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 عودة للجدول مقدمة سفر يشوع بن سيراخ

 

  هو آخر أسفار الحكمة. ُكِتَب في زمن  سنا ف ف نل الحةناره الي يي ) نة نال و)ا) نةأ  إن  أ  اسنتإمر ا سنك) ر
م الإننالم المإننروجا فاننار السننفر لننا راة تيننن الامننة تننواز   نن   الفكننر الي يي )نني والإ  نن ه ال يو  ننة. األك ننر مإ نن

الكاتب الح  خطر الفيسفة ال و)ا) ة  تي   ال يو  ةا فكتب كتا ل ل  افع تن  تنراا ال يو  نة الن  )ي والي نافيا 
أل    سناطة م ن ر الحكمنة هنو اك.  وأ  اسرائ ل  متيك فني الرنر إة المإطناه لنل من  اك الحكمنة األ ني ةا

و التالي فإ  ال يو ي ال  حتاج أل   إتم  تين الفكر والحةاره الي يي ) ة. وهنو أول من  تحن ا تن  تطنا   
 الرر إة مع الحكمة.

 الحكمنةأ ل واال الحركة الي يي ) ة. ولك)ل لم   ج  فكر اام  أمنام هن   15:32افتتح م رسة لتإي م الحكمة ن 
 فأخ  ما أخ  ولك)ل ح ر م  أةرارها. اةالي يي ) 

  ا سم الالت )يEcclesiasticus  مإ)ن الك)سني ناكي سن ا أي ك) سنةأ فكنا  السنفر  سنتخ م ككتناب تين  ب 
  ال)س ة ليم  ي   تين ا  ما  أو الح  يي الإما .

 رنر إة م)ن  أ. كنا  من  واينار أوررني م. أحنب ال2:32+  15:32الكاتب هو  روع    س راخ األوررني مي ن
أ. وكنا  كي نر األسنفار وهن ا ممنا زا  خ راتنل فننأرا  23:55ح ايتنلا وأرا  أ   ف ن  ارخنر   من  يمنار تأمالتنل ن

أ. ومنن  أكيننر مننا  إيننم الحكمننة التاننارب وهننو ااتنناز فنني تاننارب )اننا  21-5:59أ   إطنني خ رتننل ليرنن ا  ن
رهنا. ورز  م)ينا  )ن   أحسن  تنر  تيم. أ. وكا  متزوااة م  امنرأه فاةنية أحسن  اخت ا21-1:32م)يا الرب ن

سك  في أورري م. ولك)ل كا  كي ر األسفار. و إ  تو تل الن أوررني م  ن م لرة نة ال ينو  ف ينا  خاينو  من  
أ  نل كمنا )نرم هنم تركوهنا و سنمن هنةالر 5ا  3:  92 + 1ا  2:  91رر إتيم مفةني   الفيسنفة ال و)ا) نة ن

 " )و الخطأه"
 نالت اهأ التي خرج م)يا الفر س     إ   لك لك)ل كا  مإاب  يم.لم  )ةم الن اماتة الحس       
 ر ما لف ة آرام ة تإ)ي أس ر نس راةأ. = سيراخو .    =  يو   خيص يشوع 
  م. ولنننام حف ننن   و سنننمن ا ننن  سننن راخ أ ةننناة  ترامنننة الكتننناب فننني 232كتنننب كتا نننل  الإ ر نننة حنننوالي سننن)ة. 

 مة نغ ر مواو ه في ال)ص الإ ري و التالي غ نر موانو ه فني الن)ص ا سك) ر ة الن ال و)ا) ة. وكتب لل م 
  .م.أ 233-221الإر ي. وكا)ف ترامة الحف   في ا سك) ر ة     س)ة ن

  كي ننر منن  الماننامع أ نن ف رننرت ة السننفر وأوليننا مامننع )   ننة. وهكنن ا كي ننر منن  األ ننار كأي)اسنن و  الرسننولي
كي م)ة  السك) ري وال      اس ي و .  وا 

 أ تةم الكي ر م  الحكم وال) ائح.95-2السفر: أوالة: ا  حاحاف ن ألسام 
  أ تةم س ر  إض ار ار وال   س   32-99يا) اة: ا  حاحاف ن     

 األول  .                         
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 أ خاتمة السفر و اله  روع.32يالياة: ا  حاح ن     

.ميالهو كتب كتا ل  )ف  طر  ة سي ما  الحك م في سفر األ
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
 ".كل حكمة فهي من الرب وال تزال معه إلى األبد 1" -(:1آية )

أ والنروح 2:2الحكمة الح    ة هني من  النربا  إط ينا لمن   ر ن  ولك)ينا ال تفارلنل. فالحكمنة هني ا  ن  الكيمنة ن نو
 أ.1:2تي1أ. وم   سك  ف ل الروح  كو  لل الحكمة ن1:22ال    هو روح الحكمة ناش

 
مةةن يحصةةي رمةةل البحةةار وطرةةار المرةةر وميةةاس الةةدار ومةةن يمسةةر سةةم  السةةما  ورحةةب األر  2" -(:2آيةةة )
 ".والغمر

 لطراف األمطار.= طرار المررأ 5:2اك  حكمتل خي  كل ما )را  " ل كا  كل رئ" ن و
 

 ".تي اي سابقة كل شي ومن يستقصي الحكمة ال 3" -(:3آية )
أل  اك أزلني. وطالمنا اك موانو  فالحكمنة ف نل ال تفارلنل. "فني ال ن ر كنا   اةي سةابقة كةل شةي  = الحكمة أزل نة
 ومتن   أف؟ومن يستقصي  =  ل ل  ا اتياأ وم   ستط ع أ  2:2الكيمة" ن و

 
 ".طبل كل شي  حيزت الحكمة ومنذ األزل فهس الفرنة 4" -(:4آية )
 أل)وم الحكمة كائ  فن ارب ا ولك)ل  فط)ة خي  الإالم .ة  يا كا  كل رئ. فالحكم
هن حكمة ولوه خين  ا لنوه كيينا  الإالم.هي السيوك الإميي ليحكمة. ه)ا حكمة اك تول  م  اك لتخي  =  الفرنة

 ولنوه اك" ا لن لك لنال  نول  الرسنول تن  المسن ح أ)نل حكمنة اك خلة  وبةبر وصةيانة الكةونحكمة ولنا ره تينن 
 أ .19:  2كو2ن

 هو خ َّر . حبن اآلب= ا    الوح   ال م هو فن  حيزت الحكمة
 

  .ينبوع الحكمة كلمة اهلل في العلى ومسالكها الوصايا األزلية 5" -(:11-5اآليات )
 واحةد 8 .برتهةالمةن تجلةت معرفةة الحكمةة ومةن مدر  ك ةرة خ   7 .لمن انكشف اصل الحكمة ومن علس داا اةا 6

ومفابةةها علةةى جميةة  11 .الةةرب اةةو حازاةةا ورآاةةا ومحصةةااا 9 .اةةو حكةةيس عاةةيس المهابةةة جةةال  علةةى عرشةةه
 ".مصنوعاته فهي م  كل ذي جسد على حسب عريته وطد منحها لمحبيه

الكيمننة مولننو  منن  ارب أزل نناة. و ال)سنن ة لي رننر فالنن ي  ر نن  أ   ح ننا = ينبةةوع الحكمةةة اةةو كلمةةة اهلله)ننا )ننرم أ  
وهننةالر هننم النن     لمحبيةةه. اك وحنن    حننوز الحكمننةا وهننو  إط يننا مسةةالكها =  حسننب الو ننا ا سننيك حك منناة في

والسن   = ورآاةافينو  حكمنة خين  و ن)ع كنل رنئ. = وعلةى جمية  مصةنوعاته .أ15:  29ن نو  حف و  و ا ا 
"أل  ارب  حننب  أ +25:3المسنن ح   ننول "ال   نن ر ا  نن  أ   إمننل منن  )فسننل رنن ئاة االم مننا  ) ننر ارب  إمننل" ن ننو



(اإلصحاح األول)يراخ يشوع بن سسفر   
 

 
5 

أ. الحب ه)ا اراره ليوح ه والرة ا تر ر ليتطنا  . فكنل منا لنوب هنو ل  ن  12:3ا    وُ ر ل ام ع ما  إميل" ن و
الحكمنة هني خا ننة  ناك وحن  ا هنو  حوزهنا و حتو يننا  أ ا اة 22:  21+  نو 23:21 نووكنل منا ل  ن  هنو لننوب ن

برة و ا ا اك. فالحكمة متطا  ة مع الرر إة. و إط يا لم   ح ل. والح ول تي يا سيل..  ت)ف   أ  ةم 1نآ ة خ 
 أ ترنن ر ه)ننا1نآ ننة داةةا  .فالحكمننة تإطننن مإرفننة  كننل رننئ =  حسننب ال ننامو  ليإيننم  الرننئ حننرج الخننار ترنن ر

= من  تنرج أ نل الحكمنة ا وهن    لمن انكشف اصةل الحكمةة ال حاح الن او ه النرأي.  حسب لامو  مختار
وال احن   إنرج االب اال اال ن  ومن  ارا   الي م  ا ي.ول   اح   إنرج اال ن  اال االب. كل رير ل   فعتساوم "

 أ .11:  22" نمفاال   ا   إي  لل
 

كليةل ابتهةا  11" -(:21-11اآليات ) مخافةة الةرب تلةذ للقلةب وتعرةي  12 .مخافة الرب مجد وفخةر وسةرور وال
محبةة الةرب  14 .فةي مواخةرو وينةال حاةوة يةوس موتةهالمتقي للرب يريةب نفسةا  13 .السرور والفرح ورول األياس

را  الحكمةةة  16 .والةةذين تتةةرا م لهةةس يحبونهةةا عنةةد رويةةتهس لهةةا وتةة ملهس لعاا مهةةا 15 .اةةي الحكمةةة المجيةةدة
مخافةةة اهلل منهةةا تولةةدت فةةي الةةرحس مةة  المةةومنين وجعلةةت عشةةها بةةين النةةا  مةةدم الةةدار وستسةةلس نفسةةها إلةةى 

 19 .العبةادة تحفةا القلةب وتبةررو وتمةنر السةرور والفةرح 18 .بادتةه عةن معرفةةمخافةة الةرب اةي ع 17 .ذريتهس
 ".كمال الحكمة مخافة الرب منها تسكر ب ماراا 21 .المتقي للرب يريب نفسا وينال حاوة في يوس وفاته

 منن   خنناج الننرب  ط ننع و ننا ا . ومنن   فإننل  ح ننا فنني فننرح. فنناك ال  ر نن  أ   ننتحكم فنني ال رننر و نن ليم تنن  طر نن 
الو ا اا  ل أتطا)ا الو ا ا لكني )ح نا فني فنرح. لن لك ح )منا أرا  اك أ    نول لرنإب اسنرائ ل أ)نل أتطناهم رن ئاة 

ل لنال أتط نتكم الو نا ا حس)اة وتمل مإيم أتمال حس)ةا لم   ل ةر ف الم ر    لكم أو ر  ف ال حر لكنم..  ن
لماننن  هنننو أ   سنننك  اك فننني وسنننط)ا فا ومخافةةةة الةةةرب مجةةةد وفخةةةرأ. 22:12فنننرح نحنننز ح نننو  فنننيت ينننا التننني 
أ. وا  ا أطناع 15:29أ. وم   حف  الو ا ا  أتي ارب وا    و  )إوا ت)ن   م)نزالةا ف كنو  لنل مان  ن نو3:1نزك

أ  ننل  سننتمر فنني 11:3ا)سنا  و ننا ا اك  متيننئ منن  الننروح ال ن   ومنن   متيننئ منن  الننروح  متيننئ فنرح وسننالم نغننل
أتطنن رنئ  إطني لن ه ال تن وم سنوم لح ناف  إ  ينا غنم وك  نة. والحن  أ   حالة الفرح حتن موتل. أمنا الإنالم ا 

ال  ا ننة لكنني تكننو  حك منناة أ  تخنناج اك خننال  هنن ا الكننو  والنن ي لننل الحنن  أ  تط ننع = رم  الحكمةةة مخافةةة اهلل
 ة ه)ا است  ل لف  اك  يف  الرب. فالرب هو اك ال ي لل تاللة حب خا= وكمال الحكمة مخافة الربو ا ا . 

ت ِسةةكر  مننع رننإ ل. فكمننال الحكمننة أ  أكترننج تاللننة الحننب هنن   الخا ننة. ا اة أخنناج أ  أغةننب اك تنن  حننب= 
فمن  الحكمنة أ  تح نا = محبةة الةرب اةي الحكمةة المجيةدةالخمر اراره ليفرح ال)ارئ تن  الحنب. لن لك = ب ماراا

لنننرب الينننك مننن  كنننل لي نننك.." فننني فنننرح كنننل أ نننام ح اتنننك وحتنننن موتنننك. وليننن ا السننن ب طينننب النننرب م)نننا أ  "حنننب ا
أ. ومخافنة اك تولن  فني كنل )فن  3:3ال     سكب مح ة اك في ليو )نا نرو والروح )فرح ا و لك حتن أ3:1تان

ل   خوج = مخافة الرب تلذ للقلبم)  ال غرا وتين األ ار أ   ر وا أوال هم تي ياا وت)ت ل م  ا ل الن ا ل. 
يبا فم   خاج اك و حف  و ا ا  ي ة في اكا  مأل  الروح ال ن   لن ه ال لا  ل خوج الحب وه ا  إطي ل ه لي 

 اراره لكل  ركاف اك.= رول األياسوفرح. 
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إكليةةل الحكمةةة مخافةةة الةةرب منهةةا تنشةة   22 .تمةةك كةةل بيتهةةا رما ةةب ومخازنهةةا مةةكال 21" -(:31-21اآليةةات )

الحكمةةة تسةةكب المعرفةةة 24 .اامةةا عريةةة مةةن اهللوطةةد رمت الحكمةةة ومحصةةتها وكلت 23 .السةةكس والشةةفا  والعافيةةة
فةي ذخةا ر  26 .اصةل الحكمةة مخافةة الةرب وفروعهةا رةول األيةاس 25 .وعلس الفرنة وتعلي مجد الةذين يملكونهةا

مبةب  28 .مخافةة الةرب تنفةي الخري ةة 27 .الحكمة العقل والعبادة عن معرفة مما عند الخراة فالحكمةة رجة 
 .الرويةةل األنةةاة يصةةبر إلةةى حةةين  ةةس يعةةاودو السةةرور 29 .وطةةر مبةةبه يسةةقره األ ةةيس ال يمكةةن من يبةةرر الن

 ".العاطل يكتس ككمه إلى حين وشفاو المومنين ت ني على عقله31
ه)ا )رم ال ركاف التي  )الينا الن ي  خناج اكغ رغائنبغ المخناز  تمتينئ غناللغ سنالمغ رنفارغ تاف نة. ومن   خناج 

الحكمننة ومخافننة اك.  وكلتاامةةاأ 3:3)  ننار ال يننب أل)يننم  إننا )و  اك" نمننفاك  ننرم الحكمننة و نن ركيا. "طننو ن أل
فنني كننل مولننج.  الت ننرج الإميني وهنن =وعلةةس الفرنةةةفسنني ما  كننا   إنرج كننل رننئ. = والحكمةةة تسةةكب المعرفةةة

و ينن ا  كننو  منن   ميننك الحكمننة فنني مانن . و رنن ل الحكمننة  رنناره ليننا أ ننل وفننروع فينني تمتنن  لكننل رننئ فنني ح نناه 
العقةل والعبةادة م   حوز الحكمة س كترج أ  ليا ك)وز هي = في ذخا ر الحكمةوطوال تمر ا )سا . ا )سا  

أما الخطاه فيم  كرهو  الحكمة كأ)يا را . وه)ا م ار)ة     الحك م ال ي  سنتط ع أ   سن طر تينن . عن معرفة
لااهنل الن ي  سن ب غةن ل الرن    )فسل و ي ا  ستإ   سرور   سرتةا نفالسنمة الإامنة ليحكن م أ)نل مسنرورأ و ن   ا

 ال  سننننتط ع أ    ننننرر ت ننننرفاتل.  ننننل أ  الحكنننن م ال  ننننتكيم كي ننننراة و كننننتم كالمننننل الننننن حنننن   والكننننل منننن  الفنننناهم  =
ا كي ل هو تالمة الميكا = إكليل الحكمة مخافة الرب. شفاو المومنين ت نى على عقلها  فرحو   ل= المومنين

أ رآهنا النرب وأح ناها. وهن   15خاج اك لل اكي ل. ترامة أخرم ر ة نوتالمة الحكمة هي مخافة الرب. وم   
  نن ر كننل رننئ  الننرب النن ي وهننفالحكمننة ا اة ا فالحكمننة ه)ننا فنني ) ننر الكاتننب رننخص= رمت الحكمةةةالترامننة ت ننول 

  و ز)ل  م زا ا وتإطن لم   ستح .
.13نآ ننة طةةروِ  الغةننب الي  ننل  كننو  كحمننل  = ِوطةةر مبةةبه يسةةقره أ  كسننر الننواو تإ)نني  حسننب ال ننامو = ِحمننل 

ي  ل   فع ا )سا  لت رفاف س ئة ا وكأ)ل م)سا  ال يا تحف ةغط ه ا الحمل . ول   ) م تين منا فإينل  إن  أ  
  )تين تأي ر ه ا الحمل .

 
يةا بنةي  33 .مما عند الخةار  فعبةادة اهلل رجة  32 .في ذخا ر الحكمة مم ال المعرفة 31" -(:41-31اآليات )

فةةان الحكمةةة والت ديةةب امةةا مخافةةة الةةرب والةةذي  34 .الحكمةةة فةةاحفا الوصةةايا فيهبهةةا لةة  الةةربإن رمبةةت فةةي 
ال تعةةام مخافةةة الةةرب وال تتقةةدس إليةةه بقلةةب  36 .اةةو اإليمةةان والوداعةةة فيغمةةر صةةاحبهما بةةالكنوز 35 .يربةةيه
جلةب علةى نفسة  ال تترفة  لة ك تسةقر فت 38 .ال تكةن مرا يةا فةي وجةوو النةا  وكةن محترسةا لشةفتي  37 .وطلب
ألن  لس تتوجه إلةى مخافةة الةرب لكةن طلبة  مملةو   41 .ويكشف الرب خفايا  ويصرع  في المجم  39 .الهوان
 ".مكرا  
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أي ت ن م النن اك = ال تتقدس إليه بقلةب وطلةب. أ55نآ نة  م   ر   الحكمة في حف  الو ا ا ف يب الرب لل الحكمة
أي ت ينر  م ينر أمنام ال)نا   رةن يما  نل ااتين  أ  = كةن مرا يةا  ال ت. أ51نآ ة    يب  س ط أي لل ه ج واح 

أ 23:31ناش ال تترفةةة  لةةة ك تسةةةقرترةننني اك فننني لي نننك وفننني ت نننرفاتك. والحكمنننة ال تسنننك  ت)ننن  المتك نننرا ا اة 
مةن ذخةا ر . لكةن طلبة  مملةو  مكةرا  = لنم  كن  النرب هن فك  نل ال)نا = ألن  لس تتوجه إلى مخافة الربفتفتةنح 

م  لل حكمة  كو  لل من  ك)وزهنا أ)نل  رالنب األحن اا و سنتخرج م)ينا مإرفنة  طنر  اكا = ال المعرفةالحكمة مم 
ف ننن رك منننا ا سنننوج  حننن ا. لكننن  الخننناطئ ال  سنننتط ع أ    ننن م ت نننا ه كا هنننو  إ ننن    ي نننل تننن  اكا وغ نننر مننن رك 

 كو  لل تأ  با وه ا م  م   خاج الرب س كو  لل حكمة ولك  س= الحكمة والت ديب اما مخافة الربلألمور. 
= الةذي يربةيه اإليمةان والوداعةةأ وك ج )سنتف   من  التأ  نب= 1:21مح ة اك لل "فم   ح ل الرب  ة  ل" نتب
أ. 13:3أ ومنننا هنننو ا  منننا  المطينننوب؟ أ  اك  نننا)ع خ نننراف نرو1:22"ف ننن و  ا منننا  ال  مكننن  ارةننناة " نتنننب

 أ.1:1ووالو اتة تك  الت مر. ف الركر  ز ا  ا  ما  نك

 

 ت مكت في اإلصحاح األول
 موال : اذا اإلصحاح واإلصحاح األول من إنجيل القدي  يوحنا

 
 1يو   يشوع بن سيراخ 

الننن األ نن   وال تننزال مإننلكننل حكمننة هنني منن  الننرب 
 أ2نآ ة

 أ9نآ ة ح زف الحكمةل ل كل رئ 

"ا  ننن  الوح ننن  الننن ي هنننو فننني حةننن  ارب هنننو 
 أ23:2َخ َّر" ن

 أ2:2  اك" ن"والكيمة كا  ت)
 أ5نآ ة سا  ة كل رئالحكمة التي هي 

 أ9ح زف الحكمة نآ ة ل ل كل رئ
 = أزل ة ا    . أ2:2"في ال  ر كا .." ن

 
أ وهو ال  فارلل أزل اة وأ   اةا وه ا منا  إ) نل ال ن     وح)نا 19:  2كو2ه)ا تطا   واةح. فا    وهو حكمة اك ن

" ن ووتس   ولل "ال ي هو في حة  ارب"  أ .22ا  22:  29اوم "أ)ا فن ارب وارب فنَّ

 

 أ29:2" نلوحيد من اآلب"رأ )ا ما   ما اة كما  أ3كيمة اك نآ ة ينبوع الحكمة
= الحكمة مولو ه ا ارب ) ع  ) ع حكمة خال ة لو ة وما  ه   الحكمة  اهر فن كل ما تميل فن  ينبوع الحكمة

سننن ح منن  أتمننال وألننوال وسننيطا  تيننن كنننل الخي  ننة  ننل كننا   خينن  وتاينننن الخي ننة كننإ   ك ا وكننل مننا تميننل الم
= وال ه فر  ه م  ارب فن )وتيا *فا    الاس م  )ف ل ت  أ و  ح    ول  أما  )وه  وحيد من اآلبلتالم    . 
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  ن  المس ح ل سف هكن ا ا  نل هنو  ولن  و سنتمر فنن ارب . *وا  ن  الاسن م  نأتن زم) نا  إن  أ  نل أمنا المسن ح ا
الوح ن  الانن)  فيننل )فن  أزل ننة ارب ا فننال توان  لح ننة منن  الزمنا  كننا  ارب مواننو اا  وا  ن  لننم  كنن  مواننو  ا 
فننإ ا فيم)ننا أ  ا  نن  هننو حكمننة اك ا فيننل  مكنن  أ   كننو  ه)نناك فتننره منن  الزمننا  كننا  ارب ف يننا مواننو ا  نن و  

 حكمة و  و  لوه .

