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 سفر يشوع بن سيراخ
 على الحياة التقوية حث  

 سلوكنا في صحبة حكمة هللا
د دستوٍر لسلوكنا العملي في مجابهة رحلة حياتنا على رَّ جَ يبدو سفر يشوع بن سيراخ للبعض أنه مُ 

صحبة هللا الكلمة فالسفر يجذبنا إلى العمق لندرك أننا في األرض. هذه النظرة صادقة لكنها ناقصة، 
 هللا من العقل بقدراته العظيمة، مع مراعاة اآلتي:  نابما وهب عتز  ن في نفس الوقت. أو الحكمة

 ل لحرية إرادتها. عد  الرب  للكائنات العاقلة السماوية واألرضية "الحكمة" التي تعمل فيها دون تجاهُ أَ  .1

تهب الحكمة السماوية اإلنسان الساقط روح الرجاء في عمل هللا الخالصي فيه حتى يسترد  .2
بروح التواضع يشعر المؤمن أن  حيث(. 2٦: 2اللؤلؤة المفقودة التي هي صورة هللا ومثاله )تك 

 هللا الحية! أيقونةهللا هو العامل فيه ليهبه ما يبدو مستحياًل: 

، كي :السفر وهما شغال قد أمران .3 ف نبدأ الرحلة وما هي نهايتها. بدء الرحلة هو مخافة الرب 
حيث يشعر المؤمن أنه أشبه بطفٍل يحمله رب  المجد على منكبيه بروح الحب، ويتجاوب معه 
المؤمن بالمخافة المقدسة التي تمأل القلب بالرجاء والفرح وهو منطلق نحو األبدية برجاء حي  

 .سبيح في كل الظروفس المؤمن التمار  ويُ صادق.  ب  وحُ 

الوصية اإللهية هي مع عدم تجاهل القدرات الطبيعية كالعقل والعواطف المقدسة، غير أن  .4
زين بالنعمة ت هاإن ،حريته بل حلي   المؤمن دستوره وسالحه بل وزينته. الوصية ليست قيًدا تفقد

 الكنيسة أبدًيا.

السماوي، حيث ننعم باالتحاد مع حكمة هللا ونحمل شركة الطبيعة  س  ر  غاية الرحلة البلوغ إلى العُ  .5
 (، أي الحب هلل ولكل البشرية.21: 2 بط 1اإللهية )

 يشوع بن سيراخ 
 في مهامٍ  كثيرةٍ  ًما، سافر إلى بالدٍ ل   عَ ، وكان كاتًبا ومُ بن اليعازار بن سيراخ في أورشليمعاش يشوع 

  لعشقه العلم أنشأ مدرسة.و ، سياسيةٍ 
من  اإلسكندريةق.م ب 132وقام حفيده سيراخ بترجمته عام  ،ق.م 180و 190ما بين  السفر كتب

يعترف المترجم هذا و المجتمع اليهودي.  في، حيث لم تكن اللغة العبرية شائعة إلى اليونانية العبرية
 أنه مهما بذل من جهٍد، فالترجمة إلى أية لغة لن تكون دقيقة تماًما.

 سفر الكنيسةأو  سيراخ أو حكمة يشوع بن سيراخ حكمة المخطوطات اليونانية في السفر ُيدَعى

4 

 

Ecclesiasticus .يدعوه البعض ابن سيرا و ، ألنه كان ُيستخَدم في تعليم الموعوظينBen Sira . 

 سمات السفر
عالجََت مواضََيع غايََة فََي األهميََة منهََا اإليمََان  ،ر هََذا السََفر قطعََة رائعََة عََن الحكمََةُيعتَبََ. 1

حتَى فَي أكلَه وشَرعه وعملَه فَي الَرب سَلوك المَؤمن و  سليمأهمية التو  ةمحبة الحكمو  ةللحياة ن وسُ باهلل
 وتجارته ودراسته وتعليمه، في فقره أو غناه، في صحته أو مرضه.

حتََى ال  والشَريعة الُمََوَحى بهَا،مََن خَالل التقليََد اليهَودي الحقيقيَة عََن الحكمَة السَفر يكشَف . 2
العَالم علَى الحضَارة الهيلينيَة، األكبر لقد عرَّفت فتوحات اإلسكندر من مصادر هيلينية.  المؤمنينهل 

كتَب قامَت مجابهَة بَين الحضَارة اليهوديَة والحضَارة الهيلينيَة. لَذلك لهَذا الكثيَر مَن اليهَود.  فجَذبت
 .، بغير هجوم ضد الفلسفةالثقافةو  خاصة الشريعة رث اليهودية الدينيإافع عن ابن سيراخ يد

ث عن التدبير كما يتحدَّ . لإلنسانهدف الرئيسي ال هيأن الحكمة  . الخط الرئيسي في السفر هو3
 .اهتمامه بالصداقة األمينةو ، الحكيم في كل جوانب حياة اإلنسان التقي، أو كما يدعوه خائف الرب

 ي.نثًرا يظهر فيه التوازي المميز للشعر العبر  وما ورد، غالبيته شعريٍ  . السفر فيٍ 4
ز على ك   رَ يُ وهو  ،(11 عب)القسم الخاص بمشاهير الرجال في إسرائيل يشبه ما ورد في . 5

 شخصيات تقية وأنبياء أكثر من الحديث عن ملوك إسرائيل.
 رفضه اليهود إذ حسبوه يحمل اتجاها صدوقًيا.و آباء الكنيسة األولى واقتطفوا الكثير منه، ه ب  حَ أَ  .7

 شخصية واضع السفر
ويطلبها من يقف كثير من الدارسين في دهشة أمام هذه الشخصية العجيبة، فهو يحب الحكمة . 1

 (.30-13:51منذ شبابه بروح الصالة والتأمل والطاعة للشريعة )هللا على الدوام 
 القدماء األتقياء.ب قتدًياالحكمة م : اهتم بالشريعة والنبوات وطلبب للشريعةح  م  . 2
 (.11: 34: سافر وطاف ليتعلَّم الكثير )بخبرة اآلخرينب لالنتفاع ح  م  . 3
 (.17-1٦: 35؛ ٦-1: 23ويعرف قوتها ) : يحب الصالةرجل صالة. 4
 ال يعني أنه كان كاهًنا. هذا  ؛يرعط الروحانية بالعبادة الليتورجية: رجل كنسي. 5
 (.1٦: ٦هللا يجدونه ) والذين يخافون  : الصديق األمين دواء الحياة،اءةيهتم بالصداقات البنَّ . ٦
 (.33: 43-15: 42: له نشيد عن عظمة الخالق بأسلوب جذَّاٍب )يعشق الطبيعة الجميلة. 7
 موسى وهرون وداود وسمعان بن أونيا الكاهن األعظم. مثل، يعتز بماضي آبائه. 8
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 أقسام السفر
 .10-1   . الحكمة في الشريعة1
 .22-11   . األسرة واألصدقاء2
 .٣2-2٣ النساءب و تسي   الم  الشاب . ٣
 .٤٣-٣٣    . الصالة٤
 .51-٤٤ . أبطال اإليمان عبر التاريخ5

 مقدمة النص 
ه يشوع بن سيراخ باللغة العبرية، وذلك كما قدَّ د   قَ يُ  م م الحفيد تمهيًدا للترجمة اليونانية لما وضعه جد 

 المقدمة يالحظ اآلتي:في هذه  (.4-1: 1لوقا البشير تمهيًدا لإلنجيل الثالث )لو 
 . السفر الوحيد الذي له مقدمة تحوي تفاصيل عن محتوياته. 1
 له أثره الذي ال تستطيع أي ة ترجمة أن تصل إليه.  العبرية. أبرز المترجم أن السفر في لغته 2
 .توراةكمة شريعة هللا وأنبيائه وبقية أسفار الحتعاليم و يعتز بشعب هللا  أن مالمترج . يوضح3
مي الناموس ل   عَ "، ويقصد بهم مُ م حبي التعليم[، أو "34، 5" ]أصدقاء المعرفةتعبير " تكرار. 4

 بمعرفة مستمرة. الكل وتمتع والتعليم م م الحقيقي رغبته في التعل  ل   عَ سمات المُ  أهم)الكتبة(. ف
-24 ؛10-9] ("رالمزاميُيدعى أيًضا ")الكتوعيم . يقسم العهد القديم إلى الناموس واألنبياء و 5

25.] 
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 القسم األول
 في الشريعةالحكمة 
[1-10] 

 (1يا لعظمة الحكمة! )سي  
 توجد ثالثة أنواع من الحكمة.[: 10-1الحكمة وسماتها ] مصدر. 1

ها هللا لكل البشر حسبما يناسب كل نحمي(، 14: 1التي تنشأ في الرحم ) الحكمة الطبيعيةأ. 
فبروح الكبرياء المؤمن من يدي هللا، على الدوام ذبيحة شكر. أما غير المؤمن لها يتقبَّ شخٍص، 

 يتجاهل أنها عطية هللا. 
 وأيًضا خبرة اآلخرين وخبرة اإلنسان الشخصية. حكمة الدراسة والعلم ب. 
د بحكمة هللا أو كلمة هللا ح  إذ يتَّ  .ق باهلللتص  ينفرد بها المؤمن المُ التي  الحكمة السماويةج. 

المتجسد، يحمل حكمة سماوية. يقول الرسول يعقوب: "إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فليطلب من هللا 
ة اآلب أن (. مسر  23-12: 28؛ أي 5: 1ى له" )يع ر فسُيعطَ الذي يعطي الجميع بسخاء وال يعي   

 وة.( خالل تمتعه بنعمة البن24: 1كو  1" )حكمة هللايحمل المؤمن أيقونة االبن وحيد الجنس، "
هللا  قدرةهللا و حكمةل في السيد المسيح: فهو يقول العالمة أوريجينوس: ]كل الصفات اإللهية تتمثَّ 

. فمع كونه واحًدا مع اآلب في الجوهر، إال أنه يحمل أيًضا هللا فهمو الخالصو  القداسةو  هللادل وع
أسماء متعددة تشير إلى أشياء مختلفة. فإنك ال تستوعب نفس المعنى بخصوص السيد المسيح حينما 

 .[العدلوحينما تنظر إليه بكونه  الحكمةتنظر إليه بكونه 
ت المطر، وأيام الدهر. حكمة هللا فائقة، ومعرفته فوق كل الحدود، فهو يحصي رمل البحر، وقطرا

 [.3-2ليس شيء مخفي عنه، فهو يعرف أبعاد السماء، وحجم األرض، وأعماق البحار ]
أبرز القديس أغسطينوس التمييز بين حكمة هللا الخالق، وعين  [.4] ءٍ الحكمة قبل كل شي ُخل َقت

فارق عظيم مثل  عطية هللا. ]يا لعظم الفارق بين الحكمة التي تخلق وتلك التي هي مخلوقة! إنه
أن الحكمة التي  Fulgentius[ ويرى تلميذه 1ق بالتبرير؟ر والبر  الذي يتحقَّ ر   بَ الفارق بين البر  الذي يُ 

 .2خلقت قبل كل شيء هي الحكمة التي وهبها هللا للمالئكة عند خلقتها

                                                 
1 Confessions 12:15:20. 
2 Selected Works, Fathers of the Church, vol. 95, p. 393-4 
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دائمة  بل ،(Static ستاتيكية) عطية الحكمة ليست ساكنة [21-11. الحكمة ومخافة الرب ]2
(. فخائف الرب ينمو دوًما في الحكمة "يسمعها الحكيم فيزداد علًما" )أم Dynamic النمو )ديناميكية

1 :5.) 
إذ يتحدث عن مخافة الرب يؤكد أنها إكليل مجد وسمو وسعادة وتهليل دائم حتى لحظات الموت. 

ر الحكمة الغزير. إنها ُتسك  ل المؤمن محصول [. بمخافة الرب يتقبَّ 1٦كمال الحكمة هو مخافة الرب ]
 جة، وتشبع نفوسهم، وتمأل مخازنهم، وتهبهم سالًما داخلًيا وصحة كاملة.به  المؤمنين بثمارها المُ 

-20: 4ب خزًيا وعاًرا، والخوف الذي يهب كرامة ومجًدا )ب   سَ بين الخوف الذي يُ سيراخ  ابن زي   مَ يُ 
يقول  ونها تكريس النفس هلل مع خشيتها في حضرته.م المخافة بك(. ُتفهَ 2٦: 40( مع فرٍح دائٍم )21

، ومن كل القديس برصنوفيوس: ]افرح في الرب    ... ليحرس الرب  نفسك وجسدك وروحك من كل شر 
كليل ابتهاجك ]  [.1[11مقاومة إبليس... ليكن الرب  هو نورك وحمايتك وطريقك وقوتك وا 

تقي باإلنسان على سلم القداسة حتى يبلغ يرى القديس أغسطينوس أن الطريق يبدأ بالمخافة وير 
[، فيزداد فيه السالم بال 18ج خائف الرب بإكليل الحكمة ]إلى الحكمة "بدء الحكمة مخافة الرب". ُيتوَّ 

 ل فكر خبيث إلى عقله!ف، ويختبر الشفاء، فال تجرحه خطية ما وال يتسلَّ توق  

ب. قبل أن يَؤد    رذ  نويُ غالًبا ما يتكلم  ب،في محبته يؤد    أن الرب يرى القديس إكليمنضس السكندري 
 .2تكمن في هذه الوسيلة إثارة المخافة فينا فال نرتكب خطية

هذا م فيغضب ويثور، سيراخ بين إنسان ُيظلَ  ابن زي   مَ يُ  [:29-22. الحكمة والوصية اإللهية ]٣
 .[23] فيعاوده السرورل ثقاًل على نفسه. أما من يحتمل بطول أناة في صمٍت ث   مَ غضب يُ ال

يرى أوريجينوس أن الحكمة تبدأ  [.2٦حفظ الوصايا، فيهبها الرب لك ]إن رغبت في الحكمة، ا
بالسلوك المستقيم أو حفظ الوصية اإللهية. ويقول القديس ديديموس الضرير: ]معرفة الصالح ال تكفي 

 هي بداية المعرفة.[لبلوغ الطوعى، لمن ال يضع الصالح موضع العمل، التقوى هلل بالحق 

 غير منقسٍم. لنتبع هللا بكل كياننا بفكرٍ  [.28م إليه بقلٍب مزدوٍج ]مخافة الرب، وال تتقدَّ  ال تعَص 

 (2في مواجهة الضيقات )سي  المؤمن التقي
ع بأيقونة هللا )أي الحكمة اإللهية( صحاح األول أبرز أن بدء الطريق لالنطالق نحو التمت  في األ

  هنا يقدم لنا بعض سمات خائف الرب.هو مخافة الرب. 
[. 1] "د نفسك للتجرعةعد  قبلَت لتخدم الرب، فأَ يا بني، إن أَ ": [6-1] خائف الرب في البوتقة. 1

                                                 
1 Letter 10, Fathers of the Church, Vol. 113, p. 31. 
2 Paedagogus 1:8:68:3. 
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دائمة  بل ،(Static ستاتيكية) عطية الحكمة ليست ساكنة [21-11. الحكمة ومخافة الرب ]2
(. فخائف الرب ينمو دوًما في الحكمة "يسمعها الحكيم فيزداد علًما" )أم Dynamic النمو )ديناميكية

1 :5.) 
إذ يتحدث عن مخافة الرب يؤكد أنها إكليل مجد وسمو وسعادة وتهليل دائم حتى لحظات الموت. 

ر الحكمة الغزير. إنها ُتسك  ل المؤمن محصول [. بمخافة الرب يتقبَّ 1٦كمال الحكمة هو مخافة الرب ]
 جة، وتشبع نفوسهم، وتمأل مخازنهم، وتهبهم سالًما داخلًيا وصحة كاملة.به  المؤمنين بثمارها المُ 

-20: 4ب خزًيا وعاًرا، والخوف الذي يهب كرامة ومجًدا )ب   سَ بين الخوف الذي يُ سيراخ  ابن زي   مَ يُ 
يقول  ونها تكريس النفس هلل مع خشيتها في حضرته.م المخافة بك(. ُتفهَ 2٦: 40( مع فرٍح دائٍم )21

، ومن كل القديس برصنوفيوس: ]افرح في الرب    ... ليحرس الرب  نفسك وجسدك وروحك من كل شر 
كليل ابتهاجك ]  [.1[11مقاومة إبليس... ليكن الرب  هو نورك وحمايتك وطريقك وقوتك وا 

تقي باإلنسان على سلم القداسة حتى يبلغ يرى القديس أغسطينوس أن الطريق يبدأ بالمخافة وير 
[، فيزداد فيه السالم بال 18ج خائف الرب بإكليل الحكمة ]إلى الحكمة "بدء الحكمة مخافة الرب". ُيتوَّ 

 ل فكر خبيث إلى عقله!ف، ويختبر الشفاء، فال تجرحه خطية ما وال يتسلَّ توق  

ب. قبل أن يَؤد    رذ  نويُ غالًبا ما يتكلم  ب،في محبته يؤد    أن الرب يرى القديس إكليمنضس السكندري 
 .2تكمن في هذه الوسيلة إثارة المخافة فينا فال نرتكب خطية

هذا م فيغضب ويثور، سيراخ بين إنسان ُيظلَ  ابن زي   مَ يُ  [:29-22. الحكمة والوصية اإللهية ]٣
 .[23] فيعاوده السرورل ثقاًل على نفسه. أما من يحتمل بطول أناة في صمٍت ث   مَ غضب يُ ال

يرى أوريجينوس أن الحكمة تبدأ  [.2٦حفظ الوصايا، فيهبها الرب لك ]إن رغبت في الحكمة، ا
بالسلوك المستقيم أو حفظ الوصية اإللهية. ويقول القديس ديديموس الضرير: ]معرفة الصالح ال تكفي 

 هي بداية المعرفة.[لبلوغ الطوعى، لمن ال يضع الصالح موضع العمل، التقوى هلل بالحق 

 غير منقسٍم. لنتبع هللا بكل كياننا بفكرٍ  [.28م إليه بقلٍب مزدوٍج ]مخافة الرب، وال تتقدَّ  ال تعَص 

 (2في مواجهة الضيقات )سي  المؤمن التقي
ع بأيقونة هللا )أي الحكمة اإللهية( صحاح األول أبرز أن بدء الطريق لالنطالق نحو التمت  في األ

  هنا يقدم لنا بعض سمات خائف الرب.هو مخافة الرب. 
[. 1] "د نفسك للتجرعةعد  قبلَت لتخدم الرب، فأَ يا بني، إن أَ ": [6-1] خائف الرب في البوتقة. 1

                                                 
1 Letter 10, Fathers of the Church, Vol. 113, p. 31. 
2 Paedagogus 1:8:68:3. 
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(. كانت مقاومة 31-24: ٦؛ 18-17: 4قدم بركات فائقة )ت الكنه ،تكلفة الطريق متاعب كثيرة
أبيفاُنس.  أنطيوخسفي أيام خاصة لت حتى إلى الهيكل في أورشليم ة قد تسلَّ يالممارسات الوثنية الهيلين

(: ]إذ تبدأ ربيالك) غريغوريوس باباال(. يقول 3: 17ي النار الذهب )أم ي التجارب المؤمن كما ُتنق   ق   نَ تُ 
( وهو يشعر 18: 10ب الحقائق السماوية ينحدر العدو القديم الذي سقط من السماء )لو ح  النفس تُ 

 .[1هب باألكثر النفس التي تقاومر   جَ بالحسد، فيبدأ في مضاعفة فخاخه الخفية. إنه يُ 
يقول  [.3م في أواخر حياتك" ]ُتكرَ  تحد، لبه وال التصق": [11-7] رجاء   ء. خائف الرب مملو 2

 ؛لةقب  ئ رجاًء في الخيرات المُ نش  القديس يوحنا الذهبي الفم: ]أال ترون أن التزكية النابعة عن الضيق تُ 
ن هذه الضيقات ذاتها إوالثبات في التجارب يسبب لنا رجاء في المستقبل؟ لهذا لست أقول في اندفاع 

  [.2فضلتشير لنا نحو الرجاء في القيامة، وتجعل الذين ُيجرعون في حال أ
 ؛قلبه خائًرا ُيعرج بين الطريقين، ال يكون أوال   [:1٤-12ويالت ]خائف الرب ينجو من ثالثة . ٣

 .، ال يطلب ملجأ يحتمي فيه غير الربثاني اويسلك في الطرق الوثنية.  ال يكون عضًوا في شعب هللاف
[ الذي اختار الوقوع في يد 18هنا يشير ابن سيراخ إلى داود ] رجاء.ال، ال يفقد الصبر في عدم ثالث ا

في صبٍر عندما الشخص يقول القديس أغسطينوس: ]يعيش  (.24صم  2) في يد إنسانٍ  وليسالرب 
 .[3يعرف أنه يقتني بيًتا أبديًّا في السماء، واثًقا أن هذا الوضع يجد فيه سعادته

كلمة هللا نحبه وال نعصى أقواله، بل نحفظ  خالل[: 18-15. خائف الرب والشبع بكلمة هللا ]٤
 نتواضع أمامه، وندرك أن رحمته على قدر عظمته.و طرقه، ونبتغي مرضاته، ونشبع من شريعته، 

 (٣بركة الوالدين )سي 
 يقونة السماء. في االصحاح الثالث يبدأ بجانب عملي مؤكًدا لتالميذه كيف تصير األسرة أ

طاعة الرب بطاعة الوالدين. ال تقف  األسرة المقدسة ترعط: [7-1]األبوة والبنو ة في الرب . 1
فيما ، حيث ُيكر مه أبناؤه ألبيه االبن طاعةرتد سن البلوغ. تفي و عند األطفال والشباب، بل الطاعة 

 [.1٦] ب تجديًفا على هللاُيحسَ  . اللطف مع الوالدين يعين في غفران الخطايا، واالستخفاف بهمابعد
 [.8أكرم أباك بالقول والعمل، لكي تحل  عليك البركة منه ] [:15-8. بركة الوالدين ]2
 ."نه في حياتهحز  ن أباك في شيخوخته وال تُ ع  يا بني، أَ [: "16-12في شيخوختهما ] هما. إكرام٣

ع برعايته إلى أبينا السماوي لنتمتَّ ث ابن سيراخ عن بركات إكرام الوالدين، رفع قلوعنا إذ تحدَّ 
                                                 
1 Homilies on Ezekiel 1:12:24. 
2 Concerning Statues, Homily 1: 23. 
3 Sermon 359:A2. 
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فيما ، حيث ُيكر مه أبناؤه ألبيه االبن طاعةرتد سن البلوغ. تفي و عند األطفال والشباب، بل الطاعة 

 [.1٦] ب تجديًفا على هللاُيحسَ  . اللطف مع الوالدين يعين في غفران الخطايا، واالستخفاف بهمابعد
 [.8أكرم أباك بالقول والعمل، لكي تحل  عليك البركة منه ] [:15-8. بركة الوالدين ]2
 ."نه في حياتهحز  ن أباك في شيخوخته وال تُ ع  يا بني، أَ [: "16-12في شيخوختهما ] هما. إكرام٣

ع برعايته إلى أبينا السماوي لنتمتَّ ث ابن سيراخ عن بركات إكرام الوالدين، رفع قلوعنا إذ تحدَّ 
                                                 
1 Homilies on Ezekiel 1:12:24. 
2 Concerning Statues, Homily 1: 23. 
3 Sermon 359:A2. 
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في الشكر ب، خاصة في وقت الضيق عالمة إيماننا وثقتنا في رعايته لنا. له ذبيحة شكرم د   قَ الفائقة. ونُ 
  المسيح. التكفير عن خطايانا، لنعيش ببر   ب[ 15]الضيق يدخل بنا إلى صحو النهار 

 [.1٦مه يلعنه الرب ]ف، ومن أغاظ أد   جَ من نبذ أباه يكون كالمُ  تحذير!
واضع ت إنما هي أجمل تقدمة ُيسر بهما الوالدان [:29-17]الوداعة والتواضع األسرة مدرسة . ٤

 بروح القوة. عوتمتَّ  يزداد عظمة في عيني هللا والناس ما تواضع االبن في سلوكه معهما،لَّ بنائهما. كُ أ
 . طلب رؤى ومعجزات عدمو ، [22-21]الوصية اإللهية بل اشغاالن فهيالوداعة  ةعالمأما 

ٍم ونمٍو القديس أغسطينوس: ]يليق بنا أن نسير في تقد  [. يقول 21يتجاوز قدرتك" ] فيما"وال تبحث 
ذا وجدنا اليوم األخير قد تقدمنا بما فيه ل قلوعنا وتتقبَّ حتى تتأهَّ  ل ما نحن عاجزين عن قبوله اآلن. وا 

 .[1نستطيع هنا أن نعرفهم ما ال عندئذ سنتعلَّ  ،الكفاية
 تقوم العدالة االجتماعية على االهتمام بالمحتاجين:[: ٣1-٣0]األسرة مدرسة العطاء . 5

 وسط الضيق. مه اليوم يسنده مستقبالً د   قَ غافر الخطايا، ما يُ  ن بحنو هللاس  ُمحع اليتمتَّ  .أ
موضوع حبه. محبة هللا ب العطاء؛ ونكون ح  مُ  هللس بنوتنا مار  نُ  أنسيراخ  ابن . يحثناب

 للمعطي أعظم من محبة األم البنها.
 . من يتجاهل احتياجات المساكين يصير ضحية اللعنة الصادرة عن تنهداتهم. ج
 الكل: الوجيه والفقير! بنا احترام. يليق د
 ف المظلومين.صويستلزم أن ين ،ك أن السلطان وزنة ومسئوليةدر  سلطاًنا، فليُ  عطييُ . من ه
 (.٦: ٦8أب اليتيم وقاضي األرامل اللواتي ال يوجد من يدافع عنهن )مز  هللبال لنتمثَّ . و

 (٤)سي قانون األسرة الجامعة المقدسة  الحكمة
ث عن تكريمنا للوالدين في حياتنا األسرية المحدودة في األصحاح الثالث، اآلن في بعد أن تحدَّ 

 بكونه األسرة البشرية الجامعة.ث عن دورنا في المجتمع البشري هذا األصحاح يتحدَّ 
، من عيشهيا بني ال تحرم الفقير ": [10-1المحتاجين كما نحو العظماء ]. مسئوليتنا نحو 1
 عشر رسوالً  االثنيتعليم الرب لألمم بواسطة [. جاء في الديداكية أو 1] ُتخي  ب نظرات المسكين"وال 
(. إن كنت تملك شيًئا من تعب 31: 4)سي ال تبسط يديك لألخذ وتطبقهما عند العطاء ( ]5-8: 4)

ذا أعطيت فال تتذمر، فستعرف من م عتًقا عن خطاياك )بالعطاء(. ال تتردَّ يديك، فقد    د في العطاء، وا 
(. وال تقل إن لك مااًل 38: 4مع أخيك )أع  هو المجازي خيًرا. ال تصرف محتاًجا، اقتسم كل شيءٍ 

                                                 
1 Tractates on the Gospel of John 53:7. 
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 ([ 27: 15فكم بالحري الفانيات؟ )رو  ،خاًصا بك. فإن كنتم تقتسمون الخيرات الخالدة
والتواضع في رفقة  ب  م للفقير قلبنا بالحُ د   قَ نُ  [.8ذنك إلى الفقير، وأجبه كالم سالم بوداعة ]ل أُ م  أَ 

 .[م صدقة حتى بالكالمد   قَ : ]يمكنك أن تُ يقول القديس يوحنا الذهبي الفم العطية.
[. يقول القديس أمبروسيوس: 9" ]وال تكن جباًنا في القضاء لصالحه "أنقذ المظلوم من يد الظالم،

 ين األرملة واأليتام عندما يحل بهم ظلم؟ هل أنت بال قوة؟[ع  ]يمكن القول لمن لديه سلطة: لماذا ال تُ 
ب ك أمككن بمنزلة أٍب لليتامى، وزوٍج " ب ك أكثر مما ُتح   .[10] "ألمهم، فتكون كابن للعلي، وهو ُيح 

ص، ل   خَ حكمة التي تستحق المديح، حكمة هللا، أي المُ لا[: 19-11]طريق الحكمة المجيدة . 2
م أبناءه المؤمنين به، فيكشف لهم بروحه القدوس ُيعظ   من يحبه يحب الحياة على مستوى أبدي. إنه 

 هية، ويهبهم النمو الدائم في المعرفة، ويمأل حياتهم بفرح البشارة اإلنجيلية.عن األسرار اإلل

، و  وجدي[: ٣1-20] ظ من الشر   . قدسية األسرة الجامعة والتحفُّ ٣ عار يوجد عار يجلبه الشر 
 بسبب الوداعة يقود إلى الكرامة. 

م لنَا القَديس كيَرلس الكبيَر د   َقَيُ [. 2٦"ال تسَتح  أن تعتَرف بخطايَاك، وال تقَف أمَام مجَرى النهَر" ]
يونَان مثََااًل لطََالبي المشَورة الحكيمََة الََذين يرغبَون فََي حفظهََا وهَي: "ال تسََتح  أن تعتََرف بخطايََاك" 

[2٦.] 
من الكنوز الروحية يرى القديس ديديموس الضرير أن  [.28"جاهد عن الحق حتى الموت" ]

مع كل من يشترك في المعارك  ع أكاليل الشهداء عن الحق، لتوضع على رؤوسهم، وذلكُتصنَ 
فون بوالة العالم والسالطين والذين ُيعرَ  ،الروحية، فيطأ )المؤمن على الشياطين( الذين يشعلون النزاع

 .1(10: 3؛ نش 28: 4؛ سي 12: ٦جناد الشر الروحية )أف أعلى ظلمة هذا الدهر و 
ح. الفئة األولى تضم من يؤمن ز القديس أغسطينوس بين ثالثة أنواع من الشهود للسيد المسيمي   يُ 

ية من يؤمن بالمسيح ويعترف عالنية. والثالثة من يؤمن ناثبالمسيح وبصعوبة يهمس باسمه. وال
 ه.بالمسيح ويعترف به وهو مستعد أن يموت من أجل
"ال تكََن فًظََا بلسََانك، وال رخًََوا كسََواًل فََي أعمالََك  يبََرز ابََن سََيراخ األمانََة فََي الكََالم والسََلوك:

امك ]29] [. ال تبسََط يََدك لألخََذ، وتقبضََها 30[. ال تكََن كاألسََد فََي بيتََك، وال تكََن سََخرية بََين ُخََدَّ
 [.31عن اإليفاء" ]

 (5حياة االستقامة )سي 

                                                 
1 Commentary on Zechariah, F.C., Vol. 111, p. 117-120 
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من آدم إلى ث عن الحكمة في عالقة المؤمن باألسرة الجامعة التي هي البشرية ككٍل بعد أن تحدَّ 
 ز على تقديس القلب والفكر كما اللسان والسلوك. ك   رَ آخر الدهور، اآلن يُ 

د عدو الخير إيمان تالميذه، لذلك ن ُيفس  أسيراخ يخشى  ابن كان[: 7-1. اإليمان والغطرسة ]1
-1في تحذيره من الغطرسة ]مع هللا. و د التواضع مع الناس اهتم بالحديث عن الغطرسة كمرٍض ُيفق  

 :قوله: "ال..." من بينها اآلتيتكرار [، نهى عن عدة أمور ب9
 يبدأ تحذيره من المبالغة في االتكال على ما لديه من مقتنيات كالمال.: [1أ. المال هو إلهه ]

 [. 2واألهواء كمصدر سعادة وشبع ] إشباع اللذاتب. آلهته هي 

[، على أساس أن هللا لم يسبق أن عاقبه على خطاياه، مع ٦-3] ج. إساءة فهم طول أناة هللا
 [.٦-4 ]ال تستخف بطول أناة هللاح واالتكال الباطل على عظم رحمته. فر  جهله مفهوم الرجاء المُ 

على اإلنسان بغتًة.  لئال يحل غضب هللا ،رنا الحكيم من تأجيل التوبةذ   حَ [. يُ 7التأجيل للغد ]د. 
 [.7اء بالجسارة أو باليأس ]ليتنا ال نتطرف سو 

 م لنا ابن سيراخ النصائح العملية التالية:د   قَ يُ [: 15-8. استقامة الفكر واإلخالص ]2
 [.8أ. رفض مال الظلم ]

 [.9ب. عدم التعريج بين الطرق ]

[. من جهة الكالم يليق بالمؤمن أن يسرع إلى 14-10ج. االهتمام بقدسية الفكر والكلمة ]
ل للخزي والحكم اللسانين فيتأهَّ  الم بحكمة طريق الكرامة، وأما ذوى على اإلجابة. الكنَّ االستماع، ويتأ

ت الفكر، ت   شَ ف عن اإلجابة على األسئلة الباطلة، التي تُ الشديد. عالمة اإلخالص مع النفس التوق  
م ل   عَ في عبر البحر قالوا له: يا مُ  التالميذ السيد المسيح د الوقت. عندما وجدفس  وتشغله فيما ال يفيد، وتُ 

 موا منه شيًئا.يسألوه أن يتعلَّ أن ألنه كان يليق بهم  هم،جب(. لم يُ 25: ٦متى صرت هنا؟ )يو 
 ام ينشغل عن خطاياه بالتشهير ولو خفية بخطايا اآلخرين.الشخص النمَّ [ ف14النميمة ] لنهرب من

د المسيح يوحنا المعمدان ألنه كان ثابتاً  غير امتدح السي[. 15ب السريع ]د. الحذر من التقل  
تم  إلى التردٍد "مُ  ي ة لتن ظروا؟ أَ ماذا خرج  منا ل   عَ رسالة مُ  ي(. وجاء ف7: 11" )مت يح؟كها الر ر   حَ قصبًة تُ بر 

 (.8: 1جميع طرقه" ) ييعقوب الرسول: "رجل ذو رأيين هو متقلقل ف

 (6م )سي الصداقة األمينة والتعلُّ 
ث في هذا د القلب، تحدَّ فس  ث في األصحاح الخامس عن الجوانب السلبية التي تُ تحدَّ بعد أن 

 م. والتعل   األمينةاألصحاح عن الصداقة 
بالغريزة  احب ما يشابههتُ  أن وهب هللا أغلب الكائنات الحية [:٤-1الحاجة إلى الصداقة ]. 1
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 ([ 27: 15فكم بالحري الفانيات؟ )رو  ،خاًصا بك. فإن كنتم تقتسمون الخيرات الخالدة
والتواضع في رفقة  ب  م للفقير قلبنا بالحُ د   قَ نُ  [.8ذنك إلى الفقير، وأجبه كالم سالم بوداعة ]ل أُ م  أَ 

 .[م صدقة حتى بالكالمد   قَ : ]يمكنك أن تُ يقول القديس يوحنا الذهبي الفم العطية.
[. يقول القديس أمبروسيوس: 9" ]وال تكن جباًنا في القضاء لصالحه "أنقذ المظلوم من يد الظالم،

 ين األرملة واأليتام عندما يحل بهم ظلم؟ هل أنت بال قوة؟[ع  ]يمكن القول لمن لديه سلطة: لماذا ال تُ 
ب ك أمككن بمنزلة أٍب لليتامى، وزوٍج " ب ك أكثر مما ُتح   .[10] "ألمهم، فتكون كابن للعلي، وهو ُيح 

ص، ل   خَ حكمة التي تستحق المديح، حكمة هللا، أي المُ لا[: 19-11]طريق الحكمة المجيدة . 2
م أبناءه المؤمنين به، فيكشف لهم بروحه القدوس ُيعظ   من يحبه يحب الحياة على مستوى أبدي. إنه 

 هية، ويهبهم النمو الدائم في المعرفة، ويمأل حياتهم بفرح البشارة اإلنجيلية.عن األسرار اإلل

، و  وجدي[: ٣1-20] ظ من الشر   . قدسية األسرة الجامعة والتحفُّ ٣ عار يوجد عار يجلبه الشر 
 بسبب الوداعة يقود إلى الكرامة. 

م لنَا القَديس كيَرلس الكبيَر د   َقَيُ [. 2٦"ال تسَتح  أن تعتَرف بخطايَاك، وال تقَف أمَام مجَرى النهَر" ]
يونَان مثََااًل لطََالبي المشَورة الحكيمََة الََذين يرغبَون فََي حفظهََا وهَي: "ال تسََتح  أن تعتََرف بخطايََاك" 

[2٦.] 
من الكنوز الروحية يرى القديس ديديموس الضرير أن  [.28"جاهد عن الحق حتى الموت" ]

مع كل من يشترك في المعارك  ع أكاليل الشهداء عن الحق، لتوضع على رؤوسهم، وذلكُتصنَ 
فون بوالة العالم والسالطين والذين ُيعرَ  ،الروحية، فيطأ )المؤمن على الشياطين( الذين يشعلون النزاع

 .1(10: 3؛ نش 28: 4؛ سي 12: ٦جناد الشر الروحية )أف أعلى ظلمة هذا الدهر و 
ح. الفئة األولى تضم من يؤمن ز القديس أغسطينوس بين ثالثة أنواع من الشهود للسيد المسيمي   يُ 

ية من يؤمن بالمسيح ويعترف عالنية. والثالثة من يؤمن ناثبالمسيح وبصعوبة يهمس باسمه. وال
 ه.بالمسيح ويعترف به وهو مستعد أن يموت من أجل
"ال تكََن فًظََا بلسََانك، وال رخًََوا كسََواًل فََي أعمالََك  يبََرز ابََن سََيراخ األمانََة فََي الكََالم والسََلوك:

امك ]29] [. ال تبسََط يََدك لألخََذ، وتقبضََها 30[. ال تكََن كاألسََد فََي بيتََك، وال تكََن سََخرية بََين ُخََدَّ
 [.31عن اإليفاء" ]

 (5حياة االستقامة )سي 

                                                 
1 Commentary on Zechariah, F.C., Vol. 111, p. 117-120 
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من آدم إلى ث عن الحكمة في عالقة المؤمن باألسرة الجامعة التي هي البشرية ككٍل بعد أن تحدَّ 
 ز على تقديس القلب والفكر كما اللسان والسلوك. ك   رَ آخر الدهور، اآلن يُ 

د عدو الخير إيمان تالميذه، لذلك ن ُيفس  أسيراخ يخشى  ابن كان[: 7-1. اإليمان والغطرسة ]1
-1في تحذيره من الغطرسة ]مع هللا. و د التواضع مع الناس اهتم بالحديث عن الغطرسة كمرٍض ُيفق  

 :قوله: "ال..." من بينها اآلتيتكرار [، نهى عن عدة أمور ب9
 يبدأ تحذيره من المبالغة في االتكال على ما لديه من مقتنيات كالمال.: [1أ. المال هو إلهه ]

 [. 2واألهواء كمصدر سعادة وشبع ] إشباع اللذاتب. آلهته هي 

[، على أساس أن هللا لم يسبق أن عاقبه على خطاياه، مع ٦-3] ج. إساءة فهم طول أناة هللا
 [.٦-4 ]ال تستخف بطول أناة هللاح واالتكال الباطل على عظم رحمته. فر  جهله مفهوم الرجاء المُ 

على اإلنسان بغتًة.  لئال يحل غضب هللا ،رنا الحكيم من تأجيل التوبةذ   حَ [. يُ 7التأجيل للغد ]د. 
 [.7اء بالجسارة أو باليأس ]ليتنا ال نتطرف سو 

 م لنا ابن سيراخ النصائح العملية التالية:د   قَ يُ [: 15-8. استقامة الفكر واإلخالص ]2
 [.8أ. رفض مال الظلم ]

 [.9ب. عدم التعريج بين الطرق ]

[. من جهة الكالم يليق بالمؤمن أن يسرع إلى 14-10ج. االهتمام بقدسية الفكر والكلمة ]
ل للخزي والحكم اللسانين فيتأهَّ  الم بحكمة طريق الكرامة، وأما ذوى على اإلجابة. الكنَّ االستماع، ويتأ

ت الفكر، ت   شَ ف عن اإلجابة على األسئلة الباطلة، التي تُ الشديد. عالمة اإلخالص مع النفس التوق  
م ل   عَ في عبر البحر قالوا له: يا مُ  التالميذ السيد المسيح د الوقت. عندما وجدفس  وتشغله فيما ال يفيد، وتُ 

 موا منه شيًئا.يسألوه أن يتعلَّ أن ألنه كان يليق بهم  هم،جب(. لم يُ 25: ٦متى صرت هنا؟ )يو 
 ام ينشغل عن خطاياه بالتشهير ولو خفية بخطايا اآلخرين.الشخص النمَّ [ ف14النميمة ] لنهرب من

د المسيح يوحنا المعمدان ألنه كان ثابتاً  غير امتدح السي[. 15ب السريع ]د. الحذر من التقل  
تم  إلى التردٍد "مُ  ي ة لتن ظروا؟ أَ ماذا خرج  منا ل   عَ رسالة مُ  ي(. وجاء ف7: 11" )مت يح؟كها الر ر   حَ قصبًة تُ بر 

 (.8: 1جميع طرقه" ) ييعقوب الرسول: "رجل ذو رأيين هو متقلقل ف

 (6م )سي الصداقة األمينة والتعلُّ 
ث في هذا د القلب، تحدَّ فس  ث في األصحاح الخامس عن الجوانب السلبية التي تُ تحدَّ بعد أن 

 م. والتعل   األمينةاألصحاح عن الصداقة 
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الصداقة بينهم بكامل حريتهم  إقامة إمكانيةأما بالنسبة للبشر فوهبهم  (.15-14: 13)سي  الطبيعية
خالل عطايا هللا لهم من عقل وعاطفة وغرائز الحب. لكن إذ انحدر اإلنسان بسقوطه في الخطية، 

ي من العوز إلى صداقة أمينة، يصعب أن يجدها كما يشتهيها في أقرب من له. فالطفل عان  صار يُ 
 هماني".يشتكي "ليس من يشعر بي ويفهمني. والدي  ال يف

 ه.تفي ظل الناموس الطبيعي، شعر أيوب بالحرمان من الصداقة األمينة التي تسنده في ضيق
 . (11: 11٦مز ) "كاذب نسانٍ إقلت في حيرتي كل وفي ظل الناموس الموسوي صرخ المرتل: "

م السيد المسيح ص، فقدَّ وفي العهد الجديد، أدرك لوقا اإلنجيلي حاجة كل البشرية إلى صديٍق ُمخل  
 كصديق للبشرية كلها، لذا كثيًرا ما دعاه "ابن اإلنسان". 

