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 دمــةــمق :-   
 -:اسم السفر  )۱(

ف���ي المخطوط���ات الیونانی���ة وعن���د : حكم���ة یش���وع ب���ن س���یراخ أو  حكم���ة س���یراخ .۱
     .أوریجانوس

 وریجانوس. أالترجمة الالتینیة وعند العالمة في :  Ecclesiasticusالكتاب الكنسي  .۲
ألنھ استخدم في تعلیم الموعوظین وحدیثي العم�اد وك�ان ذل�ك م�ن  : السلطة الكنسیة .۳

     كبریانوس والمؤرخ روفینوس.قبل ق. 
    مثل یوسابیوس القیصري.: الحكمة كلیة الفضیلة  .٤
 بواسطة إكلیمندس السكندري. : المعلم  .٥
 یطة.شفي الترجمة الب: بن سمعان بن سیرا یشوع  .٦
ب المق��دس طبع��ة لن��دن المتع��ددة اللغ��ات ف��ي نس��خة الكت��ا: س��فر الحكم��ة لب��ار أس��یرا  .۷

      حیث سیرا = سیراخ.
 ابن سیرا : لواضع السفر.  .۸
 سیراخ : للسفر نفسھ.  .۹

 ابن سیراخ : في الترجمات العبریة القدیمة.  أمثال .۱۰
 تعلیم ابن سیرا : في التلمود. أو  حكمة ابن سیراخ .۱۱

 

 -: قانونیة السفر )۲(
تعتبره الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة سفرا قانونی�ا یق�ع ب�ین حكم�ة س�لیمان وھوش�ع  .۱

 النبي. 
 -بالنسبة للیھود : .۲

س�ادا الیھودی�ة : كان�ت رن األول قبل الم�یالد لجماع�ة الماعتبر سفرا قانونیا في الق -۱
، وكان�ت توج�د ة من�ھ مكتوب�ة ف�ي عم�ودین لك�ل ص�فحةلھذه الجماعة نس�خة عبری�

 نسخة یونانیة في فلسطین في القرن األول قبل المیالد. 
بی��ون الیھ��ود ف��ي أق��والھم ھ��ا الربی��ون الیھ��ود : أكث��ر األس��فار الت��ي اقت��بس منالر -۲

 -: وتعالیمھم خصوصا بعد السبي. دخل في اللیتورجیة الیھودیة في
الت�ي تنطب�ق  الیوم الكبیر (یوم كیب�ور) (عی�د الكف�ارة)أو  صلوات یوم الغفران .۱

 ).۷ -۱: ۲٦صلوات ذلك الیوم مع (سي
 .۱۲یدخل في صلوات البركات الــ  .۲

 

https://coptic-treasures.com/



۳ 
 

 -بالنسبة للمسیحیین : .۳
 اعتبره كثیر من اآلباء من األسفار القانونیة مثل : -۱

         - ق. أثناس�یوس الرس�ولي -  ق. إكلیمندس الس�كندري -  یوستین الشھید القدیس
        - ق. اغریغوریوس النزین�زي -اغریغوریوس النیصي ق.  -ق. باسیلیوس الكبیر 

                       - ق. أبیف�����انیوس -   ق. كی�����رلس األورش�����لیمي -   ق. م�����ار أف�����رام الس�����ریاني
   العالمة ترتلیان. - العالمة أوریجانوس -ق. أغسطینوس 

  -المجامع المقدسة التي أقرت السفر : -۲
 م. ۳۹۳ ھیبومجمع  -۲                 م. ۳۲٥مجمع نیقیة  - ۱         
 م. ٤۱۹مجمع قرطاجنة الثاني  -٤      م. ۳۹۷ األول قرطاجنة مجمع -۳         
    -مجامع الكنیسة الكاثولیكیة : -٥         

 .م ۱٥٤٦مجمع ترنت  -۲               .م۱۱۲٤مجمع فلورنسا  -۱               
 م.۱۸۷۰مجمع الڤاتیكان  - ٤    م.۱٦٤۲مجمع القسطنطینیة سنة  -۳

ك��ان الس��فر والترجم��ة الس��بعینیة مقب��ولین ف��ي عص��ر ربن��ا یس��وع م��ن الیھ��ود لك��ن  -۳
 .A. C اسةبعدما كرز باإلنجیل بالترجمة السبعینیة رفضھ الیھود. وأظھر ذلك در

 Sundberg )۱۹٦٤ ،۱۹٦٦ ،۱۹۷م٥.(    
األس�فار الت�ي م حی�ث اس�تبعد ۱٥۳٤كما رفضھ البروتستانت مثل مارتن لوثر في  -

   حذفھا البروتستانت والتي یسمیھا الكاثولیك (أسفار قانونیة ثانیة).
 

   -:سمات السفر  )۳(
   باللھ الخالق ورعایتھ اإللھیة. یمانتكلم عن الحكمة التي تقتنى باإل .۱
الفلس��فة إل��ى  ف��ي الس��لوك العمل��ي حت��ى ال یلج��أ الیھ��ود یم��انتكل��م ع��ن ن��واحي اإل .۲

في حال�ة أو  والشرب والتجارة والدراسة والتعلیم في حالة الغنىالھیلینیة مثل األكل 
مخاف���ة ال���رب والش���ریعة والص���داقة  أیض���اف���ي الم���رض، وأو  ف���ي الص���حة ،الفق���ر

لص��بر والعط��اء والس��عادة الحقیقی��ة وتك��ریم الوال��دین واألطب��اء واس��تخدام األدوی��ة وا
   والكبریاء والتمرد.

ھ��و الحكم��ة الحقیقی��ة ل��ذا یس��مي ووحیات��ھ  نس��انب��ین الس��فر الھ��دف الرئیس��ي لإل .۳
 ).الربخائف أو  عندما یدبر كل شيء بھا (التقي نساناإل

كتب یشوع بن س�یراخ ف�ي زم�ن (الرب�ع األول م�ن الق�رن الث�اني قب�ل الم�یالد) كان�ت  .٤
إل��ى أن  مجابھ��ة ب��ین الحض��ارة الیھودی��ة والھیلینی��ة ف��دعى یش��وعأو  ھن��اك فرص��ة

عمل اللھ مع شعبھ وتاریخھم المليء بالحوادث الش�نیعة  الیھودیة فیھا الكفایة خالل
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شبع بالفكر میونانیة حتى ال ینجذب الیھود للھیلینیة التي حولت العالم كلھ إلى قریة 
 الیوناني الوثني خالل حكم البطالمة ثم السلوقیین. 

می�زة یل من�ھ نث�ر ف�ي ش�كل مت�وازي وھ�ي الأسلوب الكتابة جاء معظمھ شعري والقل .٥
 الیھودي. للشعر 

ذك��ر یش��وع ب��ن س��یراخ ج��زء ع��ن شخص��یات تقی��ة ف��ي ت��اریخ إس��رائیل مثلم��ا عم��ل  .٦
أكث�ر  نبی�اء) م�ع الق�ارئ أن�ھ ذك�ر الشخص�یات التقی�ة واأل۱۱معلمنا بولس في (عب 

 من ملوك إسرائیل. 
أسلوب الشعر كلھ أسلوب واحد ھو أس�لوب التج�انس ف�ي أس�لوب تعلیم�ي فیم�ا ع�دا  .۷

 مترجم السفر. المقدمة التي ھي من وضع 
وعن واجب�ات وحق�وق الحی�اة المعاش�ة  نسانتكلم ابن سیراخ عن اللھ وعن حالة اإل .۸

أن  فھ��و یمث��ل الیھ��ود األرث��وذكس یجم��ع ب��ین أس��لوب الفریس��یین والص��دوقیین قب��ل
 الساحة الدینیة بشكل صارخ. إلى  یظھر

 موض��وعات اب��ن س��یراخ متنوع��ة مم��ا جعل��ھ منتش��ر ب��ین الیھ��ود والمس��یحیین فھ��و .۹
ي الالھ�وتي تكل�م ع�ن الن�واحي األخالقی�ة ف�ي ش�كل یم�انبجانب كالمھ عن الجان�ب اإل

توج��د تس��ابیح  أیض��ا، وأمث��الأو  أحادی��ث مختص��رةأو  مق��االت قص��یرةأو  نص��ائح
والحكمة في شخصیات تاریخیة وفلسفة وعادات خاصة بالحی�اة  ،وصلوات ومزامیر

 في عصره. 
الس�فر أن  جد عبارة واحدة غامضة حتىیمتاز أسلوبھ بالوضوح والبساطة فال تو .۱۰

 من السھل فھمھ حتى للصبي الصغیر. 
 م��ممھ��د الس��فر لظھ��ور ش��خص ربن��ا یس��وع وتعالیم��ھ حی��ث ھی��أ الیھ��ود كم��ا األ .۱۱

)، ۱٦: ٦الصدیق دواء الحیاة (سيأن  لتتعرف على شخص ربنا یسوع مثلما یدعو
) وھ��ذا تحق��ق بمج��يء ربن��ا ٦: ٦والحاج��ة إل��ى مش��یر واح��د م��ن وس��ط أل��ف (س��ي

 یسوع. 
 

 -: األمثالبین سفر ابن سیراخ وسفر  )٤(
ی��ة والقانونی��ة والعب��ادة والت��وراة قومالطقس��یة وال راخ عل��ى الجوان��برك��ز اب��ن س��ی .۱

ال یك�ون لھ�ا أث�ر ف�ي أن  یك�ادوالعمل الكھن�وتي والوص�ایا مث�ل الص�دقة، وھ�ذه كلھ�ا 
 .  مثالسفر األ

اكتف�ى بأس�لوب واح�د  مث�الس�فر األأن  استخدم یشوع بن سیراخ أسالیب أدبی�ة غی�ر .۲
 -لكن سفر یشوع فیھ اآلتي : مثالھو األ
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 .تأمالت -٤       الصلوات. -۳        التسابیح. -۲        األمثال -۱   
   .نبیاءالتزم بالرجوع إلى التوراة واأل -٦    تاریخ من أخنوخ حتى عصره. -٥   
 یكون منھج كتابي للشباب. أن  یصلح السفر -۷   
 تاریخي.  -أخالقي  -أدبي  -منھجھ في الحكمة : الھوتي  .۳
واألتقی�اء عب�ر العص�ور وتكل�م كثی�را ع�ن  نبیاءاھتم سفر یشوع بن سیراخ بحیاة األ .٤

ق.م)، ب�ل  ۱۹٦ - ۲۱۹( مثل منھم معاصر ل�ھ ھ�و س�معان ب�ن أونی�ا رئ�یس الكھن�ة
  األتقیاء في األجیال القادمة.واللھ یعمل على األمناء أن  أكد

بل أنھ كان یأخذ الحكمة م�ن  مثال،أكثر من سفر األ یمانالعرض التاریخي ألبطال اإل .٥
   وراء األحداث التاریخیة ویھتم بمجد اللھ العامل في شعبھ.

 عامة لكن في سفر یشوع بن سیراخ خاصة بإسرائیل فقط.  مثالالحكمة في سفر األ .٦
 اھتم بالجانب الجدلي حتى یجابھ االتجاه الھیلیني ضد التربیة الیھودیة في عصره.  .۷
وھ��و نفس��ھ ك��ان  یم��اناھ��تم یش��وع ب��ن س��یراخ ب��الخبرة والحكم��ة العملی��ة ألبط��ال اإل .۸

 ركز على شخصھ فقط.  مثالیقتدي بھم عكس سلیمان في األ
جاءت بأسلوب روح�ي حت�ى عن�دما ی�تكلم ع�ن س�لوك األش�خاص فھ�و یھ�تم  نصائحھ .۹

 بالداخل أكثر من الخارج. 
 الحكمة عند ابن سیراخ ھي نامیة كل یوم ناضجة حتى النفس األخیر.  .۱۰

 

 -عمل كاتب السفر : )٥(
 -ائف لھ بسبب سفره وھي :ظافترض الكثیرون عدة و -

الكھنوت الھ�اروني واھتمام�ھ بال�ذبائح رئیس كھنة الھتمامھ بمدح أو  قد یكون كاھنا .۱
 ).۲٦ -۷: ٤٥؛ ۳۱ -۲۹: ۷(سي

رئ�یس أو  یكون كاھن�اأن  رجال كنسیا لألسباب السابقة ولیس بالتحتیم أیضاقد یكون  .۲
 كھنة. 

 ).۱۲ -۱۰: ۱۰؛ ۱٥ -۱: ۸قد یكون طبیبا لمدحھ األطباء ووصف العالج (سي .۳
ا ب�ین الن�اس وع�رف الخی�ر حی�ث ج�ال كثی�ر: مستشار ألحد حكام اإلغریق في مص�ر  .٤

مس��ئول ألن��ھ تع��ب ل��یس ألج��ل نفس��ھ لك��ن ألج��ل  إنس��انلكن��ھ ، )٤: ۳۹والش��ر (س��ي
 ).۱۸: ۳۳(سي خریناآل

 ،ك�ان كاتب��ا یھودی��ا م��ن وجھ��اء أورش��لیم : مطبوع�ا من��ذ طفولت��ھ عل��ى حب��ھ للش��ریعة .٥
درس الش���ریعة وحف���ظ أق���وال  ،)۱۸: ۳۳ ؛ ۳٤: ۲٤یفی���د الش���باب (س���يأن  اھ���تم

 .  مثال) وعرف خفایا معاني األ۳ -۱: ۳۹المشاھیر واألولین (سي
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ش��اعرا : ألن��ھ ع��اش ف��ي العص��ر الفض��ي ل��ألدب العب��ري ویعتب��ر م��ن أفض��ل ش��عراء  .٦
 .أورشلیم وشعراء الشباب

 

 -تاریخ ومكان كتابة السفر : )٦(
 ق. م. ۲م في القرن الــ ق. م. والحفید المترج ۳: الجد في القرن الــ  تاریخ الكتابة •
 -وذلك لألسباب التالیة : •
 م. ق. ۱۸۰ - ۱۹۰أغلب الدارسین قالوا أنھ كتب بین  .۱
یس وھو بطلیم�وس الس�ابع تللملك أورجا ۳۸لھ في السنة الــ الحفید المترجم بدأ عم .۲

 ق.م). ۱۱٦ - ۱۷۰(
 م. ق. ۱۳۲عاما فیكون زمن الكتابة سنة  ٥۰الجد یكبر الحفید بــ أن  إذا افترضنا .۳
) أن��ھ م��ات ۲۱ -۱: ٥۰ق.م) وق��ال ف��ي (س��ي ۱٦٤ - ۲۱۹م��دح س��معان ب��ن أونی��ا ( .٤

 م. ق. ۱۹٥حدیثا وھو مات نحو 
 م). ق. ۱٦٤ - ۱۷٥شيء عن الثورة المكابیة (أي  رغم ذلك لم یكتب .٥
) ومقدم��ة المت��رجم والت��اریخ ۱: ٥۰؛  ۱۹، ۱۸: ۳٥ب��الرجوع إل��ى الس��فر ف��ي (س��ي .٦

م. والحفی�د ترجم�ھ ف�ي  ق. ۳كتب السفر في الق�رن الـ�ـ  والتقلید والتلمود یكون الجد
 م. ق. ۲القرن الــ 

 -المكان ینحصر في : •
 إما أورشلیم مركز الفكر الیھودي.  .۱
 حیث ترجم السفر إلى اللغة الیونانیة التي لیھود اإلسكندریة.  اإلسكندریةأو  .۲

 

 -غایة السفر : )۷(
   نین الثالث والثاني قبل المیالد.ھو مجابھة الفكر الھیلیني الذي انتشر خالل القر •
 الحكمة ھي مصدرھا أورشلیم ولیس أثینا. أن  اعتبار •
فظھ�ا وتفس�یرھا حِ  نبی�اءولھذا شجع كل جیلھ على الحكمة الموجودة في الت�وراة واأل •

 والتمتع بالحیاة كما یقدمھا الكتاب المقدس. 
مة بجان�ب الك�اھن خاطب بسفره طبقة حكماء الیھود في جیلھ الذین تولوا مناصب ھا •

وب�ین حكم�ة ال�رابیین  مث�الوس�د الفج�وة ب�ین الحكم�ة القدیم�ة ف�ي ص�ورة األ ،نبيلوا
 والتلمود. 

أوضح طریق الحكمة بمخافة الرب ثم معرف�ة الل�ھ كخ�الق وس�ید وتبعیت�ھ والثق�ة فی�ھ  •
 وھذا یؤدي إلى حیاة التقوى والسعادة والخیر والحیاة الطویلة.  ،وتمجیده
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 -:ة ــــــــاللغ )۸(
 كتب السفر باللغة العبریة ثم تُرجم للیونانیة.  •
الق�اھرة ف�ي أكث�ر ب ف�ي معب�د یھ�ودياكتش�ف األص�ل العب�ري م  ۱۹۰۰ - ۱۸۹٦بین  •

  السفر. من ثلثي
س��ادا ف��ي ھیئ��ة ي ف��ي مخطوط��ات وادي قم��ران وقلع��ة مكم��ا اكتش��ف األص��ل العب��ر •

 مقتطفات. 
ف�ي  ۱۱۰۰عبري م�نھم  بیت شعري ۱۱۰۸األصل العبري عبارة عن أن  وبھذا نجد •

   بیین.في كتابات الر ۸طوطات العبریة و المخ
بی�ت ش�عري  ٥۰۸أما الباقي وجد في النص الیون�اني مكت�وب بح�روف التینی�ة وھ�ي  •

 بیت شعر.  ۱٦۱٦فیكون مجموع السفر 
 السابعة و الثامن القرنین إلى تاریخھا البردي یرجع ألنصنا ورق یةقبطالالنصوص من  •

 نشرت ھنا على حد سواء ألنصنانصوص قبطیة غیر منشورة 

 ، إخراج ، السید مانفریدي، والحفریات األخیرة التي تقودھا ۱۹۸۰الحفریات من 

 R.Pintaudi  دراسة نصوص  . ھذه الورقة ھي الخطوة األولى في۲۰۰٤منذ
 . والقصد من عینة متنوعة، سواء من حیث المواد (شھادة جامعیة،ألنصنا

البردي، والشقفة والحجر)، الجدول الزمني (الوثائق التي یعود تاریخھا إلى ورق 
، نقش  قرون) من المحتوى (نصوص الكتاب المقدس والصالة الخامس إلى التاسع
 . ) جنازة طلبات نبوءي
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  ۱۸-۱٦ ؛۹-٦: ۲۹ سیراخ. 

 ،B4تأطیر ( ۱۹۸۷/۱۰/۱٤ مقبرة الشمال من ٤ كوم في النص على العثور تم •
 في الصفحة مع البردي ورق جزء ھو ھذا). ٦٦٦ المخزون عدد. األول المستوى

 على عمودي( الخلفي والجزء ،۹-٦ ،۲۹. سیدي یا ،)لأللیاف موازیة( الیمنى
 .سیدي یا ،)ألیاف

 من العلوي الجزء على الحفاظ ھو فقط. عمود في النص كتب.۱۸-۱٦ ،۲۹ •
 الصفحة

×  ۳۳ سطربقیاس ۲۳ عد كاملة صفحات یجب سم؛۲۰٫٤×  سم ۱۱٫٥ ویقیاس •
 .سم ۱٫٥ حوالي والیمین الیسار ھوامش سم؛ ۳٫٥ ھو العلوي الھامش. سم ۲۱
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  .الصفات ثالثة یكون م). سم ۱-..٦: الطول الرسالة( جدا كبیرة ھي الكتابة •
e.q.o.c،وطویلة، ضیقة     p،قصیرة    fمن العلوي والجزءu  المرمى خط تتجاوز .

 .باستمرار یستخدم و ال النطقیة شكل لدیھا) فقط nو m على( أبرز
 إلى تاریخھا یرجع تشیر المجلد فأن الكتابة تأخذ شكل  الخطوط من ناحیةعلم •

 .P نشرتھا واحدة ألمخطوطات من اثنین في مرور ویشھد.السابعة و الثامن القرنین
 ،)۱٥۸-۱٥۷. ص ،]۱۹۷۲ أوسنابروك،[ ۱۸۸۳ جوتنجن، اللیف، الجارد،
كتب  من بعض من) الصعیدیة( القبطیة النسخة تومسون،. H( من تومسون واآلخر

. ص ،۱۹۰۸ أكسفورد، البریطاني، المتحف في البردي ورق من القدیم العھد
 .٦ الراحل اآلیة وإغفال الصغیرة النصیة المتغیرات ھذه النص). ۱٦٦-۱٦٥

 )لأللیاف موازیة(البردیة  من یمنى صفحة

 

 

 

 

• ۱   mn   \n\oou] n\enca\ou F; naf  اآلیة نھایة عن غاب 

 
 mn   \n\oou]  n\enca\ou F; naf عبارة الجارد، نشرتھا التي المخطوطة في •

 مفقود
• ۲ Kotou تقراء ktoou. 
• ۲   ponhria نجد tponhria الیونانیة األداة یوجد ال أنھ الحظ. أخرى إصدارات في 

 

 )ألیاف على عمودي( الیسرى الصفحة •
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 ۱gar ولیس( أخرى إصدارات علي ھذة الجزئیة في على العثور یتم لم 
 )الیونانیة

۲ nnou]ÒptWre  و أخرى اإلصداراتفيnnanou nou]Òptwre. 

۷ qalacca                 إلي         qallacca. 

 -كاتب السفر ومترجمھ الحفید : )۹(
 الكاتب ھو سمعان بن یشوع بن ألعازر بن سیراخ.  -

o  .سمعان : اللھ یسمع 
o  .یشوع : اللھ یخلص 
o  .ألعازر : اللھ أعان 
o  .سیراخ : أسیرا 

قام الحفید بترجمة السفر لیھود الش�تات المتكلم�ین بالیونانی�ة لل�ذین یح�اولوا إص�الح  -
 أخالقھم من الشباب. 

 

 -سمات شخصیة كاتب السفر : )۱۰(
الوص��یة ویمارس��وا حی��ث تالمی��ذه ھ��م ال��ذین یحفظ��وا : یحم��ل روح األب��وة الروحی��ة  .۱

 ).۲۳، ۱۸: ٦؛  ۱: ٤؛  ۱۷، ۱۲: ۳؛  ۱: ۲العبادة وخاصة الصالة (سي
محب الحكمة : ك�رس نفس�ھ للحكم�ة من�ذ ش�بابھ م�ع روح الص�الة والتأم�ل والطاع�ة  .۲

). افت��تح مدرس��ة لتعل��یم الش��باب الحكم��ة حت��ى یواج��ھ ۳۰ -۱۳: ٥۱للش��ریعة (س��ي
 الحركة الھیلینیة. 
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ك��رس نفس��ھ من��ذ ش��بابھ لدراس��ة الش��ریعة والنب��وات مح��ب للش��ریعة والنب��وات :  .۳
 ).۱۲ -۹: ۳٤؛  ۱۸: ۳۳(سي

 -: خرینمحب لالنتفاع بخبرة اآل .٤
) خ�الل بعث�ات رس�میة ۱: ۳٤كثی�را (س�ي خ�رینسافر ألجل تعلم الحكم�ة وخب�رات اآل -

 وغیر رسمیة. 
ض��لین الفلس��فة الیونانی��ة عنھ��ا واج��ھ ش��عبھ ال��ذین ك��انوا یخجل��ون م��ن الش��ریعة مف -

 ).۸: ٤۱؛  ۲ -۱ :٤۲(سي
: ۳٤الل�ھ ال�ذي خلص�ھ منھ�ا (س�ي  واجھ كثی�ر م�ن التج�ارب حت�ى الم�وت ل�وال ت�دخل -

 ).۷ -۱: ٥۱؛ ۱۲
 ).۱۷، ۱٦: ۳٥ ؛٦ -۱: ۲۳(سي یح : فھو محب للصالة ویعرف قوتھارجل تساب .٥
)، الثالث��ة  ۲٤)، الثانی��ة (س��ي ۸ -۱: ۱تس��ابیح ف��ي الس��فر : األول��ى (س��ي  ۳كت��ب  -

 ). ٥۱(سي 
بالص��داقات البن��اءة : فھ��و یق��ول "الص��دیق األم��ین ھ��و دواء الحی��اة وال��ذین اھ��تم  .٦

 ).۱٦: ٦یخافون الرب یجدونھ" (سي 
یعت��ز بماض���ي آبائ��ھ : خاص���ة موس���ى وھ��ارون وداود وس���معان ب��ن أونی���ا الك���اھن  .۷

 ظم. عاأل
: ٤۲یعشق الطبیعة : لھ نشید ع�ن عظم�ة خ�الق الطبیع�ة بأس�لوب ج�ذاب ف�ي (س�ي  .۸

۱٤ -٥۳ :۳۳.( 
قط ف�ي تلیل� اس�تفاقا لطیفا متواضعا : یقول في السفر "أن�ا كن�ت آخ�ر م�ن إنسانكان  .۹

لت في الوقت المناسب ومألت معصرتي كمن صببركة الرب و ،الكرم وراء القطافین
)، وك��ان یخش��ى الكبری��اء لكن��ھ یعت��رف بمواھ��ب ۱۷، ۱٦: ۳۳قط��ف العن��ب" (س��ي 

 ).  ۳۱ -۲۸: ۱۰یة (سي اللھ لھ وكان یمیز بین التواضع وواھب الكرامة الحقیق
كان یشغل منصبا رفیع�ا ف�ي أورش�لیم : وھ�ذا واض�ح م�ن أس�لوبھ " اس�معوني ی�ا  .۱۰

 ).۱۹: ۳۳یا رؤساء الجماعة" (سي  يَّ إل قادة الشعب واصغوا
 -صاحب أسرة فاضلة : .۱۱
 كانت لھ زوجة فاضلة.  -
 لھ أوالد أحسن تربیتھم بحزم.  -
 كان لھ ثروة كبیرة.  -
 كرس وقتھ للدراسة في الكتب المقدسة.  -
 ارتبط بطبقة الكتَّاب في أورشلیم.  -
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   معجب بالحسیدیین : لكنھ لم ینضم إلیھم. .۱۲
 -۱: ۲ثب��اتھم ف��ي مواجھ��ة الض��یقات وش��جاعتھم وثق��تھم ف��ي الل��ھ (س��ي إل��ى  ش��ارأ -

۱۱.( 
 وھي التي أفرخت طبقة الفریسیین في العھد الجدید.  -

وتقالید المصریین والیون�ان لنفس�ھ ولل�ذین یطلبونھ�ا جامع للحكمة : درس حكمة  .۱۳
  منھ.

 

 -أقسام السفر : )۱۱(
 -:بعدة طرق یقسم السفر  -
 ثالثي.  -٤      خماسي. -۳      سداسي. -۲     ثماني. -۱         

 -: یقوم على مقدمة شعریة یبني علیھا الموضوعات وھي : التقسیم الثماني .۱
 ) فھم الحكمة وأین توجد. ۱۰ -۱: ۱القطعة األولى (سي .۱
 ) تطبیق الحكمة شخصیا. ۱۹ -۱۱: ٤القطعة الثانیة (سي  .۲
 ) تطبیق الحكمة اجتماعیا. ۳۷ -۱۸: ٦القطعة الثالثة (سي  .۳
 ) الحكمة في الحدیث والفكر. ۱۰: ۲۰ -۱٥: ۱٤القطعة الرابعة (سي  .٤
 الحیاة المنزلیة. ) الحكمة في ۳۳ -۱: ۲٤القطعة الخامسة (سي  .٥
) اس���تخدام الحكم���ة ف���ي أخ���ذ الق���رارات ۳۳ -۱٤: ۳۲القطع���ة السادس���ة (س���ي  .٦

 الصحیحة. 
 الكتابیة.  عمالأصحاب الحرف واأل )۱۱: ۲٤ -۳۹ :۳۸القطعة السابعة (سي  .۷
 اللھ في الخلیقة والتاریخ.  أعمالتمجید ) ۳۳: ۱٥ -٤۳: ٤۲القطعة الثامنة (سي .۸
 )۳۰: ۲٥ -٥۱: ٥۰ملحق (سي  .۹

 ).۳۰ -۱۳: ٥۱قصیدة ختامیة (سي  .۱۰
 -: داسيالقسم الس .۲

 ) الحكمة والفطنة وأقوال متنوعة. ۲۳: ۱٦ -۱: ۱القسم األول : (سي  .۱
 ).۲٤: ۲۷ -۱٦: ۲۳القسم الثاني (سي  .۲
  .اللھ كخالق 
 نسانخلقة اإل  . 
  .العھد مع اللھ 
  .عدلھ ورحمتھ 
  .التوبة 
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  .العطاء 
  .تعلم الفطنة 
 أحد قبل معاتبتھ.  الثرثرة وعدم الحكم على 
  .الحكمة الحقیقیة والكاذبة 
  .بین التكلم والصمت 
 ناقضات وحكم متنوعة.م   
 -إكلیل الشیوخ  -ما نحبھ وما نكرھھ  )۱۹: ۳؛  ۱۷ -۳: ۲٤القسم الثالث (سي  .۳

 -مخ�اطر التج�ارة  -م�ا یح�زن الحك�یم  -الم�رأة الفاض�لة والش�ریرة  -أمور مبھمة 
الفض��ول یقت��ل  -محادث��ة الس��فھاء  -البح��ث ع��ن الب��ر  - نس��انالكلم��ة تم��تحن اإل

 الحقود والخصومات وشر اللسان.  - نسانالخبث یعاقب اإل -الصداقة 
 ) نصائح متعددة للحیاة. ۱٤: ٤۲ -۲۰: ۳۳القسم الرابع : (سي  .٤
 ) مجد اللھ في الطبیعة والتاریخ. ۲٤: ٥۰ -۱٥: ٤۲القسم الخامس : (سي  .٥
 ) الخاتمة ومقصد الكاتب ونشید الشكر. ۳۰: ٥۱ -۲٥: ٥۰(سي:القسم السادس .٦

 -التقسیم الخماسي : .۳
 ).۱۰ -۱الحكمة في الشریعة (سي  .۱
 ).۲۲ -۱۱األسرة واألصدقاء (سي  .۲
 ).۳۲ -۲۳الشباب المتسیب والنساء (سي  .۳
 ).٤۳ -۳۳الصالة (سي  .٤
 ).٥۱ -٤٤عبر التاریخ (سي  یمانأبطال اإل .٥

 (ویعتبر أفضل أسلوب لتقسیم السفر).  -
 -التقسیم الثالثي : .٤

 ).٤۳ -۱القسم األول : حكم وإرشادات (سي  .۱
 ).٥۰: ٤٤القسم الثاني : سیر آباء أولین (سي  .۲
 ).٥۱القسم الثالث : خاتمة وصالة (سي  .۳

 

 -األفكار الالھوتیة والعقیدیة في الرب حسب سفر یشوع بن سیراخ : )۱۲(
 ة :ـــــمقدم- 
 : ملخص مفاھیم یشوع بن سیراخ- 

o  .الحكمة ھي التعلم المستمر والممزوج بمخافة الرب وحفظ وصایاه 
o  .االنتفاع بخبرة الحكماء والعقالء القدامى والمحدثین 
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o  .تدبیر الحكمة عند القادة المدنیین والدینیین 
o  .السلوك الالئق بالمؤمن 
o : عالج العالقات بین- 
 والفقراء.  غنیاءألا -۲                   القادة والشعب. -۱                

 السادة والعبید.  -٤                الوالدین واألبناء. -۳               
o  .أعطى اھتماما خاصا بالشباب 
o  ق�رارات تف�وق إمكانی�ات  اذاتخ�حذر من االلتصاق بفئات معینة من المجتم�ع وم�ن

 .  نساناإل
o  االھتم��ام بالص��حة الجس��دیة والحی��اة الروحی��ة وع��دم المبالغ��ة ف��ي الح��زن عل��ى

 الموتى. 
o  .التمییز بین ما ھو الحیاء والخجل وبین ما ھو الئق وما ھو غیر الئق 

  -معرفة اللھ وأسراره :  -۱
 مصدر معرفة اللھ ھو اللھ ذاتھ.  ♦
 بدء المعرفة بالرب ھي مخافة الرب.  ♦
 ).٤: ۳٦بوحدانیة اللھ (سي یؤمن یشوع بن سیراخ  ♦
والل��ھ مص��در لك��ل معرف��ة  ،وق��اتالل��ھ الخ��الق : حكمت��ھ ھ��ي الت��ي خلق��ت ك��ل المخل ♦

 ).  ۲۳ -۱۸: ٤۲(سي
)، خل��ق الع��الم ۲۳ -۱۷: ۱٦الل��ھ غی��ر مح��دود : ھ��و موج��ود ف��ي ك��ل مك��ان (س��ي  ♦

 ).۳۰ -۲٦: ۱٦بتنسیق عجیب (سي 
 -اللھ رحوم غافر الخطایا : ♦
o ۲٤: ۷سھ كفارة للتائبین (سي اللھ رحیم حتى أنھ یقدم نف.( 
o ۱۳ -۱۱: ۱۸یرحم قریبھ فقط (سي  نسانرحمة اللھ لكل البشر ولیس مثل اإل.( 
o إل�ى  اللھ یوبخ ویدرب ویعلم أبن�اءه وی�رحم ال�ذین یقبل�ون تأدیب�ھ وال�ذین یب�ادرون

 ).۱۳ -۱۱: ۱۸أحكامھ (سي 
 -اللھ العظیم الذي ال تُدرك عظمتھ : ♦
o ینبغي لكنھ بھذا ال نستطیع! نسبحھ كما أن  فیطلب یشوع 
o  ھ. أعمالاللھ أعظم من جمیع 
o  .عظیمة جدا ھي قوتھ 
o  .مھما عظمنا الرب بكل قوتنا وبال كلل فإننا ال نعظمھ بالقدر الكافي 
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o یوصفھ ؟!أن  من رآه حتى یستطیع  
o  ۳۳ -۲۸: ٤۳ضئیل جدا بالنسبة لعظمتھ (سي  ھأعمالالذي نعرفھ من.( 

  -والحكمة والشریعة :المخافة الربانیة   -۲
 ترتبط مخافة الرب بالحكمة والشریعة.  •
س�فر آخ�ر ع�دا س�فر المزامی�ر أي  م�رة أكث�ر م�ن ٥٥جاءت كلم�ة مخاف�ة ف�ي الس�فر  •

 مرة.  ۷۹الذي وردت بھ ھذه الكلمة 
 -:وھي رعند یشوع بن سیراخ ھي مخافة المحبة واإلجالل والتقدی المخافة الربانیة •
 ).۱٤: ۱كمال قیاس الحكمة (سي  -۲         ).۱۲ :۱بدء الحكمة (سي  -۱    
 ).۱٥: ۲عدم عصیان الرب (سي  -٤       ).۱٦: ۱إكلیل الحكمة (سي  -۳    
 ).۲۹: ۷تمارسھا كل نفس (سي  -٦          ).۱٦: ۲رضا الرب (سي  -٥    
 ).۲۷: ۲۳ھي أفضل من كل شيء (سي  -۸            ).٦: ۲۱ھي توبة (سي  -۷    
   ).۲۷: ٤۰ھي فردوس البركة (سي  -۹    
    -: ةــــالحكم  -۳
 لھا. نسانھي عطیة إلھیة یتعذر استیعاب اإل   
 .ھي شجرة مثمرة  
  .كرمة تقدم الفرح اإللھي 
  مرة.  ٦۰وردت في السفر 
  .الحكمة شخص عند ابن سیراخ خصوصا في النصف الثاني من السفر 
  كلھا.  األرضھي تغطي 
  .تسكن في األعالي 
  .تقیم عرشھا في عمود السحاب 
  ٥ -۱: ۲٤تتمشى في أعماق الھاویة (سي.(   
  .تنصب خیمتھا في یعقوب 
  .تستقر في صھیون 
  الحكمة تطلب صداقة الجماعة المؤمن�ة كم�ا األش�خاص حت�ى ت�رویھم وتح�ولھم م�ن

   ).۳۱، ۳۰: ۲٤جنة مبھجة (سي إلى  بریة
 ة وھ�ي م�ن الل�ھ بین عطی�ة الحكم�نفرق بین أقنوم الحكمة (ربنا یسوع) وأن  ینبغي

 نما ھبة منھ. إلكنھا لیست أقنوم 
 تكون عالقات مقدسة مع أصدقاء حكماء. أن  یطلب الكاتب 
  .الذي یتمتع بااللتصاق بالحكمة یكون مطیعا للھ ومخلصا لشریعتھ 
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 حذرا من تسلل الخطیة إلیھ لئال تھجره الحكم�ة  نسانیكون اإلأن  یطلب ابن سیراخ
 على خطیتھ.  نسانویھلك خصوصا عندما یصر اإل

  ۸، ۷: ٥الحكمة بعیدة عن الخطاة والمتكبرین والكذابین (سي.(   
 ۱٤كالص�یاد ال�ذي یالح�ق الفریس�ة (س�ي السالكون ف�ي الفض�یلة یالحق�ون الحكم�ة :

۲۲.(   
  ۱۲: ٤العظمة والفرح (سي یدعو الحكمة والدة تعطي أبناءھا.(   
  ۱٦: ٤أبناء الحكمة یرثوھا (سي.(   
  ۱۷: ٤ھي معلمة تؤدب تالمیذھا (سي.(   
  ۲۱ -۱۳: ٥۱)، وھي محبوبة (سي ۲: ۱٥ھي مثل زوجة الشاب الحكیم (سي.(   
  -ة :ـــــالشریع  -٤
o لدى یشوع بن سیراخ.  حفظ الشریعة عنصر ھام 
o  اللھ.فھي تقود إلى بر   
o  .تحفظ الصداقة بین المؤمنین 
o  .الحكمة ھي الشریعة 
o  ۲۳: ۲٤ھي میثاق مع اللھ (سي.(   
o .الحكیم والبار یتحدان في شخص الذي یفعل مشیئة اللھ   
o  ۱۹: ۱۰؛  ۱٥: ۲؛  ۲٦: ۱تتجلى مخافة الرب في حفظ وصایاه (سي.(   
o  وفك�رھم نق�اوتھمالشریعة ھي التي تعلن عالقة الناس باللھ سواء داخلی�ا م�ن جھ�ة 

 خارجیا من جھة معامالتھم مع اللھ ومن جھة سلوكھم وكالمھم. أو 
o  ۲۹ -۲۳: ۲٤الشریعة والحكمة نھران یصبان في نھر عظیم ال ینضب (سي.(   
o ۳٤ - ۳۰: ۲٤(سي تالمیذه بالنسبة لیشوع كمعلموھذا النھر یخرج بھ تعالیمھ ل.(     
o : شبھ الشریعة بعدة تشبیھات-  

 مثل نھر قیشون.  .۱
 ثل نھر جیحون. م .۲
 مثل نھر دجلة والفرات.  .۳
 مثل قناة خارجة من النھر.  .٤
 مثل النیل.  .٥
 مثل النور.  .٦
 عمیقة مثل البحر والھاویة.  .۷

o التوراة. أو  الحكمة ھي عطیة الشریعة 
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o  العالم كلھ.  أمامالتوراة ترفع الشخص واألمة 
o  .واإلخالص للشریعة ھو مصدر للكرامة 
o  .درب الحكمة عند یشوع بن سیراخ ھو درب القداسة والتقوى 
o ۷ -۱: ۲۸یغفروا لبعضھم البعض حتى یغفر لھم اللھ (سي أن  طلب من تالمیذه.( 
o  یحذر من االعتماد على الرحمة والتھ�اون ف�ي الس�لوك ألن الل�ھ یتباط�أ ف�ي العقوب�ة

 .  نسانحیاة اإل لیس لھا فاعلیة فيأو  الخطیة لیس لھا عقوبةأن  وھذا ال یعني
o  ۳٤فمن الحكمة التوبة السریعة وع�دم الرج�وع للخطی�ة وھ�ذا معن�ى التوب�ة (س�ي :

۲٥- ۲٦.( 
o  االعتدال یعني عدم االنح�راف یمین�ا ویس�ارا س�واء باالعتم�اد عل�ى الم�راحم اإللھی�ة

 بھذا ال نقبل الشر.  ،وعدم التھاون بھا ألن عدل اللھ قائم
 -الحكمة والعبادة المقدسة :  -٥
 ).۱٥: ۳۷اسة الشریعة والعبادة عامل رئیسي للتمتع بالحكمة (سي در •
 ).۸ -۱: ۳٤الحكمة ھي عطیة إلھیة (سي  •
 ).۱۰ -۱: ۷السلوك المقدس مرتبط بالعبادة المقدسة بالروح مع الصدقة (سي  •
الغن�ى أو  التقدمات التي تقدم لل�رب تك�ون م�ع الحی�اة المقدس�ة م�ن ناحی�ة ع�دم الظل�م •

) ۱٥ -۱۳: ۳٥الذبائح العقلیة أفضل من الدموی�ة (س�ي أو  قدماتالغیر مشروع والت
 رغم أنھ أعطى أھمیة للعبادة في الھیكل. 

 -الحكمة واللیتورجیة الكنسیة :  -٦
 -مدح كثیر من عناصر اللیتورجیة الیھودیة في الھیكل مثلما : •
 ).۲۲ -٦: ٤٥مدح بني ھارون في مجدھم في تقدیم الذبائح (سي  .۱
 ۱٤ -۱۱: ٥۰أونیا في تقدماتھ على المذبح ومبارك�ة الش�عب (س�ي مدح سمعان بن  .۲

 ).۲۱ - ۲۰؛ 
 ).۱۰، ۹: ٤۷مدح داود وترتیبھ خدمة التسبیح في الھیكل (سي  .۳
 ).۲٥ -۲۰: ٤٥اللھ للذبائح والباكورات (سي  ترتیبذكر  .٤
 -مرة في : ۲۰في الكنیسة القبطیة تقتبس من السفر أكثر من  •
 البصخة المقدسة.  -۲                      .الصوم الكبیر -۱           
 إقامة الرھبان.  -٤                نبوات عید القیامة. -۳         
 -والكون : نساناإل  -۷
 ).۳: ۱۷خلق على صورة اللھ (سي  نساناإل •
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 ).٤ -۱: ۱۷لھ السیادة على المخلوقات (سي  نساناإل •
 ).۱۱: ۱۷أعطاه اللھ الناموس الطبیعي لیرشده في طریقھ (سي  نساناإل •
 -۱٤: ۱٥ش�را (س�ي أو  كان خیرا إن خلقھ اللھ حرا فھو یعطي لھ ما یریده نساناإل •

۱۷ ،۲۰.(   
 المرأة ھي أول من سقط في الخطیة.  •
 ).٥ -۱: ٤۰الموت ھو أحد نتائج السقوط (سي  •
 -أخالقیات لكل الظروف ولكل أفراد المجتمع :  -۸
 ).۳٥، ۲۲، ۲۱: ۳٤؛  ۳ -۱: ٤حاجة إلى العدالة االجتماعیة (سيیبرز السفر ال -
 من إساءة تعاملھم مع الفقراء.  غنیاءیحذر األ -
: ۱۳ھم وع�دم مش�اركة الفق�راء فیھ�ا (س�يواكتفائھم بخیرات غنیاءاألیشیر إلى جشع  -

۱۸.( 
 السفر فیھ نصائح لكل حدث طارئ یحدث في الحیاة.  -
 - غنی�اءصالحة لجمیع شرائح المجتمع في جمیع الظ�روف مث�ل األ السفر فیھ نصائح -

 .  خریناحترام قدرات اآل -اآلداب العامة  -آداب المائدة  -الفقراء 
یك��ون حكیم��ا ومتواض��عا مھ��تم أن  ف��ي المجتم��ع نس��انج��اء الس��فر لیع��رف دور اإل -

 بأسرتھ. 
 لمحتاجین. یفتح قلبھ ومخازنھ للفقراء واأن  نسانجاء السفر لیعرف دور اإل -
 ینصف المظلومین. أن  نسانجاء السفر لیعرف دور اإل -
الكھن�ة، الحزان�ى، المرض�ى،  ،ف�ي تعامل�ھ م�ع الق�ادة نس�انجاء السفر لیعرف دور اإل -

 .  العذارىاألرامل،  ،الشیوخ، النساء ،األغنیاء ،الخطاة
   -ان :ــــاللس  -۹
 یعتبره ابن سیراخ آلة للبنیان.  -
 یتقدس حتى ال تفسد الصداقات وحتى ال یثیر النزاعات. أن  ینبغي للسان -
 ).۱۸: ۲۰أفضل من زلة اللسان (سي  األرضلة على الز -
 ).۲۷: ۲۰الحكیم یرفع رأسھ بكلماتھ واللسان الفطن یرضي العظماء (سي  -
 ال نذھب مع كل ریح ألن ذلك یفعلھ الخطاة وذوي اللسانین. أن  أوصانا ابن سیراخ -
 اإلجابة. أو  في االستماع مبطئین في التكلمنكون مسرعین  أیضا -
 إن كنت تعرف شیئا فجاوب قریبك وإال فضع یدك على فمك.  -
 سببھ لسانھ.  نسانفي الكالم المجد والھوان وسقوط اإل -
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 تُدعى نماما وال تنصب كمینا بلسانك. أن  إیاك -
 ).۱٤ -۱۱، ۹: ٥السارق ینتظره الخزي وذو اللسانین الحكم الخطیر (سي  -

  -األسرة المقدسة : -۱۰
  .مدح ابن سیراخ البیت الذي فیھ الزوجین في وفاق 
  .امتدح المرأة الفاضلة التي ھي عطیة من الرب ال تقدر بثمن 
  .والمرأة الفاضلة مصدر بھجة ومثل الشمس تشرق على بیتھا 
  .یستند الرجل على المرأة الفاضلة كعمود 
  .لطف الزوجة یبھج زوجھا ومھارتھا تسمن العظام 
  .الزوجة الصامتة عطیة من الرب والنفس المتأدبة ال تقدر بثمن 
  .الزوجة المحتشمة نعمة فوق نعمة ولیس من میزان یزن النفس العفیفة 
  .وھي مثل الشمس تشرق من أعالي السماء 
  .جمال الزوجة الصالحة في بیتھا المرتب 
 ۱۷ -۱۳: ۲٦الذي یضيء على المنارة المقدسة (سي  ھي مثل السراج.( 

 -االھتمام بالوالدین خصوصا في شیخوختھما : -۱۱
 اعتبر ابن سیراخ االھتمام بالوالدین جاء بعد وصیة محبة اللھ.  •
 عالقتنا بالوالدین تمس عالقتنا باللھ.  •

 -الشاب المتسیب والنساء : -۱۲
 -ت مثل :قدم ابن سیراخ نصائح للشباب ضد النساء الشریرا -
o  ۳: ۹ال تلتقي بامرأة زانیة لئال تقع في أشراكھا (سي.( 
o ٦: ۹داعرات لئال تفقد میراثك (سي إلى  ال تسلم نفسك.( 
o  ۸: ۹اصرف نظرك بعیدا عن امرأة جمیلة وال تتفرس في حسناء غریبة (سي.( 
o  تش��ترك معھ��ا ف��ي حف��الت بھ��ا خم��ر ال تتن��اول عش��اء م��ع ام��رأة متزوج��ة آلخ��ر وال

 ).۹: ۹(سي
o  ع��ن  ۲۸ع��ن الجوان��ب اإلیجابی��ة و  ۲۸ ،آی��ة ع��ن النس��اء ٥٦تكل��م اب��ن س��یراخ ف��ي

 الجوانب السلبیة. 
o بنت. أو  زوجة لرب والحكیمة سواء كانت امرأةام بكل احترام عن المرأة الخائفة تكل 
o  .قارن بین الفتاة الصالحة والعنیدة التي تجلب العار على أسرتھا 
o عطیة الحیاة.  نشریرات ألنھأو  كن صالحات ت سواءدافع عن كرامة األمھا 
o  .كما تكلم عن صالح الزواج بامرأة حكیمة صالحة 
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o ۲٥ن (س��يوأجمع�� الخطی��ة وبس��ببھا نم��وت م��ن الم��رأة نش��أتأن  یق��ول اب��ن س��یراخ :
 ).۱۹: ۳(تك وتسبب في نتیجة الخطیة وھو الموت) ھذا عن أنھا أول من أخطأ ۲۳

o م�ل م�ا ھ�و ص�الح وتجل�ب الخ�زي والفض�یحة" عبارة "خبث الرجل خیر من ام�رأة تع
) ھي ترجمة غیر صحیحة ألنھ�ا ج�اءت ف�ي العبری�ة "خش�ونة الرج�ل ۱٤: ٤۲(سي 

أفضل من سذاجة المرأة " بمعنى شدة الرج�ل وحزم�ھ ف�ي التربی�ة أفض�ل م�ن الم�رأة 
 المتھاونة مع أطفالھا والتي تسبب فیما بعد مشاكل. 

o دیئ��ة بغی��ر ع��ذر للش��باب م��ع النس��اء وق��دم ق��دم اب��ن س��یراخ نم��اذج ع��ن الص��داقة الر
نموذج صالح عن الصداقة الجیدة مثل أبیجای�ل الحكیم�ة والص�داقة م�ع الرج�ال الغی�ر 

 حكماء مثل نابال. 
o  .قدم ابن سیراخ نماذج للمرأة الصالحة حیث أنھ قدم الحكمة كشخص مؤنث 
o ) الم�رأة ) وع�ن ۲۰ -۲: ۱٤ص�م۲وتكلم ع�ن دب�ورة القاض�یة والم�رأة التقوعی�ة ف�ي

 ).۲۲ -۱٦: ۲۰صم۲التي في آبل التي أنقذت المدینة كلھا (
 -تكلم ابن سیراخ عن المرأة من الناحیة اإلیجابیة في: -
o  ۱: ۲٦سعید ھو الزوج لزوجة صالحة (سي.( 
o  ۳: ۲٦الزوجة الصالحة نصیب عظیم وتكون نصیب من یخاف الرب (سي.( 
o  ۱٤: ۲٦الزوجة الصامتة عطیة من الرب (سي.(   
o إلى جاذبیة المرأة الحكیمة الفاضلة وأنھا أفضل من الذھب.  أشار 

  -الصداقة والحكمة : -۱۳
 موضع الصداقة في السفر ھو من نسیج السفر الداخلي.  -
 ).۱۷ -٥: ٦فقدم الحكمة كشخص صدیق (سي  -
 -۱۰: ۹؛  ۱۸، ۱۲: ۷عندما ق�دم تطبی�ق الحكم�ة اجتماعی�ا تع�رض للص�داقة (س�ي  -

 ).۱۳: ۱٤؛  ۲۳ -۱٥: ۱۳؛  ۹، ۸: ۱۲؛  ۱٦
عندما تعرض في كالمھ عن الحكمة في الحدیث والتفكیر تحدث عن كس�ب األص�دقاء  -

 ).۲٦ -۱۹: ۲۲وعن الشتائم واإلھانات أنھا تحطم الصداقة (سي 
 -۱٦: ۲۷الصداقة تضر بإفش�اء األس�رار األس�ریة (س�ي فإن  عندما تكلم عن األسرة -

۲۷.( 
ص��الحة ق��ام ب��التمییز ب��ین األص��دقاء لاوعن��دما تكل��م ع��ن الحكم��ة ف��ي أخ��ذ الق��رارات  -

 ).٦ -۱: ۳۷(سي  شرارالصالحین واأل
 -م :ـــوالئــال -۱٤

https://coptic-treasures.com/



۲۱ 
 

كانت ھذه الظاھرة منتشرة في ذلك الوقت وكانت فیھا تناقش بعض الموضوعات مع  -
 الموسیقى وأحیانا الخمر. 

 -الشركة في الوالئم یراعى فیھا اآلتي :أن  أوضح ابن سیراخ -
 عدم االنشغال باألكل والشرب واللذة.  .۱
 نفسھ مقدسا.  نسانأن یحفظ اإل .۲
 ما ھو الوقت المناسب للوالئم وكمیة الطعام المناسبة.  أیضاو .۳
 ما ھو الكالم المناسب في الوالئم.  أیضاو .٤
 ومتى یبدأ في تناول الطعام ومتى یتوقف ومتى یتكلم ومتى یصمت.  .٥
 وع إلى المنزل في میعاد مبكر. عدم التأخر في الوالئم والرج أیضاو .٦
 -ة :ــــــالخطی -۱٥
 -رحمة اللھ للخطاة : .۱
o  على الخطاة ویفیض برحمتھ علیھم.  أناتھفاللھ یطیل 
o  .یعرف نھایتھم أنھا شریرة لذلك یقدم لھم كفارة كاملة 
o اللھ فرحمتھ لكل ذي جسد. أما  ھي لقریبھ نسانرحمة اإل 
o الحظیرة. إلى  یوبخھم (الخطاة) ویدربھم ویردھم 
o ۱۳ -۱۰: ۱۸أحكامھ (سي إلى  یرحم الذین یقبلون التأدیب والذین یبادرون.( 
 -حفظ الوصیة ینجي من الخطیة : .۲
  .حفظ الوصیة ینجي من إثارات الخطیة 
  .الوصیة تدعونا إلى طلب الحكمة والھروب من الحماقة 
  .من حفظ الشریعة سیطر على أفكاره 
  .كمال مخافة الرب حكمة 
  ۲۱الذكاء یؤدي إل�ى ع�دم ال�تعلم لك�ن یوج�د ذك�اء مع�ھ م�رارة كثی�رة (س�ي عدم :

۱۱ ،۱۲.(   
  .من یخاف الرب یقبل التعلم والمبكرون إلیھ ینالون رضاه 
 ون فیتعثرون فیھا. ءلب الشریعة یمتلئ بھا وأما المرامن یط 
  من یثق في الشریعة ینتبھ إلى الوص�ایا وال�ذي یتك�ل عل�ى ال�رب ال تلحق�ھ خس�ارة

 ).۲٤، ۱٥، ۱٤: ۳۲(سي 
 -الصالة والخطیة : .۳
  .الصالة تھبنا العون لتجنب الخطایا 
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  من الذي یقیم حارسا لفمي وخاتم التعقل على شفتي فال أس�قط بس�ببھا وال یھلكن�ي
 ).۲۷: ۲۲لساني (سي 

 ال ی�دع عینی�ھ متع�الیتین ب�ل یص�رفھا أن  دعا ابن سیراخ في صالتھ اللھ أبو حیات�ھ
 -٤: ۲۳ ل�نفس وقح�ة (س�ي ھسود علیھ وال یسلمة وال النھم یعن الشھوة الشریر

٦  .( 
 

 -مكافأة البر ودینونة الخطیة : .٤
o  .اللھ ال یبطئ في مساعدة شعبھ 
o  .یحطم أحقاء الذین بال رحمة 
o  .یمحو جموع المتكبرین 
o  .یحطم صولجان الظالمین 
o  البشر حسب أفكارھم.  أعمالیجازي 
o  .یجري القضاء لشعبھ 
o  ۲۳ -۱۹: ۳٥برحمتھ (سي یفرحھم.( 
o ممیجازي باالنتقام على األ . 
o حسب أفعالھ.  نسانیجازي اإل 
o ؟ یتساءل ابن سیراخ من الذي یمتحن فیوجد كامال 
o یتعدى ولم یتعدى ؟أن  من الذي استطاع 
o ؟ وأن یصنع شرا ولم یصنع 
o  ۱۱، ۱۰: ۳۱ستكون خیرات ثابتة وتخبر الجماعة بصدقاتھ (سي.( 

 ).۲۰: ۱۸التواضع والرجوع ھم أساس التوبة (سي التوبة :  -٥
 ).۱٦: ٤٤أخنوخ أرضى الرب فنقلھ ألنھ كان مثال للتوبة لكل األجیال (سي  •

 -ریاء :ــــالكب -۱٦
 ن آدم وحواء. خطایا التي سقط بھا أبوانا األوالھو بدء ال •
 .  نسانھو حالة تمرد المخلوق على الخالق وھو ضد تدین اإل •
 للھ وللناس.  نسانوھو ضد محبة اإل •
 .)۱۲: ۳۲؛  ۱۸: ۱۰؛  ۱۳، ۱۲: ۱۰ي وھو ارتداد المخلوق عن خالقھ (س •
 التي وھبھا اللھ لھ.  نسانوقد قید حریة اإل نسانھو غریب عن اإل •
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لكن في العھ�د الجدی�د وھبن�ا الل�ھ نِع�م ووزن�ات حت�ى ن�نجح ف�ي حیاتن�ا الروحی�ة وف�ي  •
 ).۱۳: ٤ح الذي یقوینا (فيمعامالتنا في المجتمع ونستطیع كل شيء في المسی

 -دال :ــــاالعت -۱۷
كفال�ة أو  قرضأو  كیف ومتى ولمن یقدم صدقة نسانفي األمور المالیة : یعرف اإل .٥

 حسب إمكانیاتھ. 
 في األكل والشرب : في اعتدال ألجل صحتھ فقط.  .٦
تكون في حدود آداب المائدة وعدم المبالغة في األكل والش�رب وس�ماع أن  الوالئم : .۷

 الموسیقى. 
یذھب إلى الطبیب حت�ى یش�فى بواس�طة الع�الج أن  نسانفي المرض : ال یستحي اإل .۸

 ).۱٥ -۱: ۳۸وعمل اللھ من خاللھم (سي 
 ).۲۳ -۱٦: ۳۸یكون باعتدال (سي أن  الحزن على میت : .۹

 ).۱۳ -٤: ۳۲ثرثار وأن ال یطیل المدة (سي  ال یكونأن  في استضافة صدیق : .۱۰
 فیھا من الظلم.  إنسانفي الكالم : ال تكون ثرثار وال تكتم كلمة تخلص  .۱۱
ال تك��ون خاس��را ق��ط وال تك��تم ك��الم حی��ث یك��ون ف��ف��ي نق��ل الك��الم : ال تك��رر الك��الم  .۱۲

 ).۸، ۷: ۱۹كتمانھ لیس بخطیة (سي 
 -ھور في الكالم) :الت -المشي  -الضحك  -في السلوك (كتم األسرار  .۱۳
كاإلن��اء المكس��ور ال یح��تفظ بش��يء م��ن األس��رار ویك��ون ب��ال ض��ابط ف��ي  حم��قاأل -

 ).۱٤: ۲۱كالمھ (سي 
 ).۲۰: ۲۱في الضحك یكون صوتھ عالیا (سي  -
 ).۲۲: ۲۱في المشي یكون مسرعا (سي  -
: ۲۱واھھم وفم الحكماء في قلوبھم (س�يقلوب الحمقى في أف التھور في الكالم: -

۲٦.( 
روحی�ا وھ�ي ال�نھم  نس�انوھ�و المن�ع ع�ن األم�ور الت�ي تض�ر اإل ت المنع :أخالقیا -۱۸

 واألھواء الجسدیة والخمر والمال والنساء. 
 -سیراخ یعد الطریق إلنجیل ربنا یسوع : -۱۹
متى ورسالة یعقوب وف�ي الموعظ�ة عل�ى  إنجیلالداخلي في  نسانحیث یركز على اإل •

 الجبل شرط المغفرة من اللھ ھي مغفرتنا بعضا لبعض. 
 -في الجدول اآلتي مقارنة بین العھد الجدید وسفر یشوع بن سیراخ : •

 

 العھد الجدید سفر یشوع بن سیراخ وجھ المقارنة
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 )۹: ۲كو۱( )۸: ۱(سي  عطیة اللھ لمحبیھ
 )٤ -۲: ۱(یع  )٦ -۱: ۲(سي  احتمال التجارب

 )۷: ۱بط ۱( )٥: ۲(سي  الذھب یمتحن بالنار
 )٤۲: ٥ت م( )٤: ٤(سي  اءـــــالعط

 )٤٥: ٥(مت )۱۰: ٤(سي  الحب یھب بساطة القلب
سرعة االستماع والتمھل في 

 التكلم
 )۱۹: ۱(یع )۱۱: ٥(سي 

: ۲٤؛ ۲۸ -۲٤: ٦(سي المجئ إلیھإلى  دعوة المسیح
 )۲۷ -۲۳: ٥۱؛ ۱۹

 )۳۰ -۲۸: ۱۱(مت

 )۲۸: ۱۱؛  ۷: ٦(مت )۱٤: ۷(سي  عدم تكرار الكالم باطال
فرحا مع الفرحین وبكاء مع 

 الباكین
 )۱٥: ۱۲(رو )۳٤: ۷(سي 

 )٥۲: ۱(لو )۱٤: ۱۰(سي  الرب یرفع المتواضعین
 )۱۹: ۱۲(لو )۱۹: ۱۱(سي  ىــــــالغن

 )۲۲، ۲۱: ۳یو ۱( )۲: ۱٤(سي  محاسبة النفس
 )۱٤، ۱۳: ۱(یع إلخ) ۱۱: ۱٥(سي  اربـــــالتج

 )٦: ۳(یع )۲۷: ۲۲(سي  تسیب اللسان
 )۹: ۳، یع۹: ٦(مت )٤، ۱: ۲۳(سي  الصالة لآلب

؛  ۱٥، ۱٤، ۱۲: ٦(مت )٥ -۱: ۲۸(سي  المغفرة للقریب
۱۸ :۲۳- ۳٥( 

: ۱۸؛  ۲۲، ۲۱: ٥(مت )۷ -۱: ۲۸(سي  الغضب ضد األخ
۲۳- ۲٥( 

 )۱۰: ۳(یع )۱۲: ۲۸(سي  من الفم تخرج بركة ولعنة
 )۲۱، ۲۰: ۹(رو )۱۳: ۳۳(سي  الخزاف والطین

 )۱۲: ٦كو۱( )۲۸: ۳۷(سي  لیس كل األشیاء توافق
 

 -سفر یشوع بن سیراخ والدیداكیة : -۲۰
 م�ملأل ۱۲اخي من الكلمة الیونانیة التي تعني تعلیم وھو كتاب تعل�یم الرس�ل الـ�ـ دالدی •

وھو من الكتابات في العصر الرسولي لكنھ ال تعترف ب�ھ الكنیس�ة القبطی�ة لك�ن تأخ�ذ 
 -تتفق مع سفر یشوع بن سیراخ مثل:فتوجد بعض العبارات  ،ما فیھ صحیح

: ۳(س�ي  "الماء یطفئ النار الملتھبة والصدقة تكفر عن الخطای�ا" الصدقة والعطاء: .۱
، )٦: ٤ع�ن خطای�اك" (دی�دا الفدی�ة )، "إن كنت تملك شیئا من تعب ی�دیك، فق�دم ۲۸

، "ال تبس�ط ی�دیك لألخ�ذ )۳۱: ٤ا ع�ن اإلیف�اء" (س�ي "ال تبسط یدیك لألخذ وتقبض�ھ
 ).٥: ٤العطاء" (دیدا  دا عنموتطبقھ
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م��ن تحس��ن فتك��ون مش��كورا عل��ى إل��ى  الحكم��ة ف��ي اإلحس��ان : "إذا أحس��نت ف��اعرف .۲
تع��رف لم��ن ى أن إل�� )، "ل��یكن إحس��انك بع��رق ی��دیك۱: ۱۲ك الص��الحة" (س��ي أعمال��

 ).٦: ۱تعطي" (دیدا 
 -أورشلیم أم أثینا : -۲۱

ب��دأ ف��ي الق��رن الث��اني قب��ل الم��یالد نج��م الیونانی��ة خصوص��ا أثین��ا ی��تألأل ف��ي الحكم��ة  -
الفالس��فة الیون��انیین ف��أظھر أو  وق��د انج��ذب بع��ض الیھ��ود لتی��ار الحكم��ة ،والفلس��فة

وھ�ي تحم�ل نب�وة  یشوع سمو أورشلیم بإلھھا الح�ي ع�ن الفلس�فة والحكم�ة البش�ریة
عن تجسد حكمة اللھ ربن�ا یس�وع وع�ن كنیس�ة العھ�د الجدی�د الت�ي ورث�ت حكم�ة م�ن 

 ینبوع الحكمة وعن أورشلیم السماویة. 
 -ن كما یلي :یعرض في اإلصحاح الرابع والعشركان ذلك ال -
 )۱: ۲٤عظمة أورشلیم كمدینة اللھ واھب الحكمة السماویة (سي  .۱
 )۲: ۲٤(بنیھا) المختار جماعة العلي (سي الحكمة تفتخر كأم وسط شعبھا  .۲
وتعم�ل ف�ي الش�عوب وتھ�بھم  م�مإن كان ألورشلیم شعبھا الخاص لكنھا تج�ذب ك�ل األ .۳

)، وق��د تك��ون ھ��ذه اآلی��ات نب��وة ع��ن كنیس��ة العھ��د ۸ -٦: ۲٤راح��ة س��ماویة (س��ي 
 . ممالجدید التي نشأت في أورشلیم وجذبت إلیھا كل األ

 ).۱۰: ۲٤لحكمة) (سي سكنھا واستقرارھا في صھیون (ا .٤
 ).۱۱: ۲٤مدینة الحكمة أورشلیم المحبوبة (سي  .٥
 ).۱٥: ۲٤تحمل رائحة الحیاة (سي  .٦
 ).۲۰: ۲٤تھب الشبع الداخلي بثمارھا الحلوة كالعسل والشھد (سي  .۷
 ).۲۱: ۲٤ازداد جوعھ وعطشھ إلیھا (سي  إنسانلن یمل منھا أحد بل كلما تناولھا  .۸
 سحق ویعقوب. إو إبراھیممع البطاركة تقیم عھد مع بني البشر مثلما  .۹

 ).۲٦، ۲٥: ۲٤تفیض بالفھم بال مكیال مثل أنھار تروي النفس (سي  .۱۰
 ).۲۷: ۲٤تشرق بالتعلیم والمعرفة والنور (سي  .۱۱
 ).۲۸: ۲٤أعماق بال حدود (سي إلى  نسانتدخل باإل .۱۲
: ۲٤أنھا عروس ال تشیخ تھب من یقتنیھا نموا مس�تمرا وتق�دما ال یتوق�ف (س�ي  .۱۳

۳۰(. 
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 ومالحظات على مقدمة السفر مقدمة النص
 في ترجمتھ الیونانیة

المت�رجم ق�ام أن  السفر الوحید الذي لھ مقدمة تحت�وي عل�ى تفاص�یل محتویات�ھ وب�ین .۱
بالترجمة لجده من العبریة إلى الیونانیة التي كانت معروفة لیھ�ود اإلس�كندریة ألنھ�م 

 لم یعودوا یفھموا العبریة وبذلك تكون الترجمة تمت ھناك في اإلسكندریة بمصر. 
یھ��ود الش��تات عام��ة ویھ��ود اإلس��كندریة خاص��ة وذل��ك لم��ا ج��اء إل��ى  وج��ھ الس��فر .۲

 الفلسفة الھیلینیة كمصدر للحكمة. إلى  د انجذبوااإلسكندریة ووجد بعض الیھو
كلمات العبریة لیجد ما یقابلھ لأن  أبرز المترجم اللغة األصلیة للسفر التي من الصعب .۳

 الموجودة بھا ولھذا یلجأ الدارسون للسفر إلى النص العبري للفھم الصحیح للسفر. 
لوك حس��ب وص��ایا الل��ھ ی��ربط المت��رجم ب��ین التع��الیم والحكم��ة ویقص��د بالتع��الیم الس�� .٤

 الحكمة فھي مخافة الرب. أما  المكتوبة في الكتاب المقدس
ھ�و  ،محب�ي المعرف�ة وذل�ك ھ�و ص�فة المعل�م الحقیق�يأو  كرر تعبیر أصدقاء المعرف�ة .٥

مح��ب لل��تعلم ویس��تمر فی��ھ حت��ى یعطی��ھ ال��تعلم واالس��تمرار تجدی��د الس��لوك یومی��ا وأن 
 .  أیضاالتقلید الشفاھي والكتابة أي  مليیعرف أسرار اللھ بحب من خالل السلوك الع

 األس�فار اإللھی�ة م�ن جان�ب آخ�رأو  یربط بین الحكمة والمعرفة من جانب وكلمة الل�ھ .٦
األسفار اإللھیة ھي التي تعطي الحكمة والمعرفة الحقیقیة والتي تحث الق�ارئ أن  أي

 على المطالعة المستمرة لھا. 
واألس�فار  نبی�اءھ�د الق�دیم وھ�و الن�اموس واألألول مرة یشیر إلى التقسیم الثالث�ي للع .۷

ف�ي ھ�ذه المقدم�ة  نبی�اءاألخرى الت�ي تس�مى (الكت�وبیم) بالعبری�ة وذك�ر الن�اموس واأل
مرات وھذا بعینھ ما قالھ ربنا یسوع في حدیثھ م�ع تلمی�ذي عم�واس أن�ھ  ۳القصیرة 

یق�وم أن  والمزامی�ر یش�رح أن�ھ ینبغ�ي نبی�اءمن الن�اموس واأل :ابتدأ من جمیع الكتب
 ) واألسفار األخرى في الغالب ھي المزامیر. ٤٤: ۲٤المسیح (لو

ألن ھ��ذا ھ��و الطری��ق المس��تقیم  نبی��اءنطل��ب الحكم��ة والفھ��م ونق��رأ ف��ي األأن  فعلین��ا -
 والسلوك المستقیم بالحفظ والسلوك في الوصایا. 
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فھم�ا عامة في أسفار العھد القدیم لكي نفھمھ�ا أنھ أوضح ق. إغریغوریوس النیصي  -
تركیبھ��ا ال یق��ارن بالیونانی��ة الت��ي ق��د نفھ��م إذ  نع��رف اللغ��ة العبری��ةأن  روحی��ا ینبغ��ي

 منھا المقصود بطریقة سطحیة. 
وص�ایا الل�ھ كم�ا ق�ال معلمن�ا ب�ولس مث�ل م�رآة نع�رف أن  كما أوضح ق. أغسطینوس -

ل كن�ا ال نعم� إن نس�لك ونغی�ر حالن�ا ونعم�ل بالوص�یة لك�نأن  بھا حالنا وبالتالي علینا
 فأنھا تسبب لنا ارتباك وال تكون مصدر فرح. 

عملن�ا  إن نعمل بجمیع الوصایا ألن كل وصیة تؤدي إل�ى األخ�رى لك�نأن  أیضاعلینا  -
 ننا نخطئ في جمیع الوصایا. إواحدة فقط ف

عملھ بالترجمة لھذا الس�فر ال یفی�د الیھ�ود وح�دھم ب�ل أن  أكد حفید یشوع بن سیراخ .۸
ویك�رز  م�مالحكمة في وص�ایا الل�ھ س�تطلبھا األأن  ھ مؤمنیفید حتى غیر الیھود وكأن

 وھذا المعنى یشیر إلى التبشیر باإلنجیل في العالم أجمع.  ،بھا في العالم كلھ
 یحمل في المقدمة فكرا واضحا جدیدا ومتماسكا في تاریخ الخالص.  .۹

تج�د لحكمة مازالت تبحث ع�ن أبط�ال ج�دد اأن  أوضح یمانعندما عرض أبطال اإل .۱۰
ش ال�ى زم�ن مع�ین ب�ل الحكم�ة مازال�ت تع�فھ�ي غی�ر قاص�رة ع ،عملھ�ال موضعا فیھم

 عبر التاریخ.
     

 اإلصحاح األول
 كل حكمة ھي من الرب

  " إن :"  -كل حكمة ھي من الرب، وال تزال معھ إلى األبد
 حكمة اللھ في الخلیقة.  .۱
 سمات الحكمة الثالثة.  .۲
 سماویة).  -بالدراسة والعلم  -أنواع الحكمة (طبیعیة  .۳

 -حكمة اللھ في الخلیقة : )۱(
)، وال�روح ۲٤: ۱ك�و۱الحكمة الحقیقیة ھي أقنوم الحكمة ربنا یس�وع االب�ن الكلم�ة ( •

 ).۷: ۱تي۲، ۲: ۱۱القدس ھو روح الحكمة (إش
 ).۳۸ وبحكمة اللھ في الخلیقة أوضحھا في (أی •

o  ۷ -٤: ۳۸(أي األرضحكمتھ في خلقة.( 
o ۱۱ -۸: ۳۸وضع حدود للبحار (أي.( 
o ۱٥ -۱۲: ۳۸في إبراز نور الفجر (أي.( 
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o ۲۱: ۱٦: ۳۸في إدراك ظل الموت والظلمة (أي.( 
o ۳۰ -۲۲: ۳۸في السحب والبرد والرعد (أي.( 
o  ۳۳ -۳۱: ۳۸یة (أياألرضفي الكواكب وأثرھا على الكرة.( 
o ۳۸ -۳٤: ۳۸قوة اللھ في الجو والظواھر الطبیعیة (أي.( 
o ٤۱ -۳۹: ۳۸في عنایة اللھ بالحیوانات الغیر عاقلة (أي.( 

 -سمات الحكمة الثالثة : )۲(
 الصالح.  -السلطان  -التعقل  (حسب ق. إكلیمندس السكندري) وھي:      

 التعقل : ھي حكمة اللھ اآلب وھي ال تزال معھ إلى األبد.  .۱
: ۱(ی�و" مم�ا ك�ان یكن ش�يء بھ كان كل شيء وبغیره لم": فاللھ االبن ھو  السلطان .۲

۳.( 
الص��الحة الت��ي بھ��ا س��لم االب��ن ربن��ا یس��وع  اإلرادةالص��الح (إرادت��ھ الص��الحة) : ھ��ي  .۳

نفس��ھ ذبیح��ة ع��ن حی��اة الع��الم وھ��و الراع��ي الص��الح ال��ذي یب��ذل نفس��ھ ع��ن الخ��راف 
 الصالحة.  اإلرادة)، وكل من یعمل لصالح قریبھ ھو لھ ۱۱: ۱۰(یو

 -أنواع الحكمة : )۳(
: تعطى للمؤمنین وغیر المؤمنین، فقال عنھا اب�ن س�یراخ تول�د م�ع  الحكمة الطبیعیة )۱

 ).۱۲: ۱المؤمنین في الرحم (سي 
م��ع االتض��اع ولك��ن الم��ؤمنین الحقیقی��ین یقبلوھ��ا أنھ��ا عطی��ة م��ن الل��ھ بف��رح وش��كر  •

 تنمو. 
أما غیر المؤمنین فیظنوا أنھا خاصة بھم فیتشامخوا وتعلو األنا والكبریاء واالنتف�اخ  •

 بالنفس مع الجشع فیما للغیر.  واإلعجاب
 : سمات الحكمة الطبیعیة-  
 ھي عطیة إلھیة تتأثر بعامل الوراثة من الوالدین.  .۱
 األمانة ھي سماتھا ألن كثرة الثمر بال أمانة یعتبر ال شيء.  .۲
أنھ في حاجة إلى موھب�ة أخی�ھ  نساناالحترام بتنوع المواھب والحكمة حیث یدرك اإل .۳

 ھو سمة العالم الجمیل الذي خلقھ اللھ.  بجانب موھبتھ فالتنوع
النمو : تنمو الحكمة باالجتھاد والتعب مع االتض�اع وتنح�در باإلھم�ال والكس�ل وح�ب  .٤

 ملذات العالم. 
اللھ ھو الذي یعطي الظ�روف حت�ى أن  : تأتي بالتعلم وإدراك الحكمة بالدراسة والعلم )۲

تجاھل م�ا تعل�م فھ�و كم�ن إذا  أما م،تنمو الحكمة في الجو المناسب فیزداد ویزداد تعلُ 
 یدفن موھبتھ في التراب. 
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: یحصل علیھا المؤمن عندما یتحد بربنا یسوع المسیح حكمة اللھ  الحكمة السماویة )۳
 ).۲٤: ۱كو۱وقوة اللھ (

ع��ن ذات��ھ واألن��ا وااللتص��اق بالل��ھ وبوص��ایاه ف��ي الكت��ب  نس��انوھ��ي ت��أتي بخ��روج اإل •
 المقدسة. 

 -ومن سماتھا : •
 یة. نسانواإل اإللھیةإدراك األمور  .۱
 فاللھ یعطي لكل ذي حق حقھ.  :العدل .۲
 فاللھ یقدس المؤمنین بھ.  :مقدسة .۳
 اإلدراك والتمییز بین الخیر والشر.  .٤
  ؟ ؟ وقطرات المطر وأیام الدھر "من الذي یحصي رمل البحر" !:- 
o م�ن یس�تطیع ع�د حب�ات  ،تتجلى حكمة اللھ في الخلیقة حتى البسیطة مثل رم�ل البح�ر

 الرمال ھذه التي صنعھا اللھ لتحد لجة البحر بقوتھ الھائلة؟!!
o ؟!أو إنسان یعد قطرات المطر الذي یروي كل حي سواء نباتأن  ومن یستطیع 
o ق�دم العلم�ي یتخ�بط اآلن؟ رغ�م التإل�ى  یعد أیام ھذا العالم من�ذ خلق�تأن  ومن یستطیع

وزم�ان الحی�اة علیھ�ا، ھ�ذه كلھ�ا یعرفھ�ا الل�ھ  األرضمنذ متى خلقت  ةالعلم في معرف
 وحده. 

  " وعمق الغمر والحكمة األرضمن الذي یسبر علو السماء واتساع "  -:؟
م��ن یع��رف عل��و الس��ماء ؟ م��ن  نس��انف��ي ص��یغة س��ؤال تعجی��زي لق��درة اإل أیض��اھن��ا 

أن  الت�ي تتغی�ر م�ن األرضیعرف المسافة بیننا وبین الف�ردوس؟ وم�ن یع�رف اتس�اع 
آلخر؟ ومن یعرف عمق البحار والمحیطات وھو غیر ثاب�ت م�ع ال�زمن؟ وم�ن یع�رف 

 ؟ ألیس ھذه كلھا عارفھا ھو اللھ ؟اإللھیةعمق الحكمة 
  "والعقل الفطین منذ األزل ،شيء خلقت الحكمة قبل كل ":- 
o  العقل الفط�ین ال�ذي ھ�و عق�ل الحك�یم ھ�و موج�ود من�ذ األزل حس�ب الھوت�ھ، ھ�و الل�ھ

 یقول (الحكم�ة خلق�ت) فھن�ا یش�یرعندما أما  )،۲٤: ۱كو۱وقوتھ (الكلمة حكمة اللھ 
تجس�د، فیقص�د أي  في ملء الزم�ان اصاحب العقل الفطین منذ األزل اتخذ لھ جسدأن 

وھ�ذا حس�ب رأي ق.اغریغوری�وس  ،المتجس�دبالحكمة خلقت عن ناسوت اللھ الكلمة 
 النیصي. 

o  التي یعجز ع�ن معرفتھ�ا المخلوق�ات  اآلیاتوتعتبر ھذه اآلیة ردا عن ما قالھ قبال في
 العاقلة ألنھا في علم اللھ وحده. 

  وھو الجالس على عرشھ ،المھابة "یوجد واحد ھو الحكیم والعظیم ":- 
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o  وھ�و الج�الس  ،والروح القدس اآلبھذا الواحد الحكیم في مھابتھ ھو اللھ الكلمة مع
عل��ى عرش��ھ كم��ا یق��ول الق��داس اإللھ��ي (الج��الس عل��ى كرس��ي مج��ده) ف��ي أن��افورا 

وعل�ى  ،القداس الباسیلي، وكما یقول سفر الرؤیا "وإذا ع�رش موض�وع ف�ي الس�ماء
شب والعقیق وقوس قزح ح�ول العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبھ حجر الی

 ).۳، ۲: ٤العرش في المنظر شبھ الزمرد" (رؤ
o  في سنة وفاة عزیا الملك رأیت الس�ید جالس�ا عل�ى كرس�ي ع�ال  إشعیاءویقول سفر"

 ).۱: ٦ومرتفع وأذیالھ تمأل الھیكل" (إش
o نشترك في مجده بالنعمة التي وھبنا إیاھا ف�ي س�ري المعمودی�ة أن  وھو الذي یعطینا

 ن بعمل الروح القدس فینا. والمیرو
  "ھأعمالأحصاھا وأفاضھا على جمیع الرب ھو الذي خلقھا ورآھا، و ":- 

مألھا بف�یض م�ن كلمت�ھ أي  باللھ االبن أفاضھا اآلبفھذه المخلوقات التي خلقھا اللھ 
 وھو وحده الذي یعرف عددھا ألنھ ھو وحده خالقھا. 

  ومنحھا (بكثرة) لمحبیھب عطیتھ، "ھي مع كل بشر (جسد) على حس ":- 
بمعی��ار حس��ب قدرات��ھ واتس��اع قلب��ھ بالح��ب ولل��ذین  إنس��انیعط��ي الل��ھ الحكم��ة لك��ل 

 یحبونھ ویخافونھ أكثر یعطیھم حكمة أكثر ونعمة فوق نعمة. 
 : الحكمة ومخافة الرب- 

یمیز ابن سیراخ بین نوعین من المخافة، األولى ت�ؤدي إل�ى الخ�زي والع�ار والكآب�ة، 
 والثانیة توھب من اللھ المجد والكرامة. 

  ب مجد وفخر وسرور وإكلیل ابتھاج" مخافة الر ":- 
o : یتحدث ابن سیراخ عن بركات مخافة الرب- 

 ویشترك مع السمائیین في تسبیح اللھ بروح المخافة.  نسانیعتز بھا اإلإذ  الفخر : .۱
 یحطمھ. أن  شيءأو  الزمنأو  تبھج القلب : ال تقدر الظروف .۲
 ینطلق للھ الذي أحبھ. أن  اشتیاق نسانللیوم األخیر : تعطي اإل االشتیاق .۳
: ۱من الرحم : مثلما أعطیت لیوحنا المعمدان وھ�و ف�ي بط�ن أم�ھ (ل�و نسانلإل ىتُعط .٤

 ).۱۲: ۱)، وصموئیل النبي (سي ۱۳ -۱۱: ۹عقوب أبو اآلباء (رو)، ولی٤٤
ش�بعا م�ن الل�ھ وبالل�ھ فی�نعكس  نسانتھب اإلإذ  شبعا وصحة : نسانالمخافة تھب اإل .٥

 ).۱٦: ۱تكون دواء لھا (سي إذ  ھذا على نفسیتھ فیھب صحة للجسد والنفس
یحف�ظ أن  الحفظ من السقوط في الخطای�ا، وتعطی�ھ نسانالحفظ من السقوط : تھب اإل .٦

 فكره من األفكار الشریرة التي تبدو طبیعیة ویكون لھ سلطان علیھا. 
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الحكمة ھ�ي االلتص�اق ب�الرب والتمت�ع بعم�ل ال�روح الق�دس إذ  الحضور اإللھي فینا : .۷
 بفیض.  اإللھيالدائم الذي یھبنا المخافة والعمل  اإللھيفینا فیؤھلنا بالحضور 

o الجدیة والرعایة والیقظة واالھتمام بالغیر.  أیضاو 
o  .واالختبار والفحص الجید للنفس 
o  .وحیاة الشركة 
o  .والتقدم الالئق 
o  .والطاعة 
o  .روح الخدمة والتكریس 
o  .المظھر غیر المتكلف 
o  .الحیاة الكنسیة المتجددة 
 : معوقات المخافة- 
 والكسل.  اإلھمال .۱
 عدم االجتھاد بصبر.  .۲
 التغصب دون االجتھاد ال نحصل بھ على مخافة كاملة.  .۳
الح��روب الالإرادی��ة وھ��ي بس��ماح م��ن الل��ھ حت��ى نص��حوا ونتح��ذر وترج��ع إلین��ا  .٤

 ).۹: ٦؛  ۷: ۳تي۱المخافة الحقیقیة (
ف��رح إل��ى  الف��رح : ال��ذي ی��أتي بس��بب البك��اء ال��دائم عل��ى خطایان��ا فیح��ول الل��ھ نوحن��ا .۸

 وء كلمة اللھ والنبوات. ) فنبكي على أخطائنا في ض۱۲: ۳۰(مز
ط��رد الخطای��ا ون��زع الغض��ب : مخاف��ة ال��رب تط��رد الخطای��ا وتن��زع الغض��ب ال��ذي ال  .۹

 ).۲۰: ۱، یع۱۸: ۱٥یصنع بر اللھ (أم
الش�ریر ل�ئال یھلك�ھ. ویخ�اف  نس�انیخ�اف م�ن اإل نس�اننخاف اللھ وح�ده : فاإلأن  .۱۰

 یحبھ.  أیضامن اللھ حتى ال یخطئ إلیھ فیعاقب. ومن یخاف اللھ 
الغلبة على الشھوات الشریرة : مخافة الرب تعطي الغلبة على الشھوات الشریرة  .۱۱

 وعدم الطمع فیما للغیر. 
الحنو والوقار وعمل العدل : من یخاف اللھ یك�ون معت�دل ب�ین الحن�و وب�ین الع�دل  .۱۲

 مع الوقار. 
  تعطي السرور والفرح وطول األیام" مخافة الرب تبھج القلب، و ":- 
o  .مخافة الرب تقتنى بالبكاء 
o  .والبكاء المستمر یولد قوة 
o  .فمن یقتني ھذه القوة یكون في حالة سعادة ویعمل عمل الرب بسھولة 
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o من یقتني ھذه القوة اإللھیة تخافھ الشیاطین وال تقترب منھ.  أیضاو 
o  وھذه القوة لم�ن یس�تھین بكرام�ات الع�الم ولفراق�ھ ویق�دم ص�وما ویتنق�ى م�ن األفك�ار

 ویقدم دموعا لیال ونھارا بال ھوادة.  لشریرةا
  ھ یُطَوب"خائف الرب تطیب آخرتھ، وفي یوم موت ":- 
o  أبونا یعقوب لما خ�اف م�ن أخی�ھ عیس�و وھ�رب واتك�أ عل�ى الحج�ر ال�ذي یرم�ز لربن�ا

رأى الس�ماء المفتوح�ة "م�ا أن  ق�ال بع�دإذ  یسوع اقتنى خ�وف آخ�ر ھ�و خ�وف ال�رب
 ).۱۷: ۲۸بیت الرب!" (تكإال  أرھب ھذا المكان! ما ھذا

o  فلنحول الخوف المحطم للنفس الذي من العالم باالتكال على حجر الزاویة ربنا یسوع
وق��ت خروجن��ا م��ن الع��الم ال��ذي إل��ى  حت��ى نقتن��ي خ��وف الل��ھ فنع��یش ف��ي س��الم وف��رح

 یصبح شھوة النفس. 
  تنشأ في الرحم مع المؤمنین ،رب" بدء الحكمة مخافة ال ":- 
o  .فیلوكسینوس عن أنواع المخافة بدقة :تكلم ق- 
 فتوجد مخافة العبید فالعبد یخاف لئال یضرب من سیده.  .۱
 وخوف األجراء فھم یخافوا لئال یفقدوا أجرتھم.  .۲
 لھم.  وإرضاءوخوف األصدقاء فھم یخافوا لئال یفقدوا أصدقاءھم نتیجة لحبھم لھم  .۳
فق��دوا ص��ورة أب��یھم حت��ى وخ��وف األبن��اء فھ��م یخ��افوا ل��ئال یفق��دوا می��راثھم وأن ی .٤

 یشتركوا في مجده. 
o  وھنا أعلى مستوى ھو مستوى األبن�اء لوج�ود ش�ركة وعم�ل ص�فات اآلب�اء ومی�راث

 المجد. 
o  بلوغ الحكمة مع القداسة یبدأ بمخافة الرب لھذا تكلم إشعیاء النبي متدرجا م�ن أعل�ى

الحكم��ة  المخاف��ة ق��ائال "یح��ل علی��ھ روح ال��رب: روحإل��ى  م��ن الحكم��ةأي  إل��ى أس��فل
روح المش����ورة والق����وة، روح المعرف����ة والتق����وى، روح مخاف����ة ال����رب"  ،والفھ����م

 وھذا حسب ق.أغسطینوس.  )۲: ۱۱(إش
o ھك��ذا م��ن یتق��دم  ،تتطل��ب الحكم��ة التطھی��ر أوال حت��ى ال تح��ل الحكم��ة ف��ي إن��اء ق��ذر

 لألسرار اإللھیة (سر التناول) یتطھر أوال ثم ینال منھا (ق.باسیلیوس الكبیر). 
o  البعض مثل ال�وثنیین الحكم�ة وض�بط ال�نفس خوف�ا م�ن الن�اس بینم�ا الم�ؤمنین یطلب

یص���لوا إل���ى الكم���ال إل���ى أن  ال���رب وا بض���بط ال���نفس حب���ا ف���يبربن���ا یس���وع یب���دأ
 (ق.إكلیمندس السكندري). 

o  .(ال نبدأ بالتأمالت لكن بالخوف لئال ننحدر) : تتدرج النفس باآلتي 
 الخوف یحفظ الوصایا.  .۱
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 .  اإللھير الجسد من سحابة الخطایا التي تمنع رؤیة الشعاع حفظ الوصایا یطھ .۲
والتطھی����ر ی����ؤدي إل����ى االس����تنارة وإش����باع ش����ھواتنا ب����األمور العظم����ى الت����ي لل����ھ  .۳

 (ق.اغریغوریوس انزینزي). 
o  لنض��ع لجام��ا وھ��و الخ��وف م��ن الدینون��ة لل��وحش ال��ذي ھ��و الخطی��ة حت��ى ال تحطمن��ا

 (ق.یوحنا ذھبي الفم). 
  وتستمر موضع ثقة مع نسلھم ،ناساة بین ال" جعلت أساسا للحی ":- 

أي أساس الحیاة الجادة الروحی�ة ب�ین الن�اس ھ�ي المخاف�ة والنتیج�ة ھ�ي ثق�ة الن�اس 
 عدة أجیال. إلى  في خائفي الرب

  "وتسكر الناس بثمارھا ،افة الربمسرة الحكمة ھي مخ ":- 
o ال تعم�ل ف�ي  أیض�ا، والحماق�ة أیض�افقط بل في من حولھ  نسانالحكمة ال تعمل في اإل

فق���ط لك���ن ف���یمن حول���ھ (أنب���ا ویص���ا تلمی���ذ أنب���ا ش���نودة رئ���یس  حم���قاأل نس���اناإل
 المتوحدین). 

o  .الذي یرید الحكمة یبدأ بالمخافة والذي ال یریدھا فالكبریاء یحطمھا 
o الش��ھوات یمیتھ��ا ویمت��د باألعض��اء أي  یةاألرض�� ال��ذي یری��د الحكم��ة یقط��ع األعض��اء

 العریس السماوي. إلى  والرجاء والمحبة حتى یصل یماناإلالسماویة مثل 
  بغالتھم " تمأل كل بیت من بیوتھم بالمشتھیات، ومخازنھم ":- 
o  یھلك مثل الغني الغبي.  األرضمن یمأل قلبھ بخیرات 
o إذ  )۳: ۲، ك�و۲۱: ۱۷ومن یم�أل نفس�ھ ب�الرب ومخافت�ھ تص�بح أحش�اؤه ملكوت�ا (ل�و

 یسكن فیھ الرب الذي فیھ كل كنوز الحكمة. 
  تھب سالما وشفاء لالزدھار ،لرب" إكلیل الحكمة مخافة ا ":- 

من تكون الحكمة لھ إكلیل تعطیھ سالما ویختبر الشفاء من جراحات الخطی�ة ویش�فى 
 من األفكار الشریرة. 

  ك، ویبج�ل مج�د ال�ذین یتمس�كون " رآھا ال�رب وأحص�اھا وأمط�ر ق�وة اإلدرا
 -:" بھا

یحصي الرب ما یتمتع ب�ھ الحك�یم ویعطی�ھ ب�ال كی�ل ق�وة إدراك أس�رار الل�ھ م�ن علم�ھ 
 مجد. إلى  ویرفعھ من مجد

  روعھا طول األیاموف ،" أصل الحكمة مخافة الرب ":- 
o  الحكمة ھي دائما مع المخافة ألن الحكمة ھي وصایا اللھ الت�ي تجع�ل لن�ا بیت�ا یحمین�ا

 وقت المطر في الشتاء (الروحي) ووقت الحر (الصیف الروحي). 
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o أي  م��ن االنح��راف ال بالخطی��ة والل��ذات وال ب��البر ال��ذاتي نس��انوالمخاف��ة تحم��ي اإل
 والتحذیر قبل العقوبة.  تحمینا من ضربة الشمال والیمین وھذا بإظھار التأدیب

  ر، ألن الغضب األكید یسبب سقوطھ" الغضب الظالم ال یبر ":- 
o ومن حولھ.  نسانیعلو مثل لھیب النار ویدمر اإل نسانغضب اإل 
o  نوع من السكر یمیل كفة میزان عقلھ فیسقط سریعا.  أیضاوھو 
o یسقط بیوتا بأكملھا وصداقات قدیم�ة تنح�ل ف�ي وق�ت  ،الغضب ھو علة لكوارث كثیرة

 قصیر. 
   ئم، بعد ذلك تعاوده البھجة بقوةالوقت المالإلى  یصبر األناة" الطویل ":- 
o ال�ذي یص�مت فیع�ود علی�ھ ھ�ذا أم�ا  ظلم فالذي یغض�ب یس�قط نسانعندما یقع على اإل

 الصبر بالسرور واالنتصار من الداخل. 
  تخبر بفھمھ المالئم، وشفاه الكثیرینالوقت إلى  " یكتم كالمھ ":- 

ی�تكلم لك�ن ی�تكلم ف�ي وق�ت مالئ�م أن  الحكیم ال یس�رع ف�ي الك�الم حت�ى ل�و ك�ان یع�رف
 وبالتالي یطوب بواسطة الكثیرین من الناس بسبب فھمھ وحكمتھ. 

  اإللھیةالحكمة والوصیة :- 
   معرفة، والتقوى رجسة عند الخاطئال أمثال" في كنوز الحكمة ":- 
o  معرف�ة ال�رب ویف�رح بھ�ذه الحكمة وأقنومھا ربنا یسوع مص�در البار یأخذ من ینبوع

 المعرفة ألنھا ھي المعرفة الحقیقیة. 
o دن�س ألن أو  التقوى ومعرف�ة ال�رب والحكم�ة ھ�ي ش�يء محتق�رفإن  أما عند الخاطئ

 الموازین عنده مقلوبة. 
o  ا. عدو الخیر یثور ضدنا لكنھ لیس لھ سلطان علین إبلیسھكذا 
  " فیھبھا الرب لك ،فاحفظ الوصایارغبت في الحكمة  إن ":- 
o  التق�وى  نس�انوھ�ي حف�ظ الوص�ایا ال�ذي یعط�ي لإل اإللھی�ةھنا وص�یة عملی�ة للحكم�ة

 الحقیقیة. 
o درجات الفضیلة درجة درج�ة بت�روي مث�ل إلى  ویلزم قبل حفظھا ترك الشر والصعود

والش�ر ونحف�ظ الوص�ایا الت�ي مكافأتھ�ا  األرضالصعود على سلم یعق�وب حی�ث نت�رك 
 ھي الحكمة. 

o  ترك الشر على جمیع المستویات مثلما قال المزم�ور األول ع�دم الس�لوك ف�ي مش�ورة
بالوص�ایا الس�لبیة:  أیض�االجلوس في مجلسھم، وأو  الوقوف في طریقھمأو  شراراأل

 ).۱٥ -۱۳: ۲۰ال تقتل ال تزني ال تسرق وھكذا (خر
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o أفكار الخطیةأو  أفكار نقیةأما  لتفكیر فیھ ألنھ من القلب تكونعدم اأي  وترك الشر، 
 فالفكر النقي تحفظھ الوصیة ویحفظ ھو الوصیة. 

o  باإلض�افة لت�رك الش�ر وحف�ظ الوص�ایا والس�لوك بھ�ا ت�أتي بالحی�اة  أیض�االحكمة تأتي
الغی��ر مرت��اب والتعق��ل بحف��ظ أق��وال آبائن��ا ال��روحیین  یم��انالممل��وءة م��ن التق��وى واإل

 التمییز بین الخیر والشر. و
  "  یم���انال���ذي یرض���یھ ھ���و اإلمخاف���ة ال���رب ھ���ي الحكم���ة والتعل���یم، وف���إن 

 -:" والوداعة
o ع��دل الل��ھ حی��ث اإلن��ذار بالعقوب��ة ألن ھ��ذا ی��زرع ف��ي ال��نفس إال  مخاف��ة ال��رب لیس��ت

 المخافة. 
o الث��اني ھ��و بالل��ھ و یم��انالحكم��ة والتعل��یم ت��أتي م��ن المخاف��ة بش��رطین: األول ھ��و اإل

 واتضاعھ.  نسانوداعة اإل
  وال تتقدم إلیھ بقلب مزدوج ،رب" ال تعصي مخافة ال ":- 
o یم��اناإلإل��ى  ع��الج القل��ب الم��زدوج ھ��و البس��اطة الت��ي ت��ؤدي إل��ى الطاع��ة والطاع��ة 

االتض��اع إل��ى  الخدم��ة والخدم��ةإل��ى  الب��ر والب��رإل��ى  الرج��اء والرج��اءیم��ان إل��ى واإل
الص��الة إل��ى  الح��ب والح��بإل��ى  النعم��ة والنعم��ةإل��ى  اللط��ف واللط��فإل��ى  واالتض��اع

 (حسب ق.اغریغوریوس النیصي). 
o  تحب الرب إلھك من كل قلبك وم�ن ك�ل أن  ٦لذلك تكلم الرب في سفر التثنیة إصحاح

 كل شيء یكون للھ مثل المشاعر والفكر والعمل. أي  فكرك ومن كل قدرتك
  ي نظر الناس، وكن محترسا لشفتیك" ال تكن مرائیا ف ":- 
o حین حیث تنكشف س�رائر الن�اس إلى  خطایا ویلجأ إلیھ الناس لكنھالریاء من أخطر ال

إال  وس���یعلن وال خف���يإال  الم���رائین وتوض���ح أعم���اقھم وتفض���ح، ألن���ھ ل���یس مكت���وم
 ).۲: ۱۲ویعرف (لو

o  .فالریاء ممقوت من اللھ أوال ومن الناس وأساسھ الكبریاء ونھایتھ الھالك والسقوط 
o نب�دأ بع�الج ھ�ذا الم�رض ب�الحرص للش�فتین وبالت�الي ی�ؤدي أن  ھن�ا وینصحنا الحكیم

ال یغض��ب الل��ھ ب��ل یك��ون فكرن��ا م��رتبط أن  ح��رص الس��لوك وح��رص الفك��رإل��ى  ھ��ذا
 بالوصیة واللھ بصدق فیحبنا اللھ ونحن نحبھ ویحبنا الناس. 

  ،ال ترتفع لئال تسقط، فتجلب على نفسك الھوان، ویكش�ف ال�رب أس�رارك " 
وقلب��ك  ،مخاف��ة ال��رب الجماع��ة، ألن��ك ب��الحق ل��م تتوج��ھ إل��ىوس��ط  ویض��ربك

 -:" مملوء مكرا
o  أسباب الكبریاء ونتائجھ.  اآلیةیذكر في 
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o  .فاألسباب ھي : عدم مخافة الرب والقلب المملوء مكرا 
o :النتیجة ھي- 

   .نسانالرب یكشف أسرار اإل -۲       وان.الھ -۱     
 یعاقبھ في وسط الجماعة المقدسة.  -۳    

o ال�ذم، الغض�ب  ،فالكبریاء ھو أم جمیع الخطای�ا مث�ل : المج�د الباط�ل، الغی�رة الش�ریرة
 والحنق، المشاحنات وكثرة الكالم، عدم نقاوة العینین ونجاسة القلب. 

o  وأس�قط الج�نس ۱٤عندما كان كاروب�ا مظل�ال (إش  إبلیسالكبریاء ھو الذي أسقط ،(
 البشري كلھ. 

o  ،لھذا بسبب الكبریاء تجسد ربنا یسوع وصلب حتى یعطینا مثال أننا بالتواض�ع نغل�ب
ما كنا علیھ باالتض�اع وألج�ل ھ�ذا غس�ل أرج�ل التالمی�ذ وق�ام ب�دور إلى  وحتى یرفعنا

 ).٤: ۱۳العبد حتى نأخذ منھ مثال كما عمل ھو (یو
     

 اإلصحاح الثاني
 أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للتجربة إن

  أقبلت  إن، " یا بني"  -:لخدمة الرب فأعدد نفسك للتجربة 
  مرة ( ۳٦كلمة ابن وردت في السفرTeknon.( 
  أحیانا یخاطب تالمیذه بصیغة الجم�ع (أبن�اء) لیع�رفھم بالوح�دة ب�ین بعض�ھم، وأحیان�ا

 أخرى بالمفرد ألجل اھتمامھ بكل شخصیاتھم. 
 الخدم�ة وط�ول أو  م�ع الخدم�ة أیض�او ،الحكمة في السفر دائما ملتحم�ة م�ع التج�ارب

 األناة والصبر. 
  أن  ح�دوث تج�ارب قب�ل كم�ا فع�ل ربن�ا یس�وع ع�ن أبنائ�ھعمل ابن سیراخ عل�ى تعل�یم

 تحدث في الواقع ألن ھذا یعطي احتمال أكبر. 
  ۱۱: ٥بصبر التجارب لكن كان معھا قوة ومكافأة في نھایتھا (یع أیوبفقد احتمل.(   
  ۳: ۱۰ربنا یسوع أخبر تالمیذه أنھم كحمالن وسط ذئاب (لو.( 
 كلمھ���م ع���ن إلق���ائھم ف���ي الس���جون وط���ردھم وعم���ل مج���امع لمح���اكمتھم ب���ل  أیض���او

: ۲۱الوالة والملوك ویكونوا مبغضین من الجمیع من أج�ل اس�مھ (ل�و أماممحاكمتھم 
۱۲ ،۱۳ ،۱٦ ،۱۷.(   
 ۱معلمنا یعقوب حسب التجارب فرصة للفرح بالرب ألن ھذا ینشئ صبرا (یع إن بل :

۲ ،۳.( 
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 نا (القدیس بولیكاربوس) ق�ال ل�ھ "ال تخ�ف مم�ا أن�ت بل في رسالة اللھ ألسقف سمیر
 ).۱۰: ۲تتألم بھ، وأنھ سیكون لھم ضیق عشرة أیام" (رؤأن  عتید
 ۳: ۱۷(أم اإللھ��يف��ي التج��ارب لك��ن وس��طھا یك��ون الع��ون إال  عملی��ة التنقی��ة ال ت��تم ،

 ).٦، ٥: ۳، أم٦ -۳: ۳۷مز
 ما ن���داس م���نربن���ا یس���وع داس المعص���رة وح���ده وعص���رتھ اآلالم ھك���ذا نح���ن عن���د 

 تنزع عنا أغلفة الشھوات مثلما ینزع غالف ثمر العنب عند عصره.  التجارب
 یمانالتجارب تخرج رجال أشداء في اإل  . 
 سر الحی�اة ف�ي كلم�ة الل�ھ ف�ي أن  ربنا یسوع لو لم یَُصم لم یُجرب لكن ھذا أوضح لنا

 ).٤: ٤وقت التجارب خصوصا (مت
 م�ن ی�أتي علی�ھ آالف  ۱۰ال�ذي یح�ارب بـ�ـ  لملك المحاربضرب لنا ربنا یسوع مثل ا

 ).۳۱: ۱٤(لو األف ۲۰بــ 
  .بالتجارب یجذبنا ربنا یسوع إلیھ لنعود ألحضانھ ویعود لنا السالم والطمأنینة 
  ۱۲ك�و۲مثلما أعطي معلمنا بولس ش�وكة ف�ي الجس�د ( تعطي اتضاع أیضاالتجارب :

۷.( 
  بیت أبیھ. بالتجارب صار یوسف أكثر إشراقا من وقت السالم في 
  .التجارب ھي أدویة الطبیب لعالج نفوسنا المریضة 
  قوم قلبك على اإلخالص وكن وفیاً، وال تصارع بقلق وقت الشدة " :"- 
 أن  أكثر الناس معرفة بذواتھم ھم أنفسھم وعندما ی�رون ش�يء یعك�ر ص�فوھم عل�یھم

 بركة. إلى  بالصالة یتحول نسانقلق اإلفإن  ویصلوا یقوموا قلبھم
 تكل على اللھ فعندما نفي ق. یوحن�ا ذھب�ي الف�م بع�ث رس�الةیأن  نساناإلیجب على و 

  -ھ أمثلة تعزیھ :أماماألسقف قریاقص قائال أنھ ال یقلق ألنھ إلى 
فإن نُشر بواسطة اإلمبراطورة فلھ في إشعیاء عزاء، وإن غ�رق فل�ھ ف�ي یون�ان  -

ف�ي آت�ون الن�ار فھ�و حت�ى أو  وإن وضع في جب األسود فلھ دانی�ال مث�ال، ،مثال
اس��تفانوس مث��ال، وإن ُطلب��ت رأس��ھ وإن رج��م فل��ھ ف��ي  ،یك��ون مث��ل ال��ثالث فتی��ة

 نھ یرى المعمدان مثاال لھ. إف
 ن�ھ یتركھ�ا تج�رب أوال مثلم�ا ت�رك یوس�ف یب�اع إیمجد النف�وس فأن  واللھ عندما یرید

وأظھ�ر  من أخوتھ ثم یسجن وقاسى األلم كثیرا لكنھ جعلھ الثاني في المملكة وعظم�ھ
 عمل روح اللھ معھ. 

 نن��ا نح��ب إی��ھ بش�كر وطاع��ة لل��ھ ألج�ل فائدت��ھ فیقب��ل ك�ل م��ا ی��أتي علأن  نس��انعل�ى اإل
 األطباء حتى لو قدموا لنا دواء مر ألنھ لعالجنا. 
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  "وال تحد، لتكرم في أواخر حیاتك التصق بھ ":- 
 فیش�عر ب�القنوط ینظ�ر إلیھ�ا ال أ في حال التجارب علی�ھ نساناإلأن  أوصى ابن سیراخ

 ینظر للھ ویلتصق بھ وینظر إلى قلبھ ویتنقى أكثر. أن  لكن علیھ
  االلتصاق بالرب یعني التشبھ بھ في حال موتھ وقیامتھ "فأحیا ال أنا بل المسیح یحی�ا

   ).۱۱ -۱۰: ۳(في "األموات ألتشبھ بموتھ لعلي أبلغ قیامة")، ۲۰: ۲فيَّ" (غل
  یھ�رب أن  نس�انالش�ریرة فعل�ى اإل عم�الم�ن األ نس�انیطھ�ر اإل أیضاااللتصاق بالرب

 حیة.  أماممن الخطیة كمن یھرب من 
  وھذا كلھ طوال أیام حیاتنا في جھاد مستمر فتكون المكافأة في نھایة الحیاة بالكرامة

 من فوق ولیس من الناس.  اإللھیة
 ن صابرا على تقلبات حالك الوضیع" مھما حل بك أقبلھ، وك ":- 
  بص��بر وش��كر ل��یس  نس��انیعطین��ا اب��ن س��یراخ ت��دریبا مھم��ا ھ��و قب��ول ح��ال اإلھن��ا

 بالشفتین بل بالفكر والعمل مھما وصل حالنا من ضعف ووضاعة. 
  فالشكر على التجارب والمتاعب والصبر علیھا ھو أساسي في حیاتن�ا الروحی�ة ألنھ�ا

رب حت�ى یرف�ع م�ن ال� انجاھ�د برض�أن  فعلین�ا ،ف�اترةأو  ھابطةأو  صاعدةأما  متقلبة
دانت�ھ إل�م تك�ن ل�ھ فض�یلة س�وى ص�بره وع�دم  فلعازر المسكین ،عنا أتعاب ھذا العالم

 للغني. 
 "  المرضیین من الناس في أتون الذلالذھب یمتحن في النار، وفإن ":- 
 یمتحن��ھ ق��در طاقت��ھ ویجع��ل م��ع االمتح��ان منف��ذ إذ  لكن��ھ أم��ین نس��انالل��ھ یم��تحن اإل

 ).  ۱۳: ۱۰كو۱(
 الضیق ینشئ صبرا والصبر تزكیة والتزكیة رجاء والرج�اء أن  بولس وتكلم معلمنا"

   ).٥ -۳: ٥ال یخزى" (رو
 وأم��ا  ،ال��ذین عاش��وا ف��ابتلعتھم التجرب��ةأم��ا  ف��إن الش��ھداء امتحن��وا ف��ي ن��ار التجرب��ة

 الشھداء فابتلعوا التجربة وانتصروا بربنا یسوع المسیح. 
 لمرض�یین م�ن الن�اس یمتح�نھم الل�ھ فكما یمتحن الذھب في الن�ار فیص�یر أنق�ى ھك�ذا ا

الل�ھ ف�إن  ال�ذي تص�بح ثقت�ھ ف�ي الل�ھ نس�انھك�ذا اإل ،بالذل لكنھم یعل�وا ف�وق التجرب�ة
 یخلصھ. 

 عدك، وقوم سبلك واجعل فیھ رجاءك" اتكل علیھ فیسا ":- 
 م�ن أو  من یتكل على اللھ سوف یساعده حتما ألنھ ملعون من یتك�ل عل�ى بن�ي البش�ر

 یتكل على الرؤساء الذین لیس عندھم خالص. 
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  تقویم السبل ھي التوبة المستمرة والبكاء على الخطایا وھذا الذي یعط�ي رج�اء فم�ن
 ھو سبلھ معوجة یكون الیأس حلیفھ، ومن یقوم سبلھ یكون رجاءه كثیر. 

 أص�یر أن�ا نفس�ي  خرینمعلمنا بولس قال "أقمع جسدي واستعبده لئال بعدما كرزت آل
رفوضا" فكیف إذن ال ن�دقق ف�ي حس�اب أنفس�نا وقم�ع جس�دنا وع�دم اخ�تالق أع�ذار م

 فمن ال یبكي على خطایاه ال یستحق لباس العرس.  ،مھما كانت
 كانت خطایانا حم�راء ك�القرمز فإن  لكن رحمة اللھ واسعة جدا مھما كان ثقل خطایانا

   ).۱۸: ۱ھا تبیض أكثر من الثلج (إشفإن
 التائ��ب عن��د عودت��ھ أُِع��دت ل��ھ ولیم��ة التوب��ة وھ��ي العج��ل أو  ف��إن ك��ان االب��ن الض��ال

: ۱٥نك��ون مس��تعدین للولیم��ة بالتوب��ة المس��تمرة (ل��وأن  المس��من ھك��ذا یری��د الل��ھ لن��ا
۲۲- ۲٤.(   
 نتظر رحمتھ، وال تحید لئال تسقط" یا خائف الرب ا ":- 

یطالبن��ا اب��ن س��یراخ بانتظ��ار ال��رب ورحمت��ھ ف��ي ح��ال البلی��ة ألن االحتم��ال ی��أتي بع��ده 
الخیرات وم�ع االحتم�ال والص�بر الس�لوك المس�تقیم فی�ھ وف�ي وص�ایاه ل�ئال نحی�د ع�ن 

 الطریق الملوكي فنسقط في الیأس. 
 یا خائف الرب آمن ب�ھ ف�ال یض�یع أج�رك، ی�ا خ�ائف ال�رب ترج�ى الخی�رات " 

 -:" األبدي والرحمة       والفرح
 كالمی�ت عل�ى  نس�انأرض�ا ویك�ون اإل نس�انیط�رح اإلأن  من ق�وة بلیسعلى قدر ما إل

أعلى درجات الحیاة الروحی�ة ألن إلى  نسانرفع اإلیاللھ والثقة بھ قدر ما للرجاء في 
 ،یعطین�ا ك�ل ش�يءأن  الرجاء ھو مفتاح للحیاة الروحیة بشرط الثقة باللھ، فاللھ قادر

حت��ى أو  إبل��یسال��ذي أس��قطھ  نس��انیرف��ع اإلأن  وھ��ل الل��ھ یس��تحیل علی��ھ ف��ي قدرت��ھ
 .  اإللھیةأعلى بقدرتھ إلى  یرفعناأن  أماتھ؟!! فاللھ قادر

 بتع�د عنھ�ا وبالت�الي ی�تخلص م�ن اعرف ق�در خطیت�ھ و إن من الخطیة نسانیتطھر اإل
) ۱۰: ۷ك�و۲، ٥: ۳۲خطیتھ بالحزن علیھ�ا حس�ب مش�یئة الل�ھ واالعت�راف بھ�ا (م�ز

 وأن نبعد عن الخطاة. 
 ھ�لأو  " تأملوا األجیال القدیمة وانظروا: ھل اتكل أحد عل�ى ال�رب فخ�زى ؟ 

" ھل دعاه فازدرى بھأو  ؟ تھ فخذلعلى مخاف                     ثبت  -:؟
الق�دامى م�ن خ�الل ث�الث ص�فات ف�ي  اآلب�اءالتأمل في حیاة إلى  ھنا دعانا ابن سیراخ

شكل ثالثة أسئلة وھ�ي االتك�ال عل�ى ال�رب والثب�ات عل�ى مخافت�ھ، والص�الة ل�ھ، فك�ل 
 الصفات نالت ما كانت تطلبھ. أو  ھذه األفعال

 "  فر الخطایا، ویخلص في یوم الضیقالرب رؤوف رحیم، یغفإن ":- 
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٤۰ 
 

 ن�وعین م�ن اآلب�اء واألمھ�ات، األول�ون س�ببوا لن�ا الم�وت وأم�ا اآلخ�رون  نسانإن لإل
 نتبعھم ألنھم سبب الحیاة. أن  للحیاة فعلینا اوھما اللھ والكنیسة كانوا سبب

  .اللھ یجذبنا إلیھ من خالل رحمتھ ومغفرتھ لخطایانا وخالصنا من الضیقات 
  ،ال��ذي یمش��ي ف��يالمتراخی��ة، وللخ��اطئ  ولألی��ادي" وی��ل للقل��وب الجبان��ة 

 -:" طریقین
 الخ�اطئ  نس�انأعطى الویل ھنا للقلوب التي تخشى من عمل اللھ وتعملھ برخاوة ولإل

، فعالم�ة إبل�یسأو  الخطی�ةأي  بسبب أنھ ذو قلبین، قلب نح�و الل�ھ وقل�ب نح�و ال�وثن
 ھي الخطیة فالل�ھ ال یقب�ل إبلیسوعالمة  ،اللھ في القلب ھي البر ودمھ المسفوك عنا

أن  فیت�رك القل�ب، لھ�ذا نص�حنا الل�ھ ف�ي س�فر التثنی�ة إبل�یسیكون ف�ي ش�ركة م�ع أن 
 ).٥: ٦نحب اللھ بكل قلبنا وفكرنا وقدرتنا (تث

 وإیلی�ا نص�حنا۸: ۱نكون ثابتین وغی�ر متقلقل�ین (ی�عأن  كما نصحنا معلمنا یعقوب ،( 
كان�ا ال نعط�ي مأن  )، ونصحنا معلمن�ا ب�ولس۲۱: ۱۸مل۱ال نعرج بین الفرقتین (أن 
 ).۲۷: ٤(أف بلیسإل
 " ،ألنھ ال یؤمن، لذلك ال حمایة لھویل للقلب الخائر ":- 

نك�ون أن  القلب الخائر ھو القلب الذي ال یصبر وال یحتمل وحمایة القلب ھي من اللھ
 قویم بھ.  إیمانأمناء لھ، ھادئین لنا 

 "،فماذا تصنعون یوم یفتقدكم الرب ویل لكم أیھا الذین فقدتم صبركم "  -:؟
 أیض�اسوى الصبر على كل ما یأتي علین�ا فالص�بر  نسانفي الضیق ال شيء ینجي اإل

ھو صمام األمان لكل الفضائل فالذي یفقد ص�بره یفق�د رج�اءه فیفق�د حیات�ھ ف�ي ال�رب 
ألن الص��بر ھ��و ال��ذي یبن��ي البی��ت األب��دي ال��ذي لفض��یلة الرج��اء "فبص��بركم تقتن��ون 

   ).۱۹: ۲۱أنفسكم" (لو
  قوالھ، والمحبون لھ یحفظون طرقھالرب ال یعصون أ" الذین یخافون ":- 
  .ھنا یشیر إلى مخافة الرب ومحبتھ بحفظ وصایاه 
 ۱۳: ۱۲"خف الرب واحفظ وصایاه" (جا.(   
 ۱٤"إن أحبني أحد یحفظ كالم�ي ویحب�ھ أب�ي وإلی�ھ ن�أتي وعن�ده نص�نع من�زال" (ی�و :

۲۳.(   
 تتناغم مع إرادتنا. أن  فالمخافة للرب مع المحبة وحفظ الوصایا ضروري 
 نقد. أي  حفظ الوصایا یجعلنا نعمل كل عمل بقوة وأعلى من 
  إبلیس أعمال تحفظنا بعیدا عنوالمخافة للرب  . 
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٤۱ 
 

 الذین یحبون�ھ یش�بعون م�ن الش�ریعة" الذین یخافون الرب یبتغون رضاه، و 
":- 
  بالشبع م�ن المخافة مرتبطة برضى الرب بل تصل إلى المحبة والمحبة دائما مرتبطة

 اإلنجیل. أو  وصایا اللھأي  الشریعة
  .فال نردد فقط كلمات اإلنجیل بل نتذوقھا ونشبع بھا 
 ف�ي ذل�ك الوق�ت بع�د أم�ا  )۲۳: ۱۳ك�و۱نا اآلن ننال عربون كما في مرآة ف�ي لغ�ز (إن

 المجيء الثاني سنراه كما ھو. 
  ۱٤الم�وت (ی�ووعالمة حفظنا لوص�ایا الل�ھ ھ�ي محبتن�ا ل�ھ واحتم�ال التج�ارب حت�ى :

 ).۳۷ -۳٥: ۸، رو۲٤، ۲۱
 ۲۳: ۲، رو٦: ٥من یفعل مشیئة اللھ یكرمھ ومن یعصاھا یھینھ (مت( 
 "   ھأمامیھیئون قلوبھم، ویتواضعون الذین یخافون الرب ":- 
  .الشیطان سقط بالكبریاء وأسقط الجنس البشري كلھ 
  .فأصلح ربنا یسوع ما أفسده آدم باالتضاع بالتجسد والفداء 
  .فالذي یكون فیھم اللھ ساكنا ھم المتضعین 
 أنھ دائما یفتكر أنھ تراب وطین كي ال یفتخر بش�يء م�ا، وم�ا ك�ل ال�ذي  نسانفعلى اإل

 ).٦: ٤نعمة من ربنا یسوع المسیح (یعإال  لدیھ
  الناس، ألن رحمتھ على قدر عظمتھ" لنقع في یدي الرب ال في أیدي ":- 
 ن��ھ رح��یم أفض��ل م��ن الن��اس ألنھ��م ظ��المین نق��ع ف��ي ی��دي ال��رب كم��ا طل��ب داود أل

 ).۱٤: ۲٤صم۲(
 على أخطائ�ھ فمخی�ف ھ�و الوق�وع ف�ي ی�دي الل�ھ الح�ي ف�ي ی�وم  نسانأصر اإل إن لكن

 ).۳۱، ۳۰: ۱۰الدینونة ألن عدلھ كلي ال یعرف المحاباة (عب
 الوق�وع ف�ي ی�دي ال�رب  األوانیتوب لیجد رحمة ویطلب قبل ف�وات أن  علیھ نسانفاإل

 أفضل من قساوة الناس وذلك قبل یوم الدینونة. 
 احتقر الصخرة أنھا ال تعطي ماء حرمھ اللھ م�ن دخ�ول أرض أو  فموسى عندما تردد

 ).۱۰: ۲۰المیعاد (عب
 بل ھذه تعبیرات تعبر عن عدالة اللھ، واللھ عادل  نسانیثور مثل اإلأو  اللھ ال یغضب

 عدلھ رحیم. ورحیم، فرحمتھ عادلة و
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٤۲ 
 

 
 لثاإلصحاح الثا

 یا أبنائي اسمعوا لي أنا أبوكم
 یتكلم في اإلصحاحین األولین ابن سیراخ ع�ن محبتن�ا المرتبط�ة ب�الخوف ة ـــــمقدم :

وھن��ا ین��تھج نظ��ام الوص��ایا  ،لل��ھ ث��م یب��دأ م��ن اإلص��حاح الثال��ث ف��ي عالقتن��ا بوال��دینا
 بوالدیھ بعد اللھ مباشرة.  نسانیھتم اإلأن  العشرة

 اعملوا ما أخبركم بھ لكي تخلصوا" یا أبنائي اسمعوا لي أنا أبوكم، و ":- 
  أبن��اءه ھ��م م��ن یعط��یھم أن  اإللھ��ياعتب��ر اب��ن س��یراخ كص��احب مدرس��ة ف��ي التعل��یم

الحكمة وتارة یكلمھم بصیغة الجمع لیبین أنھم كشعب واحد متحابب وأحیان�ا بص�ورة 
 المفرد لیبین المحبة الشخصیة لكل فرد باألخص القادة. 