 اآلب ينبوع يِلد

 ) نننننوع  فهةةةةةس الفرنةةةةةة ح نننننزف الحكمنننننة وم)ننننن  األزل
 أ3ا 9الحكمة كيمة اك نآ اف

 ومفابةةةها علةةةىالنننرب هنننو حازهنننا ورآهنننا وأح ننناها 
 أ22ا 5نآ اف جمي  مصنوعاته

و غ ر  لم  كن  رن ئاة ممنا كنا "  كل ش  به كان"
 أ5:2ن
ن العةةةالس بةةةه" + "هنننو حامنننل كنننل  أ22:2" نك ةةةوا

 أ .5:  2األر ار  كيمة ل رتل" نتب

 

 مطنوس الحكمة اإلبن الوحيد الذي او

 هي المإرفة في الإ ل.: الحكمة
 أ23:  2ن وفي حة  اربهو أل)وم ا    الكائ  : الحكمة
 هي الت رج السي م في الموالج.: الفرنة

 وتين )ف  الم  ا   كو .        
 هو ا    الخال  كل رئا : الفرنة

 اي الحكمة حين تولد لتخل  العالس والكون كله.        
 

 24إبن سيراخ موبوع اإلبن الخال  ، الذم او حكمة اهلل فى إصحاح ويكمل 
 التاس  الن الما . ل)رم ل ة المس ح م  24 إصحاح راار استكمال الموةوع فن 

  14 : 51+  15:  42   اآلياتورااع فن )ف  الموةوع 
 

  ال ا : خرة اهلل تجاو البشر:
 ارا ه اك أ  ا )سا   فرح. اك خي  ا )سا  في ا)ة َت    تإ)ي فرح. أي أ  .2
رس من الفرح أي ر ِرد من الجنة ومات. ح )ما أخطأ ا )سا   .1  وخسر حياته األبدية.في ه   الح اه ح 
 وكا  الف ار ل إو  الفرح ل )سا ا وتإو  لل ح اتل األ   ة ل لك )سمع: .5

 أ.11:3أأ م  يمار الروح ال           الفرح نغل     
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 أ. 9:9الرب كل ح  " نفيفرحوا في ابأ "   
 أ.22:22جأ ح نناه أ   ننة            "أت ف لتكو  ليم ح اه" ن و   

 ا اة ه   هي ارا ه اك.
 )سمع ه)ا )ف  الرئ: .9

"مخافة الرب تي  لي يب وتإطي السرور والفرح وطول األ ام. المت ي ليرب  ط ب )فساة في أواخر  و )ال ح وه  وم 
 ألم تحمل المالئكة )ف  لإازر  وم موتل  الاس أ. أا ن25ا 21موتل" نآ اف

 (21بل من يخاف الرب تمأل البركة حياته )آية
أ. 22:9 ننط2* اك وةننع ل )سننا  خطننة اخت ار ننة منن   ننوم منن ال   ل ننوم وفاتننل وزو    المواهننب نالوز)ننافأ ن .3

.  فا )سا  حر ول   ُمَس َّر 
لة  (11:2* واهلل خل  كل إنسةان ليةتمس عمةك  )مف      ، وال يوجةد إنسةان خ 

 (. والموااب المعراة اي لبنا  الكنيسة.12:15ليحيا بدون فا دة )ح 

 أ3:1 ط2* والي ج ار  أ  المس ح   )ي ه كل اس  ا وكٌل م)ا حار حي في ه ا الي كل ن     
طنة  انب أ  * وم   تاناوب منع خطنة اك و كترنفيا  ح نا فني فنرح و)يا تنل ح ناه أ   نة. و كترناج هن   الخ     

 أ.3:3)ح ا في ح اه تو ةا ف) اوه ال يب تاإي)ا )إا   اك نمف
* ومنن  ال  تانناوب هننو حننر لك)ننل سنن إ ش فنني حننز  و خسننر ح اتننل األ   ننة. لك)ننل س  نن ر أ اه فنني )حننف      

 وتيم ع الحااره الح ة  ت ا ها لتكو  حااره ح ة في ه كل اس  الرب.
 

 مم لةةةة:
ختنننار   .2 ل  نن ر تيم ننن اة ولمننا رفنننض  ننار أ اه لتتمننن م الخننالص. والرننن طا  خي ننل اك كمنننالك اك خينن   يننو ا وا 

 كارو  م ولما رفض  ار أ اه تأ  ب ألوال  اك نرااع ل ة أ وب وروكة  ول  الرسولأ.
أ وال ي  ر ر أل  )حف الحاناره  المإناول وغ رهنا كنا  فني الا نل نرمنز لين   الح ناهأ 1:1مل2وأ ةاة رااع ن .1

 كل لم  سمع  وف مإول نرمنز ليسنمار ح نا  مسنح اك كنل  مإنة من  الإ نو أ. فمن   نرفض أ  أما في الي
  كو  حاراة ح اة في ه كل الرب س   ر مإوالة  ت ا  الحااره الح ة. 

  
 
 
 
 
 
 



(اإلصحاح األول)يراخ يشوع بن سسفر   
 

 
10 

 واذا معنى التجارب واآلالس بسماح من اهلل على يد األشرار.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل أ   ول وا كل ما  يزم لح اتيم. ل لك ف)ح  ال )يتم  الغ ا فاك ل    ر . ول لك * وأل  اك أب فيو أت  ألوال   ل 
 ح ا أوال  اك في اطمئ)ا  كاملا ال  فكرو  في الغ  حامي   هموماةا  ل  فكنرو  فني اطمئ)نا  و كترنفوا  ومناة 

  ح ات)ا.ف وماة أ  اك ل    ر كل رئ ليم. ف)ح  )ح ا ل)كترج مح ة اك في كل ت   ر خاص 
 

 رابعا : عكطة معرفة اهلل بحب اهلل وبالفرح:
 أ 2أ فمإرفة اك تإ)ي ن11:22رااع تفس ر نمفTO  KNOW . 

 أ اتحا .1ن                                                
 وت  أ مإرفة اك تين مستوم المإرفة الإ ال) ة نTo Knowينو ل  ن  أ. لك  كيما )إرفلا كيما )ح ل  األكير ف

.  الإرره وُ حَّب 
 تحننا اة  ننل نرااننع تفسنن ر  ننو أ وه)ننا ) ننل ليمإرفننة التنني هنني 5:23كيمننا از ا  الحننب )ننز ا  ي اتنناة فنني المسنن حا وا 

تحنا اة  ناك ) ن ر ح ناة  ن وب فني حنب.  اتحا . اك مح ة وكيما )ما الحب  اخي)ا نك ولي)ا أ )ز ا  الت الاة وا 
 المح ة.وال وس ية ل تحا   المس ح سوم 

 أ11:3وكيما از ا  اتحا )ا  المس ح ا   اكا )متيئ م  الروح ال   ا ال ي م  يمار  الفرح نغل 
  مإرفننة ال)ننا  هنني  حسننب ال نناهرا أمننا مإرفننة اك فينني  ننالروح ال نن   منن  خننالل اتحا )ننا  المسنن ح. والننروح

 أ21-5:1كو2ال    ال ي حلَّ ف )ا  فحص كل رئ حتن أتما  اك. ن
 رف)ننا فكننر اك منن  )حو)نناا ولوتننل الموايننة لتنن   ر أمور)ننا )ننز ا  ح نناة و التننالي ي اتنناة فنني المسنن حا وأ ةنناة وكيمننا ت

  ز ا  فرح)ا ا  ) رك ح ل غ ر المت)اهي ال ي   ل ل راة الموف ت)ا. 
 (19:4يو1"فنحن نحبه ألنه محبنا موال " )    
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 خامسا : مخافة اهلل في اذا اإلصحاح:
هننو خننال  الإننالم كيننلا  إالننب منن  ال  سننيك حسننب و ننا ا  فيننو ميننك الميننوك. ومنن  الحكمننة : اك مخافةةة اهلل .2

 رأ  الحكمة مخافة اك. لذل :حتن ال )إالب أ  )يتزم  و ا ا . 
: النرب هنو اك حن   )ن خل مإنل فني تاللنة حنبا أب منع أوال   لن لك أول منره سنمإ)ا ف ينا هن   مخافة الةرب .1

ننا فنني نتننكأ ح ننا كننا  1الكيمننة كا)ننف فنني نتننك أ 2آ م فنني تاللننة حننب مننع اك فنني الا)ننة. أمم
أ )سمع ت  النرب ا لنل. ولن لك )الحن  1)سمع ت  اك خال  الإالم والمسئول ت)ل. وفي نتك

أ. كمنا أ  كيمنة النرب 12ا 21ا 22أ  مخافة الرب ه)ا تِنر   منع  كنر الفنرح والسنرور نآ ناف 
 ح.الفر  -أ ت) ما كا  آ م في ا)ة َت   1ور ف في نتك

 مره فيي: 22ور ف كيمة مخافة اك أو مخافة الرب في ه ا ا  حاح  .5
 أ خوفاة م  غةب اك.3= ال  ا ة لتكو  حك ماة هي أ  تيتزم  و ا ا اك نآ ة الحكمةةة رم   .أ 
= حنن   )إننرج الننرب وتاللتننل  )ننا كنأب مننع أوال  ا )خنناج أ  )غةنن ل ا  أ))ننا )ح ننل. معرفةةة عةةن عبةةادة .ب 

أ. ومن   إنرج اك 21ة الرب هي ت ا تل ت  مإرفنة" نآ نةل لك )سمع ه)ا "مخاف
أ )سمع تن  29 ح ل فإررتل ل   ه. وكيما   ول مخافة الرب أو مح ة الرب نآ ة

 الفرح.
 أ12= هي مخافة الرب. ح   ) ل لمح ة اك نالربأ في ا كمال الحكمة. نآ ةالحكمةة كةمال .ج 
سننا . ومننا ا   يننر فنني واننل منن   خنناج الننرب = ا كي ننل هننو مننا   يننر فننو  رأ  ا )الحكمةةةة إكليةةةل .  

 أ11"سالم ورفار وتاف ة" نآ ة
أ فالحكمننة ت نن أ مننع ا )سننا ا ومخافننة الننرب ت نن أ مننع ا )سننا  م)نن  13= نآ ننةوفروعهةةا الحكمةةة مصةةل .ه 

وال تل. وم   ستمر في مخافة الرب تمت  الحكمة مإنل كنل أ نام ح اتنل وفني 
 كل تمل  إميل.

فمنن   حننب اك ال  سننتط ع أ   خطننئ حتننن ال مخافةةة الةةرب. ا لننال أ. وه)نن11= نآ ننةالخري ةةة تنفةةةي .و 
 أ15:29 غة ل ن و

 أ.59= الرب في مح تل  ة ب أ )ار  حتن ال   تإ وا و ةيوا نآ ةوت ديةب حكمة .ز 
تموماة فا )سا     أ  أ   خاج ت و اف اكا وكيما )مف مإرفة اك في ا )سا   حنب ا )سنا  النرب ا لنل ف   نل 

  ا و خاج أ   غة ل فيو اكترج مح تل و خاج أ   حز  ليب اك أ و . وكيما از ا  هن ا الحنب  نز ا  تأ   ل كإ
 فرح ا )سا .

 
.ونعود لنقول مبعد كل اذا ينكر البع  طانونية اذا السفر
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اني

 
ارشد 2 .بلت لخدمة الرب اإلله فا بت على البر والتقوم واعدد نفس  للتجربةيا بني من مط 1" -(:5-1اآليات )

انتاةر بصةبر مةا تنتاةر مةن اهلل الزمةه وال  3 .طلب  واحتمل ممل مذن  واطبل مطوال العقل وال تعجل وطةت النوا ةب
لةةذاب فةةان ا 5 .مهمةةا نابةة  فاطبلةةه وكةةن صةةابرا علةةى صةةروف متبةةاع  4 .ترتةةدد لكةةي تةةزداد حيةةاة فةةي مواخةةر 

 ".يمحم في النار والمربيين من النا  يمحصون في متون اإلتباع
أ. 21:5تني1ه   كما لال  ول  الرسول "ام ع ال     ر  و  أ   إ روا  الت وم في المسن ح  سنوع  ةنطي و " ن

[ لكنني )خت ننر الننرب. 1أ  2:9 ننط2+  1:2 ننط2+ ن فةة ن الةةذاب يمحةةم فةةي النةةار[ الت)  ننة= 2وفائنن ه التاننارب  
حسا)اتل تاإي)ا )إرج كرم اك ومح تل والتاارب  يا )إرج تإز اتل ولف الر ها وح )ما  رفع التار ة فإطا  ا اك وا 

[ تولنننع 1  ال بةةةات علةةةى البةةةر والتقةةةوم[ 2)خت نننر  راتنننل ال و نننة. وحتنننن تنننأتي التانننارب  الفائننن ه المرانننوه تي )نننا  
= ممةل مذنة [ 5"فني الإنالم سن كو  لكنم ةن  "   وهن ا منا تينم  نل السن   المسن ح . معدد نفس  للتجربةالتانارب= 

فم  الإ ل أ  ال )ت ا م مع اك و)تخا م مإلا  ل )سيم  نأ  = ومطبل مطوال العقلاتط أ )ك لسماع  وف اك. 
= ح ار م  أ   الزمه [3  ل)سيم أ  اك ال  خطئ= اإلتباع[ 9"كل األمور تإمل مإاة ليخ ر لي     ح و  اك"  

خت نننار تإز اتنننل تتنننرك اك لنننو ال حرمنننف )فسنننك مننن  رة نننة  ننن  اك وا  [ 1  أتنننف تي نننك ةننن  ة أو أ  تتننن مر تي نننل ا وا 
 روج أي أوال حالتك المةلمة و سم يا ه)ا اتةاتك وفي ترامة = كن صابرا  على صروف اتباع ال  ر= 

ي  يمارهننا  أ[ أخنرم "حالتنك الوةن إة" = أي ميمنا كننا  حالنك ا ن ر. فال ن ر منع الرننكر  إطني ليتار نة أ  تنةت
أ والحننن  أ  ) ننن حة  إ نننوب أ  مننن  ال  فينننم أ  التار نننة 9:2أ  ب[  كمنننل ا )سنننا  ن نننع1:1 )منننو ا  منننا  نكنننو

الكمنال  إ)ني ا )ف نال تن  = لكي تةزداد حيةاة فةي مواخةر أ  ج[ 3:2ل الحل ف طيب واك  إط ل حكمة لن فيم ن
ح ناه تينن األرض النن ح ناه فني السنمار. وكنل هن ا الخط ةا والخط ة موف. وم   وا  ح اة في أواخر   )ت نل من  

فنناك  كمنل منن   ننأتي ال نل راغ نناة أ   خ مننل. ول)نرم مننيالة واةننحاة لين اا  رننوع  نن  سنن راخ = مطبلةةت لخدمةةة الةةربا ا 
أ ولن   مإ)نن هن ا أ   تإانل ا )سنا  مانئ 21-1:32)فسلا ك نج  نار حك مناة وكنم التانارب التني ألمنف  نل ن

 فنإ  لنم.  أ25:  22كنو2فاك  إيم م م استإ ا ك فيو ال   ت)ا )ارب فو  ما )ستط ع ن التاارب ل ز ا  حكمةا
ا  أتننف  كنن  ا )سننا  مسننتإ اة ليتار ننة فس فرننل= الميننم هننو التسنني م الكامننل ك  رننكر ا  .ال تعجةةل وطةةت النوا ةةب

 التار ة ل)ركر وا   لم تأف تار ة ل)ركرا فاك  ائما  ا)ع خ راف.
 

ميهةةا  7 .آمةن بةه فينصةر  طةوس ررطة  ومملةةه احفةا مخافتةه وابة  عليهةا فةي شةيخوخت  6" -(:11-6اآليةات )
ميهةا  9 .ميها المتقون للرب آمنوا به فةك يبةي  مجةركس 8 .المتقون للرب انتاروا رحمته وال تحيدوا ل ك تسقروا
 ".فتستنير طلوبكسميها المتقون للرب محبوو  11 .المتقون للرب مملوا الخيرات والسرور األبدي والرحمة



(اإلصحاح الثاني)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
13 

. آمةن بةه فينصةر ح     خل ا )سا  التار ة فإ)ل ال   وسن خرج م)يناا ولكن  ال ن  من  ا  منا  أ  اك موانو = 
في ك  لنك رانار ف نل. ولن ك  هن ا كنل أ نام = ومّمله  "فأ)  ار ال يب  إا )و  اك" = طوس ررط فم   ةم   ري    اك. 

الحن  = محبةوو فتسةتنير طلةوبكسل أ ام ح اتك. و كو  لك أ   نة فني فنرح. تمرك. فترم    الرب التي تح ط  ك ك
ا  منا  والرانار والمح نة. ومن  لنل هن   الفةنائل  سنت) ر = آمن + مّملةه  + محبةووفي ه   ار اف اليالا فةائل 

 لي لا ف رم اك و رم     المإز ة في التار ة  ل و خرج م  التار ة سر إاة.
 

مو  بةت علةى  12 .اناروا إلى األجيال القديمة وت ملوا ال توكل محد على الرب فخزي 11" -(:13-11اآليات )
 ".فان الرب رموف رحيس يغفر الخرايا ويخلم في يوس البي  13 .مخافته فخذل مو دعاو ف امل

 أ.13:51ه   ميل ك)ف فتي ول  رخف ولم أر     اة تخين ت)ل نمز
 

ويةل  15 .ابة ولأليةدي المتراخيةة وللخةار  الةذي يمشةي فةي رةريقينويل للقلوب الهي 14" -(:17-14اآليات )
ويل لكس ميها الذين فقدوا الصبر وتركةوا الرةر  المسةتقيمة  16 .للقلب المتواني انه ال يومن ولذل  ال حماية له

 ".فماذا تصنعون يوس افتقاد الرب 17 .ومالوا إلى رر  السو 
 إز اتل وسط الة  اف؟م  ال ي  خسر تمل    الرب ال و ة و خسر ت

تننن  م ا  منننا  الننن ي  رنننك فننني اكا "أمنننا الخنننائفو  .. ف) ننن  يم فننني ال ح نننره المت ننن ه  )نننار.." = القلةةةوب الهيابةةةة
 والخار  الةذي يمشةي فةي رةريقينأ. 22:93التي تإمل تمل الرب  رخناوه نار= األيدي المتراخيةأ. 3:12نرة

ا وهن   تحنز  اك ان اة كأ)نل   نول ا ا ك)نف لن  ترفنف طر  ني فيو  وم في طر   اك و وم آخنر فني طر ن  الخط نة
هنل تتنوا)ن تن  خنالص )فسنك؟ هنل ال = والقلةب المتةوانيفيما ا تترك)ي؟ لما ا أ)ف غ نر لنا ر تينن أ  تح )ني؟ 

الةةذين فقةةدوا ك ننج  حمنني اك منن  ال  ر نن  أ   حمنني )فسننل؟  = ال حمايةةه لةةهتنن رك أ)ننك لنن  ترحننل فنني أي ولننف؟ 
يننن الطر نن  الةنن   وال نن ر فنني الةنن  ة واي نن   فنني حكمننة اك النن ي سننمح  ينناا ميننل هننةالر ال نن ر ت= الصةةبر
 .فماذا تصنعون يوس إفتقاد الربليإالم لإييم  ا و  تإز تيم ف ل ولك     ي السةال..    ياأو 

 
ن من المتقةةي 19 .من المتقةةين للةةرب ال يعاصةةون مطوالةةه والمحبةةين لةةه يحفاةةون ررطةةه 18" -(:23-18اآليةةات )

من المتقةةين للةةرب يهي ةةون طلةةوبهس ويخبةةعون  21 .للةةرب يبتغةةون مربةةاته والمحبةةين لةةه يمتل ةةون مةةن الشةةريعة
طةا لين من لةس نتةب نقة   22 .من المتقين للرب يحفاون وصاياو ويصبرون إلةى يةوس افتقةادو 21 .ممامه نفوسهس

 ".الن رحمته على طدر عامته 23 .في يدي الرب ال في ميدي النا 
ه   تماماة= = ال يعاصون مطواله. والمحبين له يحفاون ررطه ج لم  هو ال ي  ت ي الرب= هم م  ه)ا تإر 

يمتل ون ه    )ف  المفيوم م   حب أح    تغي مرةاتل. = المتقين للرب يبتغون مرباتهأ. وأ ةاة 15:29ن و
الرر إة وك ج  )ف و)ياا " ر إو  م)يا" نفي ترامة أخرمأ أي ال   حيو  سوم ت  ك ج  فيمو  = من الشريعة

ال  ر إيم سوم ما  رةن اكا فإ) ما  رةن اك ه ا  إو   إحسا  الرةا  اخييم. تإر ج آخر ليمت    الرب= 
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أ 21:22فط  إة ال)ف  متمر ها والطر      أ  التغ ب نمف= يهي ون طلوبهس ويخبعون ممامه نفوسهس
في ترامة أخرم اارف "ل) ع في   ي  ي يدي الرب..طا لين إن لس نتب نق  فو )تيي  ا حسا   الرةن. 