  [.1] ل يوًما ما إلى عدوأ. الثبات في الصداقة: فال يتحوَّ . سمات الصديق األمين: 2
 [.2]ب. غير متشامخ: فال يكون كالثور الهائج، مهما كانت األسباب 

 (. 1وس على مجاري مياه الروح القدس )مز رة، مغر ثم  ج. أشبه بشجرة مورقة على الدوام ومُ 
 [، حتى ال تهلك نفسه الشريرة وُيهلك أصدقاءه. 4س: يهرب من الشر  ]دَّ قَ د. مُ 

 ه. لسانه حلو، يمكن بسهولة االقتراب إليه، كما يسهل اقترابه هو إلى الغير.
 [.٦ف واحًدا ]ليكن المسالمون لك كثيرين، والمشيرون لك من األلو. يجتاز امتحان الصداقة: 

 [.8] همعلى اآلخرين في وقت ضيقالشخص نفتح ي بلز. ال تقوم الصداقة على منفعة خاصة، 
 إنها بال جذور حقيقية. [: 10ح. ال تقوم الصداقة على المجامالت والحفالت ]

 [.11ى الصداقة الحدود الالئقة: كأن يتعامل مع أسرة الصديق بجسارة زائدة ]ط. ال تتعدَّ 

 فال نسمح ألنفسنا أن نكسر وصية إلهية من أجل صداقتنا مع أحٍد. ،من األصدقاء ي. الحذر

 [: السيد المسيح!17-1٤]. من هو الصديق الفريد األمين؟ ٣
 ى قوى إبليس الذي يسحقه الرب  تحت أقدامنا. [: نتحدَّ 14] أ. ملجأ حصين
 [: مسيحنا هو صديقنا وكنزنا. 14]ب. كنز ثمين 

 ن ملكوته فينا.عل  ل الرب  قلوعنا إلى سماء جديدة، ويُ [: بالمسيح يحو   15] شيءله عاد  ج. ال ي  

 . لنحيا بهمام لنا جسده ودمه د   قَ فهو طبيب النفوس واألجساد، يُ  د. دواء الحياة:

 [.17] بمخافة الرب  ع بهذا الصديق السماوي ما لم نسلك ه. لن نتمتَّ 
 ، فيمرة 3٦في هذا السفر  paideiaوردت كلمة [: ٣7-18] paideiaم الصداقة والتعلُّ . 4

 . م"تعني معنى أعمق من "التعل   مرة 13حوالي 
 ع بالصداقة مع الحكمة ذاتها هو:الطريق للتمت  
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 م منذ شبابه.ًبا للتعل  ح  أن يكون مُ بالمؤمن يليق [. 22-18م من أجل اقتناء الحكمة ]أ. التعل  
 [.24-21ال نخشى التجارب، فبها نعبر إلى األمجاد ] [.25-23ب. نيرها حلو ]

 [.28-2٦]والتمسك بها حتى النفس األخير ج. البحث عنها 
 [.28م لك راحة ]د   قَ . تُ 1
 [.29. حماية قوية ]2
 [.31-29قبول الحكمة كعروٍس سماويٍة وملكٍة متهللٍة ] . مجد بهي:3
 [.30ع بخبرة سماوية ]. التمت  4
ر، واالنتفاع ستم  م المُ خالل التعل   [،33-32لم والحذاقة والمعرفة والحكمة ]. النمو في الع5

 [.37-32ع بالوصية اإللهية ]بخبرة الشيوخ األتقياء، والتمت  
 . متطلبات اقتناء الحكمة هي:5
 [.32م المستمر ]الرغبة في التعل  أ. 

 [.33الرغبة في اإلصغاء ]ب. 

 [.34أصحاب الخبرة ] االلتصاق بالحكماء، خاصة الشيوخج. 

 [.35اإلصغاء إلى الوصية اإللهية بكل اهتمام ]د. 

[. هذا ما يجعلنا نجد عذوبة في كتابات 3٦د على مواضع الحكماء ]الجدية والتبكير في الترد  ه. 
 . بكونهم حكماء آباء الكنيسة األولى القديسين

 [.37بكل ريٍح غريٍب ] تقديس العقل في كل حيٍن، مما يجعله ثابًتا، غير متقلقلٍ و. 

 (7الحب اإللهي والمبادئ السامية )سي 
نزل حكمة هللا نفسه متجسًدا وحل  بيننا كواحٍد منا، حتى  :بين الصداقة اإللهية والحب اإللهي

عٍب وتحطيٍم. اآلن وقد وجدنا صديقنا اإللهي يجذبنا إلى صداقته الفريدة في فرٍح وتهليٍل، وليس في رُ 
 تمتد آثار صداقته اإللهية إلى كل جوانب حياتنا. ي لنا. و له العمب   عن حُ ن عل  العجيب، يُ 

[. فال يجد عدو الخير له موضًعا فينا، 3-1]ملكوت هللا القدوس فينا  يمق  . تخترق أعماقنا لتُ 1
ل أعماقنا فيهرب منا. بهذا ال يكون للشر  أو اإلثم سلطان على قلوعنا أو عقولنا أو عواطفنا، بل تتحوَّ 

يصير لها الحق أن تقتحم أعماقنا بأكثر قوٍة. ومع كل  ،. في كل تهاون مع الخطيةللرب    إلى مقدسٍ 
 رفض لخداع العدو، تزداد النفس جرأة وقوة وسلطاًنا على إبليس وحيله وأعماله الشريرة.

 قادة المجتمعتعاملنا مع دنا، فتقودنا إلى السلوك الالئق في . ترافقنا صداقته اإللهية أينما ُوج  2
يليق بالمؤمن أال يطلب كرامة زمنية، فال يلتمس أمجاًدا باطلة وال سلطاًنا زمنًيا، كما ال يبرر  [.4-8] 12 
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 كصديق للبشرية كلها، لذا كثيًرا ما دعاه "ابن اإلنسان". 

  [.1] ل يوًما ما إلى عدوأ. الثبات في الصداقة: فال يتحوَّ . سمات الصديق األمين: 2
 [.2]ب. غير متشامخ: فال يكون كالثور الهائج، مهما كانت األسباب 

 (. 1وس على مجاري مياه الروح القدس )مز رة، مغر ثم  ج. أشبه بشجرة مورقة على الدوام ومُ 
 [، حتى ال تهلك نفسه الشريرة وُيهلك أصدقاءه. 4س: يهرب من الشر  ]دَّ قَ د. مُ 

 ه. لسانه حلو، يمكن بسهولة االقتراب إليه، كما يسهل اقترابه هو إلى الغير.
 [.٦ف واحًدا ]ليكن المسالمون لك كثيرين، والمشيرون لك من األلو. يجتاز امتحان الصداقة: 

 [.8] همعلى اآلخرين في وقت ضيقالشخص نفتح ي بلز. ال تقوم الصداقة على منفعة خاصة، 
 إنها بال جذور حقيقية. [: 10ح. ال تقوم الصداقة على المجامالت والحفالت ]

 [.11ى الصداقة الحدود الالئقة: كأن يتعامل مع أسرة الصديق بجسارة زائدة ]ط. ال تتعدَّ 

 فال نسمح ألنفسنا أن نكسر وصية إلهية من أجل صداقتنا مع أحٍد. ،من األصدقاء ي. الحذر

 [: السيد المسيح!17-1٤]. من هو الصديق الفريد األمين؟ ٣
 ى قوى إبليس الذي يسحقه الرب  تحت أقدامنا. [: نتحدَّ 14] أ. ملجأ حصين
 [: مسيحنا هو صديقنا وكنزنا. 14]ب. كنز ثمين 

 ن ملكوته فينا.عل  ل الرب  قلوعنا إلى سماء جديدة، ويُ [: بالمسيح يحو   15] شيءله عاد  ج. ال ي  

 . لنحيا بهمام لنا جسده ودمه د   قَ فهو طبيب النفوس واألجساد، يُ  د. دواء الحياة:

 [.17] بمخافة الرب  ع بهذا الصديق السماوي ما لم نسلك ه. لن نتمتَّ 
 ، فيمرة 3٦في هذا السفر  paideiaوردت كلمة [: ٣7-18] paideiaم الصداقة والتعلُّ . 4

 . م"تعني معنى أعمق من "التعل   مرة 13حوالي 
 ع بالصداقة مع الحكمة ذاتها هو:الطريق للتمت  
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 م منذ شبابه.ًبا للتعل  ح  أن يكون مُ بالمؤمن يليق [. 22-18م من أجل اقتناء الحكمة ]أ. التعل  
 [.24-21ال نخشى التجارب، فبها نعبر إلى األمجاد ] [.25-23ب. نيرها حلو ]

 [.28-2٦]والتمسك بها حتى النفس األخير ج. البحث عنها 
 [.28م لك راحة ]د   قَ . تُ 1
 [.29. حماية قوية ]2
 [.31-29قبول الحكمة كعروٍس سماويٍة وملكٍة متهللٍة ] . مجد بهي:3
 [.30ع بخبرة سماوية ]. التمت  4
ر، واالنتفاع ستم  م المُ خالل التعل   [،33-32لم والحذاقة والمعرفة والحكمة ]. النمو في الع5

 [.37-32ع بالوصية اإللهية ]بخبرة الشيوخ األتقياء، والتمت  
 . متطلبات اقتناء الحكمة هي:5
 [.32م المستمر ]الرغبة في التعل  أ. 

 [.33الرغبة في اإلصغاء ]ب. 

 [.34أصحاب الخبرة ] االلتصاق بالحكماء، خاصة الشيوخج. 

 [.35اإلصغاء إلى الوصية اإللهية بكل اهتمام ]د. 

[. هذا ما يجعلنا نجد عذوبة في كتابات 3٦د على مواضع الحكماء ]الجدية والتبكير في الترد  ه. 
 . بكونهم حكماء آباء الكنيسة األولى القديسين

 [.37بكل ريٍح غريٍب ] تقديس العقل في كل حيٍن، مما يجعله ثابًتا، غير متقلقلٍ و. 

 (7الحب اإللهي والمبادئ السامية )سي 
نزل حكمة هللا نفسه متجسًدا وحل  بيننا كواحٍد منا، حتى  :بين الصداقة اإللهية والحب اإللهي

عٍب وتحطيٍم. اآلن وقد وجدنا صديقنا اإللهي يجذبنا إلى صداقته الفريدة في فرٍح وتهليٍل، وليس في رُ 
 تمتد آثار صداقته اإللهية إلى كل جوانب حياتنا. ي لنا. و له العمب   عن حُ ن عل  العجيب، يُ 

[. فال يجد عدو الخير له موضًعا فينا، 3-1]ملكوت هللا القدوس فينا  يمق  . تخترق أعماقنا لتُ 1
ل أعماقنا فيهرب منا. بهذا ال يكون للشر  أو اإلثم سلطان على قلوعنا أو عقولنا أو عواطفنا، بل تتحوَّ 

يصير لها الحق أن تقتحم أعماقنا بأكثر قوٍة. ومع كل  ،. في كل تهاون مع الخطيةللرب    إلى مقدسٍ 
 رفض لخداع العدو، تزداد النفس جرأة وقوة وسلطاًنا على إبليس وحيله وأعماله الشريرة.

 قادة المجتمعتعاملنا مع دنا، فتقودنا إلى السلوك الالئق في . ترافقنا صداقته اإللهية أينما ُوج  2
يليق بالمؤمن أال يطلب كرامة زمنية، فال يلتمس أمجاًدا باطلة وال سلطاًنا زمنًيا، كما ال يبرر  [.4-8]
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نا أو  نفسه أمام هللا. خالل الصداقة اإللهية ما يشغلنا متى وقفنا أمام سيٍد أو ملٍك ال أن نبرز بر 
 (.7-٦: 25)أم ه اإللهية المسيح وحكمت تصرفاتنا لبر    تشهد يجب أن حكمتنا، بل

[. 10-9س السمائيين ]والعبادة مع خورُ  لتؤهلنا إلى شركة التسبيح. تلهب طاقاتنا في العبادة 3
في التقدمات بخور  ال يحتاج صديقنا السماوي إلى كثرة التقدمات وال الصلوات والصدقة، إنما يشتم  

في الصالة، وتقديم الكلمة العذبة بفرٍح مع كل ر بالقلب الناري المتهلل بالحب القداسة والنقاوة. وُيسَ 
 عطيٍة أو صدقٍة. 

ر أحًدا، بل نجتذب بالنعمة الكثيرين عث  نُ  فال، تعاملنا مع كل فئات المجتمع. تهبنا الحكمة في 4
، ي لالستقامة في كلماتنا وأعمالنا[. إذ يدعونا صديقنا السماو 18-11ب البشر ]ح  ف على مُ إلى التعر  

ة له. من أهم الشرور التي تلحق نكون أيقونة حيَّ لنزل إلينا لنسلك على أثر خطواته، بل ويعمل فينا 
. ة هذا اإلنسان مثل السخرية بشخصه. ليس ما يزيد من مرار ر  النفساالستخفاف بمن هو م  بالمجتمع 

ديًقا له. الشر  الثالث خاصة إن كان ص االفتراء على الغير بالكذب،يلي االستخفاف بمرارة نفس الغير 
، فكم باألكثر من يفعل ذلك في رينختب  يتكلم باطال  في حضور شيوخ م  في الحياة العامة هو من 

الجاد ال يحتقر عماًل ما، وال  اإلنسان العملي حضرة هللا الفاحص القلوب والعالم باألفكار الخفية.
 فرح إن كانت لديه القوة البدنية إلتمامها.، بل يعضليٍ إلى مجهود ٍ  األعمال البسيطة المحتاجة يحتقر
ظاًل لألسرة  في أسرتنانرى بعد أن تحدث عن الصداقة يتحدث اآلن عن األسرة والكهنوت. . 5

نما يوصي بالخادم يحدال[. 28-19السماوية ] ث عن األسرة ال يقف عند رعاط الزواج أو قرابة الدم، وا 
رعاها األسرة، وتهذيب األبناء، وسيادة روح الوفاء الذي يعمل في األسرة، وقطعان الغنم التي ت

 واإلخالص وسط الجميع، وتكريم الوالدين.
[. جاء الحديث عن عالقة اإلنسان 30-29الذين يكرمونه، بروح المخافة اإللهية ] نكرم كهنته. ٦

بعد الحديث عن الحياة األسرية. هذا يكشف عن مفهوم الكهنوت سواء في ذهن  بالكهنة في الرب   
الكاهن أو في ذهن الشعب. الكاهن وهو على سرير الموت يطلب عن شعبه كأوالٍد له، بل وعندما 

 كي يباركهم ويعمل في حياتهم. م أبناءه للرب   د   قَ ينطلق إلى الفردوس يُ 
[. يهتم الكتاب المقدس 35-32ة والتي في عوٍز أو ضيٍق ]والمجروحبالفئات المنسية . ننشغل 7

حتى مع مع المرضى بل و ب باللطف طال  يسأل عنها، بل ويُ  منبالفئات المنسية أو التي ليس لها 
 جعلهكل حقول شاول و  هورد ل مفيبوشث بن يوناثان بن شاولمع ا معروفً  كما عمل داود ،األموات

يشهد المؤمن لغير ، من أجل صداقته مع أبيه. بهذا (7: 9صم  2ا )دائمً  ها على مائدتل خبزً يأك
 المؤمنين أن هللا هو "إله المنسيين والمتألمين والمحتاجين والمظلومين".
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، يلتهب قلبنا شوًقا أعماق  جديدة في صداقتنا مع هللا. في هذا كله إذ ندخل مع كل صباٍح إلى 8
يرى العالمة  [.3٦وتهليٍل لحظة انطالقنا إلى المجد األبدي ]ب بفرٍح إلى االنطالق من العالم. نترقَّ 

ث عن شيٍء، وال يشغل قلبه شيء ما، مثل دخوله أوريجينوس أن المؤمن في جميع أعماله ال يتحدَّ 
هرون رئيس الكهنة الذي تثبت أجراس ذهبية على أشبه بإلى السماء في يوم الرب العظيم. فيصير 

ع صوتها عند دخوله على . "فتكون على هرون للخدمة ليُسمَ (34: 28)خر  أذيال الجبة حواليها
(. هكذا في كل عمٍل يمارسه، بل وفي كل أمٍر يفكر فيه ما يشغله 35: 28القدس أمام الرب" )خر 

ع باألمجاد األبدية ويكون لقاؤه مع الرب ووقوفه أمام العرش اإللهي في المقادس السماوية، حيث يتمتَّ 
 ن، وفي شركة التسبيح مع الشاروعيم والسيرافيم.في صحبة السمائيي

 (8المؤمن الحكيم والتعامل مع الفئات المتنوعة )سي 
ف ، فيتصرَّ وحذًرا لكل إنساٍن. وفي نفس الوقت يكون حكيًما ب   يليق بالمؤمن أن يفتح قلبه بالحُ 

مكانياته.  يطالبنا باالعتدال في عبادتنا م ابن سيراخ التطبيق العملي للشريعة، فهو د   قَ يُ حسب قدرته وا 
 التعامل مع فئات متنوعة ومواقف متنوعة:هنا يوجه أنظارنا إلى  .كما في سلوكنا

 [.5-1يئ إلينا ]س  أوال : موقفنا مع فئات ت  
 لئال يصيروا أعداء لنا.رنا من مقاومتهن ذ   حَ يُ  [.1مع المقتدرين أصحاب السلطة أو األقوياء] .1
 اللين الزائد معهم يزيدهم كبرياء.كما أن األغنياء، من تشاجرنا مع رنا ذ   حَ يُ  [.2األغنياء مادي ا ] .2

 كثير الكالم صاحب الصوت العالي )الثرثار(.مع من الجدال رنا ذ   حَ يُ  [.٣الخصام مع الثرثار ] .٣

 بأسلوٍب غير الئق. من مزاحنا مع غير المهذبينرنا ذ   حَ يُ [. ٤مع الممازح غير المهذب ] .٤

 .، تاب عنهامن تعييرنا لتائب عما ارتكبه من خطايارنا ذ   حَ يُ  [.5] التائب ئالخاط .5

، ألن نما يستخف بمستقبلهإالمجتمع الذي يستخف بالشيوخ،  [9-6ثاني ا: التعامل مع الشيوخ ]
  الشيوخ يقدمون خبرتهم للشباب.

 يليق بنا أن ننتفع بخبرة من سبقونا في الحياة. [.6اللقاء مع شيخ واهن القوة ] .6
 علم قلب الميت قبل موته.نالميت وأسرته، إذ ال  لنحترم [.7حضور جنازة ميت له سقطاته ] .7

 مه عسل نحٍل حلو.د   قَ ه بالنحلة فنجمع رحيق الزهور ونُ لنتشبَّ  [.8مجالسة الحكماء والنبالء ] .8

 السابقين.عه بخبرات فيزيد عمر اإلنسان بتمت   [.9مجالسة الشيوخ في نقلهم للتراث اآلبائي ] .9

 [11-10ثالث ا: التعامل مع المتهورين ]
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 اب نحن بنار لهيبه.التعامل معه بحكمٍة وحب، حتى ال ُنَص يلزم  [.10ثائر ] ئلقاء مع خاط  .10
 د زالت لساننا.فيتصيَّ  ،لئال نغضب [.11مع إنسان  متغطرس يتلقط األخطاء ]  .11

 [19-12رابع ا: الكفالة ومسئولية اإلشبين ]

 يقترض وال يرد القرض.أن حتاج م غيرنعطي فرصة لفال  بحكمةٍ  [.12منك ]مع طالب قرض   .12

 أي من هو في مستوى اجتماعي أعلى منك. [،1٣مع م قرض متهاون في سلوكه ]  .1٣

 ل.يلزم استخدام القنوات الشرعية مع التروي والتعق   [.1٤مع قاض  أساء إليك ]  .1٤

 ب متاعب.ب   سَ إلى المغامرة بدون دراسة فيُ  لئال يدفعنا [.15رافقة شخص  متهور  في رحلة ما ]م .15

ع حتى سفك الدم، بل يليق بنا ندف  أي المملوء بالكراهية والحنق، فهو مُ  [،16مع إنسان  حانق ]  .16
 م للغضب.ستسل  أن نقف بعيًدا عن اإلنسان المُ 

. [.17مع إنسان  أحمق ]  .17  فال نطلب مشورة من شخص أحمق ال يحفظ السر 

.احفظ ي هلال نعرف  ألننا [.18أمام غريب ]ممارسة أمر سري   .18  لسر 

 ال نعرف طبعه، فقد ينقلب إلى عدٍو شرٍس. [19كشف أسرار القلب لكل إنسان  ] عدم .19

 (9)سي  الطهارة بروح الحكمة
"، اآلن يؤكد لنا المؤمن الحكيم والتعامل مع الفئات المتنوعةث عن "في األصحاح السابق تحدَّ 

 كأبناء ألبينا القدوس.  قداسةمراعاته في كل معامالتنا، أال وهو االلتزام بالعنصًرا هاًما يجب 

د الطهارة في جوهرها حياة مقدسة في المسيح القدوس، فالطاهر أينما ُوج  : الطهارة حياة في الرب   
لقد ترجم ابن سيراخ هذه الحياة خالل السلوك العملي  يشع منه بهاء الطهارة التي تقطن في أعماقه.

لها الجميع: اليهود واألمم. ما يشغله هو أن يجتذب الفالسفة من األمم وقادة اليهود للمؤمن حتى يتقبَّ 
  .له حتى غير المتدينينبَ ق  م الوصايا الخاصة بالطهارة بأسلوٍب يَ ، فقدَّ إلى هللا الذين انجذبوا لهم

حتى في حياته الترفيهية. هذا الطهارة حياة يعيشها المؤمن مع القدوس : ع  س  تَّ الطهارة بمنظار  م  
 ل.اويليق بالمؤمن بنظرته الطاهرة تقدير كل إنساٍن حسب موهبته، خاصة الصناع والعم

د نقاوة األسرة، س  ف  يكشف ابن سيراخ عن آفة خطيرة تُ : [2-1. الطهارة في الحياة األسرية ]1
ة في شيٍء من البساطة، ف الزوجوهي دخول الشك في أحد أعضاء األسرة، خاصة الزوجة. قد تتصرَّ 

د بساطتها، وتحسب أن شكه فيها هو فس  فيليق بالزوج أن يتعامل معها بحكمٍة لئال بغيرته المتطرفة يُ 
ال يليق بالزوج أن يغير من زوجته أو يحسدها على ما أُعطي لها من كما  ثمرة فساد نقاوة قلبه.
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 مثاًل شريًرا. مواهب أو قدرات أو إمكانيات مادية، لئال يصير في عينيها
 hisف، فمن الجانب اآلخر تسليم اإلنسان نفسه إن كان الشك في الزوجة غالًبا هو نوع من التطر  

soul  غالًبا ما يكون على حساب بنيان األسرة الروحي.دون فهٍم للطرف اآلخر أي للزوجة أو الزوج 
الفم أن العدو يستخدم حيله يرى القديس يوحنا الذهبي  :[6-٣. الطهارة في الحياة الداخلية ]2

ق في ل   حَ الشريرة وطاقاته لتحطيم نقاوة اإلنسان الداخلية، لذا يليق بالمؤمن أن ينطلق كطائٍر يُ 
 ره بفٍخ شيطاني أو بأية وسيلة أخرى.س  السماويات، فال يمكن أَ 

، قد اإليمان عن بوا االلتصاق بامرأة غريبةألجل نقاوة القلب وطهارته، يطلب من تالميذه أن يتجنَّ 
ر الشباب ذ   حَ يُ كما  .[5] س في عذراء بأفكاٍر شهوانية(، ومن التفر  23: 7في شباكها )أم  متصطاده

اإلقامة مع راقصة  وايطلب منهم أال يطيلو [، 3الصغير من االلتقاء المنفرد بامرأة فاسدة أخالقًيا ]
 .للرب عرائس[، فإن نفوسهم ٦لداعرات ] soulsموا أنفسهم ل   سَ يدعوهم أالَّ يُ و  [.4بة ]تسي   مُ 

[، إنما 7لم يمنع تالميذه من السير في شوارع المدينة ]: . الطهارة في الطريق العام وفي الوالئم٣
عدم  همطلب من .يدعوهم إلى تقديس بصرهم كيوسف الطاهر الذي أمسكت امرأة فوطيفار بثوبه

 س بإرادة شريرة هو خطية. [، ألن التفر  8] غريبة س في حسناء جميلةالتفر  
دعاهم إلى عدم التلذذ بالخمر خاصة مع امرأة متزوجة آلخر. لقد نصحت والدة سليمان ابنها: 

 (.4: 31ليس للملوك أن يشرعوا خمًرا وال العظماء الُمسكر" )أم  ،لموئيل يا للملوك ليس""
المؤمنين على نصائح عملية، منها االعتزاز  حث   :[10. الطهارة في التعامل مع األصدقاء ]٤

 يرى القديس أغسطينوس [.10]من أجل االلتصاق بصديٍق حديث بالصديق القديم وعدم هجره 
الصديق القديم هو االعتزاز بالعهد القديم الذي أعلن عن العهد الجديد خالل النبوات والرموز: ]لوال 

عالقة موسى النبي به،  فيمع هللا األزلي الصداقة ى هذه تتجلَّ  .[آمنت بالعهد الجديد لماالعهد القديم 
 . (11: 33خر ) "ا لوجه كما يكلم الرجل صاحبهيكلم الرب موسى وجهً إذ قيل: "

يطلب االبتعاد عن معاشرة األشرار [: 12-11] . الطهارة في نظرتنا لألشرار الناجحين5
 .بما ُيسر به األشرار وعدم االبتهاجوالمتكبرين الناجحين، 

 ءتقياع تالميذه أن يعاشروا الحكماء األج   شَ يُ : [1٣. التعامل بحذر مع المقتدرين األشرار ]6
  [.13خطر الموت ] ليتجنبوا ،عمن لهم سلطان القتل وايبتعد(، و 20: 13خائفي الرب  )أم 

الوالئم العائلية والكنسية أن يليق بنا في : [16-1٤. الطهارة في اللقاءات االجتماعية والوالئم ]7
الصداقة الثابتة والقوية  نختار الجلوس مع أبراٍر نقتدي بهم ونطلب بركتهم، وما يشغلنا هو شريعة هللا.

داأينما ، تهتم بالحديث عن عظائم هللاو هي التي تقوم على حلول الرب  بين الصديقين،    .ُوج 
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تقديره تبرز طهارة المؤمن في : [18-17وعة ]. حياة الطهارة والتعامل مع فئات الشعب المتن8
[. ما يشغلنا أن يكون الكل أمناء في القليل 17مهما كانت طبقته أو تعليمه أو عمله ] لكل إنسانٍ 

 [.18مع تحاشي اإلنسان الثرثار وأيًضا المتهور في كالمه ] ،الذي بين أيديهم

 (10)سي  القائد خائف الرب
،و رئيس مدينة ألحاكم ا توجيه ابن سيراخ ال ينسى: روح األبوة الحكيمة فاعليتها  هسماتل كأب 

على كل فئات الشعب. في حاجة دائمة للنمو في الحكمة بالتجائه إلى و على حياة القادة اآلخرين 
 .معه م الشعبط   حَ م ويُ ال يتحطَّ فالتشامخ والظلم، ر ذَ ح  النجاح والسلطان. وعليه أن يَ واهب الحكمة و 

ى خلق هللا اإلنسان ليكون قائًدا لنفسه قبل أن يقود غيره، وكلما تولَّ : [٣-1] المتواضعالقائد . 1
يقوم  ،م لمن هم حولهل   عَ القائد مُ  يقتدون به. لذينيكون نموذًجا لو ن بالحكمة، مركًزا قيادًيا يلزمه أن يتزيَّ 

م عندما قدَّ النبي أعظم مثل في العهد القديم داود  .ف الرب   ئخاك المتواضع سلوكهب كمابالتعليم بالكالم 
أخذ شاول ثالثة آالف بينما (. 8-1: 24صم  1درًسا عملًيا في عدم االنتقام )قيه العسكريين راف  مُ ل

 ك يبث الفساد في المحيطين به.لرجل منتخبين وذهب ليقتل داود البار. بقلبه الفاسد كان شاول الم

، هللا بيلشاصر ىتحدَّ إذ  ،سمح هللا بتأديب شعب بابل [:5-٤] رب   د  الرب واهب الحكمة للم  . 2
كثيًرا ما غيَّر أيًضا  الرب. سة لخدمة هيكلكرَّ س اآلنية المُ دنَّ فيها قام وليمة أوأراد أن يهينه عن عمٍد. 

 هللا قلوب القادة األشرار وأفكارهم خالل صلوات المرؤوسين ومخافتهم للرب وسلوكهم المقدس.
تفسيرها والتعليم بها. في و كانت فئة الكتبة عند اليهود تهتم بدراسة األسفار المقدسة، تقوم بنسخها 

، وكان كثير من الكهنة في أورشليم يخدمون ككتبة. ساميةٍ  كطبقةٍ  يهمر إلأيام السيد المسيح كان ُينظَ 
سون مناهج معينة. وكان البعض من طبقات متنوعة يخدمون ككتبٍة، يلتحقون بمدارس خاصة، ويدر 

 من بينهم المؤرخ اليهودي يوسيفوس، وأيًضا هليل الذي كان عاماًل وصار معلًما مشهوًرا.
من أخذ أي قرار عندما يكون ثائًرا إنسان  ر أيحذ   يُ : [9-6] الغطرسة مستودع الشر. ٣

ٍن حتى الذي المتواضع يشفق على كل إنساو  ،الحقد والكراهية والحنق من ثمار الكبرياء ومنفعاًل.
 يء إليه.س  يُ 

-7أيام موسى بسبب كبرياء فرعون )خر  ، مثلما حدثتشامخ الحاكم يدفع األمة إلى االنهيار
ق.م.(  539ق.م( وأيًضا ممالك بابل ) ٦12م ابن سيراخ هذا الدرس من سقوط أشور )(. تعلَّ 11

ًبا من اإلنسان المخلوق من تعج   يقف ابن سيراخ مُ  ق.م.( الخ. 323ق.م.( واليونان ) 331وفارس )
 تصير أعماقه فاسدة ونتنة!فالتراب والرماد، إذ ينشغل باألرضيات عوض حياته الداخلية، 

إلنسان في حاجة إلى النعمة اإللهية تسنده على ا [:1٣-10] الحاجة إلى النعمة اإللهية. ٤
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يرافقها الكبرياء، لكن كل  ليس بالضرورة كل خطيةٍ عمل الصالح حتى قبل سقوط آدم في الخطية. 
 .والنعمة اإللهية خطية علتها األولى الكبرياء واعتزال اإلنسان إلهه، ورفضه اإلرادة اإللهية

س الودعاء قوض الرب عروش السالطين، وُيجل  : ي[18-1٤عظمة الودعاء مخافة الرب ]. 5
وهو ينقذ مملكته  ك نينوى الوثنيلملم لنا القديس مار يعقوب السروجي صورة رائعة د   قَ يُ  [.14مكانهم ]

 بإيمانه بروح التواضع والتوبة.
 بإنساٍن أعزل من السالح )يونان(، فقير ويبدو في مظهره كحقيٍر. الملك . في تواضٍع، لم يستخف  أ

ًما التوبة في انسحاٍق وتوبٍة صادقٍة.ب  . ترك الكرسي الملكي، ُمَقد  

 الصغار في المعركة.. جمع الشعب ليشترك الكل، حتى األطفال ج

ع واألطفال أقوى من كل سالح، فبهم يغتصبون مراحم هللا العظيمة.د  . أدرك أن سالح الُرضَّ
 كبرياء.الحل  بنا باعتزالنا نعمة هللا ق اإلنسان على صورة هللا في وداعٍة وتواضٍع. ُخل  
ينعم بالكرامة لمخافة الرب  أمام اإلنسان إما[: 2٤-19] الكرامة الحقيقية ومخافة الرب. 6

كان نوح  الوصية اإللهية، فيجلب لنفسه الهوان بانفصاله عن هللا.على  تعدَّيالبالتصاقه بالرب، أو 
ع هو وأسرته بالخالص من الطوفان، ودخل في عهٍد مع هللا أالَّ يحدث تمتَّ ف( 7: 11)عب  خائًفا الرب   

نما في ر األرض كلها. عظمة اإلنسان و م   دَ طوفان يُ  كرامته ليس في مقتنياته وال في مركزه أو قدراته، وا 
 وتقواه وحكمته، مهما بلغ فقره. مخافته للرب   

ط على االبن المخزي ويقاسم العبد الفطن يتسلَّ ": قيل [27-25الوداعة واألمانة في الخدمة ]. 7
مكانياتهنَ (. مهما بلغ غ  2: 17" )أم خوة الميراثاإل حسب . بأمانة فهو محتاج إلى العمل ،ى اإلنسان وا 

 (. 15: 2، إذ خلق هللا اإلنسان ليعمل )تك ضروري العمل  الكبير القديس باسيليوس

ر النفس غَ من ص  كما بالذات،  االعتزازرنا ابن سيراخ من ذ   حَ يُ : [٣1-28الكرامة الحقيقية ]. 8
 الذي يدفعنا إلى حالٍة من اإلحباط.
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 القسم الثاني
 واألصدقاءاألسرة 

[11-22] 
  (11)سي  الحكمة الحقيقية والتدبير السليم

 .صاوجه خبصدقاء وأعضاء األسرة واأل عام افتتح القسم بمبادئ العالقات في المجتمع بوجه
أخطر ما في العالقات االجتماعية هو تقييم : [6-1] . الحكمة الحقيقية والتقييم الشكلي1

جمال الجسدي البناء على المظهر الخارجي دون دراسة لحقيقته. كثيًرا ما ينخدع اإلنسان ب نساناإل
 ع إلى حكمته الحقيقية.تطل  ال عوضللشخص أو االجتماعي ورقة الصوت والملبس والمستوى المادي 

في ه الحكمة الحقيقية المتواضعة سَ جل  حكمة الشخص المتواضع أشبه بجواز سفر به يعبر الحياة لتُ 
مكتوب  .الترابينحدر ليجلس كما في ف ،مظهره الخارجيعلى  عتمد. أما األحمق فيسمائيينمجلس ال

يرى . (7 :1٦ صم 1) "القلب إلى ينظر نهإف الرب وأما ،العينين إلى ينظر اإلنسان" :عن شاول
المظهر الخارجي. لكن شتان ما بين  فيالقديس أغسطينوس أن النحلة تشبه بعض الحشرات الطائرة 

يرتدي البعض ثياًبا فاخرة ليخفوا . [3] ب أمراًضاب   سَ م عساًل وبعض الحشرات التي تُ د   قَ النحلة التي تُ 
زوجته ينقصها  أن الحديث هنا للزوج الذي يرى  ويرى الذهبي الفم أن[. 4شخصياتهم الهزيلة ]

  .الجمال
ال تذم أحًدا قبل الفحص والتفكير وعندئذ تقوم : [8-7] ع. الحكمة الحقيقية وعدم التسرُّ 2

 [. 8] عٍ ب بتسر  جاو  تُ ع أحًدا أثناء حديثه، وال قاط  تُ ال و  ].7بالتوعيخ أو اإلرشاد ]
مٍر ال يعنيك، ففيه مضيعة ل في أَ جاد  ال تُ [: 1٤-9] . الحكمة الحقيقية والعمل بال تدبير  3

، نشغل بكثرة األعمالال ت[. 9] ظالمةكهم في أحكاٍم شار  ال تُ للوقت. ومتى جلست مع خطاة للقضاء، 
 (.21: 25سمع الصوت اإللهي: "كنت أميًنا في القليل، أقيمك على الكثير )مت تفلتزم باألمانة ابل 

ان حياة يؤكد الكتاب المقدس حقيقتين تمس   [: 15-12] . بين الحكمة الحقيقية والعون اإللهي٤
العقل وهبه اإلنسان، وهما أن هللا وهب اإلنسان حرية اإلرادة حتى يكون مسئواًل عن تصرفاته، والثانية 

 تأمل فيها. تأن تحب البركات األبدية و  لنفسا ىويشير عل، ر حياته بفهمٍ ب   دَ كعطية فائقة حتى يُ 
زائد بحاجات جسدنا ال ينفي النهي عن االهتمام ال: [22-16. التدبير الحكيم والعمل الدائم ]5

  ، لنتقاسم الموارد مع الذين يفتقرون إليها.نعملنا أن االهتمام والعمل حتى الشيخوخة. يلزم
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، خالل self-confidenceمتطلباتها الثقة بالنفس  منيسند هللا اإلنسان لينعم بالشخصية السوية، 
 خالق الذي يرعاه.العلٍى  التشامخو  ذاتالعمل نعمته اإللهية، لكن ليس في غروٍر ب

ع بالبركات ال ننسى فترات الضيق، نتمتَّ  عندما[: 26-2٣] . الحكمة الحقيقية وانتظار المنتهى6
يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن [. 25شارك المتألمين متاعبهم ]تعلم أن ن، ونالمعتني بنا فنشكر هللا

إلى الرجاء نفسه يأس، بل تلجأ يأيوب في وسط بالياه يذكر األعمال التي سبق فصنعها حتى ال 
 اآلمن.

ع الكنيسة في اعتبار س، وحتى بعد موته ال تتسرَّ يصعب الحكم على شخٍص ما دام ال يزال يتنفَّ 
 .[2٦] فضل من مدحه أثناء حياتهالتقي في خاتمة حياته، أح ُيمدَ  الشخص قديًسا.

ليدرك المؤمن حدود كل تصرف، فيعرف  [:٣2-27] . الحكمة الحقيقية والحذر من األشرار7
حذر من استغالل األشرار حتى في خدمة الغرعاء والفقراء يول [.27بيته ] همن الذي يسمح له أن يدخل

يرفض تقديم عطاء لمن ُيصر  و د نقاوة قلب أهل البيت. إلى بيته، لئال ُيفس   اامً نمَّ  فال يدعوواألعداء. 
 [. 2-1: 12على الشر، كمن يأخذ صدقة ليشتري سالًحا يقتل به، أو يشتري مخد رات الخ ]

 "حجلة تنطق بصوتها )الترجمة السبعينية(، تحتضن ما لم تبض، (11: 17إرميا )جاء في 
ى مَّ سَ الحجلة طائر بر ي، يُ  ."في نصف أيامه يتركه، وفي آخرته يكون أحمق ؛بغير حقٍ  ىمحصل الغن

عمل! هكذا تال  هاإنها صاحبة أصوات لكن .[28] في العبرية "قوري"، وتعني "الصارخ أو المنادي"
أن الشيطان هو الحجلة  العالمة أوريجينوسيرى  ويخرج عرياًنا من هذا العالم. يترك كل شيءٍ  يالغن

 الحجلةأن  القديس هيبوليتسيرى و  د الرب.بن يترك أرضه ليعأثل فرعون الذي ال يريد من الشعب م
إليها  همصنع صوًتا تقلد به صوت األم وتدعو تطائر متعجرف، إذ ترى عش حجلة أخرى به صغار 

يذهبون إلى األم الحقيقية وتنادى بصوتها  تأتي بهم. فتبتهج متكبرة أنها استولت عليهم، لكن إذ ي وتجر 
ضد المسيح، فإنه يجتذب البشرية إليه بخداع ليملك على من هم  يأتي األم الحقيقية. هذا يحدث عندما

 .1مع أنه غير قادر على خالص نفسه ،دهم بالخالصع  ويَ  ،ليسوا له

 (12)سي  الحكمة في اإلحسان واختيار األصدقاء
 صدقة، وأيًضا في اختيار الصديق الذي يبني نفوسنا.م إحساًنا أو د   قَ ثنا عن الحكمة عندما نُ د   حَ يُ 
خشي عليهم من اإلحسان إلى فسيراخ إلى شباب قليلي الخبرة في التعامل مع األصدقاء،  ابن يكتب

،  هنأصدقاء أشرار يستخدمو   هم السلوك في شرورهم.و يشاركويدفعوهم لفي الشر 

                                                 
1 Cf. St. Hippolytus: Treatise on Antichrist, 55. 
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1 Cf. St. Hippolytus: Treatise on Antichrist, 55. 
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بون لنا كما ب   سَ من استضافة أناس يُ  رنا الرسول بولسذ   حَ يُ [: 7-1] . الحكمة في اإلحسان 1
 م ابن سيراخ نصائح عملية في اإلحسان إلى الغير:د   قَ يُ  (.٦: 3تي  2لآلخرين متاعب روحية )

 [.1م لهم ما فيه بنيانهم وعنياننا، وعنيان اآلخرين ]قد   نُ فن إليهم، حس  ف على من نُ بروح الحكمة نتعرَّ  .أ
 [. 2م العطاء للعلي  نفسه ]د   قَ لحياة التقوى. بهذا نُ  نهتم باألكثر باألتقياء أو المشتاقين .ب

 [.11عدم االنخداع بالمظهر، فقد يبدو الشخص متواضًعا إلى حين، لكن الزمن يكشف أعماقه ] .ج

 [.4-3له أو لغيره ] الحرص أال يستخدم الشخص اإلحسان في الشر   .د
 [.5]ل االستجداء إلى ممارسة النصب في المجتمع تحو   عدم دنتأكَّ  .ه

ن إلى الشرير، حس  جاءت الوصايا في ابن سيراخ لإلحسان إلى اإلنسان التقي، وسمحت له أالَّ يُ  .و
د الخاطئ نما لكي يُ [، 7-٦] وال ُيساع   ه، ويطلب التقوى. عن شر    ع نفسه ويرتد  راج  ليس كراهية له، وا 

 :اآلتي في اختيار الصديق ىراعَ يُ  :[1٣-8] . الحكمة في اختيار األصدقاء2
يق  .أ  [.9-8من العدو ]الحقيقي الضيق يفرز الصد  

 .[10] ز الزمن الذهب عن النحاسي   مَ ما يُ ، كاختيار الصديق، ألن الزمن يكشفه ع فيعدم التسر   .ب

 [.11، لكن الزمن يكشف أعماقه المتعجرفة ]فيبدو الشخص متواضًعا عدم االنخداع بالمظهر، .ج

 [.12ًما على الشر ]صم   ام مُ ب إليه مادالفرصة للتقر   ء الشخصعدم إعطا .د

عندما ينقَّض الشخص الذي يحمل مظهر الصداقة وفي داخله عداوة، يكون كالحية التي إن  .ه
 [.13وجدت فرصة سانحة تلدغ الراقين أو كوحش يفترس من يقترب إليه ]

ر حيل إبليس المخادع الذي ذَ ح  يليق بنا أن نَ [: 18-1٤. الزهو مثل الوحوش المفترسة ]3
رنا القديس ذ   حَ يُ و  يجذبنا إلى األشرار بكلماتهم المعسولة، وفي قلبهم يريدون أن يدفعونا إلى الهالك.

 الهراطقة الذين بكلماتهم المعسولة يفسدون عمل اإليمان.  فخاخكيرلس الكبير من 
-15يلزم أال ننخدع بابتسامة تبدو عذبة، أو بالدموع التي يسكبها وفي داخله يشتهي سفك دمه ]

هوذا الصديق الغاش  (.15: 3: "هو يسحق رأسك، وأنٍت تسحقين عقبه" )تك لحيةقال الرب ل [.1٦
ذا به يسحب  منع إليه ويبدو كسر  الحامل روح العداوة، إذ يجد صديقه في ضيق يُ  يريد أن ينقذه، وا 

الحي ة صنا قد وهبنا بالصليب أن نسحق رأس ل   خَ [. ماذا يعني سحب عقبه؟ إن كان مُ 17عقبه ]
 ف يسحب عقب صديقه حتى ال يسحق رأس الشيطان!زيَّ القديمة، إبليس، إذا بهذا الصديق المُ 

كل ما للحية و فيسحقان العداوة والغضب  ،ينن المصلوب سكناه في الصديقَ الصداقة األمينة ُيعل  ب
 القديمة. فال يحتمل الصديق الغاش سحق رأس أبيه إبليس، لذلك يسحب عقب صديقه. 
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 (.٦: 25؛ حز 4: 1٦؛ أي 7: 22ة )مز الداخلي الشماتةالظاهرة تعبير عن 

 (1٣الصداقة مع غني  متكبر  مخادع  )سي 
الرعانية وحفظ طلب الحكمة اإللهية والمخافة تي هذايستمر في الحديث عن اختيار األصدقاء. 

الوصية خاصة الحب والقداسة. وقد عالج هذه األمور بكونها جوانب متباينة لحقيقة واحدة وهي عودة 
 اإلنسان الساقط إلى هللا والتصاقه به، فيسترد صورة هللا المفقودة.

أغلب النصائح تخص الشباب الذين لم يتمتعوا [: 8-1. الحذر من األغنياء وأصحاب السلطة ]1
 خاصة األغنياء منهم.الخبرة الروحية الصادقة، وال يدركون خطورة التصاقهم ببعض األشرار، بعد ب

 [.1ه المؤمن بشرَّهم ]يخشى أن يتشبَّ  .أ

 الفقير الغني في تبادل الهدايا أو الوالئم، ي جار  فيُ لئال يلتزم المؤمن أن يحمل ثقاًل أكثر من طاقته،  .ب
محبتنا لكل البشرية من كل القلب، يلزم أن  [.2] حديديٍ بمرجٍل ناٍء فخارٍي يصطدم فينكسر كإ

كهم شار  تكون في الرب، نمارسها بحكمة، فتكون لبنياننا وعنيان اآلخرين. أما من يصادق األشرار ليُ 
 اتهم وشهواتهم، يدفع بحياته نحو الهالك.ملذَّ 

ليهم، فيعتذر الفقير عندما يخطئ الغني المتكبر، غالًبا ما يظلم من هم حوله، وُيلقي باللوم ع .ج
 [.3المظلوم، بينما ال يبالي الغني بشيٍء سوى نفعه الخاص وسمعته ]

 [.8-4ف اإلنسان متى كان في حاجة إليه، ويطرده إذا لم يكن محتاًجا إليه ]الط  المتكبر يُ  .د

اإلنسان تجاه من كان مساوًيا له  فيتوجد حساسية فطرية [: 1٣-9. التعامل مع حاكم  مقتدر  ]2
مع السن أو التعليم أو العمل. فاإلنسان يتعامل بشفقة مع من يصغره دون أن يغير منه، وأيًضا  في

ه ابن سيراخ الشباب الفقراء أال ب   نَ م عليه. يُ التقد   فيمن يكبره سًنا دون غضاضة، ألن سنه يهبه الحق 
 [12الرحمة ] ون يعرف ال همالمتكبرين، ألن م الشباب األغنياء وأصحاب السلطةيكشفوا أسرارهم أما

وهب هللا أغلب الكائنات أن يحب الكائن ما يشبهه. بهذا [: 18-1٤. الشبيه يحب شبيهه ]٣
وفى  تكونت األمم والقبائل، إذ يتعايش ويتعاطف الشعب مًعا بسبب وحدة اللغة وتشابه اللون والثقافة.