 إك�رام الوال�دین یس�اعد عل�ى خ�الص ف�إن  ھدف ك�الم اب�ن س�یراخ ھ�و خ�الص ال�نفس
أن  األبن�اءبتقدم أبنائھم حتى ل�و أكث�ر م�نھم لك�ن عل�ى  اآلباءحیث یسعد  األبناءنفس 

 ال ینسوا تقدیر اآلباء وخبرتھم ومساعدتھم لھم في جوانب كثیرة. 
 ل�یس أكث�ر م�ن ال�رب  :اإلجاب�ةم�دى یح�ب األبن�اء اآلب�اء حت�ى یخلص�وا؟ أي إل�ى  لكن

) ۳۷: ۱۰أكثر مني ال یستحقني" (م�تأما  أو متى " من أحب أبا إنجیللذلك قال في 
یحب أن  جھاده في الحیاة الروحیة مع اللھ حتى یستطیعأي  صلیبھ نسانمع حمل اإل

 ).  ۲۷: ۱٤اللھ من كل قلبھ (لو
  أراد إذ  معلمن��ا لوق��ا إنجی��لوھ��ذا یب��رز ف��ي دع��وة التلم��ذة لربن��ا یس��وع خصوص��ا ف��ي

یذھب لی�دفن أب�اه فق�ال ل�ھ "دع أن  یتبع ربنا یسوع لكن یأذن لھ ربنا یسوعأن  واحد
 ).٦۲، ٦۱: ۹بملكوت اللھ" (لو أنت فاذھب ونادِ أما  دفنون موتاھموتى یالم
 یودع الذین في بیت�ھ فق�ال ل�ھ أن  یتبعھ لكن یأذن لھأن  ثم جاء آخر وقال لربنا یسوع

، ٥۹: ۹(ل�و إلى الوراء ال یصلح لملك�وت الل�ھ""من یضع یده على المحراث وینظر 
٦۰.( 
 "  م األب على أوالده، فإن وثبت ح�ق األم عل�ى أبنائھ�ا، وم�ن یمج�د الرب كرَّ

 -:" دخر الكنوز وحین یصلي یستجاب لھیكون كم                   أمھ
 األم لھا حق أن  أیضاأعلى من أوالده وأي  أوضح ابن سیراخ كرامة األب عن أوالده

 السیادة على أبنائھا. 
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 والدی���ھال���ذي یمج���د أم���ھ مث���ل م���ن ی���دخر كن���وز ب���ل ح���ین یص���لي م���ن یك���رم أن  ب���ل                      
یطل��ب عن��دما الل��ھ ف أم��امكرام��ة الوال��دین تعلی��ھ إذ  الل��ھ یس��تجیب ل��ھ ألن��ھ یك��رم أبوی��ھ

 یستجاب لھ. 
 حیاتھ، ومن یطیع الرب یریح أمھ " من یعظم أباه تطول ":- 
  كن�وع م�ن البرك�ة وق�د  األرضأعطى اللھ مكافأة لل�ذي یعظ�م أب�اه بإطال�ة حیات�ھ عل�ى

 ).۳: ٦اقتبسھا معلمنا بولس الرسول في (أف
  أما مكافأة من یریح أمھ ھو بھذا یطیع الرب نفسھ وك�أن م�ا نفعل�ھ بالوال�دین یحس�بھ

 اللھ كأننا نفعلھ بھ. 
 أیضامن یكرم والدیھ سیكرمھ أبناؤه  أیضاو  . 
 ن لھ" ویخدم والدیھ كأنھما سیدا ":- 

وھن��ا اعت��راف ض��مني بالس��یادة  ،كم��ا یفع��ل العب��د م��ع س��یدهھن��ا الكرام��ة للوال��دین 
 للوالدین على أبنائھم. 

  والعمل لكي تحل علیك البركة منھ" أكرم أباك بالقول ":- 
  .إن إكرام اآلباء ھو وصیة لھا بذار تنتج محصوال جیدا في المستقبل 
 آلب��اء س��بب م��ن أس��باب س��بي باب��ل ھ��و س��وء العالق��ة ب��ین اأن  رأى ال��ربیین الق��دامى

 واألبناء. 
  وفي العھد الجدید عمل الفریسیون لسبب حبھم للمال على الحصول علیھ م�ن األبن�اء

على أنھ قربان وھو كان مقدم لآلب�اء الكب�ار س�ننا ف�یحجم اآلب�اء عل�ى أخ�ذه حت�ى ل�و 
، ٥: ۱٥ك��انوا ف��ي ع��وز ویح��رمھم م��ن حق��وقھم ویكس��ر وص��یة إك��رام الوال��دین (م��ت

 ).۱۲، ۱۱: ۷مر
 ابن سیراخ على إكرام الوالدین لیس بالكالم إنما بالعمل حتى مت�ى ش�اخوا  وھنا یركز

 تحل بركة الرب على أبنائھم. أن  یطلبوا (الوالدین)
 "  برك��ة األب تؤس��س بی��وت البن��ین ولعن��ة األم تقتل��ع أسس��ھا، ال تفتخ��ر ف��إن

بكرام�ة أبی�ھ،  نس�انھوان أبیك ل�یس فخ�را ل�ك، ب�ل مج�د اإلفإن  ،أبیك بإھانة
 -:عار للبنین" ة األموإھان

  برك��ة األب البن��ھ تؤس��س البی��وت لألبن��اء وم��ن یلع��ن أم��ھ یقتل��ع بیت��ھ م��ن أساس��ھ وال
بأنھ یھین والدیھ ألن ذلك دلیل على عدم أدب االب�ن، ب�ل عن�دما یك�ون  نسانیفتخر اإل

األب مكرم یكرم االب�ن ألج�ل أبی�ھ لك�ن ال�ذي یھ�ین أم�ھ یعط�ي لنفس�ھ ع�ار عل�ى ع�دم 
 أدبھ. 
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  كانت بركة الوال�دین الجس�دیین تبن�ي البی�وت لألبن�اء ولعن�تھم تقتلعھ�ا فك�م یك�ون فإن
ض����ھم عل����ى الفض����یلة ویحرس����ھم األب الروح����ي ال����ذي یص����لي ألج����ل أبنائ����ھ ویحر

 ؟!! وذلك لیس بسبب الكاھن لكن بسبب نعمة اللھ التي تعمل فیھ. بصلواتھ
 "��ق��د رش��ده خوختھ، وال تحزن��ھ ف��ي حیات��ھ، وإن فیی��ا بن��ي أع��ن أب��اك ف��ي ش

 ،اللط�ف م�ع األب ال ینس�ىف�إن  وال تحتقره وأنت في كل قوت�ك، ترفقا، اظھر
عن خطای�اك، ی�وم ض�یقتك یُ�ذكر لص�الحك، وكالجلی�د  اعتباره في التكفیر ولھ
 -:" الصحو تذوب خطایاك في
  یحرض ابن سیراخ األبناء على إعانة آبائھم في شیخوختھم وھذا یعني االھتمام بھ�م

یس�اعد أب�اه ف�ي أن  األراضي اإلسرائیلیة بیئة زراعیة فیجب عل�ى االب�نأن  خصوصا
 وإن فق�د رش�ده ،عملھ وإن مرض أبوه یھتم بھ لئال عدم االھتم�ام یس�بب ح�زن ل�ألب

واالب�ن ف�ي كام�ل قوت�ھ  وإھم�العقلھ ابتدأت فیھ أع�راض الش�یخوخة م�ن نس�یان أي 
الل�ھ واألب ال ینس�ى لط�ف ابن�ھ نح�وه خصوص�ا ف�إن  یكون االبن لطیف�ا مع�ھأن  فعلیھ

 في سن الشیخوخة وفقدان رشد اآلباء. 
 المعاملة اللطیفة مع اآلباء تجعل اللھ یغفر خطایانا التي تكون مثل جب�ال ال�ثلج  إن بل

عن العمل الروحي لكن إك�رام اآلب�اء یجع�ل الل�ھ روح�ھ یعم�ل فین�ا  نسانحیث تشل اإل
 ویذیب ثلج قلوبنا. 

 ری�ح أم�ا  یة دائما تشبھ بالثلج وریح الشمال التي تتلف ال�زرع ف�ي إس�رائیلفإن الخط
 الجنوب تساعد على نضوج الزرع وھذا معنى مغفرة الخطیة وإذابة ثلج خطایانا. 

 لمجدف، ومن أغاظ أمھ یلعنھ الرب" من نبذ أباه یكون كا ":- 
ذات�ھ فیص�بح االب�ن ف�ي اللھ إلى  اإلغاظة تعتبر موجھةأو  خطیة إھانة الوالدین بالنبذ

 ).۲۷ -۲۰: ۹فقد لعن كنعان بسبب إھانتھ لنوح (تك ،نظر اللھ كالمجدف والملعون
  ك بالوداعة، فیحب�ك الش�عب ال�ذین یرتض�یھ ال�رب، ازددأعمال" یا بني اقض 

 -:" عظمة فتنال حظوة لدى الرب تواضعا كلما ازددت
  االتض���اع أس���اس الفض���ائل كم���ا الوداع���ة، والكبری���اء ھ���ي أس���اس س���قوط الش���یطان

 والجنس البشري. 
 أف�راد ب�ل ش�عوب وإمبراطوری�ات مث�ل أو  بل الكبریاء ھو الذي أسقط لیس شخص�یات

ف��ي نب��وة دانی��ال إذ  الممال��ك اآلش��وریة والبابلی��ة والفارس��یة والیونانی��ة والرومانی��ة
یدین وھ�م ك�انوا ف�ي نبوت�ھ عل�ى ھیئ�ة تمث�ال م�ن  أسقطھم الحجر الذي قطع من غیر

 ).۳٤ -۳۱: ۲معادن مختلفة ذھب وفضة ونحاس وحدید وخزف (دا 
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٤٥ 
 

  لذلك كان اآلباء یخافوا جدا كلما كرمھم الناس وكان ق. یوحنا ذھبي الفم ی�ردد دائم�ا
 في نفسھ (عجبا على أسقف یخلص). 

 اختارت��ھ الجماع��ة لھ��ذا  م��نف��إن  فرج��ال اإلكلی��روس ھ��م خ��دام أبن��اء س��یدھم فلھ��ذا
یحني رأس�ھ بالتواض�ع أكث�ر ف�ال یش�عر أن�ھ ممج�د ب�ل كواح�د م�نھم أن  المنصب علیھ

 ).۲۷: ۲۲(لو
  بالخطی�ة فق�ط ب�ل بالكبری�اء ب�أن نش�عر أنن�ا ك�املون ألن الل�ھ یق�اوم  إبل�یسال یحاربنا

 ).٥: ٥بط۱)، ٦: ٤، یع۳٤: ۳المتواضعین فیعطیھم نعمة (أمأما  المستكبرین
  ھي الكبریاء مثل أفعوان یھرب منھا.  نسانیخشى منھا اإلأن  خطیة ینبغيأكبر 
  لیكن مجدنا في التواضع وعدم محبة المجد الباطل بل لتكن شھوتنا في األش�یاء الت�ي

 تسر الرب. 
 ال تطل��ب م��ا یتع��ذر  والمتواض��عون یمجدون��ھ ،" ألن ق��درة ال��رب عظیم��ة ،

 -:" وال تبحث فیما یتجاوز قدرتك  علیك،
  ھن��ا ی��تكلم اب��ن س��یراخ بخلفی��ة م��ن یتھ��اون بكلم��ة الل��ھ وش��ریعتھ وینج��ذب للفلس��فة

 ھ حتما یتعذر علیھ معرفة كل شيء ویسقط. فإنالھیلینیة ویتكبر 
 نفھم كل شيء فالل�ھ دائم�ا ی�دربنا أن  المعرفة ھي ھبة من اللھ لكن بالعقل ال نستطیع

 ویكشف األمور متدرجا معنا كتالمیذ. 
 نطل�ب األم�ور الص�الحة أن  یعطینا م�ا ی�ؤدي إل�ى خالص�نا لھ�ذا علین�ان أ فاللھ مستعد

 فنغلب بنعمة اللھ والصالة الدائمة. 
  .قارن ق. أمبروسیوس بین أریوس ومعلمنا بولس وموسى النبي 
 یرى الل�ھ س�را وق�د من�ع موس�ى م�ن رؤی�ة الل�ھ ل�ئال یم�وت أن  ظن أریوس أنھ یمكن

 ).۲۳: ۳۳(خر
 معلمن��ا ب��ولس أم��ا  ض المعرف��ةتم��ام المعرف��ة ول��یس بع�� ظ��ن أری��وس أن��ھ یع��رف الل��ھ

 ).۹: ۱۳كو۱( لم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ"ألننا نعالمختار فقال " ءاإلنا
 الس��ماء الثالث��ة ول��م ی��ذكر اس��مھ وش��اھد أش��یاء ال ینط��ق بھ��ا إل��ى  معلمن��ا ب��ولس أُخ��ذ

 یعرف اللھ. یظن أنھ یتمرغ في الدنس وفأریوس أما  )٤، ۳: ۱۲كو۲(
 ."معلمنا بولس قال "اللھ یعلم" وأریوس قال "أنا أعلم 
 ،األمور الخفیةإلى  فال حاجة لك " تأمل في ما أمرت بھ ":- 
  یطالبنا ابن سیراخ بأن ال نطلب معرفة أمور تفوق قدرتنا بل نعرف عل�ى ق�در طاقتن�ا

 وقدرتنا. 
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 ویعل�ن إال  الل�ھ یمن�ع علین�ا معرف�ة بع�ض األم�ور ألن�ھ ل�یس خفی�اأن  لیس معن�ى ھ�ذا
 ).۱٥: ۳نعرف ألجل اللھ وحبا فیھ (فيأن  ) بل نھتم۲٦: ۱۰(مت
 وب��ھ نع��رف أس��رار المل��ك ال��ذي تختف��ي فی��ھ ك��ل كن��وز  یم��انفالمعرف��ة ھ��ي طری��ق اإل

 ).۳: ۲الحكمة والمعرفة (كو
 نت��درج حت��ى نؤھ��ل قلوبن��ا فیم��ا ھ��ي ع��اجزة ع��ن معرفت��ھ اآلن لتعرف��ھ ف��ي أن  وعلین��ا

اللھ في األبدیة األم�ور كم�ا ھ�ي، فھن�ا نع�رف األم�ور كم�ا ف�ي المستقبل عندما یعرفنا 
 مرآة في لغز لكن ھناك في األبدیة سنعلمھا كما ھي. 

  نسانن ما كشف لك یفوق إدراك اإلك، ألأعمال" ال تتطفل في ما جاوز ":- 
یلخص ق. یوحنا ذھبي الفم موضوع ما یجب علین�ا معرفت�ھ ب�أن الل�ھ یعلمن�ا ویظھ�ر 

نا وفائدتنا ألن المعرفة التي فوق إیمانلنا بعض األمور ویخفي لنا البعض وھذا ألجل 
قدرتنا تثی�ر فین�ا الكبری�اء وع�دم معرفتن�ا تثی�ر فین�ا االتض�اع لھ�ذا الل�ھ أخف�ى ال�بعض 

 وأظھر اآلخر ألجل خالصنا. 
 " وافتراض���اتھم الش���ریرة جعل���ت أفك���ارھم  كثی���رون أض���لھم اس���تنتاجاتھم ،

 مار، وال�ذي یعش�ق الخط�ر یھل�ك فی�ھوتسقط، القلب العنی�د عاقبت�ھ ال�د تنزلق
":- 
  كثیر من بني البشر ال یعتم�د عل�ى الل�ھ ف�ي إظھ�ار الحق�ائق ب�ل وال ی�تعلم م�ن الكت�اب

عل�ى فك�ره البش�ري الخ�اص المقدس وال من الكنیس�ة ف�ي ك�ل أم�ور حیات�ھ ب�ل یعتم�د 
ویستنتج أمور غیر صحیحة بل وتكون شریرة وتؤذیھ وتسقطھ بینما ھي لیس ك�ذلك 

وح�ده  نس�انفك�ر اإل، ف�إن یبحث ع�ن ذل�ك األم�رأو  العارفینأو  یسأل اللھأن  بدل من
شرور عدیدة ألنھ ینظر إلى األم�ور م�ن الخ�ارج إلى  نعمتھ حتما ینحرفأو  دون اللھ

 وال یعرف الداخل. 
 مرش�دیھ نھایت�ھ أو  العنید في ارتكابھ الش�رور وع�دم س�ماعھ لك�الم الل�ھ نسانقلب اإل

الھ��الك وال��ذي یح��ب األخط��ار الت��ي تص��احب دائم��ا الخطی��ة یھل��ك بھ��ا ألن أي  ال��دمار
 الخطیة خاطئة جدا وكل قتالھا أقویاء. 

 والخاطئ یزید خطیة على خطی�ة، داء المتكب�ر ال ،نید یثقل باآلالم" القلب الع 
 -:" بات الشر تأصل فیھلھ ألن ن                    دواء

 عقوب�ة للقل�ب العنی�د  نس�انالفك�ر ویج�د اإلأو  العناد والكبری�اء س�ببھما القل�ب والعق�ل
 باآلالم وللقلب الذي یخطئ تزداد خطیتھ. 

  یظھر على السطح وثمرتھ مرارة. أن  البدوالمتكبر مثل نبات مر 

https://coptic-treasures.com/



٤۷ 
 

 عالجھ�م ھ�و  ،القلب العنید والخاطئ والمتكبر لیس لھم ع�الجأن  لكن لیس معنى ھذا
حال�ة إل�ى  نس�انالعن�د والخطی�ة وتنق�ل اإلومة اإللھیة لتوقف تی�ار الكبری�اء تدخل النع

تأص�لوا ف�ي البر ھذا الذي عتق في الشر مثل ق. األنبا موسى األسود ومریم القبطیة 
قدیس��ین م��ع إل��ى  الش��ر والعن��اد لك��ن ت��دخل النعم��ة اإللھی��ة أوق��ف تی��ار الش��ر وح��ولھم

 جھاد مریر. 
  ،واألذن المصغیة ھي أمنیة الحكیم" قلب العاقل یتأمل في المثل ":- 

وم�ا تعنی�ھ م�ن رم�وز ومع�اني،  مث�العلى العكس في قلب العاقل وفكره فھو یتأمل األ
أو  حت�ى ی�تعلم م�ن ك�ل أح�د س�واء كبی�ر خ�رینوالقلب الحكیم صاحب أذن مص�غیة لآل

 صغیر وھنا عمل النعمة التي تعطي القلب تأمال واألذن إصغاء. 
 والصدقة تكفر عن الخطایا ،تھبةالنار المل ئ" الماء یطف ":- 
 یمانالبر مع التوبة واإل أعمالاآلثام بعد المعمودیة تغفر بالصدقة والصوم و  . 
  "لھ��ذا ق��ال ربن��ا یس��وع "أعط��وا م��ا عن��دكم ص��دقة فھ��وذا ك��ل ش��يء یك��ون نقی��ا لك��م

 ).٤۱: ۱۱(لو
 فنیتم یقبلونكم ف�ي المظ�ال األبدی�ة" إذا  " اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى أیضاو

 ).۹: ۱٦(لو
 س�قیط ف�ي مص�ر أنھ�ا كان�ت ال زارت اإلأو  م عن باوال التي جاءتیتكلم العالمة جیرو

 تصرف فقیر فارغ الیدین وتعطیھ حسب احتیاجھ. 
 نار الخطیة فینا وتبردھا.  أماء (الصدقة) تطفوبھذا ال 
 مس�تقبل وف�ي ی�وم س�قوطھ یج�د " من ی�رد المع�روف ب�المعروف یفك�ر ف�ي ال

 -:" سندا
معن��وي م��ع ال��ذي یحس��ن إلی��ھ فھ��و یفك��ر ف��ي أو  م��ن یعم��ل اإلحس��ان س��واء م��ادي

ضعفھ ھكذا مث�ل وكی�ل الظل�م ال�ذي عم�ل أو  المستقبل حیث یجد سندا لھ عند سقوطھ
 حساب المستقبل ھكذا نعمل لنرث الحیاة األبدیة. 

     
 
 
 
 
 
 

https://coptic-treasures.com/



٤۸ 
 

 
 

 اإلصحاح الرابع
 یا بني ال تحرم الفقیر من عیشھ

 وال تخیب نظرات المسكین

 وال تخیب نظرات المسكین ،" یا بني ال تحرم الفقیر من عیشھ :"- 
o  .عندما یقابلنا فقیر نتذكر اللھ ھو الذي وھبنا الخیرات كودیعة نردھا إلیھ 
o  .وكأبناء نتشبھ باللھ بالعطاء بسخاء فنكون أصدقاءه ومتحدین معھ 
o تبدد الظالم، تخمد نار جھنم.  ،الصدقة قویة وذات سلطان تحل القیود واألغالل 
o غی�رھم أو  التي عندما ت�دخل إل�ى المل�ك ال یص�دھا الح�راس عمل الرحمة مثل الملكة

 اللھ ھكذا نكون عندما نعطي الفقراء.  أمامبل ھي تدخل بدالة 
 " في یأسھ نسانوال تغضب اإل ،ال تحزن نفس الجائع :"- 
o  .العطاء یعطي فرح للجائع كما یعطیھ رجاء ألنھ في الغالب یغلبھ الیأس 
o  .فالحزن والیأس یأتیان من الخطیة لكن الرحمة والحنو تنقذ كثرة من الخطایا 
o نساعد الفقیر ل�یس ف�ي س�د حاجت�ھ المادی�ة فق�ط ب�ل الروحی�ة ب�أن نس�اعده أن  فعلینا

على التوبة والوسائط الروحیة من اعتراف وترك الخطای�ا وس�ر االفخارس�تیا . لھ�ذا 
قرمز تب�یض مث�ل ال�ثلج وإن كان�ت حم�راء قال إشعیاء النب�ي "إن كان�ت خطای�اكم ك�ال

 ).۱۸: ۱كالدودي تصیر مثل الصوف" (إش
 "  ال ترد قلب المغتاظ قلقا، وال تؤجل عطیتك للمعوز :"- 
o القلق. إلى  السالم الإلى  نھدئ قلب الثائرین ونقودھمأن  علینا 
o الغد ألن الغد غیر مضمون. إلى  وأن ال نؤجل العطاء طالما في مقدورنا 
 "  ترد المتوسل في ضیقھ، وال تصرف وجھك عن الفقیر ال :"- 
o  .ال ترد متوسل في ضیقھ حتى تخفف عنھ الضیق بروح السماحة والفرح 
o  وال نصرف وجھنا عن الفقیر بل نعطي بوفرة فالق�دیس ب�ولس ق�ال ألھ�ل كورنث�وس

: ۹ك�و۲"من یزرع بالشح بالشح یحصد، وم�ن ی�زرع بالبرك�ات بالبرك�ات یحص�د" (
٦.( 
o  الزراع�ة یب�ذر ال�زارع الب�ذور وھ�و ف�رح رغ�م أن�ھ یب�ددھا ألن�ھ غی�ر متأك�د م�ن ففي

فك�م یك�ون ال�ذي یفع�ل  ،حصاد كل ما یبذره لكنھ على رجاء الحصاد الوفیر یفعل ھذا
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المرأة التي أعطت الفلس�ین ُم�ِدحت ألنھ�ا أعط�ت فإن  العطایا ألجل ملكوت السموات!
 ر). بسماحة كل معیشتھا (عن ق. باسیلیوس الكبی

 " م�ن ف�إن  یلعن�ك،أن  فرص�ة نس�انال تحول نظرك عن المحتاج، وال تع�ط لإل
 -": بمرارة نفسھ، یستجیب خالقھ دعاءه یلعنك

o ال نحول نظرنا عن المحتاج ألنھ ھو یمثل ربن�ا یس�وع ال�ذي افتق�ر أن  یطلب اللھ منا
 وھو غني. 

o  بثی��اب الب��ر ف��ي ف��إن ك��ان الل��ھ أعطان��ا جس��ده ودم��ھ ف��ي س��ر االفخارس��تیا وكس��انا
 نطعم الفقیر ونعطھ لیشرب ونعطھ ثیاب. أن  المعمودیة فعلینا

o الل�ھ یس�تجیب ل�ھ ألن ف�إن  م�ن ی�رفض توس�لھ في مرارة نفس�ھإن لعن المحتاج  ألنھ
 ضیقھ ھو الذي یحرك أحشاء اللھ. 

 " العظیم نسانكن محبوبا من الجماعة، واخفض رأسك لإل :"- 
o ھ الصالحة ومحبتھ لھم. أعمالقدسة ھو بسبب من یكون محبوبا من الجماعة الم 
o العظ���یم الكرام���ة  نس���انیعط��ي للفقی���ر حق���ھ ولإل ،یعط���ي لك���ل ذي ح���ق حق���ھ أیض��او

 ).۷: ۱۳(رو
 " الفقیر، وأجبھ كالم سالم ووداعةإلى  أمل أذنك :"-  
o  في طریقة التعامل مع الفقیر وھيأعطانا ابن سیراخ نصائح :- 

 أن نسمعھ جیدا ونتعاطف مع حالتھ.  .۱
كالم فیھ س�الم ووداع�ة ألن ھ�ذا أم�ر إلھ�ي ألن ربن�ا یس�وع بنعطي أن  نجیب قبل .۲

 قال: "تعلموا مني ألني ودیع ومتواضع القلب".
o لم نعطي شیئا مادیا فقد صرفنا الفقیر وق�د رأى فین�ا الس�الم والوداع�ة كأن�ھ  إن حتى

 یرى اللھ فینا. 
 " ید الظالم، وال تكن جبانا في القضاء لصالحھ انقذ المظلوم من :"- 
o یكون عادال وینقذ المظل�وم م�ن الظ�الم وال یخ�اف أح�د  نسانیتكلم ابن سیراخ بأن اإل

 غیر اللھ للقضاء لصالح المظلوم. 
o تحی�ز خ�اص وھ�ذه ھ�ي أو  محب�ة خاص�ةأو  الس�لطةأو  فال یحابي بسبب قراب�ة ال�دم

 منبع االنقسامات والتحزبات. 
o  قانون��ھ ھ��و  إبل��یسك��ان الل��ھ مح��ب لك��ل البش��ر ب��ال تمیی��ز ب��ل بالمس��اواة ھك��ذا ف��إن

 الكراھیة لكل البشر. 
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 " وھو یحب�ك أكث�ر  ،وزوج ألمھم، فتكون كابن للعلي ،كن بمنزلة أب للیتامى
 -": حب أمك لك من

o نحم��ل ب��داخلنا روح األب��وة للیت��امى ولألرام��ل، ك��زوج یقض��ي أن  یتطل��ع اب��ن س��یراخ
حاجتھم فنكافئ من الرب بأن نكون أبن�اء العل�ي ونحص�ل عل�ى حب�ھ ال�ذي ھ�و أق�وى 

 وأعلى من حب األم البنھا. 
o بالكالم بالوقار والوداعة لنرفع عنھم روح الكآب�ة والك�الم الجی�د  خرینوأن نعطي اآل

 أفضل من العطیة. 
 " بنیھا، وتحتضن من یطلبھا الحكمة ترفع :"- 
o ) ۲٤: ۱كو۱الحكمة ھنا كشخص ھو ربنا یسوع الذي ھو حكمة اللھ وقوة اللھ.( 
o تحتضنھم كأبناء لھا.  أیضافالحكمة ترفع من األبناء و 
o أو  ونمتلكھا ونعتز بھ�ا، ونخ�دمھا، ونطیعھ�ا ونلتف�ت إلیھ�ا ،نطلب الحكمةأن  وعلینا

 ونثق فیھا.  ،ننصرف إلیھا
o  الحكمة ھي شخص ربنا یسوع فھو یعطینا الفرح بالبشارة باإلنجیل وبھذا یرف�ع ألن

ومن یحب ربنا یسوع یحب الحیاة ألنھ ھو یعطینا الحیاة األبدیة وذل�ك بحف�ظ  ،أبناءه
 ).٥۰: ۱۲وصایاه (یو

 " والذین یبكرون إلیھا، یمتلئون بھجة ،من أحبھا یحب الحیاة :"- 
o الحی�اة الروحی�ة وال�ذي یجتھ�د ویبك�ر إلیھ�ا یج�د  أي الحكمة م�ن یحبھ�ا یح�ب الحی�اة

 فرح وبھجة. 
o الفرح.  أیضافالحكمة تعطي البسطاء بالمحبة وللعقالء بتمییز الفكر والعقل و 
 " موضع تدخلھأي  من ملكھا یرث المجد، والرب یبارك :"- 
o  .من یمتلك حكمة اللھ یرث المجد األبدي ویكون مبارك في كل مكان یذھب إلیھ 
o  وھ�ي ال یعرفھ�ا الع�الم ألنھ�ا أعظ�م  نس�اناللھ ھي قوة یھبھا الروح الق�دس لإلحكمة

 نسانتصاحبھ في كل مكان وھي تعمل بقوة داخل اإلإذ  من حكمة العالم بما ال یقاس
 ولیست ھي فلسفیة عقیمة بل ھي قوة عمیقة. 

 "  ال��ذین یخ��دمونھا یخ��دمون الق��دوس، وال��ذین یحبونھ��ا یح��بھم ال��رب، م��ن
ً مماأل دینسی یطیعھا  -": ، ومن انصرف إلیھا یسكن آمنا

o  ۱من یخدم الحكمة وھو ربنا یسوع یخدم القدوس ألن ربنا یسوع ھو قدوس (لو ،(
 ومن یحب ربنا یسوع یحبھ اآلب وإلیھ یأتیا لیصنعا منزال عنده. 

o ال��ذین انھ��اروا بس��بب كبری��ائھم  م��مم��ن یطی��ع حكم��ة الل��ھ ربن��ا یس��وع س��یدین األ
 وانھارت معھم إمبراطوریاتھم، ومن یكون عنده حكمة یحیا في أمن وسالم. 
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 " اتكل علیھا یرثھا، وذریتھ تبق�ى عل�ى امتالكھ�ا، ف�ي البدای�ة تس�یر مع�ھ  إن
تث�ق إل�ى أن  مزعجة، فتجلب علیھ الخوف والرعب، تعذبھ بتأدیبھا في طرق

 -": بأحكامھا بنفسھ وتمتحنھ
o ربنا یسوع والحیاة األبدیة. أي  من یتكل على اللھ في كل أموره یرث الحكمة 
o إذ  نس�انتص�قل اإل أیض�او نس�انلكن طریق الحكمة ف�ي بدایت�ھ فی�ھ تج�ارب ترھ�ب اإل

 تعلمھ التأدیب. 
o أو  بأحك�امأي  تعلمھ الحكمة الثقة بالنفس مع االتضاع لكن مع ذلك تمتحنھ بأحكامھا

 وصایا اللھ ھل ھو كامل في عمل الوصایا وأي مستوى قد وصل إلیھ. 
 " ثم تعود إلیھ رأسا وتبھجھ، وتعلن لھ أسرارھا :"- 

تمتحن الحكمة من یسیر في طریقھا تعود تعطیھ البھج�ة وتعل�ن أس�رارھا ل�ھ أن  بعد
 كما قال معلمنا بولس "لتعرفوا مدى درایتي بسر المسیح". فیدرك سر اللھ

 "  ھالكھإلى  ضل تھجره وتسلمھوإن :"- 
كان یعرف أسرارھا تسلمھ للھالك وھذا ینطبق على أن  الحكمة بعد نسانإن ترك اإل

سلیمان بعد رؤیاه اللھ أكثر من مرة وطلب الحكمة فأعط�اه لكن�ھ ض�ل بكث�رة النس�اء 
سراري) وبكثرة الذھب والفضة والخیول، لكن�ھ ت�اب وكت�ب  ۳۰۰زوجات +  ۷۰۰(

بدأه بــ "باطل األباطیل الكل باط�ل وال إذ  عالمة رجوعھ إلى اللھ الحي سفر الجامعة
س�راب یتبخ�ر أو  أنھ ما تلذذ بھ في العالم ھو مجرد ھب�اءأي  منفعة تحت الشمس"،

 وال یدوم. 
 " راع الوقت المناسب واحتفظ من الشر، وال تجلب العار على نفسك :"- 
o ینتھ��ز الوق�ت المناس��ب لك��ي یس��لك  أو یراع�ي الوق��ت المناس��بأن  یب�رز اب��ن س��یراخ

 ویتحصل على الحكمة وفي نفس الوقت یتحفظ من الشر. 
o في حیاتھ الروحیة حیث یبت�دئ ف�ي التع�رف عل�ى  نسانیتدرج اإلأن  فمن الضروري

لك�ل ش�يء تح�ت أن  الحكمة ثم ینمیھا حتى یصل إلى الكمال مع تجنب الشر ویع�رف
 السماء وقت وأن اللھ یعمل معنا وفق خطة محكمة الحلقات. 

o وھن��اك نوع��ان م��ن الع��ار: ع��ار بس��بب الخطی��ة وع��ار  ،وال یجل��ب الع��ار عل��ى نفس��ھ
 بسبب الوداعة یؤدي إلى الكرامة. 

 " ومنھ ما ھو مجد ونعمة ،فمن الخجل ما یجلب الخطیة :"- 
o یبع�د أن  نس�اننح�و الخطی�ة، یخش�ى اإل الخجل الذي یجلب الخطیة ھو خجل فیھ می�ل

عن الشر لئال یالم وال یخش�ى ع�دل الل�ھ وتبكی�ت ض�میره نح�و الخطی�ة مثلم�ا یخج�ل 
 ).۲٦: ۹من ربنا یسوع ومن كالمھ (لو
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o  أما الخجل الذي یؤدي إلى المجد والنعمة ھو الخجل من الشر یسبب عدم المی�ل إل�ى
أو  نفس�ھ أم�امعم�ل م�ا ھ�و مخج�ل إل�ى  مھم�ا كان�ت الظ�روف نسانالشر فال یقدم اإل

 اللھ ولیس الناس، ھو الخجل وھو تائب عن الشر.  أمام
 " ال تظھر محاباة ألحد تضر بھ نفسك، وال تكریما للغیر ی�ؤدي إل�ى س�قوطك 

:"- 
o یتألم ضمیره من داخل�ھ ویؤنب�ھ  نسانالمحاباة ضارة فیھا عدم عدل عندما یفعلھا اإل

إظھ�ار تع�اطف رغ�م ع�دم االقتن�اع أو  ل الری�اءألنھ دافع عن ما ھو غیر صحیح ألج�
 بالشيء الذي تحابى عنھ. 

o فھ��ذا یجع��ل الل��ھ یتخل��ى ع��ن مس��اندتنا فنس��قط وكأنن��ا نص��دق عل��ى  ش��رارال نك��رم األ
 ونقیمھم.  خریننكون ثابتین لكي ننقذ اآلأن  شرھم فنسقط ونشاركھم فیھ، بل ینبغي

 " ال تضن بكلمة في وقت االحتیاج إلیھا :"- 
o  .ھناك وقت للكالم ووقت للصمت 
o  الل�ھ وھن�اك ص�مت غی�ر مق�دس عن�دما  أعم�الفھناك صمت مقدس عندما نتأم�ل ف�ي

 االعتراف بالخطیة. أو  نسكت عن الحق
o في وقت الضیق ھو كالم في محلھ لكن كثرة الكالم والثرثرة ھو  یمانفاالعتراف باإل

: ۱٤۱حص�ینا لش�فتي" (م�زشر لھذا قال داود النبي "ضع یا رب حافظا لفمي وباب�ا 
۳.( 
 " والتعلیم بكلم�ة اللس�ان، ال تعت�رض ق�ول الح�ق، ب�ل فالحكمة تعرف بكلمة ،

 -": بسبب جھلك تخزى
o ب�ل شخص�یتھ بأكملھ�ا  نس�انالحكمة تعرف بكالم الش�خص فترس�م الكلم�ات حكم�ة اإل

 ولذلك كان التعلیم عن طریق اللسان الذي ینطق بغزارة الحكمة والعلم. 
o بق��ول الح��ق ألن ھ��ذا ی��ؤدي إل��ى  إنس��انال یعت��رض عن��دما ی��تكلم أن  نس��انوعل��ى اإل

 لجھلھ بما ھو مستقیم وحق.  نسانخزي اإل
 " مجرى النھر أمامتعترف بخطایاك، وال تقف أن  ال تستح :"- 
o  أو  م�ن خ�ول لھ�م الل�ھ ذل�ك وھ�م الكھن�ة أمامنصحنا ابن سیراخ باالعتراف بالخطیة

 نھر الحق فنسقط.  أمامالقدیسین لئال نقف 
o  فعندما أخطأ داود جاء إلیھ ناثان النب�ي وعن�دما أش�ار إلی�ھ ق�ال داود (أخط�أت) فك�ان

 ).۱۳: ۱۲صم۲رد ناثان النبي "والرب نقل عنك خطیتك ال تموت" (
o  ق��ال "إن اعترفن��ا بخطایان��ا فھ��و إذ  یحثن��ا عل��ى االعت��راف اإلنجیل��يوالق��دیس یوحن��ا

 ).۹: ۱یو۱خطایانا" (أمین وعادل حتى یغفر لنا 
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o ۱۸: ۱۹الرسل مقرین بأفعالھم (أعإلى  كانوا یأتون عمالوفي سفر األ.( 
o ال�بعض ھ�و ۱٦: ٥ومعلمنا یعقوب یقول "اعترف�وا بعض�كم ل�بعض ب�الزالت" (ی�ع ،(

 المریض على البعض وھو الكاھن. 
o ب�ل  خ�رینیحك�م علی�ھ، وال ینتظ�ر حك�م اآلأن  یحكم على نفسھ قب�لأن  نسانفخیر لإل

 یحكم على نفسھ وبھذا یتبرر. 
o  ھ معن�ا أعمال�وھناك نوع آخر من االعتراف ھو الشكر الذي نقدمھ للرب على حس�ن

 ).۱۳٥األبد رحمتھ" (مزإلى  قائلین "اعترفوا للرب ألن
 " وال تحاب وجھ حاكمأحمق نسانال تخضع نفسك إل ، :"- 
o  .أمرنا الكتاب المقدس بالخضوع للحكماء والقدیسین 
o  أن  لیس فیھ حكمة یؤدي ذلك إلى شرور كثیرة ومشاكل كثیرة نسانخضوعنا إللكن

 بال عقل فنتأذى ونتخبط كثیرا.  نساننسلم نفسنا إل
o الكتاب المقدس أمرنا بالخضوع للرئاسات ألنھا مرتبة من اللھ كقول معلمنا أن  رغم

رئ�یس فالع�دل ف�وق  أو أي إنسان لكن في الحق ال نحابي الحاكم )۱: ۱۳بولس (رو
 كل شيء. 

 " جاھد عن الحق حتى الموت، والرب اإللھ یقاتل عنك :"- 
o  یحثنا ابن سیراخ على الجھاد عن الحق حتى الموت ولكن ھذا ل�یس بجھادن�ا وح�دنا

 لكن بنعمة اللھ الذي یقاتل عنا. 
o  فلھ��ذا كان��ت جم��وع الش��ھداء تقات��ل ع��ن الح��ق وتعت��رف بربن��ا یس��وع ألن��ھ خل��ق

والبحر وكل ما فیھا، وتحتقر تقدیم ذبائح لألوثان ألنھا لھا أع�ین  األرضالسموات و
لھا آذان وال تسمع لھا فم وال تتكلم، وغلبوا الحكام في كالمھ�م ع�ن الح�ق  ،وال ترى

 باعترافھم ولھذا نالوا اإلكلیل الغیر مضمحل في السماء. 
o ن�ال اس�تحقاق الجھاد عن الحق ھو إماتة ك�ل ش�ھوات الجس�د وال�نفس حت�ى ن أیضاو

 ملكوت السموات. 
 "  كأعمالال تكن فظا بلسانك، وال رخوا كسوال في :"- 

ینص��حنا اب��ن س��یراخ بعف��ة اللس��ان ألن��ھ من��ھ تخ��رج كث��رة م��ن الخطای��ا م��ن الغض��ب 
والكالم الباطل والنمیمة واإلدان�ة وغی�ره، وال نك�ون متھ�اونین ف�ي عملن�ا ب�ل ك�ل م�ا 

 نعملھ نعملھ بجد. 
 "  في بیتك، وال تكن سخریة بین خدامكال تكن كاألسد :"- 
o یك�ون بیت�ھ موض�ع المحب�ة لك�ل م�ن فی�ھ یك�ون مك�ان للشراس�ة أن  نس�انال یلیق باإل

 والظلم واالفتراس ألن من في البیت ال یطیقون ذلك. 
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o متس�اھال م�ع م�ن ھ�م أق�ل من�ھ لدرج�ة أنھ�م یس�خروا  نس�انوعلى العكس ال یكون اإل
یعط�یھم أوام�ر لینف�ذوھا أن  لتساھل معھم ال یعرفمنھ خصوصا لو كانوا خداما، فبا

 فیكون البیت بال ضابط. 
 " ال تبسط یدیك لألخذ، وتقبضھا عن اإلیفاء :"- 

نفس�ھ فھ�و  نس�انیأخذ أكث�ر مم�ا یعط�ي لك�ن عن�دما یراق�ب اإلأن  دائما یحب نساناإل
یعطي أكثر مما یأخذ ویعرف متى یأخذ ومتى یعطي فیك�ون دائم�ا متزن�ا وحكیم�ا ف�ي 

 األخذ والعطاء. 
     

 اإلصحاح الخامس
 ال یعتمد قلبك على أموالك

  : ھا تكفینيإن" ال یعتمد قلبك على أموالك، وال تقل :"- 
o  ھنا االعتماد یكون على اللھ كلیا ودائما مس�تقیما لك�ن االعتم�اد عل�ى األم�وال ی�ذھب

ھباء حیث یأكلھا السوس والصدأ والُسراق، ودائما یكون االعتم�اد علیھ�ا ف�ي أم�ور 
 غیر مستقیمة. 

o كانت النفس فقی�رة وال ض�رر م�ن الم�الإذا  یقول ق. یوحنا ذھبي الفم "ال نفع للمال 
 ". غنیةكانت النفس إذا 
 " ال تتبع ھواك وقوتك، لتسیر حسب شھوات قلبك :"-  
o حسب وصایا اللھ وأن یستغل مواھبھ في تنفیذھا ویعمل  نسانیسیر اإلأن  معنى ھذا

 الوصیة بأمانة. 
o حسب أھوائھم یفتخرون بالمواھب وب�ذواتھم أي  أما الذین ال ینفذون الوصیة بأمانة

 لم تكن من عمق القلب.  إن یئاوینفذون الوصیة ظاھریا ال یستفیدوا ش
o نسانفالسیر باستقامة ھو حسب اللھ ولیس حسب أھواء اإل  . 
 "  َّالرب سیعاقبك حتمافإن  ؟ وال تقل من ھو السید الذي یتسلط علي ":- 

یتكبر حت�ى عل�ى الل�ھ ذات�ھ ویف�رح بنجاح�ھ المؤق�ت  نساناإلأن  ھنا واضح من اآلیة
ب�ع ك�ل الخطای�ا مث�ل محب�ة الم�ال والكراھی�ة نأنھ ھب�ة م�ن الل�ھ وم�ن الكبری�اء ت رغم

س��ماء (ق. یوحن��ا  األرضیجع��ل م��ن  نس��انع اإلاوالح��روب والص��راعات لك��ن اتض��
 ذھبي الفم بتصرف). 

 " الرب متمھلفإن  ؟ ال تقل قد أخطأت فماذا جرى لي :"- 
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o لھ�ذا ص�رح  ،طول أناة الل�ھ ھ�و إعطاءن�ا فرص�ة للتوب�ة وإال تك�ون العقوب�ةأو  تمھل
 ).٤: ۲التوبة" (روإلى  بولس: "إنما لطف اللھ یقتادكمعلمنا 

o خطایانا سنعاقب عنھ�ا ف�ي الح�ال وال نھم�ل تمھ�ل الل�ھ ألج�ل توبتن�ا ب�ل أن  فال نحس
 نقدم توبة سریعا لیس خوفا من العقوبة لكن خوفا من فقدنا اللھ الذي نحبھ. 

 " ال تكن واثقا من نیل الغفران، حتى تضیف خطیئة على خطیئة :"- 
أج�رة الخطی�ة م�وت لك�ن الثق�ة ف�ي نی�ل الغف�ران ف�إن  الكاذبة ھ�ي خ�داع نسانثقة اإل
بعد توبة حقیقیة ألن الثقة في المغفرة بدون توبة ھي خطیة أخرى بجان�ب إال  لیست

قط�ع األغص�ان الطبیعی�ة إذ  اللھ حازمفإن  الخطیة التي ارتكبتھا، فمن ال یخاف اللھ؟
 ).۲٤ -۱۷: ۱۱ھا وھم شعب اللھ (روإیمانلعدم 
 " ،ك���ل م���ن الرحم���ة ف���إن  وال تق���ل رحمت���ھ عظیم���ة، فیغف���ر كث���رة خطای���اي

 -": منھ، وسخطھ یحل على الخطاة یأتیان والغضب
o ھو یعاقب  أیضافي إھمال بأن رحمة اللھ كثیرة فیغفر خطایاي، لكن  نسانال یتكل اإل

: ۱٦وشدید العقاب "كم�ا أن�ھ عظ�یم ف�ي رحمت�ھ ھك�ذا ھ�و ش�دید ف�ي توبیخ�ھ" (س�ي
۱۲.( 

o اللص نال في آخر حیاتھ بعد مشقة وع�د بال�دخول إل�ى أن  كان أحد شیخا یعرف فإن
) ۱۲: ۱٤كان أحد ش�یخا فإن�ھ حتم�ا س�یخرج م�ن الع�الم س�ریعا (س�يفإن  الفردوس

یھ�رب م�ن أن  ق�ت طوی�ل للتوب�ة فم�ن یس�تطیعلدی�ھ وأن  وإن كان أحد شابا ال یق�ول
 ).٦: ٥العقوبة؟ (سي 

 " غضب ال�رب فإن  ، وال تؤجل من یوم إلى یوم ،ال تؤخر الرجوع إلى الرب
 -": في یوم العقاب بغتة یحل

o  یعطین��ا اب��ن س��یراخ نص��یحة ھام��ة ھ��ي ع��دم تأجی��ل التوب��ة م��ن ی��وم إل��ى ی��وم وذل��ك
 -لألسباب اآلتیة :

  وقت للتوبة.  نسانالعقاب یوم الدینونة كبیر بقدر ترك اللھ لإلتأجیل التوبة یجعل 
 ال یعرف یوم مماتھ فقد یفاجئھ الموت بغتة ویجد عقابا أبدیا.  نسانإن اإل 
 كلھا.  نسانتأجیل التوبة عالمة االستھتار بالحیاة الروحیة بل بحیاة اإل 
 م��ات ع��ن أفعال��ھ ألنھ��ا ب��ال توب��ة ألن��ھ ل��م إذا  یق��دم حس��ابأن  نس��انال یس��تطیع اإل

 یستعد لھذا الیوم. 
 الدائم والسریع الرجوع إلى اللھ ھو قریب من اللھ جدا.  نساناإل 
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 نح�ذر م�ن الی�أس ب�ل نجاھ�د باس�تمرار وال نؤج�ل برج�اء وھم�ي ألنن�ا ال أن  یجب
: ۳ق�ائم ض�د المتھ�اونین بالتوب�ة وتأجیلھ�ا (ع�ب الل�ھ عدلفإن  نعرف متى نموت

۱۲ ،۱۳.( 
 " ال تذر مع  ، فإنھا ال تنفعك شیئا في یوم الشدة ال تعتمد على أموال الظلم .

 -": وال تسلك في كل طریق، فإنھ ھكذا یفعل الخاطئ ذو اللسانین ریح، كل
o أموال الظل�م وھ�و م�ال الع�الم ألن الع�الم أو  ال نعتمد على مالأن  أوصانا ابن سیراخ

كان ب�ھ ، فإن فقیر وغني وبالتالي لیس فیھ عدل فیھ ظلم وقد وضع في الشریر ففیھ
عدل كن�ا ال ن�رى فقی�را وغنی�ا، لك�ن ھن�ا أوص�انا بع�دم االعتم�اد علی�ھ خصوص�ا ی�وم 

 ھ الصالحة. أعمال نسانالشدة والضیق ألن فیھ ینفع اإل
o ال نكون ھشین في اتجاھاتنا محمولین مع كل ری�ح ألن ھن�اك أن  أوصانا ابن سیراخ

ھ��ي ری��ح الش��مال الب��اردة الت��ي تض��ر ال��زروع ف��ي األراض��ي ری��ح ض��ارة ب��النفس 
لن�ا وتحم�ل معن�ى الس�بي بالنس�بة لش�عب  إبل�یسالمقدسة والتي تحمل معنى مقاومة 

 إسرائیل الساكن في أمان. 
o س�لكھ حت�ى الجھ�ال إذا  یكون لنا طریق واحد ھ�و الطری�ق المس�تقیم ال�ذيأن  أیضاو

ق�ال ع�ن نفس�ھ "أن�ا ھ�و الطری�ق یخلصون وفي طری�ق واح�د ھ�و ربن�ا یس�وع ال�ذي 
 ).٦: ۱٤والحق والحیاة" (یو

o تارة أخ�رى وھ�ذا  وباالعوجاجنتكلم بالمستقیم تارة أي  ال نكون ذوي لسانین أیضاو
عالم��ة ع��دم اس��تقامة الس��لوك وعالم��ة وج��ود خطی��ة داخلی��ة فاللس��ان ھ��و عن��وان 

 .  نسانالشخصیة وعنوان الداخل في اإل
 "  كالم��ك مترابط��ا، ك��ن مس��رعا ف��ي االس��تماعك��ن ثابت��ا ف��ي فھم��ك، ول��یكن، 

 -": اإلجابة ومتأنیا في
o فكر ثابت فثبات الفكر ھو ثبات الشخص بأكملھ.  ينكون ذوأن  أوصانا ابن سیراخ 
o منس��ق م��نظم كمث��ل القیث��ارة تعط��ي لح��ن خ��الل أي  یك��ون الك��الم مت��رابطأن  أیض��او

 أوتارھا المتباینة. 
o أي  بطئ��ین خصوص��ا عن��د س��ؤالنا عل��ىوف��ي الس��مع نك��ون مس��رعین وف��ي الك��الم م

وھن�ا تس�تعمل كلم�ة اإلبط�اء ف�ي اإلجاب�ة عل�ى المجاوب�ة ی�وم الدینون�ة وھ�ذه  ،شيء
 ).۱۹: ۱اآلیة اقتبسھا معلمنا یعقوب في (یع

 " فجاوب على سؤال قریبك، وإال فاجعل یدك على فم�ك ،كنت تعرف شیئا إن 
:"- 
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o ،معرف�ة فلیج�اوب قریب�ھ نس�اناإل ك�ان ل�دى إن أعطانا ابن سیراخ مثل قانون للس�ان 
 كان ال یعرف فلیصمت.  إن یسألھ لكن أو أي إنسان

o نجاوب عن األسئلة التي ال تفید والتي تشتت الفك�ر والت�ي ع�ن ح�ب ال أ وبذلك علمنا
أحادی��ث فیھ��ا إدان��ة ونمیم��ة، إل��ى  اس��تطالع األخب��ار الت��ي للن��اس وبالت��الي تجرن��ا

ال نجی��ب ونص��مت وف��ي أن  ل��م یُض��بَط فجی��د إن فاللس��ان یخ��رج من��ھ ع��الم الش��ر كل��ھ
 الصمت نتأمل حتى ال نخطئ بلساننا. 

 " ت�دعي أن  س�ببھ لس�انھ، إی�اك نس�انفي الكالم المج�د والھ�وان، وس�قوط اإل
الس��ارق ینتظ��ره الخ��زي وعل��ى ذي ف��إن  تنص��ب كمین��ا بلس��انك، نمام��ا، وال

 -": خطیر اللسانین الحكم
o  .ھناك كالم یجلب المجد ھو الكالم عن اللھ صاحب المجد األسنى 
o  .وھناك كالم یجلب الھوان ھو الكالم الرديء والذي فیھ خطیة 
o ھو الدف�ة الص�غیرة الت�ي تق�ود س�فینة حیاتن�ا مثلم�ا إذ  في ید اللسان نسانفسقوط اإل

 ).٤: ۳قال معلمنا یعقوب (یع
o دیث معنا فإننا بالتأكید نشاركھ في خطأه. ندعي نماما للحأن  وحذرنا ابن سیراخ من 
o  ع��ن ع��دم الك��الم الملت��وي ال��ذي یح��ب اإلیق��اع بالقری��ب بحی��ث تك��ون  أیض��اوح��ذرنا

عن السؤال كأنھا ف�خ لن�ا ھك�ذا ال�ذین یس�رقون األم�وال مث�ل ال�ذین یس�رقون  اإلجابة
 كلمة لھ تؤخذ علیھ. أي  عن طریق عمل كمین لھ بلسانھ بحیث نسانحكمة اإل

o نا م��ن ذي اللس��انین فی��تكلم ت��ارة بالجی��د وت��ارة ب��الرديء فھ��و یخط��ئ وی��راءي وح��ذر
 وغیر مستقیم. 

 " الصغیرة ال تخطئأو  في األمور الكبیرة :"- 
الل��ھ أم��ور كبی��رة وص��غیرة ف��ي الخطی��ة فال��ذي یتھ��اون ف��ي الص��غیرة  أم��امال توج��د 

یتھاون في الكبیرة لذلك قالت عروس النش�ید "خ�ذوا لن�ا الثعال�ب الص�غیرة المفس�دة 
كان�ت مرك�ب حیاتن�ا بھ�ا خی�رات كثی�رة فثق�ب واح�د ف�ي فإن  )،۱٥: ۲للكروم" (نش

 المركب یجعلھا تغرق رغم الخیرات الكثیرة التي بھا. 
     

 
 
 
 

 اإلصحاح السادس
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 عدوإلى  ال تتحول من صدیق

 " الس�معة الس�یئة تجل�ب الخ�زي والع�ار، فإن عدوإلى  ال تتحول من صدیق، 
 -": الخاطئ ذو اللسانین كذا ھو

 م��رت ب��ثالث مراح��ل ھ��م الن��اموس الطبیع��ي ون��اموس  الص��داقة عب��ر الت��اریخ الكت��ابي
 موسى والعھد الجدید. 

 -: في ظل الناموس الطبیعي .۱
 صدیق اللھ والعالم.  نسانفي ظلھ الھبة الطبیعیة لھ كون اإل نسانفقد اإل -
أیوب فقد أوالده وامرأتھ قالت لھ "العن اللھ ومت"، وأصدقاءه الثالثة كالوا لھ من  -

 ).۲: ۱٦التھم حتى قال لھم "معزون متعبون كلكم" (أي
 -في ظل الناموس الموسوي: .۲
عن���د طلب���ھ إال  غ���نم فل���م یقدم���ھ لص���موئیلتجاھ���ل یس���ى ابن���ھ داود ال���ذي یرع���ى ال -

 ).۱۱: ۱٦صم۱(
إثم عمل�ھ داود ف�ي حق�ھ ب�ل ھ�و ال�ذي أنق�ذ أو  عادى شاول بن قیس داود دون ذنب -

 ).۱: ۱۹صم۱كرس كل طاقتھ لقتلھ (إذ  جیشھ من الھزیمة وھزم جلیات
 ).۱۱: ۱٦صم۲تمرد أبشالوم على داود أبیھ وأراد قتلھ لیملك ھو ( -
 ).۱۰: ۲۷قائال: "أبي وأمي تركاني والرب ضمني" (مزداود أحس بالغربة  -
 -في العھد الجدید : .۳
فھ��و ل��ھ الص��فات  نس��اناب��ن اإل اإلنجی��لق��دم ربن��ا یس��وع ص��دیق البش��ریة ل��ذا دع��اه  -

 -:التالیة
 .  نسانصدیق لكل البشر لم یحب شعبا معینا لھذا دعي ابن اإل .۱
 ).۱۰: ۱۹یطلب ما قد ھلك مثلما دخل بیت زكا (لو .۲
الثالث��ة طل��ب الخ��روف الض��ال  مث��ال) مثلم��ا ف��ي األ۱٥الض��الین ف��ي (ل��و یطل��ب  .۳

)، ۳٥ -۲٦: ۷والم��رأة الخاطئ��ة ل��م یردھ��ا (ل��و ،وال��درھم المفق��ود واالب��ن الض��ال
 ).٤۳ -٤۰: ۲۳)، واللص الیمین (لو۱۰ -۱: ۱۹وزكا العشار (لو

 مثل لقاءه باألطفال والنساء والمعوزین والمرضى مثل البرص.  صداقتھ للكل: .٤
 لیشبع عاطفة الحب فینا لنقبل صداقتھ وتصادقھ. صدیق مثالي:  .٥
 صدیق إلھي: فیھ نصادق كل الناس ونقبل صداقتھم.  .٦

أو  ھ��و تص��ور دائ��رة وھ��ي الع��الم : م��ز ع��ن الص��داقة الق��دیس دوروثیئ��وسأش��ھر ر -
المرك�ز وكلم�ا إلى  البشر ومركزھا ھو اللھ فعندما تمد خطوط من المحیط إلى الدائرة
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اقتربت الخطوط من المركز كلما اقتربت من اللھ ومن بعضھا البعض والعك�س فكلم�ا 
 أحببنا اللھ نحب بعضنا بعضا. 

 دعانا ابن سیراخ لعدم التحول من الصداقة philo  العداوة. إلى 
 غی�ر موث�وق فی�ھ،  ،متكبر، یع�ادي البش�رأي  كلمة عدو ھنا بمعنى متغطرس وجاءت

   أحد، یغتاب الغیر.أي  المعاملة مع أحد، یتجنبأي  ة معقابل للمشاجر
 وھذا في إمكانی�ة  خریننحب اآلأن  لكن جاء اللھ صدیق البشریة عندما تجسد لیعلمنا

 كل البشر وتكون سببا في ترابط المجتمع. 
 " أج��زاء كم��ا إل��ى  ال ترف��ع م��ن ش��أنك بمش��ورة نفس��ك، ل��ئال تم��زق نفس��ك

 -": بواسطة ثور
  تقوم كنیستنا القبطیة على اإلرشاد بواسطة اآلباء الروحیین وھم آباء االعتراف ألنھ

 كما یقال (الذین ھم بال مرشد یسقطون كأوراق الشجر في الخریف). 
 ترعى في من�اطق أن  كان قدیما ال توجد أسوار في الحقول فكانت الثیران من الممكن

 قھا إربا. غیر مرعاھا فتتعرض للثیران الضخمة التي تمز
  إبل�یسفلھذا لنتخذ لنا ربنا یسوع المسیح سورا (من نار) نحتمي ب�ھ حت�ى ال یمزقن�ا 

الذي یج�ول مث�ل أس�د زائ�ر یل�تمس م�ن یبتلع�ھ ونطل�ب إرش�اد أب االعت�راف الع�ارف 
 .  بأحوالنا حتى ال نسقط

 " فتلتھم أوراقك وتتلف ثمارك، وتترك نفسك كشجرة یابسة :"- 
  كل م�ا ھ�و أخض�ر م�ن الناحی�ة الروحی�ة وحت�ى الثم�ار تض�یع كلھ�ا الكبریاء یقتل فینا

 كشجرة یابسة.  نسانویصبح اإل
 :فلھذا نصحنا اآلباء في صداقتنا باآلتي- 
الص�دیق األلص�ق م�ن  ك�ل ش�يء ن�االل�ھ لیبق�ى االتكال عل�ى الل�ھ دائم�ا و مارس حیاةن .۱

 األخ. 
 الحضیض. إلى  یحدرونا شرارأن نتخذ أصدقاء قدیسین ألن األصدقاء األ .۲
 مع الفضالء ینبوع عذب. أما  المحادثة مع عدیمي الحكمة تفتت القلب .۳
الس��كنى م��ع  أیض��االس��كنى م��ع محب��ي الخی��ر ھ��ي س��كنى م��ع م��ن ھ��م ف��ي األع��الي و .٤

 نذھب بلدة النور ال نصادق المسترخین والخطاة. أن  أصحاب المعرفة العلیا وعلینا
 -: المعاشرات الردیئة تفسد األخالق الجیدة .٥

 تجعلك محبا للذھب.  -            تجعلك محبا للعالم. -         
 تحرمك من الصمت والحیاة الخاصة.  -            تجعلك محبا للغنى. -         
 ال نصاحب من یتراشقون باأللفاظ الردیئة.  .٦
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 ال تصادق الكسالنین والشرھین.  .۷
 تخرج الشرور.  التي رائحتھا طیبة ألن منھا شرارال تشتھي مائدة األ .۸
 -: الصدیق األمین .۹
 یجعلك مجاھدا عماال.  -۲       یشددك ویجعلك شجاعا. -۱       
 یكون لك قوة وعزاء وثبات.  -٤         یصیر لك سیاجا متینا. -۳      

 یصیر لك كالشجرة المظللة تستریح عنده.  -٦     في الشدائد یحمل أتعابك.  -٥      
ن أعثرت�ك نقطع�ھ كم�ا ق�ال الكت�اب إأن  فال�ذي یض�رنا یج�بال تصادق من یضرك:  .۱۰

 ).۹، ۸: ۱۸رجلك اقطعھا (متأو  عینك فاقلعھا ویدك
 " النفس الشریرة تھلك صاحبھا، وتجعلھ موضع سخریة خبیثة ل�دى أعدائ�ھ 

:"- 
 ال���روح الش���ریرة تھل���ك الجس���د كل���ھ فالقداس���ة تق���دس أو  إذا كان���ت ال���نفس الش���ریرة

 كلھ.  نساناإل
  الص��الة الوداعی��ة یطل��ب ربن��ا یس��وع مخاطب��ا الل��ھ اآلب: "قدس��ھم ف��ي حق��ك"، ف��ي

ابع��دھم ع��ن أي  األرضتعن��ي  ghحی��ث كلم��ة  agh وج��اءت كلم��ة قدس��ھم بمعن��ى
كلما أصبح حرا طلیقا مثل الطی�ر ف�الطیر  األرضعن  نسانیات ألن كلما بعد اإلاألرض

 . األرضیصطاد كلما كان قریبا من 
   "أصدقاءه، واللسان اللطیف یكثر التحیات الطیبة الحدیث العذب یكثر :"- 
 صدیقھم فیكونوا قریبین منھ وھ�و قری�ب م�نھم، إلى  الحدیث اللطیف یجذب األصدقاء

 سبب لجذب األصدقاء.  أیضاوالتحیات الصادقة الطیبة ھي 
  فصاحب الحدیث العذب ھو صدیق البشریة ربن�ا یس�وع فھ�و الم�تكلم ف�ي العظ�ة عل�ى

إل�ى  وص�ادقھ الوداعي العذب ب�ل ھ�و ال�ذي أعط�ى رج�اء لل�ص الیم�ین الجبل وحدیثھ
 صداقتھ بل تصادقت معھ حتى القوات السمائیة. إلى  الفردوس وجذبھ

 نق��یم الص��دیق ف��ي المح��ن أو  نع��رفأن  (اجتی��از امتح��ان الص��داقة) : م��ن الض��روري
 والضیقات ھي التي تبین من ھو الصدیق الصدوق ومن ھو الغاش. 

 " لیكن لك المسالمون كثیرین، والمشیرون لك من األلف واحد :"- 
 م�ن ذو سالم یكون كثی�رون مس�المین ل�ھ لكن�ھ یأخ�ذ ب�ین األل�ف  نسانعندما یكون اإل

 األشخاص مشیرا واحدا ھو الذي یأتمنھ على أسراره. 
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 صداقة ربنا یسوع للبشریة التي كلفتھ حیاتھ لیموت إلى  ویشیر المسالمون الكثیرون
: ۲۳یغفر خطیة أعدائھ ال�ذین ص�لبوه (ل�وأن  عن أحبائھ وأعدائھ فھو طلب من اآلب

۳٤.( 
 "  اتخذت صدیقا فاتخذه بعد االمتحان، وال تثق بھ سریعاإذا :"- 
 ال نسارع بالصداقة لھ بل باالختب�ار الكثی�ر أن  ینصحنا ابن سیراخ عندما نتخذ صدیقا

 یظھر جوھره. 
  یوحنا "لك�ن یس�وع ل�م ی�أتمنھم عل�ى نفس�ھ ألن�ھ ك�ان  إنجیلفربنا یسوع قیل عنھ في

ألنھ عل�م م�ا ك�ان ف�ي  نسانیشھد أحد عن اإلأن  وألنھ لم یكن محتاجا ،یعرف الجمیع
 ).۲٥، ۲٤: ۲" (یونساناإل
 " فیوجد الصدیق من أجل نفعھ الخاص، لكنھ ال یبقى بجوارك في یوم شدتك 

:"- 
تنتھ�ي أن  ال تلب�ثإذ  ال تس�تمر ط�ویالیحذرنا ابن سیراخ من صداقات المنفع�ة فإنھ�ا 

 سریعا وتنكشف سریعا. 
 " عدو، فیعلن الحرب على سیئاتكإلى  یوجد صدیق قد ینقلب :"- 

ع�دو إل�ى  بعض األصدقاء المخلصین یوبخونا على أخطائنا بحب لك�ن ھن�ا م�ن ینقل�ب
 ویتخذ من ضعفاتنا فرصة للتشھیر بنا. 

 " نھ ال یقف بج�وارك ف�ي ی�وم ش�دتكولك ،المائدةإلى  ویوجد صدیق یجالسك 
:"- 
  .الصداقة وقت الرحب وفي الموائد لیست مقیاس بل یوم الشدة 
  .الصدیق الصادق ھو من یشاركنا أفراحنا كما أحزاننا 
  صداقة المائدة التي تنقلب لعداوة مث�ل یھ�وذا اإلس�خریوطي ال�ذي أعط�اه ربن�ا یس�وع

لقم��ة الفص��ح بی��ده وذھ��ب یھ��وذا لك��ي ی��تمم ص��فقتھ بتس��لیم ربن��ا یس��وع ف��ي بس��تان 
 جثسیماني. 

 " انحطط�تإذا  في نجاحك یكون كأنھ مثلك، ویخاطب خدامك بجس�ارة . لك�ن 
 -": علیك، ویتوارى عن وجھك ینقلب
ع�دو إل�ى  لم عن الصداقة في وقت الفرح والنجاح لك�ن عن�دما ینقل�ب الص�دیقھنا یتك

 لضیق فھو صدیق غاش. ویھرب وقت ا
 " تباعد عن أعدائك، واحذر من أصدقائك :"- 
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أعدائنا لئال یسببوا لنا ضررا ونح�ذر م�ن أص�دقائنا  نتباعد عنأن  یحذرنا ابن سیراخ
 إبل�یساألش�خاص ال�ذین یحرض�ھم أو  عامة فأعدائنا الذین نبتعد عنھم ھ�م الش�یاطین

 على ضررنا. 
 " وجد كنزا. الصدیق األم�ین واحدا، ومن وجد  الصدیق األمین ملجأ حصین                      

 -": یزن سموهأن  ولیس من یقدر ،شيء ال یعادلھ
 ی�زیح الس�تار ع�ن إیجابی�ات الص�دیق فھ�و : ملج�أ حص�ین وق�ت أن  اب�ن س�یراخ ابتدأ

 یزن سموه؟!أن  من یقدر ،كنز وھو ال یعادلھ شيءالضیق وھو 
 ف�ي ش�خص ربن�ا یس�وع فھ�و حص�ننا ف�ي التج�ارب إال  ھذه الصفات الس�ابقة ال توج�د

 .  إبلیسوھو الذي یصد عنا حروب 
 باع كل مالھ واشترى ذلك الحقل.  إنسانوجده إذ  وھو الكنز المخفي في الحقل 
 أعلى من كل المخلوقات ألنھ اإللھ الكلمة. أي  ھو ال یعادلھ شيء 
 ؟! فھو اللھ التي السموات وكل ما فیھا غیر طاھرة  یصل إلیھأن  ھو سموه من یقدر

 ھ. أمام
 " والذین یخافون الرب یجدونھ ،الصدیق األمین دواء الحیاة :"- 
 ویعینھ في الحیاة الملیئة باأللم ویكون  نسانیعزي اإلأي  الصدیق األمین دواء الحیاة

 تسلیة لھ. 
 ربنا یسوع المسیح الذي جسده ودمھ دواء الخلود. إال  وما ھو الصدیق دواء الحیاة 
  .الصدیق األمین ھو الذي یخاف الرب فضمان الصداقة ھي مخافة الرب 
 " الذي یخاف الرب یحسن توجیھ صداقتھ، فكما یكون ھو یكون قریبھ :"- 
 اقة الحقة ھي التي تتوجھ ناحیة اللھ وناحیة البر ومخافة الرب. الصد 
  .وھي التي تصادق اللھ ومالئكتھ 
 ۱۰: ۱٥فالمالئكة تفرح بخاطئ واحد یتوب (لو.( 
  یص��ادق الل��ھ ومالئكت��ھ وقدیس��یھ یك��ون ل��ھ ص��دیق فیك��ون ھ��ذا  إنس��انوعن��دما یك��ون

تك�ون بمعرف�ة أص�دقائھ، فحس�ب م�ا یك�ون  نس�انفمعرف�ة اإل ،الصدیق متمثل بصدیقھ
 األصدقاء یكون الشخص. 

 " یا بني اختر التعلیم منذ شبابك، فستجد الحكمة في شیبتك :"- 
 وق�د ك�رر الكلم�ة ف�ي الس�فر  ،ینصحنا ابن سیراخ على التعل�یم من�ذ الص�غر ومداومت�ھ 

  النتیجة والحصاد ھي في الشیبة حكمة.فإن (تعلُم)  paideiaوھي  مرة ۳٦
 نھزم األھواء أوال والنضوج الكافي في المعامالت. أن  مع مالحظة 
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  البر تضعف م�ع الس�ن مث�ل مس�اعدة الفق�راء والنس�ك وغی�ره لك�ن الحكم�ة  أعمالكل
 داومنا علیھا.  إن ھي تزید مع الكبر

 " ر حص�ادھا الص�الح، فإن�ك تتع��ب ، وانتظ� اقب�ل إلیھ�ا مث�ل الح�ارث وال�زارع
 -": فستأكل من ثمرھا سریعا ،عملھا في                     قلیال

 الحكمة مثل الزارع والحارث فإنھ یحرث أرضھ جیدا ثم یبذر البذور ویس�تمر أي  ھي
 في الري كل یوم فیفرح حین یأتي الحصاد. 

 نتعلم كل یوم وھذا تعب قلیل ألن الثمر ھو الحیاة األبدیة. أن  فإننا نحتاج 
 م وال یتعلم وھو اللھ. علِ ي یُ واحد فقط ھو الذ 
 إعط�اء ك�ل أي  ال�رب أم�امبتطھیر قلوبن�ا م�ن األدن�اس وس�كبھا إال  ولن یكون لنا ثمر

 جھدنا للرب لتقدیس قلبنا. 
 " فھي شاقة على غیر المتأدبین، وال یستمر معھا فاقد القلب السلیم :"- 

نفتش قلوبن�ا حت�ى أن  ال نتسرع في الحصاد حتى ال نحصد ثمر غیر ناضج لكن علینا
 تكون سلیمة تجاه اللھ والناس ونتأدب في أفكارنا الداخلیة. 

 " یلفظھا عنھأن  فتكون ثقیلة علیھ كحجر التجربة، فال یلبث :"- 
یط�رده عن�ھ أن  إن من ال یحب الحكمة تكون علیھ كحجر ثقیل مث�ل التجرب�ة م�ا یلب�ث

 لحكمة. ألنھ ال یحتمل التأدیب والتعب والجھاد ألجل اقتناء ا
 " وال تعلن للكثیرین. اس�مع ی�ا بن�ي واقب�ل رأی�ي  ،ألن الحكمة جدیرة باسمھا

 -": مشورتي. ادخل رجلیك في قیودھا، وعنقك في طوقھا وال تنبذ
قیود الحكمة من حدید حتى نسلك في الطریق الكربة طریق التوبة حت�ى نحص�ل عل�ى 

عل�ى ال�روح ل�ذا نش�تھي م�ع  الحكمة الحقیقیة ففي قیودھا حیاة وإن كان الجسد یثق�ل
نلبس فوقھ الجسد الغیر مادي لكن الذي یرج�و الل�ھ یحتم�ل طری�ق التع�ب أن  الرسول

 وقیود الحدید حتى یتحرر منھا في األبدیة. 
 " ،أحن كتفك تحتھا واحملھا، وال تغضب من قیودھ�ا. اقب�ل إلیھ�ا بك�ل نفس�ك                  

 -": طرقھا بكل قوتك واحفظ
نحم��ل نی��ر الحكم��ة الخفی��ف عل��ى أكتافن��ا وال نت��ذمر م��ن قیودھ��ا مث��ل ح��ب أن  علین��ا
طلب الملذات، بل نحمل الصالة وكلم�ة أو  الرغبة في التسلط، التنعم والراحة، ،الكالم

 اللھ نسھر علیھا نفتش قلوبنا ونتطھر من كل خطیة. 
 " ابحث عنھا واطلبھا، فتصیر معروفة لدیك، وإذا امسكتھا فال تفلتھا :"- 
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وج��دناھا ال ف��إن  نف��تش ع��ن الحكم��ة ف��ي كلم��ة الل��ھ وك��الم أق��وال القدیس��ینأن  علین��ا
: ۱نرفضھا حتى یصیر لنا فك�ر المس�یح حت�ى نق�ول: "ل�ي الحی�اة ھ�ي المس�یح" (ف�ي

۲۱.( 
 " بھج�ة ل�ك. فتك�ون قیودھ�ا كحمای�ةإل�ى  ففي أواخرك تجد راحتھا، وتتحول 

نة م�ن ذھ�ب، وقیودھ�ا خ�یط وأغاللھا حلة مجیدة، ویكون نیرھا زی قویة لك،
 -": كحلة مجیدة، وتتقلدھا كإكلیل غایة في االبتھاج فتلبسھا  أزرق.

من یحتمل قیودھ�ا تتح�ول إل�ى  أیضاالحكمة ھي حمایة من ضربات العدو وحروبھ، و
س��ماویة وكأنھ��ا أي  حل��ة ملكی��ة یلبس��ھا وإكلی��ل ذھ��ب ولھ��ا خ��یط أس��مانجوني أزرق

یعم�ل أن  ذھبیة وثوب مجد ھكذا أمرت الشریعةتحول الشخص ككاھن یلبس عصابة 
 إلى تسربلھم بالحكم�ة م�ن رأس�ھم إشارةالیھود في أھداب الثوب خیوط اسمانجونیة 

 ).۳۹، ۳۸: ۱٥أخمص قدمیھم (عدإلى 
 " شئت یا بني فإنك تتعلم، وإن بذلت نفسك تصبح حاذقا إن :"- 

دة ف��ي تعل��م الحكم��ة نش��اء ویك��ون لن��ا إراأن  ینبھن��ا اب��ن س��یراخ أن��ھ م��ن الض��روري
 حاذقا في روحیاتھ.  نسانیكون اإلأن  وبجانب اإلرادة بذل الذات والنتیجة ھي

 " تصیر حكیما تصغي تقتني المعرفة، وإن أملت أذنكأن  أحببت إن :"- 
 أیض�االحكم�اء وإل�ى الش�ریعة ب�ل إل�ى  باإلص�غاء ىالحكمة تقتنأن  أوضح ابن سیراخ

ذك�ي لك�ن  نس�انفالحكمة لیست كلھا ذك�اء فق�د یك�ون اإل ،نساناستیعاب ما یسمعھ اإل
 غیر حكیم فالذكاء جزء من الحكمة. 

 " قف في مجمع الشیوخ، ومن ھو حكیم التصق بھ :"- 
أي  نعط�ي فرص�ة ل�ذواتنا لنتأم�ل ف�ي مجم�ع الش�یوخ القدیس�ینأي  نقفأن  ھنا علینا

ھم ع�ن م�ن ھ�و نبح�ث بی�ن أیض�انبحث عن الحكمة في قدیسین شیوخ لھم خبرة لك�ن 
أحكم فیھم ونلتصق بھ فالحكمة لیست الشیبة فقط لكن خبرة عملیة معاشة وھبة م�ن 

 اللھ وھذا بجانب الوصیة اإللھیة التي ھي أساس الحكمة. 
 " الفھم تفلت منك أمثالتسمع كل حدیث إلھي، وال تدع أن  كن مستعدا :"- 
  نكون مستعدین لسماع كل ح�دیث إلھ�ي وذل�ك بالتوب�ة المس�تمرة والرغب�ة ف�ي ال�تعلم

 وسماع وطاعة وصیة اللھ فالحدیث اإللھي ھو وصایا اللھ في الكتاب المقدس. 
  .وأوصى ابن سیراخ بأن ال نجعل فرصة للفھم تضیع منا لئال نخسر روحیا 
 "  تنفد عتبة بابھا فھیما فبكر إلیھ، واجعل خطاك تسإنسانوإن رأیت :"- 
 نبك�ر إلی�ھ أن  ف�ي وص�ایا الل�ھ علین�ا ا فھیم�اإنس�انوج�دنا  إن نصیحة ابن س�یراخ أن�ھ

أن  حت��ى نغت��رف من��ھ الحكم��ة وھ��ذا الش��خص یش��یر إل��ى ربن��ا یس��وع ووص��ایاه علین��ا
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ھك��ذا ك��ان وزی��ر ملك��ة كنداك��ة  ،نبك��ر إلیھ��ا لنغت��رف منھ��ا م��ا نع��یش ب��ھ ط��وال الی��وم
الخصي الحبشي بعدما قضى عید الفص�ح والحص�اد رج�ع وس�افر وك�ان یق�رأ بص�وت 

فوج�ھ ل��ھ الل��ھ فیل�بس المبش��ر لیفھم��ھ اإلص�حاح ویبش��ره بربن��ا  )٥۳ع�الي ف��ي (إش 
 یسوع ویعمده. 

  ھك��ذا دخل��ت الم��رأة الخاطئ��ة لبی��ت س��معان الفریس��ي لتبح��ث ع��ن المس��یح لتأخ��ذ من��ھ
 ).۷بكي حالھا من الجھل والخطیة فوجدت وعد بالغفران (لو الحكمة وت

 " فھ��و یق��وي عقل��ك ف��ي ك��ل ح��ین فك��ر ف��ي أوام��ر ال��رب وم��ارس وص��ایاه ،، 
 -": الرغبة في الحكمة  وتوھب لك

  دعانا ابن سیراخ في ختام اإلصحاح لالنشغال ب�الفكر بالل�ھ ووص�ایاه فھ�ذا یوج�ھ ك�ل
 .  نسانطاقات اإل

 العمل بالوصایا وممارستھا عملیا. إلى  یؤدي االنشغال بالفكر أیضاو 
 الممارسة العملیة تقوي العقل وتثبتھ في اللھ. أي  وھذا بدوره 
 تؤھلھ لحب الحكمة والرغبة فیھا باستمرار.  أیضاو 

     
 اإلصحاح السابع

 ال تصنع الشر فلن یستولي الشر علیك

 " فلن یستولي الشر علیك ،ال تصنع الشر :"- 
o رأتن�ا الش�یاطین نفعل�ھ فھ�ي إذا  ھنا یق�دم اب�ن س�یراخ نص�یحتھ بع�دم فع�ل الش�ر حت�ى

 على قلبنا.  حتما تستولي
o  وحتما من یفعل الش�ر ق�د ب�ذر ف�ي فك�ره الش�ر وبھ�ذا یحص�د الم�وت ألن الل�ھ یج�ازي

س ف�ي بیتھ�ا )، وھذا یمثل موت ابنة یایر۱۸: ٦٦ھ (إشأعمالعلى أفكاره و نساناإل
أغس��طینوس عل��ى مس��تویات ت��درج الخطی��ة تب��دأ ب��الفكر  ) حس��ب م��ا ق��ال ق.٥(م��ر 

 ابنة یایرس.  ووت وأعطى مثل لھا ھویحصد م
o ف ش�ریرة المشاعر ھي األفكار المختلطة بالعواطف فتصبح ال�نفس لھ�ا عواط� أیضاو

تحص�د الم�وت مثلم�ا م�ات اب�ن أرمل�ة ن�ایین  أیضاوفعلھا وھذه تلھب الجسد بالخطیة 
 ).۷(لو 

o وأما الفعل المتكرر وھذا احتراف الشر وھذا یمثلھ بسبب حصاده الموت موت لع�ازر 
 ).۱۱قیل عنھ أنھ أنتن في (یو إذ 
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o في ش�جاعة نص�عد عل�ى س�لم یعق�وب ال�ذي  أیضافبدء الصالح عدم فعل الشر سلبیا و
ویعطین�ا الل��ھ  ،ج�ھ الش�ر فننتص��ر بق�وة الل�ھللفض�ائل لنك�ون ف�ي ش��جاعة وات�زان لنوا

ك�اره للش�ر وح�ب المج�د  نس�انحمایة منھ فال تكون ال�نفس بھ�ا ش�ر وبھ�ذا یص�بح اإل
 الباطل وغیره. 

o  ومثال لھذا یھوذا اإلسخریوطي عندما ألقى الشیطان بذار التسلیم عن�د غس�ل األرج�ل
لفصح دخل�ھ الش�یطان یوم خمیس العھد فوجد قلبھ مستعدا فعندما أعطاه الرب لقمة ا

 ).۲۷، ۲: ۱۱فقام یتمم صفقة الخیانة (یو
  ف��ال  " تباع��د ع��ن اإلث��م فیتح��ول عن��ك، ی��ا بن��ي ال ت��زرع ف��ي أخادی��د اإلث��م ،

 -": سبعة أضعاف منھ تحصد
o  إن الھروب من اإلثم ھو عمل قوي وتمثُل بربنا یسوع فھو ھرب من ھیرودس ل�یس

إذا  فالش�ر یھ�رب من�ا ،لكن لكي نتعلم الھروب من الشر فنیھیأن  عن خوف ألنھ قادر
 كنا نھرب منھ. 

o أض�عاف، فالس�فینة  ۷إل�ى  زرع ول�و نبت�ة بس�یطة ف�ي أرض الش�ر تتض�اعفأي  لكن
 الكبیرة المحملة بحمولة غنیة ثقب واحد قادر على إغراقھا لھ�ذا ح�ذرنا س�فر النش�ید

 ).۱٥ :۲نأخذ لنا الثعالب الصغیرة المفسدة للكروم (نشأن 
  ال تلتمس من سید رئاسة، وال من ملك كرسي كرامة " :"- 
o  نصحنا ابن سیراخ بعدم محبة الرئاسة وطلب الكرامة ألنھ�ا تنب�ع م�ن الكبری�اء ومن�ھ

 تنبع جمیع الشرور. 
o أخ�ذنا أول  إن لھذا علمنا ربن�ا یس�وع عن�دما ن�دعى لع�رس نأخ�ذ آخ�ر الص�فوف ألنن�ا

یوج�د آخ�ر أعظ�م من�ك مكان أقل ألن�ھ إلى  انزلالمتكآت یجيء صاحب العرس ویقول 
خزي لكن عندما نحتل آخر الصفوف ویعلین�ا ص�احب الع�رس تك�ون  ناكرامة فیكون ل

 ).۹، ۸: ۱٤لنا كرامة أكبر (لو
o أح��ب الرئاس��ة وق��ال أرف��ع كراس��ي وأجعلھ��ا ف��وق كراس��ي العل��ي فس��قط ھ��و  إبل��یس

 ).۱٦ -۱٤: ۲۸، حز۱۳: ۱٤وجنوده (إش
  " ملك أمامسید أنك بار، وال تظھر كحكیم  أمامعن نفسك  ال تعلن :"- 

مبدأ رائع نصحنا بھ ابن سیراخ كما نصحنا بھ آب�اء البری�ة عن�دما ق�الوا ال ت�تكلم ف�ي 
 أم��ام) ألن التبری��ر ۷، ٦: ۲٥(أم مث��الوج��ود ش��یوخ أكب��ر من��ك، وھك��ذا ف��ي س��فر األ

الس�موات إذ  ؟ھأمام�ْن یتزكى اللھ مَ  أیضاالحكام والملوك باطل ألننا ال نعرف نوایاه و
ھ وینسب للمالئكة حماقة فالبشر جم�یعھم زاغ�وا وفس�دوا وأع�وزھم أمامغیر طاھرة 

 ).۱۰، ۹: ۳، رو۲: ۱٤۳مجد اللھ ألن الكل مولود بالخطیة (مز
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 " ،تستأص��ل اإلث��م. ل��ئال تبج��لأن  كن��ت ال تس��تطیع إن ال تس��ع لتص��یر قاض��یا 
 -": المقتدر، فتقدم تنازالت عن نزاھتك نساناإل حضور

o أو  نك��ون قض��اةأن  نص�ح جمی��ل ب��أن نس��عى الستئص��ال اإلث��م فین�ا ونھ��تم بأنفس��نا قب��ل
 لئال نكون حكاما ظالمین نبرر المقتدر ونتنازل عن عدلنا.  خرینحكام على اآل

o ترجم�ة س�بعینیة) ونھ�رب  ۳٥: ۳نحك�م علی�ھ (داأو  فال نبرئ المذنب ونظلم الب�ريء
 ).٥: ٥) ألنھ نوع من عبادة األوثان (أف۱۰: ٦تي۱الطمع أصل كل الشرور ( من

o ۱۰: ۱وال نسیر في مراضاة الناس وال نرضي اللھ (غل.( 
 " الشعب أماموال تھن نفسك  ،سكان المدینةإلى  ال تخطئ :"- 

الجماع��ة المقدس��ة ألن ھ��ذا أو  جمھ��ور المدین��ة أم��امح��ذرنا اب��ن س��یراخ م��ن الخط��أ 
 نة خصوصا یوم الدینونة. نحصد بھ مھا

 " ال تكرر خطیئتك، ألنك ستعاقب حتى بسبب واحدة :"- 
o  تك��رار الخطی��ة دلی��ل عل��ى ع��دم التوب��ة ألن التوب��ة الحق��ة ھ��ي ع��دم فع��ل الخطی��ة م��رة

 أخرى. 
o الشیاطین أطغتني في خطیة واحدة مرتین".أن  لھذا یقول األنبا شیشوي :"ال أتذكر 
o  نبح��ث ع��ن أن  حال��ة تك��رار الخطی��ة م��ن الض��روريوتكل��م ق. باس��یلیوس الكبی��ر ف��ي

 حینئذ نتطھر منھا. ونقطعھ جذر الخطیة أو  السبب
o الرؤس�اء فنعاق�ب ع�ن الخطی�ة الس�ابقة  أم�امك�ان إذا  وتكرار الخطی�ة عالم�ة التھ�اون

 ).۱٤: ٥ئ لئال یكون لنا أشر (یواللھ ؟!! فال نعود نخط أماموالحالیة فكم یكون 
 " إلى كثرة تقدماتي، وإذا قربتھا للعلي فھو یقبلھا اللھ ینظرأن  ال تقل :"- 
o ۷: ۱٦صم۱العینین (إلى  فینظر نساناإلأما  اللھ ینظر القلب.( 
o  فاللھ عندما أخطأ ش�عبھ ق�ال لھ�م: ق�د اتخم�ت م�ن كث�رة تق�دماتكم، ألنھ�م یق�دمون ب�ال

قلب نقي، وفي اآلیة السابقة عندما شاھد صموئیل أخوة داود ذوي شكل حس�ن فق�ال 
 اللھ لھ أنھ رفضھم ألن اللھ ینظر إلى القلب. 

o العھد الجدید ف�ي فصاحبة الفلسین في  ،فال یھم اللھ الكثرة لكن القلیل مع القلب النقي
أم��ا  ألنھ��ا أعط��ت ك��ل معیش��تھا غنی��اءثالث��اء البص��خة م��دحھا الل��ھ أكث��ر م��ن ك��ل األ

 ).٤: ۲۱فمن فضلتھم (لو غنیاءاأل
o قل�ب داود أن  وھ�ذا واض�ح عن�دما تكل�م ع�ن داود نس�انھكذا اللھ دائم�ا یھم�ھ قل�ب اإل

 .  ھحسب قلب
 " ال تكن خائرا في صالتك، وال تھمل الصدقة :"- 
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o  ال تكون صالتنا فاترة بل تك�ون دائم�ا باجتھ�اد ونك�ون مبك�رین أن  ابن سیراخنصحنا
في الصالة مع عدم إھمال الص�دقة الت�ي بھ�ا یقبلن�ا الفق�راء ف�ي المظ�ال األبدی�ة حی�ث 

 النور اإللھي ویعملوا لنا مقصورة في األعالي ویكونوا محیطین بنا. 
o ي في ب�اكر نت�ذكر القیام�ة وف�ي فھناك تقدیمات یومیة نقدمھا للھ مثل صلوات السواع

الثالثة حلول الروح القدس والسادسة الص�لب والتاس�عة م�وت ال�رب والغ�روب ن�زول 
 ۳ربنا یسوع من على خشبة الصلیب والنوم ال�دفن ونص�ف اللی�ل ص�الة ربن�ا یس�وع 

 مرات في بستان جثسیماني. 
o وھناك المستوى األسبوعي من سر االفخارستیا وصوم األربعاء والجمعة . 
o  من الشھر القبطي وعید المالك  ۲۱والمستوى الشھري مثل أعیاد القدیسة مریم كل

 من الشھر القبطي.  ۱۲میخائیل كل 
o  ۱٤وسنویة وھي األعیاد السیدیة الكبرى والصغرى (الــ.( 
 " ال تستھزئ بأحد مر النفس، ألنھ یوجد واحد یذل ویرفع :"- 
o س أحد سواء سبب المرارة حادث مع�یننصحنا ابن سیراخ بأن ال نستھین بمرارة نف 

یكال لنا، فیجعل اللھ المر النفس مرفوع�ا  خرینالعوز ألنھ بالكیل الذي نكیل بھ لآلأو 
 ونحن نذل بسبب استھزائنا بمن ھم مري النفس. 

o  ألن الل��ھ یرف��ع المتض��عین وین��زل األع��زاء ع��ن الكراس��ي كم��ا قال��ت وال��دة اإلل��ھ ف��ي
 ).٥۲: ۱تسبحتھا (لو

 "  تفتر الكذب على أخیك، وال تفعل مثل ذلك على ص�دیقك. اح�ذر ك�ل ك�ذبال 
 -": صالحأي  التعود علیھ لن یقدم ألن

o بكالم الكذب نوع من الظلم والظلم ھ�و ظلم�ة القل�ب فھ�و ب�ذلك  خرینسمعة اآلشویھ ت
: ۳؛ ۲۱، ۹: ۲ی��و۱یقت��ل أخ��اه ف��ي البش��ریة وك��ل قات��ل نف��س ل��یس ل��ھ حی��اة أبدی��ة (

۱٤.( 
o  ویبعده عن الصالح الذي ھو ربنا یسوع.  نسانعلى الكذب فھو یؤخر اإلأما التعود 
 " ال تتكلم باطال في جماعة الشیوخ، وال تكرر الكالم في صالتك :"- 

ثرث�رة ف�ي محض�ر الش�یوخ أو  ال ن�تكلم بك�الم فی�ھ ع�دم ص�دقأن  أوصانا ابن س�یراخ
 فك�م یك�ون عن�دما ن�تكلمك�اذب أو  ألنھم لدیھم خبرة یمیزوا بھا الكالم بأن�ھ غی�ر مفی�د

الل��ھ ف��ي الص��الة؟! ف��ال ن��تكلم كثی��را ب��ل نطل��ب من��ھ حس��ب احتیاجن��ا وھ��و بطرق��ھ إل��ى 
الفائقة یعمل مشیئتھ، لھذا في عرس قانا الجلیل قالت والدة اإللھ لربنا یس�وع "ل�یس 

)، وعن�دما م�رض لع�ازر أرس�لت ۲لھم خمر" ولم تقل كلمة أخرى ففعل المعجزة (ی�و
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رث��ا لربن��ا یس��وع وقالت��ا "ھ��وذا ال��ذي تحب��ھ م��ریض" ف��ذھب وك��ان ن م��ریم ومااألخت��
 ).۱۱لعازر قد مات فأقامھ ربنا یسوع (یو 

 " بخاصة الفالحة التي خلقھا اللھ ،ال تكره العمل المتعب :"- 
 عم�ال)، ف�ال نحتق�ر األ۱۷: ٥نعم�ل ألن�ھ ھ�و ال یفت�ر ع�ن العم�ل (ی�وأن  أوصانا الرب

بواس�طة العم�ل الش�اق فل�و ل�م یك�ن ف�ي إال  المتعبة بل على العكس فالمجتمع ال یق�وم
المجتمع البناء والنجار والفالح یكون المجتمع فقیر وھذه المھن یعطي اللھ ص�احبھا 

 ھم. أعمالنعمة ویبارك في 
 " الغض�ب ال یبط�ئ. ذل�ل نفس��ك أن  ال تك�ن ب�ارزا ف�ي مجل�س الخط�اة، واذك�ر

 -": اب الشریر نار ودودعق ، ألنتذلیال
o غض�بھ أي  نصحنا ابن سیراخ بأن ال نجل�س ف�ي مجل�س الخط�اة ب�ل نت�ذكر ع�دل الل�ھ

ودینونة سریعة ال تبطئ، فإنھ یجازي كل واحد حسب عمل�ھ ف�ال یج�ذبنا مجلس�ھم وال 
أن  وھكذا نص�حنا داود ف�ي المزم�ور األول ،لذة الخطیة بل نكون یقظین في كل شيء

 مجلس الخطاة.  ال نقف وال نجلس في
o  ألن العالم ُعمل لكي نتوب فیھ ونتذلل حتى ننجو من العقوبة وھي نار ودود ال یموت

 ).۲٤: ٦٦(إش
 " ال تبدل صدیقا بمال، وال أخا حقیقیا بذھب أوفیر :"- 
o ق�ال اب�ن س�یراخ أن  الصدیق ھو الذي نحبھ فال یساویھ شيء في الع�الم وھك�ذا س�بق

ال نخون�ھ بس�بب الم�ال، وھ�ذا م�ا عمل�ھ یھ�وذا أي  بالمالأنھ دواء الحیاة وال یستبدل 
 ).۲٤: ۲٦اإلسخریوطي وُكتب عنھ أنھ خیر لھ لو لم یولد (مت

o ��ك��ان س��لیمان یجل��ب منھ��ا ي جن��وب غ��رب ش��بھ الجزی��رة العربی��ة ذھ��ب أوفی��ر وھ��ي ف
 الذھب لما عمل أسطول في البحر األحمر بسبب صداقتھ مع حیرام ملك الفینیقیین. 

 " نعمتھا أفضل من الذھبفإن  ل زوجة حكیمة وصالحة،ال تتجاھ :"- 
o  الزوجة الحكیمة تعطي وتغطي بیتھا كلھ بنعم�ة المحب�ة للك�ل وتج�ذب ك�ل م�ن یتعام�ل

 مخافة الرب: أوالدھا وزوجھا وحتى العبید والجیران. إلى  معھا
o  لكل ما ھو س�ماوي مث�ل أورش�لیم الس�ماویة  إشارةفنعمتھا أفضل من الذھب والذھب

، ۱۸: ۲۱لى الجزیة التي تق�دم للمل�وك مثلم�ا عم�ل المج�وس م�ع ربن�ا یس�وع (رؤوإ
 ).۱۱: ۲مت
 " ال تسئ معاملة خادم یعمل بأمانة، وال أجیر یبذل نفسھ ألجلك :"- 

ال نس��يء معامل��ة خ��ادم ف��ي األس��رة بش��رط أن��ھ یعم��ل بأمان��ة أن  أوص��انا اب��ن س��یراخ
 ألجلنا ویبذل نفسھ عالمة المحبة المتفانیة األمینة. 
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 " لتحب نفسك الخادم العاقل، وال تحرمھ من الحریة :"- 
یعتقھ أن  أمكن إن أیضاالخادم األمین والعاقل یحبھ سیده، ھذه وصیة ابن سیراخ بل 

) بع�د ۱۸ -۱۲: ۱٥، ت�ث۳۹: ۲٥، ال۲: ۲۱یعة (خ�رحرا فلیفعل وھكذا أم�رت الش�ر
یك�ون ح�را فلیفع�ل لك�ن عن�دما ج�اءت المس�یحیة أن  ست سنوات م�ن أراد م�ن العبی�د

العبی�د س�بقوا أي  وركزت على الحریة الداخلیة حرر السادة كثیر م�ن العبی�د ب�ل أنھ�م
 وص�اروا معلم�ین لھ�م، ومثلم�ا ص�ار أنس�یمس الس�ارق والل�ص یم�انساداتھم ف�ي اإل

 سرق سیده فلیمون. أن  أسقفا بعد
 " ؟ اھتم بھا، وإن كان لك منھا نفع فاحتفظ بھا ھل عندك قطعان :"- 

یھ�تم أن  نس�اناالھتمام والرفق حتى بالقطعان من الماشیة خصوص�ا النافع�ة عل�ى اإل
 ).۱۰: ۱۲، أم٤: ۲٥، تث۲۷ -۲۳: ۲۷بھا وال یفرط فیھا (أم

 " مطیعین منذ صباھم؟ أدبھم، اجعلھم  ھل لك أوالد :"- 
تكلم بعد كل ھذا ابن سیراخ عن تأدیب األبناء ألجل الطاعة كما كان ربنا یسوع رغ�م 

 كونھ الكلمة المتجسد یطیع أمھ ویوسف النجار. 
 " ؟ اعتن بعفتھن، وال تظھر لھن تساھال شدیدا ھل لك بنات :"- 

وھذا یعني الحرص نصحنا ابن سیراخ على تربیة البنات بطریقة تحافظ على عفتھن 
أمر یخدش حی�ائھن ع�ن أي  علیھن وتربیتھن في مخافة الرب وال نتساھل معھن في

بالحری��ة الغی��ر منض��بطة الت��ي ت��ؤثر عل��ى  إش��ارةطری��ق الم��زاح والت��دلیل ھ��ذا یعط��ي 
 انضباطھن. 

 " زوج بنتك فتكون قد قمت بأمر عظیم، لكن أعطھا لرج�ل ذي فھ�م. ھ�ل ل�ك                     
 -": ؟ فال تطلقھا لكن التأتمن نفسك للزوجة التي تكرھھا حسب قلبك زوجة

o یتكفل بھذا وحتى ذلك موجود في أن  یزوج ابنتھ ومن الضروريأن  نسانوحسن لإل
رج�ل ب�ل لرج�ل أي  قوانین الكنیسة القبطیة حت�ى یح�افظ عل�ى عفتھ�ا لك�ن ال یزوجھ�ا

 فھیم حتى یرعاھا بحكمة ویقدرھا.
o كان�ت زوج�ة غی�ر متوافق�ة مع�ھ  إن زوجة محبوبة ف�ال یطلقھ�ا لك�ن نسانإن كانت لإل

 لیكن حذر منھا ویعاملھا بحرص. 
 "  اذك�ر أن�ك منھم�ا  ، وال تنس�ى آالم أم�ك ف�ي ال�والدة أكرم أب�اك بك�ل قلب�ك ،

": تكافئھما مقابل ما صنعاه معك فماذا  ولدت،  -؟
o  .یعطي ابن سیراخ أسباب الحترام ومحبة األبوین 
o  .ألن األب واألم ھما وسیط وسبب لوجودنا في العالم 
o األم یذكر لھا آالم والدتھا.  أیضاو 
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o  وی���ذكر ل���ألب واألم جمی���ع الخی���ر ال���ذي فعل���وه معن���ا وھ���ذا وح���ده كفی���ل بمحبتھم���ا
 نھایة العمر. إلى  واحترامھما

o ۱٥: ٤۹اللھ شبھ حبھ لنا بحب األم ألوالدھا (إشأن  حتى.( 
 " ِرم كھنتھوك خف الرب بكل نفسك :"- 
o  .طالبنا ابن سیراخ بمخافة الرب كما بتكریم خدامھ من الكھنة 
o م��دح ھ��ارون رئ��یس الكھن��ة األول كم��ا رئ��یس  ،اب��ن س��یراخ مح��ب للحی��اة اللیتورجی��ة

 الكھنة في عھده سمعان بن أونیا. 
o إل�ى  الكھنوت في الكنیسة القبطیة متمیز لیس ف�ي الكرام�ة لك�ن ف�ي األب�وة المس�تمرة

 یخدم الكاھن كل فرد حسب طاقتھ.  ،لحیاة كما في غسل األرجل واالتضاعنھایة ا
o  الك��اھن ف��ي الكنیس��ة القبطی��ة ھ��و رب األس��رة الكبی��رة وھ��ي الكنیس��ة ولیس��ت ھ��ي

 وظیفة. 
o م�ن خ�الص نفوس�ھم وت�وبتھم ول�یس  خ�رینالكاھن في الكنیسة القبطیة یطل�ب م�ا لآل

 شيء. أي  ما یخصھ منأو  فقط خالص نفسھ
o  لك�ن ف��ي العھ�د الق��دیم الكھن�ة ل��یس لھ��م نص�یب ف��ي أرض المیع�اد ألن ال��رب نص��یبھم

 ھكذا في العھد الجدید أفضل میراث للكاھن ھو الرب نفسھ. 
 "  خ��ف ال��رب وأك��رم كھنت��ھ، ، وال تھم��ل خدام��ھ أحب��ب ص��انعك بك��ل قوت��ك . 

وتقدم��ة   حس��ب م��ا أم��رت ب��ھ م��ن الب��اكورة وذبیح��ة اإلث��م وأعط��ھ نص��یبھ
 -": وباكورة المقدسات وذبیحة التقدیس  األكتاف

o  .إكرام اللھ في إكرام خدامھ 
o  أھمل الشعب في عھد ابن سیراخ نصیب الكھنة لمیلھم للثقافة الھیلینی�ة والفلس�فة إذ

 الطریق األولى حتى ال یحیدوا عنھا. إلى  فھا ھو یرجعھم
o  .وطالب ابن سیراخ ھنا بنصیب الكاھن في الباكورة من المحاصیل وكل شيء 
o  كما طالب بنصیبھ في الذبائح من الكتف الیمین والذراع األیمن وغیره واعتبرھا م�ن

ذبیح�ة المحرق�ة فتقدیس�ھا أي  المقدسات ألن الذبیحة مقدسة متى رفعت على الم�ذبح
 للكھنة منھا ھو من المقدسات. من اللھ بنار من السماء فبالتالي ما یعطى 

 " ابسط یدیك للفقیر، لكي تكمل بركتك :"- 
o  ابن سیراخ بالفئات المنسیة من الفقراء والمرضى.  أیضااھتم 
o  فطالبنا بأن نبسط أیدینا للفقیر حتى تكون البرك�ة كامل�ة لن�ا فھ�ذه تك�ون كذبیح�ة ح�ب

 حتى الذبیحة. أو  بقدر المحبة بقدر ما یقبل العطاء ،مقدمة للھ في صورة الفقیر
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 " حت�ى الم�وتى ال تمن�ع ع�نھم ،لتظھر حنو العطاء في حضور جمیع األحی�اء 
 -": اللطف

o یتمثل�وا أن  مرة أخرى یطالبنا بالعطاء في حضور شھود من األحیاء حتى ربما یقصد
 ال نعرف شمالنا ما تصنعھ یمیننا. أن  بنا، لكن ربنا یسوع في العھد الجدید طالبنا

o  اللطف مع الموتى ھو االھتمام بتكفینھم وھ�ذا عم�ل طی�ب ج�دا خصوص�ا م�ع الفق�راء
بص�نع الخی�ر معھ�م وتس�دید دی�ونھم  أیضامنھم واالھتمام بأھل الموتى بمواساتھم، و

 ومساعدة من تركھم المیت من أھلھ على الحیاة الكریمة. 
 " زن مع الحزانىال تنسحب عن الباكین، واح :"- 
o ھن�ا إذ  ،سبق ابن سیراخ في جعلنا نحزن م�ع الحزان�ى لك�ن كمالھ�ا ف�ي العھ�د الجدی�د

نحزن مع الحزان�ى فق�ط لك�ن العھ�د الجدی�د كملھ�ا ق�ائال: ونف�رح م�ع الف�رحین أن  قال
 ).۱٥: ۱۲(رو

o بظھ��ور المحب��ة ب��الفرح م��ع  أیض��اب��ل و فق��ط فالمش��اركة لیس��ت ف��ي الح��زن وال��دموع
 الفرحین حیث ال یوجد حسد وتكون المحبة كاملة. 

 " ال تتردد في افتقاد المریض، فإنك بمثل تلك الزیارات تكون محبوبا :"- 
ال نتردد ألن الفائدة كبیرة من زیارت�ھ، أن  طالبنا ابن سیراخ بالنسبة لزیارة المریض

اللھ ذاتھ كما قال ربنا یسوع في العھد  ھي مكافأة المحبة من الناس كما تعتبر تخص
 ).۳٦: ۲٥الجدید "كنت مریضا فزرتموني" (مت

 "  ًفي جمیع أمورك اذكر أواخرك، فلن تخطئ أبدا :"- 
نخطئ وعندما نضع أنن�ا لن�ا رج�اء ف�ي األبدی�ة أن  عندما نضع أننا سوف ندان نخاف

 سماء. ال نعتبر للزمان وللحیاة قیمة سوى أنھا وسیلة للدخول إلى ال
o  أعیننا والقبر ألننا حتما سنموت.  أمامفي كل شيء نضع النھایة 
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 اإلصحاح الثامن
 لئال تقع في یدیھ ال تقاوم بحدة المقتدر

 " ال تقاوم بحدة المقتدر، لئال تقع في یدیھ :"- 
o  .في ھذا اإلصحاح یقدم تعامالت مع فئات مختلفة وكیف نسلك معھم 
o  الحك�ام وإث�ارة إل�ى  عدم وضع أنفسنا في وضع یثی�ر الغض�ب مث�ل االن�دفاععلمنا ھنا

 برؤیة مسبقة كما فعل الشھداء.  یمانكان األمر یخص اإلإذا إال  غضبھم
o عل�م  أیض�اكان ربنا یسوع علم تالمیذه أنھم یسلمونھم للمج�امع ویجل�دونھم، إذا  لكن

 أنھ متى طردوكم فاھربوا من مدینة إلى أخرى. 
o بخ�یال أو  مب�ذرا نس�اننوع من الجبن لكن لحفظنا من التھور مثلما یكون اإل لیس ھذا

 فكالھما خطأ لكن االعتدال جید فالطریق الوسطى خلصت كثیرین. 
 " وأفس�د  ال�ذھب أھل�ك كثی�رینف�إن  ، ت�كال تتشاجر مع غني ل�ئال یق�اوم قو ،

 -": ملوك عقول
o ألنھ�م یعتم�دون عل�ى غن�اھم ویرش�ون  غنی�اءأوصانا ابن سیراخ بعدم الشجار م�ع األ

 الحكام والقضاة لكي یعوجون الحكم فنصیر في شدة بسبب تھورنا. 
o ٦ت�ي۱نجعلھم یعتمدوا على غیر یقینیة الغنى (أن  في غنیاءنكسب األأن  لكن علینا :

 ) ویعتمدوا على اللھ ویستخدموا أموالھم للخیر فیكون لھم ولنا سالم. ۱۷
o الج خطیة داود وجعلھ یعترف بعد توبتھ. ع النبي لطف ناثان فإن 
o االعتم�اد عل�ى  م�نفم�ن الض�روري تغیی�ر فك�رھم  غنی�اءكنا نطلب خالص األ إن ھكذا

االعتم�اد عل�ى الل�ھ بواس��طة لطفن�ا ول�یس تھورن�ا والتش�اجر ألن الج��روح إل�ى  ىالغن�
 تعالج بالزیت والمراھم الروحیة. 

 " حطبا ال تخاصم بحدة الثرثار، وال تجمع على ناره :"- 
ال نخاص�م ثرث�ار كثی�ر الك�الم فی�تكلم ویم�أل ال�دنیا كالم�ا ض�دنا أن  أوصانا ابن س�یراخ

ویكث�ر  وض�ع الحط�ب علیھ�ا فی�زداد اش�تعاال ویكون لسانھ كجمر نار ومخاصمتھ مثل
 سمعتنا عند اللھ والناس.  یسوئمن الكالم وھذا 

  لئال یھان أسالفك ،ا غیر مھذبإنسان" ال تمازح :"- 
o نس��انلھ��ذا الغ��رض تجع��ل اإل نس��انالم��زاح ھ��و الض��حك الغی��ر مھ��ذب فمجالس��ة اإل 

 ا وأجدادنا.نأبویأي  الممازح یسلط لسانھ علینا ویھیننا ویھین أصلنا
o ش��ر فنجم��ع بمجالس��ة  ثی��را ھك��ذا الم��زاح غی��ر المھ��ذب فی��ھألن الش��ر یثم��ر ش��را ك

 المازحین جمر نار في صدرنا فنحترق ونكتوي بھا. 
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   من ابتعد عن الخطیة تائبا، واذك�ر أنن�ا جمیع�ا مس�تحقون (العق�اب" ال تھن 
 -": خطایانا) بسبب

o كان�ت الس�ماء إذا  ،ال نعیر أحدا عل�ى خطی�ة ق�د ت�اب عنھ�اأن  أمرنا یشوع بن سیراخ
 نكون نحن؟ التوبة فكمإلى  بارا ال یحتاجون ۹۹تفرح بخاطئ واحد یتوب أكثر من 

o  ھ�و  ألن�ھاالھانة تعني أننا ندین وعندما ن�دین نأخ�ذ عم�ل الل�ھ ألن�ھ ھ�و وح�ده ال�دیان
 نتضع. أن  وحده الذي بال خطیة فعلینا

o وتوج�د خطای�ا لن�ا  ،سقطنا غدا فقد ال توجد فرصة لنا لنت�وب إن نتذكر أنناأن  وعلینا
 خفیة تستحق العقوبة أكثر من التي نعیِّر أخانا علیھا. 

   سیشیخون أیضاأناسا منا ، فإن ا في شیخوختھإنسان" ال تھن :"- 
االس��تخفاف بالش��یوخ ھ��و ض��یاع المس��تقبل ألنن��ا نكس��ب م��نھم خب��رتھم الس��ابقة لك��ي 

 ،الجیل الجدی�د أكث�ر تق�دما لكن�ھ عن�دما یحم�ل خب�رة الش�یوخ یك�ون حكیم�ا، فإن نتقدم
ی��وم م��ا  ) ألنن��ا ف��ي۱: ٥ت��ي۱)، (۳۲: ۱۹فلھ��ذا نك��رم الش��یوخ حس��ب ق��ول ال��رب (ال

 بھم ھو مكسب لنا وبركة یكافئنا الرب علیھا.  فاالعتناءسنشیخ ونضعف 
  ال تشمت بموت شخص، واذكر أننا حتما سنموت جمیعا " :"- 
o  ألننا ال نعرف ما قلبھ ساعة موتھ.  إنسانال نشمت بموت أن  أیضاأوصانا 
o  نكون مستعدین أم ال. سوأننا سنموت ومن یعلم ھل 
o  سنتقابل مع أسالفنا عند الموت فلماذا نشمت بموت أحد؟!وأننا كلنا 
o  إنسانوعالمة عدم المحبة وحب الذات وتكبر من یشمت بموت  . 
o  .ربما ھو تاب ونحن عندما نموت قد ال تُعطى لنا فرصة للتوبة 
o یتحاشى الموت علیھ السلوك في طریق ربن�ا یس�وع بجھ�اد ص�ارم حت�ى أن  فمن أراد

 .  خرین، ونحكم على أنفسنا بدل الحكم والشماتة في اآلیتالقى بإلھھ عند موتھ
  فإن�ك م�نھم ت�تعلم التأدی�ب ھمأمث�الب�ل الھ�ج ب ،" ال تستخف بكالم الحكماء ،                  

 -": لدى النبالء والخدمة
o ف�ي ال�والئم الت�ي كان�ت تق�ام أو  الحكماء كانوا یعلمون الیھود في مدارس خاصة بھ�م

 ).۷دعى سمعان الفریسي ربنا یسوع (لو  في بعض البیوت مثلما
o فیھ وقاحة وعل�ى العك�س أي  فاالستخفاف بكالم الحكمة نوع من الجھل وعدم التأدب

یعل��و ف��ي مكانت��ھ ب��ین الن��اس وف��ي الع��الم أن  ھم یس��تطیعأمث��الم��ن یھ��تم ب��التعلم ب��ھ وب
 یخدم في قصور النبالء والحكام. 

  وم�نھم تقتن�ي الفھ�م ، آب�ائھمفھ�م تعلم�وا م�ن ،  " ال تتجاھل قول الشیوخ ، 
 -": تجاوب في وقت مالئمأن  وتستطیع
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o  نصحنا ابن سیراخ بعدم تجاھل ق�ول الش�یوخ ألنھ�م تعلم�وا م�ن س�ابقیھم الحكم�ة ف�ي
البریة أو  شیوخ الكھنة من تعرف على الحكمةنف ،في المجال الروحيأو  مجال معین

ألنھم ھ�م ج�الوا مث�ل النح�ل ملتقط�ین رحی�ق م�ن زھ�ور كثی�رة خصوص�ا اب�ن س�یراخ 
 الذي كثرة أسفاره علمتھ. 

o  وم��ن خ��الل تعل��م الحكم��ة نص��یر ح��المین ونج��اوب عل��ى أس��ئلة م��ن یس��ألنا ف��ي الوق��ت
 المالئم. 

  ال تق���ف ف���ي وج���ھ  ، فق���د تحت���رق بن���ار لھیب���ھ " ال توق���د جم���ر الخ���اطئ .
 -": یجعل من كالمك كمینا ضدكأن  لئال یكمن منتظر یثیرك، متغطرس فإنھ

o ع�رف خط�أھم ف�ي جان�ب مع�ین نإذ  نكون حكماء حتى في تعاملنا مع الخطاةأن  ینبغي
 فال نثیر ھذا الجانب فیحرقنا بنار خطأه وكأنھ لھیب نار. 

o  متكب��ر ألن��ھ یثی��ر فین��ا الغض��ب ویتخ��ذ م��ن كالمن��ا فرص��ة الص��طیاد  إنس��انوال نتح��دى
 اء علینا. أخط
  أقرضتھ شیئا احسب أنك قد فقدتھ، فإن " ال تقرض من ھو أقوى :"- 

یرد لنا م�ا ق�د اقترض�ھ وب�ذلك قرضھ ألنھ ال نو أقوى منا في مكانتھ وتسلطھ ال من ھ
عطیھ فرصة للطمع ونحن نخسر م�ا ق�د قرض�ناه ل�ھ وھ�ذا ھب�ة ووزن�ة یحاس�بنا الل�ھ ن

 علیھا. 
   یفيأن  كفلت فاھتم كمن یلتزمفإن  طاقتك،" ال تكفل ما ھو فوق :"- 
o نض�من ش�خص ف�ي مس�توى م�ال ع�الي بكمی�ة أم�وال أكب�ر م�ن أي  ال نكف�لأن  ینبغي

الكفیل ھو الذي یلت�زم أي  لم یسدد المقرض ھذا المال فالذي ضمنھ إن إمكانیاتنا ألنھ
 بسداد ما ھو أعلى من مستواه المادي. 

o  أش�خاص وال أو  مس�ئولین ع�ن ش�يء روح�يوبالتالي من الناحی�ة الروحی�ة ال نك�ون
 نوفیھم في خدمة روحیة وبالتالي نكون مقصرین في خدمتھم. أن  نستطیع

  دعوة ضد قاضي، ألنھ یحكم لھ بسبب مقامھ" ال تقم :"- 
قانون العالم ھو الظلم فال نرفع دعوة ضد مسئول مثل القاضي الذي یحك�م ل�ھ بس�بب 

 ب بحقوقنا وال نسكت. نطالأن  مكانتھ ولیس عدال لكن علینا
 " یس�عى  لئال بثقلھ یھوي بك إلى أس�فل فإن�ھ ، ال تسافر في رحلة مع متھور

 -": ھوى نفسھ فتھلك معھ بجھالتھ في
ومادی�ة  خسارة روحی�ةإلى  متھور فھو بتھوره قد یؤذینا ویؤدي إنسان ال نسافر مع

 لنا بسبب أھواءه الغیر منضبطة وجھلھ فنخسر كثیرا. 
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 " س�فك ال�دم عن�ده ك�ال ف�إن  ، ، وال تس�ر مع�ھ ف�ي القف�ر الغاض�ب ال تح�ارب
 -": ال یوجد معین لك، ھناك یصرعك وحیث ، شيء

حاربن�اه وال ف�إن  حذرنا ابن سیراخ من محاربة الغاضب ألن الغضب یؤدي إلى القت�ل
 .قد یقتلنا بسبب تھوره في الغضبیوجد من یعیننا فإنھ 

  " یستطیع كتمان السر، فإنھ ال حمقال تشاور األ :"- 
o السر وال یكتمھ.  یذیعالغیر حكیم ألنھ أي  حمقال تأخذ مشورة األ 
o نأخ��ذ مش��ورة أب االعت��راف ال��ذي ال یب��یح ب��أي أس��رار ألن أن  ل��ذلك نص��حت الكت��ب

 فعل ھذا.  إن قانون الكنیسة یحكم علیھ بالشلح من رتبتھ
 "   الغریب أمرا سریا، فإنك ال تعلم ما سیبدو منھ أمامال تمارس :"- 

أو  نصحنا ابن سیراخ ب�أن ال نم�ارس أم�ر ف�ي الس�ر ف�ي وج�ود الغری�ب فربم�ا یذیع�ھ
 یسبب لنا كارثة وقد یظن في شيء ال نقصده ویتكلم عنھ بتأكید رغم أنھ خطأ. 