الرب.." وه   أ   ومتف ة مع    ة الكالما والمإ)ن ل)خةع أمام اك في كل ما  سمح  ل م  ة  اف وتااربا 
.رحمته التي اي على طدر عامتهول)إت ر أ))ا في    الرب ال في    م   ةا  )اا وحتن ت ير 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث

 
  .بنو الحكمة جماعة الصديقين وذريتهس مال الراعة والمحبة 1" -(:18-1اآليات )

فةان الةرب طةد اكةرس األب فةي األوالد وا بةت حكةس األس  3 .يا بني اسمعوا مطوال مبيكس واعملوا بهةا لكةي تخلصةوا 2
ومةن احتةرس ممةه 5 .ويمتن  عنها ويستجاب له في صةكة كةل يةوس من اكرس مباو فانه يكفر خراياو 4 .في البنين

مةن احتةرس مبةاو رالةت ميامةه  7 .من اكرس مباو سر ب والدو وفي يةوس صةكته يسةتجاب لةه 6 .فهو كمدخر الكنوز
اكةرس مبةا  بفعالة   9 .الذي يتقي الرب يكرس مبويةه ويخةدس والديةه بمنزلةة سةيدين لةه 8 .ومن مراع مباو مراح ممه

  .لكي تحل علي  البركة منه وتبقى بركته إلى المنتهى 11 .ل  بكل مناةومقا
ال تفتخةر بهةوان مبية  فةان اةوان مبية  لةي   12 .فان بركة األب تورد بيوت البنين ولعنة األس تقلة  مسسةها 11

وال تحزنه يا بني اعن مبا  في شيخوخته  14 .بل فخر اإلنسان بكرامة مبيه ومذلة األس عار للبنين 13 .فخرا ل 
 16 .وان بةةعف عقلةةه فاعةةذر وال تهنةةه ومنةةت فةةي وفةةور طوتةة  فةةان الرحمةةة للوالةةد ال تنسةةةى 15 .فةةي حياتةةه

وعلى بر  يبنى لة  بيةت وتةذكر يةوس بةيق  وكالجليةد فةي الصةحو تحةل  17 .وباحتمال  افوات مم  تجزم خيرا
 ".الرب من خذل مباو فهو بمنزلة المجدف ومن ماا ممه فهو ملعون من 18 .خرايا 

هي تف  ل لو  ة "أكرم أ اك وأمك" وخطنوره هن   الو ن ة أ  من   كنرم أ نا  وأمنل فينو كمن   كنرم اك. و)سنتإ ر 
ه ا الت و ر م  ال      وح)ا و)ط  ل تين حالت)ا ه  " فم  ال  كرم أ ا  ال ي  را  وال ي ر ا  فك ج  ستط ع أ  

 أ12:9 و2 كرم اك ال ي ال  را " رااع ن
فننال حكمننة لمنن   سننيك فنني الرننر. = جماعةةة الصةةديقيينهننم منن  ليننم حكمننة تحكننم ت ننرفاتيم هننم = كمةةةبنةةو الح

وم   سيك  الحكمة  كافئل اك في  ر تل التي تسيك في طاتة لألب واألما و خرج  وذريتهس مال الراعة والمحبة
  ال  فإنل. ومن  ةنم   نور األوال  ل إ روا في مح ة ليام ع. يم )رم  ركاف م   كرم أ و نلا واليإ)ناف تينن من

اكرام الوال    طاتتيم. وفي طاتتيم خالصا فاألب الحك م ل   ) ح أوال    ما ل   ف ل خالص )فوسيم. ومن  
أي ف ح  األم في أ   ط إيا أوال هنا. = وم بت حكس األس في البنين ر   الرب أ   كرمل  إط ل أوال اة ليم طاتة. 

م المسن ح وحنن   هنو الن ي  كفنر تن  خطا نا ال رنر. ولكن  اكنرام األ نار كننأي  = مةن مكةرس مبةاو ف نةه يكفةر خرايةاو
تمل  الح  ي ف استح ا  الرخص ل ركاف الف ارا طاتة الو  ة تإ ر ت  ليب مستإ  ومستح  ليتمتنع  )إمنة 

وال)إمنة  الف ار. فال )إمة   و  ايا . ح اة كما لال األ نار فنإ  ال)إمنة ماا) نة ولك)ينا ال تإطنن االم لمن   سنتح يا.
و كننو  م  ننوالة أمننام اك= . ويمتنةة  عنهةةاال تإمننل ف ننط فنني غفننرا  الخطا نناا  ننل تإطننن لننوه ل)كننج تنن  الخطا ننا= 

ومن   كنرم أ نا   كرمنل أوال   والإكن . هن   ك نول تو ن  ا "كمنا فإينف  فإنل  نك. . يستجاب له فةي صةكة كةل يةوس
األ ننناما و ركننناف الإيننن  الا  ننن  هننني  ركننناف  أ. ومننن   ركننناف الإيننن  ال ننن  م طنننول23تمينننك  رتننن  تينننن رأسنننك" نتنننو

هن    نوره لي  نوف الممينوره  ركنة. فناألب  حنب األم واألم تحنب األب واألوال  = من مراع مبةاو مراح ممةهروح نة. 
 ح و  وال  يم. واألم تفرح ح   تنرم األ )نار  كرمنو  أ ناهم التني هني أ ةناة تكرمنل. وك نج )كنرم األ نار؟  األفإنال 
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لعنة األس تقل  مس  بيوت البنين. ال تفتخر و وره تكسن ة = بفعال  ومقال  بكل مناةتي يم=  واأللوال وال  ر
. من   كنرم أ و نل  )سنن اك   وال  رير  أ  نل فين ا لن   فخنراة فميما كا)ف أخطار األب في كمييا ا  = بهوان مبي 
وبأ. ومنننا ل نننل تننن  األ نننار نأي تننن  تحةةةل خرايةةةا نمنننع حنننراره الرنننم أ  فةةةي الصةةةحونالنننيي أ  كالجليةةةدخطا نننا = 

 الاس       ال ت  ار ار الروح   .
 

ازدد توابةعا مةا ازددت  21 .يا بني اطة  معمالة  بالوداعةة فيحبة  اإلنسةان الصةالر 19" -(:26-19اآليات )
ال ترلةب مةا يعيية  نيلةه وال  22 .ألن طدرة الرب عايمة وبالمتوابةعين يمجةد 21 .عامة فتنال حاوة لدم الرب

فانةه ال  23 .ا يتجاوز طدرت  لكن مةا ممةر  اهلل بةه فيةه ت مةل وال ترمةب فةي استقصةا  معمالةه الك يةرةتبحث عم
فان  طد ارلعت علةى مشةيا   25 .وما جاوز معمال  فك تك ر االاتماس به24 .حاجة ل  من ترم المغيبات بعيني 

 ".وامهس الفاسد وان ك يرين طد مبلهس زعمهس ومزل عقولهس 26 .ك يرة تفو  إدرا  اإلنسان
لال الس   المس ح "تمييوا  ي فإ)ي و  ع ومتواةع ال يب" نولال طو ن ليو تار فإ)يم  ريو  األرض" ولال ارإ ار 

هن   = إط  معمال  بالوداعة فيحب  اإلنسان الصالرأ وه)نا 23:31أ  اك  سك  ت)  المتةإ   والم)سح    ن
فينو  سن ر فني )فن  = مةن يةزداد توابةعا  ينةال حاةوة لةدي الةربو تساوي فإ)يم  ريو  األرض أي  حن يم ال)نا . 

 ننري = بالمتوابةةعين يمجةةدوهنني ت يننر فنني ا )سننا  المتةننع= طةةدرة الةةرب عايمةةة طر نن  الننرب  سننوع المتةننع. 
أما المتك ر فيو  خفني تمنل اك  ك ر ائنل. لن لك افتخنر  نول   ةنإفل" .  )كار  ل اتل ف ما وا اكا  ال)ا  تواةإل و 

ي ا ال  مك  ح ويلا فا)سا  أ)ل لا ر تين فيم كل رئ       ال أ. وم  ا تةاع أ ةاة أ 22ا  5:  21كو1ن
فحكمة اك أسمن وأتين م  حكمت)ا كما تيف السمواف تن  األرض. ولكن  فني  إنض األح نا   إطنن اك فيمناةا 

 ك اك فيمنناة ليننا. ولكنن  رتننك آ ننة فإتركيننا. وفنني ولننف م)اسننب سنن إط َّ ا ا كننا  فنني هنن ا فائنن ه ليرننخص.  ننل ا  حَ 
أسرار حكمة اكا لما ا  سمح اك لي  ي   = المغيباتالمتك ر ح   ال  فيم آ ة فإ)ل  تيم الكتاب الم     الخطأ. 

 الة  ةا أسرار الخي  ة ما ا كا  ل ل الخي ة.
 

 .القلب القاسي عاطبته السو  والذي يحب الخرر يسقر فيه 27" -(:34-27اآليات )
القلب القاسي ي قل بالمشقات والخةار   29 .ب الساعي في رريقين ال ينجر والفاسد القلب يع ر فيهماالقل 28 

طلةب العاطةل يت مةل  31 .دا  المتكبر ال دوا  له الن جر ومة الشر طد ت صةلت فيةه 31 .يزيد خري ة على خري ة
 33 .خرايةا ويةنجر فةي معمةال البةرالقلةب الحكةيس العاطةل يمتنة  مةن ال 32 .في الم ل ومنية الحكةيس مذن سةامعة

من صن  جميك ذكر في مواخةرو وصةادف سةندا فةي يةوس  34 .الما  يرف  النار الملتهبة والصدطة تكفر الخرايا
  ".سقوره

تال ة ه ا ا )سا   ائماة س ئةا فكما  تإامل   سوه س تإامل مإنل ارخنر     سنوه = القلب القاسي ي قل بالمشقات
 أ "وما  زرتل ا )سا  فإ ا   ح  "23ك" نتو"تميك  رت  تين رأس
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م   س ر في طر   الرر فيو كم   ت حرج تين م)ح را فم  س ئ الن = الخار  يزيد خري ة على خري ة
كل خط ة هي مرض روحي ولك  ح    راع ا )سا  = دا  المتكبر ال دوا  لهأسوأ. ف او   إ  أ  ز)ن لتل. 

 رإر  ا أل)لنوه ا هو مولج الر طا أ  راعفيو واي  في )فسل ال  ر   أ    التو ة تغفر الخط ةا  أما المتك ر
الاريومة ت  أ كرئ  غ ر لك)ل = جر ومة الشر طد ت صلت فيهأ)ل أفةل ا)سا  في الإالما وميل ه ا   ال ت)ل 

سمع م  أح   )مو حتن  فس  الح اها وهك ا الك ر ارا فالمتك ر ال  مك  أ   إترج  أ)ل ل  أخطأ وال    ل أ   
وكما أ  . يمتن  عن الخرايال لك  تإيم وم   تإيم  مذن سامعةآخر. والإك   ال)س ة ليحك م فيو  تأمل ولل 

من صن  في )ف  ا  حاحأ.  9نرااع تفس ر آ ة  الصدطة تكفر الخرايا اكذاالما  يرف  النار الملتهبة 
.أ13متمو)ي.." نمفه   تساوي "ك)ف اوتا)اة فأطإ جميك  ذ ِكَر له في مواخرو
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب 
 

  .يا بني ال تحرس المسكين ما يعيش به وال تمارل عيني المعوز 1" -(:11-1اآليات )
 4 .ريتة ال تزد القلب المغةيا طلقةا وال تمارةل المعةوز بع 3 .ال تحزن النف  الجا عة وال تغا الرجل في فاطته 2

ال تصةرف ررفة  عةن المعةوز وال تصةن  شةي ا  5 .ال تاب إعرا  البا   سوله وال تحةول وجهة  عةن المسةكين
كةن متةوددا إلةى الجماعةة  7 .فان من يلعن  بمرارة نفسه يستجيب صانعه دعةا و 6 .يجلب علي  لعنة اإلنسان

منقذ المالوس مةن يةد الاةالس وال  9 .ةممل مذن  إلى المسكين واجبه برف  ووداع 8 .واخف  رمس  لذي الوجااة
فتكون كابن العلي واو يحبة  اك ةر  11 .كن مبا لليتامى وبمنزلة رجل المهس 11 .تكن صغير النف  في القبا 

 ".من مم 
ا)تيننن ا  ننحاح السننا    أهم ننة ال نن لةا فمنن   إمننل تمننل  ننر ُ َكفَّننر تنن  خطا ننا  و سنن)   اك  ننوم سنن وطل "فمنن  

ج فيننو   نن)إل  المسنن ح رخ نن اة. لنن لك في)اتينن  أ  ) نن)ع أي  ننر  مك))ننا أ  ) نن)إل. وه)نناك   نن)ع  ننراة  المحتننا
ال تمارةةةل المعةةةوز أ.21:25م ولنننة ميمنننة "اك ال    نننن مننن  و)اة ألحننن = "ا  مننن   إطننني الف  نننر   نننرض النننرب" نأم

ة. وا )سنا   إن ش ال ت ل لل تإال غ اة وت) ك ما  سن  احت اانل. فمن    ينم ف  نراة  اينب تينن )فسنل لإ)ن= بعريت 
والم)ا ننبا وهننةالر  اننب أ   ذوي الوجااةةةفنني ماتمننع  ننل الف  ننر النن ي  اننب أ   إطننج تي ننلا وفنني الماتمننع 

أ و ي ا  إ ش ا )سا  فني و اتنة منع الغ)ني ومنع 1:25)تإامل مإيم  إحترام "فا كرام لم   ) غي لل ا كرام" نرو
أ  تستحي  أ  تري  ليح  ماامينة ليغ)ني = ف  في القبا كن متوددا  إلى الجماعة. ال تكن صغير النالف  ر= 
 م   كو  رح ماة  تر ل  اك الرح ما و كو  كإ    ر ل وال  .= كن مبا  لليتامى.. فتكون ك بن العليوال وم. 

 
مةن احبهةا احةب الحيةاة  13 .الحكمة تنش  لها بنين والذين يلتمسونها تبمهس إليهةا 12" -(:22-12اآليات )
الةذين  15 .مةن ملكهةا يةرث مجةدا وحي مةا دخلةت فهنةا  بركةة الةرب 14 .بتكةرون إليهةا يمتل ةون سةروراوالذين ي

مةن سةم  لهةا يحكةس علةى األمةس ومةن اطبةل إليهةا  16 .يعبدونها يخدمون القدو  والذين يحبونهةا يحةبهس الةرب
ي مول األمةر تسةل  معةه ف نهةا فة 18 .إذا استسةلس لهةا ير هةا ومعقابةه يبقةون علةى امتككهةا 17 .يسكن مرم نةا

 ةس تعةود  21 .فتلقي عليه الخوف والرعب وتمتحنه بت ديبها إلى من ت   بنفسه وتختبةرو فةي محكامهةا 19 .بعو 
وممةا إذا ذاةب فةي  22 .وتكشف له مسراراا وتجم  فيه كنوزا من العلةس وفهةس البةر 21 .فتعامله باستقامة وتسرو

 ".البكل فهي تخذله وتسلمه إلى مصرعه
حكمة ه)ا ت ور كرخص  ة ب ا )سا ا وهي ليا اا   ة فتا ب ال يا ال)ا ا  تإيمو  ا فتر  يم و كو)و  ليا ال

بركةة وفني األرض . يةرث مجةدا  = مان وفني األ   نة  حياة وسروروهةالر هم م   كو  لينم . تبمهس إليهاكأ )ار 
الةذين  ا ة  ومل والمإ)نن   حنا ت)ينا  ا  نة. كم    هب ال يا  اكراة أي سات اة ال يا مع  = يبتكرون إليها. الرب

المإ)ن  خ مو)ياا أي  ط إنو  و نا ا اكا فالحكمنة هني مخافنة اك وطاتنة و نا ا . ولكن  ا ا فيم)نا = يعبدونها
فننا    هننو = يخةةدمون القةةدو أ = 19:2كننو2أ  الحكمننة هنني أل)ننوم ا  نن  فننا    هننو اك و ) غنني لننل الإ ننا ه ن
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األمننم ه)ننا رمننز = مةةن سةةم  لهةةا يحكةةس علةةى األمةةسأ. 15:3نرااننع  ننو هةةا يحةةبهس الةةربوالةةذين يحبونال نن و . 
أ. 25:22لير اط  . فم   سيك  الحكمة ال  كو  لير طا  سيطا  تي لا  نل  ن و  هنو الح ناف والإ نارب.. نلنو

ط ننة فناألمم ولنف  رننوع  ن  سنن راخ كا)نف تإ نن  األوينا  أي الرن اط  . ومنن   كنو  لننل سنيطا  تيننن الرن اط   والخ
معقابةةه يبقةةون علةةى و وريينا=  وير هةةا  سنن ر ورارهنا  ت إيننا= إذا إستسةلس لهةةا.  يسةةكن مرم نةةا   ح نا فنني سنالم= 

أ وا  ا تيم)نا أوال )نا أ   سننيكوا  الحكمنة  رينو  هنم أ ةنناة 21:3فن)ح  سن)را اك )ننرا منع المسن ح نرو= إمتككهةا
   سنيك ا )سنا   حكمنة لن   ان  السنإا ه والمان  فني   ا نة أ= ف نها في مول األمر تسةل  معةه بعةو ميكوف اك 

أي تي  في تغ  ر . أما  ت   بنفسهم  أول  وما ف)ف  ا )سا  مإواة تحتاج الن تأ  ب الن أ  تتغ ر ط  إتل= 
 الفرح وكنوز العلس.م رتل توةاة ت  تخذله وتسلمه إلى لو ةل فيي 

 
 25 .في ممر نفسة  وال تستحي 24 .من الشريا بني احرم على الزمان واحتفا  23" -(:36-23اآليات )

وال  27 .ال تحةاب الوجةوو فةذل  بةرر لنفسة  26 .فان من الحيا  ما يجلب الخري ة ومنه ما او مجد ونعمة
 29 .ال تمتنة  مةن الكةكس فةي وطةت الخةكم وال تكةتس حكمتة  إذا جمةل إبةداواا 28 .تستحي حيا  به اككة 

ال  31 .ال تخةةالف الحةة  بةةل اسةةتحي مةةن جهالتةة 31 .ب بنرةة  اللسةةانف نمةةا تعةةرف الحكمةةة بةةالككس والت ديةة
 33 .وال تتذلل للرجل األحم  وال تحاب وجةه المقتةدر 32 .تستحي من تعترف بخرايا  وال تغالب مجرم النهر
 .ال تكن جافيا في لسان  وال كسك متوانيا في معمال  34 .جااد عن الح  إلى الموت والرب اإلله يقاتل عن 

 ".ال تكن يد  مبسورة لألخذ مقبوبة عن العرا  36 . تكن كاسد في بيت  وكمجنون بين اال ال 35
ه)اك أمور في الح اه تختيج م   روج ألخرما في)اك أمور  ) غني ليمنرر أ    نمف أمامينا وه)ناك أمنور ال ن  

ترامناف أخنرم "راِع فني إحرم على الزمان أ. ل لك اارف 1:5وأ  )تكيم ف يا "ليسكوف ولف وليتكيم ولف" ناا
إحةتفا مةن الشةر وال تسةتحي فةي ممةر . ال روج" وهن   ترامنة أ  . فالحكمنة تسنت تي وتسنتيزم مراتناه التول نف

هن ا منا لنال  ا= ح )ما ت تن ليرر اتي   وةوح رفةنكا أل)نك لنو  نمف وخاينف وواف نف الرنر ر لييكنفنفس 
ح )منا ال )سنا ر األرنرار = ما او مجد ونعمةوه)اك م  ال مف . ف ن من الحيا  ما يجلب الخري ة= ه)ا ت)ل

وه)نناك منن    نن  أ)ننل  فيننم فنني كننل رننئ و اننب أ   وال يحةةاب الوجةةوو.فنني ألننواليم. وتيننن الحكنن م أ   إينن  الحنن  
وا  ا واايك ا)سا   خطأ فإيتل ال تكا ر  ل . إستحي من جهالت  تكيم حتن ف ما ال  فيملا والحك م ه)ا   ول لل 

 ل ال   م  الو اتة "والاواب الي     رج الغةب" = ايا . ال تكن جافيا  في لسان ال تستحي من تعترف بخر
 وه)اك م  هو  روش خارج   تل وفي   تل كأس .

