  نعيل ي نعصل ا  النيي، يلع ل فع

قسل لنع مع لن نع فلننل  ينكم م يال ننعصمه، ح نئا سنكمق  أنه ألطعنع ك ع منع يألطعنع مرنع القلا ياإلكم عا 
عف للى القنيل يالنميل ما الغنم، يل ل االكم عا، يمنعصمب ا ، يحس  الن= أمور كثيرة تزيد الباطليالةأعل 

مع لن ثل  ز   أالل اإلنسعل، يز ع ل المرةفب  ز ا  مرنع القرية لعلأر  يالرمزل يللثًع   هل اإلنسعل أل أق عا 
ممع يفةه ا  له ، يثاا أفأ  أل  يفة لن سه هةيفع  ال  مكل إلنسعل=فأي فضل لإلنسانثاا الرعلل ف نع ةاحبل 

( ل يسل معل 98:  8+ ةي 99:  2كي1حمى ممعةله يأالمه   علم بيملاامه يأممع ه الراإلنسعل   نطل  للى ثةيل
قطرع ثاا ل ف  ل يمه ثاا لك  مل  رمةض للى مع ألطعه له ا  ، فع  مل للى أح  أل  طلل مغ  ة يأره

(  نمل المعمرب 19يفم آ ب   أ  الطميح يلكل المنصي  ل ل المامة إل لل  سمطا اإلنسعل مغ  ة يأرهل
ب الننعئ ب أل مع  ممره اإلنسعل لل  ز  ه سرع ل، نعصب أل أ عل ح عمه للى ااةض منمع طعلت ح  ثه لعلنم م

يطعلمع ال نرة  مع ثي لصعلحنع لل نع أل نسلل  .أيام حياة باطلة التي يقضيها كالظلفنم كعله  لال  أسمعثع 
عه ا  لنعل نحل ال نرة  معاا نم عة لح عمنع ثي مع ألطإلعل ك  اامية مرم  مرًع للن ة فع نأطةل فعحسل 

اا كعل لنع ثنب  س ح   فم المسمنل  لنع أي لرعئعمنع لر  ميمنع، الك  فم    ا  يثي   لة ك  اامية للن ةل يار
لفم ا  يفم محلمه يم ل ةه سنح ع سر اا ال نحم  ثمًع للغ 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
ثةةاا اإلصةةحعح  نةة ل لنةةع ممميلةةب نصةةعئح فةةم قةةك  قطةةا قةةرة ب، غع منةةع السةةلي  لةةةيح الحكمةةب لر ةة ًا لةةل اللنةةي 

 يالمة  يالح عل المسمنمةل نعهة ل للح عل اال  بل
 

يُت َخْيٌر ِمَن الدُّْهِن الطَّيِِّب، َوَيْوُم اْلَمَماِت َخْيٌر ِمْن َيوْ 1" -(:7-1اآليات ) اَلذََّهاُب ِإَلى َبْيِت النَّْوِح 1ِم اْلِواَلَدِة. اَلصِّ
اَْلُحْزُن َخْيٌر ِمَن 3َخْيٌر ِمَن الذََّهاِب ِإَلى َبْيِت اْلَوِليَمِة، أَلنَّ َذاَك ِنَهاَيُة ُكلِّ ِإْنَساٍن، َواْلَحيُّ َيَضُعُه ِفي َقْلِبِه. 

ِحِك، أَلنَُّه ِبَكآَبِة اْلَوْجِه ُيْصَلُح اْلَقلْ  َسْمُع 5َقْلُب اْلُحَكَماِء ِفي َبْيِت النَّْوِح، َوَقْلُب اْلُجهَّاِل ِفي َبْيِت اْلَفَرِح. 4ُب. الضَّ
أَلنَُّه َكَصْوِت الشَّْوِك َتْحَت اْلِقْدِر هَكَذا َضِحُك 6االْنِتَهاِر ِمَن اْلَحِكيِم َخْيٌر ِلإِلْنَساِن ِمْن َسْمِع ِغَناِء اْلُجهَّاِل، 

 "أَلنَّ الظُّْلَم ُيَحمُِّق اْلَحِكيَم، َواْلَعِطيََّة ُتْفِسُد اْلَقْلَب.7ا َأْيًضا َباِطٌل. اْلُجهَّاِل. هذَ 

فعلة ثل  سةمرم  ليقةت مةع يزمةعل مةعل أمةع الصة ت  =الردهن الطيربسل أي سمرب حسنب ن ة مل إقمنعا إ= الصيت
يالة ثل الط ةل ثةي ز ةت مةا ةيائةح فني لك  يقت يلك  زمعلل يال ثل للمس  فنط أمع الص ت فني لإلنسعل كلةهل 

ط لةةب لمرط ةةة المسةةل يمةط لةةه يثةةي إقةةعةل لكةة  ملةةاات الةة ن عل لنةة  أنلةنةةع سةةل معل قةةلًع أل ثةةاا الرةةعلل لعطةة  يا ل 
 نلةنةةع لةةل أحسةةل السةةل  لنحصةةل أن سةةنع أةة  قةةةيةه يأنطةةعةه، يثنةةع  لةة أ لةةعل نحةةةص للةةى سةةمرمنع، يلرةة  ثةةاا 

يح يالحكمةةب، يننأةةا إلةا ل ا  مممنلةة ل المطةةة  فةةم كةة  قةةئل يطعلمةةع كنةةع سةة كلمنع أل نح ةةع لم  ةةب يلنةة يا الةةة 
 ننمل ينسرى لص ت حسل ال ننمل لكعل أح  أ نعل

لمةة ا  ال  كنةةز ي ممةةا يال  لةة   معلةةه فةةم لةة ش مسةةة  يفةةم نطع ةةع هياإلنسةةعل الحكةة ل الةةاي  رةةة  ك ةة   سةةرى ل
  قةنع ل حنةب للةى ااةض ةائحمنةع أفأة  يألنةى مةل يلاات،  رة  ك    سمن ل الرعلل يال  سةمرل ه الرةعلل سة مة 

( يح ثمةع  كةةز 12:92الط ل الكث ة الثملل يةاما قي  الس   المس ح للمةأل المةم سةكلت الط ةل للةى ةأسةه  مةت
لناا اإلنم   فم ك  الرعلل  نلةة أ أةًع لمةع فرلمةه ثةاه مةاكعةًا لنةعيل فةهاا سةكلنع ح عمنةع ملايلةب كنةعةيل ط ةل ننمنةم 

فةةعليال ل ثةةم ل ا ةةب ح ةةعل ممنيلةةب قةة  مكةةيل سةةر  ل يقةة  مكةةيل = يرروم الممررات خيررر مررن يرروم الرروالدةنًعل صةة مًع حسةة
سمقةةنع  الن  سةة ل ار مر سةةب، أمةةع المةةيت ف حملنةةع للةاحةةب يثةةي ننع ةةب المنةةع ل يلةةال  محم ةة  الكن سةةب لعل ةةع  ن عحةةب ي 

ع يل نةةعه للةةى  ةةيل ميمةةه فةةع  نقةةغ  ل يالحكةة ل  ح ةة(7:  12 لةةل يلةة ف ل ةةيل مةة ع ثل ينةةعهةل إلةةى ننع ةةب سةة ةمنلي
لةعامية الزمن ةةب منمهةةًا  ةةيل ميمةه ل ةة ن  إلةى كمةةع  حة ةب ممةة  أيال  ا ، ي ةةى مةة ع ه لط ةب إلن ةةب يح عمةه للةةى 
ااةض مةةع ثةةم إال اسةةمر ا  لممةة  ألةة يل أمةةع اإلنسةةعل المةةع ي ف حم ةة  لر ةة  مةة ع ه ي نةةةل مةةل الم ك ةةة فةةم  ةةيل 

اإلنسةعل الةيحةم ال   سوةة لةعليالئل ياافةةاح = نروح خيرر مرن الرذهاب إلرى بيرت الوليمرةالرذهاب إلرى بيرت الممعمهل 
الرعلم ب اننمع س نسة عنه حن نةب غةلمةه، أمةع ل ةت النةيح ف ةاكةه ليطنةه السةمعيي اننةع نةةى ف ةه ننع ةب الرةعلل، ينةةى 

المةم ملرة  سةعمًع  انل ةًع، يثةاا ن ةة نمنعلنع لل ةح، يالةاحب الحن ن ب فنقمع  لنعل يثةي  حة  اإلنسةعل للةى الميلةب إ
مل أح  المسمنمة لل يصليات المنعزات ف نع مرز ب لمل  سمرنعل أمةع ح ةعل اللنةي فممرلنةع ننزلة  فةم اإلنغمةعف 
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الحةزل ثةي حةزل الميلةب نمعةسةه  يم ةًع يثةاا = الحزن خير من الضحك ألنه بكآبرة الوجره يصرلح القلربفم اللالل 
نمةع  مةعةف ثةاا الحةزل يالكآلةب يالة مي  فةم  صلح النللل يال   نل مل ثة اا أل نهنةة ليمةه مكمئةل أمةعل الغ ةة، يار

المن  ،  يل أل نحطل ا نة ل مرنع، ل  ثاه لعقب سة ب ما ألم الاي فةم السةميات ال  الةم ال  ةاثةع أحة ل 
ح الةيحةةم للةةى لةة  ألةةم الةةاي ةآنةةم لعك ةةًع حز نةةًع فةةم غةفمةةم يمنةة لم سةة معز نم لعن ةةب لرعمةةعت السةةعل يال ةةة 

(  99:  12حةة  منةةع    ةةي أيمنةةم أمةةعل النةةعفل يةل الممةة   رةةة  اننةةع فةةم حةةزل يسةة حي  ثةةاا ل ةةةح ال  نزلةةه 
 فةحيا فم الةل ك  ح لي إيليلف الةسي   ني  ي

مع كآلب اليمه فنم  ان  المن   للن ل للم نطع عي ، يثةاه  حيلنةع مسة حنع الةم فةةح ي كةيل مةع أ( 1:  1  فم 
( مهنةةةة أل الحكةةة ل   ةةةةح 2،  2(ل يا  ةةةعت   12:  2لةةةط 1ثةةةي فةحنةةةع  ل ةةة  الةمةةةعا الةةةاي ف نةةةع     هنةةةة للنةةةعف

كصرروت أي مملننةل لةةه لكلمةعت مرسةةيلبل المةم ثةةم  =وال ُيسَّررْر بغنرراء الجهررالنمنةعة إنسةةعل حكة ل آنةةة منلةصل هل
يقةت قصة ة ثةل  نط ةئ صيت القي  الةاي  حمةة   صة ة صةيمًع لعل ةًع يلن لةه لعل ةًع يلكةل ل= الشوك تحت القدر

ألن الظلرررم يحمرررق سةةةة رًع فةةةع  سةةةم    النةةة ة لنةةةاه النةةةعة، لةةة   محةةةي  لةمةةةع  سةةةة رًع يثكةةةاا كلمةةةعت المملةةة  الغعقةةةب 
 نص  الكعل = والعطية تفسد القلبسل معل الملة مل  ممل  أح  لكلمعت غش ين ا  ثي كمل  هلمهل = الحكيم

 نطةةئ ي قةمره يال  ليمةةه فنةي   فرةةه إلةى النعي ةةب، انةه سةة نن   اللة ل الغةعش فنةةاا   سة  النلةةلل فمةل  ةةةى أحة ًا 
 ي هل أنه ال  نطئل

 
وِح. 8" -(:9-8اآليررات ) وِح َخْيررٌر ِمررْن َتَكبُّررِر الرررُّ اَل ُتْسررِرْع ِبُروِحررَك ِإَلررى 9ِنَهاَيررُة َأْمررٍر َخْيررٌر ِمررْن َبَداَيِتررِه. ُطرروُل الرررُّ

 "ِحْضِن اْلُجهَّاِل. اْلَغَضِب، أَلنَّ اْلَغَضَب َيْسَتِقرُّ ِفي 
ثاه ا  ب مصلح كنمعل ل  عت السعلنبل فةمي  من ي مل الحةل منمصةًا ثي أحسل = نهاية أمر خير من بدايته

قطرًع مل  يل اثعله للحةل الممنيلب نمعئمنعل يثكةاا فننع ةب ح ةعل قة  ف أفأة  مةل  ةيل مة ع ه، ال  ةيل ن عحمةه 
 ةةب يمنةةع ه يةامةةا سةة ة الةف ةةع مةةل  غلةةل ألط ةةهلل للي فننع ةةب ح عمنةةع ثةةي  ةةيل ةميلةةه منمصةةةًا مةةل حةيلةةه الةيح

لعلميت ثم ننع ب مرل يأمع  يل م ع نع ثي ل ا ب المرلل يثاه ا  ب ميمه لك  هعلل  هل أل له ال   الطيلى فني 
ميمةه لكة   ااقيى يا   ني  له ثاا ل ف نمعل اامة ف ةليل لةل  سةمطا أل  هلةل القةرل مة ل طي لةبل يثةاه ا  ةب

فهاا كعل ننع ب أمةة ن ةة مةل ل ا مةه = طول الروح خير من تكبر الروح (2،  8غأيل، يثاا ميأي  ا  م ل  
فعصلة يال ممكلة يال مني  كعمًع لكلة ةعا لةل ا  إاا كنةت فةم أة نب كعنة  مرةة  أكثةة مةل ا ل يحمةى لةي كنةت 

(ل طي  الةيح  رنم 2:192للى نص ل الص  ن ل  مز مهليمًع  كقرل ا ( فع  لل  مة  لصع ااقةاة مسمنة
الصلة يأل ننمهةة أل  مة ن  ا  فةم اليقةت المنعسةل، يننع ةب أمةة، حة ل  مة ن  ا  لر لةه ن ةة مةل ل ا مةه حة ل 

ال مغأةةل سةةة رًع مةةل الةةاي مسةةلل فةةم أالمةة  يال مهنةةة = ال تسرررع بروحررك علررى الغضرربمممةة   ةة  الهةةعلل لقةةةهل 
لمرنةى أل الغأةل يل ة  المنة  يالحمعقةب ، يلنةاا  مة  = ضرب يسرتقر فري حضرن الجهرالألن الغغأل  سة رًعل 

ال تسررررع بروحرررك إلرررى الغأةةةل ةاحمةةةه فةةةم حأةةةل المعثةةة  كمةةةع  سةةةمنة الةأةةة ا فةةةم حأةةةل أمةةةهل يالحةةةه قيلةةةه 
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فنة   لة أ الغأةل لرعمةعت للةى اليمةه ثةل  نمنة  للةةيح فةم لعمةعت الرمةفةب يالكلة ةعا أة  مةل أنطةع = الغضب
 ل  ق   نمن  للرمةفب للى ا ، إا  منل الغأيل ا  أنه مة  الر   يمنلى لنهل، إلىو 
 

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

طعئنةةع، كةةعل نطع عنةةع سةةللنع أل اا ةةعل قةةة ةل، أمةةع اامةةف فكةةعل [ قةةي  قةةعئا حمةةى ا ل لةةه نلةةةة أن1لنةةع مرن ةةعل ]
أفأ ، يلي كنع فم أ عل اامف لصةنع ق  س ل، يلكل ا  الاي صنا فم المعأةم ق  سة ل قةع ة أل  صةنره ا ل 

 أ أًع يثاه كني  القعلة : 
 نر ل زمعننع يالر ل ف نع     يمع لزمعننع ل ل سيانع

ه المعأ ب  ح ل كعل له صحب أي يفةل مل المع ( ثم أفأ ل أمةع اإلنسةعل الةيحةم [ ق   رملة إنسعل أل ح عم9]
فنةةي  قةةرة أل اللحهةةب المةةم  ر قةةنع ا ل ثةةم أممةةا لحهةةعت لمةةةه يأسةةر ثع فةةم الةةةلل مةة ةكًع أننةةع قةة  يثلةةت لةةه 

 (ل12:2لميلمه ينميه الةيحم يال  نقغ  لعلمعأم يأنسى مع ثي يةاا يأمم  إلى مع ثي ق الي  فم
 
أَلنَّ الَِّذي ِفي ِظرلِّ اْلِحْكَمرِة 11اَْلِحْكَمُة َصاِلَحٌة ِمْثُل اْلِميرَاِث، َبْل َأْفَضُل ِلَناِظِري الشَّْمِس. 11" -(:11-11آليات )ا

ِة، َوَفْضُل اْلَمْعِرَفِة ُهَو ِإنَّ اْلِحْكَمَة ُتْحِيي َأْصَحاَبَها.   "ُهَو ِفي ِظلِّ اْلِفضَّ
فةةعلحك ل = فالحكمررة صررالحة مثررل الميررراثمنةةم الحكمةةب  يالمسةة ح ثةةي أقنةةيل الحكمةةب(ل نصةة حب مةةل المعمرةةب أل نن

ااح ةعال = نراظري الشرمس سمط ا مكي ل ثةيل، أمع المعث  ااحم  فني لسنيلب  أة ا ثةةيل يةثنةع لةل االةعال 
اللةةة فمسةةمن ة يلعلحكمةةب نةة ة  أل ا  ثةةي م ةاثنةةع االةة ي، ينحةةل نصةة لهل يلعلحكمةةب نلمنةةم لعلسةة   المسةة ح قةةمف 

ألن الرذي فري ظرل الحكمرة ل يل قليلنع يمةى قمف اللةل يال الحكة ل قةع ة لحكممةه أل  نمنةم ثةةيل إل أةا  قةع  
أمةع ال أةب فنة   ،تحيري أصرحابهافنةم  أفضلثةم  بلكمل محم ه ثةيمه،  حكممه مل محم ه= هو في ظل الفضة

 مكيل سللًع فم ثعكنلل
َجُه؟ ُاْنُظْر عَ 13" -(:14-13اآليات ) ِفري َيرْوِم اْلَخْيرِر ُكرْن ِبَخْيرٍر، 14َمَل اهلِل: أَلنَُّه َمْن َيْقِدُر َعَلى َتْقِويِم َما َقْد َعوَّ

 "َوِفي َيْوِم الشَّرِّ اْعَتِبْر. ِإنَّ اهلَل َجَعَل هَذا َمَع َذاَك، ِلَكْياَل َيِجَد اإِلْنَساُن َشْيًئا َبْعَدُه.
يمةل  طلةل الحكمةب  رط ةه ا   ليلمةعاا ،مةامة أنهةة يمعمة  مةعاا ألطةع  ا قلة  أل مرمةةض يم= أنظر عمل اهلل

يا  ألطةى لرةض النةعف أمةياال  يثاه اا ةعت ةامرةب للةى ا  ةعت السةعلنب ل أل  رة  ك    مصة  فى أمياله ل
= وجرهألنه مرن يقردر علرى تقرويم مرا قرد عيلكنه يأا الحكمب المم لنع  معمليل فم طةقه، فم ممنعي  المم ال 

ألمع  ا  كلنع مسمن مب، يلكل فم لرض ااح ةعل  هنةة لنةع أننةع مريمةب  فةم حةعالت المةةض يالمةيت الم ةعمئ 
نةل ميال ق  يالهلل لل (ل ينحل نمصية أننع مريمب اننع ال نن ة أل ن نمنعل ثكاا مصيوة لنم إسةائ   أل ا  هل

حسةل إةا منةع،  تية أل طة ة  ا  مريمةب إا ثةم ل سةإا يم يا اللحة أمعمنل يم ش فةليل مل نل نلل يق  نمص
فري يروم الخيرر كرن بخيرر وفري يروم ينحل غ ة قع ة ل للى مغ  ة إةا ل ا  فلنسلل لعل حكممه أةفا مل حكممنةعل 