يرعى بين الذئاب أو الثعالب، وال ال نجد حمالً  ف الحيوانات المفترسة مًعا،تخرج مملكة الحيوانات 
قلب متعاطًفا مع البشر، الع س  يتَّ  إذأما في كنيسة العهد الجديد فيتعاطف البشر مًعا قطة بين ثعابين. 

(؛ أي مملكة هللا 9: 2بط  1مة مقدسة" )مشتهًيا أن يصير الكل أيقونة هللا، وأن يصير العالم كله "أُ 
ن االلتصاق بالشهداء القديسين والشركة معهم في أعيادهم إرل الواحدة. يقول األب قيصريوس أسقف آ

 (.14: 13ق عملًيا بأن نسلك بذات سلوكهم، كقول الحكيم: "كل مخلوق يحب ابن جنسه" )سي تتحقَّ 
يم من ق  يرى المتكبر في التواضع نجاسة، وفي نفس الوقت يُ [: 22-19. بين الغني والفقير ]٤
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ح أو إذا ترنَّ نفسه إلًها، فيصير مثل ضد المسيح الذي يدَّعي التأله، ويقيم رجسة خراب في الهيكل. 
ذا سقط المسكين يدفع تعثر فيجد في  صوا منه. إما إنسان هللايتخلَّ ل[ 20ه ]ونالغني يسنده األصدقاء، وا 
 تخترق أعماقه.نفسه ونعمته الغنية العون الحقيقي والتعزية السماوية التي  هللا

أحد أن كل األغنياء أشرار  ن  لئال يظ[: 25-2٣ن استخدامه ]ى صالح لمن ي حس  ن  . الغ  5
َنى قبيح لمن يُ اون ستغل  ي وجه اإلنسان ابتسامة عذبة كما يحمل يء استخدامه. س  لفقراء، أوضح أن الغ 

َنى.الغضب متى كان القلب و متى كان القلب نقًيا، ويحمل عالمات العنف   غضوًبا، هكذا يكون الغ 

 (1٤)سي  بةطوَّ السعادة والحياة الم  
(. وحيث 21: 17يم هللا ملكوته فيه )لو ق  أعماق القلب، حيث يُ  بة في حقيقتها تمس  طوَّ الحياة المُ 

جديد، فترتفع أعماق  ى عرعون الحياة السماوية على مستو  يرفع الروح القدس أعماقه ليختبر في كل يومٍ 
بةالحياة الم  ن مجٍد إلى مجٍد. في األصحاح الذي بين أيدينا يكشف لطالبي اإلنسان م  اآلتي:  طوَّ

 صداقات مع أثرياء، إنما تصدر عن سالمه الداخلي وفرحه الروحي.على ال تقوم  .1

 يمكن لغني تقي أن يكون سعيًدا وُمعًدا ألبدية سعيدة، كما يمكن لفقيٍر أن يكون هكذا.  .2

ع بعفة اللسان وعفة البطن وعفة الحواس والعواطف حتًما سيكون عفيًفا من جهة المال من يتمتَّ  .3
[، يلي هذا 2-1ال تعجب أن يفتتح األصحاح بعفة اللسان وعفة اإلنسان الداخلي ]فوالمقتنيات. 

ز على ضبط النفس ك   رَ [. يُ 8-5[، وعفة السلوك ]4-3[ وعفة االقتناء ]3حديثه عن عفة الفكر ]
 [.27-20[، ثم محبة الجهاد بفرٍح ]19-11]س األبدي ر  كإعداد للعُ  ،[10-9ال ]في الم

ب في اللسان ب التسي  ب   سَ سيراخ بمفتاح الفكر الذي يُ  ابن يمسك :[2-1] وتقديسهعفة اللسان . 1
حتى درك اإلنسان أهمية قدسية الكالم ت ستار المحبة والصداقة وعدم الكلفة ال يح  بين األصدقاء. فتَ 

أنه في حضرة هللا الدائمة، ويطلب أن تعمل  يشعرفي فترات المرح أو المزاح. المؤمن كسفير للمسيح 
 نعمة هللا فيه، فتخرج كل كلمة صالحة لبينان نفسه وعنيان أصدقائه، بل والمجتمع. إنه إنسان هللا!

ساعه. فخالل ضيق ات    ب الفكر وعدمرنا اآلن من تسي  ذ   حَ يُ  :[٤-٣] في المقتنيات عفة الفكر. 2
الفكر ال يطلب ما هو سماوي وأبدي، بل ما يشغله جمع المال والمقتنيات، حاسًبا أن الحكمة تستلزم 

اب ًعا إلى السماويات أنها خيال وهروب من الواقع وفقدان للسعادة. ُيَص تطل   االنشغال بالزمنيات، مُ 
 عطٍش دائم لكل ما في أيدي الغير.ي من عان  ويُ  بالحسد مشتهًيا ما لدى اآلخريناإلنسان 

 س، مثل: قدَّ غير مُ ال بالسلوكأبرز إساءة اإلنسان إلى نفسه  :[10-5] العفة في السلوك. ٣
 [.5ا. يملكه المال عوض أن يملك المال ]

 [.٦ب. يسلك بالبخل حتى على نفسه ]
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 [.7م إحساًنا بدون حب ]د   ج. ُيقَ 
 أقل مما لديه هو.د. يحسد أخاه على ما يملكه، وقد يكون 

لها. إنها احتفال  نستعد  لقلوعنا إلى الحياة السماوية  جذبي [:19-11] س األبدير  العفة والع  . ٤
س يبقى كأنه جديد في كل المجد يسوع، وهو ُعر   على مستوى أبدي، حيث نلتقي بعريس النفوس رب  

ا العروس يم منَّ ق  ويُ  ُيشك  لنا الروح القدسلجهاد العامل بالمحبة، خالل حياتنا على األرض با األبدية.
 أيقونة المسيح الحي ة. هذه هي التقدمة اليومية التي حسب مسر ته اإللهية.

حياتنا فرصة للطلب المستمر لنوال الحكمة والنمو فيها،  :[27-20] جهاد بفرح وتهليل. 5
 م الحكمة يطلبها المؤمن عروًسا له:صن الحكي! ُيَشخأ لالتحاد مع حكمة هللابكونها العروس التي تتهيَّ 

 .د معهاح  [ كيف يتَّ 20ٍل ]ًرا بتعق  ك   فَ ف على أعماق عروسه ومجدها، مُ . يتأمل فيها ليتعرَّ أ
 [، ليسلك في المسيح يسوع حكمة هللا.21. يتأمل في طرقها في عقله ]ب

 ف على أسراره.ع بفكر المسيح ويتعرَّ [، أي يتمتَّ 21. يمعن في أسرارها ]ج

ل  م21ع من نوافذها وينصت عند أبوابها ]. يتطلَّ د  ن رؤية الرب واالستماع إلى صوته.[. ال يم 

 ف قط عن طلب الرب واقتنائه.د آثارها. لن يتوقَّ . يسعى وراءها كالصي اد، ويترصَّ ه

 ويضرب وتد خيمته في أسوارها.الحكمة اإللهية يم بيته مالصًقا لبيتها ق  . يُ و

 ها فال تضرعهم شمس التجارب الحارقة.تحتة كشجرة يحتمي هو وأوالده صو  ر الحكم. يُ ز

ث تارة عن الحكمة كفتاة يود الزواج بها وأخرى كطائٍر عجيب يريد اصطياده وفي نفس . يتحدَّ ح
الوقت يطير معه كمن يقتفي آثاره في الجو، وثالثة كملكة جميلة صوتها عذب ال ينتظر أن تفتح له 

ع إليها من النوافذ، وينصت لصوتها عند األبواب. وتارة يراها مملوءة مجًدا فيود باب القصر بل يتطلَّ 
 يم في داخلها تسكب جمالها وعهاءها عليه.ق  أن يُ 
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تسبيًحا، فيصير  فيه دل   وَ يُ ا شبعً م له الحكمة د   قَ تُ  :[10-9ة لخائف الرب ]. التسبيح عطي2
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 (16)سي  عداد البشرية للحياة السماويةإ
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 .هخالصو اإلنسان  نفع ألجل ،كل الخليقة هي من عمل إرادته

يعلن ابن سيراخ أن اإلنسان الذي لم [: ٣0-2٤] . الفصل التام بين المقدسين والمقاومين5
ص ليس له عذر في عدم إيمانه، فإنه إذ يطلب المعرفة من ل   خَ وال سمع عن المُ  ،ف على الناموسيتعرَّ 
 معرفة دقيقة. بعن نفسه بتعليم له وزنه و  لهإليه في قلبه ويكشف هللا ث مجهواًل، يتحدَّ له  الذي يبدو هللا

في البدء قبل خلقة اإلنسان خلق هللا المسكونة،  د ابن سيراخ مصادر المعرفة اإللهية لإلنسان.د   عَ يُ 
ر له احتياجاته، ال يتركه ب   دَ ويُ  ،[24فإن لكل مخلوٍق مكانه الخاص ودوره ] ،ومع كثرة المخلوقات

عة ووهبها س  تَّ في الخليقة المُ  اعجيبً  اأوجد تناسقً  [.25ال دور له ] عيش خامالً يقلق وال أن يجوع أو ي
 وأقام عهًدا مع بني البشر. [.2٦السماع لكلمته بالغريزة الطبيعية ]

 (17عظمة اإلنسان ودعوته للتوبة )سي 
عن خلقه اإلنسان من التراب؛ لكنه على شبه قوته  هناث تحدَّ  ،للبشر هللامحبة ث عن بعد أن تحدَّ 
 والتذكر والتخيل.  والدراسة والبراعة في الفهم ٍل،القدرة على التفكير بتعق   وهبه[ و 3على صورته ]

 أبرز مدى اعتزاز هللا باإلنسان كخليقة فريدة محبوبة لديه جًدا. [.8-1. يا لعظمة اإلنسان! ]1
 ،(. بانطالقنا من العالم19: 3(، وعندما أخطأ عاد إلى الموت )تك 7: 2التراب )تك خلقه من  .أ

 أسلوب حياتنا هل كنا في شركة مع هللا أم غرعاء عنه. ب لشغأن ننندرك أنه يليق بنا 
 [.4-2وهب هللا اإلنسان سلطاًنا على األرض ] .ب

 [.3ألبسه قوة تليق بمحبوب هللا ]نه دون سائر الخليقة، على صورة هللا ومثاله، كما أبز يتميَّ  .ج

 .ف على قوانين الطبيعةم، والتعر  في تطور وتقد  بحاث األعلمية و الدراسة ال لإلنسان إمكانية .د
 [.13م حواس اإلنسان لالنطالق إلى ما وراء األرضيات والزمنيات ]ستخدَ تُ  .ه

 [.11-7معرفة ]وال يةالوص تهبه بهجة في حفظ ،وهب هللا اإلنسان إمكانية قبول النعمة المجانية .و

 [.12، فيدخل معه في عهٍد على مستوى أبدي ]صديًقا للبشريةكما لو كان هللا يتعامل مع  .ز

 ع باألمجاد السماوية.تمتَّ نيشتاق هللا أن  .ح

عن كلمته  هللاله قلب اإلنسان يشتهي أن يعلن  خلق هللا [.1٤-9. ميثاق مع إسرائيل ]2
خالل النار عن نفسه على جبل سيناء  سيراخ إلى سفر الخروج حيث أعلن هللا ابن انطلقوحكمته، 
 [.11فرأوا مجده وسمعوا مجد صوته ] ،[. وأقام عهًدا مع شعبه9م الشريعة هبة لشعبه ]سلَّ و والضباب 

 [. 13ى عن عينيه وعن بصيرته الداخلية ]التي ال ُتخفَ  ك طرق هللادر  يستطيع اإلنسان أن يُ  حًقا
، هللا ن إن كا غير ب لكنقد أقام ملوًكا وحكاًما لكل أمة، فإنه يرعى إسرائيل بكونه نصيب الرب 

 ، فإن تابوا يجمعهم من أقاصي المسكونة.مبين الشعوب بسبب خطاياه همسمح بتفريق؛ محاباة
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لم يسحب رعايته عنهم تماًما، بل أقام حكاًما  هرفضت اإليمان باهلل، فإن التياألمم  أما من جهة
  لهم حتى يأتي ملك الملوك، فيجتذبهم إلى اإليمان به.

جميع خطاياهم أمامه، لكنه يدعوهم لإلحسان ليختبروا  [.18-15. وصية هللا لإلنسان! ]٣
 مه للعالم كله.د   قَ الذي يُ  خالصه

اإلنسان  ع بعرعون السماء.واشتياق للتمت   لى هللاالتوبة هي عودة إ [.٣2-19. دعوة للتوبة ]٤
، عالًما أن اتالسماوي يطلب، بل باألرضياتلن يلتصق ف ،العاقل يفكر في الشركة مع هللا والحياة به

 .1ومصدر كل بركات البشر هي أن الناس يخلصون  ،التي هي علَّة كل صالح ،إرادة هللا

 (18تسبحة لحب هللا ورحمته )سي 
  .شعرية قصيدةعمله العجيب في حياة التائبين في لو  صٍ ل   خَ ومُ  خالقٍ ك هحنو م تسبحة لد   قَ يُ 

 إن عاش ألف عاٍم بمقارنته مع هللا ،لإلنسان بالنسبة: [5-1] يا لعظمة الخالق وقوته!. 1
للسمائيين فتسابيحهم له لن  ب سنواته كقطرة ماء في البحر أو ذرة رمل في صحراء. وبالنسبةُتحسَ 

(. يحنو 14-13: 103هللا في اهتمامه بكل الخليقة )مز ى عظمة (. تتجلَّ 14: 3تزيده مجًدا )جا 
[. من يقدر أن يستقصي عظمة 2العادل والبار ] هو اهللاإلنسان على بعض األقرعاء واألصدقاء. ف

 [3أعماله؟ ]
ه العجيب لكل في سرمديته كما في حنو    عظمة هللا :[1٣-6] !صل   خ  والم   يا لحنو الخالق. 2

دة، إنما يعمل لصالح اإلنسان، فينتهره جرَّ ى رحمته ال في عاطفة مُ تتجلَّ (. 13٦البشر )راجع مز 
ع به مه؛ إنه يهذب اإلنسان. مع ما يجده المؤمن من شبع في المسيح يسوع، كلما تمتَّ ل   عَ عه ويُ ر   دَ ويُ 

وال  . بهذا يحيا المؤمن في تجديٍد مستمٍر وفرٍح ال ينقطع،فٍ ازداد شوقه وجوعه وعطشه إليه بال توق  
د  ابن سيراخ شعب هللا القديم لالنفتاح على كل األمم بمجيء المسيَّا ُيع   ي من الشعور بالملل.عان  يُ 
 [.12] "أما رحمة الرب  فلكل ذي جسد"ص العالم، لذا يؤكد: ل   خَ مُ 

هب ته عطية صالحة، ر من وَ د   الكلمة القاسية ُتكَ  :[19-1٤] م العطيةالز  الكلمة اللطيفة ت  . ٣
 ه الندى الذي ُيرطب من شدة الحرارة )الغيظ(.شب  مته له كال شيٍء، بينما الكلمة الطيبة تُ فيحسب ما قدَّ 

م، وقبل قبل أن تتكلم تعلَّ م لنا نصائح هامة لخالصنا: د   قَ يُ  :[28-20الوقاية خير من العالج ]. ٤
ي من مرٍض، عان  عندما يُ كما يهتم اإلنسان بصحته الجسدية، خاصة [. 18أن تمرض اعتن بصحتك ]

قبل أن تنذر،  [.19] ع بالعفو الكامل في يوم افتقاد الرب   د  نفسه للمجد األبدي، ليتمتَّ ع  يليق به أن يُ 

                                                 
 .43 نًصا عن حياة القداسة 170أنطونيوس الكبير ، القديس 1993وكاليا، الجزء األول، الفيل 1
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[. من يقدر أن يستقصي عظمة 2العادل والبار ] هو اهللاإلنسان على بعض األقرعاء واألصدقاء. ف

 [3أعماله؟ ]
ه العجيب لكل في سرمديته كما في حنو    عظمة هللا :[1٣-6] !صل   خ  والم   يا لحنو الخالق. 2

دة، إنما يعمل لصالح اإلنسان، فينتهره جرَّ ى رحمته ال في عاطفة مُ تتجلَّ (. 13٦البشر )راجع مز 
ع به مه؛ إنه يهذب اإلنسان. مع ما يجده المؤمن من شبع في المسيح يسوع، كلما تمتَّ ل   عَ عه ويُ ر   دَ ويُ 

وال  . بهذا يحيا المؤمن في تجديٍد مستمٍر وفرٍح ال ينقطع،فٍ ازداد شوقه وجوعه وعطشه إليه بال توق  
د  ابن سيراخ شعب هللا القديم لالنفتاح على كل األمم بمجيء المسيَّا ُيع   ي من الشعور بالملل.عان  يُ 
 [.12] "أما رحمة الرب  فلكل ذي جسد"ص العالم، لذا يؤكد: ل   خَ مُ 

هب ته عطية صالحة، ر من وَ د   الكلمة القاسية ُتكَ  :[19-1٤] م العطيةالز  الكلمة اللطيفة ت  . ٣
 ه الندى الذي ُيرطب من شدة الحرارة )الغيظ(.شب  مته له كال شيٍء، بينما الكلمة الطيبة تُ فيحسب ما قدَّ 

م، وقبل قبل أن تتكلم تعلَّ م لنا نصائح هامة لخالصنا: د   قَ يُ  :[28-20الوقاية خير من العالج ]. ٤
ي من مرٍض، عان  عندما يُ كما يهتم اإلنسان بصحته الجسدية، خاصة [. 18أن تمرض اعتن بصحتك ]

قبل أن تنذر،  [.19] ع بالعفو الكامل في يوم افتقاد الرب   د  نفسه للمجد األبدي، ليتمتَّ ع  يليق به أن يُ 
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قبل أن تنذر،  [.19] ع بالعفو الكامل في يوم افتقاد الرب   د  نفسه للمجد األبدي، ليتمتَّ ع  يليق به أن يُ 

                                                 
 .43 نًصا عن حياة القداسة 170أنطونيوس الكبير ، القديس 1993وكاليا، الجزء األول، الفيل 1

29 

 

ستخدم الثروة ا، كر عطايا هللا لكَّ تذ كفي وقت شبع [.22ب الرب ]ر   جَ ئ نفسك، وال تكن كإنساٍن يُ ي   هَ 
 [.25" ]من الصباح إلى المساء يتغيَّر الزمني يوم: "ال تعرف ما يقدمه لك أ شبع الجائعين!ل

ه القديس باسيليوس الكبير النفس بالفارس الذي ُيَشب    :[٣٣-29] وضبط النفس لنفس العاقلةا. 5
ض فرسه ويقوده، فيكون هو والفرس في أمان. أما إذا كان الفارس عديم الخبرة، يعرف كيف ُيَرو   

 لنفسه وللفرس أذية وهالًكا.ب فبقيادته الخاطئة ُيَسب   
 [.29ال تتبع أهواءك، بل اكبح شهواتك ]ل في مجابهة المسئوليات الروحية والمادية. بنا بالتعق  طال  يُ 

ليتنا يقول القديس أغسطينوس: ][. 30إن مألت نفسك بالرغبة في اللذة، تجعلك سخرية أعدائك ]
: 10ى )بواسطة الراعي الصالح لو ق كي ُنشفَ ل إلى الفندل نحن الجرحى إلى الطبيب، لُنحمَ نتوسَّ 
ك بين حي  وميت على ق على اإلنسان الذي ُتر  (. إنه هو الذي يعد بالصحة، الذي يترفَّ 30-35

 [.1الطريق بواسطة اللصوص

أن  القديس مار فيلوكسينوس أسقف منبج برزأَ  [.33تقترض مااًل ]فال تصير شحاًذا بالمآدب 
ل، وهي باب كل الشرور، تستعبد النفس كما تعق   شهوة البطن أكثر األهواء دنًسا، تحرمنا من الفكر المُ 

 .2ب الخمولب   سَ م الصالة وتُ ط   حَ الجسد، وتعوق الحنو، بكونها ضد الصوم فهي تُ 

 (19)سي  حياة التدقيق
والترف والنهم والمبالغة في م األصحاح السابق بمقدمة عن ضبط النفس من جهة الشهوات ت  خُ 

  باآلتي:ابن سيراخ  يطالبناهنا  اإلنفاق.
 بأكثر تفصيل يدعونا إلى مراعاة الحذر من اآلتي: :[5-1] التدقيق في الكبائر والصغائر .1
الكذب األبيض أو المزاح أو االستخفاف ما ُيسمَّى خًطأ  ، مثلبالصغائر ىسمَّ تجاهل ما يُ  .أ

 بالغير.
 [. 1، خاصة في أيام األعياد، بكونه تعبيًرا عن الفرح ]الخمر التهاون في شرب .ب
 [.2[. ومعاشرة زانية أو زاٍن ]2تحت ستار المحبة البريئة ] السلوك بدالة مع الجنس اآلخر .ج
 [.4تعامل معه ]د من شخصية من نبغير فحٍص ودراسة والتأك  ع في الثقة باآلخرين التسرُّ  .د

 [.4ة ال وزن لها في فكره ]أو الغير، وكأن النقاوة أو العفو الذي يرتكبه ه باإلثم من يفرح .ه
 .[17-6] التدقيق في الكالم. 2

 [11[، فيصير أًما ولوًدا تلد كالًما في حماقة ]7[، ونقل ما يسمعه لآلخرين ]٦]كثرة الكالم  .أ
                                                 
1 Tractates on the Gospel of John, FOTC, vol. 88, p. 135-149. 
2 Robert A. Kitchen: The Discourses of Philoxenos of Mabbug, p xxxix. 
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 [.12فيكشفان عن حماقة اإلنسان الخفية ]عدم التدقيق في الصمت كما في الكالم  .ب

بناء على كلمة نقلها أحد إليك، فقد ال تكون صادقة، أو صدرت عفًوا، أو الغضب  ع فيالتسرُّ  .ج
 [.17-13رها صديقك عنك أو عن غيرك ]ر   كَ تحتاج إلى عتاب بمحبة كي ال يُ 

 [.27-18. الحكمة الحقيقية والمظاهر الخارجية ]٣
 [.22-20]يترجمها في حياته العملية  أن يقف اإلنسان عند المعرفة النظرية، وال .أ

 [.23-22عة ]خاد  فقد تكون مُ  فاته الظاهرة،تصرُّ الحكم على شخص من  .ب

، كالملبس خالل كل مظاهر حياتنا ترجمتهامراعاة مع عدم التركيز على الحياة الداخلية  .ج
ن كانتومالمح الوجه وأسلوب الفرح أو الضحك أو طريقة المشي  الحياة الداخلية تنضح من تلقاء  وا 

 [.27-2٦]ج؟ نفسها على الخار 

 (20تقديس الصمت والكالم )سي 
م هنا مجموعة من النصائح د   قَ في األصحاح السابق عن ضبط اللسان، يُ  سيراخ ابن ثإذ تحدَّ 

 العملية واألخالقيات تخص الصمت والكالم. 
استخدام الصمت أو الكالم في الوقت المناسب وبأسلوب  [:8-1. للصمت وقت وللكالم وقت ]1
التوعيخ بحٍب كمثاٍل  [.1يتكلم وقلبه غير نقي ] أويمكن لإلنسان أن يصمت إذ ب فضيلة. حسَ الئق يُ 

ن وحكمة هو إعالن عن محبة الكنيسة للخاطئ وبغضها لخطيته، لهذا يلزم في الراعي أثناء توعيخه أ
مكانياته ويوع  خ؛ يصدر عن قلب أبوي  ٍم في شكل قانوٍن صارٍم أو إلزا ، وليسحسب حالة الخاطئ وا 

ويكون ق العدالة بالعنف يفشل، ق   حَ من يظن أنه يُ  .ينتهي التأديب بالتوبة المملوءة رجاءً  بهذا .جافٍ 
 .[4] نحو عذراء ق شهوتهق   حَ ال يُ الخصي مثل 
م حياة أحياًنا يخدع اإلنسان نفسه أو من هو حوله، فقد تتحطَّ : [15-9. حسابات خاطئة ]2
أن  مؤمنلذا يليق بال .بالنصبمبلًغا ضخًما إنسان مظهر النجاح، كما يحدث عندما يكسب مع إنسان 

ء سيقد يرعح اإلنسان مااًل، فيُ  ٍع.يعرف كيف يقابل النجاح أو المكسب بحكمة ودراسة دون تسر  
ائلته كر أو االرتباط باألشرار. وآخر يجد في المال فرصته ليسند عاستخدامه في الحياة المترفة والسُ 

وأصدقائه والمحتاجين. لذا يليق بنا أن نقتدي بسليمان الحكيم الذي لم يطلب مااًل وال مجًدا وال نصرة 
يشغل البعض أن يشتروا ما قد  على األعداء، بل أن يهبه هللا الحكمة لتدبير حياة المملكة وحياته.
 اختيارهم هذا. يحتاجون إليه بأقل ثمٍن ممكن دون التقدير الصحيح لما يفقدوه بسبب 

 غبي مد   قَ يُ كما قد  بكلمة عذبة، يفقد اإلحسان قيمته. ها، لكن إذ ال يرعطإحسانً األحمق م د   قَ قد يُ 
م الغبي القليل جًدا ويحسب نفسه أكثر د   قَ في جهالة يُ  .[15] وراءها كيل من اإلهانات ذاهدية، فإ
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 [.12فيكشفان عن حماقة اإلنسان الخفية ]عدم التدقيق في الصمت كما في الكالم  .ب
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 [.27-2٦]ج؟ نفسها على الخار 

 (20تقديس الصمت والكالم )سي 
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م حياة أحياًنا يخدع اإلنسان نفسه أو من هو حوله، فقد تتحطَّ : [15-9. حسابات خاطئة ]2
أن  مؤمنلذا يليق بال .بالنصبمبلًغا ضخًما إنسان مظهر النجاح، كما يحدث عندما يكسب مع إنسان 

ء سيقد يرعح اإلنسان مااًل، فيُ  ٍع.يعرف كيف يقابل النجاح أو المكسب بحكمة ودراسة دون تسر  
ائلته كر أو االرتباط باألشرار. وآخر يجد في المال فرصته ليسند عاستخدامه في الحياة المترفة والسُ 

وأصدقائه والمحتاجين. لذا يليق بنا أن نقتدي بسليمان الحكيم الذي لم يطلب مااًل وال مجًدا وال نصرة 
يشغل البعض أن يشتروا ما قد  على األعداء، بل أن يهبه هللا الحكمة لتدبير حياة المملكة وحياته.
 اختيارهم هذا. يحتاجون إليه بأقل ثمٍن ممكن دون التقدير الصحيح لما يفقدوه بسبب 

 غبي مد   قَ يُ كما قد  بكلمة عذبة، يفقد اإلحسان قيمته. ها، لكن إذ ال يرعطإحسانً األحمق م د   قَ قد يُ 
م الغبي القليل جًدا ويحسب نفسه أكثر د   قَ في جهالة يُ  .[15] وراءها كيل من اإلهانات ذاهدية، فإ
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 يكافئه على عطاياه. الناس بذاًل وسخاًء. حياته في نظره صفقات خاسرة، ليس من
ث عن خداع المظاهر الخارجية، وطالب بعد أن تحدَّ  :[26-16إنسان بدون النعمة اإللهية ]. ٣

ث عن حاجة اإلنسان إلى نعمة هللا التي تحدَّ الشخص.  عخدَ حتى ال يُ األمور بحكمٍة  دراسةيم الحك
ل على فهمه متعرًيا من النعمة فاقد التمييز. ك  ف على الحق. اإلنسان الذي يتَّ عر  التتقود الفكر إلى 

حتاج إلى تقديس أعماقه بالنعمة اإللهية، لتسمو به وتكشف له فإنه ي ،ودراساته ؤهمهما بلغ ذكاف
، خاصة في [18الزلة على الرصيف ]من زلة من اللسان التي هي أخطر من  هالنعمة تحفظ األسرار.

 الكذب.
رنا القديس يوحنا ذ   حَ يُ . (29: 8 )سي ومزالًجا ابابً  هلفم جعلإنه ي :[٣1-27] طرق الحكيم. 4

  .الهدايا والعطايا خالل ،الذهبي الفم من الحسد الذي يخترق حتى الكنيسة، فيفسدها بالطمع
 (21حفظ الشريعة والخطية )سي 

سيراخ باستقامة القلب والفكر واللسان والسلوك، يدعو المؤمنين إلى حفظ الشريعة  ابن إذ يهتم
 [.11وتهبهم حكمة ومعرفة صادقة ] ،التي تحفظهم من الخطية افة الرب   مها، فيتمتعون بمخه  فَ وتَ 

عطية خ ابن سيرالون طاعة الشريعة إالَّ بحسب فهمهم الذاتي. ال يتجاهل بَ ق  لكنهم ال يَ  ،كثيرون أذكياء
م، ولكن يوجد ذكاء يكثر المرارة" ف على الشريعة. "من لم يكن ذكًيا ال يتعلَّ الذكاء ودورها في التعر  

[12.] 
، وعدون اإليمان ال يمكن أن ُيسَ  : 11هللا )عب  ر  باإليمان يطلب المؤمن أن تعمل فيه مخافة الرب 

 وال يستطيع الشخص حفظ الشريعة في أعماقه.  ،(٦

قد يسلك اإلنسان فترة ما بروح العفة  :[٣-1]مع الجدية  الخطية بروح الرجاء هرب منا. 1
ب بفكٍر شريٍر أو شهوٍة رديئٍة أو ممارسة أية خطية، فيظن أنه فقد طهارته، والطهارة، وفجأة ُيحارَ 

، هل أخطأت؟ ال َتز د  عليها، بل صل   عن خطاياوعوض الرجوع إلى هللا يستسلم للخطايا. " ك يا ُبني 
 [.2أنياب األسد ] أو منهرب منها كما من سم الحية تتطلًعا إلى الخطية كسٍم قاتٍل، مُ  [،1" ]السالفة
ز على سقوط األغنياء في ظلم الفقراء ع   :[10-٤هرب من الظلم والكبرياء ]ا. 2 ض الرحمة وَ ركَّ
ع س  تَّ الكبرياء. طريق الخطية مُ ق بهم، وسقوط من يظنون أنهم أتقياء أو أغنياء في الفضيلة في والترف  

قيل عن بركات التوعيخ:  إلى نعمة هللا!المؤمن حتاج يف. ومفروش بحجارة ملساء ينحدر بال توق  
  .(23: 1م أ) "علمكم كلماتيأ  ،فيض لكم روحيأنذا أه ،ارجعوا عند توعيخي"

كساه ُعري االبن الضال دنا منه، وصرنا عراة. رَّ جَ ي لنا ثوب البر  سابًقا في الفردوس، وتَ أُعط  
 (. 22: 15، إذ قال عند عودته: "احضروا له سريًعا الثوب األول" )راجع لو باأل
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 (. 22: 15، إذ قال عند عودته: "احضروا له سريًعا الثوب األول" )راجع لو باأل
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ع بالمعرفة الصادقة كينبوع دعانا إلى التمت   :[20-11] طلب الحكمةوا هرب من الحماقة. ا٣
[، ونزع الحماقة باقتناء الحكمة 1٦اإللهية ]ع بالنعمة [، والتمت  13حياة يفيض على الفكر والقلب ]

 [ الخ.21[، والمثابرة على التعليم المقدس كحلي  يزين النفس ]18]
 سمات األحمق: نع هاز ي   مَ يُ و م سمات سلوك الحكيم، د   قَ يُ  :[26-21] . آداب سلوك الحكيم٤

 ينبوع مياه عذبة ونقية.بعقل الحكيم و [، 14شب  ه عقل األحمق بإناٍء مكسوٍر ال يحتفظ بشيٍء ]يُ أ. 

 [.18فيه شيء صالح، بل تسكنه الحيوانات والطيور الشرسة ] يساألحمق كبيت خرب، لب. 

 فيلفظها، إذ يحسبها كلمة غير منطقية وال مقبولة، وبال معنى. يسمع األحمق كلمة هللاج. 

 [.19نعه من الحركة والعمل ]ألبله الذي توجد قيود في رجليه وفي يده اليمنى، تمكااألحمق د. 

 [.20يكشف عن سالمه وفرحه ]فالحكيم يبتسم أما ، يرفع صوته عالًيا عندما يضحكه. 

 [.21ن العروس السماوية، وكسواٍر في ذراعه، تدفعه للعمل المقدس ]ي  زَ التعليم للحكيم كحلي  تُ و. 

 [.22يأذن له صاحب البيت ] الحكيم ينتظر حتىو عجلٍة، بتهوٍر يدخل بيت من يزوره باألحمق ز. 

 [23لحكيم والمهذب فيقف خارًجا! ]ع من الباب لينظر ما في داخل البيت، أما االغبي يتطلَّ ح. 

 [.24] سرةل أن يقتحم خصوصيات الغير حتى بالنسبة لألبَ ق  ال يَ الحكيم ط. 

 [.2٦-25ر كلماته ]ر   كَ ، أما الغبي فيُ هار ر   كَ الحكيم يزن كلماته، وال يُ ي. 

 عقول الحمقى في أفواههم، أما الحكماء فأفواههم في عقولهم، ال ينطقون بكلمة دون التفكير.ك. 

 his soulإذا لعن الشرير الشيطان، يلعن نفسه يقول:  [:28-27]هرب من السب والنميمة . ا5
إذ شيطان فيلعنه إذا به يلعن نفسه، هو يرى البعض أن الحديث هنا عمن يظن إن أحًدا ما  [.27]

ام ال النمَّ  [.28ومعاشرته مكروهة ] his own soulنفسه  يلعنام النمَّ يقول أيًضا:  ترتد اللعنة إليه.
يس يء إلى نفسه.س  يء إلى الغير بقدر ما يُ س  يُ  إذا سمعت أحًدا يثلب غيره اهرب جيروم: ] يقول القد  

 [أخرى.الَّ يتكلم بهذا مرة أم حتى يخجل ويتعلَّ  ،منه كهروبك من حية سامة

 (22االهتمام بقداسة األبناء واألصدقاء )سي 
ع المؤمن بروح التمييز، في األصحاح السابق أبرز مصادر القداسة والفهم والحكمة كي يتمتَّ 

إذ يهتم المؤمن بقدسية حياته في  ويلتهب قلبه شوًقا نحو االستقامة أو التقديس في الداخل والخارج.
 ه.خاصة أبناءه وأصدقاءع كل البشر بالحياة المقدسة، تَّ كل جوانبها، يشتهي أيًضا أن يتم

واالنغماس أبرز ضرورة بث روح الجدي ة وعدم التراخي فيهم،  [.2-1األبناء وعدم الكسل ]. 1
الفقراء القديس يوحنا الذهبي الفم ات. كسل الشخص يزيد حتى من متاعب اآلخرين. يمتدح في الملذَّ 

 هم يتعبون، لكي يعولوا عائالتهم.ففاحهم في العمل، وأنهم يعيشون بتعب أياديهم. لكفقرهم، بل لال 
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الفاقد  العنيداالبن ع بالحكمة الصادقة. يهيئ المؤمن ألبنائه التمت   [.5-٣. األبناء الحكماء ]2
الكسالنة  الفتاة الصغيرةب خسارة في العائلة. حسَ ، فتُ العنيدةأما والدة البنت  [.3]األدب يخزي والديه 

قليلة ال[. من جانب آخر االبنة 4-3دة على والديها ]عتم  ال يريد أحد أن يتزوجها، وتقضي عمرها مُ 
 [.5جت تجلب عاًرا على والدها وزوجها ]إذا تزوَّ  الحياء
كان سيراخ حزيًنا على العائالت التي تتجاهل ترعية أطفالها، و  ابنكان [. 7-6. تأديب األبناء ]٣

التدليل الزائد لألبناء، خاصة في األوساط األرستقراطية. المسئول األول عن ترعية الطفل هو يئن من 
ن فشلت يليق بالمُ  ن فشل المُ ل   عَ األسرة، وا  ل رجال مون، يتدخَّ ل   عَ مين أن يحاولوا توجيه األطفال، وا 

مع  خالل الحبب الرب  أبناءه يؤد    كما لتأديب غير المهذبين. يطبقون القانون  إذ الشرطة
ع، فالطفل ضَّ ال يليق بالمؤمن أن يستهين باألطفال والرُ  (.8-5: 12طفلهما )عب لالوالدان ك،   الحزم

كما حدث يء إلى عائلته والطفل السالك في طريق الحق يكون بركة لها ويسندها، س  السيء السلوك يُ 
  .توبة أهل نينوى  في

د نقاوة ُيفس  حتى ال  ،ن األحمق كصديقٍ ع األبناءعزل يطلب  [.18-8. الهروب من األحمق ]٤
  .[12-11] البكاء على اإلنسان األحمق أكثر مرارة من البكاء على ميت. قلبهم

 .[13] ث معهيحدبال والضجر ،لوقتاإفساد  األحمق خشية الحديث مع حفظ األبناء من .أ

 والملح وكتلة الحديد.ب ثقاًل على النفس، فهو أثقل من الرصاص والرمل التعامل معه ُيحسَ  .ب

(، 27-24: 7؛ مت 7: 112ى به حدوث زلزلة من المتاعب )مز الحكيم يأخذ قراًرا ثابًتا يتحدَّ  .ج
 مه الخوف من المتاعب.ط   د ُيحَ ترد   أما األحمق فمُ 

 سيراخ اآلتي: ابن بخصوص قدسية األصدقاء، أبرز [.27-19]. الحرص على حفظ الصداقة 5
يكن العالم كله، يسوده الوحدة والحب والحنو لم أن يرى المجتمع، إن  ابن سيراخ يشتهيأ. 

يسألنا العالمة أوريجينوس أن نشرب  داخل اإلنسان.ق ذلك بعمل الروح القدس في ويتحقَّ والتكامل. 
(. يليق بنا أن نحفر 18، 15: 5المياه الحية من ينابيعنا وآبارنا الداخلية كما جاء في سفر األمثال )

 [.19نا الداخلية، لننعم بهذه المياه الحية ]في أرض
قون الشخص بسرعة فار  فاألصدقاء يُ م الصداقة. ط   حَ الحرص على قدسية اللسان، ألن انحرافه يُ ب. 

 [. 20متى شعروا بخطٍر يلحق بهم، وذلك كالطيور التي تهرب لو ألقى شخص حجًرا نحوهم ]
ر فرصة لنا أن نهتم به في شدته، فيشعر بصدق صداقتنا له. عتبَ ج. دخول الصديق في متاعب يُ 

فقًرا أو عوًزا أو ضيًقا، ويعمل ما في وسعه أن  هإن أصاب بصديقه يهتمص ل  خ  الصديق الحقيقي المُ 
  [.27-24يحرص على لسانه وصمته لصالح صديقه ] كما[. 25يحميه من عدوه ]
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ع بالمعرفة الصادقة كينبوع دعانا إلى التمت   :[20-11] طلب الحكمةوا هرب من الحماقة. ا٣
[، ونزع الحماقة باقتناء الحكمة 1٦اإللهية ]ع بالنعمة [، والتمت  13حياة يفيض على الفكر والقلب ]
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39 38

35 

 

نقتنيها ونسلك  كيم للبشرية الحكمة عن نفسها كأُ  نعل  تُ لهذا كل البشرية! أبنائي؟ ومن هم إخوتي؟ 
  بروحها.

يرى البعض أن هذا األصحاح يحتل تقريًبا منتصف الطريق في السفر، حيث تبسط الحكمة يديها 
 [.18الجميع كي تحتضنهم وتلتصق بهم، وتسكب من بهائها وخيراتها عليهم ]وتدعو 

الحديث هنا ينطبق على السيد المسيح واهب الحكمة الحقيقية، لنصير  الحكمة ورب  المجد يسوع:
 (.13: 4أيقونته الحية حيث ننتهي جميعنا إلى إنساٍن كامٍل، إلى قياس قامة ملء المسيح )أف 

 (.8: 17؛ 27: 1٦" )يو [؛ "من عند هللا خرجتُ 3" ]"إني خرجت من فم هللا .أ

 (.1٦: 3[؛ هكذا أحب هللا العالم... ال يهلك كل من يؤمن به" )يو 3كالبخار غطيت األرض" ]" .ب

 (.23: 8[؛ "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق" )يو 4" ]ي"نصبت خيمتي في األعال .ج

 (.20: 8أين يسند رأسه" )مت [؛ "أما ابن اإلنسان فليس له 7"التمست موضع راحة" ] .د

 (، أي في قلب المؤمن. 21: 17[؛ "ملكوت هللا في داخلكم" )لو 11] "راحتي في المدينة "جعل .ه

 (.5: 15؛ "أنا الكرمة وأنتم األغصان" )يو [17] "مجدثمار ر ثم  تُ اري "أنا ككرمة أنبت النعمة وأزه .و

 (.30: 11[؛ " نيري هين )حلو(" )مت 20ري أحلى من العسل" ]ك  "ذ   .ز

 (.51: ٦[؛ "أنا هو الخبز الحي  الذي نزل من السماء" )يو 21"الذين يأكلونني سيجوعون أكثر" ] .ح

فنا على نفسه كي نقتنيه. حكمة هللا صار إنساًنا، عرَّ  [:22-1ن عن نفسها ]الحكمة ت عل  . 1
  م الحكمة لنا؟د   قَ فماذا تُ 

 بفرٍح. عربون السماء المسيحم لنا السيد د   قَ يُ [، 4أ. مسكن الحكمة السماء ]

 [. ٦] يهتم بكل الشعوب واألمم[، غير أنه 8يرعى الرب شعب إسرائيل كميراٍث له ] ب.

 [.9لخالصنا األبدي يمتد إلى ما قبل الخليقة، ويستمر عمله إلى األبد ] تدبير حكمة هللاج. 