اررنا  لمنن  ال  ر ن  أ   إتنرج أمنام الكناه  لخايننلا " ال تسةةتحي من تعتةرف بخرايةا فني لنول الحكن م ": ملحواةة
 مره أخرم أمام اك. فال   أ  )خال و)إترج لكي )ستحي أ  )فإل ه ا

.م)كفي   فيم ه ا مإ)ن ا تةاعا  ل س ت ور أ)ل تين ح  ف سفل = ال تتذلل للرجل األحم 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام 

 
فةي شةهوات  ال تتبة  اةوا  وال طوتة  لتسةير 2 .ال تعتةد ب موالة  وال تقةل لةي بهةا كفايةة 1" -(:11-1اآليةات )

ال تقل طد خر ت ف ي سو  مصابني فةان الةرب  4 .وال تقل من يتسلر على فان الرب ينتقس من  انتقاما 3 .طلب 
وال تقةةل رحمتةةه  6 .ال تكةةن بةةك خةةوف مةةن طبةةل الخري ةةة المغفةةورة لتزيةةد خري ةةة علةةى خري ةةة 5 .رويةةل األنةةاة

ال تةوخر التوبةة إلةى  8 .يحةل علةى الخرةاة فان عندو الرحمة والغبةب وسةخره 7 .عايمة فيغفر ك رة خراياي
ال تعتةد بة موال  11 .فان مبب الرب ينزل بغتة ويست صل في يوس االنتقةاس 9 .الرب وال تتبار  من يوس إلى يوس

 ".الالس ف نها ال تنفع  شي ا في يوس االنتقاس
ال أ 13ا  19:  22نمننرمنن  لننل أمننوال  ينن   يننا وأ)يننا تحم ننل   ننإب  خولننل ليسننمارا ا  هننو ال  تكننل تيننن الننرب 

.. فتتب  شةهوات طلبة  وال تقةل مةن يتسةلر علةيّ أي ال أحتاج الن اك. وال تغتر   وتك ورن ا ك = تقل بها كفاية
وال ت)خن ع  طنول أ)ناه اك فإ)نل ألانل أ    و )نا اك ليتو نة . الرب ينةتقس منة فإ اب ه ا )سمإل في لول الحك م= 

يتر ا   غفر اك لك خطا اكا كم   فإل الخط ة  إسنتيتار مإتمن اة أ)نل سن أتي أ. وال تست9:1فإ)ل  ط ل أ)اتل نرو
فمن   ةنم  تمنر . وه)ناك  تةوخر التوبةة وال. خري ة على خري ةةو إترج  يا ف غفرها لل اك في ا  ز   خطا ناك 

ول أ نن اة فينني منن   أخنن  أمننوال ارخننر    يمنناة  )نناة أ  فنني كيننره أموالننل طمأ) )ننة لننل منن  غنن ر الزمننا . والحكنن م   نن
 .في يوس اإلنتقاسستكو    )و)ة لك 

اك ال  رفض الغ)ي وكينره األمنوال ولك)نل  رالنب ك نج )ت نرج فني أموال)نا وأ ن  ليو )نا من  اك؟  وهنل ل)نا ارنت ا  
ستإ ا  لي ا ال وم أم س)سمع  " ا غ ي في ه   الي ية ستةخ  )فسك". ال ول المخ ج ليسمار وا 

 
 . تنقلب م  كل رير وال تسر في كل رري  فانةه كةذل  يفعةل الخةار  ذو اللسةانينال 11" -(:18-11اآليات )

 14 .كن سريعا في االستماع وك ير التاني في احةارة الجةواب 13 .بل كن  ابتا في فهم  وليكن ككم  واحدا 12
ال فاجعل يد  على فم   .سةان تهلكتةهفي الككس كرامةة واةوان ولسةان اإلن 15 .من كان ل  فهس فجاوب طريب  وال

ال تكةن جةااك  18 .فان للسةار  الخةزي ولةذي اللسةانين المذمةة الشةديدة 17 .ال تدع نماما وال تختل بلسان  16
 ".في كبيرة وال في صغيرة
كن سريعا  تتكيم في الك) سة  يسا  األ رار وتتكيم مع األررار  يسا)يم في ا ر ار و)فا . = ال تنقلب م  كل رير

فكر كي راة ل ل أ  تا ب حتن ال = وك ير الت ني في إحارة الجوابيم وتفيم ا  اة ما   ال. لتتإ= في اإلستماع
الم ف فإ ا كا  كالمك ت  تيم فال)ا  تستف   . ف جعل يد  على فم سكف= إتخطئ. وال تا ب االم ف ما تفيمل وا 

وال تختل غ  تيم  السورأ  نم   تكيم ت  ال)ا  فينماما  و كو  لك كرامة والإك . ال تتكيم كي راة فت تن 
م   تكيم  الم ح لرخص أمامل ل ستف   م)ل. ولال مإيم)ا  إ وب )ف  الكالم "ل ك  كل واح اة مسرتاة = بلسان 

.أ25:2الن ا ستماع م طئاة في التكيم" ن ع
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 عودة للجدول اإلصحاح الساد 

 
وا بعةد من كنةت صةديقا فةان القبةير السةمعة يةرث الخةزي والعةار وكةذل  الخةار  ذو وال تصر عةد 1" -(:1آية )

 ".اللسانين
ه   تت ع ا  حاح السا   ال ي كا   تكيم ت  الت يب والر ار والن)م. تمومناة = ال تصر عدوا  بعد من كنت صديقا  

أ ال  ت نور 21:3وم   ختنل  يسنا)ل ن ال)م غال اة   ل لم  تكيم)ا تي ل ف ) يب ت واة ل)ا  إ  أ  كا      اة ل)ا.
ا ا ا)تررف = القبير السمعة يرث الخزي خ ماف لوخر   في   ل لي اف.أ)ل س ا ب لل أ حابا  ل م     م 

الماتمننعا فسنن كو  لننل خننزي فنني كننل مكننا . لنن لك في حننرص كننل  لتيننن ا)سننا ا ال  سننتط ع أ   واانن ارنناتة سنن ئة
 كنو  لنل سنمإة سن ئة ولنل خنزيا = الخةار  ذو اللسةانينالمرائني=  ا)سا  تين سمإتل  نأ   سنيك حسن)اة. وأ ةناة 

 فالكل  سخر م)ل.
 الم ال)فس ة ليمس ح وهو مإي  تين  ي ب الإار كخاطئ.م  ه)ا )رم  راتة األ: ملحواة

 
فت كل موراط  وتتلف م مار  وتتر   3 .ال تكن ك ور مستكبرا ب فكار طلب  ل ك تسلب نفس  2" -(:4-2اآليات )

 ".النف  الشريرة تهل  صاحبها وتجعله شماتة ألعدا ه 4 .  كالخشب الياب نفس
ومنن  ال  ط ننع و تننوب منن  مسننيكل  ننل فنني . .. منن   سننيك ورار رننيواف اسنن   كيننور هننائ  ال تكةةن ك ةةور مسةةتكبرا  

 وفي ترامة أخرم= ل ك تسلب نفس ك ر ار ال  ستمع لمروره أح  غ ر لا ل أ     ر رأسل ليح  س  مر )فسل= 
أ نرمرنو  كمينال وتكسنل  وسنج الإف نج الن ي 2ف كو  كراره  ا سة وه ا تك  ما ل ل فني نمنز، تمز  طوت 

 رفض الخط ةأ.
 
لةيكن المسةالمون لة  ك يةرين  6 .الفس العذب يك ةر األصةدطا  واللسةان اللريةف يك ةر الموانسةات 5" -(:5-17)

فان ل  صةديقا فةي 8 .برة وال ت   به سريعاإذا اتخذت صديقا فاتخذو عن خ 7 .ومصحاب سر  من األلف واحدا
وصةديقا يشةتر  فةي  11 .وصديقا يصةير عةدوا فيكشةف عةار مخاصةمت  9 .يومه ولكنه ال ي بت في يوس بيق 

لكنةه إذا  12 .يكةون نايةر  فةي مموالة  ويتخةذ دالةة بةين ماةل بيتة  11 .ما دت  ولكنةه ال ي بةت فةي يةوس بةيق 
حذر من مصدطا  13 .انحررت يكون بد  ويتوارم عن وجه  الصدي  األمين معقل  14 .تباعد عن معدا   وال

الصةةدي   16 .الصةةدي  األمةةين ال يعادلةةه شةةي  وصةةكحه ال مةةوازن لةةه 15 .حصةةين ومةةن وجةةدو فقةةد وجةةد كنةةزا
مةن يتة  الةرب يحصةل علةى صةداطة صةالحة الن صةديقه  17 .األمين دوا  الحيةاة والةذين يتقةون الةرب يجدونةه

 ".يكون نايرو
  ال ن الة. فنالحك م  ) نح  نأ  )كتسنب أ ن لار كي نر    نأ   كنو  ل)نا اليسنا  الإن ب ولكن  الحكن م  م نز ه   ت

)ا والننزمالر األح ننار النن     كننو  ل)ننا مإيننم ايسنناف  ر فننة. ر   نن   ال نن    األلننز  منن  األخ النن ي  كننو  مإننل ِسنن



(اإلصحاح السادس)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
22 

ال  تخن  فني  نوم ول ينة  نل  و إرج ال      أ)ل ال ي  يت    ك في سرورك وفي ف نرك ومرةنك وهن ا ال ن   
ك لنو اة وهو ل   أهل لن لك س فةنح أسنرار لو كرفف سرك لم  اتت رتل      كت  خ ره وترره تمر. والح  أ)

 تخا مف مإل ميالة.
 فيو ال ي  إزي ا )سا   ولوفل  اا) ل في ة  اتل.= الصدي  األمين دوا  الحياة

تباعةد عةن مينل هن ا لن   حتناج ل ن     إز نل فني ةن  تل.  وه)ا ) ول طو ن لم  وا  المس ح     اة لل ح   نةا
غ نر األوف نار الن    ت)ن هم اسنتإ ا  أ   فرنوا  إحذر مةن مصةدطا  ال     حاولو  ا  ائك و )ف  المفينوم  معدا  
 أسرارك.

 
م ةل الحةارث والةزارع  19 .يا بني اتخذ الت ديب منذ شةباب  فتجةد الحكمةة إلةى مشةيب  18" -(:37-18اآليات )

مةا مصةعبها  21 .فان  تتعب في حرا تهةا طلةيك وت كةل مةن مكتهةا سةريعا 21 .بل إليها وانتار  ماراا الصالحةاط
 .ف نها لةه كحجةر االمتحةان ال قيةل فةك يلبةث من يتركهةا 22 .على الغير المت دبين من فاطد اللب ال يستمر عليها

اسم  يا بني  24 .ها ت بت فيهس إلى مشاادة اهللالن الحكمة اي كاسمها وال تستبين لك يرين والذين يعرفون 23
احةن عاتقة  واحملهةا وال تغةتا  26 .وادخل رجلي  في طيوداا وعنق  في ملها 25 .واطبل رميي وال تنبذ مشورتي

ذا فزت بها فك  28 .اطبل إليها بكل نفس  واحفا ررطها بكل طوت  27 .من سكسلها ابحث وارلب فتتعرف ل  وال
فتكةون لة  طيوداةا حمايةة طةوة وممكلهةا حلةة  31 .في مواخةر  تجةد راحتهةا وتتحةول لة  مسةرة فان  29 .تهملها
فتلبسةةها حلةةة مجةةد لةة  وتعقةةداا إكليةةل  32 .الن عليهةةا حليةةا مةةن ذاةةب وسكسةةلها سةةل  سةةمنجوني 31 .مجةةد

ي وان من محببةت من تسةم  فانة  تعة 34 .من ش ت يا بني فان  تت دب وان استسلمت تسةتفيد داةا  33 .ابتها 
طف في جماعة الشيوخ ومن كان حكيما فكزمه ارمب من تسم  كةل حةديث الهةي  35 .مملت مذن  تصير حكيما
تةروا فةي موامةر الةرب وفةي  37 .وان رميةت عةاطك فةابتكر إليةه ولترة  طةدم  در  بابةه 36 .وال تهمل مم ال التعقل

 ".وصاياو ت مل كل حين فهو ي بت طلب  وينيل  ما تتمناو من الحكمة
تننن  أهم نننة ا هتمنننام  الحكمنننة والتإنننب ل )الينننا ا )سنننا  ف ينننا  فنننرح ا )سنننا  تينننن األرض وتمتينننئ ح اتنننل  ركنننافا 
وم نننراا أ ننن ي فننني األ   نننة. والحكمنننة   سننناطة لكننني ))الينننا ل)ت نننع و نننا ا اك و)اموسنننل و)يتنننزم  ينننا وال )سننن ر ورار 

و سنات  . يا إبني متخذ الت ديةب منةذ شةباب ل ت)ل ريوات)اا وه ا ما سما  الس   المس ح الطر   الة   وه)ا   و 
ا )سننا   راسننة الكتنناب والتأمننل ف ننل وطيننب الحكمننة   ننيواف ا وا ستررننا   األ ننار الننروح   . وهنن ا ا )سننا  كيمننا 
ت ن م سن)ل تان    نز ا  حكمنة. هنن ا  كنو  مينل النزارع  نزرع كيمننة اك والحنارا   ينب أرض اسن    التو نة فال نن  أ  

أي  نال ت نل فسن كو   نال يمنار فالحكمنة = فاطةد اللةبه ا يمنار  نالحة. أممنا من   انري ورار رنيواتل  كو  لميل 
أمننا منن  ارتنن ط  المسنن حا فالمسنن ح هننو النن ي  حمننل ت)ننل هنن ا = تكةةون لةةه كحجةةر إمتحةةان  قيةةلوالو ننا ا ا لي ننة 

ي نا أ   تركينا. وهن ا لك  م  هنو وحن    ن و  المسن ح ال   أ.52ا  15:22ه  " نمف الحار "احميوا ) ري فيو
 أ.22:23ما رإر  ل األ ار ال   سو  في الإي  ال   م نأع
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"هي ا   ه  إسميا" في ترامة أخرم "وال تست    لكي ر  " في ترامة أخرم. المإ)ن = ألن الحكمة اي ك سمها
يا. أما ال    أ  الحكمة هي ت  مة  م  ار تاٍل ا اة وال  ستط ع الااهل السالك ورار ريواتل أ   كترج ت مت

أ وال  ا ة أ   غ ب ا )سا  22ا  5:  1كو2وه ا ما لالل  ول  الرسول ن= مشاادة اهللاكترفوها فتإط يم 
رلب فتتعرف ل )فسل كم    خل في ل و ها.. في ك  .. ا)ما ال)يا ة.. ما  ت  م  أي ت)كرج لك. = إبحث وال

أ. وفي 9:5 ل )فسي فأمسكتل ولم أرِخِل" ن)شه   ميل "حتن وا ف م  تح= فك تهملهاولك  ا ا فزف  يا 
ألن عليها ولك   إ  لي ل تتحول لحية ما .  طيوداا حماية ل فكا)ف . تجد راحتها وتتحول ل  مسرةارخر 

نلو  السمائ افأ مع الولف ستكترج أ)ك ا)ما ارت طف  السماو اف  حليا  من ذاب وسكسلها سل  سمنجوني
سما)او)يأا في    سال في الت رج  داا   سل ت و  ة ارت طفا  ل  السمائ اف.  ل س كو  لك حكمة= ن هب وا 
المكر  ل في ترامة أخرم حا لاة أي تإرج ك ج تت رج  حكمة في كل  داا مع لةا ا الإالم. ول   مإ)ن 

 ستخ مل المرر فيااألمور. وتفس رها كما أتن  إ   لك ستفيم ما   ال أمامك. تموما ال هار هو ال كار فإ  
ا اة ال  ا ة أ   كو  = إن ش تستخ مل في ت   ر الرر ف سمن ه ا خ ياة. االخ ر فيو الت رج السي م ا وا  

تسيم )فسك ليو  ة وليتإي م ميما كا  اليم ا في)اك يم    فع ل) )ي ال رج = إن إستسلمتل )سا  ارا ه. 
   و وف الو  ةا تسمع وتط ع تسمع  وف الروح ال = إن مملت مذن  ومحببت من تسم أ. 55-13:29نلو

.ال تهمل مم ال التعقلوالحكمار والتإيم=  الشيوخو)أتي  إ   لك ليتيم ه  تين  تصير حكيما  ح )ئ  
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 عودة للجدول اإلصحاح الساب 
 

يةا بنةي ال تةزرع  3 .األ ةيس عنة تباعد عن األ ةيس فيميةل  2 .ال تعمل الشر فك يلحق  الشر1" -(:3-1اآليات )
 ".في خرور اإل س ل ك تحصد ما زرعت سبعة مبعاف

أل  اك سنن  إ    فيميةل األ ةةيس عنةة أ "منا فإيتننل  فإنل  ننك تمينك  رتنن  تينن رأسننك". 23تنتيخص فنني آ نة نتو نن  ا 
لح نل الم  و  خطنوط ا= من يزرع في خرور اإل ست)ك. ولك  م   خطئ و توب  رفع الرب غة ل ت)ل. أما 

 ال ي   هب ال يا ا )سا  )او اة زرع ح وبا أي ال ي  فإل الرر  إرا ه ول   ت  ةإج.
 

ال تدع البر مماس الرب وال الحكمة  5 .ال تلتم  من الرب ر اسة وال من المل  كرسي مجد 4" -(:7-4اآليات )
ابت وجه المقتدر فتبة  فةي ال تبتغ من تصير طابيا لعل  ال تستري  من تست صل الالس فربما  6 .لدم المل 

 ".ال تخرا إلى جماعة المدينة وال تررح نفس  بين الجمهور 7 .رري  استقامت  حجر ع ار
ه ا ما لال ت)ل الس   المس ح أ  ال )طيب المتك ف األولن ولال ت)ل  ول  الرسول "ال ترتئي فو  منا  ) غني أ  

أ)ننك لننا ر أ  ت ننيح الكننو .  ننل كنن  رنناتراة  ةننإفك أ وال تطيننب رئاسننة وال ال ةننار  )نناة م)ننك 5:21ترتئنني" نرو
تةعا أما لو اختارك اك لم) ب فيو س إط ك امكا) اف ال)ااح ف لا لك  ال تطي نل أ)نف.  وال طال اة مراحم اك وا 

فنناك فنناحص ال يننوب والكيننن. ولنن  ت نن  أ)ننك تفإننل هنن ا أمننام ال)ننا ا لكنن  الحكنن م  يفننف ال) ننر أ  مننا = تةةدع البةةر
كا ه ا ارناره ليإ نا ه الزائفنة. ومن    ن  أ)نل لنا ر أ   حكنم  الإن ل فر منا  يناب وانل الإ منار فن حكم تفإيل  را  ا

نفسةةة  بةةةين  ال ترةةةرحو حنننط مننن  )فسنننل  ننن   الامينننور=  إلةةةى جماعةةةة المدينةةةةلينننم خوفننناة مننن)يما و يننن ا  خطنننئ 
 .الجمهور

 
 .ال تكن صغير النف  في صكت  9 .ال تعد إلى الخري ة  انية فان  ال تكون مزكى من األولى 8"-(: 8-11)

 ال تقل من اهلل ينار إلى ك رة 11 .وال تهمل الصدطة 11
ذا طربتها للعلي فهو يقبلها.  "تقادمي وال

= فبهذا ال تكون مزكةى فةي األولةىه)ا )رم ا)سا)اة مستيتراة ال  يتم ا  تا  ليخط ة التي ل م ت)يا تو ة م  ل ل. 
= تقادمةة خط تننك األولننن أ ةنناة.  ننل وا   ك)ننف تت ننور أ  كيننره ت نن ماتك=  هنن ا ا سننتيتار  اإننل اك  نن كر لننك

ينا. ينم ليترنا ع ولحنل المرنكية   نول الحكن م أ   ي م   نولا  نل ت ن ماتك اك لن    ستكو  س  اة في الغفرا ا فنالحك
ينن أال تكنو  [ أ   إطي لوه حتن ال )سن ط يا) نة. ت1[  غفر اك الخط ة  2الحل الوح   هو ال اله  إ ما  أ   

و غر ال)ف  والك ر ار هما وايا  لإمينة واحن ه . فالك ر نار . ال تكن صغير النف  في صكت =  ال اله   أ 
= أ)ا ال م تميف ول   اك ا فاك كمإ   خارج حسا اتن ا أ)ا وح م فن ال نوره . و نغر الن)ف  = أ)نا فارنل 

 ن   فن ال وره . أما ا   اك فيو  إمل واي نا أ)نل أ اه فننو ائ  أل  اك خارج ت وراتن وحسا اتن ا وأ)ا وح م 
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والمإ)نن افإينوا هن ا نال نالهأ وال تتركنوا = ال تهمةل الصةدطةوه ا ل   مإ)ا  اهمنال الت ن ماف=  اك  في   فرل .
 تيك نال  لة والت  مافأ.

 
ال تفتةر الكةذب  13 .ال تستهزئ ب حةد فةي مةرارة نفسةه فانةه يوجةد مةن يخفة  ويرفة  12" -(:14-12اآليات )

 ".ال تبتغ من تكذب بشي  فان تعود الكذب لي  للخير 14 .على مخي  وال تختلقه على صديق 
سنتر وا  ا رأ ف ا)سا  خناطئ منر الن)ف ا فنال تسنتيزظ  نل  ا)ناة أ)نك  نار وأفةنل م)نل لكن  اتينم أ  اك هنو الن ي 

 سنن ط فنني )فنن  خط ننة هنن ا الرننخص النن ي  ا  منن   فإننل هنن ا  تركننل اك .  ننلفيننم تسنن ط فننن )فنن  خط تننل  تي ننك
سخر م)ل حتن ال  تك ر وحتن  رإر  ة  ة من  سنخر م)نل ف  نيي ألاينل  ن الة من  أ   سنخر م)نل فني ك ر نار. 

فالسنن   المسنن ح لننال تنن  = ال تفتةةر الكةةذبفنناك  خفننض المتك ننر و رفننع المتةننع النن ي ا)سننح  وتنن لل ا  أخطننأ. 
[  ةننإج 2 = تعةةود الكةةذب لةةي  للخيةةراإننل )فسننل ا )نناة   ينن  .  أ فالكنن اب99:3الرنن طا  "أ ننو الكنن اب" ن ننو

[   ننن ر 9[  ستسنننيل الخط نننة فإ)ننن   الحنننل وهنننو الكننن ب  5[  ف ننن  الكننن اب م ننن ال تل أمنننام ال)نننا   1الرخ ننن ة  
 [   تإ  ت)ل المس ح ال ي هو الح .3ا )سا  ا )اة   ي    

 
 ".رر األلفاا في صكت ال تك ر الككس في جماعة الشيوخ وال تك 15" -(:15آية )

 وال تكرر األلفاا فيك ج  تكيم ا)سا  وسط ر وخ أكير حكمة م)ل. في سكف ل تإيم. 
ه ا  . ولك = لك  ال اله تكو   تفك ر م  ال ه  وخروع طالب الرحمة م  ال يب أ1:1نلار  مع مف. صكت 

 ال  م)ع الياااة التي طي يا رب الما  م)ا.
 