 "   فعساه ال یظھر لك قسوة ،إنسانال تكشف قلبك لكل :"- 
 في أفكار قلبنا ألحد ال نعرفھ جیدا لئال ینقلب ضدنا كعدو شرس. ال نبیح بما 

     
 اإلصحاح التاسع

 ال تغر على الزوجة
 ال تغر على الزوجة التي في حضنك، فتعطیھا مثال شریرا یسئ إلیك " :"- 
 الش�ك ومص�درھا ع�دم نق�اوة أي  الغیرة على الزوج�ة تحم�ل ن�وع م�ن ع�دم الثق�ة بھ�ا

الزوج وتتأذى الزوجة بھذا السلوك بینما تسلك الزوجة في بس�اطة قل�ب فیص�یر  قلب
 نفسھ. إلى  زوجھا عثرة لھا ویعطیھا مثاال شریرا وھو بذلك یسئ

  وقد یغیر الزوج من مواھب زوجتھ ألنھ ال یعتبر أنھما واحد فیس�لك ف�ي غی�رة تظھ�ر
یف��رح أن  ینبغ��يض��دھا دون س��بب لك��ن أو  ف��ي ن��وع م��ن التح��دي والھج��وم علیھ��ا

 بمواھب زوجتھ كأنھا لھ. 
  " لئال تطأ على قوتك ،امرأةإلى  ال تسلم نفسك :"- 
 امرأة غریبة ویكون معھ�ا ف�ي إلى  نفسھ نسانأعطانا ابن سیراخ مثال بأن ال یسلم اإل

 شر یسحب كل قوتھ مثلما عملت دلیلة مع شمشون. 
 لزوجة في وضع التسلط عن�دما وقد یقصد عدم التسلیم الكامل للزوجة حتى ال تكون ا

 تجد زوجھا ضعیف الشخصیة. 
  " لئال تقع في أشراكھا ،ال تلتق بامرأة زانیة :"- 
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 عمل عالقة م�ع الفس�اد ف�ي أو  حذر كثیرا ابن سیراخ من التردد على بیوت الداعرات
 ).۱٤ -۹: ٤۲؛ ۲٦ -۱۳: ۲٥تدلیل (سي

 ۳۱؛ ۲۷: ۲۳؛ ۲۷، ۲٦: ٦(أم أیض�اعل�ى ذل�ك  مث�الكما أك�د س�لیمان ف�ي س�فر األ :
۳.( 
 " ال تطل المقام مع راقصة، لئال تصطاد بحیلھا :"- 

وإن ك�ان اب�ن  ،حذرنا ابن سیراخ م�ن الحی�اة المتس�یبة ودخ�ول أم�اكن فیھ�ا راقص�ات
س��یراخ ح��ذر بع��دم إطال��ة المق��ام م��ع راقص��ة فإن��ھ ینبغ��ي ع��دم المق��ام معھ��ا أص��ال ألن 

 یدخلون في ھذه األماكن. الشیاطین تفتل حباال لإلیقاع بمن 
  " ال تتفرس في عذراء لئال تتعثر، وتسبب لھا ضررا :"- 
 امرأة فذلك یسبب لھا ض�ررا أو  حذرنا ابن سیراخ من النظر بفحص في عذراء أیضا

 ).۲۸: ٥وللناظر إلیھا ضررا أعظم، وھذا ما حذرنا منھ ربنا یسوع في (مت
 ۱: ۳۱ع إلى عذراء (أيال یتطلأن  وكانت ھذه قاعدة روحیة عند أیوب.( 
 داعرات، لئال تفقد میراثكإلى  " ال تسلم نفسك :"- 
  حذر ابن سیراخ م�ن تس�لیم ال�نفس الت�ي ھ�ي مل�ك لل�ھ وح�ده لل�داعرات فیص�یر كم�ن

ال��داعرات ی��ذلوا الرج��ال مثلم��ا عمل��ت دلیل��ة م��ع شمش��ون ف��ي أي  یتعب��د لھ��ن وھ��م
 ).۲۱ -٤: ۱٦(قض

 ت السموات. ونتیجة الخطیة ھي فقدان میراث ملكو 
  " وال تتحول في زوایاھا المقفرة ،ال تسرح بصرك في شوارع المدینة :"- 
 امدن بدون ھ�دف بحث�ا ع�ن الل�ذات وھ�ذفي تحذیر آخر البن سیراخ ھو التجول في ال 

الذي لما تراءى بین المالئكة في السماء وسألھ الل�ھ فق�ال أن�ھ ج�اء م�ن  إبلیسشبھ ی
 ).۷: ۱(أي األرضالتجول في 

 خ�رینفي األماكن المھجورة حتى یتمم خطایاه بعی�دا ع�ن أع�ین اآل نسانیبحث اإل وال 
 ).۱۳: ۳۹ألن أعین اللھ تراه (تك

 ۸یبحث عن ربنا یسوع نور العالم الذي یق�دس العین�ین (ی�وأن  نسانعلى اإل أیضاو :
۱۲  .( 
 ف�إن وال تتفرس في حسناء غریب�ة ،" اصرف نظرك بعیدا عن امرأة جمیلة ،

 -": وبھ تشتعل الشھوة كالنار ،المرأة أغوى كثیرین  حسن
إل�ى  الجمال لیس خطی�ة لك�ن اإلرادة والفك�ر الش�ریر ھ�و ال�ذي یح�ول النظ�ر الم�تمعن

النظ�ر ببس�اطة للك�ل أي  األولى ل�ك والثانی�ة علی�ك ةالنظرأن  خطیة لذلك علمنا اآلباء
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مث��ل ن��ار قاتل��ة  إطال��ة النظ��ر تش��عل الش��ھوات الش��ریرةف��إن  عل��ى الس��واء دون تمیی��ز
 مخربة لروحھ الداخلیة.  نسانلإل
 "  ال تتناول العش�اء م�ع ام�رأة متزوج�ة آلخ�ر، وال تش�ترك معھ�ا ف�ي حف�الت

 -": الھالكإلى  تمیل نفسك إلیھا، وتنزل بروحك لئال بھا خمر،
 :في تحذیر آخر البن سیراخ بخصوص امرأة متزوجة في اآلتي- 
 متزوجة. أو  غریبة ال تتعشى مع امرأةأي  ال تأكل معھا 
  .ال تشترك معھا في حفالت خصوصا لو بھا خمر ألن الخمر یغیب العقل 
 أو  لھ��ذه الزوج��ة وبالت��الي ی��ؤدي ذل��ك إل��ى الھ��الك نس��انوالنتیج��ة ھ��ي می��ل نف��س اإل

الھاوی��ة محمل��ة بأدن��اس الخطی��ة وھ��ي تعتب��ر أكب��ر الخطای��ا ھالك��ا إل��ى  ن��زول ال��روح
 .  نسانلإل
  الصدیق الحدیث ال یساویھ، الصدیق الح�دیثفإن  القدیم،" ال تھجر الصدیق 

 -": اعتقت طاب لك شربھاإذا  ،جدیدة خمرا یشبھ
 اء الحیاة كما قال ابن سیراخ سابقا. والصداقة ھي د 
 نس�انھناك أشخاص صادقوا اللھ مثل موسى النب�ي ال�ذي ك�ان یكل�م الل�ھ كم�ا یكل�م اإل 

 ).۱۱: ۳۳صاحبھ (خر
  ۲۹: ۳العھد الجدید كان صدیق العریس (یوویوحنا المعمدان في.( 
  والص��دیق الق��دیم ش��بھوه اآلب��اء بالعھ��د الق��دیم ال��ذي یعل��ن ع��ن الص��دیق الجدی��د وھ��و

 العھد الجدید. 
 ال تغر من كرامة تقدم لخاطئ، فإنك ال تعلم كیف تكون عاقبتھ " :"- 
 وإدان�ة  نخ�ریال تغر من كرام�ة تق�دم ألي أح�د ألن ھ�ذا یعن�ي ع�دم محب�ة واحتق�ار لآل

 لھم. 
  نھایت�ھ ال یعلمھ��ا أح��د أم��ا  خ��اطئ یأخ�ذ كرام��ة ألن كرامت��ھ وقتی�ة إنس�انوال تغ�ر م��ن

 ودینونتھ قد تكون كبیرة ألنھ استوفى أجره في العالم بالكرامة التي أخذھا. 
 حت�ى مث�وى األم�وات ال یتب�ررونأن  واذكر ،شرار" ال تبتھج بما یسر بھ األ 

:"- 
 ألنھم في الغالب یسرون بالخطیة وأجرة الخطیة موت.  شرارال تبتھج بما یسر بھ األ 
 لم یتوبوا "إن لم تتب�وا ك�ذلك جم�یعكم تھلك�ون"  إن وحتى عندما یموتون ال یتبررون

 ).٥، ۳: ۱۳(لو
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 وإن دن�وت  " تباعد عمن لھ س�لطان عل�ى القت�ل، ف�ال تقل�ق بمخاف�ة الم�وت ،
وتمش�ي  ، تخطو بین فخاخ، اعلم أنك  لئال یقضي على حیاتك تغظھ، فال منھ

 -": للمدینة الرمایة التي أبراج  حول
  قتل الجسد وحذرنا م�ن أي  حذرنا ابن سیراخ من صداقة من لھ سلطان على القتلإذ

 یة. األرضإغاظتھ حتى ال یسرع بالقضاء على حیاتنا 
 الذي ھدفھ إماتة أرواحنا ألن�ھ م�ن الب�دء  إبلیسلكن باألولى نخاف من موت الروح و

ھو ینصب فخاخا للعالم كلھ حتى یقع الع�الم ف�ي  أیضا)، و٤٤: ۸كان قتاال للناس (یو
التص�قنا بربن�ا یس�وع ننج�و م�ن ك�ل ھ�ذه  إن فخاخھ كما رآه ق. أبو مق�ار الكبی�ر لك�ن

كلم�ا  األرضمثل العص�فور م�ن ف�خ الص�یاد فكلم�ا بع�د الط�ائر ع�ن  الفخاخ المنصوبة
 صعب اصطیاده. 

  " ل���یكن ح���دیثك م���ع  ،وتش���اور م���ع الحكم���اء ،ق���یم األقرب���اء م���ا اس���تطعت
 -": وجمیع كالمك فئ شریعة لعلي ،الحكماء

م رتھم الروحی�ة وك�الب�الروحیة فیھا یتب�ادل األص�دقاء خ الصداقة القویة ھي الصداقة
رج��اء  )، وھ��ي الت��ي تعط��ي۲: ۱ھ��ارا ول��یال (م��زالل��ھ عل��ى لس��انھم یلھج��ون فی��ھ ن

 ).۱٦: ۳)، وتعطینا غنى روحي كبیر (كو٤: ۱٥(رو
  " على المائدة اءكجلس برارلیكن األ، :"  -وافتخارك في مخافة الرب 
 لیكونوا على مائدتنا وفي الغالب یكون�وا فق�راء  برارنختار األأن  جعل ابن سیراخ منا

 لكن جعل شرط آخر ھو مخافة الرب. 
 .مبادئ للمائدة منھا :باسیلیوس الكبیر  لذلك وضع ق- 

 قراءة أجزاء من الكتاب المقدس والتلذذ بھا أكثر من الطعام.  .۱
 بالحركة. أو  عدم إحداث صوت عند األكل .۲
 نختار آخر مكان للجلوس.  .۳
أي  حت���ى ال تك���ون خ���رینمنازع���ات ح���ول مك���ان الجل���وس والتن���ازل لآلأي  ف���ض .٤

 منازعة. 
 فإن��ھ حك��یم ألج��ل كالم��ھ. قائ��د الش��عب أم��ا  ، "یثن��ي عل��ى عم��ل أی��دي الص��ناع

 -": الثرثار یخافون منھ في مدینتھ، والمتھور في كالمھ یمقت  الرجل
  عمل. أي  نستغني عنأن  عمل في العالم وال نستطیع إنسانلكل 
  .فالصناع حكمتھم في عمل أیدیھم وقائد الشعب حكمتھ في كالمھ وتعلیمھ 
 من�ھ ألن كث�رة الك�الم ال تخل�و م�ن معص�یة مث�ل:  نس�انالرجل الكثی�ر الك�الم یخ�اف اإل

 االدانة، النمیمة، الغضب والشتیمة. 
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 اإلصحاح العاشر

 القائد الحكیم المتواضع یعلم شعبھ

  " القائد الحكیم یعلم شعبھ، وتدبیر العاقل یكون مرتبا حسنا :"- 
 الذي یكون غیر أما  شعبھكان حكیما فھو یرفع إذا  القائد لھ دور في حیاة شعبھ كبیر

 مستوى ردئ. إلى  عاقل وغیر حكیم یھبط بشعبھ
 ھ ی�لإك�ل المل�وك  ملكت�ھ أغن�ى مملك�ة ف�ي الع�الم وج�اءفسلیمان علَّى شعبھ وصارت م

یس��معوا حكمت��ھ ویعط��وا ل��ھ ھ��دایا مثلم��ا ج��اءت ملك��ة س��بأ وتعجب��ت م��ن حكمت��ھ ل
 ).٥، ٤: ۱۰مل۱(
 س�مع مش�ورة الش�بان وت�رك حكم�ة الش�یوخ  أما القائد الغیر حكیم مث�ل رحبع�ام ال�ذي

أش�ور إل�ى  شمالیة وجنوبیة وفي النھای�ة س�بیت المملك�ة الش�مالیةإلى  فقسم المملكة
 ق.م. ٥۸۷بابل سنة إلى  والجنوبیة ق.م. ۷۲۱سنة 
  ھكذا یربعام عندما أقام عجل في دان وبی�ت إی�ل ح�رم الش�عب م�ن عب�ادة الل�ھ وأدخ�ل

 ھالك مملكتھ وسبیھا. عبادة األوثان التي كانت سبب 
 جمی��ع س��كان المدین��ة م��رآة  ، " كم��ا یس��لك قائ��د الش��عب ھك��ذا یس��لك وزراؤه

 -": حاكمھا
  ت��أثیر القائ��د عل��ى وزراءه كم��ا عل��ى ش��عبھ ل��ھ عم��ل كبی��ر وم��ن خ��الل س��لوك الش��عب

 والوزراء یُعرف سلوك الملك. 
 للك�ل یمد یده عل�ى مس�یح ال�رب رغ�م وقوع�ھ م�رتین ف�ي ی�ده ف�أعطى أن  داود رفض

ال�نفس وك�ان ف�ي مغ�ارة ع�دالم كأن�ھ  شعبھ درس�ا ف�ي الص�بر وض�بطأو  سواء جیشھ
كاھن یقدم ذبیح�ة الوداع�ة واالتض�اع حت�ى غل�ب بھم�ا ك�ل شراس�ة ومش�ورة ش�ریرة 

 مقدمة لھ. 
 الملك الغیر منضبط یدمر شعبھ، لك�ن بحكم�ة حكامھ�ا تص�یر مدین�ة ص�الحة" 

 ": للسكن
ت في سلوكھ كما أعطى داود مث�اال للمل�ك المنض�بط أعطى شاول مثاال للملك الغیر ثاب

 ).۷، ٦: ۲٤صم۱الذي علم شعبھ ضبط النفس وعدم االنتقام فكان لھ خیرا جزیال (
  المناس��ب ف��ي الوق��ت نس��انوھ��و یق��یم علیھ��ا اإل ،ف��ي ی��د ال��رب األرض"مل��ك 

 -": المناسب
  .عندما یكون الشعب تقي محب للھ یقیم لھم ملك تقي محب للخیر واللھ 
  .لكن عندما یفسد الشعب یؤدبھم اللھ بإقامة ملك شریر یؤدي إلى ھالك مملكتھ 
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  مثلما عمل بیلشاصر وشرب الخم�ر ف�ي أوان�ي بی�ت ال�رب ول�م ی�تعلم م�ن نبوخذنص�ر
س��نوات واغت��ر ب��أن مدینت��ھ لھ��ا أس��وار عریض��ة  ۷فق��د عقل��ھ بكبریائ��ھ لم��دة إذ  ج��ده

ذل�ك دخ�ل ك�ورش واق�تحم باب�ل ومرتفعة ال یقدر عدو عل�ى اقتحامھ�ا وھ�و ف�ي وس�ط 
الل��ھ أحص��ى مملكت��ھ أن  وانتھ��ت مملكت��ھ وح��ذره الل��ھ بالی��د الت��ي كتب��ت عل��ى الح��ائط

 فوجده ناقصا. 
  .وتعبیر ید الرب في الكتاب المقدس یعبر عن ربنا یسوع أقنوم الكلمة 
 ویھب مجده لشخص الكاتب ،في ید الرب نسان" نجاح اإل :"- 

 ،نس�انی�د ال�رب ربن�ا یس�وع ول�یس لش�يء ف�ي اإلأو  س�ببھ ھ�و الل�ھ نس�انالنجاح لإل
المس��ئول ع��ن المدین��ة مثلم��ا ك��ان ألفس��س كات��ب ھ��و ال��ذي أي  ویعط��ي مج��ده للكات��ب

 ).۲۳: ۱۹ثورة دیمتریوس صائغ الفضة في (أعأخمد 
  اإلھان�ة أعم�ال" ال تحنق على جارك ألي ضرر سببھ، وال تمارس شیئا م�ن 

:"- 
 على الجار حتى لو سبب لنا ضررا وال نم�ارس ض�دهصانا ابن سیراخ بعدم الحنق أو 

 ).۱۸، ۱۷: ۱٦عمل فیھ إھانة (الأي 
 یحارب�ھ أن  أھان نابال داود ورجالھ وكان داود قد حنق علیھ بس�بب فعل�ھ ھ�ذا ون�وى

م��ع رجال��ھ لك��ن أبیجای��ل امرأت��ھ عن��دما تص��رفت بحكم��ة حقن��ت ال��دماء فباركھ��ا داود 
 ).۳۳: ۲٥صم۱(
 لرب والناس، والظلم عند كلیھما أمر فاضح" التشامخ ممقوت عند ا :"- 

الكبریاء ھو أم جمیع الرذائل عند اللھ والناس وسبب الظلم وبھ سقطت الممال�ك مث�ل 
ق.م. والیون�ان  ٥۳۱ق.م. وف�ارس  ٥۳۹ س�نة ق.م. وباب�ل ٦۱۲سقوط أشور س�نة 

 ق.م. ٥۲۳
 "أمة، بسبب الظلم والغطرسة والمالإلى  ینتقل الملك من أمة :"- 

تعاقبت إمبراطوریات في الشرق األدنى ف�ي زم�ن العھ�د الق�دیم وك�ل ھ�ذا س�ببھ الظل�م 
الیون��ان ث��م إل��ى  ف��ارسإل��ى  باب��لإل��ى  والكبری��اء وح��ب الم��ال والطم��ع فم��ن أش��ور

 الرومان وسقطوا جمیعھم بسبب الكبریاء والظلم والطمع. 
 ؤه؟ فإنھ حتى أثناء حیاتھ تنتن أحشا " كیف یتكبر من ھو تراب ورماد :"- 
 ال��ذي ھ��و ت��راب ورم��اد، فالكبری��اء ھ��و أم  نس��انیتعج��ب اب��ن س��یراخ كی��ف یتكب��ر اإل

لیس ل�ھ  نسانلیس لھ حجة في سقوطھ فاإل إبلیسوإن كان  إبلیسالخطایا وبھ سقط 
 حجة في كبریائھ. 
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 ��یتأم��ل داخل��ھ ویبع��د األم��ور الخارجی��ة الش��ھوانیة فھ��و حت��ى وھ��و أن  نس��اناإل ىفعل
 !! الحیاة أحشاؤه قد تنتن بسبب المرض فكم یكون بعد الموتمازال بعد في 

  فعالج الكبریاء ھو التواضع وتذُكر أننا تراب ورماد ونص�لح داخلن�ا ونحاس�ب أنفس�نا
 ونروي داخلنا بماء الحیاة وعمل الروح القدس فینا. 

 أص�ل إبلیسالبع�د عن�ھ ھ�و كبری�اء واتح�اد ب�أم�ا  باالتض�اع فباالتحاد بالل�ھ نع�ود الی�ھ 
 الكبریاء. 

 ��ح��ین یم��وت الی��وم غ��دا یم��وت،  كطبی��ب، ومل��ر ال" الم��رض الم��زمن یحی
  -:" دیرث الدبیب والوحوش والدو نسانإلا
 یحی�ر  نس�انال�ذي یس�تمر فت�رة طویل�ة وق�د یك�ون ط�وال حی�اة اإلأي  المرض الم�زمن

 الطبیب في عالجھ ھكذا الكبریاء من الخطایا األمھات فاقتالعھ صعب. 
 المل��ك فإن��ھ ق��د یم��وت ف��ي الغ��د فلم��اذا یتكب��ر إل��ى  حت��ى ل��و وص��ل نس��انوإن ك��ان اإل

 ؟!! نساناإل
 تركتھ التي یورثھا ھي جسده الذي ترثھ الوحوش والدببة تأكلھ والدود، ھذا  نساناإل

یس�تفید من�ھ  يیترك می�راث س�ماوي واتض�اع حقیق�أن  نسانأفضل ما یورثھ فعلى اإل
ي تفوح كالبخور فیش�تمھا الن�اس ویتع�زون بھ�ا األجیال بسیرتھ النقیة المتواضعة الت

 ویتكلمون علیھا كأغنیة لھم. 
 ارتداده عن الرب، ألن قلبھ ینسحب عن خالقھ نسان" بدء كبریاء اإل :"- 
 ع��ن  نس��انخطی�ة عادی��ة ألن أساس�ھ ھ��و انس�حاب اإلأو  الكبری�اء ل��یس م�رض ع��ادي

یبع��د ع��ن  نس��انوص��ایا الل��ھ وع��ن ح��ب الل��ھ وع��ن االلت��زام باألمان��ة تجاھ��ھ، فقل��ب اإل
 مشاعر حب اللھ فیموت بالكبریاء. 

  فحركة الكبریاء األولى ھي االرتداد عن اللھ والبعد عنھ وحركة التوب�ة ھ�ي االتض�اع
 والقرب منھ. 

 ھو خطیة، ومن تمس�ك ب�ھ یف�یض رجاس�ة ول�ذلك  نسان" ألن بدء كبریاء اإل
 -": ویدمرھم تماما ،الرب بالمتكبرین محنا فائقة ینزل

ھ��ي  عك��ر یجعل��ھ یف��یض برجاس��ات كثی��رة مث��ل نھ��ر نس��انالكبری��اء عن��دما یمس��ك باإل
فروع نھر الكبریاء والنتیجة عقوبات ومحن شدیدة من الرب حتى یدمر عل�و كبری�اء 

ف��ي ب��رج باب��ل وبلب��ل ألس��نتھم لمحاول��ة التح��دي لل��ھ حت��ى مثلم��ا عم��ل ق��دیما  نس��اناإل
فس��قطوا وتفرق��وا ف��ي ك��ل وج��ھ  إیم��انعن��دما یك��ون طوف��ان م��رة ثانی��ة یكون��ون ف��ي 

 وباد الكبریاء مثل حبات التراب.  األرض،
 " یدمر الرب عروش السالطین، ویجلس الودعاء مكانھم :"- 
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  الذي ھو مخترع الكبریاء ون�زل ع�ن عرش�ھ ف�ي الس�ماء وج�اء ربن�ا  إبلیسلقد تدمر
 .  اإللھیةكان ھذا قمة االتضاع والحكمة  نسانیسوع باالتضاع وتجسد لیفدي اإل

 ك��م م��ن ع��روش للس��الطین والمل��وك دمرھ��ا الكبری��اء وجل��س علیھ��ا المتواض��عین! 
 حتى تأدب. سنوات  ۷نبوخذنصر عندما اغتر اختل عقلھ وكان مع الحیوانات لمدة 

  ولم یعطي مجدا لل�ھ إنسانھیرودس أنتیباس عندما صاح الشعب: ھذا صوت إلھ ال ،
د في الحال (أع  ).۲۳: ۱۲قتلھ مالك الرب فدوَّ

  ملك نینوى لما أتاه یونان ترك عرشھ ولبس مسوحا وأجبر الن�اس م�ن الرض�ع حت�ى
ینزلھ على أن  معفندم اللھ عن الشر الذي كان مز أیضااألشیب على الصوم والبھائم 

 نینوى. 
 " ویغرس المتواضعین مكانھمممیقتلع الرب جذور األ ، :"- 

المتكبرة م�ن ج�ذرھا ویغ�رس المتواض�عین مك�انھم مثلم�ا ح�دث م�ع  ممیقتلع الرب األ
مث�ل األم�وریین والف�رزیین والجرجاش�یین  ۷الكنعانی�ة الـ�ـ  مماقتلع الرب األإذ  یشوع

ق.م.  ۷۲۱وغیرھم وغرس إس�رائیل مك�انھم ولم�ا اغت�ر إس�رائیل س�باھم م�رة س�نة 
تواض���عوا إل���ى أن  س���نة ۷۰باب���ل إل���ى  ق.م. ٥۸۷للمملك���ة الش���مالیة وم���رة س���نة 

 فأرجعھم. 
 " بعض��ھا . یزع��زع  األرضأس��س إل��ى  ، ویبی��دھا م��میقل��ب ال��رب بل��دان األ

ذك�رھم. ل�م یخل�ق الكبری�اء ألج�ل الن�اس،  األرضویزی�ل م�ن  سكانھا،  ویبید
 -": موالید النساء  وال حدة الغضب ألجل

 المتكبر فینتھي ذكراه بموتھ. أما  المتواضع نسانیدوم ذكر اإل 
 ف�ال  ،كأنھا لم تك�ن األرضھا اللھ ویبیدھا من على وجھ عالمتكبرة یزعز مموھكذا األ

 یعود أحد یذكرھا. 
 إبلیسلكن دخیل علیھ من  نسانإن الكبریاء والغضب لیس ألجل اإل  . 
 "  ن�وع م�ن نس�ل مك�رم؟ ھ�ؤالء أي  .نس�اننوع م�ن نس�ل مك�رم؟ نس�ل اإلأي

نس��ل ال یُك��َرم؟ أي  .نس��اننس��ل ال یُك��َرم؟ نس��ل اإلأي  یخ��افون ال��رب. ال��ذین
 -": الوصایا المتعدون على

  نس�ل ُمك�َرم ونس�ل غی�ر  ،نس�انأنس�ال اإلأو  ن�وعین م�ن الن�اسفرق ابن سیراخ ب�ین
ُمكَرم، واستخدم أسلوب السؤال ثم اإلجابة (وھو م�ا یع�رف عن�د الفالس�فة الھیلینی�ین 

   زم).یبأسلوب الكاتش هفي عصر
  .الكرامة لیست في المال وال السلطة وال عظمة ھذا العالم بل في تنفیذ وصایا اللھ 
 عن اللھ وعن وصایاه وبالتالي عنھ شخصیا.  عدم الكرامة في البعد 
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 "  یكرم الرئیس بین األخوة، وخائفو الرب یكرمون ف�ي عینی�ھ. مخاف�ة ال�رب
العن��ف والكبری��اء ففیھم��ا فق��دانھا. الغن��ي والوق��ور ، أم��ا طل��ب الس��لطة  تتق��دم

 -": فخرھم ھو مخافة الرب ،المساواة والفقیر على قُدم
  .قدم ابن سیراخ مقارنات بین العالم وبین خائفي الرب 
 ف�ي أي  عند أھل العالم یُكَرم لكن خائفي الرب یكونون في عینیھ فالرئیس بین األخوة

 عیني الرب. 
 نس��انالتس��لط بالكبری��اء والعن��ف یفق��د اإلأم��ا  مخاف��ة ال��رب تعط��ي س��لطان وس��لطة 

 الكرامة. 
  لكن فخر كل منھم ھو مخافة الرب.  نمتساووالغني والوقور والفقیر 
  اإلنجی�للكن طوبى لمن یختار الفق�ر االختی�اري كم�ا نف�ذ اآلب�اء (آب�اء البری�ة) وص�یة 

 بالمخافة.  أغنیاءوعاشوھا كفقراء وھم  إیمانب
 " ال تظھر حكمتك عند القیام بعملك، وال تتعاظم في وقت شدتك :"- 
 م ال�تعظم وق�ت الش�دة ب�ل ھ�و وق�ت ن�د القی�ام ب�أي عم�ل فض�یلة وع�دإخفاء الحكم�ة ع

 للتوبة والتذلل ھو أمر عظیم. 
 البسیطة في الحذر من الشھوات وغلبتھا تؤدي إلى ملكوت السموات.  عمالفإن األ 
 " أفض��ل مم��ن یتف��اخر، لكن��ھ ف��ي حاج��ة إل��ى  ،ال��ذي یعم��ل وھ��و یمل��ك الكثی��ر

 -": الخبز
 غن�ي ویمل�ك الكثی�ر أفض�ل م�ن  نس�انھنا دعوة من ابن سیراخ للعمل حتى لو كان اإل

 -والعمل ضروري لآلتي: ،الذي یفتخر كذبا وھو في حاجة إلى الخبز نساناإل
 ).۱٥: ۲وأوصاه بالعمل في جنة عدن (تك نسانخلق اللھ اإلإذ  إلھیةھو وصیة  .۱
 یساعد على صنع الخیر فیكون ھناك توازن بین الفقیر والغني.  .۲
 ).۱۰ :۳تس۲، ۱۰: ۱۰من ال یعمل ال یأكل (مت .۳
 العمل یساعد على النشاط . .٤
 ).۲۷: ٦نعمل ألجل الطعام الباقي للحیاة األبدیة (یو .٥
 ).۳٥: ۲٥، مت۲۸: ٤یساعد العمل على مساعدة الفقیر والمحتاج (أف .٦
، ۳٥، ٤: ۲۰ھن��اك عقوب��ة لم��ن ال یعم��ل ویس��اعد الض��عفاء ویخ��دم الغری��ب (أع .۷

 ).٤٦ -٤۱: ۲٥مت
 " د نفسك بالتواضع  -": ا من الكرامة قدر استحقاقھاواعطھ ،یا بني مّجِ

في التواضع لكن لیس ف�ي التواض�ع المنح�ل ال�ذي  نسانمجد اإلأن  یعطي ابن سیراخ
اعرف مقدار أي  یؤدي إلى صغر النفس لھذا یقول أعط لنفسك كرامة قدر استحقاقھا
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أق�ل ألن ھ�ذا ھ�و االتض�اع: أو  نفسك عل�ى ق�در م�ا تس�تحق اعطھ�ا كرام�ة ل�یس أزی�د
 لنفسھ.  ساننمعرفة اإل

 "  ا أھ�ان حیات�ھإنس�ان؟ وم�ن یك�رم  نفس�ھإل�ى  ا یخط�ئإنس�انمن ال�ذي یب�رر 
:"  -؟

ألجل�ھ لھ�ذا ق�ال س�لیمان:  نس�انتبریر الخاطئ وإكرام المخطئ فیھ عدم عدل ی�دان اإل
 .  "مبرر المذنب ومذنب البرئ كالھما مكرھة عند الرب"
 " ویكرم الغني ألجل غناه ،یكرم الفقیر ألجل معرفتھ :"- 

یكرم الفقیر النفس ألجل معرفتھ باللھ ولكن الناس تكرم الغني ألجل غن�اه وطبع�ا ھ�ذا 
 لیس من الحكمة. 

 "  وھ�و  إنس�انغن�ى؟ وإن أھ�ین  وھو في فقر، فك�م وھ�و ف�ي إنسانأكرم إذا
 -": فباألكثر وھو في فقر ،في غنى

اإلك��رام ألج��ل مخاف��ة ال��رب ول��یس ألج��ل الغن��ى ھ��و الحكم��ة الت��ي یق��دمھا اب��ن س��یراخ 
فالفقر لیس عیبا بل ربما یكون الفقیر غني ف�ي تق�واه والغن�ى ل�یس عیب�ا لك�ن العی�ب 

 في عدم تقواه. 
     

 الحادي عشر اإلصحاح
 المتواضع ترفع رأسھ نسانحكمة اإل

 " المتواضع ترفع رأسھ، وكرسیھ سیكون بین العظماء نسانحكمة اإل :"- 
  .الحكمة دائما مع المتواضع وال تكون مع المتكبرین لذلك كرسیھ بین العظماء 
  لك�ن المتكب�ر یفق��د مكانت�ھ ب��ین العظم�اء ل��ذلك قال�ت وال��دة اإلل�ھ ف��ي تس�بحتھا: "أن��زل

الكراس��ي ھ��م  األع��زاء ع��ن الكراس��ي ورف��ع المتض��عین"، واألع��زاء ال��ذین نزل��وا ع��ن
والیھ��ود والفالس��فة الیون��انیین ألنھ��م افتك��روا أنھ��م ش��يء  إبل��یسالمتكب��رین وأولھ��م 

 الوقتیة الخارجیة. ن وذھبت حكمتھم الزائفة وعظمتھم عظیم فذھبوا مع الزم
 ولیس ف�ي  نسانفالعظمة الحقیقیة في الداخل حیث المسیح جالس بالنعمة في قلب اإل

، لھ�ذا ج�اء عظم�اء یكتس�بوا الحكم�ة م�ن آب�اء ش�یھیت غنى العالم ومظاھره الخداعة
مثل أرسانیوس معلم أوالد الملوك (أركادیوس وأنوریوس) ومثل الملوك مكسیموس 
ودومادیوس وغیرھم، ھذه التي لم یتعلموھا من العظمة التي كانوا فیھا بل في الفقر 

 الذي صاروا فیھ في حیاة البراري. 
 "  ،لمنظره نسانوال تنفر من اإلال تمدح الرجل لجمال منظره :"- 
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  ألنھ معطى من اللھ لكنھ یك�ون أحیان�ا مص�در  لالفتخارالجمال ھبة من اللھ لكنھ لیس
لجمال شكلھ، فق�د قی�ل ع�ن ش�اول  نسانیشتھون اإلأو  الذین یحبون خرینمتاعب لآل

) لك�ن ۲: ۹صم۱فوق أطول من كل الشعب" (إلى  أول ملوك إسرائیل "كان من كتفھ
 ).۷: ۱٦صم۱اللھ عنھ عندما خالفھ (شاول) كثیرا "ألني قد رفضتھ" (قال 
 متكبرة فتتع�ب زوجھ�اما إ ھيإذ  وأحیانا الزوجة الجمیلة تكون سبب متاعب لزوجھا 

یطمع فیھا الناس فتكون حذرة جدا بشكل مفرط ویكون ذل�ك قی�دا لحریتھ�ا وحری�ة أو 
 أسرتھا. 

 " ��ن ثمرھ��ا ھ��و األول ب��ین األم��ور النحل��ة ص��غیرة ف��ي الخالئ��ق الط��ائرة، ولك
 -": الحلوة

 فھ�ي أفض�ل وإن كان�ت  نس�انعندما نق�ارن النحل�ة بالحش�رات الط�ائرة الت�ي ت�ؤذي اإل
رغ�م بش�اعة  نس�انلكنھ�ا تعط�ي البش�ریة العس�ل المفی�د ج�دا لص�حة اإل نس�انتلدغ اإل

 منظر النحلة. 
  .لذا ال ننظر للجمال الخارجي بل الداخلي ھو الذي یمدح 
  فداود الصغیر جدا ألنھ جمالھ داخلیا وإن كان جمیل خارجی�ا لكن�ھ مث�ل ُدمی�ة بالنس�بة

لھ��ذا الب��رج المس��مى جلی��ات فق��د غلب��ھ بق��وة الل��ھ ل��یس بس��یف وال رم��ح لك��ن بحص��اة 
 صغیرة فلھذا نھتم بالداخل أفضل من المظاھر المخادعة التي ال تدوم. 

 " ف�إن  ، ي الی�وم ال�ذي تَُمَج�د فی�ھ، وال تعظم نفسك ف ال تفتخر بثیابك الرائعة
 -": الرب عجیبة وأفعالھ خفیة عن البشر أعمال

 خریننصحنا ابن سیراخ بعدم االفتخار بالثیاب الرائعة وال بالعظمة حتى لو مجدنا اآل 
 ،ینب�ت الی�وم ویط�رح غ�دا ف�ي التن�ور ألن كل مجد العالم یفنى مثل زھر العش�ب ال�ذي

الطبیعة تعلمنا كم جمال رونق س�نابل القم�ح الذھبی�ة الت�ي ف�ي بھائھ�ا أفض�ل م�ن فإن 
جمال ذھب سلیمان في مج�ده لكنھ�ا ال ت�دوم وزھ�ور لھ�ا روائ�ح وأل�وان عط�رة دلی�ل 

 .  أیضاعلى عظمة اللھ خالقھا لكنھا ال تدوم 
 ��ومملكت��ھ وجمالھ��ا ال تنق��رض، ھ��ذا ھ��و  زولفاالفتخ��ار ھ��و ب��الرب ال��ذي جمال��ھ ال ی

 ي كالعث!! األرضشيء أرضي یُحسب أي  لجمال الحقیقي لو قورن بجمالا
 " ولك�ن ال�ذي ل�م یك�ن ف�ي الحس�بان  ، كثیر من الطغاة یجلسون عل�ى الت�راب

إل�ى  كثیر من الحك�ام یلحقھ�م أش�د الھ�وان، والممج�دون یس�لمون یلبس تاج.
 -":آخرینأیدي 

 الھ��وان ألج��ل تعل��یم الل��ھ یكب��ر م��ن نفس��ھ ویعظمھ��ا یلح��ق ب��ھ أن  دائم��ا ال��ذي یح��اول
سنوات یأك�ل م�ع  ۷باالتضاع، فعندما تكبر نبوخذنصر وقال أنھ بقوتھ عمل بابل نزل 
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وھی�رودس أنتیب�اس عن�دما تكب�ر عن�دما ل�بس الحل�ة الملكی�ة  ،تغیر عقلھإذ  الوحوش
ھو لم یعطي المجد لل�ھ ض�ربھ م�الك ال�رب إذ و إنسانوقال الشعب: ھذا صوت إلھ ال 

د في الح  ).۲۳، ۲۲: ۱۲ال (أعفدوَّ
 اللھ اختار داود ابن یسى قص�یر القام�ة الفت�ى الراع�ي أن  كان یظن من وعلى العكس

   ؟لیكون ملك إسرائیل وحسب قلب اللھوھو ضعیف البنیة وأشقر مع حالوة العینین 
 الطف��ل یوش��یا ال��ذي حك��م یھ��وذا یص��بح المل��ك الق��دیس ال��ذي رم��م أن  م��ن ك��ان یظ��نو

 ؟األوثان من كل إسرائیلاد عبادة الھیكل وأب
 " ال تج�اوب قب�ل بل افھم أوال بعد ذلك احكم ، تفحص الحالةأن  ال تدن قبل . 

 -": وال تقاطع متكلما أثناء حدیثھ ،تسمعأن 
 التسرع في الحكم قبل الفحص جیدا والفھم یجعلنا نحكم حكما ظالما. أو  سرعة 
  ا ی��تكلم أثن��اء حدیث��ھ ث��م بع��د ذل��ك ج��اوب إنس��انوعن��دما تُس��أل اس��مع جی��دا وال تق��اطع

 .  أیضافتكون قد سمعت جیدا وفحصت جیدا وفھمت جیدا فتجاوب جیدا 
 " ال تجادل في أمر ال یخصك، وال تجلس مع الخط�اة عن�د حكمھ�م ف�ي قض�یة 

:"- 
 ال نضیع وقتنا في أمرین :- 

 حتى بمعرفة. أو  أمور ال تخصنا لنتجنب ضیاع الوقت واالدانة دون معرفة .۱
 مجالسة القضاة الظالمین والریاء لمجاملتھم.  .۲
 " أكث��رت منھ��ا، ال تس��تمر ، ف��إن ی��ا بن��ي ال ت��دع عمل��ك یتض��من أم��ورا كثی��رة

 -": تقدمت فیھا فإنك ال تدركھا، وال تنجو بالھرب إن حتى عقاب، بدون
إذ  االنشغال بكثرة االنجازات یجعلنا نخطئ حتى وإن تقدمنا فیھا ال ننجوا م�ن عقوب�ة

ة اإلنج�ازات ال والنجاة من كث�ر ،ندرك كل شيءأن  نخطئ عفوا ألننا ال نستطیع حتما
اللھ والخلوة معھ حتى ال نضیع عمرن�ا بعی�دا ع�ن إلى  منھا لكن بالھرب تأتي بالھرب

األمان��ة ف��ي القلی��ل خی��ر م��ن عم��ل أم��ور كثی��رة م��ع ع��دم االلت��زام  أیض��اال��ذي أحبن��ا، و
 ).۲۱: ۲٥الكامل (مت

 "  یعمل ویعمل ویستمر یعمل، ولكنھ یزداد فقرا إنسانرب :"- 
العك�س إلى  كثرة العمل واالستمرار فیھ مدة طویلة بھدف الغنى المادي حتما سیؤدي

ش��يء لك��ن عم��ل معق��ول وقض��اء وق��ت إل��ى  تعت��ل دون الوص��ول نس��انألن ص��حة اإل
معقول مناسب مع برك�ة م�ن الل�ھ أفض�ل م�ن العم�ل ط�وال الی�وم والمحص�لة ض�عیفة، 

 مال یضیع منھ سریعا.  نسانكسب اإل إن تىوح
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 " تنقصھ القوة ویزداد فقرا، لكن عین�ي  ،یوجد آخر كسول ویحتاج إلى عون
 -": تنظران إلیھ لخیره، ویعید خیره من حالھ الوضیع  الرب

الكسول الضعیف یحتاج إلى من یسنده ویقویھ وقد یزداد فقرا لك�ن الل�ھ یعم�ل لخی�ره 
 التي ال یعبر عنھا.  نسانالسمو لمحبة اللھ لإلإلى  الوضیعةوینقلھ من حالتھ 

 " یندھش بھذا الكثیرون ،یرفع رأسھ :"- 
ال یعتد بھ الكثیرون لك�ن یعطی�ھ الل�ھ ق�وة فیرف�ع رأس�ھ وینبھ�ر كثی�رون  إنسانیوجد 

 بالقوة التي أعطیت لھ من الرب رغم ضعفھ. 
 "  عند الربالخیر والشر، الحیاة والموت، والفقر والغنى من :"- 
  .الخیر ھو من اللھ لكن لیس الشر 
  عل�ى نفس�ھ م�ن مخالف�ة الوص�یة لكن�ھ  نس�انجلب�ھ اإل أیض�االشر قد یعني األل�م وھ�ذا

 مدى خطأه وكعقوبة لھ كما قال ق.أغسطینوس.  نسانیسمح بھ اللھ حتى یعرف اإل
 الل��ھ  أیض��او ،یأخ��ذھا فیك��ون الم��وت أیض��االل��ھ خل��ق الحی��اة وھ��و یمتلكھ��ا ف��ي ذات��ھ و

عن�دما خ�الف وص�یتھ وقب�ل المخالف�ة كم�ا أوص�اه أن�ھ  نس�انأعطى الموت كعقوب�ة لإل
 یوم یأكل من شجرة معرفة الخیر والشر موتا یموت. 

 یعطي الجمیع بالتساوي لكن ھناك من یكون ل�ھ نعمت�ھ إذ  الفقر والغنى من عند الرب
 في الحفاظ على غناه وآخر یبدد ثروتھ كما فعل االبن الضال فصار فقیرا. 

 یة تتح��د بالجس��د فت��رة نس��انیة وال��روح اإلنس��انالغن��ى ف��ي العق��ل والعق��ل ف��ي ال��روح اإل
حس��نة عق��ل م��ن أفك��ار ع��اقال یس��مع م��ا یملی��ھ ال نس��انك��ان اإلف��إن  یةاألرض��الحی��اة 

 فیكون غنیا. ویرفض السیئة
 " األبدإلى  ورضاه یجلب ازدھارا ،عطیة اللھ تبقى مع األتقیاء :"- 
 فیھا مثل أصحاب الوزنات، ھك�ذا  یبقي على عطیة اللھ ویثمر، دائما التقي یخاف اللھ

 التقي.  نساناإل
  وقد یجرب التقي بسحب اللھ لخیراتھ لیمتحنھ فیجده یتألأل مثل أیوب فیعطیھ أضعاف

 ما كان علیھ. 
 "  وھ�ذا ھ�و نص�یب مكافأت�ھ یغتني بسبب اھتمامھ واقتصاده إنسانیوجد ، . 

واآلن سأقتسم خیراتي، وھو ال یعلم كم یمض�ي  ،قد وجدت الراحة یقول نحی
 -": خرینذلك لآل من الزمن ویترك

  .الغني الذي یغتني باقتصاده فغناه مكافأة عملھ واقتصاده 
 ۱۲الراحة والغنى سیوفرھم الغنى فھو مثل الغني الغبي في (ل�وأن  لكن عندما یظن :

) الذي أراد توسیع مخازنھ وأن لھ سنین كثیرة ف�ي المس�تقبل سیس�عد فیھ�ا ۲۰ -۱٦
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م تؤخ�ذ نفس�ك من�ك وفع�ال ج�اءه ص�وت الل�ھ: الی�و ،بغناه ونس�ى أن�ھ س�یترك ك�ل ھ�ذا
 فالذي أعددتھ لمن یكون؟ وھنا خطورة االعتماد في المستقبل على الغن�ى دون النظ�ر

مش�اركتھ مال�ھ للفق�راء والمحت�اجین ال�ذین ھ�م حم�الین إل�ى  األبدی�ة ودون النظ�رإلى 
 السماء. األرض إلى للثروة وناقلین لھا من 

 " أثبت على عھدك واھتم بھ، وابلغ الشیخوخة في عملك :"- 
أو  اعتماده على اللھ ولیس على نفسھأو  مع اللھ نسانعھد اإلأي  الثبات على العھد

شخص ما مع االلتزام بالعمل حتى الشیخوخة ألن ذلك یس�اعد المحت�اجین والض�عفاء 
 ).۳٥، ٤: ۲۰(أع
 "  فإن�ھ ھ�ین  ،الخاطئ، بل ث�ق ب�الرب، وث�ابر ف�ي عمل�ك أعمالال تتعجب من

فقی��ر ف��ي الح��ال بغت��ة، برك��ة ال��رب ف��ي مكاف��أة یغن��ي الأن  ال��رب ف��ي عین��ي
؟  حاج�ة ل�يأي  ، ال تق�ل یجع�ل الل�ھ بركت�ھ تزدھ�ر التقي وفي لحظة نساناإل

أي  تق��ل أن��ا مس��تقل، م��ن اآلن فص��اعدا ال وأی��ة خی��رات تحص��ل ل��ي مس��تقبال؟
": سوء سیصیبني  -؟

 یغني الفقیر في لحظة ویجعل بركتھ مزدھرة. أن  اللھ قادرأن  بین ابن سیراخ 
 ف�إن  یعتمد على نفسھ لكن ال یستقل ع�ن الل�ھ ویعت�زل الل�ھ والن�اسأن  نسانوجید لإل

 ق�ال ال�رب "ب�دوني ال تق�درواإذ  الھالك والغرور والتش�امخإلى  ھذا یضره ویؤدي بھ
 ).٥: ۱٥تفعلوا شیئا" (یوأن 
 "  یوم البالیا ال تذكر الخیراتفي یوم الخیرات، تنسى البالیا، وفي :"- 

دعان��ا اب��ن س��یراخ لالت��زان، فف��ي وق��ت الخی��ر ال ننس��ى البالی��ا والتج��ارب حت��ى نك��ون 
متزنین، وفي وقت التجارب والبالیا ال ننسى خیرات اللھ علینا كم�ا فع�ل أی�وب فوج�د 

 رجاء وعدم یأس. 
 " ة ی��وم موت��ھ حس��ب طرق��ھ، س��اع نس��انیك��افئ اإلأن  فإن��ھ ھ��ین عن��د ال��رب

 نس��انینس��ى الرفاھی��ة وعن��د نھای��ة حی��اة اإل نس��انالقاس��یة تجع��ل اإل المعامل��ة
 -": ھأعمالتنكشف 

 افتراض�ا  -تس�رع الل�ھ  إن ھ لكن�ھ ینتظ�ر توبت�ھ لك�نأعمال�حسب  نساناللھ یجازي اإل
 ھ. أماما بال لوم إنسانعلى طرقھ القاسیة فإنھ ال یجد  نسانوحاسب اإل -مثلنا 

  عل�ى حقیقتھ�ا بع�د موت�ھ خی�را  نس�اناإل أعم�اللكن الل�ھ یعط�ي وقت�ا للتوب�ة ولظھ�ور
 كانت أم شرا. 

 " سیُعَرف في أبنائھ نسانال تعتبر أحد سعیدا قبل موتھ، واإل :"- 
  .عدم اعتبار أحد سعیدا تعني مدیحھ وتطویبھ 
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 أي ال تطوب أحدا قبل موتھ، لماذا ؟ 
 ألنك ال تكافئ منھ عندما تمدحھ.  .۱
 یكون ھدفك سامي في غیر تملق.  .۲
ش�يء قب�ل أي  قبل موتھ وتتغیر حالت�ھ وتص�بح س�یئة فم�ن یض�من إنسانقد یمدح  .۳

 مماتھ؟
 في مدح األموات بشفاعتھم لھ لدى ربنا یسوع.  نسانیتمتع اإل .٤
 وأحیانا الجسدیین، سر حیات�ھ  نسانالروحیین ھم الذین یعرفون سر اإل نسانأبناء اإل

 .  نسانوبالتالي نعرف منھم فھما عن حیاة اإلسر سلوكھ  ،مع اللھ
 "  مكائد المخادع كثیرةفإن  بیتك،إلى  إنسانال تُدِخل كل :"- 

ك�ان اآلب�اء استض�افوا مالئك�ة ، ف�إن بیتن�اإل�ى  أي إنس�ان حذر ابن سیراخ م�ن دخ�ول
) بس��بب ح��ب العط��اء ف��ي استض��افة الغرب��اء لك��ن ق��د یوج��د غریب��ا ۲: ۱۳والل��ھ (ع��ب

نی�ة غی�ر س�لیمة ف�ي دخول�ھ البی�ت ویك�ون س�بب ش�ر لمعرفت�ھ ألھ�ل یحمل في داخلھ 
یأخذ لیس لغرض العیش لك�ن ألج�ل أن  یریدأو  في تعاملھ المادي ھو طماعأو  البیت

 ألجل فعل شيء شریر فلھذا الحكمة في العطاء مطلوبة. أو  شر یعیش فیھ
 "  قل��ب المتكب��ر كالحج��ل الموض��وع طُعم��ا ف��ي القف��ص، وكجاس��وس یرق��ب

 -": سقوطك
  ش��بھ اب��ن س��یراخ المتكب��ر بط��ائر الحجل��ة ال��ذي ل��ھ ص��وت لكن��ھ ال یعم��ل ش��یئا س��وى

فھ�و یص�رخ عل�ى ص�غار ل�یس لھ�م  ،صراخھ لذلك یسمى الصارخ وبالعبریة (قوري)
 أم ویقلد صوت األم فیأتي إلیھ الصغار وعند عودة أمھم یكتشفوا غش الحجلة. 

  یأخذ ما لیس لھ ویتظ�اھر بم�ا ل�یس فی�ھ ھكذا من یشتھي العظمة الفارغة طریقھ أنھ
م�ا إذا  یراقب�ك حت�ى خ�رینمثل جاسوس یعمل لحس�اب اآل ،فطریقھ ھو الغش والریاء

تأخ�ذ ش�یئا ل�یس لھ�ا مث�ل أن  ومثل الحجلة التي تص�رخ بص�وت طمع�ا ،سقطت یفرح
 الصغار أنفسھم. أو  قفص الصغار

 " وفي خیر األمور یجد لوم�ا عل�ى  ،شرإلى  فإنھ یكمن منتظرا ویحول الخیر
یختاره الصالح. من شرارة واحدة تندلع ن�ار ف�ي الفح�م، والرج�ل الخ�اطئ  ما

 انتظارا لسفك الدماء. اح�ذر م�ن الش�ریر ومكائ�ده، ل�ئال یلح�ق ب�ك ع�ار یكمن
بیت�ك، فس�وف یحزن�ك بالض�یقات ویبع�د عن�ك إل�ى  اس�تقبل الغری�ب األب�د.إلى 

 -": أھل بیتك
 ھم ھي:أعمالالغریب والرجل الخاطئ ألن أو  خ من الشریریحذرنا ابن سیرا- 

 الشر. إلى  تحویل كل ما ھو للخیر .۱
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 یلوم الصالحین على ما یختاروه للخیر.  .۲
 یكمنوا لسفك الدماء والغضب.  .۳
 واإلساءة إلیھم.  خرینالمكائد وإلحاق العار باآل .٤
 صاحبھ. قبولھم في البیت یقلب البیت ویضایقنا بل ویثیر أھل البیت على  .٥

     
 اإلصحاح الثاني عشر

 من تحسنإلى  أحسنت فاعرف إذا
 ك الصالحةأعمالفتكون مشكورا على 

 "  ك الص�الحةأعمال�من تحسن، فتكون مشكورا على إلى  أحسنت فاعرفإذا 
:"- 
 نمیز الذین یستحقون العطاء حتى یكون الشكر لل�ھأو  یحذرنا ابن سیراخ كیف نختار 

 الذي یعطي من ال یستحق یأخذ دون شكر. أما 
  سكب الطیب عند قدمي ربنا یسوع مثلما أو  عند اآلباء العطاء اإلنجیلوھذا یمثل في

ق�دمت دم�وع توبتھ�ا  ،عملت المرأة الخاطئة في كفر ناحوم في بیت سمعان الفریس�ي
 وطی��ب عن��د الق��دمین اللت��ین تم��ثالن الفق��راء المحت��اجین بح��ق، وعمل��ت ش��عرھا ال��ذي

حی��ث ش��عر  أیض��االزائ��دة منش��فة فتقدس��ت الطاق��ات والفك��ر  نس��انیمث��ل طاق��ات اإل
 یمثل فكره عند اآلباء.  نساناإل
 " فم�ن عن�د  ،ل�م یك�ن م�ن عن�ده إن التق�ي، فتن�ال ج�زاء، نس�اناإلإل�ى  أحسن

 -": العلي
 األتقیاء فإننا ننال جزاء لیس منھم لكن من عند الرب. إلى  عندما نحسن 
  نش��اركھم ف��ي تق��واھم وإكل��یلھم كم��ا ف��ي المص��ارعة ینتص��ر المص��ارع والم��درب إذ

 والذي أعد الحلبة وغیرھم. 
  لكن ینص�حنا اآلب�اء (األب قیص�ریوس أس�قف آرل) بتق�دیم كلم�ة الل�ھ م�ع الم�ال حت�ى

 تفید العقل والقلب بجانب االحتیاج المادي. 
 .یوحنا ذھبي الفم أننا نصنع بالعطاء أصدقاء بمال الظلم الذي للعالم.  ویؤكد ق 
  .ویعتبره ق. كبریانوس ھو تقدیم ذبائح روحیة للھ 
 " الذي ال یتصدق بفرحأو  من یصر على الشر،إلى  ال إحسان :"- 

ال��ذین یتظ��اھرون باالحتی��اج وھ��م غی��ر محت��اجین أم��ا  ال��ذین یس��تحقونإل��ى  اإلحس��ان
 لمھم ألخوتھم المحتاجین. فسیدانوا على ظ
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 " التقي، وال تساعد الخاطئ": نسانأعط اإل- 
 ا یأخ�ذ العط�اء ألج�ل عم�ل الش�رإنس�انھنا یمیز ابن سیراخ في العطاء حیث ال نعط�ي 

نعطي من یسألنا لك�ن م�ن یس�تخدم ھ�ذا  ،الخطیة فنكون مساعدین على عمل الشرأو 
 المال في الشر ال نعطیھ حتى ال نكون مشاركین لھ في الشر. 

 " امنع��ھ م��ن خب��زه، وال  ،وال تع��ط الش��ریر ،المتواض��ع نس��اناإلإل��ى  أحِس��ن
لئال یسود بھ علیك. فتجني من الشر ضعف كل ما كنت تصنع إلی�ھ  تعطھ إیاه
 -": من الخیر

العط��اء لھ��م ف��إن  المتعج��رفین ش��راراألأم��ا  المتواض��عین نعط��يأن  أم��ر اب��ن س��یراخ
علین�ا بش�رھم ض�عف الخی�ر ال�ذي كن�ا نص�نعھ  وینقلب�وایساعدھم على الجراءة علین�ا 

 وحوش ضاریة. إلى  معھم فیتحولوا
 "  بالعقاب شرارالخطاة، ویجازي األ أیضاألن العلي یمقت :"- 

الخطی��ة أو  ی��ذكره اب��ن س��یراخ ألن الل��ھ ال یح��ب الخط��اة ش��رارس��بب ع��دم العط��اء لأل
 ویجازیھم بالعقوبة على شرورھم. 

 " اعط الصالح وال تساعد الخاطئ :"- 
إل�ى  م�ن رد اإلس�اءة بالض�عف نس�انكان ابن سیراخ من العھد القدیم الذي رفع اإلإذ 

الص�الحین نعط�ي أن  أعطان�ا ءإساءة مساویة (عین بعین وسن بسن) فھنا ف�ي العط�ا
فق��ط وال نعط��ي الخط��اة لك��ن ھ��ذا حس��ب الحال��ة ول��یس قانون��ا ألن��ھ ق��د یت��وب الخ��اطئ 

 نعطیھ في فترات معینة فقط حتى ال یستغل المعطي باستمرار. أن  فیمكن
 " وال یخف��ي الع��دو نفس��ھ وأن��ت ف��ي  ،ال یُع��رف الص��دیق وأن��ت ف��ي الس��راء

ینصرف عن�ھ حت�ى ضرائھ ، وفي  سراء الرجل أعداؤه یحزنون الضراء. في
 -": بعدوك أبدا، فكما یصدأ النحاس ھكذا ھو شره . ال تثق صدیقھ

  ح��ذرنا اب��ن س��یراخ م��ن األص��دقاء وأعطان��ا كی��ف نمی��زھم، فف��ي األح��زان والض��یق
 حدث لنا شيء مف�رح ویف�رح إن المنافق فیحزنأما  والضرر یظھر الصدیق الحقیقي

 حدث لنا ضیقة.  إن
  ن�وع م�ن الش�رور أي إل�ى  أو الش�رإل�ى  أصدقاء یقودوناأوصانا اآلباء بعدم مصادقة

رجل��ك ھ��ؤالء أو  ی��دكأو  أعثرت��ك عین��ك فاقلعھ��ا إن :لھ��ذا أعطان��ا ربن��ا یس��وع م��ثال
 یمثلوا أناس نحن مرتبطین بھم فنخلع عنا نیرھم وشرھم حتى ال نتأثر بھم. 

 " فالح�ظ نفس�ك واحت�رس من�ھ، ل�تكن مع�ھ اتواضع ومشى مطرق� إن وحتى ،
 -": وستعرف أنھا ال تفسد على الدوام ،مرآة یجلي  كمن
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نبتع�د ع�نھم أن  عث�راتأو  حذرنا ابن سیراخ من األصدقاء ال�ذین یس�ببون لن�ا خطای�ا
 نتعب في الطریق. أو  أتعابناإلى  وال تكون لنا معھم صلة قریبة لئال نعود

 " ال تجلس��ھ ع��ن  ل��ئال یق��ذف ب��ك ویحت��ل مكان��ك ،ال تجعل��ھ یق��ف بج��وارك .
یطم�ع ف�ي كرس�ي كرامت�ك، عندئ�ذ تفھ�م كلم�اتي أخی�را، وت�نخس  یمینك، لئال

 -": بالحزن بكلماتي
  یحذرنا اب�ن س�یراخ م�ن الوث�وق ف�ي ص�دیق یك�ون مس�اعد لن�ا ونح�ن ف�ي وض�ع فی�ھ

 یأخذ مكاننا لنفسھ. أن  الحسد یمزقھ ویعمل بكل جھدهفإن  كرامة
 أصابھ ض�رر، إذا  خیر ویفرحأصاب صدیقھ إذا  بل الصدیق الغیر وفي الحاسد یحزن

ھك�ذا یص�یر  ،ح�دث ل�ھ ح�دث س�ارإذا  أو غن�اهأو  عل�م بس�عادة ص�دیقھإذا  یقتل نفسھ
یرید كل شيء لنفسھ وبكبریاء ینظ�ر لنفس�ھ أن�ھ أول�ى م�ن غی�ره  ،مليء بعدم المحبة

 في كل النعم التي تصیب صدیقھ. 
 " عل��ى جمی��ع ال��ذین ی��دنون م��نأو  م��ن سیش��فق عل��ى راق لدغت��ھ حی��ة؟ 

": الوحوش  -؟
یمتل�ك ق�در م�ن أن  قری�ب م�ن الوح�وش علی�ھ أو إنسان الذي یرحم حاویا لدغتھ حیة

 المحبة والحذر لئال یصاب بما أصیب بھ ھؤالء من ضرر الحیات والوحوش. 
 " الخ�اطئ، ویت�ورط ف�ي خطای�اه نس�انھكذا ال یشفق أحد على من یراف�ق اإل 

:"- 
 یت�ورط ف�ي ش�رهأن  خطایا بل م�ن الممك�ندائما من یرافق خاطئ یتسخ بما لدیھ من 

مث��ل أو  ھك��ذا الش��ر مث��ل وح��ش م��ن یص��ادفھ یفترس��ھ ،یص��یر ش��ریكا دون إرادت��ھإذ 
 ثعبان الذي یقترب منھ یلدغھ. 

 " ح�ین، وإن ترفع�ت بعی�دا عن�ھ ال یق�ف لمس�اندتك. الع�دو إلى  إنھ یبقى معك
فتیھ ح�الوة یتكلم الع�دو  ،یس�قطك ف�ي الحف�رةأن  وف�ي قلب�ھ یخط�ط ،وعلى ش�

 -": وإن سنحت لھ الفرصة، ال یشبع من سفك دمك ،یسكب دموعا
حق�ا تنكش�ف أفك�اره الحاس�دة الت�ي تجعل�ھ مث�ل  ،الصدیق الغ�اش ال یبق�ى معن�ا ط�ویال

یس��قطنا أن  الوح��وش ال یس��اند ص��دیقھ، ی��تكلم بك��الم أحل��ى م��ن العس��ل وھ��و یخط��ط
ھك��ذا ع��اش یھ��وذا  ،ن س��نحت ل��ھ الفرص��ة یس��فك دمن��اإبس��كبھ دموع��ا ف��ي أتعابن��ا و

اإلسخریوطي مع ربنا یسوع یطلب المال والسلطة وعندما سنحت الفرصة تحول إلى 
 وحش ینقض على ربنا یسوع لكن النتیجة أنھ شنق نفسھ!! 

 " ك، یب�دو كم�ن یس�اعدك ویس�حب أصابك ش�ر تج�د ع�دوك ھن�اك ق�د س�بق إن
 عقبك":
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طك ب��ل یك��ون مث��ل الص��دیق الغ��اش یظھ��ر ف��ي الض��یقة یس��بقك إلیھ��ا لیف��رح ف��ي س��قو
 بدل ما یكون ھو یسحق رأس الحیة.  نسانالحیة التي تسحق عقب اإل

 " ویغیر مالمحھ ،یھز رأسھ ویصفق بیدیھ ویھمس بأشیاء كثیرة :"- 
في الضیق الصدیق الغ�اش یھ�زأ بص�دیقھ ویھ�ز رأس�ھ كم�ا فع�ل الیھ�ود بربن�ا یس�وع 
عل�ى ع��ود الص��لیب، یص��فق بیدی��ھ فرح��ا ویتھ��امس ض��د ص��دیقھ، مالمح��ھ ومش��اعره 

 متغیرة فھي ضده. 
     
 اإلصحاح الثالث عشر
 من لمس القار توسخ

 ومن عاشر المتكبر یصیر مثلھ

 "  المتكبر یصیر مثلھمن لمس القار توسخ، ومن عاشر :"- 
فإن�ھ  نسانشبھ ابن سیراخ صداقة المتكبر والصداقة الخاطئة بالقار الذي یلصق باإل

 ش�راركبریائ�ھ فیص�یر مثل�ھ، فص�داقة األأو  یجعلھ متسخا بخط�أ ص�دیقھ س�واء ش�ره
وتبعده ع�ن الس�بل المس�تقیمة عل�ى عك�س الص�داقة  نسانممیتة وتلصق الخطیة باإل

رائحة زكیة من الفضائل كمثل الذي ی�دخل مح�ل لب�ائع الزھ�ور  البارة تعطي صاحبھا
فتكون رائحتھ عطرة، ومن المالحظ اھتم�ام اب�ن س�یراخ بموض�وع الص�داقة ف�ي ك�ل 

 مرة في السفر.  ٤۰السفر حتى أنھ یكرر كلمة صدیق 
  ال ترف��ع ثق��ال یف��وق طاقت��ك، وال تعاش��ر م��ن ھ��و أق��وى وأغن��ى من��ك، كی��ف "

 -": دیدي؟ یصدمھ القدر فینكسرخزفي بقدر ح یقارن إناء
o  یحذر ابن سیراخ من صداقة فقی�ر لغن�ي ومثلھ�ا بص�داقة إن�اء فخ�اري ب�آخر حدی�دي

 الفقیر فیحطمھ. أي  الغني یصدم اإلناء الفخاريأي  فاإلناء الحدیدي
o یجاري الغني في ف�رط إنفاق�ھ ف�ي التواف�ھ الت�ي ھ�ي أعل�ى م�ن أن  ألن الفقیر مضطر

 جاریھ في أخطائھ فیتأذى الفقیر. ی أیضاو ،مستوى الفقیر
 س�اء إلی�ھ ویلت�زم أن  " الغني یخطئ ویثبت نفسھ أنھ الُمساء إلی�ھ، والفقی�ر یُ

 -": یعتذر
ال��ذي أخط��أ إلی��ھ أم��ا  ص��داقة الغن��ي م��ع الفقی��ر یلحقھ��ا أخط��اء ف��الغني یب��رر أخط��اءه

 یعتذر وھذا الظلم یؤذي نفسیة الفقیر. أن  الغني فمن الضروري
 " كان لك م�ال یعاش�رك،  إن ن كنت معوزا یھجرك.إلك، ونافعا یستغكنت  إن

 -": یشعر بأسف علیكأن  مالك دون ویستنفد
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 الصدیق الغني في الغالب یكون طماعا یستغل موھبة ص�دیقھ الفقی�ر لحس�اب نفس�ھ،
إذا  أم�ا كان صدیقھ الفقیر لیس لھ موھبة فإن�ھ یھج�ره ألن�ھ ل�یس لدی�ھ نف�ع ل�ھ،فإن 

قیر لدیھ شيء من المال فان�ھ یص�ادقھ حت�ى یس�تنفد مال�ھ وبع�د ذل�ك كان الصدیق الف
ھك��ذا طم��ع الص��دیق الغن��ي  ،یھج��ره ب��دون تأُس��ف علی��ھ وكأن��ھ س��لعة تُب��اع وتش��ترى

 قیمة سوى المال. أي  بیع وشراء فلیس لدیھإلى  یحول كل شيء
 " ب��ل  ،احتاج��ك یخ��دعك ویبتس��م إلی��ك، ویعطی��ك رج��اء ویكلم��ك ب��الخیر إن

،  ثالث��اأو  م��رتین تحت��اج؟ ویخجل��ك بأطعمت��ھ، حت��ى یس��تنزفك ویق��ول: م��اذا
بع�د ذل�ك ینس�اك ویھ�ز رأس�ھ علی�ك، اح�ذر ل�ئال  وأخیرا یس�خر ب�ك، وإذا رآك

 -": تضل وتذل في غبائك
o ،احتاج ص�دیق ل�ھ یبتس�م ف�ي وجھ�ھ  إن أي احتاجك إن دائما الصدیق الغاش مستغل

طعام�ا حت�ى یخجل�ھ ویس�تنزفھ  ویتكلم معھ بالخیر ویسأل ماذا یحتاج ویعطي صدیقھ
ثالثة وفي النھای�ة عن�دما تنقض�ي حاجت�ھ یھ�زأ بص�دیقھ ویھ�ز رأس�ھ لك�ن أو  مرتین

 الصدیق الفطن یفھم صدیقھ بسرعة ویتجنبھ. 
o ج�اء ال�ذي إذا  نأخ�ذ المتك�أ األخی�ر حت�ىأن  دعین�ا لولیم�ة إن لھذا دعان�ا ربن�ا یس�وع

ن یضع نفس�ھ یرتف�ع وم�ن یرف�ع نفس�ھ فوق فتكون لنا كرامة ألنھ مإلى  نادعانا یعلی
 ).۱۱ -۸: ۱٤یتضع (لو

 "  دع��اك ح��اكم، تمھ��ل ف��ي قب��ول ال��دعوة، فغالب��ا یزی��د م��ن دعوت��ھ ل��ك، ال إذا
س��ى. ال تن��وي عل��ى محادثت��ھ  تض��غط علی��ھ ل��ئال تُ��رفض وال تنس��حب ل��ئال تُن

، فإن�ھ یختب�رك بكث�رة الح�دیث وبینم�ا یبتس�م  كمساو لھ ال تثق بف�یض كالم�ھ
أو  ، وال یت��ردد ف��ي أذیت��ك ن ال یص��ون كلمات��ك فھ��و ب��ال رحم��ة. م�� یفحص��ك

 -": . احفظ كالمك لنفسك وتنبھ فإنك تمشي على شفا سقوطك سجنك
o  ھنا یتحدث ابن سیراخ عن الحدیث مع الحكام فأعطانا كیف نسلك في الحدیث معھ�م

 -: كاآلتي
 ما نطلبھ مرفوض. أو  ال تضغط علیھم في شيء لئال نكون نحن .۱
 تكون ال شيء عنده. أي  تنسحب من محادثتھ لئال ینساكال  .۲
 ال نتأثر بكثرة كالمھ ألنھ بھ یختبرنا. أن  یجب .۳
 .  أیضافإنھ یختبرنا  ناابتسم الحاكم في وجھإذا  حتى .٤
 ال نتكلم بإسرار تخصنا لئال یكون الحاكم بال رحمة فندان ویؤدبنا الحاكم بالسجن.  .٥
أو  وجود الح�اكم ألنن�ا نك�ون ق�ریبین م�ن حف�رة یتحفظ في كالمھ فيأن  نسانعلى اإل .٦

 فخ لنسقط فیھا. 
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 یحب قریبھ إنسانوكل  ،" كل كائن حي یحب ما یشبھھ :"- 
o جعل اللھ حبا بین الكائنات المتشابھة من كل نوع، فمثال :- 

 ھنا قطیع لألسود یمشي معا مع األشبال.  .۱
 قطیع النمور معا.  .۲
 الغزالن یكونوا دائما معا.  .۳
 القطیع والماشیة دائما یرعون معا.  .٤
 الطیور تطیر في أسراب معا.  .٥

o  .ھكذا جعل اللھ التحابب بین المخلوقات معا 
o البش��ر ال��ذین لھ��م ص��فات متقارب��ة یكون��ون مع��ا فعن��دما تج��د الفض��یلة تج��د لھ��ا  ب��ل

 أصدقاء لكن عندما تغیب تجد الشر والشریرین معا. 
  تمسك بمن ھو كنفسھی إنسان" كل جسد یقترن بحب جنسھ، وكل :"- 
o كانت الكائنات تتزاوج من نفس نوعھا وھذا جعلھ اللھ طبیعي في خلقتھ لھا.  اإذ 
o الشر. أو  یقترب من ذي الصفات القریبة منھ سواء في الخیر نسانھكذا اإل 
 "  أي  ، التق�ي نس�انانسجام بین ذئ�ب وحم�ل؟ ھك�ذا ش�أن الخ�اطئ م�ع اإلأي

سالم بین الغن�ي والفقی�ر؟ حمی�ر ال�وحش ف�ي الضبع والكلب؟ وأي  سالم بین
 -": غنیاءاألسود، كذلك الفقراء ھم مراعي األ البریة فریسة

o أوضح مع ذلك االنسجام ب�ین ذوات األجن�اس المتقارب�ة م�ن الحیوان�ات وحت�ى البش�ر 
 تفاوت بین الحیوانات والبشر.  أیضاھناك أن 

o  بین الضبع ال�ذي م�ن  أیضافالذئب دائما یفترس الحمل والحمل دائما یھرب منھ ھكذا
والحمار الوحشي یُفت�َرس م�ن األس�ود ف�ي الغاب�ات ف�ي  ،جنس النمور یفترس الكالب

 البریة. 
o یستغلوا الفقراء ویجعلوھم مرعاھم  غنیاءواأل لناس األتقیاء دائما معا متحابینھكذا ا

 ار فقیر ھكذا التباین بین البشر. فال نجد غني یسكن بجو
 الفقی�ر رج�س عن�د الغن�ي، نسان" المتكبر یمقت انخفاض المنزلة، وھكذا اإل 

 -": الغني یسنده األصدقاء، وإذا سقط المسكین یدفعھ األصدقاء ترنحإذا 
أو  عث�ر یعتم�د عل�ى مال�ھ یس�اعدهأو  تع�بإذا  المتكبر بمالھ یحتق�ر الفقی�ر ألن الغن�ي

المسكین عندما یعث�ر فأص�دقائھ ی�دفعوه لتع�ب أكث�ر لك�ن الل�ھ ھ�و ال�ذي أما  أصدقاؤه،
 یعطیھ نعمة ونعم من قبلھ. 

 إن وعندما یتكلم بكلم�ات ردیئ�ة یبرئون�ھ. ،" عندما یذل الغني یعینھ كثیرون 
 -": المسكین یوبخونھ باألكثر، وعندما یتكلم بعقل، ال یعطى لھ مكان ذل
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غی�ره فكثی�رون یعین�وه وعن�دما حت�ى یخط�ئ أو  مرضو أ عندما یقع الغني في كارثة
ذل نجد كثیرین یوبخونھ وعن�دما ی�تكلم إذا  المسكینأما  بلسانھ نجد كثیرین یبرئونھ،

 بحكمة یحتقروا الحكمة من فم مستضعف. 
 الس��حب، وی��تكلم إل��ى  ویرفع��ون قول��ھ ،" عن��دما ی��تكلم الغن��ي یس��كت الجمی��ع

 أس�فلإل�ى  ؟ وإن تعث�ر یدفعون�ھ ب�األكثرنس�انفیقولون: من ھو ھذا اإل الفقیر
:"- 

o ،تكل�م الغن�ي یس�كت إذا  ھكذا نع�یش ف�ي الع�الم ال�ذي وض�ع ف�ي الش�ریر!! ع�الم نف�اق
السحاب وكأنھ إلھ كم�ا فع�ل ھی�رودس أنتیب�اس ی�وم ل�بس إلى  الجمیع ویرفعون قولھ

 لم یعطي المجد للھ. إذ  ) فمات ألن مالك الرب ضربھ۱۲الحلة الملكیة (أع 
o ل��م ی��تعلم ف��ي أي  تكل��م یتنك��رون ل��ھ ویقول��وا: م��ن ھ��ذا وھ��و ل��م ی��تعلم؟إذا  الفقی��ر أم��ا

 ،أس��فل ھك��ذا فعل��وا م��ع ربن��ا یس��وعإل��ى  م��دارس الیھ��ود. وان تعث��ر الفقی��ر یدفعون��ھ
ھ�م فكان�ت أما  صلبھ ألنھ سحب المكانة منھم ألنھ صدیق لكل أحدإلى  حسدھم دفعھم

 السلطة ھدفھم األوحد. 
 س فیھ خطیة خیر، لكن الفقر شر في فم الشریر" الغنى الذي لی :"- 

 ،ھ��ي الت��ي تجعل��ھ ھك��ذا نس��انلك��ن إرادة اإل أش��رار غنی��اءاألأو  ل��یس ك��ل الغن��ى ش��ر
 كان غنیا وأیوب الذي خدم الفقراء والمساكین كان غنیا.  إبراھیمف
 الش��ر. الوج��ھ إل��ى  أو الخی��رم��ا إل��ى إ یغی��ر مالم��ح وجھ��ھ، نس��ان" قل��ب اإل

یتطل�ب تفكی�را  مث�العالم�ة القل�ب الممل�وء بالص�الح، لك�ن ابتك�ار األ المبتھج
 -": شاقا

o ك��ان ب��ارا یك��ون وجھ��ھ مریح��ا جم��یال ف��ي  إن یعك��س عل��ى ش��كل وجھ��ھ نس��انقل��ب اإل
كان القلب غضوب فمالمح الوجھ تكون شرس�ة ل�ذلك قی�ل ع�ن األنب�ا إذا  أما مالمحھ،

أنطونیوس أنھ كان وجھھ معتدال ولم یتغیر من كثرة النسك ألن نفس�ھ كان�ت ممل�وءة 
 حكمة. 

o الذي یتطلب حكمة من اللھ فیعوزه مجھودا كبیرا بجھاد یصل إلیھا. نسانأما اإل 
     
 اإلصحاح الرابع عشر

 ال ینزلق ویسقط بسبب فمھطوبى للرجل الذي 

 "  ط��وبى للرج��ل ال��ذي ال ینزل��ق ویس��قط بس��بب فم��ھ، وال یُل��دغ ب��األلم بس��بب
 -": خطیتھ
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ب  أي  الذي یتحكم في لسانھ وال یسقط بفمھ تح�ت نساناإلأو  بن سیراخ الرجلاطوَّ
كلم�ة أو  المحزن�ة وال تخ�رج من�ھ كلم�ة س�خریةأو  ظروف سواء الظروف المفرحة

فالفم عن�وان  ،لوجود خطیة داخلیةأو  داخلیا نسانعدم انضباط اإلتأذي أحدا بسبب 
تكل��م. ش��بھھ الق��دیس یعق��وب ف��ي إذا إال  نس��انحت��ى قی��ل: ال تع��رف اإل إنس��انك��ل 

رسالتھ في اإلصحاح الثاني بدفة صغیرة تدیر سفینة حیاتنا كلھا، بھا نسبح الخ�الق 
 وبھا لو كانت شریرة نسخر من الناس الذین ُخلقوا على صورة اللھ ومثالھ. 

 ولم یَِخب من رجائھ ،" طوبى لمن ال تدینھ نفسھ :"- 
غی��ره أو  تص��رف س��واء بلس��انھأي  ال��ذي ال تدین��ھ نفس��ھ ع��ن نس��انھن��ا یط��وب اإل

نفس��ھ ویق��دم توب��ة لكن��ھ یق��دمھا برج��اء ف��ي المغف��رة  نس��انوذل��ك عن��دما یحاس��ب اإل
م�رات  ۳خ�ارج عن�دما أنك�ر إل�ى  وھذا ھو فرح التوبة كما فعل معلمنا بطرس خرج

ف�رة ) وبك�ى بك�اء م�را لك�ن عل�ى رج�اء المغ۲٤وتالقت عینیھ م�ع ربن�ا یس�وع (ل�و 
لذلك لما سألھ ربنا یس�وع بع�د القیام�ة ع�ن محبت�ھ ل�ھ ق�ال: "أن�ت تعل�م ی�ا رب أن�ي 

 ).۱٥: ۲۱أحبك" (یو
 نس��ان" الث��روة ال تناس��ب الرج��ل الض��یق الفك��ر، وم��ا غای��ة األم��وال م��ع اإل 

": الحسود  -؟
الضیق الفكر وصاحب ثروة فھو یكون بخی�ل ألن  نسانیتكلم ھنا ابن سیراخ عن اإل

وغایة األم�وال للحس�ود ال�ذي یطم�ع ف�ي المزی�د م�ن  ،خرینلیعطي اآل فكره ال یتسع
 المال یكدس المال لغیره وال یستفید ھو بل قد یستفید غیره لكن بعد مماتھ. 

 ویتنعم غیره بخیراتھ ،خرین" ألن من جمع لنفسھ، جمعھ لآل :"- 
بع�د موت�ھ وق�د  خ�رینالبخیل ھو محب لجم�ع الم�ال لكن�ھ ال یس�تفید من�ھ ب�ل یفی�د اآل

حت��ى ی��ربح ملك��وت الس��موات ألن��ھ  خ��رینوال یعط��ي من��ھ لآل یبذرون��ھ ب��دون حكم��ة
 ).  ۳٥: ۲۰"مغبوط ھو العطاء أكثر من األخذ" (أع

 " فإلى من یُحِسن؟ وھو ال یتمتع بثروتھ ،نفسھإلى  أساءمن :"- 
ألجل�ھ نفسھ بتعبده للمال واالنش�غال ب�ھ وبالت�الي االض�طراب إلى  نسانقد یسيء اإل

والنھایة أن�ھ ال یتمت�ع ب�ھ وال یعط�ي أح�د وال یس�تخدمھ لیخ�دم ب�ھ الن�اس والبش�ریة 
نفس�ھ إل�ى  أساء خرینیحسن بھ لنفسھ بإحسانھ بالمال لآلأن  واللھ، وكأنھ بدل من

 .  خرینوقتلھا بعدم عطائھ لآل
 ذلك جزاء رذیلتھ ،" لیس أسوأ ممن یحسد نفسھ :"- 
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وال  )بع��ض الترجم��ات (یك��ون بخ��یال عل��ى نفس��ھنفس��ھ) ت��أتي ف��ي  نس��ان(یحس��د اإل
ف�ي  نس�انُح�ب العط�اء ھ�و ج�وھر اإلإذ  وتكون رذیلت�ھ س�بب ھالك�ھ خرینیعطي اآل

 خلقتھ فھو الذي یؤذي نفسھ ویحصد ثمر ذلك ھالكھ وعدم راحتھ وارتباكھ بھ. 
 "وإن صنع خیرا، فذلك بدون قصد، وفي اآلخر یعلن عن رذیلتھ :"- 

ھ�و ال یعط�ي بح�ب ب�ل إذ  خیرا صدفة دون قصد تظھ�ر رذیلت�ھإن صنع محب المال 
ل�م یك�ن  إن بس�رور وحت�ى نس�انیعط�ي اإلأن  لكن الل�ھ یح�ب ،قد یحزن على عطائھ

 لدینا فالحنو ھو عطاء روحي كبیر. 
 "شریر ھو من یحسد بعینیھ، إنھ یحول وجھھ ویحتقر النفوس :"- 

على غناھم حتى لو كان ھو غني ب�ل ھ�و یطم�ع فیم�ا  خرینیحسد اآل الشریر نساناإل
 یتعدى حدوده ویأخذ ما لیس لھ ضد وصایا اللھ. إذ  خرینلدى اآل

 "عین الَجِشع ال تشبع من نصیبھ، واإلثم العدیم الفائدة یجفف النفس :"- 
 خ�رینلك�ن ع�دم محبت�ھ لآل خ�رینالَجِشع غیر شبعان مما ل�ھ ب�ل یبح�ث لیأخ�ذ مم�ا لآل

 أضاعتھا محبة المال. إذ  تجعل نفسھ جافة بال محبة إنسانكل  اذنفاستومحاولة 
 " تحسد خبزه، لھذا ینقص عند مائدتھ نسانالعین الشریرة لإل :"- 

رض��یت ورحب��ت  إن نھ��اكتح��ب األخ��ذ دائم��ا ی��نقص م��ا ل��دیھا لالع��ین الش��ریرة الت��ي 
یس�تفید  فس�ھ فھ�و ی�ذبل والالحاس�د لنأم�ا  بالعطاء سیعطى لھا أضعاف من قب�ل ال�رب

 ما لھ. حتى م
 "یا بني بحسب ما تملك عامل نفسك حسنا، وقرب للرب تقدمات الئقة :"- 
o  یسحبنا ابن سیراخ للحیاة المطوبة خالل عفة المعاملة في الفك�ر والعط�اء واللس�ان

 ۳ویجعلنا مشتاقین لذلك العرس األبدي الحقیقي مقدمین تقدمة الئقة للھ م�ن خ�الل 
 -أنواع من التقدمات :

ن��ذھب لنق��دم قرب��ان عل��ى الم��ذبح ن��ذھب أن  حی��ث قب��ل: الص��لح م��ع ك��ل البش��ر  .۱
 ).۲٤، ۲۳: ٥لنصطلح مع أخوتنا (مت

تقدم���ة الطاع���ة : حی���ث ننف���ذ ك���الم الل���ھ ألن الطاع���ة خی���ر م���ن تق���دیم الذبیح���ة  .۲
 ).۲۲: ۱٥صم۱(

تقدمة التواضع : یقب�ل الل�ھ التقدم�ة وال�ذبائح م�ن القل�ب المنكس�ر ال�ذي ال یرذل�ھ  .۳
 ).۱۸ -۱٦: ٥۱زاللھ (م

 الموت ال یبطئ، وأن عھد الھاویة لم یُكشف لكأن  " اذكر :"- 
o  ن�ا وأن�ھ ال یبط�ئ ألن�ھ ل�یس ل�ھ میع�اد مح�دد وبالت�الي أمامیضع اب�ن س�یراخ الم�وت

 الھاویة التي كانت نصیب كل موتى العھد القدیم قبل الصلیب. 

https://coptic-treasures.com/
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o الم�وت أن  كروایت�ذأن  فالقدیسین الذین یری�دون الخ�الص م�ن ك�ل أوج�اعھم عل�یھم
قریب ھذا ھو عالج كل أوجاعنا بسھولة ھذا یجعلن�ا ال نخط�ئ ب�ل نعم�ل ك�ل م�ا ھ�و 

 صالح حتى نجد دالة بواسطة توبتنا الیومیة ألجل ذلك الیوم. 
 صدیق، وعلى قدر طاقتك أبسط یدك وأعطھإلى  تموت أحِسنأن  " قبل :"- 

أي  ف�رح وبس�ط الی�دینیشدد ابن سیراخ على العط�اء بش�كل واض�ح لك�ي نعط�ي بك�ل 
العط��اء بحری��ة ونف��س منبس��طة فرح��ة ك��ل م��ا ل��دیھا وأقص��ى طاقت��ھ ألن العط��اء ل��یس 

 عرسھ اإللھي. إلى  نذھب من ھذا العالمأو  مادي فقط، ألننا ال ندري متى نموت
 یعب��ر دون عم��ل ص��الح، وال یھ��رب من��ك تنفی��ذ رغب��ة أن  " ال تس��مح لی��وم

 -": صالحة
یوم لنا قانون�ا الروح�ي الثاب�ت ال�ذي ھ�و عم�ل الص�الح  كلأن  ھنا یوضح ابن سیراخ

حتى لو الصالة من أجلھم ألن�ھ یتس�ابق  خرینمن الصالة والعالقة مع اللھ وخدمة اآل
المس�اء ولم�ا ی�أتي إل�ى  اللیل والنھار ف�ي الس�رعة والنھای�ة ف�ال تؤج�ل عم�ل الص�باح

 المساء ال نؤجل للغد ألننا ال نضمن أننا نبقى للغد. 
 تترك كل تعب عملك آلخر، وثمر وكل تعب عملك لالقتس�ام بالقرع�ة " ألست 

:"  -؟
أو  خ�رینمن العالم یترك میراث�ا تع�ب فی�ھ وعم�ل لك�ن یأخ�ذه اآل نسانعندما یرحل اإل

فعل�ى لب�اس  .یك�ون مل�ك ل�ھ ف�ي ش�يءأن  صاحبھ انتھىأن  یقتسموه بالقرعة عالمة
ش�يء حت�ى أي  یس ل�ھ ح�ق ف�يربنا یسوع على الصلیب ألقوا القرع�ة اعتب�ارا أن�ھ ل�

 یدروا رمزوا للكنیسة التي ورثت كل ما لربنا یسوع بالنعمة. أن  الحیاة لكنھم دون
 اعط وخذ واضبط نفسك، فال سبیل إلى التماس الرفاھیة في الجحیم " :"- 

یحثنا ابن سیراخ على العطاء حتى ال نحیا حیاة متنعمة وخوفا على نوع ھ�ذه الحی�اة 
 ال نلتفت للفقیر ففي الجحیم ال توجد رفاھیة بل نار ودود ال یموت. 

 موتاً تموتأن  فالعھد منذ البدء ھي ،" كل جسد یبلى مثل الثوب :"- 
ال�ذي یبل�ى ھك�ذا یعم�ل  یؤكد دائما ابن سیراخ على حقیقة الموت وشبھھا مثل الثوب

الموت في أجسادنا كما حكم علینا (موتاً تموت) ف�ي وص�یة الل�ھ آلدم ك�أول عھ�د لل�ھ 
لكن شكرا لربنا یسوع ال�ذي رف�ع عن�ا حك�م الم�وت بش�روط اس�تحقاقات  ،نسانمع اإل

 الخالص من جھتنا. 
  مث���ل أوراق مزھ���رة عل���ى ش���جرة كثیف���ة، تس���قط ال���بعض وتنب���ت ال���بعض "

 أجیال اللحم وال�دم، واح�د یم�وت وآخ�ر یول�د أیضا كذلك                ،اآلخر
:"- 
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o  أجمل ابن سیراخ الحیاة الجس�دیة ف�ي مث�ل ھ�و ش�جرة كثیف�ة الظ�ل بأوراقھ�ا تس�قط
 واحد یموت وواحد یولد.  نسانأزھار وتبقى األخرى ھكذا اإل

o  :لكن في ربنا یسوع الموت ھو بدای�ة حی�اة جدی�دة ل�ذلك نق�ول ف�ي أوش�یة الراق�دین
 (لیس موت لعبیدك بل ھو انتقال). 

 الذي یعملھ یرحل معھ نسانیفسد وینفد، واإل نسان" كل عمل اإل :"- 
 عم�الھ لك�ن األأعمال�وفس�اد  نس�انینظر ابن سیراخ نظرة العھ�د الق�دیم ھ�ي فس�اد اإل

الف�ردوس إل�ى  یرحل في ربنا یسوع نسانألبد محفوظة عند اللھ واإلاإلى  البارة تظل
 الملكوت. إلى  وبعد الدینونة

 ویتح��دث بتعق��ل، ویتأم��ل ف��ي ط��رق  ،" ط��وبى للرج��ل ال��ذي یم��ارس الحكم��ة
 -": قلبھ، ویمعن النظر في أسرارھا الحكمة في

 الحكم��ة ھن��ا ھ��ي أقن��وم الحكم��ة ربن��ا یس��وع یع��رف ع��ن طری��ق الحكم��ة الس��ماویة
مع اللھ وبالتأمل في القلب حیث المشاعر والتأمل في  نسانوبالصالة حیث یتحدث اإل

 أسراره كلھا بل تدریجیا حسب استعداده.  نسانأسرارھا ألن اللھ ال یعلن إل
 یسعى وراءھا كالصیاد ویترصد آثارھا " :"- 

ي إلی�ھ وھ�و الحكم�ة الت� نس�انھنا یتكلم ابن سیراخ عن وجود ھدف روحي یسعى اإل
تعطیھ معنى لكل شيء وفھما لك�ل ش�يء ألنھ�ا س�ماویة فم�ن یفھ�م األم�ور الس�ماویة 

 یة بنھایة صحیحة سلیمة. األرضیرى كل األفعال 
 وینص�ت عن�د أبوابھ�ا، ویق�یم بق�رب بیتھ�ا،  " ویتطلع م�ن نواف�ذھا بعزیم�ة ،

 -": وتدا في أسوارھا ویضرب
مدین�ة، فھن�ا یش�یر إل�ى الكنیس�ة ھنا الحكمة لھا نوافذ كبیت ولھا أب�واب ولھ�ا س�ور ك

جب��ل ص��ھیون مدین��ة الل��ھ أورش��لیم الس��مائیة والت��ي ن��ذوق عربونھ��ا ف��ي الكنیس��ة 
ی�درك ك�ل حكم�ة وأعم�اق الكنیس�ة؟ أن  یة من أسرارھا وأعماقھا فمن یستطیعاألرض

              ب��ل ھ��ي مث��ل من��اجم ال��ذھب والج��واھر الثمین��ة كلم��ا حفرن��ا للعم��ق نج��د م��ا ال یخط��ر
 بال. على 
  "ویجع�ل أوالده ف�ي  ویقیم ف�ي م�أوى ص�الح ،ویؤسس بیتھ حسب إرادتھا ،

حمایتھا،ویلج��أ تح��ت أغص��انھا. ی��أوى فیھ��ا م��ن الح��ر الح��ارق، ویس��كن ف��ي 
 -": مجدھا

نتب��ع الكنیس��ة وآب��اء الكنیس��ة ونس��لك حس��ب إرادة الل��ھ الت��ي أن  ی��دعونا اب��ن س��یراخ
یعلنھا لنا حتى ال نتوه في قفر العالم، بل نجعل أوالدنا في حمایتھا م�ن تج�ارب الع�دو 
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عن طریق مرشدیھا من آباء االعت�راف، ونس�تظل بھ�ا وبأغص�انھا م�ن ح�ر التج�ارب 
 دھا. ألن ثمر الروح وفیر الظل بل تعكس الكنیسة مجدھا على أوال

     
 اإلصحاح الخامس عشر

 من یخاف الرب یعمل ذلك
 ومن یتمسك بالشریعة ینال حكمة

  "من یخاف الرب یعمل ذلك، ومن یتمسك بالشریعة ینال حكمة :"- 
  .من یخاف اللھ یعمل كل ما سبق وأعلنھ في اإلصحاح السابق ابن سیراخ 
 ال توجد حكمة خارج إذ  بشریعة الربالمتمسك إال  الحكمة ال یتعلمھا أحدأن  ثم یؤكد

ھو الحكمة ذاتھا ل�ذا قی�ل ع�ن ربن�ا یس�وع أن�ھ ق�وة الل�ھ وحكم�ة الل�ھ وینب�وع إذ  اللھ
   ).۳: ۲الحكمة و"المذخر فیھ كل كنوز الحكمة" (كو

 "تأتي وتقابلھ كأم، وتقبلھ كزوجة شبابھ :"- 
من��ذ ص��غره یك��ون وینم��و متعلق��ا ومتأسس��ا فیھ��ا، فف��ي  نس��انالحكم��ة عن��دما تتبن��ى اإل

طفولتھ تكون كأم لھ وفي شبابھ كزوجة ش�بابھ المنش�غل بھ�ا والمتعل�ق بھ�ا (روحی�ا) 
متحدا بھا بطھارة قلب ھذا عكس من یتعرف على اللھ ف�ي س�ن مت�أخر ف�ال یك�ون ل�ھ 

س��ھا فف��ي الس��ن المبك��ر تك��ون ال��نفس مس��تعدة أكث��ر إلعط��اء نف ،مث��ل الس��ن المبك��ر
ف��ي الس��ن فقابلیت��ھ لالنتم��اء للحكم��ة  نس��انكلم��ا كب��ر اإلأم��ا  للحكم��ة وش��ریعة الل��ھ

الحقیقیة تقل لذا كانت الكنیسة وما زالت تعمد أبناءھا من�ذ الطفول�ة حت�ى یعم�ل ف�یھم 
 الروح القدس وینمي فیھم عملھ ویعطیھم الفھم والحكمة والمشورة وغیره. 

 حكمة للشرب" تطعمھ خبز الفھم، وتقدم لھ ماء ال :"- 
 نتحد بھ. إذ  خبزا ھو جسد ربنا یسوع في سر االفخارستیا نسانالحكمة تعطي لإل 
  وتعطیھ ماء للشرب ھو دم ربنا یس�وع ال�ذي بذل�ھ ع�ن الع�الم یُعط�ى لمغف�رة الخطای�ا

 للعھد الجدید. 
 أن  لھ��ذا بع��دما یعتم��د الطف��ل ف��ي الكنیس��ة م��ن الض��روري بع��د إعطائ��ھ س��ر المی��رون

 یتناول من جسد الرب ودمھ حتى ینمو في الحكمة. 
  ۳۹، ۳۸: ۷لعمل الروح القدس كما في (یو أیضاوالماء یرمز.( 
 یتكئ علیھا وال یسقط، ویتمسك بھا فال یخزى " :"- 

من یتكل على حكمة اللھ ال یسقط ومن یتمسك بھ�ا ال یخ�زى لك�ن م�ن یتك�ل ویتمس�ك 
 بحكمتھ الذاتیة فحتما یسقط. 
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 امھ جنبا إلى جنب مع أقربائھ، وتفتح فمھ في وسط الجماعة" ترفع مق :"- 
ھ الحكماء ب�ل تعطی�ھ فم�ا وحكم�ة ال یس�تطیع أمثالبین  نسانالحكمة الروحیة ترفع اإل

 یقاومھا مثلما قال ربنا یسوع عن اضطھاد المؤمنین. أن  أحد
 ال  غنی��اء، وی��رث اس��ما أب��دیا. الن��اس األ " یج��د الس��رور وإكلی��ل االبتھ��اج

والك��ذابون ل��ن  ،والخط��اة ال یرونھ��ا. أنھ��ا بعی��دة ع��ن المتكب��رین یج��دونھا،
 -": ذھنھم یتحفظوا بھا في

 یع�یش عرب�ون ملك�وت إذ  الذي یلتصق بالحكمة باتضاع تعطیھ س�رورا أب�دیا نساناإل
 السماء. أي  السموات ویرث اسما أبدیا

 : أما الذین تبعد عنھم الحكمة فھم- 
 لى أموالھم. المتكلین ع غنیاءاأل .۱
 عن اللھ نبع الحكمة.  نسانالخطاة ألن الخطیة تفصل اإل .۲
 المتكبرون ألن الكبریاء ھو أم لجمیع الخطایا.  .۳
 ).٤٤: ۸الكذابون ألنھم یتشبھون بالشیطان أبیھم ألنھ كذاب وأبو كل كذاب (یو .٤
  ق�ال وكل ھؤالء ال یحتفظوا بھا في أذھانھم بل تأتي الشیاطین لتخطف كلمة الل�ھ كم�ا

 ).۲۰ -۱: ٤ربنا یسوع في مثل الزارع (مر
 ال یجمل التسبیح في فم الخاطئ، ألن الرب ال یرسلھ إلیھ " :"- 
  .التسبیح ھو لغة المالئكة في السماء مع اللھ وھو غذاءھم ألنھم أرواح خادمة 
 تنق�ى قلب�ھ إذا إال  ل�ذلك ال یقب�ل التس�بیح م�ن الخ�اطئ نسانوالتسبیح یقدس وینقي اإل

 .  أیضاالتسبیح یساعد على نقاوة القلب وألن 
 نساناإلأو  الخطیةأما  التائبین برارھو من فم األ نسانوالتسبیح الذي یرسلھ اللھ لإل 

في حال الخطیة فال یرس�ل ل�ھ الل�ھ تس�بیح كأن�ھ ف�ي حال�ة ش�لل وس�كوت مث�ل س�كوت 
 وسكون الموت. 

  .فالتسبیح دعوة للتھلیل للھ بالجسد والنفس والروح 
  التسبیح یُعبر عنھ بالحكمة، والرب یجعلھ یزدھر" ألن :"- 
  .التسبیح یُعبر عنھ بالحكمة الداخلیة ولیس بالشفاه الخارجیة 
 یس��مع أن  وھ��و ف��ي ح��ال الخطی��ة بالتس��بیح وال الل��ھ یح��ب نس��انألن��ھ م��اذا یس��تفید اإل

 ).۲٤: ۱تسبحة من خاطئ فقد رفض اعتراف الشیاطین بھ (مر
 مك�ان س�كنى  نسانألن اإل نسانتكون صامتة وتخرج من اإلالشیاطین أن  أراد أیضاو

 ).۲٥: ۱اللھ ولیس الشیاطین (مر
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 یط�رد الظلم�ة ث�م أن  ب�ین الن�ور والظلم�ة فعل�ى م�ن یس�بح الل�ھ نسانفلھذا ال یخلط اإل
) ل��ئال ی��دان الخ��اطئ عن��دما یس��بح الل��ھ ۱٤: ٦ك��و۲یس��بح الل��ھ عل��ى عمل��ھ مع��ھ (

 ).۲۸: ۱٥، أم۱٦: ٥۰(مز
  التسبیح ینمو مزدھرا ألن الخطیة ھي عار الشعوب.فالبر یجعل   
 ال تقل الرب جعلني أسقط، فإنھ ال یعمل ما یمقتھ " :"- 
  اللھ دائما یرفع أوالده لكن سبب السقوط ھو منا وعندما یرانا مصرین عل�ى ش�رورنا

 ألن اللھ قدوس لیس بھ شر ویكره الشر. 
 وبینكم".آثامكم فصلت بیني  "إن )۲: ٥۹لھذا قال في (إش 
 ۸، ٤: ۱٤ولھذا ترك فرعون لقساوة قلبھ ھذا ما قیل قسى قلب فرعون (خر.( 
 ی��ین ال��ذین ت��ركھم الل��ھ لیفعل��وا م��ا ال یلی��ق ألنھ��م ممھك��ذا تكل��م معلمن��ا ب��ولس ع��ن األ

 ).۲۸: ۱مصرون على أفعالھم (رو
  فاللھ ال یجبر أحد على الس�لوك ف�ي طریق�ھ كم�ا فع�ل عن�دما تكل�م ع�ن أك�ل جس�ده ف�ي

ألن كثی��ر م��ن  "تمض��واأن  "لع��ل أن��تم تری��دون ۱۲) ق��ائال لتالمی��ذه الـ��ـ ٦۷: ٦(ی��و
 التالمیذ رجعوا عنھ وقالوا ھذا الكالم صعب. 

  لما كان شمشون مع اللھ عمل اللھ معھ لكن لما أخطأ تركھ الل�ھ لح�ین حت�ى ت�اب ف�ي
" أیض��اآخ��ر حیات��ھ وھ��دم معب��د الفلس��طینیین ق��ائال: "اذكرن��ي ی��ا رب ف��ي ھ��ذه الم��رة 

 ).۲۸: ۱٦(قض
 ،رج��ل خ��اطئ. ال��رب ی��بغض ك��لإل��ى  ال حاج��ة ل��ھف��إن  " ال تق��ل ھ��و أض��لني 

 -": رجاسات، وھي لیست بمحبوبة عند الذین یخافونھ
 اللھ قدوس لیس فیھ شر ویبغض الشر وال حاج�ة ل�ھ ألي مخل�وق س�واء ك�ان ق�دیس

اللھ أض�لھ ألن أن  الخاطئ وال یقل الخاطئ نسانشریر فباألولى أنھ ال یعمل في اإلأو 
 الشریرة لكن الرب یحب البر ومن یصنع العدل.  نسانالضالل ھو من إرادة اإل

 وتركھ یستشیر إرادتھ ،في البدء نسان" خلق اإل :"- 
 روح. أو  نفسأو  صالح سواء جسد نساناللھ خلق كل ما في اإل 
 الشر. أو  یختار الخیرأن  وترك لھ حریة اإلرادة 
  ف�ي ك�ل األم�ور الروحی�ة  نسانمخلوق من اللھ وھو یساعد اإلفلیس الجسد شرا ألنھ

من صالة وعبادة وجھاد وكذلك النفس وال�روح ھ�ي الت�ي لھ�ا إرادة عل�ى فع�ل الخی�ر 
 بما یتوافق مع اللھ. 

 "  شئت تحفظ الوصایا، وتتمم بأمانة مسرتھ الصالحةفإن :"- 
  حیا. نختار الحیاة لنأن  نا الموت والحیاة ونصحناأمامجعل اللھ 

https://coptic-treasures.com/



۱۰٥ 
 

 یحیا ویرجع. أن  إال نحفظ وصایاه بأمانة ألنھ ال یشاء موت الخاطئأن  فمسرة اللھ 
 أي  )۲۰: ۱۲وھ��و ال��ذي ال یقص��ف قص��بة مرضوض��ة وال یطف��ئ فتیل��ة مدخن��ة (م��ت

الضعیف ال یقطع رجاءه ب�ل یقوی�ھ، وھن�ا ال�ذي ش�بھھ الكت�اب بالقص�بة  نسانحتى اإل
 المرضوضة والفتیلة المدخنة. 

  أم�امما تری�ده. الحی�اة والم�وت إلى  ك النار والماء فتمد یدكأمام" إنھ یضع 
 -": یُعطى لھ نسانفما یختاره اإل البشر،

 الم�اء ال�ذي أم�ا  یخت�ارأن  على ص�ورتھ ومثال�ھ فم�ن حری�ة إرادت�ھ نساناللھ خلق اإل
ویعب�ر المخالف�ة أم�ا  ،األب�دإل�ى  یرمز لعمل الروح القدس ویزداد بھاء ویحیا مع الل�ھ

عنھا ابن سیراخ بالنار التي ھي عقوبة مخالفة وص�یة الل�ھ ال�ذي ھ�و الم�وت األب�دي 
أو  تجس��د وف��داه وأعط��اه المعمودی��ة بالم��اء وال��روح نس��انلك��ن الل��ھ ألج��ل خ��الص اإل

 ).٥، ۳: ۳ملكوت السموات (یوإلى  النار نار عمل الروح القدس لتؤھلھ
 ن ك�ان الل�ھ ف�ي س�فر التثنی�ة إوالم�وت و یختار ب�ین الحی�اةأن  حریة اإلرادة في أیضا

 ).۱۹: ۳۰بأن یختار الحیاة لكن ترك لھ حریة االختیار (تث نساننصح اإل
 العل��و والطری��ق الض��یق ویحی��ا حی��اة  إل��ىیخت��ار الس��ماء الطری��ق الص��اعد أن  فإم��ا

أس�فل الجح�یم إل�ى  یختار ط�رق الم�وت الطری�ق الواس�ع الھ�ابط والمنح�درأو  مالئكیة
 .  نسانفالحیاة والموت في ید اختیار اإل ،ریر األسنان ودود ال یموتوجھنم حیث ص

  .اختار ق.أغسطینوس ھاتین اآلیتین لیثبت بھم حریة اإلرادة ضد بالجیوس 
 وھو قدیر ف�ي س�لطانھ، وی�رى ك�ل ش�يء. عین�اه  ،" عظیمة ھي حكمة الرب

أن  ، ل�م یوص�ي أح�دنس�انھ، وھ�و نفس�ھ یعل�م ك�ل عم�ل اإلالذین یخافون على
 -": یخطئأن  شریرا، وال یأذن ألحد یكون

  حكمة اللھ عظیمة جدا ألن سلطانھ قادر على كل شيء وی�رى ك�ل ش�يء یح�دث عل�ى
 . األرضوغیر  األرض

  لك��ن عین��اه تنظ��ران عل��ى خائفی��ھ وتعل��م محب��تھم ل��ھ ألن الل��ھ كل��ي العل��م بم��ا یعم��ل
 .  نساناإل
  بص�نع الخی�ر حت�ى م�ع األع�داء فاللھ لم یعطنا وصیة بصنع الشر بل بالعكس أوص�انا

أو  "إن ج��اع ع��دوك فاطعم��ھ وإن عط��ش فاس��قھ"، وال حت��ى أعطان��ا س��ماح ب��أي ش��ر
نفس�ھ ع�ن الل�ھ مح�ب البش�ر  نس�انخطیة فالخطیة ھ�ي ع�داوة لل�ھ ألن بھ�ا یفص�ل اإل

 لذلك لما أخطأ آدم خاف من سماع صوت اللھ ھذا الذي كان یتحدث معھ كل یوم. 
     

 س عشراإلصحاح الساد
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 كثرة أوالد غیر نافعینھي تال تش
 شراروال تفرح بالبنین األ

 " ھي كثرة أوالد غیر نافعین، وال تفرح بالبنین األشرارتال تش :"- 
 . شراراألأو  حذر ابن سیراخ من كثرة البنین الغیر نافعین -
الخطیة یفتش عن أي  الجیل الثالث والرابعإلى  لذلك اللھ یفتقد ذنب اآلباء في األبناء -

 . أشراركان اآلباء إذا  ھل تاب عنھا األبناء أم ال
، ٦۰: ۲٤األبن��اء وكث��رتھم ھ��ي برك��ة م��ن عن��د ال��رب (ت��كأن  ك��ان فك��ر العھ��د الق��دیم -

 ).٦ -۳: ۱۲۸مز
یكونوا أبن�اء الجس�د لك�ن أبن�اء ال�روح ل�ذا أن  لكن في العھد الجدید البنین لیس شرط -

كثیرین روحیین ھكذا أخذ الكاروبیم الق�دیس  ءأبناوجد البتولیین والرھبان الذین لھم 
 حفظوا عھدھم مع اللھ.  إن أبو مقار وقال لھ أعطیت كل ھذه البریة لك وألوالدك

)، وھ��ي الكنیس��ة ۲: ۸الزوج��ة لیس��ت الجس��دیة فق��ط لك��ن ھ��ي الحكم��ة (ج��ا أیض��او -
عروس ربنا یسوع التي تلد بن�ین روحی�ین لل�ھ بالمعمودی�ة لیرث�وا ملك�وت الس�موات 

 ).٥، ۳: ۳(یو
 " لم تكن فیھم مخافة الرب":إذا  كثر عددھم فال تفرح، إن- 
واحد یخ�اف ال�رب خی�ر م�ن فإن  الذین بال مخافة في الرب! ءاألبناما ھي فائدة كثرة  -

 إسرائیل غیر خائفي الرب.  أبناءالسماء ألنھ أفضل من كل إلى  األلف ھكذا صار إیلیا
أس��باط إس��رائیل أنق��ذھم م��ن ج��یش آرام وأنق��ذھم م��ن  ۱۰النب��ي بك��ل الـ��ـ  ألیش��عك��ان  -

س��معوا ص��وت جی��وش وھ��ي الق��وات الس��مائیة إذ  المجاع��ة بس��بب حص��ار آرام لھ��م
وإیلی�ا  ألیش�عالمحیطة بھ والتي كانت موجودة عند حصار آرام لدوثان، لذا قیل عل�ى 

 مركبة إسرائیل وفرسانھا. 
 "  وال تس�تند إل�ى ع�ددھم، ول�د واح�د تق�ي خی�ر  ،ال تعتمد على ط�ول حی�اتھم

 -":أشرار أوالدیكون لك أن  والموت بال إنجاب خیر من ألف، من
 فالعدد لیس مقیاس صدق الطریق.  أشرارواحد تقي یعرف اللھ خیر من ألف  إنسان -
) خی�ر م�ن ۲۳: ۱٦ھ وتحتمي في أحضانھ (لوإیمانا تؤمن بأمم إبراھیماللھ رأى في  -

ب��ل نس��ب الل��ھ نفس��ھ إلی��ھ عن��دما ظھ��ر  یم��انكلھ��ا لھ��ذا دع��ي أب��و اإل األرضش��عوب 
 ).٦: ۳لموسى النبي في العلیقة (خر

 " ألن��ھ بطف��ل واح��د حك��یم تعم��ر المدین��ة بالش��عب، لك��ن بقبیل��ة آثم��ة تص��یر 
:"  -مھجورة
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إن وجد شخص حك�یم واح�د حت�ى ل�و ك�ان طف�ل تعم�ر المدین�ة كلھ�ا أفض�ل م�ن ش�عب  -
إل�ى  كان ص�موئیل النب�ي طف�ال ورف�ع مس�توى أمت�ھ الروحی�ةكامل یوجد فیھ إثم، فقد 

 اأعل�ى مس�توى بع�دما انح�در بواس�طة ع��الي وابنی�ھ حفن�ي وفینح�اس الل�ذین بس��ببھم
 الفلسطینیین وماتا في الحرب ومات عالي لعدم ردعھما.  دأُِخذ تابوت العھد عن

وبی�ت إی�ل  وك�ان یط�وف ف�ي الرام�ة نبیاءفصموئیل تلمذ داود النبي وعمل مدرسة األ -
 ).۱۷، ۱٦: ۷صم۱والمصفاة یعمل عمل الرب (

 "  ھ�ذه، وس�معت أذن�ي بأس�وأ منھ�ا، ف�ي جماع�ة  أمث�الرأت عیني كثی�را م�ن
 -تشتعل النار، وفي األمة المتمردة یضطرم الغضب": الخطاة

ب�ین أن  وأك�د أشراریتكلم ابن سیراخ عن خبرة كیف رأى ابن حكیم أفضل من مدینة 
عل نار الغضب ألنھم أصال متم�ردین عل�ى الل�ھ فیك�ون ثم�رة ذل�ك تشت شرارجماعة األ

 الد عالي الكاھن كما سبق وقلنا. أوالعداوة بینھم وعدم طاعة أبنائھم لھم، مثلما كان 
 " :"  -لم یعف الجبابرة األولین الذین ابتعدوا عن الرب بسبب قوتھم

الطوف�ان بس�بب ش�رورھم لم یشفق الل�ھ عل�ى الجب�ابرة ال�ذین عاش�وا ف�ي الق�دیم قب�ل 
 ).٦: ۳، با٤: ٦وأھلكھم بالطوفان (تك

 "  لم یشفق على المدن الت�ي أق�ام فیھ�ا ل�وط مؤقت�ا، ومق�تھم لتش�امخھم. ول�م
": أمة یرحم  -الھالك، أولئك الذین ھلكوا بخطایاھم

یفعل�وا أن  اولم یشفق اللھ على سدوم وعمورة بسبب شرورھم حت�ى أنھ�م ك�انوا ین�و
ن الل��ذین أرس��لھما الل��ھ لھالكھ��م، وك��ان س��بب خطی��تھم الكبری��اء الش��ر م��ع المالك��ی

 ).٥۰، ٤۹: ۱٦والشبع والسالم الباطل حسب ما جاء في (حز
 "حدث نفس الشيء مع الست مئة ألف من الرج�ال ال�ذین تجمع�وا ف�ي قس�وة 

:"  -قلوبھم
أل��ف وأج��رى الل��ھ معھ��م  ٦۰۰عن��دما خ��رج بن��و إس��رائیل م��ن أرض مص��ر ك��انوا 

ش�ق لھ�م البح�ر األحم�ر إذ  للضربات العشر معجزات وعنایة ف�وق الوص�فباإلضافة 
وأھلك فرعون المطارد لھم وأعطاھم المن طع�ام والس�لوى والم�اء  ،واجتازوا وسطھ

من الصخرة وعمود النار یدلھم للطریق وعمود الغمام نھارا، بل حتى ثیابھم لم تبلى 
ر ماتوا كلھم في القفر بعدما تاھوا والتذم یمانوأحذیتھم لم تتھرأ، لكن بسبب عدم اإل

 سنة عدا كالب بن یفنة ویشوع بن نون اللذان آمنا بالرب وعملھ. ٤۰
 " یبق��ى ب��ال عق��اب. ألن أن  لك��ان م��ن العج��ب ،حت��ى ُوِج��د واح��د غل��یظ الرقب��ة

یخصان الرب، وھو ق�دیر عل�ى الغف�ران، وس�اكب للغض�ب.  الرحمة والغضب
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حس�ب  نس�انشدید في توبیخھ، ویدین اإلكما أنھ عظیم في رحمتھ، ھكذا ھو 
":أعمال  -ھ

وج�د خ�اطئ  إن اللھ یتسم بسمتین متك�املتین الع�دل والرحم�ة، الع�دل والدینون�ة حت�ى -
في العالم سینال عقاب�ھ حتم�ا حس�ب عدال�ة الل�ھ مثلم�ا أو  واحد في الجماعة المقدسة

لس�بب ف�ي فعل اللھ خالل یشوع مع عخان بن كرم�ي ألن�ھ ك�در الجماع�ة كلھ�ا وك�ان ا
 ).۲٥: ۷مدینة عاي (یش أمامھزیمتھم 

اللھ رحیم جدا كما أنھ توبیخھ شدید، فھو رحیم للسامعین والعاملین بوص�ایاه  أیضاو -
مث��ل یش��وع ب��ن ن��ون وكال��ب ب��ن یفن��ة الل��ذین آمن��ا بال��دخول  أیض��احت��ى ل��و ك��انوا قل��ة 

ری�ة م�ن واالنتصار على الكنعانیین ضد خوف كل الشعب لذلك مات كل الشعب ف�ي الب
 ھذا الجیل عدا ھذان االثنان دخال أرض المیعاد وورثا فیھا. 

 " لك��ل عم��ل رحم��ة یجع��ل ال یفل��ت الخ��اطئ بغنائم��ھ، وال یض��یع ص��بر التق��ي ،
":أعمال كل واحد یتلقى ما تستحقھو  مكانا،  -ھ

ال یت��رك الل��ھ الخط��اة یس��تولوا عل��ى نص��یب غی��رھم ب��دون وج��ھ ح��ق فعن��دما س��بى  -
ومع�ھ  إب�راھیمكدرلعومر لوط وزوجتھ وأبناءه في معركتھ ضد س�دوم وعم�ورة ج�اء 

: ۱٤م��ن الغلم��ان وانتص��ر علی��ھ وأخ��ذ ل��وط وأخ��ذ س��بایا ال��بالد وع��اد بھ��ا (ت��ك ۳۱۸
۱٦.( 

التقي في كونھ عاقر مع وعد اللھ لھ بالنسل مدة كبیرة لكن اللھ  إبراھیمصبر  أیضاو -
 ال یق�درانإذ  عام�ا ۹۰ع�ام وس�ارة ابن�ة  ۱۰۰أعطاه كما وعده عندما صار ھو اب�ن 

ھك�ذا رحم�ة الل�ھ  ،ینجبا حتى یكون النسل بقوة الل�ھ ول�یس م�ن جھ�ة ق�وة الجس�دأن 
 وصبر التقي الذي نال من اللھ حسب قلبھ. 