س هيكلها في صهيون ]تُ د.  ا وغ  بجنة وتدعونا أن نقطف من ثمارها  وُتَشب  هه[، 10قد    [. 17] ىن  مجد 

ا،ب حسَ ه. يُ  ع ع بالوعود اإللهية؛ فيحتضن المؤمن كلمة هللا في قلبه، ويتمتَّ ألنه يتمتَّ  الشعب مجيد 
 (.3: 2(، الذي فيه كنوز الحكمة والمعرفة )كو 4: 10بالشركة مع المسيح غاية الناموس )رو 

 ينطق أنهاألصحاح هنا في  ابن سيراخ يؤكد [:٣٤-2٣الحكمة ]تعليق عملي على حديث . 2
رآها من بعيٍد وتهلل  حيث تدرك كنيسة العهد الجديد أن ابن سيراخ [،33] نبوة يتركها لألجيال اآلتية

ألنها تطلب المسيح الحكمة الحقيقية. إنها أشبه بأرععة أنهار تفيض على المسكونة في المشارق  ،بها
على [ أي يفيض 27يفيض كالنيل ] ،[. تعليمها يشرق كالنور2٦-25ل والجنوب ]والمغارب والشما

لت إلى ه الحكمة نفسها كقناة تحوَّ شب   تُ ق على األمم. شر  مصر وأثيوعيا، ألنها هي شمس البر  التي تُ 
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 القسم الثالث
 النساءب و تسي   م  الشاب ال
[2٣-٣2] 
 (2٣تقديس الحواس وخطورة الزنا )سي 

ثالثة أمور م ب أحد تالميذه وتكوين دالة غير الئقة مع النساء. لذلك قدَّ تسي   ،ابن سيراخ يخشى
 : الهروب من نيران الشهوات الجنسية. ثالث ا: حفظ اللسان. ثاني ا: الصالة. وال  عملية لتحقيق القداسة. أ

؟ للرب أبو حياتي يل   ص  لمن أ   :[6-1ع بالحكمة ]الحواس والتمتُّ . صالة من أجل تقديس 1
! اطال أئتمن أحًدا يضرب أفكاري بالسيق أنه يهبني الحياة عوض الموت. ث  أَ ي دالة البنوة فوسيدها، 

به أن طال  بكامل حرية إرادتنا نُ خاصة خطايا التعالي والشهوة الشريرة والنهم.  ،عترف له بخطايايأ 
 قد  س إرادتنا الحر ة، ويهبنا االشتياق مع الغيرة على القداسة. هو وحده قادر على تقديسنا. يُ 

ز العالمة أوريجينوس بين سياط العالم وسياط هللا. األولى سياط تقع على األجسام، والكل ي   مَ يُ 
ون ويرجعون دمنيشعر بآالمها. أما سياط هللا التي للتأديب فتسقط على الفكر، يشعر البعض بها وي

عين. والبعض ال يشعرون بآالمها وال فإلى هللا،   (.3: 5عون )إر ال يتوجَّ و ، ويندمون يصيرون مطو 
في العهد القديم كان  دها.د   عَ ز على أخطاء اللسان، وكثيًرا ما يُ ك   رَ يُ  :[15-7. تحذير للبنين ]2

ل الوثنيين الذين يحلفون بآلهتهم قاب  أن يحلف في وقاٍر وصدٍق ليشهد إليمانه باهلل، مُ ب ُيطالَ اإلنسان 
يوجد  [.11ب قسمه إثًما ]، يحلف كذًبا فُيحسَ يمارس القَسم بكثرة)األصنام( باطاًل. فاللسان الذي 

يرى [ 12هذا ال يكون في ميراث يعقوب! ] . ليتالتجديف على هللا(أسلوب كالٍم يشبه الموت )
ن كانت غير شري   [.15رة، لكنها ُتَشو  ه صورة اآلخرين هي شتيمة ]القديس باسيليوس أن كل كلمة وا 

 أخطر ما في الزنا ثالثة أمور: :[27-16. الرجل الزاني ]٣
 أ إال بدمار اإلنسان تماًما.طفَ أ. الزنا نار متوهجة، ال تُ 

 لما هو فاسد.إلى دقائق  لذة زائفة وقتيةلزنا ا يقدمب. 
 .هطرد فيصعبيصير للزنا حق ملكية للقلب والفكر والعواطف  ،ج. من يفتح الباب للزنا بتهاون 

 بة حتى تأكله النار.لته  من يتهاون مع الشهوات واألفكار تلتهب أعماقه بناٍر يصعب إطفائها، وتبقى مُ 

 (2٤أمومة الحكمة للبشرية )سي 
يدعونا ابن سيراخ أن نهتم برعاية أبنائنا وقداسة إخوتنا. من هم  الثالث والعشرين في األصحاح
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 لما هو فاسد.إلى دقائق  لذة زائفة وقتيةلزنا ا يقدمب. 
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 (2٤أمومة الحكمة للبشرية )سي 
يدعونا ابن سيراخ أن نهتم برعاية أبنائنا وقداسة إخوتنا. من هم  الثالث والعشرين في األصحاح
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 [.10من يخاف الرب ]، و من يجد الحكمةب ُيطو    (.9: 25الذين يصغون" )راجع سي 

بعد  كل مرةاستمر ابن سيراخ في التنديد بالزوجة الشريرة وفي  :[26-12. الزوجة الخبيثة ]٤
 (.18-13؛ ٦-1: 2٦مدح الزوجة الصالحة )يد بالزوجة الشريرة للحال د   نَ يُ أن 

د بعض الدارسين هذا الرأي، ألن كاره للمرأة، وقد فنَّ  هثين ابن سيراخ أنحد  بعض الدارسين المُ  هماتَّ 
ع في اختيار الزوجة ر تالميذه الشباب من التسر  ذ   حَ ما كتبه هنا خاص بالمرأة الشريرة، خاصة وهو يُ 

 اء التقيات الحكيمات.م وأثنى على النسر من النساء الشر يرات كرَّ د جمالها. بقدر ما حذَّ جرَّ لمُ 
إذ  (.35: 12؛ مت 4: ٦)لو الداخلي على مالمحها الخارجية  ينعكس خبث الزوجة الشريرة

غالًبا ما يخجل أن فه بمرارة. يعتصر قلب الزوج بسبب شر زوجته، ال يجد من يسنده سوى هللا، فيتأوَّ 
الخاطئ بزوجة شريرة، ألجل تأديبه، يسمح هللا أحياًنا للرجل  .[17] يشكو زوجته ألحٍد حتى األقرعاء

 .[18] م توبة عن خطاياهد   قَ دها، يفحص نفسه ويُ لذا يليق بمن يشعر أن زوجته شريرة، قبل أن ينتقَّ 
م بها بعض الزوجات الشريرات، فيكون حاله س  يجد الزوج الهادئ صعوبة لمعالجة الثرثرة التي تتَّ 
س قدماه في الرمل، وبصعوبة شديدة يه، وُتغرَ مثل شيخ يصعد على تل رملي، إذ يتعث ر في مش

أمور األسرة إلى استخفاف الزوجة  في تدبيرد جاه  ض الزوج الذي ال يُ يتعرَّ  .[19] كيستطيع أن يتحرَّ 
 به.

، ويمكن في ع بنجاٍح فائقٍ فيتمتَّ  ،ال في حياة زوجها؛ يمكن بحكمٍة أن تسندهللزوجة دورها الفعَّ 
فقبل  ،الماء إطالقابتداء الخصام يقول الحكيم: " .[22] اهبه وقدراته فيفشلم طاقاته ومو ط   حَ غباوة تُ 

يؤدي بحياة و يتضاعف  أنن مك  يُ  بسيطٍ  في جرحٍ  اإلهمال .(14: 17" )أم ن تدفق المخاصمة اتركهاأ
 مواجهتها.ب تدفًقا لمياه غزيرة ال يمكن ب   سَ تُ  أنت يمكن لَ كلها. وثغرة صغيرة في خندق إن أُهم   اإلنسان

 .[24] م األسرةط   حَ هكذا الزوجة الشريرة التي ال تضبط لسانها، تُ 

 (26سي ) بة والزوجة الشريرةوَّ طالفاضلة الم   الزوجة حول
على  مهما بلغ جمالها، حث  ليرتبط بها زوجة امرأة شريرة خبيثة من اختياره بعد تحذيره الشاب 
 [. 2[ ومحبة السالم ]1الصالح ]م بس  تَّ تَ ضرورة االرتباط بزوجة 

[، وطول 4، 2، 1م لزوجها السعادة ]د   قَ الزوجة الصالحة تُ : [٤-1] . السعادة بالزوجة الفاضلة1
م نفسية ط   حَ وعلى العكس وجود خالفات أسرية خاصة بين الزوجين تُ  [.2[، والسالم ]1العمر ]

الروحي، مضاعفة عدد أيام اإلنسان، تعني  من الجانب والد، وتؤثر على صحتهم البدنية.الزوجين واأل
ب كال شيء، وقد يموت طفل مضاعفة البركة. فقد يعيش إنسان حتى الشيخوخة لكن أيامه ُتحسَ 

ل تتحوَّ  ،يوجد الصالح حيثإذ ن السمائيين أفضل من آالف السنين. يُ ع  ب أيامه في عيني هللا وأَ حسَ وتُ 

3٦ 

 

نا يسوع الذي كان كقناة صغيرة بتجسده في رحم القديسة [ ينطبق هذا على رع   30إلى بحٍر ] ثمنهٍر، 
ه على التالميذ والرسل ب   صار اإليمان به كنهٍر، فاض بمياه حُ  تهخدمعجنة مقدسة، و  هامريم، فجعل من

ذ أرسل روحه القدوسفر  وكل الذين آمنوا به وحملوا ثمر الروح المُ  انطلقت الكنيسة تشهد وتكرز  ،ح، وا 
 بحًرا عظيًما! صارت و  صل   خَ في كل األمم والشعوب واأللسنة باإليمان بالمُ 

 (25)سي  الشيطان مَّةأ  عروس المسيح و 
د ينضم إلى الكنيسة تجس   د بالحكمة المُ ح  ة الشيطان، فمن يتَّ مَّ أُ ن بين عروس المسيح و قار  اآلن يُ 

يدعونا إلعادة إنه إلى مملكة الظلمة. كعبٍد ل  م نفسه للشيطان ينضم سَ العروس الخالدة المتهللة، ومن يُ 
ع بحرية مجد أوالد كما يدعونا إلى التبكير ما استطعنا لنتمتَّ  ،يهاننتسب إلتقييم حياتنا لنرى أية مملكة 

 ٍة تحت قيادة عدو الخير. م أنفسنا عبيًدا لشهوٍة أو لذَّ ل   سَ نُ  وال(، 21: 8)رو  هللا
، ما هو جميل ر السلوكيبحسب التفسي: [2-1. ثالثة أمور جميلة وثالثة أشخاص ممقوتين ]1

 األسرة المقدسة والناجحة هيف .األسرية ةحياعلى مستوى البشر، وأيًضا األقرعاء، والالحب، و الوحدة 
 .(23: 40 بين البركات أن تسكن امرأة في انسجام مع زوجها )سي . منسر  تقديس الجماعة ككل

 .الزاني الشيخأو الغني الكذ اب المتكبر أو الفقير ة، كالشرير  الحياةأسلوب األمور الممقوتة، هي و 
 األقرباءس يتقدو  ،الحاملة صورة عريسها كنيسةلااألمور الجميلة هي  ،من جهة التفسير الروحي

س النفس مع الجسد، ، بل وعلى مستوى الشخص حيث تتقدَّ األسرةعلى مستوى  الحبو  ،بروح الوحدة
 .نفسها واألمور الممقوتة هي وجود انشقاقات على الثالثة مستويات والعقل مع العاطفة الخ.

بالشيخ الذي له فضيلة  سيراخ ابن نفسل تتهلَّ : [6-٣. جاذبية الحكمة في الشيخوخة ]2
، أما سر  فخره فهو مخافة مع بالخبرة العظيمة مة والفهمن بالحكالتمييز، وتقديم المشورة الحسنة، والتزي  

 .الرب   
  [.3] م قضاًء حكيًما في شيخوختهد   قَ : من يلتصق بالحكمة في شبابه يُ في حياة الشابالحكمة 

الشيخ هو من يسبق أواًل ويسمع عن العمل. الشيخ هو من يحيا عمًرا ] يقول القديس أمبروسيوس:
 [.1عظيًما في اإليمان. الشيخ هو من يكون عمره موضع تقدير، وزمانه الطويل بال غضن

ولهم آباء يفرحون عين. أَ طوَّ م الحكيم عشرة أمثلة ألناٍس مُ د   قَ يُ : [11-7جة ]به  أفكار م  . عشرة ٣
 وليس لهم سلطان عليه )مز ليهم من يرى إبليس وجنوده(. ي5-3: 128بأبنائهم كعطية من هللا )مز 

يتكلم في آذان  "طوعى لمنو بة.طوَّ ك السمائيين حياتهم المُ شار  تُ  التي الزوجة العاقلةمنهم و (. 8: 112

                                                 
1 On Joseph, 8: 43. 
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3٦ 
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 .الرب   
  [.3] م قضاًء حكيًما في شيخوختهد   قَ : من يلتصق بالحكمة في شبابه يُ في حياة الشابالحكمة 
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يتكلم في آذان  "طوعى لمنو بة.طوَّ ك السمائيين حياتهم المُ شار  تُ  التي الزوجة العاقلةمنهم و (. 8: 112

                                                 
1 On Joseph, 8: 43. 
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هي ع الزوج الخائف هللا إلى زوجته الصالحة، فيحسبها يتطلَّ  اة األسرية إلى حياة شبه سماوية.الحي
 .[1ب كمن هو بال بيٍت حسَ الرجل بدون زوجة يُ ]يقول القيس أمبروسيوس: [. 2] عطية إلهيةوأوالده 

[، وهي افتراء المدينة، وتجمهر 5أرععة أمور ير القلق ] توجد: [12-5] . الزوجة الشريرة2
 واالتهام الباطل، أما الرابع أخطر من هذه األمور وهو الزواج بامرأة شريرة. ،الغوغاء

شبه نيًرا ي [، واللسان السليط٦] سهاناف  من سيدة أو فتاة تُ الشريرة: الغيرة الزوجة من بين سمات 
يرة، تتعرَّ و [. 7السم فيمن يمسك بها ] م ُيدمي رقبة من يحمله، وعقرًعا تبث  غير ُمحكَ  فضيحة ى في السك 

لمتعط شة ، وا[11-10عجرفة ]متوال[، 9الزانية عيناها في وقاحة تشهدان لنجاستها ]و [، 7] شائنة
يعاني من  زوجة الزانية بإنساٍن غير مستقرٍ ه الب   شَ يُ  [.12-11تشرب من كل ماء بال تمييز ] ،للدنس

لتقي به. كلما وجدت جعلها في عطٍش إلى كل إنساٍن تيب منه. فالزنا يالعطش، يشرب من كل ماء قر 
 وتد خيمة تجلس عنده لتلتقي بالداخل إلى الخيمة، فتدخل معه وتغويه على السقوط في الخطية.

 :[18-1٣بة ]طوَّ . الزوجة الم  3
 [.13] لطفهاو ن عظامه بمهارتها سم   ج زوجها، وتُ أ. ُتبه  
 [.14س والسلوك بأدٍب ]قدَّ م بالصمت المُ س  تَّ ب. تَ 

 [.15ب رجلها بعفتها ]، وُيعجَ اتزانها يسكب على شخصيتها نعمة .ومحتشمةج. عفيفة النفس 

 [، وتسلك بتدبيٍر ونظاٍم.1٦ق من أعالي السماء ]شر  منيرة كالشمس كمن تُ أنها  جمالهاسر  د. 

 [.17]العالية ه. تنير على السالكين في الظلمة كالسراج الموضوع على المنارة 

 [.18قدماها جميالن كعمودين من ذهب على قاعدتين من فضة ] ،وى تقب كاتها مجيدةو. تحر  

ه بالكنيسة عروس بة. كما تتشبَّ طوَّ م حياة مُ د   قَ بة بأورشليم العليا، التي تُ طوَّ ه الزوجة المُ تتشبَّ 
م لنا د   قَ بنفس الروح يُ  .لحة أو الشريرة، ينطبق على الزوجهذا وما ينطبق على الزوجة الصا المسيح.

 (.5-1: 3بط  1) ا غير المؤمنجهزو القديس بطرس دور الزوجة الصالحة في كسب 
ع في بة. وكأنه ال يريد التسر  طوَّ بدأ بالحديث عن المرأة الصالحة ثم يعود للحديث عن الزوجة المُ 

 ب في حياته.طوَّ ع إلى ما هو صالح ومُ إنما يلزم أن نتطلَّ  .أحد أعضاء األسرة على م  ك  حُ 
 نات خطيرة من الشباب األشرار، مثل: برز عي   أ: [20-19ن القلب ]ثالثة أمور ت حز  . ٤

 [.19] وعدم العملفي كبريائه انحرف إلى الخمول  بطل حرب .1

 [.19ون بهم ]ويستخف  العقالء  ن ينوه  شباب ي   .2

 [.19بتهاونهم انحرفوا إلى الخطية ] أبرار .3

                                                 
1 On Paradise 11:50. 
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التجارة يمكن أن تكون عماًل مقدًسا متى كان البائع  .[20] مناءاألغير  تجارضاف إليهم الأ
ة إلى الدقة في الميزان والمكيال، أشارت الشريع وقد ن يحرصان على خالص نفسيهما.يوالمشتري أمين

 الحذر من إغراء الرعح غ فيه.و  ،عدم الغش في البضائعو 

 (27خطايا خطيرة )سي تحذير من 
مثل خطايا اللسان باإلضافة إلى ما ورد في األصحاح السابق، رنا من خطايا خطيرة ذ   حَ اآلن يُ 

 ة.م ثماًرا ُمرَّ د   قَ م والشماتة والغضب والحقد، إذ تُ وخيانة األصدقاء والرياء والتهك  
ق ق   حَ يبحث بعض رجال األعمال عن الفرص المناسبة التي تُ  :[٣-1]التجاري . انحراف الفكر 1

. قد يكون الهدف سليًما، غير نازلون عن بعض المبادئ المستقيمةوفي سبيل ذلك يتلهم رعًحا أكثر 
كما أن الوتد يجد له مكاًنا آمًنا ثابًتا بين الحجارة المالئمة، خطئ. أنه إذا فقد الشخص استقامة حياته يُ 

 ك بمخافة الرب.ة، والعالج هو التمس  يتجار بة المال تتستر وراء بعض عمليات هكذا خطية مح
مادام المنخل ساكًنا مكدًسا فيه القمح أو غيره من الحبوب،  :[7-٤] النفس البشرية. اختبار 2

ال يظهر ما فيه من رمٍل وطيٍن، ولكن ما أن ُيهز حتى تنزل الحبوب، وتتبقى األقذار إللقائها في 
ال المزعلة، هكذا اإلنسان مادام متراخًيا في فحص أعماقه ومراجعة أهدافه تحت قيادة الروح القدس، 

[. هذه 5ر اإلنسان بحججه ]كما تختبر آنية الخزاف باألتون، ُيختبَ و م توبة عنها. د   قَ ك عيوبه، وال يُ در  يُ 
ي من كانت ق   نَ النار كقول القديس أغسطينوس نار التجارب، تحرق من كانت أعماله أرضية، بينما تُ 

ف اإلنسان من ا، هكذا ُيعرَ ف الشجرة من ثمره. كما ُتعرَ 1وتزيده بهاءً  أعماله حسب رضى الرب   
 [.٦ترجمة للمشاعر الداخلية وتعبير عن مكنونات القلب ]هو كالمه. فالكالم 

[. هللا 8من يسعى لطلب الحكمة يجدها، ويرتديها كحلٍة مجيدٍة ] :[10-8] . المكافأة والجزاء٣
ليضعه عليه إن تجاوب معه. م له برَّه وفى يده اإلكليل د   قَ ويُ  ،ويبحث عنه ،القدوس يسعى إلى اإلنسان

تعارض بين الحياة المقدسة والتجارة وجود رجال أعمال صالحين. هؤالء يمكن ال زيلمن العوامل التي ت
هكذا األتقياء في كل  ،الطيور تجتمع إلى أشكالهاكما أن سوا العمل التجاري، ألن د   قَ أن يجتمعوا مًعا ليُ 

 عمٍل يسندون إخوتهم في الرب.
بون رجال سالم، بثباتهم في تقواهم وُيحسَ األتقياء يمتاز الحكماء  :[15-11حاديث ]أنواع األ. ٤

لذا يستريح إليهم العاملون في التجارة ويطمئنون لسلوكهم. أما الحمقى فحتى إن أقسموا ال يثق 
ر يرة كالشمس أما أحاديث األحمق فتتغيَّ ن  أحاديث التقي مُ  اآلخرون فيهم وال يطمئنون للتعامل معهم.

                                                 
1 St. Augustine: Treatises on Various Subjects, FOTC, vol. 16, p. 439-441. 
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1 St. Augustine: Treatises on Various Subjects, FOTC, vol. 16, p. 439-441. 
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ل مشاعر الغضب الداخلية إلى صراٍع وشجاٍر، والش   ار ُيَول  د أخطاء، جَ الغضب؛ إذ كثيًرا ما تتحوَّ
 . موًتاب ب   سَ واألخطاء تدفع إلى الضرب، والضرب ُيَسب  ب جراحات، والجراحات قد تُ 

رماد، وداود حسب كيف ُتوق ف الغضب في بدء مراحله؟ َتَذكَّر أن إبراهيم أب اآلباء قال إنه تراب و 
التفكير في اإلهانة التي ض نفسه دودة ال إنساٍن. لنتشبَّه بموسى الذي أساء إليه هرون ومريم، فع وَ 

 صلَّى ألجلهما. لحقت به
الحواس وعلى  ُيفق د السيطرة على اإلرادةالغضب  [:26-1٣. النميمة واللسان الشرير ]٤

القلب ُيفق د اإلنسان سيطرته على لسانه، فينطق والجسد، خاصة اللسان. متى ثار في الفكر أو 
، وهكذا ف، ويحمل في داخله حركات السخرية، وتثور أعضاء جسمه بروح العنأحاديث بال ضابطٍ 

فيعيش الغضوب  ،يتولَّد من الغضب أعمال شريرة غير محصاة! في اختصار ُيفق د الغضب الحرية
مت كثير من األمم تماًما بسبب شرارة ة. فقد تحطَّ عدم ضبط اللسان يشعل الشرار  !كعبٍد النفعاالته

الحسد جرثومة وأصل : ]ذهبي الفماليوحنا القديس يقول  صغيرة صدرت عن لساٍن غير مضبوط.
ضرر الغير وما أشبه ذلك. فمن منكم ال  واشتهاءالشرور، منه ينبعث القتل والبغضة والنميمة والسلب 

 [بحسده دخل الموت إلى العالم.إبليس الذي به شبَّ تيعرف أنه بالحسد ي
يظن البعض أن الكلمات ال  [.17ب جرًحا، وضرعة اللسان تكسر العظام ]ب   سَ ضرعة السوط تُ 

ب لهم ضرًرا، لكن الخبرة العملية تكشف عن مدى خطورة عدم ضبط اللسان، إذ حطَّم أناًسا ب   سَ تُ 
 وعائالت وأمًما.

 (29)سي  المعامالت المالية
الت المالية أساسية في حياة اإلنسان االجتماعية، وهي تقوم إلى حٍد كبير على الثقة ر المعامعتبَ تُ 

أن يسلك بروح الرب في كخائف الرب وحافظ وصاياه يليق بالمؤمن المتبادلة بين أعضاء المجتمع. 
 حب مع إظهار الرحمة في الوقت المناسب.الو مانة يدعونا االلتزام بالحكمة واأل ته المادية.معامال
ب م للذين في ظروٍف قاسية، ُيطال  بالنسبة للقروض التي ُتقدَّ  :[1٣-1] . بخصوص القروض1

ض أالَّ يستغل من قتر  ، كما يليق بالمُ فال يطلب فائدة على القرض ،من هو في وسع أن يسند أخاه
أعمال، ، وتقديمه لرجل ةبأزمة مؤقت ز بين تقديم قرض إلنسان يمر  ي   مَ يليق بالمؤمن أن يُ . يقرضه

يستخدم القرض لتدبير عمله الذي يدر  عليه رعًحا. من العار أن يستخدم اإلنسان معياًرا مزدوًجا، 
غ في الوعد بالسداد في حينه؛ وعندما يحل  موعد الوفاء بال  ، ويُ بخشوعٍ ث فعندما يطلب أن يقترض يتحدَّ 

 . ب منهل التهر  حاو  يُ ل و ماط  يُ ل إلى شخصية أخرى، فيتحوَّ 
 ب لنفسه ولآلخرين متاعب.ب   سَ ع اإلنسان في طلب قرض دون دراسة، إذ كثيًرا ما يُ سرَّ ال يت

40 

 

والقمر إلى الجسدانيين... ، ير إلى الروحيينش  مثل القمر: يقول القديس أغسطينوس: ]الشمس تُ 
 ون أن هللايظن  إذ [، 13حديث الحمقى مكروه ] .[1ر مثل القمر"واألحمق يتغيَّ ، "الحكيم يصمد كالشمس

 ال يراهم وال تشغله حياتهم.  في سماواته ال عالقة له بالبشر ويحسبون أن هللا
يليق باإلنسان أن يكون أهالً  ليصبح مستودًعا  :[21-16. إفشاء األسرار والصداقة ]5

واالمتالء بالمعرفة الروحية واالجتماعية.  الروحيع بالشبع يتمتَّ  ،ب أن يكون حكيًمالألسرار. هذا يتطلَّ 
 . وصمة عار بالنسبة لمن أفشاه د  فإن إفشاء السر  ُيعَ 
نما يظل أميًنا لهم حتى بعد انتقالهم. يالصديق الوف  ال يفشي األسرار حتى بعد موت أصحابها وا 

وقلبه  ،نعم من الزعدة فمهرائي، قائاًل: "أث المرتل عن المُ يتحدَّ  :[2٤-22] م. الرياء والتهكُّ 6
ينطبق هذا على يهوذا الذي سلَّم  .(21: 55مز ) "وهي سيوف مسلولة ،لين من الزيت كلماتهأقتال 

 بلٍة.سيده بقُ 
والضرعة يرميه على رأسه،  من يرمي حجًرا في الهواء، :[٣0-25] . الخطية تحمل ثمرها فيها7

[. ظن إبليس 2٦-25خذ به ]ؤ بالمكر تجرح الماكر. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن ينصب فًخا سيُ 
 م سلطان إبليس وكل قواته.حطَّ يدرك أنه بالصليب يتيح بصلبه، ولم ص من السيد المسأنه يتخلَّ 

 (28ب االنتقام والخصام )سي ح  
 حب االنتقام والخصام" كخطية ال تليق بصورة هللا فينا التي هي الحب والرحمة.ثنا عن "د   حَ يُ 

-23، 15-14: 4االنتقام من أول الخطايا التي مارسها اإلنسان )تك  [:1. حب االنتقام ]1
بون هم أنفسهم عما ارتكبوه بمالحظة أن الذين يطلبون االنتقام من إخوتهم، ُيطالَ  سيراخبن ا(. بدأ 24

 (.15: 4م منه" )تك من أخطاء وخطايا. قيل لقايين: "كل من قتل قايين، فسبعة أضعاف ُينتقَ 
ب من الحكيم عدم االنتقام فقط، بل يلزمه أن يغفر لمن عمل طلَ ال يُ  [:7-2ظهار الرحمة ]. إ2
[. أوضح السيد المسيح هذا المبدأ بمثل العبد غير الغافر 2ذيته، فيسمع له هللا ويغفر خطاياه ]على أَ 

[ الطريق 4] هللا؟هل يمكن أال يرحم إنساًنا مثله، ثم يسأل الرحمة من  (.25-23: 18لزميله )مت 
 [.٦ة ]ر الموت ويوم الدينونك  ذَ العملي لتهدئة النفس من الرغبة في االنتقام هو تَ 

وتحتدم  الخشب،حسب كمية تضطرم النار  [:12-8. توقف عن الخصام والحديث الشرير ]٣
توق ف  [.10المخاصمة حسب شدتها. وحسب قوة اإلنسان يكون غضبه، وبحسب غناه يثور سخطه ]

م لنا القديس باسيلي وس دورة الغضب في مراحله األولى أسهل بكثير من توق فه في مراحله المتأخرة. ُيَقد  

                                                 
1 St. Augustine: Exposition on Ps 73: 19. 
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والقمر إلى الجسدانيين... ، ير إلى الروحيينش  مثل القمر: يقول القديس أغسطينوس: ]الشمس تُ 
 ون أن هللايظن  إذ [، 13حديث الحمقى مكروه ] .[1ر مثل القمر"واألحمق يتغيَّ ، "الحكيم يصمد كالشمس

 ال يراهم وال تشغله حياتهم.  في سماواته ال عالقة له بالبشر ويحسبون أن هللا
يليق باإلنسان أن يكون أهالً  ليصبح مستودًعا  :[21-16. إفشاء األسرار والصداقة ]5

واالمتالء بالمعرفة الروحية واالجتماعية.  الروحيع بالشبع يتمتَّ  ،ب أن يكون حكيًمالألسرار. هذا يتطلَّ 
 . وصمة عار بالنسبة لمن أفشاه د  فإن إفشاء السر  ُيعَ 
نما يظل أميًنا لهم حتى بعد انتقالهم. يالصديق الوف  ال يفشي األسرار حتى بعد موت أصحابها وا 

وقلبه  ،نعم من الزعدة فمهرائي، قائاًل: "أث المرتل عن المُ يتحدَّ  :[2٤-22] م. الرياء والتهكُّ 6
ينطبق هذا على يهوذا الذي سلَّم  .(21: 55مز ) "وهي سيوف مسلولة ،لين من الزيت كلماتهأقتال 

 بلٍة.سيده بقُ 
والضرعة يرميه على رأسه،  من يرمي حجًرا في الهواء، :[٣0-25] . الخطية تحمل ثمرها فيها7

[. ظن إبليس 2٦-25خذ به ]ؤ بالمكر تجرح الماكر. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن ينصب فًخا سيُ 
 م سلطان إبليس وكل قواته.حطَّ يدرك أنه بالصليب يتيح بصلبه، ولم ص من السيد المسأنه يتخلَّ 

 (28ب االنتقام والخصام )سي ح  
 حب االنتقام والخصام" كخطية ال تليق بصورة هللا فينا التي هي الحب والرحمة.ثنا عن "د   حَ يُ 

-23، 15-14: 4االنتقام من أول الخطايا التي مارسها اإلنسان )تك  [:1. حب االنتقام ]1
بون هم أنفسهم عما ارتكبوه بمالحظة أن الذين يطلبون االنتقام من إخوتهم، ُيطالَ  سيراخبن ا(. بدأ 24

 (.15: 4م منه" )تك من أخطاء وخطايا. قيل لقايين: "كل من قتل قايين، فسبعة أضعاف ُينتقَ 
ب من الحكيم عدم االنتقام فقط، بل يلزمه أن يغفر لمن عمل طلَ ال يُ  [:7-2ظهار الرحمة ]. إ2
[. أوضح السيد المسيح هذا المبدأ بمثل العبد غير الغافر 2ذيته، فيسمع له هللا ويغفر خطاياه ]على أَ 

[ الطريق 4] هللا؟هل يمكن أال يرحم إنساًنا مثله، ثم يسأل الرحمة من  (.25-23: 18لزميله )مت 
 [.٦ة ]ر الموت ويوم الدينونك  ذَ العملي لتهدئة النفس من الرغبة في االنتقام هو تَ 

وتحتدم  الخشب،حسب كمية تضطرم النار  [:12-8. توقف عن الخصام والحديث الشرير ]٣
توق ف  [.10المخاصمة حسب شدتها. وحسب قوة اإلنسان يكون غضبه، وبحسب غناه يثور سخطه ]

م لنا القديس باسيلي وس دورة الغضب في مراحله األولى أسهل بكثير من توق فه في مراحله المتأخرة. ُيَقد  

                                                 
1 St. Augustine: Exposition on Ps 73: 19. 
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ل مشاعر الغضب الداخلية إلى صراٍع وشجاٍر، والش   ار ُيَول  د أخطاء، جَ الغضب؛ إذ كثيًرا ما تتحوَّ
 . موًتاب ب   سَ واألخطاء تدفع إلى الضرب، والضرب ُيَسب  ب جراحات، والجراحات قد تُ 

رماد، وداود حسب كيف ُتوق ف الغضب في بدء مراحله؟ َتَذكَّر أن إبراهيم أب اآلباء قال إنه تراب و 
التفكير في اإلهانة التي ض نفسه دودة ال إنساٍن. لنتشبَّه بموسى الذي أساء إليه هرون ومريم، فع وَ 

 صلَّى ألجلهما. لحقت به
الحواس وعلى  ُيفق د السيطرة على اإلرادةالغضب  [:26-1٣. النميمة واللسان الشرير ]٤

القلب ُيفق د اإلنسان سيطرته على لسانه، فينطق والجسد، خاصة اللسان. متى ثار في الفكر أو 
، وهكذا ف، ويحمل في داخله حركات السخرية، وتثور أعضاء جسمه بروح العنأحاديث بال ضابطٍ 

فيعيش الغضوب  ،يتولَّد من الغضب أعمال شريرة غير محصاة! في اختصار ُيفق د الغضب الحرية
مت كثير من األمم تماًما بسبب شرارة ة. فقد تحطَّ عدم ضبط اللسان يشعل الشرار  !كعبٍد النفعاالته

الحسد جرثومة وأصل : ]ذهبي الفماليوحنا القديس يقول  صغيرة صدرت عن لساٍن غير مضبوط.
ضرر الغير وما أشبه ذلك. فمن منكم ال  واشتهاءالشرور، منه ينبعث القتل والبغضة والنميمة والسلب 

 [بحسده دخل الموت إلى العالم.إبليس الذي به شبَّ تيعرف أنه بالحسد ي
يظن البعض أن الكلمات ال  [.17ب جرًحا، وضرعة اللسان تكسر العظام ]ب   سَ ضرعة السوط تُ 

ب لهم ضرًرا، لكن الخبرة العملية تكشف عن مدى خطورة عدم ضبط اللسان، إذ حطَّم أناًسا ب   سَ تُ 
 وعائالت وأمًما.

 (29)سي  المعامالت المالية
الت المالية أساسية في حياة اإلنسان االجتماعية، وهي تقوم إلى حٍد كبير على الثقة ر المعامعتبَ تُ 

أن يسلك بروح الرب في كخائف الرب وحافظ وصاياه يليق بالمؤمن المتبادلة بين أعضاء المجتمع. 
 حب مع إظهار الرحمة في الوقت المناسب.الو مانة يدعونا االلتزام بالحكمة واأل ته المادية.معامال
ب م للذين في ظروٍف قاسية، ُيطال  بالنسبة للقروض التي ُتقدَّ  :[1٣-1] . بخصوص القروض1

ض أالَّ يستغل من قتر  ، كما يليق بالمُ فال يطلب فائدة على القرض ،من هو في وسع أن يسند أخاه
أعمال، ، وتقديمه لرجل ةبأزمة مؤقت ز بين تقديم قرض إلنسان يمر  ي   مَ يليق بالمؤمن أن يُ . يقرضه

يستخدم القرض لتدبير عمله الذي يدر  عليه رعًحا. من العار أن يستخدم اإلنسان معياًرا مزدوًجا، 
غ في الوعد بالسداد في حينه؛ وعندما يحل  موعد الوفاء بال  ، ويُ بخشوعٍ ث فعندما يطلب أن يقترض يتحدَّ 

 . ب منهل التهر  حاو  يُ ل و ماط  يُ ل إلى شخصية أخرى، فيتحوَّ 
 ب لنفسه ولآلخرين متاعب.ب   سَ ع اإلنسان في طلب قرض دون دراسة، إذ كثيًرا ما يُ سرَّ ال يت
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 [.14عالج ابن سيراخ موقف الكفيل، وأيًضا طالب الكفالة ] :[20-1٤. بخصوص الكفالة ]2
 [.17-15أ. يليق بالكفيل أال يبخل على قريبه، فيمتنع عن أن يكون كفياًل يضمنه ]

 قريبه أن يبذل كل الجهد ليوفي المطلوب منه، فال يخذل من كفله.ب. يليق بمن كفله 

 ع إنسان فيكفل أحًدا غير موثوق فيه، أو يكفل إنساًنا بما فوق قدرته.ج. ال يتسرَّ 
ب الشخص أالَّ يستهين بكافله ُيطال  سيراخ على أن نسند إخوتنا بحكمة ما استطعنا، ابن د د   شَ كما يُ 

 ى بالشكر والوفاء حتى يشجع على عمل الخير.ليق بالمكفول أن يتحلَّ محبته. ي ويخذله، فيستغل  
ا وال تثَّق ل على أحد  ٣ وٍب ل كضيوٍف غير مرغيدعونا ابن سيراخ أالَّ نتطفَّ  :[25-21] . كن قنوع 

 خاصة النزول عند األثرياء، فخير لإلنسان أن يقتات بما هو ضروري للحياة كالخبز والماء ،فينا
بهذا يشعر المؤمن ل لدى غني. ، ويعيش في كوٍخ بسيٍط من التطف  والملبس والمسكن الذي يأويه

يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن ابن  ر من جهة الحرمان من الكماليات.بالكفاية ويشكر هللا دون تذم  
يته بسبب الكماليات زانه حتى في نظر أهل بر في نوح البار كيف فقد كرامته وات   ك   فَ سيراخ كان يُ 

 والُسكر بالخمر.
ع بوالئم الفالسفة التي تبدو أفضل من التمت   يشعر المؤمن باألمان وهو في الكنيسة، بيته البسيط،

 فاخرة ولكن في أرض الغرعة.
أمران يستثقلهما اإلنسان الفطن: اللوم على أهل البيت  :[28-26. الحكمة والوصية اإللهية ]٤

 [.28] بداًل من أن يشكره وشتيمة الُمقرضالذي استضافه، 

انية يقدمها الرب لخائفيه، حافظي وصاياه، الذين يسلكون في اإليمان بروح  الحكمة هبة مج 
روح البساطة فال يسلك  القلبما يشغل قلب ابن سيراخ هو مخافة الرب التي تعطي أيًضا  الوداعة.

 لك في الرب وأخرى خارج الرب.ُيعر ج بين طريقين، تارة يس ال بقلٍب مزدوٍج، أي

 (٣0تنشئة األطفال والحياة السعيدة )سي 
 [.25-14[ والصحة الجسدية ]13-1سيراخ التنشئة الصحيحة لترعية األطفال ] ابن جعال  هنا يُ 

م نصائح عملية في ترعية األبناء. دَّ كثيًرا ما قَ  :[1٣-1التنشئة الصحيحة لتربية األطفال ]. 1
. didaskonمه ل   عَ ، ويُ paidevonبه ذ   هَ ، ويُ agaponه ب  ح  أمور في حياة ابنه: يُ  األب يهتم بثالثةف

حتى في التأديب يلزم إبراز الحب، وفي التهذيب إبراز التقوى، وفي التعليم الرغبة في النمو في 
 يسند التهذيب، والتهذيب يقود إلى التعليم.  ب  المعرفة الروحية والعلمية. الحُ 

القديس يوحنا الذهبي الفم أن ما يشغل الكثيرون في ترعيتهم ألبنائهم ليس خالص  ف لهما يتأسَّ 
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نما يتطلعون إلى أبنائهم من خالل مجدهم الباطل . أما 1أبنائهم وعنيانهم الداخلي ونجاحهم الحقيقي، وا 
عهم بالشخصية القيادية القادرة على تحقيق نمو مستمر سيراخ هنا فهو اعتزاز اآلباء بتمت  ابن ما يعني 

 في كل جوانب الحياة.
ل إلى ى إبليس عدوه، وال يسمح ألعمال الظلمة أن تتسلَّ يترك الوالد عند موته ابًنا شجاًعا يتحدَّ 

 [.٦كل حب ألصدقاء أبيه، في نضوٍج وعروح القوة ]االبن م د   قَ فكره، وفي نفس الوقت يُ 
فشل ابنه. كما حدث مع يلمس ل ابنه يشرب من ثمر تدليله قبل أن يموت، أي ل   دَ األب الذي يُ 

، واستولى الوثنيون ال في المعركة، وسقط أبوهما ميًتا، وانهزم الشعبل ابنيه، فُقت  لَّ عالي الكاهن الذي دَ 
 (.4صم  1) على تابوت العهد

تدليل اإلنسان لنفسه أو البنه أو  سواء، عن خطورة حياة التدليل يكشف القديس يوحنا الذهبي الفم
 ب الصادق يدفعنا إلى الجهاد والحزم بحكمة وبحٍب.لمرؤوسيه. الحُ 

حسن أن يبث الوالدان في أبنائهما روح القيادة والثقة في النفس مع اإليمان باهلل واهب الحكمة 
ط واإلصرار على التسل   ب   حُ  يدفع إلى ،بغير حكمةروح القيادة  بالغة في بث   والقوة والفهم. لكن المُ 

 للنفس. إرضاءً الرأي 
خشي ابن سيراخ أن يهتم الشخص بتقديم ثروة ضخمة ألبنائه  :[25-1٤] الصحة الجسدية. 2

، بقوله: الجسديةمسئولية اإلنسان من ناحية الصحة نفسه أبرز السيد المسيح لقد  مع إهماله صحتهم.
م البعض ط   حَ (. لألسف يُ 25: ٦من اللباس؟" )مت  "أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل

 صحتهم بالعمل الزائد بغية ازدياد الثروة. 
ن كانت صحة الجسد يمكن أن تسند  سيراخابن أبرز  أهمية صحة الروح عن صحة الجسد، وا 

صحة الروح، والعكس بالعكس. حًقا يستطيع اإلنسان الحكيم أن ينتفع بصحة الجسد كما بمرض 
 ، ألن ضعف الجسد غالًبا ما يؤثر على العمل لبنيان الروح.هال يجوز له تحطيم جسد الجسد، لكن

يحرم اإلنسان من السعادة، حتى يشتهي الموت بكونه أفضل من حياة مملوءة  أحياًنا فقدان الصحة
تصير األطعمة إذ من كان مريًضا عاجًزا عن األكل ال تفيده الخيرات الكثيرة،  بالمعاناة من المرض.

 بالنسبة له كأنها موضوعه على قبٍر، ال تجد من يأكلها.
، [19] العادات الوثنية حيث يأتون بتقدماٍت يضعونها على قبر الميت القديس أغسطينوسانتقد 

هكذا ال ينتفع عابد األوثان من التقدمات التي ، مة لإلنسانقدَّ ق ال ينتفع بالخيرات المُ غلَ فكما أن الفم المُ 

                                                 
1 Chrysostom: The Upbringing of Children and Vainglory. 
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 [.14عالج ابن سيراخ موقف الكفيل، وأيًضا طالب الكفالة ] :[20-1٤. بخصوص الكفالة ]2
 [.17-15أ. يليق بالكفيل أال يبخل على قريبه، فيمتنع عن أن يكون كفياًل يضمنه ]

 قريبه أن يبذل كل الجهد ليوفي المطلوب منه، فال يخذل من كفله.ب. يليق بمن كفله 

 ع إنسان فيكفل أحًدا غير موثوق فيه، أو يكفل إنساًنا بما فوق قدرته.ج. ال يتسرَّ 
ب الشخص أالَّ يستهين بكافله ُيطال  سيراخ على أن نسند إخوتنا بحكمة ما استطعنا، ابن د د   شَ كما يُ 

 ى بالشكر والوفاء حتى يشجع على عمل الخير.ليق بالمكفول أن يتحلَّ محبته. ي ويخذله، فيستغل  
ا وال تثَّق ل على أحد  ٣ وٍب ل كضيوٍف غير مرغيدعونا ابن سيراخ أالَّ نتطفَّ  :[25-21] . كن قنوع 

 خاصة النزول عند األثرياء، فخير لإلنسان أن يقتات بما هو ضروري للحياة كالخبز والماء ،فينا
بهذا يشعر المؤمن ل لدى غني. ، ويعيش في كوٍخ بسيٍط من التطف  والملبس والمسكن الذي يأويه

يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن ابن  ر من جهة الحرمان من الكماليات.بالكفاية ويشكر هللا دون تذم  
يته بسبب الكماليات زانه حتى في نظر أهل بر في نوح البار كيف فقد كرامته وات   ك   فَ سيراخ كان يُ 

 والُسكر بالخمر.
ع بوالئم الفالسفة التي تبدو أفضل من التمت   يشعر المؤمن باألمان وهو في الكنيسة، بيته البسيط،

 فاخرة ولكن في أرض الغرعة.
أمران يستثقلهما اإلنسان الفطن: اللوم على أهل البيت  :[28-26. الحكمة والوصية اإللهية ]٤

 [.28] بداًل من أن يشكره وشتيمة الُمقرضالذي استضافه، 
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نما يتطلعون إلى أبنائهم من خالل مجدهم الباطل . أما 1أبنائهم وعنيانهم الداخلي ونجاحهم الحقيقي، وا 
عهم بالشخصية القيادية القادرة على تحقيق نمو مستمر سيراخ هنا فهو اعتزاز اآلباء بتمت  ابن ما يعني 

 في كل جوانب الحياة.
ل إلى ى إبليس عدوه، وال يسمح ألعمال الظلمة أن تتسلَّ يترك الوالد عند موته ابًنا شجاًعا يتحدَّ 

 [.٦كل حب ألصدقاء أبيه، في نضوٍج وعروح القوة ]االبن م د   قَ فكره، وفي نفس الوقت يُ 
فشل ابنه. كما حدث مع يلمس ل ابنه يشرب من ثمر تدليله قبل أن يموت، أي ل   دَ األب الذي يُ 

، واستولى الوثنيون ال في المعركة، وسقط أبوهما ميًتا، وانهزم الشعبل ابنيه، فُقت  لَّ عالي الكاهن الذي دَ 
 (.4صم  1) على تابوت العهد

تدليل اإلنسان لنفسه أو البنه أو  سواء، عن خطورة حياة التدليل يكشف القديس يوحنا الذهبي الفم
 ب الصادق يدفعنا إلى الجهاد والحزم بحكمة وبحٍب.لمرؤوسيه. الحُ 

حسن أن يبث الوالدان في أبنائهما روح القيادة والثقة في النفس مع اإليمان باهلل واهب الحكمة 
ط واإلصرار على التسل   ب   حُ  يدفع إلى ،بغير حكمةروح القيادة  بالغة في بث   والقوة والفهم. لكن المُ 

 للنفس. إرضاءً الرأي 
خشي ابن سيراخ أن يهتم الشخص بتقديم ثروة ضخمة ألبنائه  :[25-1٤] الصحة الجسدية. 2

، بقوله: الجسديةمسئولية اإلنسان من ناحية الصحة نفسه أبرز السيد المسيح لقد  مع إهماله صحتهم.
م البعض ط   حَ (. لألسف يُ 25: ٦من اللباس؟" )مت  "أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل

 صحتهم بالعمل الزائد بغية ازدياد الثروة. 
ن كانت صحة الجسد يمكن أن تسند  سيراخابن أبرز  أهمية صحة الروح عن صحة الجسد، وا 

صحة الروح، والعكس بالعكس. حًقا يستطيع اإلنسان الحكيم أن ينتفع بصحة الجسد كما بمرض 
 ، ألن ضعف الجسد غالًبا ما يؤثر على العمل لبنيان الروح.هال يجوز له تحطيم جسد الجسد، لكن

يحرم اإلنسان من السعادة، حتى يشتهي الموت بكونه أفضل من حياة مملوءة  أحياًنا فقدان الصحة
تصير األطعمة إذ من كان مريًضا عاجًزا عن األكل ال تفيده الخيرات الكثيرة،  بالمعاناة من المرض.