ل سمح لع عل ف نع أحة ا  محزنةب فنمعمة  حكممةه = الشر إعتبر ق   سمح ا  ل  لع عل أح اثنع م ةحب فعفةح لنع، يار
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فةصب للميلبل فع  فم محلمه  نلنع لةكعت لنقكةه ين ةح ي نلنع مع  لعت لننم ا لنع يللن عننع، يا   سمن ل  يننمنزثع
إن اهلل جعل هذا مع ذاك .. لكيال يجد ثاه يمل  إلصعح طل رمنع المريمب، فلننل  مل   ه ك  قئ  يل مةامة= 

ثاه ا  ب  مةممنع ال سيل يل يلكم ال  طلا اللقة للى قئ ممع  كيل ف مع لر ي فةع  ةمةل = اإلنسان شيئًا بعده
أمية اإلنسعل لح   أنةه ال  رةة  مةع سة ح   لةه فةم المسةمنل ، يلل ةه أل  منلة  الحعأةة كمةع ثةي، ياثة  أل ا  

يحمةى لةي مةعا القةة مةا   لة الن ة للمسمنل ، يحمى لي كعل مل يمنب نهةي أل اامةية مسة ة لطة نةب مريمةب، 
 الن ة فرل نع أل نث  ينصلةل يال ني    سةيننع ثكاا يحمى ال  م  اإلنسعل ننصًع فم م ل ة ا يل

 
يٌر َيُطوُل ِفي َشرِّ 15" -(:15) آية  " ِه.َقْد رََأْيُت اْلُكلَّ ِفي َأيَّاِم ُبْطِلي: َقْد َيُكوُن َبارٌّ َيِبيُد ِفي ِبرِِّه، َوَقْد َيُكوُن ِشرِّ

قةة  مكةةيل اا ةعل المةةم انحةة  ف نةةع سةل معل يقةة  مكةةيل إقةعةل لكةة  أ ةعل ح عمةةه للةى ااةض، فنةةم فةةم = أيرام بطلرري
نهةه قص ةل يالرعلل كله لعط ل يما أل سل معل ثي ألهل ملي  ااةض فني  سمى أ ةعل ح عمةه للةى ااةض أ ةعل 

فةع  ةآه ثمةةل نعأةمب، حةعل يقةت اقمطعفنةع، أي ق   ميت لعة فم سل ملكةةل، = قد يكون بار يبيد في برهلطلمل 
ل لن ةةت للةةى القةةمةل م سةة ، يكث ةةةيل  أةةمنل ا  ملكةةةًا مةةل يمةةه القةةةل يكث ةةةيل ألةةةاة  ةةف لنل الةةةل لممةةعةل  يار

فع  ق   رطم فةصب لمة طي   للقة ة لرله  ميل، يق   معنى = وقد يكون شرير يطول في شرهق   ل ل كمليال 
 ( ل11 – 7:  1ةاما م س ة  ح    له حكممه المم ال منعقشليال  رعقلهل لميمًع ا

 
يرًا َكِثيررًا، 17اَل َتُكْن َبارًّا َكِثيرًا، َواَل َتُكرْن َحِكيًمرا ِبِزَيراَدٍة. ِلَمراَذا َتْخرِرُب َنْفَسرَك؟ 16" -(:18-16اآليات ) اَل َتُكرْن ِشررِّ

َحَسرٌن َأْن َتَتَمسَّرَك ِبهرَذا، َوَأْيًضرا َأْن اَل َتْرِخرَي َيرَدَك َعرْن َذاَك، أَلنَّ 18ِتَك؟ َواَل َتُكْن َجاِهاًل. ِلَماَذا َتُموُت ِفي َغْيِر َوقْ 
 "ُمتَِّقَي اهلِل َيْخُرُج ِمْنُهَما ِكَلْيِهَما. 

 مثة  ال ة سة  ل ي= ال تكن بارًا كثيراً   لينع المعمرب إلى الطة   المرم   فم ك  قئ،  يل مطة   م نًع أي  سعةًا 
(ل يثنةةع  مةةل   ةةةط فةةم اامةةية الةيح ةةب ف مرةةل سةةة رًع لةةال   نةةي  لةةيلف 22-92ي  مةةت  ط لةةيل صةةليامنل لرلةةب

(ل فننةةع  مةل  حةة   لن سةه أصةةيامًع لز ةةع ل 2:19 ةي ي ال مةمئةةى فةي  مةةع  نلغةةى أل مةمئةى لةة  إلةى المرنةة ي الةسةي 
ل اإلممحعنةعت، يثنةع  مةل  حةل اللميل ةب م ن ه الن ةل للةى المةك ةز، يثنةع  مةل  نةةأ اإلنم ة  ل مةةات طي لةب فةم أ ةع

ال ممصية أن  أحكل مل ك  مةل = ال تكن حكيمًا بزيادة ل ف نهة للزياج للى أنه  نفل  أثم ب المةق  الةيحم(
سةة  المصةةلح لنةةاا ثةةل حيلةة ، يال ممكلةةة يمغمةةة يمأةةا ن سةة  فةةم ميأةةا المنمنةة  يالمرلةةل للمم ةةا، يال ممصةةية ن 

لمراذا مصلح قرل إسةائ   يا  لل  كل ق  أةسله لر  فملل الممعلل للى ن سةه= ة ثاا أنه الكيلل ميسى مصيو 
يلةةال  قةةع  المسةة ح لل ة سةة  ل ي ةة  لكةةل أ نةةع المةةةاايل فنةةل  ز ةة يل لةةةثل لطلةةل المز ةة  مةةل إلمةةعل  تخرررب نفسررك

ال تكررن النةةعفل لةةال  فعلنةةع ل الةةاي  أةة ا كةة  يقمةةه فةةم الن مةةب ي نسةةى ملسةةمه النع ئةةب فةةم غةفمةةه  نةةةل ن سةةهل 
فةةع   صةةلة للةةى ااقةةةاة لرلنةةل  نةة ميل ميلةةب، فةةهل لةةل = لمرراذا تمرروت فرري غيررر وقترركقةة  ل ميلةةب سةةة رًعل = شررريراً 

لمةة ا  فةةع  كةةيل ل الحةةه أل  ليمةةه ثةةم لإل أة ةةيف(   نةة ميا ميلةةب  مةةعز نل، يفةةم قةةةثل  ميمةةيل مسةة  ًع يةيح ةةعً 
أيضرًا ال  ل  أي ال مكةيل لةعةًا لز ةع ل( حسرن أن تتمسرك بهرذالةال   نةي   ، اإلنسعل لعةًا لز ع ل يال أل  كةيل قةة ةاً 
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ممنةةم الةةةل  م ةةع ى = ألن متقرري الرررب يخرررج منهمررا كليهمرراأل ممنةةا ن سةة  لةةل القةةة( أى   ترضررى عررن ذاك
 المطة  فم كع اإلممعث لل

 
أَلنَّررُه اَل 11، الَّررِذيَن ُهررْم ِفرري اْلَمِديَنررِة. اَْلِحْكَمررُة ُتَقرروِّي اْلَحِكرريَم َأْكثَررَر ِمررْن َعَشررَرِة ُمَسررلَِّطينَ 19" -(:11-19اآليررات )

 "ِإْنَساٌن ِصدِّيٌق ِفي اأَلْرِض َيْعَمُل َصاَلًحا َواَل ُيْخِطُئ. 
كث ةيل  هنيل أل لي ل  نل سلطب يقيل اصلحيا ال سع  المم قم يسط النعف يلكل سل معل  أا ثنع مل أ ل فم 

 منمنى ااثم ب:
 (8:1 ي1ل قعةل ما  ال يخطئإنسان صديق ..   يم (ال ) -1
= فعلاي الحكمة تقوي الحكيم أكثر من عشرة مسلطين الذين هم في المدينةالحكمب م أ  للى السلطب =  -9

 مل  السةلطب يالنةيل  نةع  منةه النةعف يةلمةع  ممنرةيا لةل فرة  القةة نيفةًع منةه، يلكةل   رلينةه سةةًال فعلنةعنيل 
ه الحك مةب قةع ة أل  ننةا القةة ة لةعل  كة  لةل قةةه لة  ي مةةيل يالسةلطب ال مطةي  النلةل، أمةع الحكة ل فلمحلمة

( ثي ةقل كعم  أي الحكمب ن ة مل المسلط لميمًعل يالحك ل  رلل أل لك  إنسعل أر عمه فع 11لنهل يةقل  
 لعلغ فم حمل أنطعا ا نةة ل، لة  ثةي لمحلمةه  مةمص غأةل النةعفل إل يمةي  حكة ل فةم م  نةب لنةي ن ةة 

 لط ل أي ةقل كعم ل( مس11لنع مل يمي   
 

أَلنَّ َقْلَبرَك 11َأْيًضا اَل َتَضْع َقْلَبَك َعَلى ُكلِّ اْلَكاَلِم الَِّذي ُيَقاُل، ِلَئالَّ َتْسَمَع َعْبرَدَك َيِسربَُّك. 11 " -(:11-11اآليات )
 "َأْيًضا َيْعَلُم َأنََّك َأْنَت َكذِلَك ِمرَارًا َكِثيَرًة َسَبْبَت آَخِريَن.

لةةعل نةأةةى ا  فرل نةةع أل ال ننةةمل لمةةع  نيلةةه النةةعف لنةةعل فةةعلحك ل ال   ةةةح لعلمةة  ح يال  حةةزل لعلةةال مةةع  منةةع ننةةمل 
(ل ل  أل مل  نمل ي أا 2-1:1كي1+ نم  ليلف ال  نمل لعلم ح يال لعلال فني مقغي  لغ ةه    2-7:12كي9 

، يثنةع  مةل  سةله مةل يةاا هنةةه قلله لل معاا  ني  لنه النعف س كمق  أق عا مفلمب فننع  مل  م حه ل مملنةه
ممصيةًا أنه ال  رة ، فع   ةح لمل  م حةه يال  حةزل لمةل  سةلهل فعلمة  ح لةل  ز ة ه قة ئًع يالةال لةل  ننصةه قة ئًعل 

ز ةةع لل يمةةل  نةةمل لةةعل  رةةة  مةةل الةةاي  امةةه، قةة   كمقةة  أل ليمةةل  نةةمل لمةة  ح النةةعف سةة نحة  إلةةى صةةنا اللةةة 
نقغ  لعل  منع فناا أفأ ل يثنع  سلل أثل فهاا كنعو نحل ننطئ أح عنًع ينسل فلن لل ه الاي محت سلطعنه  سلهل

 آنة ل فلمعاا نحزل إاا ح   مرنع ن ف القما يلةفنع أل ثنع  مل  سلنعل
 

را ِهرَي َفَبِعيرَدٌة َعنِّر«. َأُكروُن َحِكيًمرا»ُكلُّ هَذا اْمَتَحْنُتُه ِباْلِحْكَمرِة. ُقْلرُت: 13 " -(:15-13اآليات ) َبِعيرٌد َمرا 14ي. َأمَّ
ُدْرُت َأَنا َوَقْلِبي أَلْعَلَم َوأَلْبَحَث َوأَلْطُلَب ِحْكَمًة َوَعْقاًل، َوأَلْعِرَف الشَّرَّ َأنَُّه 15َكاَن َبِعيًدا، َواْلَعِميُق اْلَعِميُق َمْن َيِجُدُه؟ 

 "َجَهاَلٌة، َواْلَحَماَقَة َأنََّها ُجُنوٌن.
كمق  أنه ال قئ لعلنسةلب لمةع لةل  مة ه= إب كطة   لللة، لك  قلله، يمع يم ه لن  يأا ك  لزمه أنه  للغ الحكم

الرم ةة  ياللر ةة  ثةةي ا  يطةقةةه = أمررا هرري فبعيرردة عنرري. ومررا كرران بعيرردًا ظررل بعيرردًا والعميررق العميررق مررن يجررده
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كةل ثةم كمقة  أل ار يحكممه يثاه لل  ص  إل نع أحكل الحكمعا، لة  كلمةع  نة  إلةى ألمةع  الحكمةب زا ت ح ةمةه ي 
نملةة سةل معل أل القةة منعلةب يلكةل إلنة  = وألعرف الشر أنره جهالرة(ل 22-22:11لر  ل لنه ثاه الحكمةب  ةي

نملةةة ار الةثمل كةةعل غعل ةًع، فنةةي لةعنى مرعنةةعل قة   ل مةةل أةةمه نسةعا كث ةةةات لة  سةةنط فةم للةةع ل اايثةعل لسةةللنل ي 
 .الحماقة أنها جنونمنيل سنطمه=  

 
راِلُح َفَوجَ 16" -(:18-16اآليات ) ْدُت َأَمرَّ ِمَن اْلَمْوِت: اْلَمْرَأَة الَِّتي ِهَي ِشَباٌك، َوَقْلُبَهرا َأْشررَاٌك، َوَيرَداَها ُقُيروٌد. الصَّ

أَلِجرَد النَِّتيَجرَة ُاْنُظْر. هرَذا َوَجْدتُرُه، َقراَل اْلَجاِمَعرُة: َواِحرَدًة َفَواِحرَدًة 17ُقدَّاَم اهلِل َيْنُجو ِمْنَها. َأمَّا اْلَخاِطُئ َفُيْؤَخُذ ِبَها. 
 "ُكلِّ ُأولِئَك َلْم َأِجْد! الَِّتي َلْم َتَزْل َنْفِسي َتْطُلُبَها َفَلْم َأِجْدَها. َرُجاًل َواِحًدا َبْيَن أَْلٍف َوَجْدُت، َأمَّا اْمرََأًة َفَبْيَن 18

كةةل مقةةكلب سةةل معل أنةةه نملةةةهل يلإاامةةة الممرةةل لسةةل معل يالنط ةةب المةةم أسةةنطمه ثةةم النسةةعا، يثةةي ثنةةع  ةةاكة مةةع 
أحعط ن سه لعل  امةأل فك    م  ف نل مل مكيل منلصب له، ثاا النطع ثي نطعه ثيل يثي أحعط ن سةه لةمةع  

لةل  مة ، فلة ل االة   لمةةأل ياحة إأمةع  ،ةمة 1111كمق  أنه  مكنةه أل  مة  ةمةًع منلصةًع يسةط إ مملنينهل يثي 
اا فنمنةع أل ةقةل فنل  ائمًع فم صةا  يغ ةل يلكل السلل ياأح أن ةقةل كعمة  فنةاه مكةيل  1111ه مصةفه ثةيل يار

 نليل لل المس ح، فني الةم  اليح   الكعم  لع نط ب، فع  يم  كعم  ل ل الةمع  يالنسعا إال المس حل
فنةةل  مسةةللل فةةم ثةةع  الةةن ف ألةة  ًع يفةةم نةةةال اإلنسةةعل للةةى = أمررر مررن المرروتلميمةةًع فعلنسةةعا الزان ةةعت ثةةل 

يداها قيود الصالح قردام اهلل ينجرو ل المرسي   نصلل القلع  للمنع  ف سنطيا ي  ن يا حةة منل= ااةض يلكعمن
فمةةةل  نمةةةي مةةةل ثةةةاه النط ةةةب  قةةةكة ا  الةةةاي نمةةةعه، فنمعمةةةه ةامرةةةب لحمع ةةةب ا  يلةةة ف لنيمةةةه القنصةةة بل = منهرررا

 ع ا  مكةيل ثةاه النط ةب فمةل  ح ةه ن سةه ي ةأةى ا   نم ةه ا  مننةعل يمةل  سةمنمة ليصةع= الخاطئ يؤخذ بهرا
لنيلمهل فعالنح اة فم النطع ع مث  مل  نح ة للى م ، إاا ل أنع اإلسمسعل للعقم النطع ع  سن  يقيلنع فم ثاه 
النط ب اللقربل أي مل  سمسلل فةم ح ةعل االن صةع  لةل ا  ي نةةج مةل حمع ةب ا   سةنط فةم ثةاه النط ةبل يثةم 

 مه ال انل ب، حة ب مم  أيال  ا ل يثاه المةأل الزان ب غ ة صع قب يال منلصب= معسة اإلنسعل كمع لن ي ، ف  ن  حة 
ثةي = واحدة فواحردة(ل 97-1:7+ 22-91:2+ 11-1:2+ 12-12:9 ةامةا أل. أما امرأة فبين أولئك لم أجد

حةةعي  حصةةة النطع ةةع يالسةةنطعت يالمنةةعالت المةةم صةةنرنع فيمةة ثع كث ةةةل، يةلمةةع ثةةي حةةعي  حصةةة كةة  النطع ةةع 
لميمةةي ل فةةم الرةةعلل فيمةة ثع كث ةةةل يلكنةةه يمةة  أل ألقةةا النطع ةةع ثةةم الزنةةع، يأل النسةةعا السةةعقطعت العمةةم  غةةي ل ا

كةعل  طلةل أل  رةة  كة  القةةية = التي لم تزل نفسي تطلبهراالمنعا ثل أفها قئ يمل  سنط مرنل  نةلل 
 عط ن سه لنسعا قة ةات يثن عت سعقطعتلي  ةف لعثممعل مع ثي ألهل قةل يلكنه لألس   فا ثمنًع غعل ًع انه أح

 
 "ُاْنُظْر. هَذا َوَجْدُت َفَقْط: َأنَّ اهلَل َصَنَع اإِلْنَساَن ُمْسَتِقيًما، َأمَّا ُهْم َفَطَلُبوا اْخِترَاَعاٍت َكِثيَرًة.19" -(:19) آية

ا  صنا اإلنسعل مسمن مًع لئع  هل أح  أل ا  نل  اإلنسعل قة ةًا أي أل المةأل أقة مل الةم  أكم  ح  ثهلل 
لأي مصةفعت قة ةل= أما هم فطلبوا اختراعات كثيرةلل 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 

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

الحكة ل  ة ة  مةع = ومرن يفهرم تفسرير أمرر= المعمرب  كق  لل أثم ب الحكمب فةم ح ةعل اإلنسةعلل  من كالحكيم
حكمرة اإلنسران ح ا ، يالحكمب منله م سة ةًا لمرةعمعت ا  مرةه يمةا غ ةةه ف صةلح نعفرةًع لكة  مةل حيلةهل يةاا اا

ى منةه النةية الة انلمي ةا   رة  الحك ل مل يمنه يثنع  مل قع  يإل يمه اإلنسعل ثي قلع  الن ف    = تنير وجهه
مةةل  نلةة  السةة   المسةة ح سةةعكنًع ف ةةه،  رط ةةه ين نةةل أل الحكمةةب ثةةي ااقنةةيل الثةةعنم  الليغةةيف( أي السةة   المسةة ح، ف

مسةع  قلةل ي مرةة   ،ي ةفةا ال كةة فةي  كة  الممعلةل يالصةغعئة ف سةل  لحكمةب للي ةب   نةل لنةع ،المس ح لايلب يار
ف سمن ة يمنه لعل ةح يالةمةعا محةت  ،اإلنسعل لنع للى نطب ا  فا    ةأل   لمعاا  سمح لعل ةج أح عنًع يلعلأ   أح عنعً 

وصرالبة ل   لر  ثاا الةمعا ف مل حيلهل يثكاا ميسى اسمنعة يمنه ح نمع نز  مل للةى الملة ل  ك  الهةي ،
ل يمةل  مةأل ياإلحممةعج يالمةامة صعلب اليمه معمم مةل الغة ه يالغأةل يالطل رةب الرن  ةب يالأة  = وجهه تتغير