 ".الشغل المتعب وال الحرا ة التي سنها العليال تكرو  16" -(:16آية )
تمنل الفالحنة. وهن   ار نة ت)ط ن  تينن الاينا  الروحني. = الحرا ةةطالما هاام سي ما  في سفر األميال الكسنل. 

 والحراية هي التو ة.
 

ب  نفس  جدا  19 .اذكر من الغبب ال يبر  18 .ال تناس نفس  في عداد الخار ين 17" -(:19-17اآليات )
 ".ن عقاب المناف  نار ودودال 

نةةار تن لل أمننام اك ل غفنر و سنامح فالإ نناب = بة  نفسةة  جةةدا  ا تإن  تن  الخط ننة فغةنب اك لننا م تينن الخطنناه. 
 أ.93ا  91:  5وه ا هو تإي م الس   المس ح نمر= ودود

 
  امرمتةة  إذا ال تفةةار 21 .ال تبةةدل صةةديقا بشةةي  زمنةةي وال مخةةا خالصةةا بةةذاب موفيةةر 21" -(:23-21اآليةةات )

لتحبب  23 .ال تعنت عبدا يجد في عمله وال مجيرا يبذل نفسه 22 .كانت حكيمة صالحة فان نعمتها فو  الذاب
 ".نفس  العبد العاطل وال تمنعه العت 
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ا )سا  ال  ساو ل رئا ال  هب أوف ر وال أي رنئ زم)ني. و ) نل لإن م خ ا)نة الزوانة وتركينا فنأكير منا  حنز  اك 
ا)سنا  فنني أ   اإنل ا)سنا  غ ننر  فني حالنة حننز .  نل حتنن الإ نن  ال تتإ)نف مإنل.  ننل حناول أ  تإتنن  أ   تسن ب 

 أ) ن أ)واع ال هب.= ذاب موفيرالإ  . اك    ر ال)ف  ال رر ة  ل ماف ألاييا. 
 

من كان ل  بنون  25 .إن كانت ل  دواب فتعهداا وان كان ل  منها نف  ف بقها عند  24" -(:28-24اآليات )
 .من كانت ل  بنات فصن مجسامهن وال يكن وجه  إليهن ك ير الركطة 26 .ف دبهس واخب  رطابهس من صبا هس

من كانت ل  امرمة علةى وفة  طلبة  فةك ترفبةها ممةا 28 .زو  بنت  تق  ممرا عايما وسلمها إلى رجل عاطل 27
 ".المكرواة فك تسلس إليها نفس 

 الح وا)اف ف األولن )يتم  ل   أ  ا هتمام  الح وا)افا والمإ)ن أ)ل ا ا ك)ا )يتمالكالم ت  أهم ة تر  ة األوال ا ولك)
 .ولس يصونوا مجسادانأي ال تكو   روراة مإي  ط إاة لو أخطنأ  = ال يكن وجه  إليهن ك ير الركطة أوال )ا. 

= أما المكروهة  ا مركز. غ) اة أو ول   ميماة أ   كو  رجل عاطلوك  ا)ة لي )ف  ) ح أ وها  تزو ايا ولك  م  
 .ال تسلم إليها نفسكالتي س رتيا ال ترةي زوايا فإي ل أ  ال  أتم)يا= 

 
اذكةر انة  بهمةا كونةت فمةاذا تجزيهمةا  31 .اكرس مبا  بكل طلب  وال تن  مخا  مم  29" -(:35-29اآليات )

 .كةل طوتة  وال تهمةل خدامةهمحبةب صةانع  ب 32 .اخش الرب بكل نفس  واحترس كهنته 31 .مكاف ة عما جعك ل 
وعريةة األكتةاف  35 .ومعره حصته بحسب ما ممرت به والباكورة ألجل الخرةا  34 .ات  الرب واكرس الكاان 33

 ".وذبيحة التقدي  وباكورة األطدا 
حتةةرس كهنتةةهتنن  واننوب اكننرام الوالنن    والكنناه ا فننال ت)سننن تإننب والنن  ك مإننك.  فيننم وكننالر اك = إخةةش الةةرب وال

حتراميم احترام ك ال ي  خ مو)لوخ املا   أ هي ال)  ب ال ي ح    اك ليكاه  م  ال  ائح.53وآ ة ن . وا 
 

 ".وابسر يد  للفقير لكي تكمل بركت  36" -(:36آية )
 الف رار هم اخوه الربا م   إط يم   اركل الرب.

 
ال تتةوار عةن البةاكين  38 .كن عارفا للجميل من كل حي وال تنكر على الميةت جميلةه 37" -(:41-37اآليات )

فةي جمية  معمالة  اذكةر 41 .ال تتقاعد عن عيادة المربى فان  بم ل ذل  تكةون محبوبةا 39 .ونر م  النا حين
 ".مواخر  فلن تخرا إلى األبد

 " كارة مع ال اك  " = ا ا أحس  ال ك أح  فإاميل  الميلا وا   ماف أحس  الن أوال  ا ارترك مع الحزا)ن
فت   المرةن نمفأ. و 23:21نرو أ. ه)ا الحك م  تكيم ت  أتمال ال ر لكل محتاج نالف رار 91-53:13ا 

وال تنكر على  والمرةن والحزا)ن.. وأهل الموتنأ. وز اره المرةن ه)ا ترمل خ متيم وخ مة الم ف ترمل  ف)ل.
.  = ر  ام يل ألهيل وألوال   ا وهك ا لو كا  تي ك     ال    أ  تر   ألوال الميت جميله
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن

 
فةةان  3 .ال تنةةازع الغنةي لةة ك يجعةل عليةة   قةك 2 .ال تخاصةةس المقتةدر لةة ك تقة  فةةي يديةه 1" -(:5-1اآليةات )

ال تمةةازح 5 .ال تخاصةةس الفتيةة  اللسةةان وال تجمةة  علةةى نةةارو حربةةا 4 .الةةذاب االةة  ك يةةرين ومزا  طلةةوب الملةةو 
 ".الناطم األدب ل ك يهين مسكف 

لنن   منن  الحكمننة أ    ننج ا )سننا  فنني واننل متيننور  مسننك  سننك  ا و نن)ف  الم)طنن  لنن   منن  الحكمننة أ    ننج 
أي  فولنك ي نالة= أي ا   فإنف = منةي لة ك يجعةل علية   قةك  أو ا)سنا   المقتةدرا)سا  و ياام م  لل سنيطا = 

= تخاصةةةس الفتيةة  اللسةةةان م)طننن  المننال فيننو  تفننو  تي نننك ف ننلا وال  لايننلننرش  نن فع مائننة ولننن  تسننتط ع أ  توا
وال أي ال تز ن  المولنج ارنتإاالة  نأ  تي نر  ف )ينر تي نك رنائإاف تسنئ ال نك. = وال تجم  على نةارو حربةا  اليريار. 

 ل   كنل ا)سنا  هنو  وح)نا المإمن ا  الن ي تي نل أ   واانل ه نرو  .  نل ا  من    نط م. تمازح الناطم األدب
 لتغ  ر وةع سائ . وحكمة لن تروٍ ا حتاج وةوع هك ا  األلو ار وآخر   كما لال الحك م  كو    و  حكمة. الم

 
ال تهةةن محةةدا فةةي  7 .ال تعيةةر المرتةةد عةةن الخري ةةة اذكةةر منةةا ب جمعنةةا نسةةتوجب المواخةةذة 6" -(:8-6اآليةةات )

 ".ب جمعنا نموت ال تشمت بموت محد اذكر منا 8 .شيخوخته فان الذين يشيخون اس منا
 ننل  ننالإك  فالسننمار تفننرح  خنناطئ واحنن   تننوبا في)فننرح  تو ننة ال)ننا  وال )نن كرهم = ال تعيةةر المرتةةد عةةن الخري ةةة

رف أحن اة لن  أ.  نل ا  ت َّن25ا  23:  1 خطا اهم ل) ليم. اك )سن خطا اهم ا  تا وا فينل )ن كرها )حن  لينم نمني
إل لي أ  وليإو ه ليخط ةا و ي ا )رترك مع الر طا . ول) كر أ))ا تاب ت  خط تل و كرتل  يا لتي )ل في ا ل    ف

وأ كنر أ)نل ر منا  كنو  لنك )فن  ال نروجا ور منا تةنإج فني = ال تهن محد في شيخوختهام إاة ةإفار خطاه. 
فن)ح  = من تشةمت بمةوت محةدر ا ك لمرض  يم  ك.  ل الر وخ  اب أ   كو)وا محل احترام. ولن   من  الإ نل 

  لائ .ل  )موف  إ  
 

فانة  مةنهس تةتعلس الت ديةب والخدمةة  11ال تستخف بككس الحكما  بل كن لهجا ب م الهس.  9" -(:12-9اآليات )
ومنهس تتعلس الحكمة وان ترد الجةواب فةي وطةت  12 .ال تهمل ككس الشيوخ فانهس تعلموا من آبا هس 11 .للعاما 
 "الحاجة.
الح نناها فالرنن ب أ نن ح  إننرج متننن  خننالل رحيننةوفرننل كي ننر ميمننة فينني ح نن ية )ااحنناف ت  نن ه  الشةةيوخخ ننراف 

من   إينر تينن ا)سنا  حكن م تي نل أ   سنمع = الحكمةا  كو  ال)ااح ومتن  كو  الفرل. واألكير م  الر وخ هم 
ه   لاليا م  ل نل لنج فني = الخدمة لدم العاما  . لكل كيمة   ولياا وم  ه)ا فالك) سة تحترم ا اة ألوال أ ائيا

أ والم  و  ا)تيز الفر ة لياينو  منع الحكمنار والرن وخ المخت نر  ا ولنو انار لنك فر نة 53:1 وخ ناماتة الر
أ. وكنا  ال رنع   نب منارة تينن  ن ي 2:2لخ متيم فيتخ ميم لتنتإيم من)يم.  رنوع كنا  خنا م موسنن الإ ن م ن نش
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ل رنع كالهمنا ت  من  . وهكن ا منع أ نار الره )نة22:5مل1ا ي ا الإ  م ن الإ منار كنا  لينم من   أ. ف ار  روع وا 
 الره ا  الر ا  م   خ مو)يم ف ار هةالر التالم   ت مار.

 
ال تنتصةب فةي وجةه الشةاتس لة ك  14 .ال توطةد جمةر الخةار  لة ك تحتةر  بنةار لهيبةه 13" -(:22-13اآليات )

ال  16 .ال تقةر  مةن اةو مطةوم منة  فةان مطربةته شةي ا فاحسةب انة  طةد مبةعته 15 .يترصد لفم  فةي الكمةين
 18 .ال تحاكس القابي ألنه يحكس له بحسب رميةه 17 .تكفل ما او فو  راطت  فان كفلت فااتس ااتماس من يفي

ال  19 .ال تسر في الرري  م  المتقحس ل ك يجلب علية  وبةاال فانةه يسةعى فةي اةوم نفسةه فتهلة  منةت بجهلةه
ال تشةاور  21 .  حيةث ال ناصةر لة تشاجر الغبوب وال تسر معه في الخك  فان الدس عندو كك شي  فيصةرع

ال  22 .ال تباشر ممرا  سريا مماس األجنبي فان  ال تعلس مةا سةيبدو منةه 21 .األحم  فانه ال يستري  كتمان الككس
 "تكشف ما في طلب  لكل إنسان فعساو ال يجزي  شكرا.

 نل حناول أ  تخ فنل من  سن ا  ك مإنل. = ل ك تحتر  بنةار لهيبةهتراإل تين الخط نة. = ال توطد جمر الخار 
ا تإن  تن  هن اا فنإ  حاولنف ال)نزاع مإنل = ال تنتصب في وجةه الشةاتستوالب الخط ة فستخاج م)يا أ)ف أ ةاة. 

ا  أر ف أ  . ل ك يترصد لفمة  فةي الكمةينفستخطئ وترتم و ي ا  ت    تي ك أخطائك و كو  ه ا رركاة لك= 
 ه نف لمن   سنتح ياا أمنا ال نوي الن ي سن تاار  مالنك ا   ت رض فإلرض المسنك  ا فنإ  لنم تإنو  لنك أموالنك في ن 

ألرةننتل و هننب مالننك ومالننل فنني تانناره فارننية في نن   هننب مالننك  ننال فائنن ه. وال تكفننل أحنن   مننا فننو  طالتننك. والإننالم 
 ال ي )ح  ف ل تالم  الما فال  اتي أل  ت  م  توم تين األلو ار نك اض ميالةأ فس حكم ة ك.

أي المغامرا في ا س ا  ك لييالك. وا  ا ترفف ا)سا)اة غةو اة فال تتراار = تقحسال تسر في رري  م  الم 
ك ال تإطل لألحم  فس   إل. وأمام الغر ب ال ي ال تإرفل ال ر  فيو س  تيك. وسِ  تسر معه في الخك مإل وال 

.متت رج ت رفاة  سئ الغر ب فيمل فيو ال  إرفك. الخال ة ك  حر  اة في كل ت رج حتن ال ت) 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس 

 
ال تسةلس نفسة  إلةى  2 .ال تغر علةى المةرمة التةي فةي حجةر  وال تعلةس علية  تعليمةا سةي ا 1" -(:13-1) اآليات

لة ك تصةةراد ال تةالف المغنيةة  4 .ال تلة  المةرمة البغةي لة ك تقة  فةي إشةراكها 3 .المةرمة لة ك تتسةلر علةى طةدرت 
ال  7 .ال تسةلس نفسة  إلةى الزوانةي لة ك تتلةف ميرا ة  6 .ال تتفر  في العذرا  لة ك تع ةر  محاسةنها 5 .بفنونها

اصرف ررف  عن المرمة الجميلة وال تتفر  في حسةن  8 .تسرح بصر  في مزطة المدينة وال تتجول في مخليتها
كةةل امةةرمة زانيةةة تةةدا  كالزبةةل فةةي  11 .لعشةة  كالنةةارفةةان حسةةن المةةرمة ممةةوم ك يةةرين وبةةه يتلهةةب ا 9 .الغريبةةة
ال تجةال   12 .ك يرون افتتنوا بجمال المرمة الغريبة فكان حاهس الرذل الن محاد تها تتلهب كالنةار 11 .الرري 

وال تكن لها منادمةا علةى الخمةر لة ك تميةل نفسة  إليهةا وتةزل  13 .ذات البعل البتة وال تتك  معها على المرف 
 "ى الهك .بقلب  إل

ال  اتنني ليغ ننره الا)و) ننة التنني  ننال = ال تغةةر علةةى المةةرمة التةةي فةةي حجةةر هنن   ار نناف تنن  التإامننل مننع ال)سننار. 
"التني فني = التةي فةي حجةر م ررا في   ت فع ليا)و ا  ل في ي  كل طرج  ارخر ا ا لم  ك  ه)اك  اٍع ليرك. 

الحرام والم  نو  زواتنك = َحْجِر  . الت رج)ع م  الم=  َحْجر . حة)ك" في ترامة أخرم. والم  و  الزواة
فنني ترامننة أخننرم "ال تإيميننا تإي منناة  سننئ ال ننك". فمننيالة ال تإيميننا أ  = وال تعلةةس عليةة  تعليمةةا  سةةي ا   . فيننن لننك

 تاال  الغر ار وتأتي أ)ف  راال غر ار ل  تكا ر ما تإت رهم أ  لار لكا ف    ح ا ارت اط تاطفي مع أح هم.
الراننل هننو رأ  المننرأها فننال   ننح أ  ت نن ح هنني رأسننل = فسةة  إلةةى المةةرمة لةة ك تتسةةلر علةةى طةةدرت ال تسةةلس ن

أي = المةةرمة البغةةيوتتسننيط تي ننل. هنن ا  إت ننر وةننع مإكننو  )ارننئ منن  تنن ل ل خطننأ. يننم  م)ننع تمامنناة التإامننل مننع 
حتننن ال = ي العةذرا ال تتفةر  فة"ال تط نل الم نام مإينا" فنني ترامنة أخنرم. = ال تة لف المغنيةةالسنالطاف وهكن ا 

م رايننك األرةننيا = وال تسةةلس نفسةة  إلةةى الزوانةةي لةة ك تتلةةف ميرا ةة ليننا لنن  ت ننو  ليخطننأ.  تيننار رننيواف ال  اعٍ 
أ. وال تتنرك 22ا 5:1كنو2فأموالك ست هب لياا وم راينك السنماويا فالز)ناه ال ) ن ب لينم فني ميكنوف السنمواف ن

الم  ننو  أ  ال  سننرح   ننرك ورار = فةةي مزطةةة المدينةةة ال تسةةرح بصةةر ت )ننك تسننإن ورار رننيواف هنن ا الإننالم= 
أي "زوا اهننا الم فننره" ح ننا السننالطاف  )ت ننر  منن   يننت طي . وال تط ننل ال) ننر = وال تتجةةول فةةي مخليتهةةاال)سننارا 

التني = الغريبةةفي ا س ي ر ريوتكا وفكر فني أ  كنل هن ا الامنال سن تحول النن تنراب  ومناة منا. = للمرمة الجميلة
ال تجال  .. ال تكةن ك. واألفةل كما   ول ت م ال خول مع ال)سار في م ا لاف ال  اِع ليا= هي ل سف زوات

 .منادما  لها على الخمر
 

الصةدي  الحةديث خمةر جديةدة إذا  15 .ال تقار  صديق  القديس فان الحديث ال يما له 14" -(:25-14) اآليات
ال تةةرت  بمربةةاة  17 .لةةس كيةةف يكةةون انقكبةةهال تغةةر مةةن مجةةد الخةةار  فانةة  ال تع 16 .عتقةةت لةةذ لةة  شةةربها

تباعد عمن له سلران على القتل فك تجري في خارر  مخافةة  18 .المنافقين اذكر انهس إلى الجحيس ال يتزكون
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اعلس ان  تتخرى بين الفخاخ وتتمشى على متار   21 .وان دنوت منه فك تجرس ل ك يذاب بحيات  19 .الموت
لةيكن مواكلةو  مةن األبةرار وافتخةار  بمخافةة  22 .ا اسةترعت وشةاور الحكمةا  مةنهساختبر النةا  مة 21 .المدن
ي نى على عمل الصناع ألجل ميديهس مما  24 .اجعل عشرت  م  العقك  وكل حدي   في شريعة العلي 23 .الرب

 "قت.الفتي  اللسان يخاف منه في مدينته والهاذر في ككمه يم 25 .ر ي  الشعب فانه حكيس ألجل ككمه
هنو من  اخت رتنل ومنع األ نام ي نف لنك اخال نل. فنال ت اطإنل من  أانل  ن    حن  ا ال تإنرج = الصةدي  القةديس

تنن  اخال ننل رنن ئاة. ورنن ل ال نن    ال نن  م  ننالخمر كيمننا كا)ننف تت  ننة تكننو  أفةننل. و حنن ر منن  أ  )ننرم مانن  
 أ23ا  5:  15نمز يو م  المةك  ل   ستمر في ما  الخاطئ ف)غار م)لا ف

مذكةةر منهةةس إلةةى الجحةةيس ال ال ترةننن  مننا  رةنني الم)نناف   ا وال تسننا ر الخطنناه.  =تبةةى بمربةةاة المنةةافقينال تر 
أي حتن  موتوا نوهم س  ه و  لياحن مأ لن   تزكنواا لن    ن ييم اك. هنةالر األرنرار لن   كنو  لينم )اناح = يتزكون

ا تإن  تن  األرنرار  رر  مخافة الموتتباعد عمن له سلران على القتل فك تجري في خامةلف ولك)ل ال   وم. 
  اخينك الرنإور  مخافنة المنوف أل)نك سنتإتا  تي نل ا = خةارر  فينو تارنرتيم سن ختفي من  ال     ستي )و   ال م

 ل ال تإو  تخاج أ)ف م  الموف وتت ي  مراترك تااهل. نأي)ار الحرب األهي ة الي )ا) ة ول  اتتا  ال)ا  م)ا ر 
 نننة. ف ةننع الرنن ا  ر ا نننة واحنن ه فننني مسنن  ا و ننراه   نننأ   طي يننا وال  منننوف.. النن ما سننا ف ه)ننناك لإ ننة غر 

ر ا نناف[.. لكنن  هننو اسننتيا)ة  ننالموف النن ي اتتننا وا  1فالمسنن    سننع  1:  2 وط إنناة احتمنناالف المننوف هنني 
ن دنةةوت منةةهتي ننل.أ  ا  اةننطرتك ال ننروج أ  تتإامننل مننع ميننل هنن ا ا )سننا ا فحننا ر أ  تخطننئا فالنن م ال = وال
ا )سنا  فحنا ر لنئال  مةنطرا أ  توان  منع مينل هن ا أم ا ا ك)نف= لة ك يةذاب بحياتة  فك تجةرست)  =  ل مة لل
وتتمشةةى مإننرض ليسنن وط كننل لح ننة. = يتخرةةي بةةين الفخةةاخح اتننك مننع ميننل هنن ا ا )سننا  ترنن ل منن  ف تخطننئ ا

تينن أسنوار  من   خت نئ ورار أسنوار المن   هنو فني حما نةا ولكن  من   تمرنن  نال احتنرا = على متةار  المةدن
المن   هننو مإننرض لسننيام الإنن و المحنن ط  الم  )ننة. أي ح نناه ا )سنا  النن ي  إارننر هنن ا الما)ننو  النن موي هنني فنني 

لتإنرج من  = إختبةر النةا  مةا إسةترعتأ ولن لك 15خطر مسنتمر في حن ر. والإكن  حناول أ  تإارنر الإ نالر ن
شةريعة تن   حدي  ت)ل. وحاول أ   كو   ل خ روك م  تإارر  وم  ت تإ  وشاور الحكما تإارر  وم  تتا) ل. 