 " ؟ ف�ي وس�ط ش�عب  ذكرنيتسأتواري من ال�رب وم�ن الع�ال م�ن س�ی:  ال تقل
": مقارنة بخلیقة ال تعد يكون نفستأُعَرف، وماذا  كثیر ال   -؟

الل�ھ ال ی�راه وأن�ھ ض�من آالف الخط�اة فیھ�رب م�ن أن  یفتك�ر نس�اناإلأن  من الحماقة
 العاقل�ة كأن اللھ ال یذكره، لكن اللھ كلي المعرفة عالم بكل خلیقت�ھ س�واءأو  عدل اللھ

غیر العاقلة ویعطي كل واحد حسب عملھ ولیس شيء یكون مخفي عنھ فال توج�د أو 
 ھ. أمامعذر بسبب كثرة خطایانا أو  حجة
 " األرضالسماء وسماء السماء والھاویة وأن  ھا :"  -تتزعزع عند افتقاده
 یھ�ربأن  نس�اناللھ العالم بكل شيء حتما سیجازي ك�ل واح�د كعمل�ھ ف�ال یس�تطیع اإل -

صعدت إلى السموات فأن�ت ھن�اك وإن ھبط�ت  إن قال أین أذھب من روحك؟داود فإن 
 ).۱۳۹(مز  أیضاللجحیم فأنت ھناك 
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ملكوت السموات التي عبر عنھا ابن سیراخ بسماء السماء اللھ أو  حتى في الملكوت -
یرتع�دان  األرضال یوجد ش�يء ھ�و غی�ر موج�ود فی�ھ حت�ى الھاوی�ة وإذ  موجود فیھا

 منھ ألنھم خلیقتھ. 
سماء الطیور وسماء الفل�ك وس�ماء الف�ردوس وس�ماء  السموات ھي:أن  ھنا یوضح -

 ).۲۱ملكوت السموات حیث أورشلیم السمائیة (رؤ أي  السموات
  ترتع�د رعب�ا عن�دما ینظ�ر إلیھ�ا.  األرض" وفي نف�س الوق�ت الجب�ال وأس�س

یفك��ر ملی��اً ف��ي طرق��ھ؟ س��تھب ، وم��ن ال��ذي  ال یتأم��ل ف��ي ذل��ك  القل��ب ولك��ن
ھ ت���تم ف���ي أعمال���أكث���ر ف���إن ، یبص���رھاأن  إنس���انال یق���در  عاص���فة مفاجئ���ة

 -السر":
إذا كان��ت المخلوق��ات الغی��ر عاقل��ة تھ��اب ال��رب رغ��م قوتھ��ا وعظمتھ��ا مث��ل الجب��ال  -

ترتع��د عن��دما ینظ��ر إلیھ��ا ال��رب كخ��الق لخلیقت��ھ وكس��ید لعبی��ده فك��م یك��ون  األرضو
 طرقھ ویحید عن الشر.  نسانالعقل أعطى لیتأمل اإلفإن  !صاحب العقل نساناإل

أو  ال یراھا مث�ل ھب�وب الری�اح العاص�فة م�ن یراھ�ا نسانھ مستترة عن اإلأعمالفاللھ  -
ھ في الخلیق�ة كلھ�ا مس�تترة ألنھ�ا عظیم�ة ج�دا ف�وق أعمالیعرف من أین جاءت ھكذا 

قھ عن االستقصاء فكره ألنھ ما أبعد أحكامھ عن الفحص وطرأو  مستوى عقل البشر
 ).۳۳: ۱۱(رو
  "بعی�د. ھ�ذا م�ا یفك�ر  هعھ�دف�إن  م�ن یحتملھ�ا؟أو  بره من یخبر بھا؟ أعمال

": الفھم وبال تمییز، الذي فاقد نساناإل فیھ  -ینخدع ویفكر بحماقة
ف��إن  یع��رض اب��ن س��یراخ ن��وع م��ن فك��ر اإللح��اد ف��ي أیام��ھ وھ��و یتك��رر عب��ر األجی��ال -

الل�ھ أن  وعھده بعید ع�ن البش�ر، ب�ل نسانبر اللھ ال یحتملھا اإل أعمالیعتبر  نساناإل
 .  نسانفي ملكوتھ بعید عن البشر ال یعبأ باإل

یمی�ز فك�ر الل�ھ ویفك�ر بحماق�ة عن�ھ ل�ذا ال فاقد الفھم الص�حیح ال�ذي  نسانھذا فكر اإل -
 قال إشعیاء النبي "ویل للقائلین للحلو مر وللمر حلو! ".

 ��كالم��ي ف��ي قلب��ك. إل��ى  ب المعرف��ة، وانتب��ھ بدق��ة" انص��ت ل��ي ی��ا بن��ي واكتس
   -وأعلن المعرفة بتدقیق": ،عن التعلیم بوزن سأكشف
یعرف من مصدر معرفة موثوق فیھ، فھنا اب�ن س�یراخ یتخ�ذ موق�ف أن  نسانعلى اإل

الل�ھ ھ��و مص�در ك��ل معرف�ة حقیقی�ة ثابت��ة دقیق�ة وھ��ي ف�إن  المعل�م ال�ذي ل��ھ عل�م الل��ھ
وحس��ب  نس��انك��ون بمق��دار حس��ب م��ا یس��توعب عق��ل اإلالمعرف��ة الت��ي ت��دوم وھ��ي ت

 عمره. 
  ھ في البدءأعمال" حین قضى الرب، :"  -قرر لھا حدودھا
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یتكلم ابن سیراخ عن اللھ عن طریق التأمل في بدء الخلیقة حیث كلمة بدء ھنا تعن�ي 
الش�مس للنھ�ار والقم�ر للی�ل، ف�إن  بدء الخلیقة وكیف عملھا اللھ وكیف ح�دد عملھ�ا،

وضع لھ اللھ حدا، وتتناس�ق إذ  العمیق والقوي تحد أمواجھ حبات رمل بسیطةالبحر 
 لت��وفر ل��ھ كمی��ة األوكس��جین نس��انالخلیق��ة والمج��رات وخلق��ة النبات��ات قب��ل خلق��ة اإل

واألنھ��ار لیش��رب والحیوان��ات لتس��اعده ف��ي  األرضلیت��نفس ولك��ي یأك��ل م��ن ثم��ر 
 الزراعة وكمصدر لطعامھ. 

  منذ مبادئھا بحسب أجیالھا. فال تج�وع وال تقل�ق والاألبد إلى  ھأعمال" رتب 
ھا. ال یضر الواح�د اآلخ�ر المالح�ق ل�ھ، وال یعص�ون كلمت�ھ أعمال تتوقف عن

، ومألھ�ا م�ن خیرات�ھ، وغط�ى س�طحھا إل�ى األرض بعد ذل�ك نظ�ر ال�رب أبدا.
 -ستعود مرة أخرى": المخلوقات الحیة وإلیھا بجمیع

والفل�ك ف�ي ترتی�ب عجی�ب وحت�ى الطی�ور الت�ي یتكلم ابن سیراخ عن خلق�ة الس�موات  -
تقلق ألن اللھ یعطیھ�ا طعامھ�ا ك�ل ی�وم كم�ا ق�ال ربن�ا یس�وع ال أو  تطیر فیھا ال تجوع

 تزرع وال تحصد وال تضع في مخازن قوتھا لكن اللھ یقوتھا. 
رغم ذلك المخلوقات ال تتوقف عن عملھا الذي أمرھا بھ الرب مثل النج�وم والس�حب  -

مس��یة والكواك��ب تعم��ل وتطی��ع أم��ر الل��ھ وال یوج��د بینھ��ا تض��اد ف��ي والمجموع��ة الش
 عملھا. 

بالمخلوق��ات منھ��ا م��ا ف��ي البح��ار كاألس��ماك عل��ى مختل��ف وتن��وع  األرضث��م غط��ى  -
أنواعھ���ا والحیوان���ات عل���ى كث���رة تنوعھ���ا والنبات���ات واألزھ���ار والبح���ار واألنھ���ار 
والینابیع صحیح كلھا س�تنتھي لك�ن كلھ�ا تس�بح الل�ھ خالقھ�ا لم�ا جعل�ھ فیھ�ا م�ن ق�وة 

 وجمال ومھارة رائعة. 
     
 اإلصحاح السابع عشر

 األرضمن  نسانرب اإلخلق ال
 وإلیھا أعاده مرة أخرى

 وإلیھا أعاده مرة أخرى":األرضمن  نسان" خلق الرب اإل ،- 
أي  م�ن م�ادة حقی�رة ھ�ي الت�راب لكن�ھ توج�ھ بكرام�ة ل�م یت�وج بھ�ا نسانخلق اللھ اإل -

 . األرضمخلوق آخر على 
قابل للتغیی�ر لك�ي بالنعم�ة یعل�و ل�یس بمق�دار مح�دود ب�ل ب�ال ح�دود م�ن  نسانخلق اإل -

 ).۱۸: ۳كو۲مجد (إلى  مجد
 :"  -" جعل للناس أیاما معدودة ووقتا محدودا، ووھبھم سلطانا علیھا
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یجع��ل م��ن أن  یمك��نأي  مح��دودا ف��ي أیام��ھ لكن��ھ أعط��اه س��لطانا علیھ��ا نس��انخل��ق اإل
كان یعود للتراب لكن لك�ي یحی�ا حی�اة م�ن  فردوسا حسب إرادتھ وإنأو  أیامھ جحیما

 نوع آخر حیاة أبدیة. 
 :"  -" وألبسھم قوة شبھ قوتھ، وخلقھم على صورتھ

عل��ى یك��ون أن  م��ا ل�م یعطی��ھ ألي خلیق��ة أخ��رى وھ�و أن��ھ أعط��اه نس��انأعط�ى الل��ھ اإل
صورتھ ومثالھ لیس فیما یفنى وھو الجس�د ب�ل فیم�ا ال یفن�ى وھ�و ال�روح ذات العق�ل 

لحرة المریدة فلھذا نال قوة حتى على الوحوش األخرى من�ھ جس�دیا ب�ل ن�ال الناطقة ا
 قوة وسلطان على سمك البحر وطیور السماء. 

 وأعط��اه الس��لطان عل��ى الوح��وش عل��ى ك��ل جس��د نس��ان" وألق��ى خ��وف اإل ، 
 وأعطاھم لس�انا وأذن�ین وقلب�ا ،البشر القدرة على الدراسة والطیور. وأعطى

:"  -للتفكیر بھ
خوفا لكل جسد مھم�ا عل�ت قوت�ھ حت�ى عل�ى الوح�وش أي  سلطانا نساناإل أعطى اللھ -

 .  نسانالتي ھي أقوى منھ جسدیا والطیور التي تحلق في السماء أعلى من اإل
ب��ل أعط��ى ق��وة العق��ل عل��ى اإلدراك والدراس��ة وأعط��اھم أعض��اء تعب��ر ع��ن فك��رھم  -

ح ب�ھ الل�ھ ویعب�ر اللس�ان لیس�ب نس�انفتنمو في الفكر، أعط�ى اإل خرینوتستفید من اآل
ویستفید عقلھ وقلبھ منھا، وأعط�اه  خرینعن فكره وأعطى لھ األذن لتسمع حكمة اآل

اس��تخدمھا إذا  الص��حة الروحی��ة نس��انعق��ال لیفك��ر ب��ھ، وھ��ذه كلھ��ا تعط��ي اإلأي  قلب��ا
 بطریقة متزنة. 

 :"ومألھم من البراعة في الفھم، وأطلعھم على الخیر والشر "- 
العقل وجعلھ في الطابق العلوي ف�ي رأس�ھ وجع�ل فی�ھ براع�ة ف�ي  نسانأعطى اللھ اإل

ھو الذي طم�ع ف�ي  نسانسمح لھ، ألن اإلأي  على الخیر والشر نسانالفھم وأطلع اإل
معرفة الخیر والشر بمخالفة وصیة اللھ ألنھ ك�ان یع�رف الخی�ر فق�ط فلمعرفت�ھ الخی�ر 

   یختار الخیر لیحیا.أن  والشر أعطاه الوصیة ناصحا إیاه
 "فیحم��دون اس��مھ ھأعمال��لیظھ��ر لھ��م عظم��ة  ، جع��ل عین��ھ عل��ى قل��وبھمو ، 

  -": ھأعمالالقدوس، لیصفوا تماما عظائم 
لترى م�ن یعم�ل مش�یئتھ، ولك�ي یع�رفھم خ�الل قل�بھم  األرضعیني اللھ تجول في كل 

لس�انھ  نس�انھ العظیمة كیف خلق البشریة بكل ھذا اإلبداع حتى یستخدم اإلأعمالعن 
                ھ العظیم��ة ف��ي الخلیق��ة وف��ي حی��اة ك��ل البش��ر أعمال��ف��ي تس��بیح الل��ھ الق��دوس عل��ى 

 .  إنسانوكل 
 :"منحھم المعرفة، وأعطاھم شریعة الحیاة كمیراث"- 
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أعط��ى الل��ھ المعرف��ة ع��ن طری��ق العھ��د الق��دیم ف��ي أس��فار موس��ى الخمس��ة واألس��فار  -
 لھ وعرفوا الكثیر عن طبیعة المخلوقات. التاریخیة والنبوات وغیرھا، فعرفوا ال

األب�د ل�ذلك ق�ال لھ�م: "جعل�ت إلى  أعطاھم الشریعة وشریعة من یحیا بھا یحیا أیضاو -
 ك الحیاة والموت فاختار الحیاة لتحیا" بالعمل بالوصایا التي للشریعة. أمام
 ف��رأت عی��ونھم عظم��ة مج��ده ،" وأق��ام معھ��م میثاق��ا أب��دیا، وأراھ��م أحكام��ھ  ،

": آذانھم وسمعت  -مجد صوتھ
ھنا یتكلم عن المیثاق الذي ت�م عل�ى جب�ل حوری�ب ف�ي س�یناء ب�ین الل�ھ والش�عب ب�أن  -

 یطیعوه وھو یكون لھم إلھا وھم یكونون لھ شعبا. 
 یوم من خروجھم من مصر.  ٥۰وكانت الوصایا ھي عھد المیثاق بعد  -
ب�ل ورأوا وسمع بنو إسرائیل صوت اللھ من عل�ى جب�ل حوری�ب فخ�افوا م�ن عظمت�ھ  -

 كل ما یقولھ الرب لموسى یسمعوه ویطیعوه. أن  محبة وإقرار
وك��ان التق��رب إل��ى الل��ھ خ��الل ال��ذبائح الخمس��ة: المحرق��ة والخطی��ة واإلث��م والس��المة  -

 وتقدمة الدقیق. 
 :"  -" وقال لھم: احترسوا من كل ظلم، وأوصاھم كل واحد من أجل قریبھ
 نس�انبن�ي إس�رائیل ع�ن ع�دم الظل�م اإلتكلم ابن سیراخ ع�ن ش�ریعة الل�ھ وعھ�ده م�ع  -

 لقریبھ بل یھتم بھ. 
األمة كلھا لھا إل�ھ واح�د وھ�م م�ن أص�ل واح�د فعن�دما یت�ألم عض�و أن  وأرسى مفھوم -

 فیھم یتألم الكل، وعندما یكافأ عضو كأن األمة كلھا تكافأ وتفرح معھ. 
أن  ی�رإس�رائیل ك�ابن لل�ھ غأي  ألجل ھذا فرح ھوشع وقال: "من مصر دعوت ابني" -

 العبارة نبویة عن ھروب العائلة المقدسة وربنا یسوع من وجھ ھیرودس. 
  أمام" طرقھم:"  -ھ في كل حین، فھي ال تخفى عن عینیھ
مھم�ا كان�ت ھ�ي ال تخف�ى ع�ن الل�ھ الف�احص القل�وب والكل�ى فھ�و كل�ي  نسانطرق اإل -

 بل وحتى الخلیقة الغیر عاقلة.  إنسانالمعرفة ویعرف دقائق أمور كل 
 ھو یعرفھ اللھ.  نسانفكل فكر ومشاعر اإل -
 بعید عن اللھ فاللھ یجذب الكل إلیھ بطریقتھ الخاصة.  إنسانكان  إذا -
 :"أقام حاكما لكل أمة، وأما إسرائیل فھو نصیب الرب "- 
یعرف��وا الل��ھ ھ��و ال��ذي أن  ال��ذین ال یری��دوا م��مالل��ھ ال یت��رك ش��يء ب��ال رعای��ة حت��ى األ -

 إسرائیل فاللھ ھو حاكمھم وملكھم.  شعبھأما  یعین حكاما لھم،
لھ وھو كلمة اللھ واب�ن الل�ھ  ممفاللھ انتظر حتى تجسد ربنا یسوع الذي جذب إلیھ األ -

 الوحید. 
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  ھ، وعیناه عل�ى ال�دوام عل�ى ط�رقھم. ال تخف�ى أمامھ كالشمس أعمال" جمیع
كخ�تم مع�ھ ف�یحفظ  نس�انال�رب. ص�دق اإل أماموجمیع خطایاھم  آثامھم، علیھ

 وبعد ذلك یقوم ویجازیھم ویكافئھم كاستحقاقاتھم عل�ى كحدقة عینھ. نساناإل
:"  -رؤوسھم

الل�ھ ف�ي ك�ل وق�ت وك�ل  أم�امكالشمس واض�حة  نساناإل أعمالأن  یتحدث ابن سیراخ -
 یراھا. والرب  أماممشیئات وطرق قلبھم ال تخفى عنھ، وخطایاھم ھي 

 .  إبراھیمثل الصدق كختم الملك فمن یحفظھ یكون كحدقة عین للھ م -
وف��ي الی��وم األخی��ر ف��ي مجیئ��ھ الث��اني یج��ازي ع��ن الش��ر ویك��افئ ع��ن الخی��ر حس��ب  -

 كل واحد.  أعمالاستحقاق 
 :"إنھ یجعل للتائبین عودة، ویعزي من ینقصھ االحتمال "- 
ھنا یعرف التوبة على أنھا عودة إلى األحضان اإللھیة فاللھ ھو الذي یس�اعدھم عل�ى  -

 عودتھم ولیس بمجھودھم الذاتي فقط. 
 بل ویعزي قلیل االحتمال ویعطیھ فرح التوبة والسالم.  -
 والتوبة حزن حسب مشیئة اللھ فیھا رجاء كما قال معلمنا بولس.  -
بعد الم�وت ال توج�د أما  یا والتوبة والغفرانفي ھذا العالم ھو زمن الحزن على الخطا -

 فرصة (كما قال ق.باسیلیوس الكبیر).
 الشریرة فإذا غضبنا نتعلم بالتوبة الھدوء واالحتمال.  عمالوالتوبة تعكس األ -
 وإن أخطأنا باللسان نتعلم بالتوبة الصمت وھكذا..  -
 الرب واقلع عن خطایاك، صل في حضوره واقلل من إثمك"إلى  " ارجع:- 
 التوبة ھي عملیة الرجوع إلى الرب وإقالع عن الخطایا. أن  یوضح مرة أخرى -
 والصالة في حضرة الرب والبعد عن اآلثام.  -
  ارجع إلى العل�ي، واع�رض ع�ن الظل�م، وابغ�ض ال�دنس بش�دة. م�ن یس�بح "

كم�ا یفع�ل األحی�اء والش�اكرون؟ الش�كر ینقط�ع م�ن المی�ت  في الھاویة، العلي
 -الحي المعافى":إال  الرب یحیا، فال یسبحیعد  حیث أنھ لم

الل��ھ ورجوع��ھ ع��ن ظلم��ھ بالخطی��ة وع��ن إل��ى  یؤك��د اب��ن س��یراخ عل��ى رج��وع التائ��ب -
 دنسھ. 

 یشكر اللھ الذي أعطاه فرصة التوبة في أرض األحیاء. أن  وعلیھ -
یش�كر أو  یسبحأن  بشره وتطبق الھاویة فمھا علیھ فال یستطیع إنسانألنھ قد یموت  -

 اللھ. 
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مثل الالبس في العرس ثیاب قذرة عندما یخرج ابن اللھ ویراه یطرده ھكذا ف�ي ھ�ذه ك -
 الحیاة توجد فرصة لتغییر الثیاب القذرة بأخرى نظیفة بتطھیر القلب. 

 ا أعظم رحمة الرب! ویقیم نفسھ كف" م:"  -ارة للراجعین إلیھ
َكبَار عن آثامنا عن�دما نك�ون ت�ائبین إلی�ھ، وھن�ا یعط�ي  نارحمة الرب للتائبین بل یفدی

 فكرة الكفارة: بار ینوب عن خاطئ بشرط التوبة من ناحیة الخاطئ. 
 أي  ل��یس بخال��د. نس��انألن اب��ن اإل ،ق��درة عل��ي ك��ل ش��يء نس��ان" فل��یس لإل

الش�مس؟ م�ع ذل�ك تكس�ف، ھك�ذا الجس�د وال�دم حینم�ا ی�دفن   شيء أبھى م�ن
  -الشر في القلب":

بمف��رده ل��یس ل��ھ الق��درة عل��ى التوب��ة وال عل��ى ك��ل ش��يء ألن��ھ  نس��اناإلأن  ا یؤك��دھن�� -
 یموت وقد یموت ویكون الشر مدفونا في القلب. 

ھكذا ص�فاء ن�ور الش�مس عن�دما یتع�رض لش�يء مقابل�ھ ال تعط�ي ض�وء ھك�ذا خطی�ة  -
 . نساناإل
 :"  -" یفحص قوات السماء العلیا، لكن جمیع الناس ھم تراب ورماد
س�ماء الس�موات وھ�ي رت�ب المالئك�ة أي  كان الل�ھ یفح�ص ق�وات الس�موات العلی�ا إذا -

 ھ. أماماألبد فھي غیر طاھرة إلى  التي أعطاھا كأرواح محدودة نعمة خاصة لتبقى
مخل��وقین م��ن الت��راب أي  الن��اس ال��ذین ھ��م ت��راب ورم��اد أعم��الیفح��ص  أیض��افإن��ھ  -

 ویعودون إلیھ. 
     
 اإلصحاح الثامن عشر

 األبد خلق كل شيءإلى  الحي

 الرب وحده سیعلن عنھ أنھ بار":األبد خلق كل شيءإلى  " الحي ،-   
 ھذا اإلصحاح كمزمور تسبحة للھ من ابن سیراخ على عظمة خلقتھ.  -
ھ�و ال�ذي خل�ق ك�ل  ،معطي الحیاة لكل المخلوقاتأو  قدم ابن سیراخ اللھ بكلمة الحي -

 كل المخلوقات حتى تمجده وتسبحھ. أي  شيء
 ربنا یسوع المسیح. أي  وھذه التسبحة مقدمة للبار الذي بال خطیة وحده وھو اللھ -
 یستقص�ي عظم�ة أن  ھ، ألنھ م�ن ال�ذي یق�درأعمالیخبر بأن  " ال یسمح ألحد

":أعمال  -ھ؟
أن  نس�اناللھ ال یعطي الفرصة ألحد من المخلوق�ات حت�ى اإلأن  ھنا یتكلم ابن سیراخ

ی��درك كی��ف أن  ھ ألن��ھ ال ی��دركھا جمیع��ا كم��ا ق��ال ألی��وب فم��ن یس��تطیعأعمال��یخب��ر ب
كی�ف أو  ؟كی�ف تعم�ل المج�راتأو  ؟كیف تعطي نورھ�ا وحرارتھ�اأو  ؟تشرق الشمس
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كی��ف تمش��ي أو  ؟كی��ف یطی��ر الط��ائرأو  ؟یلج��م الل��ھ ق��وة البح��ر بحب��ات رم��ال ص��غیرة
 ھذه علت على كل أحد. فإن  ؟الكائنات وتتحرك وتحیا

 ھ�ذا القی�اس وھ�و یص�ف إل�ى  " من یقیس عظمة قدرتھ ب�رقم؟ وم�ن یض�یف
:"  -مراحمھ؟

یق��یس عظم��ة ق��درة الل��ھ ف��ي خلق��ھ كم��ا ق��ال ألی��وب ف��ي أن  م��ن یس��تطیع م��ن البش��ر
من ھو المھن�دس المعم�اري العظ�یم أي  ؟األرض)؟ من مد مطمار لیقیس ٥: ۳۸(أي

؟ ومع تقدم العلم اكتش�فنا م�ع ھ�ول المعلوم�ات رضاألیحدد مقیاس أن  الذي استطاع
ج��زء لك��ن الزال ھن��اك مج��رات وكواك��ب ل��م تكتش��ف بع��د، فم��ا أبع��د أحك��ام الل��ھ ع��ن 

 الفحص وطرقھ عن االستقصاء! 
 أن  یزی��د علیھ��ا، وال یوج��د م��ن یق��درأو  ی��نقص منھ��اأن  " م��ا م��ن أح��د یق��در

 -الرب": یبحث في عجائب
أن  خالق�ا ألش�یاء حی�ة حت�ى م�ع تق�دم العل�م كلھ�ا تحت�اجیك�ون أن  نسانال یستطیع اإل -

 الحي.  نسانیدیرھا اإل
أش�یاء تح�اكي الطبیع�ة ف�ي وظائفھ�ا وحت�ى ف�ي إال  بل كل المخترعات الحدیثة ما ھ�ي -

 ألوانھا. 
فإن الخالق كما یق�ول ق. إیرینئ�وس مث�ل موس�یقار ت�ارة یعم�ل قط�ع موس�یقیة عالی�ة  -

 شخصھ المھیب. إلى  یسحبناجدا وتارة ناعمة جدا وھكذا حتى 
 "  وإذابحثھ حینئذ یبتدئ من جدید  نسانأتم اإلإذا :"  -توقف یبقى مرتبكا
یكتف��ي ألن الل��ھ غی��ر مح��دود فكلم��ا ال ال یتوق��ف وأن  الباح��ث ع��ن الل��ھ نس��انعل��ى اإل -

م یك�ن یعرفھ�ا حتم�ا ل�ن ھن�اك تك�ون بدای�ة جدی�دة ألم�ور أنھى بحثھ یب�دأ م�ن جدی�د أل
 ما ھو قدام".إلى  معلمنا بولس: "أنسى ما ھو وراء وامتدویعمل كما قال 

 ألن الذي ال یبحث عن اللھ دائما یتكبر ویكتفي ویرجع إلى الوراء وقد یفقد خالصھ.  -
 نسان" ما ھو اإل:"   -؟ وما ھو منفعتھ؟ ما ھو خیره؟ وما ھو شره؟

                 ح���ي عاق��ل ن���اطق ح���ر إنس��انحفن���ة ت��راب ص���یرتھا روح الل���ھ إال  نس��انم��ا ھ���و اإل
مرید فعظمتھ ال تقارن بالل�ھ وخی�ره ھ�و م�ن نعم�ة یعطیھ�ا الل�ھ وش�ره ھ�و م�ن ترك�ھ 

 لوصایا اللھ. 
 أبلغ منھ س�نة. لكنھ�ا كنقط�ة م�اء م�ن  إن تحسب عظیمة نسان" عدد أیام اإل

وكذرة من الرم�ل، ھك�ذا الس�نوات قلیل�ة بالنس�بة لی�وم األبدی�ة. فل�ذلك  البحر،
": علیھم،أناتھ   یطیل الرب  -ویفیض برحمتھ علیھم
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سنة ال یساوي ی�وم م�ن الحی�اة األبدی�ة  ۱۰۰كلھ حتى لو وصل  نسانمقارنة عمر اإل -
 ذرة رمل على شاطئ البحر. أو  فھو مثل نقطة في البحر

 على بني البشر لعلھم یتوبون.  أناتھ الرب ألجل ھذا یطیل -
 لذلك یق�دم لھ�م كف�ارة كامل�ة. رحم�ة  ،" لذلك یرى ویعلم نھایتھم أنھا شریرة

رحمة الرب فلكل جسد. یوبخھم ویدربھم ویعلمھ�م أما  لقریبھ، ھي   نساناإل
 -": الحظیرةإلى  قطیعھ  یرد كراع 

 وشره وبین رحمة اللھ وبره.  نسانمقارنة جدیدة لیشوع بن سیراخ بین رحمة اإل -
فرحمت��ھ لك��ل البش��ر س��واء ك��انوا الل��ھ أم��ا  للیھ��وديأي  لقریب��ھ فق��ط نس��انفرحم��ة اإل -

 یین. أممأو  یھود
 ش�رارفللب�ار فق�ط، ل�ذلك الل�ھ ی�رحم حت�ى األ نس�اناإلأما  برارواأل شراررحمة اللھ لأل -

ویدربھم حتى یقلعوا عن خطایاھم ویقدم كفارة كاملة وھ�ي كف�ارة العھ�د الجدی�د ربن�ا 
 یسوع الفادي الكلمة المتجسد. 

 إلى  بھ، والذین یبادرون" أنھ یرحم الذین یقبلون تأدی:"  -أحكامھ
ورح��وم لك��ن ب��األولى ال��ذین ی��ؤدبھم  أیض��االل��ھ مح��ب لك��ل البش��ر وع��ادل معھ��م كلھ��م  -

 .  أیضایرحمھم  الذین یعملون بأحكامھ أیضاویقبلوا تأدیبھ یرحمھم و
 المعوجین لكنھم یقبلون تأدیبھ. أو  السالكین في وصایاه برارفرحمة اللھ لأل -
  خزی��ا عل��ى العم��ل الص��الح ال��ذي تفعل��ھ، وال تس��بب حزن��ا " ی��ا بن��ي ال تجل��ب

القیظ؟ ھكذا الكلمة أفض�ل م�ن  عطیة. ألیس الندى یسكن تقدم  بكلماتك وأنت
؟ وكالھم�ا توج�دان بةاس�نأفض�ل م�ن عطی�ة م العطیة. بالحقیقة ألیست الكلمة

 -في الرجل اللطیف":
ت�ھ بكلم�ات جارح�ة یبكت ابن سیراخ ال�ذي یعم�ل عم�ل ص�الح بعطائ�ھ للفقی�ر م�ع إھان -

 یقدم مع قسوة فالكالم الطیب أفضل من العطیة نفسھا. أن  ال یقدم منأن  فخیر لھ
 الندى مثلھ كالحرارة لكن الندى یبرد القیظ ھكذا الكلمات اللطیفة أفضل من العطیة.  -
یدی�ھ بمقع�د  أعم�الففي فردوس اآلباء امتحن ال�رب األنب�ا أغ�اثون عن�دما ذھ�ب یبی�ع  -

طل��ب من��ھ حمل��ھ للمدین��ة وكلم��ا یبی��ع م��ن عم��ل یدی��ھ یطل��ب من��ھ ش��راء ش��يء لیأكل��ھ 
وغیره فكان یفعل ذلك حتى أعطاه كل ما باعھ ثم غ�اب المقع�د وق�ال ل�ھ: أن�ت ممتل�ئ 

 من كل عمل صالح أنا مالك الرب أُرسلُت ألمتحنك. 
أفض�ل م�ن  إبل�یس ھكذا الذي یستعطي یبغي كلمات تلط�ف م�ن ھیاج�ھ ال�ذي یعم�ل ب�ھ -

 على المستعطي أكثر.  إبلیسالعطیة مع كلمات قاسیة تھیج 
 الحاسد تعتم العیون": نسانیھین اآلخر ویخزیھ، وعطیة اإل حمق" األ- 
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الحاس�د فھ�و أم�ا  عدیم الحكمة یھین م�ن یس�تعطي من�ھ وھ�ذا ظ�اھر وواض�ح حمقاأل
ض�میره  أم�امحت�ى ل�و أعط�ى آخ�ر ویك�ون  خ�رینقلب�ھ مع�تم ال یح�ب الخی�ر لآل إنسان

عمل ما یرضي لكن ألجل عتامة قلبھ ال تقبل عطیتھ عند اللھ الذي یعرف داخل�ھ ألن�ھ 
 ال یحب الخیر حتى لمن یعطیھم. 

 تحك�م افح�ص أن  تمرض اعتن بصحتك. وقب�لأن  تتكلم تعلم، وقبلأن  " قبل
": ،نفسك بأمانة  -فتجد الكفارة ساعة االفتقاد

أن  قب�لأي  سیراخ تعل�یم كم�ا ق�ال ربن�ا یس�وع: أیھ�ا الطبی�ب اش�في نفس�كیعطي ابن  -
نجی��د عمل��ھ م��ع نفوس��نا أو  نعمل��ھأن  م��ن الض��روري خ��ریننعم��ل عم��ل لآلأو  نطال��ب

 -: أمثلة ۳وأعطى ابن سیراخ  ،خرینحتى نستطیع فعلھ مع اآل
 !؟خرینم ونحن لم نتعلم؟ فماذا سنعطي لآلعلِ كیف نُ إذ  ،متتكلم تعلَ أن  قبل .۱
 .  خریننعتني بصحة اآلأن  نقوم بتمریض المرضى نعتني بصحتنا فنقدرأن  قبل .۲
كقضاة نحكم على أنفسنا أوال، لھ�ذا قی�ل ف�ي أق�وال اآلب�اء  خریننحكم على اآلأن  قبل .۳

الشیوخ عن األنبا بیمن تلمیذ القدیس أبو مق�ار الكبی�ر ال�ذي كان�ت ل�ھ عطی�ة الحكم�ة 
 یكلم األخوة من الرھبان. أن  في الكالم كان یفحص نفسھ لمدة ساعة قبل

یحك�م علین�ا فأنن�ا ن أ لھذا عندما نتعلم ونعتني بأنفسنا روحیا ونحكم على أنفس�نا قب�ل -
سنجد كفارة ربنا یسوع تشفع فینا یوم الدینونة ألنھ بدون س�فك دم ال تحص�ل مغف�رة 

 ).۲۲: ۹(عب
 تمرض تواضع، وعند ارتكاب الخطایا أثبت رجوعك":أن  " قبل- 

ربم�ا یك�ون  ،یعلمنا ابن سیراخ حین نمرض ال نتذمر بل نتواض�ع ألن ذل�ك منفع�ة لن�ا
األحض��ان اإللھی��ة ألنن��ا إل��ى  الم��رض م��ن خطی��ة فبالتواض��ع والتوب��ة نثب��ت رجوعن��ا

 عندما نكون بعید عن اللھ نكون في غربة تائھین بال عقل وال ھدف وال شيء نفھم�ھ
 نكون في حالة ارتباك وخوف، لكن بالتوبة نثبت رجوعنا. إذ  نعقلھأو 
 ظ�ر الم�وت لتك�ون تبط�اء، وال تن" ال یمنعك شيء من إیفاء ن�ذرك م�ن غی�ر إ

:"  -بارا
الن��ذور ت��وفى لل��رب وھن��ا ال یقص��د فق��ط التق��دمات لل��رب لك��ن ن��ذر الحی��اة الروحی��ة 

االكتف�اء ب�ھ، الجھ�اد  ،: العفة والطھارة، الحی�اة م�ع الل�ھاألرضالسمائیة ونحن على 
ئال الروحي في غیر كلل، وال نؤجل نذورنا الروحیة ھذه ألننا ال نض�من مت�ى نم�وت ل�

بن��ا توب��ة نقی��ة تس��تحق ملك��وت الس��موات ألن الكت��اب یفاجئن��ا الم��وت ف��ال نك��ون ق��د ت
 ).٥، ۳: ۱۳(لو یقول: "إن لم تتوبوا جمیعكم كذلك تھلكون"

 یجرب الرب": إنسانتنذر ھیئ نفسك، وال تكن كأن  " قبل- 
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امتحان لھ، حاشا، فالنذر ی�أتي م�ن أو  ولیس عن شك في اللھ إیمانالنذر ھنا یكون ب
 عالقة قویة مع اللھ ولیس شك فیھ. 

 :"  -" تذكر غضبھ في یوم موتك، وفي وقت العقاب عندما یحول اللھ وجھھ
ل�م نك�ن م�ؤھلین ل�ذلك فإن  نتذكر دائما عند خروج روحنا أننا سنتقابل مع اللھ العادل
ی�وم  نس�انلم یض�ع اإلفإن  سیحجب وجھھ عنا ویقول أني لست أعرفكم من أین أنتم،

 ھ ال یبادر بالتوبة الدائمة. أمامانتقالھ 
 :"في وقت الشبع اذكر وقت الجوع، وفي أیام الغنى اذكر الفقر والعوز "- 

الل�ھ أن  ففي الشبع نتذكر كیف ،ذكر العطیة دون العاطي وھو اللھتال نأن  علینا دائما
لروح��ي نت��ذكر كی��ف كن��ا فق��راء اأو  ھ��و ال��ذي أش��بع عوزن��ا وف��ي أی��ام الغن��ى الم��ادي

 ومعتازین والرب أغنانا حتى نكون في اتزان دائما وحب للمعوزین والفقراء. 
  من الصباح إلى المساء یتغیر ال�زمن، وك�ل ش�يء یم�ر س�ریعا ف�ي حض�رة "

 -الرب":
یة دائمة التغیر السریع، الطفل یصیر شابا ثم شیخا بسرعة والزمن من األرضالحیاة 

ی�درك أن  نسانیع، یأتي النھار وسرعان ما یلحقھ اللیل لذا ینبغي لإلیوم إلى یوم سر
مض�ى ال�زمن س�ریعا إذا  الزمان وال یعبر علیھ دون عمل روحي وھدف روح�ي حت�ى

 یجد أنھ خزن بركات كثیرة للمستقبل في الحیاة األبدیة. 
  أیام الخطایا یحت�رص م�ن " الحكیم فیھ مخافة اللھ في كل شيء یعملھ، وفي

 -الھفوات":
یك�ون ب�دون الخطای�ا  نسانمخافة الرب ھي لجام للجسد والنفس حتى كل ما یعملھ اإل

 وعندما تھاجمھ الخطایا یكون حذرا من الثعالب الصغیرة المفسدة للكروم. 
 مث����الویمط����رون األ ،حكم����اء خ����رین" الحكم����اء ف����ي الكلم����ات یجعل����ون اآل 

:"  -السدیدة
یتعلم�ون  خ�رینروحی�ة خ�الل كالمھ�م یجعل�ون اآلالحكماء المملوؤن بركات وخب�رات 
ھم الحكیم��ة أمث��الب األرضالمط��ر الغزی��ر عل��ى أي  الحكم��ة م��نھم ویك��ون مث��ل الواب��ل

ھم عالی��ة غزی��رة ت��نعش أمث��الالوض��یعة الت��ي لحكم��اء ھ��ذا ال��دھر ب��ل  مث��الول��یس باأل
 النفس للحیاة مع اللھ. 

 بل اكبح شھواتك": ،كء" ال تتبع أھوا-   
الحص��ان والعق��ل ھ��و ال��ذي یقودھ��ا، فم��ن الض��روري حس��ن الیقظ��ة ف��ي ال��نفس مث��ل  -

 الفارس. أي  القیادة وثبات العقل كما یثبت الذي یقود الفرس
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تركنا أھواء الجسد وشھواتھ تنحدر بنا إلى مناطق وعرة تؤذینا فلذلك ینبغي  إن ألنھ -
 نحذر من عدم الیقظة ألنھا تكون مثل السكر بالخمر. أن  لنا

 نقاوة العقل بنقاوة النظر والفكر وبالتالي یقود النفس جیدا.  -
 " مألت نفسك بالشھوة في اللذة، تجعلك سخریة أعدائك": إن- 

ھنا بین أثر الشھوات واللذات على النفس تجعل أعداءنا من الشیاطین والناس الذین 
 ق�ود األغن�امتسلطھم الشیاطین یھزأوا بنا ألننا لم نستعمل نفوس�نا بتعق�ل مث�ل ال�ذي ی

طری�ق أي  الخالص لكي نسیر في طریق�ھإلى  الموت حتى جاء ربنا یسوع وقادناإلى 
ثعال�ب ب�ل نتح�ول أو  نص�یر ك�ذئابإذ  الحیاة بدل م�ن س�لوكنا كالحیوان�ات العجم�اوات

 إلى حمام بسیط ولھ حكمة الحیات بعمل روح اللھ فینا. 
 
 
  ال تتمتع بالترف الزائد، حتى ال تلزم نفسك ":"  -بنفقاتھا

أي  ف�ي ت�رف ذائ�د ف�ي نس�انج�نح اإلإذا  أم�ا نس�اناالعتدال في كل شيء ھ�و ینق�ذ اإل
نوع خصوصا المأكل الذي ینفق علیھ الكثیر یخسر نفسھ ویفقد حتى ثروتھ م�ن أج�ل 

 شيء زائل وقتي. 
 :"  -" ال تصیر شحاذا بإقامة مآدب وال تقرض ماالً، ولیس في كیسك شيء

عبدا لھا وترھقھ نھارا ولیال وتجعلھ ش�حاذا ألن�ھ اس�تعبد  نسانشھوة البطن تجعل اإل
نفسھ لھا وھي أم كثیر م�ن الش�ھوات واألم�راض الروحی�ة منھ�ا ی�أتي الفك�ر الش�ریر 

وكانت ھي أساسا في ان�زالق الج�نس  ،في الجھاد ضد الخطیة نسانومنھا یتھاون اإل
والش�ر باإلض�افة إل�ى البشري في عدم طاعة اللھ في األكل م�ن ش�جرة معرف�ة الخی�ر 

 الذي یزید عن الحد علیھا.  اإلنفاق
     
 اإلصحاح التاسع عشر

 العامل السكیر ال یصیر غنیا
 والذي یحتقر األمور الصغیرة یسقط شیئا فشیئا

 "  ألم�ور الص�غیرة یس�قط ش�یئا وال�ذي یحتق�ر ا ،العامل السكیر ال یصیر غنیا
:"  فشیئا

 استخدم تلمیذه (معلمنا بولس) تیموثاوس قلیل من إذ  حذرنا معلمنا بولس من السكر
 الخمر ألجل مرضھ. 
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 أن  وھنا یعطینا اآلباء فكر كما الكتاب المقدس خصوصا في البشرى بم�یالد شمش�ون
 المكرس للرب ال یشرب خمرا فكان معلمنا تیموثاوس ھكذا. 

  ۲۱: ۹سنة وبشربھ الخمر تعرى (تك ٦۰۰فقد اتزن نوح البار.( 
 باألمور الصغیرة تصبح خطایا كبیرة مثل البثور رغم صغر حجمھا لك�ن ل�و  فالتھاون

انتشرت في الجس�م كل�ھ ت�ؤثر فی�ھ ھك�ذا التھ�اون م�ع الخم�ر ی�ؤدي إل�ى إدمان�ھ حی�ث 
فھ��و ی��ؤدي إل��ى الغض��ب والقت��ل  ،وح��ش مل��ئ بخطای��ا كثی��رةإل��ى  نس��انیتح��ول اإل

 …  والسرقة والزنا
 نوا یعتبرونھ موتا!! كان آباء البریة یحذرون منھ كثیرا وكا 
  العھ�د  أیض�اھ ع�ن ش�رب الخم�ر وأعطاھ�ا الوی�ل وأمثال�وقد تكلم س�لیمان الحك�یم ف�ي

 ).۳۳ -۳۱: ۲۳الجدید (أم
 الخطایا الصغیرة مثل الماء الذي یكون ف�ي ق�اع الس�فینة فبع�د فت�رة یُغ�رق أو  فالخمر

 السفینة كلھا. 
  ۳٥: ۱۲النور (یووالخمر یعمي البصیرة فلنسلك في النور طالما لنا.( 
 :"  -" الخمر والنساء تضلل العقالء، والذي یعاشر الزناة یزداد طیاشة
  جعل لوط البار یسقط في الزنا مع ابنتیھ.  أیضاالخمر 
 ٦: ۳۲الشعب الیھودي في البریة صنع عجال وقام للعب بسبب الخمر (خر.( 
 ھیرودیا.  ھیرودس أنتیباس أمر بقتل یوحنا المعمدان بسبب الخمر والراقصة 
 :"العفن والدود یرثانھ، ونفسھ الطائشة تستأصل "- 

وال�نفس الت�ي ال  ،الجسد المحمل بخطیة السكر والزنا یعمل فی�ھ ال�دود ویك�ون وریث�ھ
ألنھا حتم�ا س�تقابل م�ن یتع�رض لھ�ا ویبی�دھا ألنھ�ا  األرضتتحكم في نفسھا تباد من 

 .  خرینتتعدى على حدود اآل
  غی�ر حك�یم ف�ي القل�ب، وم�ن یخط�ئ فھ�و مج�رم" من یسرع في الثقة، فھ�و 

":إلى   -نفسھ
 دون اختبار ھو خفیف العقل وغیر حكیم لكن الحكیم ھ�و ال�ذي  خرینالذي یثق في اآل

 یختبر من یثق فیھ مدة كبیرة. 
 ال�نفس حی�ث تص�بح إل�ى  أیض�افق�ط لك�ن  خ�رینجمیع الخطایا ال تس�يء إل�ى الل�ھ واآل

 ملیئة بالقاذورات ومھلھلة من كثرة اإلثم. 
 :"من یفرح باإلثم یدان "- 

نفسھ أنھا توافق على الش�ر إلى  إشارةإثمھ ھو أو  الذي یفرح بإثم غیره نساناإل إن
 ).۲۲: ٥فیدینھا اللھ الدیان العادل صاحب الدینونة والذي أعطاھا لربنا یسوع (یو

https://coptic-treasures.com/



۱۲۱ 
 

 والذي یكره الثرثرة ت ":"  -قل خطیتھ
  یحذرنا القدیس یعقوب السروجي من الثرث�رة ألنھ�ا بھ�ا ننق�ل الك�الم وبالت�الي اإلدان�ة

والنمیم��ة والخطای��ا ب��دل م��ا نس��بح باللس��ان الل��ھ ألن التس��بیح والص��لوات یعالج��ان 
الثرثرة فھ�ي أم لكثی�ر م�ن الخطای�ا خصوص�ا ل�و كان�ت ف�ي الكنیس�ة فب�دل أما  خطایانا

االنتباه للصلوات لنفوسنا والتسبیح وتقدیم التوبة تزداد خطایانا أكث�ر مم�ا كان�ت قب�ل 
 دخولنا الكنیسة فیصبح موضع الغفران موضع للخطایا بسبب الثرثرة. 

  م�آلن  نس�انلو ك�ان اإلوكثرة الكالم تجعل النفس غیر حریصة وناقصة وفارغة حتى
 روحیا فالثرثرة تفرغھ بل ویزداد خطایا. 

 
 ع�دوا، وال أو  " ال تكرر أبدا كلمة، فال تكون خاسرا قط، ال تخبر بھ�ا ص�دیقا

إذا  كتمتھا. قد یسمعك أحد ویحترس من�ك، ویبغض�ك إن تخطئ تكشفھا ما لم
فإنھ��ا ل��ن تجعل��ك  !فلتم��ت عن��دك. تش��جع كلم��ة؟ ح��ان الوق��ت. ھ��ل س��معت

   -تنفجر":
 أم�امع�دم تكرارھ�ا أو  یحذرنا ابن سیراخ من تكرار الكلم�ات والثرث�رة فع�دم تكرارھ�ا 

ص��دیق یجعلن��ا غی��ر خاس��رین ب��ل لنجع��ل الكلم��ات فین��ا كم��ا ف��ي مقب��رة لك��ن أو  ع��دو
س�كوتنا أن  یولد الخسارة لنا من ع�داوة وك�ره وإدان�ة وذل�ك بش�رط خرینتكرارھا لآل

 كانت الكلمات تنقذ أحد من محاكمة وھي ص�ادقةإذا  مات یجعلنا نخطئعن بعض الكل
 …  تنفي الشر عن البعض في معرفتنا جیدا بالحدث وھكذاأو 
 بس�بب  خ�رینحذرین منا ألنن�ا ننق�ل الك�الم ب�ل یبغض�نا اآل خرینوكثرة الكالم تجعل اآل

 ذلك. 
  .عدم تكرار الكالم ال یجعلنا ننفجر بل یجعلنا في سالم 
  "كالس�ھم  ، كم�ا ت�تمخض الوال�دة بطف�ل حم�قكلمة كھ�ذه ی�تمخض األ أمام .

 -الفخذ ھكذا الكلمة في جوف الغبي": المغروز في لحم
 بغیر تفكی�ر مث�ل  حمقكالم األأما  فھم ھو كالم الحكماء الیقظین روحیاأو  الكالم بعقل

متعب��ة وآالمھ��ا  حم��قالوال��دة الت��ي تل��د طف��ال لك��ن مع��ھ آالم مبرح��ة ھك��ذا كلم��ات األ
 مبرحة. 

 مث�ل الس�ھم ال�ذي یص�یب الفخ�ذ فیك�ون مؤلم�ا ج�دا ألن المنطق�ة  أیض�ا حم�قوكالم األ
یسبب دائم�ا  حمقالتي انغرز فیھا ضعیفة وحساسة لكثرة األعصاب بھا ھكذا كالم األ

 مرارة وألم. 
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 وإن ك��ان ق��د فعل��ھ ق��د ال یع��ود یفعل��ھ.  ،" اس��أل ص��دیقك فلعل��ھ ل��م یفع��ل ش��یئا
وإن ك�ان ق�د ق�ال، ربم�ا ال یك�رر الق�ول. اس�أل  ،یقل ش�یئا لعلھ لم اركاسأل ج
": افتراء وال فغالبا ما تكون  ،صدیقك  -تصدق كل كلمة

أو  طلب منا ابن سیراخ تحري الدقة وعدم االندفاع في سماع كالم ض�دنا م�ن ص�دیق
الج�ار ض�دنا ھ�ل أو  إھم�ال الموض�وع والس�ؤال ع�ن م�ا تكلم�ھ الص�دیق أیض�او ،جار

 تكلم أم ال، فھناك احتمال أنھ لم ی�تكلم وھن�اك احتم�ال أن�ھ تكل�م فعن�دما نس�ألھ ال یع�ود
 یفعل ھذا مرة أخرى وقد یكون الكالم الذي سمعناه افتراء وغیر صحیح.أن 

 
  
  أن  بغیر عمد، فمن الذي ال یخطئ بلسانھ؟ اسأل ج�ارك قب�ل إنسان" قد یزل               

":شریعة العلي  ودع تھدده،  -تأخذ مجراھا
أن  ك��ل البش��ر یخط��ئ بلس��انھ ع��ن غی��ر عم��د فم��ا س��معناهأن  ك��الم یش��وع ب��ن س��یراخ

نك�ون منفعل�ین وغی�ر حكم�اء ونت�رك األم�ر لل�ھ ال�ذي أن  جارنا تكلم علینا نس�ألھ قب�ل
 یحكم البشر كلھم من خالل شریعتھ وعدلھ ورحمتھ للكل. 

 ن��اموس. لیس��ت وف��ي ك��ل حكم��ة إتم��ام ال ،" ك��ل الحكم��ة ھ��ي مخاف��ة ال��رب
": معرفة الحكمة ھي  -الشر، ولیس التمییز في مشورة الخطاة

یمیز ابن سیراخ بین الحكمة الحقیقیة والحكم�ة الغاش�ة فالحقیقی�ة فیھ�ا مخاف�ة ال�رب 
استشارة الخط�اة ھ�ذه أو  الغیر حقیقیة فیھا معرفة الشرأما  وإتمام وصایاه وناموسھ

 الخطیة ھي أساس كل زیف والشر أساس كل عدم حكمة. إذ  تعتبر معرفة كاذبة
 الخ�ائف وینقص�ھ  نس�ان" یوجد ذكاء رجس، ویوجد غبي تعوزه الحكم�ة. اإل

وافر الفطنة وھو یتعدى الش�ریعة. ورب مھ�ارة محكم�ة وھ�ي  الفھم خیر من
لیثبت حقھ. رب صانع شر یسیر منحنی�ا ف�ي ح�زن،  ورب رجل یخدع ،ظالمة

ویتظ�اھر أن�ھ أص�م، وح�ین ال یش�عر ب�ھ  یحجب وجھھوباطنھ مملوء خداعا. 
إلى القوة، یصنع الشر فیم�ا  أحد یتغلب علیك. وإن منع عن الخطأ ألنھ یفتقر

 -": بعد متى حانت لھ الفرصة
 الخ�ائف الل�ھ  نس�انالش�ریر فاإل نس�انلیس كل ذك�اء ھ�و حكم�ة ب�ل ق�د یوج�د ذك�اء لإل

ویوجد من ھو في مھارة  ،وفھمھ بسیط أفضل من الذكي الفطن وھو یتعدى الشریعة
لكنھ ظالم ویوجد من یبرر الوسیلة ألجل ھدف جید وھ�ذا خط�أ فالوس�یلة تك�ون جی�دة 

 صالحا.  أیضاوالھدف یكون 
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 إذ  ویوجد من یظھ�ر باالتض�اع منحنی�ا وح�زین لكن�ھ ممل�وء خ�داعا یتظ�اھر بالض�عف
ھ عن الخطأ من ھو أقوى من�ھ لكن�ھ ینتھ�ز الفرص�ة لیص�نع الش�ر ویتق�وى عل�ى یمنع

 .  خریناآل
 ومن مالمح وجھھ یعرف العاقل عندما تقاب�ل ،نسان" من مظھره یعرف اإل،                 

":إلى تشیر  وطریقة ضحكھ ومشیھ نسانلباس اإل   -من ھو
 داخلی�ا م�ن بع�ض المظ�اھر الخارجی�ة لك�ن ال  نس�انیحدد اب�ن س�یراخ كی�ف یع�رف اإل

 الساكن فیھ.  نسانروح اإلإال  نسانیعرف اإل
 أیض��ام��ن مظھ��ره ومالم��ح الوج��ھ الت��ي تعك��س حال��ة القل��ب والفك��ر و نس��انیع��رف اإل 

طریق�ة الل�بس فھن��اك م�ن یھ��تم بمظھ�ره ف��ي اللب�اس بطریق��ة مب�الغ فیھ��ا لیغط�ي ع��ن 
 نس�انطریقتھ حتى في الض�حك تح�دد م�دى انض�باط اإل أیضاضعف داخلھ، وأو  نقص

 عاقال. أو  مریضاأو  كان متھورا إن وطریقة مشیھ تحدد
     

 اإلصحاح العشرون
 یوجد توبیخ لیس في وقتھ

 ویوجد من یصمت وفیھ تمییز

 :"یوجد توبیخ لیس في وقتھ، ویوجد من یصمت وفیھ تمییز "- 
 لیسا فضیلة لكن اإلفراز فیھم ھو فضیلة مھمة جدا.  االكالم والصمت في حد ذاتھم 
  ف�ي وق�ت غی�ر مناس�ب فھ�ذا ع�دم حكم�ة،  إنس�انربما یكون أحد على ح�ق لك�ن وب�خ

ی�وبخ، یوحن�ا المعم�دان وب�خ ھی�رودس أنتیب�اس وف�ي أن  یخت�ار الوق�ت قب�لأن  علیھ
 وقت عید میالده ألجل راقصة وھي ابنة ھیرودیا قطع رأسھ. 

  مت وفي قلبھ شر ولكن یوجد من یصمت وقلبھ یتكلم مع اللھ. من یص أیضایوجد 
 ن یعترف بخطئھ ینج�و م�ن " كم یكون التوبیخ أفضل من الھیاج والغضب. م

:"  الخسارة
 : التوبیخ یكون بحكمة وحتى العقوبة بقانون الكنیسة لھا أصول وھي- 

 قبل عقوبتھ.  لمخطئأن نبین محبتنا ل 
  .أن نكون في حالة سالم ولیس غضب 
  .أن تكون العقوبة مناسبة وألجل البنیان ولیس الھدم 
 م�ن الخطی�ة وم�ن یعت�رف بخطیت�ھ بتوب�ة ینج�و مثلم�ا ك�ان ف�ي  نسانفالتوبیخ ینقذ اإل

 ).۱٦: ٥، یع۹: ۱یو۱، ۱۸: ۱۹عھد الرسل (أع
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  یس�تعمل العن�ف ف�ي تحقی�ق" كالخصي المشتھي فض بكارة فت�اة، ھك�ذا م�ن 
:"  العدالة

بالی�د أو  العنف نوع من أنواع الخطایا المركبة فیھ غضب وق�د یك�ون إس�اءة باللس�ان
 .  أیضاتكون الوسیلة صالحة أن  حتى لو كان الھدف صالح وھو العدالة فضروري

 ":"  -رب صامت یعد حكیما، ورب رجل یبغض لكثرة كالمھ
 فھ�ذا یع�د حكم�ة خ�رینھو یجھل الموضوع الذي یتكلم فیھ اآلإذ  قد یوجد من یصمت 

یص��مت ب��ین م��ن ھ��م أكب��ر من��ھ حت��ى ال یظھ��ر معرفت��ھ فھ��ذا ن��وع م��ن الحكم��ة أو 
 واالتضاع. 

 عند الناس ألن كالمھ مضیعة للوقت.  وكثیر الكالم دون فائدة مكروه 
 "ن���ھ یع���رف الوق���ت رب أح���د یص���مت ألن���ھ ال یج���د جواب���ا، وأح���د یص���مت أل

:"  المناسب للكالم
 لحكمة في الوقت المناسب للكالم. أو  لجھلأما  الصمت یكون

 المتكب�ر أم�ا  الوق�ت المناس�ب للك�الم،إل�ى  الحك�یم یح�تفظ بالص�مت نسان" اإل
یمقت والف��ارض س��والغب��ي فیفوتھم��ا الوق��ت المناس��ب للك��الم. الكثی��ر الك��الم 

   -نفسھ یبغض":
 بر والغبي المتكأما  عند الخطأأي  الحكیم یقدم بلسم الكالم عند الوقت المالئم نساناإل

 یأخران الكالم عند الخطأ. 
 ال��ذي یف��رض نفس��ھ یح��اول الس��یطرة  أیض��اكثی��ر الك��الم حت��ى ل��و كالم��ھ مفی��د یمق��ت و

 محبة. أو  إقناعالرأي دون أو  بالكالم
 مكسب یتحول إلى خسارة أیضا" رب نجاح یكون في وسط المحن، و :"- 
  .النجاح والمكاسب لھا مقاییس عند الناس تختلف كثیرا عند اللھ 
 وس�یلة خاطئ�ة وق�د أو  فالنجاح عن�د بن�ي البش�ر بالمكاس�ب المادی�ة حت�ى ل�و بأس�لوب

 والفقراء وبالظلم.  خرینیكون على حساب اآل
  لكن النجاح عند اللھ ھو النجاح الروحي في عالقتنا مع اللھ التي حتم�ا ت�نعكس عل�ى

العملی�ة وتعطین�ا بواس�طة الل�ھ النج�اح الحقیق�ي المبن�ي عل�ى األمان�ة والص�دق حیاتنا 
ونعمة اللھ وإن كان بصعوبة ألجل شر العالم وع�دم عدل�ھ لك�ن الل�ھ یق�ف دائم�ا معن�ا 

 ویعطینا النصرة في النھایة. 
  وس�ط مح�اط بالتج�ارب كم�ا ح�دث م�ع بن�ي ف�ي وقد یكون النجاح ال�ذي م�ن عن�د الل�ھ

 ھدھم المصریون أعطاھم اللھ ثمر كثیر وكثروا جدا !!إسرائیل حیث اضط
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 بحكم��ة فیتح��ول إل��ى خس��ارة روحی��ة أو  جی��دا نس��انوربم��ا مكس��ب ال یس��تخدمھ اإل
 فادحة. 

  لك��ن النج��اح الع��المي والغن��ى الع��المي ینتھی��ان عن��د القب��ر ویعط��ي ك��ل واح��د حس��ب
مضطھد ولم یصل النجاح الباھر یكافأ في ملكوت الس�موات ألج�ل  إنسانھ ربما أعمال

یدان علیھم�ا  ھوآخر اشتھر بالنجاح والثروة لكن ،أمانتھ الداخلیة التي ال یراھا الناس
 بالغش وعدم األمانة والسرقة وغیره ابسبب الحصول علیھم

 ورب عطیة تلزمك بإیفائھا مضاعفة ،" رب عطیة ال تنفعك في شيء :"- 
 طیة ال تنفعنا في الغالب تكون مادیة بسوء اس�تخدامھا مث�ل الم�ال واح�د یعط�ي رب ع

فیعیش عیش مسرف ویسكر فیدان لكن آخر یعط�ي من�ھ للفق�راء ویس�اعد عائلت�ھ ب�ھ 
 فیحسن للعاطي وھو اللھ والعطیة المعطاة لھ. 

 وتص�یره إنس�انیتعج�رف بھ�ا أن  من الممكن أیضاوقد تكون العطیة موھبة روحیة ف 
ب��األحرى ھ��و یجعلھ��ا س��یئة ویص��یر ھ��و أس��وأ بكبری��اء وی��ذل لك��ن اآلخ��ر یأخ��ذھا أو 

 .۱۰۰و  ٦۰و  ۳۰بأمانة ویسقیھا باالتضاع والجھاد والدموع فتثمر 
  ورب عطیة مادیة ممنوحة من غني لفقیر م�ع رب�ا مض�اعف مم�ا یرھ�ق الفقی�ر حت�ى

 یستطیع ردھا مضاعفة إلزاما بشرط اقتراض الغني للفقیر. 
 "یرفع رأسھ من حالة الذل": إنسانیسبب خسائر، ورب  رب مجد- 
  تقابل تسبحة والدة اإللھ العذراء مریم: "أنزل األعزاء عن الكراس�ي ورف�ع  اآلیةھذه

 ).٥۲: ۱المتضعین" (لو
 ھ�و ال�ذي  إبل�یسأل�یس  ،بالمجد الذي ینالھ یس�قط ویخس�ر كثی�را نسانفعندما یغتر اإل

 فسقط وكان سقوطھ عظیما؟ )۱٤قال ارفع كراسي وأجعلھا فوق كراسي العلي (إش
 نبوخذنص��ر اغت��ر ألن��ھ عم��ل باب��ل ففق��د ف��إن  ك��م م��ن عظم��اء اغت��روا وفق��دوا مك��انتھم

وھی��رودس أنتیب��اس اغت��ر كإل��ھ  ،س��نوات وك��ان یأك��ل م��ع الحیوان��ات ۷عقل��ھ لم��دة 
 ).۲۳: ۱۲(أعفضربھ مالك الرب ألنھ لم یعطي المجد للھ 

 الق�دیس الكام�ل  نس�انالذي یرفع رأسھ حتى ل�و ك�ان ف�ي حال�ة ذل ھ�و اإل نسانأما اإل
 مثل أیوب البار. 

 :"رب مشتر كثیرا بقلیل، لكنھ یدفع ثمنھ سبعة أضعاف "- 
الذي یشتري الكثیر بمبلغ قلیل یظلم البائع لكن اللھ ال یضیع حقھ فتك�ون  نسانھنا اإل

أضعاف ثمن�ھ ألن�ھ ظل�م الب�ائع فتك�ون عقوب�ة  ۷العقوبة أنھ ربما یدفع في شيء آخر 
 الرب علیھ مضاعفة بسبب الظلم. 

 ینسى": حمق" الحكیم یجعل نفسھ محبوبا بكلماتھ، ولطف األ- 
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 لماتھ كما بأفعالھ. یجذب الناس بكأن  الحكیم یعرف 
 ھذا نوع من أنواع فإن  خرینحتى لو كان لطیفا لكنھ غیر محبوب من اآل حمقأما األ

یعم�ل عم�ال لطیف�ا یس�تحق علی�ھ الثن�اء أو  عندما یق�ول أحمقالظلم ألنھ حتى لو كان 
لك��ن ألنن��ا نح��ن كبش��ر دائم��ا ننس��ى الع��دل ونمی��ز بم��ا ن��راه ول��یس حس��ب القل��ب ال��ذي 

 یعرفھ اللھ فقط. 
 ألن�ھ ل�ھ عی�ون كثی�رة ع�وض الع�ین الواح�دة ،" عطیة الغب�ي ال تنفع�ك ش�یئا 

:"- 
 الش�يء البس�یط ع�الي بالعلو فیرى ما إ لھ عینان اثنتان لكن الغیر حكیم یبالغ نساناإل

 یحتقره. أي  جدا كأنھ یراه بعیون كثیرة ویرى الشيء العالي بعین واحدة
 یمیز بین األشیاء ویعطي كل أن  نسانإن كانت العین رمز التمییز واإلفراز فینبغي لإل

 شيء قدر مقداره وال یبالغ بالعلو وال بالنقص. 
 یق�رض الی�وم ویطال�ب ویفتح فاه مثل المنادي ،" یعطي یسیرا ویھین كثیرا .

 -بغیض": نسانھذا اإل مثل ،بھ غدا
ب�ل یف�تح  ،لكنھ یكیل لھم اإلھانات مقابل ذلك خرینالغیر حكیم یعطي قلیال لآل نساناإل

فیفق��د س��المھ. یق��رض الی��وم  خ��رینھ وض��د اآلأعمال��ی��تكلم كثی��را ع��ن إذ  ف��اه كمن��ادي
 ھ مبغوضة من اللھ. أعمالال یتمھل بل یسرع بالمطالبة فكل أي  ویطالب غدا

 ي الصالحة ال تقابل بشكر":أعماللیس لي صدیق، و حمق" یقول األ- 
 بعدم وجود أصدقاء.  حمقیشكو األ 
 شر. أو  ھو البلید الذي لیس لھ تمییز في ھذه الحیاة بین ما ھو خیر حمقاأل 
  .أما عدم وجود أصدقاء فھذا لسبب عدم وجود المحبة 
 أص�دقاء كأن�ھ  ۱۰ل�ھ  إنس�انیتكلم ق. یوحن�ا ذھب�ي الف�م ع�ن ل�و  ،فاألصدقاء ھم قوة

 صدیق! ۱۰۰۰ید فكم یكون لو كان لھ  ۲۲بدل ما یعمل بیدین اثنتین فھو یعمل بــ 
 ھ الصالحة ال تقاب�ل بش�كر، لم�اذا؟ ألن�ھ یعملھ�ا لتخلی�د اس�مھ مث�ل م�ن أعمالأن  یشكو

ل قب�ورا تحم�ل اس�مھ مستش�فیات تحم�ل اس�مھ وق�د یعم�أو  یعمل مب�اني مث�ل م�دارس
 یصادق بھا الموتى ولیس الذین في كورة األحیاء. أو  ال تدوم أعمالأما  لكنھا كلھا

 ب�ھ نما أكثر ال�ذین یس�تھزئو ، " الذین یأكلون خبزي كالمھم عدیم الفائدة ! 
م��ن الزل��ة م��ن اللس��ان، ھك��ذا أفض��ل  األرضالزل��ة عل��ى  وف��ي أح��وال كثی��رة.

": سقوطیكون   الشریر سریعا
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  أنھ عندما یعطف على الفقراء بھدف شكره یتكلم�ون علی�ھ ب�الخیر لكن�ھ  حمقاألیظن
لھدفھ ع�دیمي الفائ�دة ألنھ�م أو  یفاجأ بأنھم یتكلمون علیھ بالشر فأصبحوا بالنسبة لھ

 بھ.  یستھزئونلم یمدحوه بل باألكثر 
 ل�یس لھ�ا ض�وابط لكنھ�ا ت�ؤدي إل�ى  نس�انزلة اللسان ھي بغیر اإلرادة ألن أعم�اق اإل

من مكان عالي یتھش�م ویم�وت ھك�ذا ع�دم ض�بط  األرضموتھ كمن یقع على رصیف 
 النفس الداخلي وبالتالي اللسان وزلتھ یؤدي إلى الموت الروحي. 

 كقص��ة ت��روى ف��ي غی��ر وقتھ��ا، إنھ��ا تس��تمر عل��ى  ،الفاق��د النعم��ة نس��ان" اإل
:"  -شفاه الجھالء

 ال��ذي ض��یع نعم��ة الل��ھ الت��ي ائتمن��ھ علیھ��ا فیك��ون كش��يء أي  الفاق��د النعم��ة نس��اناإل
قصة مؤلمة لم�ن یس�تمع لھ�ا ف�ي وق�ت أو  كریھ، كقصة حزینة تروى في وقت الفرح

 غیر مناسب. 
 الفاقد النعمة ق�د یرددھ�ا الجھ�الء لع�دم مع�رفتھم بس�وء نھای�ة ھ�ذا  نسانلكن قصة اإل

   وعدم تمییزھم لما ھو صالح. نساناإل
 ألنھ ال ینطق بھ في الوقت الالئق":حمق" یرفض المثل من فم األ ،- 

                ألن��ھ ال  ب��رارش��ھادة ع��ن الب��ر واألأو  غی��ر التائ��ب ال یقب��ل من��ھ تعل��یم حم��قاألدائم��ا 
یعنیھ مثل ھذه الكلمات التي ی�تكلم بھ�ا وكأن�ھ ی�تكلم ع�ن ش�يء غی�ر مناس�ب ل�ھ وف�ي 

 غیر وقتھ. 
  وفي راحتھ لن یخترقھ األسى": ،عوزه عن الخطیة" یوجد من یمنعھ-  

من الناحیة الروحیة فقد یجعلھ فقیرا حتى ال یخطئ ألنھ لو  نسانیعمل اللھ لصالح اإل
 ویعمل فیھ الموت والحزن.  شرارصار غنیا لسلك في طریق األ

 ،یفقدھا ألجل تصرفھ الغبي":أو  " یوجد من یفقد حیاتھ في الخزي- 
الخ�زي إل�ى  یفقدان حیاتھم ف�ي ع�دم الحكم�ة ص�ناع الش�ر وال�ذي ی�ؤديیوجد نوعان 

 وعدیمي الحكمة والتصرف فقد یعمل شيء معین یؤدي إلى فقدان حیاتھ. 
 :"یوجد من یعطي وعدا لصدیقھ من الخجل، فیكسبھ عدوا لھ بغیر سبب "-   

ذ ف�ال ینف�ذه وی�أتي میع�اد التنفی�أن  قد یعطي صدیق صدیقھ وعدا خج�ال من�ھ وال یق�در
وعدم قدرتھ على عداوة بسبب عدم التزام قائلھا إلى  یوفیھ فتتحول الصداقةأن  یقدر

 ما وعد بھ. تنفیذ 
 ر في شفتي الجاھل":موھو یست ،نسان" الكذب شر مخز في اإل-   
 ٤٤: ۸ألنھ كذاب أبو كل كذاب (یو بلیسأبناء إلإلى  الكذب یحولنا من أبناء للھ.( 
  ۸: ۱٤ھو ربنا یسوع (یوالكذب ھو ضد الحق والحق.( 
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 ۸: ۲۱الكذابون ال یرثون ملكوت السموات كما جاء في (رؤ.( 
 لھ عقوبة أرضیة ھي الخزي وصاحبھ یكون جاھال.  أیضاو 
  .سببھ الخوف وحب الظھور 
  الس��ارق خی��ر مم��ن یك��ذب باس��تمرار، لك��ن كلیھم��ا یرث��ان الھ��الك. ح��ال "

":العار، وخزیھ معھ على  یجلب  الكذاب نساناإل  -الدوام
  یؤكد ابن سیراخ على خطیة الكذب خصوصا كداء باستمرار وإن كان یفضل الس�ارق

عنھا لك�ن كلیھم�ا ال یرث�ان ملك�وت الس�موات ب�ل الھ�الك األب�دي كم�ا س�بق وقلن�ا ف�ي 
 ).۸: ۲۱(رؤ
 الكذاب عقوبتھ تالزمھ وھي العار والخزي على الدوام.أن  وأكد 
 
  
 نسان" الحكیم یرفع نفسھ بكلماتھ، واإل :"  -الفطن یرضي العظماء
 ۱۲الل�ھ "بكالم�ك تتب�رر وبكالم�ك ت�دان" (م�ت أم�امالحكیم في كالمھ یتبرر  نساناإل :

۳۷.( 
 ذو ال�ذكاء والحكم�ة یعج�ب ب�ھ العظم�اء لھ�ذا  نسانفالحكیم یرتفع بكلماتھ وعلمھ واإل

 كان یحیط بالملوك مشیرین حكماء. 
  یُرض�ي العظم�اء یكف�ر ع�ن ي یزی�د م�ن محص�ولھ، وال�ذ األرض" الذي یفلح

:"  -الخطأ
یزید محصولھ ھكذا م�ن یتع�ب ویجاھ�د ف�ي فالح�ة  األرضالذي یتعب في الفالحة في 

 ینقذ المظلومین. إذ  تربة قلبھ یكثر ثمر الروح فیھ ویرضى عنھ العظماء
 وكلجام في الفم تمنع التوبیخ ،" الھدایا والعطایا تعمي أعین الحكماء :"- 

یحك�م بالع�دل أن  تفسد أعین قلب الحكیم وتعتبر كرش�وة ف�ال یس�تطیعالھدایا والعطایا 
 ).۱۰: ٦تي۱للمظلومین كذلك تمنع اللسان عن التوبیخ وھي نوع من الطمع (

 ال��ذي یك��تم  نس��ان" الحكم��ة المكتوم��ة والكن��ز ال��دفین أی��ة منفع��ة فیھم��ا؟ اإل
": نساناإل خیر من                 حماقتھ   -الذي یكتم حكمتھ

 ھ�ا ف�أي نحتفظ بالحكم�ة ألنفس�نا فق�ط ب�ل نش�ارك أخوتن�ا فیأن  یحذرنا ابن سیراخ من
 المدفون؟!! لكن عندما یظھر یستفید منھ الكل. منفعة بالكنز 

 ھ ویعزی�ھ حت�ى ظ�الم�وت ب�ل یعإل�ى  فالراعي الحكیم ال یكتم حكمتھ عن ش�عبھ الس�ائر
 الحیاة األبدیة. إلى  یسیر

 حكیم وأفضل من الذي یكتم حكمتھ ألنھ غیر حكیم. الذي یكتم حماقتھ  نسانفاإل 
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 اإلصحاح الحادي والعشرون
 یا بني ھل أخطأت؟ ال ترد علیھا

 عن خطایاك السالفة بل صل

 " ؟ ال ترد علیھا، بل صِل عن خطایاك السالفة یا بني ھل أخطأت :"-  
o ج�اءه فك�ر ف�إن  یخطئ بأي شكل أي إنسان یتخذ ابن سیراخ موقف األب والمعلم عن

رد عل��ى الفك��ر ربم��ا  إن ب��ل یلج��أ إل�ى الل��ھ بالص��الة ألن�ھ علی�ھ ال ی��ردأن  خطی�ة علی��ھ
ن كانت الصلوات السھمیة ھ�ي أفض�ل رد "ی�ا رب�ي یس�وع المس�یح ارحمن�ي إیزداد و

 أنا الخاطي".
o حت�ى ال الل�ھ وتجاھ�ل فك�ر الخطی�ة إل�ى  التوب�ة ت�أتي بالص�الة وااللتج�اءأن  ھنا یعلمنا

 م وفي اتضاع الصالة یعطینا اللھ قوة حتى نغلب. قتفات
 دن�وت منھ�ا تل�دغك. آنیابھ�ا  إن " اھرب من الخطیة ھرب�ك م�ن الحی�ة، فإن�ك

 -تھلك نفوس البشر": كأنیاب األسد،
o وتس�بب ل��ھ  نس��اننص�حنا اب�ن س��یراخ ب�الھرب م�ن الخطی��ة ألنھ�ا مث��ل الحی�ة تل�دغ اإل

یبتلعن�ا أن  الموت ألن أجرة الخطیة موت وھي مثل األس�د ال�ذي یھل�ك نفوس�نا ویری�د
 ).۸: ٥بط۱كأسد زائر (

o  فالھروب من الشر والخطیة لیس جبناً إنم�ا ش�جاعة مثلم�ا ق�ال الم�الك لل�وط "اھ�رب
 لحیاتك".

 :"  -" كل إثم كسیف ذي حدین، وال شفاء لجرحھ
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بكلم�ة الل�ھ الت�ي إال  جرح ممیت لكن ال شفاء منھالخطیة مثل سیف ذو حدین یجرح ا
 ).۱۳: ٤ھي سیف ذو حدین في وجھ الخطیة (عب

 وبمثل ذلك یدمر بیت المتكبر": ،" الرعب والعنف یدمران الثروة-   
ل�م یس�تخدم ف�ي  إن وھو خطیة واالتكال على المال ال ینف�ع ألن�ھ خرینالعنف یدمر اآل

بسبب الكبری�اء یكون إعطاء الفقراء فھو یعطي كبریاء لصاحبھ والعنف أحیانا كثیرة 
 نعمة.  نسانوالعظمة لكن االتضاع یعطي اإل

 "أذن�ي ال�رب، فس�رعان م�ا یج�ري ل�ھ إل�ى  صالة الفقیر تخرج من فمھ وتبلغ
:"  -قضاؤه
وس�رعان م�ا یس�تجیب ل�ھ ص�الة الفقی�ر تبل�غ ال�رب ف�إن  م غني فقیرلَ ظَ  إن ھنا یصف

وینصفھ، فالصالة ھي س�الح ض�د ك�ل المحارب�ات الروحی�ة ف�ي الش�دائد ف�ي الح�روب 
 .  نسانفي ظلم، في ضیق، ھي المنقذ لكل ضیق لإل ،خرینفي اتھامات اآل ،الروحیة

 "م�ن یخ�اف ال�رب یرج�ع  من یمقت التوبیخ یسیر في خطوات الخ�اطئ، لك�ن
:"  إلیھ بقلبھ

o  ف�ي طری�ق أي  كرھن�ا الت�وبیخ نس�یر ف�ي خط�وات الخ�اطئ إن أنن�اینبھنا اب�ن س�یراخ
؛ ۸: ۹؛ ۲۳: ٦؛ ۱۱: ۳؛ ۲۳: ۱نقبل توبیخ الرب وتأدیبھ (أمأن  الخطیة لكن علینا

 ).٥: ۱٥؛ ۱۸: ۱۳؛ ۱: ۱۲
o اللھ بكل قلبھ. إلى  لكن من یخاف الرب یرجع بسبب التوبیخ 
  متى زل" القدیر في الكالم یُعرف من بعید، لكن العاقل یعرف :"-  
o  .الحكیم في الكالم یعرف من بعید بواسطة الناس وبھمة سمعتھ 
o  .لكن العاقل عندما یخطئ یرجع ویتوب 
 من بنى بیتا بأموال غیره، كمن یجمع حجارة في عاصفة " :"- 

م�ن الظل�م فیك�ون بیت�ھ ھ�ذا عب�ارة  خ�رینمن یكون ظالما لغیره ویبني بیتا ب�أموال اآل
 عن حجارة مرصوصة في وجھ العاصفة سرعان ما تتبدد. 

 وع��اقبتھم لھی��ب ن��ار. طری��ق الخط��اة  ،" مجل��س األثم��ة مث��ل حزم��ة ملتھب��ة
 -": وفي نھایتھا حفرة الھاویة  مفروش بحجارة

o المتم��ردین عل��ى الل��ھ فھ��م دائم��ا یجتمع��ون مع��ا لیزی��دوا م��ن ش��رھم ض��د أي  األثم��ة
 لكن عاقبتھم نار جھنم.  خریناآل
o مفروش بحج�ارة ۱۳: ۷طریق الخطاة ھو الطریق الواسع الذي نھایتھ الھالك (مت (

نھای�ة الملساء لكنھا تجعل السالك فیھا ف�ي ع�دم أم�ان ألنھ�ا تجعل�ھ ینزل�ق لیھل�ك ف�ي 
 جھنم. أي  طریق الھاویةفي 
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 وكمال مخافة الرب الحكمة ،" من حفظ الشریعة سیطر على أفكاره :"- 
وتس�یطر  نس�انكعادة ابن سیراخ یحبب الناس في الشریعة فھ�ي تح�افظ عل�ى فك�ر اإل

                 الظلم��ة تعن��ي ع��دم أم��ا  تعطی��ھ مخاف��ة ال��رب وھ��ي كن��ور أیض��اعلی��ھ ف��ي ات��زان ب��ل 
 وجود النور. 

   حمقواألمقارنة بین الحكیم :- 
كإناء مكسور ال یح�تفظ  حمقاألأما  المقدسة كینبوع ماء عذبیحتفظ الحكیم باألفكار  .۱

 بشيء. 
 كبیت خرب ال یسكنھ شيء صالح بل تسكنھ الحیوانات والطیور الشرسة.  حمقاأل .۲
 توجد قیود في رجلیھ وفي یده الیمنى تمنعھ من الحركة والعمل.  ھحمق مثل األبلاأل .۳
كلمة الل�ھ فیلفظھ�ا ألنھ�ا بالنس�بة ل�ھ غی�ر مقبول�ة وغی�ر منطقی�ة وب�ال  حمقیسمع األ .٤

 معنى. 
بص��وت ع��ال لك��ن الحك��یم یبتس��م بھ��دوء دلی��ل عل��ى س��المھ وفرح��ھ  حم��قیض��حك األ .٥

 الداخلي. 
 الحكیم كعروس سمائیة ولھ سوار في ذراعھ یدفعھ للعمل الروحي المقدس.  .٦
تظ��ر خارج��ا حت��ى ی��أذن ص��احب الحك��یم ینأم��ا  ی��دخل بی��ت م��ن ی��زوره بتھ��ور حم��قاأل .۷

 البیت. 
 الحكیم مھذب یقف خارجا. أما  یتطلع من داخل الباب لینظر البیت وما داخلھ حمقاأل .۸
 ال یقتحم خصوصیات أحد فال یتصنت على أحد. أن  یلیق بالحكیم .۹

 یكرر كلماتھ.  حمقاألأما  الحكیم یزن كلماتھ فال توجد كلمة باطلة في فمھ .۱۰
 أفواه الحكماء في عقولھم. أما  ھمعقول الحمقى في أفواھ .۱۱
 "من لم یكن ذكیا ال یتعلم، ولكن یوجد ذكاء یكثر المرارة :"- 

المتكب�ر فتك�ون س�بب م�رارة ل�ھ أم�ا  المتضع یشكر اللھ علیھ�ا ،الذكاء عطیة من اللھ
 .  خرینولآل
 "معرفة الحكیم كالطوفان، ومشورتھ تفیض بغزارة كینبوع حیاة :"- 

 معرفة الحكیم غزیرة كماء الطوفان ومشورتھ كینبوع حیاة لمن یستشیره. 
 مكسور، ال یحتفظ بشيء من المعرفة اءإنالداخلیة ك حمق" أعماق األ :"- 

الحك�یم أم�ا  بل تكون فارغة وتنشغل بالش�ر اإللھیةال تحتفظ بالمعرفة  حمقأعماق األ
 التي تقوده للخیر والعفة دائما.  اإللھیةفھو یحتفظ في أعماقھ بالمعرفة 

 "  الم�نغمس ف�ي أم�ا  سمع رجل الفھم كلمة حكمة، یمدحھا ویزی�د علیھ�ا،إذا
":وینبذھا یسمعھا یكرھھا  ذفإ الملذات،  -وراء ظھره
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 حم��قاألأم��ا  الحك��یم یس��مع كلم��ات الحكم��ة حت��ى ول��و م��ن طف��ل ص��غیر ویزی��د علیھ��ا
فمحبة الملذات تجعلھ یكره كالم الحكمة وال یعطیھا اھتمام حتى لو كانت ص�ادرة م�ن 

 اللھ. 
 نس��انم��ل ثقی��ل ف��ي رحل��ة، وأم��ا النعم��ة فعل��ى ش��فتي اإلحك حم��ق" ح��دیث األ 

 -ل":العاق
الحك�یم فالنعم�ة ت�تكلم عل�ى ش�فتیھ ف�ال یم�ل أم�ا  ثقیل عل�ى م�ن یس�معھ حمقحدیث األ
 منھ أحد. 

  نطق الفطن ":"  -یبتغونھ في المجلس، وكالمھ یتأملون فیھ في قلوبھم
الحك�یم محب�وب ف�ي المج�الس وحت�ى بع�دھا یت�أملون ف�ي كلمات�ھ ف�ي قل�وبھم  نس�اناإل

 لیتلذذوا بالحكمة التي فیھا. 
  "ومعرف���ة الجاھ���ل ك���الم ال یتص���دى  ،كبی���ت ق���د اختف���ى حم���قالحكم���ة لأل

   -للفحص":
o یق�ف أن  تختفي ألنھا جامدة بال زیادة بل كالم الجاھل ال یستطیع حمقالحكمة عند األ

 ضد من یفحصھ ألنھ ینھار سریعا. 
o توقف یھلك. إذا  أو تزداد ویقوى صاحبھاما إ فالحكمة 
 وكالغل في الید الیمنى": ،كالقیود في الرجلین حمق" التعلیم لأل-   

 یعمل بھ. أو  یسلك فیھأن  قید لرجلیھ ولیده الیمنى ألنھ ال یستطیع حمقالتعلیم لأل
 "ق فیبتس�م بھ�دوء بش�يء م�ن صوتھ عند الضحك، وأم�ا الح�اذ حمقیرفع األ

:"  التردد
o فعن�دما یعل�ي ص�وت  حم�قاألأم�ا  الضحك المنضبط عالمة انضباط النفس م�ن ال�داخل

م فق�ط ل�ذلك قی�ل ع�ن ربن�ا الحك�یم الح�اذق یبتس�أم�ا  ضحكھ فإنھ عالمة خراب ال�داخل
 لم یضحك بصوت عال. أي  یسوع أنھ لم یضحك قط

o ح�ي والتھلی�ل وھن�اك أمثل�ة كب�ت مش�اعر الف�رح الروأو  الف�رح لكن ھذا ال یعني ع�دم
 -: على ذلك

 ٦: ۲۱اللھ ضحكا" (تكإلى  عندما بشرت سارة بمیالد إسحق قالت: "قد صنع.( 
  ۲۱: ٦اآلن ألنكم ستضحكون" (لووربنا یسوع قال: "طوباكم أیھا الباكون.( 
 ۲۱: ۸وھكذا قال أیوب: "عندما یمأل فاك ضحكا" (أي.( 
 :"التعلیم للفطن كحلي من ذھب، وكسوار في ذراعھ الیمنى "- 

یك�ون أي  الحكیم یفرح بالتعلیم مثل حلي الذھب والسوار على الذراع الیمن�ى نساناإل
 لھ زینة للروح كعروس تفرح بھدایا عریسھا. 
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 "لواسع الخبرة فیقف بوقار ا نساناإلأما  تسرع في دخولھ بیت، حمقم األقد
:"  -خارجا

غی�ر أص�دقا ألن نفس�ھ أو  سواء أص�دقاء خرینمتسرعة لدخول بیوت اآل حمققدم األ
 الحكیم فخطواتھ رزینة وحركاتھ كلھا تعقل. أما  متسرعة ومتھورة

  "��المھ��ذب فیق��ف أم��ا  داخ��ل البی��ت،إل��ى  ق م��ن الب��ابدال��ذي ب��ال تمیی��ز یح
:"  -خارجا

ق م�ن دفعن�دما ی�زورھم یح� خ�رینالذي بال تمییز ھو محب لمعرفة أسرار اآل نساناإل
العاقل المھذب یقف بعیدا خارجا ألنھ ال أما  خرینالباب لعلھ یرى شیئا عن أسرار اآل

 .  خرینیتعدى على حدود اآلأن  یرید
 قل���ة أدب���ھ بالتص���نت عل���ى الب���اب، والفط���ن یحزن���ھ ذل���ك  نس���ان" یظھ���ر اإل

 -العیب":
أن  والذي ال یضع حدودا لسلوكھ ھو الذي یح�ب خرینالغیر مھذب والمتطفل على اآل

العاق��ل عن��دما ی��رى ذل��ك أم��ا  لمعرف��ة أخب��ارھم وم��اذا یقول��ون خ��رینیتص��نت عل��ى اآل
 یحزن على ھذا الخطأ المعیب. 

 " فاه األغبی��اء تص��ف األم��ور بالتفص��یل، وك��الم الفطن��اء ی��وزن ب��المیزان. ش��
": ،أفواھھم قلوب الحمقى في  -وأفواه الحكماء في قلوبھم

o ك�الم أم�ا  ش�يء بالتفص�یل وق�د یك�ون ھ�ذا معث�ر لغی�رهأي  الغیر حكیم یص�ف نساناإل
 العاقل بمقدار وكأنھ یزن بمیزان حساس. 

o والت��ي تك��ون غی��ر ھ��و یفك��ر بع��د نط��ق الكلم��ات إذ  تفكی��ره ف��ي فم��ھأي  حم��ققل��ب األ
الفك�ر یول�د الك�الم فیك�ون الك�الم ب�وزن أي  الحكماء أفواھھم في قل�وبھمأما  منضبطة
 وحكیم. 

 "  وس��یكرھھ جس نفس��ھ لع��ن الش��ریر الش��یطان یلع��ن نفس��ھ. النم��ام ی��نإذا
  -":ھ جیران

o ھ�ذا خط�أ یحس�ب ف�إن  الشریر یخرج الشر من لسانھ حت�ى ل�و لع�ن الش�یطان نساناإل
 علیھ فھو المخطئ ألنھ یلعن بلسانھ. 

o ھو ی�نجس لس�انھ وبالت�الي قلب�ھ وھ�ذا یجع�ل أق�رب  خرینالذي یتكلم على اآل نساناإل
 الناس إلیھ مثل جیرانھ یكرھونھ. 
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 اإلصحاح الثاني والعشرون
 الكسالن أشبھ بحجر ملوث نساناإل

 كل أحد یصفر لخزیھ

 ملوث كل أحد یصفر لخزیھ ،الكسالن أشبھ بحجر نسان" اإل :"- 
o یتعلمھا األبناء ھي النشاط والجدیة. أن  من الصفات التي اھتم بھا ابن سیراخ 
o  فنبھ من یھمھ أمر أبنائ�ھ ونفس�ھ ب�أن الكس�الن مث�ل حج�ر مل�ئ بالق�اذورات وك�ل م�ن

 یتعامل معھ یصفر علیھ ألنھ خرب من الداخل فیخزى ألجل كسلھ. 
o فسھ یعمل وال یمل من العمل المس�تمر لھ�ذا ق�ال ربن�ا یس�وع: "أب�ي یعم�ل حت�ى اللھ ن

 ).۱۷: ٥اآلن وأنا أعمل" (یو
o  أیام واستراح في الی�وم الس�ابع ل�یس للخم�ول إنم�ا ف�ي الی�وم  ٦اللھ خلق الخلیقة في

 الذي سقط.  نسانالسابع ھو لرعایة خلیقتھ وتدبیر خالص اإل
o  وف�ي أثن�اء ۳۸ -۳٦: ۲۰معلمنا ب�ولس كم�ا ف�ي (أعحتى الرعاة كانوا یعملون مثل (

 ).۱۳ -۸: ٤كو۱كرازتھ ألھل كورنثوس (
o یعمل بھا ویحرسھا. أن  ووضعھ في جنة عدن أعطاه نسانوعندما خلق اللھ اإل 
 ب�ل، ك�ل م�ن یجمع�ھ ی�نفض ی�ده یشبھ بقذارة الزأن  الكسالن یمكن نسان" اإل

:"  -منھ
o  ش��بھ اب��ن س��یراخ الكس��الن بق��ذارة الزب��ل وھ��و م��ا تخرج��ھ الطی��ور والحیوان��ات م��ن

ف�إن  ل�ھ، الس�یئلك�ن ھن�ا یأخ�ذ الجان�ب  األرضفضالت وإن كان لھ فائ�دة ف�ي تس�مید 
 مثل ھذا الكسالن مھما أعطاه اللھ ینفذ من یده فینفضھا عالمة عدم البركة. 
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o �لكان�ت  أغنی�اءھ ل�و ك�ان ك�ل الن�اس مدح ق. یوحنا ذھبي الفم الفق�راء الك�ادحین بقول
عام��ل حج��ارة وكلھ��ا أو  طح��انأو  نج��ارأو  الحی��اة تق��ف ألن��ھ س��وف ال یوج��د بن��اء

 من یعمل ھذه األشیاء؟! أغنیاءضروریة للحیاة لو أصبح كل ھؤالء 
 :"  -" االبن الفاقد األدب خزي ألبیھ، ووالدة االبنة الحمقى خسارة لھ

االبن��ة عدیم��ة الحكم��ة أم��ا  عن��دما یكب��ر ویص�بح ش��ابا،ه ااالب�ن الفاق��د األدب یخ��زي أب��
 خسارة للسمعة. أو  تسبب لوالدیھا خسارة سواء خسارة مادیة

  .البنت الفطینة تجلب میراثا لزوجھا، والبن�ت المخزی�ة فھ�ي ح�زن لوال�دھا "
": البنت الوقحة  -تخزي أباھا وزوجھا، وتھان من كلیھما

o وف�ي اس�تخدامھا للم�ال تخ�زن لزوجھ�ا ث�روة حكیمة في تص�رفاتھا أي  البنت الحكیمة
 تكون میراثا ألبنائھما في المستقبل. 

o  أم��ا البن��ت الغی��ر حكیم��ة وعدیم��ة الحی��اء تجل��ب الح��زن لوال��دیھا كم��ا لزوجھ��ا وتن��ال
 عقوبة لذلك من أباھا وزوجھا. 

 ،التأدی��ب وتعل��م الحكم��ة أم��ا  " الك��الم ف��ي غی��ر وقت��ھ كموس��یقى ف��ي الح��زن
یش�بھ م�ن یجب�ر كس�ر إن�اء خزف�ي  حم�قم�ن یعل�م األ ت.وق� فمناسبان في ك�ل

 -": نومھ یوقظ مستغرقا فيأن  وكمن یحاول
الكالم أحیانا عالمة للسعادة فھو غی�ر محب�ب ف�ي وق�ت الح�زن كمث�ل الموس�یقى لم�ن 

من المس�ئولین ال�روحیین فھ�و أو  ھو حزین فإنھ ینفر منھا لكن التأدیب من الوالدین
ال�ذي ال یقب�ل التعل�یم وال یخزن�ھ ف�ي عقل�ھ أي  أحم�قفي كل وقت مقب�ول. ال�ذي یعل�م 

لیعمل ب�ھ كم�ن یجب�ر كس�ر ف�ي إن�اء خزف�ي فھ�و قاب�ل للتحط�یم وكم�ن ی�وقظ ن�ائم م�ن 
 .  األوانبعد فوات إال  نومھ فھو ال یدرك ما یحدث

 إذا  نائم�ا، وف�ي النھای�ة یق�ول م�ا ھ�ذا؟ا إنسانیكلم  ،حمق" من یحكي شیئا أل
ومعھم الضروریات، یغطون من انحطاط وال�دیھم، لك�ن  ،بأمانة عاش األبناء

االحتق���ار ونق���ص الق���وت، یلطخ���ون نب���ل  خ���الل فم���ن  األطف���ال المتكب���رین
:"  -أقربائھم

o حت�ى األق�وال أو  ال ی�ؤتمن عل�ى أس�رار وال یك�ون عن�ده فھ�م ألق�وال الحكم�اء حمقاأل
أو  ن�ائم وعن�دما ینتب�ھ ال ی�دري م�اذا ج�رى م�ن أق�والأو  ألن حیاتھ مثل می�تالعادیة 

 حتى األحداث. 
o سلكوا بأمانة وعندھم ضروریات الحی�اة یس�تروا م�ن انحط�اط وال�دیھم ف�ي إذا  األبناء

 تفكیرھم. أو  سلوكھم

https://coptic-treasures.com/



۱۳٦ 
 

o أو  األطف��ال الم��دللین یعط��وا فرص��ة للكبری��اء وعن��دما ی��نقص الق��وت یھین��وا أقرب��اءھم
 ھم وال یحتملوا العوز المادي ألنھم مرفھین. والدی

o  لكن نأخذ مثال حتى لجدیة األطفال فقد ص�ام أھ�ل نین�وى بم�ا ف�یھم األطف�ال الرض�عان
 وحتى الحیوانات وأبنائھم الرضعان. 

 ألنھ ترك العقل  ،حمق" ابك على المیت، ألنھ ترك النور خلفھ، وابك على األ
أس�وأ م�ن  حم�قألن�ھ ف�ي راح�ة، لك�ن حی�اة األ ،بف�رح عل�ى المی�ت خلفھ. ابك
 -الموت":

o أن  كان یعتب�رإذ  یعطي فكرة یشوع بن سیراخ عن مدى تأثیر الموت في العھد القدیم
وال یعل�ق عل�ى البك�اء عل�ى المی�ت لكن�ھ یعل�ق  ،المیت ترك النور وأص�بح ف�ي الظلم�ة

خلف�ھ مثلم�ا ت�رك المی�ت  العق�لنبكي علی�ھ ألن�ھ ت�رك أن  ھو الذي ینبغي حمقعلى األ
 في ظلمة وھو حي بعد.  حمقالنور وكأن األ

o یشوع بن سیراخ ال یمنعنا من البكاء على المیت لكن یعطي رجاء في الحیاة األخرى 
أس�وأ م�ن الم�وت نفس�ھ  حم�قلك�ن یعتب�ر حی�اة األ ،ھي راحة من أتعاب ھ�ذا الع�المإذ 

 ینفر كل من یقترب منھ.  ،وكأنھ میت حي یتحرك
 یستمر جمی�ع  حمقلكن النوح على األ ،وح على المیت یستمر سبعة أیام"الن

:"  أیام حیاتھ
أی�ام تس�مى أی�ام البك�اء بس�بب الف�راق لك�ن  ۷النوح عل�ى المی�ت عن�د الیھ�ود یس�تمر 

یس�تمر ك�ل الحی�اة ألن�ھ ال یقب�ل نص�یحة وال یتغی�ر وال یت�وب وال  حم�قالنوح عل�ى األ
أن  ھ�و ألن�ھ یمش�ي ف�ي طری�ق مظل�م وال یری�دأی�ن ذاھ�ب إل�ى  یقترب من اللھ لیعرف

ی��رى الن��ور ال��ذي ق��د ی��زعج حیات��ھ ألن��ھ یح��ب الظلم��ة أكث��ر م��ن الن��ور بس��بب س��وء 
 ھ. أعمال
 وال تفتقد غبي، تحفظ منھ لتتجن�ب التع�ب، وال  ،حمق" ال تطل الحوار مع األ

تج���د راح���ة، وال ترھ���ق م���ن اتص���لت ب���ھ. اع���رض عن���ھ فإذا  تتل���وث من���ھ
:"  -حماقتھ

 ابن سیراخ لعدم الدخول ف�ي مناقش�ات غبی�ة م�ع محب�ي الج�دال لمج�رد الج�دال ینبھنا
عق��ولھم مث��ل حج��ر مھم��ا ألقی��ت علی��ھ ال یت��أثر ب��ل نح��ن ق��د نت��أثر ون��تلطخ ف��ي ف��إن 

 سالمنا بسبب جدال مع محب الجدال. أو  المناقشة معھ ونفقد صبرنا
 "  الرم�ل ؟  حم�ق؟ وماذا یك�ون اس�مھ س�وى األ شيء أثقل من الرصاصأي

. الدعام��ة  حم��قالحدی��د أس��ھل ف��ي الحم��ل م��ن الرج��ل األ م��ن والمل��ح وقطع��ة
الزلزلة ك�ذلك العق�ل الثاب�ت الممح�ص  الخشبیة الموصلة في بناء ال تفكك في
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بالمش��ورة العقالنی��ة ال یخ��اف م��ن أزم��ة. العق��ل المؤس��س عل��ى تفكی��ر حك��یم 
 ي مك�انالس�یاج الموض�وعة ف�أن  كزینة من الجبس على حائط مصقول. كما

أم�ام ال یثب�ت  حم�ق، كذلك القل�ب الجب�ان ف�ي فك�ر األ الریح أمامعال ال تثبت 
 -نوع من الخوف":أي 

ثقی��ل ف��ي نفس��ھ وتفكی��ره مث��ل  حمقوالعاق��ل، ف��األ حم��قیق��ارن اب��ن س��یراخ ب��ین األ
الحدید ولكنھ مثل السیاج في أعل�ى المس�كن یتع�رض أو  الملحأو  الرملأو  الرصاص

م�ن الض�یقات ویح�اول  حمقھكذا یخاف ویجبن األ ،بسبب قوة الریاحلریاح فال یثبت 
العاقل فیشبھ قطعة خشب في بناء توصلھ وتربط�ھ بعض�ھ ب�بعض ك�ذلك أما  ،الھروب

العاقل ثابت مثل ھذه القطعة وھو حكیم في تفكیره كمثل قطع الجبس المنقوش�ة عل�ى 
ة مھم�ا كان�ت یق�ف حائط مص�قول ھك�ذا ثب�ات العاق�ل وق�وة فك�ره ورزانت�ھ ف�ي الض�یق

 ثابت فیھا. 
 :"  -" من ینخس عینھ یسیل الدموع، ومن ینخس القلب یبرز مشاعره
o  الحیاة الداخلیة. إلى  إشارةالعین والقلب 
o نسانفنخس العین ھو للتوبة والدموع حتى یتطھر اإل  . 
o  نخس القلب ھو محاسبتھ حتى یتنقى وتبرز مشاعر محبتنا للھ الت�ي دائم�ا تك�ون ف�ي

 اوة القلب. حالة نق
o عم�ل ال�روح أي  نشرب من ینبوعنا الداخليمثال أن علینا كما قال الحكیم في سفر األ

 القدس فینا. 
o  وھنا یتكلم ابن سیراخ عن تواجد صدیق یساعدنا في الحیاة یشاركنا آالمن�ا وأفراحن�ا

 أسرارنا كما قال سابقا الصدیق ھو دواء الحیاة.  أیضاو
  ،یجعلھ���ا تف���زع ھارب���ة، وإھان���ة الص���دیق تقط���ع " رم���ي الطی���ور ب���الحجر

:"  -الصداقة
شبھ ابن سیراخ الصداقة ورقي اإلحساس بھا بالطیر الھ�ادئ فم�ن یھ�ین ص�دیقھ وال 
یسعى ج�ادا ف�ي مص�الحتھ فھ�و یقط�ع الص�داقة مثلم�ا ترم�ي الطی�ر بحج�ر فإن�ھ یف�زع 

رج�ع بع�د نھرب من�ھ لعل�ھ یأن  كان عنیفا فعلینا إن صدیقأي  ھاربا ھكذا في تصرف
یت�ذكر  نس�انق�د ال یرج�ع وق�د یك�ون ق�د نس�ى مواقفن�ا مع�ھ ف�ي ض�یقھ ألن اإلأو  حین

 اإلساءة أكثر من المساعدة والمساندة. 
 " تجدید الصداقة ممكن":فإن  جردت السیف على صدیقك فال تیأس، إن- 

غض�ب ف�ال نی�أس م�ن رج�وع الص�داقة كم�ا أو  إن حدث عدم سالم بیننا وبین صدیقنا
كانت من قبل بواسطة المحبة قمة جمیع الفضائل فبھا یرجع الصدیق وبھا نزیل أثار 
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المتاع��ب ب��ین الص��دیق وبینن��ا وم��ن خ��الل محبتن��ا لل��ھ س��نحب ك��ل البش��ر فم��ا بال��ك 
 الصدیق ألن الوفاء في الصداقة ھو جید. 

 " عن��د الس��ب إال  مكن��ة،فتح��ت فم��ك ض��د ص��دیق ال تخ��ف، فالمص��الحة م إن
الس�ر وض�ربة الخیان�ة، ف�أي ص�دیق یف�ر م�ن س�لوك مث�ل  والتشامخ وإفش�اء

:"  -ھذا
o ترج��ع الص��داقة أن  ع��دم التف��اھم بس��بب الك��الم عل��ى الص��دیق بع��ده یمك��نأو  الغض��ب

 والود كما كان عن طریق االعتذار والمحبة القلبیة الصادقة. 
o وھي نتلكن ھناك حاالت ال ترجع فیھا الصداقة كما كا :- 

 الشتائم وفیھا عدة خطایا من الغضب والكبریاء والعنف. أي  السب .۱
التش��امخ فالكبری��اء ھ��و أم لجمی��ع الخطای��ا فلنھ��رب ألن الكبری��اء مث��ل األفع��ى لك��ن  .۲

   التواضع یرفع أجنحة.
الص�دیق فف�ي إال  إفشاء األسرار ألن الص�داقة تق�وم عل�ى وج�ود أس�رار ال یعرفھ�ا .۳

 األبد. إلى  تساوي إنھاء الصداقةحالة إفشاء األسرار 
 غدر. أو  شيء فیھ عنفأي  عملأو  عدم األمانة للصدیق بضربة .٤
o  .فھذه الحاالت األربع تجعل الصدیق یفر ھاربا من صدیقھ بال عودة 
  اربح ثقة قریبك ف�ي فق�ره، فق�د تش�بع مع�ھ ف�ي یس�ره، ق�ف مع�ھ ف�ي وق�ت "

": الضیق، فقد  -تشاركھ في میراثھ
o الصالحة للصدیق.  عمالسیراخ عن مكافأة األ ھنا یتكلم ابن 
o  وأھمھا الوقوف مع الصدیق وقت فقره، فالمكافأة عندما یكون نفس ھذا الص�دیق ق�د

 بالمشاركة في شبعھ ویسره.  یكافئناتیسر حالھ 
o المعنوي ق�د تك�ون المش�اركة ف�ي أو  ومكافأة الوقوف معھ وقت الضیق سواء المادي

أو  س��واء ف��ي ھ��ذه الحی��اة ویكافئ��ھالمح��ب  نس��انم��ع اإلالمی��راث فالل��ھ دائم��ا یعم��ل 
 األبدیة. 

 دخان األتون وبخاره یسبقان النار، ھك�ذا اإلھان�ة تس�بق ال�دماء. ال أن  " كما
أحم��ي ص��دیقا، وال أت��وارى ع��ن وجھ��ھ، وإن أص��ابني ش��ر أن  اس��تحي م��ن

": بسببھ فكل من یسمع    -بذلك یتحفظ منھ
o  .ھنا یحذرنا ابن سیراخ كما یحمسنا للصداقة 
o دخان األتون وبخاره یعلن عن النار الموجودة ب�ھ وتس�بقھا ھك�ذا أن  یحذرنا بأنھ كما

 الغضب واإلھانة تسبق القتل. 
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o ھو نفسھ أذانا ألن من یسمع أو  ویحمسنا لحمایة أصدقائنا حتى لو سبب لنا ھذا أذى
 ذي فیتحفظ منھ. سیمیز الصدیق الوفي من الصدیق المؤ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح الثالث والعشرون
 أیھا الرب أبو حیاتي وسیدھا

 سقط بسببھمأال تتركني لمشورتھم وال تدعني 

 س��قط أ، ال تتركن��ي لمش��ورتھم وال ت��دعني " أیھ��ا ال��رب أب��و حی��اتي وس��یدھا
:"  -بسببھم

o  یقدم یشوع بن سیراخ صالة حتى ینقذه اللھ من خطایا اللس�ان والش�فتین وھ�ي الت�ي
 عناھا بمشورتھم. 

o نك�ون ف�ي أن  عل�ة حیات�ھ فلھ�ذا الل�ھ ال یری�دأو  سبب حیات�ھأي  ودعى اللھ أبو حیاتھ
 حالة موت روحي ألنھ سید الحیاة وواھبھا لنا. 

o  ی�تكلم أو  الروحیین حت�ى یعم�لھدف صالة ابن سیراخ للھ عدم تركھ لمشورة أعدائھ
 بما ال یلیق فیكون ذلك سبب سقوطھ. 

o دون نعم��ة الل��ھ فھ��و س��بب الحی��اة وھ��و  نس��انوك��أن اب��ن س��یراخ یعت��رف بض��عف اإل
 الحامي الذي ال یتركنا ننزلق في منحدر الطریق ونھوى على جانب الطریق. 

 "بحی��ث ال تش��فق  ،م��ن ال��ذي یخض��ع أفك��اري للس��یاط وقلب��ي لتأدی��ب الحكم��ة
 -":؟ أخطائي، وال تھملني في خطایاي على

o  یوضح ابن سیراخ ھنا محب�ة الل�ھ لن�ا كأبن�اء فال�ذي یحب�ھ الل�ھ یؤدب�ھ ویجل�د ك�ل اب�ن
 یقبلھ. 
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o ویتوج��ع علیھ��ا ویق��دم  نس��انفاألفك��ار الش��ریرة یض��ع لھ��ا الل��ھ س��یاط حت��ى یت��أدب اإل
 .توبة

o ال یشفق على أخطائھ وال خطایاه ألن ذلك یؤدي إلى خالصھ. أن  وطلب ابن سیراخ 
o  لكن ھناك من یجلدھم اللھ وال یتوجعوا فھ�ؤالء فق�دوا الح�س الروح�ي عل�ى أخط�ائھم

 وأھملوھا كأنھا لم تكن لكن دائما اللھ یؤدب األبناء الحكماء. 
 خص�ومي، وال یش�مت  أماموتزداد خطایاي، فال أسقط  ،" لئال تتكاثر أخطائي

 -عدوي": يب
o یجلده بسیاطھ وھي سیاط الكلمةأن  یعطي ابن سیراخ السبب لصالتھ وطلبھ من اللھ 

فھن�اك م�ن  ،مفارق النفس والجسد مثل س�یف ذو ح�دینإلى  كلمة اللھ التي تجتازأي 
یقبلھا وھو المطوب وھناك من ال یقبلھا فھ�و بلی�د الح�س ال�ذي یق�ال عن�ھ "ض�ربتھم 

 ).۳: ٥فلم یتوجعوا" (إر
o ��زیادتھ��ا أو  ائج عم��ل الل��ھ ھ��ذا ض��رب أفكارن��ا بالس��یاط ھ��و ع��دم تك��اثر الخطای��اونت

 ش�رارومالئكت�ھ األ إبل�یسخص�ومھ م�ن  أم�امبسبب أفك�اره  نسانوبالتالي ال یسقط اإل
ل�ئال ف�ي األبدی�ة  األرضی�ؤدب عل�ى ھ�ذه أن  نس�انحینئذ یشمت الشیطان بنا فجید لإل

 یفعل شیئا. أن  یكون موقفھ مخزي وال یستطیع
 أیھا الرب أبو حیاتي وإلھھا، ال تدع لي عینین متعالیتین. بل اصرف عني " 

، وال تس�لمنيأن  الشھوة الشریرة. ال تسمح للنھم وال للش�ھوات  تس�ود عل�يَّ
":إلى   -نفس وقحة

o ال یجعل��ھ الل�ھ متعالی��ا والتع��الي یظھ��ر ف�ي العین��ین حی��ث تك��ون أن  یطل�ب اب��ن س��یراخ
أغس�طینوس یعل�ق عل�ى ھ�ذه الطلب�ة أنھ�ا تس�اوي طلب�ة (ل�تكن  متشامختین وھن�ا ق.

 .مشیئتك) في الصالة الربانیة
o تتغل�ب علی�ھ أن  یصرف عنھ الشھوة الشریرة وال یسمح لل�نھم والش�ھواتأن  وطلب

ألن شھوة البطن أساس لشھوات كثیرة مثل شھوة الزنا كما قال اآلباء وھن�ا یض�عھا 
 .نا في تجربة) في الصالة الربانیةق. أغسطینوس أنھا تعني (ال تدخل أیضا

o  ال یسلمھ لنفس وقحة تسطیر علیھ بل طلب رأفة اللھ. أن  أیضاوطلب 
 فإن  اسمعوا تعلیم فمي، ،" یا أبنائي:"  -من یحفظھ لن یھزم
o  ي ھنا ابن سیراخ مقدمة عن الحذر من خطایا اللسان. طیع 
o نس�ان أو اإلأن  الھ�دفأو  وة والتعلیم ینس�بھ للف�م والنتیج�ةیعطي من یسمعھ ھبة النب

 اللسان لن ینھزم. 
 :"یصطاد الخاطئ بشفتیھ، وبھما یزل الشتام المتكبر "- 
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o  اللسان ھ�و الدف�ة الت�ي تق�ود س�فینة جس�دنا كل�ھ كم�ا ق�ال معلمن�ا یعق�وب الص�غیر ف�ي
 للشتام المتكبر.  ومذلةرسالتھ وھو مصیدة للخاطئ 

o السروجي ربطا رائعا بین وضع دم الخ�روف عل�ى الق�ائمتین والعتب�ة  ربط ق. یعقوب
العلی��ا عل��ى مث��ال الص��لیب لك��ي یح��رس ال��ذین ف��ي ال��داخل م��ن الم��الك المھل��ك وب��ین 

یضع اللھ حارسا على فمھ وبین وض�ع دم اب�ن الل�ھ ال�ذي ف�ي الك�أس أن  صراخ داود
 في سر االفخارستیا على شفاھنا كحارس لنا. 

o  عل��ى ش��فاھنا فھ��و  إیم��اناب��ن الل��ھ ال��ذي ف��ي ك��أس االفخارس��تیا بفعن��دما نض��ع دم
بالحقیقة یحرسنا من كل ش�يء رديء ویص�بح ال�داخل كل�ھ نقی�ا بس�بب ھ�ذا الح�ارس 

 األمین. 
 العب�د أن  . فكم�ا ، وال تألف النطق باسم الق�دوس " ال تعود فمك على النذور

ق باس��م ، ك��ذلك م��ن ین��ذر وینط�� دوم��ا یض��رب ال یخل��و م��ن الك��دمات ال��ذي
": القدوس على  -الدوام، ال یتطھر من الخطیة

العقوب�ة فالخط�أ ف�ي م�ن ین�ذر وال یف�ي وم�ن یحل�ف  أیض�اأوضح ابن سیراخ الخط�أ و
العقوب�ة ھ�ي تن�زل م�ن ف�وق كمث�ل العب�د ال�ذي أم�ا  باسم الل�ھ الق�دوس ویك�ون كاذب�ا،

یخطئ فھو دائما یضرب ویكون دائما بھ كدمات فمن ینذر وال یفي وم�ن یحل�ف دائما 
 یكون واقع تحت ھذه الضربات ألنھ نطق باسم اللھ كاذبا. 

 أخط�أ،ف�إن  الذي یحلف كثیرا یمتلئ إثما، وال تبرح الكارث�ة بیت�ھ. نسان" اإل 
فخطی��ة علی��ھ، وإن اس��تخف ب��األمر فخطی��ة مض��اعفة. وإن حل��ف ب��الزور ال 

": یبرر  -ویمتلئ بالبالیا
o  ك��ان ف��ي األزمن��ة القدیم��ة ف��رق ب��ین م��ن یقس��م باس��م الل��ھ وب��ین م��ن یقس��م باآللھ��ة

 الوثنیة. 
o ال�ذي یفع�ل ذل�ك بالنس�بة لآللھ�ة الوثنی�ة إیم�ان أم�ا فمن یقسم باسم اللھ ك�ان بوق�ار و

 كعادة وباستھتار. 
o الذي یحل�ف كثی�را ھ�و ممتل�ئ إثم�ا وبیت�ھ مل�ئ ب�الكوارث وإن أخط�أ خطیت�ھ  نسانفاإل

 محسوبة علیھ. 
o عقوبتھا مضاعفة علیھ. أي  والذي یستخف بالقسم فخطیتھ مضاعفة 
o بالكذب ال یكون مبرر وتكون البالیا دائما لھ. أي  وإن حلف بالزور 
o �تم الملك�ي كم�ا ق�ال ربن�ا ویمیز ق. یوحنا ذھبي الفم أبناء العھ�د الجدی�د أنھ�م لھ�م الخ

 یسوع بعدم القسم نھائیا. 
o : والنتیجة للقسم ھي- 
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 ).۲: ۳۰، عد٤: ٥عدم القدرة على إیفاء ما أقسم بھ (ال .۱
 ).۲۳: ۱۰، یو۱٦، ۱٥: ۲٤التجدیف على اللھ وعقوبتھ الموت (ال .۲
 یوجد أسلوب كالم یشبھ الموت. لیتھ ال یوج�د ھ�ذا ف�ي می�راث یعق�وب ألن " 

":األتقیاء   -یبتعدون عن ھذه األخطاء كلھا، وال یتورطون في الخطایا
 ال یك�ون ف�ي إس�رائیل أوالد یعق�وب أس�لوب الك�الم ال�ذي ی�ؤديأن  یتمنى ابن س�یراخ

األتقی��اء یبتع��دون ع��ن ھ��ذه األخط��اء وال ف��إن  الم��وت وھ��و القس��م باس��م الل��ھإل��ى 
 یتورطون فیھا بأن ینعزلون عنھا نھائیا. 

 ھذا كالم خاطئ":فإن  لكالم بتعبیرات خلیعة،" ال تعود فمك على ا- 
o غیر نقي ألن فكره یتأثر بھ.  نسانالكالم الخلیع یجعل اإل 
o ۲: ۳أخطأ تحطمت السفینة (یع إن فاللسان كالدفة لسفینة الجسد.( 
 ھم،أم�املئال تنسى نفس�ك  ،جلست في مجلس العظماءإذا  " اذكر أباك وأمك           

 . عندئ��ذ ت��ود ل��و ل��م تول��د، وتلع��ن ی��ومحمقك��األوبواس��طة الع��ادة تنص��رف 
 -والدتك":

o یتذكر من ھو في مجلس العظماء ل�ئال ینص�رف بطریق�ة أن  نساندعي ابن سیراخ اإل
 فیھا كبریاء وینسى أصلھ البسیط ویحصد أنھ یتمنى لو لم یولد. 

o نتص�رف أن  المالئكة فمن نكون نح�ن؟! فعلین�اأي  إبلیسو نسانفالكبریاء أسقطت اإل
 باتضاع وال ننسى أننا تراب. 

 :"  -" من تعود الكلمات المسیئة، ال یتأدب كل أیام حیاتھ
o بطریق��ة  خ��رینالكلم��ات المس��یئة الت��ي فیھ��ا حت��ى ل��و ب��المزاح كلم��ات تش��وه س��معة اآل

غیر مباشرة فھذه یعتبرھا ق. باسیلیوس الكبی�ر ن�وع م�ن الش�تیمة مثلم�ا أو  مباشرة
 ).۲۸: ۹المولود أعمى (یو عمل الفریسیون في محاكمة

o أي  خطیة كما قال ربنا یسوع تستوجب المجم�ع خرینوكلمة رقا التي فیھا احتقار لآل
 الدینونة. 

 ط. ال�نفسخن من الخطایا وصنف ثالث یجل�ب الس�فان یكثران" من الناس ص 
المتوھج��ة كن��ار ملتھب��ة، ال تنطف��ئ حت��ى تفن��ى. وال��ذي یس��لم جس��ده بالكام��ل 

الزان�ي ك�ل طع�ام یحل�و ل�ھ، وال  نس�انحت�ى تحرق�ھ الن�ار. اإلال یتوق�ف  للزنا،
 -یموت": یتوقف حتى

o  أنواع من خطیة الزنا وعملھا في صاحبھا : ۳أعطى ابن سیراخ- 
النفس الت�ي تعم�ل بھ�ا ھ�ذه الخطی�ة تك�ون كن�ار متوھج�ة حت�ى تفن�ى بس�بب خطایاھ�ا  .۱

 وكأن الخطیة عقابھا داخلھا وھو إفناء صاحب النفس المتوھجة. 
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ال��ذي یس��لم جس��ده للزن��ا ال یتوق��ف حت��ى تحرق��ھ الن��ار وھن��ا عقوب��ة خطی��ة الزن��ا فن��اء  .۲
 الجسد. 