ل، يلناا ممم ز الحكمب الةيح ب سعل المس ح قلله ممغ ة طل رمه ثاه، ل  مكيل له النهةل الحعن ب حمى للى النطع
 لل الحكمب الرعلم بل يمل  مل  الحكمب  كيل معلكًع لةيح االمأع  المم لنع  نأا لمل ثل أللى منهل

 

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

مأع   لزل أل  كيل ما  ل  نأا للمل  فع  نعله أاى، اإلثنع  رطم نمياج لمع مرمله الحكمب الةيح ب، فعلحك
ل كعل الحعكل  المم ا، ي مل أل  كيل للسلطعت المةملب مل ا ، فع  أعلط الك  ثي الاي سمح لنعل حمى يار

حمةامنع  طلرًع لي كعنت ثاه النيان ل هثنع  ليل للنأي  للنيان ل يأل نلمزل ل= أمر الملك أنا أقول أحفظهعللل 
كعل = وذاك بسبب يمين اهلل(ل 9،  1:12 ست أ  يصع ع ا ( يإلط مع لن صة لن صة يمع    ي +  ةيل

ثنع  لن  ل ل المل  يا  يل ل المل  يالقرل، يا  قعث  للى كل نمعل المل   نسل أل ال  نيل أمعنب ا  
ل أل  م ل ا  أي قيمه ثم المم سمحت يالقرل  نسل أل ال  نيل أمعنب المل ل يالحك ل  نأا للمل  انه  فم

لن عمه كمل  حمى لي كعل هعلمًع، فع  ثي أعلط الك ، لال   نأا الحك ل للمل  فني مر ل مل قل  الةلل 
+ 2-1:2صل9+ 12:  92أي9+ 2:11أي1( يةاما  12:11صل1كيا قعي  أمعل الةل  يق   ملو 

/  يآش(ل يلال  إل نعل  المل  يصع ع ا  ي لعنع (  ثاا مع ح   ما  اي / سل معل91:92أي1+ 17:11م 9
اا كعل احمةال المل  يطعلمه ياملب، فكل لعايلى طعلب ا  مل  الملي ل ال أل نمة  ا  لل نع أل  ل  .نط رهل يار يار

  كعل لل نع أل ال نرمةض للى أيامة المل  لئع  لحننع أةة فكل لعايلى ال  مل أل نرمةض للى ا ل

 
 "اَل َتْعَجْل ِإَلى الذََّهاِب ِمْن َوْجِهِه. اَل َتِقْف ِفي َأْمٍر َشاّق، أَلنَُّه َيْفَعُل ُكلَّ َما َشاَء. 3" -:(3) آية
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إاا ثةةعة الملةة  فةةم يمةةه أحةة ، يقةةع  كعمةةًع ال  ةأةةى مةةل  سةةمره فنصةة حب سةةل معل أل ال  ثةةية القةةنص فةةم يمةةه 
ال تعجل إلرى الرذهاب مرن غأل يال  لسعمب القنص= المل  ي نةج مل أمعل المل  فم حعلب لص عل يثيةل ي 

 .أن يفعل ما يشاء قة ة( أي ال ممآمة يمرصى المل ، ال له سلطعل  وجهه. ال تقف في أمر شاق
 

ْلَوِصريَِّة اَل َحراِفُظ ا5«. َماَذا َتْفَعرُل؟»َحْيُث َتُكوُن َكِلَمُة اْلَمِلِك َفُهَناَك ُسْلَطاٌن. َوَمْن َيُقوُل َلُه: 4 " -(:5-4اآليات )
 "َيْشُعُر ِبَأْمٍر َشاّق، َوَقْلُب اْلَحِكيِم َيْعِرُف اْلَوْقَت َواْلُحْكَم. 

الحكةة ل  نصةةح كةة  إنسةةعل أل   نةةل أل الملةة  لةةه سةةلطعل يثةةي  رطةةم أيامةةة لل نةةع أل نن ةةاثع يال أحةة  لةةه الحةة  أل 
أي  ح ةع ح ةعل ثع ئةب = عر برأمر شراقال يشرأي مةل  لمةزل لةعيامة الملة ل = يقول له مراذا تفعرل. وحرافظ الوصرية

 سةلل الحكة ل للهلةل ي حمملةه لعلصةلة فنةي  رةة  أل ا   سةمح = وقلب الحكيم يعرف الوقرت والحكرم(ل 2:12 ةي
يالحكةةة ل ال  مرملنةةةع = الوقرررت والحكرررملةةةعلهلل ليقةةةت محةةة ي  ثةةةل  ننةةةى حكةةةل الهةةةعللل يلكةةةل أحكةةةعل ا  لنةةةع يقةةةت= 

 ننل  ينحمةل أيامة الةفسعا فم الةل  لزمنع أل ال ننع  السلطعللي صلةل يمع  منع نح ه يص ب الةل ي 
 

 "َعَلْيِه، َساِن َعِظيمٌ أَلنَّ ِلُكلِّ َأْمٍر َوْقتًا َوُحْكًما. أَلنَّ َشرَّ اإِلنْ 6 " -(:6) آية

 الحكة ل  ة ة  أل ا   مةة ن  فةم اليقةت الةةاي  حة  ه ثةي فكةة  قةئ محسةيل لنةة  ا = ألن لكرل أمررر وقترًا وحكمرراً 
حك مب محكةل  نطب حك ل يلهمن  اإلنسعل أل ا  ألن شر اإلنسان عظيم عليه يف  نطب إلن ب يلسمعح إلنمل 

قةة  لةعلكيل فنةي من  اإلنسعل لرنع ب ا  ال عئنبأمع  ل ث  فم ا  يار معل اإلنسعل لناا  مرلهك  أح ا  الح عل ، 
لةى لنةه ي صةط ل مةا ا ، يمنة  اإلنسةعل لةعل ا  لةه إا ح نمع  نا لل ةه الهلةل س مصةية أل ا  من ،له ل لل ه

يلنةةاا  نطةةئ اإلنسةةعل ي كةةيل قةةةه  ،يقةةت منعسةةل  مةة ن  ف ةةه  مةة ا الزمةةعل( سةة مرله  قةةرة أل ا  غ ةةة لةةع  
ال ا  س حعسةةله  ، لةةي قةة لهةة لهةةعلل  الملةة  الهةةعلل أي أى إنسةعل قةةمةةل نعح ةب أنةةةى فةةهل  له مةًع لل ةةهل ي

سةةمنعةل ف رةةة  لنةةع أننةةع إلحكةة ل  رةةة  أل ا  اللةة  يس حعسةةلهل الةةةيح النةة ف  نةةل اإلنسةةعل لمةةع فرلةةه لسةةلطعنه، يا
 ليلكل ا  طي   اانعل كعلنعا  ، ميأي  حله،  نمل لنع يسط ااح ا  يالمهعلل

 
وِح َلر8أَلنَُّه اَل َيْعَلُم َما َسَيُكوُن. أَلنَّرُه َمرْن ُيْخِبرُرُه َكْيرَف َيُكروُن؟ 7" -(:8-7اآليات ) ْيَس إِلْنَسراٍن ُسرْلَطاٌن َعَلرى الررُّ

ي الشَّرُّ َأْصَحابَ  وَح، َواَل ُسْلَطاٌن َعَلى َيْوِم اْلَمْوِت، َواَل َتْخِلَيٌة ِفي اْلَحْرِب، َواَل ُيَنجِّ  "ُه.ِلُيْمِسَك الرُّ
فلسةنع = يكرونمرن يخبرره كيرف ممنةي  لعح اثةه يهةيفةهل لعلنسةلب لإلنسةعل  المسةمنل  = ألنه ال يعلم مرا سريكون

يثاه ميمنب = ليس إلنسان سلطان على الموتنرة  القة قل  ح يثه لنممنلهل يال نرة  ممى س عمم الميت= 
يميمنب للمهلةيل فة رلل أل ح عمةه ل سةت فةم  ة  الهةعلل لة  فةم  ة   ،للهعلل ل رلل أنه س ميت ةلمع فمعل ف نقى ا 

ث   نة ة = وال تخلية في الحرب(ل 11:12لط ت مل في    يإل لل مكل ق  أ اللمب سلطعل ا  يلل  كل ل  للىو 
ةاا للةى اإلنسةعل أل  كةيل طةفةًع  المن ي أل  نةل مل المرةكب أي  سةمر ى مةل الن مةب يالحةةل أمعمةه، ثكةاا ي أأل
للةة ف، يلكةةل إللةة ف لةةه أليانةةه مةةل أمثلةةب الحكةةعل الهةةعلم ل يغ ةةةثل مةةل ااقةةةاة الةةا ل  فةةم مرةكةةب  ائةةةل لةة ل ا  يار
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-2:11كةي9المًع لقرل ا ، يا   زي نع لعسلحب للحةيل الةيح ب يالحك ل  رة  أل ا  الل  يس غلل  أل  سللي 
 (لل  أح  أسلحب إلل ف ثي الميت يالمس ح غلله فنني  يأ ل قيكم   ع ميتيل91-11:2+ أ 2
 

ْهُت َقْلِبي ِلُكلِّ َعَمل ُعِملَ 9" -(:9) آية َتْحَت الشَّْمِس، َوْقَتَما َيَتَسلَُّط ِإْنَساٌن َعَلى ِإْنَساٍن  ُكلُّ هَذا رََأْيُتُه ِإْذ َوجَّ
 "ِلَضَرِر َنْفِسِه. 

للى ك  هعلل أل  رلةل أنةه إا  مةعةف ألمةع  هلمةه فهنمةع ثةاا لأةةةهل فنلةل الهةعلل  منسةى يأةم ةه  مةيت، يثةي 
  لمر  لل ا ، ف  ن  ال ةح فم ثاا الرعلل، ل    ن  ح عمه اال  بل

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

ِلرذِلَك َقرِد اْمرَتأَل َقْلرُب َبِنري أَلنَّ اْلَقَضراَء َعَلرى اْلَعَمرِل الررَِّديِء اَل ُيْجرَرى َسرِريًعا، فَ 11ِفي اْلَمِديَنرِة. هرَذا َأْيًضرا َباِطرٌل. 
 . ْن َعِمَل َشرًّا ِمَئَة َمرٍَّة َوَطاَلْت َأيَّاُمُه، ِإالَّ َأنِّي َأْعَلرُم َأنَّرُه َيُكروُن َخْيرٌر ِلْلُمتَّ 11اْلَبَشِر ِفيِهْم ِلَفْعِل الشَّرِّ ِقريَن اَْلَخاِطُئ َواِ 
يِر، َوَكالظِّلِّ اَل ُيِطيُل َأيَّاَمُه أَلنَُّه اَل َيْخَشى ُقدَّاَم اهلِل.َواَل َيكُ 13اهلَل الَِّذيَن َيَخاُفوَن ُقدَّاَمُه.   "وُن َخْيٌر ِللشِّرِّ

 ثاه م نل لطة نم ل:= الذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا
أي مكةةعل النأةةعا  مكرران القرردسثةةل ااقةةةاة الةةا ل كةةعل لملنةةل أل  حكمةةيا لةةعلح  فةةم الررذين عملرروا بررالحق  ل1

ل كعل لنل كةامب يث لب فم 1:89+ مز 17:1 م  (ل يلكننل لل  حكميا لعلح ، ل  هلميا المسعك لل ثفالا يار
ح ةةعمنل يكةامةةب فةةم زمةةننل، إال أننةةل لرةة  مةةيمنل نسةةعثل النةةعف أي منعسةةيثل لسةةلل هلمنةةل، فنةةل كةمةةيثل فةةم 

ل إا نسةةعثل النةعف، لةة  ثةل فةةم ح ةعمنل نيفةًع مةةل سةلطمنلل يا ل ثةةل اثلةيا للنلةةة، يثةل أمةعل ا ، فةةع ل كةةاممن
 ني   نمهةيل ل   ا ل

 طة ثل ااقةاة مل أمعكننل ل مسلطيا ثل لعلهللل ي  ، الا ل كعنيا  حكميل لعلح  االةاة= الذين عملوا بالحق ل9
ا   صلة للى الهعلم ل يااقةاة، يال  مةي الحكل لل نل = ألن القضاء على العمل الردئ ال يجري سريعاً 

ل ألطع فم النصعص سة رًع، ل رلنل  ميليل، يلكل كث ة ل ليأًع لل الميلب  سمن نيل لطي  أنعل ا ل يلكل ا  يار
فني حممًع س رعقل يلصةامبل يةلمع  سع  أح  يمع انل المهليم ل نع  ثاه ال مةل المم ف نع  معنى ا ؟ 

لقة إلى ن ة لنعئ م الةل، ح   ثاا ما فع  قع ة أل  حي  ا إني أعلم أنه يكون خير للمتقين اهللياإلمعلب 
أ يل، ل   كيل ا  ما المهليل مةافنًع له أثنعا فمةل منن مه، فمةل القة ثم قة لعلم نيل اللقةي، لكل لعلم نيل 

(ل يس  نل لمعاا 1مرم  مرًع للن ةي ينري  لل ا ب اإلصحعح فعلحك ل   نل م س ة أمٍة  آ ب ق عااإللنم يك  اا
لسلل المرز ب اإللن ب = ي  أ   لهل ل  س ةافنه ا  ي رز ه، فلل منمز سرع ل أيال  ا  يسط الأ نبسمح ا  لعل

، يال قئ   ص  قةكمنل ما ا ، فنل ياثن ل أننل فم    ا  ( 12:  11كي1 رطى ما الممةلب المن ا ي  
أمع ااقةاة فرلم الركف  ل (22:8ي(  ة 1مح يه ل يأل ا  س نم نل ف منلليل يسط الأ نب يمن ة يميثنل  آ ب

ل ل يا  عنر ل لكل ألمعقنل ممليال لفسًع، ياللرنب مكيل ثمةل طل ر ب افرعلنل، مح  لنل حممًع مع لل  ميليا  يار
ح عمه منمنم لع من رب، فعله  ال ن ا له، يثم كعله  غ ة حن ن ب = وكالظل ال يطيل أيامه(ل 11،  11:2 إش
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ت قمف ح عمنل س ص ةيل ال قما يلع ن ا كعله  الاي س نم م، لل  مةكيا يةااثل يمعئلب للزيا ، إاا غةل
يلل متقيا اهلل إسمًع صعلحًعل ينعحه المةميممة الاي له نمرة  للى االةاة يااقةاة، فعلحك ل   لي االةاة 

 ًع = ق   ل ي القة ة لل حع  كٍ  مننل نعةميمعاا  ل فني  ا  ثي المةميممةلأنه ال يخشى اهللالقة ة  ني  
فى سلطب ينر ل ياللعة مهليل مننية ل يمعاا لمع فى  ان  ك  مننل = القة ة لع مرز ب  انل ب ياللعة فى 

( ، يليلف فى السمل 19سعل يمرز ب كل كعل لطةف فى نيل لم   يثي  نمهة النم  للى    ث ةي ف  أ 
 لنعه فى المل نم ه يق  طعة النيل مل ل ن ه ل سلح ، ي ان ع  فى مل ااسي  ، ل نمع المل  الاى أ

 
ُيوَجُد َباِطٌل ُيْجَرى َعَلى اأَلْرِض: َأْن ُيوَجَد ِصدِّيُقوَن ُيِصيُبُهْم ِمْثَل َعَمِل اأَلْشرَاِر، َوُيوَجُد َأْشرَاٌر 14" -(:14) آية

دِّيِقيَن. َفُقْلُت: ِإنَّ هَذا َأْيًضا َبا  "ِطٌل. ُيِصيُبُهْم ِمْثَل َعَمِل الصِّ

يلكةةل إلةةى  اللةةعة لهلألةةلرةة  أل كةةعل النةةية اإللنةةم قةة  أأةةعا اثةةل سةةل معل، فهكمقةة  أل ا  قةة   سةةمح للقةةة ة لةةعل  ا 
أن ح ل، يأل ا  س حي  القة للن ة للمهليل اللعة، لع  إلى حكممةه اإلنسةعن ب فرةع  يمسةعا ، يلةع  للح ةةل قةعئًع 

ةل اإلنسةعل للةى الهلةل فيلكةل لميمةع   ة  مة  ن ةةًالأي أل   هلةل اللةعة يأل القةة = ما يحدث هو باطل ك  نةاا ثةي ح 
يلكةل ا   للحسةل مةع مةةاه ل ن ةه   حكةل الاى  نا للى االةاة ، إا ال  رةة  اإلنسةعل نلع ةع ا نةة ل ل فعإلنسةعل

 كعللقةةة يلةة ف لحسةةل مةةع مةةةاه الرةة ل ،( 92:  9، فنةةي فةةعحص النلةةيل يالكلةةى  ةف حكةةل لحسةةل مةةع فةةى النلةةيل
 ل (2:  11 إش
 

َفَمَدْحُت اْلَفَرَح، أَلنَُّه َلْيَس ِلإِلْنَساِن َخْيٌر َتْحرَت الشَّرْمِس، ِإالَّ َأْن َيْأُكرَل َوَيْشرَرَب َوَيْفرَرَح، 15 " -(:16-15اآليات )
ْهُت َقْلِبي أَلْعِرَف اْلِحْكَمَة، 16 ْمِس.َوهَذا َيْبَقى َلُه ِفي َتَعِبِه ُمدََّة َأيَّاِم َحَياِتِه الَِّتي ُيْعِطيِه اهلُل ِإيَّاَها َتْحَت الشَّ  َلمَّا َوجَّ

 "َوَأْنُظَر اْلَعَمَل الَِّذي ُعِمَل َعَلى اأَلْرِض، َوَأنَُّه َنَهارًا َوَلْياًل اَل َيَرى النَّْوَم ِبَعْيَنْيِه، 
كة  الهةةي  حعسةلًع  مع قعله سل معل ثنع يامل للى ك  مفمل لع  أل ال   ن  فةحه ال انلم، ل   قكة ا  للةى

ياثنةًع فةم ح ةعل أل  ةب ف نةع ال ةةح الحن نةم لة نلص ، ي يأل أالمه ثى إل ا  له يمنن ب أكله يقةله يمرله لط ب ا ، 
النعقةئ لةل  فمدحت الفررحلأللةاة، ح   الر   مكعل الهلل يالةاحب ليأًع لل المرل، يمث  ثاه الح عل ممة ح= 

 اإل معل يالثنب لع ل 
 نص  له أنه طعلمةع أل االةةاة ال  كعفةعيل = فمدحت الفرحثنع كعل فم ح ةمه ال  نص  ثاال يقيله  يلكل سل معل

لرةة   يااقةةةاة فةةم سةةرع لل إال فل ةةنرل اإلنسةةعل لعفةاحةةه الزمن ةةب قةة ة مةةع  سةةمط ا، يثةةاا الم سةة ة  م ةة  مةةا لةةعقم 
إنه نهارًا ولياًل ال النيل مل ل ن ه= اإلصحعحل فني إا لع  لم س ة اامية فم أيا حكممه اإلنسعن ب مرل يطعة 

يالسةلل أل الحكمةب اللقةة ب . لما وجهت قلبي ألعرف الحكمةيالسلل أنه لع  للم ك ة اللقةي  .يرى النوم بعينيه
لةةعمزل لةةل فنةةل كةة  أسةةةاة مرةةعمعت ا  مةةا اللقةةة يلنع مةةه ال عئنةةب لةةعيال هل فنةةاه اامةةية ال  مةة ي ف نةةع الم ك ةةة 