واأل ننرار سنن فرحو   ينن ا الحنن  ا فإارننرهما واألرننرار سنن )فرو  منن  هنن ا الحنن  ا  العلةةي وافتخةةار  بمخافةةة الةةرب
فستكترنج رنرهم و التنالي تا)ن يم. تمومناة  ن   أوال  اك  ينن  الحن  ا تن  اك ورنر إة اك وأتمنال اك. ولكن  كننل 

فينو ال  ر ةي  الشةعبال     إميو   أ   يم  ي)ن تي يم لو كا)ف ليم أتمال ا ن ه. أمنا  فالصناعواح  لل ماالل 
= ي خةاف منةهاليرينار = والفتية  اللسةانلنو كنا  ف نل حكمنة.  ألجل ككمةه إمل     ا  ل  حكم تي ل و ي)ن تي نل 

ترامة أخرم انار  ال ي  سخر م  كل رئ. وفي الهاذرل)رر  رائإاف تس ب مراكل و تيج أتماالة ا  ها هك ا 
تمومنا كي نر الينزار والسنخر ة من  ارخنر  ا ا ا سنخر م)نل أحن   كنو  غةن ل  اليا ر.  الة م  " السري  الغبب"

 سر ع ور    تين م  سخر م)ل .
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ور ما  ه)اك م   م ل لمإارره المارم    )اة أ)يم  حمو)ل  ل  ستي    الموف( 23-18) تعلي  على اآليات
 ل   ي اا و فتخر  )اة أ)يم  حمو)ل وه)اك م   م ل الن أ   إارر الرةسار والميوك والواله  يم و  تل و )تفب 

 سإن الن  لك م)تيزاة أم فر ة ل لكا و )تفب  ي ا و تك ر ا  هو  ار لل مإرفة  يم. والحك م  ) ل أ  ه ا 
ا   يو)ل. وه ا  كو  في ارتفاتلخطر فيةالر وأولئك مم  ليم السيطا  أو ال وه ا  أخطأ ا )سا  ف يم فإ)يم س  ت

كم   س ر تين أسوار الم   ف تإرض لسيام الإ و ال اتية. هن مإرفة وا   كا  ليا فوائ    إارر ك ار ال وم ا
لك  ليا مخاطرها. و ) ح الحك م   الة م   لك أ  )إارر الحكمار وَم  اخت ر)ا ت واهم و رهم واألفةل واألكير 

.أم)اة أ  )حتمي  اك
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 عودة للجدول صحاح العاشراإل
 

كما يكون طابي الشعب يكةون  2 .القابي الحكيس يودب شعبه وتدبير العاطل يكون مرتبا 1" -(:5-1اآليات )
مر المل  الفاطد الت ديب يدمر شعبه والمدينة تع 3 .الخادمون له وكما يكون ر ي  المدينة يكون جمي  سكانها

فةوز الرجةل فةي يةد  5 .مل  األر  في يد الرب فهو يقيس عليها في األوان الك   من به نفعها 4 .بعقل والتها
 ".الرب وعلى وجه الكاتب يجعل مجدو

ا ا كا  ال اةني حك مناة والمينك حك مناة والنرئ   هكن اا فطنو ن لين ا الرنإبا فالرنإب س سنيك  حسنب لنوا)   هن ا 
أي حاكمنل فاسن اة=  طابي الشعبولك)ل ا  كا  . القابي الحكيس يودب شعبهو ة= الحاكم حتن ال  تإرض ليإ 
والإكن  فيننو كنا   نالحاة هكن ا  كننو  رنإ ل. و نا و نل رننإب كنا  لنل ميكنل فاسنن اة أو . اكةذا يكةون الخةةادمون لةه
ل نة ب هن ا  حاكمناة فاسن اة  فناك  إط نل ا رنإب فاسن ولكن  ا ا كنا  ه)ناك . يةدمر شةعبهما)و)اة نهتير منيالةأ فين ا 

. فوز الرجل في يد الربأ. واك  إطي ال)ااح ليحاكم ال نالح= 9الرإب  أ   خر ل ا  ال   يح ف ل تأ  ب نآ ة
ميا. والميك ال الح هو من   فينم ي  إَ فالكاتب هو م  ت)   الرر إة و فيميا و ُ . الكاتبو سمن الميك ال الح ه)ا 

ومينك حكن م . يجعل الةرب مجةدو علةى وجهةهل)ا  وتين ميل ه ا الميك أ)ل خا م ك  ط   ررائع اك ف ما  )فع ا
ميل سي ما  )رر الرخار في  ي  . وتين أي األحوال تي )نا كرنإب الخةنوع ليحناكم أ ناة كنا  فينو مإن   من  ل نل 

 أ.2:25اك نرو
 

الكبريةا   7 .إذا الم  القريب في شي  فك تحن  عليه وال تة ت شةي ا مةن ممةور الشةتس 6" -(:22-6اآليات )
إنمةةا ينقةةل الملةة  مةةن ممةةة إلةةى ممةةة ألجةةل  8 .ممقوتةةة عنةةد الةةرب والنةةا  وشةةانها ارتكةةاب اإل ةةس ممةةاس الفةةريقين

ال محةد اكبةر إ مةا  11 .ال محةد اطةبر جرمةا مةن البخيةل لمةاذا يتكبةر التةراب والرمةاد 9 .الماالس والشةتا س واألمةوال
كةل سةلران طصةير البقةا   11 .اررح محشا و مدة حياته ممن يحب المال الن ذا  يجعل نفسه ميبا سلعة وطد

فيحسس الربيب المر  طبل من يرول اكذا الملة  يتسةلر اليةوس وفةي  12 .من المر  الرويل ي قل على الربيب
 .مول كبريا  اإلنسان ارتدادو عةن الةرب 14 .واإلنسان عند مماته يرث األفاعي والوحوش والدود 13 .مد يموت

ولةةذل  انةةزل الةةرب  16 .عةةن صةةانعه فالكبريةةا  مول الخرةةا  ومةةن رسةةخت فيةةه فةةا  مرجاسةةاإذ يرجةة  طلبةةه  15
طل   18 .نق  الرب عروش السكرين واجل  الودعا  مكانهس 17 .ب صحابها نوازل مريبة ودمراس عن مخراس

اطحةل  21 .طلب الرب بلةدان األمةس ومباداةا إلةى مسة  األر  19 .الرب مصول األمس ومر  المتوابعين مكانهس
 22 .محا الرب ذكر المتكبرين ومبقى ذكةر المتوابةعين بةالروح 21 .بعبها ومباد سكانها ومزال من األر  ذكراس

 "لس تخل  الكبريا  م  النا  وال الغبب م  مواليد النسا .
ا = = فمن  الك ر نار أ   )فإنل ا )سنإذا الم  القريةب فةك تحنة  عليةه وال تشةتسه   ار اف كييا ة  الك ر نار. 

لح  اة  و  أ   ي أ و فكر يم  إاتب. ولك  م   تي   لح  اة و رتم في ا )وع م  الك ر نارا ولن لك طينب = يحن 
الس   أ  ) هب و)إاتب و)حاول ال يح ت  طر   الك) سة. ول لك اارف ار ة في ترامة أخنرم "ال تح ن  تينن 
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وشة نها اك  كرهينا وال)نا   كرهو)ينا.  ، ممقوتةهوالكبريةا  ال ر ب ألي ةرر كا  وال تإمل ر ئاة وأ)ف مغتا ". 
وفي ترامة أخرم "وال يم ت)  كي يما خطأ" فالك ر ار  )رن  يمناة وهن ا اينم مم نوف = إرتكاب اإل س مماس الفريقين

أي أ  الك ر ار تنة ي  رتكناب ا ينم والم نالما فا )سنا  المتك نر ال  ينتم = ش نها إرتكاب اإل سأمام اك وال)ا . 
 وم  )فسل.  ل ا  الُمي ك ل   ة ع م  مميكة لك ر ار حكاميا و يميم. س

ا ا  كيمنا زا    تسن   الإنالمالم  و  م    يم ال)ا  ل كت)ز المال و ي ا     أ)نل = ال محد مطبر جرما  من البخيل
)سنا  أل   نل من  مح نة المنال   نل ا . تةراب ورمةادك ر نار فينو  )سنن أ)نل  وهن ا مالل  ار أت م م  ال)ا  ا

= تواطفل. أم أ  َإنَ  ومحشاوو = َأ  َإ َ  وطد إّررح محشاوو مدة حياته. إّرَرحَ . يجعل نفسه ميبا  سلعة   ع )فسل= 
ار نة أ   ولن  تإ)نن ا )سنا .ا  فسن   اخنل تواطفل ولتل مراتر  وفي ترامة أخرم "أ)ت)ف أحراة " فالسيوك هكن 

كةةل  )سننا  منن  سننيطا  فسنن موف= لوميمننا كننا   . ال   فياننرو = أو  محشةةاوو هنن ا ال خ ننل كننا   خنن ال حتننن تيننن
 ا  إاننز ت)ننل الط  ننب= ي قةةل علةةى الربيةةبوه)نناك أمننراض ال تننالج ليننا ت)نن  األط ننار=  سةةلران طصةةير البقةةا 

ي قل على الربيةب فيحسةس الربيةب المةر  طبةل من و تح م الط  ب فال  ستط ع أ   رفن المر ض وه ا مإ)ن 
ا)سا ا فير ما أ نا ك منرض من  هن ا ال)نوع وت ن ر ةنإ فاة  إن  لنوه وتناازاة  إن  سنيطا  فيما ا ت)تفب  ا = يرول

مول كبريةا  اإلنسةان ن) وخ  ) ر  ار كالح وا   إ  ك ر ائلأ.  نل ت)ن  منوف ا )سنا   أكينل الن و . والحن  أ  
فني ت متنل فمن  هنو لر نب من  النرب تان  ت )نل مفتوحنة  نرم الح نائ  كمنا هنيا  نرم النرب = إرتةدادو عةن الةرب

ف  رك ح ارتل فال  تك را وم    تإ  ت  الرب ت)غي  ت ) ل فال  رم في ال ) ا سوم )فسل ف تك ر. ومنا الن ي  فنع 
ا )سننا  ل  تإنن  تنن  اك؟ هننو أ  تكننو  ل )سننا  ارا ه أخننرم غ ننر ارا ه اكا وهنن ا ك ر ننار فيننل ارا تنني أفةننل منن  

ورسةخت فيةةه أي أول الخط نة. ومنن  سن ط فني هن   الخط نة   الكبريةا  مول الخرةاارا ه اكا هنل فيمني أفةنل= 
أ. واك 23:21وه ا ما ح ا مع الر طا . "ل ل الكسر الك ر نار ول نل السن وط ترنامب النروح" نأم= فا  مرجاسا  

اك   مر = منزل الرب ب صحابها نوازل مريبة ودمراس عن مخراسم  مح تل  ةرب هةالر ل تةإوا فال  ييكوا= 
أ هنني منننا لالتنننل الإننن رار منننر م 21 أمنننل فننني ا ننالحلا و تنننرك مننن  ف نننل أمننل ل ) نننيح حالنننل. وآ نننة نو م ننف مننن  ال

لنن  تفيننم مننيالة تنن  الك)إننا)    النن    خيإيننم الننرب منن  األرض وأتطاهننا = طلةة  الةةرب مصةةول األمةةسأ. 31:2نلننو
ومةةةةر  ئيم لرننننإ ل. ولكنننن  المإ)ننننن األرننننمل هننننو أ  اك خيننننع الرنننن اط   وأسنننن طيم وطننننر هم منننن  السننننمار لك ر ننننا

من  ال رنر  الودعةا لن اي  سةكرين. نقة  الةرب عروشةهس م  ال رر. وأ ةناة  سنمن الرن اط   = المتوابعين
= لةس تخلة  الكبريةا  مة  النةا  . ن ا ل ميالة وأرورأ  س ب ك ر نائيمطلب الرب بلدان األمس   أ.23:1نرااع كو

 فا )سا  مخيو  تين  وره اك في الو اتة وا تةاع.
 

مي نسل اةو الكةريس نسةل اإلنسةان مي نسةل اةو الكةريس المتقةون للةرب مي نسةل اةو  23" -(:28-23)اآليات 
فيما بين االخوة يكةون ر يسةهس مكرمةا اكةذا فةي  24 .الل يس نسل اإلنسان مي نسل او الل يس المتعدون للوصايا

مةن الحة  من يهةان الفقيةر لةي   26 .الغني والمجيد والفقيةر فخةراس مخافةة الةرب 25 .عيني الرب الذين يتقونه
العاةيس والقابةي والمقتةدر يكرمةون ولةي  محةد مةنهس اعاةس  27 .العاطل وال من الك   من يكةرس الرجةل الخةار 

 "العبد الحكيس يخدمه األحرار والرجل العاطل ال يتذمر. 28 .ممن يتقي الرب



(اإلصحاح العاشر)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
34 

 ت نني الننرب فنني ح اتننل. والإكنن . اك خينن  ا )سننا  تيننن  ننورتل كر منناة أي  سننتح  الكرامننة و  ننل كنن لك لننو  ننل 
مكننرم  ا والفننر  أ  الننرئ    عينةةي الةةرب الةةذين يتقونةةههكنن ا  كننو  فني فيمةةا بةةين اإلخةةوة يكةةون ر يسةةهس مكرمةةا  

 كرمل اخوتل م ه ح اتلا أما اك ف كنرم من   ت  نل  مان  أ ن ي. لن لك ففخنر ا )سنا  أ ناة كنا  غ) ناة أو ف  نراة هنو أ  
)فسل  كرمل. وك ج  كرم ال)ا  رال خاطئا اك ال    يل  ل  رفةل.  ل أ  أت م   خاج الربا والس ب أ  اك

= والرجةل العاطةل ال يتةذمر مةن ذلة فناك رفإنل. = العبد الحكيس يخدمه األحةرار راة لي)ا  هي لم   ت ي الرب. 
 فاك هو ال ي أتطن لل ه   الكرامة فيل )إترض.

 
فةان الةذي يشةتغل  31 .تغال باألعمةال وال تنةتفف فةي وطةت اإلعسةارال تعتل عةن االشة 29" -(:34-29اآليات )

يا بني مجد نفسة  بالوداعةة ومعةر لهةا مةن  31 .بكل عمل خير ممن يتمشى مو ينتفف واو في فاطة إلى الخبز
الفقير يكرس ألجل عمله 33 .من خر  إلى نفسه فمن يزكيه ومن يكرس الذي يهين حياته 32 .الكرامة ما تستح 

 "من اكرس م  الفقر فكيف م  الغنى ومن ماين م  الغنى فكيف م  الفقر. 34 .يكرس ألجل مناووالغني 
ال تترفع ت  أي تمل لتأكل خ زاة. = ال تعتل عن اإلنشغال باألعمال هي حا تين الإمل فال  اوع ا )سا .

ب وهو ال  ميك ر ئاة ا تسار أي الإوز والف ر. فم   )تف= فك تنتفف في وطت اإلعساروا  ا امت)إف واإف 
في فاطة  واوخيٌر ممن ينتفف وال  تك ر تين )وت ة الإملأ ) فالذي يشغل بكل عملس كو  ةحكة لي)ا . 

واعر لها الو  ع  ح ل ال)ا  وه ا  كو  لل ما اة. = مجد نفس  بالوداعةأ. 21-1:5ت 1ن إلى الخبزاحت اجأ )
 أ   سيك ا )سا   ال ت ب فال  ي )ل أح  "ال  ستي  أح   ل    أ   )تفب ا )سا ا  ل= من الكرامة ما تستح 

أ. ل لك  كمل أ  م   خطئ  ي   ح اتل وال  كرمل أح . ول   كو  21:9تي2 ح ايتك  ل ك  ل وه ليمةم)  " ن
م ه)اك ف  راة لك  ألال أتمالل الإ  مة  كرمو)لا أما الغ)ي ف كرمو)ل ألال غ)ا . فكم وكم لو كا  ف  راة وأكرمو  ي

.من اكرس م  الفقر فكيف م  الغنى=  اغت)ن و ل محاف اة تين ت وا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 
ال تمدح الرجل لجماله وال تةذس  2 .حكمة الوبي  ترف  رمسه وتجلسه في جماعة العاما  1" -(:6-1اآليات )

ال تفتخر بتردي ال ياب وال تترف  في يوس  4 .غير في الريور وجناو را  كل حكوةالنحل ص 3 .اإلنسان لمنارو
ك يرون من المتسلرين جلسوا على التراب والخامةل 5 .الكرامة فان معمال الرب عجيبة ومفعاله خفية عن البشر

 ".خرينك يرون من المقتدرين لحقهس اشد الهوان والمكرمون سلموا إلى ميدي اآل 6 .الذكر لب  التا 
الميننم  ا . ال يةةابنارتنن ارأ ال تفتخةةر بتةةردي الحكمننة هنني التنني ترفننع رننأ  ا )سننا  ولنن   امالننل وم) ننر  وي ا ننل= 

الاوهر ول   الركل ناختار اك  او  ليمميكة وهو أ غر اخوتلأ. والمس ح افت م الإالم وتما  "ول   لل م) ر 
أحيننن = رم  كةةل حةكوةمنا تا) ننل م)نلا = جنةاوسننل= أ. فال)حينة ال ننغ ره ت ن)ع أحينن ت5ا1:35ف)رنتي ل" ناش

 حالوه. 
ال  رك نك الغنرور ا ا كرمنك أحن  وتسنإن لمز ن  من  الكرامنة فتكنرم )فسنكا  نل  ع اك = ال تترف  فةي يةوس الكرامةة

خامةل الةذكر اك  إمل في الخفنار و كنرم ت  ن   المسنتح   . فناك  رفنع ال سنطار= = معمال الرب عجيبة كرمك= 
 .المتسلرينو خفض 

 
ال تجةاوب طبةل من تسةم  وال تعتةر  حةديث  8 .ال تذس طبل من تفحةم تفهةس موال  ةس وبةف 7" -(:9-7اآليات )

 ".ال تجادل في ممر ال يعني  وال تجل  للقبا  م  الخراة 9 .محد طبل تمامه
وال كنل منا  حن ط  ناألمر. في  تكو  لا راة تينن فينم  فيما ال يعني ال تتسرع في الحكم وال في الح  ا وال تت اخل 

= وال تعتةر  حةديث محةدفسن كو  حكمينم ميتو ناة و ارو)نك النن )فن  م ا ن هم. = تجل  للقبةا  مة  الخرة ة
 حتن تسمع األمر  الكامل ف كو  حكمك  ائ اةا وم اطإة ال)ا  ت ب. 

س من تتبعتها لةس يا بني ال تتشامل ب عمال ك يرة فان  من مك رت منها لس تخل من مك 11" -(:31-11اآليات )
ورب إنسةان بليةد فاطةد  12 .رب إنسةان ينصةب ويتعةب ويجةد وال يةزداد إال فاطةة 11 .تحشها وان سبقتها لةس تةن 

ناةةرت إليةةه عينةةا الةةرب بةةالخير فنعشةةه مةةن بةةعته ورفةة  رمسةةه فتعجةةب منةةه  13 .المةةدد طليةةل القةةوة ك يةةر الفقةةر
الحكمةة والعلةس ومعرفةة الشةريعة مةن 15 .مةن عنةد الةربالخير والشر الحياة والمةوت الفقةر والغنةى  14 .ك يرون

البةكل والالمةة خلقةا مة  الخرةاة والةذين يرتةاحون  16 .عند الرب المحبة ورر  األعمال الصةالحة مةن عنةدو
رب منةي اسةتغنى  18 .عريةة الةرب تةدوس لألتقيةا  ومربةاته تفةوز إلةى األبةد 17 .إلى الشر في الشر يشةيخون

نما مساكه وال واوال يعلس  21 .من يقول طد بلغت الراحة ومنا اآلن مكل من خيراتي 19 .حاه من مجرته بااتمامه وال
ال  22 .مطةس علةى عهةد  و ةابر عليةه وشةف فةي عملة  21 .كس يمبي من الزمان حتى يتةر  ذلة  لغيةرو ويمةوت

فةي  فانةه اةين فةي عينةي الةرب من يغنةي المسةكين 23 .تعجب من معمال الخراة آمن بالرب واب  علةى جهةد 
ال تقل مي حاجة لي ومي خيةر  25 .بركة الرب في مجرة التقي واو في لحاة يجعل بركته مزارة 24 .الحال بغتة
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من البوو  تنسى فةي يةوس الةنعس والةنعس  27 .ال تقل لي ما يكفيني فلس متعنى منذ اآلن 26 .يحصل لي منذ اآلن
شةر سةاعة  29 .نسةان بحسةب ررطةه يةوس المةوتفانه اين عند الرب من يجازي اإل 28 .ال تذكر في يوس البوو 

 "ال تغبر محدا طبل موته من الرجل يعرف ببنيه. 31 .ينسي اللذات وفي وفاة اإلنسان انكشاف معماله
ف نةة  إن مك ةةرت الترك نز فنني تمننل مننا أفةننل منن  أ   رننغل ا )سننا  )فسننل  أتمننال ت  نن ه  فرننل فنني أ   )ازهننا= 

ميمنا حاولنف أ  ت)ازهنا فيكيرتينا ستفرنل= = إن تتبعتهةا  لنم ت)ازهنا. سن يومك ال)نا  ا= منها ال تخل من مكس
ْشةةها أ )انن  أ  29-22"وال ت)اننو  نناليرب" فنني ترامننة أخننرم. وفنني ن= ومن سةةبقتها لةةس تةةن ال تنن ركيا. = لةةس َتح 
 .. الحكمةةة والعلةةسي والف ننر منن  ت)نن  الننربا وال  تولننج تيننن كيننره الإمننل. فالكننل منن  ت)نن  الننرب.  ننل َ)ننالننرز ا الغِ 

أ الكنل منن  ت)نن  الننرب. و التنالي فا تكننال تيننن الننرب هنو الغ)ننن )فسننل. ولمننا ا الت ناهي  ننالغ)ن فيننو منن  ت)نن  23ن
الرب. وأهم ما  إط ل الرب السالم والرةن والفنرح الن اخيي واألهنم الح ناه األ   نة. في إمنل ا )سنا   ا  نة و فينم 

البةكل والالمةة خلقةا ه اات  وا لينم الةنالل وال يمنة= أ  رزلل م  ت)  اك. اك خي  الفرح وال)ور ولك  الخطا
 اك لم  خي  الةالل وال يمةا ولك  خي ا ه)ا  مإ)ن أ)يما   را أو ُوِا ا مع الخطاه. م  الخراة

 )سنا  أ   ح نا فنن ا  مح ة وت م واو  مح ة  إ)نن فرنل فاك خي  )ور وت م واو  ال)ور  إ)ن  يمة. واك خي
و كنو  المإ)نن أ  اك خين   نر و)نور وفرنل ا )سنا  فن  كراه ةا لكن  اك لنم  خين  كراه نة.  ح ا  و ارمح ةا 

اك خي  حب وطاتة فن لا    وها  نل  أ   ح ا فن  ر و)ور  إ)ن أ  خط ة الةالل وال يمة ُوِاَ ف فن الإالم.
 ا وفرل لا    فن ا حتفا   يما فحس  أخ ل وكرهل ف تيل .