الزاني مثل الشره في الطعام یتذوق أص�ناف مختلف�ة وال یش�بع حت�ى یم�وت،  نساناإل .۳
 الھالك. أي  كلھ نسانھنا عقوبة ھذه الخطیة فناء النفس والجسد واإل

 ف�ي نفس�ھ: م�ن یران�ي؟ الظلم�ة  الذي یتعدى ف�راش زواج�ھ، ق�ائال نسان" اإل
العل�ي  إن فماذا أخش�ى؟ ،وحیطان بیتي تخفیني. وال أحد یراني        حولي،

 -لن یذكر خطایاي":
 "أنتم ھیك�ل الل�ھ وروح الل�ھ س�اكن ف�یكم"الزواج سر مقدس ألن معلمنا بولس یقول 

) فمن یدنس ھیكل الل�ھ یدنس�ھ الل�ھ فف�راش الزوجی�ة مق�دس لك�ن ال�ذي ۱٦: ۳كو۱(
یتعدى الحدود التي وضعھا اللھ ھو یسلك في الظلم�ة ویحبھ�ا ویح�اول إخف�اء خطیت�ھ 

ال أحد یراه لكنھ ال یخشى اللھ الذي یعرف قلب�ھ وأفعال�ھ أن  ویخاف الناس ألنھ یعتبر
س�تر الخطی�ة حتم�ا ینكش�ف لك�ن التوب�ة ھ�ي كعمل�ھ، ف إنس�انفھو یراه وسیجازي كل 

 الخالص منھا. 
 عین�ي ال�رب أكث�ر بھ�اء م�ن الش�مس أن  " عیون البشر ھي خوفھ، وال یعل�م

رب���وات الم���رات فتبص���ران جمی���ع ط���رق البش���ر، وتالحظ���ان حت���ى األم���اكن 
:"  -الخفیة

o من الناس ألنھ مخطئ وال یخ�اف م�ن عین�ي الل�ھ أي  من عیون الناس نسانیخاف اإل
 نس�انلت�رى م�ن یص�نع مش�یئتھ، وھ�ي تكش�ف أعم�اق اإل األرضتج�ول ف�ي ك�ل  التي

 ونورھا أعظم من نور الشمس ربوات المرات ألنھ ھو خالق الشمس. 
o ۱۳: ۱۳(روعامة واألخطاء المھلكة عن أعمال الظلمةلمنا بولس بالبعد ولنتبع مع.( 
 ونھای��ة س��ائر األش��یاء  تخل��ق المس��كونةأن  " ھ��و ع��الم بك��ل ش��يء قب��ل ،

وحی��ث ال یتوق��ع  ،ل��ھ. ھ��ذا الزان��ي یُعاق��ب ف��ي ش��وارع المدین��ة أیض��امعروف��ة 
یقبض علیھ، ھ�ذا ھ�و ش�أن الم�رأة الت�ي تت�رك زوجھ�ا وتجع�ل ل�ھ وارث�ا م�ن 

 -رجل غریب":
o  .اللھ عالم بكل األشیاء قبل خلقة المسكونة وعالم ما ھو نھایتھا 
o ھ أح�د یجعل�ھ مفض�وحا ف�ي ش�وارع المدین�ة حی�ث یعرف�أن  فإن الزاني حی�ث ال یتوق�ع

 ).٤۱ -۳٦: ۱۳، دا۲۲: ۲۲یموت رجما ھو ومن أخطأ معھا (تث
o یص�یر لھ�ا أوالد لیس�وا م�ن زوجھ�ا غرب�اء یرث�وا أن  وعقوبة المرأة باإلضافة لل�رجم

أدخلت رج�ل غری�ب ف�ي می�راث زوجھ�ا وخلط�ت ب�ین ال�زرع أو  زوجھا وكأنھا جعلت
 النقي بالفساد فتكون ذكراھا للعار. 
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 زوجھ�ا، وثالث�ا تنجس�ت إلى  " ألنھا أوال عصت شریعة العلي، وثانیا أخطأت
ویجرى  ،بالزنا، وأنجبت أوالدا من رجل غریب. فھذه یؤتى بھا إلى المجلس

لھ��م أص��ول، وأغص��انھا ل��ن أوالدھ��ا ل��ن یك��ون  إن تحقی��ق ف��ي أم��ر أوالدھ��ا.
. فیع�رف الب�اقون  تخرج ثمارا. وھي تخلف ذكرا ملعونا وفضیحتھا ال تمحى

وال ش��يء أع��ذب م��ن االھتم��ام  ،ال ش��يء أفض��ل م��ن مخاف��ة ال��ربأن  بع��د
 -بوصایا الرب":

o عقوبات ومخالفات المرأة الزانیة :- 
 زوجھا. إلى  أخطأت -۲                        عصیان شریعة اللھ. -۱      
 تكون عدیمة الثمر.  -٤              إنجاب أوالد من رجل غریب. -۳      
 تترك ذكرا ملعونا وفضیحة ال تمحى.  -٥      
o  .عقوبة على األوالد الذین من رجل غریب أنھم ال یكون لھم أصول 
o أو  ھذا كلھ یعلم الناس مخافة الرب وال شيء أعذب من وصایا الرب فإذا كان الرج�ل

وصیة الرب أشھى من العسل وأفضل من كل ش�يء فإن  المرأة الزانیة یحبوا الملذات
 ).۱۲ -۱۰: ۱۱۹(مز األرضعلى وجھ 

     
 اإلصحاح الرابع والعشرون

 ستمدح الحكمة نفسھا، وتفتخر بین شعبھا

  أم���ام" س���تمدح الحكم���ة نفس���ھا، تف���تح فمھ���ا ف���ي جماع���ة العل���ي، وتفتخ���ر 
:"  -قدرتھ

o  أقنوم إلھي. أو  ھنا واضح جدا كشخص اللھالحكمة 
o  .تمدح نفسھا لیس ألجل ذاتھا لكنھا تھب مالھا للبشر المؤمنین بھا 
o السموات. إلى  جماعة العلي ویرتفعوا بفكرھمإلى  ینضم البشرأن  ترید 
o  تخلص�ھ لتنطل�ق ب�ھ أن  ح�ال تری�دأي  مك�ان وف�يأي  ف�ي إنسانالحكمة قریبة من كل

 إلى األعالي. 
o نساناإلأي  تلتمس الحكمة الراحة في الخلیقة العاقلة  . 
o كان یسكن خیام یعقوب ویسكن اآلن في كنیس�ة الل�ھ  ،الحكمة ھي شخص ربنا یسوع

 في المؤمنین باسمھ. أي  الحي
o األبد. إلى  الحكمة عملت على تدبیر خالصنا قبل الوجود وتعمل معنا 
o والت�ي كان�ت منحص�رة ف�ي  م�ماألالحكمة تعمل مع من یستجیب لھا من كل الشعوب و

 إسرائیل فقط. 
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 "  األرضأني خرجت من فم العلي، وكبخار غطیت:"- 
o الحكمة ھي كلمة اللھ. أن  أي ھنا یوضح خروج الحكمة من فم العلي 
o اإللھیةمیالد منذ األزل من نفس الطبیعة أي  وخروجھا  . 
o أنھ��ا تم��أل أي  كلھ��ا األرضالحكم��ة غی��ر مح��دودة فھ��ي مث��ل البخ��ار تغط��ي أي  وھ��ي

 . األرضالسماء و
o الع�الم، إل�ى  وقد أظھر لنا ربنا یسوع ھذا في قولھ: "خرجت من عند اآلب وق�د أتی�ت

)، ف��الخروج ھ��و من��ذ األزل م��ن نف��س ۲۸: ۱٦اآلب" (ی��وإل��ى  وأت��رك الع��الم وأذھ��ب
 العالم فھو التجسد. إلى  اإلتیانأما  الطبیعة الالھوتیة

 
 
 وعرشي على عمود السحاب":عالي، " ونصبت خیمتي في األ- 

یسكن في األعالي وعرشھ دلیل أن�ھ مل�ك أن  من ھو الذي ینصب خیمتھ في األعالي؟
؟ المتواض�عینإل�ى  ألیس ھذا ھو اللھ الساكن ف�ي األع�الي الن�اظر ،في عمود السحاب

عمود السحاب ی�ذكرنا ب�الخروج ورحلت�ھ م�ع بن�ي إس�رائیل ك�ان أح�د ظھ�ورات االب�ن 
 نور السحاب نھارا والنور لیال، ھنا أقنوم الكلمة واض�حأو  لسحابعلى ھیئة عمود ا

ھ��و مل��ك المل��وك ورب األرب��اب الس��اكن ف��ي األع��الي رغ��م وج��وده ف��ي ك��ل مك��ان إذ 
 ).۱٦ -۱٤: ٦تي۱(
 أنا وحدي جلت في دائرة السماء "، :"  -وتمشیت في أعماق الھاویة

الھاوی�ة فھ�و غی�ر مح�دود ھنا یحدد شخصا واحدا جال في دائرة السماء وفي أعماق 
فھذا ھو أقنوم الكلمة ابن اللھ الوحید المولود من اآلب قبل ك�ل ال�دھور  ،وھو الوحید

 وأزلي معھ وخالق الكل ما یرى وماال یرى. 
 كلھا، وعلى كل شعب وكل أمة تسلطت": األرض" وعلى أمواج البحر و- 
o ر ف�ي ك�ل الش�عوب والبح� األرضھي غی�ر مح�دودة ف�ي إذ  تعمل الحكمة في كل مكان

 تدعو للخالص الذي أتمھ أقنوم الحكمة على الصلیب. 
o البشر ألنھم من ترابھا كانوا.  أیضا األرضكما  مموقد یعني البحر باأل 
  في ھذه كلھ�ا التمس�ت موض�ع الراح�ة، وف�ي می�راث ألج�أ. حینئ�ذ أوص�اني "

انص��بي خیمت��ك ف��ي  :الجمی��ع وال��ذي خلقن��ي أق��ر مكان��ا ألحی��ا، وق��ال خ��الق
 -واستلمي میراث إسرائیل": ،یعقوب

o  ھنا یتكلم أقنوم الحكمة المتجسد ألن�ھ ی�تكلم ع�ن الخلق�ة م�ن ناحی�ة الناس�وت ونص�ب
 المیراث الروحي. أي  أخذ جسدا من إسرائیل وورث إسرائیلأي  الخیمة في یعقوب
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o  عن اللھ أن�ھ قال أن  ) بعد۳وكما قال باروخ "اشترك في المشي مع الناس" (باروخ
 ) "الرب قناني أول طریقھ".۸تراءى لبني البشر، وكما قال في (حكمة 

  قب��ل ال��دھور ومن��ذ الب��دء خلقن��ي، وإل��ى دھ��ر ال��دھور ال أزول. ف��ي خیمت��ھ "
ھ أخدم، وھكذا استقریت في صھیون. وجعل راح�ة ف�ي المدین�ة أمامالمقدسة 

ي نص��یب المحبوب��ة، وس��لطني ف��ي أورش��لیم. فتأص��لت ف��ي ش��عب مك��رم، وف��
:"  -الرب، میراثھ

o  یتكلم بوضوح عن اللھ الكلمة المتجسد ألنھ م�ن حی�ث الھوت�ھ ھ�و قب�ل ال�دھور ومن�ذ
 البدء لكن من حیث الناسوت یقول "خلقني".

o  .وھو أبدي ال یزول 
o دخ�ل إذ  في خیمتھ المقدسة في األقداس العلیا خدم ربنا یسوع كرئیس كھن�ة وذبیح�ة

مرة واحدة لألقداس ووجد فداء أبدیا بالحجاب الذي ھو جسده كما قال معلمنا ب�ولس 
 ) وصھیون التي خدم فیھا ھي أورشلیم السمائیة أمنا جمیعا. ۱۲: ۱۰في (عب

o یة لك��ن األرض��راح��ة ال��رب ف��ي المدین��ة المحبوب��ة أورش��لیم لك��ن ل��یس أن  ھن��ا ب��ین
لك�ن  األرضالسمائیة حیث تسلط على شعبھا فصار ش�عبھا مخت�ار ول�ھ می�راث ل�یس 

 ).۱۷ -۹، ۸ -٤: ۷ملكوت السموات (رؤ
  .كشجرة األرز في لبنان ارتفعت عالیا، وكشجرة السرو في جب�ال حرم�ون "

، وكغروس الورد ف�ي أریح�ا. كش�جرة  كشجرة النخیل في عین جدي ارتفعت
ف�ي الس�ھل، وكش�جرة ال�دلب ارتفع�ت بج�وار المی�اه.  زیتون النض�یر ارتفع�ت

كالدارصیني والقندول العطر فاح عطري، وكالمر المنتقي انتش�رت رائحت�ي، 
كالقنة والجزع والمیعة ومثل اللبان في الخیمة. إني مددت أغصاني ك�البطم، 
وأغص��اني أغص��ان مجی��دة وذات نعم��ة. أن��ا ككرم��ة أنبت��ت النعم��ة، وأزھ��اري 

وغن��ى. أن��ا أم الح��ب النق��ي والمخاف��ة، والمعرف��ة، والرج��اء  تثم��ر ثم��ار مج��د
إل�ى  . تع�الواھبواسطتأوھب أوالدي الذین نقبوا  ،المقدس. لذلك بكوني أبدیة

، واشبعوا من ثماري":    -أیھا الراغبون فيَّ
o : یقدم ابن سیراخ جنة من أنواع أشجار مختلفة مع ورد وثمار وھي- 
؛ ۱۱ -۹: ٦م���ل۱جب���ل حرم���ون كم���ا ف���ي ( وھ���و ف���ي لبن���ان والس���رو عل���ى :األرز  .۱

)، وعمل من األرز الھیكل أیام سلیمان وكان یقط�ع أرماث�ا ویص�در م�ن ۲۳: ۱۹مل۲
 یافا میناء إسرائیل قرب أورشلیم وھو (األرز) رمز االستقامة. إلى  لبنان

) وھ��و یرم��ز لحی��اة النص��رة وللم��ؤمن كم��ا ف��ي ۱٥: ۲۸أي ۲( نخی��ل ع��ین ج��دي : .۲
 ).۹: ۷(رؤ
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 اشتھرت أریحا بالنخیل كما بالورد.  : ورد أریحا .۳
ي المقدس�ة خصوص�ا ف�ي جب�ل الزیت�ون ض�ااألروھو مشھور في كل  شجر الزیتون : .٤

شرق أورشلیم حیث یعصر الزیت�ون ویص�فى ع�دة م�رات ومن�ھ یص�نع زی�ت المس�حة 
 ).۸: ۹(قض نسانویرمز لعمل الروح القدس في اإل نبیاءللكھنة والملوك واأل

 ھو نبات یرتفع بجوار المیاه.  ب :ــــدلـال .٥
 -ة :ــــــقرفـال .٦

رة وتوج��د ف��ي الص��ین القرف��ة الخش��بیة تس��مى الس��لیخة تحت��وي عل��ى زی��وت طی��ا .۱
 .والھند وسیالن

 قشور القرفة تسمى القرفة الحقیقیة وھي الڤانیلیا التي تستخدم في الطعام.  .۲
 القرفة القرنفلیة تسمى الدارصین وھي موجودة في الصین.  .۳

: ۱۸، رؤ۱٤، ۱۳: ٤، ن�ش۱۷: ۷، أم۲۲: ۳۰ضمن زیت�ون المس�حة (خ�ر تستخدم •
۱۳.( 

مقوی��ة ومنبھ��ة للقل��ب والمع��دة واألمع��اء وفاتح��ة للش��ھیة وط��اردة للغ��ازات وع��الج  •
 لسوء الھضم ونزالت البرد والسعال وآالم الكلى وتنقیة الصوت. 

 Balsamosen dorn myrrhaھو شجرة صغیرة اسمھا  ــر :ـــمــال .۷
 مرة الطعم.  االحمرارإلى  مادة لزجة صفراء مائلة -منھ مواد عطریة تستخرج  •
 ).۱٤: ٤؛ ٦: ۳، نش۱۷: ۷، أم۸: ٤٥(مز •
 ).۲۳: ۱٥، مر۳٤: ۲۷دواء للمعدة وفاتح للشھیة (مت ،كمادة عطریة •
 الجلینة، وجزع ومیعة (المستكاء).  ة :ـــــنـق .۸
فر مخض��ر متماس��ك : عن��د ش��ق لح��اء نب��ات اللب��ان یس��یل من��ھ س��ائل أص�� بخ��ور لب��ان .۹

 ).٥: ٤۱یستخدم في البخور للرب (إر
 .ومواد الدباغة للجلود: أشجار مصدر لزیت التربنتینا  ةــــالبطم .۱۰
 ،یعص�ر ف�ي الق�دم باألرج�ل ث�م بالعص�ارات الحدیث�ة ،وھي شجر العنب روم :ــــالك .۱۱

)، ۱٥: ۱٥یتركون��ھ یختم��ر ف��ي ج��وارب م��ن جل��د الم��اعز لیص��نع من��ھ الخم��ر (ی��و
 ).۳٤: ٤(نش

o لألك��ل م��ن ك��ل ھ��ذه الثم��ار كجن��ة عالم��ة محب��ة الل��ھ للبش��ر  ھن��ا الحكم��ة ت��دعو الك��ل
 كل ما یرید فالعطیة ھي من اللھ.  وإعطاءه
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 "  ذك��رى أحل��ى م��ن العس��ل، ومیراث��ي أع��ذب م��ن ش��ھد العس��ل، ال��ذین ف��إن
 نيسیجوعون أكثر والذین یشربونني سیعطشون أكثر. من یطیع�ون یأكلونني

 -یخطئون": والذین یعملون معي فال ال یخزون
o ف�ي أقن�وم الحكم�ة  وھا دائما فھي أحلى من العس�ل ألنیتذكرأن  تدعو الحكمة أبناءھا

ك��ل الش��بع ال��ذي ھ��و أحل��ى م��ن عس��ل الع��الم المغش��وش، ومی��راث الحكم��ة ملك��وت 
 عین وما لم تسمع بھ أذن وما لم یخطر على قلب بشر. السموات ما لم تراه 

o ھو  االكتفاءیأكل منھا أكثر ألن أن  لكنھ یرید نسانمیزة الحكمة اإللھیة أنھا تشبع اإل
الشرب الذي یرمز لعم�ل ال�روح الق�دس داخلن�ا یش�بع  أیضاأساس التدھور الروحي و

 …  من العطش بواسطة الحكمة لكنھ یعود ویرید أكثر
o ع الحكمة ال یخزى بل یك�ون ف�ي س�الم ب�ل ال�ذین یش�اركون الحكم�ة تجعلھ�م الذي یطی

 الحكمة أنقیاء ال یخطئون. 
 ھذه كلھ�ا ھ�ي میث�اق م�ع اإلل�ھ العل�ي والش�ریعة الت�ي أوص�انا بھ�ا موس�ى"، 

 -لجماعة یعقوب": میراثا
إل�ى  الحكمة مرتبطة باللھ ألنھ ھ�و أقن�وم الحكم�ة (األقن�وم الث�اني اب�ن الل�ھ) والس�بیل

األب��د لك��ن أبن��اء إل��ى  الش��ریعة ووص��ایا الل��ھ وھ��ي می��راث أبن��اء یعق��وب والحكم��ة ھ��
ف��دخلوا ف��ي می��راث یعق��وب  م��ماألأم��ا  یعق��وب ال��روحیین ألن الجس��دیین ح��ادوا عنھ��ا

 وورثوا كل ما كان لشعبھ. 
 ،ال�رب الق�دیر ھ�و ف�إن  " ال تتردد أنك قوى في الرب، التصق بھ، فھو یثبتك

 -وبجواره ال یوجد مخلص آخر":وحده،  اللھ
o قوي وثابت باللھ لكن دون اللھ لیس لھ  نساناإلأن  وضع ابن سیراخ مبدأ ثابت وھو

كثی�رین م�ن األقوی�اء ال�ذین ف�إن  ،قدرة على شيء ألن�ھ یس�تمد الق�وة م�ن الل�ھ الق�دیر
اعتمدوا على أنفسھم ھلكوا مثل المل�وك واإلمبراطوری�ات العظم�ى ذھب�ت ھب�اء، أی�ن 

وخذنص���ر القائ���ل ب���أني بق���درتي ص���نعت باب���ل ففق���د عقل���ھ وأص���بح یأك���ل م���ع ھ���و نب
ه وأم�ات م�ن جیش�ھ احاریب الذي تحدى الل�ھ قأمات�ھ ابن�سنوات. أین سن ۷الحیوانات 
 المالك في لیلة واحدة.  ۱۸٥۰۰۰

o ال�ذي یمث�ل  النب�ي ھا قد ضرب الحجر الذي یمثل ربنا یسوع التمث�ال ف�ي رؤی�ا دانی�ال
الفارسیة والیونانیة والرومانیة وصار ھو جبل كبی�ر ألن�ھ ق�وة الل�ھ الممالك البابلیة و

 وحكمة اللھ. 
o ۱۲: ٤وال یوجد مخلص غیر اللھ "لیس بأحد غیره الخالص" (أع.( 
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o یخل���ص أخ���اه أن  ) ف���ال یس���تطیع األخ۱۱، ۳: ٤۳ول���یس غی���ر الل���ھ مخل���ص (إش
 سبعینیة).  ۷: ٤۸(مز

o ) ۲۲: ۲بط۱ھذا الذي اشترانا بثمن عظیم.( 
  " ھ��ذه الش��ریعة تم��أل البش��ر بالحكم��ة مث��ل فیش��ون ودجل��ة ف��ي أی��ام بك��ور

 -الثمار":
o  مثل الحكمة عندما تمأل البشر وھنا نبوة عن العھد الجدی�د ف�ي ام�تالء الكنیس�ة بعم�ل

 الروح القدس من یوم الخمسین وبعده. 
o  .أعطى ابن سیراخ أمثلة على فیض الحكمة من نھر فیشون ودجلة 
o أح��د األنھ��ار الت��ي ف��ي جن��ة ع��دن األربع��ة وھ��م دجل��ة والف��رات  نھ��ر دجل��ة ألن��ھ ك��ان

 وحداقل وجیحون. 
o ��ش��عب  م��ع) فھ��و ل��ھ قص��ة ۲۱: ٥مى قیش��ون (ق��ضأم��ا نھ��ر فیش��ون فھ��و أحیان��ا یس

واستعبدھم یابین أقام اللھ دبورة القاضیة وباراق فنزل باراق  أخطئواإسرائیل عندما 
نھ�ر أم�ا  مركب�ة حدیدی�ة، ۹۰۰جن�دي وك�ان ی�ابین ل�ھ  ۱۰۰۰۰على جب�ل ت�ابور بـ�ـ 

قیشون فكان موس�مي یمتل�ئ بالمی�اه عن�دما یك�ون مط�ر فف�ي ذل�ك الوق�ت أعط�ى الل�ھ 
مركب�ات ی�ابین ھن�اك أو  غیمة ونزل المطر وامتأل نھر قیشون بالم�اء وكان�ت عرب�ات

فغاصت في الوحل فنزل باراق وعرقب عقب الخیل وھرب كل جیش ی�ابین ول�م یبق�ى 
وھ�و أساس�ا ام�تالء نھ�ر قیش�ون بالم�اء نتیج�ة  ،بورة بعمل اللھمنھم واحد فترنمت د

 للغیمة. 
o  ھكذا تعمل الحكمة مع النفوس الفقیرة في الحكمة حتى تمألھا مثل ھذا النھ�ر وتھ�زم

 أعداء ھذه النفوس من الشیاطین الذین یحاربونھم. 
 كالفرات ومثل األردن في أیام الحصاد. ھ�ذه الش�ریعة تش�رق ب�التعلیم مث�ل " 

 -مثل جیحون في أیام القطاف": ،وھي تفیض كالنیل بالتعلیم النور،
o لھذا ی�ذكر  ممعمل الحكمة ھو عمل الروح القدس في النفوس لیس الیھود فقط بل األ

نھر الفرات في فیضانھ أیام الحصاد یكون أكبر اتس�اع ل�ھ، ھك�ذا عم�ل روح الل�ھ م�ع 
 ھناك.  مماأل
o ۸الش��ریعة كن��ور ألن الل��ھ ن��ور وق��ال ربن��ا یس��وع: "أن��ا ھ��و ن��ور الع��الم" (ی��و أیض��ا :

۱۲.( 
o مثل فیض عمل الروح القدس والحكمة بفیضان النیل الج�ارف وق�ت الحص�اد،  أیضاو

               ب���وفرة كم���ا ق���ال للس���امریة ف���ي  اإللھی���ةلمعرف���ة المص���ریین للحكم���ة  إش���ارةوھن���ا 
إل�ى  ینب�ع م�اء یصیر فی�ھ ینب�وعأنا أعطیھ  الذي ) "الذي یشرب من الماء۱۳: ٤(یو
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) "الذي یؤمن بي تجري من بطنھ أنھار م�اء ۳۷: ۷قال في (یو أیضاحیاة أبدیة"، و
 حیة".

o  أما جیحون فیوجد نھران بھذا االسم األول ف�ي الع�راق والث�اني وغالب�ا ھ�و المقص�ود
اقتحام حص�ن الیبوس�یین أو  في أورشلیم والذي استخدمھ یوآب بن صرویة للسیطرة

یقصد وقت الحصاد في أیام حصاد العنب ب�وفرة، وھ�ذا رم�ز  أیضا) فھو ۸: ٥صم۲(
 الخمسین في أورشلیم. أو  لحلول الروح القدس على الكنیسة في عید الحصاد

 األخی��ر ال نس��اناألول ل��م یع��رف الحكم��ة كامل��ة، ھك��ذا اإل نس��اناإلأن  " كم��ا 
:"  -یستقصي أعماقھا

األخی�ر  نساناألول وحتى اإل نسانغیر محدودة ال یبلغ حدودھا اإل إلھیةالحكمة ألنھا 
 یبل�غ كم�الأن  في العالم مع عمق معرفتھ وعمل الروح القدس بقوة لكن�ھ ال یس�تطیع

 حدود نھایة الحكمة. أو 
 
 
 :"  -" ألن فكرھا أعمق من البحر، ومشورتھا أعمق من الھاویة العظیمة

أعم��ق  م��ة الل��ھ فھ��ي عمیق��ة ب��ال ح��دود حت��ى أنھ��ا أعم��ق م��نی��تكلم ع��ن عم��ق حك
والمحیطات ألنھما لھم�ا ق�اع واح�د وأعم�ق م�ن الھاوی�ة  المخلوقات مثل عمق البحار

 یقیس غنى عمق حكمة اللھ ؟!أن  فمن یستطیع أیضا
 أس��قيجن��ة. قل��ت إل��ى  خ��رج مج��رىومث��ل  ،" وأن��ا كقن��اة خارج��ة م��ن النھ��ر 

 فإذا بقناتي تصیر نھ�را، وبنھ�ري ،المتناسقةبستاني وأبلل مجمعات الزھور 
:"  -یصیر بحرا

o  القناة التي صارت بحرا یقول عنھا ق. باسیلیوس الكبیر ھي دموع التوبة وھي التي
 تجلب بحار العمل الروحي وثماره. 

o القن��اة ھ��ي عم��ل ال��روح الق��دس ف��ي إس��رائیل ع��ن طری��ق الكھن��ة والمل��وك  أیض��او
تش�بعھم  م�مص�ارت لألأي  بح�رإل�ى  والذي صار لھ ثم�ر لك�ن تحول�ت القن�اة نبیاءواأل

بعمل ال�روح الق�دس داخلھ�م بع�د تجس�د ربن�ا یس�وع تم�م الف�داء وق�ام وص�عد وأرس�ل 
 مسرعة لھذا صارت القناة بحرا.  ممالروح القدس انضمت كنیسة األ

  "أف��یضبعی��د. إل��ى  جعل��ھ یس��طعأجع��ل التأدی��ب یض��يء مث��ل المص��باح، وأ 
مث�ل نب�وة، وأترك�ھ خلف�ي لألجی�ال اآلتی�ة. وكم�ا ت�رون أن�ي ل�م أجاھ�د  التعلیم

:"  -ألجلي وحدي،بل لجمیع الذین یطلبون الحكمة
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o ویجاھ��د نیاب��ة عنھ��ا فیطل��ب كنس��ي یعم��ل لص��الح الجماع��ة  إنس��انھن��ا اب��ن س��یراخ ك
 -اآلتي:

ومن خاللھ تستنیر عیني العمي ع�ن الح�ق وتص�بح لھ�م  ،نسانالتأدیب ألنھ یصلح اإل .۱
 بصیرة روحیة. 

تعل�یم النب�وة غزی�ر فھ�و یجعلھ�ا أو  عم�لإذ  النب�وةأو  نبی�اءفیض م�ن التعل�یم مث�ل األ .۲
 معنى التعلیم.  أیضالألجیال القادمة یسترشدوا بھا ویتعلموا منھا والنبوة تعني 
     

 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح الخامس والعشرون
 توجد ثالثة أمور جمیلة الرؤیة

 الرب والناس أماموھي جمیلة 

 " ال�رب والن�اس: اتف�اق  أم�اموھ�ي جمیل�ة  ،توجد ثالثة أم�ور جمیل�ة الرؤی�ة
 -والصداقة بین الجیران، وزوجة وزوج متفقان": ،األخوة

 -أمور جمیلة للرؤیة ھي: ۳ عدد ابن سیراخ •
 اتفاق األخوة.  .۱
 الصداقة.  .۲
 اتفاق الزوجین.  .۳

 نفسھ.  نسانالكنیسة الجماعة المقدسة واإلأي  وھذه الرؤیة تبھج قلب اللھ والناس •
 وتؤخذ الثالث أمور من الناحیة الرمزیة الروحیة ومن الناحیة العملیة.  •
فم��ن الناحی��ة الرمزی��ة الروحی��ة اتف��اق األخ��وة ھ��و اتف��اق ب��ین أعض��اء الجس��د الواح��د  •

لمس�یح ال�رأس بالكنیس�ة عروس�ھ مثلم�ا الكنیسة والص�داقة الروحی�ة بینھم�ا واتح�اد ا
 ).۲۳: ٥قال الرسول في (أف

وم��ن الناحی��ة العملی��ة المحب��ة ب��ین األخ��وة ل��یس فق��ط األخ��وة الجس��دیة ب��ل ف��ي أوس��ع  •
 یة ألننا كلنا من أصل واحد آدم وحواء. نسانمفھوم األخوة اإل
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 والصداقة الجیدة مثل صداقة داود ویوناثان.  •
للوح�دة كأس�رة ص�غیرة وكنیس�ة ص�غیرة حت�ى ن�رى  واتفاق الزوجین ھ�و أفض�ل مث�ل •

 اتفاق.  في األسرة الكبیرة الكنیسة كلھا
 وتمق��ت أس��لوب حی��اتھم مقت��ا:  ،" ثالث��ة أن��واع م��ن الن��اس تبغض��ھم نفس��ي

": اذالشح  -المتكبر، والغني الكذاب، والشیخ الزاني ناقص الفھم
 -وھم :أنواع من الناس المرذولین منھ ومن اللھ  ۳میز ابن سیراخ  •
الفقی��ر المتكب��ر وھن��ا یض��یف لفق��ره الم��ادي فق��ر روح��ي ألن الغن��ي روحی��ا ھ��و دائم��ا  .۱

 متضع. 
 إبل�یسالغني الكذاب فھو غني مادیا لكنھ فقی�ر روحی�ا ألن�ھ ك�ذاب والك�ذب ھ�و خطی�ة  .۲

: ۲۱، رؤ٤٤: ۸(ی�و الكذابون ال یرثون ملك�وت الس�مواتألنھ كذاب وأبو كل كذاب و
۸.( 

ص الفھم ألنھ استھان بكبر سنھ وتھاون في الحذر من الخطیة الشیخ الزاني فھو ناق .۳
 وھنا یعلمنا الحذر مھما كان سننا وموقعنا.  ،التي قد ال تكون موجودة في شبابھ

 " كنت لم تذخر شیئا في شبابك، فكیف تجد شیئا في شیخوختك إن :"  -؟
ش�یخوختھ الذي یذخر في شبابھ حكمة واجتھاد ف�ي حی�اة القداس�ة تكل�ل رأس�ھ وتنی�ر  -

ك���ان الق���دیم ص���الح ف���إن  ألن الش���یوخ ض���عاف التركی���ز یت���ذكرون األح���داث القدیم���ة
ف�دانیال النب�ي ك�ان ذو روح م�ن الل�ھ ف�ي ش�بابھ  ،سیصبحوا ھم وھم شیوخ ص�الحین

عل�ى  نبھ الشعب على قتل سوسنة ظلما وحاكم الشیخین بنفس الحكم الذي حكموا ب�ھ
 .  )٤٥: ۱۳سوسنة العفیفة (دا 

ھ عندما استخدم بیلشاص�ر آنی�ة ال�ذھب والفض�ة الت�ي لبی�ت ال�رب الت�ي وفي شیخوخت -
جلبھ��ا نبوخذنص��ر م��ن س��بي یھ��وذا وس��بح آللھ��ة ال��ذھب والفض��ة وش��رب ف��ي اآلنی��ة 

 "منا منا ثقیل وفرس�ین" ول�م یع�رف: خمر ھو وسراریھ شاھد ید تكتب على الحائط 
ف�ي الم�وازین یفسرھا سوى الشیخ دانیال وھي: أحصیت مملكت�ك فوج�دت ن�اقص أن 

 ).۲٥: ٥وسیأخذ منھ المملكة الفرس، وكرمھ الملك (دا 
 " حسن التمییز ھو جمال الشیب، وحسن المشورة للشیوخ :"- 

جم��ال الش��یب ھ��و التمیی��ز الجی��د ب��ین الخی��ر والش��ر وب��ین الحس��ن واألحس��ن ھك��ذا 
 كمثل كتاب تاریخ مفتوح.  نسانالشیوخ في مشورتھم تعطي عمرا فوق عمر اإل

 " الحكمة أشبھ بالجمال للشیوخ، والفھم والمشورة ألرباب المجد :"- 
والحی��اة م��ع الل��ھ ھ��ذه  یم��انخب��رة اإلإال  ل��یس ف��ي الش��یب جم��اال وال ف��ي الش��یخوخة

 شيء آخر فھو یفنى ویزول مع الوقت. أي أما  تورث المجد الذي ال یفنى
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 " ومخافة الرب فخرھم ،إكلیل الشیوخ ھو الخبرة العظیمة :"- 
 شیخوخة مكرمة لیس ألجل شيء سوى الخبرة في مخافة الرب. ال •
النس�ك الت�ي ك�ان  أعم�الكما قال األنبا شیشوي أنھ في ش�یخوختھ ال یس�تطیع القی�ام ب •

یع�این الل�ھ وی�رتبط ب�ھ ھ�ذا ال�ذي ب�ھ یعملھا في شبابھ لكنھ اكتسب حریة الفكر ال�ذي 
 كان صعب في شبابھ. 

 "  ،وس���أذكر العاش���رة: أب یب���تھج ب���أوالده، تس���عة أفك���ار أغبطھ���ا ف���ي قلب���ي
": إنسانو  -یعیش فیرى سقوط أعدائھ
 -أنواع من الحاالت المطوبة : ۱۰یذكر ابن سیراخ  •
 أب یبتھج بأوالده لسبب نجاحھم الروحي ولیس الجسدي فقط.  -
 ومالئكتھ.  إبلیسأي  بصبر ویرى سقوط أعدائھ إنسانیعیش  -
 "ال إنس�انال یزل بلس�انھ، و إنسانزوج یطوب ألنھ یعیش مع امرأة عاقلة و 

:"  -یخدم من ال یستأھلھ
ط�وب ق. اغریغوری�وس النزین�زي یطوب الرجل الذي یع�یش م�ع ام�رأة عاقل�ة مثلم�ا  -

إل�ى  ھإیمان�أھلھ  أیضاالمسیحیة بل إلى  ونا ألنھا جذبت والده من عبادة األوثاننأمھ 
 كانت الشیاطین تھرب منھإذ  األسقفیة

 محترس في لسانھ یطوب ألنھ عالمة ضبط النفس من الداخل.  إنسان -
ألنھ لو خدمھ ی�زداد أو  الذي ال یخدم شخص شریر ال یستحق الخدمة نسانیطوب اإل -

 شرا. 
  "آذانإل��ى  یط��وب ألن��ھ یتح��دث إنس��انو ،یط��وب ألن��ھ یجی��د التمیی��ز إنس��ان 

:"  -صاغیة
ویف�رز ف�ي ك�ل الفض�ائل ش�ر أو  یمی�ز ب�ین م�ا ھ�و خی�ر إنس�انھ�و  أیضاالذي یطوب  -

 اإلفراز. أو  فعندما سئل أنبا أنطونیوس عن أعظم فضیلة أجاب : التمییز
 -وب ألنھ یتحدث آلذان صاغیة مثل:یط إنسان -

 ).۳، ۲: ۲٦مثلما وجد معلمنا بولس آذان صاغیة من ھیرودس أغریباس (أع .۱
 ن صاغیة. اأذأي  والعكس عندما لم یجد إرمیا النبي .۲
  لكن ما م�ن أح�د یس�مو ف�وق م�ن یخ�اف  ،من یجد الحكمة" یا لھ من مطوب

": وبماذا تقارن ،مخافة الرب تفوق كل شيء اللھ.  -؟
 -مخافة الرب أعطاھا ابن سیراخ األولویة ألنھا كما قال اآلباء ھي : -

 مثل اللجام للفرس ضد الجري وراء شھوات العالم.  •
 ھي الذكر الدائم للھ الذي یمأل النفس خوفا (ق. مار فلیكسینوس).  •
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 "  أي:"  -جرح وال جرح القلب، وأي شر وال شر الزوجة
الزوجة مرتبطة بزوج فھما جسدا واحدا لذا جرحھا لزوجھا لھ تأثیر شدید علیھ وإن 

 كانت شریرة تجعلھ في حال بائس وقد یتأثر بشرھا. 
 "  لك���ن ل���یس كانتق���ام ،انتق���امأي  یبغض���ونني،ب���ؤس، وال ب���ؤس ال���ذین أي 

:"  -األعداء
اعت��دى إذا  أو ف��ي حال��ة جوعھ��ا،إال  نس��انمعظ��م الحیوان��ات المتوحش��ة ال ت��ؤذي اإل

العاق�ل یحم�ل ف�ي قلب�ھ ع�دم المحب�ة  نس�انعلیھا أح�د لك�ن غی�ر ذل�ك ال ت�ؤذي لك�ن اإل
 والكره فیكون أشرس من ھذه الحیوانات. 

 
  دأو الع�دو. أش�ر م�ن غض�ب الحی�ة، وال غض�بأش�ر م�ن رأس رأس " لیس 

 -": خیر لي من السكن مع زوجة شریرة ،حیةأو  باألحرى السكن مع أسد
ھنا المرأة الشریرة ذات العقل أشر من الحیوانات المفترسة المتوحشة والسامة مث�ل 

من شر أكثر من ھذه الحیوانات وك�أن  نساناألسد والحیة وھذا یبین ما وصل إلیھ اإل
 انعكس علیھا (على الحیوانات المفترسة).  نسانشر اإل
 ما كالدب":توجة یغیر منظرھا، ویجعل وجھھا قا" شر الز-  

الشر یغیر المالمح خصوصا الوجھ یجعلھ كئیب والشریر متكبر وھذا نابع م�ن القل�ب 
مش�اعر أو  تخ�رج ك�ل انعكاس�ات م�ن القل�بأي  ألنھ "من فضلة القلب یتكلم اللس�ان"

 ).۳٥: ۱۲، مت٤: ٦(لو نساناإل
 زوجھا یذھب إلى جیرانھ لیأكل، وعلى كره منھ یتأوه بمرارة " :"- 

شر الزوج�ة یك�ون كالس�م داخ�ل قل�ب زوجھ�ا یجعل�ھ كم�ریض یت�أوه م�ن أل�م عض�وي 
 یأكل في بیتھ مع زوجتھ الشریرة. أن  یأكل عند الجیران أفضل منأن  ویفضل

  كل ":"  -سوء بإزاء سوء الزوجة خفیف، لتقع قرعة الخاطئ علیھا
كثیرا م�ا تك�ون الزوج�ة الس�وء والش�ریرة ھ�ي م�ن نص�یب رج�ل خ�اطئ عقوب�ة عل�ى 

 خطایاه. 
  كم��ا یك��ون الص��عود عل��ى ت��ل رم��ل لق��دمي الش��یخ، ھك��ذا تك��ون الزوج��ة "

 -لزوج ھادئ": الثرثارة
ص�عب عل�ى رج�ل ھ�ادئ ما أصعب صعود رجل مسن شیخا عل�ى ت�ل رمل�ي ھك�ذا م�ا أ

 -امرأة تحب كثرة الكالم ال�ذي ال یخل�و م�ن معص�یة وخطای�ا اللس�ان الكثی�رة (اإلدان�ة 
 … )الغضب -الحلف  -الكذب  -الشتیمة  -النمیمة 

 ال تسقط بسبب جمال امرأة "، :"  -وال تشتھ جمالھا
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ل��م یقت��رن بجم��ال ال��روح والتعق��ل  إن البح��ث ع��ن الجم��ال الجس��دي فق��ط خط��أ ألن��ھ
 تضاع یكون فخا لزوجھا یندم علیھ. واال
 :"  -" سخط ووقاحة وفضیحة عظیمة المرأة التي تنفق على زوجھا

                 ف��إن  ف��ي األس��رة لك��ل ف��رد مس��ئولیة فمس��ئولیة الرج��ل ھ��ي العم��ل والجان��ب الم��ادي
یتحم��ل أن  ل��م یق��وم ب��ھ یتع��رض للفض��یحة بواس��طة زوجت��ھ وأبنائ��ھ ألن��ھ ال یع��رف

 .  ھمسئولیة بیت
 
 
 .سبب القلب المكتئب والوجھ العبوس والقلب المج�روح الزوج�ة الش�ریرة " 

 -تجعل الیدین ھامدتین والركبتین ضعیفتین": ،الزوجة التي ال تسعد زوجھا
الزوج��ة الش��ریرة ت��أثر ت��أثیرا بالغ��ا عل��ى الرج��ل م��ن عبوس��ة الوج��ھ والكآب��ة والقل��ب 

سبب ما تسببھ ل�ھ الزوج�ة م�ن المجروح بل ویؤثر ذلك على عملھ فیفشل في عملھ ب
 عدم سالم. 

 وبسببھا نموت نحن أجمعون": ،" من المرأة نشأت الخطیة- 
بسبب تعدي المرأة وغوایتھا بواسطة الحیة سقط الجنس البشري كلھ ألنھ�ا أس�قطت  •

 آدم معھا. 
فإن كانت حواء األولى سبب الخطیة فحواء الثانیة والدة اإللھ سبب البر ألنھا أنجبت  •

 مخلص العالم. 
 :"  -" ال تجعل للماء مخرجا، وال للزوجة الشریرة جسارة الكالم

ل�م تض�بط  إن ثقب بسیط ف�ي س�فینة عظیم�ة یجعلھ�ا یت�دفق الم�اء فیھ�ا فتغ�رق، ھك�ذا
 خسارة األسرة كلھا. كالم المرأة وجسارتھا یؤدي ھذا إلى 

 " لم تسلك حسب توجیھك الصالح، افصلھا عنك": إن- 
 ).۸: ۱۹سمح اللھ في العھد القدیم بالطالق ألجل قساوة قلب الیھود (مت •
 تكون جیدة. أن  لكن مھما كانت الزوجة متمردة یمكن مع الوقت والصبر •
الق بس�بب لكن یشوع بن س�یراخ ی�تكلم حس�ب ش�ریعة العھ�د الق�دیم الت�ي أعط�ت الط� •

م�ا یراھ�ا س�تكون إذا  سمح لھم الل�ھ بكتاب�ة كت�اب الط�الق حت�ىإذ  قساوة قلب الیھود
 لرجل آخر یردھا وتھدأ ثورتھ كما قال اآلباء (ق.أغسطینوس). 
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 اإلصحاح السادس والعشرون
 سعید ھو الزوج لزوجة صالحة

 عدد أیامھ یتضاعففإن 

 "  عدد أیامھ یتضاعف":، فإن صالحةسعید ھو الزوج لزوجة- 
مضاعفة ھذا یعني عدد األیام ل�یس بكثرتھ�ا إنم�ا  نسانالزوجة الصالحة تجعل أیام اإل •

التي تمت فیھا فلھذا قد یوجد ص�غار ج�دا حت�ى ل�و أطف�ال أفض�ل م�ن ش�یوخ  عمالباأل
ھم فاقت الشیوخ مثلما سجد یوحنا المعمدان وھو في بط�ن ألیص�ابات لربن�ا أعمالألن 

 یسوع وھو في بطن العذراء ھذا لم یفعلھ رؤساء الكھنة والكتبة والفریسیین. 
سر التناول حسب ما ج�اء أي  فالزواج الصالح ھو الذي یبدأ بالصالة ویختم بالقربان •

 في طقوس الكنیسة األولى. 
 " الزوجة الفاضلة ت:"  -سر زوجھا، فیقضي سنیھ مملوءة سالما

الزوج��ة الفاض��لة س��بب ف��رح وس��الم ف��ي بیتھ��ا وك��أن بیتھ��ا تح��ول لس��ماء ممل��وءة 
 بالتسبیح للھ والسالم والوحدة بین الزوجین واألوالد فھي كنیسة مصغرة. 

 " :"الزوجة الصالحة نصیب عظیم، وتكون نصیب من یخاف الرب- 
من ال�رب أي  وجة الصالحة ویعتبرھا نصیب الربالزوج الخائف الرب یبحث عن الز

)، ۹: ۱۰ألن الرب نص�یبھ (ت�ث األرضمثلما قیل عن سبط الوي لیس لھ نصیب في 
والزوجة كذلك تعتبر زوجھ�ا الخ�ائف ال�رب ھ�و نص�یب ال�رب فیك�ون االرتب�اط ب�الرب 

 نفسھ خالل المحبة والخوف بین الزوجین للرب. 
 " فقیر وجھ مبتھج في كل وقت":أو  القلب الصالح لغني-   

البھجة ھي ناتجة من السالم ال�داخلي فالزوج�ة المبتھج�ة ف�ي وج�ھ زوجھ�ا ال یھمھ�ا 
فقر لكنھا تعیش شاكرة في سالم مع اللھ وفي محبة مع زوجھ�ا، ھ�ي زوج�ة أو  غنى

 غنی��اءكان��ت زوج��ة م��ن األإذا  أم��ا ش��اكرة مبتھج��ة عالم��ة وج��ود الل��ھ ف��ي ھ��ذا البی��ت
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فتل��د الش��ر والغض��ب والعظم��ة الفارغ��ة لك��ن الزوج��ة البس��یطة ھ��ي أم  ومحب��ة للب��ذخ
 ألوالدھا تسعد كل بیتھا. 

 " ثالث���ة أم���ور یخ���اف منھ���ا قلب���ي، وراب���ع أص���لي ألجل���ھ: افت���راء المدین���ة، 
وج�ع  أیض�اك�ل ذل�ك أثق�ل م�ن الم�وت. یوج�د  وتجمھر العامة، واتھام باطل .

قل��ب وح��زن عن��دما تغ��ار زوج��ة م��ن ام��رأة أخ��رى ولس��انھا س��وط یص��یب 
:"  -الجمیع

 -الثالثة أمور التي یخشى منھا ابن سیراخ ھي أمور تخص الظلم وھي : •
 اتھام باطل.  -۳        تجمھر العامة. -۲ .     افتراء المدینة -۱    
یفع�ل ش�ر أن  ھو السلوك ب�العنف ف�ي موق�ف م�ا وظل�م ش�خص دون : افتراء المدینة .۱

ھك��ذا فع��ل رؤس��اء الكھن��ة والكتب��ة والفریس��یین عن��دما قتل��وا ربن��ا یس��وع مص��لوبا 
 ).۱۷ -۱: ۱۹؛ ٤۰ -۲۹: ۱۸واشترك معھم بیالطس ألنھ خاف على منصبھ (یو

غی�ر  یُس�مع خب�رأن  تجمھر العامة : التجمھ�ر ف�ي الغال�ب یك�ون ب�ال عق�ل ألن�ھ یمك�ن .۲
صحیح یكون سبب في التجمھر والثورة لكن مشاعر الغضب ھي التي تق�ود الموق�ف 
ولیس التعقل مثل ثورة دیمتریوس صائغ الفضة مع زمالئھ ضد معلمنا ب�ولس وك�ان 
السبب المعلن خ�وفھم عل�ى أرط�امیس لك�ن ال�داخلي ھ�و خ�وفھم عل�ى فق�د ص�ناعتھم 

 ).٤۱ -۲٤: ۱۹(أع
خر لم یفعل شیئا مثلما اتھ�م الیھ�ود ربن�ا یس�وع ف�ي ھو اتھام شخص آل : اتھام باطل .۳

أنھ اب�ن الل�ھ.  -یقول أنھ ملك  -مفسد لألمة  -محاكمتھ عند بیالطس أنھ یصنع شغب 
ومع أنھ ملك وابن اللھ حقیقة لكن لیس حسب ذھن الیھود بل ملك روحي واب�ن الل�ھ 

 ).۱۸: ٥یجعل نفسھ إلھ (یو إنسانالذي تجسد ولیس وھو 
یع��الج األم��ر أن  الم��رأة : تس��بب قل��ق وش��ك ی��نعكس عل��ى س��الم البی��ت ویمك��نغیری��ة  .٤

تتغل��ب عل��ى العق��ل یفل��ت الزم��ام وتك��ون المش��احنات إذ  بحكم��ة لك��ن مش��اعر الغی��رة
 ولسان الزوجة یصبح سوط یجلد كل من في البیت. 

 "  الزوج�ة الش�ریرة نی��ر ث�ور ث�ائر، م��ن یری�د ض�بطھا یك��ون مث�ل م�ن یق��بض
 -عقرب": على
جة الش�ریرة تس�بب ألم�ا ألس�رتھا مث�ل النی�ر ف�وق ث�ور ھ�ائج ألم�ھ متح�رك غی�ر الزو

ثابت من یح�اول ض�بطھ كم�ن یمس�ك بعق�رب فیلدغ�ھ ویمیت�ھ وك�أن الزوج�ة الش�ریرة 
 سبب موت لزوجھا وألسرتھا. 

 " :"  -المرأة السكیرة سخط عظیم، وال تستر على فضیحتھا
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لمحاول��ة نس��یان ألمھ��ا لكنھ��ا ال تعم��ل الم��رأة والزوج��ة الس��كیرة تش��رب الخم��ر ربم��ا 
تتص�رف إذ  نتیجة ذلك فإنھا بسبب السكر تسبب غضب عظ�یم ف�ي أس�رتھاأو  حساب

 تصرفات غیر متزنة بل وتتكلم كالم غیر متزن وقبیح مما ینشر فضیحتھا. 
 " :"  -زنا الزوجة یظھر في نظرتھا الشامخة وجفنیھا

الزانی�ة تح�اول إخف�اء خطیتھ�ا أو  یرةالزوج�ة الش�رف�إن  العین ھي عنوان م�ا ب�داخلنا
 نس��انع��ن الن��اس لك��ن طریق��ة نظراتھ��ا ف��ي كبری��اء تش��ھد علیھ��ا أنھ��ا ھك��ذا ألن اإل
س�فل ألالمتضع والمرأة المتض�عة كم�ا تأمرن�ا ق�وانین الكنیس�ة تمش�ي مطرق�ة ال�رأس 

 ).۲۲: ٦) وسراج الجسد ھو العین (مت۲(الدسقولیة فصل 
 "  العنی�دة، ل�ئال تج�د ش�یئا م�ن الحری�ة فتس�تخدمھشدد الحراس�ة عل�ى االبن�ة 

:"  -ألذیتھا
تركت لھا الحری�ة تك�ون س�ببا ف�ي إذا  ھنا ینصح بالشدة في حراسة االبنة العنیدة لئال
 سلوكھا سلوك خاطئ یجلب الفضیحة لألسرة. 

 " أخطأت ضدك":إذا  تحفظ من عینھا قلیلة الحیاء، وال تعجب- 
منھ�ا فھ�ي  نس�اناإل تحف�ظف�إن  مؤدب�ة ف�ي نظرتھ�احذر ابن سیراخ من المرأة غی�ر ال

 تتكلم علیھ ألنھ لم یستجب وكان متحفظ في نظراتھ إلیھا. 
 "  تفتح فمھ�ا كمس�افر عطش�ان وتش�رب م�ن ك�ل م�اء ب�القرب منھ�ا، وتجل�س

": عند  -وتد الخیمة، تفتح جعبتھا لكل سھم
م�اء یج�ده أي  الزوجة الزانیة ھي عطشة للخطیة دون شبع فھي مث�ل مس�افر یش�رب

 حتى لو ماء عكر، وتجلس خارج خیمتھا لتصطاد الرجال لتوقعھم في خطیتھا.
 " :"  -لطف الزوجة یبھج زوجھا ومھارتھا تسمن عظامھ

الزوجة اللطیفة المحتشمة تبھج زوجھا وتعطیھ قوة في عظامھ ھك�ذا الكنیس�ة ت�بھج 
 وتقوي أبناءھا. السماوي قلب عریسھا 

 "  الرب، والنفس المتأدبة ال تقدر بثمن":الزوجة الصامتة عطیة من- 
الزوجة الصامتة والمتأدبة ھي محب�ة لل�ھ تن�اجي الل�ھ ف�ي ص�متھا فھ�ي لؤل�ؤة ثمنھ�ا 

 یفوق الآللئ. 
 " ول���یس م���ن می���زان ی���زن ال���نفس  ،الزوج���ة المحتش���مة نعم���ة ف���وق نعم���ة

:"  -العفیفة
الزوجة المحتشمة من داخلھا حیث ینبع االحتشام الصحیح ھي نعمة وبرك�ة لزوجھ�ا 

 ولبیتھا وال تقدر بثمن تلك النفس العفیفة. 
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 " جم�ال الزوج�ة الص�الحة ف�ي بیتھ�ا ،مثل الشمس تشرق من أعالي الس�ماء 
 -المرتب":

ل�ھ الزوجة الصالحة تتمثل بشمس البر ربنا یسوع تشرق من األعالي حیث الأي  ھي
في سماه وینعكس جمال الزوجة الداخلي على روحھ�ا وبیتھ�ا المرت�ب ف�ي نظ�ام مث�ل 

 ).۳۳: ۱٤كو۱( فیھا نظام دقیق یعكس وجود اللھأي  الكنیسة التي لھا طقس
 
 
 
 "جم�ال المالم�ح ف�ي حی�اة  ،مثل السراج ال�ذي یض�يء عل�ى المن�ارة المقدس�ة

 -": الصحة الجیدة ذي
ك�ل أھ�ل بیتھ�ا وھ�ي ذي ص�حة ف�ي  للبیت یستض�يء بھ�االزوجة الصالحة مثل منارة 

عقلھا وسلوكھا مثل السبع منارات التي تمثل السبع كنائس في سفر الرؤیا واللھ في 
 ).۱وسطھا (رؤ 

 " القدمان الجمیالن مع قلب ثابت، تشبھ أعمدة من الذھب تق�وم عل�ى قواع�د 
:"  -فضة

الزوجة الصالحة ثابتة راسخة ف�ي ك�ل كیانھ�ا مث�ل عم�ود ال�ذھب ذو القاع�دة الفض�یة 
ف��ي الق��دس ف��ي خیم��ة االجتم��اع فال��ذھب ثاب��ت عن��دما ی��دخل الن��ار یتنق��ى وھ��و یش��یر 

 للحیاة السماویة والفضة لكلمة اللھ التي تصفى سبعة أضعاف. 
 " الح��رب  أم��ران یح��زن لھم��ا قلب��ي وب��اآلخر الثال��ث یث��ور ف��ي الغض��ب، رج��ل

 ت�د ع�ن الب�رأھین�وا، والمرإذا  في ع�وز بس�بب الفق�ر، والرج�ال العق�الء الذي
 :فالخطیة فالرب سیعده للسیإلى 

 -الثالث أمور ھي : •
ف�ي الس�لم یك�ون غی�ر أم�ا  رجل حرب في فقر : وھذا معناه أنھ ف�ي الح�رب ھ�و جب�ار .۱

 عامل خامل فیجلب ألسرتھ الفقر. 
 الذین ال یقدرون حكمتھم . من البعضأو  مجتمعأھینوا من إذا  الرجال العقالء .۲
 ).۱۱: ۲٦المرتد ھو یرجع إلى حمأة الخطیة مثل خنزیر فھو معد للذبح وللموت (أم .۳
 " بص���عوبة یتجن���ب الت���اجر ارتك���اب اإلث���م، وال یب���رأ الب���ائع المتج���ول م���ن

:"  -الخطیة
الغ�ش أو  الخب�ثأو  خطای�ا مث�ل الك�ذبإل�ى  التاجر مع المعامالت التجاریة ق�د یض�طر •

 في المیزان لكن المتمسك بوصایا اللھ ال یخطئ. 
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الب��ائع المتج��ول كثی��ر التج��وال ف��ي الم��دن ال یحف��ظ نظ��ره م��ن التج��ول ھن��ا وھن��اك وال  •
 یضع حارسا علیھ فیسقط. 

     
 
 
 
 

 اإلصحاح السابع والعشرون
 بسبب نوال ربح أخطئواكثیرون 

 والذي یطلب الغنى یغض نظره

 "   بسبب نوال ربح، والذي یطلب الغن�ى یغ�ض نظ�ره. یغ�رز  أخطئواكثیرون
الوت��د ب��ین الحج��ارة المالئم��ة، وتنش��ب الخطی��ة ب��ین البی��ع والش��راء. م��ن ال 

:"  -یتمسك بثبات مخافة الرب یھدم بیتھ سریعا
تج��د الخطی��ة مكان��ا إذ  ن��وال ال��ربح ك��ان س��ببا ف��ي خطای��ا كثی��رین ف��ي العم��ل التج��اري

یغ��رز ب��ین حج��ارة مالئم��ة فتمس��ك خطی��ة الجش��ع ب��ین الب��ائع  مالئم��ا مث��ل الوت��د ال��ذي
 من ال یتمسك بھا یھدم بیتھ سریعا. أما  والشاري لكن من یتمسك بمخافة الرب یثبت

 " نسانعند ھز المنخل تبقى األقذار، ھكذا قذارة اإل :"  -تبقى في أفكاره
  المنخل طالم�ا ك�ان مك�دس ب�الحبوب ال تظھ�ر م�ا فی�ھ م�ن أق�ذار وحص�ى وغی�ره لك�ن

طالما اھت�زت بالمنخ�ل تن�زل الحب�وب وتبق�ى األق�ذار ھك�ذا مراجع�ة ال�نفس والتج�ارب 
 تظھر ما في القلب من أفكار. 

 یح�اكم كم�ا ق�ال ق. أنطونی�وس أن  الحكیم ھو الذي یعمل محكمة لنفسھ قبل نسانفاإل
 الكبیر. 

 األخرى محملة بخطایا كثیرة وثقیلة أما  فوس البارة تخرج من الجسد نقیة متأللئةالن
 العالم والجسد.  أعمالب
 " نسانكما تختبر آنیة الخزاف باألتون، یختبر اإل :"    -بحججھ
 م��ن االختب��ار واالمتح��ان بالن��ار مث��ل الخ��زف إال  رف ول��ن یع��رف ذات��ھع��ل��ن یُ  نس��اناإل

 النار.  أمامعندما یدخل النار یعرف قیمتھ على قدر صموده 
  بتركھ أھل�ھ وعش�یرتھ وبیت�ھ  إبراھیمفمن من القدیسین لم یختبر ویجرب؟ فقد اختبر

واختبر یعقوب عندما أعطى لیئة ب�دل  ،فأطاع واختبر بذبح ابنھ فأطاع لوال تدخل اللھ
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م��رات وعن��دما ص��ارعھ الل��ھ ف��ي فنوئی��ل مث��ل  ۱۰دما غی��ر الب��ان أجرت��ھ راحی��ل وعن��
فقد كل شيء لكن بصبره أعاد اللھ لھ ض�عف م�ا إذ  الفجر. وأیوب اختبرإلى  مصارع

كان یملك، ویوسف اختبر ببیع�ھ لإلس�ماعیلیین ووض�عھ قبلھ�ا ف�ي بئ�ر ث�م م�ن ام�رأة 
ون. اختب��ر موس��ى فوطیف��ار والس��جن لك��ن نج��ح ف��ي ك��ل ھ��ذا ل��ذا ص��ار وزی��را لفرع��

سنة احتمل فیھ�ا ت�ذمرات الش�عب  ٤۰سنة وطاف بریة سیناء  ٤۰وعاش في مدیان 
 . األرضعلى  إنسانالتي ال حدود لھا لكن كان موسى حلیما أكثر من كل 

 " قلب�ھ. ال نس�انكما تظھر الثمرة كیفیة زراعة الشجرة، كذلك یظھ�ر فك�ر اإل 
 -":نسانفإنھ بھذا یمتحن اإل ،یكشف طریقة تفكیرهأن  ا قبلإنسانتمدح 

غی�ر جی�دة ھك�ذا قل�ب أو  الثمرة تعرف منھا طریقة زراعة الشجرة أنھا جی�دةأن  كما
الح�دیث أو  ربم�ا بالتص�رفات نس�انخالل معرفة طریقة تفكی�ر اإلإال  ال یعرف نساناإل

تكل�م حینئ�ذ نع�رف إذا إال  یبین أفكار قلبھ الداخلی�ة ل�ذلك یق�ال أنن�ا ال نع�رف الش�خص
 من ھو. 

 "  سعیت وراء البر تنالھ، وترتدیھ كحلة مجیدةإذا :"- 
یلبس�ھ  أیض�اھناك من یسعى ومن یجاھ�د القتن�اء الب�ر فینال�ھ مكاف�أة ل�ھ ولجھ�اده ب�ل 

ربن�ا یس�وع "ال�ذین اعتم�دوا للمس�یح ق�د لبس�وا إال  كحلة مجی�دة، وم�ا ھ�ي حل�ة الب�ر
 ).۲۷: ۳المسیح" (غل

 " إلى  أشكالھا، ھكذا یعود الحقإلى  كما تجتمع الطیور:"  -العاملین بھ
العاملین بالحق مھما ص�ادفھم م�ن معط�الت لك�ن بس�بب اتف�اقھم ف�ي الح�ق یع�ودوا إذ 

 یجتمعوا معا بسبب اتفاق ھدفھم في الحق. 
 " :"  -یكمن األسد منتظرا فریستھ، كذلك تكمن الخطیئة لفاعلي اإلثم

كأس��د زائ��ر  إبل��یسعل��ى اإلث��م فتك��ون الخطی��ة مث��ل أي  تع��ودوا علی��ھإذ  اإلث��م وف��اعل
 لتغرقھ في اإلثم حتى ال یكون لھ رجاء في النجاة.  نسان) تبتلع اإل۸: ٥بط۱(
 " ،الغبي فیتغیر مثل القمر":أما  حدیث التقي حكیم على الدوام- 
 ٤الحكیم یتمثل بشمس البر دائم�ة اإلش�راق عل�ى م�ن یقبلھ�ا وھ�و ربن�ا یس�وع (م�ال :

۲.( 
  الغی�ر  نس�انھك�ذا اإل االض�محاللإل�ى  القمر فھو متغیر بعدما یصیر ب�درا یتن�اقصأما

األس�وأ عل�ى ال�دوام مث�ل القم�ر وتنتاب�ھ نوب�ات مث�ل إل�ى  حكیم یتناقص فھم�ھ ویتغی�ر
 آخر.  إنسانإلى  الصرع عندما تحل الخطیة فیھ وتغیره

 " :"  -اقتصر وقتك بین األغبیاء، وبدال عن ذلك اقضھ بین العقالء
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ینصحنا ھنا ابن سیراخ باختص�ار الوق�ت ف�ي الجل�وس م�ع الغی�ر حكم�اء ألن كالمھ�م 
أو  مض��یعة للوق��ت وكالمھ��م ال یخل��و م��ن العث��رات وعل��ى العك��س نقض��ي أوق��ات أكث��ر

 أطول مع الحكماء حیث نكتسب منھم خبرات عطرة نربح بھا نفوسنا. 
 " :"  -حدیث الحمقى مكروه، وضحكھم في ملذات الخطیة

قى مكروه وحتى في ضحكھم ألنھ ملئ بالخطای�ا حت�ى ل�و ح�اولوا إخفائھ�ا حدیث الحم
 لكنھا (الخطایا) تعلن عن نفسھا. 

 " أن  والمخاص�مة تل�زم ،الكالم المملوء بالقسم یجعل الشعر یقف في النھای�ة
:"  -یسد أذنیھ

الكالم عند الجھالء یجع�ل الش�عر یق�ف م�ن دھش�ة ع�دم الحكم�ة وذك�ر اس�م الل�ھ دون 
 كذبا، وال یخلو الكالم من مخاصمة تجعل العاقل یسد أذنیھ حتى ال یسمع. أو  تحفظ
 " وشتائمھم سماعھا ثقیل": ،مخاصمة المتكبرین تقود إلى إراقة الدماء- 

حد لیس الغضب بل الموت، إلى  الكبریاء أم جمیع الخطایا وتقود مخاصمة المتكبرین
 الخطایا دائما ثقیلة. وشتائمھم ثقیلة على السمع ألنھا محملة بالخطایا و

 " :"  -الذي یفشي األسرار یھدم مصداقیتھ، وال یجد صدیقا مدى الحیاة
الحك�یم ھ�و مس�تودع  نس�انینصحنا ابن س�یراخ بع�دم إفش�اء أس�رار األص�دقاء ألن اإل

یعتب��ر ھ��ذا ع��دم محب��ة وخیان��ة للص��داقة والص��داقة إذ  ال یفش��ي س��ر ص��دیقھ لألس��رار
 األبد. إلى  یكون قد خسر صدیقھتساوي حفظ األسرار، وبالتالي 

 " أفشیت أسراره فال تج�د ف�ي إث�ره ع�ن إن أحبب صدیقك وكن أمینا لھ، لكن 
   -قرب":

یك�ون ص�دیق م�رة أن  من األمانة عدم إفشاء األسرار ومھما حاول الذي أفشى الس�ر
 فقدت الثقة فیھ. إذ  أخرى ال تنفع محاوالتھ

 " عدوه، ھكذا دمرت صداقة قریبك": نسانتماما كما یدمر اإل- 
تدمر األعداء خصوصا في الح�روب ع�ن طری�ق الجواس�یس ال�ذین یفش�ون أس�رارھم 

 ھكذا من یفشي سر صدیقھ یعتبره عدوه ویدمره. 
 " ال تجد في إثره فإنھ قد ابتعد بعیدا عنك، وفر كاألیل من الفخ :"- 

ص�عبة الص�ید لك�ن بعم�ل  إفشاء السر ھو فخ، كما یصنع لألیائل بسبب سرعتھا فھ�ي
فخاخ لھا تصطاد ھكذا الصدیق یوقع صدیقھ في فخ فیصیر في قبضة أعدائھ ویصیر 

 ھو عدوا لھ مھما حاول االقتراب منھ. 
 " ال�ذي یفش�ي األس�رار أم�ا  الجرح یمكن تضمیده، والسب یمكن مغفرتھ، إن

": فال  -أمل منھ
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وحت�ى ال�ذي یس�ب ص�دیقھ یضمد وترجع الصداقة أن  الذي سبب جرح لصدیقھ یمكن
 یعتبر كقاتل لھ.إذ  شيءأي  یغفر لصدیقھ لكن إفشاء األسرار ال یمكن فیھأن  یمكن

 
 
  
 "  ینجی���ھ. ف���ي أن  ول���یس م���ن یق���در ، ش���ریرةأعم���االالغ���امز بعینی���ھ یخط���ط

حضورك یكون حدیثھ حلو، ویعجب من كالم�ك، وبع�د ذل�ك یش�وه بكالم�ھ م�ا 
ولك�ن ال كبغض�ي ل�ھ،  ،أم�ورا كثی�رةقلتھ، ومن كالم�ك یض�ایقك. إن�ي أبغ�ض 

": أیضاوالرب   -سیبغضھ
الصدیق الشریر الخائن یغمز بعینیھ عالمة غشھ ویتكلم مع ص�دیقھ بك�الم ن�اعم أل�ین 

یش��وه ك��الم ص��دیقھ إذ  كالم��ھ كالس��ھامأي  )۲۱: ٥٥م��ن الزی��ت وھ��و نص��ال (م��ز
طي وكان�ت ویضایقھ لكن اللھ یبغض مثل ھذا الخائن مثلما حدث مع یھوذا اإلس�خریو

 نھایتھ أنھ خنق نفسھ ومات. 
 "فإنما یلقیھ على رأسھ، والضربة ب�المكر تج�رح ،من یلقي حجرا في الھواء 

 -الماكر":
 بض�ربة غ�ادرة م�اكرة أو  بحج�ر خ�رینالغیر حك�یم والعنی�ف عن�دما یرم�ى اآل نساناإل

 فھما بالنسبة للحجر یسقط على رأسھ فیحطمھا وبدل ما یجرح صدیقھ ینجرح ھو. 
  ھكذا تم لكل من ساھم في صلب ربنا یسوع وجلده: بیالطس م�ات منتح�را وأورش�لیم

 م بواسطة تیطس فاسبسیان الروماني.  ۷۰كلھا ُدكت سنة 
 ":"  -من یحفر حفرة یسقط فیھا، ومن ینصب فخا سیمسك بھ

ھكذا عمل ھامان جھز صلیب لیصلب علیھ مردخاي في عھ�د أحش�ویرش أرتحشس�تا 
لھ��الك الیھ��ود فص��لب ھ��و عل��ى الص��لیب ال��ذي  ۱۲لش��ھر الـ��ـ م��ن ا ۱۳وجع��ل الی��وم 

 جھزه لمردخاي وتم إھالك أعداء الیھود في نفس ھذا الیوم الذي حدده ھامان. 
 " :"    -من یصنع الشرور فعلیھ تنقلب، وال یشعر ما یصدمھ

 یتعقبھم لیبیدھم حت�ى لم�ا رأىأن  فرعون بعدما خرج الشعب الیھودي من مصر فكر
تنفتح لھم ودخلوا وسطھا دون عائق وعم�ود الغم�ام حج�ز بین�ھ وبی�نھم ل�م المیاه أن 

یض�رب موس�ى البح�ر بع�دما أن  یتعظ لیرجع لكن في الصباح تعقبھم فك�ان أم�ر ال�رب
أن  الش�اطئ اآلخ�ر فغ�رق فرع�ون وك�ل قوات�ھ ف�ي البح�ر ال�ذي أرادإلى  وصل الشعب

 ینتقم فیھ من شعب إسرائیل. 
 " الشامتون بسقوط األتقیا:"  -ء یؤخذون في الفخ، واأللم یقیدھم قبل موتھم
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مثلم��ا ش��مت ف��ي إلق��اء دانی��ال ف��ي ج��ب األس��ود ال��وزراء بحج��ة أن��ھ ال یطی��ع المل��ك 
ویص��لي إللھ��ھ فل��م ت��ؤذه األس��ود فرف��ع دانی��ال م��ن الج��ب وأدخ��ل الواش��ین ف��ابتلعتھم 

 األسود في الحال. 
 
 
 " الخاطئ یق نسانالغضب والحقد كالھما ممقوتان، واإل:"  -تني كلیھما

ھكذا كان رؤساء الیھود من رؤساء كھنة وكتبة وفریسیین یكنون لربنا یسوع الحقد 
بسبب التفاف الناس حول�ھ ف�دبروا ل�ھ الص�لیب وف�ي غض�بھم ص�رخوا اص�لبھ اص�لبھ 

ق�الوا دم�ھ علین�ا وعل�ى أوالدن�ا فورث�وا إذ  بمیراث الدمإال  ولم یفلتوا من ھذا الغضب
 اللعنة ألنھم خالفوا الناموس الذي قال ال تقتل البريء. 
     

 اإلصحاح الثامن والعشرون
 من یطلب االنتقام یدركھ انتقام الرب

 " م���ن یطل���ب االنتق���ام یدرك���ھ انتق���ام ال���رب، ال���ذي بالتأكی���د س���یعاقبھ عل���ى
:"  -خطایاه

  الذي یطلب االنتق�ام لنفس�ھ ھ�و ینتح�ل ص�فة م�ن ص�فات الل�ھ وھ�ي الدینون�ة والنقم�ة
 ).  ۱۹: ۱۲(رو یقول الرب" أنا أجازيلھذا یقول: "لي النقمة 

 یتحول إلى وح�ش كاس�ر یحم�ر إذ  نتیجة لحبھ لالنتقام خطایا كثیرة نسانما یحدث لإل
یرتف�ع دم�ھ ف�ي ك�ل عینیھ كأسد وین�تفخ جس�مھ كالم�ارد وینق�بض وجھ�ھ كالبؤس�اء و

جسمھ وكأنھ قد دخلھ شیطان لیصرعھ لكنھ عندما یھدأ یجد نفسھ فقد سالمھ وأخط�أ 
 ھ��و إذااعت��دى علی��ھ إنس��ان أو بلس��انھ وغض��ب بفك��ره ومش��اعره وق��د یك��ون ض��رب 

 أذاه، كل ھذا ألنھ لم یترك الرب یعمل عملھ. 
  ال�ذي یعرف�ھ  أوان�ھأما الذي یترك اللھ لین�تقم فالل�ھ یتمھ�ل لكن�ھ حتم�ا یعم�ل لكن�ھ ف�ي               

 ھو جیدا. 
 " :"اغفر لقریبك الظلم الذي مارسھ، فتمحي خطایاك متى صلیت- 
  م��ا قال��ھ اب��ن س��یراخ ھن��ا ل��ھ ص��داه بدق��ة ف��ي العھ��د الجدی��د فف��ي الص��الة الربانی��ة ف��ي

للم�ذنبین  أیض�ان�ا یس�وع: "اغف�ر لن�ا ذنوبن�ا كم�ا نغف�ر نح�ن العظة على الجبل قال رب
 ).۱۲: ٦إلینا" (مت

 ل��م نغف��ر للن��اس زالتھ��م ال یغف��ر لن��ا أبون��ا الس��ماوي زالتن��ا  إن وأك��د ربن��ا یس��وع ان��ھ
 ).۱٥: ٦(مت
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  وأعطانا ربنا یسوع مثل العبد الذي سامحھ سیده على مدیونیتھ ولم یسامح ھو العبد
 ).۲٥ -۲۳: ۸رفیقھ على ذلك (مت

 یعطینا سالما وأفق واسع وقلب ممتلئ بالحب نحو كل البشر.إذ  بل ھذا مفید لنا 
  
 " ا مثلھ، ثم یسأل لنفسھ الرحمة من اللھإنسانیرحم ال أ ھل یمكن :"  -؟

ا مثلھ وفي نفس الوقت یطلب الرحمة إنسان نسانیتعجب ابن سیراخ كیف ال یرحم اإل
بالترفق بالساقطین ألن الطبیعة البشریة سقطت كلھ�ا من اللھ فلھذا دعانا ربنا یسوع 

 ).۲٥ -۲۳: ۱۸في المعصیة بسبب خطیة آدم (مت
 " أمسك الغضب باستمرار وھو بشر، فمن سیكفر عن خطایاه إن :"  -؟

ش��يء م��ادي س��تدمره حت��ى ل��و ب��دأت أي  أمس��كت ف��ي إن الغض��ب مث��ل ش��رارة لھ��ب
الدائم الغضب الذي ال یصنع بر اللھ فاللھ  نسانبسیطة لكنھا سرعان ما تزید ھكذا اإل

یغفر لھ فال یوجد أحد بذلك یغفر سوى اللھ واللھ یمن�ع ذل�ك ع�ن الغض�وب أن  یرفض
 ).۱۷: ۱۲الذي یجازي عن شر بشر (رو

 " اذكر نھایة حیاتك، وكف عن العداوة، واذكر الھالك والم�وت، واثب�ت عل�ى 
:"  -الوصایا

 نھای�ة حیات�ھ إلى  الغضوب والمحب لالنتقام نسانینظر اإلأن  ھنا ینصحنا ابن سیراخ
ظ��ل ھك��ذا ف��ي ع�داوة وع��دم محب��ة ومتزع��زع ف��ي الوص��ایا س��یھلك ف��إن  وھ�ي الم��وت

 بموتھ. 
 السماء واس�عة أن  فمن ینظر إلى السماء تنطفئ شعلة غضبھ ویتسع قلبھ بالحب كما

 . األرضوكما ھي مبتعدة عن 
 " ت��ذكر میث��اق العل��ي واغف��لاذك��ر الوص��ایا، وال تب��ث غض��بك عل��ى قریب��ك ، 

:"  -األخطاء
وبالتالي ال ننفث غضبنا على إخوتن�ا ون�ذكر  اإللھیةطالبنا ابن سیراخ بتذكر الوصایا 

ف�اللطف یطف�ئ الغض�ب والمحب�ة  ،نت�رك أخط�اءھمأو  عھد اللھ مع بني البش�ر ونغف�ل
وملطف�ین نك�ون دواء وأطب�اء ألنفس�نا أن  كالماء البارد ف�ي الج�و الح�ار ھك�ذا نح�اول

 ھم مثل المرضى یحتاجوا لطبیب كما قال ق. أغسطینوس. إذ  لغضب أخوتنا
 " العنی����ف الطب����ع یلھ����ب  نس����انتجن����ب المخاص����مة فتقل����ل خطای����اك، فاإل

:"  -المخاصمة
  .المخاصمة والطبع العنیف أم لخطایا كثیرة 
 الشر بالشر. أو  فال نقابل العنف بالعنف 
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  وق�د  خ�رینالوج�ھ وت�وھج العین�ین ولس�ان ی�دین اآل احمرارتجلب المخاصمة والعنف
 نس�انیشتمھم وینم علیھم بل یجلب األفكار الشریرة والنظرات الشریرة لعدم ق�درة اإل

 على التحكم في غضبھ. 
 "  الرج��ل الخ��اطئ یض��ایق أص��دقاءه، ویب��ث التن��افر ب��ین المس��المین. تض��طرم

مخاص���مة حس���ب كمی���ة الخش���ب، ھك���ذا تض���طرم الن���ار حس���ب عن���اد ال الن���ار
": نساناإل وبحسب قوة  -یكون غضبھ وبحسب غناه وسخطھ

 العنیف المخاصم لیس بصاحب سالم بل یجعل�ھ غض�بھ متن�افر أي  الرجل الخاطئ ھنا
 حتى لألخوة. 

 عناصر الغضب :- 
ش��بھھا اب��ن س��یراخ بالخش��ب فكلم��ا كان��ت كمی��ة الخش��ب كثی��رة كلم��ا ازدادت الن��ار  .۱

 فكلما كانت أسباب الغضب كثیرة ملحة وضاغطة كلما عال الغضب وازداد. 
 عنید كلما زادت المخاصمة والغضب والعنف.  نسانالعناد : كلما كان اإل .۲
 .  خرینمثیر لآلقوي البنیة كلما كان غضبھ مؤثر و نسانالقوة : كلما كان اإل .۳
الغنى : وكلم�ا ك�ان الغض�وب ذا غن�ى وس�لطة كلم�ا اتس�عت دائ�رة الغض�ب لتش�مل  .٤

 أناس كثیرین. 
 لكن كیف یطفأ الغضب ؟ 

 من بدایة كلمات السخط. أو  بالصمت من أول .۱
 استخدام اللطف.  .۲
 عدم مقاومة الغاضب.  .۳
 االنسحاب من المكان حتى ال یزداد الغضب اشتعاال.  .٤
 محاولة كسب المودة فنطفئ نار الغضب بالمحبة.  .٥
 .إذا  " الن��زاع ع��ن تس��رع یض��رم الغض��ب، والمخاص��مة بحم��اس تس��فك ال��دم

بصقت علیھا انطفأت وكالھما یص�دران إذا  لكن ،في شرارة اضطرمت نفخت
 -فمك": من
  یتكلم ق. باسیلیوس الكبیر عن دورة الغضب فھي شرارة في ال�نفس وع�راك داخلھ�ا

 وت بین المتشاجرین ثم الضرب ثم سفك الدماء والموت. ثم علو ص
 اإلھانة لما تط�ورت لم�ا بع�دھا وإن اتض�ع أو  أطفأ أول حركة للغضب نسانلكن لو اإل

 في نفسھ وقال حقا أنا ھكذا لنجا من كل شيء فیھ إھانة.  نساناإل
 رد اإلھانة باإلھانة ھو النفخ في شرارة الغضب.  فإن 

https://coptic-treasures.com/



۱٦۷ 
 

 فائھ�ا فھ�و یطفأھ�ا بالص�مت واالتض�اع كم�ن یتف�ل عل�ى الجم�ر أما من یرید بحكمة إط
 فینطفئ. 

 
 
 " النمام والمخادع، فإنھ یھلك كثیرین من المسالمین": نسانالعنوا اإل- 

اللسان ال�ذي یس�بب أذى لغی�ره وللمس�المین ویھلكھ�م حتم�ا یك�ون ملعون�ا ألن�ھ یغ�ش 
 لم یتب.  إن بلسانھ ویقول الكذب فیكون نصیبھ الھالك

 "  وتھ�دم م�دنا محص�نة ،أم�ةإلى  النمیمة تزعزع الكثیرین وتشتتھم من أمة 
": وتقلب  -بیوت العظماء

أو  عقی��دتھمأو  النمیم��ة أثرھ��ا كبی��ر ج��دا فھ��ي تزع��زع وتش��تت كثی��رین ف��ي فك��رھم
عن�دما تس�مع أم�ة أنھ�ا تح�رض ض�د األخ�رى فیك�ون  مماألإلى  سلوكھم بل یمتد األثر

 ت العظماء. حرب وإبادة للمدن وانقالب لبیو
 "  ھن":أعمالالنمیمة تطرد نساء فاضالت وتسلبھن ثمار- 

النمیمة تطرد نساء فاض�الت مث�ل وش�تى زوج�ة أحش�ویرش رغ�م أنھ�ا ل�م تعم�ل ش�ر 
 ).۷: ۱لكن بسبب سكر أحشویرش طردھا من ملكھا (أس

 " :"  -من یكرس نفسھ للنمیمة ال یجد راحة، وال یسكن مطمئنا
حجارة ترت�د إلی�ھ فال�ذي  خرینبیتھ والذي یرمي على اآلالذي یشعل نار حتما یشتعل 

یتكلم على غیره سوف یجد من یتكلم علیھ لكن لو توقف عن ھ�ذا الش�ر وھ�ذا اللھ�ب 
 ینطفئ كل ما ھو مثیر في الجسد حیث یرتاح ویطمئن. 

 " :"  -ضربة السوط تسبب جرحا، وضربة اللسان تكسر العظام
ا مثلھ��ا مث��ل ض��ربة اللس��ان الت��ي ربم��ا ض��ربة الس��وط تق��ع عل��ى الجس��م فتس��بب جرح��

الك�الم الطی�ب یس�من العظ�ام أن  تكون أكثر قسوة فھي تكسر العظام ربم�ا عك�س ذل�ك
 نس��انلإلفخط��ورة اللس��ان تعط��ي تش��تت  نس��انوالعظ��م ھ��و الھیك��ل األساس��ي لبن��اء اإل

أي  كسرت تأخذ أطول وقت حتى تلتئم م�نإذا  وقت طویل حتى یلتئم مثل العظام یدوم
 .  نسانآخر في جسم اإلشيء 
 " كثیرون یسقطون بحد السیف، لكنھم لیسوا بذات الكثرة كالساقطین بس�بب 

 -اللسان":
اللسان یدخل ویقتل الروح والنفس فتنھار أما  السیف یقتل الجسد لكن ال یقتل النفس

 مثل بناء ینھدم بسبب الكالم الھدام. 
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 " وال یج��ر  ،ال��ذي یحتم��ي من��ھ وال یتع��رض لغض��ب اللس��ان نس��انط��وبى لإل

ت من نح�اس. الم�و قیود نیره من حدید وقیوده فإن  وال یوثق بقیوده. نیره،
شریر والھاویة خیر منھ، ال یتس�لط اللس�ان الش�ریر عل�ى األتقی�اء،  موت بھ 

": وال یحترقون  -ھم بلھیبھ
اللس�ان أم�ا  ألن�ھ م�ن فض�لة القل�ب ی�تكلم اللس�ان ش�راراللسان الشریر یتسلط على األ

الب�ار ألن الب�ار یس�یطر عل��ى لس�انھ فمھم�ا أت�اه آخ��ر  نس��انالش�ریر ال یتس�لط عل�ى اإل
بلسان شریر سینكسر عند البار نیره ویذوب مثل ذوبان الحدید والنحاس في درج�ات 

 الحرارة العالیة جدا. 
 " عل بی��نھم وال ینطف��ئال��ذین یترك��ون ال��رب یس��قطون تح��ت س��لطانھ فیش��ت  ،

 -علیھم كاألسد ویفترسھم كالنمر": یطلق
مثل الوحوش كأسد ونمر یجول لیفترس ص�ید ل�ھ  نسانلم یھذب یصبح اإل إن اللسان

 بلسان یتغذى على الساقطین بھ فیجرح ویأكل الناس بلسانھ. 
 بالشوك، وأغلق على فضتك وذھبك": ك" انظر، سیج ممتلكات-   

م��ا یعم��ل الف��الح ح��دود ألرض��ھ بس��یاج م��ن لص��احب الكن��وز یح��افظ علیھ��ا مث نس��اناإل
كالمھ حتى ال یخطئ بل یكون مثل ك�الم ال�رب مص�فى س�بعة أي  الشوك ویغلق فضتھ

 ) والذھب الذي یغلق علیھ ھو القلب والمشاعر. ٦: ۱۲أضعاف (مز
 :"  -" اجعل لكالمك میزانا ومعیار، ولفمك بابا ومزالجا
 خ على التفكیر قبل الكالم بل نزن كالمنا بمیزان حس�اس ألن الك�الم ال یحثنا ابن سیرا

 یستھان بھ ونضع للسان معیار ال یتعداه. 
  .فال نقول كل ما یمر على فكرنا حتى ال نخطئ باللسان 
  .لذلك وضع اللھ طبیعیا بابا ومزالجا للسان حتى نحترس في كالمنا 
  .ألن بكالمنا نتبرر وبكالمنا ندان 
  .وبالكالم نصلي ونعترف ونتوب فھذا ھو المطوب عند الرب 
 ندین أحد بل ندین أنفسنا بكالمنا ومن داخلنا. أن  ال 
  .كثرة الكالم تنزع اللھ من القلب والعقل فیصبحا بال ضابط 
 الكامن لك": أمامتزل بلسانك، لئال تسقط فریسة أن  " احذر- 
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 ��؛ ۱۸: ۱٥ومات ویم��زق الص��داقات (أمالح��ذر ف��ي الك��الم ألن��ھ یثی��ر النزاع��ات والخص
۱٦ :۲۸.( 
 ۲۱، ۲۰: ۲٦الخص��ام یجع��ل اللس��ان یش��تعل أكث��ر مث��ل ن��ار ازداد علیھ��ا الوق��ود (أم ،

 ).٦، ٥: ۳یع
 ۱٥: ۲۷؛ ۲٤: ۲۲سفك الدماء (سيإلى  تؤدي الخصومات.( 
 الذي یكمن لنا بمصائده حت�ى  بلیسلم یحترس یسقط كفریسة إل إن فاللسان مثل كائن

 نسقط في الشرور. 
     

 اإلصحاح التاسع والعشرون
 الذي یصنع رحمة یقرض قریبھ

 "  ال��ذي یص��نع رحم��ة یق��رض قریب��ھ، وال��ذي یقوی��ھ بم��د ی��د المس��اعدة یحف��ظ
:"  -الوصایا

o  یمدح یشوع ب�ن س�یراخ ال�ذي یعط�ي قریب�ھ قرض�ا مادی�ا وھ�و ف�ي حال�ة ع�وز فب�ذلك
 ).۲٥: ۲۲مثل اللھ الرحیم وینفذ وصایا اللھ (خریصنع رحمة 

o الذي یعمل بھا مشاریع ی�ربح بھ�ا فف�ي ھ�ذه الحال�ة  عماللكن توجد قروض لرجال األ
 یأخذ نسبة مساویة للنسب الُمعترف بھ�ا ف�ي البن�وك حالی�اأن  یختلف الموقف ویمكن

 بح القبیح. طامع في الرأو  في البرید، لكن ال تزید عن ذلك فال یُحسب مستغالأو 
o  .لكن ال یعطي فقیرا بربا مھما كان حتى یكون منفذا للوصایا 
 " اقرض قریبك في وقت حاجتھ، وعندما تقت�رض س�دد م�ا علی�ك لج�ارك ف�ي 

:"  -المیعاد
o تق��رض قریب��ك ف��ي حال��ة احتیاج��ھ وع��وزه أن  می��ز ب��ین وض��عین اب��ن س��یراخ األول

م�ن أي  اد المحدد ل�ك من�ھتكون أنت المقترض فتسدد القرض حسب المیعأن  والثاني
 الُمقرض. 

o وبوص�ایا  نبی�اءفالذي یقرض قریبھ في احتیاجھ ھ�و یعم�ل بوص�ایا موس�ى النب�ي واأل
ھ ح��ي عام��ل بالمحب��ة إیمان��العھ��د الجدی��د مؤمن��ا أن��ھ س��ینال أج��را س��ماویا وھ��و بھ��ذا 

 ).٥: ۳(غل
 "  وكن موضع ثقة عنده، فتجد احتیاجك في كل الظروف": ،احفظ كلمتك- 

یحمس��نا اب��ن س��یراخ بحف��ظ الك��الم الص��ادر م��ن الش��فتین ف��ي تس��دید الق��رض فیك��ون 
موض��ع ثق��ة الُمق��ِرض وإن طل��ب فیم��ا بع��د ق��رض س��یعطیھ وحت��ى ال یح��رم أخوت��ھ 

 المحتاجین مثلھ لیقترضوا. 
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 "  كثی��رون یحس��بون الق��رض كس��با مفاجئ��ا غی��ر متوق��ع، ویجلب��ون المتاع��ب

": للذین  -یساعدونھم
یراخ عل��ى ن��وع م��ن المقترض��ین ل��یس ع��ن احتی��اج للق��رض لك��ن ھن��ا ی��تكلم اب��ن س��

بع�د إال  یعتبروا القرض ربما غنى مفاجئ قد أتى علیھم وبالتالي قد ال ی�ردوا الق�رض
 كثیر من المتاعب للذین یقرضونھم. 

 "  یقب��ل ی��د الُمق��رض حت��ى یس��تلم الق��رض، ولك��ي یأخ��ذ م��ال قریب��ھ یخش��ع
بكلم��ات بھ��ا ع��دم اكت��راث  ویس��ند فق��طح��ل وق��ت اإلیف��اء یؤج��ل  ف��إذا بص��وتھ،

 -ویلوم الزمن":
o : ھنا یتكلم عن مقترض غیر أمین ملتوي فمن صفاتھ- 

 ینسحق ویقبل ید المقرض عندما یأخذ القرض.  .۱
 صوتھ في أخذ القرض منخفض.  .۲
 یؤجل میعاد السداد بكلمات وعدم مسئولیة.  .۳
 یلوم الزمن وھنا یوجھ نوع من اإلساءة للمقرض.  .٤

o یُعط��ى قرض��ا بس��بب المتاع��ب والمش��اكل الت��ي أن  ن��وع الس��یئ ال ینبغ��يلك��ن ھ��ذا ال
 یتسبب فیھا القارض. 

 " متى كان المقرض حازما معھ، بالكاد یسترد نصف الق�رض، ویحس�ب ذل�ك 
فق�د س�لبھ مال�ھ، ویحس�بھ  ،ربما غی�ر متوق�ع، وإن ل�م یس�دد المقت�رض ش�یئا

والش��تائم واإلھان��ة ب��دل ب��ال س��بب، فیس��دد المق��رض ل��ھ إذن باللعن��ات  ع��دوه
أن  وإنم��ا مخاف��ة ،أش��راریقرض��وا ل��یس ألنھ��م أن  ی��رفض كثی��رون . اإلك��رام

سلبوا بال سبب. مع ذلك كن طویل األناة مع من ھو في ظ�روف بائس�ة، وال  یُ
 -تدعھ ینتظر صدقاتك":

o  أنواع من المقترضین األول یتباطأ عن شر وتحت  ۳ابن سیراخ یتكلم على  أیضاھنا
رب�ح غی�ر متوق�ع لك�ن الن�وع أو  الق�رض وك�أن ذل�ك ش�يء½ رض یسترد ضغط المق

الثاني ال یسدد شیئا ویسلب المقرض مال�ھ ویحس�بھ الق�ارض ع�دوا ل�ھ ب�ال س�بب ب�ل 
 یسيء إلیھ باللعنات والشتائم واإلھانة بدل اإلكرام. 

o یسلبھ مال�ھ لك�ن أن  أما النوع الثالث ھو البائس بالحق قد یتأخر وقد یخاف المقرض
ي ھذه الحالة ینصحنا ابن سیراخ بطول األناة حتى لو اعتب�ر الق�رض ص�دقة بس�بب ف

 بؤس المقترض. 
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 " اخس�ر مال�ك م�ن  ،فارغا وفي عوزه ال ترده ،ألجل الوصیة ساعد المسكین

 -أجل أخیك وصدیقك، وال تدعھ یصدأ تحت الحجر":
ال أن  فینص�ح ھنا یوجھ ابن سیراخ كالمھ للمقرض الغني جدا والمقترض الفقیر جدا

یرد من في عوز والمسكین فارغا حتى لو خسر من مالھ أفض�ل م�ن تك�دیس األم�وال 
 وصدأھا دون فائدة. 

 " :"استعمل كنزك بحسب وصایا العلي، فینفعك أكثر من الذھب- 
نحفظ كنوزنا في مكان أمین، أین؟ فال یوجد مكان أمین أكث�ر أن  ھنا یرید ابن سیراخ

بأننا نعطي بمحبة فیكون كنزنا في قلبھم ال�ذي ال ینس�ى فع�ل  من الفقراء والمحتاجین
 المحبة. 

 " اغلق على الصدقات في خزائنك، فھي تنقذك من كل حزن. أنھا تقاتل عنك                 
 -عدوك، أكثر من ترس متین ورمح قوي": أمام

o الص��دقة تجع��ل ك��ل ش��يء نقی��ا لن��ا  أیض��االص��دقة لھ��ا مفع��ول عظ��یم م��ع حی��اة الب��ر و
 ).٤۱: ۱۱(لو

o ۹: ۱۲"الصدقة تنجي من الموت" (طو.( 
o السفن عن�دما ی�دخل إلیھ�ا م�اء فإن  حیاتنا بعد المعمودیة تحتاج إلى سھر وجھاد فإن

ھ�ي تحتاج إلى مضخة لكي تفرغ المیاه التي بھا حتى ال تغ�رق ھك�ذا ھ�ذه المض�خات 
) ۷: ٥۸للجائع وإدخال المساكین بیوتن�ا (إشخبز لالصالة والصوم والصدقة وكسر ا

 من القدیس أغسطینوس).  (بتصرف
o  .وقد نصح دانیال نبوخذنصر بھذا بسبب خوفھ من الحلم 
o  ۹، ۸: ۱۲حاثاً على الصدقة (طو أیضاوقد نصح المالك روفائیل بھذا.( 
o  .الصدقة تقاتل عنا ألنھا في مكان أمین ھو السماء 
o م�ن فض�ائل ب�دون ص�دقة  نس�انلفض�ائل فمھم�ا عم�ل اإلالصدقة ھي ثمر وفعل ب�اقي ا

 فعل كما یقول ق.أغسطینوس. أي  لیس لھا
 " نساناإل :"  -الصالح یكفل قریبھ، والذي فقد كل حیاء یتخلى عنھ
o كن�ا نح��ن بع�د خط��اة م�دانین للع��دل اإللھ��ي وكان�ت أرواح ال��ذین یموت�ون ف��ي العھ��د  إذ

دف�ع عن�ا دم�ھ الك�ریم اش�ترانا ب�ھ وتكف�ل إذ  القدیم تذھب إلى الجحیم فدانا ربنا یسوع
الف��ردوس إل�ى  ب�دفع ثم�ن خطایان��ا عل�ى الص�لیب وذھ��ب ب�األرواح الب�ارة م��ن الجح�یم

 فلھذا فخزي في التخلي عن كفالة أحد مع الحذر أنھ یوفي. 
o : في بستان الرھبان قصة كفالة عجیبة- 
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 شاب أراد االنتحار.  إنسان 
  .شاھدتھ شابة غنیة فسألتھ لماذا یُقدم على ھذا 
  .فأجاب بسبب ضغوط الدائنین 
  .فتعھدت بدفع الدیون حتى لو كلفھا ھذا كل أموالھا 
  .وفعال كلفھا ھذا كل أموالھا 
  .فباعت نفسھا للخطیة بسبب الفقر 
  .لكن مرضت فطلبت التوبة والمعمودیة 
 .ظھر لھا الشاب الذي كفلتھ في صورة مالك   
 یخبر البابا برغبتھا في العماد. أن  طلبت منھ 
  ۳ج��اء ھ��ذا الم��الك ومع��ھ اثن��ین م��ن األراخن��ة المع��روفین ض��منوھا ف��ي ص��ورة 

 الكنیسة وعمدوھا. إلى  مالئكة فأخذوھا
  .فلما جاء البابا إلیھا تعجب كیف أنھا تطلب المعمودیة 
  .وسأل األراخنة الثالثة فأجابوا أنھم لم یضمنوا أحدا 
 لھا ھ�ل عمل�ت عم�ل حس�ن رغ�م أنھ�ا معروف�ة بالخطی�ة فقص�ت علی�ھ قص�ة فسأ

 كفالة الشاب. 
 األمر من السماء. أن  فصرخ البابا: عادل أنت یا اللھ، وعلم 
 " :"ال تنسى لطف الكافل معك، فإنھ یبذل حیاتھ ألجلك- 

ال ینسى لطف الكافل وكیف أنقذه وبالتالي یبذل كل جھده ف�ي رد م�ا أن  على المكفول
تكف��ل ب��ھ الكاف��ل وال یس��تھین ب��ذلك اللط��ف ألن اللط��ف یق��ود للتوب��ة للنف��وس الب��ارة 

 والجادة. 
 " :"  -الخاطئ یبذر خیرات كافلھ، والجاحد ینكر مخلصھ عن قصد
o  كافل�ھ وھ�ذا یرم�ز یتكلم عن شخصیتین یعمل�وا باس�تھانة وجح�ود األول یب�ذر خی�رات

لمن یبدد عمل النعمة في حیات�ھ الت�ي وھبھ�ا إی�اه ربن�ا یس�وع بموت�ھ وقیامت�ھ وكفلن�ا 
 بسبب خطایانا. 

o  والث��اني ھ��و الجاح��د ال��ذي یعم��د عل��ى إنك��ار مخلص��ھ الص��الح بس��بب ش��ھوات الع��الم
 من الفضة ثمن عبد.  ۳۰الفانیة كما فعل یھوذا اإلسخریوطي وباع السید بــ 

 " س�حبت رج�اال  وق�ذفتھم ك�أمواج البح�ر غنی�اءكفالة الكثیر من األأھلكت ال .
": أممنفوذ سلطة من بیوتھم، فتاھوا بین  ذوي  -غریبة

 غنی�اءھن�اك أمثل�ة كثی�رة ألإذ  ھنا یحذرنا ابن سیراخ من عدم الحكمة ف�ي كفال�ة أح�د
بسبب كفالتھم لمن ھم في عوز ھلكوا كمن في وسط البحر یع�اني م�ن ق�ذف األم�واج 
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غریب�ة بس�بب ع�دم  أم�مإل�ى  لھ. بل وھرب رجال كانوا ذوي نفوذ وسلطة من بیوتھم
 الحكمة في كفالة الغیر. 

 "  الخاطئ الذي یخ�اطر بالكفال�ة والرج�ل ال�ذي یس�عى وراء الكس�ب یس�قطان
": تحت  الحكم

أعطى مث�الین لمكف�ولین األول خ�اطئ ال یب�الي بمحب�ة الكفی�ل والث�اني طم�اع فكالھم�ا 
 یدانوا یوم الدینونة وقد یأخذوا عقوبة أرضیة. 

 " تسقط":أن  ساعد قریبك بقدر طاقتك، واحذر على نفسك- 
o بسببھا في الدیون.  نسانالكفالة قدر الطاقة ألنھا فوق الطاقة یغرق اإل 
o الكفال�ة أو  الل�ھ نفس�ھ ال تنفع�ھ الص�دقة نس�انھ نفسھ وأن یسر اإللكن بدون محبة الل

لك�ن ص�دقة ب�دون الل�ھ ال یأخ�ذ منھ�ا  خرینكفالة لآلأو  فنحب اللھ أوال ثم نقدم صدقة
 نفع.  نساناإل
 " أساسیات الحیاة الماء والخبز واللباس یوفر الخصوصیة :"- 

یة الخب��ز والم��اء لحی��اة األرض��أعط��ى اب��ن س��یراخ بن��وع م��ن النس��ك أساس��یات الحی��اة 
یوم�ا  نس�انالباقي مج�رد كمالی�ات ق�د یفق�دھا اإلأما  نسانمع اللباس لستر اإل نساناإل

 ما في ھذه الحیاة (الكمالیات) وعندما یموت یفقد كل ھذه ألنھ لم یعد في حاجة إلیھا. 
 "  عیش الفقیر تحت مأوى من جذع الخشب، خی�ر م�ن األطعم�ة الف�اخرة ف�ي

 -غریب": إنسان بیت
o  إنس�انالعیش الفقیر في بیت مصنوع من الخشب أفض�ل م�ن أطعم�ة ف�اخرة ف�ي بی�ت 

 غریب. 
o خرینالقنوع یحب البساطة ولیس البھرجة على حساب اآل نسانألن اإل  . 
o األطعم��ة الف��اخرة ف��ي بی��ت أم��ا  ع��یش الفق��ر تح��ت م��أوى خش��ب ھ��ي الحی��اة الكنس��یة

 م خالص. غریب ھي الحیاة مع الفالسفة الذین لیس عندھ
 " ف��ال تس��مع توبیخ��ا بأن��ك غری��ب. ب��ئس حی��اة  ،الكثی��رأو  ك��ن قانع��ا بالقلی��ل

وحیثم��ا تن��زل ال تج��رؤ عل��ى ف��تح فم��ك.  ،بی��تإل��ى  المنتق��ل م��ن بی��ت نس��اناإل
 -": تستضیف ضیوفا وتسقي جاحدین، وفوق ذلك تسمع كلمات مرة

o كثیر. أو  ھي بركة سواء قلیل نسانالقناعة بما أعطى اللھ اإل 
o تأخ��ذ أن  بی��ت وال تس��تطیعإل��ى  تن��زل ض��یف وتنتق��ل م��ن بی��تأن  الحی��اة البائس��ة أم��ا

 حریتك حتى في فتح فمك بالكالم. 
o  وقد تكون معطي بسخاء زائد عن الحد فتستضیف ضیوفا وتسقیھم وھم جاح�دین ب�ل

 یوبخوك بكلمات مرة بدل كلمات الشكر. 
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 " بی�دك ش�يء ف�اطعمنين ك�ان إو ، ، أعد المائ�دة تعال ھنا، یا أیھا الغریب  .
شخص ك�ریم، ھن�ا ض�یف أھ�م من�ك، أخ�ي  أمامانصرف، یا أیھا الغریب، من 

الل�وم عل�ى  ،الحك�یم نس�انقلھما اإلثبیت�ي. أم�ران یس�تإل�ى  وأن�ا محت�اج ،جاء
   -مة الدائن":یأھل البیت وشت

o  في بیت لیس لھ.  خرینالخادم یطعم اآلأو  الغریب یعامل معاملة العبدإذ 
o  المن�زل وص�احب إل�ى  بس�بب قری�ب أت�ىأو  ألجل ضیف كریم أھم منھ مكان�ةبل یطرد

 منزلھ. إلى  البیت محتاج
o أھل البیت على شيء وال یھین ال�دائن ب�ل یكرم�ھ حت�ى یس�دد ل�ھ م�ا  نسانفال یلوم اإل

 علیھ من دین. 
     

 اإلصحاح الثالثون
 ب ابنھ یكثر من تأدیبھ الذي یح نساناإل

 " سَر بھ في السنوات األخیرة نساناإل  الذي یحب ابنھ یكثر من تأدیبھ، لكي یُ
:"- 

محبة األبناء لیس ھي التدلیل بل تعني أحیان�ا الح�زم ول�یس القس�وة وھ�ذا ی�ؤول إل�ى 
ف��ي كب��ر األب یف��رح ب��االبن أي  نم��و االب��ن كش��اب یف��رح ب��ھ أب��وه ف��ي األی��ام األخی��رة

 المتأدب. 
 " ،من یؤدب ابنھ یجني ارتیاحا بھ :"  -ویفتخر بھ بین معارفھ
  ف��رق ق. یوحن��ا ذھب��ي الف��م ب��ین االفتخ��ار الباط��ل باألبن��اء بس��بب نج��احھم ال��دنیوي

 وبین النجاح الروحي وسمى األول نجاح باطل.  االجتماعيوتفوقھم ومركزھم 
  أم��ا م��ن ی��ؤدب ابن��ھ ف��ي خ��وف ال��رب یجن��ي ارتیاح��ا عن��دما یص��یر ش��ابا یع��رف الل��ھ

 ویخافھ فیكون االفتخار لیس باطال. 
 "  أماممن یعلم ابنھ یثیر حسد أعدائھ، ویسر بھ جدا :"  -أصدقائھ

ال یوجد مدخل إلثارة الك�الم ض�ده إذ  ابنھ متأدب یحسدونھ نسانعندما یرى أعداء اإل
كون االبن لیس على ما یرام في تربیتھ، بل م�ن الناحی�ة األخ�رى وھذا یحدث عندما ی

 أصدقائھ.  أمامیكون االبن المتأدب سبب سرور أبیھ بھ 
 " :"  -عندما یموت أبوه فكأنھ لم یمت، ألنھ خلف من ھو نظیره

مرتاح�ا ألن�ھ وج�د م�ن یحت�ل  األرضرب�ى ابن�ھ جی�دا فھ�و یت�رك  إنس�انعن�دما یم�وت 
 ).۸: ٤٤؛ ۱۳: ٤۱) ویفرح الوالدین بأن االبن یحتل مكانھما (سي٦: ۹مكانھ (طو
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 "  .أعدائ��ھ ت��رك خلف��ھ  أم��امف��ي حیات��ھ رآه فف��رح ب��ھ، وعن��د وفات��ھ ل��م یح��زن
 -ومن یرد ألصدقائھ الخدمات":، منتقما

 ل��ھ ص��فة أي  منظ��ورینت��رك اب��ن یح��ارب روحی��ا األع��داء الغی��ر إذ  نس��انال یح��زن اإل
وأص�دقاء أبی�ھ ی�رد  ،تعلم القتال في ھذه الحروب من�ذ ص�غرهإذ  رجل الحرب الروحي

 االبن لھم ما فعلوه بأبیھ من خدمات بخدمتھم بواسطتھ. 
 سئوال وأحض�ر ودیع�ة ویعتبر طوبیا االبن مثاال رائعا لھذا فھو وھو فتى صغیر كان م

بحكمت�ھ وحم�ل دواء ألبی�ھ فك�ان س�بب وس وشھد عن�ھ حم�اه رعوئی�ل أبیھ من غابیل
 ).٦: ۹(طو أیضافرح ألمھ وأبیھ 

 " :"    -من یدلل ابنھ فسیضمد جراحھ، وعند كل صراخ یتألم قلبھ
 ت��دلیل االب��ن یس��بب جراح��ات أن  عل��ى عك��س م��ا یعتق��د ال��بعض نص��حنا اب��ن س��یراخ

 یضمدھا األب وصراخ یؤلم األب الذي دلل ابنھ. 
  فالقائد الذي یبقي عل�ى جن�وده ف�ي المدین�ة فھ�و یخس�رھم ویخس�ر أھ�ل المدین�ة لع�دم

 تدریبھم كما یجب. 
  .فاألب یؤدب بید ویعصب باألخرى حتى ینضج ابنھ في شبابھ 
  .التدلیل لھ نتائج كثیرة مضرة للشخص والذین یتعامل معھم 
 " جري ف�ي الفرس الذي لم یروض یصیر جموحا، واالبن الذي یسمح ل�ھ ب�ال

 -": یصیر عنیدا الفسق
ل��م تلج��م وت��روض تص��یر مث��ل الخی��ل الج��امح یج��ري وراء  إن ال��نفس مث��ل حص��ان

أین یذھب، فجموحھ فی�ھ ع�دم تعق�ل ق�د ی�ؤدي إل�ى إلى  شھواتھ وال یعرف طریقھ وال
 ھالكھ. 

 " ن العبتھ یحزنك":إدللت ابنك یردعك، و إن- 
  محب�ة لك�ن لیس�ت للت�دلیل لك�ن ھن�اك معاملة اآلب�اء لألبن�اء ھ�ي معامل�ة ص�ادقة وف�ي

 نقلت یكون االبن سبب في ترویع األسرة كلھا بل وحزنھا. أن  حدود
 االبن یصادقھ أبواه لكن على س�بیل التن�ازل ول�یس عل�ى س�بیل الندی�ة وعل�ى أي  فھو

 أساس من الثقة ولیس جموح وغرور یسببان حزن لألسرة كلھا. 
 " ال تضاحكھ لئال تغتم معھ، وفي آخرتك :"  -یأخذك صریر أسنان علیھ
 المزاح فھو رديء لھذا عن�دما أدرك�ت إلى  یحذرنا ابن سیراخ من الجنوح في اللطف

طرد إس�ماعیل حت�ى ال ی�ؤثر عل�ى  إبراھیمسارة مزاح إسماعیل مع إسحق طلبت من 
 عن حكمتھ وتعقلھ.  نسانإسحق ألن المزاح یخرج اإل
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 مھ��ات ف��ي آخ��رتھم بس��بب س��وء معامل��ة ذل اآلب��اء واألإل��ى  الت��دلیل الزائ��د ق��د ی��ؤدي
 أبنائھم لھم فیكونوا في حالة سیئة جدا بسبب أبنائھم. 

 " ل�ئال یص�یر  . اض�غط عل�ى ض�لوعھ ف�ي ص�باه وال تعطھ سلطة في ش�بابھ ،
 -": بسلوكھك . أدب ابنك واجتھد معھ لئال یربكفیعصاك عنیدا

موقع البن في شبابھ فیك�ون ف�خ ل�ھ وألس�رتھ أو  حذرنا ابن سیراخ من إعطاء سلطة
ب��ل یك��ون ذل��ك بت��درج وف��ي الص��با یؤدب��ھ حت��ى ال یعص��ى أب��اه ف��ي ش��بابھ ول��ئال یرب��ك 

 األسرة كلھا بسبب عدم تأدبھ. 
 " العافی�ة خیر من غني مصاب ف�ي جس�ده ، فقیر ذو عافیة وصحیح البنیة . 

 ھائلة. لیست وصحة البنیة خیر من كل الذھب، وقوة الجسم أفضل من ثروة
 -من عافیة الجسم، وال سرور یفوق فرح القلب": ثروة أعظم

 مرضھ. أو  فضل ابن سیراخ صحة الجسد على الغنى مع ضعف الجسد 
 بنعم��ة الل��ھ  نس��انیش��عر اإلأن  ب��ل فض��ل الص��حة عل��ى ال��ذھب والث��روات ألن��ھ أفض��ل

ح یح�س بض�عف الجس�د ال�ذي ق�د یعط�ل ال�روأن  عاملة في جسده وتساعد روحھ من
إذ  القلب الفرح والمسرور بالرب ھو أعظم م�ن ك�ل ث�روة، فإن قانونھاأو  عن عملھا

 یعطي سالم وعافیة للروح والجسد. 
 " الم��وت أفض��ل م��ن الحی��اة الیائس��ة، والراح��ة األبدی��ة أفض��ل م��ن الم��رض 

 -المزمن":
  الموت على الحیاة في ی�أس وع�دم رج�اء الت�ي غالب�ا م�ا تص�یب المرض�ى  أیضافضل

 بأمراض مزمنة .
  ولھ��ذا یت��ابع ویق��ول الراح��ة األبدی��ة ف��ي الف��ردوس أفض��ل م��ن الم��رض الم��زمن ال��ذي

. لھ�ذا علمن�ا ربن�ا یس�وع وق�ال: "أل�یس األرضیالزم المریض طوال أیام حیاتھ على 
 اللباس؟". الحیاة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من

 "  ف��م مغل��ق، كتق��دمات الطع��ام الموض��وعة عل��ى  أم��امالخی��رات الموض��وعة
:"  -قبر

 ھ م�ن طع�ام ش�ھي فھ�و كمث�ل قب�ر أمام�المریض ی�رفض الطع�ام مھم�ا وض�ع  نساناإل
 ھ طعام. أماممغلق یوضع 

 قب�ر المی�ت اعتق�ادا بأن�ھ  أو أم�ام وكان ف�ي العھ�ود الس�الفة الوثنی�ة یض�عوا طع�ام ف�ي
 یأكل. 
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 " یش�م. ھك�ذا أو  یأك�ل ن أ ما منفعة للصنم بقربان من الفاكھة، فإن�ھ ال یق�در
 -": یحزنھ الرب  من

الص�دقة، الجھ�اد، التن�اول،  ،مث�ل الص�الة أعم�المسرة ال�رب ھ�ي م�ا یس�ر ال�رب م�ن 
یف��رح أن  ل��م توج��د ھ��ذه یح��زن القل��ب وال یق��در إن التوب��ة، االعت��راف والفض��ائل لك��ن

یأك�ل مث�ل أو  یش�مأن  قربان من فاكھة فھو غیر حي ال یقدر ھأمامكمثل صنم یوضع 
الذي یأكل م�ا أن  الصنم بیل أیام دانیال الذي كان یظن الملك أنھ یأكل وأثبت دانیال لھ

 یقدم لھ ھم كھنة ھذا الصنم وعائلتھم. 
 " :"  -یرى ویتنھد، كخصي یعانق عذراء
 والس��رور بھ��ا مث��ل  م��ن یكن��ز ث��روات م��ن ذھ��ب وغی��ره لكن��ھ ع��اجز ع��ن اس��تخدامھا

 لیس لدیھ القدرة على الزواج بھا فیكون نصیبھ الحزن. إذ  خصي یعانق عذراء
  أو  ما قد تاب عنھ من مشتھیات نسانیعطي اإلإذ  معنا نفس األسلوب إبلیسیستخدم

 یسحب منھ ما ھو یحتاج إلیھ من األشیاء الضروریة حتى ییأس ویثبط جھاده. 
 " الحزن، إلى  ال تسلم نفسك:"  -وال تقلق نفسك عن قصد

 نساناالرتباك والقلق ینبع من تفكیر اإل أیضاو نسانالحیاة السعیدة تنبع من داخل اإل
 على اللھ یریح النفس.  عمالبعید عن اللھ في حمل ھموم فوق طاقتھ فتسلیم األ

 " نسانوفرح اإل ،نسانبھجة القلب حیاة اإل :"  -یطیل أیامھ
 كان منبع الفرح ھو اللھ. إذا  نسانلإلالقلب الفرح یعطي طول حیاة 

 " ،الح��زن أھل��ك ف��إن  أحب��ب نفس��ك، وأرح قلب��ك، واط��رد الح��زن عن��ك بعی��دا
 -": ولیس فیھ منفعة ،كثیرین

 والل�ھ فب�ذلك نح�ب  خ�ریننح�ب اآلأن  محبة ال�نفس ھن�ا ھ�ي محب�ة ال�روح فھ�ي تعن�ي
 أنفسنا. 

  الح�زن والمس�رة بالخطی�ة وینابیع للخطیة ھم الشھوة  ۳طرد الحزن القاتل ألن ھناك
 الحزن المھلك.  النابع من الخطیة وھذا ھو

 " .الحسد والغضب یقلالن عدد أیام�ك، والقل�ق ی�أتي بالش�یخوخة قب�ل اآلوان               
:"  -صاحب القلب المسرور الصالح، ینتفع بالطعام الذي یأكلھ

والغض�ب والقل�ق ی�أتون عل�ى  نس�انالحسد ھو داء یقضي عل�ى ك�ل م�ا ھ�و ص�الح لإل
 أم�ا القلب المسرور ینتفع من الطعام ال�ذي یأكل�ھأما  بالشیخوخة قبل الوقت. نساناإل

كان غیر مسرور فال یفی�ده الطع�ام ألن�ھ یس�تنفذ ف�ي ض�خ كمی�ات أكب�ر م�ن ال�الزم إذا 
 بسبب الغضب والقلق. 
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 اإلصحاح الحادي والثالثون
 الجسمالسھاد ألجل الثروة یھلك 

 والقلق على الثروة ینزع النوم

 " السھاد ألجل الثروة یھلك الجسم، :"  -والقلق على الثروة ینزع النوم
 نسانیتكلم ابن سیراخ على ھبتین وھبنا اللھ إیاھم وھما الثروة والنوم كطبیعة اإل  . 
 ع��دم اس��تخدامھما باعت��دال فل��ھ أم��ا  نس��انس��تخدامھما باعت��دال یك��ون خی��ر لإلفف��ي ا

 أضراره. 
 ال ین�ام فیفق�د خاص�یة طبیعی�ة جعلھ�ا  أیض�اقل�ق و نس�انالخوف على الث�روة یجع�ل اإل

 .  نساناللھ في اإل
 ف�ي  نس�انوم�ع حل�ول اللی�ل راح�ة حت�ى یتج�دد اإل نسانفاللھ جعل مع النھار نشاط لإل

 طاقتھ للعمل في الیوم التالي. 
 یق�ف ع�دوا  نس�انھبة طبیعیة ھي النوم وك�أن اإل نساناإل لكن القلق على الثروة یفقد

یفق��د ص��حتھ ویص��اب ب��أمراض عص��بیة م��ن ارتف��اع ض��غط ال��دم  ،لنفس��ھ ض��د نفس��ھ
والسكر وغیره بسبب عداوت�ھ لنفس�ھ بع�دم نوم�ھ كالطبیع�ة والل�ھ جعلھ�ا غی�ر إرادی�ة 

 ما ھو خیر لھ.  نسانحتى یتعلم اإل
 روحي فھو یسھر ألجل حیات�ھ الروحی�ة فتتنق�ى نفس�ھ ویكن�ز ل�ھ  نسانكان اإل إن لكن

أو  كن���وزا ف���ي الس���ماء ال تبل���ى وف���ي نفس���ھ كن���وز روحی���ة ال یص���ل إلیھ���ا الس���وس
 اللصوص. 