 ل  لةيح الصعل يالحكمب اإللن ب نرة  إةا ل ا  ف سمأئ اليمه ينسلل   ك  ااميةل ، لعلرن  اللقةي
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رََأْيُت ُكلَّ َعَمِل اهلِل َأنَّ اإِلْنَساَن اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيِجَد اْلَعَمَل الَِّذي ُعِمَل َتْحَت الشَّْمِس. َمْهَما 17 " -(:17) آية
ْن َقاَل ِبَمْعِرَفِتِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيِجَدُه.َتِعَب اإِلْنَساُن ِفي الطََّلِب فَ   "اَل َيِجُدُه، َواْلَحِكيُم َأْيًضا، َواِ 

ن قال  ، والحكيم أيضاً أي   نل ك  مع  رمله ا  ي يف  ل ل ل   ا  يصعحه يأالل االةاةل = ال يجد العمل وا 
أي ال  سمط ا أل  م ثع ي  نمنعل فعسةاة  يجدهال يقدر أن لى الحك ل الحكمب يالمرةفب= أي إل إ و = بمعرفته

(ل12-2:9كي1ا  ألم  مل أل  كمق نع اإلنسعل لرنلهل أمع الةيح الن ف ةيح الحكمب ف قةح لنع ك  قئ  
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
دِّيِقيَن َواْلُحَكَماَء َوَأْعَماَلُهْم ِفر1" -(:3-1اآليات ) ي َيرِد أَلنَّ هَذا ُكلَُّه َجَعْلُتُه ِفي َقْلِبي، َواْمَتَحْنُت هَذا ُكلَُّه: َأنَّ الصِّ

يِر، اْلُكررلُّ َعَلرر1اهلِل. اإِلْنَسرراُن اَل َيْعَلررُم ُحبًّررا َواَل ُبْغًضررا. اْلُكررلُّ َأَمرراَمُهُم.  رردِّيِق َوِللشِّرررِّ . َحاِدثَررٌة َواِحررَدٌة ِللصِّ ى َمررا ِلْلُكررلِّ
اِلِح اْلَخاِطُئ. اْلَحاِلُف َكالَِّذي َيخَ  اِلِح َوِللطَّاِهِر َوِللنَِّجِس، ِللذَّابِح َوِللَِّذي اَل َيْذَبُح، َكالصَّ هرَذا َأَشررُّ 3اُف اْلَحْلرَف. ِللصَّ

، َواْلَحَماَقرُة ِفري ُكلِّ َما ُعِمَل َتْحَت الشَّرْمِس:  َأنَّ َحاِدثَرًة َواِحرَدًة ِلْلَجِميرِع. َوَأْيًضرا َقْلرُب َبِنري اْلَبَشرِر َمرآلُن ِمرَن الشَّررِّ
 "َقْلِبِهْم َوُهْم َأْحَياٌء، َوَبْعَد ذِلَك َيْذَهُبوَن ِإَلى اأَلْمَواِت. 

أل  سمةس  فم م ك ةه ف ص له اإلحلعط، ل   الل االةاة ينألرال  ااقةاة، يقل أنم  سل معل ثنع معزا  فم لحثه لل 
يا  ةحةيل يحنةيل يمحةل، فمةةل  .فري يرد اهلل صة ل مةل  نةةأ، يأةا لهةقةع  الةةيح النة ف قعلة ل اثل ةةب أل الكة  

ل لل ن نل حكمةب ا   المفك  أل ألمعله سمكيل للن ة لك  مل  حله، يمل   ة  حل ا  له، ثي مل  حل ا ل يار
نث  ف ه يثاا ثي اإل معلل يلكل سل معل ثنع  رةض م ك ةه يثي م ك ة ك  إنسعل فةم أةر  يمصةفعمه فرل نع أل 

إ معنه  مسعا  ح ل  نا فم ممةلب، ث  ا   حله أل  لغأةهل فيسةط مةةاةل الأة   مرلةة لعإلنسةعل أفكةعة محطمةه، 
ف مسةعا  لمةعاا  سةمح ا   ،علالمةه كهنسةعال  قةرة ل ا  يأح عنًع  مصية اإلنسعل أل ا   لغأةه لة   نةمنل منةه يأل

لم لممةلب مفلمب مكع  محطل ن س مم يم ن نم إ معنم، إال أل المفمل الحن نةم ال  ل ة  لةه أل  قة  فةم لنع ةب ا  
له ياثممعمه لك  أميةه الصغ ةل يالكل ةلل يمع  مل أل نرمة  له، أنه كمع مسعا  سل معل ثاه المسعفالت يثي فم 

ةة قةةةي، فكةة  منةةع مرةةةض ال   كةةة لةةن فمةحلةةب م ك ةةةه لرنلةةه الل ة  الياقةةا ي ة نةةع ي  ااسةةليلل يالكمةةعل المنةة ف   صا
طة نب الم ك ة اللقةي يك    نم ي اإلنسعل لمع ف ه ةاحمهل يل ا ب إمعلب ا  للى مسعفالت اإلنسعل ثاه، أل  رلل 

أي ال  سةمط ا  لرم حبرًا وال بغضراً ال يع=  أل ك  اامية ثم فم  ة  ا ل ياإلنسةعل فةم أةر ه ال  رلةل الصةعلح لةه
فنةة  كةةعل ا   ةةلغض المسةة ح يثةةي  لأل  حكةةل مةةل نةةع  الحةةيا   النعةم ةةب فةةم ح عمةةه، ثةة  ا   حلةةه أل  لغأةةه

ة للى الصل ل، يث  ألغض ا  ليلف الةسةي  إا كةعل مصةعلًع لقةيكب فةم المسة ل فعإلنسةعل إاًا  نطةئ إاا مصةيو 
لكةةةننل مرةأةةةيل لمم ةةةا = "الكرررل أمرررامهما  لإلنسةةةعل أي للغأةةةه لةةةهل أل الهةةةةي  النعةم ةةةب ثةةةم من ةةةعف لحةةةل 

كةة  النةةعف مرةأةةيل لكةة  الحةةيا   يااحةة ا ، فمةةع = الكررل علررى مررا للكررلالحةةيا  ي لحسةةل المةممةةب ال سةةيل بل 
 حةة   للصةة     حةة   للقةةة ةل كةة  ااحةة ا  سةةياا مةةع  رملةةةه اإلنسةةعل قةةةًا أي مةةع  رملةةةه ن ةةةًا محةة   للمم ةةال 

ةةًع يمةةل المةةعفم نةةةأل مةةثًع مصةة ل اللةةعة يمصةة ل القةةة ةل يلكةةل مةةل  حةةل ا ،    فةةعامةاض  ج لةةه ا  مةةل ا كألةة  أ ك 
حةةعيل، يممةةع  رملةةةه قةةةًا  نةةةج لةةه من رةةب ين ةةةًال يمةةع  مرةة  اإلنسةةعل  مسةةعا  ي مقةةك ، أننةةل ال  ةةةيل فةةعة  فةةم 

 مع  ح   ا  المم مح  لنل، فع فعة  ل لااح ا  النعةم ب المم مح   لللعة يالقة ة، يال  رةفيل م س ة لألح 
 مةل  نة ل ال حةب  للرذابح طنسة ًع(  والنجس طنسة ًع(  وللطاهر اللعة فم أمية ح عمه(  للصديق وللشرير. للصالح

 مةل  نقةى ا   الحرالف القةة ة الةاي ال  نة ل للةع ل  (ل  وغيرر الرذابح  أي مل  ن ل للع ل   كهنسعل منم(ل 
 القةة ة يانةه قةة ة  نةع  أل  حلة (ل نطةع أل ننهةة = والرذي يخراف الحلرف( 12:2لح  م سمه لعهي حل  ل
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لألمية النعةم ب كمن عف لحل ا  لنعل لةال  فعلنةعا ا   نهةةيل  انلنةل ل ةةيا  ة  ا  ملنةم ملكيمةه  انلنةلل ثكةاا 
نةةا للةةى اللةةعة يللةةى القةةة ة   كةةة لنةةي الملكةةيتل أمةةع ااقةةةاة الحمنةةم إا  ةةةيل مقةةعله الهةةةي  النعةم ةةب المةةم م

أي ال  نعفيل مل النط ب فنل ال  ةيل مم  زًا = قلب بني البشر مآلن من الشر ن فريل فم قةثل غ ة ملعل ل= 
النط ةب حمعقةب، يالنةعطئ ممنةيل إا  نمةعة طة ة  = والحماقرة فري قلربهمفم النياحم المع  ب ل ل اللعة يالقة ةل 
يلكةةل . يررذهبون إلررى األمررواتكةة  مةةل  نمةةعة طة ةة  القةة فنةةل  نسةةيل أننةةل  مةعة ن سةةه، ثةةاا مةةع  نلغةةم أل  رةفةه 

ألةةةاةًا يأقةةةاةًال يأل الهةةةي  النعةم ةةب  حادثررة واحرردة تقررع للجميررعلملةةة أل ثةةفالا ااقةةةاة إا يمةة يا أل إسةةل معل 
حررت هررذا هررو أشررر كررل مررا ُعِمررَل تثةةي ةأى أل = والحماقررة فرري قلرربهمممقةةعله فلةةل  رملةةةيا يمنسةةيا فةةم طةةة ننل= 

ي نسيل أننل س ميميل ي يأةا حة  لمةمرنل القةة ةل يهلمنةل  وهم أحياءأل  نمعة ااقةاة طة   القة = الشمس
ة ا للةى ااةض ال  ثةاا ثةي ع ًا ينسةيا أل  منلل يثي ةأى أليلكل لر  أل لعثيا فم ااةض فس أقةة كة  مةع ل مأل

 الهلل ق   مر  اللعة  سنطل
 

 "ْثَنى؟ ِلُكلِّ اأَلْحَياِء ُيوَجُد َرَجاٌء، َفِإنَّ اْلَكْلَب اْلَحيَّ َخْيٌر ِمَن اأَلَسِد اْلَمْيِت. أَلنَُّه َمْن ُيْستَ 4" -(:4) آية

المة ض له ةمعا أل   ق ى طعلمع ثي حم، فنحل ا ل فم سلع  يطعلمع نحل أح عا = لكل األحياء يوجد رجاء
م ميلمه أمع الم ت فن  فن  فةص الميلبل يمنمع فعام  أل ن يز فم السلع  ثي أم  قعئل، ياإلنسعل الحم نمةم

أي النعطئ النمف  الكلل مل الح يانعت = الكلب الحييص  قة اإلنسعل ينمعسمه فله فةصب للميلب= فهل 
النمسب فم الرن  الن  ل، يق  أطل  ال ني  للى اليثن يل لسلل ال  ل ه كعل( ن ة مل أسٍ  م تل فعلك  

ل الك  س ميميل فرلم ك  حك ل أل  نمنز فةصب ح عمه ي ن ل ميلب، فلر  الميت يا ألنه من يستثنيس ميت= 
يلكل ثاه ا  ب ميمنب للهعلل الاى  هل أنه لنيمه  ل لل  ن ا قئ إال الميلب، لل من ا منمن عت يال ثةيل يال معهل

أمع اللس ط فله ةمعا قع ة أل  سح  المسك ل ، يالحك ل  ني  له أنه منمع مملة فني س ميت يلل  ه  أس ًا ل 
ل كعل نمف فني  مكنه طعلمع ثي حى أل  مننى ي مطنة فى الح عل لر  ثاا الهعلل لحمى يار  

 
را اْلَمرْوَتى َفراَل َيْعَلُمروَن َشرْيًئا، َوَلرْيَس َلُهرْم َأْجرٌر بَ 5" -(:6-5اآليات ) ْعرُد أَلنَّ اأَلْحَياَء َيْعَلُموَن َأنَُّهْم َسَيُموُتوَن، َأمَّ
ا َوَمَحبَُّتُهْم َوُبْغَضرُتُهْم َوَحَسرُدُهْم َهَلَكرْت ُمْنرُذ َزَمراٍن، َواَل َنِصريَب َلُهرْم َبْعرُد ِإَلرى اأَلَبرِد، ِفري ُكرلِّ َمر6ْكَرُهْم ُنِسَي. أَلنَّ ذِ 

 "ُعِمَل َتْحَت الشَّْمِس.
إل نةع، ثةاه ثةم يمل  رلل أنه سة ميت،  رمة  للح ةعل اال  ةب المةم سة اثل = ألن األحياء يعلمون أنهم سيموتون

قةة  مرنةم أل مةل مةعت لةة ف = أمرا المرروتى فرال يعلمرونالمرةفةب ال رعلةب المةم مة فا صةةعحلنع لعسةمر ا  لةال  ال ةيل 
ل  ه فةصةب للميلةب يال لةي ل للح ةعل مةةل أنةةىل يقة  مرنةم أل النةعطئ الةاي ال  ة ة  أل  نة ل ميلةب ثةي فةم حن نمةه 

النط ةةب ثةي مةةيت، لةال  قةةع  اال لةةل االلةل الأةةع  حةة ل سةل أنةة  حةةم يأنةت م ةةتي فعإلصةةاة للةةى إم ةت يلةة  
معل يإلنةم ثةاا كةعل م مةًع فرةعشيل يثةاا النةعطئ الم ةت ال  رلةل أنةه سةمعمم سةعلب   ةعة  ف نةع ثةاا الرةعلل لعلمسة ، 

ثي ال  نص  أمة للى ألمعلنل الةيح ب، إنمع  نص  اامة للى = ليس لهم أجر بعدلال  ثي ال  سمر  لعلميلبل 
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المع  ةةب فمةةل مةةعت لةةل  عنةةا مرةةه ثةيمةةه، لةة  كةة  قةةئ مةةع ي سةة نمنم لعلنسةةلب لةةهل يثةةاا مةةع قعلةةه لةةيلف  االمةةع 
صعة ثي يأمعكه فةم حكةل  ألن ذكرهم ُنِسىَ (ل 97:2+  ي12:2كي1الةسي  يااطرمب يالمي   ل  ال كعثمعي  

ثل مرةةةه فنةةط ألمعلةةةه النسةة عل، أ ةةةل اثلةةت محلمةةةه للرةةعلل، يلغأةةةه يحسةة ه ل نةةةة لل ثةةاا كلةةةه اثةةل مرةةةه، سةة ا
كرل مرا ل ف للميمى نص ل فم كة  مةع للةى ااةض= = ال نصيب لهم بعد إلى األبدالصعلحب أي ألمعله الس ئبل 

 .عمل تحت الشمس
 

َعَمَلَك.  ِاْذَهْب ُكْل ُخْبَزَك ِبَفَرٍح، َواْشَرْب َخْمَرَك ِبَقْلٍب َطيٍِّب، أَلنَّ اهلَل ُمْنُذ َزَماٍن َقْد َرِضيَ 7" -(:11-7اآليات )
ِاْلَتذَّ َعْيًشا َمَع اْلَمْرَأِة الَِّتي َأْحَبْبَتَها ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِة 9ِلَتُكْن ِثَياُبَك ِفي ُكلِّ ِحيٍن َبْيَضاَء، َواَل ُيْعِوْز رَْأَسَك الدُّْهُن. 8

أَلنَّ ذِلَك َنِصيُبَك ِفي اْلَحَياِة َوِفي َتَعِبَك الَِّذي َتْتَعُبُه َباِطِلَك الَِّتي َأْعَطاَك ِإيَّاَها َتْحَت الشَّْمِس، ُكلَّ َأيَّاِم َباِطِلَك، 
ِتَك، أَلنَُّه َلْيَس ِمْن َعَمل َواَل اْخِترَاٍع َواَل َمْعِرَفٍة 11َتْحَت الشَّْمِس.  َواَل ِحْكَمٍة ُكلُّ َما َتِجُدُه َيُدَك ِلَتْفَعَلُه َفاْفَعْلُه ِبُقوَّ
 "َأْنَت َذاِهٌب ِإَلْيَها. ِفي اْلَهاِوَيِة الَِّتي

ال مأطةل يال م كة لح ةل، لمةعاا لةل  رطنةم ا  ثةاا = إذهب كل خبزك بفرحلنمعةف ح عمنع ل ةح يلنلل صعلحل 
ةةش  لممةة  ا ل  ي ل ةة  أل ا  = ألن اهلل منررذ زمرران قررد رضررى عررن عملرركأي اا ، لةة  إفةةةح لمةةع ألطةةعه لةة  ا  يلأل

ت ح ةةةًع حمةةةى ثةةةاه اللحهةةةب يلةةة  ةمةةةعا فةةةم الميلةةةب، يأل ا  ثةةةي الةةةاي ألطةةةع  ثةةةاه مةةةعزا  ةاأةةة ًع لل ةةة  أنةةة  معزلةةة
(ل يةيح ةةًع ن نةةل أل نرةة ش فةةم الكن سةةب نمغةةاى للةةى مسةة  المسةة ح 21:11كةةي1الن ةةةات فعسةةمرملنع لةةةيح القةةكة  

= هنوال يعروز رأسرك الردينقةل نمة اافةاح الةيح ب المم  رط نع الةةيح النة ف الةاي حصةلنع لل ةه لةعلم ةيل= 
طلرةةًع سةةكل الةة ثل ثةةي لمةة  الكةةعثل يلكةةل مسةةئيل ب ال ةةة  ثةةم اإلمةةمعا مةةل الةةةيح يإأةةةل ميثلةةب ا  المةةم ف ةة  

ي   كةعل ال نةي   للسةيل ث علةًع = ولتكن ثيابرك بيضراء( يح نمع نمملئ مل الةيح س مألنع فةحةًعل 2:1مم9ليأا   يو
للى فةحنلل يثاه  ليل للميلب، لننلا ث علنع الن  مب ل أعا فم احم عالمنل يأل ع ثل لعمب للى طنعةمنل يلعمب 

 التررذ عيشررًا مررع المرررأة الترري أحببتهررا(ل 11:12(ل إللسةةيا المسةة ح  ةي11:2+ 1:2ينلةةلف ث ةةعل لةةة المسةة ح  ةف
قة مر   الزيمعتل ياإلنسعل  ل يصم ثنع لزيمب ياح ل لر  أل مةو الحه أل سل معل الاي مةول مر   الزيمعت 

م ح عمةةه الرعئل ةةب المن سةةب صةةيةل ح ةةب لرعقةةب الحةةل المةةم مةةةلط المسةة ح لكن سةةمهل يالحةةل الرةةعئلم الةيحةةم  ةةةى فةة
للةى الزيمةعل أل  ةاكةا أل ح عمنمةع للةى ااةض = كل أيام باطلركالميمي  ثنع للى ااةض س مم  إلى السمعال 

ثةي نصة ل صةعلح مةل ا  أل  =ألن ذلرك نصريبكقص ةل، لال  لل نمع أل  نممع لةعاكثة لمةع ثةي للح ةعل اال  ةبل 
معثة   وكل ما تجده يدك لتفعله فإفعله بقوتك كيل الل ت سر  ًا يفم محلب، المفمل  حسل زيامه لط ب إلن بل 

ق ة اسمطعلم  فم ح عم  المع  ب يمعث  حمى ال ل فم ح عم  الةيح بل فلر  الميت ال لم  يال منةع  يال فةصةب 
 ةل يمعكة  أنةه  سةمح   أل  لةا  اإلنسةعل كة  منة ه لة نلص ي  رة  كة  مةع فةم ال مرم  مةل ثعن بل ي ني  اثلم ال