 نن)ع الخ ننر هننو الرننر لنن لك ُوِاننَ  الرننر مننع فرننل  وفرننل ا )سننا  فنننا هننو َحسنن  وخ ننر  اك خينن  كننل رننئ فننإ ا
ومنن  ال   نن م تو ننة ت)غينن  ت )ننا  و طفننئ الننروح ال نن    اخيننل ف رتنناح ليرننر وف ننل  رنن ب  ا )سننا  فننن  نن)ع الخ ننر.

رب أ. 21ولأل نن  نأ أمننا األت  ننار فإطا ننا اك الحيننوه تنن وم ليننما ورةننا  تينن يم  سننتمر حتننن )يا ننة ح نناتيم  ننل 21ن
من  تمينل ولن    ركنة من  النربا فين ا سن كو  كنل ح نل. المنال الن ي ك)نز  هنو ح نل = منى إسةتغني ب اتمامةه

أ هي )ف  ما لالل الس   المس ح تن  الغ)نن الغ ني الن ي لنال 12ا  25 غ ر رةن اك وال ح اه أ   ة. وار اف ن
 لل الرب "في ه   الي ية تةخ  )فسك.." 

ميمنا زا ف أمنواليم. = ال تعجةب مةن معمةال الخرة ةحاف  تين ت نواك الإمنر كينل. = على عهد مطس أ 12وفي ن
بة  علةى جهةد وأ)نل هنو الن ي   وتنك و رتناك = آمن بالرب ال تتولنج تن  الإمنل. واك لنا ر أ   غ) نك فني = وال
م فتخسنر أ ن  تك. واك ولمنا ا ال  فإنل؟ أل)نل ر منا لنو زا ف أموالنك تتنرك اك وت)رنغل  مين اف الإنال. بغتةلح نة= 

فلةةس لنني مننا  كف )نني  ...وال تتكاسننل تنن  الإمننل وت ننول .واةةو فةةي لحاةةة يجعةةل بركتةةه مزاةةرة إطنني و  ننارك الت نني 
الف نر وال نة   )سنن ا )سنا  = يوس البةوو أتا)ي التإب في الإمل. ف   تفت ر الن المال  غتة وفي  مَ يِ فَ = متعنى

ل   إز ل الن)إم السنا  ة ولن   رن إل األ نام السنا  ة. وال تغتنر  أموالنك فتتنرك أ ام ال)إمة وال  رإر االم  ال ة ا أي 
اك لائالة ل يم ما  كف )ي فال أحتاج ك وال ل ركناف اكا وأل)إنم  مين اف الإنالم  إ ن اة تن  الت نوم التني ال حاانة لني 

ن ا )سنا  وهنو منازال فني  نل لن   نأتي تين. إنسةان بحسةب ررطةه وم  اازي الرب كل ، يوس الموتال يا. وت كر 
ومنا أ نإ يا سناتةا سناتة الوفناه ا  لنم  كن  اك . وشر ساعة ينسى اللةذاتح اتل ررور مةلمة ميل األمراض. 
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راة اة ت  ا )سا . ساتة الوفاه امما  أتي المالئكة  حميوا )ف  الم)ت ل نميل الف  نر لإنازرأ. أو  نأتي الرن طا ا 
رئ" وم   كو  ليرن طا  ف نل رنئا أي ل نل من   ول   لل فيَّ  آفٍ  ه ا الإالم ال ي لال ت)ل الس   المس ح "رئ  

   الر طا  خطا اا  أتي الر طا  ل أخ   الن الاحن ما ومن   نل يا تناة فني المسن حا  ح نا فني ت نوما  سنتط ع أ  
 ه منن  ها فإنناأ. وهنن ا  تةننح سنناتة الوفننا52:29ولنن   لننل فننيم رننئ" ن ننو آفٍ   ننول مننع المسنن ح "رئنن   هنن ا الإننالم 

ومنن  تانن  الفننزع تيننن وايننل ف نن  رأم الرنن طا ا وفنني هنن   اليح ننة هننل  تنن كر  المالئكننةا مم تسننماة فيننو رأتانن   
. لذل  ال تغبر محةدا  طبةل موتةهلا ره أ  تإز نل.  تكو  ه   الي افهل و  ينسى اللذات ل الخاطئ الي اف السا  ة؟ 

 = فالحك م  ر ن اوال   حس)ا . يعرف ببنيه. وفي ترامة أخرم "ُ إرج ت)  موتل" إن الرجل ي عرف ببنيه
 

كصفة الحجل الصياد فةي  32 .ال تدخل كل إنسان إلى بيت  فان مكايد الغشاش ك يرة 31" -(:36-31اآليات )
فانه يكمن محةوال الخيةر إلةى الشةر ويصةس المختةارين  33 .القفم صفة طلب المتكبر واو كراصد يرطب السقور

محةذر مةن الخبيةث الةذي يختةرع  35 .حةدة يك ةر الحرية  والرجةل الخةار  يكمةن للةدسمن شةرارة وا 34 .بالنقا م
ادخةل األجنبةي إلةى بيتة  فيقلةب محوالة  بالمشةامب ويرةرد  عةن  36 .المساوئ ل ك يجلب علي  عارا إلى األبد

 "خاصت .
تإيم امرأتك أو  )اتك.. تإي ماة  أ ح )ما لال "ال ُ إي م تي ك تإي ماة س ئاة" أي ال2:5ه ا غال اة ما ت)ا  الحك م في ن

و ر ل ه ا . ف ن مكايد الغشاش ك يرةس ئاة  أ  ت خل   تك رااالة غر ارا  كو)وا س  اة في مراكل لك مإي = 
وهو طائر  امع ال  ض م  أتراش الط ور األخرما وهي ط ور ليا  وف  راخ = بالحجلالغر ب الغراش 

هي ت  طر    راخيا تا ب = الحجل الصيادا ب  )ف م   )اتك. ر   . وه ا الغراش  كيماتل الي )ة ل   
ط وراة كي ره. ل لك  ح سيا ال  ا و  و إتم و  تين  راخيا في ا ب ط ور أخرم   طا و)يا. وأ ةاة هي 

ت طا    ض الط ور األخرم وتخطفلا وه ا ما  فإيل الغراش الغر ب. وه)اك مركية أخرم ليغر ب الغراش أ)ل 
إلى الشر ويصس ناستةافتلأ  يكمن محوال  الخيرفإ)ل  كراصد يرطب السقورأهل ال  ف=  ت    أخطار 

 تكيم كالماة س ئاة تين أهل ال  ف. والكالم ال ي  )رر  ل   س ب حر  اة م مراة سمإة تائية = المختارين بالنقا م
. تس ب في أ  تترك م)زلك وتائيتك= يررد  عن خاصت  ل ل  
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احسن إلى التقي فتنال جةزا   2 .إذا محسنت فاعلس إلى من تحسن فيكون معروف  مربيا 1" -(:7-1اآليات )
ال خيةر لمةن يوااةب علةى الشةر وال يتصةد  الن العلةي يمقةت الخرةاة  3 .من لس يكن من عندو فمن عند العلةي

 .معر التقي وال تمد الخار  فانه سينتقس من المنافقين والخراة لكنةه يحفاهةس ليةوس االنتقةاس 4 .ويرحس التا بين
احسن إلى المتواب  وال تعر المناف  امن  خبز  وال تعره له ل ك يتقةوم  6 .معر الصالر وال توا  الخار  5

يمقةت الخرةاة ويكةاف   فتصادف من الشر مبعاف كل ما كنت تصن  إليه من المعةروف من العلةي 7 .به علي 
 ".المنافقين باالنتقاس

المطيوب الحكمة في توز ع ال  لاف. في)إطيا لمن  )ين  فني أ)ينم  حتااو)ينا و )ف و)ينا فني أوانل سني مةا وا   لنم 
 -)إرج م   ستح  ال  لةا في)إطيا ليك) سة فيي ت ل  في الإطا اا تإط يا ليمستح :

 ه ا الإمل. في)اك ف رار رحا     اروا أ حاب يرواف م  .1
 ه)اك م   خ ع ال)ا  و  تن الف ر. .2
تإطنني الك) سننة تطا ننا  فاألفةننل أ  ه)نناك منن   أخنن  ال نن لاف ل  ننرفيا تيننن المخنن راف. نه)ننا .3

 ت ) ة كالطإام ول   ) و اةأ.
 أي ال  إمل أتمال  ر.= وال يتصد ال تإط   لاف لألررار. = ال خير لمن يوااب على الشر
أي ال تسات  الخاطئ ففي ه   الحالة س ) يب ه ا الرر ر  ما ح ل تي ل م  = ر معِر الصالر وال توا  الخا
 .ل ك يتقوم به علي مال ة  م  أتطا  المال= 

 
فةي سةرا  الرجةل معةداوو  9 .ال يعةرف الصةدي  فةي السةرا  وال يخفةى العةدو فةي البةرا  8" -(:14-8اآليات )

وان كةان  11 .بعةدو  مبةدا فةان خب ةه كصةدم النحةا ال ت ة   11 .محزونون وفي برا ه الصدي  ميبا ينصرف
متوابعا يمشي مررطا فتنبه لنفس  وتحرز منه فان  تكون معه كمن جك مرآة وسةتعلس من نقا اةا مةن الصةدم 

ال تجعله طريبا من  ل ك يقلب  ويقيس في مكان  ال تجلسه عن يمين  ل ك يرم  في كرسةي  ومخيةرا  12 .ال يدوس
مةن يةرحس راطيةا طةد لدمتةه الحيةة مو يشةف  علةى الةذين يةدنون مةن الوحةوش  13 .بة طواليتفهس ككمي وتنخ  

 " .انه يلبث مع  ساعة وان ملت ال ي بت 14 .اكذا الذي يساير الرجل الخار  يمتز  بخراياو
أ= ال     ُ إرج ولف الر ها   ج  اا)ب     ل. أما الإ و    ر لك     اة ولف السنإة ل سنتف   من  3آ ة ن

فكنل ال)نا  أ ن لار وأتن ار  يتفنو  حولنلا فنال  سنتط ع الغ)ني أ   م نز = ال ي عةرف الصةدي  فةي السةرا موالك. أ
فةك ال     م  الإ و نكما ح ا مع ا    الةالأ ولك  ولف الةرار   هب األت ار وال    ي سوم األ  لار 

) نرج ت)نل الكنل حتنن أ ن لائل= وفني ةنرائل  . معةداوو محزونةونوم  الح ن  ففني سنرار الرانل . يخفي العدو
الإن و  أ  رن ل22الرن ه. وفني نلكن  ه)ناك األ ن لار الح    ن   وهنةالر   ينرو  ولنف .. الصدي  ميبةا  ينصةرف
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نكا)ف لوح م  ال)حا  م  ول في تيك األ امأ  إيوها ال  أا فال تستط ع أ  تم ز م)يا رئا ال تستط ع  بمرآة
اةنع وسنار مطرلناةا كن  حن راة م)نلا وحناول أ  تفينم.. حناول أ  تاينو أ  تم ز خ يل ة كا حتن وا   ا متن التو 

سةةتعلس من نقا اةةا مةةن المننرآه لتإننرج ) تننل تااهننك. ولنن  تتايننن المننرآه وتفيننما ولك)ننل  إنناو  خ يننل و إننو  ال نن أ= 
 الصدم ال يدوس.

= جلسةه عةن يمينة ال تأ 21يطة الر   ه مع م  ال تإنرفيم مإرفنة ا ن ه لن  تنة ي لمرناكل كي نره نآ نةتموماة الخُ 
 ال م   هو ال وها ا اة ال تكرج لل كل أسرارك.

الح ة رمز   ي  ا والرالي ال ي ل غتل الح ةا هو الخاطئ ال ي سرم ف ل = لدمته الحيةنحاو اةأ من يرحس راطيا  
خط ننة كننل ا)سنا  هننو لننا ر أ   تغينب تيننن ال هكنن ا ا تيننن م اومننة اليإنا   سنم الخط ننة. هنو كننا  رال نناة أي لنا را 

ل نننك ارنننت اليا وأ)نننف تسنننو  تي ينننا" نتنننك أ. ولكننن   سننن وط الرالننني أو الحننناوي مننن  1:9"ت)ننن  ال ننناب خط نننة را ةنننة وا 
 ستط ع أ   رحمل أي  )    م  سم الح ة ال ي سرم في اس  . والمإ)ن أ)ك ل  تستط ع أ  ت)   الخاطئ ال ي 

)ك رح م تر   أ  تخي ل من  خط تنل. وا  ا سرم سم الخط ة ف ل. فاألفةل أ  تتركل وتيرب لح اتكا وال ت تن أ
لتر ف م  الوحوش فسنتأكيك الوحنوش. ا  من   إارنر الح ناف والوحنوش  يدنون من الوحوشأرف ف تين م   وا 

ن ملةت ال ي بةت كتسب أ ةاة ط اتيم فإهرب م)ل لئال  فترسك فتموف.  هن ا الخناطئ = إنه يلبث معة  سةاعة وال
 ل  تا  .   ل     اة لك   ير   التلا وا   س طف

 
العةدو  16 .العةدو ياهةر حةكوة مةن شةفتيه وفةي طلبةه ية تمر من يسةقر  فةي الحفةرة 15 " -(:19-15اآليات )

وفيما يوام  انه  18 .من صادف  شر وجدته انا  طد سبق  17 .تدم  عيناو وان صادف فرصة يشب  من الدس
 "ة ويغير وجهه.يهز رمسه ويصف  بيديه ويهم  ب شيا  ك ير  19 .معين ل  يعقل رجل 

)رم الإ و  تخين ت  م  كا      ل و رمف ف لا  إ  أ  أس طلا و إ  أ  خ تل  كالمل   افار ه   في
ن صادف فرصةو  تن التإاطج مإك= . ياهر حكوة من شفتيهالحيو=   س ط ا )سا  ف ييك=  تدم  عيناو وال

يهز  إرلل رايك. = يعقل رجل أ 99:3ر" ن ول لك ل ل ت  ا ي   "كا  لتاالة لي)ا  م)  ال  . يشب  من الدس
فرحاة ورماتة في س وطك ل    ار هةالر كالر اط  ا  فرحو   س وط ارخر   في الخط ة = ويصف  بيديه رمسه
.أ51:2نرو



(اإلصحاح الثلث العاشر)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
40 

 عودة للجدول اإلصحاح ال الث عشر

 
ال ترف   قك يفةو  راطتة  وال تقةارن  2 .طارن المتكبر مشبههمن لم  القير توسف ومن  1" -(:4-1اآليات )

الغنةةي يالةةس  4 .كيةةف يقةةرن بةةين طةةدر الخةةزف والمرجةةل منهةةا إذا صةةدمت تنكسةةر 3 .مةةن اةةو مطةةوم وممنةةى منةة 
 ".ويصخب والفقير يالس ويتبرع

منن   إنن ش = ومةةن طةةارن المتكبةةر مشةةبهه. توسةةفنال طننرا أ  مةةن لمةة  القيةةرتنن  تاللنناف الف  ننر مننع األغ) ننار. 
-1أ. وفني ار ناف ن2وسط الخطاه سر إاة ما س تر ل  يما ل لك لم  ك   او   اي  في ماي  المسنتيزئ   نمنز

أ )  حة ليف  ر والةإ ج أ  ال  حاول أ   إ ش وسط األغ) ار واأللو ار  )ناة م)نل أ  هن ا سن رفع من  رنأ)لا 9
نغال ننة ح  نن أ لو نناة ال  )كسننر. ومننع أي  لالمرجةةوسنن  ل  إذا صةةدمت تنكسةةرةننإ فاة هرنناة  إنةةا  الخةةزففسنن  ل 
ومع ه ا  تةرع حتن  إفنوا ال)نا  ت)نل فينم  والفقير ي ْاَلسو رتكي.  َيصَخبْ الف  ر ومع ه ا  فالغنى َيْاِلسْ مركية 

لطإناة سنن ااميو  الغ)نني ال ننوي. لنن   )تفننع الف  ننر النن ي  إنن ش وسننط األغ) ننار االم أ)ننل س رننا ييم فنني ك ر ننائيم و ننال 
 ا س إ ش مكروهاة  يزأ ال)ا   ل.م رر و ي 

 
من كان ل  مةال عاشةر  واسةتنفد مالة   6 .من كنت نافعا استغل  وان كنت عقيما خذل  5" -(:11-5اآليات )

وطدس لة  مةن  8 .من كانت له ب  حاجة مر  وتبسس إلي  ووعد  وكلم  بالخير وطال ما حاجت  7 .واوال يتعب
مرتين مو  كث ومخيرا يستهزئ بة  ويةرا  بعةد ذلة  فيخةذل  ويةنغ   األرعمة ما يخجل  حتى يستنفد مال  في

ال تكةن ذلةيك فةي حكمتة  لة ك  11 .محذر من تغتر وتتذلل فةي جهالتة  11 .اخش  هلل وانتار يدو 9 .رمسه علي 
 "يستدرج  الذل إلى الجهالة.

إن كنةةت رنن ئاة سننوم أ   سننتغيل=  مننازال الحكنن م  ) ننل الف  ننر أ  ال  تإننا ش مننع الغ)نننا فننالغ)ن لنن   ر نن  منن  الف  ننر
ن والإك  فإ  كا  الف  نر  نال م)فإنة فنال حاانة ليغ)نن  ين ا الف  نرا فينو سن ترفع تن  مإارنرتل=  نافعا  إستغل  وال
أي رفنض مإارنرتك. وا  ا تارنرف الغ)ني أ ينا الف  نر فسنتإ ش تينن مسنتوا   خةذل  ال فائ ه ليغ)ننأ ) كنت عقيما  

أي يروتنل  ال نة كمنا هني. وهنو لن    تسنم فني واينك االم لنو =   واةو ال يتعةبإسةتنفد مالةف )تيي مالك  سرتة= 
و نن الة منن  أ  تتننو   . يسةةتهزئ بةة كننا  لننل حااننة ت)نن ك وح )مننا ت)تينني هنن   الحااننة لنن   إننو   رتنناح لمإارننرتك= 

خش  هلللألغ) ار ل رفإوكا ا هب  نتار يةدوفيو ال ي   اركك و رفإك= ، وال حة . ن ركاتنل التني ترفإنكأ وال ذر من وال
ه)نناك منن    نن   أموالننل تيننن والئننم . تتةةذلل فةةي جهالتةة تإارننر األغ) ننار فنني غننرور ل رفإننوك وتةننطر أ  = تغتةةر

لألغ) ار لإيل  ستف   م)يما والحكن م   نول لن  تسنتف   فينم ال  ر ن و)كا  نل  ر ن و  أي م نيحة  سنتف  و)يا م)نك. 
ال لنك أ ن لار فني السنمارا واك  إوةنك فترتفنع. لن لك فيت ن   أموالنك تينن الف نرار كمنا تمنل وك نل ال ينم ف كنو  

ه)نناك منن   ت ننور أ)يننا حكمننة أ   إنن ش ميت نن اة  األغ) ننار أو األلو ننار حتننن لننو تنناش = تكةةن ذلةةيك  فةةي حكمتةة 
أي ت)فننن  أموالنننك  نننال م نننرر لتسنننا ر هنننةالر = يسةةةتدرج  إلةةةى الجهالةةةة لننن الة وسنننطيم لكننن  الحكننن م   نننول أ  هننن ا 
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 إنن  لننك فائنن ه. أمننا الحكمننة هنني فنني أ  تيت نن   نناك و ال سننطار  يننم ُ ي ننو   ننك ا ا لننم حتننن تفت ننر ا و لننكاألغ) ننار
 ال    تخ م الرب ا  تخ ميم. ه   هي حكمة وك ل ال يم.