 بالنسبة له كأنها موضوعه على قبٍر، ال تجد من يأكلها.
، [19] العادات الوثنية حيث يأتون بتقدماٍت يضعونها على قبر الميت القديس أغسطينوسانتقد 

هكذا ال ينتفع عابد األوثان من التقدمات التي ، مة لإلنسانقدَّ ق ال ينتفع بالخيرات المُ غلَ فكما أن الفم المُ 

                                                 
1 Chrysostom: The Upbringing of Children and Vainglory. 
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 .1على قبره
ق عذراء عان  الخصي الذي يُ  [ يشبه20ى والخيرات الثمينة وال يستخدمها ]نَ يرى الثروة والغ  من 

ى والخيرات الثمينة وال نَ من يرى الثروة والغ  م ليتزوجها. هكذا يكون حال ال يقدر أن يتقدَّ  إذ، دويتنهَّ 
 يستخدمها.

الخارجية المحيطة به. فمن سعادة اإلنسان تنبع من داخله، ال من الظروف : الحياة السعيدة
 .[25-21] ال يتمتع بالسعادة ،يستسلم للحزن ويرتبك بأفكاره

 (٣1الثروة وآداب المائدة )سي 
، واآلن مؤمنوزنة في يد الكسيراخ في األصحاح السابق موضوع الصحة الجسدية ابن عالج 

ما يشغل المؤمن أن يلتهب قلبه شوًقا  ، وأيًضا آداب المائدة.موضوع الثروة واستخدامها السليم جعال  يُ 
يمه الرب على الكثير في ق  ، فيُ أوكلت إليهيسلك بأمانة في الثروة التي فنحو المائدة السماوية؛ 

ليس كل ]( هكذا: 31-19: 1٦" )لو لعازر والغنيُيعل  ق القد  يس أمبروسيوس على مثل "السماويات. 
ًسا، وال كل غ  بالضرورة مُ  فقرٍ  عون، مثَل إبراهيم الذي كان غنًيا طوَّ يوجد أغنياء مُ  .[2ن ممقوًتاى يكو نَ قدَّ

شراك سارة زوجته في  ،واستضافته للغرعاء ،(. لم يشغله غناه عن التصاقه باهلل2: 13جًدا )تك  وا 
 خدمتهم.

 ض البعض إلى اآلتي:يتعرَّ  ،سيطر محبة المالإذ تُ  [:11-1. االستخدام السليم للثروة ]1
 [2بسبب السهر حًبا في المال ] الجسدتحطيم صحة  .أ

نخترع و نقف في عداوة مع أنفسنا، بهذا  [.1ة الكافية للنوم ]دَّ والحرمان من المُ المعاناة من القلق،  .ب
 ألنفسنا طاغية أكثر من قوة الطبيعة، يفقدنا راحة النوم.

للة المترفة غير دَ المُ  [. الحياة3] الرفاهية والمبالغة في األكلض البعض ألمراٍض جسدية بسبب يتعرَّ  .ج
 ن الفقر.ي  زَ قدَّسة الشاكرة تُ ى، والحياة المُ نَ المترفقة بالمحتاجين تهين الغ  

 [.8بة والمال نفسه ]طوَّ [، فيخسر اإلنسان الحياة المُ 5من القلب ]تطرد بر  هللا محبة المال  .د

 [.10ت الضيقة ]يسقط اإلنسان في التجارب متى حلَّ  .ه

 المحتاجين في الجماعة المقدسة )الكنيسة(.يفقد دوره في مساندة  .و

فات اإلنسان في كل المجاالت حتى في يرعط ابن سيراخ تصر   [:٣1-12. آداب المائدة ]2
 اشتراكه في وليمة بالحكمة الالئقة بإنسان هللا.

                                                 
1 St. Augustine: Sermon 361: 6. 
2 In Luc 16:19–31. 
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ما يشغل المؤمن أن يلتهب قلبه شوًقا  ، وأيًضا آداب المائدة.موضوع الثروة واستخدامها السليم جعال  يُ 
يمه الرب على الكثير في ق  ، فيُ أوكلت إليهيسلك بأمانة في الثروة التي فنحو المائدة السماوية؛ 

ليس كل ]( هكذا: 31-19: 1٦" )لو لعازر والغنيُيعل  ق القد  يس أمبروسيوس على مثل "السماويات. 
ًسا، وال كل غ  بالضرورة مُ  فقرٍ  عون، مثَل إبراهيم الذي كان غنًيا طوَّ يوجد أغنياء مُ  .[2ن ممقوًتاى يكو نَ قدَّ

شراك سارة زوجته في  ،واستضافته للغرعاء ،(. لم يشغله غناه عن التصاقه باهلل2: 13جًدا )تك  وا 
 خدمتهم.

 ض البعض إلى اآلتي:يتعرَّ  ،سيطر محبة المالإذ تُ  [:11-1. االستخدام السليم للثروة ]1
 [2بسبب السهر حًبا في المال ] الجسدتحطيم صحة  .أ

نخترع و نقف في عداوة مع أنفسنا، بهذا  [.1ة الكافية للنوم ]دَّ والحرمان من المُ المعاناة من القلق،  .ب
 ألنفسنا طاغية أكثر من قوة الطبيعة، يفقدنا راحة النوم.

للة المترفة غير دَ المُ  [. الحياة3] الرفاهية والمبالغة في األكلض البعض ألمراٍض جسدية بسبب يتعرَّ  .ج
 ن الفقر.ي  زَ قدَّسة الشاكرة تُ ى، والحياة المُ نَ المترفقة بالمحتاجين تهين الغ  

 [.8بة والمال نفسه ]طوَّ [، فيخسر اإلنسان الحياة المُ 5من القلب ]تطرد بر  هللا محبة المال  .د

 [.10ت الضيقة ]يسقط اإلنسان في التجارب متى حلَّ  .ه

 المحتاجين في الجماعة المقدسة )الكنيسة(.يفقد دوره في مساندة  .و

فات اإلنسان في كل المجاالت حتى في يرعط ابن سيراخ تصر   [:٣1-12. آداب المائدة ]2
 اشتراكه في وليمة بالحكمة الالئقة بإنسان هللا.
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عون م الكل، األطفال والشباب والبالغين والشيوخ، كيف يتمتَّ المائدة مدرسة رائعة خاللها يتعلَّ 
 : اآلتي الحضرة اإللهية وهم على المائدة، نذكر على سبيل المثالب
نما يش .أ  أثناء الطعام.  عر الكل أنهم في الحضرة اإللهيةليس فقط يبدأ األكل بعد الصالة، وا 

نما ر ُتعتبَ  .ب الوالئم فرصة رائعة ال ليستعرض اإلنسان زهده في الطعام أو مشاركة اآلخرين فيه، وا 
 عما في أعماقه من فرح الروح والشبع بالحضور اإللهي.ر طبيعًيا ب   عَ ليُ 

 تقديس الوقت حتى في لحظات األكل والشرب. تحقيق  .ج

 والينقل مب مجااًل رائًعا لتشكيل شخصيتهجلوس األطفال مع والديهم أثناء الوليمة أو في البيت ُيحسَ  .د
راعاة الغير فال يمأل حياة الشكر وعدم النهم وعدم االنشغال بالطعام، وم مفي صمٍت عن والديه

 طبقه أكثر مما سيأكله! 

عه، بل ز عينيه على كثرة الطعام أو تنو  ك   رَ يليق باإلنسان الحكيم أالَّ يُ  الشره أو النهم شر  عظيم. .ه
 على شبعه الداخلي وجمال أعماقه وصحة روحه أمام هللا والسماء.

.يأكل اإلنسان في أدٍب مما ُيقدَّ  .و  م له بتروٍ 

 ف عن األكل.أول من يتوقَّ  ن  كُ  .ز

 ال تمد يدك لألكل قبل اآلخرين. .ح

 .بسبب التخمة يحرم النهم اإلنسان من النوم الهادئ .ط

 الخمر، لئال تهلك. ب  ر  عدم المبالغة في شُ  .ي

 الُسكر يثير الغضب ويضيف جراحات للنفس. .ك

س: ]ليتنا نبتعد كل يقول القديس إكليمنضقه بمطالبك. ضاي  خ أحًدا وال تُ ع   وَ في مجلس الخمر ال تُ  .ل
، به تتطوَّ  ر مخاصمات شديدة والعداوات العائلية وقيام األعداء. البعد عن المزاح، فهو بداية السب 

 .[1رنعتقد أن العجرفة مرافقة للُسك  
ذا أكرهت على اإلكثار من األكل، فقُ  .م كانت توجد عادة [. 21م في وسط الوجبة وتقيأ فتستريح ]وا 

الرومان، متى كان الشخص مدعًوا ألكثر من وليمة، كان يقوم بعد الطعام رديئة منتشرة بين 
أال نفسه للوليمة التالية. رعما يعطي هنا نصيحة  د  ع  ويدخل إلى الحمام ويتقيأ الطعام، ومن ثم يُ 

، فيضطر الُمضيفالشديد ضغط الاضطر إلى اإلكثار من الطعام تحت ر من األكل، أما إذا ُيكث  
 .يحأن يتقيأ فيستر 
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 .1على قبره
ق عذراء عان  الخصي الذي يُ  [ يشبه20ى والخيرات الثمينة وال يستخدمها ]نَ يرى الثروة والغ  من 

ى والخيرات الثمينة وال نَ من يرى الثروة والغ  م ليتزوجها. هكذا يكون حال ال يقدر أن يتقدَّ  إذ، دويتنهَّ 
 يستخدمها.

الخارجية المحيطة به. فمن سعادة اإلنسان تنبع من داخله، ال من الظروف : الحياة السعيدة
 .[25-21] ال يتمتع بالسعادة ،يستسلم للحزن ويرتبك بأفكاره

 (٣1الثروة وآداب المائدة )سي 
، واآلن مؤمنوزنة في يد الكسيراخ في األصحاح السابق موضوع الصحة الجسدية ابن عالج 

ما يشغل المؤمن أن يلتهب قلبه شوًقا  ، وأيًضا آداب المائدة.موضوع الثروة واستخدامها السليم جعال  يُ 
يمه الرب على الكثير في ق  ، فيُ أوكلت إليهيسلك بأمانة في الثروة التي فنحو المائدة السماوية؛ 

ليس كل ]( هكذا: 31-19: 1٦" )لو لعازر والغنيُيعل  ق القد  يس أمبروسيوس على مثل "السماويات. 
ًسا، وال كل غ  بالضرورة مُ  فقرٍ  عون، مثَل إبراهيم الذي كان غنًيا طوَّ يوجد أغنياء مُ  .[2ن ممقوًتاى يكو نَ قدَّ

شراك سارة زوجته في  ،واستضافته للغرعاء ،(. لم يشغله غناه عن التصاقه باهلل2: 13جًدا )تك  وا 
 خدمتهم.

 ض البعض إلى اآلتي:يتعرَّ  ،سيطر محبة المالإذ تُ  [:11-1. االستخدام السليم للثروة ]1
 [2بسبب السهر حًبا في المال ] الجسدتحطيم صحة  .أ

نخترع و نقف في عداوة مع أنفسنا، بهذا  [.1ة الكافية للنوم ]دَّ والحرمان من المُ المعاناة من القلق،  .ب
 ألنفسنا طاغية أكثر من قوة الطبيعة، يفقدنا راحة النوم.

للة المترفة غير دَ المُ  [. الحياة3] الرفاهية والمبالغة في األكلض البعض ألمراٍض جسدية بسبب يتعرَّ  .ج
 ن الفقر.ي  زَ قدَّسة الشاكرة تُ ى، والحياة المُ نَ المترفقة بالمحتاجين تهين الغ  

 [.8بة والمال نفسه ]طوَّ [، فيخسر اإلنسان الحياة المُ 5من القلب ]تطرد بر  هللا محبة المال  .د

 [.10ت الضيقة ]يسقط اإلنسان في التجارب متى حلَّ  .ه

 المحتاجين في الجماعة المقدسة )الكنيسة(.يفقد دوره في مساندة  .و

فات اإلنسان في كل المجاالت حتى في يرعط ابن سيراخ تصر   [:٣1-12. آداب المائدة ]2
 اشتراكه في وليمة بالحكمة الالئقة بإنسان هللا.
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 تقديس الوقت حتى في لحظات األكل والشرب. تحقيق  .ج

 والينقل مب مجااًل رائًعا لتشكيل شخصيتهجلوس األطفال مع والديهم أثناء الوليمة أو في البيت ُيحسَ  .د
راعاة الغير فال يمأل حياة الشكر وعدم النهم وعدم االنشغال بالطعام، وم مفي صمٍت عن والديه

 طبقه أكثر مما سيأكله! 

عه، بل ز عينيه على كثرة الطعام أو تنو  ك   رَ يليق باإلنسان الحكيم أالَّ يُ  الشره أو النهم شر  عظيم. .ه
 على شبعه الداخلي وجمال أعماقه وصحة روحه أمام هللا والسماء.

.يأكل اإلنسان في أدٍب مما ُيقدَّ  .و  م له بتروٍ 

 ف عن األكل.أول من يتوقَّ  ن  كُ  .ز

 ال تمد يدك لألكل قبل اآلخرين. .ح

 .بسبب التخمة يحرم النهم اإلنسان من النوم الهادئ .ط

 الخمر، لئال تهلك. ب  ر  عدم المبالغة في شُ  .ي

 الُسكر يثير الغضب ويضيف جراحات للنفس. .ك

س: ]ليتنا نبتعد كل يقول القديس إكليمنضقه بمطالبك. ضاي  خ أحًدا وال تُ ع   وَ في مجلس الخمر ال تُ  .ل
، به تتطوَّ  ر مخاصمات شديدة والعداوات العائلية وقيام األعداء. البعد عن المزاح، فهو بداية السب 

 .[1رنعتقد أن العجرفة مرافقة للُسك  
ذا أكرهت على اإلكثار من األكل، فقُ  .م كانت توجد عادة [. 21م في وسط الوجبة وتقيأ فتستريح ]وا 

الرومان، متى كان الشخص مدعًوا ألكثر من وليمة، كان يقوم بعد الطعام رديئة منتشرة بين 
أال نفسه للوليمة التالية. رعما يعطي هنا نصيحة  د  ع  ويدخل إلى الحمام ويتقيأ الطعام، ومن ثم يُ 

، فيضطر الُمضيفالشديد ضغط الاضطر إلى اإلكثار من الطعام تحت ر من األكل، أما إذا ُيكث  
 .يحأن يتقيأ فيستر 

                                                 
1 Paedagogus, Chapter 7: 53. 
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 (٣2الحكمة في قيادة الموائد والحفالت )سي 
منطقة  فيل. انتشرت الوالئم يهتم هنا بسلوك قائد المائدة ودوره العملي بروح الحكمة والتعق  

، ش فيها قضايا على أعلى مستوى من األهمية والخطورةفلسطين بتأثير من اإلغريق ثم الرومان. ُتناقَ 
 ن كثيًرا. ر منها الرعيو حذَّ لذلك  ،وأحياًنا تنتهي بمنازعات

ر تكريًما عظيًما للشخص. متى ُأقيم قديًما كانت قيادة وليمة ُتعتبَ  :[٣-1قيادة المائدة ]. 1
م في تعامله بروح س  اإلنسان التقي رئيًسا على المائدة يضع في قلبه أنه كواحٍد من كل الحاضرين، يتَّ 

م. مراكزهم. إنه مدعو لكي يخدم الحاضرين ال أن ُيخدَ التواضع، واالهتمام بكل المدعوين أًيا كانت 
ه الحوار بين الحاضرين، ال في مزاٍح غير الئق، وال في جدية جافة. يليق أالَّ تدور ج   وَ يليق به أن يُ 

[. يليق أن تكون 2ج هو إكليل المائدة ]به  حوارات حادة بل مرحة مملوءة حًبا ونافعة. الحوار المُ 
 (، يسودها الموسيقى الهادئة ال الصخب.9: 19لوليمة عشاء الحمل )رؤ  الوليمة أيقونة حية

المائدة ليست مجااًل الستعراض بالغة اإلنسان أو حكمته أو  :[1٣-٤] الثرثرة في الحفالت. 2
ال وعملي. كثرة الكالم مهما كان موضوع [. اإليجاز في الكالم أثناء الطعام فعَّ 4مواهبه وقدراته ]

 .رائعة إلبراز الحب عملًيا الوليمة فرصة [.8ت الفكر، خاصة على مائدة الطعام ]ت   شَ الحديث يُ 
في السهر، حرًصا على صحة الشخص.  واإلفراطيلزم مراعاة تقديس الوقت، لذا ال يليق التباطؤ 

ة العائلة خاصة األطفال، أو على حساب سرَّ ومن جانب آخر يليق أالَّ تكون الوليمة على حساب مَ 
 [.11الشخص في حجرته الخاصة. الترفيه في البيت أفضل من السهر في الحفالت ]عبادة 
ر إليه ك   بَ (، كل من يُ 2: ٦5يمد هللا يده طوال النهار إلينا )إش  :[2٤-1٤] ل والتمييزالتعقُّ . ٣

 ،حب الذين يحبوننيأُ نا م له الباكورة، فَينال رضاه. "أد   قَ [، إذ يُ 14طلبه يجده ] يويسعى بجدية ف
 (17: 8أم ) "لي يجدوننيإوالذين يبكرون 

ته سيراخ بالمخافة اإللهية التي تهب رضا الرب  ومسرَّ  ابن في تسلسل رائع ورعط عجيب يبدأ
ر، األمر الذي ع بعذوبة الشريعة واالمتالء بها دون تعث  [، أما ثمر ذلك فشوق المؤمن للتمت  14بأوالده ]

ل، خائف الرب إلى أعماق جديدة، فيكتشف جمال التمييز والتعق  [. بهذا يدخل 15يسقط فيه المرائي ]
 [1٦س أعمال البر  خالل النعمة اإللهية كنوٍر يشرق من أعماقه ]مار  ويُ 

ر نتذكَّ ل [.17] المستهتر فيتجاهل ذلك الخاطئاإلنسان الحكيم يهتم بإصالح نفسه على الدوام، أما 
" )ا كل شيء، تمسَّ وصية الرسول: "ال تحتقروا النبوات؛ امتحنو   1كوا بالحسن. امتنعوا عن كل شبه شر 

: "هادمين ظنوًنا وكل علوٍ  يرتفع ضد معرفة هللا، ومستأسرين كل فكٍر إلى هقولو (. 21-20: 5تس 
وصايا أو يساهم في إتمامها أو الق مع ف  رنا أن نفعل شيًئا يتَّ إن ُأم  ف(. 5: 10كو  2طاعة المسيح" )
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ق المكتوب: "محتملين بعضكم بعًضا ق   حَ بغيرة واهتمام حسب إرادة هللا، ونُ  هلبَ ق  أن نَ يسند النفس، يلزمنا 
 قول ررنا أن نفعل شيًئا ضد وصايا الرب، نتذكَّ أما إذا ُأم   (.20: 4في المحبة التي للمسيح" )أف 

  (.5: 10تعرف صوت الغرعاء" )يو ال : "أما الغريب فال تتبعه، بل تهرب منه، ألنها عن خرافه الرب
يلزمه أن يسلك بحذٍر لئال توجد عثرات خفية . و ب الطرق المملوءة بالعثراتاإلنسان الحكيم يتجنَّ 

[20-21.] 

 القسم الرابع
 الصالة

[٤٣-٣٣] 
 1الصالة

نما كان يُ لم يتحدَّ  ي من أجلهم في مسمٍع منهم، كما ل   َص ث يشوع بن سيراخ إلى تالميذه فحسب، وا 
هلل، إذ تتطلع إلى  ام تكريمً د   قَ صلواته حديث مشترك بينه وعين هللا. وهي تُ عض صلواته عنهم. ل بسجَّ 

تحمل حًبا للبشرية. الرغبة في الصالة، وروح الصالة هما عطية من  رعايته اإللهية لكل البشر، كما
 تجًها نحوه. الزمنية، مُ ًيا عن كل ارتباك باألمور تخل   هللا. من يرغب في الصالة يقف في حضرة هللا مُ 

 م ابن سيراخ خمسة أشكال للصالة متكاملة مًعا: د   قَ يُ 
 (.35: 39؛ 1: 23العبادة هلل الذي يستحق التسبيح )سي  .1

 (.17، 1: 3٦التوبة واالعتراف بالخطايا التي نسقط فيها بمعرفة أو بغير معرفة )سي  .2
 (.1: 51الشكر هلل من أجل نعمته اإللهية وعركاته )سي  .3

قامة ملكوته في إشباعنطلب  إذ الطلبة، .4  (.22، 17: 51، ويهبنا الحكمة )سي نااحتياجاتنا وا 

 .ي باسم البشرية كلهال   َص أن يُ يجب ه بضعفالمؤمن الشفاعة: مع شعور  .5

الثانية )سي ، (٦: 23 – 27: 22لصالة األولى )سي منها ا ضم السفر الكثير من الصلوات:
-1: 51الخامسة )سي ، (24-22: 50الرابعة )سي ، (35-12: 39الثالثة )سي ، (1-22: 3٦
 (.30-13: 51السادسة )سي و  (12

 (٣٣)سي  ب كل إنسانناس  الحكمة والتدبير بما ي  
                                                 
1 J. Liesen & L.W. Manhardt: Wisdom, Steubeniville, O: Emmaus Road Publishing, Chapter 21, Sirach 
33-43. 
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ق المكتوب: "محتملين بعضكم بعًضا ق   حَ بغيرة واهتمام حسب إرادة هللا، ونُ  هلبَ ق  أن نَ يسند النفس، يلزمنا 
 قول ررنا أن نفعل شيًئا ضد وصايا الرب، نتذكَّ أما إذا ُأم   (.20: 4في المحبة التي للمسيح" )أف 

  (.5: 10تعرف صوت الغرعاء" )يو ال : "أما الغريب فال تتبعه، بل تهرب منه، ألنها عن خرافه الرب
يلزمه أن يسلك بحذٍر لئال توجد عثرات خفية . و ب الطرق المملوءة بالعثراتاإلنسان الحكيم يتجنَّ 

[20-21.] 

 القسم الرابع
 الصالة

[٤٣-٣٣] 
 1الصالة

نما كان يُ لم يتحدَّ  ي من أجلهم في مسمٍع منهم، كما ل   َص ث يشوع بن سيراخ إلى تالميذه فحسب، وا 
هلل، إذ تتطلع إلى  ام تكريمً د   قَ صلواته حديث مشترك بينه وعين هللا. وهي تُ عض صلواته عنهم. ل بسجَّ 

تحمل حًبا للبشرية. الرغبة في الصالة، وروح الصالة هما عطية من  رعايته اإللهية لكل البشر، كما
 تجًها نحوه. الزمنية، مُ ًيا عن كل ارتباك باألمور تخل   هللا. من يرغب في الصالة يقف في حضرة هللا مُ 

 م ابن سيراخ خمسة أشكال للصالة متكاملة مًعا: د   قَ يُ 
 (.35: 39؛ 1: 23العبادة هلل الذي يستحق التسبيح )سي  .1

 (.17، 1: 3٦التوبة واالعتراف بالخطايا التي نسقط فيها بمعرفة أو بغير معرفة )سي  .2
 (.1: 51الشكر هلل من أجل نعمته اإللهية وعركاته )سي  .3

قامة ملكوته في إشباعنطلب  إذ الطلبة، .4  (.22، 17: 51، ويهبنا الحكمة )سي نااحتياجاتنا وا 

 .ي باسم البشرية كلهال   َص أن يُ يجب ه بضعفالمؤمن الشفاعة: مع شعور  .5

الثانية )سي ، (٦: 23 – 27: 22لصالة األولى )سي منها ا ضم السفر الكثير من الصلوات:
-1: 51الخامسة )سي ، (24-22: 50الرابعة )سي ، (35-12: 39الثالثة )سي ، (1-22: 3٦
 (.30-13: 51السادسة )سي و  (12

 (٣٣)سي  ب كل إنسانناس  الحكمة والتدبير بما ي  
                                                 
1 J. Liesen & L.W. Manhardt: Wisdom, Steubeniville, O: Emmaus Road Publishing, Chapter 21, Sirach 
33-43. 

4٦ 

 

 (٣2الحكمة في قيادة الموائد والحفالت )سي 
منطقة  فيل. انتشرت الوالئم يهتم هنا بسلوك قائد المائدة ودوره العملي بروح الحكمة والتعق  

، ش فيها قضايا على أعلى مستوى من األهمية والخطورةفلسطين بتأثير من اإلغريق ثم الرومان. ُتناقَ 
 ن كثيًرا. ر منها الرعيو حذَّ لذلك  ،وأحياًنا تنتهي بمنازعات

ر تكريًما عظيًما للشخص. متى ُأقيم قديًما كانت قيادة وليمة ُتعتبَ  :[٣-1قيادة المائدة ]. 1
م في تعامله بروح س  اإلنسان التقي رئيًسا على المائدة يضع في قلبه أنه كواحٍد من كل الحاضرين، يتَّ 

م. مراكزهم. إنه مدعو لكي يخدم الحاضرين ال أن ُيخدَ التواضع، واالهتمام بكل المدعوين أًيا كانت 
ه الحوار بين الحاضرين، ال في مزاٍح غير الئق، وال في جدية جافة. يليق أالَّ تدور ج   وَ يليق به أن يُ 

[. يليق أن تكون 2ج هو إكليل المائدة ]به  حوارات حادة بل مرحة مملوءة حًبا ونافعة. الحوار المُ 
 (، يسودها الموسيقى الهادئة ال الصخب.9: 19لوليمة عشاء الحمل )رؤ  الوليمة أيقونة حية

المائدة ليست مجااًل الستعراض بالغة اإلنسان أو حكمته أو  :[1٣-٤] الثرثرة في الحفالت. 2
ال وعملي. كثرة الكالم مهما كان موضوع [. اإليجاز في الكالم أثناء الطعام فعَّ 4مواهبه وقدراته ]

 .رائعة إلبراز الحب عملًيا الوليمة فرصة [.8ت الفكر، خاصة على مائدة الطعام ]ت   شَ الحديث يُ 
في السهر، حرًصا على صحة الشخص.  واإلفراطيلزم مراعاة تقديس الوقت، لذا ال يليق التباطؤ 

ة العائلة خاصة األطفال، أو على حساب سرَّ ومن جانب آخر يليق أالَّ تكون الوليمة على حساب مَ 
 [.11الشخص في حجرته الخاصة. الترفيه في البيت أفضل من السهر في الحفالت ]عبادة 
ر إليه ك   بَ (، كل من يُ 2: ٦5يمد هللا يده طوال النهار إلينا )إش  :[2٤-1٤] ل والتمييزالتعقُّ . ٣

 ،حب الذين يحبوننيأُ نا م له الباكورة، فَينال رضاه. "أد   قَ [، إذ يُ 14طلبه يجده ] يويسعى بجدية ف
 (17: 8أم ) "لي يجدوننيإوالذين يبكرون 

ته سيراخ بالمخافة اإللهية التي تهب رضا الرب  ومسرَّ  ابن في تسلسل رائع ورعط عجيب يبدأ
ر، األمر الذي ع بعذوبة الشريعة واالمتالء بها دون تعث  [، أما ثمر ذلك فشوق المؤمن للتمت  14بأوالده ]

ل، خائف الرب إلى أعماق جديدة، فيكتشف جمال التمييز والتعق  [. بهذا يدخل 15يسقط فيه المرائي ]
 [1٦س أعمال البر  خالل النعمة اإللهية كنوٍر يشرق من أعماقه ]مار  ويُ 

ر نتذكَّ ل [.17] المستهتر فيتجاهل ذلك الخاطئاإلنسان الحكيم يهتم بإصالح نفسه على الدوام، أما 
" )ا كل شيء، تمسَّ وصية الرسول: "ال تحتقروا النبوات؛ امتحنو   1كوا بالحسن. امتنعوا عن كل شبه شر 

: "هادمين ظنوًنا وكل علوٍ  يرتفع ضد معرفة هللا، ومستأسرين كل فكٍر إلى هقولو (. 21-20: 5تس 
وصايا أو يساهم في إتمامها أو الق مع ف  رنا أن نفعل شيًئا يتَّ إن ُأم  ف(. 5: 10كو  2طاعة المسيح" )
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ق المكتوب: "محتملين بعضكم بعًضا ق   حَ بغيرة واهتمام حسب إرادة هللا، ونُ  هلبَ ق  أن نَ يسند النفس، يلزمنا 
 قول ررنا أن نفعل شيًئا ضد وصايا الرب، نتذكَّ أما إذا ُأم   (.20: 4في المحبة التي للمسيح" )أف 

  (.5: 10تعرف صوت الغرعاء" )يو ال : "أما الغريب فال تتبعه، بل تهرب منه، ألنها عن خرافه الرب
يلزمه أن يسلك بحذٍر لئال توجد عثرات خفية . و ب الطرق المملوءة بالعثراتاإلنسان الحكيم يتجنَّ 

[20-21.] 

 القسم الرابع
 الصالة

[٤٣-٣٣] 
 1الصالة

نما كان يُ لم يتحدَّ  ي من أجلهم في مسمٍع منهم، كما ل   َص ث يشوع بن سيراخ إلى تالميذه فحسب، وا 
هلل، إذ تتطلع إلى  ام تكريمً د   قَ صلواته حديث مشترك بينه وعين هللا. وهي تُ عض صلواته عنهم. ل بسجَّ 

تحمل حًبا للبشرية. الرغبة في الصالة، وروح الصالة هما عطية من  رعايته اإللهية لكل البشر، كما
 تجًها نحوه. الزمنية، مُ ًيا عن كل ارتباك باألمور تخل   هللا. من يرغب في الصالة يقف في حضرة هللا مُ 

 م ابن سيراخ خمسة أشكال للصالة متكاملة مًعا: د   قَ يُ 
 (.35: 39؛ 1: 23العبادة هلل الذي يستحق التسبيح )سي  .1

 (.17، 1: 3٦التوبة واالعتراف بالخطايا التي نسقط فيها بمعرفة أو بغير معرفة )سي  .2
 (.1: 51الشكر هلل من أجل نعمته اإللهية وعركاته )سي  .3

قامة ملكوته في إشباعنطلب  إذ الطلبة، .4  (.22، 17: 51، ويهبنا الحكمة )سي نااحتياجاتنا وا 

 .ي باسم البشرية كلهال   َص أن يُ يجب ه بضعفالمؤمن الشفاعة: مع شعور  .5

الثانية )سي ، (٦: 23 – 27: 22لصالة األولى )سي منها ا ضم السفر الكثير من الصلوات:
-1: 51الخامسة )سي ، (24-22: 50الرابعة )سي ، (35-12: 39الثالثة )سي ، (1-22: 3٦
 (.30-13: 51السادسة )سي و  (12

 (٣٣)سي  ب كل إنسانناس  الحكمة والتدبير بما ي  
                                                 
1 J. Liesen & L.W. Manhardt: Wisdom, Steubeniville, O: Emmaus Road Publishing, Chapter 21, Sirach 
33-43. 
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تكشف نعمة هللا عن حكمته ورعايته للعالم، لكي ما تأتي به إلى ملكوت هللا، ولهذا يليق بخائف 
 وخطة هللا على مستوى أبدي. ف على رسالته ودوره في الحياةأن يتعرَّ  الرب   

ك أنه در  خائف هللا في مركٍز فريٍد، يُ  [:6-1. بين خائف الرب الرزين واألحمق الخفيف ]1
رائي في [. أما المُ 1التجارب إلى أمجاٍد أبدية ]له ل و   حَ محبوب الرب، ال يخاٍف من التجارب، فإن هللا يُ 

 ].2وسط عاصفة خطيرة ]ه قارًعا صغيًرا في شب  فيُ  ،حفظ الوصية اإللهية
دخل ي [.3ن له أسراره اإللهية ]عل  ًبا، ألن هللا يُ طوَّ اإللهية، ويحسب نفسه مُ  الوعودفي الحكيم يثق 

ع بأعظم لحظات عمره، إذ يقف يتمتَّ لالداخلية  هيستجمع كل طاقاتو  ؛في حواٍر صريٍح مع هللا الحكيم
وال يعرف إلى أين  ،اة ال يتلمس الطريق الحقفي دوامة الحيفيعيش األحمق أما  [.4أمام محبوبه ]

هها، ال ج   وَ ، ليس من قائد حكيم يُ قله يشبه عرعة صغيرة خفيفةيذهب، يدور حول نفسه كل حياته. ع
الذي يسخر  حمقاأل [.5ك طريق االستقامة الذي يقود إلى السماء، بل يبقى في ارتباٍك وعلبلٍة ]در  يُ 

 [.٦جة ]زع  ي أصواًتا مُ عط  بصديقه مثل فحل خيل يصهل تحت كل من يركبه، يُ 
، غير أن السنة كلها مصدر استنارتها الشمسأيام  [:1٣-7. الحكيم والحاجة إلى نعمة هللا ]2

شمس البر  . هكذا من محبة البعض هابعضز هذه األيام عن سة ومواسم وأعياد، تتميَّ دَّ قَ هللا عيَّن أياًما مُ 
 [. 8-7ه اإللهي، يهبنا أياًما خاصة مثل اآلحاد واألعياد الشهرية والسنوية ]ير كل أيام حياتنا ببر   ن  أن يُ 

د فينا د   جَ ع بالفرح الدائم، كما أقامت مناسبات تُ تدعونا الكنيسة أن تكون كل أيامنا للرب، فنتمتَّ 
ل حياتنا إلى تذكار أعمال هللا الخالصية، وتُ   [.9ح دائم ]فر  عيٍد مُ حو  

وهب هللا كل إنساٍن مواهب وقدرات متنوعة حتى يعيش الكل مًعا، كل واحٍد يكمل اآلخر. هذا 
 [.12-11ب البشرية جمااًل وحًبا وتواضًعا؛ كل شخٍص يحتاج إلى أخيه ]التنوع ُيكس  

: 45بشر )راجع إش ٍب للح  يدعونا الكتاب المقدس إلى الخضوع إلرادة خالقنا لنختبر عمله فينا كمُ 
اف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة ز أم ليس للخ(. ويقول الرسول: "٦: 18؛ إر 7: ٦4؛ 9

ك أننا خزف من األرض. در  (. ومن جانبنا يليق بنا أن نُ 21: 9" )رو واحدة إناًء للكرامة وآخر للهوان؟
 [13دان؟ ]هل يقول الطين لجابله: ماذا تصنع؟ أو يقول: عملك ليس له يَ 

متوسط  ع  ض  ليس من وَ حياة اإلنسان إما خير أو شر، خاطئ أو بار؛  [:15-1٤مقابالت ]. ٣
ض وَ يرى القديس أغسطينوس في هذه العبارة كشف عن غاية السفر، وهو تقديم الخير ع   بين االثنين.

، والحياة ع    .1كي يصير تقًيا الخاطئع اإلنسان إلى أعمال العلي  في ض الموت، فيتطلَّ وَ الشر 
حسب نفسه يابن سيراخ بحكمته، بل يفتخر  [:19-16م يلتقط وراء القطافين ]ل   ع  . الكاتب الم  ٤
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ه مثل راعوث الفتاة األممية التي كانت تجمع السنابل وراء الحصادين إنكمن يلتقط وراء القطافين. 
السنبلة اإللهية واهبة الحياة والشبع ة ليسوع المسيح، باهتماٍم وجهاٍد في غير رخاوة، فصارت جدَّ 

 والمجد لمؤمنيه من كل الشعوب واألمم واأللسنة.

ي الفرصة ألبنائه وزوجته أن عط  األب الحكيم يُ  [:2٤-20! ]. ال تكن تحت وصاية أحد  5
مهم كل شيء ل   سَ صالحهم كما لصالحه، بروح الحكمة ال يُ فمن يشتركوا معه في تدبير أعمال األسرة. 

، وال بسبب كثرة المال ض األبناء لالنحرافحتى ال يتعرَّ  . ليكن سخًيا معهم لكن باعتدال،حياته أثناء
 .ويجد نفسه محتاًجا أن يطلب منهم مما أعطاه لهم ض الشخص نفسه ألزمة لسبٍب مايتعرَّ 

( كأٍخ، ه)أو خادم هعبد ويتعامل مع [:٣٣-25ب دوره ومواهبه ]ناس  بما ي   م كل إنسان  ق  . لي  6
 بثالثة أمور:  ه أن يهتميلزمف
 ه جائًعا، أو محروًما من الطعام.خادم تقديم العلف أو الخبز، فال يترك .أ

 من جانب السيد. عنفٍ ك حدوده دون در  ، فيُ ب   م منها ممارسة الحزم مع الحُ العصا، وُيفهَ  .ب

د، والتهاون معه قد يدفعه ب عنًفا قد يدفعه إلى التمر  العمل باعتدال، فإلزامه بما فوق طاقته ُيحسَ  .ج
 للكسل، وهذا ليس لصالحه روحًيا وجسدًيا واجتماعًيا.

 (٣٤األحالم المخادعة والتقدمات المرفوضة )سي 
 ج هذا األصحاح ثالثة مواضيع، وهي: عال  يُ 

ل بَ من ق   كان قدماء اليونانيين غالًبا ما يفكرون في األحالم كرسائلٍ  :[8-1] . األحالم الباطلة1
لهة. أما بالنسبة لليهود فوردت أحالم في العهد القديم تحمل رسائل من هللا، كما ورد تحذيرات من اآل

وفي العهد الجديد رأى يوسف النجار حلمين أحدهما للهروب إلى مصر  عة.خاد  األحالم الباطلة المُ 
 مع الطفل يسوع وأمه، والثاني خاص بالرجوع من مصر.

 مصادر األحالم:
 الت.غالًبا ما تكون انعكاًسا لما في داخل اإلنسان لمشاهد وأحداث وتخي   أ.

 جة هي ثمرة اضطرابات في المعدة أو النوم في وضٍع غير مريح.زع  ب. بعض األحالم المُ 

 ج. ثمرة انشغال اإلنسان الشديد ألمٍر ما طول النهار، خاصة في فترة ما قبل النوم مباشرة.

 رها.ولم يعد يتذكَّ  تهلو طف فيداث أو تصرفات للشخص أحياًنا تعكس بعض أحد. 

 بعض األحالم هي خداعات عدو الخير لإلنسان كي تضلله.ه. 

ال تمنع الشريعة االنتفاع من خبرة اآلخرين. فهي  :[12-9]  . الخبرات العملية وفائدة األسفار2
ع بروح تحث المؤمن على االلتجاء إلى هللا بتقوى. بهذا ينتفع المؤمن من األسفار الكثيرة، إذ يتمتَّ 
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ع بروح تحث المؤمن على االلتجاء إلى هللا بتقوى. بهذا ينتفع المؤمن من األسفار الكثيرة، إذ يتمتَّ 
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ن عن إرادته ومشورته بوسائل كثيرة عل  زه مما هو باطل. هللا قادر أن يُ ي   مَ ويُ  ،التمييز، فيدرك ما هو حق
م من خبرة اآلخرين، مما يستلزم السفر سيراخ للتعل   بنا سوا له. مع تقديرذين تقدَّ منها األسفار لل

م [. قدَّ 12الذي أنقذه كما من الموت ] للتالقي مع ثقافات وخبرات متباينة، غير أنه وثق في الرب   
 وال يخاف أحًدا. صه ويرعاه، فال يرتعب من شيءٍ ل   خَ خبرته العملية في ثقته باهلل الذي يُ 

 ث عن مخافة الرب وعملها في حياة المؤمن:يتحدَّ  [:17-1٣] . مخافة الرب ميناء األمان٣
 [.13أ. مخافة الرب تهب الحياة للروح التي تقتلها الخطية ]

 [.15-14ي، فال تخاف شيًئا وال تفزع ]ب. مخافة الرب تهب روح التحد   

 [.1٦هم من كل خطٍر ]يه تحفظب   ح  ج. مخافة الرب تكشف لنا أن عيني الرب نحو مُ 

 [.17مخافة الرب تسمو بالنفس وتهبها البصيرة الداخلية والشفاء والحياة والبركة ]د. 

سيراخ وحده بالحديث بن ايهتم  ،من بين كل أسفار الحكمة :[26-18] . العبادة المرفوضة٣
: 2) بخدمة الرب    هاهتماممنذ بداية السفر . أعلن الكاتب والعبادة المرفوضة عن عبادة هللا الحقيقية

ترتبط بالحياة الداخلية للمؤمن، وهي  هي الحياة الحقيقية لإلنسان. خدمة الرب  يرى ابن سيراخ أن (. 1
، 18] ال روح فيه مثل إشعياء النبي أن العبادة وتقديم الذبائح يمكن ممارستها بحرفٍ سيراخ بن ايدرك 

؛ التوق   ر  . فال ُيسَ [20   .ة مع الرب   حرف دون نقاوة القلب فيه استخفاف بالشركة الحيَّ ف عند البها الرب 
 :أمثلة للعبادة والتقدمات غير المقبولة لدى الرب  سيراخ بن اي عط  يُ 

ث كثيًرا عن تحدَّ  من المالحظ أن لوقا البشير اًل بقلبه عن إخوته.نعز  مُ  م إلى الرب   من يتقدَّ أ. 
هللا الصالة رائحة رضا. لذلك  العملي وعمل الرحمة والحنو، يشتم  أيًضا عن الصدقة. فبالحب و الصالة 

 .(24، 23: 5)مت  رنا الرب  من تقديم ذبائح على المذبح قبل مصالحتنا مع إخوتناحذَّ 
 [24ي وآخر يلعن، فأيهما يستجيب الرب لصوته؟ ]ل   َص إن كان واحد يُ فاق: ب. عدم االت   

 [25؟ ]المنفعةن بعد لمس الميت، ثم عاد فلمسه، فما ن اغتسل إنساج. الرجوع إلى الخطية: إ
 [2٦ثم يعود يرتكب نفس الخطايا، وماذا ينفعه تواضعه؟ ] الذي يصوم عن خطاياه، د.