 (ل1:2ق ةمه ي مةكه ا ي   ي
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ُحَكَماِء، َفُعْدُت َورََأْيُت َتْحَت الشَّْمِس: َأنَّ السَّْعَي َلْيَس ِلْلَخِفيِف، َواَل اْلَحْرَب ِلأَلْقِوَياِء، َواَل اْلُخْبَز ِللْ 11" -(:11) آية
 "َنى ِلْلُفَهَماِء، َواَل النِّْعَمَة ِلَذِوي اْلَمْعِرَفِة، أَلَنُه اْلَوْقُت َواْلَعَرُض ُياَلِقَياِنِهْم َكافًَّة. َواَل اْلغِ 

( للمنع  فم ألمعلنع فم ح عمنع يفم منع نع الةيحمل يثنع  نصح لعل نمة  النم مب فم 11 لعنع سل معل فم آ ب  
لنع لركف مع نميقا، ثنع  ليل لإلمكع  للى ا ، يالثنب فم أل مع  سمح له ثةي    ا ، فكث ةًا مع مكيل نم مب ألمع

نم مب السلع  ل ست للسة ا  مةممةب = السعي ليس للخفيفللن ة، لكل لل نع أل نمعث  يأل ال نك  لل المنع  
نمع كعل ياثنًع فم إنمل ز ب( فن    الن ل أي السة ا ل ف  ائمًع ثي مل   يز فم السلع  فن   ح   له مع  رطله م

المنصةي  لةعلنلز الغنةةم = وال الخبرز للحكمرراءفلنة  ثةزل  ينعثةعل مةة ش ال لسةط ن  لل = وال الحررب لألقويرراءن سةهل 
اليقةت ثةي = ألنه الوقت والعرض يالقيرانهم كافرةالنرمب ثم ةأى الرهمعال = وال النعمة لذوي المعرفةالكث ةل 

يالرةض ثي مع ال  نمهةه اإلنسعل يل ف مسةمر ًا لةهل فةع  أةمل أحة  يقت الرم ، يالرم  ال  نمح إال فم يقمهل 
نمعح لمله منمع كعل قي ًع يفن مًع، يثاا  رلمنةع أل طةقنةع ل سةت فةم أ ة  نع، إنمةع ثةم نعأةرب إلةا ل ا ، فلنرمة  

ننةع نسةل  لعإل ل فقةلنع فلننأةا إلةا مةه ينننةا لنصة لنعل يار ل نمحنةع فلنقةكة ا  يار  مةعل ال لعلر ةعل، لن ة إمكعننةع يار
قةيل ا ل فةع  سة رطم  ياإل معل ثي الثنب لمةع  ةمةى ياإل نةعل لةعمية ال مةةىل لةال  لة ف مةل المنةل أل مكةيل لة ىو 

فةم ح نةه النةةيل المطليلةب، يثةاه ثةةم الحكمةب الحن ن ةةب أل ا   رة ل الأةر عا لةة  ثةي قةيمنل الن  ةةب يلكةل الرةةعلل ال 
ل  إالا  ملة رال  ر ة ثاه النيل أي إلم عت ل   النيى المةئ بل يالمفمل  رلل أنه إل نمح فألل ا  لعة  فم لمله، يار

فق  فألل ا  غ ة ةاٍض لل ثاا الطة  ل يثي  رمم  للى ا  فم منةع ه الةيحةم يصةةاله أة  النط ةب يلة ف 
يحكممةه، يأي للى قيمه يلةةه، يفةم منةع ه فةم الرةعلل  رممة  للةى حكمةب ا  يلنع مةه يلة ف للةى قيمةه القنصة ب 

 نمعح مع ي أي ةيحم ال  نسله إلمكعن عمه ثي ل  لنرمب ا ل
 

ِتي ُتْؤَخُذ أَلنَّ اإِلْنَساَن َأْيًضا اَل َيْعِرُف َوْقَتُه. َكاأَلْسَماِك الَِّتي ُتْؤَخُذ ِبَشَبَكٍة ُمْهِلَكٍة، َوَكاْلَعَصاِفيِر الَّ 11" -(:11) آية
 "ُنو اْلَبَشِر ِفي َوْقِت َشّر، ِإْذ َيَقُع َعَلْيِهْم َبْغَتًة.ِبالشََّرِك، َكذِلَك ُتْقَتَنُص بَ 

أي أل اإلنسعل ال  رة  يقت مصة لمه أي سةنيطه أي ميمةه، ال  رةة  مةع قة  = ألن اإلنسان أيضًا ال يعرف وقته
  نة ل لنةع ه له الزمل، فمع ق    ةحنع مل اامةية قة   كةيل سةلل ثعكنةع، فهنةه كعلسةمكب المةم قة  م ةةح لةعلطرل ئ  عم

فمم  ن سنع فم قلكبل فلمعاا نحزل إاا فقلنع فم مقةي  مع، أي ميق  مقةي  كنع ننمهة نمعحه، فلةلمع قة  أيق ةه 
 ا  لرنع مه انه  ةى لر ل ةحممه أل ف ه قةكع لنع، ي حم  اسممةاةه ممةلب صرلب من   نعصنعل

 
َمِديَنرٌة َصرِغيَرٌة ِفيَهرا 14ًضرا َتْحرَت الشَّرْمِس، َوِهرَي َعِظيَمرٌة ِعْنرِدي: هِذِه اْلِحْكَمُة رََأْيُتَهرا َأيْ 13" -(:15-13اآليات )

َوُوِجَد ِفيَها َرُجرٌل ِمْسرِكيٌن َحِكريٌم، 15ُأَناٌس َقِليُلوَن، َفَجاَء َعَلْيَها َمِلٌك َعِظيٌم َوَحاَصَرَها َوَبَنى َعَلْيَها َأْبرَاًجا َعِظيَمًة. 
 "ِحْكَمِتِه. َوَما َأَحٌد َذَكَر ذِلَك الرَُّجَل اْلِمْسِكيَن! َفَنجَّى ُهَو اْلَمِديَنَة بِ 

ل لل  ن ة له النعف حكممه المم أننامنل يلل  ثنع  مم ح سل معل الحكمب المم م    صعحلنع يم    مل حيله حمى يار
ثع يثنةةع  أةةل مةةثًع لم  نةةب مةةعا لل نةةع ملةة  لهةة ل يحعصةةة  عظيمررة عنرردي قةكةيه لل نةةعل ي سةةمى ثةةاه الحكمةةب 
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(ل فعلحكمةب لعلنسةلب لإلنسةعل كةعلنية يسةط الهلمةبل يثةاه 99-12:91صةل9يأنناثع حك ل مسك ل  ح   ثاا فةم 
[ الةمة  الحكة ل سةلل االنمصةعة لةل 9[ فنيل الم ش المحعصةة لةل من رةه لة  ث ةزألل ]1النصب إثلعت أل الرعلل لعط  ]

 الحن ن بل  اكةه أح  يلل  قكةه أح ل يما ثاا فسعحنع أ  الزمل ثي الحكمب
: الم  نب الصغ ةل ثم أقله لهنسعل محعصةه المقعك  يالأ نعت ل  الميت فم ثاا الرعلل  أي لعسةل مصة لنع تأمل

المقعك (ل فهاا ممس  ثاا اإلنسعل لعلمس ح  نم هل فعل ننمنم المس ح أقنيل الحكمب فناا ن ة مةل النةيل يلة ف لنةع 
( فعلةمة  المسةك ل الحكة ل الةاي  نمةم الم  نةب لحكممةه ثةي 2:9 اثل يال فأب يلكةل الةاي لةم فه ةعه ألط ة ي  أ

المس ح الاي أنلى اامه يحم  طل رمنع، يق ول لنع صل له حمى  رلل أل أر ه أقيى مل النيل، يفنةه أغنم مل ك  
غنةةمل يمةةا ثةةاا لةة ف مةةل  ةةاكة ثةةاا الةمةة ، إا منلةةى الكةة  لنةةه لنةة  الصةةل للل صةةعة فةةم لةةعة الصةةل ل نةةعةج 

 عا إلى نعصمه ينعصمه لل منللهل إال لننمل مس حنع الحكمب الحن ن بلالمحلب، م
 

َأمَّا ِحْكَمُة اْلِمْسِكيِن َفُمْحَتَقَرٌة، َوَكاَلُمُه اَل ُيْسَمُع. «. اْلِحْكَمُة َخْيٌر ِمَن اْلُقوَّةِ »َفُقْلُت: 16" -(:17-16اآليات )
َِ اْلُمَتَسلِِّط َبْيَن اْلُجهَّاِل. َكِلَماُت اْلُحَكَماِء ُتْسَمُع ِفي اْلُهُدوِء، أَ 17  "ْكَثَر ِمْن ُصرَا

الحكمةب ثةم يمةي  المسة ح فةم ح ةعمم يثةاا  رط نةم قةيل أكلةة مةل قةيل إللة ف يالنط ةبل = الحكمة خير من القروة
 كلماتفعلرعلل ال   نل غ ة لغب النيلل = محتقرة وكالمه ال يسمعفحكمب المس ح مغللنمعل يلكل الرعلل ال   نمنع= 

أكثر من صرراَ المتسرلط (ل 9:19المس ح كعل ال  ص ح يال  سما أح  صيمه  إش= الحكماء تسمع في الهدوء
الممسلط ثنع ثي أكلةثل أي الممكلل فم ممعلمنل، فعلمنع   هنةيل أننةل  غللةيل لكثةةل كعمنةل يللةي = بين الجهال

ثةةم أقةةله لصةةةنعت ممسةةلط قةةيي لةة ل  أصةةيامنل، أمةةع كلمةةعت الحكمةةعا مسةةما فةةم ثةة يال يألمةةع  إللةة ف ين العمةةه
المنع ، يالمس ح  سما صيمه فم الن يا لر  ًا لل صنل الرعلل ثي أمةم لة حطل صةةنعت الرة ي الرن  ةب، ياثلةًع 

 إ عنع ةيحه لكم نغلل لعلحكمب النع ئبل
 

 "ُد َخْيرًا َجِزياًل.اَْلِحْكَمُة َخْيٌر ِمْن َأَدَواِت اْلَحْرِب. َأمَّا َخاِطٌئ َواِحٌد َفُيْفسِ 18" -(:18) آية

إل منلى إنسعل لل = أما خاطئ واحد فيفسد خيرًا جزيالً أي أكثة فرعل بل = الحكمة خير من أدوات الحرب
(ل يلميمًع فعلن ل أسن  19-1:7الحكمب يسل  فم القة   س  ك  مع لملهل ي  س  مع حيله  لعنعل مثًع  ش

سنعط النعف فم النط م ل صنل مننع، ال النعف ال  رملةيل حكمب الحكمعا لألس  ب أثيل مل منل اللنعا، يار
ل   س ةيل يةاا المنع  الا ل لنل الصيت الرعلم الاي  فثة ف نل لعاكثةل فلنمح  لعلمس ح ينلمر  لل المنع  

ل ثاه ا  ب كعنت من مب لسلسلب مل النياطة المعل ب= أما خاطئ واحد فيفسد خيرًا جزيالً لئع   س يننع 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
 "َمِة. اَلذَُّباُب اْلَميُِّت ُيَنتُِّن َوُيَخمُِّر ِطيَب اْلَعطَّاِر. َجَهاَلٌة َقِليَلٌة َأْثَقُل ِمَن اْلِحْكَمِة َوِمَن اْلَكرَا1" -(:1) آية

ل انمنةى اإلصةحعح السةعل  لنيلةه أل ينةةعطئ ياحة    سة  ن ةةًا مةةز ًعي= الرذباب الميرت ينررتن ويخمرر طيرب العطررار
يثاا مثع  للى الة ل يثةاا محةا ة مةل الصة اقعت القةة ةلل فمةل  ح ةع فةم المسة ح يمكةيل لةه حكمةب ةيح ةب، م ةيح 
منةةه ةائحةةب المسةة ح يأنةةمل ةائحةةب المسةة ح الزك ةةبي يلكةةل ثةةاه الةائحةةب الزك ةةب مأةة ا لسةةةلب لةةي مسةةل  لح ةةعل القةةنص 

(ل يالمثةع  ثنةع لةعل لطةعة ألة  12:9كةيلي  نةشلرض المنعلب حمى لي قل لب يإحاةيا الثرعلل الصغ ةل الم س ل ال
ط لةةًع ثم نةةًع لمنةة  قةةع ، ثةةل سةةنط ف ةةه لرةةض الةةالعل الصةةغ ة ف نةةمل ي نممةةة ي  سةة  كةة  المرةةل يكةة  المةةيا  المةةم 
اسمن منع، ثكاا ك  منعيل ما المنعلةب منمةع لة ت معفنةب فنةي  حطةل مةع نعلةه اإلنسةعل الةيحةم مةل حكمةب يكةامةب 

فنم ةةل صةغ ةل مةل المنعلةب  مكننةع أل م سة  لم نةًع = ويخمررمةاث مةه ل لسةلل = نرتنيةيح ب نع  منع  قةع ل 
كعمًع مل الحكمبل يمعث  ياح  قع ة أل   س  لم  حكمعا كث ة لل يق   لةل إللة ف يلرلزلةيلي أي ملة  الةالعل 

كةاا م رة  منعلةب فةم اإلنمل ز ةب ممةةمل ثكةاا يث= جهالة قليلة أثقرل مرن الحكمرةيمل  مرل  له  ص ة العلب م مةبل 
 يل قل   مل الحمعقب   س  ن عئف الحكمب يالمم  قل لب لمل اقمنة لعلحكمب يالكةامبي يفم ال سيل ب ي

 
َأْيًضرا ِإَذا َمَشرى اْلَجاِهرُل ِفري الطَِّريرِق 3َقْلرُب اْلَحِكريِم َعرْن َيِميِنرِه، َوَقْلرُب اْلَجاِهرِل َعرْن َيَسرارِِه. 1" -(:3-1اآليات )
 "ُمُه، َوَيُقوُل ِلُكلِّ َواِحٍد: ِإنَُّه َجاِهٌل.َيْنُقُص َفهْ 

ال م ل ثي الصعح، فعلحك ل  نمل لك  قلله لعل  سةل  لةعللة يالصةعح ف ةنرل ل مة ل ا ل = قلب الحكيم عن يمينه
المعثة   رة ش فةم = يرنقص فهمرهيال م ل  نص  له االثممعل لعلسمعي عت يال سةعة  نصة  لةه االةملةع  لعلزمن ةعتل 

لال  ال مز  ه اا عل حكمب ل    ن  مةا الةزمل حمةى ال نةل الطل رةم يمةل لةه  .في الطريقطيا  ةحلب لمةه= منله 
يقرول لكرل (ل يمنلةه  صة ة هةعثةًا لكة  النةعف= 92:92 رطم ف ز ا  يمةل لة ف لةه فعلةاي لنة ه  فنةا منةهي  مةت

 يثي يح ه الحك ل الاي  رللل يةلمع منص  ا  ب أل المعث   منل ك  مل  نعلله لعنه معث واحد أنه جاهل 
 

 اآليات اآلتية فيها نصائح للحاكم ونصائح للمحكوم
 

 "ِإْن َصِعَدْت َعَلْيَك ُروُح اْلُمَتَسلِِّط، َفاَل َتْتُرْك َمَكاَنَك، أَلنَّ اْلُهُدوَء ُيَسكُِّن َخَطاَيا َعِظيَمًة. 4" -(:4) آية

 مسةمر أل مةل معمية مة  يممنلةى لةل  ية  ينة مم  أي ال= فرال تتررك مكانركأي غأةل لل ة ل = روح المتسلط
اافأةة  أل ننةة أ أمةعل الةفسةةعا فلةلمةةع ثة يانع  مسةةلل فةةم = ألن الهرردوء يسرركن خطايررا كثيرررةلقةرل ل يكةةل ثع ئةًع 

ن منل للى نطع عثل يغألنل الاي س كمق يل أنه لع سلل، ف ن أ المل  لن يئ  يمكيل ل  فةصب أل  سمر ل 
 ك  مةفيف ما ةئ سه يلك  الل ما يال هل فل نأا الصغ ة للكل ةليثاه النص حب ميمنب ل
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 "ُيوَجُد َشرٌّ رََأْيُتُه َتْحَت الشَّْمِس، َكَسْهٍو َصاِدٍر ِمْن ِقَبِل اْلُمَتَسلِِّط: 5 " -(:5) آية

ثنع نص حب للحعكل حمى   ق  فم كة  قةةاة، فةعلنةاة النةعطئ الصةع ة لةل سةني = سهو صادر من قبل المتسلط
ال  مةةةل النةةةعف يثعكنةةةل يمثةةة  قةةةةاة أحقةةةي ةيش الملةةة  أةةة  ال نةةةي  اسةةةممعلب لمةةةفامةل    كةةةيل سةةةلل أةةةةة اقةةة

ثعمةةعليل يمةةل المةةفلل أل نمةةة  ةئ سةةًع  سةةمن  لعنطعئةةةه ي رملةةة أننةةع سةةةني يال  ةة ةي كةةل الهلةةةل الةةاي سةة نا للةةةى 
 االة عا لسلل قةاة نعطئل

 
 "َكِثيَرٍة، َواأَلْغِنَياُء َيْجِلُسوَن ِفي السَّاِفِل.  اْلَجَهاَلُة ُجِعَلْت ِفي َمَعاِليَ 6" -(:6) آية

إنه امة ةث ل أل  حم  ااة  عا أمعكل الص اةل  كمع لهل أحقي ةيش ثعمعل القة ة(ل يثاا مث  مل أمثلب 
أنطعا الحعكل المم ق  مكيل سنيًا أي مكيل ممعملب اح  لل  ه المنعا، أل  رلى مةكز أح  المنعا ل يل 

نع ل يلكل ال لل ه ثاا كعل  مملنهل يلكل ثاا النطع س سلل لع ع كث ةل لقرل المل ل يق   سمح ا  اسمح
  نص  لنل ااغن عا فى الحكمب ل = األغنياء  ل القرلللناا لمع  ل 

 

 

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

 قئ ة يا أل ثنع  حكمعا  ن يل نل  الص ي  ي حم  ااة  عا المةاكز الن ع  بل
: كث ةًا مع  سي  الهلل يال يأى ح عل اللقة للة الرصية يلكل لنث  أل اامية ثم فم    ا  أةعلط الكة  تأمل

مةل المةعفم حةعيلل يلكةل فةم    لةثع كلنع للن ةل فهلل ف  ر   فةم ااةض فسةع ًا يلكةل ا   ائمةًع قةع ة أل  نةةج
للة ف ال  كة  لةل منعممةب أيال  ا   الح عل اانةةى فةي  القةمف لةل  يمة  سةيى النةية يالرة   يالحةل يالممة ل يار
يلكةة  اليسةةعئ  ل  نةة ثل ثةةاا الممةة  المروةة  لنةةل، فةةهاا ثةةعة لل ةة  ةيح الممسةةلط الةةاي ثةةي إللةة ف  قةة   كةةيل ثةةاا لةةعل 

  ن ع أ ه ف قرة لهلل( فمعاا ن ر ؟  سنط اإلنسعل فم نط ب أي  ث ة ال
(= ال م عف مل ةحمب ا  النع ةل أل مر    لعلميلةب إلةى مكعنة  ال الةاي   ةعف سة غع ة مكعنةه 1  ال تترك مكانك

منحةفًع لنطع ع أكثة، من فرًع فم طة   القة ف ملل سنط ا  لل هل يمل  ن أ أمعل ا  س ةحل ن سه مل السةنيط 
 فم نطع ع كث ةلل

 
َمرْن َيْقَلرْع ِحَجراَرًة ُيوَجرْع ِبَهرا. 9َمْن َيْحُفْر ُهوًَّة َيَقُع ِفيَها، َوَمْن َيْنُقْض ِجرَدارًا َتْلَدْغرُه َحيَّرٌة. 8 " -(:11-8اآليات )

را اْلِحْكَمرُة َفَناِفَعرٌة  ِإْن َكرلَّ اْلَحِديرُد َوَلرْم ُيَسرنِّْن ُهرَو َحردَُّه، َفْلَيرِزدِ 11َمْن ُيَشقُِّق َحَطًبا َيُكوُن ِفي َخَطٍر ِمْنرُه.  اْلقُروََّة. َأمَّ
 "ِإْن َلَدَغِت اْلَحيَُّة ِباَل ُرْقَيٍة، َفاَل َمْنَفَعَة ِللرَّاِقي. 11ِلإِلْنَجاِح. 