 :"  -" ھم األرق یحرم من الغفو، والمرض الشدید یضع نھایة للنوم
 على اللھ.  غیر متكلین أیضاالقلق بإرادتنا یحرمنا من النوم ونكون أعداء ألنفسنا و 
 ین���ام فك���ال  نس���انغی���ر إرادي ال یجع���ل اإلأو  أم���ا الم���رض فھ���و یك���ون بس���بب إرادي

ا بدل من الحیاة المفرحة ویأتي بھ إلى النھایة والموت سریع نساناألمرین مرھق لإل
ھ شیئا یشغلھ ویعطلھ بل ویؤذیھ ویسبب لھ نفسأوجد لومن یجمع ثروة فقد . مع اللھ

 المرض وعدم النوم. 
 یتعب الغني في جمع األموال"، :"  -وفي راحتھ یشبع رفاھیتھ

یس�تخدم ك�ل أن  نس�انینبذ ابن سیراخ حب جمع المال وحیاة الرفاھیة فلھذا ینبغي لإل
شيء باعتدال فالغنى نعمة یعوزھا حكمة ولیس شر في ذاتھا، والفقر لیس كلھ بركة 
لكن یعوزه صبر وطول أناة فلیس كل غني شریر ول�یس ك�ل فقی�ر ق�دیس إنم�ا حس�ب 

 إرادة نفس كل منھما. 

https://coptic-treasures.com/



۱۷۹ 
 

 :"  -"یتعب الفقیر في حاجة العیش، وفي راحتھ یصبح معوزا
ك�ان  إن یات الحیاة وف�ي راحت�ھ یك�ون مع�وزا لك�نأما الفقیر فھو في حاجة إلى أساس

نقیا في نفسھ فال یشعر بالحاجة إلى شيء بل حتى القلیل ال�ذي عن�ده یعطی�ھ لل�ھ كم�ا 
 ).٤۲: ۱۲فعلت األرملة التي أعطت كل معیشتھا وھم فلسین (مر

 :"  -"من أحب الذھب ال یدعى بارا، ومن اقتفى أثر الریح یضل بسببھ
ال یتب�رر ألن�ھ أح�ب ش�يء غی�ر الل�ھ ومحب�ة الم�ال أص�ل لك�ل من أحب الذھب والغن�ى 

الشرور فھو كمن یقتفي أثر الریح وھذا محال ویسبب لھ ضالل كما ق�ال ربن�ا یس�وع 
یح��س بھ��ا م��ن س��ماع  نس��انی��درك ال��ریح لك��ن اإلأن  لنیقودیم��وس أن��ھ ال یس��تطیع

 ).۸: ۳أین تذھب (یوإلى  صوتھا لكنھ ال یعلم من أین تأتي وال
 " أمامفأضحى ھالكھم  ،ن سقطوا في كارثة ألجل الذھبكثیرو :"  -وجوھھم
  ۱٦كثیرون من محبو الغنى والذھب سقطوا مثل الغني في مثل الغني ولعازر (لو.( 
  رغم أنھ غني یلبس األرجوان وموائد فاخرة كل یوم وتنعم وع�دم إكت�راث بفقی�ر عن�د

لك��ن عن��د الم��وت انقل��ب ب��اب بیت��ھ كان��ت الك��الب أح��ن من��ھ وھ��و یطل��ب مج��رد الفت��ات 
والغن�ي یطل�ب قط�رة م�اء ف�ال تعط�ى ل�ھ  إب�راھیملعازر الفقیر متنعم في حضن  ،الحال

 .  األرضألنھ استوفى خیراتھ على 
 " :"  -إنھ فخ للذین یكرسون حیاتھم لھ، وكل غبي یسقط فیھ
  اعتبر ابن سیراخ الغنى فخ یسقط فیھ ال�ذین یكرس�ون حی�اتھم لھ�ذا الغن�ى لك�ن ال�ذي

 الذین لیس لدیھم حكمة.  غنیاءفي ھذا الفخ ھم األ یسقط
 ۳۹: ۱۰فمن یھلك حیاتھ في ھذا العالم یجدھا (مت.( 
  فالذي یحب العالم ویتمتع بھ ل�ن یج�د راح�ة ف�ي الع�الم اآلخ�ر وم�ن یت�رك الغن�ى وك�ل

 مباھج ھذا العالم سیفرح في العالم اآلخر. 
 لذھب":"طوبى للغني الذي یوجد بال لوم، وال یسعى وراء ا- 
  ان غنی��ا ج��دا لك��ن ك��ان ال��ذي ك�� إب��راھیمط��وب اب��ن س��یراخ الغن��ي ال��ذي ب��ال ل��وم مث��ل

: ۱۳(ت��كیین لیتب��ع الل��ھ ف��ي أرض ال یعرفھات��رك الغن��ى ف��ي أور الكل��دانمعط��اء ج��دا و
۲.( 
 أیوب عمل بالغنى مع الفقراء والمحتاجین بقدر استطاعتھ ولما فقد ك�ل ش�يء  أیضاو

 كان شاكرا لذا أعاد لھ اللھ كل شيء ضعفا. 
 أو  الذي یتبع الذھب یھلك�ھ وأم�ا ال�ذي یتب�ع الل�ھ یج�ري وراءه ال�ذھب وھ�و ال یری�ده

 یستخدمھ في الخیر. 
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 :"  -"من ھو فندعوه مغبوطا؟ إنھ یصنع عجائب وسط شعبھ

لمغبوط یصنع عجائب وسط شعبھ بواسطة عمل اللھ فیھ ل�یس یت�ذكر عم�ل الل�ھ ف�ي ا
الماض��ي ب��ل بعم��ل الل��ھ ف��ي الحاض��ر فإنن��ا ن��رى خط��اة یتوب��ون ولص��وص یص��بحون 

الحكیم ال یعوزه شیئا من الع�الم ب�ل ھ�و فإن  قدیسین ومحبو العالم تركوه وأحبوا اللھ
 یصنع بھ الرب كل یوم عجائب في نفسھ. إذ  غني
 أن  یفتخر بذلك. م�ن ال�ذي اس�تطاعأن  "من الذي یمتحن بھ فیوجد كامال؟ لھ

 وتخب�ر ،یتعدى ولم یتعد؟ وأن یصنع الشر ولم یصنع؟ ستكون خیرات�ھ ثابت�ة
:"  -الجماعة بصفاتھ

الذي یوجد كامال وھو غن�ي ھ�و ال�ذي یعط�ي أخوت�ھ الفق�راء وبالت�الي ال یك�ون للم�ال 
بدل م�ن عم�ل الش�ر باس�تغاللھ  خرینبعمل الخیر لآلحبا في قلبھ بل تركھ واستفاد بھ 

ال��ذاتي واألن��اني ل��ھ ب��ل ھ��و ف��ي ش��ركة م��ع أخوت��ھ ال��ذین ف��ي الع��الم ویحت��اجون لھ��ذا 
 المال. 

 ال تك�ن نھم�ا، وال تق�ل: م�ا أكث�ر الطع�امعظیم؟  إنسانمائدة إلى  "ھل تجلس 
 -":!الذي علیھا

 ض�بط ال�نفس أثن�اء ال�والئم حی�ث توج�د أص�ناف أطعم�ة كثی�رة إل�ى  ینبھنا ابن سیراخ
عن�دما  إبلیسحتى ال یحدث تشتت وعدم انضباط وبالتالي الفرصة تكون متاحة لعمل 

 ال تكون النفس مشغولة عن اللھ. 
  فلھذا كان آباء البریة یوصوا ویعلموا بأن تكون أثناء المائدة قراءة من أحد الرھب�ان

الق�راءة تجع�ل ال�ذھن م�رتبط بالل�ھ وك�ان ال�بعض م�ن الرھب�ان من أقوال اآلباء حی�ث 
الطب�ق ال�ذي یأك�ل من�ھ فق�ط وھ�ذا ی�دل إال  یجعل قلنسوتھ تغطي عینیھ حتى ال یش�اھد

 على الحذر. 
  كانت في عصر یشوع بن سیراخ الوالئم فرصة للتعلیم والمحبة وسماع اآلداب. إذ 
 " أس�وأ م�ن الع�ین؟ ل�ذلك ش�يء خل�ق أي  العین الشریرة شر عظیم.أن  اذكر

": تدمع  -لكل وجھ
ت��أثرت  إن ت��أثرت بالعق��ل أص��بحت حكیم��ة لك��نف��إن  الع��ین ھ��ي مؤش��ر الجس��د كل��ھ

بالحس��یات أص��بحت ش��ریرة تق��دم سلس��لة م��ن الخطای��ا: الش��ھوة الش��ریرة واألفك��ار 
 …  الباطلة الغیر مقدسة والسخط والغضب
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 " ما عن�د قریب�ك  افھم كل ما تنظر، وال تزاحم أحد في طبق. إلى  ال تمد یدك
 وال ،نس�انك، كم�ا یأك�ل اإلأمام�. كل مما یوضع مرأ في كل وعندك، وتر مما

   -تلتھمھ بطریقة نھمة لئال تحتقر":
 نمد أیدینا لنأكل كل ما ننظر إلیھ من طعام. أن  نھانا ابن سیراخ 
 قبلھم. أو  لتناول نصیب أكبر خرینكما نھانا عن التزاحم ومنافسة اآل 
 ھ فقط. أمامیأكل ما وضع أن  الوالئمإلى  الذي یأتي نسانوعلى اإل 
 أحد لنفسھ.  أماممن  یئاوال یأخذ ش 
 خرینیأكل بتمھل ولیس بنھم لئال یحتقر بین اآلأن  علیھ أیضاو  . 
 "  ك��ن أول م��ن یتوق��ف ع��ن األك��ل مراع��اة ل��ألدب، وال تك��ن نھم��ا ل��ئال تس��بب

 -":جرما 
 ف�ي الولیم�ة یك�ون أول م�ن  نس�اناإلأن  من اآلداب التي تكلم عنھ�ا اب�ن س�یراخ أیضا

 ینھي األكل مراعاة لألدب. 
 إل�ى  فیس�يء خ�رینویتص�ادم م�ع اآل االش�مئزازنھم�ا بطریق�ة تثی�ر  نسانوال یكون اإل

 الداعي للولیمة ویعتبر جرما. 
 المائدة بین كثیرینإلى  "وإذا جلست، :"  -فال تمد یدك قبلھم

یك�ون الم�دعو للولیم�ة آخ�ر أن  في آداب المائدة من الناحی�ة الروحی�ة وض�بط ال�نفس
ال�نھم فھ�و ب�ال ض�ابط ف�ي ك�ل ش�يء أم�ا  من یمد یده للطعام وأول من یرفع یده عنھ،

 وخصوصا األكل. 
 " یق���وم مبك���را ب���روح  ،الرق���اد الص���حي یتوق���ف عل���ى االعت���دال ف���ي الطع���ام

 -النھم فیصاحبھ القلق بسبب األرق والتقیؤ والمغص":أما  صالحة.
 ال�نھم فیص�اب ب�أرق م�ن ثق�ل معدت�ھ وأحیان�ا یص�ل أم�ا  االعتدال في األكل یعطي نوما

 إلى القئ وقبلھ المغص. 
  وض��عھا الل��ھ عن��د اإلحس��اس بالش��بع وھ��ي توق��ف اإلحس��اس بل��ذة  إش��ارةلك��ن ھن��اك

طعام�ھ لك�ن ال�ذي یزی�د یص�یبھ م�ا س�بق وقلن�ا م�ن مغ�ص  نس�انالطعام لكي ینھ�ي اإل
 وقئ وأرق في النوم. 

 "  أتخمت بالطعام، فقم في وسط الوجبة وتوقف عن األكل":إذا- 
 بملئ معدت�ھ توق�ف ف�ورا م�ن أو  باإلكثار نسانأحس اإلإذا  یعطي ابن سیراخ نصیحة

 الطعام. 
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 یأك�ل ب�نھم ث�م یتقی�أ حت�ى كانت في األی�ام القدیم�ة ی�دعى الش�خص ألكث�ر م�ن ولیم�ة و
وطبع�ا ال یس�تفید م�ن طع�ام ب�ل یرھ�ق نفس�ھ أكث�ر  أیضاغیرھا ویعمل ذلك إلى  یذھب

 باألكل. 
 " أق��والي ھام��ة. ف��ي جمی��ع أن  اس��مع ل��ي ی��ا بن��ي وال تس��تخف ب��ي، فس��تدرك

 -كن مستعد فال یلحق بك مرض": كأعمال
أن  أھمیتھ�ا حی�ث یج�بع�دم االس�تخفاف بنص�ائحھ ألن�ھ س�یدرك إل�ى  نبھ ابن س�یراخ

  یكون مستعد فال یصیبھ مرض ما.
 " :"  -السخي في تقدیم طعامھ تطوبھ الشفاه وشھادتھم لسموه موثوق بھا

السخي في تقدیم الطعام تطوبھ الن�اس وتش�ھد لس�مو روح�ھ ویك�ون موث�وق  نساناإل
 فیھ بسبب عمل الرحمة ھذا. 

 من كان بخیال بالطعام، تتذمر علیھ المدینة"، :"  -وشھادتھم لبخلھ صحیحة
م��ن یك��ون بخ��یال ف��ي تق��دیم الطع��ام وھ��و عنص��ر أساس��ي للحی��اة یجع��ل أھ��ل مدینت��ھ 

 متذمرین علیھ بسبب بخلھ وتكون شھادتھم علیھ صحیحة. 
 " األت�ونأن  فقد أھلكت الخم�ر كثی�رین. كم�ا ،ال تثبت شھامتك بشرب الخمر 

الخم���ر القل���وب ف���ي قت���ال  ص���البة الف���والذفي إص���الحھ،ھكذا تم���تحنم���تحن ی
 -المتكبرین":

 الرجولة شرب الخمر كما یدعي البعض. أو  لیس من الشھامة 
 ما بداخلھ في عقل�ھ  نسانفي حالة السكر یقول اإل أیضاالخمر أھلكت كثیرین وأن  بل

اإلحس�اس ب�القوة وتق�وم إل�ى  الباطن فیُعرف تفكیره وقلبھ الداخلي وق�د ی�ؤدي الخم�ر
 بسببھ معارك بین األشخاص. 

  " أیة حی�اة لم�ن ل�یس ل�ھ  ،اعتدلت في شربھاإذا  نسانالخمر تشبھ حیاة اإل
فھ�ي خلق�ت لت�بھج الن�اس. الخم�ر ابتھ�اج القل�ب وس�رور ال�نفس لم�ن  خمر؟

 -في وقت مناسب وباعتدال": یشرب منھا
الف�رح والس�رور الروح�ي كم�ا ف�ي الخمر في شرابھ باعتدال رم�ز أن  أكد ابن سیراخ

) لھذا عدم وج�ود الخم�ر عالم�ة عل�ى ع�دم الف�رح مثلم�ا ۱٥: ۱۰٤، مز۱۳: ۹(قض
 ).۳: ۲حدث في عرس قانا الجلیل (یو
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 " .اإلفراط من شرب الخمر مرارة لل�نفس، ویجل�ب اإلث�ارة والزل�ة والس�قوط 
:"    -السكر یھیج غضب الغبي ألذیتھ ویقلل قوتھ، ویضیف جراحاتھ

الس��كر واإلف��راط ف��ي ش��رب الخم��ر ھ��و م��رارة لل��نفس ألن��ھ یعم��ل عل��ى إث��ارة الغض��ب 
في حالة ھیاج قد یؤدي ذلك إلى أذیتھ  نسانویسقط بسببھ بل یجعل اإل نسانویزل اإل

 لنفسھ وتضعف قوتھ وتُجرح النفس بالخطایا. 
  في مجلس الخمر ال توبخ قریب�ك، وال تحتق�ره ف�ي لھ�وه. وال تنط�ق بكلم�ة "

":  ضده، ةإھان  -وال تحزنھ بمطالب تطلبھا منھ
 طل�ب أو  إھانت�ھأو  االحتق�ار بم�ن ھ�و س�كرانأو  في حالة السكر یفضل ع�دم الت�وبیخ

شيء منھ ألن ذلك یؤول إلى غضب وعداوة ومحن كثیرة فنوح الذي تمجد بالطوفان 
 ).۲۱: ۹أزلھ الخمر (تك

 دم ربن��ا إل��ى  ی��ث یتح��وللك��ن الل��ھ جعل��ھ لن��ا وس��یلة لخالص��نا ف��ي س��ر االفخارس��تیا ح
 ).۲۸ -۲٦: ۲٦یسوع بعمل الروح القدس ألجل غفران خطایانا (مت
     
 اإلصحاح الثاني والثالثون

 ؟ ال تتكبر ھل أقاموك رئیسا للولیمة
 " اھ��تم بھ��م  ،؟ ال تتكب��ر. ب��ل ك��ن كواح��د م��نھم ھ��ل أق��اموك رئیس��ا للولیم��ة

 -وعندئذ اجلس":
  غنی�اءتقام ولیمة كل یوم عند أحد األأن  إسرائیل جمیل ھوكانت الوالئم لھا نظام في 

 علم عنده. أو  والحكماء وكان یرفع عالمة
  .وكانت تتناقش فیھا األمور الدینیة والعقائدیة وغیرھا 
 لكن ابن سیراخ یحذرنا ویدخل الجانب الروحي فیھا بالتالي :- 

ویكرموننا ویجعلونا رؤساء س�واء عل�ى  اآلخروناالتضاع عندما یبجلنا إلى  دعانا -
وضع فال نتكبر بل نكون كأحد المدعوین ب�ل خ�دام لھ�م وبع�د ذل�ك أي  فيأو  ولیمة

 نھتم بأنفسنا. 
ھك�ذا ص�ار  ،ویجع�ل نفس�ھ آخ�ر الك�ل یكرم�ھ الل�ھ خ�رینھكذا كان ك�ل م�ن یخ�دم اآل -

ل لألسباط وجعل نفسھ آخر الكل وص�موئی األرضموسى ویشوع الذي جعل تقسیم 
 وكل رجال اللھ األمناء. 

 لك�ي تف�رح لحس�ابھم، وتن�ال  ،المائ�دةإل�ى  "بعد القی�ام بك�ل واجبات�ك، اجل�س
 -لحسن قیادتك": إكلیال
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۱۸٤ 
 

ینصح ابن سیراخ الداعي للولیمة بعد قیامھ بواجب�ھ وإك�رام ض�یوفھ ب�أن یجل�س إل�ى 
المائ��دة ویف��رح ألج��ل ف��رح مدعوی��ھ فیأخ��ذ إكل��یال لحس��ن ض��یافتھ خصوص��ا ل��و دع��ى 

 المھمشین والفقراء وغیرھم یكون لھ أجر سماوي. 
 " وال تعط���ل ،تكل���م أیھ���ا الش���یخ، فإن���ك أھ���ل ل���ذلك، تعم���ل بمعرف���ة دقیق���ة 

 -":الموسیقى
ھنا الوالئم بھا كلمة للشیوخ الحكم�اء م�ع الموس�یقى دلی�ل عل�ى مس�توى رق�ي ع�الي 
في الحكمة خصوصا أنھ�ا روحی�ة وف�ي نف�س الوق�ت ال تك�ون الكلم�ات مطول�ة تض�یع 

 الھدوء أثناءه. أو  وقت الولیمة دون األكل
 " :"  -ال تطلق كالمك في حفل، وال تأت بالحكمة في غیر وقتھا
  .االحتفاالت تضیع بھجتھا بكثرة الكالم 
  .بل عندما نُسأل فحینئذ تكون الحكمة في وقتھا 
  الخنازیر لئال تلتفت فتمزقنا.  أماملكن ال نضع الآللئ 
 :"حفل موسیقي في مائدة خمر، كفص من یاقوت في حلي من ذھب"- 

م�ن المحب�ة  یدخل بنا ابن سیراخ داخل والئم الیھود في ذلك العصر التي یسودھا جو
والفرح حیث الموسیقى مع الخمر باعتدال مثل فص من حجر الی�اقوت (األحم�ر) ف�ي 
حلي من ذھ�ب (األص�فر) فھ�و منظ�ر متج�انس األل�وان القیم�ة ھك�ذا المجل�س البھ�یج 

 والمفرح وكلمات الحكمة البسیطة فیھا. 
  كف�ص م�ن زم�رد ف�ي مص�وغ م�ن ذھ�ب "لحن موسیقي على خمر لذیذة ،  .

 -":ا ُسئلت مرار إن مرتین باألكثر ،شاب متى دعتك الحاجة تكلم یا
  یھ��تم اب��ن س��یراخ بج��و الولیم��ة المف��رح الوق��ور مث��ل ف��ص زم��رد ف��ي قط��ع ذھبی��ة

 مصوغة. 
 اثن�ین فق�ط حت�ى أو  ُس�ئل یج�اوب م�رةإذا  عند اللزومإال  لكن یحذر الشباب من الكالم

أو  الع�الي ف�ي الك�الم ال یضیع جو الفرح والھ�دوء والحكم�ة بس�بب الش�باب وص�وتھم
 المزاح. 

 " وك�ن كم�ن یع�رف لكن�ھ یمس�ك ،كن مقتضبا وعبر عن الكثیر بكلمات قلیلة 
:"  -لسانھ

  یؤكد ابن س�یراخ عل�ى قل�ة الك�الم والتعبی�ر ع�ن م�ا نری�ده بأق�ل الكلم�ات حت�ى ل�و كن�ا
 نعرف. 

  .فال نكون معلمین كثیرین لئال نالم ألننا كثیرا ما نتعثر 
  .والمتعلم جیدا مآلن یعرف التوقیت الذي یتكلم فیھ 

https://coptic-treasures.com/



۱۸٥ 
 

  ل�م یك�ن أي  ،سنة من والدتھ رغ�م كون�ھ الكلم�ة المتجس�د ۳۰ربنا یسوع لم یعلم قبل
 متھورا في التعلیم بل كمن لھ قوة ولیس كالكتبة والفریسیین. 

 " ال تس�اوي نفس�ك بھ�م، وإن تكل�م غی�رك قل�ل كالم�ك.  ،في جماعة العظم�اء
": نسانوالنعم تتقدم اإل ،قبل الرعدیضيء  البرق  -المتواضع

 ش��یوخ حكم��اء ال ن��تكلم أو  علمن��ا اآلب��اء عن��دما نجل��س ب��ین م��ن ھ��م أكب��ر من��ا وأعظ��م
اتض��اعا لم��ن ھ��م أكب��ر من��ا علم��ا وحكم��ة وال نس��اوي أنفس��نا بھ��م ألن الحكم��ة تب��رر 

 صاحبھا. 
 �أي  ل الرع�دودائما صاحب الحكمة ھو المتواضع فالضوء الذي یظھر ف�ي الس�ماء قب

الصوت رغم أنھ نتیجة احتكاك شحنات من السحب ببعضھا لكن ال یظھر ھذا أوال بل 
یظھ���ر الض���وء أوال ھك���ذا م���ع المتواض���ع خزان���ة للبرك���ات ولالھ���وت وتع���الیم الل���ھ 

 المقدسة. 
 بیت���ك وال إل���ى  "ث���م لنت���رك الموض���ع ف���ي وق���ت مناس���ب وال نتباط���أ. اس���رع

 -تتكاسل":
التأخر والتباطؤ في الولیمة حرصا على سالمة بیوتنا حت�ى ال ن میحذرنا ابن سیراخ 

م�ن ب�داخل أو  نكون متكاس�لین م�ع بیتن�ا ومھتم�ین بم�ن ھ�م ف�ي الخ�ارج لك�ن ال�داخل
األسرة ھم أھم، ھم أورشلیم والیھودی�ة الت�ي تنتش�ر ف�یھم الك�رازة أوال قب�ل الس�امرة 

 ).۸: ۱(أع األرضوأقاصي 
 "  ،ولك��ن ال تخط��ئ بك��الم الكبری��اء. وب��ارك ھن��اك تُس��ر وتض��ع م��ا یب��دو ل��ك

": ،على ھذه كلھا خالقك  -الذي یشبعك بخیراتھ
السرور ھو ینبع من الداخل فداخل األسرة ھو السرور الحقیق�ي حی�ث القل�ب المنف�تح 

 نس�انبطالقة على أھل بیتھ بالمحبة لكن حذرنا ابن سیراخ من الكبریاء لك�ن عل�ى اإل
ضمنھ الطع�ام حت�ى یص�یر مش�بع ل�یس للجس�د  یصلي ویبارك على كل شيء ومنأن 

 بل للنفس والروح طالما بركة الرب تحل علیھ. 
 م�ن یطل�ب ، والمبك�رون إلی�ھ ین�الون رض�اه "من یخاف الرب یقبل التعل�یم . 

": ،الشریعة یمتلئ بھا  -وأما المرائي فیتعثر فیھا
 التعلیم حت�ى إلى  جھاد وتبكیرإلى  ھدف التعلیم الروحي مخافة الرب وتحتاج المخافة

ك�ان ف�ي الق�دیم تجتم�ع الكنیس�ة ص�باحا لص�الة ب�اكر ورف�ع  ،رضا ال�رب نسانینال اإل
بخور باكر یعقبھا كلمة تعلیم فكان كل المؤمنین یبكرون للتعلیم حیث یق�ود روح الل�ھ 

 المتكلم لكي یسمع المؤمنون كالم نافع لحیاتھم طوال الیوم. 
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 حبوه وھو وصایا اللھ لكن لمن یحبوا الظلمة صعب كثیرا ما یكون النور جمیال لمن ی
ومعثر ألنھم أحبوا الظلمة أكثر م�ن الن�ور وھ�ؤالء م�راؤون یحفظ�ون ك�الم الل�ھ دون 

 تنفیذ. 
 "  ب��ارة. أعم��االال��ذین یخ��افون ال��رب، یكش��فون الحك��م، وك��النور یض��یئون 

": ،الخاطئ یرفض اإلصالح نساناإل  -ویجد حججا توافق مبتغاه
ھناك طریقان طریق مخاف�ة ال�رب والن�ور واكتش�اف عم�ل الل�ھ ف�ي وص�ایاه وبالت�الي 

التوبة وتبری�رات أي  بارة واآلخر ھو طریق الظلمة والخطیة ورفض اإلصالح أعمال
 كثیرة للھروب من الواقع. 

 " الغریب والمتكب�ر ف�ال یرتعب�ان ف�ي، أما صاحب المشورة ال یتجاھل التفكیر 
 -بغیر مشورة وال تندم على عملك":خوف. ال تعمل شیئا 

  یق��دم لن��ا اب��ن س��یراخ نص��یحة غالی��ة ج��دا ھ��و أنن��ا بش��ر ول��ذلك نحت��اج إل��ى مش��ورة
 في كل فعل ألننا لیس آلھة ألن اللھ وحده ھو الذي ال یستشیر أحد.  خریناآل
 متواضعا.  أیضایطیعھا ویكون أن  والمشورة الذي یأخذھا یجب 
  أو  بس��بب ع��دم أخ���ذ المش��ورة س���واء مش��ورة الل���ھكثی��را م��ا نخط���ئ لع��دم التمیی���ز

 .  خریناآل
 وف��ي س��ؤال  ،تنفی��ذ الوص��ایا ھ��و مش��ورة م��ن الل��ھ والص��الة نطل��ب فیھ��ا مش��ورة الل��ھ

 ).۲۹: ٥یطاع اللھ أكثر من الناس (أعأن  نستفید من خبراتھم لكن ینبغي خریناآل
 " ث�ق  تعث�ر ف�ي أرض حجری�ة. ال تال تسر ف�ي طری�ق ممل�وءة بالعقب�ات، وال

 -": طریق غیر مفحوصة بمبالغة في
دون ج�دوى  نس�انیحذرنا ابن س�یراخ م�ن الط�رق الممل�وءة ب�العثرات ألنھ�ا تتع�ب اإل

ال تثق بالزیادة في طریق لم یختبره أح�د م�ن  أیضاوقد تكون جارحة لھ مثل الحجر و
 قبل خصوصا اآلباء. 

 "  حف��ظ ذل��كف��إن  ك س��لم نفس��ك لل��رب،أعمال��احت��رز م��ن أوالدك. ف��ي جمی��ع 
:"  -للوصایا

  یوص��ینا اب��ن س��یراخ بالح��ذر حت��ى م��ن أوالدن��ا ألن العث��رات ت��أتي حی��ث ال نتوق��ع م��ن
 القریب قبل البعید. 

 سلمنا فصرنا نحمل".بولساللھ لھذا قال معلمنا إلى  یسلم نفسھ نسانلكن دائما اإل" 
  ال نعمل شيء إلرضاء الناس بل اللھ وح�ده لھ�ذا ق�ال معلمن�ا ب�ولس: "فل�و  أیضالكن

 ).۱۰: ۱كنت بعد أرضي الناس، لم أكن عبدا للمسیح" (غل
  .والطریق للحذر وتسلیم النفس للھ ھو حفظ الوصایا بالتنفیذ العملي 
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 وال�ذي یتك�ل عل�ى ال�رب ال تلحق�ھ ،"من یثق في الشریعة ینتبھ إل�ى الوص�ایا 
:"  -خسارة

 نس�انالطریق إلى الخالص ھو خالل اللھ واالتكال علیھ والعمل بوصایاه فال تكون لإل 
 خسارة. 

 ترجع بعد فترة لكن الروحیة تحتاج إلى جھاد عظیم. أن  فالخسارة المادیة یمكن 
 یعطي الفقیر حت�ى ی�ذیب الفواص�ل ب�ین البش�ر الت�ي ص�نعتھا أن  الغني علیھ نسانواإل

 فقراء.  آخرینو أغنیاءالحیاة العالمیة من حب للذات وأنانیة فأصبح ھناك 
     
 اإلصحاح الثالث والثالثون

 ال یلحق شر بمن یخاف الرب

 " بل ینجیھ في التجربة مرة ومرات ،ال یلحق شر بمن یخاف الرب :"- 
o  تع�رض لتج�ارب م�ن ع�دو الخی�ر ینجی�ھ  إن خائف الرب المتقي لھ فھ�وھنا یتكلم عن

 الرب مرة ومرات. 
o  یكون خائف الرب مثل الطیر یرفع أجنحة فال تصیبھ سھام العدو فیكون مث�ل النس�ور

 التي ترفع أجنحتھا في الجو وتحلق عالیة. 
o  والنجاة من التجارب بل�بس أس�لحة ال�روح م�ن خ�وذة الخ�الص وس�یف ال�روح ودرع

 إبل��یسلننج��و م��ن س��ھام  ح��اذین أرجلن��ا بح��ذاء إنجی��ل الس��المو یم��انالب��ر، وت��رس اإل
 ).۱۷ -۱٤: ٦المملوءة نارا (أف

 " فیش��بھ قارب��ا ف���ي ،ال��ذي ی��دعي حفظھ��ا، أم��ا الحك��یم ال ی��بغض الش��ریعة 
:"  -العاصفة

ك�ان غی�ر م�بغض ف�إن  إل�ى الس�ماء األرضم�ن  نس�انالحیاة مثل قارب یذھب فیھا اإل
الذي یتظاھر بذلك فھو مثل ق�ارب ف�ي أما  قاربھ بسالمأو  تتحرك سفینتھ لوصایا اللھ

 التي تعطلھ عن الوصول.  إبلیسعاصفة والعاصفة ھي حروب 
 "والش�ریعة عن�ده ج�دیرة بالثق�ة، ألنھ�ا إع�الن ،رجل الفھم یثق ف�ي الش�ریعة 

 -إلھي":
ف�ي خ�الص الع�الم  األبدیة ألنھا تعلن ل�ھ عم�ل الل�ھإلى  بكالم اللھ یوصلھ نسانثقة اإل

 لكل شخص ینھل من وصایا اللھ كل یوم. أي  وعمل اللھ وإرادتھ لھ
 
 
 " واستجمع علمك وجاوب": ،فیسمع اللھ ،ما تقولھ ئھی- 
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الصالة ھي تھیئة لتسمع صوت اللھ وھي اس�تعداد لل�دخول  أنھنا ینبھنا ابن سیراخ 
 وأجناده.  إبلیسفي حرب ضد 

 " مث��ل عجل��ة عرب���ة، وأفك��اره مث��ل مح��ور ال��دوار. الص���دیق  حم��ققل��ب األ
": ،كخیل جموح المستھزئ    -یصھل تحت كل من یركبھ

o بعجلة عربة تدور بسرعة دون توقف وشبھھ ھو بخیل  حمقشبھ ابن سیراخ فكر األ
 یصھل بغضب تحت كل من یركبھ. 

o یس�تطیعیص�ل إل�ى ش�يء وھ�و غض�وب ال أن  المرتبك في فكره ال یس�تطیع نسانفاإل 
یحم��ل ص��لیب الجھ��اد حی��ث یعتب��ره ص��عبا علی��ھ مث��ل حص��ان یص��ھل عل��ى ك��ل م��ن أن 

 یكون بال صلیب وبالتالي ال یكون في راحة كما یفتكر. أن  یركبھ یرید
 " ؟ ونور أیام السنة كلھ من الشمس": لماذا یكون یوم أفضل من یوم- 
o ح��ول الش��مس لك��ن ف��ي أح��داث  األرضس��اعة خ��الل دوران  ۲٤ك��ل ی��وم أن  ص��حیح

 األیام یختلف یوم عن یوم. 
o  .فمیزت الكنیسة یوم األحد ألنھ یوم الرب وجعلت لھ قراءات معینة 
o ) عید).  ۱٤ومیزت الكنیسة األیام في األعیاد السیدیة الكبرى والصغرى 
o  عی��د  ۲۱عی��د للم��الك میخائی��ل وی��وم  ۱۲ومی��زت الكنیس��ة ف��ي ك��ل ش��ھر قبط��ي ی��وم

 من الشھر القبطي تذكار البشارة والمیالد والقیامة.  ۲۹لوالدة اإللھ ویوم 
 " :"  -علم الرب ھو الذي میز بینھا، فقد نوع الفصول واألعیاد
o د لالحتفال بھا. فصول وحدد أعیاإلى  قسم السنةإذ  بمعرفة الرب میز بین األیام أي 
o  مث���ل األعی���اد الكبی���رة عن���د الیھ���ود مث���ل الفص���ح والحص���اد والمظ���ال فھ���ذه مواس���م

 العبرانیین. 
o  باإلض��افة إل��ى ی��وم الكف��ارة العظ��یم حی��ث یخ��دم رئ��یس الكھن��ة فی��ھ لرف��ع الخطی��ة ع��ن

 إلى یوم الفداء یوم الجمعة العظیمة وغیره.  إشارةالشعب كلھ 
 "  ،وبعض األیام جعلھا عادیةبعض األیام رفعھا وقدسھا :"- 
o  میز أیام وجعلھا مقدسة مثل یوم األحد في العھد الجدید والسبت في العھد القدیم. إذ 
o ۱۲لدینا كما قلن�ا س�ابقا ع�ن ی�وم أما  بدایة الشھر عند الیھود عید وھو عید األبواق 

 . ۲۹و  ۲۱و 
o ظ��ال وف��ي جع��ل ت��ذكارات س��نویة رئیس��یة عن��د الیھ��ود مث��ل الفص��ح والحص��اد والم

 المسیحیة المیالد والغطاس والقیامة. 
 "  خل��ق آدم. می��ز ال��رب بی��نھم بس��عة األرضوالبش��ر كلھ��م م��ن ت��راب، فم��ن ، 

": حكمتھ    -وغیر طرقھم
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o خلقھم اللھ من آدم وآدم من التراب. إذ  نوالبشر كلھم متساوأن  بین ابن سیراخ 
o  لكن میز بین كل واحد واآلخر بمواھب مختلفة حتى یعیش الكل معا في تناغم ویكم�ل

 بعضھم البعض. 
 "  فم��ن األی��ام م��ا باركھ��ا ورفعھ��ا، وم��ن األی��ام م��ا قدس��ھا وقربھ��ا إلی��ھ، وم��ن

": األیام ما  -لعنھا وأذلھا وخلعھا من مقامھا
o نساناإلإلى  اللھ دائما یبارك لكن منذ دخول الخطیة دخلت اللعنة والموت  . 
o  وأخرجت شوكا وحسكا وحواء تلد بالوجع البنین.  نسانبسبب شر اإل األرضفلعنت 
o  وعندما أخطأ البشر في عھد نوح أغرقھم اللھ بالطوفان وعمل عھد بقوس ق�زح م�ع

 .  نساناإل
o  سنة.  ۷۰وعندما أخطأ بنو إسرائیل إلى اللھ وعبدوا األوثان سباھم 
 " ك�الطین ف�ي ی�د الخ�زاف. ك�ذلك الن�اس  حةكل طرقھ حس�ب مس�رتھ الص�ال ،

": في ید  -صانعھم، وھو یجازیھم بحسب حكمتھ
اللھ في حكمة بالغ�ة یص�نعنا كاآلنی�ة الفخاری�ة الم�أخوذة م�ن الط�ین فمنھ�ا م�ن یك�ون 

 ).۲۱: ۹للكرامة ومنھا ما یكون للھوان حسب سلوك كل واحد (رو
 "  الطریق��ة الخ��اطئ یقاب��ل الخی��ر یقاب��ل الش��ر والحی��اة تقاب��ل الم��وت، وب��نفس

العل��ي، فھ��ي تب��دو اثن��ین اثن��ین، الواح��د  أعم��الھك��ذا تأم��ل ف��ي جمی��ع  النق��ي.
:"  -مقابل اآلخر

o  فش�اھدھا ثنائی�ات الخی�ر مقاب�ل  األرضتحدث ابن س�یراخ ف�ي تأم�ل للمخلوق�ات عل�ى
 الشر. 

o  .الخاطئ مقابل النقي والشر مقابل الخیر والموت مقابل الحیاة 
o  لك��ن ف��ي نھای��ة الزم��ان س��یغلب الخی��ر الش��ر والحی��اة الم��وت والنق��ي ھ��و ال��ذي یبق��ى

 للحیاة األبدیة. 
o  وربنا یسوع عمل وعلم كیف یخرج النور من الظلمة والفداء من عقوب�ة الع�ار وھ�ي

 الصلب. 
 " أنا كنت آخ�ر م�ن اس�تفاق لیل�تقط ف�ي الك�روم وراء القط�افین. ببرك�ة ال�رب 

 -ومألت معصرتي كمن قطف العنب": ،المناسبفي الوقت   وصلت
o  فقیر یلتقط وراء الحصادین للكروم مثل راعوث.  إنساناعتبر ابن سیراخ نفسھ 
o  الزواج ببوعز صاحب الحقل ھكذا جاء ابن إلى  ھاإیمانلكن كما وصلت راعوث خالل

سیراخ في الوقت المناسب ومأل معصرتھ من قطف العنب واستغنى بھ ھك�ذا ك�ل م�ن 
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ع یص��ل ومع��ھ برك��ة یجھ��د نفس��ھ ف��ي الحص��ول عل��ى عنق��ود العن��ب الفری��د ربن��ا یس��و
 ونعمة ربنا یسوع.  هكبیرة ثمرة جھاد

 " ب��ل لجمی��ع ال��ذین یلتمس��ون  تعب��ي ل��م یك��ن ل��ي وح��ديأن  الحظ��وا جی��دا ،
": يإل واصغوا ،اسمعوني یا قادة الشعب التعلیم.  -یا رؤساء الجماعة

جمی�ع أي  لنفسھ فقط فلم یكن أنانی�ا ب�ل ألج�ل الجمی�عتعبھ لیس أن  یدعو ابن سیراخ
ودع�ى اب�ن س�یراخ الق�ادة والرؤس�اء لك�ي ینھل�وا م�ن  ،الذین یلتمسون تعلیم التق�وى

 تعالیمھ حتى یكونوا أكثر حكمة. 
 " ص�دیقك، وال تع�ِط أو  أخاكأو  امرأتكأو  ال توِل على نفسك في حیاتك ابنك

فتتض�رع م�ن أجلھ�ا. م�ا حیی�ت وم�ا دام فی�ك ممتلكاتك آلخر، لئال تغیر فكرك 
 تنظر أن�تأن  یطلب أبناؤك منك، خیر منأن  أحد یأخذ مكانك.  نفس، ال تدع

 -أیدي أبنائك":إلى 
o  .یعطي ابن سیراخ فكرا ینطبق على الحیاة الجسدیة 
o أو  زوج�ةأو  بواسطة أحد مھما كانت درجة قرابتھ س�واء اب�ن نسانھو عدم قیادة اإل

 الشخص ویكون الشخص سلبي متردد. إلى  ألنھ قد یسيءصدیق أو  أخ
o میراثھ في حیاتھ بحیث یتم  نسانیكتب اإلأن  بالنسبة للمیراث فضل ابن سیراخ أیضا

توزیعھ في مماتھ لكن ف�ي حیات�ھ ال یعط�ي ممتلكات�ھ ألح�د حت�ى ل�و أق�رب الن�اس ل�ئال 
 یحتاج فال یعطیھ حتى أقرب الناس إلیھ. 

o اننا في فكر ابن سیراخ لكي یطلب الصغار من األب وال یحدث أما عدم إعطاء أحد مك
 أعطى مكانھ ألبنائھ فیطلب ھو منھم. إذا  العكس

 "  ك، وال تشوه سمعتك. ف�ي الی�وم ال�ذي فی�ھ ت�تمم أعمالكن متمیزا في جمیع
 -حیاتك، وفي وقت مماتك قسم میراثك": أیام

o یجی�د م�ا یعمل�ھ حت�ى ال أن  ھأعمال�متمی�زا ف�ي  نس�انیكون اإلأن  ینصحنا ابن سیراخ
 تتشوه سمعتھ. 

o  .ویقسم میراثھ قبل موتھ مباشرة حتى ال یكون خالف بسببھ 
 " العنف والعصا والحمل للحمار، والخبز والتأدیب والعمل للعبد. شغل عب�دك                    

 -": فتجد راحة، أطلق یدیھ یلتمس الحریة
o  .یتكلم ابن سیراخ عن العمل ومعاملة العبید وحتى الحیوانات 
o  .فیستخدم العنف والعصا وحمل االحتیاجات للحمار 
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o یعطي العبد حقھ في األكل لیحیا م�ع التأدی�ب ل�ئال أي  والخبز مع التأدیب والعمل للعبد
یتھاون في عملھ والعم�ل للعب�د ھ�و یش�غل قوت�ھ وطاقت�ھ وفك�ره ل�ئال یك�ون ف�ي ف�راغ 

 لكن یترك لھ بعض من الحریة. و
 " ،البطالة تعلم شرورا كثیرةفإن  ارغمھ على العمل، لئال یبقى بطاال :"- 

فیمن�ع عن�ھ ش�رورا  نس�انیرى ابن سیراخ العمل یشغل الوقت والفكر وك�ل طاق�ات اإل
كثی��رة م��ن ح��روب الفك��ر والف��راغ وغی��ره ل��ذلك ك��ان وم��ازال الرھب��ان بجان��ب عملھ��م 

یعملوا وكان العمل في الغالب ف�ي أی�ام أن  الروحي من صلوات وغیره من الضروري
السالل وبیعھا، فمن المال الذي للعمل یأكل ویعط�ي أي  الرھبنة األولى عمل الضفیرة

 ن عمالین روحیا ومسئولین جسدیا عن أنفسھم. الفقراء فأصبح الرھبا
 "  قل رجلیھ بالقیود. وال تتص�رف فثلم یطع فإن  ، ألزمھ بالعمل كما یلیق بھ

ك�ان ل�ك عب�د فل�یكن  إن . ، وال تصنع شیئا ب�دون حك�م جسدأي  متعالیا تجاه
عامل�ھ ك�أخ، فإن�ك تحت�اج إلی�ھ فك�ان ل�ك عب�د  إن فإنك تقتنیھ ب�دمك. ، كنفسك

طریق تذھب لتبح�ث أي  أسأت إلیھ ففر ھاربا، ففي إن  . نفسكإلى  احتیاجك
": عنھ  -؟

o تقییده بقیود حدیدیة. إلى  اضطر السید إن یتكلم عن إلزام العبد بالعمل حتى 
o ویمك�ن یض�اف  أي إنس�ان جس�دأي  لكن م�ع ھ�ذا ح�ذر اب�ن س�یراخ م�ن التع�الي عل�ى

 إلیھا الحیوان كعطیة من اللھ لخدمتنا. 
o  حكمة وتعقل. أي  ال نفعل شیئا بانفعال دون حكمأن  سیراخوأنذر ابن 
o  .وعلَّى من العبید واعتبر العبد مساوي للسید 
o ابنھ !!أي  یكون العبد عنده غالیا مساوي لھ وكأنھ من دمھأن  وعلى السید 
o أكد على معاملة العبید كأخوة ألن السید یحتاج إلیھ كنفسھ.  أیضاو 
o ی�ذھب لیبح�ث أن  العب�د فف�ر العب�د ھارب�ا عل�ى الس�ید إل�ى الس�یداء أسأن  وإن صادف

 ).۱٥عنھ حتى یجده مثل الخروف الضال (لو 
o  وھنا رغم أنھ في البدایة كان ابن سیراخ في شيء من الح�زم عل�ى العبی�د لكن�ھ علَّ�ى

 ي. أمممن شأنھم جدا واعتبر الكل أخوة وكل البشر أخوة دون تمییز بین یھودي و
     

 
 
 

 الرابع والثالثوناإلصحاح 
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 العدیم الفھم لھ آمال غیر مجدیة وكاذبة نساناإل

 " العدیم الفھم لھ آمال غیر مجدی�ة وكاذب�ة، واألح�الم تعط�ي ع�دیمي نساناإل 
 -": الفھم أجنحة

 الل�ھ ع�ن ح�روب إل�ى  كثیرا ما حذرنا اآلب�اء مث�ل ق. یوحن�ا ال�درجي ف�ي كتاب�ھ الس�لم
خالل األحالم وكانت منتشرة في عھد مملك�ة إس�رائیل ویھ�وذا األح�الم الكاذب�ة  إبلیس

 البعل وغیرھم.  نبیاءأل
  لكن ھذا ال یمنع من وجود األح�الم كرس�الة مث�ل أح�الم یوس�ف الص�دیق خ�الل حیات�ھ

حل�م  أیض�او ،في طفولتھ وتفسیر حلم رئیس الخبازین والس�اقي لفرع�ون ث�م فرع�ون
وحل�م الق�دیس یوس�ف  ،الب�ان ف�ي بی�ت إی�لإل�ى  یعق�وب بالس�لم الس�مائي وھ�و ھ�ارب

 النجار وغیرھم مثل دانیال وتفسیره لألحالم. 
 " األحالم مثل القابض على الظالل، والساعي وراء الریحإلى  الملتفت :"-  

ظ وال الری�اح ألنھ�ا ت�ذھب مج�رد االس�تیقاأو  الذي یھتم باألحالم ھو كمن یمسك الظ�ل
 أثر في الحیاة العملیة وھنا تحذیر من ابن سیراخ. أي  یكون لھا

 "  أمامرؤیا األحالم ھي ھذا مقابل ذاك، وشبھ الوجھ :"    -الوجھ
ینظ��ر وجھ��ھ ف��ي م��رآة حی��ث تك��ون  إنس��انش��بھ اب��ن س��یراخ األح��الم وال��رؤى مث��ل 

 ورغباتھ وأفكاره.  نسانانعكاس ألحداث في یوم اإل
 "  شيء نجس؟ وماذا یكون حق من شيء باطلماذا یتطھر من :"  -؟

یطھر نفسھ الداخلیة حت�ى یعم�ل الل�ھ مع�ھ أن  ینبغي نساناإلأن  ھنا یؤكد ابن سیراخ
غی��ر ط�اھر ویمش��ي ف�ي الباط��ل ف��ال  نس�انك��ان اإلف�إن  غی��رهأو  بوض�وح ف��ي أحالم�ھ

 یتوقع غیر ذلك في أحالمھ. 
 "  الم��رأة ف��ي آالم المخ��اضالعراف��ة والف��ال واألح��الم عدیم��ة القیم��ة، مث��ل، 

 -": منظوراالقلب  یصیر
القدیم���ة وھ���ي عدیم���ة الفائ���دة ب���ل  م���مالعراف���ة والف���ال واألح���الم كان���ت تمارس���ھا األ

ومض��للة، ھ��ي مث��ل الم��رأة الت��ي ف��ي آالم المخ��اض ت��رى توج��ع قلبھ��ا وق��د حرم��ت 
، ۲٥: ٤٤، إش۲: ٦ص��م۱، ۱٤ -۱۰: ۱۸، ت��ث۲٦: ۱۹الش��ریعة ھ��ذه الع��ادات (ال

 ).۲٦: ۲۱؛ ۸ -٦: ۱۳حز
 
 
 " لم ترسل الرؤى من عند العلي في افتقاد منھ، فال توجھ إلیھا قلبك إن :"- 
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وھ�ي  نس�انالل�ھ كن�وع م�ن افتق�اد اإلأي  ھنا یمیز ابن سیراخ ب�ین ال�رؤى م�ن العل�ي
 قلبھ.  نسانقلبھ وبین الرؤى الكاذبة التي ال یوجھ إلیھا اإل نسانیفتح لھا اإل

 "  فإن:"  -كثیرین أضلتھم األحالم، والذین وضعوا رجاءھم فیھا سقطوا
 ك��ان أي  وض��عوا رج��اءھم فیھ��ا األح��الم أض��لت كثی��رین ال��ذینأن  ینبھن��ا اب��ن س��یراخ

 -قلبھم متعلق بھا فقد تكون ألسباب كثیرة منھا:
 وانشغالھ بموضوع ما.  نسانتفكیر اإل -۲      أحداث في الیوم. -۱        

 اإلرھاق الشدید.  -٥         النوم الغیر مریح. -٤          سوء الھضم. -۳        
  .فھذه كلھا لیست من اللھ 
 "  تتمم بغیر تلك األكاذیب، والحكمة كاملة في فم المؤمنالشریعة :"- 

ینصح ابن سیراخ بترك ھواجس األحالم والرؤى الوھمیة بالعمل بالشریعة والحكم�ة 
 شيء في عالم من الوھم. أي  الناتجة من فھم شریعة اللھ أفضل من

 " الذي یسافر كثیرا یعرف الكثیر، والكثیر الخبرة یتكلم بفھم نساناإل :"- 
  ھنا یتكلم ابن سیراخ عن خبرة شخصیة یعرضھا للكل حتى نتعلم منھا وھي األس�فار

 الكثیرة. 
  ویرى أشیاء لم یعرفھا ویتعلمھا.  نسانفي السفر یتعلم اإلإذ 
  وعندما یتكلم یكون كالمھ لیس لغوا إنما عن خبرة شاھدھا بعینھ في ش�ھادة لم�ا رآه

 من معرفة. 
 " الذي یسافر فتزداد فطنتھ. إني رأی�ت ف�يأما  لیل،الذي لم یمتحن یعرف الق 

 -": أعبر عنھ بالكلماتأن  وما فھمتھ أكثر من ،أسفاري أمورا كثیرة
 ال�ذي أم�ا  تجرب�ة معرفت�ھ قلیل�ةأو  الذي لم یوض�ع مح�ل امتح�انأن  نبھنا ابن سیراخ

 یسافر ویتعرض لألخطار فمعرفتھ كثیرة وتزداد فطنتھ أكثر. 
  ع��ن القلی��ل بواس��طة إال  یعب��رأن  ف��ي أس��فاره كثی��را لك��ن ل��م یق��دررأى اب��ن س��یراخ إذ

 الكلمات ألن الرؤیا أعظم في الوصف من الكالم. 
 " كثیرا ما تعرضت لخطر الموت، ونجوت بسبب تلك الخبرات :"- 
 إل��ى  ف�ي األس��فار لخط�ر الم�وت لك��ن الل�ھ یجع�ل ل��ھ الس�بل نس�انكثی�را م�ا یتع��رض اإل

النج��اة وھن��ا اب��ن س��یراخ تعل��م خب��رات أعطاھ��ا ل��ھ الل��ھ حت��ى ینج��و م��ن الم��وت ف��ي 
 أسفاره. 

  م��تعلم  إنس��انلك��ن ال تغم��ره ب��ل ھ��و یطف��و فوقھ��ا كمث��ل  نس��اناإلبفالتج��ارب تح��یط
 السباحة یطفو فوق أمواج التجارب وكأنھ لم یدخلھا. 
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 "  یخلصھمالذین یخافون الرب تحیا روحھم، ألن رجاءھم في ذاك الذي :"- 
  .مخافة الرب دائما ذات أھمیة عند ابن سیراخ 
 نسانفھي تحیي روح اإل  . 
 في الحیاة األبدیة.  نسانوھي رجاء اإل 
 في خالصھ من التجارب.  نسانوھي رجاء اإل 
  یركز على الروح ألن الجسد یفسد ویعود إلى التراب. إذ 
 " وال یفزع أبدا، ألن الرب ھو رجاءه ،من یخاف الرب ال یخاف شیئا :"- 

وال یف�زع ألن رج�اءه ف�ي ال�رب  األرضالذي یخاف الرب ال یخاف ش�یئا یح�دث عل�ى 
 ھذه الحیاة زمنیة وقتیة غیر دائمة. أما  في حیاة أبدیة

 " س�نده م�ن ینظ�ر؟ وم�ن ھ�وإل�ى  ،یخ�اف ال�رب ال�ذي نس�انط�وبى ل�نفس اإل 
:"  -؟

 سنده ومعینھ.  أیضاھ وھو أمامیخاف الرب ألنھ ینظر الرب في كل حین  نساناإل
 " ھ��و ملج��أ م��ن   : . إن��ھ حمای��ة فعال��ة وس��ند ق��وي عین��ا ال��رب عل��ى محبی��ھ

ووقای��ة م��ن العث��رات، ونج��دة م��ن  ،الق��یظ، وظ��ل م��ن ش��مس الظھی��رة ح��رارة
 -": السقوط

  .في التجارب تكون عیني الرب على محبیھ ألنھ یحمي ویسند النفس المرتبطة بھ 
  ففي حرارة تجارب العدو وشمس الظھیرة القاتلة للنفس ھ�و ملج�أ م�ن تل�ك التج�ارب

 ووقایة بكلماتھ من العثرات وعون من السقوط بواسطة الصالة. 
 " اة والبركةیرفع الرب شأن النفس وینیر العینین، ویمنح الشفاء والحی :"- 
 م�ن التج�ارب وینی�ر العین�ین  نس�انیرف�ع اإلإذ  یذكر ابن سیراخ عمل الرب مع النفس

حیث ترى كل م�ا ھ�و روح�ي ویعط�ي لھ�ا ش�فاء م�ن جراح�ات الع�دو ویعطیھ�ا الحی�اة 
 والبركة ألنھ ھو مصدرھا. 

  الكم�ال حی�ث نخ�اف أیض�افالمخافة ھي الطفولة الروحیة بالخوف م�ن العقوب�ة وھ�ي 
 نؤذي مشاعر اللھ. أن 
 " من یق�دم ذب�ائح بارتك�اب اإلث�م فالتقدم�ة ھ�ي س�خریة، وعطای�ا األثم�ة غی�ر 

 نساناإل غفر ، وال بتعدد ذبائحھم یشرارمقبولة. ال یسر العلي من تقدمات األ
 -": أبیھ أماممن یقدم ذبیحة من ممتلكات المساكین، یذبح ابنا   . خطایاه

  مقبولة عند الرب وھيیعدد ابن سیراخ الذبائح الغیر :- 
 ثم یقدم ذبیحة فتقبل.  نسانیتوب اإلأن  ذبائح األثمة فباألولى .۱
 عطایا األثمة غیر مقبولة لنفس السبب عدم التوبة.  .۲

https://coptic-treasures.com/



۱۹٥ 
 

 ألن اللھ یسر بالبر ولیس بالشر.  شرارتقدمات األ .۳
 بالتوبة. إال  ال یغفر بسببھا اللھ شرارتعدد ذبائح األثمة واأل .٤
یأخذ م�ن حی�اة أش�خاص مع�دمین  نسانممتلكات المساكین كأن اإلتقدیم ذبائح من  .٥

یقت��ل مص��در رزق��ھ وحیات��ھ وإل��ى الل��ھ خالق��ھ إذ  ویق��دمھا لل��ھ، فھ��و یخط��ئ للفقی��ر
 وكأنھ یقدم ابن الفقیر ذبیحة للرب فیغضب الرب بدل من رضائھ. 

 " خبز المعوزین ھو حیاة المساكین، فمن یحرمھم إیاه ھو س�افك دم�اء. م�ن 
 كان واح�د إن معیشة القریب یقتلھ، ومن یحرم األجیر فإنھ یسفك دمھ.ینزع 
 -": واآلخر یھدم، فماذا ینتفعان سوى التعب یبني
  من یمنع عن المساكین الخبز كمن یقتلھم ألن لیس لھم سوى األكل البسیط والملبس

 الحقیر. 
 مھ یوم بیوم. من یحرم األجیر من أجرتھ في نفس الیوم فھو یقتلھ ألنھ یحیا یو أیضا 
  إن ك��ان كثی��رون یبن��ون روحی��ات وواح��د فق��ط یھ��دم فس��یؤثر عل��ى البن��ائین وال ینتف��ع

 االثنان شیئا لكنھم خسروا تعبھم. 
 " كان واحد یصلي وآخر یلعن، لصوت من منھما یستمع الرب إن :"  -؟
 الل�ھ فالل�ھ یلتف�ت لم�ن یص�ليأو  إن وجد واحد یصلي واآلخر یلعن س�واء م�ن یص�لي 

 یعاقبھ في حیاتھ. أو  الذي یلعن سیجازى في یوم الدینونةأما 
 " ث�م ع�اد فلمس�ھ ثانی�ة، فم�اذا ینتف�ع  نفسھ بعد لمس می�ت إنسانغسل  إن ،

ال�ذي یص�وم ع�ن خطای�اه، ث�م یع�ود یرتك�ب نف�س  نس�انغس�لھ؟ ك�ذلك اإل م�ن
": ؟ وماذا ینتفع من إذاللھ فمن یسمع صالتھ ،مرة أخرى الخطایا  -؟

  س��یراخ مثل��ین لع��دم التوب��ة الحقیقی��ة ألن التوب��ة ھ��ي االمتن��اع ع��ن الش��ر أعط��ى اب��ن
 -: وعدم الرجوع إلیھ مثل

بم�اء  نس�انیغتس�ل اإلأن  لمس میت حیث في العھ�د الق�دیم تعتب�ر نجاس�ة یل�زم إنسان .۱
) لكن عاد ولمسھ مرة أخرى فھ�ذا ۱۹مخلوط برماد بقایا ذبیحة البقرة الحمراء (عد 

 وبالتوبة ألنھا ال تعرف قلبین. استھتار بوصایا اللھ 
اللھ ثم یعود یفعلھا ثانی�ة  أمامالمثال الثاني الذي یقدم صوم ألجل خطیة فعلھا ویتذلل  .۲

؟ فكل عملھ یضیع وال یغف�ر ل�ھ ال�رب خطیت�ھ  ؟ وھل ھذا صوم حقیقي فھل ھذه توبة
 لعدم جدیة التوبة. 

     
 

 اإلصحاح الخامس والثالثون
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 الذي یحفظ الشریعة یكثر من تقدماتھ نساناإل

 " یتمسك بالوصایا یقدممن الذي یحفظ الشریعة یكثر من تقدماتھ، و نساناإل                 
  -": سالمة ذبیحة

 ب�ل  اعتبر ابن سیراخ الذبائح لیس الذبائح التي تخص الھیكل فق�ط دون حی�اة التق�وى
 الذي یحفظ الوصایا عملیا كأنھ یقدم ذبیحة سالمة. 

  .والصدقة لمحتاج كأنھ یقدم قربان فاخر للھ وذبیحة شكر 
  .والذي یعتزل الشر كأنھ یقدم ذبیحة كفارة 
 ذبیح��ة  يالس��الم ھ��أو  ذبیح��ة الس��المةأن  اعتب��ر اآلب��اء مث��ل ق. باس��یلیوس الكبی��ر

لخ�ارجي م�ع الل�ھ والن�اس واعتبرھ�ا العالم�ة الذبائح ألن فیھا یقدم السالم الداخلي وا
 ریجانوس ذبیحة الناضجین. أو
  .فعالقتنا مع اللھ تعكس سالمنا مع أنفسنا ومع الناس 
 " یقدم ذبیحة شكر ،من یرد باللطف یقدم خبز فاخر، ومن یقدم صدقة :"- 
 الحم�ار یع�رف معل�ف ص�احبھ إذ  شكر اللھ ھ�و م�ا نتعلم�ھ م�ن الحیوان�ات العجم�اوات

یق�دم أن  ینس�ى نس�انویذھب إلیھ وكأنھ یشكره على ما یقدمھ لھ والثور ھكذا لكن اإل
الل��ھ مع��ھ وكأنھ��ا قرب��ان ش��كر ملت��وت  أعم��الیت��ذكر أن  الش��كر لل��ھ فھ��ذا یعطی��ھ ف��رح

 بزیت الرحمة. 
 یك��ون لطیف��ا ف��ي رده عل��ى المحت��اجین وكأن��ھ یق��دم لھ��م خب��ز أن  نس��انفلھ��ذا عل��ى اإل

 فاخر. 
 سالمة. أي  كأنھ یقدم ذبیحة شكر والذي یعطي صدقة 
 " ترك الشر ھو مسرة الرب، وترك اإلثم ھو كفارة :"- 
  .ترك الشر وإن كان عملیا سلبیا یعوزه فعل الخیر لكنھ یعتبر ذبیحة كفارة 
  فیھ�ا یق�دم رئ�یس الكھن�ة ث�ورین ی�ذبح واح�د ویطل�ق اآلخ�ر ۱٦وذبیحة الكف�ارة (ال (

 إلى موت ربنا یسوع وقیامتھ.  إشارة
 إذ  یقدس ویطھر عن خطایاه كرئیس كھنة وعن الجماعة وك�ل الش�عبأي  یكفر بالدم

 التابوت وعلى كل آنیة القدس والھیكل.  أمامینضح بالدم 
 وھ��و  ،غط��اء یس��تر الخطای��اأي  ھ��و ف��ي العبری��ة (كبرت��و)إذ  ألن ال��دم یس��تر الخطای��ا

 دم ربنا یسوع الذي غطى خطایا كل البشر بشروط استحقاقات الدم. إلى  إشارة
 "  ھ��ذه التق��دمات كلھ��ا تق��دم م��ن أج��ل، ف��إن ال��رب ف��ارغ الی��دین أم��امال تظھ��ر 

 -": الوصیة
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 ۲۰: ۳٤ھ فارغین أكثر م�ن م�رة (خ�رأمامال یظھروا أن  طالب اللھ في العھد القدیم (
سنة من الضروري حضور األعیاد الھام�ة الثالث�ة الفص�ح  ۲۰وأن كل شاب في سن 

 والحصاد والمظال. 
  .وأن ما یعطوه للرب ھو لالویین والكھنة فالعشور لالویین وُعشر العشور للكھنة 
  .والنذور والذبائح ألجل معیشة الكھنة والالویین 
 نحمل ربنا یسوع داخلنا مثلما حملتھ والدة اإللھ داخلھا أن  جدید علیناأما في العھد ال

) وھ�و برن�ا ۳: ۳عند زیارة ألیص�ابات وھ�و ال�ذي تحمل�ھ فی�ھ ك�ل كن�وز الحكم�ة (ك�و
 ).۳۰: ۱كو۱(
 "  أم�امالتقدمة البارة الصالحة دھن مسحة للم�ذبح، ورائحتھ�ا الطیب�ة ترتف�ع 

 -": العلي
 ف�ي  نس�انالب�ر ھ�ي تس�اوي م�ا یقدم�ھ اإل أعم�الأن  اعتبر اب�ن س�یراخ س�ابقا لعص�ره

 الھیكل .
 البارة الصالحة ھي كأنھ�ا مس�حة م�ن الزی�ت المق�دس عل�ى الم�ذبح وترتف�ع  عمالفاأل

 مثل رائحة الذبیحة بطیب عطر. 
 ۲الب�ار ھ�و الممس�وح بزی�ت المی�رون ال�ذي ھ�و عطی�ة ال�روح الق�دس (أع نسانفاإل :

) وتحم��ل رائح��ة المس��یح ۱٦: ۳ك��و۱لل��ھ ( ) ھ��و ال��ذي یجع��ل من��ا ھیاك��ل مقدس��ة۳۸
 ).۱٥: ۱۲كو۲الزكیة (

 " ذبیحة البار مقبولة، وذكرھا ال ینسى :"- 
عندما یكون قلبھ مع اللھ فھو یقدم تقدم�ة تك�ون  نساناللھ یھمھ القلب وماذا یفعل اإل

، ۱۷: ۱الل��ھ "ی��ا ابن��ي أعطن��ي قلب��ك ول��تالحظ عین��اك طرق��ي" (رو أم��امغی��ر منس��یة 
 ).۳۸: ۱۰، عب۱۷: ۳غل
 " ،مجد الرب بسخائك، وال تبخل ببكور یدك. في كل عطیة كن متھل�ل الوج�ھ 

 -": وقدس عشورك بالبھجة
  السخاء یعطي فكرة عن كون اللھ داخلنا لھذا یقول الرسول: "الذین یزرعون بالش�ح

 ).۷: ۹كو۱ذین یزرعون بالبركات یحصدون بالبركات" (بالشح یحصدون، وال
 ۷: ۹كو۱یكون مسرور (أن  المعطي نسانأھم من قیمة العطاء حالة اإل أیضاو.( 
  
 "  ال�رب ھ�و ال�ذي ف�إن  ع�ط بس�خاء حس�ب كس�بك الشخص�ي الغی�ر متوق�ع.أ

 -": یكافئك سبعة أضعاف یكافئ،

https://coptic-treasures.com/



۱۹۸ 
 

یعطی�ھ الل�ھ بس�خاء كس�ب غی�ر ھنا أعطانا اب�ن س�یراخ معادل�ة: ال�ذي یعط�ي بس�خاء 
 ).۱۰: ۳متوقع بل یكافئ المعطي مكافأة كاملة كما في (مال

 " ال تقدم لھ رشوة، فإنھ ال یقبلھا، وال تقدم ذبیحة ظلم :"- 
  .ال یقبل اللھ بعض الذبائح التي كانت تقدم في العھد القدیم 
  غف�ران للخطی�ة مثل عندما تقدم ذبیحة دون توبة مق�دمھا، فف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یك�ون

بل تحسب إس�اءة لل�ھ وكأنھ�ا رش�وة حت�ى ال ی�رى الل�ھ خطای�ا مق�دمھا، لك�ن الل�ھ ف�ي 
 عدلھ ال یقبلھا ألنھ ال یحابي الوجوه.

  ظالم ألن الظلم یعني الظلمة حیث ال نور داخلي واللھ ھ�و ن�ور  إنسانوال یقبل ذبیحة
 ).٦: ۱٤وفمن یعیش في ظلم أخیھ ال یقبل اللھ ذبیحتھ ألنھ ھو الحق (ی

 "  الرب ھو الدیان، ولیس عنده محاباة. ال یحابي على حساب الفقی�ر ب�لفإن 
 -": یستجیب طلبة المظلوم

اللھ ھو ال�دیان الع�ادل لھ�ذا ل�یس عن�ده محاب�اة للظ�الم ب�ل یس�تجیب للفقی�ر والمظل�وم 
ألنھ ھو بنفسھ یدافع عن ھذه الفئات: الفقیر والمظلوم واألرامل والغرب�اء والض�عیف 

الل�ھ ال یح�ابي الوج�وه إذ  ال�زروع) -األھوی�ة  -ا تعلمنا الكنیسة في أوشیة (المیاه كم
 ).۱۹: ۳٤، أي۱۷: ۱۰(تث
 "  ال یھم��ل األرمل��ة مت��ى س��كبت ش��كواھا. ألیس��ت دم��وع األرمل��ة تس��یل عل��ى

": وتصرخ ضد من تسبب فیھا خدیھا  -؟
أوضح ابن سیراخ ما یؤثر في اللھ من فئات غیر الفق�راء وھ�ي األرمل�ة الت�ي تس�بب 
الظالم في أذاھا مادیا فھي تشكو لل�ھ خ�الل دموعھ�ا الت�ي تس�یل عل�ى خ�دیھا بص�راخ 

 عالمة الظلم الذي لحق بھا فیقضي لھا اللھ سریعا من علو سماه. 
 "  ص�الة  السحب.إلى  سر خدمتھ الرب یكون مقبوال عنده، وتبلغ صالتھتمن

 -": الرب ح حتى تصل إلىیالمتواضع تخترق السحب، وال یستر نساناإل
  ُسر اللھ بخدمة موسى النبي فصارت صالتھ ألجل ش�عبھ وش�فاعتھ مقبول�ة عن�د الل�ھ

 ).۱٥: ۱٤السحب (خرإلى  حیث بلغت
 كان شریرا ولم یقدم أفضل ما عنده من ثم�ار إذ  لكن لم یقبل اللھ صالة وذبیحة قایین

 دم أخیھ المظلوم.  األرضقبلت إذ  التي لعنت وصار قاتال األرض
 ) ۱صم ۱حنة أم صموئیل قبل اللھ صالتھا الصامتة.( 
 ) ۱۸، ۱۷: ۲صم۱وقبل اللھ صالة صموئیل عندما قدم ذبیحة كاملة على المذبح.( 
 ب إحصائھ لشعبھ فتحول غض�ب الل�ھ صلى داود عندما نزلت عقوبة على الشعب بسب

 ).۱۷: ۲٤صم۲عنھم (
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  آسا الملك بص�الة قص�یرة انتص�ر عل�ى زارح الكوش�ي ال�ذي ك�ان ق�وام جیش�ھ ملی�ون
 ).۱٥ -۱۲: ۱٤أي۲شخص (

 ) ۳۰ -۳: ۲۰أي۲یھوشافاط حطم جیش األعداء بصالتھ.( 
 ى إل� صلى یونان من جوف الحوت صالة نبویة رائعة فاستجاب لھ اللھ وقذفھ الح�وت

 ).۲البر (یون 
  صلى دانیال صالة قویة عندما وضع ف�ي ج�ب األس�ود فن�زل م�الك ال�رب المنی�ر وس�د

 ).٦أفواه األسود (دا 
 " ویجري القضاء براراأل ف یسحبھا حتى یفتقده العلي، وینصوال :"-  
 الص�الة ذات ال�دموع ووخ�ز القل�ب ف�إن  یكمل ابن سیراخ عن مفعول صالة المتواضع

 السحاب حیث اللھ. إلى  تصل
  ھم إیم�انوكما كان في القدیم یغلب واحد من إسرائیل ألف واثن�ین عش�رة آالف بس�بب

 ).۸: ۲٦ھكذا نحن (ال
 ودرع الب�ر  یم�اننتسلح بخوذة الخالص وسیف الروح وت�رس اإلأن  فعلینا بالتواضع

 ).۱۷ -۱٤: ٦حازین أرجلنا باستعداد إنجیل السالم (أف
 "  یبط��ئ ف��ي مس��اعدتھم، حت��ى یحط��م أحق��اء ال��ذین ب��ال ف��الرب ال یؤج��ل وال

ویحط�م  ،. حت�ى یمح�و جم�وع المتكب�رینممویجازي باالنتقام على األ رحمة،
 -": الظالمین صولجان

  اللھ ال یؤجل مساعدة واستجابة المتواضعین بل یحطم أحق�اء غی�ر ال�راحمین غی�رھم
                ص��ولجان الظ��المینالمتكب��رین بق��وتھم وآلھ��تھم الكاذب��ة ویحط��م  م��موین��تقم م��ن األ

 من الملوك. 
  فالعش���ار قبل���ت ص���التھ القص���یرة المتض���عة بینم���ا رفض���ت ص���الة الفریس���ي الطویل���ة

 المتكبرة. 
 ۳: ۲فاللھ یرى حتى رغبات القلب ویفحصھا (رؤ.( 
 " البش�ر حس�ب أفك�ارھم. حت�ى  أعم�الو ، حس�ب أفعال�ھ نس�انحتى یك�افئ اإل

 -": برحمتھالقضاء لشعبھ، ویفرحھم   یجر
حس��ب األفك��ار الداخلی��ة فھ��و یف��رح  أیض��االل��ھ ع��ادل ورح��وم یج��ازي حس��ب األفع��ال و

 شعبھ المتواضع برحمتھ ویجازي المتكبرین بعدلھ. 
 
  الجفاف أوانالضیقة، كالمطر في  أوان" الرحمة جمیلة في :"- 
  الجفاف.  أوانتظھر رحمة اللھ أكثر بالنسبة للبشر في وقت الضیق مثل المطر في 
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 ج�اء إذا  یكون حكیما ویخزن الروحیات في وق�ت الوس�ع حت�ىأن  أیضا نسانفعلى اإل
وقت الضیق تفتقده م�راحم الل�ھ ع�ن طری�ق م�ا خزن�ھ مثلم�ا عم�ل یوس�ف ف�ي الس�بع 
سنوات التي فیھا خیرات فادت في السبع سنوات في المجاع�ة وأطع�م ك�ل مص�ر وم�ا 

 ا. قمحأخوتھ وأخذوا منھ حولھا حتى جاء 
     

 اإلصحاح السادس والثالثون
 ارحمنا أیھا الرب إلھ الجمیع وانظر إلینا

  ارحمن��ا، أیھ��ا ال��رب إل��ھ الجمی��ع وانظ��ر إلین��ا، وض��ع مخافت��ك عل��ى جمی��ع "
 -": یروا قوتكأن  الغریبة، واسمح لھم ممارفع یدیك ضد األ .مماأل

ف�ي العھ�ود  إس�رائیل كم�ا ك�انل�ب فیھ�ا ارتف�اع ھذه الصالة ھي لیشوع بن سیراخ یط -
عصره قریبا في عھد الملوك الس�لوقیین أن  خصوصا ممجمیع األ ھالسابقة وأن تخاف

 الذین أذلوا الیھود. 
الس���لوقیین أي  الغریب���ة م���مابن���ھ أقن���وم الكلم���ة ض���د األأي  یرف���ع ذراع���ھأن  وطل���ب -

 خصوصا أنطیوخوس أبیفانیوس الرابع وأن یعم�ل بقوت�ھ كم�ا عم�ل ف�ي عھ�د موس�ى
 ).۱٥بقوة ذراعھ شق البحر األحمر كما قال موسى في تسبحتھ في (خر 

  نعرف�ك ن�ا. لیعرف�وك كم�اأمامھم، ھك�ذا فلت�تعظم ف�یھم أمام" كما تقدست فینا     
 -": أنت یا ربإال  ألنھ ال إلھ ، نحن

یتق�دس أن  ھم وی�تعظمأم�امالرب كما یتق�دس ف�ي بن�ي إس�رائیل أن  یطلب ابن سیراخ -
 . ممفي األ

وھذه الطلبة تقاب�ل ف�ي الص�الة الربانی�ة (لیتق�دس اس�مك كم�ا ف�ي الس�ماء ك�ذلك عل�ى  -
) حیث یطبق اآلباء ومنھم الق�دیس أغس�طینوس ك�ل نص�وص الص�لوات عل�ى األرض

 صالة أبانا الذي.. 
االرتف�اع ع�ن م�ا ھ�و أرض�ي فیك�ون ذل�ك كم�ا  أیضاالتقدیس یعني التخصیص للرب و -

 یین). األرض( ممي األفي إسرائیل (الروحانیین) كذلك ف
 اللھ الذي ھو وحده اإللھ الحقیقي. ممیطلب مجيء المخلص ومعرفة األ أیضاو -
 
  
 ال یوجد أحد غیرنا الذین یقولون ،" اسحق رؤوس قادة األعداء : :"- 
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كان ابن سیراخ في عھد الملوك الس�لوقیین المت�آمرین ض�د الیھ�ود ال�ذین أذاق�وھم إذ  -
یس�حق أس�اس الظل�م وھ�م الق�ادة أن  والتع�ذیب فیطل�ب م�ن الل�ھالذل والھوان والقت�ل 

 أحد غیرھم والباقین كأنھم غیر موجودین.  األرضالذین اعتبروا أنھ ال یوجد في 
یس�حق الش�یطان تح�ت أرجلن�ا س�ریعا، ث�م نق�ول أن  نطلب من الل�ھأن  ھكذا ینبغي لنا -

 .  إبلیسیصطاده  األرضاقترب من إذا  الفخ انكسر ونحن نجونا فنحن مثل عصفور
 وأوھبھم میراثھم كما في البدء ،" اجمع كل أسباط یعقوب :"- 
إل�ى  أبن�اءه كم�ا ف�ي الق�دمأي  یجمع أسباط یعق�وبأن  یطلب ابن سیراخ كما في القدم -

 م�من یعطیھم میراثھم الذي فقده بالس�بي ومقاوم�ة األأكشعب واحد وأو  وحدة واحدة
 لھم. 

نجتمع ككنیسة واحدة عذراء عفیف�ة رأس�ھا ربن�ا أن  نطلبأن  فكم نكون نحن؟ ینبغي -
یسوع مثل یوم الخمسین لكي نرث ملكوت السموات بنعمة عمل ربنا یسوع وال�روح 

 القدس معنا. 
 أیھا الرب ارحم ش�عبك ال�ذي ُدع�ي باس�مك، وإس�رائیل ال�ذي ش�بھتھ بابن�ك " 

 -": البكر
ھم ألنھ�م س�موا یھ�ود م�ن ھ علیدعي اسمشعبھ الذي اللھ یرحم أن  یطلب ابن سیراخ

 أیض�او ،الكائن بذاتي كم�ا كل�م موس�ى ف�ي جب�ل حوری�ب ف�ي العلیق�ةأي  ه)یھو(كلمة 
ألج��ل إس��رائیل ال��ذي دع��اه ابن��ھ البك��ر ف��ي ھوش��ع ق��ائال "م��ن مص��ر دع��وت ابن��ي" 

 ).۱: ۱۱(ھو
  "على مدینة قدسك، أورشلیم مدینة راحتك أشفق :"- 
 -: شعبھ ألجل مدینة أورشلیم لسببینیشفق على أن  طلب ابن سیراخ من اللھ -

  األول: أنھ��ا مدینت��ھ المقدس��ة حی��ث ھیك��ل الل��ھ موض��ع الغف��ران ومك��ان القداس��ة
 حیث یتراءى اللھ على غطاء التابوت. 

  .الثاني: ھي موضع راحة اللھ مكان راحتھ 
 فھي موضع تالقي شعبھ معھ حتى لو كانوا مشتتین في أنحاء العالم.  -
)، مدین��ة داود وس��لیمان أعظ��م ۱۸: ۱٤دین�ة ملك��ي ص��ادق (ت�كم ،ھ�ي مدین��ة الس��الم -

 ملوكھا. 
: ۳ھي رمز ألورشلیم السمائیة بالنسبة لنا أورشلیم الجدیدة النازل�ة م�ن الس�ماء (رؤ -

۱۲.( 
ھ��ي أورش��لیم الس��مائیة الت��ي ھ��ي مث��ل ع��روس مزین��ة لرجلھ��ا نازل��ة م��ن الس��ماء  -

 ).۲: ۲۱(رؤ
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 ).۱٥: ۳تي۱(ھي مثال الكنیسة عمود الحق وقاعدتھ  -
 امأل صھیون باالحتفال بفضیلتك اإللھیة، وشعبك بمجدك " :"- 
الف���رح أي  تمتل���ئ المدین���ة ب���الفرح الن���اتج ع���ن فض���یلة الل���ھأن  یطل���ب اب���ن س���یراخ -

 الروحي. 
 یكون شعبھ ممجد. أن  ویطلب -
 ).۲: ۸۷صھیون رمز أورشلیم السمائیة الذي أحب اللھ أبوابھا (مز -
 دخولھا. إلى  تؤدي الفضائل التيأي  وأبوابھا -
صارت لھ مدینة حل فیھا وتجسد منھ�ا إذ  ترمز لوالدة اإللھ القدیسة مریم أیضاوھي  -

) ف�ي لح�ن ۲: ۸٦لذلك یق�ال ھ�ذا المقط�ع م�ن المزم�ور حس�ب الترجم�ة القبطی�ة (م�ز
Nefcen;  (أساساتھ في الجبال المقدسة) .في الصوم الكبیر 

 وأظھر النبوات التي قیلت باس�مك. ك�افئ ال�ذین ،" أشھد لما خلقتھ في البدء             
  -": ینتظرونك، ولیوجد أنبیاؤك جدیرین بالثقة

إذ  یشھد ابن سیراخ لخلقة الل�ھ للع�الم كم�ا إلعطائ�ھ للبش�ر النب�وات ف�ي العھ�د الق�دیم -
 باسمھ.  تنبئوا

 عن مجیئھ.  یتنبئونلھم ثقة  أنبیاءوھناك من ینتظرون مجيء المسیا و -
كان الشعب في سبي بابل ضاع منھ الرجاء لكن أعادھم ال�رب وبن�ى لھ�م الھیك�ل  فإن -

دخل�ھ ربن�ا یس�وع مل�ك المج�د إذ  )۹ -۷: ۲أفضل من األول م�ن ناحی�ة المج�د (حج�ي
 الكلمة المتجسد. 

  اس��مع أیھ��ا ال��رب ص��الة المتض��رعین إلی��ك، بحس��ب برك��ة ھ��ارون عل��ى "
 -": الرب إلھ الدھورأنك أنت  األرض،ولیعلم جمیع سكان  شعبك.

ص�التھ ویب�ارك ش�عبھ ببرك�ة ھ�ارون أي  یطلب من اللھ قبول صالة المتضرعین إلی�ھ -
 ھارون وسیلة لنوال البركة ھو وأبناءه الكھنة. إذ  )۲۳، ۲۲: ٦(عد

 أنھ اإللھ الوحید السرمدي.  األرضیعرفھ كل سكان أن  ویطلب -
 المعدة تتناول جمیع ألوان الطعام "، :"  -لكن بعض الطعام أفضل من غیره

ھ كم�ا تص�ل فإن�اإلف�راز أو  موض�ع آخ�ر ھ�و التمیی�زإلى  ینتقل ابن سیراخ بعد صالتھ
یكون لدی�ھ  نسانللمعدة جمیع أنواع األطعمة وفیھا أطعمة أفضل من األخرى ھكذا اإل

جمی��ع أن��واع المع��ارف یفھمھ��ا عقل��ھ لك��ن ھن��اك معرف��ة أفض��ل م��ن األخ��رى وھ��ي 
 المعارف التي تخص اللھ. 

 كم�ا یت��ذوق الحل��ق نكھ��ة الص��ید، ھك�ذا یمی��ز القل��ب الفط��ن األق��وال الكاذب��ة " 
:"- 
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 یقارن ابن سیراخ بین تمییز الطعام وبین تمییز القلب لألقوال الصحیحة من الكاذبة.  -
 القلب لھ فم یمیز بھ الكالم. أن  نا ندركومن ھ -
 ولھ أذن یمیز بھا السمع الروحي.  -
 عقل یمیز بھ األفكار. أو  ولھ فكر -
 ولھ عینان تمیز األشیاء وترى مقدما ما سوف یحدث.  -
: ۱۲ك�و۱( یمی�ز ك�ل حس�ب موھبت�ھأن  بھا یستطیع نسانھكذا یعطي اللھ مواھب لإل -

۱۲.( 
  ،الواسع الخبرة یرده نسانواإل" القلب المعوج یسبب الغم :"- 
 الفاسد یسبب الحزن لصاحبھ ألنھ ال یسلك باستقامة. أي  القلب المعوج -
لكن لھ خبرة روحیة جیدة یرد قلبھ بس�رعة إل�ى  اعوجاجفي حالة  إنسانأما لو وجد  -

 االستقامة ویقدم توبة واعتراف حتى یكون دائما یقظ. 
 أفضل من غیره، المرأة الجمیلة تس�عد  ةوجد ابنتابن، لكن أي  " المرأة تقبل

  -": الرجل، وتفوق جمیع ما یتمناه
 زوج خصوصا في العھود القدیمة كان لیس االختیار مباح للكل. أي  المرأة تقبل -
 لكن توجد من ھي أفضل من األخریات في كل شيء.  -
ن�اه المرأة الجمیلة لیست الجمیلة الشكل فقط بل جمیلة الطب�اع تك�ون ف�وق ك�ل م�ا یتم -

 الزوج. أو  الرجل
 فزوجھ��ا ل��یس كس��ائر الرج��ال. م��ن  ،" وإن ك��ان ف��ي لس��انھا لط��ف ووداع��ة

 معینة نظیره وعمود یستند علی�ھ ،كھذه، فقد اقتنى أفضل اقتناء امرأة تزوج
:"- 

الزوج���ة عل���ى رجلھ���ا وبیتھ���ا ذات اللط���ف أو  ھن���ا یب���ین اب���ن س���یراخ ت���أثیر الم���رأة -
والوداع��ة ف��ي الطب��اع فیك��ون زوجھ��ا أعل��ى م��ن ك��ل الرج��ال تحول��ھ إل��ى م��الك ول��یس 

 بسبب تأثره بفضائلھا.  إنسان
 .  نسانفتصبح المرأة اللطیفة الودیعة أفضل شيء یقتنیھ اإل -
لق�ة الزوجة الودیعة ھي معینة نظیرة لزوجھ�ا كق�ول الكت�اب ف�ي خأن  أكد ابن سیراخ -

 ).۱۸: ۲حواء (تك
 بل تكون سندا قویا تسبب لھ القوة الروحیة فھي مثل عمود یستند علیھ الرجل.  -
 وحی�ث ال زوج�ة یتی�ھ الرج�ل نائح�ا. ،" حیث ال یوجد سیاج تنھ�ب المقتنی�ات 

ی��أمن الل��ص المس��لح، الھ��ائم م��ن مدین��ة إل��ى مدین��ة. م��ن ذا ال��ذي ی��أمن  م��ن
 -": أدركھ المساء ال مأوى لھ، فیبیت حیثما الرجل الذي
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تھ�تم ب�أمر إذ  شبھ ابن س�یراخ الزوج�ة الص�الحة كس�یاج ح�ول الرج�ل حمای�ة ھ�ي ل�ھ -
 رجلھا في كل شيء. 

الغیر متزوج یكون حزینا تائھا في كل مكان مث�ل الل�ص أي  أما الرجل الذي بال امرأة -
الذي ینتقل من مكان آلخر ألن الرجل الذي بال زوجة یكون مثلھ ینحرف بس�بب ع�دم 

 الزواج. 
 فالرجل الذي بال زوجة كأنھ بال مأوى حین یدركھ المساء یبیت في مكانھ.  -

     
 اإلصحاح السابع والثالثون

 صدیق باالسم فقط

 "  لكن أحیانا یكون صدیقا باالسم فقط. صدیقك أیضا: أنا  كل صدیق یقول ،                  
":إلى  وصدیقیبلغ الحزن حتى الموت عندما یتحول رفیق ال أ  -عدو ؟

 -یقدم یشوع بن سیراخ قائمة بالصداقات الغاشة، في أول نوعین : -
ص�دیق باالس�م فق��ط ول�یس بالعم�ل ینس��حب وق�ت ض�یق ص��دیقھ، یجام�ل دون ص��داقة  .۱

 یفشي سر صدیقھ فیحطمھ. أن  یمكن ،قریبة
م�ن  ۳۰صدیق یتح�ول إل�ى ع�دو مث�ل یھ�وذا اإلس�خریوطي وخیانت�ھ لربن�ا یس�وع بـ�ـ  .۲

داود أنق��ذ ال��بالد م��ن الفلس��طینیین وقاب��ل أن  وش��اول ال��ذي ح��ارب داود رغ��م الفض��ة،
إل��ى  وأخیتوف��ل ال��ذي تح��ول م��ن مستش��ار ل��داود ،داود ذل��ك بالح��ب وض��بط ال��نفس

فھ�ذا  ،أبشالوم لم یأخذ بمشورتھ خنق نفسھأن  أبشالوم في ثورتھ ضد أبیھ ولما علم
 ھو یھوذا العھد القدیم. 

  األرض"یا لھ من فكر شریر ! لماذا تورطت لتغطي :"   -بالخداع ؟
ونال�ت  نس�انبمفرده بل على الخلیق�ة األق�ل فكم�ا أخط�أ اإل نسانالغدر ال یعود على اإل

عقوب�ة وأص�بحت ال تعط�ي ثمرھ��ا كالس�ابق وأنتج�ت ش��وكا وحس�كا ھك�ذا ف��ي  األرض
اب�ن المل�ك وعن�دما ین�ال ینعكس عل�ى الخلیق�ة األدن�ى فكم�ا ترب�ي مربی�ة  نسانشر اإل

على خلیقة اللھ األخرى  نسانسلطانھ تأخذ نصیبا من المجد ھكذا في الشر یعكسھ اإل
 (حسب قول ق. یوحنا ذھبي الفم). 

 " یوجد رفیق یبتھج عند ابتھ�اج الص�دیق، لك�ن ف�ي وق�ت ال�بالء یك�ون ض�ده
:"- 

لكن�ھ یتح�ول إل�ى  الفئة الثالثة من الفئات الغاشة ھ�و الص�دیق وق�ت الف�رج واالبتھ�اج
 عدو وقت الضیق فھو بذلك صدیق المنفعة الشخصیة فقط. 
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 " وف�ي وق�ت المعرك�ة یوج�د رفی�ق یجتھ�د ف�ي مس�اعدة ص�دیق ألج�ل بطن�ھ ،
:"  یرفع الدرع 

الفائدة م�ن ناحی�ة األك�ل لك�ن عن�دما توج�د أي  الفئة الرابعة الغاشة ھي صداقة البطن
روحیة یرفع ال�درع عن�ھ فیص�اب ص�دیقھ بس�ھام أو  ضیقة ضد صدیقھ سواء جسدیة

 الضیق وسھام العدو. 
 " :"  -ال تنسى صدیقك في داخل نفسك، وال تتغاضى عنھ عند توزیع ثروتك 

ال ننس�ى أص�دقاءنا أن  قدم ابن سیراخ بع�د العین�ات الغاش�ة نص�یحة لن�ا ألج�ل األمان�ة
ألج�ل  مقتنیاتن�ام�ن أمك�ن إذا  نعط�یھم أیض�انفك�ر ف�ي فائ�دتھم وأي  في داخ�ل نفوس�نا

 محبتنا لھم. 
 "  والبعض یقدمون مش�ورة لمنفع�تھم الشخص�یة  ،كل مشیر یشیر بمشورتھ

:"- 
 كل من یقدم مشورة لیسوا كلھم یقدموا مشورة صادقة.  -
 معنوي. أو  صاحب المشورة یشیر بما یعود علیھ بنفع ماديأن  ألنھ یمكن -
القرب�ان ألن ذل�ك یع�ود  أیض�االم�ذبح وكما كان یفعل الفریس�یون یفض�لوا ال�ذھب ع�ن  -

 ).۱۸ -۱٦: ۲۳علیھم بالفائدة المادیة (مت
 " (اھتمامھ) نفس�ھ  ف�ي كر فألنھ سی ،احفظ نفسك من المشیر ولتعرف مقدما

":ع لئال یقتر  -ضدك 
قبل اختیار المش�یر م�ن الض�روري االستقص�اء ج�دا علی�ھ ومعرف�ة اتجاھات�ھ ل�ئال ف�ي 

 .یوم یشیر ضدنا بأذیتنا
ت�دخل الحی�اة أن  العھد الجدید یقول: "إن أعثرتك عین�ك الیمن�ى فاقلعھ�ا خی�ر ل�ك ففي

 ).۲۹: ٥یذھب جسدك كلھ في جھنم" (متأن  أعور من
  " ویقول لك :"  -: طریقك حسن، ثم یقف جانبا لینظر ماذا یحل بك 

سلوكنا حسن أن  ھنا یحذرنا من خداع بعض المشیرین بالسوء حیث ینطقوا بلسانھم
یراقبوا ما یحدث لنا، فمن ھنا لیس كل أحد نستش�یره أو  نقع في محنة وینظرواحتى 

 البسیط والحكیم.  أیضابل األمین و
 "  واكتم مشورتك عمن یحسدونك. ال  ،یتطلع إلیك في ریبة إنسانال تستشیر

ان بخص���وص المعرك���ة، وال ب���الم���رأة بخص���وص ض���رتھا، وال الج یستش���یر
عم�ل، وال أي  المشتري عن البیع، وال العاطل عن التاجر عن المقایضة، وال

العب�د الكس�الن ع�ن عم�ل ض�خم، ف�ال  وال إنج�از عمل�ھ  األجیر الموسمي ع�ن
":إلى  تستمع  -ھؤالء في أیة مشورة 
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 -یحذرنا ابن سیراخ من استشارة ھذه الفئات، وھي : -
 الذي تحس أنھ ینظر إلیك بریبة فھو غیر محب لك.  نساناإل .۱
 تفقدھا بمشورتھ. أن  الخیرات فھو یریدكأو  الذي یحسدك على النعم نساناإل .۲
 المرأة بخصوص ضرتھا فإنھا بالطبیعة تكن لھا عدم محبة.  .۳
 ان بخصوص معركة فإنھ یثیر فیك الفزع. بالج .٤
 التاجر عن المقایضة فإنھ یشیر علیك بما ینفعھ منفعة شخصیة.  .٥
 علیھ والریبة منھ.  ھ حتما سیثیر غضبكفإنالمشتري بخصوص البائع  .٦
 العاطل بخصوص العمل فإنھ یثیر فینا الكسل.  .۷
 األجیر الموسمي عن العمل فھو یھمھ منفعتھ الشخصیة.  .۸
 البسیطة فسیثبط ھمتنا.  عمالالعبد الكسالن عن عمل ضخم فإنھ ال یحب حتى األ .۹
 " التق��ي، ال��ذي تع��رف أن��ھ یحف��ظ الوص��ایا نس��انث��ابر م��ع اإل ،ع��وض ذل��ك، 

": ،نفسك وتتفق نفسھ مع  -وإذا سقطت یشاركك آالمك 
 بعد تحذیرنا من الفئات التي ال نأخذ بمشورتھا یدلنا ابن سیراخ بمن نأخذ بمشورتھ.  -
 النقي داخلیا الذي یحفظ وصایا اللھ عملیا وینفذھا.  نساننأخذ بمشورة اإل -
 وتتفق نفسك مع نفسھ.  -
لمشیر الحكیم ال�ذي نأخ�ذه لن�ا وإن ك�ان ھذا ھو ا ،وإن سقطت یقیمك ویشاركك آالمك -

 نادرا لكن بالبحث سنجده. 
 " :"  -تمسك بمشورة قلبك، فإنھ ما من أحد مخلص لك أكثر منھ 
 نس�انال�روح تع�رف اإلأو  نصحنا اب�ن س�یراخ ب�أن نأخ�ذ بمش�ورة أنفس�نا ألن ال�نفس -

أح���د فل���ذلك المش���ورة بھ���ا نافع���ة. وھ���ذا ال یلغ���ي مش���ورة آب���اء أي  جی���دا أكث���ر م���ن
 االعتراف. 

 م�رضأو  أتعاب الجس�دأو  ضغطأو  تأثیر من غضبأي  ال نكون تحتأن  لكن بشرط -
 ھذه األشیاء ال تجعل المشورة الداخلیة سلیمة. فإن  عاطفةأو 
 "  تخب��ره أحیان��ا أكث��ر م��ن س��بعة ح��راس یجلس��ون عالی��ا  نس��انألن نف��س اإل

العل�ي، لیھ�دي طریق�ك ف�ي إل�ى  وف�ي ك�ل الح�االت ص�لي ،على ب�رج المراقب�ة
:"  -الحق 

أفض��ل م��ن س��بعة ح��راس ف��ي ب��رج المراقب��ة للمدین��ة المس��ورة ألن  نس��اننف��س اإل -
 بال مجاملة.  أیضاعارف ضعفھ وقوتھ  نسانالحراسة الداخلیة والمعرفة تجعل اإل

لكن في كل الحاالت ندخل اللھ في االستش�ارة بالص�الة فإنھ�ا خی�ر مرش�د فیعط�ي الل�ھ  -
 إرشاد حاذق بواسطة الصالة كما أعطى القدیسین في العھدین. 
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 " :"  -الكلمة ھي بدء كل عمل، والمشورة تسبق كل فعل 
 ھما كالمھ والمشورة.  نسانیتكلم ابن سیراخ عن شیئین مھمین لإل -
: ۱۲) وبكالم��ك تتب��رر وبكالم��ك ت��دان (م��ت۲۱: ۱۸ی��د اللس��ان (أمفالحی��اة والم��وت ب -

۳۷.( 
والسلوك تحت مشورة معلم مثلما ق�ال س�لیمان:  نسانأما المشورة ھي قطع ھوى اإل -

 سبعینیة).  ۷۲: ۲٤"افعل كل األمور بمشورة" (أم
 فالذین بال مرشد كأوراق الشجر یسقطون (الشیخ الروحاني).  -
 " تظھ��ر ك��دلیل عل��ى تغی��ر القل��ب. الخی��ر والش��ر أربع��ة أن��واع م��ن األش��یاء، 

واللس��ان ھ��و المتس��لط عل��ى ھ��ذه ف��ي ك��ل ح��ین. یوج��د رج��ل  والم��وت. الحی��اة
": لكنھ ال ،معلما لكثیرین ذكي یكون  -ینفع نفسھ 

 األربعة األشیاء التي تظھر تغیر القلب ھي الخیر والشر الحیاة والموت.  -
 ؤدي إلى الموت (الروحي). فنتبع كل ما ھو للحیاة ونبتعد عن كل ما ی -
 ونعمل كل ما ھو خیر ونترك كل ما ھو شر.  -
 للشر. أو واللسان ھو الدفة المتسلطة على ھذه األربعة حیث یقود الجسد كلھ للخیر  -
 بكالمھ لكنھ ال یفید نفسھ لعدم استعداده للعمل الروحي.  خرینفقد یوجد رجل یفید اآل -
 " ی���ذھب  نس��انال���ذي یتب��ع كلم���ات م��اكرة یك���ون مكروھ��ا، ھ���ذا اإل نس��اناإل

 -":اجائع
ال یھتم ببالغة وت�زیین الك�الم ب�ل بطھ�ارة ال�روح حت�ى یق�ود  نسانیكون اإلأن  ینبغي

للطھ��ارة ویك��ون حكیم��ا لیق��ود الن��اس للحكم��ة ویك��ون ن��ور لینی��ر الطری��ق  خ��ریناآل
 .  خرینلآل
 
 
 "  النعمة لم تعط لھ م�ن عن�د ال�رب، ألن�ھ مح�روم م�ن ك�ل حكم�ة. ویوج�د  إن

": ،نفسھ حكیم في  إنسان  -وثمار فھمھ موثوق بھا عندما یتكلم 
ربنا یسوع الم�ذخر فی�ھ جمی�ع كن�وز أن  حیث نسانالحكمة ھي من عند الرب ھبة لإل -

 الحكمة. 
 فالنعمة لمن لھ الحكمة النازلة من عند أبي األنوار من فوق.  -
 الذي لھ الحكمة حكیم داخلیا وثمره موثوق بھ عند افتتاح فمھ.  نسانفاإل -
 " الحك��یم  نس��انالحك��یم یعل��م ش��عبھ، وثم��ار فھم��ھ موث��وق بھ��ا. اإل نس��اناإل

":وجمیع الذین یرون بالبركة، مملوء  -ھ یحسبونھ مباركا 
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 لیست الحكمة قاصرة علیھ وحده. إذ  الحكیم یعلم شعبھ نساناإل -
 حیاتھ تثبت ما یقولھ والناس تشھد لھ بالبركة في حیاتھ. إذ  بركةوھو مملوء  -
 " ل فال عدد لھ�ا. الحك�یم ی�رث الثق�ةأیام إسرائیأما  تعد باألیام، نسانحیاة اإل 

": وسط شعبھ، في  -واسمھ یحیا لألبد 
لیس بعدد األیام والسنین بل باالتحاد باللھ األبدي فتكون حیاتھ بال ع�دد  نسانحیاة اإل

سنین بل ال تعد ألنھ ینمو كل وقت ویرث الثقة من الش�عب واس�مھ یك�ون حی�ا أو  أیام
 األبد. إلى  في شعبھ

 " وانظ�ر م�اذا یض�رھا، وال تستس�لم لھ�ا. ،یا بني امتحن نفسك م�ا دم�ت حی�ا 
":شيء نافع لكل  ھ لیس كلفإن  -أحد، وال كل نفس تتمتع بكل شيء 

 یراجع نفسھ في كل وقت ویعرف الشيء الذي یضره ویبتعد عنھ. أن  نسانعلى اإل -
ف�اللبن للص�غار  خ�رینفلیست كل األشیاء نافعة لكل أحد بل قد تنفع ال�بعض وتض�ر اآل -

 …  واللحم للكبار والطعام القوي لألقویاء
 " كث�رة األك�لف�إن  تسلم نفسك لألطعمة.كل طعام لذیذ، وال إلى  ال تكن شرھا 

أم�ا  ، ، كثی�رون م�اتوا م�ن ال�نھم الم�رضإل�ى  وال�نھم یق�ود ، تجلب المرض
": نساناإل  -المحترس فیطیل حیاتھ 

 الطعام جعل ألجل بناء الجسد ال الجسد ألجل الطعام.  -
دائم�ا بطنھا وتفتش إلى  فرقا كبیرا ھو أنھا تنظر إلى أسفل نسانفبین الحیوانات واإل -

األش��یاء إل��ى  ف��وق حی��ث المس��یح ج��الس ویس��موإل��ى  فینظ��ر نس��اناإلأم��ا  عل��ى أكلھ��ا
 العلیا. 

 فالطعام رغم فائدتھ لكن الكث�رة من�ھ تس�بب أم�راض مث�ل ق�رح المع�دة، ارتف�اع ض�غط -
 …  الدم لكثرة الدھون والسكر وغیره

الحكیم یستفید مما یفیده الطعام ویساعده على العمل الروحي فیكون ذو  نسانلكن اإل -
 حیاة طویلة یخدم بھا الناس. 

     
 اإلصحاح الثامن والثالثون

 للطبیب كرامتھ الالئقة بھ أعط

  "الرب خلقھ فإن  حسب احتیاجك لھ، أیضاللطبیب كرامتھ الالئقة بھ، و أعط
:"- 
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ھو موھوب بالحكمة بتعلمھ ھذا النوع من إذ  كرامتھ یرى ابن سیراخ إعطاء الطبیب
الفن فھذا خلقھ اللھ لیداوي األمراض لكن الشفاء من عند اللھ وال یس�تنكف أح�د م�ن 

 دعوة األطباء عند الحاجة إلیھ ألنھ خلقھ لھذه المھمة في المجتمع. 
 "  فإن:"  -الشفاء من عند العلي، ومن الملك ینال العطایا 
 الشفاء مھما كان الطبیب من ھو، ھو من عند الرب.  -
والمل��وك دائم��ا یحب��وا األطب��اء ألنھ��م یع��الجونھم ویخفف��ون ع��نھم أل��م الم��رض لھ��ذا  -

 یجذلون لھم العطایا. 
 " :"  -مھارة الطبیب ترفع رأسھ، فیعجب بھ في حضرة العظماء 
س�بب للش�فاء  مھارة الطبیب ھي منحة من اللھ تجعل الناس تكرمھ فیرفع رأسھ ألن�ھ -

 لكن الشافي ھو اللھ. 
 وفي مجلس عظماء الدولة یعظم الطبیب الماھر ألنھ یعمل على راحة الناس.  -
 "  األرض،خلق الرب األدویة من :"  -والرجل الفطین ال یستخف بھا 
الل��ھ الرح��وم أعط��ى ش��فاء ف��إن  نتیج��ة خطی��ة نس��انك��ان الم��رض واألل��م ح��ل باإل إذا -

 .  نسانالتي نالتھا اللعنة بسبب شر اإل األرضمن  نسانلإل
 .  نسانتخرج جمیع أنواع األعشاب والنباتات الطبیة لعالج اإل األرضفمن  -
 .  أیضا نسانیتم استخالص المواد الكیمیائیة لعالج اإل األرضمن  أو -
 الحكیم ال یستخف بھا ألنھا نعمة من لدن اللھ.  نسانواإل -
 "  ُألیس بخشبة صار الماء عذبا، حتى ع:"   -رفت قوتھ 
م�ارة ألن إل�ى  یذكرنا ابن سیراخ بعمل معجزي ھو إتیان ش�عب الل�ھ ف�ي بری�ة س�یناء -

یلق�ي ش�جرة ف�ي الم�اء أن  بھا كانت عین م�اء م�رة فت�ذمر الش�عب فق�ال الل�ھ لموس�ى
 ).۲٤: ۱٥فصار الماء حلوا (خر

 إنس�انالصلیب الذي یرشم ب�ھ الك�اھن می�اه المعمودی�ة فتتق�دس لتل�د إلى  إشارةوھنا  -
 إش��ارةللص��لیب والم��اء الحل��و  إش��ارة) فالخش��بة ٥، ۳: ۳م��ن الم��اء وال��روح (ی��و

 للمعمودیة المقدسة. 
 "  وھ��و ال��ذي أعط��ى الن��اس المھ��ارة، لیتمج��د ف��ي عجائب��ھ. باألدوی��ة یش��في

 ،الل�ھ ال نھای�ة لھ�ا أعم�الو أمزج�ة،ویزیل األوجاع، ومنھ�ا یص�نع الص�یدلي 
 -": األرضالصحة على وجھ  وبھ تحل

 .  نساناللھ ھو معطي المھارة للناس والعلم ویتمجد بواسطة المخلوقات وعمل اإل -
فاألدویة تش�في وتزی�ل األوج�اع ھ�ي عم�ل نعم�ة الل�ھ الت�ي تس�اعدھا اإلرادة البش�ریة  -

 تخلط معا لعالج المرض. أي  األدویة مصنوعة من مواد مختلفة تمزجأي  وھي
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 " ،إلى  مرضت فال تكن مھمال، بل صلإذا  یا بني:"  -الرب وھو یشفیك 
إل��ى  یؤك��د اب��ن س��یراخ دور الل��ھ األساس��ي ف��ي الش��فاء ل��ذلك یوجھن��ا عن��دما نم��رض

الص��الة حت��ى نش��فى ب��دون إھم��ال للم��رض كم��ا ق��ال معلمن��ا یعق��وب: "أم��ریض أح��د 
فیص��لوا علی��ھ وی��دھنوه بزی��ت باس��م ال��رب ") ۱٤: ٥فلی��دعو قس��وس الكنیس��ة" (ی��ع

: ٥(ی�ع "ب یقیمھ وإن كان قد فعل خطیة تغفر لھتشفي المریض والر یمانوصالة اإل
۱٥.( 
 " .ق�رب  اقلع عن آثامك، واجعل یدیك مستقیمتین، وطھر قلبك من كل خطی�ة

كأن�ك  سرور، وتذكار الدقیق جی�د، واس�كب دھن�ا عل�ى تق�دمتك، ذبیحة رائحة
 -":اتموت قریب

ق�د یك�ون الم�رض بس�بب إذ  ابن سیراخ كغیره من الیھود الرابطین الم�رض بالخطی�ة -
 خطیة ما. 

فطالبنا ابن سیراخ باإلقالع عن اآلثام وجعل عملنا مستقیما وقلبنا طاھر نقي من ك�ل  -
 خطیة. 

نقدم ذبیحة الشكر (السالمة) من دقیق جید یعبر ع�ن أن  باإلضافة إلى أنھ دائما یجب -
بعمل الروح القدس ونعتب�ر أي  زیتأي  حبنا للھ ورمزا للتجسد ومسكوب علیھ دھن

 أنفسنا نموت قریبا حتى یجعلنا مستعدین دائما. 
 
 
 
 " فإنك محت�اج یفارقك الرب خلقھ، وال تدعھ فإن  ، كن على اتصال بطبیبك ،

 ال�ربإل�ى  یصلون أیضایكون النجاح في أیادیھم. فھم  حیث إلیھ. یوجد وقت
":والشفاء من أجل حفظ  ینجح عملھم في جلب الراحةأن   -حیاتك 

یكون اتصالنا بالطبی�ب دائم�ا ألن الل�ھ خلق�ھ ألجلن�ا. وال ندع�ھ أن  یوصینا ابن سیراخ -
أطب�اء ال�روح ال�ذین دائم�ا نحت�اج إل�یھم وال إل�ى  إش�ارةیفارقنا ألننا نحتاج إلیھ وھن�ا 

 نرید مفارقتھم. 
یجع��ل الل��ھ نج��اح ف��ي ص��حتنا عل��ى أی��دیھم وأطب��اء ال��روح یجع��ل الل��ھ الح��ل عل��ى إذ  -

 ادیھم. أی
فالطبیب الناجح یص�لي قب�ل عمل�ھ حت�ى یأخ�ذ معون�ة وحكم�ة م�ن الل�ھ لیعط�ي الن�اس  -

ھك��ذا طبی��ب األرواح الك��اھن یص��لي ف��ي حیات��ھ  ،ش��فاء وراح��ة م��ن أج��ل حف��ظ حیاتن��ا
 الخاصة لنا حتى یعطینا اللھ على یده راحة الروح وشفاء لھا لحفظ حیاتنا الروحیة. 
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 "  صانعھ أماممن یخطئ، :"  -قد یقع في یدي طبیب 
اللھ یسمح لنا بمرض ونق�ع ف�ي ی�د طبی�ب وق�د یعطین�ا س�بل مؤلم�ة إلى  عندما نخطئ

للعالج لكنھا تساعدنا على الخالص من خطایانا بس�ماح م�ن الل�ھ ألن ك�ل ت�دابیر الل�ھ 
 المرض واأللم. أو  صالحة ألجلنا سواء في المسرة

 " بم�ن م�ا یلی�ق ف�ي الن�وح عل�ى ى المی�ت، واش�رع یا بني، اذرف الدموع عل
": نزلت بھ  -مصیبة خطیرة، كفن جثتھ بالكرامة كما یحق لھ واھتم بدفنھ 

ب��ین اب��ن س��یراخ روح الكآب��ة والی��أس الت��ي أص��ابت العھ��د الق��دیم م��ن جھ��ة الم��وت  -
 والنزول إلى الھاویة. 

ش�يء لطی�ف  أیضایحمل المشاعر الطبیعیة في البكاء على المیت كما ذكر  أیضالكنھ  -
 وھو كرامة دفن المیت واالھتمام بذلك. 

) ألنھ كان یحبھ ھكذا نحن لكن ربن�ا یس�وع ۳٥: ۱۱فربنا یسوع بكى على لعازر (یو -
 أقامھ من الموت ھكذا نؤمن أننا سوف نقوم ثانیة. 

 " یومین، أو  ، وأقم المناحة بحسب منزلتھ یوما ، وارث بحرارة ابك بمرارة
":تعز ثم  فتراء،تجنبا لال   -عن حزنك 

 حدد ابن سیراخ مدة الحزن والبكاء والرثاء على المیت من یوم إلى اثنین.  -
 منھ.  نسانوتحدید مدة الحزن حتى ال یبتلع اإل -
: ٤ت�س۱( نحزن كالباقین الذین ال رج�اء لھ�مبالقیامة من األموات فال  یمانلإل أیضاو -

۱۳.( 
 "  الحزن یؤدي إلى الموت، وحزن القلب ینھك فإن:"  -قوتك 
 نا ابن سیراخ بنوع الحزن الردئ الذي قد یؤدي إلى الموت وینھك القوة. ریذك -
شيء ما واآلخر جید ھ�و أو  فھناك نوعین من الحزن نوع ردئ بسبب فقدان شخص -

خ�رج خارج�ا إذ  حزن التوبة التي فیھا رج�اء مثلم�ا عم�ل معلمن�ا بط�رس عن�د إنك�اره
 وبكى بكاء مرا. 

ففي حالة الحزن الردئ یحاربن�ا الش�یطان بس�الحنا ال بس�الحھ ویفق�دنا الرج�اء كق�ول  -
 القدیس یوحنا ذھبي الفم. 

 "  وحیاة المسكین ترھق قلبھ. ال تسلم قلبك یمكث الحزن في المحنة أیضا ، 
": الحزن، بل إلى  -اصرفھ متذكرا نھایة الحیاة 

إل�ى  یض�ر القل�ب ویرھق�ھ ب�ل ننظ�ریحذرنا ابن سیراخ من الحزن في المحن ألن ذلك 
 الحیاة أنھا ستنتھي یوما ما ومعھا كل متاعبھا. 

 " :"  -ال تنسى أنھ ال عودة ولن تنفع المیت بالحزن، وإنما فقط تؤذي نفسك 
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المیت ال یع�ود لھ�ذه أن  مرة أخرى یحذرنا ابن سیراخ من الحزن على المیت بأسباب -
 ة لنا من اللھ. الحیاة وأننا نؤذي أنفسنا وھي وزنة معطا

في الم�وت حی�اة أخ�رى س�عیدة وف�ي ھ�ذه الحی�اة التع�ب یزعجن�ا أن  نرىأن  بل علینا -
كل ش�يء ول�یس بس�طحیة إلى  خصوصا في الجھاد ضد الخطیة والحزم وننظر بعمق
 وأن نرى جیدا الھدف الصحیح من كل شيء حولنا. 

 " .اس�تراحإذا  اذكر نھایتي، ألن نھایتك ستكون مثلھا، ل�ي أم�س ول�ك الی�وم 
": فاسترح ،المیت  -من تذكره، وتعز عنھ عند خروج روحھ 

ك�ان ھ�و ف�إن  نھایت�ھ أم�س والی�وم نھایتن�اأن  یأخذ اب�ن س�یراخ مك�ان المی�ت لی�ذكرنا -
 سیموت في الزمن الماضي فنحن سنموت غدا. 

 فالمیت استراح من أتعابھ فنسترح نحن ونتعزى بسبب خروج روحھ منھ.  -
 نا بالقیامة ھو ینبوع رجاءنا في الحیاة األبدیة. إیمان -
 "وعن�دما یك�ون قلی�ل العم�ل یص�بح  ة الكاتب تعتم�د عل�ى فرص�تھ للخل�وةحكم

:"  حكیما
یتكلم عن الكتابة وھ�ي مھن�ة  ،المختلفة عمالیفتح ابن سیراخ كالمھ عن أنواع األإذ 

واب�ن  ،ن العل�وممھمة منذ زمن الفراعنة وكان الكاتب یكون ملم�ا بفك�ره ع�ن كثی�ر م�
سیراخ تكلم عن الناحیة الروحیة والعملیة حیث تعتمد المھنة على حیاة الخلوة ألج�ل 
التركیز ألنھ كان یردد ما ینسخھ بفمھ مع عینیھ حتى ال یخطئ في الكتابة ومن كث�رة 

یك�ون أن  والمھن�ة تس�اعده ،الكتابة وقلة العمل الیدوي یك�ون ل�ھ درای�ة بعل�وم كثی�رة
روحیا خصوصا لو كان ینسخ الكتاب المقدس الذي مخطوطاتھ تمأل العالم كلھ ا إنسان

 كتاب آخر. أي  أكثر من
 "   ھ یفتخ��ر بعم��ود الم��نخس، فإن��كی��ف یص��یر حكیم��ا م��ن یمس��ك المح��راث؟

ومش���غول بالعم���ال، وحدیث���ھ ع���ن ص���غار الحیوان���ات. قلب���ھ  ویس���وق الث���ور،
 -":وسھره في تسمین العجول  خطوط المحراث،إلى  منصرف

یعم��ل الف��الح ب��المحراث وھ��و مش��غول بخطوط��ھ حت��ى ی��زرع أرض��ھ ویفتخ��ر بقیادت��ھ  -
الحیوانات في مزرعتھ عن طریق المنخاس وھو عمود حدیدي في نھایت�ھ أو  للبھائم

 مسنن مثل السھم حتى یحفز الثور على العمل. 
 ).٤: ۲وھو مشغول بالعمال الذین یعملون أجراء عنده مثلما كان بوعز (قض -
 حدیثھ عن صغار الحیوانات وسھره في تسمین العجول.  اأیضو -
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یب��ارك زرع��ھ أن  ھك��ذا ھ��و محص��ور ف��ي دائ��رة عمل��ھ لك��ن ف��ي ك��ل ھ��ذا یترج��ى الل��ھ -
ومحصولھ وبھائمھ لكنھ یحتاج لوقت كافي لكي یختلي مع اللھ وھذا ال توفره طبیع�ة 

 عملھ. 
 "  ،وال�ذین یحف�رونھكذا بالنسبة لكل ص�انع ورب عم�ل یعم�ل اللی�ل كالنھ�ار 

وھ���م مجتھ���دون ف���ي تنوی���ع األش���كال، ھ���ؤالء یص���رفون  النق���وش والخ���واتم
": حیة ویسھرون صورة نقلإلى  قلوبھم  -الستكمال صنعتھم 

یكون مجتھدا في عملھ ویعمل نھارا ولیال حتى ف�ي الوس�ط الرھب�اني أن  جید للصانع -
 من قوانین الرھبنة العمل الیدوي. 

ع�ن أش�كال أو  ھم دائما ینقلون صور سواء من الطبیع�ة أما صناع النقوش والخواتم -
نم��اذج مح��ددة فیح��اولوا نق��ل ص��ورة حی��ة تنق��ل لم��ن یش��تریھا فك��رة ع��ن أو  مح��دودة

 شيء معین في الحیاة. 
وھك��ذا راس��مو األیقون��ات القبطی��ة لھ��م قواع��د روحی��ة عقیدی��ة یلتزم��ون بھ��ا وك��ان  -

ی��رددوا ص��الة یس��وع عن��دما یعمل��وا أو  األقب��اط یص��ومون وھ��م یرس��مون األیقون��ات
صلیب الیوتات مثلما كان یعم�ل األنب�ا مك�اریوس الثال�ث مط�ران أس�یوط وال�ذي ص�ار 

 بطریركا. 
 " وكذلك الحداد الجالس عند السندان، یفحص عن قرب الذي یصوغھ، وھج 

، یمی��ل أذن��ھ لص��وت  ، بق��در م��ا یع��اني م��ن ح��رارة األت��ون لحم��ھ الن��ار ی��ذیب
ھ، أعمال��مث��ال اإلن��اء. یض��ع قلب��ھ ف��ي إتم��ام  ركزت��ان عل��ىالمطرق��ة وعین��اه م

:"  -ویسھر كي ینجز تفاصیلھا 
 ھنا یتكلم عن الحداد والحداد الغیر عادي الذي لھ حكمة في صیاغة أشكال كما یرید.  -
فھ��و یس��تعمل الس��ندان وھ��و مث��ل منض��دة حدیدی��ة ثقیل��ة یض��ع علیھ��ا الحدی��د ویط��رق  -

یعمل لصیاغة الحدید قرب النار التي تلھ�ب جس�ده ویرك�ز نظ�ره ف�ي المطرق�ة علیھا. 
 حتى یصوغ قطعة الحدید كما یرید مثل اإلناء. 

 ھ بأمانة ویسھر لكي ینجز التفاصیل الدقیقة فیھا. أعمالیضع في قلبھ إتمام  -
فت��رة للتأم��ل والحی��اة م��ع الل��ھ ودراس��ة  أیض��ایحت��اج لفت��رة راح��ة و أیض��الك��ن ھ��ذا  -

 ة كل ما ھو جدید. ومعرف
فحالیا صناعة الحدید وصیاغتھ ت�تمم بأش�عة اللی�زر ومنھ�ا م�ا ی�تم عل�ى ھیئ�ة یوت�ات  -

 (جمع یوتا) وھي الوحدة األولى لفن النقش القبطي. 
 "   ك��ذلك الخ��زاف الج��الس بج��وار عمل��ھ وی��دیر دوالب��ھ بقدمی��ھ، ویھ��تم دائم��ا

وبقدمی��ھ یح��رك كمی��ة إنتاج��ھ. بذراع��ھ یعج��ن الط��ین،  أیض��اعمل��ھ و بج��ودة
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قلھ یكم�لأن  یضع في قلب�ھ الدوالب لیقوسھ. وینظ�ف األت�ون  ، ط�الءهأو  ص�
:"  -بدقة وعنایة 

ی��تكلم اب��ن س��یراخ ع��ن ص��ناعة الخ��زف وھ��ي تعتم��د عل��ى أن��واع م��ن الط��ین یعجن��ھ  -
أو  الخزاف حسب الش�كل المطل�وب ویدخل�ھ الف�رن وبع�دما یخ�رج یص�یر ص�لبا یطلی�ھ

 ینقش علیھ بمھارة. 
ونحن نشبھ ھذا الطین ألننا من�ھ ف�ال نك�ون آنی�ة تحم�ل رذائ�ل ب�ل م�ا دمن�ا ف�ي الحی�اة  -

نتوب لكي یجعلنا اللھ آنیة للكرامة تحمل فضائل خالل التجارب الت�ي یس�مح بھ�ا الل�ھ 
 لنا. 
 " وك�ل م�نھم خبی�ر ف�ي ص�ناعتھ. ب�دونھم ال  ،ھؤالء كلھم اتكلوا على أیادیھم

یع��یش فیھ��ا، وم��ع ذل��ك ال أو  إلیھ��ا أح��د للع��یش، وال یس��افر تص��لح المدین��ة
الجماع��ة ل��یس لھ��م امتی��از. عل��ى كرس��ي  یطلب��ون ف��ي مجل��س الش��عب وف��ي

ال یس�تطیعوا تق�دیم اإلرش�اد  ،، وأحكام الشرع ال یفقھ�ونالقاضي ال یجلسون
یحفظ�ون بن�اء  ال یوج�دون، لك�نھم مث�الفي التأدیب والحكم، وبین ضاربي األ

":العالم مستقرا، وصالتھم ھي ف  -ي عمل صناعتھم 
 …  نجارینأو  حدادینأو  الصناع المھرة ھم عماد بناء المدن سواء بنائین -
 وبدونھم ال تقوم المدن وال التمدن.  -
لك��نھم لیس��وا أص��حاب قی��ادة ف��ي الم��دن رغ��م عملھ��م الرائ��ع وال ھ��م قض��اة ومش��رعو  -

أن  عواقوانین وحكماء في التأدیب والتربیة لكنھم صالتھم داخ�ل عملھ�م حت�ى یس�تطی
 ینجزوه. 