 (٣5العبادة المقبولة وحنو هللا بال محاباة )سي 
 ة ليؤكد وحدتها مع السلوك المقدس:سيراخ في الحديث عن العبادابن يستمر 

م اليهود في فترة السبي البابلي من تقديم ذبائح حيوانية، إذ ُحر  [: 10-1. الذبائح المقبولة ]1
ًرا. فأدرك بعض اليهود ما أنذرهم به إشعياء النبي وغيره من أنبياء القرن الثامن ق.م، كان الهيكل ُمدمَّ 

لرحمة واإليمان" )مت أن هللا يطلب ما هو أكثر من حفظ الطقس الخارجي؛ "أثقل الناموس الحق وا
كل، كما يظهر بوضوح في األصحاح ًضا للطقوس الخاصة بالهيعار  سيراخ مُ  ابن (. لم يكن23: 23
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[ وخدمة 8[ والعشور ]7[ وتقديم البكور ]٦في هذا األصحاح بذبيحة البار ]وُيطال ب ، بل العشرين
 .الرب   م حرفًيا لكن بنقاوة قلب واستقامة الحياة في [، ُتقدَّ 11] الرب   

من يحفظ  ىذبائح وتقدمات روحية. فرأأيًضا م د   قَ جاء سفر ابن سيراخ يدعو كل مؤمن أن يُ 
[، ومن 2] تقدمة قربان خبز فاخرم د   قَ س إحساًنا لمحتاٍج يُ مار  [، ومن يُ 1] ذبيحة سالمةم د   قَ الوصايا يُ 

[. هكذا لم 2هللا بها ] ر  ُيسَ  ذبيحة كفارةم د   قَ [. ومن يعتزل الشر يُ 2هلل ] ذبيحة شكرم صدقة يذبح د   قَ يُ 
نما يرعط بينها وعين دور المؤمنين  ابن يتجاهل سيراخ خدمة الهيكل التي يقوم بها الكهنة والالويون، وا 

 موا ذبائح وتقدمات في حياتهم اليومية في حضرة الرب.د   قَ أن يُ 
 (،1)ال  قةحرَ كمُ  سة للرب   رَّ كَ حياتك مُ م كل د   قَ عاجًزا عن أن تُ  إن كنتَ نوس يالعالمة أوريجيقول 

 انقطاعصارًخا هلل أن يسكب فيك زيت رحمته بال  ،أو فطير ًسا له كقرعان دقيقٍ قدَّ م عملك اليومي مُ فقد   
 م صدقة، يكون كمن يذبح ذبيحة شكر.د   قَ ومن يُ  .(2)ال  حتى ال يلهيك العالم عن أبديتك

ير قديسين، نحمل أيقونة إلهنا. فهو ليس محتاًجا إلى غاية عبادتنا وشركتنا مع القدوس أن نص
في كثرة التقدمات، بل في نقاوة قلوعنا  تأ للمجد األبدي. فمسر ته ليسونتهيَّ  ،هتقدمات، بل أن نحمل برَّ 

ر الرسول العبارة: "أما البار ر   كَ بشركة األمجاد األبدية. يُ  حيث نتمتَّعن في يوم الرب العظيم التي ُتعلَ 
 (.38: 10؛ عب 11: 3؛ غل 17: 1فباإليمان يحيا" )رو 

، أما )في الهيكل( عشور إيراداتهم هلل)مملكة الجنوب( : "قد س يهوذا القديس ايرنياؤسيقول 
 بالنسبة لمن قبلوا الحرية )في المسيح( فيضعون كل ما لديهم لحساب المسيح".

سيراخ هو تقديم الذبائح والتقدمات كرشوة  ابنر منه ذ   حَ ما يُ [: 2٤-11. ليس عند هللا محاباة ]2
ك أن هللا يسمع لصالة الفقير در  يليق باإلنسان الظالم أن يُ  [.13، فإن هللا ليس عنده محاباة ]للرب   

ر عن مرارة شعب هللا وهم ب   عَ [ رعما تُ 24-17[. العبارات الواردة في هذا األصحاح ]15-13والمظلوم ]
ي في نهاية القرن الثالث ق.م. صلوات الفقير هي طلبة إسرائيل لرد ما تحت الحكم الهيليني/السريان

تعاني منه من مضايقيها. صارت هذه الصالة بدورها طلبة من أجل إرسال المسيَّا. مثل هذه الصالة 
 سيراخ في األصحاح التالي.ابن ردها يو 

وممن ال  ،ل رشوة ممن يتجاهل الحقبَ ق  ال يَ  إنه[. 11ذبيحة ظلم ] له مد   قَ  رشوة، وال تُ م هللد   قَ ال تُ 
 كما ال يحابي الوجوه. ،س الحب بل الظلممار  يُ 

ما هو ارتباط العبادة المقبولة بالرشوة؟ يظن البعض أن بمساهمتهم في دور العبادة أو بعطائهم 
مون رشوة هللتوبة ورجوع إلى هللا، وكأنهم صدقة ينالون الغفران عن خطاياهم بدون   .ُيقد  

ٍع عن المظلومين، وراٍع للمحتاجين والمتألمين، ال يحابي داف  ٍب لأليتام، وقاٍض لألرامل، ومُ الرب كأ
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يعطي  نه الإ (.19: 34؛ أي 17: 10ي الوجوه )تث حاب  بإخوتهم. إنه ال يُ  قون  يترفَّ األغنياء الذين ال
والكسالن، كما ال يسند من يحسب نفسه مظلوًما إن كان بسبب  الشخص غير الراغب في العمل

 إهماله وتراخيه.
(. 15: 14إذ خدم موسى الرب بأمانة، استجاب الرب لصرخات قلبه قبل أن يصرخ بفمه )خر 

 [.: ]إن هللا يسمع صرخات القديسين الصامتة بالروح القدسالعالمة أوريجينوسقال 
م العشار صالة متواضعة. ي صالة متشامخة، بينما بكلماٍت قليلٍة قدَّ م الفريسلٍة قدَّ طوَّ بكلماٍت مُ 

 ت حتى عرش هللا، ألن هللا ينصت إلى كلمات المتواضعين.رَ بَ ت، والثانية عَ َض األولى ُرف  
ة فوق حدود الزمن حين يظهر متدَّ الحياة الملكوتي ة التي نعيشها هنا هي عرعون للحياة الخالدة المُ 

ي كل واحد حسب عمله. إن كان اإليمان هو أساس الملكوت جاز  الملك مع مالئكته ليُ السي د المسيح 
 كل واحد حسب عمله". " ايً د األكاليل األبدي ة م لنا السي   د   قَ "عملًيا" حتى يُ  إال أنه يلزم أن يكون 

 (٣6صالة ألجل الخالص )سي 
فأنذرهم به إرميا النبي وغيره من أنبياء  ما سبقإذ ختم األصحاح السابق باكتشاف بعض اليهود 

ما قبل السبي، أن ما يمارسونه من عبادة في الهيكل بحرفية قاتلة دون رجوع القلب إلى هللا، غير 
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، وقد عوا بمخافة الرب   مة لحساب األمم كي يتمتَّ دَّ قَ ، هي صالة مُ 4-1القديس أغسطينوس أن العبارات 

 ق ذلك بمجيء كلمة هللا المتجسد.تحقَّ 

حدث كما في أيام موسى النبي،  [.3ست فينا أمامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا ]كما تقدَّ 
واآلن لتظهر هذه القوة مرة أخرى حتى ال تطمع فيهم أمة شريرة ويقولون إن إلههم نسيهم. إن الغرض 

نما االستنارة لمعرفة الرب. إنها طلبة ألجل خالص األمم. ي َتهم لَ  من تأديب األمم ليس االنتقام، وا 
 ون عن أوثانهم!يرجعهم تَ ي  ، لَ يعرفون الطريق الحقيقي

[. يقول القديس أغسطينوس: ]هذه النبوة 4ليعرفوك كما نعرفك نحن، وأن ال إله إال أنت يا رب ]
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 .[ عندما نسمع عن غضب هللا1قت في المسيح يسوع كما نرى في قالب اشتياق بروح الصالة، قد تحقَّ 
، ال يحمل روح االنتقام، بل يغضب على الشر    ب  الكلي  الحُ  أن هللا اك[ يليق بنا إدر ٦وسخطه ]

 ويشتاق إلى تطهير الخطاة وتقديسهم.
ل الزمن [. طلب ابن سيراخ أن يتعجَّ 7ن الشعب أعمالك القديرة ]عل  ل الزمان، واذكر َقَسمك، وليُ عج  

نفس الوقت جاءت صالة ابن سيراخ ن أعماله القديرة خالل الصليب. وفي عل  وعوده، ويُ  ق هللاق   حَ ليُ 
عه بالرجاء في خالص األمم من في ذلك الوقت، مع تمت   يه شعب هللاعان  ر عن مرارة نفسه لما يُ ب   عَ تُ 

 بهم بسبب عدم إيمانهم. الفساد الذي حلَّ 
بمذاقه  ر  قه الحكيم، فُيسَ روح التمييز أشبه بطعاٍم يتذوَّ  :[20-18] الحاجة إلى روح التمييز. 2

داخله  ي عذوبة لإلنسان في كل ظرف يعيش فيه، يشعر كأن العذوبة التي تمس  عط  [. إنه يُ 18]
 فريدة، لم يسبق له أن اختبر عذوبة مثلها. يصعب على اإلنسان أن يعطي تعريًفا للعذوبة. وهي تمس  

الذي ينطقه بلسانه، زان الكالم ي   مَ ز األطعمة، وقلبه وأذنه يُ ي   مَ طعامه وشرابه وكلماته. حلق اإلنسان يُ 
 (. 11: 12ز األقوال كما أن الحنك يستطعم طعامه" )أي ي   مَ وكما قيل: "األذن تُ 

ز الكالم الصالح الالئق من الكالم الرديء غير الالئق. لذا يليق ي   مَ ع بقلٍب يُ اإلنسان الحكيم يتمتَّ 
 يفحصه عقله وقلبه. ع في اإلجابة أو في التعليق على أمٍر ما قبل أنباإلنسان عدم التسر  

قديًما لم يكن للمرأة فرصة اختيار الزوج،  :[27-21]الفاضلة  روح التمييز واختيار الزوجة. ٣
ن ُوج   ن بحرية الرجل الختيار قارَ فهي ال تُ  ،(78-1: 24ت كما حدث مع رفقة زوجة إسحق )تك دَ وا 
ج من كان لسانها لطيًفا من يتزوَّ ب طو   ر الشباب لئال يختاروا زوجة شريرة، يُ بقدر ما حذَّ  زوجته.

 [.23رجلها أنه ليس كسائر البشر، ألنه يعيش كما مع مالٍك من السماء ]يشعر مة بالوداعة، س  تَّ ومُ 
 ًنا أنها تقوم بدوٍر رئيسٍي في حياته:عل  ث عن أهمية الزوجة الصالحة في حياة رجلها، مُ يتحدَّ 
 (.10: 31ها كنز ثمين )أم [، ألن24ثروات ]من لديه  اى من كل منَ أكثر غ   .أ

 [.24ة له ]ينَ ع  بالعزلة، إذ هي مُ من الشعور  عانيال ي .ب

 [.24يتكئ عليه وهو في أمان ] يحسبها كعمودٍ  .ج

 [.25تحوط به كسياٍج حوله، فال يتيه رجلها ] .د

 [.27-2٦، خاصة عندما يرجع في المساء إلى بيته، ويشعر بحضورها معه ]يشعر باستقرارٍ  .ه

ظرة ابن سيراخ للمرأة خالل حديثه عن دور المرأة الفاضلة في حياة رجلها. نستطيع أن نلمس ن
سيراخ هذا ابن لم يذكر  م للزوج لطًفا ووداعًة، بل ويرفعه فوق سائر البشر.د   قَ لسان الزوجة الفاضلة يُ ف
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يعطي  نه الإ (.19: 34؛ أي 17: 10ي الوجوه )تث حاب  بإخوتهم. إنه ال يُ  قون  يترفَّ األغنياء الذين ال
والكسالن، كما ال يسند من يحسب نفسه مظلوًما إن كان بسبب  الشخص غير الراغب في العمل

 إهماله وتراخيه.
(. 15: 14إذ خدم موسى الرب بأمانة، استجاب الرب لصرخات قلبه قبل أن يصرخ بفمه )خر 

 [.: ]إن هللا يسمع صرخات القديسين الصامتة بالروح القدسالعالمة أوريجينوسقال 
م العشار صالة متواضعة. ي صالة متشامخة، بينما بكلماٍت قليلٍة قدَّ م الفريسلٍة قدَّ طوَّ بكلماٍت مُ 

 ت حتى عرش هللا، ألن هللا ينصت إلى كلمات المتواضعين.رَ بَ ت، والثانية عَ َض األولى ُرف  
ة فوق حدود الزمن حين يظهر متدَّ الحياة الملكوتي ة التي نعيشها هنا هي عرعون للحياة الخالدة المُ 

ي كل واحد حسب عمله. إن كان اإليمان هو أساس الملكوت جاز  الملك مع مالئكته ليُ السي د المسيح 
 كل واحد حسب عمله". " ايً د األكاليل األبدي ة م لنا السي   د   قَ "عملًيا" حتى يُ  إال أنه يلزم أن يكون 

 (٣6صالة ألجل الخالص )سي 
فأنذرهم به إرميا النبي وغيره من أنبياء  ما سبقإذ ختم األصحاح السابق باكتشاف بعض اليهود 

ما قبل السبي، أن ما يمارسونه من عبادة في الهيكل بحرفية قاتلة دون رجوع القلب إلى هللا، غير 
 (.20: 19ص )إش ل   خَ (. وأعلمهم األنبياء عن الحاجة إلى المسيَّا المُ 4: 7مقبول عند القدوس )إر 

يرى البعض أن هذه الصالة تتناسب مع ظروف  .الخالصصالة ألجل م لنا هذا األصحاح دَّ قَ 
الذين قاوموا الشريعة وعبادة هللا، وذلك الشعب الذي اضطهده الكثير من الحكام البطالمة والسلوقيون 

 ق.م. 1٦4قبل قيام الثورة المكابية سنة 
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، وقد عوا بمخافة الرب   مة لحساب األمم كي يتمتَّ دَّ قَ ، هي صالة مُ 4-1القديس أغسطينوس أن العبارات 

 ق ذلك بمجيء كلمة هللا المتجسد.تحقَّ 

حدث كما في أيام موسى النبي،  [.3ست فينا أمامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا ]كما تقدَّ 
واآلن لتظهر هذه القوة مرة أخرى حتى ال تطمع فيهم أمة شريرة ويقولون إن إلههم نسيهم. إن الغرض 

نما االستنارة لمعرفة الرب. إنها طلبة ألجل خالص األمم. ي َتهم لَ  من تأديب األمم ليس االنتقام، وا 
 ون عن أوثانهم!يرجعهم تَ ي  ، لَ يعرفون الطريق الحقيقي

[. يقول القديس أغسطينوس: ]هذه النبوة 4ليعرفوك كما نعرفك نحن، وأن ال إله إال أنت يا رب ]
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مثل ى بها صفات أخرى جديرة بالمرأة أن تتحلَّ  توجدعن الزوج الصالح في تأثير لسانه على زوجته. 
ا، يفتخر تجعل من الزوج شخًصا سعيدً  ل المسئوليات، تلك الصفات التيم  حَ الحكمة وعفة اللسان وتَ 

بسب المرض، بينما تبقى الخصال الجيدة  ل إلى قبحٍ بها بين أصدقائه، فالجمال الجسداني قد يتحوَّ 
 مها الموت. ط   حَ الثابتة فال يُ 

 (٣7ير )سي ش  اختيار األصدقاء والم  
 ثنا في هذا األصحاح عن: د   حَ يُ 

 :تجن بهمم أمثلة لمن يلزم د   قَ يُ  :[6-1] األصدقاء غير الصادقين تجنُّب. 1

امن هم  .أ البعض في عدم  [.1؛ أي صداقتهم غير أصيلة ]nominalismبال عمل  أصدقاء اسم 
إن  ب   ال نوعيتهم. أما قلب المؤمن فيلزم أن ينفتح بالحُ  تمييز ينشغل عدد األصدقاء الذين حوله

 أمكن للجميع، لكن ليس الكل أصدقاء له ن لهم أسراره.

ومن أمثلة [. 2شر  من العدو الصريح منذ البداية ]، وهو أَ ل إلى عدويمكن أن يتحوَّ الصديق الذي  .ب
 ذلك يهوذا الخائن.

قه صاد  يُ [، ويتجاهله في ضرائه. 4، يلتصق بصديقه في سرائه ]غير ثابت في صداقتهصديق  .ج
وأحياًنا يه بال سبب حقيقي، إنما حين ال يجد منفعة شخصية له عاد  حيث ينال منفعة شخصية، ويُ 

 يأخذ منه موقف العداوة.

[، خاصة في إقامة والئم وحفالت في 5] صداقتهم عند حدود المجامالتيوجد أصدقاء تقف  .د
 بخالص أنفسهم وال خالص عائالتهم وأصدقائهم. واللهو، وال يهتمون  المناسبات.

، حيث [٦صين ]خل  بعد أن حذرنا من الفئات األرعع السابقة، دعانا أن نكون نحن أنفسنا أصدقاء مُ 
 .بها فنحسب ما لدينا من مقتنيات عطية إلهية نسندهينشغل بصديقه كمن هو قائم في أعماقه، 

المشير أخطر من الصديق، فبجانب ما يخص الصديق األمين من  :[15-7] اختيار المشير. 2
م بروح التمييز، فيمكن للشخص أن يطلب منه المشورة، خاصة س  ير حكيًما يتَّ ش  هذه السمات، يكون المُ 

في أخذ قرار مصيري في حياته. من الجانب اإليجابي يلزم أن يختار الصديق أو المشير التقي 
 [.12المهتم بخالص نفسه وخالص من يكون مشيًرا له ]الحافظ الوصايا، و 

ير، وهو ش  سيراخ على عنصر هام في كل األمور خاصة في اختيار الصديق والمُ ابن ز ك   رَ يُ 
  فاحص القلوب والعارف أعماق كل إنساٍن.الصالة إلى هللا

 .التالية من إحدى الفئات يرش  اختيار الم  رنا الحكمة من ذ   حَ تُ 
تها ]ال تستشر  .أ [، ألن رأيها فيها معروف مسبًقا، فهي لن تتعاطف 11الزوجة من كانت ضر 
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 معها، بل تكيل لها التهم والنقائص.

 ف القلوب ويث بط العزائم.[، ألنه ُيضع  11ف عنه أنه جبان ]ر جندي في معركة ُعر  يال يستش .ب

ن ما يشغلهما أل [.11ال يطلب مشورة تاجر جشع، وال يطلب بائع ما مشورة من يشتري منه ] .ج
 نصيحته. في هما مغرض ولن يكون محايًدا، فكل منأن تؤول الصفقة إليهما

 اًما ال يأتمنه على سر ه. ال يستشير نمَّ  .د

 ال يستشير اإلنسان شخًصا في أمٍر هو عاجز عن تنفيذه.  .ه

الموت كالمه. " فيحياة اإلنسان وموته  :[28-16] الحكمة الحقيقية والحكمة الباطلة. 2
(. والمشورة أيًضا يجب أن تسبق العمل. يوجد بين الناس من 21: 18)أم  "حياة في يد الل سانوال

 [.19ل ما يقولونه ]هم أذكياء، قادرون على التعليم بالكالم، لكن حياتهم ُتبط  

، فكم جميع المؤمنين مدعوون إلى تجن   :[٣1-29] النهمخطية ضبط النفس و . ٣ ب الشر 
النهم ليس يار الصديق أو المشير الذي ال ينقصه ضبط النفس، حتى في الطعام. باألكثر يليق بنا اخت

نما تُ   .الجسدل خطًرا حتى على صحة ث   مَ خطية فقط تؤذي النفس، وا 

 (٣8المرض والحزن على الموتى )سي 
 مه كما قد تؤذي الروح.ط   حَ سيراخ الحاجة إلى رعاية الجسد، وحفظه من األمراض التي تُ  ابن يؤكد

ل هللا بَ الطب موهبة وعطية من ق   1يرى القديس باسيليوس الكبير [:15-1الطب واألطباء ]. 1
الفن أو هذه  اُهلها، بل االهتمام بدراسة هذاجَ كسائر المواهب والفنون، فال يجوز مقاومتها أو تَ 

 الشفاء خالل الطبيب.م لنا د   قَ هللا للطبيب الفهم والحكمة، وهو الذي يُ  عطييُ  .الصناعة بتقديٍر واحترامٍ 
يحرص ابن سيراخ على تأكيد الحاجة إلى تناغم العمل البشري وتقديسه بالعمل اإللهي، وارتباط 

عطية من هللا، والدواء هي ومهارته  ،إرادتنا وتقديسها باإلرادة اإللهية. فالطبيب له دوره في نوال الشفاء
 والصيدلي يقوم بتحضيره ومزجه. ،التي تنبت من األرض ج من األعشاب والنباتاتستخرَ مُ 

 يسمح الرب بالمرض الجسدي كي نهتم بأمراض الروح التي كثيًرا ما نستهين بها.

على غسل موتاهم بأسرع  ون حرصياليهود كان  [:2٣-16] الحزن على الموتى إلى حين. 2
، تسابيح القاديشأو ى صالة تلَ م بالبساطة بعد أن تُ س  وقت ممكن، ثم يقومون بدفنهم في احتفال يتَّ 

  .كلمة آرامية تعني مقدسوهي 
ع على سرعة العودة إلى الحياة سيراخ مشاعر الفراق بسبب الموت، لكنه شجَّ  ابن لم يتجاهل
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لجسد والروح ا ضر  على موته. كما أن الحزن الزائد ي الطبيعية، ألن الميت ال ينتفع من دموع الحزانى
المي ت، إنما في حدود يومين إلبراز المشاعر الصادقة. بعد  لم يمنع ابن سيراخ النوح على[. 19-23]

 ًظا من الموت كعبور إلى الفردوس.ع  تَّ ن الشخص عن تعزيته العملية بعودته إلى التزاماته، مُ ذلك ُيعل  
 أفضل من الرثاء، إذ كثيرون يرثون المي ت ويمدحونه ليس من القلب. اإلخالص

 عن إيمانه بالحياة بعد الموت.حديث ابن سيراخ عن راحة الميت صادر 
م القادة من بينهم الكتبة في تقد  سيراخ  ابن يكرم [:٣٤-2٤تقدير القادة وأصحاب الحرف ]

 م والرخاء. أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، ألن المجتمع يعتمد عليهم في التقد  لمجتمع، ومعهم ا
-25والعاملين في ترعية المواشي ] اعث إلى أصحاب الحرف والمهارات التي تشمل الصنَّ يتحدَّ 

 [.30-29[ والعاملين في الفخار ]28[ والعاملين في المعادن ]27ارين والنحاتين ][ والنجَّ 2٦
من بعض األعمال والصناعات، فليس احتقاًرا لهذه األعمال، إنما  الرعيينإن كان اليهود يعفون 

م كل يهودٍي مهما كان مركزه بادة. لكن غالًبا ما يتعلَّ مين للرعاية والخدمة والعل   عَ غ هؤالء المُ لكي يتفرَّ 
عماًل يدوًيا يقوم به عند الضرورة. هذا واضح في حياة شاول الطرسوسي الفريسي، وأيًضا أكيال 

 (.11-4: 9كو  1وعريسكال، فالكل كانوا صانعي خيام )
نه يحمل سمة األمانة التي س الصالة، ألمار  ع ابن سيراخ إلى اإلنسان األمين في عمله كمن يُ يتطلَّ 

 تليق بالمؤمن التقي.

 (٣9سي دارسو شريعة العلي وخطته )
في هذا و اع أو العمال الروحيين، ، أبرز حاجة المجتمع للقادة والصنَّ السابقصحاح في ختام األ

 كين لخطة هللا في حياة البشرية. در  مين الدارسين للشريعة والمُ ل   عَ يبرز سمو القادة المُ  األصحاح
مه ك رسالته، فيجد عذوبة في جهاده وتقد  در  يليق بالقائد أن يُ  :[٣-1] ب الشريعةح  م  ال. القائد 1

مه لنا األسقف أمبروسيوس حيث قال إن األسقف يلزم أن ستمر في الدراسة والمعرفة. هذا ما قدَّ المُ 
يهتم المؤمن بدراسة الميراث الذي  م وهو هللا.وال يحتاج إلى التعل  م م كل أيام حياته. واحد فقط ُيعل   يتعلَّ 
خاص أناني، وكأنه  مه من األقدمين عبر األجيال. أما الفيلسوف فغالًبا ما يشغله هو نفسه بفكرٍ تسلَّ 

 هو مركز الكون.

[، وعين العصور 4ر في رحلة بين المدن ]فَ ب الحكمة السَ تتطلَّ  :[7-٤] . دور القائد وسماته2
كان الملوك والعظماء ينجذبون إلى الحكماء لتدبير شئون الدولة أو [، وعين أسفار الكتاب المقدس. 3]

 أعمالهم الخاصة أو ترعية أبنائهم.
 .، إذ ليست عطية بال زيادة إالَّ التي بال شكرٍ ينال الحكمة كهبة إلهية يشكر الرب   من
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لجسد والروح ا ضر  على موته. كما أن الحزن الزائد ي الطبيعية، ألن الميت ال ينتفع من دموع الحزانى
المي ت، إنما في حدود يومين إلبراز المشاعر الصادقة. بعد  لم يمنع ابن سيراخ النوح على[. 19-23]

 ًظا من الموت كعبور إلى الفردوس.ع  تَّ ن الشخص عن تعزيته العملية بعودته إلى التزاماته، مُ ذلك ُيعل  
 أفضل من الرثاء، إذ كثيرون يرثون المي ت ويمدحونه ليس من القلب. اإلخالص

 عن إيمانه بالحياة بعد الموت.حديث ابن سيراخ عن راحة الميت صادر 
م القادة من بينهم الكتبة في تقد  سيراخ  ابن يكرم [:٣٤-2٤تقدير القادة وأصحاب الحرف ]

 م والرخاء. أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، ألن المجتمع يعتمد عليهم في التقد  لمجتمع، ومعهم ا
-25والعاملين في ترعية المواشي ] اعث إلى أصحاب الحرف والمهارات التي تشمل الصنَّ يتحدَّ 

 [.30-29[ والعاملين في الفخار ]28[ والعاملين في المعادن ]27ارين والنحاتين ][ والنجَّ 2٦
من بعض األعمال والصناعات، فليس احتقاًرا لهذه األعمال، إنما  الرعيينإن كان اليهود يعفون 

م كل يهودٍي مهما كان مركزه بادة. لكن غالًبا ما يتعلَّ مين للرعاية والخدمة والعل   عَ غ هؤالء المُ لكي يتفرَّ 
عماًل يدوًيا يقوم به عند الضرورة. هذا واضح في حياة شاول الطرسوسي الفريسي، وأيًضا أكيال 

 (.11-4: 9كو  1وعريسكال، فالكل كانوا صانعي خيام )
نه يحمل سمة األمانة التي س الصالة، ألمار  ع ابن سيراخ إلى اإلنسان األمين في عمله كمن يُ يتطلَّ 

 تليق بالمؤمن التقي.

 (٣9سي دارسو شريعة العلي وخطته )
في هذا و اع أو العمال الروحيين، ، أبرز حاجة المجتمع للقادة والصنَّ السابقصحاح في ختام األ

 كين لخطة هللا في حياة البشرية. در  مين الدارسين للشريعة والمُ ل   عَ يبرز سمو القادة المُ  األصحاح
مه ك رسالته، فيجد عذوبة في جهاده وتقد  در  يليق بالقائد أن يُ  :[٣-1] ب الشريعةح  م  ال. القائد 1

مه لنا األسقف أمبروسيوس حيث قال إن األسقف يلزم أن ستمر في الدراسة والمعرفة. هذا ما قدَّ المُ 
يهتم المؤمن بدراسة الميراث الذي  م وهو هللا.وال يحتاج إلى التعل  م م كل أيام حياته. واحد فقط ُيعل   يتعلَّ 
خاص أناني، وكأنه  مه من األقدمين عبر األجيال. أما الفيلسوف فغالًبا ما يشغله هو نفسه بفكرٍ تسلَّ 

 هو مركز الكون.

[، وعين العصور 4ر في رحلة بين المدن ]فَ ب الحكمة السَ تتطلَّ  :[7-٤] . دور القائد وسماته2
كان الملوك والعظماء ينجذبون إلى الحكماء لتدبير شئون الدولة أو [، وعين أسفار الكتاب المقدس. 3]

 أعمالهم الخاصة أو ترعية أبنائهم.
 .، إذ ليست عطية بال زيادة إالَّ التي بال شكرٍ ينال الحكمة كهبة إلهية يشكر الرب   من
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[. 8عل  م اآلخرين طريق الرب ]أن يُ  الراعي ُقدرته ما ُيمي  ز :[11-8] بشريعة العلي   . التعليم٣
البطاركة األولين واألنبياء والقديسين  ءالخدمة الناجحة تظهر ثمرتها باألكثر بعد نياحة القائد مثل اآلبا

حياته،  فيكرم كثيًرا في العهدين القديم والجديد وعبر التاريخ أيًضا، فإن طال عمره يسمح هللا بأن ي
ن كمال جهاده ورعايته، الفردوس، ُيعلَ  فيوينتفع بفضله كثيرون. وا  ن َدَخَل إ لى الرَّاحة ، أي استراح 

 . كما يدوم ذكره عبر األجيال
ير المكتمل، ال ن  حالة استنارة كالبدر المُ  فيكان ابن سيراخ  :[1٤-12] . رائحة الشريعة الذكية٤

هون الورود المغروسة على مجاري المياه ال يحبسون رائحة شب  يخفيه. طالبو الحكمة يُ يقدر إنسان أن 
 [، وكالبخور الذي ينطلق في الهواء، يستنشقه الجميع.14-13المسيح الذكية التي فيهم ]

[. 35-15م الحكمة ال ينفصل عن ممارسة التسبيح ]تعل   :[22-15] . شريعة العلي  والتسبيح5
 بل موضوع شركة مع السمائيين في تسابيحهم. إنسان هللا ،جدال نظري جاف فهي ليست موضوع

، إنما تدفعه حه على أعماله العجيبة في الخليقة، وال يضطرب من أجل الكوارث التي تحل  ب   سَ يُ 
.  لاللتصاق بمخافة الرب     ورفضه للشر 

مقال في  للقديس جيروم. و[21] الواقع مفيد فيحتى ما نراه ضاًرا هو  ،ق هللا كل شيٍء لهدفٍ لَ خَ 
 يعترض البعض على وجودها وهي تقوم بدوٍر بين بقية المخلوقات.  التيأهمية الحشرات 

دين، وبسبب العناد عان  هللا غضبه على المُ  يصب   :[٣5-2٣] . موقف خائفي الرب والعنيدين6
تكون سبب بركة لقديسيه  التي[. الوصايا اإللهية 23ل المياه الحلوة إلى ملح ]س األرض، فتتحوَّ تتدنَّ 
 .[27ل للخطاة باليا ]لكنها تتحوَّ  جميع األشياء صالحة لألتقياء،[. و 24سبب إدانة لألشرار ] هي

ا للمخلوقات األرضية، وكانت الحيوانات المُ  ذسة خاضعة آلدم وحواء، فتر  كان اإلنسان سيد   وا 
بل وصار اإلنسان يقتل إخوته  ،بة لهرع  عصى اإلنسان هللا في عناٍد، صارت هذه الحيوانات مُ 

 .[30] بالسيف

 (٤0 ي)س صراع أم فرح؟!
كل األشياء لبنياننا.  ل هللاو   حَ سيراخ في األصحاح السابق لحياة التسبيح والشكر، حيث يُ ابن دعانا 

 يبرز ثالثة أمور متكاملة: وفي هذا األصحاح 
باإلنسان  سيراخ مرثاة على ما حلَّ  ابن مد   قَ يُ  :[11-1سقوط اإلنسان ونير اآلالم الثقيل ]. 1

، ورث نسله هذا األمر أيًضا(، 19: 3بينك تأكل خبزك" )تك بسبب سقوطه. قيل آلدم "بعرق ج
 ضون للمتاعب التالية: قون جسدًيا يتعرَّ الذين ال ُيرهَ  أن فيشعرون بالتعب حتى

جلب اإلنسان على نفسه نير الخطية، ففقد القدرة على االلتصاق بالقدوس. ارتبك بالمستقبل  .أ
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 يبرز ثالثة أمور متكاملة: وفي هذا األصحاح 
باإلنسان  سيراخ مرثاة على ما حلَّ  ابن مد   قَ يُ  :[11-1سقوط اإلنسان ونير اآلالم الثقيل ]. 1

، ورث نسله هذا األمر أيًضا(، 19: 3بينك تأكل خبزك" )تك بسبب سقوطه. قيل آلدم "بعرق ج
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جلب اإلنسان على نفسه نير الخطية، ففقد القدرة على االلتصاق بالقدوس. ارتبك بالمستقبل  .أ
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 [.2ع الموت ]المجهول، وتوق  

 [.9، 4د والصراع ]المعاناة من الغضب والحسد واالضطراب والجزع والخوف من الموت والتمر   .ب

 [.5النهار، ويراه بصورة مغايرة عما كان يفكر فيه ]بالليل يفكر اإلنسان فيما حل  به في  .ج

 [.٦جة ]مزع  تتعبه األحالم الُ  .د

 [.7ع عند استيقاظه أموًرا صعبة، لكنه ال يجدها واقعية ]يتوقَّ  .ه

 ر.ستم  يرى القد  يس يوحنا الذهبي الفم أن الشر  ير عند موته تقود الخطايا نفسه لتكون سر  تبكيته المُ  .و

م لنا الحياة صراع بين العدالة والظلم، وعين د   قَ تُ  :[17-12والشر ]صراع بين الصالح . 2
. لكن يستمر الظلم إلى فترة قصيرة وينتهي ] [. أما األمانة فتعاني من اآلالم إلى 12الصالح والشر 

 النهب والسلب.و بسبب محبة المال يلجأ اإلنسان أحياًنا إلى الغش والظلم حين لكنها تبقى إلى األبد. 
تجف كما يحدث مع مياه المطر  الحظة. إنه فيالشر تتالشى كالرعد الذي يظهر ويختفى طريق 

والرحمة خالل عمل  ب   أما السخي فيبسط يديه بالحُ  ر.التي سرعان ما تنتشر وسرعان ما تتبخَّ 
 [. 17ح ]ل قلبه إلى فردوس ُمفر  ويتحوَّ  ،المصلوب الساكن فيه

بالمسيح ويجد فيه الكنز  السخي في العطاءيغتني  :[٣0-18] الفرح الحقيقي الداخلي. ٣
 المباهج العادية:  التي تفوق البركات ع ب[ ويتمتَّ 18اإللهي ]

 [.18حياة اإلنسان المكتفي والعامل حلوة، لكن الكنز الروحي الداخلي أفضل ] .أ

 [.19أفضل ] بركة إنجاب األوالد ثمينة، لكن الزوجة البارة بال لومٍ  .ب

 [.20، لكن محبة الحكمة أروع ]ح رائعالجو الُمفر   .ج

 [.21الموسيقى الروحية عذبة، لكن اللسان العذب أفضل ] .د

 تشتهي العين الجمال، لكن حقل اإلنجيل يفوقه. .ه

 ف.الصديق والزميل يلتقيان، أما لقاء الزوجة مع الزوج ففي القلب ال يتوقَّ  .و

 الذهب والفضة لهما دورهما في الحياة، أما المشورة فكنز أعظم منهما.  .ز

 [.27كفردوس يحفظ اإلنسان، وليس من مجد يعادلها ] مخافة الرب    .ح

 [.28قد يلجأ اإلنسان إلى االستعطاء، لكن الموت خير منه ] .ط

 [.29ب فال يشتهي ما ألخيه ]، وأما المتأد   إنسانيتهمن يشتهي عيشة غيره يفقد  .ي

 (٤1تناقضات )سي م
 يحتوي هذا األصحاح الحديث عن األمور اآلتية: 

م لنا ابن سيراخ صورة واقعية لنظرة البشر للموت، قبل انفتاح د   قَ يُ  :[٤-1] . نظرة البشر للموت1
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ع بصحٍة فكرنا على الحياة المقامة التي صارت لنا بقيامة السيد المسيح. بالنسبة لإلنساٍن الذي يتمتَّ 
ع إليه ع إلى الموت أنه مر  المذاق، بينما يتطلَّ حب سلطان وميسوٍر ويعيش في أماٍن، يتطلَّ جيدٍة صا

ع إلى الذين سبقوه، فيرى ي من األمراض والهزال أنه إنقاذ له. اإلنسان الحكيم يتطلَّ عان  الشيخ الذي يُ 
بأناس هللا في الفردوس يشاركون السمائيين تسابيحهم وحياتهم الخالدة المُ  فيشتهي االنطالق  ةطوَّ

 .ضمام إليهم والتمت ع بمعية هللالالن

تسود مشاعر بعض الناس أن األفضل  عند موت إنساٍن شريرٍ  :[11-5] . مصير األشرار2
إلى أمٍد طويل  التذكارون فيستحق   ،نسيانه، ألن ذكره أحياًنا يكون بغيًضا. أما أصحاب السيرة الطيبة

 [. هذا ما يدفع الكنيسة إلى إقامة تذكارات سنوية للقديسين.12-13]

ك هللا ونشكره، إذ خلقنا على صورته بار  يليق بنا أن نُ  :[1٤-12] . حول الحياة السعيدة٣
 لم يتركنا، بل نزل إلينا ووهبنا االتحاد معههللا ومثاله. إننا نعتز باسمنا كبشٍر، فإننا سقطنا لكن 

هو صوت المسيح الصارخ تجاه البشر بكل وسيلة  –بالروح القدس  –المؤمن  كأعضاٍء في جسده.
 وا طريق الرب ويصنعوا سبله مستقيمة. هذا الصوت هو صوت الحب الباذل.نة أن يعد  مك  مُ 

األحمق الذي يكتم حماقته أفضل من الحكيم الذي يكتم  :[27-15] . أمور يلزم الخجل منها٤
ر  ض من حوله لحماقته. والثاني إذ وهبه الرب  حكمة عَ يُ  ك خطأه، والدر  يُ حكمته. األول بكتمانه حماقته 

[. لقد أظهر األحمق حكمته بكتم حماقته، ولم يظهر الحكيم 15ينفع بها نفسه وال إخوته ] كتمها، فالي
 ن حكمته. محبة بالكشف عال

سيراخ قائمة باألمور التي يليق باإلنسان أن يخجل منها. غاية هذه القائمة أالَّ يتهاون ابن م لنا د   قَ يُ 
لها المجتمع أو األسرة بَ ق  المجتمع في مبادئه وتقييمه لألمور، فال نخجل من أخطاء أو شرور يلزم أالَّ يَ 

 بنًدا، وهي: 20لة حوالي خج  المقدسة أو إنسان هللا. تبلغ هذه األمور المُ 

 أوال : سبعة بنود خاصة باإلخالل بالكالم أو العمل: 
 [.1٦] المقبول والمرفوض التمييز والحكمة في نوع الخجل .أ

 أن يسمعوا عنهم أنهم يمارسون الزنا. ن ال يحتملو  إذ [.17الحديث عن الزنا أمام الوالدين ] .ب

 .االستخفاف بالدولةيعني إذ ، [17الكذب في حضرة الرئيس أو القائد ] .ج

 يعني االستخفاف بالقضاء.إذ [، 18هاك القانون في حضور القاضي ]انت .د

 يشير إلى مجالس القضاء التي عند أبواب المدينة.هنا  [.18ارتكاب اإلثم أمام مجمع الشعب ] .ه

 .فيه إهانة للمجتمع واألسرةف، [19ممارسة الظلم أمام صديقك أو شريك حياتك ] .و

 .إهانة وعار للبلدإنه ، [19في بلدك ] السرقة أمام مواطن .ز
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 ثانيا : أربعة بنود خاصة بالتهور وعدم اللياقة: 
 .م الرب  وعوده لهم   تَ يلتزم الحكيم بالميثاق مع هللا لكي يُ  [.20التهاون في حق هللا وميثاقه ] .أ

 .ماتهوالتزا ، باعتبار األكل المشترك مًعا نوًعا من العهد له وقاره[20كسر آداب المائدة ] .ب

 .للحب إنكارفيه إذ ، [21إظهار اشمئزاز سواء في األخذ أو العطاء ] .ج

 .حمل مشاعر حب وتكريم لهمتال  أنك، ك[21مون عليك ]ل   سَ الصمت أمام الذين يُ  .د

 ثالث ا: أربعة بنود خاصة بأمور معيبة:
 .، كأن هللا القدوس ال يرى قلبك[22النظرة الشريرة المرأة شريرة ] .أ

 .، فكم مع الغرعاءفيه قسوة ،[22ع أحد األقرعاء ]لتضر  عدم المباالة  .ب

 .ب سرقة وعدم أمانة، ُيحسَ [23سلب نصيب أحد أو هديته ] .ج

هانة لطهارتها في الرب[23س في امرأة متزوجة ]التفر   .د  .، واحتقار للطهارة، سلب حق زوجها وا 

 رابع ا: أربعة بنود خاصة باختالل الصداقة: 
، يسقط في نوٍع من الخسة وعدم احترامه لنفسه في [24]تحت ستار الصداقة ب جاريته داع  من يُ  .أ

هانة للجاريةالرب  .، وا 

 .نقص في الصبر كشف عني، [25ه إليك في حضور األصدقاء ]وجَّ الخجل من كالم إهانة مُ  .ب

 .ب عمل محبةلما ُيحسَ  إفساد، [2٦إهانة شخص بعد تقديم هدية له ] .ج

فشاء األسرار  .د  .كثقة الناس في كد، ُيفق  [2٦]نقل الكالم وا 

 (٤2أمور يجب عدم الخجل منها )سي 
مور يلزم الخجل منها. واآلن يكمل هذا العمل بإبراز األمور التي أختم األصحاح السابق بسرد 

ن كان المجتمع يتوقَّ  ،يجب أالَّ يخجل منها المؤمن  ع عكس ذلك. حتى وا 
 يجب مناصرتها وعدم الخجل منها وهي:  خمسة أمور [:8-1أمور يجب عدم الخجل منها ]. 1

 (.9: 4[، ومناصرة المظلوم حتى إن كان وثنًيا )سي 2] بشريعة العلي وميثاقه كالتمسُّ  أ.
 [.3ونوال اإلنسان ما يخصه في الميراث ] نفقات السفر فيالمناصفة ب. 
   [.4في غير جشٍع ] التجارة بأمانةج. 

 [.5ال )العبيد( ]في العمل كما مع أهل البيت والعمَّ  السلوك بلياقةد. 
 [. 8-٦] السلوك بتدقيق  ه. 