نم  ثنع نصعئح لكع الحعكل يالمحكيل، يسل معل ثنع  حاة المحكيل مل أل  ثية أ  الحةعكل الهةعلل محةعياًل قلةل 
سةمن ال هةه ل يسةل معل  نصةح لفكة  مة ل ة قةة ة سة ننلل للةى مةل  لوة ،مة ل ة المةفامةاتنهعل الحكل لثةيةل يلنة  ي 
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اللسعل الحلي يالحكمةب، فةع  ك ةم للمصةلح أل  كةيل غ ةيةًا، لة  لل ةه أل  كةيل حك مةًعل يفةم ن ةف اليقةت فةعلكعل 
  عحةة  المم ةةا  رملةةة محةةا ة للحةةعكل مةةل أل  سةةممة فةةم هلمةةه، فنةةي إل هلةةل قةةرله س سةةنط ثةةي لقةةةه، فرةة   ا 

ثاا مع ح   ما ثعمعل، فن  صلل للى الصةل ل الةاي ألة ه لمة نةعيل = من يحفر هوة يقع فيهاحكعل يةل بل 
ومررن يررنقض جرردارًا تلدغرره يالصةةل ل الةةاي ألةة ه إللةة ف للمسةة ح، حطمةةه ثةةي ن سةةه يلةة   سةةلطعنه للةةى المةةفمن لل 

اه ميمه لمل  حعي  أل  ن ل أةكعل سعمب المل  مل  ننض م اةًا مل غه ح ب مرققب ف ه يمنم  ب ف هل يث= حية
الةةاي أقعمةةه ا  ي أةةره محةةت حمع مةةهل يميمةةه لكةة  مةةل  حةةعي  أل   ةة م ة ح ةةعل يسةةعمب أقةلعئةةه، يلكةة  مةةل  نةةمل 

مةل = مرن يقلرع حجرارة ُيوجرع بهرالعلن ل ليض اللنعا، فنفالا مل غنل ح ب الحس  ياللغأب ي ميت ي نل  أل  ًعل 
قة له منا لل ه يمص لهل يثاه ميمنب لمل  حعي  أل  ن ل نهعل الحكلل يلكة  مةل  حةعي  مغ  ةة  نلا حمعةل ل ت 

ق  الحطل = من يشقق حطبًا يكون في خطر منهنهعل مع لعلرن  فس سنط للى ةأسه ي كيل أي  مل  ميمال 
سةةعل، فمثةة  ثةةاا سةةمفا ه قةة   قةة ة لمحعيلةةب إغم ةةع  الحةةعكل  سةةياا لمل ةةًع أي أ ل ةةًع( أي مقةة ة لمحعيلةةب إ ةةااا أي إن

إن َكرلَّ القهع ع، أي   فا ه سعح ا لب المم  سمن منع إا  ن لتل يثكاا ك  كعل لن   أ  أح  س فاي المةمكللل 
الحكمب مرلمنع أل نسنل ا لب المم نسمرملنع حمى ال نأطة لز ةع ل النةيل = الحديد ولم يسنن هو َحّده فليزد القوة

الح   ل مل ال ةعف ينصةعل لةعاىل يثةاا  قة ة لمنةا ل  ب =ع ل النيل مرةأنع ال مننلا ا للن  ق  الحطلل فز 
لسعننع، فعللسعل الحلي ما الحعكل أفأ  مل ألمع  الثيةل يالرن  أة ه، لة  ثةاا  نطلة  مةا أي إنسةعل، يكمةع أل 

فلنسةمرم  ةيح الي الةب سل الح    س يفة للى الحطعل مرله، ثكاا حكمب اإلنسعل يلسعنه المنال مسن  لملهل 
يالحل فم محعيالمنع اي إصعحل ثل  حاةنع مل أل اللسعل النل   كل غعت الح ب النعملب، مطعللةًع إ عنةع أل مكةيل 

إل الثةةعئة كعلح ةةب = إن لرردغت الحيررة بررال رقيررة فررال منفعررة للراقرريلقةة عثنع مسةةحب النرمةةب حمةةى ال ننطةة  لمنعلةةبل 
-12:29حل الحك ل قل  أل  ل غنع، كمع فر   رنيل فم منعللمه ما ل سي  مة  ل غ، فلنةقألهأل لكلمعت الي الب يال

ق م  الح عت  سمرملنع سكعل النةى، حة ل  مة يل 22-18:92صل1( يكمع فرلت أل مع   ما  اي   91 (ل يفكةل ةا
أل ح ب منملئب فم محة، ف سم ليل ممنصص  غنم ي أةل للى المزمعة يالطللب فمنةج الح ب للةى أصةيات 

قا  تا الرن ة  لكلمةعت حكمةب لالةب محطةل أن ةعل قةةه الغ نعا ف مسكنع ي نلا أسنعننع لكم ال مأة أح ، يثكاا لي ةا
قللمع  نمل ل أمع إل مةكمه  ل غ  فع  ن ا الةقم لرة  أل  سةةى السةل فةم مسةم ، يالحكمةب مرلمنةع أل نةقةم الح ةب 

 لثعئة يمصة  قةهل ليأًع لل أل ننعممنع فمل غنع، فعلةق ب ثم المم مسكل غأل ا
 

ِاْبِتَداُء َكاَلِم َفِمِه َجَهاَلٌة، َوآِخُر َفِمِه 13َكِلَماُت َفِم اْلَحِكيِم ِنْعَمٌة، َوَشَفتَا اْلَجاِهِل َتْبَتِلَعاِنِه. 11" -(:15-11اآليات )
َتَعرُب اْلُجَهراَلِء 15. َو َماَذا َيِصيُر َبْعَدُه َمْن ُيْخِبُرُه؟ َواْلَجاِهُل ُيَكثُِّر اْلَكاَلَم. اَل َيْعَلُم ِإْنَساٌن َما َيُكونُ 14ُجُنوٌن َرِديٌء. 

 " ُيْعِييِهْم، أَلنَُّه اَل َيْعَلُم َكْيَف َيْذَهُب ِإَلى اْلَمِديَنةِ 
لكةةف الحكةة ل الةةاي  ةةمكلل لي الةةب، نمةة  المعثةة  الةةاي  ةةمكلل كث ةةةًا،  يل إ ةا  لرياقةةل اامةةيةل فكلمةةعت الحكةة ل 

مةةل نرمةةب يحكمةةبل يكلمةةعت المعثةة  مكقةة  لمةةع فةةم قللةةه مةةل فسةةع ل يكلمةةعت النرمةةب مةةل مكقةة  لمةةع فةةم قللةةه 
أي كلمعمةةه الة  ئةةب ممللةةعل لل ةةه = شررفتا الجاهررل تبتلعانررهالحكةة ل مةأةةى النةةعف يمنةةنرنل يممةةال محلةةمنل، أمةةع 
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كعمةه سة فانا  النع ، يس كيل كعمه سللًع لمقعك  كث ةل ململرةه، لة  قة  مةف ي لنعكةه ألة  ًع، يثنةع للةى ااةض
ثةي = والجاهل ابتداء فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء(ل 92:9م 1+ 8:21+ مز 27:19لل ه ي   نهل مت

لهل ،  ل أ لعلنطع، يانه ممنية فني  ن فا ي ن ج ن سه لكعمه، ف نةي  فةم ا نةة أ من ل مل أمة لس ط إلم قة 
 يل إ ةا   وهرو يكثرر الكرالمأل  سة طة للةى كلمعمةهل  كعمًع صرلًع ممنيةًا  نمةل مل المنةيل ي صةلح غ ةة قةع ةاً 

لرياقل اامية، يثي  مكلل كث ةًا فم أمية  رلمنةع يأمةية ال  رلمنةع، لة   ةمكلل فةم أمةية ال  رلمنةع أحسةل الرلمةعا، 
ال يعلم إنسان مرا يكرون، ومراذا سيصرير ل   مكلل لمع س كيل فم المسمنل  يلل أمية غعمأب ال  رةفنع أح = 

الحن نب أنه ال  رلل إنسعل ممعمًع ك  مع  ح   حيله فم لصةه يثي حم، يال  رلل معاا س ح   = ن يخبرهبعده م
تعررب لرةة  أل  مةةيتل يلةةي لةةة  إنسةةعل منلةةه لعلحعأةةة يالمسةةمنل  لصةةمت، لةةال  فعلحكمةةعا ال  مكلمةةيل كث ةةةًال 

 سم يقريةه لعل ق  يالهلل، فنةي لنةى ال المعث   مكلل كث ةًا  سنط فم اإلل عا لسلل مرله الن= الجهالء يعييهم
كث ةًا يلكل للى الةمع   مكلل كث ةًا يلكل للى أسف ياث ب فني ال  رلل(ل يثي كمل  مما معاًل فم كة ف مثنةيلل 
ثي  سرى كث ةًا يلكل اغةاض ال طعئ  محمنع، يثي ال  سمط ا أل  كم  لمًع ياح ًا، يمنية قيمهل ي  ن  طة نه 

ثةي ال  سةمط ا أل  نمةز لمةًع حمةى لةي كةعل الةاثعل إلةى = ال يعلم كيرف يرذهب إلرى المدينرةألنه إلى الم  نةب= 
( نةه  أة  طة نةه فةى ح عمةهيالمنصةي  أ م  نب   ل ي أل الني  ال  رلل ك    ةاثل إلةى الم  نةب كعنةت مةثًع قةعئرعً 

 م  نب ا ل يةيح ًع فعلنعطئ المعث   رمز لل مرةفب الطة   للم  نب السمعي ب ي لنى نعةمًع لل
 

َباِح. 16" -(:17-16اآليات ) ُطوَبى َلِك 17َوْيٌل َلِك َأيَُّتَها اأَلْرُض ِإَذا َكاَن َمِلُكِك َوَلًدا، َوُرَؤَساُؤِك َيْأُكُلوَن ِفي الصَّ
 "وَِّة اَل ِللسَّْكِر.َأيَُّتَها اأَلْرُض ِإَذا َكاَن َمِلُكِك اْبَن ُشَرَفاَء، َوُرَؤَساُؤِك َيْأُكُلوَن ِفي اْلَوْقِت ِلْلقُ 

أي غ ة نعأج فةم مصةةفعمه كعحةعز يمنسةى، ثةي قة   كةيل كل ةةًا سةنًع = ملكك ولداً ثاه ميمنب للملي  يالةفسعال 
كعنةت الرةع ل قة  مًع أل  لة أيا  ةيمنل لعلرمة  ي ةعكليل لنة  = يأكلون في الصرباحيلكنه يل  فم مصةفعمه كةحلرعلل 

ثةي يقةت الملةيف للنأةعا، أمةع مةل  لة أ  يمةه لعاكة  معةكةًع لملةه فنةفالا  الهنة، فعلصلعح يقت الرمة ، يللحكةعل
أي لرة  إنمنةةعا = يرأكلون فرري الوقرتل أةعئله يلة ف لنسةةلهل = ابرن شرررفاء رلة يل لطةيننل غ ةة ملةةعل ل لقةرلنلل 

 ألمعلنلل
يملرينةةب  معمة : ااةض مقةة ة لمسة نعل يالمسةة  الةةاي إلنسةعل غ ةةة نعأةج  رلةة  لطنةةه يقةنيامه  سةةنط محةت اللرنةةب

ااةض لسةةلل ي فمةةل  طلةةل ح ةةعل اللنةةي يالمسةة ل  نلةةت مسةة ه قةةي  النط ةةب يالةة نف، أمةةع مةةل  نةةمل لعلرمةة  المةةع  
 ي معث   محي  مس ه إلى منب ا  الحعملب ثمعة الةيح الن فل، ابن شرفاءي اكة أنه الل ا = 

 
رِحِك َيْعَملُروَن َوِليَمرًة، 19َوِبتَرَدلِّي اْلَيرَدْيِن َيِكرُف اْلَبْيرُت. ِباْلَكَسِل اْلَكِثيِر َيْهِبُط السَّْقُف، 18" -(:19-18اآليات ) ِلْلضَّ

 . ُل اْلُكلَّ ُة َفُتَحصِّ  "َواْلَخْمُر ُتَفرُِّح اْلَعْيَش. َأمَّا اْلِفضَّ
ثمةع  ةل مةه، فلنةاا سةمن ل مملكمةهل فكمةع  ننة عة ثنع محا ة للمل  مل الكس ، ياالثممعل لعليالئل يااكة  يالقةةل يار

الل ت إاا أثملت ص عنمه، ثكاا مننعة المملكب لسةلل لة ل لنع ةب ةفسةعئنعل يثكةاا كة  نةع ل منمة  مننةعة ةل مةهل 
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يالحكعل الهعلم ل ل ف فنط  نمليل ةل منل ل  ثل  هلميننل لكثةل الأةائل ي نلليل الةقعيي مل ك  أحة  ل ن مةيا 
والخمررر يالئةةل ل أةحكيا ي لنةةيا ي قةةةليل ي ةعكليلل  أي  رملةةيا= للضررحك يعملررون وليمررةالةيالئل ي قةةةليل النمةةة، 

ثةةاا الحةةعكل  سةةممة مسةةمغةقًع فةةم لاامةةه ممصةةيةًا أنةةه لنةةاا   ةةةح يلكنةةه فمةةعل لسةةلل إثمعلةةه سةة م  = تفرررح العرريش
نهرار البيرتمملكمه يق  إننعةت، يال  سمط ا لر  أل  م  فأب   ر  لنع مسةامه فن  ثةلط  انةه = سقف مملكته وا 

أمرا الفضرة =  نمع لي كةعل قة  قةعل لرملةه لم  ةب ليمة  ال أةب المةم  رة ش لنةع ي  ةةح يم ةةح مملكمةهأثم  ةلع مهل ل
ثاا ميمه لك  إنسعل ل نمل لل مه يأسةمه ي رم  ي م  ف  ةح المم ال يةيح ًع فك  مل  معث  س  ةح  فتحصل الكل

 أمع الكسي  فس ننعة لنعفه الةيحمل
 

ْوَت، َوُذو  اَل َتُسبَّ اْلَمِلكَ 11" -(:11) آية َواَل ِفي ِفْكِرَك، َواَل َتُسبَّ اْلَغِنيَّ ِفي َمْضَجِعَك، أَلنَّ َطْيَر السََّماِء َيْنُقُل الصَّ
 "اْلَجَناِح ُيْخِبُر ِباأَلْمِر.

= ك  نط ب مل أ فم ال كة، لاا  لزل مطعة منع مل الل ا بل يال  ل   لنع كقرل ا  أل نسل أح ًا وال في فكرك
بطير م أفكعةنع، نعصب أصحعل السلطبل يلن ة  أل مع ن رله ن  ب س  مأح لعن ب، يةلمع لنى حمى لي ف
المياس ف الياق لل لكل إل كنع أمنعا فم ألمعقنع فلل ننع  أح ل يلنرلل أل مع ن كة ف ه فلسعننع = السماء

 ص  إل ه، يلنمة    إصعح س نلئ له يس نن  ثاا للمل ل يال  الم للمامة للى المل  يال سله فك  مع نني  س
اا فنمنع ال المل   مل  لميافنب ا    ةي  ل( فن  نسل المل  12اامية إل أةا ل يار
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 جدولعودة لل اإلصحاح الحادي عشر
 

 "ِاْرِم ُخْبَزَك َعَلى َوْجِه اْلِمَياِه َفِإنََّك َتِجُدُه َبْعَد َأيَّاٍم َكِثيَرٍة. 1" -(:1) آية
(ل ثةةاه مقةة ة للسةةنعا فةةم الرطةةعال 2:2ثةةاه مثةة   غةة = ارم خبررزك علررى وجرره الميرراه فانررك تجررده بعررد أيررام كثيرررة

ف مةةعا لةةعة ، يكةة  لمةة  ن ةةة نرملةةه ثةةي مح ةةيه فةةم  ةةٍ  أم نةةبل فعلرطةةعا ثةةي كمةةل  رطةةم ا ، يا  ال  نسةةى كةةع
 قةة ة إلةةى  والخبرزالرطةعا ثةةي أقةله لسةة ل نمألثةع ن ةةةات ينةسةلنع ل نةةة ل لمرةي  إل نةةع محملةب لعللةكةةعت اإللن ةةبل 

الص قب أي أي ن مب من ل   أي لللقة أي أي حل لملم، النلز ثي مل  رطم مل أليازه ل نةة ل  ألةيازه ثةم 
 يصحمه ييقمهلل( فك  مع نن مه   نقمةي له أص قعا فم ااممع  اإللن ب ينكيل كيك   الهلللمعله 

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

للة ب فم المرل ة، لمرنى إلطأل ك  مل سعل  ، حمى لي كعل ثم طة نب = أعط نصيبًا لسبعة ولثمانية أيضاً  
لست مرلل أي قة  =ألنك ال تعلم أي شر يكون على األرضمل سعل  سلرب، ل  إاا أمى الثعمل فهلطه أ أًعل 

 نمهة  ق   حةم  مل ك  مع مملكه فع مم  فةصب لرم  الن ة، ل  إنه فم أ عل القة س ةم  لل   الن ة الاي 
للح عل  7(ل يق   ق ة ةقل 11:2ًعل س كيل ل ل يقت القة ةمعا فم مةاحل ا  ياإلنسعل  للزةلمه سعلن

للح عل اال  بل ي كيل المرنى فلنمعث  ينرطم ف مع  نص لملنع ال يمم يف مع  نص للع منع  8الحعأةل يةقل 
حكممه إقمةى أص قعا يفى أيا مث  يك   الهلل يأنه ل . ةيحمل يمل   ر  ثاا لل  ص له قةلال نعأي منع 

=  ق ة  8=  ق ة ل نةاا ثاا الرعلل يلك  محمعج لمرينمنع( للل  يةقل  7لمع  الهلل ، فمل ثل ااص قعا  ةقل 
 للن  س ل الا ل سلنينع للسمعا ، فمل  ن ل لكن سب للى إسل ق  ف فن  مر  ثاا الن  ف ص  نع له فى اال  ب( ل

َذا َوَقَعِت الشََّجَرُة َنْحَو اْلَجُنوِب َأْو َنْحَو الشََّماِل، ِإَذا اْمَتأَلِت السُّ 3" -(:3) آية ُحُب َمَطرًا ُتِريُقُه َعَلى اأَلْرِض. َواِ 
 "َفِفي اْلَمْوِضِع َحْيُث َتَقُع الشََّجَرُة ُهَناَك َتُكوُن.