ھك�ذا تص�یر الحی�اة ف�ي محب�ة  خرینوھنا مثال للقادة أنھم یعتمدون على الصناع واآل -
ألن�ھ  خ�رینوشركة فال قائد بدون شعب وال قاضي ب�دونھم حت�ى ال یغت�ر م�ن یق�ود اآل

 عالي عالي). ل ھو أعلى منھ (فوق ك ھو نفسھ لھ من
     

 اإلصحاح التاسع والثالثون
 دراسة شریعة العليإلى  نفسھالذي یصرف 

 " إذ  دراس��ة ش��ریعة العل��ي،إل��ى  ال��ذي یص��رف نفس��ھ ،وعل��ى نق��یض ذل��ك
:"  -یلتمس حكمة جمیع األقدمین وینشغل بنبواتھم 

o  على عكس االنشغال بالعمل بالنسبة للصناع ف�ي اإلص�حاح الس�ابق یق�دم اب�ن س�یراخ
نفس�ھ وقلب�ھ ف�ي دراس�ة الش�ریعة العلوی�ة الت�ي ھ�ي  نس�انیصرف اإلأن  نصیحة ھي

ومثلم�ا تفع�ل  ،أعلى من ك�ل فلس�فات وعل�وم الع�الم وھ�و مقتفی�ا أث�ار اآلب�اء األق�دمین
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ویكم��ل  ،كنیس��تنا تقتف��ي آث��ار آبائھ��ا األول مث��ل الق��دیس أثناس��یوس والق��دیس كی��رلس
دارس الش���ریعة ینش���غل بنب���وات األول���ین ف���الیھود ینش���غلوا أن  أیض���ااب���ن س���یراخ 

باإلض�افة إل�ى النب�وات الت�ي تك�ون مح�ور  أیض�ابالشریعة في العھ�د الق�دیم كم�ا نح�ن 
 نحن فننشغل كیف كل ھذا یشیر إلى ربنا یسوع المسیح. أما  تأمالتھم

o الل�ھ  یتعلم كل ی�وم ألن واح�دا فق�ط ھ�و ال�ذي ال ی�تعلم ھ�وأن  من الضروري نسانفاإل
 كقول ق. أمبروسیوس. 

 "  مثالالناس المشھورین، ویتغلغل في روائع األ أحادیثإنھ یحفظ :"- 
ھنا یقدم ابن سیراخ أمثل�ة عل�ى حف�ظ أق�وال اآلب�اء المش�ھورین ف�ي الكت�اب المق�دس 
وأحادیثھم مثلما تكلم موسى في سفر كامل عن حدیثھ الوداعي في سفر التثنیة وھ�و 

خصوص��ا الت��ي كتبھ��ا س��لیمان  مث��الیحف��ظ األ أیض��اطویل��ة وأحادی��ث  ۳عب��ارة ع��ن 
 الحكیم حتى یفھم كیف یتعامل مع اللھ والبشر. 

 " مثالوینشغل بألغاز األ مثال،یبحث في خفایا معاني األ :"- 
ال نفحص فقط المعنى الظاھر ب�ل ع�ن المع�اني أن  ینصح ابن سیراخ أھل جیلھ ونحن

البعض منھا غیر مفھ�وم لك�ن ال�روح الق�دس ف�ي إذ  وأن نفك ألغازھا مثالالعمیقة لأل
ش��يء ف��ي العھ��د أو  مث��الالم��ؤمنین ف��ي العھ��د الجدی��د یعط��ي فھم��ا كم��ا أن��ھ تنطب��ق األ

 القدیم على ربنا یسوع الذي ھو مفتاح العھدین. 
 " م���مالحك���ام یج���ول ف���ي أرض األ أم���امویظھ���ر  ،یخ���دم ب���ین أی���دي العظم���اء 

":الخیر والشر بین  الغریبة، ویختبر  -الناس 
ھ یص��یر حكیم��ا فیخ��دم العظم��اء إن��الباح��ث ع��ن الل��ھ  نس��انیفص��ح اب��ن س��یراخ لإل 

الغریبة مثل  ممیجعلوه مستشارھم وال یقبع مكانھ بل یجول في أراضي األإذ  والحكام
النحل��ة لیل��تقط حكم��ة م��ن الش��عوب األخ��رى ویمی��ز ب��ین الخی��ر والش��ر ب��ین الن��اس 

 ویتمسك بالخیر. 
 "  ویف�تح  العل�ي أمامالرب خالقھ، ویتضرع  أمامیضع في قلبھ القیام مبكرا ،

": بالصالة، فمھ  -ویتضرع عن خطایاه 
o قانون للراغبین في الحیاة مع اللھ أوال القیام مبك�را ألن أو  یعطي ابن سیراخ برنامج

 اللھ یجده ویصلي للعلي حتى یغفر لھ خطایاه. إلى  الذي یبكر
o  أن�ھ یعط�ي وقت�ا للخل�وة ووقت�ا للخدم�ة ف�ي إذ  خرینلتأمل وتعلیم اآلویكون بذلك أھال

 اتزان. 
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 "  شاء الرب العظیم، یمتلئ من روح الفھم، فیسكب كلمات حكمتھ، وف�ي فإن
ال��رب. یوج��ھ مش��ورتھ ومعرفت��ھ باس��تقامة، ویتأم��ل ف��ي أم��ور  الص��الة یش��كر

:"  -(الرب) الخفیة 
ب�روح الفھ�م ویعطی�ھ حكمت�ھ فیش�كر الل�ھ عل�ى ھ�ذه العطی�ة  نس�انعندما یمأل الل�ھ اإل

ویس��نده س��لوكھ  خ��رینھ��و یعل��م اآلإذ  فیس��لك باس��تقامة ویع��رف أم��ور ال��رب الخفی��ة،
 وحیاتھ. 

 " كثی�رون یثن�ون  ، ویفتخ�ر بش�ریعة میث�اق ال�رب یعلن التعلیم عن�دما یُعل�م .
بر كل األجی�ال واسمھ یحیا ع ،ذكره ال یزول ،األبدإلى  یمحى على فھمھ، فال

:"- 
ط�رق ال�رب  خ�رینفالذي یحب اللھ ویتأمل ویصلي ك�ل ی�وم ھ�و الق�ادر عل�ى تعل�یم اآل

ویفتخر لیس بنفسھ بل بشریعة اللھ ومیثاقھ الذي ارتبط بھ مع شعبھ ومع من یك�ون 
كثیرین یمدحون فھمھ بل ذك�راه ال تمح�ى عب�ر فإن  وجد ھذا الشخصفإن  أمینا معھ.

اآلن ن�ذكرھم ونمج�دھم ف�ي ك�ل ی�وم إل�ى  كنیستنا القبطی�ة مازلن�ا كل األجیال مثل آباء
 .  أیضافي تسبحة نصف اللیل في المجمع ومجمع القداس 

 " طال عمره یترك اس�ما أكث�ر  إن . حكمتھ وتشیر الجماعة بحمده ممتعلن األ
": وإن من ألف،   -دخل إلى راحتھ، یحسب عملھ كامال 

النق��ي ت��ذاع ف��ي ك��ل مك��ان س��یرتھ وحكمت��ھ وتمج��ده جماع��ة القدیس��ین ف��ي  نس��اناإل
الكنیسة المجاھدة كم�ا المنتص�رة وإن ط�ال عم�ره یت�رك اس�ما وس�یرة أكث�ر م�ن أل�ف 
شخص ألجل كمالھ ثم یدخل إلى راحت�ھ ف�ي الف�ردوس ویحس�ب الل�ھ عمل�ھ ك�امال ألن 

 اللھ الوحید الكلي الكمال. 
 " ألني  لدي الكثیر ألقولھ ::"  -ممتلئ كالبدر الكامل 

ابن س�یراخ ی�تألأل وھ�و ممتل�ئ م�ن الن�ور اإللھ�ي كم�ا یك�ون القم�ر ب�درا عاكس�ا ن�ور 
 ابن سیراخ فھو یعكس نور شمس البر. أما  الشمس

 "  اس��معوا أیھ��ا البن��ون القدیس��ون، وانم��وا ك��ورد مغ��روس عل��ى مج��رى م��اء
:"- 

o  ھنا یشبھ أبناءه بالورد المغ�روس عل�ى مج�اري المی�اه وبالت�الي فھ�م دائم�ا ممل�وئین
 من عمل الروح القدس تفوح منھم رائحة القداسة. 

o بالخلوة والصالة وقراءة الكتب اإللھیة. إال  وكیف نقتني القداسة 
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o  كتب الالھ�وت ف�ي قرأتھ�ا مث�ل ج�راح یش�في الج�روح الت�ي للع�الم فین�ا وتھبن�ا روائ�ح
زكیة وتنعش النفس فال یعطلنا العالم مھما كان باالنشغال عنھا ألن فیھا دواءنا (عن 

 القدیس مار یعقوب السروجي). 
 " وأنش�دوا  ، وانشروا عط�ركم ، وأزھروا كالزنبق أفیحوا عطركم كالبخور ،

":أعمالوباركوا الرب على جمیع  ،تسبیح حمد  -ھ 
o  ھنا یشبھ أوالد اللھ القدیسین بأزھ�ار الزنب�ق وھ�و ن�وع م�ن الزھ�ور البیض�اء یُرس�م

طھارة بتولیتھا، وھم یفیح عط�ر قداس�تھم إلى  إشارةفي الفن القبطي مع والدة اإللھ 
 لتعرفھم على اللھ.  مموینتشر في العالم كلھ وھي نظرة نحو األ

o یق�دموا تس�بیح حم�د ویب�اركوا ال�رب عل�ى جمی�ع أن  كقیث�ارات س�ماویة ویطلب م�نھم
الخلیقة والخالص كما تعلمن�ا الكنیس�ة ف�ي تس�بحة نص�ف اللی�ل ف�ي  أعمالأي  ھأعمال

 حسب الترجمة القبطیة).  ۱۳٥الھوس الثاني (مز
o  یعب��ر ع��ن الص��الة كم��ا ق��ال المرت��ل: "لتس��تقم ص��التي كرائح��ة بخ��ور  أیض��اف��البخور

 ).۲: ۱٤۱قدامك" (مز
o  ومالخي تكلم عن تقدمات الكنیسة من بخور وصلوات في العھ�د الجدی�د ق�ائال: "ألن�ھ

، وف��ي ك��ل مك��ان یق��رب م��ممغاربھ��ا اس��مي عظ��یم ب��ین األإل��ى  م��ن مش��ارق الش��مس
 ).۱۱: ۱السمي بخور وتقدمة طاھرة" (مل

o  .والبخور في نوع منھ قدمھ المجوس ھدیة لربنا یسوع ھو واللبان والمر 
o  أنواع من البخور مثل :وھناك- 
 بخور الجلبینة یطرد الحیات.  .۱
 المر دلیل األقوال واألفعال الطاھرة.  .۲
ق الیماني (األظفار) تعطي لبعض الحیوانات كترس لھا لحمایتھا حتى قیالعأو  الجزع .۳

   ال یصیبھا أذى.
 " بت��رانیم ش��فاھكم والقیث��ارات، وقول��وا  ،عظم��وا اس��مھ واش��كروه بالتس��بیح

ال��رب وھ��ي ص��الحة ج��دا، وجمی��ع  أعم��الاألش��یاء ھ��ي  ش��اكرین: ك��ل  ھك��ذا
یقول: ما ھذا؟ ولم ھذا؟ فكل سؤال أن  ال یمكن ألحد  أوامره تتم في أوقاتھا.

 -":ینسیجاوب علیھ في وقتھ المع
o  .تأتي كلمة اشكروا بمعنى اعترفوا 
o  واالعت��راف ن��وعین: األول ھ��و االعت��راف بالخطای��ا والتوب��ة عنھ��ا والث��اني االعت��راف

 ھ معنا في كل وقت. أعمالبشكر اللھ على 
o  ھ الصالحة دائما. أعمالوتعمل شفاھنا مع القیثارات لشكر اللھ على 
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o  .ونشكره ألن أوامر اللھ وإرادتھ تعمل فینا في الوقت المناسب حسب ما یرید ھو 
o  في استغراب عن أفعال اللھ سیرد ویجاوب لكن في وق�ت م�ا  نسانیتساءل اإلوعندما

اللھ المدبر الع�الي للك�ون كل�ھ ولك�ل الخلیق�ة لھ�ذا ینبغ�ي ل�ھ التس�بیح  نسانفیعرف اإل
 ھ الصالحة لنا. أعمالعلى كل 

 " ی�تم ك�ل  هبكلمتھ وقف الماء مثل كتلة، وبكلمة فمھ كانت حیاض میاه. بأمر
":أن  یقدر ولیس أحد مسرتھ، شيء بحسب  -یقلل من خالصھ 

o ف الماء مثل كتلة تعني معنیان :ووق- 
 انفصال الماء عن الیابس في بدء الخلیقة.  .۱
 في عبور شعب إسرائیل البحر األحمر وقف الماء وتجمد كسور عن الیمین والیسار.  .۲
o بكلمت�ھ عم�ل البح�ار والمحیط�ات واألنھ�ار وأغ�رق أي  وبكلمة اللھ كانت حیاض میاه

 فرعون بالماء عندما رجع إلى أصلھ عندما مشى وراء إسرائیل في البحر األحمر. 
o  ب��أمره ی��تم ك��ل ش��يء ألج��ل خالص��نا فھ��و ش��ق المی��اه ث��م أعادھ��ا ف��ي البح��ر األحم��ر

 یقلل من عمل اللھ ألجل خالصنا. أن  لخالص شعبھ فال أحد یستطیع
 " یخف�ى ع�ن عینی�ھ. یمت�د أن  ھ، ول�یس ش�يء یمك�نأمامجمیع البشر  أعمال

":إلى  دھر من  نظره إلیھم  -دھر، ولیس شيء عجیبا بالنسبة لھ 
o  ھم ل�یس ف�ي وق�ت مع�ین ب�ل من�ذ بدای�ة أعمالھ أماماللھ فاحص القلوب والكلى ویرى

الخلیقة حتى نھایتھا في المستقبل ألن اللھ ل�یس ش�يء مستعص�ي علی�ھ، ھ�و عجی�ب 
 بالنسبة لنا لكن بالنسبة لھ لیس عجیبا علیھ ألنھ كلي المعرفة. 

 
 
 
 " یق��ول: م��ا ھ��ذا؟ ول��م ذاك؟ ألن ك��ل األش��یاء خلق��ت لتق��وم أن  ال یق��در أح��د

": األرضغطت  كالنھر بعملھا. فاضت بركة  -الیابسة وأروتھا كالطوفان 
o س�ؤال الل�ھ م�اذا ولم�اذا  نس�انیعود مرة أخ�رى اب�ن س�یراخ لیك�رر ع�ن ع�دم ق�درة اإل

ھ في الخلیقة كقرار ألن اللھ علت حكمتھ عن بني البشر كما علت الس�ماء أعمالیفعل 
 . األرضعن 

o  .المخلوقات خلقت وقد رتبھا اللھ لتعمل وھي تقوم بعملھا وال تتوقف 
o كمثل فیضان النھر وتغطیتھ للیابس�ة ومث�ل الطوف�ان ھ�ذا ھ�و الل�ھ  نساناللھ یبارك اإل

 الجزیل في عطائھ للبشر دائما لھذا سمي محب البشر ولذتھ مع بني آدم. 
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 " أن  ون غض��بھ. كم��اھك��ذا ی��رث الوثنی�� ،مل��حإل��ى  كم��ا یح��ول المی��اه العذب��ة
. كم�ا خلق�ت الص�الحات ش�رارللقدیسین، ك�ذلك ھ�ي معث�رة لأل طرقھ مستقیمة

": منذ البدء للصالحین، كذلك  -األشیاء الشریرة للخطاة 
o  الذي في عناد یقاوم وال یؤمن بھ تتحول عن�ده  نسانشيء جمیل لكن اإلكل اللھ خلق

 ردیئة مالحة. إلى  حتى األشیاء الجیدة
o  یطھ�ر القل�ب  یم�اناإل ألنالمثلث األقانیم ال یكون ط�اھرا من ال یؤمن باللھ  أیضاھكذا

 ).۹: ۱٥(أع
o ألن قل��وبھم تمی��ل  ش��رارالمس��تقیمة للقدیس��ین تب��دو غی��ر مواكب��ة ومعث��رة لأل عم��الاأل

 للشر. 
o یص��نعون الش��ر وال یحی��ون  ش��رارالص��الحة ص��نعت ألج��ل القدیس��ین ك��ذلك األ عم��الاأل

 حیاة الطھارة والقداسة. 
 " النار، الحدی�د، المل�ح، س�میذ  ،األساسیة ھي: الماء نساناحتیاجات حیاة اإل

واللب���اس. جمی���ع ھ���ذه  ،العس���ل، دم العن���ب، زی���ت الزیت���ون الحنط���ة، الل���بن،
": لكنھا ،األشیاء صالحة لألتقیاء  -تتحول إلى شر للخطاة 

o  لمنفع�تھم للعم�ل  ب�راریة الت�ي یس�تخدمھا األاألرض�ذكر اب�ن س�یراخ أساس�یات الحی�اة
 للخطیة.  شرارالصالح واأل

o لی���رووا عطش���ھم وھ���و یرم���ز  خ���رینفالم���اء ی���روي العط���ش ویقدم���ھ الص���الحین لآل
 للمعمودیة. 

o یس�تخدمونھا لح�رق  ش�راراألأم�ا  برارلأل خرینالنار تستخدم لطھي الطعام وإطعام اآل
 ترمز لعمل الروح القدس الناري في المعمودیة.  برارلكن لأل خرینممتلكات اآل

o كسیف للقتل.  شراراألأما  في البناء واألدوات برارالحدید یستخدمھ األ 
o یكنزوه ألنفسھم فقط.  شراراألأما  في عمل الخبز برارسمیذ الحنطة یستخدمھ األ 
o س�حریة  كوس�یلة شراراألأما  خرینإلطعام الصغار وإلطعام اآل براراللبن یستخدمھ األ

وعالم��ة لإلثم��ار وھ��و یرم��ز للمی��راث األب��دي كم��ا أرض كنع��ان كان��ت تف��یض لبن��ا 
 وعسال. 

o للس�كر وھ�و یرم�ز ل�دم ربن�ا  شراراألأما  للتدفئة في حدود براردم العنب یستخدمھ األ
 یسوع المسفوك على عود الصلیب. 

o ارة وھ�و واإلن� نبی�اءف�ي مس�حة المل�وك والكھن�ة واأل ب�رارزیت الزیتون یس�تخدمھ األ
 رمز عمل الروح القدس. 

o بطریقة معثرة.  شرارلتغطیة أجسادھم ویستخدمھ األ براراللباس یستخدمھ األ 
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 "  وف��ي غض��بھ یزی��دون س��یاطھم، وف��ي وق��ت لالنتق��امتوج��د أرواح خلق��ت ،
": یصبون االنقضاء   -قوتھا، ویسكنون غضب صانعھا 

مث�ل س�یاط تن�زل  ش�راراأل ری�اح فھ�ي یس�تخدمھا الل�ھ لعق�ابإل�ى  ھنا األرواح تت�رجم
الدھر في الدینونة حینئذ یسكت غض�ب الل�ھ  انقضاءعلیھم من السماء خصوصا عند 

 عدلھ علیھم وعقوبتھ لھم. أو  بسبب انتقامھ شرارعلى األ
 "  الن��ار، الب��رد، الج��وع والم��وت ھ��ذه كلھ��ا خلق��ت لالنتق��ام. أنی��اب الوح��وش

. أنھ�ا تف�رح  ش�رارإلھ�الك األ، األفاعي والسیف المنتقم  العقارب ،المفترسة
وعندما یح�ین الوق�ت ال تتع�دى  األرض،لخدمتھ على  وتستعد ،لتنفیذ وصیتھ

:"   -كلمتھ 
o مث�ل الب�رد والج�وع  نس�انیجعل اللھ األشیاء الغی�ر عاقل�ة وھ�ي مطیع�ة ل�ھ لعقوب�ة اإل

 ).۸، ۷: ٤والموت كما في (عا
o مثلم�ا ج�اءت  ش�رارالوحوش المفترسة والعقارب واألفاعي والسیف لھالك األ أیضاو

) ۲۷، ۲٤: ۱۷م�ل۲وحوش وافترست الذین أتى بھم ملك أشور وأسكنھم السامرة (
 النبي في بیت إیل.  ألیشعصبي لشتیمتھم  ٤۲ودبتان افترستا 

o كان�ت إذ  تخض�ع ل�ھ ھ�ذه كلھ�ا كم�ا ف�ي ح�االت القدیس�ین إیم�انال�ذي ل�ھ  نسانلكن اإل
 الوحوش تأنس لھم وكل الحیوانات المفترسة. 

o  نس�انب�ذلك لك�ن اإل موصایا اللھ ف�ي ح�دود س�ماح الل�ھ لھ�وكل ھؤالء یقومون بتنفیذ 
 العاقل الوحید بین المخلوقات یتعدى وصایا اللھ. 

 
 
 
 " أعم�الجمیع : ما ومقررا، وتركت ھذا في الكتابةلذلك منذ البدء كنت مصم 

:  یق�ولأن  . فال یق�در أح�د سیوفر كل احتیاج في ساعتھ صالحة، وھو الرب
كل األم�ور تس�یر جی�دا ف�ي وقتھ�ا، ف�اآلن انش�دوا بك�ل فإن  ھذا أشر من ذاك،

": ،قلبكم وصوتكم  -وباركوا اسم الرب 
o ال��رب ص��الحة ویعط��ي ك��ل ذي احتی��اج ف��ي الوق��ت  أعم��الك��ل أن  یق��رر اب��ن س��یراخ

البش�ر فھ�م أم�ا  ألن�ھ ھ�و كل�ي الحكم�ة األرضالمناسب واللھ أحك�م م�ن ك�ل م�ن عل�ى 
 مخلوقین. 

o  .فأمور اللھ كلھا صالحة فلھذا یدعونا ابن سیراخ لتسبیح اللھ 
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۲۲۱ 
 

 ألربعوناإلصحاح ا
 إنسانصعبة خلقت لكل  أعمال

 ونیر ثقیل وضع على بني آدم

  "م�ن ی�وم  ، ونیر ثقیل وضع على بني آدم ، إنسانصعبة خلقت لكل  أعمال
":إلى  یوم عودتھمإلى  خروجھم من رحم أمھاتھم  -أم جمیع الناس 

o م�ن  نس�انمنتظرا مجيء المس�یا حت�ى یخل�ص اإل نسانیرثى ابن سیراخ على حال اإل
 متاعبھ. 

o  ونیر وضع على بني آدم وھو نیر الخطیة الت�ي  إنسانصعبة خلقت لكل  أعمالفھناك
 -لم وموت مثلما قیل في العھد القدیم :من آدم وكل نتائجھا من أ نسانورثھا اإل
 ۱: ۱٤مولود المرأة قلیل األیام شبعان تعبا" (أي نسان"اإل.( 
 ۱٤: ۲۰"ملعون الیوم الذي ولدت فیھ" (إر.( 
 ۲٤: ۳٥"من المرأة نشأت الخطیة وبسببھا نموت أجمعون" (سي.( 

o عل�ى خش�بة حمل خطایا العالم كل�ھ إذ  لكن ھذا الوضع تغیر بتجسد الكلمة ربنا یسوع
 -أعم�الو إیماننیر الخطیة بشروط استحقاقات الخالص ( نسانالصلیب ورفع عن اإل

 توبة واعتراف).  - تناول – میرون – معمودیة
o ربن��ا أي  وارث لب��ر ربن��ا یس��وع م��ادام األول ورث الخطی��ة وبالث��اني نس��انفأص��بح اإل

مائیة أمن��ا یس��وع ورث الب��ر وب��دل م��ن الع��ودة إل��ى الت��راب ع��ودة إل��ى أورش��لیم الس��
 ).۱٦: ٤، غل۱۸: ٥جمیعا (رو

 
 "  إدراك األم���ور العتی���دة وی���وم الم���وت یرب���ك فك���رھم وی���روع قل���وبھم. م���ن

الوض��یع ال��ذي عل��ى الت��راب والرم��اد. م��ن إل��ى  المجی��د عل��ى الع��رش الج��الس
ب���الخیش. یوج���د غض���ب وحس���د  الملتح���فإل���ى  والت���اج الالب���س األرج���وان

":واضطراب وجزع وخوف من الموت وتمرد   -وصراع 
o ھ��و خل��ود ول��یس إذ  الم��وت یرع��ب غی��ر المس��تعدین والبلھ��اء لكن��ھ یف��رح المس��تعدین

 ھالك. 
o الفقیر. أو  وتبعیات الموت تربك الكل سواء الغني 
o ة م�ن رواد الفن�ادق و  األرضین�امون عل�ى  آخ�رینوھم مثل أن�اس ین�امون عل�ى أس�رَّ

ویقوم االثن�ان ف�ي الص�باح ال یأخ�ذ ال�ذي ارت�اد الفن�دق ش�یئا مع�ھ وال ال�ذي ن�ام عل�ى 
یس�ود الم�وت إذ  ییناألرض�بل األخیر قد یكون ف�ي س�الم أكث�ر. ھ�ذا ھ�و ح�ال  األرض

 ھ خیرا كانت أم شرا. أعمالوال یأخذ أحد ممتلكاتھ بل الكل یحمل 
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 " ین��ال ، اللی��ل معرفت��ھعل��ى فراش��ھ بغی��ر ن��وم  نس��انحت��ى ف��ي وق��ت راح��ة اإل
ال شيء من الراحة، وبع�د ذل�ك ین�ام، وإذا ب�ھ یجھ�د ف�ي رؤى قلب�ھ أو  القلیل

ھ�ارب م�ن وج�ھ المعرك�ة. الكما في یوم المراقبة، ویضطرب من رؤى قلبھ ك
. ھ�ذا ح�ال  ھیفال یجد شیئا یخإذ  ویتعجب یستیقظأن  وفي وقت معین یحتاج

اة م�ا ھ�و أكث�ر س�بعة أض�عاف: البھیم�ة، وللخط�إل�ى  نس�ان، م�ن اإل كل جسد
:"  -موت، سفك دم، صراع، سیف، مصائب، مجاعة، دمار وبالیا 

o  أو  فق�راء عبی�د أم س�ادة مل�وكأو  أغنی�اءیأتي الم�وت عل�ى جمی�ع بن�ي البش�ر س�واء
 رعیة لكن یختلف وضعھم فیھ. 

o  فغیر الحكماء یخ�افون الم�وت ألنھ�م یعتبرون�ھ نھای�ة لھ�م وھ�و بالفع�ل ھك�ذا ألنھ�م ال
إذ  الحكماء حتى ل�و ك�انوا بس�طاء فق�راءأما  ،متع ولذات وشھواتإال  یروا في العالم

ھ��م عم��ل ف��یھم الل��ھ وأعط��وا لل��ھ قل��بھم وتمتع��وا بعم��ل الفض��ائل وانش��غلوا ب��األمور 
العلویة یعتبروا الم�وت رب�ح وعب�ور وبدای�ة للحی�اة األبدی�ة ھ�ؤالء یعیش�وا عل�ى ھ�ذا 

 الرجاء. 
 "  ف�إلى  األرضكل ذلك خلق لألثمة، وبس�ببھم أت�ى الطوف�ان. ك�ل م�ا ھ�و م�ن

": یعود وما األرض  -ھو من المیاه فإلى المیاه یعود 
o  فاعلو اإلثم ھم الذین یعانون من تبعیات الموت والھالك وكان قدیما ق�د أت�ى الطوف�ان

ل�ى إ ي ینح�لاألرض�والكل یتساوى ف�ي الم�وت فك�ل م�ا ھ�و م�ن الت�راب  األرض،على 
 التراب. 

o  إل�ى  الم�وت ب�ل ینظ�رونأي  ياألرض�لكن الذین وضعوا رجاءھم لیس في ھدم البی�ت
إقامة البیت الجدید بعد ھدم القدیم الذي تصدع فیكونوا فرحین ألجل بناء البیت الفخم 

 وغیر مبالین بھدم البیت القدیم المتصدع. 
 " األب��د. ث��روة إل��ى  وأم��ا األمان��ة الص��ادقة فتبق��ى ،ك��ل رش��وة وظل��م ی��زوالن

": الظالمین تجف  -كالنھر، وتنتھي كدوي الرعد 
o األبد. إلى  األمانة ھي الثابتة 
o  أما الظلم والحص�ول عل�ى ش�يء بواس�طة الرش�وة ھ�و ع�دم األمان�ة وحت�ى ل�و حص�ل

الظالم على الثروة والثراء ف�ذلك لح�ین لك�ن تج�ف ثروت�ھ مث�ل النھ�ر وم�دتھا قص�یرة 
 نتھي. یحظات ولمثل الرعد الذي ل

 " ع��دون فس��یھلكون، نس��ل تالمأم��ا  الس��خي عن��د بس��ط یدی��ھ، نس��انیف��رح اإل
ال ینم��ون فروع��ا، ألنھ��م ج��ذور نجس��ة عل��ى ص��خر ص��لب. العش��ب  ش��راراأل

":أو  الضار ینمو على كل ماء  -ضفة نھر یقلع قبل كل عشب 
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o ال��ذین یتع��دون الوص��یة وال یعط��وا أم��ا  ھأعمال��المعط��ي بس��خاء یف��رح بثم��ر  نس��اناإل
 الطالبین للعطایا فیھلكون. 

o غیر متأصلین في الخیر بل على العكس متأصلین في الشر ألن زرعھ�م  شرارنسل األ
 مثل الجذور النابتة على الصخور تزول سریعا. 

o عش�ب بس�بب ع�دم ثبات�ھ أي  وھم مثل العشب الذي على حافة النھر یقلع ویزول مثل
 .  خرینالذي یمثلھ ذلك العشب ومدى أذیتھ لآل رارشوبسبب شر األ

 " إلى  النعمة كفردوس بركات، والصدقة تدوم:"  -األبد 
o یع��این ص��احبھا ربن��ا  ،النعم��ة ف��ي العط��اء ھ��ي م��ن الل��ھ ال��ذي یعط��ي بس��خاء وال یعی��ر

 یسوع المصلوب في صورة الفقراء والقائم في عطیتھ عندما یعطي الفقراء. 
o الش��ر فمك��روه وین��ال أم��ا  األب��د ألن الخی��ر ینتش��ر بس��رعةإل��ى  الص��دقة تأثیرھ��ا ی��دوم

 احتقار وسكوت وكأنھ لم یكن. 
 "اة، لك�ن ال�ذي یج�د كن�زا یف�وق كلیھم�حیاة المتكل على ذاتھ والعام�ل عط�ر .

بال عیب تحس�ب  وبناء المدینة تثبتان االسم، لكن الزوجة التي إنجاب األوالد
"أفضل من كلیھم  :ا

o یتكل على نفسھ ویكون غیر متواكل والعمل یجعل الحیاة عط�رة لك�ن أن  نسانجید لإل
الذي یفوق كل ھذه ھي النعمة التي من اللھ التي تساعد الك�ل ف�ي العم�ل وب�دونھا ق�د 

 یفشل العمل. 
o  ثب��ات اس��تقرار المدین��ة ی��أتي ببنائھ��ا حس��نا واس��تقرار األس��رة بوج��ود األطف��ال لك��ن

بالتالي المدینة لك�ن ھ�ذا ی�ذكرنا بثباتن�ا ف�ي الزوجة ھي أساس ثبات األسرة واألسر و
 نحن كعروس للعریس السماوي.  أیضاالكنیسة و

 "  الخمر والموسیقى یسران القلب، لكن حب الحكم�ة یف�وق كلیھم�ا. المزم�ار
": والقیثارة  -یعطیان إیقاع عذب، لكن اللسان العذب یفوق كلیھما 

o اس��تخدما باعت��دال لك��ن ح��ب الحكم��ة إذا  الخم��ر والموس��یقى وس��یلتان للف��رح الع��المي
النازلة من عند أبي األنوار الحكمة الروحیة والتي نأخذھا من الكتاب المقدس فرحھا 

 . األرضاألبد أفضل من كل مسرات إلى  یدوم
o  صوت الموسیقى من المزمار والقیث�ارة ع�ذب لك�ن اللس�ان عن�دما ی�تكلم ویس�بح الل�ھ

ت��ارت كنیس��تنا القبطی��ة ص��وت التس��بیح أفض��ل م��ن ك��ل األدوات الموس��یقیة ل��ذلك اخ
أفض��ل م��ن اس��تخدام اآلالت الموس��یقیة كم��ا ف��ي ھیك��ل العھ��د الق��دیم  نس��انبحنج��رة اإل

 واستخدمت أسلوب المجامع منذ العصر الرسولي كما یقول فیلون الیھودي. 
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 " تشتھي العین النعمة والجمال، لكن خضرة الحقول تف�وق كلیھم�ا. الص�دیق      
":أما  یلتقیان في وقت محدد، والصاحب  -لقاء الزوجة مع زوجھا فیفوقھما 

o  العین تحب كل ما ھو جمیل خصوصا ل�و م�ن ص�نع الل�ھ لك�ن خض�رة الحق�ل تفوقھم�ا
 ألنھا ذات ثمر وتحتاج إلى تعب ونعمة من اللھ. 

o  والمیول وغیره لكن مس�توى  االتجاهاألصدقاء یكونون على مستوى ارتباط قوي في
 ین أقوى ألنھ من اللھ ویقضیان ساعات أطول معا. ارتباط الزوج

 " :"  -اإلخوة والمساعدات ألیام الضیق، لكن الصدقة تنقذ أفضل من كلیھما 
اإلخوة تساعد في أیام الض�یق لك�ن الص�دقة تخ�رج خ�ارج ال�ذات والقراب�ات الجس�دیة 

 تعطي دون سبب سوى محبة اللھ. إذ  لتعطي من لھ حاجة وتكون بركتھا أفضل
 "  .الذھب والفضة یثبتان الق�دم، لك�ن تعتب�ر المش�ورة أكث�ر قیم�ة م�ن كلیھم�ا

الثروة والقوة تبنیان القلب، لك�ن مخاف�ة ال�رب أفض�ل م�ن كلیھم�ا. ل�یس م�ن 
": ،خسارة في مخافة الرب  -وال حاجة للبحث عن عون معھا 

o  یفضل ابن سیراخ المشورة الروحیة عن الذھب والفضة ألنھ�ا ت�ؤدي إل�ى الحی�اة م�ع
 یقدما السعادة الروحیة. أن  اللھ والحیاة السعیدة لكن ال یقدر الذھب والفضة

o  مخاف�ة ال�رب ع�ن الث�روة والق�وة ألن مخاف�ة ال�رب ھ�ي الق�وة الحقیقی�ة أیض�ایفضل، 
األب�د وھ�ي تع�ین إل�ى  الثروة والقوة الجسدیة تزول مع الزمن لكن مخافة الرب تثب�ت

 وال حاجة معھا.  نساناإل
 " مج�د. ی�ا بن�ي أي  أفضل م�ن نسانكفردوس البركة، وتستر اإل مخافة الرب

":فإن  المتسول ال تحیا حیاة   -الموت خیر من االستجداء 
o وتعطیھ وتغطیھ أفضل من مجد العالم.  نسانمخافة الرب ھي سبب بركة اإل 
o  التسول دون العمل عار على الرجال فھو یساعد عل�ى الكس�ل والتواك�ل ویجل�ب الع�ار

 یستطیع العمل.  نسانطالما اإل
o  یك�ون أن  ھ فھو حرره م�نإیمانفربنا یسوع عندما شفى المولود أعمى باإلضافة إلى

 ).۳۸ -۳٥: ۹متسوال بشفائھ من العمى لكي یعمل (یو
 "ال تع�د طریق�ة أو  مائدة الغی�ر، عیش�تھ غی�ر عاقل�ةإلى  نسانعندما ینظر اإل

لعاق��ل ا نس��انالغی��ر، وأم��ا اإلیفق��د احترام��ھ لذات��ھ بطع��ام  إن��ھ ،حیات��ھ حی��اة
:"  -المتأدب فیتحفظ من ذلك 

o غی�ره ب�ل یك�ون أو  طعام�ھأو  ال یكون طماع فیما للغیر س�واء لمال�ھأن  نسانعلى اإل
 متحفظ وحذر من ذلك. 
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o یأكل من مائدة أبیھ السماوي جسد ودم عمانوئی�ل ف�ي س�ر التن�اول أن  نسانوعلى اإل
 التي ال تجدي. ولیس من طعام الوثنیین في فلسفاتھم 

 " :"  -في فم عدیم الحیاء یحلو االستجداء، لكن في معدتھ نار تلتھب 
لس��ان المس��تجدي ال��ذي یستس��ھل ذل��ك العم��ل ف��ي ع��دم حی��اء لك��ن معدت��ھ ن��ار تلتھ��ب 

 القادر على العمل.  نسانبالشھوات والطمع لكن ھذا غیر جید لإل
     

 اإلصحاح الحادي واألربعون
 نسانأشد ذكرك بالنسبة لإلأیھا الموت، ما 

  "ال�ذي یع�یش ف�ي س�الم  نس�انأیھا الموت، ما أشد مرارة ذكرك بالنس�بة لإل
ح�د إل�ى  وال ی�زال قوی�ا ،غیر مشتت وناجح في ك�ل ش�يء نسانبممتلكاتھ، إل

:"  -یكفي للتمتع بطعامھ 
  :س�عید بممتلكات�ھ عل�ى  إنس�انیذكر اب�ن س�یراخ ح�التین الم�وت بالنس�بة لھ�م مرع�ب

 ناجح في كل شيء ونجاحھ یكفل طعامھ.  إنسانو األرض
 ویع��رف ویتع��رف عل��ى الف��داء والحی��اة األبدی��ة ینظ��ر إل��ى  نس��انلك��ن عن��دما ینظ��ر اإل

الموت كرحیل من مكان إلى مكان أفضل وحیاة الحریة الحقیقیة یكفي فیھا اللقاء م�ع 
 ربنا یسوع. 

 " الق�وة، ف�ي مع�وز، ع�اجز ف�ي  نس�انأیھا الموت، قض�اءك حس�ن بالنس�بة إل
": ،المتقدمة یتشتت بكل شيء شیخوختھ  -ویصیر عنیدا وینقصھ الصبر 

 : یذكر ابن سیراخ حاالت الموت بالنسبة لھا ھو راحة من متاعبھا وھي- 
المعوز من الناحیة المادیة والص�حیة ض�عیف وغی�ر  نسانراحة من االستجداء لإل .۱

 قوي. 
 أیض�ایش�تت تركی�زه و راحة للشیخ ال�ذي ض�عف تركی�زه وأص�بح ك�ل ش�يء حول�ھ .۲

 لكبر السن یكون عنیدا مثل األطفال وقلیل الصبر. 
 فالموت لیس ھروبا لكن اللھ أعطاه لن�ا كھب�ة خصوص�ا ف�ي ح�االت المعیش�ة الص�عبة 

 الشیخوخة وما لھا من أمراض وأتعاب. أو 
 " :"  -ال تخش من قضاء الموت، واذكر من قبلك والذین بعدك 

یتأمل ویذكر من س�بقونا إلی�ھ وم�نھم م�ن ھ�م أن  نسانفعلى اإل نسانالموت حتمي لإل
حس�اب  نس�انیموت�وا لھ�ذا یعم�ل اإلأن  أیض�اسعداء والذین یأتون بع�دنا فم�ن المح�تم 

 ھذا الیوم حتى یوجد مع اللھ ولیس بعیدا عنھ. 
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 "  ھذا ھو القضاء الذي قضاه ال�رب عل�ى ك�ل ذي جس�د، فكی�ف تق�اوم مس�رة
أو  عشت عشر س�نین إن حساب على عمركوفي الجحیم ال  العلي الصالحة؟

 -ألف":أو  مئة
یبرر ابن سیراخ الموت أنھ قضاء اللھ على كل ذي جسد وف�ي الحی�اة األخ�رى س�واء 

لك��ن كی��ف  األرضعل��ى  نس��انمحزن��ة ال حس��اب للس��نوات الت��ي قض��اھا اإلأو  س��عیدة
 قضاھا. 

 " شراربنو الخطاة ھم أبناء ممقوتون، غالبا ما یترددون على بیوت األ :"- 
 األماكن الشریرة. إلى  قد یتشرب األبناء الشر من أبویھم ویذھبوا 
 : لكن ھناك متناقضات في ھذا الشأن مثل- 
أنجب��وا أبن��اء ص��الحین مثلم��ا ول��د آح��از مل��ك یھ��وذا ال��ذي نش��ر عب��ادة  أش��رارمل��وك  .۱

 األوثان حزقیا الذي طھر یھوذا منھا ومثلما ولد یوشیا الصالح من أمون الشریر. 
مث��ل داود ال��ذي أنج��ب أبش��الوم ال��ذي احت��ال  أش��رارأنجب��وا أبن��اء  أب��راروھن��اك مل��وك  .۲

 لیأخذ العرش وثار على أبیھ وأدى ذلك إلى موتھ. 
  ۲۰، ٤: ۱۸في (حزقال على خطیتھ ھو كما  إنسانلكن اللھ یحاسب كل.( 
 ن ش�ر یرى ھل تاب األبناء عأي  )۹: ٥اللھ یفتقد ذنوب اآلباء في األبناء (تثأن  أما

وقد أبطل الل�ھ فھ�م الیھ�ود الخ�اطئ ب�أن اآلب�اء أكل�وا الحص�رم وأس�نان ، آبائھم أم ال 
 األبناء ضرست. 

 "  می��راث أبن��اء الخط��اة یھل��ك، والع��ار ی��الزم نس��لھم. البن��ون یلوم��ون أب��اھم
فقد نبذتم ش�ریعة العل�ي  ،شراریشجبون. ویل لكم أیھا األ الشریر، ألن بسببھ

:"- 
وأبن��ائھم ھ��و رف��ض تنفی��ذ ش��ریعة الل��ھ ألن الش��ریعة ن��ور فم��ن  ش��رارس��ر ھ��الك األ

 یرفضھا یرفض اللھ نفسھ ویسلك في الظلمة. 
 " :"  -وعندما ولدتم، تولدون للعنة، ومتى متم، فاللعنة ھي نصیبكم 

لھا ورفض ش�ریعة الل�ھ فیرث�ون اللعن�ة ع�ن  شراراللعنة ھي نتیجة حریة االختیار لأل
ذا عن�دما رف�ض الیھ�ود ربن�ا یس�وع أعل�ن لھ�م نھ�ایتھم اختیارھم ول�یس إجب�ارا. ولھ�

 ).۲۲: ۱٥كیف تكون (یو
 "   م�ن اللعن�ة ش�رارل�ذلك ی�ذھب األ األرض،یع�ود إل�ى  األرضكل ما ھو من 

الن�اس عل�ى أجس�ادھم، لك�ن اس�م الخط�اة یُمح�ى ألن�ھ غی�ر  الھالك. ینوحإلى 
:"  -صالح 
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۲۲۷ 
 

  یعود لكن الشریر روحھ ھي الت�ي تح�دد مك�ان ذھاب�ھ األرضفإلى  األرضالجسد من 
 الھالك. إلى 
 یحزن البش�ر عل�ى ھ�الك األجس�اد وال ینوح�ون عل�ى مص�یرھم الب�ائس بس�بب ش�رھم 

أم��ا  )۲۹: ٥فیقوم��ون للحی��اة األبدی��ة (ی��و ب��راراألأم��ا  الش��ر ی��ؤدي إل��ى الھ��الكف��إن 
 األبدي.  لالزدراءیقومون  شراراأل
 "  معك أكثر من ألف خزانة عظیمة من الذھب. الحیاة ھ یدوم فإناھتم باسمك

":إلى  االسم الصالح فیدوم، أما معدودة الصالحة أیام  -األبد 
  یحمسنا ابن سیراخ باالھتمام باالسم واالسم یعني الشخص وھنا ابن سیراخ عنى ب�ھ

السیرة والسریرة الصالحة أفضل من كنوز العالم الذھبی�ة، ألن الحی�اة الص�الحة عل�ى 
إل��ى  ف��ي األبدی��ة فت��دوم الحی��اة الص��الحة والس��یرة الص��الحةأم��ا  أی��ام مح��دودة رضاأل

 األبد. 
 نك��ون ھك��ذا عق��الء مھتم��ین ب��األمور أن  ی��ذكرنا أنب��ا أنطونی��وس أنن��ا بش��ر یلی��ق بن��ا

 في النطق فقط. إال  السماویة وإال ال نختلف عن الحیوانات
 " الحكمة المكتوم�ة والكن�زأما  وعیشوا في سالم، ،یا أبنائي، الحظوا التعلیم 

": ،غیر المنظور  -فأیة منفعة فیھما ؟
 نالح�ظ أنفس�نا ب�التعلیم الس�ماوي حت�ى نع�یش ف�ي س�الم ب�ل وأن أن  یحثنا ابن سیراخ

 منفعة فیھ؟أي  نحفز غیرنا على السلوك في طریق الروح ألن الكنز المخفي
 قالیت�ھ ب�ل یف�رح ب�األخ ذا إل�ى  سأل أخ األب بیمن أن�ھ ال یح�ب قب�ول أخ س�یرتھ ردی�ة

السیرة النقیة فقال لھ األنبا بیمن ما تفعلھ ل�ألخ ذا الس�یرة الص�الحة افع�ل ض�عفھ م�ع 
 ذا السیرة الردیة ألنھ مریض. 

 " إذا الذي یكتم حكمتھ. اخجل�وا نسانالذي یكتم حماقتھ، خیر من اإل نساناإل 
ل��یس ك��ل ھ ل��یس حس��نا حمای��ة ك��ل ن��وع م��ن الخج��ل، فإن��كالم��ي،  م��ن أس��اس

": شيء عند الجمیع عالي المقدار   -بثقة 
  یقدم ابن سیراخ تفضیل في إخفاء الحماقة عن الحكمة ألن الذي یخفي حماقت�ھ حك�یم

ولنفس�ھ ألن�ھ عن�دما  خ�رینوالذي یخفي حكمت�ھ ھ�ذا فی�ھ ع�دم حكم�ة وع�دم محب�ة لآل
 من حكمتھ یفید نفسھ أوال.  خرینیفید اآل

 المجتم�ع ال  أیض�اك ن�وع جی�د وھن�اك ن�وع رديء ولیس كل نوع من الخجل جید فھنا
الثق�ة ب�ل ھن�اك م�ا ھ�و مقب�ول م�ن أو  یعطي كل األش�یاء بدرج�ة واح�دة م�ن التش�جیع

 ما ھو غیر مقبول.  أیضاالمجتمع و
 "  أو  رئیسك أمامأبیك وأمك من الزنا، و أماماخجل:"  -القائد من الكذب 
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۲۲۸ 
 

  كل مسئول یھتم من ناحیة حسب مسئولیتھ فاألب واألم مسئولین عن تربیة أوالدھما
أخالقیا فعند سماعھم عن خطیة مث�ل الزن�ا وھ�ي أكب�ر الخطای�ا تجع�ل االب�ن ف�ي حال�ة 

 خجل منھما ألنھما مسئولین عن أخالق ابنھما. 
 یس غی�ر یتمم المرؤوس عملھ لكن خطیة الكذب تجعل ال�رئأن  أما الرئیس فھو یھمھ

 واثق في مرؤوسھ والثقة أساس العمل. 
 " أمامو ،القاضي من انتھاك القانون أمامو :"  -مجمع الشعب من اإلثم 
  القاض�ي  أم�امیھتم القاضي بتنفیذ القانون فم�ن یكس�ر الق�انون یك�ون ف�ي حال�ة خج�ل

 ألنھ باإلضافة للخجل یوقع علیھ العقوبة. 
  مجم��ع الش��عب ھ��و المجم��ع الیھ��ودي ال��ذي ك��ان مجتم��ع عن��د أب��واب المدین��ة یس��مع

 أم�امالك�ل وك�ان ف�ي عص�ور الكنیس�ة األول�ى االعت�راف  أم�امالمتھم والشھود ویحكم 
 الشعب عالنیة. 

 " أمامصدیقك من الظلم، وأو  شریكك أمامو :"  -مكان سكناك من السرقة 
 ص�دیقك تُفق�د الثق�ة أو  ظلم�ت ش�ریككف�إن  ةالشركة في العمل والصداقة تالزمھا الثق

 عداوة. إلى  وتنحل الشركة وتنقلب الصداقة
 في كل مكان في عملھ وفي بیتھ. نسانكذلك السرقة تعطي سمعة سیئة لإل 
 
  
 "  أماماخجل :"  -حق اللھ ومیثاقھ، ومن السلوك الشریر على المائدة 
 فعن�دما نخ�ون الل�ھ بالخطای�ا ف�نحن نقط�ع العھ�د  نس�انالمیثاق ھو العھد بین الل�ھ واإل

قلبیا وعملیا بیننا وبین اللھ ولكن التوبة ترجع كل ھذا مثلما أنكر معلمنا بطرس ربنا 
 یسوع وخرج وبكى بكاء مرا وقبلھ ربنا یسوع ثانیة. 

  السلوك الشریر على المائدة ھو خیانة من أكلن�ا وش�ربنا معھ�م وھ�ذا عالم�ة الش�ركة
 یعادون من أكلوا وشربوا معھم. أو  برابرة ال یخونونوالعھد فال

 " الذین یس�لمون علی�ك  أمامومن الصمت  ،في األخذ والعطاء االشمئزازومن
:"- 
  أو  س�واء ف�ي حال�ة األخ�ذ االس�تیاءیحذرنا ابن سیراخ من سلوك غیر مس�تحب وھ�و

 العطاء لكن معلمنا بولس علمنا أنھ مغبوط ھو العطاء أكثر من األخذ. 
 ال�رد أم�ا  لنا ألن الصمت نوع من الكبری�اء والتجاھ�ل خرینیرد سالم اآل نسانوأن اإل

 ).٤۷: ٥عالمة السالم والمصالحة (مت
 " إلى  ومن التطلع:"  -امرأة داعرة، ومن رفض تضرع أحد األقارب 

https://coptic-treasures.com/
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  :التطلع إلى امرأة ولیست النظرة البسیطة ھو أساس لشرور كثیرة فربن�ا یس�وع ق�ال
كم�ا تكل�م أی�وب  ،ش�يء معث�رأي إل�ى  ابتعد عن النظ�رأي  عینك اقلعھا""إن أعثرتك 

 عذراء. إلى  ال یتطلعأن  أنھ عاھد نفسھ
  وھ�ي  االس�تیاءومن األشیاء الغیر محببة رفض شفاعة األقارب ألنھا تعطي نوع من

 نوع من الكبریاء. 
 " ھدیتھ، ومن التفرس في ام�رأة رج�ل آخ�ر. وم�ن أو  ومن سلب نصیب أحد

": على التطفل  -جاریتھ، وإلى سریرھا ال تقترب 
ح�دود الغی�ر والطم�ع فیم�ا یخ�ص الغی�ر كم�ا إل�ى  حذرنا ابن سیراخ من تعدي حدودنا

أو  أوصت الشریعة وتشمل ھنا عند اب�ن س�یراخ س�لب نص�یب ش�خص س�واء میراث�ھ
یكون لھ�م ف�ال نتع�دى  خرینجاریتھ فكل ما یخص اآلأو  امرأة رجلأو  حتى ھدیة لھ،

دودنا ألن ف��ي ذل��ك خطی��ة طم��ع وھ��و منب��ع لكثی��ر م��ن الخطای��ا مث��ل الس��رقة والزن��ا ح��
 وغیره من أفكار شریرة وسلوك شریر. 

 " ن الش��خص. بع��د العط��اء ال تھ�� ،األص��دقاء أم��امل م��ن ك��الم اإلھان��ة خج��ولت
": ومن نقل  -الكالم المسموع، وإفشاء األسرار 

  حت�ى أع�داء وف�ي العط�اء أو  أص�دقاء أم�اممن اإلھانة س�واء  أیضاحذرنا ابن سیراخ
 بعد العطاء. أو  سواء قبل

  .ومن نقل الكالم وإفشاء األسرار ألن ذلك عدم أمانة 
 
 " إنسانوتنال نعمة عند كل  ،حینئذ تشعر بالتواضع الحقیقي :"- 

 نس�انیعط�ي اإل ۲۰نصیحة فالبعد عن األشیاء الــ  ۲۰حذرنا ابن سیراخ بــ أن  وبعد
 تواضع ونعمة وذلك لطاعة الوصیة. 

     
 اإلصحاح الثاني واألربعون
 ال تخجل من األمور التالیة

 الخطیةإلى  وال تجعل محاباة الوجوه تقودك

 " الخطی�ة إل�ى  : وال تجعل محاباة الوج�وه تق�ودك ال تخجل من األمور التالیة
:"- 

التمیی�ز أي  محاب�اة الوج�وهیوضح ابن سیراخ أمور جی�دة ال نخج�ل منھ�ا وھ�ي ع�دم 
جم�ال ألن ك�ل ذل�ك یق�ود إل�ى أو  م�الأو  س�لطةأو  بسبب ما س�واء ش�خص ذو مكان�ة

 وطرقھم الخاطئة.  خریناآلإلى  واالنجذابخطایا كثیرة وأھمھا عدم العدل 
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۲۳۰ 
 

 " أن  من شریعة العلي ومیثاقھ، ومن العدالة خشیة:"  -تبرئ الشریر 
  الیھ�ود المت�أثرین أي  العھ�د الھیلین�ي الیھ�وديیتكلم ھنا ابن سیراخ ع�ن عص�ره ف�ي

 ).۱٥: ۱مك۱بالفلسفة الیونانیة ولھذا ثار المكابیون (
 عالمة العھ�د ب�ین الل�ھ وش�عبھ أو  فوجد في ھذا العھد من یستحي بالشریعة والمیثاق

 ).۱۸وھي الختان الذي ھو أقدم من شریعة موسى (تك 
 الشریر فیسود الشر. من العدالة حتى ال یبرئ  نسانوال یخجل اإل 
 الوصیة وجدت مثلھا في العھد الجدید حینما قال ربن�ا یس�وع ع�ن م�ن أو  وھذا الكالم

مالئك��ة الل��ھ القدیس��ین  أم��امالن��اس ینك��ره االب��ن  أم��امینك��ره أو  ب��ھ یم��انیس��تحي باإل
 ).۳۸: ۸(مر
 ۱٦: ۱ومعلمنا بولس قال أكثر من مرة أنھ ال یستحي بالكرازة باإلنجیل (رو.( 
 "رفق�اء ف�ي س�فر، وم�ن انقس�ام المی�راث أو  ن المساھمة في نفقات العملوم

 ": األصدقاء بین
  ح��ث اب��ن س��یراخ عل��ى المس��اھمة ف��ي نفق��ات العم��ل طالم��ا یع��ود بخی��ر عل��ى أص��حابھ

 وعلى العاملین فیھ. 
 ف�ي اقتس�ام المی�راث حت�ى یأخ�ذ  أیض�اوفي السفر نساھم في نفقاتھ حتى یوجد عدل و

 كل واحد حقھ وال یشعر أحد بالظلم. 
 " أو  ومن الدقة في المیزان والمعیار، ومن المكسب كثیرا كان:"  -قلیال 
 دح ت�ممعی�ار ب�ل ب�العكس یُ أو أي  من الدقة عامة سواء ف�ي المی�زان نسانال یخجل اإل

 على دقتھ. 
 من المكس�ب وال�ربح طالم�ا ك�ان أمین�ا ف�ي عمل�ھ س�واء ك�ان  نسانال یخجل اإل أیضاو

 قلیال. أو  الربح كثیرا
 " وم�ن المبالغ�ة ف�ي تأدی�ب األوالد، وم�ن  ،ومن الربح في التعامل مع التجار

": ضلوع ضرب  -العبد الشریر حتى تنزف 
  .ال تخجل من الربح في التعامل مع التجار طالما في حدود األمانة 
  .وال من تأدیب األوالد ألن ذلك یعود علیھم بالخیر 
 ل�م ف�إن  ك�انوا یرتكب�وا ج�رائم ویھرب�وا ش�رارومن معاقبة العبد الش�ریر ألن العبی�د األ

 یؤدبوا تكون العاقبة صعبة. 
 " اإلغالق على الثروة جید حیث تكون الزوجة غیر أھل للثقة، وحی�ث تك�ون 

 -": األیدي كثیرة
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۲۳۱ 
 

 الث��روة ف��ي حال��ة الزوج��ة الت��ي غی��ر موث��وق فیھ��ا م��ن ناحی��ة  الح��ذر ف��يأي  اإلغ��الق
 الزوجة المسرفة. أو  تبذیر األموال

 تبدید كل ذلك. إلى  عبید فعدم الحرص یؤديأو  في حالة وجود أوالد كثیرین أیضاو 
 "أو  ش�يء تأخ�ذهأي  وإذا أودعت شیئا فأودعھ بالعدد والوزن، وسجل كتاب�ة

:"  تعطیھ 
یأخ�ذ ش�یئا فبالع�دد وال�وزن أو  األمین حتى یكون دقیق وعادل فعن�دما یعط�ي نساناإل

 لنفسھ. أو  خرینویسجلھ لئال ینسى فیكون ظالما لآل
 " الشیخ المتقدم في السن ال�ذي ی�دینأو  حمقال تخجل من تعلیم الجاھل واأل 

": أمامتكون في الحقیقة متعلما، ومقبوال  الصغیر حینئذ  -كل بشر 
  یخص التعلیم في مجامع الیھود ف�ال نخج�ل م�ن تعل�یم الجاھ�ل غی�ر الع�ارف ھنا األمر

الش�یخ ال�ذي ی�دین الص�غار دون أو  الغیر حكیم في تص�رفاتھأي  حمقاألأو  بالشریعة
 خطأ. أو  سبب
 یك��ون معلم��ا أن  ك��ل الن��اس لكن��ھ یج��ب أم��اممتعلم��ا ومقب��وال  نس��انوبھ��ذا یك��ون اإل

 یقوم بھذا. أن  ومتعلما وتلمیذا حتى یستطیع
 
 
 " وق��ت  ھ��ااالبن��ة قل��ق س��ري ألبیھ��ا، وقلق��ھ علیھ��ا یس��بلھ الن��وم. ل��ئال یفوت

": الزواج   -في شبابھا، ولئال تكون مكروھة في زواجھا 
  ھن��ا ی��تكلم اب��ن س��یراخ ع��ن االبن��ة الش��ابة ف��ي من��زل وال��دھا فھ��ي بالنس��بة ل��ألب ف��ي

 -شبابھا مصدر للقلق ألنھ یقلق علیھا لسببین :
 فوات سن الزواج وكبر ابنتھ.  .۱
 وعندما تتزوج لئال یكرھھا زوجھا فتكون حیاتھا غیر سعیدة.  .۲
 طریق�ة االختی�ار بالطریق�ة الروحی�ة  أیض�او ،وھذا القل�ق ن�ابع لع�دم االتك�ال عل�ى الل�ھ

 -والتربویة السلیمة مثل :
 صوم. ال -۳                  الصالة. -۲                  .حاالرتیا -۱        
 االعتراف والتناول.  -٦     االرتباط بالكنیسة. -٥     عالقة الطرفین باللھ. -٤        

 اإلمكانیات المادیة ومدى تحمل المسئولیة.  -۸        الخطایا الواضحة. -۷       
 "  كان إذا  تحبل في بیت أبیھا، ومن عدم األمانةأو وفي بتولیتھا لئال تتدنس

":إذا  العقمزوج، ومن  لھا  -كانت متزوجة 
  .یقدم ابن سیراخ مشكلة االبنة في حالة االبنة الغیر أمینة وأخرى أمینة 
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 حالة زنا. أي  تتدنس بعالقة غیر مقدسة مع شخص وتحبل منھأن  الغیر أمینة 
 خالل زواجھا تكون غیر أمینة ولھا عالقة مع رجل آخر.  أیضاو 
  أما االبنة األمینة قد تواجھ مشكلة ھي العقم وكان في العھ�د الق�دیم یعتب�ر ع�ار مثلم�ا

 ) ألنھم في العھد القدیم كانوا ینتظرون المسیا. ۲٥: ۱حدث مع ألیصابات (لو
 " ،واظب على المتابعة الدقیقة لالبنة العنیدة، ل�ئال تجعل�ك أض�حوكة ألع�دائك                

الجم�ع  أم�امفي المدینة وسیئ السمعة ل�دى الش�عب، وخ�زي  ومصدر إشاعة
 -":العظیم

ی��تكلم اب��ن س��یراخ ع��ن ن��وع آخ��ر م��ن مش��اكل االبن��ة وھ��ي العن��د فالعن��اد یعط��ي ح��ب 
للتسلط وعدم طاعتھا لوالدھا تشتھر وتك�ون مح�ل اس�تھزاء لألع�داء وفرص�ة للك�الم 

كان��ت إذا  تتس��بب ف��ي إش��اعة س��معة س��یئة عن��د الش��عب خصوص��ا أیض��اوالض��حك، و
المدین��ة ص��غیرة ویخ��زى وال��د البن��ت بس��بب ترك��ھ ابنت��ھ دون تأدیبھ��ا ألن ھ��ذا یعتب��ر 

 تقصیرا منھ. 
 " أي  ال تتفرس في جمال:"  -شخص، وال تجلس بین النساء 

للجم�ال م�ن النس�اء وح�ب المج�الس ومح�ادثتھن  االنج�ذابیوضح اب�ن س�یراخ خط�ر 
دون  نس��انوعام��ة یك��ون نظ��ر اإلالنظ��ر بدق��ة للنس��اء أي  ویرج��ع ذل��ك إل��ى التف��رس

 ذلك إلى التھاون.  أیضاتفرس وأرجع اآلباء 
 " ث الرجل خیر م�ن خبالعث، ومن المرأة خبث امرأة.  فإنھ من الثیاب یخرج

": تعمل ما  امرأة   -ھو صالح وھي تجلب الخزي والفضیحة 
ش��بھ اب��ن س��یراخ خب��ث الم��رأة وریائھ��ا بالع��ث ال��ذي یص��یب الثی��اب فھ��و ی��ؤثر علیھ��ا 
وعلى أنسجتھا فتفسد ھكذا ریاء الم�رأة ق�د تعم�ل م�ا ھ�و ص�الح ظاھری�ا لك�ن داخلھ�ا 

 فساد داخلي الذي مھما خبأتھ سینفضح یوما ما. 
 "  ھ الت�ي أراھ�ا، بكلم�ة م�ن ال�رب أعمال�الرب، واخبر بك�ل  أعمالواآلن اذكر

": ھ،أعمال  خلقت  -وكلھا تخضع لمشیئتھ 
 ،بالل��ھ الكلم��ة خلق��تأي  بكلمت��ھإذ  ال��رب ف��ي الخلق��ة أعم��الی��ذكر اب��ن س��یراخ ع��ن 

 بالثالوث الق�دوس یخل�ق ك�ل ش�يءإذ  الخلقة في كل المخلوقات حسب إرادتھ أعمالو
تعظ�یم لل اللھ المثلث األقانیم ألن الل�ھ باللغ�ة العبری�ة ال یجم�عأي  قال اللھ (ألوھیم)إذ 

بالروح القدس الذي ك�ان ی�رف عل�ى وج�ھ  أیضافیكون العمل بالثالثة أقانیم بالكلمة و
باسیلیوس الكبیر: كما یحتضن الطائر بیضھ لیعطیھ دفء وحی�اة  المیاه كما یقول ق.

 ھكذا عمل الروح القدس في المیاه. 
 " تعطي الشمس ضوء وتنظر كل شيء ، :"  -وعملھا مملوء من المجد 
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 ي وحت��ى تعطی��ھ ض��وء وح��رارة نس��انخلقھ��ا الل��ھ إلعط��اء ض��وء للعم��ل اإل الش��مس
األوكس�جین  نس�انتصنع النباتات عملیة البناء الضوئي حتى یجد اإلإذ  ولفائدة البشر
 الالزم للحیاة. 

  .كما أنھا تشیر إلى نور القدیسین الذي یبدد ظلمة العالم 
  ن��ور الع��الم كم��ا تش��یر إل��ى والقم��ر یش��یر إل��ى الكنیس��ة الت��ي تعك��س ن��ور ربن��ا یس��وع

القمر یكمل ثم یضمحل ویظھر ثانی�ة ھك�ذا البش�ر ف�ي إذ عمال المصیر البشري في األ
 ھم تتابع النجاح والفشل. أعمال

 أم��ا  نس��انبطنھ��ا تبح��ث ع��ن طعامھ��ا لتخ��دم اإلإل��ى  الحیوان��ات خلق��ت ن��اظرة ل��ألرض
 السماء. إلى  فوق لیتطلعإلى  ینظر نساناإل
 "  یصنعوا كل عجائب�ھ، الت�ي ص�نعھا ال�رب الق�دیر، أن  قدیسیھلم یمكن الرب

وی��درك  نس��انالمس��كونة ف��ي مج��ده. أن��ھ یفح��ص العم��ق وقل��ب اإل یثب��ت لك��ي
": یملك كل  أسرارھا، ألن العلي  -علم، ویتطلع على عالمات الدھر 

  یربط ابن سیراخ بین علم اللھ الكلي القدرة الذي لھ وح�ده ب�ین عم�ق البح�ار ال�ذي ال
التع�رف أن  ب�ل ،اللھ الفاحص القلوب والكلىإال  وعمق القلب وأفكاره ال یعلمھیقاس 

یكون بواسطة الروح  نسانعلى العالم الخارجي سھل لكن التعرف على عمق قلب اإل
الق��دس وھ��ذا أجم��ل وأعظ��م حت��ى نع��رف أنفس��نا ونس��لك كبن��ین لل��ھ وھ��ذا ھ��و الع��الم 

 الصغیر لكنھ أعظم. 
  وجع��ل لھ��ا  األرضالل��ھ كل��ي العل��م ویع��رف مت��ى ی��تم ك��ل عم��ل ف��ي الس��موات وعل��ى

 عالمات. 
 "  یخب��ر بالماض��ي والمس��تقبل ویكش��ف ع��ن آث��ار األم��ور المس��تترة. ال یفوق��ھ

ھ العظیم�ة بحكمت�ھ، وھ�و الك�ائن أعمالعلیھ كلمة واحدة. زین  فكر وال تخفى
 ،وال یح�ذف من�ھ ش�يء ،یض�اف إلی�ھ ش�يءأن  ال یمكن ،منذ األزل وإلى األبد

 -":وال یحتاج إلى أحد لیكون مشیره
  الل��ھ ف��ي الخلق��ة ع��ن الل��ھ ذات��ھ أوال ع��ن علم��ھ  أعم��الی��تكلم اب��ن س��یراخ م��ن خ��الل

ف�ي المس�تقبل أي  ف�ي الماض�ي وإل�ى األب�دأي  یع�رف األش�یاء من�ذ األزلإذ  السرمدي
 .  أیضاویعرف كل ما ھو مستتر عن أعین البشر وحتى كل األفكار والكلمات 

 ھ في الخلیقة بحكمتھ وھو السرمدي. أعمالاللھ عمل أن  وكیف 
 یحذف منھا شيء. أو  یضیف إلیھا شيءأن  اللھ كاملة ال یستطیع أحد أعمال 
 مشیرین. إلى  وألنھ كلي العلم والمعرفة ال یحتاج 
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 نتظرن��ا كم��ا ق��ال ھن��اك ع��الم أعظ��م أب��دي یأن  وھ��ذا الع��الم الجمی��ل یكش��ف ویوض��ح
 ).۱: ٦أیام الخلیقة الستة (عظة Hexameroneباسیلیوس الكبیر في الــ ق.
 " األب�د لك�ل إلى  تحیا وتبقى ذه! كم تتألأل للنظر ! كل ھ ھأعمالما أثمن جمیع

ك�ل واح�د مقاب�ل  ،جعل�ت اثن�ین اثن�ین اءمطیع�ة. وك�ل األش�ی احتیاج، وجمیع�ا
فم�ن  ،األخ�رىص�الح منھ�ا تق�وى  ةواح�د شیئا ناقصا . ك�ل اآلخر ولم یصنع

": ینال الكفایةأن  یقدر   -من رؤیة مجده ؟
  الل�ھ أنھ�ا تبق�ى م�دة طویل�ة لكنھ�ا غی�ر أبدی�ة مثلم�ا ق�ال  أعمالیتأمل ابن سیراخ عن

) لك�ن تعبی�ر س�یراخ ی�دلل عل�ى ط�ول م�دة بق�اء الع�الم ۱۳: ۷كو۱معلمنا بولس في (
 لكن ال ینفي زوالھ. 

  .فاللھ یعتني بخلیقتھ ویعطیھا حسب احتیاجھا وكل الخلیقة تطیعھ 
  والمخلوقات جعلھا كلھا اثنین اثن�ین كم�ا أدخلھ�ا ن�وح ف�ي الس�فینة ذك�را وأنث�ى حت�ى

 تستمر في نوعھا وال تكون ناقصة شيء. 
 ك�ل مخل�وق یق�وي المخل�وق اآلخ�ر أن  وأعطى ابن سیراخ سبب روحي للخلقة اثن�ین

 بالصالح.  الذي على شاكلتھ
  ی��رى ك��ل مج��دھا فھ��ي كلھ��ا تمج��د الخ��الق وم��ن أن  نس��انالل��ھ ال یق��در اإل أعم��اللك��ن

 .  أیضایتأملھا یمجده 
 اإلصحاح الثالث واألربعون

 بھجة العلو السماوي ھي جلد النقاوة
  وبنیة السماء في رؤیة مجده

 ":"   -بھجة العلو السماوي ھي جلد النقاوة، وبنیة السماء في رؤیة مجده 
یتكلم ویتأمل ابن س�یراخ ف�ي المخلوق�ات وكی�ف ھ�ي دلی�ل عل�ى عظم�ة الخ�الق ویب�دأ 

الذي یفصل بین المی�اه العلوی�ة  نسانبالَجلَد الذي یفصل بین میاه ومیاه وھو یمثل اإل
وھي السحب والتي ترمز لمی�اه المعمودی�ة حی�ث نول�د م�ن الم�اء وال�روح لتنف�تح لن�ا 

ه السفلیة ھي التي یسكنھا لویاثان الحی�ة القدیم�ة )، وأما المیا٥، ۳: ۳السموات (یو
 ).۳: ۲۰؛ ۷: ۱۲وحروبھ لنا (رؤ إبلیسالتي ھي تجارب 

  الشمس في ظھورھا تعلن عن إشراقھا، یا لھا من آل�ة عجیب�ة! م�ن ُص�نع "
:"  -العلي 

  یتكلم ابن سیراخ عن عظمة العلي في خلقة الش�مس الت�ي تظھ�ر كأنھ�ا تتح�رك بخف�ة
الش�رق إل�ى الغ�رب مثلم�ا تكل�م المزم�ور ومثلھ�ا بخ�روج الع�ریس عند الشروق ومن 
 ).٥: ۱۹بقوة من خدره (مز
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 یاه كن�ور لس�بیل أرجلن�ا تأمل شمس البر ربنا یسوع وإلى وص�انكما تدعونا الشمس ل
: ۱۱۹حلتن��ا ف��ي س��الم وھ��دوء كمس��ار الش��مس ف��ي جل��د الس��ماء (م��زرحت��ى تك��ون 

 ).۱: ۱۲۳)، (مز۱۰٥
  نس��انیحتم��ل حرھ��ا الح��ارق. اإلأن  فم��ن یق��در األرض" عن��د الظھ��ر تجف��ف 

یعم��ل ف��ي ح��رارة حارق��ة، والش��مس تح��رق الجب��ال بق��در  یش��عل األت��ون ال��ذي
": ،تبعث أبخرة محرقة ،ثالث أضعاف   -وترسل أشعتھا فتعتم العیون 

  م��ن المی�اه وال أح��د یحتم��ل  األرضی�تكلم اب��ن س�یراخ ع��ن عم�ل الش��مس ف��ي تجفی�ف
حرارتھ��ا خصوص��ا عن��د الظھی��رة فھ��ي تك��ون ك��األتون ف��ي حرارتھ��ا تح��رق الجب��ال 

ترس�ل أش�عتھا  ،المنبسطة، وتبع�ث أبخ�رة عل�ى م�اء البح�ر األرضأضعاف  ۳لعلوھا 
 للنور لكن من ینظر إلیھا تعتم عینھ. 

 أیض�اللعم�ل و ننس�اتأمل اآلباء (ق. كیرلس األورشلیمي) في الش�مس أنھ�ا ت�دعو اإل 
عن�د الظلم�ة إال  العبی�د ال یت�ركھم س�یدھمأن  للراح�ة حت�ى نس�انالظلمة أنھ�ا ت�دعو اإل

ھ�ي دع�وة  أیض�ا) والظلم�ة ۷: ٤٥واللھ خ�الق الن�ور والظلم�ة (إش ،حتى یستریحوا
للتأم��ل والھ��دوء والص��الة والراح��ة م��ن تع��ب النھ��ار حت��ى نق��وم متج��ددین ف��ي طاقتن��ا 

 للیوم التالي. 
 " من  ، إلعالن األزمنة وعالمة أبدیة یحدد تغیر الفصول أیضاوخلق القمر .

عالمة العید، ذلك النور الذي یتناقص بینما یكمل مساره. باسمھ  القمر تظھر
ی��زداد بطریق��ة عجیب��ة. وھ��و مرك��ب یق��یم ف��ي  وف��ي أط��واره یس��مى الش��ھر،

 -":العالء 
  نوس فكم�ا القم�ر یس�تمد ن�وره ریج�اأوالقمر رمزیا یرمز للكنیسة حسب قول العالم�ة

 من الشمس ھكذا الكنیسة تستمد نورھا من المسیح. 
  ویتكلم اب�ن س�یراخ ع�ن عم�ل القم�ر ف�ي تعی�ین األزمن�ة والش�ھور والس�نین واألعی�اد

: ۸۹وذلك في الشعوب التي تعتمد علیھ مثل الشعب الیھودي والش�عوب العربی�ة (م�ز
 ).۱٥ -۱۱: ۲۸؛ عد۱۹: ۱۰٤؛ ۳۸
 ھو جمال السماء " مجد النجوم، :"   -زینة بھیة في ُعلى الرب 

السماء ھي صنعة اللھ فباإلضافة إلى الشمس والقم�ر ھن�اك مج�د الس�ماء عمل�ھ الل�ھ 
تض��يء  أیض��او ،ف��ي إرش��اده ف��ي الط��رق نس��انھ��و النج��وم باللی��ل حت��ى یس��تخدمھا اإل

ي اللی��ل وھ��ي نفس��ھا تس��بح الل��ھ ف��ي ك��ل وق��ت كم��ا تعلمن��ا كنیس��تنا ف��ي الھ��وس الث��ان
حس�ب  ۱۳٥كل الكائنات تسبح اللھ (وھم�ا الھ�وس الث�اني: مزم�ور أن  والثالث كیف

 ).۳الترجمة السبعینیة، الھوس الثالث: تتمة دانیال 
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 " بكلم����ات الق����دوس تق����ف حس����ب قض����ائھ، وال یق����وى علیھ����ا التع����ب ف����ي
 -":حراساتھا

 م�ا یوجھھ�ا الل�ھ ألنھ�ا خلقت�ھ فھ�ي تعل�ن ع�ن مواعی�د ف�ي الس�نة  النجوم تسیر حسب
الكل��ب الكبی��ر ف��ي عی��د النی��روز عن��د أي  Canin majonفم��ثال تظھ��ر مجموع��ة 

أو  االتجاھ��ات س��واء للس��اكن ف��ي الص��حاري نس��انتُع��رف اإل أیض��او ،فیض��ان النی��ل
 حتى السفن. أو  الطرق

  .أما النجوم ال تتعب ألن قوتھا من اللھ 
 " ھ غای�ة ف�ي الجم�ال. ی�دور ق�تألف�إن  وب�ارك ص�انعھ، ،إل�ى ق�وس ق�زحتطلع

": ،المجید السماء بقوسھ  -ویدا العلي تحدد مساره 
  یتكلم عن جمال قوس قزح بألوانھ السبع وھي أساس تحلی�ل ض�وء الش�مس األب�یض

 ویتم ذلك بواسطة منشور ثالثي من الزجاج لكن جعلھ اللھ یظھر كعالمة للمطر. 
  الكتاب المقدس ظھر قوس قزح كعالمة الخالص من الطوفان كما ظھر حول لكن في

ھو عالم�ة میث�اق الل�ھ م�ع البش�ریة بدای�ة م�ن ن�وح وإل�ى أي  العرش في سفر الرؤیا
 نھایة الدھور. 

 ویسرع البرق بقض�ائھ، ل�ذلك تنف�تح المخ�ازن، وتطی�ر  ،" بأمره یسقط الثلج
أج�زاء. عن�د إل�ى  طم الب�ردكالعص�افیر. بعظمت�ھ یكث�ف الس�حب، فی�تح السحب

ظھ��وره تتزع��زع الجب��ال، وبإرادت��ھ تھ��ب ری��ح الجن��وب. ص��وت رع��ده یھ��ز 
الزوبع��ة . ی��ذري ال��ثلج كم��ا  أیض��اوھك��ذا یفع��ل إعص��ار الش��مال و األرض،

،  تتساقط العصافیر، فینزل كما یسقط الجراد. تعجب العین م�ن جم�ال بیاض�ھ
إذ و األرض،ملح عل�ى ویذھل العقل من سقوطھ ك�المطر. یس�كب الص�قیع ك�ال

جم�د الجلی�د عل�ى ش�وك. تھ�ب ری�اح الش�مال الب�اردة فیجمد ص�ار ك�رؤوس ال
":ویستق ،الماء   -ر على كل مجتمع میاه، ویلبسھا الماء كدرع 

 ب�أن یس�رع  أیض�ایوضح ابن سیراخ أنھ محب للطبیعة جدا فھو یأمر بس�قوط ال�ثلج و
الض��وء یطیع��ان الل��ھ أو  الب��رق ألن��ھ ض��وء وس��رعتھ كبی��رة ج��دا وھم��ا س��واء ال��ثلج

 خالقھما. 
  .یشبھ ابن سیراخ السحب في السماء كالعصافیر التي تتحرك بسرعة وبحریة مغردة 
 یكتش�ف الس�حب ف�ي الج�و  ،ثم یشرح من أی�ن ج�اءت الس�حب م�ن تكث�ف بخ�ار الم�اء

 ھي بخار ماء بارد ھو الذي یظھر في شكل سحب.  فإذاالعلوي 
  َوالس�حب الت�ي ف�ي الس�ماء ف�ي  أج�زاءإل�ى  ال�ثلج الس�اقطأي  أج�زاءإلى  د یتحطمرَ الب

 تكثفھا تكون مجموعات. 
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  اللھ القوي كان في العھد القدیم یظھر على قمم الجبال مثلما ظھر لموس�ى عل�ى جب�ل
 سیناء في حوریب. 

  اإللھیةواللھ ھو الذي یجعل ریح الجنوب تھب لتنضج الثمار وھي تشیر إلى النعم  . 
  إلى صوت إنذارات اللھ. أما صوت رعده یشیر 
  عدلھ. أي  غضب اللھإلى  والزوبعة ھما یشیران اإلعصارأما 
  األرضیتأمل ابن سیراخ في سقوط الثلج كالعصافیر وكالجراد على . 
  .یتعجب ابن سیراخ من جمال بیاضھ ویذھل العقل من سقوط الثلج بھذا الشكل 
  ما یتجم�د یص�یر مث�ل ش�كل وعن�د األرضاللھ یسكب الصقیع مثل الملح األبیض عل�ى

 األشواك. 
  ظاھرة طبیعیة في منتھى الدقة العلمیة ھي ھب�وب ری�اح الش�مال فیتجم�د  أیضایصف

الم��اء عن��دما تص��ل أن  وھ��ذه الظ��اھرة ھ��ي ،الجلی��د ف��وق المی��اه ویس��تقر عل��ى الم��اء
درجة حرارتھ إلى صفر یتكون الجلی�د ویتجم�د الم�اء ف�ي ھ�ذه الص�ورة لك�ن أق�ل م�ن 

 الصفر یتمدد الماء عكس ما ھو طبیعي. 
  نس�انالت�ي تفس�د س�الم اإل إبل�یسأما ریاح الشمال في فكر آباء الكنیسة فھي ح�روب 

باب�ل إل�ى  الش�مالإل�ى  كما تشیر إلى نتائج الخطیة والعصیان جعلت شعب الل�ھ یُس�بى
والق�دیس  أوریج�انوسھكذا فكر اآلباء من ناحیة ریاح الشمال الب�اردة (مث�ل العالم�ة 

 دیدیموس الضریر). 
 ویی���بس العش���ب الط���ري كالن���ار.  ،ن���ي ال���رب الجب���ال ویح���رق الص���حراءف"ی

": الضباب كلھا سریعا، والندى یصلحھا   -الساقط ینعش من الحر 
  الق�درة عل�ى  أیض�اھو لھ إذ  یفعل الشيء وضدهإذ ھنا بین ابن سیراخ مدى قوة اللھ

وھن��ا تك��ون  ،فن��اء الجب��ال بق��وة الس��خونة ویح��رق العش��ب الط��ري بواس��طة الش��مس
 ریاح جنوبیة لكنھا مفسدة ولیس كما ذكرنا سابقا أنھا تؤدي إلى نضج المحاصیل. 

 متل�ك ك�ل ھ�ذه الق�وة الت�ي س�أل عنھ�ا ھك�ذا ی ،ھذه األعشاب الن�دى والض�باب ینعش�ھا
 ).۳۷، ۲۸: ۳۸أیوب فلم یستطع اإلجابة (أي

  بحسب قصده ھدأ الغم�ر العظ�یم وأنب�ت فی�ھ ج�زرا. وال�ذین یركب�ون البح�ر "
ونتعج��ب م��ن األخب��ار الت��ي تس��معھا آذانن��ا. فھن��اك توج��د  یع��ددون مخ��اطره،

ومرات�ب مخلوق�ة م�ن  ،متنوع�ة مختلف�ة وكائن�ات حی�ة ،غریبة عجیبة أعمال
:"  -وحوش بحریة ضخمة 

 ۱۰۷البحر مخی�ف (م�زأن  یتكلم ابن سیراخ عن البحار وإن كانت نظرة الیھود ھي :
 ) لكن ھنا ابن سیراخ یتأملھ. ۱٦ -٤: ۱، یون۳۲ -۲۳
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 أي  البحر مخلوق حسب قصد اللھ بھذه الرھبة العظیمة والكبر حتى أن�ھ فی�ھأي  فھو
 ا میاھھ من جمیع الجھات. أرض یحیط بھأي  داخلھ جزر

 یركبون البحر یعرفوا مخاطره العددیة. أي  والذین یستخدمون السفن 
  یخبروا عن أمور عجیبة تخص البحار.  أیضاوھم 
  ومنھا وجود كائنات حیة فیھ مثل الحیتان واألسماك بال عدد وبال حص�ر ف�ي أنواعھ�ا

 رس. كائنات أخرى بحریة ومنھا وحوش كسمك القرش المفت أیضاو
  .بس��ببھ (ال��رب) ی��نجح رس��ولھ ف��ي رحلت��ھ وبكلمت��ھ تعم��ل ك��ل األم��ور مع��ا "

دون بلوغ الھدف وخالصة كلماتن�ا ھ�ي ھ�ذه : أن�ھ ھ�و  نكثر الكالمن أ یمكننا
:"  -الكل 

 مخلوق وبإرادة اللھ ینجح الن�اس راكب�و أو  لكن مھما كانت عظمة البحار فھو رسول
 البحار في رحلتھم. 

  .وبكلمة اللھ كل األمور والمخلوقات تعمل 
 اللھ ھو الكل في الكل كمثل قول معلمن�ا ب�ولس ف�ي أن  فخالصة الكالم عن المخلوقات

 ).۱۸: ۱٥كو۱(
 ھ. رھی�ب أعمال�نسبحھ كما ینبغ�ي ؟ فھ�و أعظ�م م�ن جمی�ع أن  " كیف یمكننا

ال���رب وعظ���یم ج���دا، وعجیب���ة ھ���ي قوت���ھ. مج���دوا ال���رب وعظم���وه م���ا  ھ���و
كم ل��ن ف��إنھ��ذا كل��ھ. عظم��وه بك��ل ق��وتكم، وال تكل��وا،  فھ��و ف��وق اس��تطعتم،

:"  -تمجدوه بالقدر الكافي 
 نسبح اللھ ونمجده كما یلیق بھ فاللھ الخالق أعظم بال قیاس من جمی�ع أن  ال نستطیع

ھ ألنھا مخلوق�ة وھ�و خالقھ�ا. رھی�ب ھ�و ال�رب وعظ�یم ج�دا، قوت�ھ عجیب�ة ف�ي أعمال
 الخلیقة وفي كل شيء. 

 ن سیراخ على تمجید الرب وتعظیمھ بقدر استطاعتنا بل بكل قوتنا نعظمھ بال یحثنا اب
 كلل فمھما عظمناه ال نفیھ بالقدر الكافي. 

  ویق�ول ق. أغس�طینوس فیم�ا معن�اه أنن�ا نس��بح الل�ھ ف�ي الع�الم الحاض�ر ف�ي التج��ارب
 في السالم الذي یمثل ما سوف نعملھ في العالم األبدي.  أیضاوالضیقات و

 یعظم��ھ ب��الحق كم��ا ھ��و ؟ م��ع ھ��ذا توج��د أن  اه فیص��فھ؟ وم��ن یق��در" م��ن ی��ر
ھ. ألن ال�رب أعمال�فقد رأیناه، ولك�ن القلی�ل م�ن  ، خفایا كثیرة أعظم من ھذه

":     ،اءصنع كل األشی  -ووھب األتقیاء حكمة 

https://coptic-treasures.com/



۲۳۹ 
 

 م�ازال ل�م یكتش�ف رغ�م التق�دم العلم�ي لعل�م  نس�اناإلف�إن  یص�ف الل�ھأن  من یستطیع
یص�ف الل�ھ مھم�ا ك�ان ألنن�ا مح�دودون وال أن  ف�ال یس�تطیع نس�انالطب كل م�ا ف�ي اإل

 یوجد من یصف بالحق عظمتھ كما ھو. 
 في األبدیة من اللھ ذاتھ. إال  توجد خفایا أعظم ال ندركھا أیضاو 
  ھ ألن ال�رب ص�نع ك�ل الموج�ودات لكن�ھ أعمال�فعلمنا في العالم الحاضر ھو القلیل من

 لیعرفوه أكثر من غیرھم. وھب ألتقیائھ نعمة الحكمة  أیضا
     

 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح الرابع واألربعون
 ھلمَّ اآلن نمدح الرجال المكرمین وآباءنا

  ،ھل���مَّ اآلن نم���دح الرج���ال المك���رمین وآباءن���ا. أق���ام ال���رب مج���ده العظ���یم "
": وعظمتھ منذ  -القدم خاللھم 

 ) یمدح ابن سیراخ ك�ل آب�ا إس�رائیل المش�ھورین ٥۰ - ٤٤في ھذه اإلصحاحات من (
 من أخنوخ حتى سمعان بن أونیا رئیس الكھنة في عھده.  ۲۳ما یقرب من 

  وھنا یعطینا فكر عن الشفاعة التوسلیة وتذكار وتمجی�د اآلب�اء القدیس�ین مثلم�ا تعم�ل
ومجم�ع التس�بحة والذكص�ولوجیات بھا تذكرھم في مجمع القداس إذ  كنیستنا القبطیة

الواطس وكتاب التماجید حی�ث توج�د ذكص�ولوجیات آدام وم�دائح عرب�ي عل�ى وزنھ�ا 
 .  أیضاوألحان 

 الل�ھ تمج�د م�ن خاللھ�م فلھ�ذا عن�دما نمج�دھم ف�نحن نمج�د أن  یعطي سببا للمدیح ھ�و
 اللھ فیھم. 

  .یق�دمون " كان یوج�د م�ن یملك�ون ف�ي مم�الكھم، وأن�اس اش�تھروا بق�درتھم
، وفھمھ��م  مش��ورة بفھ��م وأعلن��وا نب��وات. ووج��د ق��ادة للش��عب بمش��وراتھم

لتعلیم الشعب. حكماء في كلماتھم التعلیمیة. وجد م�ن ألف�وا ألح�ان موس�یقیة 
، یعیش��ون بس��الم ف��ي  أص��حاب ق��درة أغنی��اءودون��وا كتاب��ات ش��عریة. رج��ال 
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ف�ي أی�امھم في جیلھم، وكانوا مص�در فخ�ر  أولئك كلھم نالوا مجد ، مساكنھم
:"- 
 فئات :إلى  یذكر أسماء بعینھا وقسمھاأن  أعطى ابن سیراخ مقدمة قبل- 

 األولى ھم ملوك كانوا یملكون في مملكتھم.  -
 قوتھم. أي  الثانیة أناس اشتھروا بقدرتھم -
وأص��حاب  نبی��اءأعلن��وا نب��وات وھ��م األ أیض��امش��ورة وفھ��م والثالث��ة م��ن یق��دموا  -

 المشورة. 
 الرابعة كانوا قادة للشعب بتلك المشورات التي قدموھا والفھم لتعلیم الشعب.  -
 الخامسة ھم حكماء في كلماتھم وتعلیمھم.  -
السادسة من ألفوا ألحان موس�یقیة للتس�بیح ف�ي الھیك�ل مث�ل داود وھیم�ان وبن�و  -

 قورح وآساف وغیرھم ونفس الفئة كانوا مؤلفو أشعار. 
 أصحاب قدرة ولھم سالم.  لكنھم أغنیاءالسابعة رجال  -
 كل ھذه الفئات نالوا المجد في أجیالھم وك�انوا مص�در للفخ�ر أن  ثم یعطي ابن سیراخ

 في أیامھم. 
 یجع�ل الن�اس یخب�رون م�دائحھم. وم�نھم  ، " فمنھم من تركوا وراءھم اس�ما

من ل�م یت�ذكرھم أح�د، ھلك�وا ك�أنھم ل�م یكون�وا ق�ط، وم�اتوا ك�أنھم ل�م یول�دوا 
ومع ذلك كانوا رجال رحمة وب�رھم یحی�ا م�ع ال�رب. م�ا  بعدھم.وھكذا بنوھم 

فعل��وه م��ن ص��الح ی��دوم م��ع ذری��تھم وأوالد أوالدھ��م. ذری��تھم تبق��ى أمین��ة 
األب�د وال یمح�ى مج�دھم. إل�ى  ذری�تھم وأوالدھم كذلك بفضلھم. ت�دوم ،للعھود

تخب���ر الش���عوب  دفن���ت أجس���ادھم بس���الم، وأس���ماؤھم تحی���ا م���دى األجی���ال.
":بحكمتھم   -والجماعة تعلن بمدیحھم 

 في الحیاة األبدیة. أو  ھنا یتكلم ابن سیراخ عن تمجید الفئات السابقة في الحیاة 
 ص����فاتھم تجع����ل الن����اس یمج����دونھم أو  أش����خاصأي  فیق����ول م����نھم ترك����وا أس����ماء

 باإلضافة إلى مجدھم في األبدیة.  األرضیمجدوا في أي  ویمدحونھم
  وك�أنھم ھلك�وا ول�م یك�ن لھ�م ذك�ر ب�ین الن�اس  ضاألرلكن یوجد م�ن ال یمج�دوا عل�ى

رحمة وبر لكن مجدھم  أعمالوكأنھم لم یولدوا وحتى أبناءھم لكن مع ذلك كانوا لھم 
 لیس مع بني البشر لكن مع اللھ في األبدیة. 

  ویوج��د م��نھم م��ا فعل��وه م��ن ص��الح ی��دوم خ��الل نس��لھم عب��ر األجی��ال ول��یس أبن��اءھم
ھؤالء األبناء الذین یكونوا أمن�اء للعھ�ود وك�ذلك یتمث�ل  أیضاالجسدیین بل الروحیین 

 األبد. إلى  بھم أوالدھم
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 ھم تع�یش عب�ر األجی�ال أعم�الصحیح ھم بشر دفن�ت أجس�ادھم لك�نھم عاش�وا بس�الم و
 تتناقلھا الشعوب والجماعة المقدسة تمدح حكمتھم وتعلنھا. 

  قِل، كمثال للتوبة لكل  -": األجیال" أرضى أخنوخ الرب، فنُ
 ۱٤، یھ ٦، ٥: ۱۱، عب۲٤: ٥ذكر أخنوخ في (تك.( 
 ۲٤: ٥ذكر عنھ خارج یشوع بن سیراخ أنھ أرضى الرب في (تك.( 
 ٦، ٥: ۱۱كما ذكر معلمنا بولس في (عب یمانوأنھ من رجال اإل.( 
  ۱٤وأنھ السابع من آدم في (یھ.( 
  عام كما ذكر في سفر التكوین.  ۳۰۰وعاش 
  لیلتصق بھ. كان صدیقا للھ فنقلھ اللھ إلیھ 
 ذكر عنھم�ا أنھم�ا إذ  الرب ھو وإیلیا ویُقتال لكنھ سوف یموت ألنھ سیجئ قبل مجيء

یوما ویُقتال وتكون جثتیھما على شارع  ۱۲٦۰الزیتونتان والمنارتان اللذان یكرزان 
 أورش�لیم لم�دةأي  المدینة العظیمة التي تدعى روحیا سدوم ومصر حی�ث ص�لب ربن�ا

ی�دخل فیھم�ا روح الحی�اة إذ  جثتیھما في قب�ر ث�م یقیمھم�ا ال�ربیوما وال توضع  ۳½
 ).۱۲ -۳: ۱۱السماء حسب ما ورد في (رؤإلى  ویصعدا

 : وفي أیام نبوتھما یعمالن اآلتي- 
 یغلقا السماء حتى ال تمطر.  .۱
 یحوال الماء إلى دم.  .۲
 بكل ضربة.  األرضیضربا  .۳
  البعد عن الشر وحب اللھ وااللتصاق بھ. أي  بن سیراخ أخنوخ مثال للتوبةاأعطى 
 "وكان بارا في زمان الغضب، حیث صار وسیلة للمصالحة،  كامال وجد نوح

. أقیم��ت مع��ھ عھ��ود  ح��ین ج��اء الطوف��ان األرضعل��ى  بقی��ة وبس��ببھ أبقی��ت
": ، لكي ال یمحي كل ذي أبدیة   -جسد مرة أخرى بطوفان 

  ك��ان ن��وح ب��ارا بالنس��بة لجیل��ھ ال��ذي اتس��م بخطی��ة الزن��ا والفج��ور كم��ا أوض��ح س��فر
 التكوین والقدیس یعقوب السروجي. 

  غض�بھ وك�ان وس�یلة للمص�الحة أي  بواس�طة ع�دل الل�ھ االنھیارفأنقذ العالم ببره من
بین اللھ والبشر عن طریق الفلك الخشبي الذي یرمز للصلیب وللكنیسة وبسبب نوح 

 في زمان الطوفان.  األرضلھ أبقى ال
  لك�ن س�فر  األرضوعمل الل�ھ مع�ھ مواعی�د حت�ى ال ی�أتي بالطوف�ان م�رة أخ�رى عل�ى

التكوین یذكر میثاق واحد وھ�و ق�وس ق�زح كعالم�ة المص�الحة والمیث�اق فربم�ا تك�رر 
 -۱٦؛ ۱۳ -۹: ۹؛ ۱۸: ۱٦نفس العھد م�ع ن�وح ع�دة م�رات ف�ي س�فر التك�وین (ت�ك
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لرمزیتھ للصلیب حیث یظھ�ر م�رة أخ�رى ف�ي رؤی�ا یوحن�ا ح�ول ع�رش  أیضا)، و۱۷
 ).۳: ٤ب وقیامة وصعود ربنا یسوع (رؤلھ عالمة ھذا المیثاق مدموغة بصلال
  ول��م یوج��د نظی��ره ف��ي المج��د. حف��ظ  ،كثی��رة م��مأب��ا عظیم��ا أل إب��راھیم" ك��ان

شریعة العلي، الذي قط�ع مع�ھ عھ�دا. قط�ع عھ�دا ف�ي جس�ده، وعن�د التجرب�ة 
، ویكث�ره كت�راب، م�مبارك األتُ في نسلھ س�أن  أثبت لھ بقسم أمینا. فلذلكوجد 

البح�ر، وم�ن النھ�ر إل�ى  ویرفع ذریتھ كالنجوم في العدد، ویورثھم من البح�ر
 -": األرضإلى أقاصي 

 یشرح ما ذكر في سفر التكوین من تغییر اسم أبرام األب المك�رمأو  ألول مرة یوضح 
ھ إیمان�الت�ي ت�ؤمن ب م�مسیص�بح أب�ا لألأي  مم(أب لجمھور كثیر) وھم األ إبراھیمإلى 

جاء بربنا یس�وع حی�ث ھ�و تتحق�ق فی�ھ  مماأل إیمانو ،كما آمن ھو ولیس للیھود فقط
 ).۱٦: ۳(بالمفرد) كما شرح معلمنا بولس في (غل لوعود اللھ بإقامة نس

 الفردوس أصبح ك�ل م�ن ی�أتي أن  أخذ مجد عظیم حتى إبراھیمأن  أوضح ابن سیراخ
وإسحق ویعقوب كما تعلمنا الكنیسة وكما جاء ف�ي مث�ل  إبراھیمإلیھ یكون في حضن 

 ).۲۲: ۱٦الغني ولعازر (لو
 لم تكن الشریعة المكتوبة التي نزلت في عھ�د موس�ى  براھیمحفظ الشریعة بالنسبة إل

 ل المكتوب. عام وھنا یظھر دور التقلید الشفاھي قب ٤۰۰بحوالي  إبراھیمبعد 
  وك�ل ۱۷(ت�ك  في جسده ھو الخت�ان كم�ا ج�اء ف�ي ھیماإبرالعھد الذي قطعھ اللھ مع (

الشعب الیھودي كانت عالمة العھد الختان حتى ربنا یس�وع اخت�تن رغ�م ع�دم حاجت�ھ 
 إلیھ لكنھ عمل ھذا ألنھ جاء یكمل الناموس ال لیلغیھ. 

 وعم�ل م�ا  إب�راھیمإس�حق نج�ح  ب�أن یق�دم ابن�ھ ب�راھیمتجرب�ة الل�ھ إلأو  وفي امتح�ان
 أمره الرب بھ. 

 ال�ذین مث�ل  م�مبرك�ة لأل إب�راھیمیك�ون أن  الل�ھ أقس�م بذات�ھأن  وكانت بركات التجرب�ة
 .  لألرضالتراب 

 ي م�ن البح�ر إل�ى األرض�الیھود مثل نجوم السماء ویعطیھم المی�راث أي  ویرفع نسلھ
بح�ر المل�ح البح�ر المی�ت أو  نھ�ر األردنإل�ى  م�ن البح�ر الكبی�ر (المتوس�ط)أي  البحر

 من نھر الفرات إلى حدود مصر. أي  وإلى النھر
  بركة جمی�ع البش�ر والعھ�د إبراھیم" كذلك أقام نفس العھد إلسحق من أجل .

اتھ لھ وأعطاه میراثا، وقس�م أقر ببرك ،أقامھ یلبث على رأس یعقوب    الذي
": بین تھأنصب  -األسباط االثنى عشر 
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  ابن�ھ إس�حق ال�ذي معن�ى اس�مھ ض�حك بس�بب س�ارة  أیض�اشمل  إبراھیمعھد اللھ مع
ك��ان إذ ) و۱۸م��ع مالك��ین ووع��ده بالنس��ل خ��الل ع��ام (ت��ك  إب��راھیمعن��دما زار الل��ھ 

رم�ز لعم�ل ال�روح  إب�راھیمویحف�ر آب�ار أبی�ھ  خ�رینإسحق ودیع ال یری�د مخاص�مة اآل
 القدس. 

 شملت البركة یعقوب الذي ھرب م�ن وج�ھ عیس�و بعص�اه الت�ي ترم�ز للص�لیب  أیضاو
عاما مملوء م�ن البرك�ات مت�زوج لیئ�ة وراحی�ل وبلھ�ة وزلف�ة  ۲۰لكنھ عاد غنیا بعد 

ف�ي عھ�د یش�وع ب�ن  األرضابنا ھم أسباط إس�رائیل ال�ذین تملك�وا  ۱۲الجاریتان ولھ 
 نون كما وعد اللھ یعقوب. 

     
 
 
 

 لخامس واألربعوناإلصحاح ا
 موسى نسانالمحبوب من اللھ واإل

 "  ،أق��ام ال��رب م��ن نس��لھ رج��ل رحم��ة، ال��ذي وج��د نعم��ة ف��ي أع��ین ك��ل بش��ر
": ،، موسىنسانواإل اللھ              المحبوب من  -الذي ذكره مبارك 

o إذ  رح�م الل�ھ ش�عبھ بواس�طتھإذ  أقام الرب م�ن نس�ل یعق�وب رج�ل رحم�ة ھ�و موس�ى
 خلصھم من عبودیة فرعون. 

o شفع إذ  ووجد نعمة في أعین كل البشر في كل األجیال وكان محبوب من البشر واللھ
موسى یكلمھ كما یكل�م أما  في حلم نبیاءالذي قال عنھ الرب أنھ یتراءى أل ،في شعبھ

) وش�بھ ال�رب یع�این. وعن�دما غض�ب ال�رب عل�ى ش�عبھ ۱۱: ۳۳الرجل صاحبھ (خ�ر
 ).۳۲: ۳۲رت خطیتھم وإال فامحني من كتابك الذي كتبت" (خرغف إن قال: "اآلن

o نبیاءوموسى أصبح ذكره مبارك وتسمیھ الكنیسة القبطیة رئیس األ  . 
 " ؤأعدا ھوجعلھ عظیما یرھب ،جعل مجده كمجد القدیسین:"  -ه 
o  یلبس برق�ع أن  نال موسى النبي مجد مثل القدیسین حیث كان وجھھ یلمع واضطرإذ

، ۳٥ -۳۳: ۳٤یكل��م الش��عب وك��ان یرفع��ھ ف��ي لقائ��ھ م��ع الل��ھ (خ��رأن  حت��ى یس��تطیع
 ).۱۳: ۳كو۲
o وأص�بح ھ�ذا م�نھج ۱: ٥وكان عظیما أخ�اف فرع�ون ورجال�ھ بش�جاعة فری�دة (خ�ر (

 -الملوك مثل : أمامء لكل األنبیا
 ).۱٦: ۱٥صم۱مواجھة صموئیل لشاول ملك إسرائیل ( .۱
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 ).۱۲ -۷: ۱۲صم۲ناثان النبي مع داود ( .۲
 ).۷: ۱٦أي ۲مع آسا ملك یھوذا ( حناني الرائي .۳
 ).۱: ۱۷مل۱إیلیا مع أخاب ملك إسرائیل ( .٤
 ).۸: ۳۲مل۱میخا بن یملة مع أخاب ( .٥
 إشعیاء مع آحاز.  .٦
 إرمیا مع صدقیا.  .۷
 "المل��وك، وأعط��اه وص��ایا م��ن أج��ل  أم��اموال��رب مج��ده  بكالم��ھ أوق��ف آی��ات

 ":وأراه مجده شعبھ
o  ۱٥(خ�ر ٥٥آلھ�ة المص�ریین الـ�ـ صنع موسى آیات في الضربات العشر ضد ك�ل إذ- 

۱۷.( 
o  مل��وك ھم��ا فرع��ون ال��ذي اض��طھد الش��عب (تح��تمس الثال��ث) وفرع��ون  أم��امومج��ده

   س الثاني).یالخروج الذي مات في البحر األحمر (أمینوف
o ۱۱: ۳۳وكان یكلم الرب وجھا لوجھ كما یكلم الرجل صاحبھ (خر.( 
o ز مج�ده ووض�ع ی�ده ث�م تركھ�ا وأراه اللھ مجده حین أوقفھ في حفرة على الجب�ل وج�ا

 ).۳٤، ۳۳فرأى وراء مجده (خر
o ۲۳ -۲۰وأعطاه الشریعة على جبل سیناء في حوریب (خر.( 
 " أس�معھ  ، واخت�اره م�ن ب�ین جمی�ع البش�ر قدسھ من أجل أمانتھ ووداعت�ھ .

شریعة حیاة  ،في الغمام المظلم، وأعطاه الوصایا وجھا لوجھ ، وقاده صوتھ
:"  -ومعرفة لیعلم یعقوب العھد وإسرائیل أحكامھ 

o أي  موسى كان حلیما أكثر منأن  اتسم باألمانة والوداعة حتى قیل عنھإذ  قدسھ اللھ
 ) فلھذا اختاره من بین جمیع بني البشر. ۳: ۱۲(عد األرضعلى وجھ  إنسان

o جب��ل س��یناء  س��مع ص��وت ال��رب ف��ي الس��حاب والغم��ام ح��ین اس��تلم ش��ریعة الل��ھ عل��ى
 ).۲۱: ۲۰؛ ۱۹ -۱٦: ۱۹(خر

o فعل��م إس��رائیل مفس��را ۱٥: ۳۰؛ ٦: ٤وأعط��اه فھم��ا للوص��ایا وحی��اة مقدس��ة (ت��ث (
 ).۱۹: ٤۷، مز۱٤: ٤وصایا اللھ خصوصا في سفر التثنیة (تث

 "  عظم ھارون، قدیسا نظیر موس�ى أخی�ھ، م�ن س�بط الوي. قط�ع مع�ھ عھ�دا
كھنوت بھ�ي، وس�ربلھ بحل�ة مجی�دة كاھن الشعب. باركھ بنظام  أبدیا، وجعلھ

:"- 
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o  شخصیة لیس ألنھ أعظم م�ن موس�ى أي  آیة أكثر من ۱۷جاء الكالم عن ھارون في
نھ��ى تمجی��ده للرج��ال القدیس��ین  أیض��اأن��ھ إذ  لك��ن لتأكی��د اب��ن س��یراخ عل��ى العب��ادة

 ).۲۱ -۱: ٥۰بسمعان بن أونیا رئیس الكھنة في عصره (سي
o والث�اني ع�ن ال�ذبائح ۱۳ - ٦األول ثیاب�ھ ( وقد قسم كالم�ھ ع�ن ھ�ارون ف�ي ج�زئین (

)۱٤ - ۲۲.( 
o الش���عب إل���ى  موس���ى یأخ��ذ وص���ایا الل���ھ ویوص��لھاإذ  فعظم��ة ھ���ارون نظی��ر موس���ى

 اللھ. إلى  وھارون یأخذ الشعب بالتوبة ویرفع عنھم ذبائح
o  وأكد أنھ من س�بط الوي س�بط الكھن�وت. وق�د قط�ع الل�ھ عھ�دا مع�ھ وم�ع نس�لھ عھ�دا

 أبدیا. 
o  .جعل من ھارون كاھن الشعب نظیر موسى نبي الشعب 
o  ثی�اب إل�ى  إش�ارةبارك اللھ ھارون بنظام كھنوتي بھي ومجده بواس�طة ثی�اب ممج�دة

 البر التي یلبسھا اللھ لكنیستھ. 
o  أك��د اب��ن س��یراخ اختی��ار الل��ھ لھ��ارون ولھ��ذا اعتب��ر ق��ورح وداث��ان وأبی��رام مقتحم��ي

 ).۲٦، ۱٦دالكھنوت لم یختارھم الرب فعاقبھم (ع
 "  ألبس��ھ كم��ال الفخ��ر، وثبت��ھ برم��وز الق��وة، وألبس��ھ س��رواال كتانی��ا ورداء

طویال وأفودا وجعل حول�ھ رمن�ات م�ع جالج�ل كثی�رة م�ن ذھ�ب حول�ھ، كان�ت 
ترن مع كل خطوة من خطاه، ویس�مع ص�وتھا وھ�و یس�یر ف�ي الھیك�ل، ذك�را 

القض�اء ذھب وزنابق وأرجوان مطرز وصدرة  لبني شعبھ. وحلة مقدسة من
حج�ارة  قرمز صنع نس�اج ح�اذق. وعلیھ�ا بھا األوریم والتمیم، ونسیجھا من

ص�نع نق�اش ج�وھر منقوش�ة بحس�ب  كریمة كنقش الخ�تم، مرص�عة بال�ذھب،
": عدد أسباط  -إسرائیل 

o  .ذكر ابن سیراخ ثیاب ھارون بالتفصیل وھي ترمز لقوة وبھاء اللھ 
 سروال كتاني : لستر العورة.  -
 إش�ارةرداء طویل وحول�ھ رمان�ات ذھ�ب م�ع جالج�ل كثی�رة ت�رن م�ع ك�ل خط�وة :  -

 لصوت اللھ حینما یمشي ھارون حتى یتذكروا حلول اللھ وسط شعبھ. 
 -ة من ذھب وزنابق وأرجوان مطرز :حلة مقدس -

 للبر والذھب لمجد اللھ.  إشارةالحلة :  •
 للطھارة والبتولیة.  إشارةالزنابق :  •
 س الملوك. األرجوان : ھو لبا •
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أي  صدرة القضاء بھا األوریم والتمیم : الصدرة علیھا من أعل�ى األوری�م والتم�یم -
 األنوار والكماالت وھي تنیر بطریقة معینة لمعرفة مشیئة اللھ. 

 ۱۲علیھ�ا  ،ع نساج حاذق وعلیھا حجارة كریم�ةنسیجھا من قرمز صن: الصدرة  -
رائیل لت�ذكار بن�ي إس�رائیل حجر كریم نقش على كل منھا اسم سبط من أس�باط إس�

 اللھ . أمامدائما 
ل�دم ال�ذبائح ال�ذي یش�یر ل�دم ربن�ا یس�وع عل�ى  إش�ارةالقرمز : ھ�و لب�اس الق�ادة و -

 الصلیب. 
 " شكل الختم المق�دس، عالم�ة  ،وكان على العمامة الكھنوتیة إكلیل من ذھب

": ،امتیاز الكرامة، من صنع خبیر  -بھجة العیون لغنى زینتھ 
 ،خ�اص لل�ربأي  العمامة مكورة علیھا إكلیل ذھب مكتوب علیھا (قدس لل�رب)كانت 

 ھم حین یخدم ھارون. أمامكانت بھجة للعیون حتى یشعروا بمجد اللھ ممثل 
 
 
 "  :"  -كانت ذبائحھ محرقة كاملة تماما، تقدم كل یوم مرتین بال انقطاع 

الص�باحیة والمس��ائیة ی�تكلم اب�ن س�یراخ ع�ن ذبیح�ة المحرق�ة الت�ي تح�رق كلھ�ا منھ�ا 
 الشعب بسبب الخطیة. نسان أو وھي تھدف لرفع غضب اللھ عن اإل

 " فصار ذل�ك عھ�دا أب�دیا  ، ومسحھ بالدھن المقدس موسى ھو الذي سامھ ،
لیخ�دم ال�رب، یخ�دم كك�اھن ویب�ارك ش�عبھ باس�م ال�رب  ،األب�دإل�ى  لھ ولنسلھ

:"- 
o  بالمسح بالزیت المقدس من تكلم ابن سیراخ عن طقس رسامة ھارون رئیس الكھنة

وك�ان المس��ح بالزی�ت المق��دس عھ��دا  ،لھ��ارون رئ�یس الكھن��ة ءموس�ى رئ��یس األنبی�ا
یستمر لھ ولنسلھ لیمسحوا ویكونوا رؤساء كھنة وكھن�ة وذل�ك ألج�ل خدم�ة أي  أبدیا

ش�فیع ب�ین الل�ھ وش�عبھ ووس�یط أي  یخ�دم كك�اھنأن  المقدسات وال�رب نفس�ھ وألج�ل
 ولكي یأخذ البركة من الرب ویبارك شعبھ باسم الرب. 

o  ھكذا یرمز لرئیس الكھنة األعظم ربن�ا یس�وع الممس�وح من�ذ األزل وال�ذي لم�ا تجس�د
ف��ي م��لء الزم��ان واعتم��د م��ن یوحن��ا ن��زل ال��روح الق��دس عل��ى ناس��وتھ مث��ل حمام��ة 

رتبة ملكي صادق الذي یقدم ذب�ائح  وحمل عھدا أبدیا على رتبة أعلى من ھارون ھي
غی��ر دموی��ة بخب��ز وخم��ر وال��ذي ص��ار ھ��و نفس��ھ ذبیح��ة ورئ��یس كھن��ة عل��ى ع��ود 

 ھو إلھا مباركا. إذ  الصلیب وھو مصدر البركة التي كان یبارك بھا ھارون
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 " لیق��رب التقدم��ة لل��رب، البخ��ور ورائح��ة  ،ءاخت��اره م��ن ب��ین جمی��ع األحی��ا
وأعط��اه س��لطانا بوص��ایاه عل��ى أحك��ام ویكف��ر ع��ن ش��عبك.  ،الرض��ى ك��ذكرى

": لیعلم یعقوب الشھادات، ،الشریعة  -وینیر إسرائیل في شأن شریعتھ 
o من البشر لیعمل اآلتي : ءاختار اللھ ھارون من بین األحیا- 

 لیقرب تقدمة للرب.  -
 الرب.  أمامیقدم البخور رائحة رضا تذكارا  -
 یكفر عن الشعب بواسطة الذبائح.  -
؛ ۱۲ -۸: ۱۷یقض�وا للش�عب (ت�ثأن  عة كان لھ وللكھنة سلطانومن خالل الشری -

٥- ۲۱.( 
: ۳۲؛ ۱۳ -۹: ۳۱وتعل��یم الش��عب الش��ھادات وإنارت��ھ بالش��ریعة وتفس��یرھا (ت��ث -

۱۰.( 
o  ص�ار ف�ي ش�بھ و اربنا یسوع ھو االبن الوحید الجنس الالھوت اتخ�ذ جس�د أیضاھكذا

ش�تمھا اآلب بخ�ور ا) وص�ار ذبیح�ة عل�ى ع�ود الص�لیب ورائح�ة ۷، ٦: ۲الناس (في
ی�وم الجمع�ة العظیم�ة ف�ي  Vai  `etafenf ة كما یقول لح�نثوقت المساء على الجلج

 - أعم�الو إیم�انصار كفارة للعالم كلھ بشروط استحقاقات ال�دم (إذ  الساعة السادسة
ھ��و ق��دوس وب��ار م��ات ع��ن إذ  س��ر التن��اول) -معمودی��ة ومی��رون  -توب��ة واعت��راف 

د الجدید ال�ذي عل�ى رتب�ة ملك�ي ص�ادق ال�ذي أسس�ھ ف�ي وأعطي كھنوت العھ ،األثمة
یحكم��وا بواس��طة وص��ایا العھ��د الجدی��د وھ��و أن  )۲۲، ۲۱: ۲۰عش��یة القیام��ة (ی��و

نفس��ھ ال��دیان الع��ادل ال��ذي س��یدین المس��كونة بالع��دل حس��ب وص��ایاه ف��ي ی��وم  أیض��ا
 ).۹: ۱العالم (یوإلى  آتیا إنسانالدینونة والذي ھو النور الحقیقي الذي ینیر كل 

 " الرجال الذین اجتمع�وا م�ع داث�ان  وحسدوه في البریة ، تآمر علیھ غرباء ،
ق��ورح. ف��ي س��خط وغض��ب. رأى ال��رب ذل��ك فل��م ی��رض،  وجماع��ة وأبی��رام

عجائ�ب وأفن�اھم ف�ي ن�اره الملتھب�ة  فأبیدوا في س�خط غض�بھ، أج�رى ض�دھم
:"- 

o  فك�ر ال�رب ف�ي تآمر على ھارون غرباء ھم قورح وداث�ان وأبی�رام ألنھ�م غرب�اء ع�ن
         ھ��م األرضابتلع��تھم إذ  البری��ة وق��دموا ن��ارا غریب��ة لك��ن غض��ب الل��ھ وعدل��ھ حقق��ھ

 ).۳: ۱٦من أتباعھم فأبیدوا والذین جروا وراءھم أبیدوا بنار (عد ۲٥۰و 
o  ھك��ذا ت��آمر عل��ى ربن��ا یس��وع رئ��یس الكھن��ة األعظ��م غرب��اء ھ��م الش��عب الیھ��ودي

الیھ�ود أم�ا  وحكموا علی�ھ بالص�لب لكن�ھ ق�امورؤساء الكھنة مع بیالطس وھیرودس 
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ھ�دموا المدین�ة أورش�لیم وأھلك�وا إذ  فاسبسیانم بواسطة تیطس  ۷۰قد أبیدوا سنة ف
   الجحیم.إلى  كل شعبھا ومات بیالطس منتحرا منفیا وذھب ھیرودس

 " وزاد ھارون مج�دا، وأعط�اه میراث�ا، وقس�م ل�ھ أول بك�ور الثم�ار، وأع�د ل�ھ
الت��ي أعطاھ��ا ل��ھ  ،ھم ی��أكلون م��ن ذب��ائح ال��ربف��إنیض. بف�� الخب��ز م��ن البك��ور

الش��عب ول��م یك��ن ل��ھ نص��یب فیم��ا ب��ین  أن��ھ ل��م ی��رث ف��ي أرضإال  ولنس��لھ.
 -":ھ الرب نفسھ ھو نصیبھ ومیراثھالشعب، ألن

o أثب�ت الل�ھ بواس�طة إزھ�ار قض�یب إذ  حادثة قورح وداثان وأبیرام زادت ھارون مجدا
 ).۸: ۱۷اللھ لھارون (عد لوز من عصا ھارون دلیال على اختیار

o صار لھ الالویین مساعدین وصار لھ بك�ور الثم�ار م�ن إذ  أعطاه میراثا روحیا أیضاو
) ل���ھ ۹ -٥: ۱۸، ع���د٤۹ -٥: ۲٤خب���ز الب���اكورة بف���یض ونص���یب ف���ي ال���ذبائح (ال

 ولنسلھ. 
o ۲۰: ۱۸لم یرث في أرض المیعاد (عدإذ  صار الرب ھو میراثھ.( 
o قام ربنا یسوع رئ�یس إذ  الصلب للھوان لكنھا للمجد ھكذا ربنا یسوع لم تكن مؤامرة

الكھن���ة األعظ���م م���ن األم���وات بمج���د عظ���یم وجس���د ممج���د وص���ار ب���اكورة الراق���دین 
وص�ار ھ�و خب�ز الحی�اة بتق�دیم جس�ده  aftwnfقام بنفسھ إذ  والقائمین من األموات

ودمھ في س�ر االفخارس�تیا ی�وم خم�یس العھ�د ومس�تمر بواس�طة الكنیس�ة الت�ي تمث�ل 
 ھو میراث الحیاة األبدیة وھو بواسطتھ یكون لنا میراث للحیاة األبدیة. إذ نسلھ و

 "  بعد ذلك فینحاس بن ألعازر ھو الثال�ث ف�ي المج�د عن�دما أظھ�ر غیرت�ھ ف�ي
الرب وألن�ھ ثب�ت عن�د ارت�داد الش�عب بص�الح غی�رة نفس�ھ، فكف�ر ع�ن  مخافة

مسئوال عن المق�دس، أقام (الرب) معھ عھد سالم، لكي یكون  إسرائیل. لذلك
فتبقى ل�ھ ولنس�لھ عظم�ة الكھن�وت م�دى ال�دھور. وقط�ع عھ�د  وقائدا لشعبھ،

اب�ن إل�ى  لكن میراث الملك ینتقل من اب�ن ،سبط یھوذا  مع داود بن یسى من
لك��ي  ،فق�ط، وأم�ا می��راث ھ�ارون فلنس�لھ. لیعط��یكم ال�رب الحكم�ة ف��ي قل�وبكم

":تحكموا شعبھ بالعدل، فال تزول خیراتھم، ویبق  -ى مجدھم مدى األجیال 
o الثابت فھو قطع شر سالو رئیس بی�ت الش�معونیین م�ع أي  فینحاس تعني فم النحاس

ی��رث نس��لھ ونس��ل أن  المدیانی��ة بالقت��ل عالم��ة قط��ع الخطی��ة فأص��بح وأعط��اه ال��رب
م. وقد قارن  ۷۰ونسل فینحاس استمر في الكھنوت حتى سنة  ،ھارون كلھ الكھنوت

أم�ا  المل�ك ی�ورث لواح�د فق�طف�إن  ل داود حس�ب وع�د ال�رببین وراثة المل�ك ف�ي نس�
 الكھنوت لكل النسل فھو أعظم مما كان للملك. 
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o  ودائم��ا ھن��اك رب��ط ب��ین المل��ك والكھن��وت لك��ن ھ��ذا لس��بطین المل��ك لیھ��وذا والكھن��وت
لالوي وھذا ما ظھر في سفر زكریا وسفر الرؤیا كزیتونتان ومن�ارة ف�ي س�فر زكری�ا 

 ) لكن لم یجتمع ھ�ذان۱٦: ۱۹ومنارتان في سفر الرؤیا (رؤ )، وزیتونتان۳: ٤(زك
في ملك الملوك ورب األرباب ربنا یسوع الذي ھو ملك الملوك ورب األرباب على إال 

 ).۱: ۷مثالھ كان ملكي صادق (عب
o یعطي الحكمة والع�دل لیك�ون می�راث الكھن�وت ممج�د وھ�ؤالء أن  ثم طلب ابن سیراخ

 الحكمة والعدل بكاملھما في ربنا یسوع ألنھ فیھ تذخر كل كنوز الحكمة وكل العدل. 
     