 ليس من التزامات لألب مثل اهتمامه بترعية بنيه وعناته. [.11-9التزامات األب نحو بيته ]. 2
[ يكشف عن قلق اآلباء من جهة مسئولياتهم نحو بناتهم. كان المجتمع في 11-9الحديث هنا ]
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ذلك الحين يشغله تزويج البنات. وكانت مسئولية البيت إعداد الفتاة للحياة الزوجية الطاهرة الناجحة. 
م لنا بعض قدَّ جلبت العار على بيتها. لذلك التي سيراخ أول سيدة في العالم، حواء  ابن كان أمامو 

 ٍب وحكمٍة وحزٍم أبوٍي.اهتمامات األب الصالح نحو ابنته، بحُ 
طهارتها أمور: زواجها في السن المناسب،  لن ثقاًل على األب، إذ يشغله ثالثةث   مَ كانت الفتيات يُ 

نجاب األطفال.وحفظها لئال يعتد     ي أحد عليها أو يقوم بإغرائها، وا 
" سال تتفرَّ ل "ال تنظر في جمال أي شخص"، بل قال "قُ لم يَ  [.1٤-12مؤانسة النساء ]. ٣

  عنه. ى نعمة هللاس في النظر تتخلَّ مقدس في نظراته، أما إن تهاون وتفرَّ  [. فإنسان هللا12]
د الثياب التي ال تستعمل لمدة طويلة، حيث يفقس بيض العث المختفي فيها، وهكذا تفسد حياة سَ ف  تَ 

 النفس مثل الخبث والخداع.البشر من الشرور الخفية في 
 ".1بعض المخطوطات "االبنة الوقورة خير من االبن القليل الحياء في جاء

ك خالل قوانين الخليقة غير العاقلة تتحرَّ ابن سيراخ يرى  [.25-15] د هللاج   م  خلقة العالم ت  . ٤
الخليقة بما تحويه  ورعايته وقدرته. . إنها تشهد لحكمة هللاالطبيعة، وتشهد بحركاتها وأعمالها لمجد هللا

مبعثرة، بطريقة جزافية  دوجَ تُ من باليين المخلوقات الضخمة والصغيرة، المنظورة وغير المنظورة لم 
يرى  .أسرار قوانينها الدقيقةكل ك در  إنما ذات نظام دقيق بديع لم يستطع العالم حتى هذه اللحظة أن يُ 

 مها لكل طالب للحكمة.د   قَ هللا، تُ ابن سيراخ الخليقة مركبة حكمة 
ث ابن سيراخ عن أعمال هللا في الطبيعة، يذكر قول هللا أو كلمته، إذ جاء في سفر إذ يتحدَّ 

أن الخلقة عمل  الكبير القديس باسيليوسُيظه ُر  (.3: 1التكوين: "وقال هللا ليكن... فكان..." )تك 
في الهواء، بل  ية" ال يعني صدور موجات صوت..ليكن.الثالوث القدوس، فحين صدر األمر اإللهي "

ذ قيل إن الروح كان يرف، ال ؛ فالخلقة َتمَّ صدور إرادة إلهنا، بعقل  إلهي  هو  ت بكلمة هللا "االبن". وا 
ب ه طائًرا يحتضن بيضة بجسمه،  يعني قيامه بحركة في الهواء. إنما قام "بدور َفعَّال في الخلقة". إنه ُيش 

م قوة حيوية تجلب الحياة.وبحرارة جسمه   ُيَقد  

 (٤٣ين )سي سبح   س الم  الطبيعة وخور  
ح ب   سَ د الخالق ثم يختمه باإلجابة على السؤال: كيف نُ ج   مَ بعض المخلوقات التي تُ هنا يستعرض 

 حين؟ سب   س المُ الخالق؟ أو كيف ننضم إلى خورُ 
 سيراخ دور الشمس في الخليقة. ابن في اختصار شديد يبرز :[5-1] د الخالقج   م  الشمس ت  . 1

                                                 
1 cf. Jeremy Carley: Sirach, Liturgical Press, 2013, p. 118. 

٦1 

 

ذلك الحين يشغله تزويج البنات. وكانت مسئولية البيت إعداد الفتاة للحياة الزوجية الطاهرة الناجحة. 
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 ٍب وحكمٍة وحزٍم أبوٍي.اهتمامات األب الصالح نحو ابنته، بحُ 
طهارتها أمور: زواجها في السن المناسب،  لن ثقاًل على األب، إذ يشغله ثالثةث   مَ كانت الفتيات يُ 
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ك خالل قوانين الخليقة غير العاقلة تتحرَّ ابن سيراخ يرى  [.25-15] د هللاج   م  خلقة العالم ت  . ٤
الخليقة بما تحويه  ورعايته وقدرته. . إنها تشهد لحكمة هللاالطبيعة، وتشهد بحركاتها وأعمالها لمجد هللا
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أن الخلقة عمل  الكبير القديس باسيليوسُيظه ُر  (.3: 1التكوين: "وقال هللا ليكن... فكان..." )تك 
في الهواء، بل  ية" ال يعني صدور موجات صوت..ليكن.الثالوث القدوس، فحين صدر األمر اإللهي "

ذ قيل إن الروح كان يرف، ال ؛ فالخلقة َتمَّ صدور إرادة إلهنا، بعقل  إلهي  هو  ت بكلمة هللا "االبن". وا 
ب ه طائًرا يحتضن بيضة بجسمه،  يعني قيامه بحركة في الهواء. إنما قام "بدور َفعَّال في الخلقة". إنه ُيش 

م قوة حيوية تجلب الحياة.وبحرارة جسمه   ُيَقد  

 (٤٣ين )سي سبح   س الم  الطبيعة وخور  
ح ب   سَ د الخالق ثم يختمه باإلجابة على السؤال: كيف نُ ج   مَ بعض المخلوقات التي تُ هنا يستعرض 

 حين؟ سب   س المُ الخالق؟ أو كيف ننضم إلى خورُ 
 سيراخ دور الشمس في الخليقة. ابن في اختصار شديد يبرز :[5-1] د الخالقج   م  الشمس ت  . 1

                                                 
1 cf. Jeremy Carley: Sirach, Liturgical Press, 2013, p. 118. 
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1 cf. Jeremy Carley: Sirach, Liturgical Press, 2013, p. 118. 
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 النباتات والحيوانات واإلنسان.كائنات الحية كال[، سر  بهجتها حاجة 2-1بالبهجة ] ظهورها يشع   .أ

لى الجبال فتجعلها كأتون النار، وعلى المياه فتبعث أبخرة عو  ،[3فها ]ف   جَ تسطع على األرض فتُ  .ب
  .األنهارفي ظهور ن السحب التي لها دورها ، فتتكوَّ [4]

 بينما بدونها ال نستطيع أن نرى ما هو حولنا. ،عليها فتظلمالنظر ز ك   رَ ال تستطيع العين أن تُ  .ج

ن كل صباٍح عن يوٍم جديٍد، ومع كل غروٍب عن عل  الشمس تُ  :[8-6]د الخالق ج   م  القمر ي  . 2
؛ مز 2: 12عن األعياد )خر  د األزمنة والشهور، ويعلند   حَ ًرا يُ تغي   دعوة للراحة، أما القمر فيبدو مُ 

، فيسكب بهجة وسط ظالم الليل. الشمس تشبه األتون والقمر يشبه (، يتألأل في األعالي19: 104
 المصباح، وال غنى عن هذه أو تلك!

بأعدادها غير المحصية تقف  الكواكب :[22-9]د الخالق ج   م  جوم وقوس قزح والثلج ت  الن. ٣
 .وا عن عبادة األوثان[. إنها تحث البشرية أن يكف  10-9]الخالق  كجنوٍد وسط الظلمة تخدم إرادة هللا

 هدَ وج  مُ  ث هنا عن(. يتحدَّ 9لق للبشرية )تك [ كعالمة ميثاق ورعاية الخا12-11] قوس قزحظهر 
 أنه يحيط السماء بقوٍس مجيٍد، ويدا العلي  بسطته. 

أن يظهر وبسرعة يختفي، حتى ال يؤذي  للبرق ببطء حتى ال يؤذي البشر، ويسمح الثلج ينزل 
عجيب هو الرب  في خطته من أجلنا، يجعل  [.14ك في الجو كالعصافير ]العينين؛ أما السحب فتتحرَّ 

ابن سيراخ يصف  [.15-14السحب خفيفة كأنها تطير في الجو، والَبَرد ثقيل يتساقط على األرض ]
 [.13] خالل أوامره: بأمره يسقط الثلج خليقة في اآلتي:الاهتمام هللا ب

 [.1٦] تهب ريح الجنوب بإرادتهبإرادته:   [.1٦عند ظهوره تتزعزع الجبال ]بظهوره:  .أ
 [.18تساقط العصافير ]تأو النثر: يذري الثلج كما  تذريةبال .ب
 [.19] بالسكب: يسكب الصقيع كالملح على األرض .ج
 [.21] ناء: يفني الجبال ويحرق الصحراءباإلف .د

 [.23] حسب قصده أخضع الغمر العظيمببالتدبير:  .ه
 [.2٦بكلمته تعمل كل األمور ]بكلمته:  .و

بة رع  عوا إلى البحار أنها مُ اعتاد قدامى اإلسرائيليون أن يتطلَّ  :[25-2٣] د الخالقج   م  الغمر ي  . ٤
رة. هنا يبرز م   دَ في الغلبة على قوة البحار المُ  قوة هللا( مع إبراز 1٦-4: 1؛ يون 32-23: 107)مز 

 جمال الجزر التي تحيطها مياه البحار، مع وجود أسماك متنوعة وجميلة، وأيًضا وحوش بحرية.
هللا هو كل ي الوجود، موجود في كل مكان، وفي كل األوقات إنه في  :[٣٣-26] ؟ح هللاب   س  كيف ن  

 كل شيٍء، وهو فوق كل شيٍء، إنه هو الكل.
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 خامسالقسم ال
 اإليمان عبر التاريخأبطال 

[٤٤-51] 
 1 أبطال اإليمان عبر التاريخ
ع بالخالص اإللهي خالل اإليمان السفر هو دعوة عملية للتمت  هذا تمجيد أبطال اإليمان في 

عمل الرحمة للقريب بروح مع الصادق والعبادة الحية وااللتصاق بالشريعة اإللهية في الحياة اليومية، 
ح أن هللا يفتح باب المجد والجالل لكل البشر ض   وَ يُ الحب والفرح. تمجيد هؤالء األبطال بكلمة عامة 

ة عمل هللا في أن غايا على صورة هللا، فقَ آدم وحواء ُخل  خالل هؤالء األبطال في اإليمان. إن كان 
 يسترد كل بشٍر هذه الصورة خالل صليب رب  المجد نفسه.

ب نهاية الرسالة إلى العبرانيين لكي يؤكد لليهود ر  اهتم الرسول بولس بالحديث عن أبطال اإليمان قُ 
مان المسيحي امتداد لهذا الموكب أنه يوجد في كل عصٍر رجال إيمان أبطال في نظر هللا، وأن اإلي

 يب على تساؤالت البعض في ذلك الوقت.ج  سيراخ يُ ابن عبر األجيال. هنا في سفر 
 مها تاريخ اليهود حتى السبي، فهل من عودة لها؟دَّ كدنا أن نفقد كل الثقافة الروحية التي قَ  .1

 ون إلى أناس هللا عبر العصور؟هل من رجال إيمان ينضم   .2
 اإللهية، وقد صرنا تحت استعمار دول وثنية كفارس واليونان الخ؟ أين هي الوعود .3

 ى هللا وسط شعبه؟كنَ هل من عودة لسُ  لكنيد بناء الهيكل بعد الرجوع من السبي، لقد أُع   .4

 هل يقوم أحد من نسل داود يجلس على عرش إسرائيل مثل داود وسليمان؟ .5

 من يرد كرامة شعب هللا وأمجادهم؟ .٦

ها التي كانت تبث روح اليأس في الكثيرين تحتاج إلى تأكيد أن هللا عامل عبر هذه األسئلة وأمثال
من جانٍب آخر فإن تقديم أمثلة قوية  التاريخ لخالص المؤمنين، وأن له شهود أمناء في كل جيٍل.

 د هللا وتعمل في حياة الشعب.ج   مَ للحياة اإليمانية، يؤكد أن رجال اإليمان تبقى سيرتهم تُ 

                                                 
1 Cf. J Liesen & L.W. Manhardt: Wisdom, Steubeniville, O: Emmaus Road Publishing, Chapter 22, 
Sirach 44: 51. 
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 كل شيٍء، وهو فوق كل شيٍء، إنه هو الكل.
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  في التاريخمجد هللا 
 دون هللاج   م  أسالف إسرائيل ي  

[٤٤-50] 
 (50-٤٤سي يمجدون هللا )الذين قصيدة خاصة بأبطال اإليمان عبر التاريخ 

لم يذكر ابن سيراخ كل األسالف المشهورين، إنما أراد أن يؤكد أن لكل مؤمٍن حقيقٍي شخصيته 
بالبطاركة الواردين في سفر التكوين منذ  الخاصة به والمواهب والقدرات التي وهبه الرب  إياها. بدأ

( إلى 34: 5أخنوخ الذي لم نعرف عن أعماله شيًئا سوى أنه سار مع هللا ولم يوجد ألن هللا أخذه )تك 
 يختتم هذا القسم بنشيد شكر وصالة.و . 1ًرا البن سيراخعاص  رئيس الكهنة سمعان البار الذي كان مُ 

 تنقسم هذه القصيدة إلى أربعة أقسام: 
 (.15-1: 44مقدمة ) .1

سحق ويعقوب وموسى وهرون وفينحاس )األولون باء اآل .2  (.2٦: 45-1٦: 44: إبراهيم وا 

 (.1٦: 49–1: 4٦)بعض الشخصيات التاريخية والنبوية  .3

 (.24-22: 50) مديح لرئيس الكهنة سمعان ابن أونيا ثم تمجيد هللا .4

 أبطال متنوعون!
نات من األبطال عبر العصور وبمواهب متباينة، ليفتح باب الرجاء هذا الموكب الرائع عي   ذكر 

 د على هللا وهو السبي.ير إلى إحدى ثمار العناد والتمر  ش  أمام كل مؤمٍن، وفي نفس الوقت يُ 
 من عصر ما قبل اآلباء.، (17: 44) نوح( و 1٦: 44)أخنوخ  ن:و . اآلباء األول1
  (.23: 44)، يعقوب (22: 44) ، إسحق(21: 18: 44) إبراهيم ن:و األول البطاركة آلباء. ا2
 (.22-٦: 45. هارون )4  (.5-1: 45). موسى النبي 3
 (.10-1: 4٦بن يفنة ) كالب. يشوع بن نون و ٦  (.2٦-23: 45. فينحاس )5

 (.20: 13: 4٦. صموئيل النبي )8  (.12-11: 4٦. القضاة )7

 (.22-12: 47. سليمان الملك )10  (.11-1: 47. داود الملك )9

 (.11-1: 48. إيليا النبي )12 (.25-23: 47. رحبعام ويرععام )11

                                                 
1 Jermy Carley: Sirach, 2013, p. 123 
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  في التاريخمجد هللا 
 دون هللاج   م  أسالف إسرائيل ي  

[٤٤-50] 
 (50-٤٤سي يمجدون هللا )الذين قصيدة خاصة بأبطال اإليمان عبر التاريخ 

لم يذكر ابن سيراخ كل األسالف المشهورين، إنما أراد أن يؤكد أن لكل مؤمٍن حقيقٍي شخصيته 
بالبطاركة الواردين في سفر التكوين منذ  الخاصة به والمواهب والقدرات التي وهبه الرب  إياها. بدأ

( إلى 34: 5أخنوخ الذي لم نعرف عن أعماله شيًئا سوى أنه سار مع هللا ولم يوجد ألن هللا أخذه )تك 
 يختتم هذا القسم بنشيد شكر وصالة.و . 1ًرا البن سيراخعاص  رئيس الكهنة سمعان البار الذي كان مُ 

 تنقسم هذه القصيدة إلى أربعة أقسام: 
 (.15-1: 44مقدمة ) .1

سحق ويعقوب وموسى وهرون وفينحاس )األولون باء اآل .2  (.2٦: 45-1٦: 44: إبراهيم وا 

 (.1٦: 49–1: 4٦)بعض الشخصيات التاريخية والنبوية  .3

 (.24-22: 50) مديح لرئيس الكهنة سمعان ابن أونيا ثم تمجيد هللا .4

 أبطال متنوعون!
نات من األبطال عبر العصور وبمواهب متباينة، ليفتح باب الرجاء هذا الموكب الرائع عي   ذكر 

 د على هللا وهو السبي.ير إلى إحدى ثمار العناد والتمر  ش  أمام كل مؤمٍن، وفي نفس الوقت يُ 
 من عصر ما قبل اآلباء.، (17: 44) نوح( و 1٦: 44)أخنوخ  ن:و . اآلباء األول1
  (.23: 44)، يعقوب (22: 44) ، إسحق(21: 18: 44) إبراهيم ن:و األول البطاركة آلباء. ا2
 (.22-٦: 45. هارون )4  (.5-1: 45). موسى النبي 3
 (.10-1: 4٦بن يفنة ) كالب. يشوع بن نون و ٦  (.2٦-23: 45. فينحاس )5

 (.20: 13: 4٦. صموئيل النبي )8  (.12-11: 4٦. القضاة )7

 (.22-12: 47. سليمان الملك )10  (.11-1: 47. داود الملك )9

 (.11-1: 48. إيليا النبي )12 (.25-23: 47. رحبعام ويرععام )11

                                                 
1 Jermy Carley: Sirach, 2013, p. 123 
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 (.25-17: 48. حزقيا الملك )14  (.1٦-12: 48النبي ) أليشع. 13

 (.7-4: 49. ملوك يهوذا والسبي البابلي )1٦  (.3-1: 49. يوشيا الملك )15

 (.10: 49. االثنا عشر نبًيا )18  (.9-8: 49. حزقيال النبي )17

 (.12: 49. يشوع بن يوصاداق )20   (.11: 49. ُزرعابل )19

 (.1٦-14: 49. عودة إلى عصر اآلباء )22   (.13: 49. نحميا )21

 (.29-1: 50) البن سيراخ رعاص  أونيا المُ . سمعان بن 23

 (٤٤)سي  دون هللاج   م  رجال هللا ي  
-1صحاح مقدمة قصيرة ]يضم هذا األ[: 15-1]تطويب ألتقياء أبطال اإليمان المشهورين . 1
[، حيث صنَّف ابن سيراخ مشاهيرهم حسب مساهمتهم في بنيان الجماعة المقدسة عبر التاريخ: 15
ون [، ورجال أعمال ناجحون ومستقر  5[، وموسيقي ون وشعراء ]3-2مون ]ل   عَ [، وأنبياء مُ 2ام حكماء ]كَّ حُ 
معروفون عند الناس، وبعضهم من ضاع ذكرهم؛ لكن الكل معروفون  أبطال اإليمان[. بعض 8-٦]

 [. 10لدى الرب ]
 عوا ببركاٍت كثيرة، منها اآلتي: خالل إيمانهم العملي الحي  تمتَّ 

 [.2هللا نفسه يكرمهم كأحباء وخواص له، فيكشف لهم عن مجده، لينعموا بأسراره المجيدة ] .1

 [.3لعمل ]على اوهبهم سلطاًنا وقدرة  .2

من بينهم من تنبأوا عن المستقبل، ومن قاموا و ين حكماء، شير  ل، فصاروا مُ عوا بالفطنة والتعق  تمتَّ  .3
 [.4بأعمال قيادية ناجحة، ومن اهتموا بتعليم الشعب الشريعة اإللهية ]

 وا روايات شعرية عذبة للنفس. نوَّ مزامير بألحاٍن جميلة، ودَ  لبعضا سموا بروح الفرح، فوضعاتَّ  .4

 [.٦دهم غناهم سالمهم الداخلي والعائلي ]فق  منهم من كانوا أغنياء، لم يُ  .5

[. أما الذين لم يسلكوا 8ت، بقيت شهادتهم للحياة الفاضلة حية ]مُ ماتوا بالجسد، لكن سيرتهم لم تَ  .٦
 [9بون كأن لم يكن لهم وجود ]بموتهم ُيحسَ  بروح اإليمان،

 [.10سه األتقياء من أعمال حٍب ورحمة ]مار  زمن أن يطوي في دائرة النسيان ما يُ ال يستطيع ال .7

خالصهم وشركتهم مع هللا. هو ثه األتقياء ألبنائهم وأحفادهمر   وَ ما يُ  .8  إيمانهم وا 

 بموتهم تمتد شهرتهم المقدسة حتى وسط الشعوب. .9
صين الناجحين لم يعد لهم ذكر، كأنهم لم يكونوا، مع أنهم خل  ال نعجب إن رأينا بعض األمناء المُ 

، ألن ما يشغل فكر هللا هو أن ُظلموارجال رحمة وقاموا بأعمال بر  في الرب. ال يعني هذا أنهم قد 
يتمتعوا باألمجاد األبدية. ما يؤكده ابن سيراخ أن الذين تجاهلهم التاريخ وصار نصيبهم في 
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دون في الرب. هؤالء األبناء واألحفاد ليسوا حسب نسل مقدس وأحفاد يتمجَّ  مون منالسماويات، ال ُيحرَ 
نما بالروح   .[15-11] الجسد، وا 

صار درًسا لألجيال، يحث الكثيرين على التوبة بالمعنى اإليجابي وهو : [16د هللا ]ج   م  أخنوخ ي  
 .(24: 5)تك  وينطلق إليهاف على السماء، بل ل أن يتعرَّ االلتقاء مع هللا، والسير معه. تأهَّ 

نال هو  كامل وبار،أبرز أنه  بل، ر  لم يذكر سقوطه في الُسك  : [18-17د هللا ]ج   م  نوح ي  . ٣
وزوجته وعنيه ونساء بنيه الخالص من الطوفان، وصار الثمانية في الفلك رمًزا للمؤمنين في كنيسة 

د العهد دَّ جَ د الطوفان لحساب البشرية. وتَ نال نوح عهًدا مع هللا بع (.21-20: 3بط  1العهد الجديد )
سحق ويعقوب )تك  براهيم وا   (. 15-13: 28؛ 5-3: 2٦؛ 9: 17؛ 9: 9مع األرععة بطاركة: نوح وا 

سحق ويعقوب. ٤ بالناموس اهتم إبراهيم بخصوص ارتباط : [2٣-19دون هللا ]ج   م  ي   إبراهيم وا 
 سيراخ اآلتي: ابن بالختان. أما هنا فأبرزسفر التكوين بالعهد أو الميثاق مع هللا الخاص 

 [. 19ع باألبوة الروحية، ال ألسرته فحسب بل ألمٍم كثيرٍة ]صار إبراهيم أيقونة اآلب حيث تمتَّ  .1
: 1٦ب االتكاء في حضنه اتكاء في ملكوت هللا )لو ُحس   ،هه بين البشر في المجدشاب  ليس من يُ  .2

 لمؤمن بالحب لشعوٍب كثيرٍة.ع قلب اس  ة هللا أن يتَّ (. هذه هي مسرَّ 22

[. 20سنة، مع ذلك قيل عنه إنه حفظ ناموس العلي  ] 400م الشريعة بحوالي ستل  عاش قبل موسى مُ  .3
 وكأن الناموس أقدم من الناموس المكتوب الذي استلمه موسى.

 [.20دخل إبراهيم في عهد مع العلي  ] .4

نجوم، ويهبهم ميراًثا من البحر إلى البحر اليه كل   ره كتراب األرض، وُيعَ كث  يُ  ه،هللا بمباركة نسل هوعد .5
[21.] 

 التي الوعود اإللهيةبع إنه عطية هللا إلبراهيم، خالله تمتَّ  [.22د هللا ]ج   م  اسحق بن إبراهيم ي  
 [. هذا هو ما ورثه عن أبيه.22ع بالعهد من أجل إبراهيم ]اسحق تمتَّ أن سيراخ  ابن ما شغل ألبيه.

سرائيل". ومع أنه أصغر ي "إاستقرت البركة على رأس يعقوب الذي ُدع  . [2٣هللا ]د ج   م  يعقوب ي  
 عشر. ه االثني عشر آباء األسباط االثنيمن عيسو نال الميراث في نسله حيث صار أبناؤ 

ق الوعد في ع بالعهد اإللهي، وورَّثه إسحق فابنه يعقوب، وتحقَّ سيراخ أن إبراهيم تمتَّ ابن ما يؤكده 
سيراخ في اختياره لألبطال، أنهم يخدمون شعب هللا صاحب  ابن ما كان يشغل عهد القديم.كنيسة ال

 المواعيد اإللهية. لهذا لم يذكر في شخصية يعقوب الغنية باألحداث سوى العهد الذي أقامه هللا معه، 

 (٤5تمجيد موسى وهرون وفينحاس خائفي الرب )سي 
لون ث   مَ لمة العالم قبل نوح الذي بأسرته يُ الفريدة في وسط ظُ  أخنوخاهتم بالكشف عن شخصية 
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سحق ثم وا  أب المؤمنين  إبراهيمث عن كنيسة العهد الجديد المحفوظة في فلك وسط الطوفان، ثم تحدَّ 
. اآلن خالل نسل يعقوب نشأ شعب هللا، وصارت له شريعة هللا دستوًرا. استلم موسى الشريعة، يعقوب

س كهنة وشفيع عن الشعب، ثم فينحاس الذي لم يطق الفساد خاصة بين الكهنة. أعلن يم هرون رئيوُأق  
 يم كنيسة مقدسة!ق  عملًيا أنه ال شركة بين النجاسة )الزنا( والقداسة. فاهلل القدوس يُ 

 أحياًنار عثَّ ُكر  م موسى بين القديسين، فاتًحا باب الرجاء للمؤمنين، تَ : [5-1د هللا ]موسى ي مج   . 1
 [.4سه ]دَّ [ وقَ 3مه هللا ]كرَّ ف(، لكنه تاب 12-11: 20؛ عد 23-11: 5؛ 15-13: 4)خر 

هم رَ ر   حَ ". وهو أول قائد لشعب هللا، اختاره ليُ رجل رحمةأقام الرب من نسل يعقوب موسى، دعاه "
. شفع فيهم معطًيا (32: 32خر ) لشعبه لبَّ ن حُ عل  من عبودية فرعون، بدالة وقف أمام غضب هللا يُ 

 [.1ب بركة ]حسَ ره يُ ك  صار ذ  و نال نعمة في عيني هللا، وفي أعين البشر، ف ،األولوية عن نفسهلهم 
ع إلى موسى الذي كان وجهه يلمع . تطلَّ [2] ي ا في المجد مع القديسينساو  م  موسى بكونه  فَ ص  وُ 

: 5)خر  فرعون رهبة أمام أعطاه الرب  .(13: 3كو  2؛ 35-33: 34ليه )خر نعكاس مجد هللا عال
ب تجسيم للحكمة سلَّمه الشريعة التي ُتحسَ و  وضع منهًجا لألنبياء حيث واجهوا ملوًكا بشجاعٍة.و ( 1

 ودخل مع هللا في ميثاق. ،(33، 24(، وأراه شيًئا من مجده )خر 23-20اإللهية )خر 
 الذي اختاره من بين جميع البشر. (، وهو مدين للقدوس3: 12م باألمانة والوداعة )عدد سَ اتَّ 

ير إلى دخوله في السحاب ليسمع كلمات الرب على جبل سيناء )خر ش  الغمام الذي قاده هللا فيه يُ 
ل  م عَ (، حتى يستطيع أن يُ 15: 30؛ ٦: 4(، وأعطاه فهًما وحياة مقدسة )تث 21: 20؛ 19-1٦: 19

 (.19: 47؛ مز 14: 4إسرائيل )تث 

د هللاهرون ي  . 2 كهنة أكثر من أي بطل  ئيسجاء الحديث عن هرون كأول ر  :[22-6 ]مج  
اهتم بالعمل  ه(، ذلك ألن21-1: 50مذكور في هذا السفر ما عدا رئيس الكهنة سمعان بن أونيا )

(، 13-٦: 45جاءت القصيدة بخصوص هرون في جزئين: ثيابه ) الكهنوتي والعبادة الليتورجية.
ه ير إلى السيد المسيح الذي يلتحف بكنيستش  (. فثياب البهاء تُ 22-14: 45)مها د   قَ والذبائح التي يُ 

هناك حاجة إلى  كانت . أما الذبائح فتشير إلى ذبيحة المسيح الفريدة.المقدسة التي بال لوم كثوٍبه
 العبادة الروحية والكهنوت ظل لكهنوت المسيح.بع بها المؤمنون القداسة التي هي عطية القدوس، يتمتَّ 

إعالن من هللا وتبليغه إلى الشعب،  بناء علىكان دور موسى كنبٍي ًسا نظير أخيه. ان هرون ُمقدَّ ك
 .حين دور هرون ككاهٍن هو رفع توبة الشعب وطلباتهم وذبائحهم إلى هللا وعهذا يكتمل عملهما في

اإللهية لشعبه، لذلك إذ ًما بركاته د   قَ ن عبادة إسرائيل له، مُ يَّ سيراخ أن هللا هو الذي عَ  ابن ما يؤكده
 (.2٦، 1٦اغتصب داثان وأبيرام وقورح سلطان الكهنة عاقبهم )عد 
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ها اع حتى يصنعو نَّ ، وأعطى هللا الحكمة للُص (28خر )ورد وصف هذه الثياب الفخمة الثمينة في 
وكانت ت أسماء أسباط إسرائيل على حجارة كريمة، على كتفه اليمنى واليسرى. شَ كما ُنق   بحذق،

جاَرٌة نه رمانات تعمل مثل أجراس لتنبيه بني إسرائيل عند حركته، كما زيَّ ال باألوريم والت ميم، وهي ح 
 (. ٦: 28يستطلع رأي هللا من خالل أشعتها )خر  الشعبَكريمٌة معناها الكماالت واألنوار، وكان 

 ب مرتين يومًيا. م عن الشعدَّ قَ تُ  قة للرب   حرَ ذبيحة الصباح وذبيحة المساء هما عبارة عن مُ 
 بين هرون رئيس الكهنة والمرأة الخاطئة: 1ن القديس إكليمنضس السكندري قار  يُ 
 .أثمن ما لديها المرأة الخاطئة على السيد المسيحوسكبت ع هرون بمسحه بالدهن المقدس، تَّ مَ . تَ 1
كليلها. ها. ارتدى هرون إكليل من ذهب، والمرأة الخاطئة مسحت قدمي  السيد بشعر رأسها تاج2  وا 

 المجد كخاطئة سكبت دموع التوبة. إذ لم تكن بعد قد دخلت في شركة مع رب   

 .[17] الحكمة السماوية بكونهما َمصدرح التكامل بين العبادة والطاعة للوصية اإللهية، ض   وَ يُ 
فهلكوا مع  ،ت الرب كهنوت هرون ضد الثائرين عليه الذين حاولوا تقديم نار غريبة للربثبَّ 

(، وأما تثبيت الرب لكهنوته فجاء عن طريق قضيب اللوز الذي أزهر وأفرخ )عد 1٦جماعتهم )عد 
كثير من الخدام عاشوا على  (.20: 18لالويين )عد و  صار الرب نفسه نصيًبا لهو .(8: 17

 بدي.نصيبهم، هذا هو ميراثهم األ بالرب نفسهعوا تمتَّ  إذ ،الكفاف، لكنهم لم يشعروا بالعوز
 وهو ابن ألعازر بن هارون. معناه "فم النحاس"، فينحاس[: 26-2٣د هللا ]ج   م  . فينحاس ي  ٣

د" يعني  في(، وهو بمثابة الوارث 25: ٦الجيل الثالث من هرون )خر  بقوله "الثَّال ُث في الَمج 
العهد القديم. مصدر كرامته التزامه بعبادة هللا ووضع حدود بين المؤمنين وعابدي  فيالكهنوت 

(. غار غيرة الرب عندما زنى الشعب مع بنات موآب، فقام بقتل زمري بن 9-1: 25األصنام )عد 
سالو رئيس بيت الشمعونيين مع المرأة المديانية كزعى بنت صور، فامتنع الوبأ ونال من الرب ميثاق 

 [. 24م ] 70ت رئاستهم للكهنوت حتى خراب الهيكل سنة سالم له ولبنيه، وظلَّ عهد 
سيراخ عن هرون رئيس الكهنة وفينحاس الكاهن، أراد تأكيد التمييز بين العهد  ابن ثإذ تحدَّ 

الكهنوتي الهاروني والعهد الملوكي الداودي، لتأكيد أن الكهنوت خاص بسبٍط واحٍد، وهو سبط الوي، 
وال خاصة بسبط يهوذا. العهدان متكامالن لكن ليس من حق الكاهن أن يجلس ملًكا  والملوكية
  العكس.

 (٤6تمجيد يشوع وكالب والقضاة وصموئيل )سي 

                                                 
1 Paedagogus, FOTC, Vol. 23, p. 146-147. 
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1 Paedagogus, FOTC, Vol. 23, p. 146-147. 
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ي الكهنة في العهد القديم من التجنيد واالشتراك في المعارك، غير أن فينحاس الكاهن في أُعف  
انضم إلى  هالكاهن الذي سقط في النجاسة مع امرأة وثنية. كأن صوَّب رمحه ضد   غيرته ومخافته للرب   

نما من أجل مقاومة الشر  داخل شعب هللا ة على األمم الوثنيةن أجل الُنصرَ عين ال محار  فئة المُ  ، وا 
، كما أن الرب  بَ ق  ن الرب  سكناه وسط شعبه، ويَ وقياداته لكي ُيعل   ل أن يكون الشعب هو نصيب الرب 
 (.24: 3ؤمنين: "نصيبي هو الرب  قالت نفسي" )مرا هو نصيب الم

خليفة  موسى قبل نياحتهكان يشوع رمًزا للسيد المسيح. عيَّنه  :[6-1] بن نون  يشوع. مديح 1
( وعقب موت موسى 38: 1؛ تث 23-18: 27أمام ألعازر الكاهن والشعب )عد  يبشكل رسمله 

ابن م دَّ (. قَ 23: 11ق له النصر وميراث األمم )يش وتحقَّ  بني إسرائيل لعبور األردن إعداًدا جيًدا، عد  أَ 
ابن [. بهذا يسند ٦-1سيراخ عمل هللا في حياة يشوع الذي حارب لكي يملك إسرائيل أرض الموعد ]

 سكندر األكبر والعمل على قدسية بيت الرب  وأرض الموعد.رين له لمقاومة خلفاء إعاص  المُ سيراخ 
، لذا ُدع   باختفائهيشوع  تحققت بطولة " ] هت معاركيَ في القائد الحقيقي الرب  هكذا  [.3"معارك الرب 

بليس،  بقدر ما نختفي في الرب    مؤمنين في جهادنا الروحي أن طرفي المعركة هما الرب  نفسه وا 
ب حار  (. سر  نصرة يشوع أنه لم يُ 3: 2تي  2ب "جنود المسيح" )حسَ ق نصرتنا باختفائنا فيه، فنُ تتحقَّ 

نما بالصالة أيًضا، إذ  بالسيف  .[5دعا الرب  العلي  فاستجاب له ]فقط، وا 
(. احتاج موسى إلى هرون وحور كي 13-8: 17ث عن نصرة يشوع على عماليق )خر تحدَّ 

لم  ًعا عماليق حتى النهاية.حار  يحمال يديه المبسوطتين حتى تنتهي المعركة، بينما استمر يشوع مُ 
وكان وثنيين صعد للحرب ضد ملوك  كرامته. أودافع عن نفسه  واليدخل في معركة خاصة به، 

 .(8: 10)يش ال تخفه، ألني  قد أسلمتهم. ال يقف رجل منهم بوجهك" "الرب له: صوت 
سيراخ إلى يشوع رفيقه كالب بن يفنة إذ  ابن أضاف :[10-7يشوع وكالب بن يفن ة ] . مديح2
سيراخ هذين  ابن مدَّ [. قَ 8-7إسرائيل على الُنصرة على األرض المقدسة في أيام موسى ] االثنان حث  

روح اإليمان والثقة في الوعود  الرجلين اللذين قاومهما الشعب في أيام موسى وقد ثابرا على بث   
 اإللهية.

م كالب إلى دَّ قَ تَ  ضه.عار  [ بينما كانت الغالبية تُ 9] نال كالب شهرة عظيمة لثباته على وصية الرب   
الرب  رععين سنة من حين كلمن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه الخمس واألاآليشوع، وقال له: "

زل أفلم  نا اليوم ابن خمس وثمانين سنة.أن فها واآل ،سرائيل في القفرإموسى بهذا الكالم حين سار 
ن للحرب وللخروج نئذ هكذا قوتي اآلرسلني موسى كما كانت قوتي حيأكما في يوم  ،االيوم متشددً 
نت سمعت في ذلك أ ألنك ،عطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليومأ فاالن  وللدخول.
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: 14" )يش طردهم كما تكلم الربألعل الرب معي ف ،ن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنةأاليوم 
 (.10: 4٦) للرب    تهمايتبععن مما كشف  ،رفع هللا كالب ويشوع فوق الجماعة في جيلهما .(10-12

معارك حرعية غايتها تحطيم عبادة األصنام،  فيبطال أانتقل إلى  :[12-11. مديح القضاة ]٣
قامة بيت للرب    س فيه العبادة عبر األجيال. يقول مار يعقوب السروجي: ُتمارَ  والعبادة هلل وحده، وا 

 [.1ةو ا بالنبا، وصموئيل مستنيرً وشمشون نذيرً ا، إيمانً  وءً لما، وباراق مجدعون كان يقظً ]
ح شاول وداود انتقل إلى صموئيل النبي الذي على يديه ُمس   :[20-1٣. مديح صموئيل النبي ]٤

ع صموئيل آخر القضاة هذا وقد تطلَّ  [.13الملكان، واحد حسب هوى الشعب، والثاني حسب فكر هللا ]
سيراخ بشخصية صموئيل بكونه رجل ابن إلى عدم الفصل بين العبادة والحرب ضد األوثان. اهتم 

بجوانب متنوعة لقيادة الشعب والقادة،  اسمً تَّ مُ ل، عاش كقاٍض ونبٍي في ظروف حالكة. كان التحو  
الشخصيات إلى قلوب اليهود، حيث جمع في شخصيته عدة  ب  حَ من أَ  حتى ينجح في تحقيق رسالته.

 هآمن بوعود، [14فظ شريعة الرب  في قراراته وسلوكه ]اه، ححبيب رع   ، [13] نبي الرب   صفات:
 [.1٦أنشأ مدرسة األنبياء، رجل صالة ][، 15]سم باألمانة واإلخالص وتقديس كلماته اتَّ ، [14]

 (٤7تمجيد داود وسليمان )سي 
يؤكد أنه مهما بلغت عظمة القائد وروحانيته وقدراته فهو ليس معصوًما من ل أخطأوا ثالثة قادةم دَّ قَ 
 :الخطأ

 ب.تغر   فسقط في خطية لم يسقط فيها يوسف الشاب المُ  ،مع عظمة نقاوة قلبه تهاون  داودالجد  .1

 بجوار نساء وثنيات.م حقويه لَّ سَ به الحكمة ومع هذا إذ نال مجًدا بطل ينفاق الكثير  سليماناالبن  .2

 .ين، فانقسمت المملكة إلى مملكتينتهاون واستسلم لمشورة أصدقاء متهاونرحبعام الحفيد  .3

شجاع في حماية القطيع من األسود والدببة  بحار  م  داود الصبي  :[11-1. مديح داود الملك ]1
[. كانت 7-5نيين ][، وحارب كملٍك ضد الكنعانيين خاصة الفلسطي4م جليات الجبار ][، كما حطَّ 3]

[؛ لم ينَس تقديم ذبائح الشكر والتسبيح 5أسلحته الرئيسية في معاركه هي محبة هللا وشعبه وصلواته ]
ر سقوط داود، ألن توعته مسحت خطيته من سجل حياته. ولئال ذكَ لم يُ  [.9-8ة ]هلل واهب الُنصرَ 

ته على خطيته ال نعجب من (. 15-1: 12مل  2) نتهاون في الخطية ذكر ناثان النبي والذي بكَّ
الشحم هو أفضل جزء في ف[. 2ل من ذبيحة السالمة ]تشبيه داود النبي والملك بالشحم الذي ُيفَص 

 .وحده م للرب   (، ألنه ُيقدَّ 1٦: 3ع نفسه من شعب هللا )ال الحيوان، والذي يأكله من هذه الذبيحة ُتقطَ 

                                                 
 برار )راجع نص بول بيجان ترجمة الدكتور بهنام سوني(.محبة األعلى محبة هللا للبشر وعلى  ٦3الميمر  1
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[؛ لم ينَس تقديم ذبائح الشكر والتسبيح 5أسلحته الرئيسية في معاركه هي محبة هللا وشعبه وصلواته ]
ر سقوط داود، ألن توعته مسحت خطيته من سجل حياته. ولئال ذكَ لم يُ  [.9-8ة ]هلل واهب الُنصرَ 

ته على خطيته ال نعجب من (. 15-1: 12مل  2) نتهاون في الخطية ذكر ناثان النبي والذي بكَّ
الشحم هو أفضل جزء في ف[. 2ل من ذبيحة السالمة ]تشبيه داود النبي والملك بالشحم الذي ُيفَص 

 .وحده م للرب   (، ألنه ُيقدَّ 1٦: 3ع نفسه من شعب هللا )ال الحيوان، والذي يأكله من هذه الذبيحة ُتقطَ 
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: 14" )يش طردهم كما تكلم الربألعل الرب معي ف ،ن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنةأاليوم 
 (.10: 4٦) للرب    تهمايتبععن مما كشف  ،رفع هللا كالب ويشوع فوق الجماعة في جيلهما .(10-12

معارك حرعية غايتها تحطيم عبادة األصنام،  فيبطال أانتقل إلى  :[12-11. مديح القضاة ]٣
قامة بيت للرب    س فيه العبادة عبر األجيال. يقول مار يعقوب السروجي: ُتمارَ  والعبادة هلل وحده، وا 

 [.1ةو ا بالنبا، وصموئيل مستنيرً وشمشون نذيرً ا، إيمانً  وءً لما، وباراق مجدعون كان يقظً ]
ح شاول وداود انتقل إلى صموئيل النبي الذي على يديه ُمس   :[20-1٣. مديح صموئيل النبي ]٤

ع صموئيل آخر القضاة هذا وقد تطلَّ  [.13الملكان، واحد حسب هوى الشعب، والثاني حسب فكر هللا ]
سيراخ بشخصية صموئيل بكونه رجل ابن إلى عدم الفصل بين العبادة والحرب ضد األوثان. اهتم 

بجوانب متنوعة لقيادة الشعب والقادة،  اسمً تَّ مُ ل، عاش كقاٍض ونبٍي في ظروف حالكة. كان التحو  
الشخصيات إلى قلوب اليهود، حيث جمع في شخصيته عدة  ب  حَ من أَ  حتى ينجح في تحقيق رسالته.