لمم ةةا، السةةحل المملةيال مطةةة ثةاه مكةةيل مصة ة لةكةةب ين ةة ل = إذا إمرتألت السررحب مطرررا تريقرره علرى األرض
يقي  القمةل  كيل لنعح ب م   القمةل، ييقي   يالحك ل ثنع  طلل مل ك  إنسعل أل  كيل مص ةا لللةكب للمم ا ل

القمةل  رنم ميت اإلنسعل، فهل كعل سعلب ميمه معئًع نحي الن اسب س كيل نص له ما ا ، يلي كعل معئًع للقة 
 مطن ة يال قئ س مغ ةل فعافأ  أل  م نع المةيت حة ل  ةعمم س سممة من صًع لل ا ، فلر  الميت ال ميلب يال

ل يثنع  مل فنل ا  ب أل اإلنسعل الةيحم  كيل نن ل المم ا للى مثع  مس حنع الاى أمى ل ن ل معئل ل ممعه ا 
لةكب فةم كة  ميأةا  يمة  ف ةه، يثةفالا  ةةيا أل اإلنسةعل الةيحةم كعلقةمةل انةه مثمةة، ي ةةيل أل المنةيل  قة ة 

 ل ثل فم حةاةل ةيح ب، يالقمع  لمل ثل فم لةي ل ةيح ب، يثي مثمة لنفالا يأيلئ للم
 

يَح اَل َيْزَرُع، َوَمْن ُيرَاِقُب السُُّحَب اَل َيْحُصُد.4" -(:4) آية  "َمْن َيْرُصُد الرِّ
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ممنةي  فعإلنسةعل ال يراقب السحب= فال يحصدي نقى اامطعة  فال يزرعالاي  نقى الة عح = من يرصد الريح
 لنم فم ميأره لع لم ل ثاه  ليل لنرم  لع ني  يال مة   مل أي لةاق   أي صةريلعتل فننةع  مةل  نقةى 
المسمنل  ف كنز معلهل يثنع  مل  مة   فم إلطعا ال ن ة ص قب انه ال  رلل ك    ن ننعل يثنةع  نةع ل   ةعف مةل 

 يل  ممرل ف ك  لل ن ممهل
 

يِح، َواَل َكْيَف اْلِعَظاُم ِفي َبْطِن اْلُحْبَلى، َكذِلَك اَل َتْعَلُم َأْعَماَل  َكَما َأنََّك َلْستَ 5" -(:5) آية َتْعَلُم َما ِهَي َطِريُق الرِّ
 "اهلِل الَِّذي َيْصَنُع اْلَجِميَع.

ثاه  ليل ال نمعةف لم  المحلةب للةى الة يال  يل منةي  ممكلة ل للةى ا ، فمةع نحةل إال أ يات  سةمرملنع ا ، 
ثةةي الةةاي  رمةة  فةةم النلةةيلل ينحةةل لةةل نرلةةل طةةة  ا ، لةةاا لل نةةع أل ال نسةةع  لمةةعاا نلةة  ا  ال ن ةةة فن ةةةًا،  لكنةةه

يالغنم غن ًع، يال نسع  ك   سمنمنم ح عل إنسعل، ل  لممملئ أحقعئنع مةاحل يةأفعت للمم ا، يلنةزة  كلمةب ا  فةم 
أل ا  س نم نع يلكننع ال نرلل ك   كمع أننع ال نرلل ن يف ك  مل  سما، يلنرم  ألمع  ةحمب لك  إنسعل ياثن ل 

لا   يمنمي فةم  كيف العظام يا  لةل  سةعلنع لمةعاا كةعل فةعل نعطئةًع . بطن الحبلى وال نعلم ما هري طريرق الرريحم ن 
 يلمعاا كعل فن ةًا ل  س سعلنع معاا ق منع لهل

( يثاا لرم  العظام نلننع نلنب م   ل   ق ة لنع  ا  الاى نلننع نلنب أيلى فى قنص آ ل ، -معم  فى ا  ب :
مث   ثي ن سه يثاا الني  لسل معل ( .الحبلى بطن( لر  المرمي  ب  ي ق ة لنع الريحالةيح الن ف  ي ق ة له 

( ل92:  1الس   المس ح ي إنسعل ألنى اللاية اثل ل نعل يال   ةى ك   نمع الزة   مة  
 

َِ َيَدَك، أَلنََّك اَل َتْعَلُم َأيُُّهَما َيْنُمو: هَذا َأْو َذاكَ 6" -(:6) آية َباِح اْزَرْع َزْرَعَك، َوِفي اْلَمَساِء اَل َتْر ، َأْو َأْن ِفي الصَّ
 "َيُكوَن ِكاَلُهَما َجيَِّدْيِن َسَواًء.

يقةةت = وفرري المسرراء يقةةت ال ةةةح أي يقةةت القةةلعل= فرري الصررباحثةةم  لةةيل لرمةة  الن ةةة  ائمةةًع، كةة  أ ةةعل ح عمنةةعل 
ألنرك ال الم  أي يقت ق نينم ل كل مسمر ًا  ائمًع لرم  الةحمب، إزة   ائمًع فةم كةةل ا  يا  ثةي الةاي  نمةمل أ

ال نرلةل أي لمة  ثةةي الرمة  الةاي سة لعةكه ا  ي نم ةه، لةال  لنرمة   ائمةًعل ييلةةخ = تعلرم أيهمرا ينمرو هرذا أو ذاك
(ل يلكةل لمة  المةيل خ ثةي للةلةعل، أمةع 9:1مةم9منعسل أكةةز لعلكلمةب   انمنة لهلل فم يقت منعسل ييقت غ ة

 لم  المم ا فني المحلب الرمل ب يالصع قب يالن مب لك  إنسعلل
 

َفْلَيْفَرْح  أَلنَُّه ِإْن َعاَش اإِلْنَساُن ِسِنيَن َكِثيَرةً 8اَلنُّوُر ُحْلٌو، َوَخْيٌر ِلْلَعْيَنْيِن َأْن َتْنُظرَا الشَّْمَس. 7" -(:11-7اآليات )
ِاْفَرْح َأيَُّها الشَّابُّ في َحَداَثِتَك، َوْلَيُسرََّك 9ِفيَها ُكلَِّها، َوْلَيَتَذكَّْر َأيَّاَم الظُّْلَمِة أَلنََّها َتُكوُن َكِثيَرًة. ُكلُّ َما َيْأِتي َباِطٌل. 

ى َعْيَنْيَك، َواْعَلْم َأنَُّه َعَلى هِذِه اأُلُموِر ُكلَِّها َيْأِتي ِبَك اهلُل ِإَلى َقْلُبَك ِفي َأيَّاِم َشَباِبَك، َواْسُلْك ِفي ُطُرِق َقْلِبَك َوِبَمْرأَ 
 "َفاْنِزِع اْلَغمَّ ِمْن َقْلِبَك، َوَأْبِعِد الشَّرَّ َعْن َلْحِمَك، أَلنَّ اْلَحَداَثَة َوالشََّباَب َباِطاَلِن.11الدَّْيُنوَنِة. 
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ت يال  نينةةةب، ياللةةة ا لنةةةاا االسةةةمر ا  فةةةم اليقةةةت المنعسةةةل يثةةةي يقةةةت ثةةةم نصةةة حب مةةةل سةةةل معل لعالسةةةمر ا  للمةةةي 
القلعلل يأل ننأم قلعلنع فم منةع  ةيحةم ياسةمر ا ل ثةم ل سةت  لةيل لرمة  قةع  ف ةه حةمةعلل لة   لةيل لل ةةح 

 نة ل الةيحم الحن نم، ي ليل للمممةا لةعلنية الحلةي ملكةةًا فن ةةح لنةية ا  ف نةع كة  سةن ل ح عمنةع،  رطةم إسةمنعةل للر
ينةةةاه . النررور حلررٌو وخيررٌر للعينررين أن تنظرررا الشررمسفنةةى لر يننةةع الةيح ةةب لنةةعا ممة  ا ل نةةةاه ثةةي قةةمف اللةة= 

ألنرره إن عرراش اإلنسرران سررنين كثيرررة قةةة كًع لنةةع فةةم كةة  ألمةةع  يأمةةية ح عمنةةع الزمن ةةبل نةةةى كةة  قةةئ من سةةًع ف ةةه 
 ةح لعلرعلل كمع   ةح المم ةا، ي مصةية أل الح ةعل مةا  مصيوة القعل أنه فم قلعله  مل أل  = فليفرح فيها كلها

ا  كئ لةةب، ي نةةي  مةةعزا  الرمةةة أمةةعمم طةةي ًع فألفةةةح ا ل لعلرةةعلل يح نمةةع أقةة خ أمةةيل يأةمةةا إلةةى ا ل يسةةل معل 
المنملةةة  نةةي  أل ثةةاا ال كةةة النةةعطئ، فعلح ةةعل مةةا ا  م ةحةةب فةحةةًع حن ن ةةًع ال   ةكةةه سةةيى مةةل إنملةةةه، ف ةةع أ نةةع 

أ ةةعل = وليتررذكر أيررام الظلمررة ألنهررا تكررون كثيرررةالقةةعل إل كنةةت سةةمر ش طةةي ًع فلم ةةةح فةحةةًع حن ن ةةًع كةة  لمةةة ل 
الهلمب ثم اا عل السي اا المم الل  يسمعمم للةى اإلنسةعل، فعلح ةعل فةم ثةاا الرةعلل غ ةة مأةمينب، فنة  مةعمم أ ةعل 

يت مهلةةل يأ وعمةةه كث ةةةل، لةة  المةةيت ثةةي أطةةي  أةة نعت مهلمةةب، يثةةاه ثةةم طل رةةب ثةةاا الرةةعللل لةة  ثةةي سةة نمنم لمةة
هلمبل إاا يأرنع ثاا أمعل أل ننع فمل المفك  سةننع  ينمةيل يلنةاا ن ةةح فةحةًع من سةًعل يمةل  نسةى ثةاه الحن نةب 

طمئنعل غعش لعل أ عل ح عمةه سةمكيل طي لةب م ةحةب، يم عمئةه ار س سمغةقه الرعلل ي مكلة ي اثل فم سلعت لم   ي 
فةهاا يأةرنع ثةاا فةم قليلنةع أل نةمةا إلةى ا ، فح نمةع مةعمم . كل ما يأتي باطرلي الميت لغمبل ااح ا  المفلمب أ

اا عل المهلمب لل نكيل يح نع لة  سة كيل ا  مرنةع مصة ة لةزاا فنثلةت فةم يسةط أة نعمنع يكحزانةى ينحةل  ائمةًع 
ما المس ح فسمكيل صةرلب (ل يلكل إل أمت اا عل المهلمب يكنع لع قةكب 11-7:1كي9+  11:2كي9فةحيلي  

( ثم سنة ب مل القعل الاي  ة   أل  ح ع حسل الرعلل، ثم للغب منكل كمع منكل إ ل ع للةى أنل ةعا 2م ًال يآ ب  
( يمرنى ا  ب  ةع مةل مة ة  أل 12:99+97:18م 1اللر  قعئًع يإ ليا لصيت لعٍ  انه إلهل لرله مسمغة لل ي  

 ل فسة عمم لة  ثةاا إلةى ال  نينةب، أمةع لةي سةلكت فةم نةي  ا  فسة عمم لة  مسل  يةاا قنيات يملاات قللة  ال عسة
 ثاا لألفةاح اال  بل

ثاه  ليل لنز  الغل لهنمزا  ةيح القة لعلميلبل يك  النطع ع مل النلل = فإنزع الغم من قلبك( 11يآ ب  
بعد الشر عن لحمك(ل 12:12 مت المس  مث  الس ك ة  يالزنى يلرض النطع ع مفثة معث ةًا ياأحًع سة رًع فم = وا 

يالغأل يالحس  لل يثاه إل نزلنع اإلنسعل مل قلله س  ةح يممحسل صحب مس هل ي مل لل نع أل مكيل 
أي أفةاح القلعل اليقم ب لع ني  ا  آنةثع مةاةل = الحداثة والشباب باطالنألأعئنع  لحمنع( آالت لة فن ةحل 

لح ينعفا للن عل الكن سب يلنعا ن سه أيالً أمع القلعل المن ف فني مم   يطعثة يم ة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
َلْيَس ِلي ِفيَها »َفاْذُكْر َخاِلَقَك ِفي َأيَّاِم َشَباِبَك، َقْبَل َأْن تَْأِتَي َأيَّاُم الشَّرِّ َأْو َتِجيَء السُِّنوَن ِإْذ َتُقوُل: 1" -(:1) آية

 "«. ُسُرورٌ 

ل فكلمةب نةعل       REMEMBER  THY   CREATORS= مةعات ا  ةب فةم الرلة ةب اذكرر خالقرك فري أيرام شربابك
( 1:  1يفةى  مة  لل يةيح قة فلار ( نرم  اإلنسعلل فعلنعل  ثعلي  فم ياح ، آل ي 92:1ية ت لعلممال كمع ق   فم  م 

 = مما إله ل إلوهيميمعا ل ه ا  لعلرلة ب  ي فى الل ا نل  ا  السميات يااةض ي
ع نةاكة أي صةن ا حسةل فرلةه مرنةع إنسةعل يلكننةع ننسةى فعإلنسعل مسمر  أل  اكة أي قةئ يلكنةه  نسةى ا ل يةلمة= أذكر 

لنةةه يةيحةةه النةة يف، يث ةةع لنةةع ح ةةعل أل  ةةبل لةةي إأل ا  نلننةةع، لةة  ثةةي نلةة  الرةةعلل املنةةع، يلرةة  أل سةةنطنع فةة انع، يألطعنةةع 
لةةعكيةات، ا   سةةمح  ال= فرري أيررام شرربابكمةةاكةنع ا   ائمةةًع لةةل ننطةةئ، كمةةع حةة   مةةا  يسةة  انةةه مةةاكة أنةةه أمةةعل ا ل 

ي سمح  أل نرط ه أفأ  قئ يل ف أل نرط ه ال أعت، يث  نن ل االةج ياالمى ال حب  ، ينن ل للق طعل لعكيةامنع 
أي قلعلنعل ينرطم   قلعلنع لن ةح فةح حن نم الرمة كله، فعل ةح الحن نم ثي ما ا ل أمع مل  مة  ميأي  الميلةب حمةى 

، لةة  نحةةل فةةم قةة نينمنع  صةةرل أل نمةةة  لع امنةةع القةةة ةل المةةم مري نةةع لل نةةعل سةةل القةة نينب فنةةي لةةل  مةةاي  حةةل ا 
مكعن ةةعمنل مرطةة نل إطمئنةةعل أل الحةةع  سةة لنى كمةةع ثةةي لل ةةه  يسةةل معل  يمةةه ثةةاه النصةة حب للقةةلعل ال قةةيمنل المسةة  ب يار

أطةًا لمةة  نطع ةع محللةب إل ةه يمن لنل لاات الرعلل ينطع عه، يمعمم لل نل أ عل الق نينب يالرمز ي م  اإلنسعل ن سه م
لل لل فلنمةةة  نطع عنةةع قلةة  أل ممةكنةةع نطع عنةةعل يلل نةةع أل نةةاكة أل ا  ثةةي الةةاي نلننةةع فنةةي صةةعحل اامةةة ييصةةع ع ا  

أ عل المةض يالق نينب يالميتل المم  ني  ف نع اإلنسعل = قبل أن تأتي أيام الشرنعلنم ملزمب لم فعنع لست حةًا ممعمًعل 
فم أ عل القة نينب ال  مة  اإلنسةعل لةاات سةياا مسة  ب أي لنل ةبل يثنةع  قة نينب ةيح ةب ال  مة  = يها سرورليس لي ف

ف نةةع اإلنسةةعل لةةال ةيح ةةب، يال  نمةةي ف نةةع نمةةيًا ةيح ةةًعل يقةة  مةةعمم أ ةةعل القةةة ملكةةةًا  مةةةض/ مةةيت( فةةع مكةةيل ثنةةع  فةصةةب 
 للميلبل

 
ِفري َيرْوٍم َيَتَزْعرَزُع ِفيرِه 3َوالنُّروُر َواْلَقَمرُر َوالنُُّجروُم، َوَتْرجرُع السُّرُحُب َبْعرَد اْلَمَطرِر.  َقْبَل َمرا َتْظلُرُم الشَّرْمُس 1" -(:8-1اآليات )

ُق اأَلْبررَواُب ِفرري َوُتْغَلرر4الشَّررَباِبيِك. َحَفَظررُة اْلَبْيررِت، َوَتَتَلرروَّى ِرَجرراُل اْلقُرروَِّة، َوَتْبُطررُل الطَّررَواِحُن أَلنََّهررا َقلَّررْت، َوُتْظِلررُم النَّررَواِظُر ِمررَن 
َوَأْيًضرا َيَخراُفوَن ِمرَن اْلَعراِلي، 5السُّوِق. ِحيَن َيْنَخِفُض َصْوُت اْلِمْطَحَنِة، َوَيُقوُم ِلَصْوِت اْلُعْصُفوِر، َوُتَحطُّ ُكلُّ َبَناِت اْلِغَنراِء. 