 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح السادس واألربعون
 یشوع بن نون رجل بأس في الحروب

 "وكان  ، وخلیفة موسى في النبوات یشوع بن نون رجل بأس في الحروب ،
وا عل�یھم، ال�ذین ق�ام ءكاسمھ عظیما ف�ي خ�الص المخت�ارین ومعاقب�ة األع�دا

 -":وإعطاء إسرائیل میراثھ
o  یشوع بن نون رجل ذو بأس ف�ي الح�روب : فھ�و ح�ارب عم�الیق عن�دما ك�ان موس�ى

عل��ى رأس الت��ل ف��ي رفی��دیم ویمس��ك یدی��ھ ھ��ارون وح��ور لیص��لي فالنص��رة بالجھ��اد 
 والنعمة (الجھاد = یشوع والنعمة = صالة موسى). 

o ۱۰، ۹: ۳٤ھو خلیفة موسى في النبوات وقیادة الشعب كما في (تث.( 
o  ۱۳: ۲٤؛ ۹: ۱۷(خرھو الخادم األمین.( 
o  ۳۸: ۱، تث۲۳ -۱۸: ۲۷ألیعازر رئیس الكھنة والشعب (عد أمامعینھ موسى.( 
o خلص شعبھ من المعادین لھم وأعطاه میراث إذ  یھوه یخلصأو  یشوع یعني مخلص

ولم یكن یشوع رجل دماء حسب رأي البعض فعدال�ة  .وذلك حسب عدالة اللھ األرض
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بالعب�ادة  األرضالكنعانیة السبعة ألنھ�م أفس�دوا  مماللھ كانت في سیف یشوع طرد األ
 الوثنیة حیث وصلوا إلى نقطة الالعودة عن شرورھم فعوقبوا بالطرد وسیف یشوع. 

o  حی�ث أخ�ذ  األرضحم�الت حربی�ة األول�ى ف�ي وس�ط  ۳ویشوع كان خل�ص ش�عبھ ف�ي
 یسوع ینتصرأي  أریحا وعاي ثم الجنوبیة ثم الشمالیة فكل من یحتمي في اسم الرب

أن  خصوص�ا إبل�یسكما انتصر یشوع لك�ن ل�یس عل�ى األع�داء م�ن البش�ر لك�ن عل�ى 
یش��وع ب��ن س��یراخ یكت��ب الس��فر أثن��اء ث��ورة المك��ابیین عل��ى مخ��الفي الن��اموس م��ن 

 الملوك السلوقیین. 
 " :"  -ما أعظم مجده عندما رفع یدیھ وبسط سیفھ إنذارا للمدن 

س�اعة حت�ى  ٤۸إل�ى  الش�مس الی�وماستخدم یشوع سالحین الصالة والسیف فأطالت 
 ینتصر یشوع ویتمجد اللھ بھ. 

 " فمن من قبلھ ثبت صامدا مثلھ :"  -؟ فھو قاد حروب الرب 
یشوع حارب حروب الرب ألن الرب ح�ارب الكنع�انیین المخ�الفین ل�ھ والمعان�دین ف�ي 
شرورھم ولم تكن حرب خاصة بیشوع لكن ألجل ال�رب وش�عبھ وأعط�اه الل�ھ ص�مودا 

 طي النعمة لمن یجاھد ولیس للكسالى. ھكذا تع
 " إشارةألم ترجع الشمس ب :"  -من یده وصار یوم كیومین ؟
o  ساعة حتى ینتصر یشوع وھذا أثبتھ اآلتي : ٤۸لقد طالت الشمس لمدة- 

الكھنة أطلع�وه عل�ى وث�ائق تش�یر إل�ى وج�ود أط�ول ی�وم م�ن أن  تاریخ ھیرودیت .۱
 المعتاد. 

في الصین في عھد اإلمبراطور (یو) كان ھناك یوم طویل عن المعتاد وھ�و ال�ذي  .۲
 عاصر یشوع. 

في المكسیك تشیر وثائق بأن حدث یوم طویل ف�ي الت�اریخ ف�ي نف�س الس�نة الت�ي  .۳
 كان یشوع یواصل فیھا انتصاراتھ. 

  " عندما كان األعداء یضیقون علیھ من كل جھ�ة ، دعا الرب العلي القدیر . 
ف��ي  م��م. حط��م تل��ك األ فاس��تجاب ل��ھ ال��رب العظ��یم بحج��ارة عظیم��ة الثق��ل

 م��ملك��ي تع��رف األ  ،وف��ي منح��در بی��ت ح��ورون أھل��ك المق��اومین الح��روب،
 -ألنھ كان یحارب حروب الرب": سالحھ الكامل

ال�رب وص�عد م�ن إل�ى  ملوك ف�ي حملت�ھ الجنوبی�ة فص�لى ٥عندما اجتمع على یشوع 
عقبة بیت حورون وطرد أع�داءه ھن�اك ث�م إل�ى عزیق�ة وإل�ى إلى  الجلجال طوال اللیل

مقیدة فھرب أعداؤه عند منحدر بیت ح�ورون غ�رب أورش�لیم فض�ربھم الل�ھ بحج�ارة 
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) ۱۱، ۱۰: ۱۰البَ���َرد فم���ات بحج���ارة البَ���َرد أكث���ر م���ن ال���ذین م���اتوا بالس���یف (ی���ش
 فالنصرة باالثنین السیف والحجارة. 

 "  لل�رب. حت�ى ف�ي أی�ام موس�ى أظھ�ر أمانت�ھ ھ�و وكال�ب ب�ن  انق�ادوبالحقیقة
ویوقف�ا ت�ذمرھم  ،لیمنعا الش�عب ع�ن الخطی�ة ،الجماعة أمامیفنة حیث صمدا 

من الست مئة ألف من الشعب المشاة  ُحفظا الشریر. وبالحقیقة ھما وحدھما
ووھ�ب ال�رب كال�ب ق�وة  ،أرض تف�یض لبن�ا وعس�الإل�ى  المی�راثإلى  لیدخال

التي حفظھ�ا نس�لھ  األرضمرتفعات إلى  شیخوختھ، ألنھ صعدإلى  بقیت معھ
 -أتباع الرب": بني إسرائیل صالحمیراثا لكي یعلم جمیع 

o جاسوس ۱۲الوراء في التاریخ لیذكر حادثة إرسال موسى للــ إلى  رجع ابن سیراخ 
أرض المیع��اد وكی��ف ش��ھد یش��وع وآم��ن ھ��و وكال��ب ب��ن یفن��ة ب��أن الل��ھ یعط��یھم إل��ى 

وقع الشعب في التذمر إذ ألف مشاة إسرائیل و ٦۰۰جواسیس والــ  ۱۰ضد  األرض
تی��ھ ف��ي البری��ة  س��نة ٤۰ فظل��وا بس��نة، ع��اقبھم الل��ھ ع��ن ك��ل ی��وم م��ن أی��ام التجس��س

تاھوا ھذه المدة حتى فنى ك�ل ھ�ذا الجی�ل ول�م یبق�ى س�وى یش�وع وكال�ب الل�ذان آمن�ا 
 بالرب. 

o  عام�ا وك�ان  ۸٥فیشوع حارب حتى أورثھم أرض المیعاد ودخلھا وكالب وصل لس�ن
) فال�ذي تب�ع الل�ھ ۱۲ -۱۰: ۱٤ال یزال یحارب بقوة اللھ العناقیین حتى ھزمھم (ی�ش

 یعطیھ نصرة وقوة. 
 "  وكل  ، ، لم تسقط قلوبھم في عبادة األصنام كل منھم باسمھ أیضاوالقضاة

،  ذكرھم مباركا. ولتحی�ا عظ�امھم م�ن قب�ورھملم یرتد عن الرب فلیكن  منھم
": ولیحیا  -اسم أولئك المكرمین في أبنائھم 

o ذك��ر القض��اة دون أس��ماء وھ��م حت��ى إل��ى  انتق��ل اب��ن س��یراخ تاریخی��ا بع��د ذك��ر یش��وع
 قاضي ویعتبر صموئیل آخرھم.  ۱۲صموئیل 

o (یھوش��فوطیم) خلص��وا ش��عبھم م��ن خطای��ا عب��ادة إذ  القض��اة معن��ى اس��مھم مخلص��ین
ألوثان وحل علیھم روح الرب مؤقتا لخالصھم من أعدائھم بسبب ھذه العبادة وك�ان ا

 ) في عظة معلمنا بولس بأنطاكیة بیسیدیة. ۲۰: ۱۳سنة حسب (أع ٤٥۰زمانھم 
o  وك��ان الخ��الص خ��الل العم��ل ف��ي المع��ارك الحربی��ة بق��وة روح ال��رب ینتص��ر القاض��ي

ي مقاب��ل األع��داد الكبی��رة ألكث��ر ویخلص��ھم بع��دد ص��غیر ف��أو  ألج��ل ش��عبھ ف��ي س��بطھ
) وش�مجر ٦: ۷مقاتل فقط (قض ۳۰۰ــ مثل جدعون الذي خلص إسرائیل بـ لألعداء

 مقاتل بمنساس بقر.  ٦۰۰الذي قتل 
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o ۳۷وھنا یتكلم ابن سیراخ عن قیامة األموات كما تكلم عنھا حزقی�ال النب�ي ف�ي (ح�ز :
۱- ۱٤.( 
 " المحب��وب م��ن ال��رب، أس��س المملك��ة ومس��ح رؤس��اء  ،نب��ي ال��رب ص��موئیل

الش��عب. قض��ى للجماع��ة بحس��ب ش��ریعة ال��رب، وافتق��د ال��رب یعق��وب.  ألج��ل
أنھ نبي حقیقي وبكلماتھ ُع�رف أن�ھ راء أم�ین. وھك�ذا دع�ا ال�رب  بأمانتھ أكد

وعندما أصعد حم�ال ص�غیرا. فأرع�د  ر، عندما أقلقھ أعداؤه من كل جھةالقدی
":وبصو الرب من السماء  ت عظیم أسمع صوتھ

o في عھده انتقل نظام إسرائیل م�ن إذ  یعتبر صموئیل ھو مؤسس المملكة في إسرائیل
 -الملك، واتصف باآلتي :إلى  القضاة

 نبي الرب ویعتبر ثاني نبي بعد موسى.  .۱
 معھ منذ صباه. من الرب بسبب عالقتھ الشخصیة المحبوب  .۲
 وإسحق ویعقوب.  براھیمآمن بوعود الرب إل .۳
 اتسم باألمانة واإلخالص مع القداسة.  .٤
 كان رجل صالة في كل األمور حتى عندما طلب إسرائیل ملك.  .٥
عم��ل كقاض��ي للش��عب بأمان��ة للوص��یة ووب��خ م��ن یعص��ي الل��ھ فیھ��ا مث��ل ش��اول  .٦

 ).۱۱: ۱۳صم۱(
 ).۲۰: ۳صم۱بأمانتھ وكلماتھ ( أیضاكان نبیا  .۷

o م حم�ال ص�غیرا أح�اط بھ�م عندما جمع صموئیل الشعب في المصفاة وقدموا توبة وق�د
ال��رب جع��ل رع��د ف��ي أش��جار البك��ا ح��ولھم فخ��اف الفلس��طینیون ف��إن  الفلس��طینیون

 ورجعوا مكانھم. 
 " وأباد قواد شعب صور، وجمیع رؤساء فلسطین. وقبل زمان رقاده ال�دائم، 

الرب ومسیحھ : إني ل�م آخ�ذ م�ن أح�د م�اال ب�ل وال  أمامدعا الشعب لیشھدوا 
:"  -حذاء. بالحق لم یتھمھ أحد 

o  وتكل����م اب����ن س����یراخ ع����ن عم����ل ص����موئیل وت����أثیره أن����ھ أب����اد ق����واد ش����عب ص����ور
 والفلسطینیین. 

o شعبھ ح�دیثا وداعی�ا وأش�ھد عل�یھم الل�ھ ومس�یحھ كی�ف بأمان�ة إلى  وقبل موتھ تحدث
خ�اف الش�عب وطلب�وا الص�الة م�ن أجلھ�م خدم وطلب من الرب رعود ومطر فأعط�اه ف

یك�ون لھ�م مل�ك وكی�ف ب�ین ص�موئیل مس�اوئ أن  فأكمل وص�ایاه لھ�م رغ�م اختی�ارھم
 ).۱۲صم ۱الملك (
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 "  ص�وتھ ب�النبوة األرضوحتى بعد رقاده تنبأ وأرى الملك نھایتھ، ورفع من                            
": لیمحو إثم  -الشعب 

o  .لم یتنبأ صموئیل بعد رقاده ؟!! لكنھا تحقیق لما تنبأ عنھ صموئیل قبل وفاتھ 
o  لك��ن ھ��ذا راج��ع ألس��لوب یش��وع ب��ن س��یراخ أن��ھ ی��تكلم عم��ن یق��ول النب��وة قب��ل وفات��ھ

 -وتتحقق بعد وفاتھ، أمثلة :
o : في نص سفر یشوع بن سیراخ حسب نسخة الكنیسة القبطیة- 
م یول�د رج�ل مث�ل یوس�ف رئ�یس أخوت�ھ " ول :)۱۸، ۱۷: ٤۹(سي یوسف وعظامھ  .۱

وھ��ذه النب��وة كان��ت قب��ل م��وت  .وعم��دة الش��عب. عظام��ھ افتق��دت وبع��د موت��ھ تنب��أت"
قال یوسف ألخوتھ أنا أموت ولك�ن الل�ھ س�یفتقدكم  " :)۲٦ -۲٤: ٥۰یوسف في (تك

وإس���حق ویعق���وب  ب���راھیمالت���ي حل���ف إل األرض إل���ى األرضویص���عدكم م���ن ھ���ذه 
قائال: الل�ھ س�یفتقدكم فتص�عدون عظ�امي م�ن ھن�ا. ث�م  واستحلف یوسف بني إسرائیل

 مات یوسف وھو ابن مائة وعشر سنین فحنطوه ووضع في تابوت في مصر".
) "وأخذ موسى عظ�ام یوس�ف مع�ھ، ۱۹: ۱۳تحقیق النبوة بعد موت یوسف في (خر •

اللھ س�یفتقدكم فتص�عدون عظ�امي  إن ألنھ كان قد استحلف بني إسرائیل بحلف قائال:
 معكم".من ھنا 

) "وعظام یوسف التي أصعدھا بنو إسرائیل من مصر دفنوھا في ۳۲: ۲٤وفي (یش •
حقل التي اشتراھا یعقوب من بني حمور أب�ي ش�كیم بمئ�ة قس�یطة، لفي قطعة ا ،شكیم

 فصارت لبني یوسف ملكا".
 -) حسب نص الكنیسة القبطیة :۱٥ -۱۳: ٤۸(سي : ألیشععظام  .۲
م�ن روح�ھ وف�ي أیام�ھ ل�م یتزع�زع مخاف�ة  ألیش�ع وتوارى إیلیا في العاصفة فامتأل " •

من ذي سلطان ولم یس�تول علی�ھ أح�د. ل�م یغلب�ھ ك�الم وف�ي رق�اد الم�وت جس�ده تنب�أ. 
 العجیبة". عمالصنع في حیاتھ اآلیات وبعد موتھ األ

بع�د موت�ھ لك�ن نبوات�ھ قب�ل موت�ھ تحقق�ت بع�د موت�ھ وھ�ي تخ�ص  ألیش�علكن لم یتنب�أ  •
 حزائیل ملك آرام. 

عن حزائی�ل وملك�ھ ف�ي حیات�ھ:  ألیشع) وھي نبوة ۱۳ -۱۱: ۸مل۲ذلك في ( وإثبات •
فجع��ل نظ��ره علی��ھ وثبت��ھ حت��ى خج��ل فبك��ى رج��ل الل��ھ. فق��ال حزائی��ل: لم��اذا یبك��ي  "

سیدي؟ فقال: ألني علمت ما ستفعلھ ببن�ي إس�رائیل م�ن الش�ر، فإن�ك تطل�ق الن�ار ف�ي 
ح�واملھم. فق�ال حزائی�ل: وتحطم أطف�الھم، وتش�ق  ،وتقتل شبانھم بالسیف ،حصونھم

: ق�د أران�ي ال�رب إی�اك ألیش�عومن ھو عبدك الكلب حتى یفعل ھذا األمر العظیم؟ فقال 
 ملكا على آرام".

https://coptic-treasures.com/



۲٥٤ 
 

قدفنوه وكان  ألیشع): "ومات ۲۳ -۲۰: ۱۳مل۲في ( ألیشعتحقیق النبوة بعد موت  •
بھ�م إذا  عند دخول الس�نة. وفیم�ا ك�انوا ی�دفنون رج�ال األرضغزاة موآب تدخل على 

 ألیش�عفلم�ا ن�زل الرج�ل وم�س عظ�ام  ،ألیش�عفطرحوا الرجل في قب�ر  ،قد رأوا الغزاة
 عاش وقام على رجلیھ. وأما حزائیل ملك أرام فضایق إسرائیل كل أیام یھوأحاز فمنَّ 

ول�م  ،وإس�حق ویعق�وب إب�راھیمالرب علیھم ورحمھم والتف�ت إل�یھم ألج�ل عھ�ده م�ع 
 ھھ حتى اآلن".یستأصلھم ولم یطرحھم عن وجأن  یشأ

بالنسبة لشاول فقد تنبأ صموئیل قبل موتھ عن ما س�وف یح�دث ل�ھ وتحقق�ت بع�د  أما .۳
 موت صموئیل. 

 -):۲۸ -۲۲: ۱٥صم۱صموئیل عن شاول (النبوة قبل موت  •
فقال صموئیل: "ھل مسرة الرب بالمحرقات وال�ذبائح كم�ا باس�تماع ص�وت ال�رب؟  " •

أفض�ل م�ن ش�حم الكب�اش. ألن التم�رد  ھوذا االس�تماع أفض�ل م�ن الذبیح�ة، واإلص�غاء
كخطی��ة العراف��ة، والعن��اد ك��الوثن والت��رافیم. ألن��ك رفض��ت ك��الم ال��رب رفض��ك م��ن 
الملك". فقال شاول لصموئیل: "أخطأت ألني تعدیت ق�ول ال�رب وكالم�ك، ألن�ي خف�ت 
من الشعب وسمعت لصوتھم. واآلن فاغفر خطیتي وارجع معي فأسجد لل�رب". فق�ال 

تك�ون أن  ال أرجع معك ألنك رفضت كالم الرب، فرفضك الرب منصموئیل لشاول: "
ملك��ا عل��ى إس��رائیل". ودار ص��موئیل لیمض��ي، فأمس��ك ب��ذیل جبت��ھ ف��انمزق. فق��ال ل��ھ 
صموئیل: "یمزق الرب مملكة إسرائیل عنك الی�وم ویعطیھ�ا لص�احبك ال�ذي ھ�و خی�ر 

 منك".
 -):۲۲ -٥: ۲۸صم۱تحققت ھذه النبوة في ( •
الفلس��طینیین خ��اف واض��طرب قلب��ھ ج��دا. فس��أل ش��اول م��ن  "ولم��ا رأى ش��اول ج��یش •

. فق��ال ش��اول لعبی��ده: نبی��اءال��رب، فل��م یجب��ھ ال��رب ال ب��األحالم وال ب��األوریم وال باأل
"فتشوا لي على امرأة صاحبة جان، فأذھب إلیھا وأس�ألھا". فق�ال ل�ھ عبی�ده: "ھ�وذا 

وذھ��ب ھ��و ام��رأة ص��احبة ج��ان ف��ي ع��ین دور". فتنك��ر ش��اول ول��بس ثیاب��ا أخ��رى، 
ورجالن معھ وجاءوا إلى الم�رأة ل�یال. وق�ال: "اعرف�ي ل�ي بالج�ان وأص�عدي ل�ي م�ن 
أقول لك". فقالت لھ المرأة: "ھوذا أنت تعلم ما فعل شاول، كیف قطع أصحاب الجان 

. فلم�اذا تض�ع ش�ركا لنفس�ي لتمیتھ�ا؟" فحل�ف لھ�ا ش�اول ب�الرب األرضوالتوابع من 
ك إث�م ف�ي ھ�ذا األم�ر". فقال�ت الم�رأة: "م�ن أص�عد قائال: "حي ھو الرب، إنھ ال یلحق�

ل��ك؟" فق��ال: "أص��عدي ل��ي ص��موئیل". فلم��ا رأت الم��رأة ص��موئیل ص��رخت بص��وت 
عظیم، وكلمت المرأة شاول قائل�ة: "لم�اذا خ�دعتني وأن�ت ش�اول؟" فق�ال لھ�ا المل�ك: 
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". األرض"ال تخافي. فماذا رأیت؟" فقالت المرأة لشاول: "رأیت آلھ�ة یص�عدون م�ن 
ل لھا: "ما ھي ص�ورتھ؟" فقال�ت: "رج�ل ش�یخ ص�اعد وھ�و مغط�ى بجب�ة". فعل�م فقا

وس��جد. فق��ال ص��موئیل لش��اول:  األرضش��اول أن��ھ ص��موئیل، فخ��ر عل��ى وجھ��ھ إل��ى 
"لماذا أقلقتني بإصعادك إیاي؟" فقال شاول: "قد ضاق ب�ي األم�ر ج�دا. الفلس�طینیون 

وال ب��األحالم. ف�دعوتك لك��ي  نبی�اءیح�اربونني، وال�رب ف��ارقني ول�م یع��د یجیبن�ي ال باأل
تعلمني ماذا أصنع". فقال صموئیل: "ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار ع�دوك؟ 
وقد فعل الرب لنفسھ كما تكلم ع�ن ی�دي، وق�د ش�ق ال�رب المملك�ة م�ن ی�دك وأعطاھ�ا 
لقریبك داود. ألنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبھ في عمالیق، ل�ذلك ق�د 

مع��ك لی��د الفلس��طینیین.  أیض��اا األم��ر الی��وم. وی��دفع ال��رب إس��رائیل فع��ل ال��رب ب��ك ھ��ذ
لی�د الفلس�طینیین".  أیضاوغدا أنت وبنوك تكونون معي، ویدفع الرب جیش إسرائیل 

ل�م  أیضاوخاف جدا من كالم صموئیل، و األرضفأسرع شاول وسقط على طولھ إلى 
جاءت المرأة إلى شاول ورأت تكن فیھ قوة، ألنھ لم یأكل طعاما النھار كلھ واللیل. ثم 

أنھ مرتاع جدا، فقالت لھ: "ھوذا قد سمعت جاریتك لصوتك فوضعت نفسي ف�ي كف�ي 
لص��وت جاریت��ك فأض��ع  أیض��اوس��معت لكالم��ك ال��ذي كلمتن��ي ب��ھ. واآلن اس��مع أن��ت 

 تسیر في الطریق".إذ  قدامك كسرة خبز وكل، فتكون فیك قوة
 
 ==Ôwó^Ë=m_r_k·kã^=WJ=

رج�ل ش�یخ مغط�ى بجب�ة، وھ�ل األرواح بلم تقل المرأة أنھ ص�موئیل ب�ل وص�فتھ فق�ط  .۱
 تظھر مغطاة بلباس خصوصا لو نبي ؟

أن  لماذا صرخت المرأة رغم أنھا تعرف أنھا سوف تُحض�ر روح ص�موئیل ب�ل ینبغ�ي .۲
 تھلل ألن مھمتھا نجحت، لكن واضح أنھم شیاطین لم تتعود علیھم المرأة. 

) یعن��ي أنھ��ا رأت ۱۳: ۲۸ص��م۱( األرضآلھ��ة یص��عدون م��ن  قال��ت الم��رأة: رأی��ت .۳
) والشیطان قیل عن�ھ ٥: ۹٦شیاطین" (مز ممكثیرین، وقد قال المزمور "كل آلھة األ

 ).٤: ٤كو۲أنھ "إلھ ھذا الدھر" (
 شاول لم یرى صموئیل بل عند وصف العرافة قال أنھ صموئیل وسجد لھ.  .٤
إذن  نبی���اءب���األحالم وال ب���األوریم وال األإذا ك���ان ال���رب ف���ارق ش���اول ول���م یجب���ھ وال  .٥

صموئیل یطیع أمر الرب فرؤیة صموئیل تعني مخالفة صموئیل ألمر الرب الذي من�ع 
 .  نبیاءأقوال األأو  عنھ رؤى

 ).۱٤: ۱۱كو۲شبھ مالك نور كما ورد في (إلى  الشیطان یغیر شكلھ .٦
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حس��ب معتق��د أم��ا عب��ارة (ق��ال ص��موئیل) ھ��و م��ا ظن��وه أن��ھ ص��موئیل وھ��ذا األس��لوب  .۷
أعجوب��ة أو  ق��ام نب��ي وس��طك وعم��ل آی��ة ھ إنأن�� ) ی��ذكر۳ -۱: ۱۳فف��ي (ت��ث نس��اناإل

قائال لنذھب وراء آلھة أخرى ال نعرفھا فال تسمع لك�الم ذل�ك النب�ي، ب�ل أم�رھم ال�رب 
 الكذبة ورجمھم.  نبیاءباستئصال األ

كم�ھ علی�ھ البع�ل لف�ظ إل�ھ عل�ى البع�ل رغ�م تھ أنبی�اءاستخدم إیلیا النب�ي ف�ي مواجھ�ة  .۸
لعل��ھ ن��ائم أو  ف��ي س��فرأو  "ادع��و بص��وت ع��ال ألن��ھ إل��ھ لعل��ھ مس��تغرق ف��ي خل��وة

 ).۲۷: ۱۸مل۱فیستیقظ" (
 معرفة المرأة لشاول بسبب الش�یطان ألن�ھ روح عرف�ھ م�ن طول�ھ ألن�ھ ك�ان م�ن كتف�ھ .۹

 ).۲۳: ۱۰؛ ۲: ۹صم۱فوق أطول من كل الشعب (إلى 
ھ��و ال��ذي أص��عد ص��موئیل؟  فھ��ل ش��اول عب��ارة (لم��اذا أقلقتن��ي بإص��عادك إی��اي) .۱۰

صاحب الكالم أُرِغم وفي نفس الوق�ت مت�ذمر عل�ى إص�عاده، أن  فواضح من األسلوب
الش��یاطین وتك��ون إرادة ش��اول إل��ى  االلتج��اءفھ��ل الل��ھ یخ��الف م��ا ش��رع م��ن ع��دم 

 المرفوض تطابق إرادة العرافة وتطابق إرادة اللھ وصموئیل؟ طبعا ھذا محال. 
في صورة صموئیل ھو تكرار لما قالھ صموئیل سابقا  ما قالھ الشیطان الذي ظھر .۱۱

 ).۲۸ -۲۲: ۱٥صم۱لشاول في (
) ھ�ذا ل�م یح�دث تأجل�ت الح�رب بس�بب ۱۹: ۲۸صم۱: غدا تكون معي (إبلیسقال  .۱۲

 جاء في الیوم الثالث وكان لخیش ملك ج�ت یری�دإذ  حرب داود مع عمالیق في صقلغ
 ).۱۱ -۱: ۲۹صم۱یشرك داود بھا (أن 

یدفع إسرائیل لید الفلسطینیین ألنھم ھربوا وقلیلین م�نھم أن  إبلیسلم یتم ما قالھ  .۱۳
 ).۷ -۲: ۳۱صم۱فقط قتلوا وكان كل التركیز على شاول وأبنائھ (

 -"أنت وبنوك تكونون معي": تعبیر غیر صحیح ألنھ لم یتم وذلك لآلتي : .۱٤
المرف�وض  كیف تكون روح صموئیل كقدیس بار حتى ولو ف�ي الجح�یم م�ع ش�اول .۱

) ۲٦: ۱٦من اللھ ؟ ألنھ تكون بینھم ھوة عظیمة كما في مث�ل الغن�ي ولع�ازر (ل�و
 وال روح یوناثان مع أبیھ؟ أبدا. 

ل�م  ۳ھ�م یوناث�ان وأبین�اداب وملكیش�وع ولك�ن  ۳م�ات إذ  لم یمت كل أبن�اء ش�اول .۲
 یموتوا ھم إیشبوشث وأرموني ومفیبوشث. 

وال یقتلھ���ا  حت���ى ینش���غل عنھ���ا اط روح ش���اول بمكرھ���اب���العراف���ة نجح���ت ف���ي إح .۱٥
 وتظاھرت بالعطف بتقدیم الخبز. 

ی��وم موت��ھ ألن إل��ى  ) یق��ول "ول��م یع��د ص��موئیل لرؤی��ة ش��اول۳٤: ۱٥ص��م۱ف��ي ( .۱٦
 صموئیل ناح على شاول والرب ندم ألنھ ملك على إسرائیل".
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) یقول: "شاول مات بالخیانة التي خان بھا الرب من أجل كالم ۱۳: ۱۰أخ۱(في  .۱۷
 ألجل طلبھ الجان للسؤال". أیضایحفظ و الرب الذي لم

 .  نبیاءخاضعة لأل نبیاءأن أرواح األ .۱۸
 =m_gnd==„`=È‰=€Ë_êÿ=àÂ¿=ÌÜÿ^çÎŸfd=Ú_f˝^=€^È–`=‚‹=WJ=
ش��اول ل��م ی��رى ص��موئیل أن  ): ی��رىم ۲۳٦ - ۱۷۰( الق��دیس ھیب��ولیتس الروم��اني .۱

م�ا أنب�أ ب�ھ الش�یطان فھ�و نتیج�ة طبیعی�ة لغض�ب الل�ھ علی�ھ أم�ا  إنما كان ذلك خ�داعا،
وكأنھ بطبیب لیس لھ معرفة بعلم الطب رأى المریض في حال�ة خطی�رة فأنب�أ بموت�ھ، 
ھكذا عرف غضب اللھ على شاول من تصرفات شاول نفسھ مقدما لھ المشورة خالل 

 الجان مخبرا إیاه بھزیمتھ وموتھ، لكنھ أخطأ في تحدید یوم موتھ. 
): استش��ار ش��اول المی��ت بع��د فقدان��ھ الل��ھ الح��ي، م ۲۲۰ - ۱٥۰( لعالم��ة ترتلی��انا .۲

ق��دیس ب��األكثر نف��س نب��ي تس��تدعى بواس��طة ش��یطان أي  ن نف��سأنظ��ن أن  حاش��ا لن��ا
إل�ى  ) فباألكثر۱٤: ۱۱كو۲مالك نور" (إلى  الشیطان نفسھ یغیر شكلھأن  "إننا نعلم

) حت�ى یض�ل ل�و ٤: ۲ت�س۲لل�ھ (رجل نور، بل وسیظھر نفس�ھ ف�ي النھای�ة أن�ھ ھ�و ا
). في الحالة السابقة تردد بقوة لیثبت نفس�ھ أن�ھ ۲٤: ۲٤(مت أیضاأمكن المختارین 

 نبي اللھ خاصة بالنسبة لشاول الذي كان یقطن فیھ. 
ش��اول رأى أرواح��ا ش��ریرة أن  ): ی��رىم ۳۷۹ - ۳۲۹( الق��دیس باس��یلیوس الكبی��ر .۳

س�ب الترجم�ة الس�بعینیة). لق�د ح ۱۱: ۱۰، م�ز٥: ۹٦دعیت آلھة كم�ا ج�اء ف�ي (م�ز
خ�اف واض�طرب قلب�ھ ج�دا عن�دما رأى ج�یش إذ  ظھر ضعف شاول الش�ریر وانھی�اره

نف�ى أص�حاب الج�ان، وھ�ا أن  عبیده الذین یعرفون أنھ سبق أمامانھار  ،الفلسطینیین
عبیده! وخاف ل�ئال تخش�اه الم�رأة فتنك�ر  أمامھو یطلب صاحبة الجان، موقف مخزي 

ولبس ثیابا أخ�رى ف�ي ص�ورة مخزی�ة. ذھ�ب إلیھ�ا ف�ي ع�ین دور وس�ار نح�و عش�رة 
أمیال، محتمال التعب ومتعرضا للخطر حیث كان أعداؤه في شونم بین جلب�وع وع�ین 
دور. غالبا عرفتھ المرأة بسبب طول قامتھ ع�ن ك�ل الش�عب فتظ�اھرت بع�دم معرفتھ�ا 

ھو فبجھ�ل حل�ف ب�الرب أن�ھ ل�ن یؤذیھ�ا. وظھ�ر الش�یطان ف�ي ش�كل أما  ور،لھذه األم
أما  صموئیل النبي مغطى بجبة فصرخت المرأة توبخ شاول: "خدعتني وأنت شاول"

دخ�ل ف�ي ح�وار م�ع ال�روح الظ�اھر ل�ھ  ،ھو فلم یرت�دع ب�ل كم�ل ھ�ذا الطری�ق الش�ریر
، وبع�د الح�وار وس�جد إل�ى األرض فخر شاول عل�ى وجھ�ھ ،والمتحدث باسم صموئیل

والمتاعب عاش�ھا  االنھیاراتإنھا سلسلة من … بطولھ خائف جدا األرضسقط على 
أشفقت علیھ المرأة صاحبة الجان بسبب انھی�اره الش�دید وھ�و  ،شاول في آخر حیاتھ
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ملكھا وقدمت لھ أفضل ما عندھا طعاما بعد إلحاحھا ھي وعبیده. ما أبعد الفارق ب�ین 
ختم حیات�ھ بص�ورة مخزی�ة بعص�یانھ ال�رب حت�ى آخ�ر إذ  تمواجھة شاول الملك للمو

یق��ول: "وق��ت انحالل��ي ق��د حض��ر، ق��د إذ  أی��ام حیات��ھ، ومواجھ��ة ب��ولس الرس��ول ل��ھ
وأخی�را ق�د وض�ع ل�ي إكلی�ل  یم�ان،جاھدت الجھاد الحس�ن، أكمل�ت الس�عي، حفظ�ت اإل

حت�ى  الفاسد داخلیا یجمع لنفسھ مرارة من یوم إل�ى ی�وم نسان). اإل۸ -٦تي۲البر" (
الروح�ي فیخ�زن ف�ي أعماق�ھ أمج�ادا متالحق�ة تم�أل ، أم�ا اللحظات األخی�رة م�ن حیات�ھ

 أم�امالل�ھ ال یغل�ق الب�اب ف�إن  . وم�ع ھ�ذااألرضأعماقھ فرحا حتى نھایة حیاتھ عل�ى 
 األول طالبا توبتھ ولو في النفس األخیر كما حدث مع اللص الیمین، وال یلیق ب�اآلخر

 یتھاون لئال یسقط. أن 
م�ن ن�ص  -ع�اش ف�ي عص�ر اإلمبراط�ور داكی�وس - الق�رن الثال�ث(ھید بیونی�وس الش .٤

من جانبي، فقد سمعت ھذه الكذب�ة المتداول�ة اآلن وكأنھ�ا جدی�دة فق�د أما  ) :محاكمتة
ش��اول ف��تش ع��ن ام��رأة أن  س��معت م��ن ف��م رج��ال یھ��ود من��ذ كن��ت طف��ال أن��ھ مكت��وب

العراف��ة: "اص��عدي ل��ي ص��احبة ج��ان، وأن��ھ ق��ال لتل��ك الم��رأة الت��ي كان��ت تم��ارس 
أن  صموئیل" النبي فرأت المرأة رجل ش�یخ ص�اعد وھ�و مغط�ى بجب�ة، وأدرك ش�اول

، ھ�ل كان�ت نكان یری�د إجاب�ة علیھ�ا، حس�نا، إذھذا كان صموئیل فسألھ األسئلة التي 
قالوا نعم سیقرون بھذا بأن الشر أق�وى  إن العرافة قادرة على إصعاد صموئیل أم ال؟

 ف�ال ینبغ�يإذا  ،نون ملعونین. وإن قالوا أنھا لم تتمكن من إص�عادهمن البر وبھذا یكو
كی�ف تك�ون  ،یؤكدوا الشيء نفسھ عن المسیح الرب. ولنشرح ذل�ك بتفص�یل أكث�رأن 

تص�عد نف�س النب�ي الق�دیس أن  ھذه العرافة الش�ریرة الت�ي ھ�ي نفس�ھا ش�یطان ق�ادرة
م�ن ی�أمر األق�ل ش�أنا األعظ�م ش�أنا ھ�و ف�إن  ؟ إب�راھیمالتي كانت تستریح ف�ي حض�ن 

بالتأكی���د ل���م یص���عد ص���موئیل كم���ا یفت���رض ھ���ؤالء؟ ب���الطبع ال. إذا  ،ول���یس العك���س
ش�خص عل�ى الل�ھ تتبع�ھ المالئك�ة أي  والحقیقة ھي بشكل ما كما یل�ي: فحینم�ا یتم�رد

 ك�اھنأو  س�احرأو  المتمردون ویعاونھ الخدام الشیطانیون بكل شكل على ھیئ�ة دواء
اف،أو  ش�بھ إل�ى  یقول: "وال عج�ب ألن الش�یطان نفس�ھ یغی�ر ش�كلھالرسول فإن  عرَّ

یغی��رون ش��كلھم كخ��دام للب��ر". وف��ي  أیض��اك��ان خدام��ھ  إن م��الك ن��ور فل��یس عظیم��ا
ف��إن  ذنإ الواق��ع فإن��ھ حت��ى ض��د المس��یح نفس��ھ س��یظھر عل��ى أن��ھ المس��یح. وھك��ذا

الش��یاطین م��ن الجح��یم متنك��رین ف��ي ھیئ��ة  تص��موئیل ل��م یُص��عَد م��ن القب��ر ب��ل ص��عد
وئیل وھك��ذا ظھ��روا للعراف��ة ولش��اول المرت��د. والكت��اب المق��دس نفس��ھ یؤك��د لك��م ص��م
س�تكون مع�ي الی�وم، فكی�ف  أیض�اصموئیل في ظھوره ھذا قال لشاول: أنت ، فإن ھذا

یوجد مع صموئیل في مكان واحد ؟ لك�ن م�ن الواض�ح أن  یمكن لشاول العابد لألوثان
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أن  وتسیدت علیھ. وھكذا ال یمك�ن أنھ كان سیصبح مع األرواح الشریرة التي خدعتھ
كان من المستحیل إصعاد نفس النبي الق�دیس فكی�ف  إن یكون ھذا ھو صموئیل ولكن

یتمكن��وا م��ن رؤی��ة یس��وع المس��یح ال��ذي ھ��و ف��ي الس��ماء مرتفع��ا ع��ن أن  نإذ لھ��م
 ینكروه. أن  وماتوا ألنھم لم یقبلوا ،السماءإلى  الذي رآه التالمیذ یؤخذ األرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح السابع واألربعون
 وبعده قام ناثان لیتنبأ في أیام داود

 "  وبع���ده ق���ام ناث���ان، لیتنب���أ ف���ي أی���ام داود. كم���ا یفص���ل الش���حم م���ن ذبیح���ة
": السالمة،  -ھكذا فصل داود بین إسرائیل 

  تكلم ابن سیراخ بعد عصر القضاة الذي انتھى بصموئیل وعظمت�ھ ع�ن نب�ي آخ�ر ھ�و
 ناثان في عھد داود ثاني ملوك إسرائیل. 

  ونق��ل الل��ھ ۱٥ -۱: ۱۲م��ل۲تبكی��ت ناث��ان ل��داود عل��ى خطیت��ھ (إل��ى  إش��ارةوھن��ا (
لكنھ نال عقوبة من نفس ن�وع الخطیت�ین الزن�ا والقت�ل  "أخطأت" :لخطیتھ عندما قال

 ھ فقد قام أمنون بالزنا مع ثامار وقام أبشالوم بقتلھ وتمرد على أبیھ وقُتِل.في بیت
 ابن سیراخ لم یذكر خطیة داود ألنھا بالتوبة قد غفرت. أن  رغم 
 یرت�ل المزامی�ر  ،یعرف الل�ھ إنسان ،اختار اللھ داود من بین حمالن أبیھ ورعایتھ لھا

صلھ من الحم�الن وم�ن ب�ین بن�ي یھزم أسد ودب، یحل علیھ روح الرب وف ،بالقیثارة
 إسرائیل كما یفصل الشحم الذي یوقد للھ في ذبیحة السالمة. 
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 "  الع��ب األس��ود كمالعب��ة ص��غار الم��اعز. والدبب��ة كأنھ��ا حم��الن الض��أن. أل��م
ف�ي ش�بابھ؟ ورف�ع الع�ار ع�ن ش�عبھ؟ ح�ین رف�ع ی�ده بحج�ر  یقتل الجبار وھ�و

:"  -المقالع، وضرب تشامخ جلیات 
  داود ھزم أس�د ودب عن�د اختط�اف ش�اه م�ن قطیع�ھ ومس�ك أن  سیراخ كیفیتكلم ابن

األسد من ذقنھ وقتلھ وكیف كان یالعب األسود كصغار الماعز والدببة كأنھا حم�الن، 
وسبب لغیرتھ لیحارب جلیات فعندما استدعاه شاول ذكر لھ ھذه القصة الت�ي ك�ان ق�د 

 ).۳۳: ۱۷صم۱أخفاھا (
 للص�لیب والمق�الع وحجارت�ھ  إشارةه ومقالعھ فالعصا وقام بقتال جلیات الجتي بعصا

والحجر الذي رذلھ البناؤون وھ�و ذي قطع بدون یدین تشیر إلى ربنا یسوع الحجر ال
 . ممحجر الزاویة الذي ربط بین الیھود واأل

  ونتیجة النتصاره على جلیات بعدما ضرب بالمقالع فجاءت الض�ربة ف�ي جبھت�ھ الت�ي
لحج�ر ووق�ع الجب�ار وق�ام داود بقتل�ھ بس�یفھ ورف�ع الع�ار ع�ن تشیر إلى الفكر فارتز ا

(ب�نفس العب�ارة: رف�ع الع�ار ع�ن  ۱٥۱وھذا ما ذك�ره ف�ي مزم�وره الـ�ـ  ،بني إسرائیل
اب�ن داود إل�ى  إش�ارةاللیلویا) الذي یقال في افتت�اح لیل�ة أبوغالمس�یس  ،بني إسرائیل

ف��ي معرك��ة  یسإبل��حس��ب الجس��د ربن��ا یس��وع ال��ذي انتص��ر عل��ى جلی��ات ال��ذي ھ��و 
 الصلیب ورفع العار عن العالم كلھ بصلبھ في مدینة أورشلیم اإلسرائیلیة. 

 "  ألنھ دعا الرب العل�ي، ف�أعطى لیمین�ھ ق�وة لیغل�ب الرج�ل الق�دیر ف�ي القت�ال
ببرك�ات ال�رب، مق�دمین فأعطوه مجد قاتل ربوات ومدحوه  قرن شعبھ ویعلي

 -":دلھ تاج المج
  كان دائم�ا یص�لي إلی�ھ فاس�تجاب ل�ھ وأعط�اه ق�وة لیمین�ھ اعتمد داود على الرب الذي

لیغلب رجل الح�رب من�ذ ص�باه كم�ا قی�ل عن�ھ ورف�ع ق�رن ش�عبھ كمخل�ص رم�زا لربن�ا 
یسوع الذي قال عنھ زكریا أبو یوحنا المعمدان "رف�ع ق�رن ش�عبھ لیعطی�ھ الخ�الص" 

 ).٦۹: ۱(لو
 ۲: ۱۸م�ل۱ل�وف (وقد غنت لھ النساء بعد عودتھ (داود) أنھ قت�ل رب�وات وش�اول أ (

 سنة.  ٤۰وأعطوه تاج المجد وكأنھ تاج الملك مقدما ألنھ ملك بعد شاول 
 " وأفنى الفلس�طینیین المق�اومین ل�ھ، وحط�م  ،ھ حطم األعداء من كل جھةفإن

في كل عمل لھ قدم التشكرات للقدوس العلي بكلم�ات  ،الیوم ھذاإلى    قوتھم
 -": وأحب صانعھ تسبیح وبكل قلبھ أنشد تسبحتھ،

  ھنا یعرف ابن سیراخ تاریخ إسرائیل جیدا ألن داود حطم أعداء بني إسرائیل من ك�ل
 جھة. 
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  فم��ن الش��رق حط��م م��وآب وعم��ون وآرام م��ن الش��مال وأدوم م��ن الجن��وب وامت��دت
 مملكتھ حتى الفرات. 

  .ومن الغرب أباد الفلسطینیین وكسر شوكتھم فلم یظھروا في التاریخ بعد داود 
  اللھ بشكر ألن�ھ أح�ب الل�ھ ج�داإلى  في تسبیحھ ومزامیره التي قدمھاوقد كان عظیما 

 رأى اللھ قلب داود حسب قلبھ. إذ 
 "  الم�ذبح، لیرس�لوا ألح�ان عذب�ة بأص�واتھم. جع�ل  أم�امأقام مرتلي المزامی�ر

لألعی��اد كرامتھ��ا، ونظ��م أزمانھ��ا خ��الل الس��نة، لتس��بح اس��م الل��ھ الق��دوس، 
 ،األب�دإل�ى  وأعل�ى ش�أنھ ،ویدوي (الھیكل) منذ الصباح المبكر. غف�ر خطای�اه

:"  -وأعطاه عھد ملوك وعرش مجد إسرائیل 
 ٤۰۰۰د الالوی��ین الم��رنمین فرق��ة وك��ان ع��د ۲٤إل��ى  ق��د رت��ب داود ف��رق التس��ابیح 

 قائد كآساف وھیمان وأبناء قورح وغیرھم.  ۲۸۸ویقودھم 
 عم��ل عل��ى تنظ��یم الس��نة الیھودی��ة ف��ي طقس��ھا، والتس��بیح إذ  وجع��ل لألعی��اد كرامتھ��ا

 وجعل التسابیح منذ الصباح الباكر مع محرقة الصباح. فیھا. 
 األب��د عل��ى كرس��ي إل��ى  وأعط��اه الل��ھ مغف��رة خطای��اه وعھ��د ب��أن یجل��س أبن��اؤه ملوك��ا

 ).۳۳، ۳۲: ۱تحقق في ربنا یسوع (لو ) وھذا العھد۱٦: ۷مل۲مجدین(إسرائیل م
 "عاش ف�ي موض�ع متس�ع م�ن أجل�ھ. مل�ك س�لیمان ف�ي  ،بعده قام ابنھ الحكیم

ویھ�يء ھ�یكال  ،لك�ي یش�ید بیت�ا الس�مھ ،وأراحھ اللھ من كل جھ�ة ،أیام سالم
 األرض،أب��دیا. ك���م كن���ت حكیم���ا ف���ي ش���بابك وم���آلن ك���النھر! غط���ت نفس���ك 

الجزر البعیدة، وص�رت محبوب�ا إلى  واأللغاز. بلغ اسمك مثالوامتألت من األ
من��ك بس��بب  م��مك وحكم��ك تعجب��ت األأمثال��ألج��ل س��المك. وم��ن أناش��یدك و

ھب جمع���ت ال���ذ ،تفاس���یرك. باس���م ال���رب اإلل���ھ ال���ذي ی���دعى إل���ھ إس���رائیل
:"  -كالقصدیر، وضاعفت الفضة كالرصاصة 

  .أقام اللھ سلیمان حكیما عاش في قصر متسع الذي بناه بجوار الھیكل 
  وكانت أیامھ سالم على اسمھ رجل السالم وأراحھ اللھ من كل أعدائھ حتى یتسنى لھ

بن��اء الھیك��ل ألن أع��داءه ح��اربھم أب��وه وھ��زمھم مث��ل الم��وآبیین والعم��ونیین ش��رقا 
 میین جنوبا والفلسطینیین في الجنوب الغربي والشمال آرام وأشور. واألدو

 یبن��ي ھیك��ل لل��رب كم��ا أراد داود وجھ��ز ل��ھ ك��ل اإلمكانی��ات أن  ك��ل ھ��ذا الغ��رض من��ھ
وعمل سلیمان معاھدات مع الملوك مثل حیرام ملك صور الذي أعطاه الخشب خش�ب 

س��لیمان یجلب��وا  یاف��ا غ��رب أورش��لیم وعبی��دإل��ى  األرز ال��ذي ك��ان یص��دره م��ن ص��ور
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الخشب ألورشلیم. وأعطاه حی�رام ص�ناع حت�ى یعمل�وا ل�ھ ك�ل بن�اء وزخ�ارف وأوان�ي 
 یعطیھ سلیمان بعض المدن وقمح وزیت لشعبھ. أن  وأتراس ذھبیة في مقابل

 م. ق. ٥۸۷إل�ى  م.ق. ۹٦۱أحد عجائب الدنیا من ع�ام  وظل ھیكل سلیمان الذي كان
رطة نبوخذنص�ر ح�ین س�بى آخ�ر دفع�ة م�ن عندما ھدمھ وأحرقھ نبوزرادان رئیس ش�

 سبي یھوذا. 
 : ومدح ابن سیراخ سلیمان على اآلتي- 
  .باإلضافة لبناء الھیكل 
 ) وكان��ت ۹، ۸: ۳م��ل۱عل��ى الحكم��ة الت��ي طلبھ��ا ول��یس الغن��ى فأعطاھ��ا ل��ھ الل��ھ (

 حكمتھ إلھیة فكانت متدفقة بغزارة مثل النھر. 
  نش�ید ومنھ�ا  ۱۰۰٥حت�ى بلغ�ت مث�ل وأناش�یده  ۳۰۰۰ھ حت�ى بلغ�ت أمثالوكثرت

 سفر نشید األنشاد. 
 والجزر البعیدة.  مموكان سلیمان ككارز للوثنیین واأل 
  وصار محبوبا ألجل سعة صدره وصبره ألنھ كان ل�ھ س�الم مث�ل ورحب�ة قل�ب مث�ل

 ).۲۹: ٤مل۱رمل البحر (
  .وكان مفسرا لكل أنواع العلوم اإللھیة والدنیویة 
 محبوب. أي  ایودعاه اللھ یدید 
  .وصار الذھب عنده مثل القصدیر والفضة كالرصاص 
  مل ۱ومعھم ھدایاھم لیسمعوا حكمة سلیمان مثل ملكة سبأ ( األرضجاء ملوك إذ

۱۰.( 
  وكان لھ أسطول في البح�ر المتوس�ط (الكبی�ر) م�ع الفینیقی�ین وأس�طول ف�ي البح�ر

 األحمر. 
  .وجلب عربات من مصر وخیال من كیلیكیة في أسیا 
 " فاستعبدك جسدك. جلبت وص�مة ف�ي مج�دك،  ،لكنك اضطجعت بجوار نساء

وطعنوا بغباوت�ك. ل�ذلك انقس�مت  ،ونجست نسلك، فجلبت الغضب على أبنائك
. لكن الرب لم یتخ�ل ع�ن  قسمین ونشأ من أفرایم مملكة متمردةإلى  المملكة
وال أھلك نس�ل  ،وال أفسد أیا من كلماتھ، ال محا نسل مختاره (داود) ،رحمتھ

:"  -من أحبھ، فأبقى لیعقوب بقیة ولداود أصال من ساللتھ 
 س��ریة والخی��ل  ۳۰۰زوج��ة و  ۷۰۰ك��ان ل��ھ إذ  لك��ن خط��أ س��لیمان ھ��و كث��رة النس��اء

 ).۲۰ -۱٤: ۱۷والذھب وھذه نھت عنھا الشریعة (تث
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  محب��ة النس��اء ف��وق ابن��ة فرع��ون وھ��ن غریب��ات ع��ن بن��ي إس��رائیل م��ن الموآبی��ات
واألدومیات والصیدونیات ف�أملن قلب�ھ لعب�ادة اآللھ�ة الغریب�ة مث�ل ملك�وم والعمونیات 

والعش��تاروت وكم��وش وم��ن ھ��ؤالء العمونی��ات أنج��ب رحبع��ام ال��ذي بس��بب تھ��وره 
 ).۱: ۱۱مل۱وسماعھ حكمة الشباب قسم المملكة (

  لكن رغم ذلك لم یقسم الرب المملكة في عھده بل ف�ي عھ�د ابن�ھ رحبع�ام ألج�ل وع�ده
 ھ. لداود أبی

 ألجل توبة سلیمان التي یجملھا في سفر كامل ھو سفر الجامعة.  أیضاو 
  ۲۱ولك��ن أبق��ى الل��ھ ل��ھ س��بط یھ��وذا وبنی��امین لیك��ون س��بط یھ��وذا الس��بط الملك��ي لـ��ـ 

 ق. م. ٥۸۷ملك. حتى سبي یھوذا في عھد نبوخذنصر عام 
  ق. م. ۷۲۱وقد كان سبي إسرائیل ألشور سنة 
 ۱٦، ۷: ۱ان جاء ربنا یسوع حسب الجسد (متنسل داود وسلیمأي  ومن نسلھ.( 
 " ترك م�ن بع�ده أح�د أبنائ�ھ تنقص�ھ الفطن�ة  ،عندما استراح سلیمان مع آبائھ

وق��اد  ،الخطی��ةإل��ى  والفھ��م ك��ذلك وج��د یربع��ام ب��ن نب��اط ال��ذي دف��ع إس��رائیل
فكث��رت خطای��اھم ج��دا حت��ى ن��زعتھم ع��ن  ،إل��ى الخطی��ة  أف��رایم ف��ي الطری��ق

:"  -أرضھم. سعوا وراء كل شر، حتى حل بھم العقاب 
  خلف سلیمان ابنا غیر حكیم ھو رحبعام ال�ذي لم�ا س�مع ش�كوى الش�عب م�ن الس�خرة

والض��رائب الت��ي فرض��ھا س��لیمان عل��یھم واستش��ار الش��یوخ والش��بان وت��رك عن��ھ 
شورة الشبان بأن یؤدب الشعب مشورة الشیوخ التي تخفف عن كاھل الشعب وتبع م

مملكت�ین ش�مالیة بھ�ا إل�ى  بالعقارب وأن خنصره أغلظ من متني أبیھ، فانقسم الشعب
 أسباط وجنوبیة بھا سبط یھوذا الملكي وسبط بنیامین.  ۱۰
 یربعام الذي دفع وجعل إسرائیل یخطئ ب�أن جع�ل عج�ل ف�ي دان وآخ�ر ف�ي بی�ت  أیضا

إیل حتى یجعل الصاعدین للعید ال ی�ذھبوا إل�ى أورش�لیم رغ�م طلب�ھ إی�اه م�ن الل�ھ فق�د 
جعل المذبح الذي عمل�ھ رم�ادا وق�د م�د ی�ده عل�ى نب�ي الل�ھ فُش�لَت وأم�ات أن  حقق لھ

 الشیلوني.  اللھ ابنھ بعدما ذھبت امرأتھ لمشاورة أخیا
  أس��باط ب��أن أخ��ذ ثوب��ھ  ۱۰وعن��دما تنب��أ ل��ھ أخی��ا الش��یلوني بأن��ھ یك��ون ل��ھ مل��ك عل��ى

 مص�رإل�ى  قطع فلما علم سلیمان طلب قتلھ فھ�رب ۱۰قطعة وأعطاه  ۱۲إلى  وقطعھ
مات سلیمان فس�اعد عل�ى انش�قاق المملك�ة. وق�د زاغ ك�ل مل�وك إس�رائیل ف�ي إلى أن 

 ق. م. ۷۲۱سبیھم بواسطة أشور عام  شر العبادة الوثنیة التي أدت إلى
     

 اإلصحاح الثامن واألربعون
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 واتقدت كلمتھ كسراج قام إیلیا النبي كالنار

 "  عندئذ قام إیلیا النبي كالنار، واتقدت كلمتھ كسراج. وھو الذي جلب علیھم
مجاع��ة، وبغیرت��ھ جعلھ��م نف��را قل��یال. بكلم��ة ال��رب أغل��ق الس��ماء وأن��زل ن��ار 

 -": ثالث مرات
 أقام��ھ الل��ھ لمجابھ��ة أخ��اب أش��ر مل��وك  ،تم��ا لعم��ل الل��ھھإیلی��ا ك��ان نبی��ا ناری��ا بت��وال م

المملكة الشمالیة ھو وزوجتھ إیزابل ألنھا عملت معب�د لآللھ�ة الفینیقی�ة الت�ي جلبتھ�ا 
للس��واري وك��انوا ی��أكلون  ٤٥۰ك��اھن للبع��ل و  ٤۰۰وك��ان لھ��ا ،إس��رائیل إل��ى  معھ��ا

 على مائدتھا. 
  كلمتھ كالن�ار تقط�ع ش�ر ھ�ؤالء وھ�ذه طبیع�ة كلم�ة الل�ھ وس�راج للم�ؤمنین وكان إیلیا

 بھا. 
  ۱۷: ٥سنوات وستة أشھر (یع ۳فجلب على المملكة مجاعة.( 
  البع��ل حی��ث جعلھ��م یق��دمون ذبیح��ة عل��ى جب��ل الكرم��ل وق��د جم��ع ك��ل  أنبی��اءوواج��ھ

إیلی��ا فاس��تجاب ل��ھ أم��ا  الش��عب فك��ان ع��دم اس��تجابة ألج��ل عب��ادتھم المرذول��ة لألوث��ان
البعل والس�واري  أنبیاءالرب ونزلت نار على الذبیحة وجعل إیلیا الشعب یقبض على 

 ).۱۸مل ۱ویقتلھم عند نھر القیشون أسفل جبل الكرمل (
  البع��ل وتق��دیم  أنبی��اءم��رات األول��ى ف��ي مواجھ��ة  ۳وق��د أن��زل إیلی��ا الن��ار م��ن الس��ماء

 ).۳۸: ۱۸مل۱ذبیحة في (
 م�رات  ۳عندما أرسل أخزیا ملك إسرائیل ابن أخاب رؤساء خمسین  والثانیة والثالثة

الثال��ث فتض��رع إلی��ھ فن��زل مع��ھ أم��ا  ف��أنزل ن��ار م��رتین عل��ى الرئیس��ین األول والث��اني
 ).۱٤ -۱۰: ۱مل۲(
 " یفتخر مثلك؟ أنت أقم�ت میت�ا م�ن أن  بعجائبك كُرمت یا إیلیا! ومن یستطیع

الھالك والذین تمج�دوا إلى  لوكاالھاویة بكلمة العلي. وأسقطت م الموت ومن
:"  -من أسرتھم 

 وأق�ام اب�ن أرمل�ة  نین ونصفسثالث منع المطر إذ  تكلم ابن سیراخ عن عجائب إیلیا
لعمل الثالوث وللقیام�ة  إشارةمرات  ۳) حیث تضرع ۲٤ -۱: ۱۷مل۱صرفة صیدا (

 في الیوم الثالث لربنا یسوع. 
 ورث كرم نابوت الیزرعیلي بع�د قتل�ھ  حكم على ملكین بالموت األول ھو أخاب عندما

وق�د ت�م  ،الكالب التي لحس�ت دم ن�ابوت تلح�س دم�ك ف�ي نف�س المك�انأن  فكان حكمھ
)، والثاني ھو أخزیا الذي س�قط ۱۹: ۲۱مل۱ذلك في معركة جلعاد مع جیوش أرام (

من الكوة فراح یستشیر إلھ عقرون وھو ابن أخاب فواجھھم إیلی�ا أن�ھ یوج�د إل�ھ ف�ي 
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وأن الس��ریر ال��ذي ص��عد علی��ھ ال ین��زل م��ن علی��ھ ب��ل موت��ا یم��وت، وعن��دما  إس��رائیل
 ).٦: ۱مل۲أرسل إلیھ الثالث رؤساء الخمسین وذھب مع الثالث قال لھ ذلك (

 "  وس��معت ف��ي س��یناء توبیخ��ا، وف��ي حوری��ب أحك��ام نقم��ة. مس��حت ملوك��ا
یخ�دمون بع�دك. ارتفع�ت ف�ي عاص�فة م�ن ن�ار، ف�ي مرك�ب  أنبیاءللمجازاة، و

خی��ل ناری��ة. وس��تأتي لت��وبخ ف��ي الوق��ت المناس��ب كم��ا ھ��و مكت��وب، لتس��كین 
االب��ن، وتج��دد أس��باط إس��رائیل. إل��ى  غض��ب الل��ھ قب��ل حدت��ھ، وت��رد قل��ب األب

بالتأكی�د  أیض�ان�ا نح�ن فإن  طوبى لل�ذین ع�اینوك، ولل�ذین رق�دوا ف�ي المحب�ة،
":سنحیا (بعد المو  -ت) 

 جب�ل حوری�ب ف�ي س�یناء بمص�ر إل�ى  التوبیخ الذي س�معھ إیلی�ا م�ن الل�ھ عن�دما ھ�رب
ھ�ا ھن�ا ی�ا إیلی�ا؟"  تھدده ب�الموت فق�ال ل�ھ ال�رب "مال�كعندما أرسلت إیزابل رسوال ل

 ).۱۹مل ۱(
 :یمس�ح حزائی�ل مل�ك أرام وھ�و ال�ذي ض�ایق أن  أما أحكام النقمة ومسح الملوك فھي

 المملكة الشمالیة بعبادة األوثان.  أعمالنقمة من إسرائیل كثیرا وذلك لل
 ف�ي إال  یمسح ی�اھو ب�ن نمش�ي ملك�ا عل�ى إس�رائیل لك�ن ھ�ذا ل�م ی�تمأن  وقد أمره اللھ

 ).۳: ۹مل۲تلمیذه ( ألیشععھد 
 ۱٦: ۱۹م�ل۱ب�ن یھوش�فاط م�ن آب�ل محول�ة ( ألیش�عالذین مسحھم فھم  نبیاءأما األ (

 یخدمون بعدك". أنبیاءوھو المقصود بقولھ "
 الس�ماء وع�ن مجیئ�ھ قب�ل مج�يء ربن�ا إل�ى  وتكلم ع�ن ص�عود إیلی�ا ف�ي مركب�ة ناری�ة

 ).٦: ۱۱یعمل في وقت المسیح الدجال ویشھد لربنا یسوع (رؤإذ  یسوع الثاني
  االب�ن إل�ى  ھو یوحنا المعم�دان ب�رد قل�ب األبووتكلم ابن سیراخ عن عمل مثیل إیلیا

ل مج��يء ربن��ا یس��وع األول وتجس��ده وھ��ذا م��ا قال��ھ وتجدی��د أس��باط یعق��وب وھ��ذا قب��
 ).۱۷: ۱المالك لزكریا أبو یوحنا المعمدان في القدس عن یمین مذبح البخور (لو

  .ثم طوب إیلیا والذین شاھدوه والذین رقدوا وأكد على قیامة األموات 
 "  أو  م��ن روح��ھ، وف��ي أیام��ھ ل��م یھت��ز ألیش��عتغط��ى إیلی��ا بالعاص��فة، وام��تأل

تغلب��ھ وحت��ى بع��د أن  ح��اكم ول��م یقمع��ھ أح��د. ل��م تس��تطع كلم��ةأم��ام أي یرتع��د 
وحت��ى بع��د موت��ھ كان��ت  ،رق��اد الم��وت تنب��أ جس��ده. ص��نع ف��ي حیات��ھ عجائ��ب

إل�ى  ولم یقلعوا ع�ن خطای�اھم، ،ھ مدھشة. ومع ھذا كلھ لم یتب الشعبأعمال
 ،نف��ر قلی��لإال  كلھ��ا. ول��م یبق��ى األرضاغتُص��بت أرض��ھم، وتش��تتوا ف��ي أن 

وحاكم لبیت داود. بعضھم عملوا ما ھو صالح، وبعضھم أكثروا من الخطای�ا 
:"- 
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  النبي العظیم.  ألیشعامتدح ابن سیراخ شخصیة 
  تكلم عن المشھد األخیر عند صعود إیلیا في العاصفة بعدما شق نھر األردن بواس�طة

 الس�ؤالماذا تطلب؟ فقال لھ: روحین من روحك. فقال: ص�عب  ألیشعإیلیا وسأل إیلیا 
رأیتني أوخذ منك یكون لك ذلك. وحینئذ جاءت مركبة ناری�ة ف�ي العاص�فة أخ�ذت فإن 

ق�وة إیلی�ا أي  روحنبی�اء أن رداء إیلیا وشق ب�ھ األردن فعل�م بن�و األ ألیشعإیلیا وأخذ 
 ).۱٥ -۱۲: ۲مل۲فسجدوا لھ ( ألیشعقد حلت من الرب على 

  ۹: ۲مل۲( نبیاءي األیأخذ ضعف باقأن  ھو طلب االبن البكر ألیشعوطلب.( 
  من ملوك إسرائیل الذین ھددوه بالقتل فقد تنب�أ ع�ن ح�دوث مط�ر ف�ي  ألیشعلم یخاف

معركة ضد میشع ملك موآب مع ملك إسرائیل یورام ویھوشافاط ف�انتھر ی�ورام وق�ال 
 ).۱۳: ۳مل۲أخاب وإیزابل ولم یخف منھ (أي  لھ: استشر إلھ أبیك وأمك

 ة توع��ده مل��ك إس��رائیل بقط��ع رأس��ھ لك��ن بص��لوات وعن��د ح��دوث جماع��ة ف��ي الس��امر
 -۱: ۷؛ ۳۳ -۲٥: ٦م��ل۲أزع��ج الل��ھ ج��یش أرام وف��روا وانقض��ت المجاع��ة ( ألیش��ع

۲۰.( 
  .وعاصر یورام ویاھو ویھوأحاز ویوآش 
 " وحتى بعد موتھ تنبأ": تعني أنھ تنبأ كم�ا قلن�ا س�ابقا قب�ل موت�ھ وتحقق�ت النب�وة بع�د

 ).۱۸: ۱۳مل۲مرات ( ۳بأنھ یغلب أرام  لیشعزیارتھ ألموتھ مثلما تنبأ لیوآش عند 
  معجزة.  ۱٥ما یقرب من  ألیشعوقد صنع 
  عن��د غ��زو الم��وآبیین فق��ام  ألیش��عمی��ت وض��عوه ف��ي مقب��رة  ألیش��عوق��د أقام��ت عظ��ام

 ).۲۱: ۱۳مل۲المیت على رجلیھ (
  إل�ى  ق. م. وأخ�ذوھم ۷۲۱ولما كثر شر مملكة إسرائیل س�باھم األش�وریین ف�ي ع�ام

معھم كل ھذه المعج�زات حت�ى یؤمن�وا  ألیشعلم یتب شعبھا رغم عمل إیلیا وإذ  أشور
 بإلھ إسرائیل. 

  مثل حزقی�ا ویوش�یا وأبی�ا وآس�ا لك�ن ال�بعض م�نھم  أبرارأما ملوك یھوذا فكثیر منھم
 مثل یھورام وأحاز ومنسى.  أشرار
 " ن حزقی��ا مدینت��ھ، وأدخ��ل ف��ي وس��طھا الم��اء�� حف��ر الص��خر القاس��ي  ،حصَّ

وبع��ث ربش��اقي  ،بالحدی��د، وبن��ى أوعی��ة للمی��اه وف��ي أیام��ھ ص��عد س��نحاریب
حینئ��ذ ارتجف��ت  ،وتب��اھى ف��ي كبریائ��ھ ،وانس��حب، ث��م رف��ع ی��ده ض��د ص��ھیون

، وتمخض��وا كنس��اء یل��دن. ف��دعوا ال��رب ال��رحیم، باس��طین  قل��وبھم وأی��ادیھم
ذھم بی�د إش�عیاء. نحوه أیادیھم، فسمع لھم القدوس من السماء س�ریعا، وأنق�

،  ضرب معسكر األشوریین وأب�ادھم مالك�ھ. ألن حزقی�ا ص�نع م�ا یس�ر ال�رب
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، الت��ي أم��ره إش��عیاء العظ��یم الص��ادق ف��ي  وازدھ��ر ق��وة ف��ي ط��رق داود أبی��ھ
وأط��ال عم��ر المل��ك. وب��روح  ،ال��وراءإل��ى  رؤی��اه. ف��ي أیام��ھ رجع��ت الش��مس

ش��ف عم��ا عظیم��ة رأى األم��ور األخی��رة، وع��زى الحزان��ى ف��ي ص��ھیون. وك
:"  -سیكون آلخر األزمنة، واألمور الخفیة قبل حدوثھا 

 إشعیاء النبي. لتلمیذ ومعلمھ حزقیا ملك یھوذا ومدح یشوع بن سیراخ كل من ا 
 حزقیا : أعمالبدأ ب- 
برك�ة س�لوام وھ�ي فع�ال حس�ب م�ا إل�ى  قناة حزقیا التي تجلب الماء م�ن نب�ع جیح�ون .۱

المدینة وكان العمال یحفرون م�ن الجھت�ین اكتشفت بواسطة علماء اآلثار تمر بوسط 
 ).۳۰: ۳أي۲، ۲۰: ۲۰مل۲وقد ذكرت مرتین ( ،حتى تراطمت الفؤوس

ص��عود ج��یش األش��وریین بواس��طة س��نحاریب ملكھ��م وربش��اقي ال��ذي وظیفت��ھ رئ��یس  .۲
أرك��ان ح��رب الج��یش وعن��دما عس��كروا ف��ي لخ��یش بع��ث ربش��اقي یعی��ر حزقی��ا بإلھ��ھ 

ي أت��ى بھ��ا ربش��اقي وص��لى عن��د الم��ذبح وطمأن��ھ ویفتخ��ر ف��ذھب حزقی��ا ب��األوراق الت��
م��ن ج��یش  ۱۸٥۰۰۰بم��الك ال��رب ن��زل وقت��ل  وإذاإش��عیاء بع��دما بع��ث ل��ھ حزقی��ا 

 ).۳٥: ۱۹مل۲ه (اأشور قتلھ ولدإلى  سنحاریب وعندما ذھب سنحاریب
أن  ع�ام عن�دما طل�ب من�ھ إش�عیاء بواس�طة ال�رب ۱٥معجزة إطالة عمر حزقی�ا  أیضا .۳

بدموع وكیف أنھ سلك بأمان�ة فج�اء إلی�ھ إش�عیاء لیق�ول ل�ھ یوصي بیتھ فصلى حزقیا 
 درج�ة ۱٥طل�ب حزقی�ا عالم�ة رج�ع الظ�ل إذ زیادة لعمره و ۱٥على ھذه السنین الــ 

 ).۸: ۲۰مل۲الوراء (إلى 
 : أما عن إشعیاء- 
  .تكلم عن تعزیة صھیون بإتیان المسیا 
 : وتكلم عن المسیا- 

 ).۱٤: ۷(إش  میالده من عذراء •
 ).٦: ۹إش(  الھوتھ •
 ).۱: ۱۱(إش  من نسل یسى •
 ).۲: ۱۱(إش  ممسوح ألجلنا •
 )۱: ٤۲(إش  مممعلن الحق لأل •
 ).۲: ٤۲(إش  ودیع •
 ).۳: ٤۲(إش  رجاء للكل •
 ).۱۲ -۱: ٥۳؛ ٦: ٥۰(إش  آالمھ وصلبھ •
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 ).۱۰ -۸: ۳٥(إش  قیامتھ •
؛  ۳: ٤٤؛  ۱: ٤۲؛  ۷: ٤۰؛  ۱٥: ۳۲؛  ۲: ۱۱(إش  عم��ل ال��روح الق��دس •

٦۱ :۱.( 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصحاح التاسع واألربعون
 ذكر یوشیا یشبھ تركیب البخور

 قد أعد بصناعة العطار

 " یحل�و ف�ي ك�ل  ، قد أع�د بص�ناعة العط�ار ذكر یوشیا یشبھ تركیب البخور ،
واستأص�ل  ،فم كالعسل، وكالموسیقى في ولیمة خم�ر. ق�اد ف�ي تح�ول الش�عب

": اإلثمالرب، وفي أیام إلى  ووجھ قلبھ   اإلثمقبائح  ى التقوى   -قوَّ
  شبھ ابن سیراخ یوشیا بالبخور المركب نافذ الرائحة وھو تشبیھ كھنوتي ألن الكھن�ة

ھ��م ال��ذین یس��تخدمون البخ��ور عل��ى م��ذبح البخ��ور ف��ي الق��دس ھك��ذا رائح��ة القداس��ة 
 ).۳: ۸تفوح مثل البخور الذي ھو صلوات القدیسین مثلما قیل في (رؤ

 أن  ل في الفم مثلما قالت عروس النشید عن الع�ریس وھ�و ربن�ا یس�وعوشبھھ بالعس
 ).۳: ۲ثمرتھ حلوة في حلقي (نش

  وبتأثیر الجو الیھودي في والئم األك�ل یك�ون الخم�ر م�ع الموس�یقى ش�بھ اب�ن س�یراخ
 ).۲٥: ۱٥یوشیا بالموسیقى في والئم الخمر كما ذكر مثل االبن الضال (لو
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 ك�ان یش�رف علیھ�ا إذ  لعب�ادة الوثنی�ة بواس�طة یوش�یاأكد ابن سیراخ على استئص�ال ا
 بنفسھ وكان كالنور في وسط الجو المظلم وكان نقیا في وسط كلھ إثم. 

 ) ٦ -۱: ۳٥أي۲، ۲۳ -۲۲مل۲وقد كان یوشیا مضرب المثل في إزالة الشر.( 
 ) ق.م) حیث مات في مجدو عن�دما اعت�رض فرع�ون  ٦۰۹ – ٦٤۰عاش یوشیا بین

 نخو ھناك. 
  ۲۲م�ل۲ق. م. ( ٦۲۲یذكر ابن سیراخ اكتشافھ لس�فر الش�ریعة ف�ي الھیك�ل ع�ام لم :

 ).۲۱ -۱٤: ۳٤أي۲، ۱۳ -۳
 " ترك��وا إذ  ماع��دا داود وحزقی��ال ویوش��یا ،بطریق��ة متتابع��ة كلھ��م أخطئ��وا

 غی�رھم، ومج�دھمإل�ى  شریعة العلي. فشل ملوك یھوذا. ألنھم أسلموا ق�وتھم
بالن�ار المدین�ة المخت�ارة، مدین�ة المق�دس، أمة غریب�ة. أح�رق (األع�داء) إلى 

وھو الذي  ،ھم أساؤوا إلیھفإن ، وجعلوا شوارعھا مقفرة. بحسب كلمة إرمیا
تقدس كنبي وھو مازال في أحشاء أمھ، لیقلع ویھل�ك وبطریق�ة مماثل�ة یبن�ي 

:"  -ویغرس 
  وإن ك�ان ھن�اك تف�اوت ف�ي  أب�رارمل�ك معظمھ�م  ۲۱حكم سبط یھوذا مملك�ة الجن�وب

لكن أعظمھم ھم داود وحزقیا ویوشیا وق�د ك�ان لك�ل م�نھم معل�م ومرش�د ف�داود  برھم
 تلمیذ صموئیل النبي النجیب وحزقیا تلمیذ إشعیاء النبي ویوشیا تلمیذ إرمیا النبي. 

 إلى  عدد ابن سیراخ سبب انھیار مملكة یھوذا:- 
 ترك شریعة العلي.  -
ت�ین المتص�ارعتین وھم�ا العظیمأح�د الق�وتین أي  غی�رھمإل�ى  أنھم أسلموا قوتھم -

   مصر وبابل.
 ن سیراخ عن نتائج االنھیار وھيثم تكلم اب :- 

ح��رق مدین��ة أورش��لیم بالن��ار ف��ي أی��ام نبوخذنص��ر بواس��طة نب��وزرادان رئ��یس  -
 الشرطة. 

 أصبحت شوارعھا مثل الصحراء.  -
  بكتھم إرمیا النبي لك�نھم أس�اؤوا إلی�ھ وحبس�وه ووض�عوه ف�ي ج�ب وھ�و ال�ذي قدس�ھ

یقل�ع ویھ�دم أن  وق�ال ل�ھ ال�رب ،حسب ما قال إرمیا في بدایة نبوتھ ھ من بطن أمھالل
مص��ر وھن��اك رجم��وه وھ��ذا م��ا إل��ى  ویبن��ي ویغ��رس لك��نھم حت��ى بع��د الس��بي أخ��ذوه

 ).۲۱ -۱: ۲٥مل۲؛  ۱۳، ۱۲: ٥۲؛  ۳۹ -۱٤: ۳۸شاھده إرمیا (إر
 " وبیم. ألن�ھ حزقیال نفسھ رأى رؤیا المجد، أراه اللھ إیاھا على مركبة الك�ار

من یوجھون طرقھم باس�تقامة. إلى  عاصفة رعدیة، وأحسن ذكر أعداءه في
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 ،االثن��ى عش��ر م��ن مك��انھم، ف��إنھم ع��زوا ش��عب یعق��وب   فلیح��ي حق��ا عظ��ام
": وأنقذوه بالرجاء  -الثابت 

  تكلم اب�ن س�یراخ ع�ن رؤی�ا رب المج�د بواس�طة حزقی�ال ف�ي أرض الس�بي حی�ث رأى
ج��الس عل��ى مقب��ب حامل��ھ الحیوان��ات األربع��ة الغی��ر متجس��دین  نس��انش��بھ اب��ن اإل

للحكم�ة، وك�ل  إش�ارة اوشاھدھم وھم م�ن رتب�ة الك�اروبیم الملتھب�ین الممل�وئین أعین�
 ،ووجھ ثور ووجھ أسد ووج�ھ نس�ر إنسانأربع أوجھ وجھ إلى  حیوان رأسھ مقسمة

إل�ى  یش�یروا اإلنجیلی�ین األربع�ة مت�ى وم�رقس ولوق�ا ویوحن�ا كم�اإل�ى  وھم یش�یرون
والنص�رة  نس�انمراحل الجھاد: الثور في قوة الصراع ثم السالم ال�ذي یمثل�ھ وج�ھ اإل

 التي یمثلھا األسد والسمو الذي یمثلھ النسر. 
 ذبیح�ة إل�ى  یشیر إلى التجس�د والم�یالد والث�ور نسانربنا یسوع فاإلإلى  كما یشیرون

 الصعود. إلى  القیامة والنسرإلى  الصلیب واألسد
 یمسكون واحد مع اآلخر بجناحین ویطیرون باثنین ویغطون أجسامھم. وھم  
  .وبجانب كل حیوان من األربعة بكرة تتحرك مع حركتھم 
  .وكان ذلك وسط الریاح العاصفة 
 ) بوصف ھیكل العھد الجدید. ٤۷ثم أنھى حزقیال في أواخر اإلصحاحات ( 
 نھ�م ثبت�وا یعق�وب بالرج�اء االثنى عشر الص�غار حس�ب حج�م نب�وتھم أ نبیاءثم ذكر األ

 الثابت. 
 " إنھ بال شك كالخاتم ف�ي الی�د الیمن�ى. ك�ذلك یش�وع ب�ن  كیف تعظم زربابل ؟

، وش�ید ھیك�ل ال�رب المق�دس المع�د لمج�د  أیامھما بن�ي البی�ت یوصاداق ففي
ونص��ب لن��ا  ،أق��ام لن��ا الس��ور المنھ��دم . وذك��ر نحمی��ا دائ��م، فھ��و ال��ذي أب��دي

":  األبواب والمزالیج وبنى  -مواقع منازلنا مرة أخرى 
 W=:åÿ^=‚‹=‚ÍÑÛ_≈ÿ^=u^ÈÃ`J=
ق. م. تح���ت قی���ادة زرباب���ل (المش���تت ف���ي باب���ل)  ٥۳۷ - ٥۳۸: ع���ام  الف���وج األول .۱

بواس��طة ربن��ا  إبل��یسوھوش��ع رئ��یس الكھن��ة، یمث��ل ھ��ذا الموك��ب التح��رر م��ن س��بي 
 یسوع ملك الملوك ورئیس الكھنة األعظم. 

ق. م. تح��ت قی��ادة ع��زرا وھ��و رم��ز لكلم��ة الل��ھ ورئ��یس  ٤٥۸: ع��ام  الف��وج الث��اني .۲
 الكھنة األعظم. 

ق. م. بواسطة نحمیا ال�ذي بن�ى س�ور المدین�ة ف�ي  ٤٤٤ - ٤٤٥: عام  الفوج الثالث .۳
 یوما ودشنھ بواسطة قراءة الشریعة وھو یمثل ربنا یسوع األمین.  ٥۲
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 وبن�ى م�ذبح المحرق�ة ۲: ۲في أول دفعة عاد زربابل مع یھوشع رئیس الكھنة (ع�ز (
 -٦: ٤) وأق��یم زرباب��ل والی��ا ووض��ع أس��اس الھیك��ل (زك۹ -۱: ۳ونظ��م العب��ادة (ع��ز

لذلك س�مي ھیك�ل زرباب�ل وھ�و أوس�ع م�ن ھیك�ل س�لیمان لكن�ھ أق�ل ف�ي عظم�ة  .)۱۰
                  م. ۷۰س��نة إل��ى  الم��واد المس��تخدمة لكن��ھ أكث��ر مج��دا ألن��ھ دخل��ھ ربن��ا یس��وع وظ��ل

 -ق.م  ۱٦ترمیم للھیك�ل م�ن س�نة س الكبیر فما عملھ ھو عملیة توسیع وھیرودأما 
م. وھذا واضح من كالم الیھود عندما طرد الباعة ألول مرة من الھیكل في إنجیل ۳۰

 ) حیث ضم مساحة جدیدة للھیكل سمیت برواق ھیرودس. ۲۰: ۲معلمنا یوحنا (یو
 ة المھن�ة المس�ماة بالفارس�ی حاكم لك�ن س�اقي المل�ك وھ�يأو  أما نحمیا فلم یكن كاھن

ك�ان وجھ�ھ مكم�د فس�ألھ المل�ك إذ  ا) وبع�د ص�التھثكما ذكرھا الكتاب المق�دس (ترش�ا
فصلى وأخبره ع�ن م�ا ھ�و ح�ادث ف�ي أورش�لیم فأعط�اه المل�ك ق�رار بن�اء الس�ور كم�ا 
طلب رسائل لوالة عبر النھر كما زوده بمعدات وإمكانیات للبناء. وقد تم البناء وع�اد 

س��نة وأع��اد بن��اء  ۱۲لشوش��ن القص��ر ث��م رج��ع وُجع��ل حاكم��ا عام��ا ألورش��لیم لم��دة 
 ل أسكنھا في أورشلیم. السور والمناز

 
  "  ول�م یول�د  األرض، ألنھ ُرف�ع م�ن  أحد مثل أخنوخ األرضلم یخلق على .

رئیس أخوتھ وداعم ش�عبھ، واھتم�وا بعظام�ھ. س�ام وش�یث  رجل مثل یوسف
": الناس وآدم فوق كل   ممجدان بین  -حي في الخلیقة 

 وتكل��م ع��ن إب��راھیمعص��ر م��ا قب��ل إل��ى  ع��اد یش��وع ب��ن س��یراخ م��ن العص��ر الفارس��ي                      
 شخصیات ھم أخنوخ ویوسف وسام وشیث وآدم.  ٥
  .أخنوخ یمثل الصداقة والعالقة مع اللھ فنقلھ اللھ لسبب بره ورمزا للقیامة 
  ویوسف أغنى مصر ولم یھتم بغدر أخوتھ فرفعھ اللھ فوق كل أحد لكنھ آمن بالقیام�ة

 لھذا أكد على نقل عظامھ. 
 تر أباه نوح عندما سكر بالخمر فتمجد بین البشر. سام س 
  شیث كان عزاء لحواء بعد فقد ابنھا ھابیل البار أول شھید ف�ي الع�الم ع�وض م�ا ق�ام

 بھ قایین من قتل ووراثة اللعنة. 
  األرضوآدم یدین لھ كل البشر بأنھ سبب لوجودنا على  . 

     
 اإلصحاح الخمسون
 الكھنةسمعان بن أونیا رئیس 

 قائد إخوتھ وفخر شعبھ
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 " قائد إخوتھ، وفخ�ر ش�عبھ، ھ�و ال�ذي رم�م  ،سمعان بن أونیا، رئیس الكھنة
وض�ع أس�اس الس�ور ذي  أیض�االبیت في حیاتھ، وحصن الھیكل في أیام�ھ. و

ف�ي أیام�ھ حف�ر وع�اء  ،والس�ور الحص�ین المح�یط بالھیك�ل ،العلو المض�اعف
(أو الح��دود). ك��ان مھتم��ا بخ��الص   المح��یط  المی��اه، خ��زان مث��ل البح��ر ف��ي

 -":حصن المدینة لتصمد في وجھ الحصارشعبھ من الھالك، ف
  .ھو سمعان بن أونیا األول حسب المؤرخ الیھودي یوسیفوس والمشناه والتلمود 
 كان یتمیز بحیاتھ المقدسة وكان یسمى بالبار. إذ  ھو قائد إخوتھ وفخر شعبھ 
 كان في ذلك الوقت یحتاج لترمیم.  ھ أنھ رمم الھیكل ألنھأعمال أیضاو 
  .وضاعف السور الحصین المحیط بالھیكل 
  عمل حوض ضخم للمیاه لزوم التطھیرات واالغتسال ف�ي الھیك�ل وك�ان ھ�ذا الح�وض

لزمن بیالطس البنطي الذي في أیامھ ُرِكبت فوقھ ماكینة لضخ الماء إلى ك�ل خزان�ات 
 الھیكل. 

 حمى ش�عبھ م�ن الھ�الك  أیضام من الھالك وروحیا كان مھتم بشعبھ من جھة خالصھ
 حصن المدینة تحسباً ألي حصار بواسطة األعداء. إذ  بواسطة األعداء

 أونیا أبوه تم�رد عل�ى مل�ك مص�ر وامتن�ع ع�ن دف�ع الجزی�ة وك�ان مل�ك مص�ر أن  رغم
یستعد للحرب واالستیالء على أورش�لیم ل�وال ت�دخل طوبی�ا فنش�أت مع�اداة ب�ین عائل�ة 

 طوبیا وبین عائلة أونیا. 
 " محاط بشعبھ عند خروجھ من وراء بی�ت الحج�اب. مث�ل كوك�ب  ه !ما أمجد

الش�مس المش�رقة عل�ى ھیك�ل أو  الصبح بین السحب، ومثل القمر وھو ب�در.
مثل زھ�ر ال�ورد ف�ي أی�ام أو  قوس قزح المتأللئ بین سحب المجد.أو  العلي،

 . نب�ات لبن�ان ف�ي ی�وم ص�یفأو  ، مثل السوسن على ینبوع می�اهأو  البكور،
إناء الذھب المصمت المزین بكل حج�ر أو  النار والبخور في المجمرةمثل أو 

مثل شجرة الزیت�ون الت�ي تثم�ر ثم�ارا نض�رة، ومث�ل ش�جرة الس�رو أو  كریم.
، وف�ي  السحب. حین كان یرتدي حلة المجد، یلبس كمال الفخرإلى  المرتفعة
. وعن��دما یتن��اول  الم��ذبح المق��دس ك��ان یعظ��م س��احة المق��دسإل��ى  ص��عوده

، ك�ان یح�یط ب�ھ إكلی�ل  طعة من أیدي الكھنة وھو واقف على موقد المذبحالق
من األخوة، كشجیرة أرز في لبن�ان ویحیط�ون ب�ھ مث�ل ج�ذوع ش�جر النخی�ل. 

 ك��ل أم��اموتقدم��ة ال��رب ف��ي أی��ادیھم  ،وك��ان جمی��ع بن��ي ھ��ارون ف��ي مج��دھم
 جماعة إسرائیل عند إتمام الخدمة عل�ى الم�ذبح وت�دبیر تقدم�ة العل�ي الق�دیر.

 كان یصبھ على أساس المذبح ،ویسكب من دم العنب ،كأسإلى  كان یمد یده
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 ،. حینئ��ذ ك��ان بن��و ھ��ارون یھتف��ون العل��ي مل��ك الك��ل أم��ام، رائح��ة عط��رة 
العل��ي  أم��اموینفخ��ون ب��األبواق المطروق��ة، ویص��نعون ص��وتا عظیم��ا كت��ذكار 

:"- 
 : یقدم ھنا ابن سیراخ أوصاف شخصیة سمعان بن أونیا وھي- 

اللھ في لقائھ معھ وراء الحجاب في قدس األقداس یس�كب علی�ھ مج�دا وھ�و كان  .۱
 یأخذ من اللھ حباً.

 .كان ذو علو روحي كبیر .۲
 f=Ç^4ã=‚f^=ÊÂgèÏj˝_=WJ=
یعك��س مج��د الل��ھ كالكنیس��ة حی��ث أي  : مث��ل كوك��ب الص��بح ومث��ل القم��ر وھ��و ب��در .۱

 ء في أجنحتھا. یشبھھا اآلباء بالقمر الذي یعكس نور شمس البر ربنا یسوع والشفا
یكتس��ب م��ن ش��مس الب��ر نوع��ا م��ن المج��د ومث��ل أي  : ك��ان ف��ي الھیك��ل مث��ل الش��مس .۲

 ).۳: ٤شعبھ مثلما ظھر في (رؤأو  قوس قزح وھو عالمة العھد بین اللھ ونوح
 أیض�اھنا بسبب وجود سحابة من دخان ال�ذبائح و : كان مثل الآللئ بین سحب المجد .۳

یرجع بن�ا اب�ن س�یراخ ألی�ام س�لیمان حینم�ا ام�تأل الھیك�ل عن�د تدش�ینھ بس�حب المج�د 
ل�یس م�ن  نس�انفس�معان یأخ�ذ م�ن ھ�ذا المج�د وی�تألأل ألن مج�د اإل .لسبب حلول الل�ھ

 ذاتھ إنما من اللھ. 
مثل زھر الورد أیام البكور : في عید الباكورة ثالث أیام الفص�ح ك�انوا یأخ�ذوا حزم�ة  .٤

إذ  القیام�ةإل�ى  لملكی�ة الل�ھ لھ�ا وھ�و عم�ل یش�یر إش�ارةال�رب  أم�امھ�ا القمح ویرددو
ربنا یسوع البكر القائم م�ن إلى  إشارةحزمة القمح األولى أو  إزھار الحقل من البذار

 األموات. 
مث��ل السوس��ن عن��د ینب��وع المی��اه : زھ��ر السوس��ن رائحت��ھ داخل��ھ ف��ي ورق��ھ وق��د  .٥

عن�د أي  عن�د ینب�وع المی�اهأم�ا  التجس�د إل�ى إش�ارةاستخدمھ القدیس كیرلس الكبیر ك
 النقي الذي یعمل بھ روح اللھ.  نسانھو مثل اإلأي  جداول عمل الروح القدس

مث��ل نب��ات لبن��ان ف��ي ی��وم ص��یف : نبات��ات لبن��ان تعط��ي الظ��ل ال��وفیر ف��ي ی��وم الح��ر  .٦
 الصیفي فالكاھن ھو رطوبة لشعبھ من شمس التجارب التي تحیط بھم في العالم. 

والبخور في المجمرة : ھو نار بعمل الروح القدس وھو أح�د رم�وزه یعم�ل  مثل النار .۷
فیھ روح الرب ال لیحرق الناس إنما لخدمتھم وھ�و مث�ل البخ�ور العط�ر ف�ي المجم�رة 
یمثل رائحة القداس�ة الت�ي للقدیس�ین ل�ذلك ش�بھت وال�دة اإلل�ھ ب�المجمرة ألنھ�ا حمل�ت 
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ورائح��ة فض��ائلھا ق��د فاح��ت لك��ل اإلل��ھ المتجس��د ف��ي أحش��ائھا مث��ل الفح��م المش��تعل 
 ).٤۸: ۱األجیال (لو

س�ماوي مك�رس أي  ذھ�ب مص�مت م�زین بك�ل حج�ر ك�ریم : مث�ل إن�اء ذھ�بمثل إناء  .۸
 الرب وخدمتھ وفي فضائلھ مثل حجر كریم.  عمالألأو  للرب

ل ش��جرة الس��رو المرتفع��ة ب��ین مث��ل ش��جرة الزیت��ون الت��ي تثم��ر ثم��ارا نض��رة ومث�� .۹
بی�ت ال�رب ھ�و مث�ل ش�جرة الزیت�ون الدس�م ف�ي بی�ت : المؤمن المغ�روس ف�ي السحب

یح�ل عل�یھم إذ  نبی�اءاألك والكھن�ة والرب التي منھا یؤخذ زیت الزیت�ون لمس�ح المل�و
الس�ماء حی�ث تك�ون الفض�ائل إل�ى  روح الرب ومثل السرو المرتفع ف�ي نم�و الفض�یلة

 سماویة. 
ح المق�دس الم�ذبإل�ى  حین كان یرتدي حلة المجد یل�بس كم�ال الفخ�ر عن�د ص�عوده .۱۰

یعظ�م س�احة المق��دس : حل�ة المج��د ھ�ي الكنیس�ة الملتص��قة بربن�ا یس��وع ومج�ده ھ��و 
بھ بواسطة مذبح العھد الجدید ال�ذي ل�یس س�لطان لل�ذین یخ�دمون  اللتصاقھاانعكاس 
 ).۱۰: ۱۳یأكلوا منھ (عبأن  المسكن

عندما كان واقف�ا یتن�اول القطع�ة م�ن أی�دي الكھن�ة وھ�م یحیط�ون ب�ھ مث�ل إكلی�ل :  .۱۱
 كذا عندما توجد روح المحبة یوجد إكلیل من المجد یحیطھ اللھ بخدامھ. ھ
كش��جرة أرز ف��ي لبن��ان یحیط��ون ب��ھ مث��ل ج��ذوع النخی��ل : ش��بھ س��معان ب��ن أونی��ا  .۱۲

كشجرة أرز ثابتة في بیت ال�رب والكھن�ة مث�ل ج�ذوع النخی�ل عالم�ة انتص�ارھم عل�ى 
 الخطیة بعمل اللھ بھم ومن خالل الذبیحة. 

سكب دم العن�ب عل�ى الذبیح�ة : ك�ان ھ�ذا عن�د إتم�ام الذبیح�ة یص�بوا علیھ�ا خم�را  .۱۳
ذبیح�ة (ھذا الذي أص�عد ذات�ھ  Vai  `etafenf) كما یقال في لحن ٤۱، ٤۰: ۲۹(خر

عل�ى  وق�ت المس�اء مقبولة عل�ى الص�لیب ع�ن خ�الص جنس�نا، فاش�تمھ أب�وه الص�الح
 ).  الجلجثة

الترتیل عن�د س�كب الخم�ر عل�ى إلى  إشارةبنو ھارون ینفخون في األبواق : وھنا  .۱٤
الذبیحة وإتمام إصعادھا وھي تمثل وقت التناول ف�ي الكنیس�ة ف�ي العھ�د الجدی�د حی�ث 

حل��ول ال��رب وص��وت إنذارات��ھ وص��وت إل��ى  إش��ارة. واألب��واق ۱٥۰یرت��ل المزم��ور 
 الكرازة باإلنجیل. 

 " إلى األرض، ، ویسقطون بوجوھھم كان عند ذلك كل الشعب یسرعون معا 
یس��بحون  أیض��الیس��جدوا ل��ربھم الق��ادر عل��ى ك��ل ش��يء العل��ي. والمغن��ون 

 یص�لي أیض�اوكانت أناش�یدھم حل�وة بأص�وات متنوع�ة. والش�عب  ،بأصواتھم
الرح��وم، حت��ى ینتھ��ي ترتی��ب ال��رب ویتم��ون  أم��امال��رب العل��ي بص��الة إل��ى 
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تخ��ر ویف ، ث��م ین��زل ویرف��ع یدی��ھ عل��ى ك��ل جماع��ة بن��ي إس��رائیل ،لیتورجیت��ھ
أس��فل لیس��جدوا م��رة ثانی��ة لین��الوا إل��ى  باس��مھ (باس��م ال��رب) عندئ��ذ ینحن��ون

:"  -البركة من العلي 
 إل�ى  في نھایة الخدمة الصباحیة (تقدیم المحرقة الصباحیة) كان الشعب یسجدون معا

ألن في ھذه اللحظة ینط�ق رئ�یس الكھن�ة باس�م ال�رب الق�دوس (یھ�وه) معلن�ا  األرض
 )Yoma 6: 2وكم��ا ورد ف��ي المش��ناه ( ،)۳۰: ۱٦(الع��ن مغف��رة الل��ھ لش��عبھ 

تعبی��ر اس��م (یھ��وه) یص��در ع��ن ف��م رئ��یس الكھن��ة … "عن��دما یس��مع الكھن��ة والش��عب
 یسجدون على وجوھھم".

  اللھ الرحوم  أمامالالویین المغنین یسبحون بأصواتھم أن  كیف أیضاتكلم ابن سیراخ
قائ��د فك��ان  ۲۸۸ولھ��م  ٤۰۰۰حت��ى نھای��ة تق��دیم الذبیح��ة (المحرق��ة) وك��ان ع��ددھم 

 التسبیح لھ رھبة غیر عادیة التفاق أصواتھم معا. 
  ث��م تكل��م اب��ن س��یراخ عل��ى ع��ادة مبارك��ة الكھن��ة للش��عب ف��ي س��جودھم للم��رة الثانی��ة

ت�ي كان�ت ت�ذكر ف�ي ) مع ذكر كلمة (أدوناي) بدل (یھ�وه) ال۲٦ -۲٤: ٦، عد۲: ۹(ال
 ھذه األیام في عید الكفارة فقط. 

  " واآلن باركوا إلھ الكل، الذي یصنع أم�ورا عظیم�ة بك�ل ن�وع، وال�ذي یمج�د
أیامنا منذ میالدنا ویعاملنا حسب رحمتھ. ویمنحنا فرح القلب ولیوجد السالم 

ف��ي إس��رائیل كم��ا ف��ي أی��ام الق��دم لیودعن��ا رحمت��ھ ولیفت��دینا ف��ي   ف��ي أیامن��ا،
":أی  -امنا 

ویكمل ابن س�یراخ البرك�ة الت�ي تق�ال ف�ي أیام�ھ ب�أن یب�اركوا إل�ھ الك�ل الص�انع أم�ورا 
ویتعامل بالرحمة ویمنحنا فرح القل�ب م�ع الس�الم  نسانعظیمة بكل نوع منذ میالد اإل

ویطلبوا الخالص الذي تم عندما جاء ربن�ا یس�وع مس�یا العھ�د  .كما في األیام القدیمة
 ).۲۳، ۲۲: ۸، رو۱٤ -۷: ۱(أفبتجسده وآالمھ وصلبھ وقیامتھققھ القدیم الذي ح

 " الذي أمطر الحكمة من قلبھ في  ،یشوع بن سیراخ بن ألیعازر األورشلیمي
 ھذا السفر، كتبت تعلیم�ا ف�ي الفھ�م والمعرف�ة. ط�وبى لم�ن یرش�د نفس�ھ بھ�ا،

قلب�ھ یك�ون حكیم�ا وإذا عم�ل بھ�ا، ینم�و بق�وة ف�ي ك�ل   الذي یجعلھا في فإن 
 -":ألن نور الرب طریقھ ،ءشي

یوق��ع المت��رجم ث��م یكم��ل یش��وع ب��ن س��یراخ باس��مھ ك��امال ویعل��ن ج��ده ألیع��ازر م��ن 
أورش��لیم وال��ذي جع��ل الحكم��ة غزی��رة مث��ل المط��ر والحكم��ة م��ن قلب��ھ ف��ي ھ��ذا الس��فر 

بھ�ا نفس�ھ  نسانللفھم والمعرفة التي جمعھا خالل خبرتھ الطویلة وأسفاره ویرشد اإل
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لیجعل قلبھ حكیما ویعمل بھا فینمو في ك�ل ش�يء ألن الل�ھ یعط�ي ن�وره خ�الل طریق�ھ 
 في ھذا العالم. 

  
 
 
 
 
 
 
 

     
 اإلصحاح الحادي والخمسون

 أشكرك أیھا الرب الملك
 وأسبحك أنت اللھ مخلصي

 وأشكر اسمك

 " ألن�ك  . أشكرك أیھا الرب الملك، وأسبحك أنت اللھ مخلص�ي وأش�كر اس�مك
أن��ت ل��ي حص��ني ومعین��ي، وأنق��ذت جس��مي م��ن الھ��الك، وم��ن ف��خ اللس��ان 
النمام، ومن الشفاه الكاذبة. وتجاه الذین یقاومونني كن�ت ل�ي عون�ا وف�دیتني 

:"- 
  ۱۳٦و  ۱۲۰جاءت ھذه التسبحة صدى للمزمورین . 
 شخص�ھ لآلت�ي أي  قدم ابن سیراخ شكر للھ وتسبحة للھ ال�ذي خلص�ھ وش�كرا الس�مھ

:- 
 ألن اللھ صار لھ حصن ومعین.  .۱
 أنقذ جسده من الھالك.  .۲
 أنقذه من ألسنة الناس النمامین والكذابین.  .۳
 أنقذه من مقاومیھ وكان عونا وفداء لھ.  .٤
  الل�ھ ض�ابط الك�ل ومخل�ص البش�ر أن  اللھ ل�ھ اذوإنقأدرك ابن سیراخ من خالل حیاتھ

خدمھا البش��ر ف��ي مث��ل موھب��ة النط��ق فق��د یس��ت نس��انوإن ك��ان أعط��ى المواھ��ب لإل
 تصیب جسده. أن  الخطایا لكنھ أنقذه من سم خطیة النمیمة
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 ال تس��تمر ف��ي أذی��ة أوالده أي  ب��رارال یس��مح الل��ھ ب��أن عص��ا الخط��اة تس��تقر عل��ى األ
 طویال بل لفترة معینة. 

 "  بحس��ب رحمت��ك العظیم��ة واس��مك م��ن افتراس��ي كمع��د لألك��ل، وم��ن أی��دي
التي قاسیتھا. ومن االختناق باللھی�ب  طالبي نفسي، ومن المضایقات الكثیرة

الذي أحاط بي من كل جانب ومن وس�ط الن�ار الت�ي ل�م أض�رمھا، وم�ن عم�ق 
 أم��ام. نمیم��ة لس��ان ج��ائر  رح��م الھاوی��ة وم��ن اللس��ان ال��دنس وك��الم الك��ذب

": الملك، دنت نفسي من الموت  -، واقتربت حیاتي من أسفل الھاویة 
  ھ��ول وق��دم تقری��را عن��ھ كخ��ائن للمل��ك مج إنس��انتع��رض اب��ن س��یراخ لوش��ایة م��ن

 أنطیوخس الثالث. 
  فأصبح فریسة معدة ل�وحش مفت�رس لك�ن رحم�ة الل�ھ العظ�یم أنقذت�ھ م�ن المض�ایقات

 الكثیرة التي قاساھا. 
  كان ابن سیراخ یختنق من لھیب الشر الذي أحاط بھ من كل جان�ب وم�ن وس�ط الن�ار

اوی�ة ع�ن طری�ق اللس�ان الغ�اش علیھ فصار كأنھ ف�ي عم�ق الھ اآلخرونالتي أشعلھا 
وھنا یوجد تشابھ في التصویر بین ابن سیراخ وصالة یون�ان  ،وكالم الكذب بالوشایة

في اإلصحاح الثاني وھ�و ف�ي ج�وف الح�وت حی�ث یق�ول یون�ان: "دع�وت ف�ي ض�یقي 
 ).۲: ۲الرب فاستجابني، صرخت من جوف الھاویة فسمعت صوتي" (یون

  من مجھول بحكم جائر على ابن سیراخ ل�دى ثم عرض توضیح المشكلة وھي نمیمة
 أسفل الھاویة. إلى  الملك (أنطیوخس الثالث) فدنت نفسھ من الموت وحیاتھ

 "  أحاطوا بي من كل جھ�ة، ول�یس م�ن مع�ین. تطلع�ت لع�ون الن�اس فل�م یك�ن
أحد. تذكرت رحمتك، أیھا ال�رب، وعمل�ك ال�ذي من�ذ الق�دم، ألن�ك ترف�ع ال�ذین 

،  طلبت��ي األرضی��دي أع��دائھم. فأرس��لت م��ن ینتظرون��ك، وتخلص��ھم م��ن أ
وص��لیت ع��ن االض��طراب ال��ذي یس��ببھ الم��وت. دع��وت ال��رب أب��ا رب��ي: لك��یال 
یتركن��ي ف��ي أی��ام الض��یق، عن��دما ال یوج��د ل��ي ع��ون ض��د المتكب��رین. أس��بح 

خلصتني م�ن إذ  الشكر. سمعت صالتي وأرنم لھ بتسبحة ،اسمك في كل حین
فل��ذلك أش��كرك وأس��بحك وأب��ارك اس��م الھ��الك، وأنق��ذتني م��ن زم��ان الس��وء. 

:"  -الرب 
 رحمة اللھ وعملھ منذ الق�دم  لیھ كل باب للنجاة تذكرعندما أغلق أعداء ابن سیراخ ع

الرج�ل الث�اني ف�ي إل�ى  ھو یرفع منتظریھ مثلما رف�ع یوس�ف م�ن س�جینإذ  مع البشر
 المملكة. وأن الرب ھو المخلص من أیدي األعداء. 
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  السماء وصلى وھو في حال�ة اض�طراب وك�أن األرض إلى رفع ابن سیراخ طلبتھ من
 الموت قریب. 

  دع��ى ال��رب الخ��الق حت��ى ال یترك��ھ ف��ي وق��ت الض��یق عن��دما ال یوج��د ل��ھ ع��ون ض��د
لكن ابن سیراخ في وسط الضیق یسبح اللھ وھذا أفضل من التس�بیح بع�د  .المتكبرین

 النار.  الضیق في وسط الفرج وكأنھ الثالثة فتیة یسبحوا اللھ وسط أتون
 "  كنت بعد ش�ابا وقب�ل ب�دء س�فري، التمس�ت الحكم�ة عالنی�ة ف�ي ص�التي. إذ

": الھیكل صلیت أمام  -ألجلھا، وإلى آخر حیاتي سأسعى وراءھا 
  یبدأ ھنا ابن سیراخ في قصیدتھ عن الحكمة مرتبة حس�ب الح�روف األبجدی�ة العبری�ة

 عن الزوجة الفاضلة.  مثالمماثال لسلیمان الحكیم في سفر األ
  إن كان تكلم ابن سیراخ عن أسفاره لطلب الحكمة فھنا یذكر أن�ھ قب�ل أس�فاره ال�تمس

اللھ استجاب لطلبتھ فطلب المزید أن  الھیكل ویبدو أمامالحكمة منذ شبابھ في صالتھ 
 . األرضنھایة حیاتھ على إلى  حتى أصبحت ھدفھ

 ال تكم�ل  نس�انفلس�فات الع�الم وأن اإلمصدر الحكم�ة ھ�و الل�ھ ول�یس أن  وھنا یوضح
 حكمتھ طالما ھو مازال في الجسد. 

 "  ،ابتھج قلبي بزھرھا كما بعنب ینضج. ودرجت قدمي في طریقھا المستقیم
قبلتھ�ا ووج�دت لنفس�ي تعلیم�ا فتشت عنھ�ا. أمل�ت أذن�ي قل�یال وت ومنذ شبابي

 -":كثیرا
 ر یعط�ي الثم�ر وفع�ال أعط�اه الزھ�أن  ابتھج ابن سیراخ في قلبھ بزھر الحكمة عالم�ة

اللھ ثمر الف�رح الروح�ي كم�ا بنض�وج ثم�ر العن�ب فمش�ى وتع�ود عل�ى طری�ق الحكم�ة 
 المستقیم منذ شبابھ. 

 لك�م أن  یفتش عنھا لھذا قال ربنا یسوع "فتشوا الكت�ب ألنك�م تظن�ونأن  ولم یمل من
   ).۳۹: ٥وحیاة أبدیة وھي التي تشھد لي" (یفیھا 

 الحكمة فتقبلھا كھبة من اللھ فوجد تعلیما كثیرا عنھا. إلى  وأمال سمعھ 
 " أم��ارس أن  وتق��دمت بفض��لھا أمج��د ال��ذي وھبن��ي الحكم��ة. ف��إني عزم��ت

": وغرت على  ،الحكمة  -الشر فلم أخز 
تقدم ابن سیراخ بفضل الحكمة فلم یغتر بل أعطى المجد للھ واھب الحكم�ة وق�د ع�زم 

 على ممارسة الحكمة بجدیة بغیرة في فعل الخیر فلم یخزى. 
 "  سعت نفس�ي ألجلھ�ا، وامتحن�ت نفس�ي بح�زم ف�ي إتم�ام الش�ریعة. وبس�طت

ونُحت على جھلي لھا. وجھت نفسي إلیھ�ا، وف�ي الطھ�ارة  األعالي،إلى  یدي
": قلبا منذ اكتسبتجدتھا، وألجلھا و  -البدء لذلك لم أُتَرك 

https://coptic-treasures.com/



۲۷۹ 
 

 یعتب��ر اب��ن س��یراخ الش��ریعة ھ��ي ف��م إذ  الحكم��ة اختب��ر نفس��ھ بح��زمإل��ى  ف��ي س��عیھ
 الحكمة. 

 الل�ھ لیتقب�ل ص�التھ إل�ى  أي وصلى بالطریقة الیھودیة المعتادة برفع یدیھ إلى األعالي
طھ�ارة القل�ب أي  فلما وج�ھ قلب�ھ إلیھ�ا وج�دھا ف�ي الطھ�ارة ،وناح على جھلھ بدموع

 ولھذا أعطاه اللھ قلبا من بدایة معرفتھا لذلك لم یتركھ اللھ. 
   تحرك قلبي في طلبھا، ل�ذلك اقتنی�ت اقتن�اء ص�الحا. أعط�اني ال�رب اللس�ان"

": وبھ ،كمكافأة  -أسبحھ 
اللھ ما رجاه بقلبھ فأعطاه قلبھ أصبح ھو المحرك للعمل في اقتناء كل صالح فأعطاه 

عم�ا ف�ي قلب�ھ ولھم�ا عالق�ة مع�ا،  نس�انلسان حتى یسبحھ فاللسان ھو ما یعلن بھ اإل
فالقل��ب النق��ي لس��انھ نق��ي ویح��ث لس��انھ عل��ى تس��بیح الل��ھ ألن التس��بیح ب��ھ نش��ارك 

 المالئكة تمجیدھم للھ. 
 " �ون إنك�م اقتربوا مني أیھا الغیر متعلمین، وأقیموا في مدرستي. لم�اذا تقول

": لھذه  في عوز  -األمور وإن نفوسكم عطشانة جدا ؟
 ی�أتوا إل�ى مدرس�تھ وھ�ي ف�ي اللغ�ة العبری�ة إل�ى أن  یحث اب�ن س�یراخ الغی�ر متعلم�ین

وك���ان عن���د الیھ���ود الم���دارس ملحق���ة  .والت���ي تعن���ي بی���ت التعل���یم (بی���ت ھم���دراش)
بالمجامع فال انفصال بین العلم والتدین وھكذا كانت كنیستنا القبطیة بھا ُكتَّ�اب لتعل�یم 

 مبادئ الحساب واللغة القبطیة وألحان الكنیسة وطقوسھا. 
 یقیم��وا ف��ي مدرس��تھ كأھ��ل بیت��ھ، ف��دعاھم لك��ي یش��بعوا م��ن أن  ف��دعوة اب��ن س��یراخ

كم�ا یقول�ون ف�ي ع�وز لھ�ذه األم�ور وف�ي عط�ش إلیھ�ا، وذل�ك ت�م التعالیم وال یكون�وا 
في الیوم األخیر العظیم م�ن : " ھ فإنعلى أكمل وجھ في العھد الجدید في ربنا یسوع 

ویشرب. من إلى  إن عطش أحد فلیقبل العید(عید المظال) وقف یسوع ونادى قائال:"
ال ھذا عن ال�روح ال�ذي آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنھ أنھار ماء حي". ق

یقبلوه، ألن الروح الق�دس ل�م یك�ن ق�د أعط�ي بع�د، ألن أن  كان المؤمنون بھ مزمعین
 ).۳۹ -۳۷: ۷یسوع لم یكن قد مجد بعد" (یو

 یص�لب فھ�و الوحی�د أي  وھنا ربنا یسوع ھو الذي یرسل الروح الق�دس بع�دما یتمج�د
 .  نسانالذي یشبع روح اإل

 " لحكم��ة لك��م ب��دون ثم��ن. ض��عوا رقب��تكم تح��ت فتح��ت فم��ي وتكلم��ت: اقتن��وا ا
نفوس��كم تعلیم��ا. إنھ��ا قریب��ة فتج��دوھا. انظ��روا ب��أعینكم كی��ف  نیرھ��ا، ولتقب��ل

": تعبت قلیال، فوجدت لنفسي راحة  -كثیرة 
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  ھنا ی�تكلم اب�ن س�یراخ ویف�تح فم�ھ وك�أن الحكم�ة تعم�ل ف�ي فم�ھ وعن�دما ی�تكلم ت�تكلم
یقتنوھ�ا ب�دون ثم�ن م�ادي وك�ذلك أن  الحكمةحكمة اللھ في فمھ فدعى الغیر متعلمین 

ص�احب المدرس�ة یعتم�د عل�ى الل�ھ ف�ي أو  كانت مدارس تعلیم الیھ�ود وك�ان الم�درس
 . ۱۲قوتھ وھذا ظل لعمل ربنا یسوع مع تالمیذه الــ 

 یض�ع الغی�ر حكم�اء رق�ابھم تح�ت نی�ر أن  ق�الإذ  ثم أوصاھم نب�وة ع�ن حم�ل الص�لیب
وتكل�م اب�ن  ،الص�لیب ھ�و حكم�ة الل�ھ وق�وة الل�ھإذ  مالحكمة حتى تقبل نفوس�ھم التعل�ی
 سیراخ عن قرب الحكمة منھم. 

  ثم أعطى مثاال لھم بنفسھ كی�ف أن�ھ تع�ب قل�یال فوج�د راح�ة كثی�رة وھن�ا ی�تكلم اآلب�اء
) عن الذین یقومون بالتعلیم یضعون أثقال وتعب ودم�وع ف�وق الكبیر (ق. باسیلیوس

الل��ھ خ��الص نفوس��ھم وخ��الص نف��وس م��ن یھ��بھم إذ  أكت��افھم لك��نھم یج��دوا راح��ة
یعلم���وھم وینطب���ق عل���یھم ق���ول المزم���ور: "ال���ذین یزرع���ون بال���دموع یحص���دون 

ودون بالفرح حاملین باالبتھاج. سیرا كانوا یسیرون وھم باكون حاملین بذارھم، ویع
قبطي، ترجمة سبعینیة) ومن األمثلة ف�ي الكت�اب المق�دس أی�وب  ۱۲٥أغمارھم" (مز

 ).۱٦ر في مثل الغني ولعازر (لو ) ولعاز۱۷: ۳(أي
 "  اقتنوا التعلیم بمقدار كثیر من الفضة، فتكسبوا بفضلھا ذھبا كثیرا. لتب�تھج

مارس���وا عملك���م قب���ل الوق���ت  برحمت���ھ، وال تخجل���وا م���ن تس���بیحھ. نفوس���كم
": فیكافئكم في وقتھ المحدد،  -المعین 

طریق اقتناء كلمة الل�ھ ھنا یحث على التعلیم بكثیر من الفضة لیست المادیة لكن عن 
أي  ) فیكسبوا بفضتھا ذھب�ا كثی�را٦: ۱۲التي ھي الفضة المصفاة سبعة أضعاف (مز

باإلضافة إلى ذلك ت�نعم نف�وس  ،عربون الحیاة السماویة ألن الذھب یرمز للسماویات
یحیوا في  أیضا ،الحاصلین على الحكمة بواسطة كلمة الرب بعربون الحیاة السماویة

یمارس�وا عملھ�م ف�ي أس�رع أن  فحث من لھ�م الحكم�ة ،اللھ دون خجلفرح ویسبحوا 
 ما یمكن حتى یكافئوا علیھ في یوم الدینونة. 

 
 
 

 المراجع 
 تفسیر یشوع بن سیراخ للقمص تادرس یعقوب

 للقمص تادرس یعقوبسفر صموئیل األول  تفسیر
 م۲۰۱۷ المسیحیین األوائل دار باناریون أعمال الشھداء وثائق محاكمة الشھداء
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