 هآمن بوعود، [14فظ شريعة الرب  في قراراته وسلوكه ]اه، ححبيب رع   ، [13] نبي الرب   صفات:
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 (٤7تمجيد داود وسليمان )سي 
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 :الخطأ
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 بجوار نساء وثنيات.م حقويه لَّ سَ به الحكمة ومع هذا إذ نال مجًدا بطل ينفاق الكثير  سليماناالبن  .2
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ويقتله  (17صم  1) بحجٍر جبهة جلياتنزل داود بعصاه ومقالعه والحجارة الملساء ليضرب 
( الذي يقتل العدو. 22:117الحجر هو السيد المسيح )مز و  ،لصليبل ارمزً عصاه كانت . [4] بسيفه

استقبلت النساء شاول  الطاقات لحساب مملكة هللا.هذه أخذ داود أدوات جليات إلى خيمته ليستخدم 
دن القرار: "ضرب شاول ألوف د   رَ والمثلثات ويُ يغنين لهما واألخريات يضرعن بالدف  نوداود، بعضه
 .[٦] ًبا إياهترق   بدأ شاول يحقد على داود مُ  ،داود عوض الفرح بنجاح (.2: 18مل  1) وداود رعوات"

ساهم داود الملك باإلعداد الضخم لبناء الهيكل في أيام ابنه سليمان، [ 9] بالعبادة الجماعية هتما 
ع القيادات والشعب على المساهمة في تكلفة البناء. وجاءت مجهوداته العجيبة في تنظيم فرق وشجَّ 

 [.10]التسبيح وتنظيم خدمة األعياد والعبادة تكشف عما في قلب داود 

 2ود )االعهد الذي أقامه الرب مع د [.11ل لنوال عهد ملوكي أبدي ]فتأهَّ  إنسان التوبة الصادقة،
 وهو ملك الملوك. مريم،تحقق بتجسد كلمة هللا من القديسة  ت عرشه إلى األبدب   ( أن ُيثَ 1٦: 7مل 

ا يطلبه، فاختار الحكمة ولم  سليمانظهر الرب ل :[18-12. مديح سليمان الملك ]2 وسأله عمَّ
عن خرابه السيد المسيح أ تنبَّ و ، مرتينه يد بناؤ ، وأُع  هيكل الرببنى . (3مل  1) ىنَ يسأل مجًدا أو غ  

 يم هيكاًل جديًدا، الذي هو جسده القائم من األموات. ق  (، وأنه سيُ 39-38: 23تماًما )مت 
ب سليمان فريًدا في االهتمام بالكرازة لألمم خالل روح الحكمة بين األمم؛ ُيحسَ  اهتم سليمان ببث   

 (.10مل  1ٍك )التسابيح واألمثال والحكم والتفاسير، وبكونه قدوة حتى للملوك الوثنيين في عمله كمل
َنى والحكمة في ذلك الحين، كان ظاًل للمسيح الذي قال:  يمكن القول إنه فاق كل ملوك األرض في الغ 

 (.31: 11؛ لو 42: 12"هوذا أعظم من سليمان ههنا" )مت 
[، واستعبد نفسه لألهواء الجنسية. 20انحدر وجلب لنفسه خزًيا ] :[22-19. سقوط سليمان ]٣

من أجل  المسيح من نسل داود. وجاء[ من أجل أبيه داود، بل 22لكن هللا برحمته العظيمة لم يهجره ]
 داود الملك البار أعلن الرب  رحمته:

 .لتصاقه بالرب   توبة سليمان ورجوعه عن الفساد وا   .أ

 مملكة الجنوب( بعض األتقياء الذين سلكوا كأبيهم داود.د بين ملوك يهوذا )ُوج   .ب

 بقى ليعقوب بقية مقدسة، وسمح الرب  بتأديب إسرائيل بالسبي إلى حين.أَ  .ج

 قام الرب  أبطااًل في اإليمان في أرض السبي مثل إستير وهامان واألنبياء وغيرهم.أَ  .د

بعبوديته للشهوات أثمر انقساًما انحطاط سليمان  [:25-2٣] د يربعام وانقسام المملكة. تمرُّ ٤
 [.23بتدًئا برحبعام ]مُ  ه مباشرة. عبر الفساد إلى أبنائهلكة بعد موتمللم

 (٤8وحزقيا الملك )سي  أليشعن إيليا و تمجيد النبيي
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من قلب ناري رجل اإليمان سم به إيليا النبي سيراخ ما اتَّ ابن أبرز  :[11-1مدح إيليا النبي ]. 1
بالغيرة على كلمة هللا والعبادة له ال لألوثان، لذلك قيل عنه: قام إيليا النبي كالنار ليحرق الشر   دٍ ق  تَّ مُ 

يزابيآوالعناد والمقاومة هلل خاصة من جانب أخ بالمالئكة خدام هللا الملتهبين  هتشبَّ زوجته.  لب الملك وا 
(، وارتفع إلى السماء 14-10: 1مل  2، فأنزل ناًرا ثالث مرات )(4: 104بنار الغيرة المقدسة )مز 
ما ضد المسيح قاو  ر مجيئه مع أخنوخ، ليُ ت إيليا، وُينتظَ مُ (. لم يَ 11: 2مل  2في مركبة خيل نارية )

: 3ت شوًكا وحسًكا )تك نب  إن كانت الخطية قد أفسدت حياتنا، فجعلت منا أرًضا تُ  ويسندا المؤمنين.
 نار اآلكلة، لكي تحرق هذا الشوك والحسك.(، فإننا صرنا في حاجة إلى كلمة هللا، ال18

د إيليا على الصبي الميت ثالث مرات دَّ مَ (. تَ 24-1: 17مل  1)األممية أقام ابن أرملة صرفه 
 د للصبي الحياة، يشير هذا إلى التجائه إلى الثالوث القدوس واهب الحياة.وهو يصرخ إلى العلي  ليرُ 

يزابيسمع أخزيا بن أخآ (:1مل  2الناري وأخزيا الملك ) يلياإ عن والديه اللذين لحست  لب وا 
الكالب دمهما، ألنهما حادا عن طريق الحق. اآلن إذ لم ينتفع بخبرة والديه، فكما حل  التأديب على 

السرير الذي صعدت عليه ال تنزل عنه بل موتا لنبوي: "والده بأن لحست الكالب دمه، جاءه الصوت ا
 (.4: 1مل  2) "تموت

رت قتله. اضطر ا وقرَّ فثارت جدً  ،ب زوجته إيزابل بما فعله إيليَّا، وكيف قتل كهنة البعلآخأ أخبر
جبل  إلىقاده الروح للذهاب و ، أن يهرب إيليَّا إلى بيت سبع التي ليهوذا، حيث عاله مالك هناك

 (. 19مل  1الشريعة )م موسى حوريب، الجبل الذي عليه تسلَّ 

ذ ورد  أليشعل وياهو، أما عن األنبياء، فمسح هم حزائي [8]الملوك الذين مسحهم إيليا  تلميذه. وا 
أ مئة نبي من المذبحة التي أمرت بها إيزابل الملكة، فرعما هؤالء األنبياء جميًعا أو خبَّ  هعن عوعديا أن

صعاد إث عن لنتحدَّ يقول مار يعقوب السروجي: ] (.4-3: 18مل  1بعضهم مسحهم إيليا النبي )
 [لى األرض.عه إليالجميل، وعن المركبة البهية التي نزلت  هذا

عليه الذي اشتهى أن يحل  أليشعم العمل النبوي تلميذه تسلَّ : [16-12النبي ] أليشعمدح . 2
ه تيار الشر المتزايد. وهبه هللا أن يتم على واج  ويُ  ،ق رسالتهق   حَ حتى يستطيع أن يُ  ،مهل   عَ روحين من مُ 
 بسبب تزايد الفساد.  متزايدٍ  مه، لتأكيد حاجة المجتمع إلى عملٍ ل   عَ المعجزات التي صنعها مُ يديه ضعف 

مه، ل   عَ لمُ  أليشعها كنَّ العواطف الرقيقة التي كان يُ  قَ م  عُ  في حياة إيليا النبي لنا المشهد األخير نُ عل  يُ 
ذ يمكن أن يقنعه بترك إيليا، كان  يءال ش .المنتهى إلىيكون معه  أنم أن النهاية قريبة، صمَّ  أدرك وا 

ا من روح ا مزدوج  نصيب  ، طلب نصيب االبن البكرذ منه، ؤخَ ماذا يفعل له قبل أن يُ  سألهوعندما 
 إلىد اوع ُمَعل  مه، ق ثيابه، وأخذ رداءمنظر رهيب، فمزَّ في هو و  رأى ُمَعل  مه .(9: 2مل  2) مهل   ع  م  
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قبون االذين كانوا ير  األنبياء أبناء . بهذا أدركعلى اليابسةعبر و انشق الماء ف ،األردن يضرب الماء
: 2مل  2) وخضوعٍ  ، فسجدوا له في احترامٍ أليشعت على المشهد من التالل، أن روح إيليا قد استقرَّ 

 .اخمسين عامً حوالي خدمته التي دامت  أليشعهنا بدأ  .(12-15
مل  2ي في القبر )الجافة ميًتا ُألق   هعظام تصانع عجائب حتى بعد موته حيث أقام أليشعكان 

ن النبوات إيقول القديس أغسطينوس س كل ما له حتى عظامه بعد موته. إنسان هللا يتقدَّ  (.21: 13
نما باألعمال الرمزية ،لم تقف عند إعالنها بالكالم  .أليشعمثل إقامة الميت بعظام  1وا 

شعياء النبي ]. ٣ أن أباه هو المسئول عما حل   عرف حزقيا: [25-17مدح حزقيا الملك وا 
(. بدأ 21-1٦: 28أي  2ل في سياسة األرض المقدسة )بالشعب بسبب دعوته ألشور أن يتدخَّ 

ر الهيكل من األوثان. كانت مملكة هللا لها األولوية في حياة حزقيا ح ما أفسده والده آحاز، فطهَّ ُيصل  
 الملك، مع تجديد الحكمة الروحية.

األرض خالل صخرة حتى يمكن ألورشليم الحصول على المياه سًرا من حفر حزقيا قناة تحت 
 (.30: 3أي  2؛ 20: 20مل  2ل هذا العمل البطولي مرتين في العهد القديم )ينبوع جيحون. ُسج   

عسكر  [.18، ورفع يده على صهيون، وتبجح بكبريائه ]أيامه صعد سنحاريب، وبعث رعشاقي في
طلب من يو  ،ر مدينة أورشليمحاص  وأرسل المتغطرس رعشاقي كي يُ سنحاريب ملك أشور في الخيش 

حزقيا الملك أن يسل م له المدينة. لكن حزقيا اتجه نحو هللا بروح التوبة، وأرسل هللا له إشعياء النبي كي 
 (.35: 19مل  2) في ليلة واحدة لًفا من جيش سنحاريبأ 185يطمئنه. قتل مالك الرب 

لتأكيد تحقيق الوعد اإللهي هكذا: رجوع ، (8: 20مل  2)كطلبه عالمة  لحزقيا الرب ىأعط
ع للظل على الدرجات التي تقود راجُ د تَ رَّ جَ . يرى البعض أنها مُ (8: 38)إش الشمس عشر درجات 

يناير  11إلى "بلكونة" في القصر أو تقود إلى العلية. ويرى البعض أنها كسوف للشمس حدث في 
ك التاريخ واألحداث والزمن حر   لصادق للزمن، وهي في يد هللا مُ ق.م. الشمس هي المقياس ا ٦89

(، وأيًضا في أيام حزقيا، وعند صلب رب 12: 10)يش  نفسه، استخدمها عالمة في أيام يشوع
 .المجد، وقبل مجيئه األخير حيث تظلم الشمس

الكشف عن آخر األزمنة، ليبعث في الشعب روح الرجاء، خاصة بتجسد ابن  هي رسالة إشعياء
نجيلي الكثير من العهد الجديد، مثل القديس متى اإلهللا وتقديم نفسه ذبيحة خالص. وقد اقتبس كتَّاب 

 الصليب. نبوات إشعياء عن شخص السيد المسيح وحياته وسماته وخدمته، خاصة عن سر   
نما  ،لنبي ليس فقط من جهة كثرتهاامتازت نبوات إشعياء ا وضوحها بدقة عجيبة خاصة ميالد بوا 

                                                 
1 City of God 17: 5. 
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 الصليب ورسالته. السيد المسيح من عذراء، وتأكيد أنه اإلله القدير، وتفاصيل عن سر   

 
رميا النبي وأحداث قبل السبي وبعده )سي   (٤9تمجيد يوشيا الملك وا 

[ ليقفز إلى 13-1السابع والسادس ق.م. ]ل هنا بعض الشخصيات اإليمانية في القرنين ج   سَ يُ 
 [.1٦-14ث عن اآلباء البطاركة في عهد ما قبل الناموس ]الوراء فيتحدَّ 

يوشيا هو الملك التقي الوحيد في القرن السابع ق.م. حكم [: ٣-1] الصالح . مدح يوشيا الملك1
يوشيا بسلوكه في  ق.م. وكأن ٦09ق.م. وموته في معركة مجدو في عام  ٦40في أورشليم ما بين 

سيراخ صعوبة العمل في عصر ابن [. أبرز 1الرب  كان يبعث الفرح والبهجة في حياة المؤمنين ]
سيراخ بدوره العظيم في تطهير أرض الموعد من  ابن يوشيا، إذ عاش في جٍو شديد الفساد. اهتم

 [. 2الوثنية ]
د  مع داود وحزقيا حيث كان ا أن ُيعَ ل يوشيتأهَّ  :[7-٤ملوك يهوذا األشرار والسبي البابلي ]. 2

سر  فساد ملوك يهوذا هو تركهم للشريعة، وبالتالي لم يلتصقوا  زين بالتقوى واإليمان.تمي   الثالثة ملوك مُ 
 ميأورشل ضتتعرَّ ف ق.م. 587بتأديب يهوذا بسقوط أورشليم تحت السبي البابلي عام  ، فسمح هللاهللبا

للخراب، وصارت شوارعها كأنها قفر، كما قام األعداء بتدنيس الهيكل وتدميره. يدعونا ابن سيراخ إلى 
لها عندما رأى الدمار يحل  بالمدينة والشعب، وسيق الرؤساء واألشراف قراءة مراثي إرميا التي سجَّ 

رميا وأصحاب المواهب إلى السبي. كان كل من أنهما فشال في في مرارة. يبدو  الملك يوشيا وا 
 اإلصالح الروحي للمملكة، لكن يبقى االثنان عظيمان في عيني هللا من أجل غيرتهما وجهادهما.

مات يوشيا الملك في معركة مجدو مع فرعون، إذ حاول أن يسند بابل ضد فرعون وفي أقل من 
نها موسى مع ل إرميا في مصر، في البلد الذي خرج معاًما قامت بابل بتخريب أورشليم، وُقت   20

 الشعب ليعبر بهم إلى البرية ويدخل أرض الموعد.
ن أن عل  سيراخ ليُ  ابن أسرع ،بعد سقوط أورشليم في السبي: [10-8] حزقيال واالثنا عشر نبي ا. ٣

ف. لقد صار الشعب أشبه بعظام موتى، لكن األنبياء نالوا رعاية هللا للشعب وهم تحت التأديب لم تتوقَّ 
 الميت الذي ُألقي في القبر. أليشعالموتى روحًيا، كما أقامت عظام  يمواق  نعمة من هللا ليُ 

هللا العرش اإللهي ليؤكد  ابرؤي هيبدأ سفر  ر حزقيال نجًما المًعا بين األنبياء في أرض السبي.ُيعتبَ 
التي رؤيا العظام الجافة أيًضا نظر  .ع بمجدهلشعبه أنه يشتاق أن يشتركوا مع السمائيين في التمت  

ال كمن إلى خراب  أورشليملت إذ تحوَّ (. 10-8: 37ة وقامت كجيٍش عظيٍم جًدا جًدا )حز صارت حيَّ  74 
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قبون االذين كانوا ير  األنبياء أبناء . بهذا أدركعلى اليابسةعبر و انشق الماء ف ،األردن يضرب الماء
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(. بدأ 21-1٦: 28أي  2ل في سياسة األرض المقدسة )بالشعب بسبب دعوته ألشور أن يتدخَّ 

ر الهيكل من األوثان. كانت مملكة هللا لها األولوية في حياة حزقيا ح ما أفسده والده آحاز، فطهَّ ُيصل  
 الملك، مع تجديد الحكمة الروحية.

األرض خالل صخرة حتى يمكن ألورشليم الحصول على المياه سًرا من حفر حزقيا قناة تحت 
 (.30: 3أي  2؛ 20: 20مل  2ل هذا العمل البطولي مرتين في العهد القديم )ينبوع جيحون. ُسج   

عسكر  [.18، ورفع يده على صهيون، وتبجح بكبريائه ]أيامه صعد سنحاريب، وبعث رعشاقي في
طلب من يو  ،ر مدينة أورشليمحاص  وأرسل المتغطرس رعشاقي كي يُ سنحاريب ملك أشور في الخيش 

حزقيا الملك أن يسل م له المدينة. لكن حزقيا اتجه نحو هللا بروح التوبة، وأرسل هللا له إشعياء النبي كي 
 (.35: 19مل  2) في ليلة واحدة لًفا من جيش سنحاريبأ 185يطمئنه. قتل مالك الرب 

لتأكيد تحقيق الوعد اإللهي هكذا: رجوع ، (8: 20مل  2)كطلبه عالمة  لحزقيا الرب ىأعط
ع للظل على الدرجات التي تقود راجُ د تَ رَّ جَ . يرى البعض أنها مُ (8: 38)إش الشمس عشر درجات 

يناير  11إلى "بلكونة" في القصر أو تقود إلى العلية. ويرى البعض أنها كسوف للشمس حدث في 
ك التاريخ واألحداث والزمن حر   لصادق للزمن، وهي في يد هللا مُ ق.م. الشمس هي المقياس ا ٦89

(، وأيًضا في أيام حزقيا، وعند صلب رب 12: 10)يش  نفسه، استخدمها عالمة في أيام يشوع
 .المجد، وقبل مجيئه األخير حيث تظلم الشمس

الكشف عن آخر األزمنة، ليبعث في الشعب روح الرجاء، خاصة بتجسد ابن  هي رسالة إشعياء
نجيلي الكثير من العهد الجديد، مثل القديس متى اإلهللا وتقديم نفسه ذبيحة خالص. وقد اقتبس كتَّاب 

 الصليب. نبوات إشعياء عن شخص السيد المسيح وحياته وسماته وخدمته، خاصة عن سر   
نما  ،لنبي ليس فقط من جهة كثرتهاامتازت نبوات إشعياء ا وضوحها بدقة عجيبة خاصة ميالد بوا 
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 الصليب ورسالته. السيد المسيح من عذراء، وتأكيد أنه اإلله القدير، وتفاصيل عن سر   

 
رميا النبي وأحداث قبل السبي وبعده )سي   (٤9تمجيد يوشيا الملك وا 

[ ليقفز إلى 13-1السابع والسادس ق.م. ]ل هنا بعض الشخصيات اإليمانية في القرنين ج   سَ يُ 
 [.1٦-14ث عن اآلباء البطاركة في عهد ما قبل الناموس ]الوراء فيتحدَّ 
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يوشيا بسلوكه في  ق.م. وكأن ٦09ق.م. وموته في معركة مجدو في عام  ٦40في أورشليم ما بين 
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 [. 2الوثنية ]
د  مع داود وحزقيا حيث كان ا أن ُيعَ ل يوشيتأهَّ  :[7-٤ملوك يهوذا األشرار والسبي البابلي ]. 2

سر  فساد ملوك يهوذا هو تركهم للشريعة، وبالتالي لم يلتصقوا  زين بالتقوى واإليمان.تمي   الثالثة ملوك مُ 
 ميأورشل ضتتعرَّ ف ق.م. 587بتأديب يهوذا بسقوط أورشليم تحت السبي البابلي عام  ، فسمح هللاهللبا

للخراب، وصارت شوارعها كأنها قفر، كما قام األعداء بتدنيس الهيكل وتدميره. يدعونا ابن سيراخ إلى 
لها عندما رأى الدمار يحل  بالمدينة والشعب، وسيق الرؤساء واألشراف قراءة مراثي إرميا التي سجَّ 

رميا وأصحاب المواهب إلى السبي. كان كل من أنهما فشال في في مرارة. يبدو  الملك يوشيا وا 
 اإلصالح الروحي للمملكة، لكن يبقى االثنان عظيمان في عيني هللا من أجل غيرتهما وجهادهما.

مات يوشيا الملك في معركة مجدو مع فرعون، إذ حاول أن يسند بابل ضد فرعون وفي أقل من 
نها موسى مع ل إرميا في مصر، في البلد الذي خرج معاًما قامت بابل بتخريب أورشليم، وُقت   20

 الشعب ليعبر بهم إلى البرية ويدخل أرض الموعد.
ن أن عل  سيراخ ليُ  ابن أسرع ،بعد سقوط أورشليم في السبي: [10-8] حزقيال واالثنا عشر نبي ا. ٣

ف. لقد صار الشعب أشبه بعظام موتى، لكن األنبياء نالوا رعاية هللا للشعب وهم تحت التأديب لم تتوقَّ 
 الميت الذي ُألقي في القبر. أليشعالموتى روحًيا، كما أقامت عظام  يمواق  نعمة من هللا ليُ 

هللا العرش اإللهي ليؤكد  ابرؤي هيبدأ سفر  ر حزقيال نجًما المًعا بين األنبياء في أرض السبي.ُيعتبَ 
التي رؤيا العظام الجافة أيًضا نظر  .ع بمجدهلشعبه أنه يشتاق أن يشتركوا مع السمائيين في التمت  

ال كمن إلى خراب  أورشليملت إذ تحوَّ (. 10-8: 37ة وقامت كجيٍش عظيٍم جًدا جًدا )حز صارت حيَّ 
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لكن  يمها من موتها.ق  تحتاج إلى من يُ  ،كأنها بقعة مآلنة عظاًما كثيرة ويابسة جًدا أويسكنها أحد، 
هم وينطلقوا نحو أورشليم يقوموا على أقداملمس هذه العظام اليابسة ويحييهم لالرب  وحده قادر أن ي

ذ وُ العليا. هذا ما تحقَّ  في  بالذين ىقَ تَ ل  ا   ،ع في القبرض  ق بتجسد حكمة هللا وتقديم نفسه ذبيحة، وا 
 كل قلب لينطلق بنفوسنا إلى فردوسه!الرب  ليدخل  الجحيم وانطلق بهم إلى الفردوس.

رميا وحزقيال واالثنيدعونا ابن سيراخ لالهتمام بكتابات األنبياء مثل إشعياء  عشر أنبياء  يوا 
 . أليشعقباًل دور األنبياء مثل إيليا و  الصغار، كما أبرز

وسور  ذكر ثالثة أبطال إيمان قاموا ببناء بيت الرب    :[1٣-11] زربابل ويشوع ونحميا. ٤
 من السبي ثالثة: كب العودةامو  المدينة، واهتموا بكلمة هللا والعبادة.

 .ويهوشع الكاهن حفيد يهوياكين بابلزر  قيادة بق. م.  538/537سنة  الموكب األول
-9بمشكلة المتزوجين بوثنيات )عز  اهتمالكاتب،  عزراقيادة بق.م  458سنة  الموكب الثاني

10.) 
 .اهتم ببناء السور ،نحميا الوالي ق.م تحت قيادة 445/444سنة  الموكب الثالث

قات وتنظيم حرَ بناء المذبح لتقديم المُ في (، اشترك 2:2 عزقاد أول دفعة إلى إسرائيل ) عابلزرُ 
(. سعى في إعادة بناء الهيكل 10-٦:4قيم والًيا ووضع أساس الهيكل )زك (. أُ 9-1:3العبادة )عز 

 ق.م، حيث قام هيرودس بإعادة بنائه من جديد. 20ي هيكل زُرعابل، وظل البناء حتى سنة لذا ُدع  
ن من نسل ملكي مثل زُرعابل، وال كهنوتي مثل عزرا، وال صاحب لم يكو  ؛في السبي نحمياد ُول  

 يعمل ساقًيا للملك كانمركز إداري مثل دانيال رئيس الوزراء، إنما ُحب ه الشديد هلل ولشعبه جعله قائًدا. 
في العصر الفارسي.  اقبل الملك حتى يطمئن أنه غير مسموم. وكان هذا المركز مرموقً  الخمر يذوق 

 ر عدم اإلشارة إلى عائلة نحميا.س   فَ هذا يُ و كان ساقي الملك غالًبا خصًيا، 
كما السور بالرغم من مقاومة األعداء؛  اءبننحميا بعاًما. اهتم  13أورشليم بحوالي  إلىسبقه عزرا 

على يهوذا  عامٍ  مٍ رجع إلى أورشليم كحاكو ثم عاد إلى شوشن العاصمة  ،بالبناء الداخلي للشعب اهتم
علَّم القيادة تَ . إخوتهآالم  ما شغله هوة. يقيل القيادة الروحية الحقث   مَ كان يُ سنة.  12على األقل لمدة 

 . كل الظروف فيالصالة خالل الُرَكب المنحنية والصمت والدموع والصراخ. مارس 
ل عن على األرض أحد مثل أخنوخ الذي ُنق   دوجَ لم يُ  :[16-1٤] أناس هللا ما قبل الناموس. 5

 [.14األرض ]
أراد ابن سيراخ إبراز أن لكل بطل من أبطال اإليمان  ،اآلن لئال ينشغل القارئ بتاريخ األبطال

 ن يختلف عن بقية األبطال.عيَّ سمو في جانب مُ 
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 ل بتقواه لصداقة فريدة مع هللا فنقله عن األرض إلى السماء.تأهَّ  أخنوخ
 ل بمحبته إلخوته وعدم مجازاتهم على غدرهم به فصار رئيًسا إلخوته. أهَّ ت يوسف
 .(4)تك  والديهل عزاءً كان  وشيث(، 9)تك  ر  ى بسبب الُسك  نوح حين تعرَّ  دهعلى وال سترسام 

 فإن كان قد أخطأ هو وزوجته حواء لكننا مدينون له كأٍب لكل البشرية حسب الجسد. آدم أما
ل لنا تحدَّ  :رمز السيد المسيح شيث ث كثير من اآلباء عن شيث من جوانب متنوعة. وقد سجَّ

ك شار  ميمًرا خاًصا بشيث. إذ يُ بأسلوبه الشعري الذي يهز  النفس القديس مار يعقوب السروجي 
يتالمس مع و السروجي أبوانا األولين آدم وحواء مرارة نفسيهما بسبب قتل هابيل على يدي أخيه قايين، 

 التعزيات اإللهية العجيبة التي فاضت عليهما بميالد ابنهما شيث. 
 . كان شيث رمًزا لكلمة هللا المتجسد، ُمَفر  ح البشرية بخالصه.1
. يقف شيث في مقابل قايين، فاألخير مؤسس المدينة األرضية التي تنحدر باإلنسان نحو 2

 تي ترفع أعماق المؤمن إلى الفردوس!س المدينة السماوية الالهاوية، واألول مؤس   

 (50تمجيد سمعان بن أونيا )سي 
، ليؤكد أن سمعان بن أونيا الثاني رئيس الكهنة التقي إلى موكب أبطال اإليمانسيراخ  ابن يضم

ق.م.  219الموكب يبقى يضم أناس هللا في كل العصور حتى انقضاء الدهر. امتد كهنوته منذ عام 
 . 1كره المؤرخ اليهودي فالفيوس يوسيفوسق.م، ذ 19٦إلى حوالي 

دة. غير أن ما شغل قلب ابن دَّ حَ غالًبا ما كان الملك السوري يعهد لرئيس الكهنة بمهاٍم سياسية مُ 
 رها مقاومو اإليمان. حاص  سيراخ هو اهتمام رئيس الكهنة بالهيكل بيت الرب  ومدينة الرب  حتى ال يُ 

 :[19-1مدح سمعان بن أونيا ]. 1
م لنا أروع وصف كتابي للعبادة في إسرائيل. في حديثه دَّ سيراخ عن رئيس الكهنة هنا قَ  ابن ثحدي

سيراخ إلى النار والحجارة الكريمة  ابن عالذي وضع هذا النظام والفكر من جهة العبادة. تطلَّ  د هللاج   مَ يُ 
ًرا ببخوٍر طَّ حتى الهواء الذي يتنسمه كان ُمعَ  ثياب الكهنوتية واألواني المقدسة،والذهب وجمال ألوان ال

 دين. تعب   ة آلذان المُ ي راحة ولذَّ عط  ش للغاية والزيوت عطرية، وأصوات األبواق الذهبية والتسابيح تُ نع  مُ 
نفسه وعبادة األمم المحيطة بهم  خدمته وعبادته تبرزان الفارق بين العبادة التي حسب خطة هللا

سيراخ دعوة لألمم أن تعبد الرب  بالروح والحق بفكٍر شبه  ابن مدَّ ويونانيين. قَ  من سامريين، وأدوميين
 م للموعوظين.دَّ " ُيقَ Ecclesiasticusالكنيسة األولى السفر وحسبته "كتاب الكنيسة  استلمتسماوي. 
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ي "سمعان البار" وكان سيراخ لتالميذه شخصية رئيس الكهنة المعاصر لهم والذي ُدع   ابن مدَّ قَ 
واإلخالص في اإليمان المستقيم والعبادة الحقيقية. أبرزه  نموذًجا رائًعا للحياة المقدسة في الرب   

كليل أبناء هرون، فيه نرى صورة السيد المسيح رئيس الكهنة السماوي يُ  م عنا صليبه د   قَ كخالصة وا 
 .التائبين المؤمنين به الذبيحة الفريدة القادرة على التكفير عن كل الخطاة

عرَّف عليه ابن سيراخ. حفر الحوض الكبير في غالًبا ما تَ  [:٤-1] أعمال سمعان بن أونيا. 1
  وسط الهيكل لتغطية احتياجات الذبائح والتطهير واالغتسال.

 .سيراخ نموذًجا رائًعا لحياة العبادة في قداسةابن مه لنا د   قَ يُ  [:16-5] شخصية سمعان الباهرة. 2
 [.٦ككوكب الصبح ]يتألأل بين السحب  .أ

 [.٦كقمٍر كامل البهاء في وضعه كبدٍر، كله نور ] في السماء .ب

 [.7بالنور اإللهي على هيكل العلي  ] قةشر  في األعالي كشمس  م   .ج

 [.7كقوس قزح عالمة العهد اإللهي مع البشر، متأللًئا ببهاء الرعاية المستمرة ]في الحضرة اإللهية  .د

 [.8نبقة على ينبوع المياه أو كشجرة األرز في وقت الصيف ]كز  ،كزهرة وسط الورودفي الحقول  .ه

،فم البخور هلل د   قَ يُ  .و  ير إلى صعود الصلوات إلى هللا. ش  تحرق بخوًرا عطًرا يُ  يصير هو نفسه كنار 

ع بحجارة كريمة ثمينة ] ،أي سماوًيا إناء  ذهبي ا،إذ يستخدم األواني المقدسة، يصير  .ز  [.9ُرص  

 [.10ع إلى السحب ]رتف  المُ  كالسروأو  ،ةثمر  المُ  كشجرة الزيتون في حديقة بيت الرب   .ح

 [.11التي يسكبها القدوس عليه ] تمتلئ ساحة بيت الرب  بالقداسةإذ يلبس ثياب المجد،  .ط

 .أشبه بإكليل لهيرى الكهنة حوله بحٍب وفرٍح  ،حين يتناول من أيدي الكهنة أجزاء من الذبيحة .ي

تَ  سكب دم العنب على المذبحي  إذ كان  .ك  الرب  رائحة رضا وسرور عن كل الشعب.  م  َيش 

.فإذ يهتف بنو هرون بتهليل وتسبيح، ينفخون بأبواق كلمة هللا  .ل  تصعد هذه العبادة أمام كرسي العلي 

ع إلى الرب العلي  بصالته أمام ذاك الرحيم، كان الشعب يتضرَّ  [:19-17]توصية المجد هلل . ٣
 [.19رغ من إكرام الرب، وتتم خدمته )ليتورجيته( ]إلى أن يف

تصل الخدمة إلى ذروتها عندما يقف رئيس الكهنة  [:21-20] مشاركة الشعب في العبادة. ٤
ق اسم الرب ط  أما نُ  .(2٦-24: ٦ عد ؛2: 9 )الك الشعب بالبركة الكهنوتية التقليدية الواردة في بار  ليُ 

 ل عند القراءة بَأدوناى.ستبدَ أن ينطق به، بل كان يُ فلم يكن مسموًحا ألي شخص  "يهوه"
بون مجيء صنا": كان اليهود يترقَّ ل   خَ "ليفتدينا" أو "يُ  [:2٤-22] صالة من أجل سالم إسرائيل. 5

 (.23-22: 8؛ رو 14-7: 1)أف  تهوقيام هوصلبيسوع المسيح ق هذا في حياة المسي ا! تحقَّ 
كاًل على جبل جرزيم بالقرب من شكيم جنوب يبنى السامريون ه [:26-25] األمم المقاومة. 6
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ن كان قد دمَّ   ق.م. 128ره اليهود عام نابلس الحالية، وكان الهيكل ال زال قائًما في أيام ابن سيراخ وا 
ها، فقد باع  ع على حفظها وات   ج   شَ ع ابن سيراخ على كلماته، ويُ ق   وَ يُ  [:29-27] مالحظة ختامية. 7

عمل بشري مجرد أو نقل عن الحكماء الذين حوله من  له وليست من حكمته الخاصة أو وهبها هللا
في مجالسهم ووالئمهم وكت اباتهم، فإن من  اهأن يتناقلو  يتبق ى أن يعملوا بها ليس فقط في العالم القديم.

الحكمة ق آماله ويقدر على كل شيٍء، ألن الرب سيصير له نوًرا من خالل أقوال ق   حَ يعمل بها يُ 
 (.105: 119الصادرة عن الشريعة أيًضا )مز 

 (51الحكمة وروح التسبيح )سي 
ر دعوة ف  ه الدائم للتسبيح. فالس  ب  ابن سيراخ، وحُ  جاء هذا األصحاح الختامي يؤكد سمات رجل هللا

 ع بالحكمة السماوية بروح البهجة والتسبيح. يحتوي هذا األصحاح على قصيدتين من الشعر. للتمت  
صه من افتراءات لَّ الذي خَ  يشكر هللا [:12-1الخالصي معه شخصي ا ] . تسبحة شكر لعمل هللا1

، أبو رعي ض حياته للموت. جاء حديثه عن هللار   عَ ت تُ دوالتي كا ،مين لدى الملك عليهقاو  المُ   الرب 
اآلب  ى ضوء الفكر المسيحي بخصوص أقنوميم إالَّ عل[. من هو أب رعي؟ ال يمكن أن ُتفهَ 10]

نموذًجا  روُتعتبَ  ن حمل صدى لكثيٍر من التسابيح الواردة في سفر المزامير تجاءت هذه التسبحة واالبن. 
 عملًيا للشكر.

: قبل أن يعرض ابن سيراخ ما حل  به، أوضح في البداية كما في النهاية الرغبة في تسبيح الرب    .أ
[، وكأن المؤمن سواء دخل في تجارب أو لم يدخل، فإن 12، 1] هللرغبته الجادة في التسبيح 

 هلل. إنما التجارب مهما بلغت حدتها تلهب القلب باألكثر للشكر هللف عن الشكر أعماقه ال تتوقَّ 
 على أعماله معنا وسط الضيق.

 [.٦-2] ققَّ ح  خالص ابن سيراخ من موت  م   .ب

ى الرب  في حياته ين يسنده، يتجلَّ ع  ليس من مُ و  ، حين يشعر اإلنسان بالعزلةالعجيب خالص هللا .ج
 ٍص.ل   خَ كملٍك ومُ 

 [.10] استجابة الرب  لصرخات قلبه .د

 [.12] للتسبيح انطالقه .ه

قامة مدرسة لتعليم الحكمة. 2  قصيدة بترتيب أبجدي [:٣0-1٣] قصيدة في طلب الحكمة وا 
هذا الحب  إذ يهبه هللا الحكمة، يرد  ر كله. ف  ر ملخًصا رائًعا للس  عتبَ وتُ عن محبة الكاتب للحكمة،  رب   ع  ت  

تطلع ابن وهنا يفي نهاية سفر األمثال يمتدح سليمان الزوجة الفاضلة.  .م له تسبيًحاد   قَ ، فيُ ب   بالحُ 
 لمؤمنيه. سيراخ إلى الحكمة كما إلى الزوجة المقدسة، عطية هللا
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ي عالنية ل   َص تجواله في بالد كثيرة كان يُ يؤكد هنا أن األسفار وحدها ال تكفي، إنما وهو شاب قبل 
يه فهًما لتمييز عط  ًنا عن حاجته إلى الحكمة! فهي ثمرة صلوات وتضرعات لكي تعمل نعمة هللا، وتُ عل  مُ 

 .[13] الخبرات الصادقة من الخبرات الفاسدة
لتهب يطلب من القدوس أن يهبه الحكمة. وكلما نال الحكمة ا   ،كلما وقف أمام الهيكل المقدس

 قلبه شوًقا إلى المزيد منها، ويبقى قلبه هكذا حتى اللحظة األخيرة من حياته على األرض!
 هكذا أبرز هنا أمرين غاية في األهمية: 

الحكمة الصادقة من عند هللا ال يمكن عزلها عن الحياة المقدسة، لذا يطلبها في مخدعه كما في  .أ
 الهيكل المقدس عالنية دون خجٍل!

نسان مهما بلغت حكمته لن يبلغ إلى كمالها، فيبقى يطلبها ما دام في الجسد إلى يوم يشعر أن اإل  .ب
 رحيله من العالم.

لوا الحكمة، وينموا فيها خالل خالل الشريعة ليتقبَّ  يدعو تالميذه أن يميلوا أذنهم إلى صوت الرب   
 نقطع.التعليم الكثير غير المُ 

 لهبت هذه المعرفة قلبه بالتسبيح وتمجيد هللا.إنما أَ م في معرفة الحكمة لم يتشامخ، دَّ قَ إذ تَ 
ر في معرفة الحكمة يدفعه للتصميم على ممارستها ال في تراٍخ، بل بغيرة صادقة ستم  مه المُ د  قَ تَ 

 واعتزاز بها دون الخجل منها حتى إن انتقده اآلخرون. 
وحزٍم، خشية التهاون في السلوك كثيًرا ما يرعط الحكمة بالشريعة، بل وبالسلوك فيها في جديٍة 

 ق دون معونة هللا وممارسة التوبة.خالل االنشغال باألفكار الفلسفية الجافة. هذا السلوك ال يتحقَّ 



 المحتويات

 سفر يشوع بن سيراخ
  أقسام السفر. -شخصية واضع السفر  -سمات السفر  -يشوع بن سيراخ  -سلوكنا في صحبة حكمة هللا 

 ص.مقدمة الن
 [10-1] الحكمة في الشريعة: القسم األول

 -( 3بركة الوالدين )سي  -( 2المؤمن التقي في مواجهة الضيقات )سي  -( 1يا لعظمة الحكمة! )سي  
 (٦م )سي الصداقة األمينة والتعل   - (5حياة االستقامة )سي  - (4قانون األسرة الجامعة المقدسة )سي  الحكمة

الطهارة  - (8ل مع الفئات المتنوعة )سي المؤمن الحكيم والتعامُ  - (7السامية )سي الحب اإللهي والمبادئ  -
 . (10القائد خائف الرب )سي  - (9بروح الحكمة )سي 
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 (٦م )سي الصداقة األمينة والتعل   - (5حياة االستقامة )سي  - (4قانون األسرة الجامعة المقدسة )سي  الحكمة

الطهارة  - (8ل مع الفئات المتنوعة )سي المؤمن الحكيم والتعامُ  - (7السامية )سي الحب اإللهي والمبادئ  -
 . (10القائد خائف الرب )سي  - (9بروح الحكمة )سي 
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 [22-11] األسرة واألصدقاء: القسم الثاني
 - (12الحكمة في اإلحسان واختيار األصدقاء )سي  -( 11الحكمة الحقيقية والتدبير السليم )سي 

خائف الرب وعطايا  - (14بة )سي طوَّ السعادة والحياة المُ  - (13الصداقة مع غنٍي متكبٍر مخادٍع )سي 
عظمة اإلنسان ودعوته للتوبة )سي  - (1٦)سي  إعداد البشرية للحياة السماوية - (15الحكمة الفائقة )سي 

 - (20تقديس الصمت والكالم )سي  - (19حياة التدقيق )سي  - (18هللا ورحمته )سي  ب  تسبحة لحُ - (17
 .(22االهتمام بقداسة األبناء واألصدقاء )سي  - (21حفظ الشريعة والخطية )سي 

 [٣2-2٣] ب والنساءتسي   الشاب الم  : القسم الثالث
مَّة أُ و عروس المسيح  - (24أمومة الحكمة للبشرية )سي  - (23تقديس الحواس وخطورة الزنا )سي 

تحذير من خطايا خطيرة )سي  - (2٦بة والزوجة الشريرة )وَّ طحول الزوجة الفاضلة المُ  - (25الشيطان )سي 
تنشئة األطفال والحياة السعيدة  - (29المعامالت المالية )سي  - (28االنتقام والخصام )سي  ب  حُ  - (27

 .(32الحكمة في قيادة الموائد والحفالت )سي  - (31الثروة وآداب المائدة )سي  - (30)سي 
 [٤٣-٣٣] الصالة: القسم الرابع

األحالم المخادعة والتقدمات المرفوضة  - (33ب كل إنسان )سي ناس  الحكمة والتدبير بما يُ  - الصالة
اختيار  - (3٦صالة ألجل الخالص )سي  - (35العبادة المقبولة وحنو هللا بال محاباة )سي  - (34)سي 

دارسو شريعة العلي وخطته )سي  - (38على الموتى )سي المرض والحزن  - (37األصدقاء والمشير )سي 
 - (42أمور يجب عدم الخجل منها )سي  - (41متناقضات )سي  - (40صراع أم فرح؟! )س - - (39

 .(43حين )سي ب   سَ س المُ الطبيعة وخورُ 
 [51-٤٤] أبطال اإليمان عبر التاريخ: خامسالقسم ال

 مجد هللا في التاريخ  أبطال اإليمان عبر التاريخ
 [50-٤٤ص ] دون هللاج   م  أسالف إسرائيل ي  

رجال هللا  - أبطال متنوعون! - (50-44دون هللا )ج   مَ قصيدة خاصة بأبطال اإليمان عبر التاريخ يُ 
تمجيد يشوع وكالب  - (45تمجيد موسى وهرون وفينحاس خائفي الرب )سي  - (44دون هللا )سي ج   مَ يُ 

وحزقيا الملك  أليشعن إيليا و تمجيد النبيي - (47تمجيد داود وسليمان )سي  - (4٦)سي  والقضاة وصموئيل
رميا النبي وأحداث قبل السبي وبعده )سي  - (48)سي  تمجيد سمعان بن أونيا  - (49تمجيد يوشيا الملك وا 
 .(51الحكمة وروح التسبيح )سي  - (50)سي 
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ي عالنية ل   َص تجواله في بالد كثيرة كان يُ يؤكد هنا أن األسفار وحدها ال تكفي، إنما وهو شاب قبل 
يه فهًما لتمييز عط  ًنا عن حاجته إلى الحكمة! فهي ثمرة صلوات وتضرعات لكي تعمل نعمة هللا، وتُ عل  مُ 

 .[13] الخبرات الصادقة من الخبرات الفاسدة
لتهب يطلب من القدوس أن يهبه الحكمة. وكلما نال الحكمة ا   ،كلما وقف أمام الهيكل المقدس

 قلبه شوًقا إلى المزيد منها، ويبقى قلبه هكذا حتى اللحظة األخيرة من حياته على األرض!
 هكذا أبرز هنا أمرين غاية في األهمية: 

الحكمة الصادقة من عند هللا ال يمكن عزلها عن الحياة المقدسة، لذا يطلبها في مخدعه كما في  .أ
 الهيكل المقدس عالنية دون خجٍل!

نسان مهما بلغت حكمته لن يبلغ إلى كمالها، فيبقى يطلبها ما دام في الجسد إلى يوم يشعر أن اإل  .ب
 رحيله من العالم.

لوا الحكمة، وينموا فيها خالل خالل الشريعة ليتقبَّ  يدعو تالميذه أن يميلوا أذنهم إلى صوت الرب   
 نقطع.التعليم الكثير غير المُ 

 لهبت هذه المعرفة قلبه بالتسبيح وتمجيد هللا.إنما أَ م في معرفة الحكمة لم يتشامخ، دَّ قَ إذ تَ 
ر في معرفة الحكمة يدفعه للتصميم على ممارستها ال في تراٍخ، بل بغيرة صادقة ستم  مه المُ د  قَ تَ 

 واعتزاز بها دون الخجل منها حتى إن انتقده اآلخرون. 
وحزٍم، خشية التهاون في السلوك كثيًرا ما يرعط الحكمة بالشريعة، بل وبالسلوك فيها في جديٍة 

 ق دون معونة هللا وممارسة التوبة.خالل االنشغال باألفكار الفلسفية الجافة. هذا السلوك ال يتحقَّ 



 المحتويات

 سفر يشوع بن سيراخ
  أقسام السفر. -شخصية واضع السفر  -سمات السفر  -يشوع بن سيراخ  -سلوكنا في صحبة حكمة هللا 

 ص.مقدمة الن
 [10-1] الحكمة في الشريعة: القسم األول

 -( 3بركة الوالدين )سي  -( 2المؤمن التقي في مواجهة الضيقات )سي  -( 1يا لعظمة الحكمة! )سي  
 (٦م )سي الصداقة األمينة والتعل   - (5حياة االستقامة )سي  - (4قانون األسرة الجامعة المقدسة )سي  الحكمة

الطهارة  - (8ل مع الفئات المتنوعة )سي المؤمن الحكيم والتعامُ  - (7السامية )سي الحب اإللهي والمبادئ  -
 . (10القائد خائف الرب )سي  - (9بروح الحكمة )سي 
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