، َوالنَّراِدُبوَن َوِفي الطَِّريِق َأْهَواٌل، َواللَّْوُز ُيْزِهُر، َواْلُجْنرُدُب ُيْسرَتْثَقُل، وَ  الشَّرْهَوُة َتْبُطرُل. أَلنَّ اإِلْنَسراَن َذاِهرٌب ِإَلرى َبْيِترِه اأَلَبرِديِّ
ِة، َأْو َيْنَسرِحُق ُكروُز الرذََّهِب، َأْو َتْنَكِسرُر اْلَجررَُّة َعَلرى اْلَعرْيِن، َأْو تَ 6َيُطوُفوَن ِفي السُّوِق.  ْنَقِصرُف َقْبَل َما َيْنَفِصُم َحْبُل اْلِفضَّ

وُح ِإَلررى اهلِل الَّررِذي َأْعَطاَهررا. 7َبَكررَرُة ِعْنررَد اْلِبْئررِر. الْ  َباِطررُل اأَلَباِطيررِل، َقرراَل 8َفَيْرجررُع التُّرررَاُب ِإَلررى اأَلْرِض َكَمررا َكرراَن، َوَتْرجررُع الرررُّ
 " اْلَجاِمَعُة: اْلُكلُّ َباِطٌل.
 :وصف أيام الشيخوخة
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  كةةعل ال نةةي   سةةمن ميننع أ ةةعل سةةل معل يلةةل مرةة  مسةةمن ل ا لل ثنةةع  صةة  المعمرةةب إنحةةع  القةة نينب يلعثعمنةةع لعيصةةع
ينةةةى ف نةةع ك ةة    نةة  القةة خ ح ي مةةه، فحمةةى إل مةةعل لةةل  مةة  فةصةةب للمنةةع  يالمرةةل يال للمممةةا لرايلةةب الح ةةعل الةيح ةةةب 

 الملكةلل
ب قةئل يالقةمف يالنةيةلل إا  ق خ اإلنسعل   ن  لصةه يال  ري   ممما لةف ة= قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم

كنع ب لل السةية يالح عل فم ةل ا الح عل ح   ال س حل محمز ةف منع فعإلنسعل فم ق نينمه  قرة أنه فن  لنمب الح عل 
 يممعلنعل

يقةةةكب  القمررريقةةةكب الكن سةةب  شررمس البرررفعلقةة نينب الةيح ةةب محةةةل اإلنسةةعل مةةل ةف ةةب النةةية اإللنةةم  -وروحيررًا:*  
الل ثةةاه إقةةعةل لقةةمعا الح ةةعل، فعلسةةحل مةةعمم يةاا المطةةة إقةةعةل لمةةيالم اا= وترجررع السررحب بعررد المطرررل النجرروم الن  سةة ل

 للسنيط الممكةةل أ أعً  الق نينب الةيح ب يمق ة للى الق خ الرميزل
ثمةع  ةِ ِرَجراُل اْلقُروَّ  ي ثمةع ال ة ال وحفظرة البيرتمسة  اإلنسةعل ممثة  ثنةع لل ةت = يتزعزع حفظة البيرت وتتلروى رجرال القروة

نن ةةةعة المنةةةعز الرصةةةلمل فعل ةةة ال مأةةةر  يالةةةةمعل 11:117الةةةةمعل  مةةةز (ل يثةةةاا  قةةة ة لأةةةر  الن كةةة  الرهمةةةم يار
 مةمرقمعلل 
أمةةع  يةلمةةع  مةةة  ن ممةةه لسةةلل ال ةةعف ل فعلقةة نينب الةيح ةةب مصةة ل صةةعحلنع لحعلةةب إحسةةعف لعل ةةعف يالأةةر وروحيررًا= 

 ي م   مث  النسة قلعلهل  يثي  ر نه، لز ل فعلةل اةالعه أل  بالنيي ةيح ًع ف م ةمعا  ني  الةل قيمم فع أمز 
 ف رمز القنص لل الممما لكث ة مل ااطرمبل ، الطواحنممسعقط ااسنعل= = وتبطل الطواحن ألنها قلت

فعلقةة نينب الةيح ةةب ممنةةا صةةعحلنع مةةل أل  نةةي  يمةة ت كعمةة  حلةةي فعكلمةةه، يال   نةةل مرنةةم ايقةةيا يانهةةةيا مةةع وروحيررًا= 
  ل الةل ، فني لع أسنعل ةيح ب مممما لعلطرعل الةيحم يمنمعت لل هل طأ

سنب لل م عةقه  191النياهة ثمع الر نعل اللمعل مأر علل ينةى ميسى الن  ف يثي صعحل = تظلم النواظر من الشبابيك
 نأعةل ل ن هل 

مرةع ل ا ، يال ااانةعل  سةممرعل صةيمه م ن  الن ف حياسنع ال انل ب الةيح ةب فةع مسةمط ا أل  = وفي الشيخوخة الروحية
 يال  سمط ا اإلنسعل أل  ماي  حعيل الةل يال أل  معمف ما محلمه يق ةمهل

االةيال ةلمةع ثةم لن ةب الحةياف يةلمةع ثمةع القة م ل اللمة ل لنمةع نكلةل النةعف ينمرعمة  مرنةلل = وتغلق األبواب فري السروق
كةةعل السةةي  قةة  أغلةة  أمعمةةه، فلةةل  رةة  قةةع ةًا للةةى الل ةةا أي القةةةاا، أي فةةعلرميز أصةةلح غ ةةة قةةع ة للةةى الكةةعل يالحةةياة ي 

 الحياة ما النعفل 
ف م الق نينب الةيح ب  نغل  قلل اإلنسعل مل نحي ا  يمل نحي النعف، ي نغل  للى ن سه،  ص ة كمل  فل  =وروحياً 

 يزنمه فم المةال يلل  اثل للسي  ل معمة لنعل
لنة  اثةل سةما اإلنسةعل الرمةيز فلةل = وم لصروت العصرفور. وتحرط كرل بنرات الغنراءحين ينخفض صوت المطحنة. ويقر

 رةة   سةةما صةةيت المطحنةةب، يثةةاه لنةة  طحةةل الحلةةيل  كةةيل صةةيمنع لعل ةةًع مةة ًال فك ةة   نةةيل لصةةيت الرصةة ية يثةةي ال 
ثةي   سما صيت المطحنب؟! ثاه مق ة للمرل الرصلم فني  أطةل ي نل  مل أق  صيت  سمره، أي نلة  سةمرهل لة 

 (ل 22:12صل9صعة لسلل فن ال سمره ال  ملاا لصيت لنعت الغنعا أي المغن عت  
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فعلق نينب الةيح ب مسلل اإلأطةال الرصلم يالنل  يل ل الملاا لة  م نة  اإلنسةعل سةعمه الة انلمل ي  نة  ةيح وروحيًا. 
 . تحط كل بنات الغناءالمسل ح= 

مكعن ةع= يخافون من العرالي فعلقة نينب الةيح ةب وروحيرًا. منل المسة  ب ال مسةعل ثل للةى الصةري ل  نةعفيل مةل الة ياة يار
 ممر  صعحلنع غ ة قع ة للى النمي الةيحم ي سمصرلهل

  سمصرل الق خ الس ة ي ميثل يمي  أثيا  فم الطة  ل = في الطريق أهوال
إقةعةل = اللروز يزهررلل فمل ثي فم قة نينب ةيح ةب  سمصةرل المنةع  الةيحةم فةع  مممةا لنلةةات ةيح ةب م  ة وروحيًا= 

سةةمن ل فةةم مقةةل نه قةةمةل اللةةيز لعلةةاات اننةةع مةةل إإلنمقةةعة القةةرة االةة ض فمصةة ة الةةةأف كقةةمةل اللةةيز المزثةةةلل يثةةي 
 ااقمعة الملكةل فم إزثعةثع يالق ل يالق نينب سة رًع مع س عميلل

  مث  ثاا فن ال ح ي ب القلعل الةيح بل وروحيًا.  
 (ل فمع لع  الق خ قع ةًا أل  حم  أي قئل 99:11 منا مثًع لك  صغ ة  إشالمن ل = والجندب يستثقل

   سمصرل اإلنسعل أي م ة ل ةيحم للنعا الن فلوروحيًا. 
 الق خ ال  قمنم الطرعل يال الملاات المس  ب، يفن  ك  ةغلب  انل ب لللنمب يالسةيةل = والشهوة تبطل

 عت ياافةاح الةيح ب ثل  نمةل سل معل مل الحن نب المةل أل ثاه الق نينب   ن  اإلنسعل ك  قنيل يحن ل للسمعي وروحيًا. 
 مرلل قةل ممما سعلب الميتل

ثل محمةفي الن ل، يكعنيا  سة ةيل يةاا المنةعزل ل حصةليا للةى أمةةمنلل يثةع ثةل منمهةةيل ل ةعةغ الصةلة مةيت = النادبون
 ثاا الرميز ل ن ليه ي كسليل مل يةاا ميمهل

ل السةةاج لعلز ةت  اليقةي (ل = الكوز( صيةل الميتل 2آ ب   ثي يلعا الز ةت للةى ةأف السةةاج، أي نةزال الز ةت الةاي   مةي 
اا إنط ةع السةةاج  قة ة ثةاا للمةيتل يفةم الل ةيت  رلة  السةةاج  يمنه  نز  الز ت إلى السةاجل يالسةةاج  كنةى لةل الح ةعل، يار

 .بحبرل مرن الفضرةالسةةاج يالكةيز مةل الةاثل ي رلنةعل فةم سةن  الحمةةل يسط سن  الحمةةلل يفةم ل ةيت ااغن ةعا  كةيل 
فةةهاا أن صةةل الحلةة   نةةا الكةةيز ي نكسةةة ي نط ةةئ نةةية السةةةاج يثةةاا  مثةة  مةةيت اإلنسةةعل، يثنةةع  مقةةل ه آنةةة لةةعلمةل المةةم 

مةل فمة لى  انة  أي كةيل اللكةةل مننصة   ياللكةةل  رلة  لنةع الحلة  الممسة  لةعل ، عنايل لنةع المةعا مةل اللئةةل فكسةة المةةل
 اللئة( فناا أ أًع  ق ة للميت فها ل ف معا فناا  رنم الميتل

مأةح يهنةةت ار ( ف نع إ معل ياأح لةمي  الةيح إلى ا  فعإلنسعل لة ف كةعلح يالل ثنةع إ مةعل المعمرةب قة  مللةية ي 7يفم  
 (ل91:2أمعمه صيةل ياأحبل يثاا لكف حعلب اللح  السعلنب  

= فنةي  نيلنةع لةن ف الم نةيل الةاي قعلةه لةيلف الكرل باطرلصةيةل ياأةحب لسةل معل، فح نمةع  نةي  ( لر  أل صعةت ال8آ ب  
(ل يسل معل ثنع ق  ميص  للحن نب ا ل مث  ليلفل يثةي 8:2يإل ك  ااق عا ن ع ب لل مل أم  فأ  مرةفب المس حي  فم

 ع ف ه ثي ال قئ لعلنسلب لناا ال ةحلا ل  نهة لألل  ب يمع لر  الميت مل ةاحب يفةح، يق  يم  أل الرعلل لك  م
 "ًة. َبِقَي َأنَّ اْلَجاِمَعَة َكاَن َحِكيًما، َوَأْيًضا َعلََّم الشَّْعَب ِعْلًما، َوَوَزَن َوَبَحَث َوَأْتَقَن َأْمثَااًل َكِثيرَ 9" -(:9) آية

يه  ر قيا فم سرع ل حن ن بيل يثنةع ث   سل معل مل كمعلب الس ة ثي إمعلب السفا  يمع ثي الن ة للنم اللقة حمى إاا فرل
كعنةةه = بقررى أن الجامعررة كرران حكيمرراً فسةةل معل  نصةةح مةةل  سةةمره أل  منةةم ا  ف ةةم ثةةاا فةحةةه، يلةة ف فةةم أي قةةئ آنةةةل 



(اإلصحاح الثاني عشر ) الجامعةسفر   
 

 
63 

نملةة كة  قةئ فمنمةع إ ني  لر  ك  مع قلمه ملنى أل أقي  أل مل  كمل ثاا كعل حك مًع ل ف مثله، يلعلمًع ل ف مثلةه يقة  
عما لةل مز ةة  للةةى مةةع أقيلةهل يمةةع أةا  أل  نيلةةه أنةةه لة ف فةةم الرلةةل يال اللحةة  يال فةم ز ةةع ل الحكمةةب ةاحةةب انملةةت أ نةةع السةة

اإلنسعلل يمنمع حص  اإلنسعل لل  ز   لل سل معل يما ثاا فن  هلت ااسئلب حعئةل لع إمعلةب أمةعل سةل معل، يهة  لغةز 
 رل لهلالرعلل يحكمب ا  غ ة المرلنب فم كث ة مل النأع ع سلل م

 
 "اَْلَجاِمَعُة َطَلَب َأْن َيِجَد َكِلَماٍت ُمِسرًَّة َمْكُتوَبًة ِباالْسِتَقاَمِة، َكِلَماِت َحّق. 11" -(:11) آية

يا  ألطى له حكمب لل مكل اح  مثله، انه طلل يأسعليا مرطياي فعلمنل أل نسع  ينممن ، فمرنى طلةل = الجامعة طلب
  رة ل ممن  ق ة طعقمه ألإثنع أنه 

 
 ي.َكاَلُم اْلُحَكَماِء َكاْلَمَناِسيِس، َوَكَأْوتَاٍد ُمْنَغِرَزٍة، َأْرَباُب اْلَجَماَعاِت، َقْد ُأْعِطَيْت ِمْن رَاٍع َواِحدٍ 11ي -(:11) آية

يلكةةل المنسةةعف  حةكةةه للرمةة  المطلةةيلل يثكةةاا كةةعل ا   ثةةم المنةةعنف للث ةةةالل يالثةةية ال   ةةةح لعلمنسةةعف،= المناسرريس
ثل الكننب يالةفسعا الا ل ثل كعيمةع ، = أرباب الجماعاتلاي  نيله الحكمعا فم مرعل منل  حة  الن ف للميلب ل   لكمنعل ا

أي ثةةعلم ل يالقةةةرل  ملنةةةى مةةةننل اإلةقةةةع  يالمةةة ال ةل ثةةةل  سةةمن ةيل لكةةةعل ا  مةةةل الكمةةةعل المنةةة ف يلةةةه  ةقةةة يل القةةةرلل 
ةقةةع= أعطيررت مررن راٍع واحررد   أةلةةعل الممعلةةعت ثةةي لمةة  الةةةيح النةة ف فةة نلل فةةعلةالم الياحةة  ثةةي ا  فةةعقيا  الحكمةةعا يار

 يالقرل كله ثل الةل بل يا  ثي ةالم الةلعل يمةق  المةق  ل يثي مص ة ك  حكمبل
للنعطئ ال ةعمة الممةانةم لم فرةه للميلةبل  كالمناسيسيالحه أل كلمب ا  لنع فر  منمل  ما ك  ياح  حسل حعممه فنم 

لم ل ل غ ة الثعلت المزلز ل يالكعل له قةيل محة ة  النلةل لل ةعمة، أمةع غ ةة الثعلةت المزلةز  ف حمةعج لنمةياج  تادكاألو يثم 
 ةةةاه فةةم ق  سةةم كن سةةمه يةئعسةةعمنع  لةةال  منةةةأ الكن سةةب السنكسةةعة(ل ي ةةعمم القةةرل للكن سةةب ي ةةةى ةئعسةةمه الثعلمةةب ي صةةلم 

غ ةةة المنهةةية  نةةي  الكةة ل يلكةةل القةةرل  ةةةى ةلعمةةه المنهةةية ل القةةرل يالمسةة ح يسةةط قةةرله ثةةي ةالةةم الةلةةعل، الةالةةم 
كعمثلب مثلمهل يثفالا ااةلعل أي ةئعسعت الكن سب ثل فل ا  ل ى القرل  فم مرةعل منل للقةرل( يفةل القةرل لة ى ا   فةم 

 صليامنل لل القرل(ل
 

 "ٍب َكِثيَرٍة اَل ِنَهاَيَة، َوالدَّْرُس اْلَكِثيُر َتَعٌب ِلْلَجَسِد.َوَبِقَي، َفِمْن هَذا َيا اْبِني َتَحذَّْر: ِلَعَمِل ُكتُ 11" -(:11) آية

الكمةةل كث ةةةل، يلكننةع منمةةع كثةةةت لةل محةة  مقةةكلب = لعمررل كتررب كثيرررة ال نهايررةلةل  لنةةى لةم سةةيى أل أنلةةة  أنةه = وبقررى
لة  ثع فنةم محة ي ل مة ًال اإلنسعلل فعلمرليمعت الكث ةل لل مح  المقكلب يال  مل أل نهةل ثةاال يثةم منمةع كثةة للمنةع ي 

 نل مل قيله أنه لل نع أل ن ةف ينمعث  يلكل لل  ح  مقكلب اإلنسعل سةيى أل  منةم يالمعمرب ثنع ال   لي للمن ل ل     
ا  ال ا  س عمم لعلك  إلى ال  نينبل يمل يقت سل معل حمةى ا ل كملةت مع ة ل الكمةل يمةعزا  الكث ةة سة كمل، يمةعزا  

قلع  اإلنسةعل لةل  ةعمم لعلمرةفةب الكث ةةللل  اإلنسعل ممرطقعً  فمرن للمرةفبل يلل  رة  يلل  رة  سيى مع  سمح له ا ل يار
( يثة  17:18(+ مة 11:9كةي1ل  القلا س عمم لمنيى ا ل يالةيح الن ف  رلةل لممنةم ا  كة  قةئ  . هذا يا ابني تحذَّر

 أن م لل لل ي إلةاث ل مع أنع فعللهيل
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ل مقلا أح  ، فع  يحكممه يطةقه ال ننعئ ب فك    ص  لنع الرن  المح ي  ل ينعحه أل ال ائةل المرليمعت الكث ةل ل
مق ة لعننع ب فنى لع ل ا ب يال ننع ب ل يالمرليمعت منمع كعنت فنى لل مز   للى ننعط  ان  ال ائةل يثاه لل ممأل 

ى  ائةل مثلنع ل ياننع منليق ل للى صيةل ا  العننعئى ال ائةل لعى حع  مل ااحيا ل يال  يم  أى قك   مأل ال ائةل سي 
فلل  قلرنع سياه ل يا  محلب للللإاًا لل  قلرنع سيى محلب ا  ل لناا  أا اليحى س ة النق   معل ًع لناا الس ة يثي س ة 

-نع نعحه :ا  فى قليلنع ل يث الحل ل ل الن ف يلة سنع المس ح ل يثاا لم  الةيح الن ف أل  سكل محلب  
  له ا  كقأل ( فمل  ص  لناه المحلب س ا 12:  2 أ  المعرفة المحبة الفائقةأل ثاه المحلب  سم نع ليلف الةسي   ل(1

( لال  قع  لننع فعئنب المرةفب أى المى ال مكل إ ةاكنع لعى حكمب لقة ب ، ي مكل إ ةاكنع فنط 19 – 2:  9كي1أسةاةه  
  ثاه المحلب ال  ري   نقغ  لعسئلب مح ةل للرن  فني فى حعلب فةح يقلا ال  حمعج ( ل  مل  ماي 9لكق  مل ا    

( يال يل الاى  مكلل لنه 92:  12ي ل   ي تسألوننى شيئا وفى هذا اليوم المرنع لمسعفالت يثاا مع قعله الس   المس ح ي 
( ل 12الس   المس ح ثي  يل حلي  الةيح الن ف يثاا محية إصحعح   ي   

 

 
أَلنَّ اهلَل 14َفْلَنْسَمْع ِختَاَم اأَلْمِر ُكلِِّه: اتَِّق اهلَل َواْحَفْظ َوَصاَياُه، أَلنَّ هَذا ُهَو اإِلْنَساُن ُكلُُّه. 13" -(:14-13يات )اآل

، ِإْن َكاَن َخْيرًا َأْو َشرًّا.  "ُيْحِضُر ُكلَّ َعَمل ِإَلى الدَّْيُنوَنِة، َعَلى ُكلِّ َخِفيٍّ

ب لةةةعج لةةةلطعل الح ةةةعل الزمن ةةةب، أال يثةةةي اإللمنةةةعا مةةةا ا  نةةةعل  الرةةةعلل يمن ةةةما الممةةة  االةةة ي، نةةةع  ثنةةةع  نةةة ل المعمرةةة
 الطعلب ليص مه لني  منييل

سمريا فعلياله لل ه أل  سما لمع إثي نمعل اللح  ال ق   للمعمربل يقع  فلنسما يلل  ن  = فلنسمع ختام األمر كله
ل ف منمع أل  كيل غن ًع أي فن ةًا، له مًع أي حن ةًا، المنل أل = ن هذا هو اإلنسان كلهأل  نيله ثي أ أًع ي ن ا مع  نيلهل 

 منم ا ل ثاا ثي ك  لمله يك  لةكمه يك  ياملعمه يك  سرع مه يك  ح عمه للى ااةض ل  فم السمعا أ أًعل يلناا 
ثاا لةثعل للى = يحضر كل عمل إلى الدينونةألن اهلل ثممعمنع اليح  ل إ مل أل  كيل اإللمصع  لع  نع  المنيي ثي 

أةيةل أل مكيل المنيى ثم إنم عةنع، يثاا مع س ح  مقكلب اإلنسعلل فني ل ل الحكمب أل مكيل أل ننع إلى  يل ال  نينب 
 يل ف إلى ملاات الرعللل
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