 
ال تقةتحس لة ك ترةرد وال تقةف  13 .إذا دعا  مقتةدر فتةوار فبةذل  يزيةد فةي دعوتةه لة  12" -(:18-12اآليات )

محاد ته وال ت   بككمةه الك يةر فانةه بك ةرة مخاربتةه يختبةر  وبتبسةمه إلية   ال تقدس على 14 .بعيدا ل ك تنسى
احتةرز وتنبةه جةدا فانة  علةى  16 .انه بك رحمة ال ينجز مةا وعةد وال يمسة  عةن اإلسةا ة والقيةود 15 .يفحص 

 "في حيات  كلها محبب الرب وادعه لخكص . 18 .وان سمعت بهذو في منام  فتيقا 17 .شفى السقور
 ننوره تكسنن ةا فمنا ا  فإننل الف  ننر ال سن ط حنن    نن تو  الغ)ني ال ننويا هننل  ن هب أو  ننرفض النن هابا   سنناطة ه)نا 

تإي م الس   المس ح ل)ا )ح  ال سطار هو أ  ) هبا لك  تي )ا أ  )اي  في المتك ف األخ رها أ  )سيك  تواةع 
رامننة أخننرم "ال ت نن م تيننن محا يتننل فنني ت= ال تقةةدس علةةى محاد تةةهفيننم أ))ننا )حنن  لسنن)ا تيننن مسننتوم األغ) ننار. )و 

. ويزيةد فةي دعوتةه لة وه ا  اإل ال نوي  رتناح ال نك= = دعا  مقتدر فتواركال)  لي) ". وه ا مإ)ن لولل ه)ا ا ا 
. ا اة ت رةرد ال تقةتحس لة كولك  ه)اك م      فني هن ا المكنا  أ)نل كال)ن  لي)ن  منع ال نوما و) ن حة الحكن م لين ا= 

الم فأ)ننف تحت ننر  توتننل ف تااهيننك  إنن   لننك= هننل األفةننل أ  ال أ هننب؟  ال   ننول الا فننإ ا  تنناك ال ننوم فإ هننب وا 
ال ت ةة  بككمةةه الك يةةر.. هنن   هنني حكمننة المتكنن ف األخ ننره. . لةة ك تنسةةىنال تمت)ننع تنن  الحةننورأ  تقةةف بعيةةدا  

و  تإرج ال ت   أ يا الةإ ج الف  ر أ)ل ح    كيمك ال وي أ)ك  رف تين مستوا ا  ل ه= يختبر .. يفحص 
تين  إض األخ ار  يت طيا م)ك. ل   مإ)ن ه ا الرإور   غر ال)ف ا  ل السيوك  حكمة فال     الف  ر فني 

 إنةة  علةةى شةةفيمحةننر األغ) ننار أ)ننل مننيييم فيننم سنن طر و)ل و يننزأو   ننل. و  ننول الحكنن م لمنن   ت ننرج هكنن ا= 
ن سةةةمعت بهةةةذو فةةةي منامةةة  فتةةةيقانلر نننب اننن اةأ  م ال   نننة  أ)نننك و نننيف ل رانننة ال  اتننني ألحنننال= السةةةقور. وال

فةي حياتة  كلهةا األغ) ار. لك  الغ)ن وال وي  ال ح و  وهو اك ال  خانل م)نك وال  حت نرك ميمنا ك)نف ف  نراة. ا اة 
 . محبب الرب ومدعه لخكص 

 
كةةل ذي جسةةد يصةةاحب نوعةةه  21 .كةةل حيةةوان يحةةب نايةةرو وكةةل إنسةةان يحةةب طريبةةه 19" -(:24-19اآليةةات )

مي سةكس بةين البةب  والكلةب  22 .ميقارن الذ ب الحمل كةذل  شةان الخةار  مة  التقةي 21 .ايرووالرجل يكزس ن
التواب   24 .الفرا  في البرية صيد األسود وكذل  الفقرا  اس مراعي األمنيا  23 .ومي سكس بين الغني والفقير

 "رج  عند المتكبر واكذا الفقير رج  عند الغني.
ال  فنرح و تك نر و غتنر ا ا وان  فر نة لمإارنره األغ) نار واأللو نارا فينم ال   نالو   ه ا توا ل ليف  ر الةنإ ج أ 

أي كل الخي  ة تم ل أ  تإارر م  هم = كل حيوان يحب نايرو   التلا أل)يم  فةيو  مإارره م  هم ميييم= 
الط نور تينن أرنكاليا ميييا. و ن)ف  المفينوم فالخطناه ال  ح نو  أ   إارنروا األت  نار فينم ال  فةنيو  أحنا  ييم. "

ت نننع". و ننن)ف  المفينننوم فإينننن أوال  اك األت  نننار أال  إارنننروا الخطننناه ف )اننن  وا لخطا ننناهما وال  ا نننة سنننتكو  أ)ينننم 
الفننرا أي حمننار الننوحش. وهنن ا  رنن ر ل )سننا  الف  ننر = الفةةرا  حنناولو  أ   تكيمننوا مننيييم ل كو)ننوا م  ننول   منن)يم. 

 .    األسودالةإ ج  اا)ب األلو ار 
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 أ فننالمتك ر ال  فينننم أ   تواةنننع ا)سننا ا وهكننن ا الغ)ننني ال  فةنننل . عنةةةد المتكبةةةرنفةنن حةأ =  التوابةةة  رجةةة 
  ت ا   مع ف  ر.

 
يةةزل  26 .الغنةةي إذا تزعةةزع ي بتةةه مصةةدطاوو والمتوابةة  إذا سةةقر ف صةةدطاوو يرردونةةه 25" -(:29-25اآليةةات )

المتوابة  فيوبخونةه ينرة  بعقةل فةك يجعلةون لككمةه  يةزل 27 .الغني فيعينه ك يرون يتكلس بالمنكرات فيبر ونه
يةتكلس الفقيةر فيقولةون مةن اةذا وان  29 .يتكلس الغني فينصت الجمي  ويرفعون مقالته إلى السحاب 28 .موبعا

 "ع ر يصرعونه.
ليف  ر  ه)ا )رم والع )إ رل في تالم مميور  الر ار. فالماامية لألغ) ار واأللو ار ميما أخطأواا والإك  فأي خطأ

 الةإ ج  اإييم  طر و)ل و يزأو   لا  ل ه ا حتن لو لال ال واب. 
 

طلةب اإلنسةان  31 .الغنةى يحسةن بمةن ال خري ةة لةه والفقةر مسةتقبر فةي فةس المنةاف  31" -(:32-31اآليات )
 "كار.ركطة الوجه من ريب القلب والبحث عن األم ال يجهد األف 32 .يغير وجهه مما إلى الخير ومما إلى الشر
. ى يحسن بمن ال خري ة لهنَ الغِ  ن =الت وم ت احب الِغ)َ ا  ل  ا ل ف ل   مإ)ن ه ا أ  الحك م  كر  األغ) ار

 المناف ومإل الايل فرئ ل  ح. فالحك م ال   ول أ  الف  ر ميما ح ا فيو حك م ورعا ال  ل ا   أما الف  ر
فم  فةية ال يب  تكيم اليسا . ف يب  طلب اإلنسانالف  ر رئ مست  ح أ ةاة. ما  يتم  ل الحك م ح   ة هو 

=  اتااهل. وال يب الط ب   ير ه ا في وال  اح ل أم= يغير وجهه. للخير مو للشرا )سا    و   امما 
. ف احب ال يب ال س ط ال احا ت  اك  رم اك و فرح. ه   تساوي "ا  كا)ف ركطة الوجه من ريب القلب
أ. أما ا )سا  ال ي مازال لم  ست ر تين حكمة الإ   ال س طة 11:1كو  ) راة" نمفت )ك  س طة فاس ك كيل  

أي ال حا ت  ما  اك ف طا وال حا ت  السمار واأل   ةا ومازال   حا ت  الحكمة ال رر ة لت و   و سم يا 
. ركطة الوجهوال= ال  ا  سالماة وال فرحاة   ير تين ال= يجهد األفكار فيو في ح ره م  أمر = األم اله)ا 

ميل ه ا ا )سا  التائل     أ  م ا لة األغ) ار واأللو ار أ حاب المراكز هي الحكمةا ل لك ا  ال   حا ت  
.اك  ل ت  ال)ا   كتئب
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  عشر

 
رةوبى لمةن لةس يقة   2 .يه ولس ينخسةه النةدس علةى الخري ةةروبى للرجل الذي لس يزل بف 1" -(:2-1اآليات )

 ".عليه بميرو ولس يسقر من رجا ه
ال  خطئ  فمل. وال  وا  أي ت ك ف تين خط ة = لس يزل بفيهتكمية لما س  ا فالفرح الح   ي هو في ال  اسة= 

خط نة هني التني تإطني ت و الخ ر   نور ل )سنا  أ  لن ه ال. لس يقِ  عليه بميرو+  لس ينخسه الندس اخيل= 
 . يق  عليه بميرو .وت اب الةم ر =  السإا ها والحك م ه)ا   ول الا ف إ  الخط ة ه)اك ) م  ايب التإاسة

فطنو ن . َيسةق ْر مةن رجا ةهه)اك تو ة  يا )ستإ   الراارا أما ال ي ال    م تو نة  نل  إن ش فني  نأ   ولك  أ ةاة 
 .جا هولس يسقر من ر  وطو ن لم  تابطئ لم  لم  خ

  
مةن اختةزن  4 .الغنى ال يجمل بالرجل الشحير وما منفعة األموال مة  اإلنسةان الحسةود 3" -(:11-3اآليات )

من مسةا  إلةى نفسةه فة لى مةن يحسةن ملةس تةرو ال  5 .بخسران نفسه ف نما يختزن لآلخرين ويتنعس بخيراته ميرو
وان اةو احسةن فعةن سةهو وفةي اآلخةر  7 .ال مسوا ممن يحسد نفسةه من ذلة  جةزا  خب ةه 6 .يتمت  من ممواله

عةين البخيةل ال تشةب  مةن حاةه 9 .ال اخبث ممةن يحسةد بعينةه ويحةول وجهةه ويحتقةر النفةو  8 .يبدي خب ه
 "العين الشريرة تحسد على الخبز وعلى ما دتها تكون في عوز. 11 .والس الشرير يبني نفسه
 هي ت  ال خل والحس :

  ستف   م)ياا ال هو وال م  مإل م  أوال   وتائيتنلا و التنالي وال من  الف نرار. أ   كو  ل )سا  أموال وال= البخل
 ل   اوع ولك)ل  فرح  أ  أموالل تز ا ؟ 

أ أ  1 نة نآهو أ      أ  األموال التي ليغ ر هم ال  ستح و)ياا  ل هو أح   يا. وم  ه)ا )سمع فني = الحسد
 سنتح  أ   فنرح  أموالننل فنال  )فن  تيننن )فسنل من  أموالننلا ه)ناك من   حسنن  )فسنل أي  نرم أ)ننل حتنن هنو )فسننل ال 

مةا منفعةة األمةوال مة  اإلنسةان األولن أ   كت)زها. وم  ه)ا  ت ا ل ه ا ال)وع م  الحسن  منع ال خنل. لن لك   نول 
ا هو  )كنر الخ نر ن الإام ة  ستخسرها فن )فسلأ  فيو ل   )ف يا أل)ل     أ)ل غ ر ا  ر  أ   تمتع  يا الحسود
 ارخر    ل وتين )فسل. تين
ح )مننا  سننتف   ا )سننا   أموالننل و )ف يننا ف تمتننع  يننا.  االم  نَ)ننامننال الغِ = ال   يننر ال يجمةةل بالرجةةل الشةةحير ىنةةالغِ 

فة لى ن  خينلأ  ومةن مسةا  إلةى نفسةهوم  ال  فإل فيو سن موف  و  أ   )تفنع  أموالنل وسن ترك أموالنل لوخنر  . 
أال تا   ال  تمتع  أموالل.  ل هو لو أتطن أموالل ليمحتناا   فسن فرح = موالهملس ترو ال يتمت  من م. من ي حسن

أي تن  طر ن  الخطنأ كنأ   حرانل = عةن سةهو رةن اك تي ل. وهن ا ا  حن ا وأحسن  النن أحن  فن لك سن كو  
ب َةهأح  ميالةا ل لك   يحةول وجهةههنو ال   ن ر أ   خفني تن  ال)نا  خ ينل. وال خ نل الحسنو ا  في األخةر يبةدي خ 
ا ا رأم خ ننراة ت)نن  أحنن ا  نن  ر وايننل كإحتانناج أ  هنن ا ال  سننتح  مننا ت)نن  ا وهننو  ينن ا  حت ننر = ويحتقةةر النفةةو 
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أي  منا لسنم اك لنل  نل.  نل هنو لن    ينم ال)نا  سنوار  مةن حاةه=ال)ا  ال     رم الخ ر ت) هم. وهنو ال  رن ع 
 ننل هننو . يفنةةي نفسةةهسنن ب لننل رنن ار=  إغت نناب مننا ت)نن هم نل ننة )ننا وف ال زرت يننيأ أو  أفكننار  تنن)يما وهنن ا  

ال نا   الن ي ت)ن  . ومنع أ  ت)ن   أمنوال االم أ)نل هنو )فسنل ال  )فن  أموالنل لكني  أكنل=  الخبةزالف  نر تينن  يحسد
 .وعلى ما دتها تكون في عوز

 
اذكةر من  12 .يا بني انفة  علةى نفسة  بحسةب مةا تملة  وطةرب للةرب تقةادس تلية  بةه 11" -(:17-11اآليات )
طبةل من تمةوت احسةن إلةى صةديق  وعلةى طةدر راطتة  ابسةر يةد   13 .يبر  ملةس يبلغة  عهةد الجحةيس الموت ال
السةةت مخلفةةا متعابةة  آلخةةر ومةةا جهةةدت فيةةه  15 .ال تخسةةر يومةةا صةةالحا وال يفتةة  حةةا خيةةر شةةهي 14 .ومعرةةه

الرعةاس فةي  ال سةبيل إلةى التمةا طبةل وفاتة  اصةن  البةر فانةه  17 .معر وخذ وز  نفسة  16 .لكطتساس بالقرعة
 "الجحيس.

ه   ) ائح لكي  إ ش ا )سنا   منا ت)ن   من  األمنوالا و إطني م)ينا الف نرارا فين   )تفنع ا )سنا   أموالنل  إن  أ  
ألم تكترنج أ  المنوف = ملس يبلغ  عهد الجحيسال تإطن الرب  الرح. = تلي  بهت  ماف ليرب. = تقادس موف. 

الم نراا. أي أ  أموالنك التني سننتتركيا = بالقرعةةا ل نل المسن ح. م ن ر كنل ا)سنا  فكنا)وا  سنمو  المنوف الاحن م
 وأتطينمارخنر   منا  إطو)نل لنك  ل نل من إ المح نة أي فتنش = إعةر وخةذ وز ا نفسة ست سم تين م  تتنركيم. 

فرح مإيم منع = إصةن  البةرِتنش ح ناه ااتمات نة وال تح نا فني تزلنة لتز ن  أموالنك.  =ز  نفسة =  )فسنك ومتع وا 
كمننا  سنمو)ل فنني = فةةي الجحةيسمحتناا  ا أي ارننتري أ ن لار  مننال ال ينما فينن ا سن )فإك  إن  المننوف= الف نرار وال

ن المسنن ح هنن ا مَّ الإينن  ال نن  ما ولكنن   إنن  أ  )ننزل المسنن ح الننن الاحنن م وأ) نن  أسننرم الراننارا وأ خييننم ليفننر و  َسنن
ة وفنرح  ن كرو  ف نل غنر تيم فني أ ح ا أ  ت   الم ال هو أكينر األت نا   يان5:21المكا  "الم ال األ   ة" نلو

أرض م ر في س )ار وك ج أ)ل  ارف ليم   وف في أرض الم إا . وهن ا منا سن كو  فني السنمارا أفنراح )ن كر 
 أ  إ  أ ام غر ت)ا تين األرض.2:3كو1    وأ   ة ناك ل)ا م    وف غ ر م )وتة ف يا ما أتطا  

 
العهد من البد  انه يموت موتةا فكمةا من مورا  شةجرة  كل جسد يبلى م ل ال وب الن 18" -(:21-18اآليات )
كل عمةل فاسةد  21 .بعبها يسقر وبعبها ينبت كذل  جيل اللحس والدس بعبهس يموت وبعبهس يولد 19 .ك يفة

 "وكل عمل منتقى يبرر وعامله يكرس ألجله. 21 .يزول وعامله يذاب معه
أ. و نأتي تينن األرض أوال  لمن  مناتواا كالرناره 25:29ةه   ُس)َّة الح اها أ  كل ا)سنا   منوف وتمينل  ت إنل نر 

  س ط  إض أوراليا ل ) ف   ليا ور  آخر.
 

ويتفكةر فةي ررطهةا  23 .روبى للرجل الذي يت مل في الحكمةة ويتحةدث بهةا فةي عقلةه 22" -(:27-22اآليات )
  من كواتها ويتسةم  عنةد ويترل 24 .بقلبه ويتبصر في مسراراا ينرل  في م راا كالباحث ويترطب عند مداخلها
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 26 .ويحةةل بقةةرب بيتهةةا ويبةةرب وتةةدا فةةي حا رهةا وينصةةب خيمتةةه بجانبهةةا وينةةزل بمنةةزل الخيةةرات 25 .مبوابهةا
 "يستتر بالها من الحر وفي مجداا يجد راحة. 27 .يجعل بنيه في كنفها ويسكن تحت ممصانها
 -هي تطو ب لم   سيك  الحكمة و فتش ت)يا:

  ت ع و ا ا اك. .1
 مس ح هو أل)وم الحكمةا فطو ي لم    حا ت  المس ح.ال .2
م  الحكمة أ  )إنرج أ))نا سن)موف نار ناف السنا  ةأ ف)سنيك  إ نل فني الوز)ناف التني أتطاهنا ل)نا اك وم)ينا  .3

فنال )سنرج وال ) خنل ا  نل )ح نا ح ناه سنإ  ه  منا أتطا)نا اك ا رناكر   ك احسنا)اتل ا و)رنرك مإ)نا  المال.
 ))سن ك) سة اك ف) )ع ل)ا  أموال)ا أ  لار م  مال ال يم . وم   ت رج هك ا فيو م  هو محتاج ا وال

  ت رج  حكمة ا وتك  ه ا هو الايل .
والمإ)ن ا لت ا   الحكمة كل أ ام ح ات)ا المر ية = الخيمةه ا  ةإو)ل في األرض لتي  ف = يبرب وتدا  

.أ2:3كو1  تين األرض ن الخ مة التي سر إاة ما ت) ض أي ت)تيي ح ات)ا  الاس
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  عشر

 
تبةادر إليةه كة س  2 .الةذي يتقةي الةرب يعمةل ذلة  والةذي يتمسة  بالشةريعة ينةال الحكمةة 1" -(:11-1اآليةات )

وعليهةا يعتمةد فةك  4 .يتزعةزع ترعمةه خبةز العقةل وتسةقيه مةا  الحكمةة فيهةا يترسةف فةك 3 .وتتخذو كامرمة بكر
وتفةةتر فةةاو فةةي الجماعةةة وتمةةكو مةةن روح الحكمةةة والعقةةل وتلبسةةه حلةةة  5 .يخةةزم فترفةة  مقامةةه عنةةد مصةةحابه

كليل االبتها  واسما مبةديا 6 .المجد الجهةال مةن النةا  ال يةدركونها ممةا العقةك  فيبةادرون  7 .فيرث السرور وال
الكةذابون مةن النةا  ال يةذكرونها ممةا الصةادطون 8 .عةن الكبريةا  والمكةرإليها والخراة ال يرونهةا ألنهةا بعيةدة 

الن الخار  لس يرسله الرب  11 .ال يجمل الحمد في فس الخار 9 .فيوجدون فيها ويفلحون إلى من يشاادوا اهلل
 "إنما ينر  بالحمد ذو الحكمة والرب ينجحه.

الذي يتقي الرب   ا )سا   الحكمة. وه)ا   ول ا  س   و تا في ار اف األخ ره م  ا  حاح السا   أ   يت 
فتكننو  لننل الحكمننة كننأم ترتننا   الةةذي يتمسةة  بالشةةريعة ينةةال الحكمةةةوالطر نن  لنن لك هننو الرننر إة= . يعمةةل ذلةة 

ت نل = تفةتر فةاو فةي الجماعةة فيةرث إسةما  مبةديا  و كنو  كالمنل مسنموتاة= . ترفة  مقامةهوكزواة تطإملا وهني 
هنم من   سنإو  ورار = الجهال مةن النةا ح اه أ   ة.   را أ)ل لسي ما ا واألهمح ا  كرم حكمتل ألا ال كما 

وم   سإن ورار ريواتل تإمن ت ) ل ت  طر   الحكمة ف   ف   ) اوه لي ل . . ريواتيم  )اة أ)يا تر ع احت اااتيم
أ. أمنا المكننار 23:31فناك  سنك  ت)ن  الم)سنح    ناش. الكبريةةا  والمكةرا )سنا  تن  الحكمنة..  منا   إن أ ةنا و 

لننو تنن كروها لنن   كنن  وا ا فيننم  سننكتو  ةننم رهم ل كنن  وا كمننا  فيننم ال يةةذكرونها والكةةذابون مةةن النةةا والخنناطئ 
أ. 29:1كنو1أ وأل)ل ال رركة لي)نور منع ال يمنة ن15:29ا ا اكا فال  سك  اك ت) هم ن وة  و   ر  و ا وهم

أ فمنن   سننيك فنني الخط ننةا 1:22+ اش 21:5كننو2ة ف )ننا نوالحكمننة تننأتي منن  سننك)ن الننروح ال نن  ا روح الحكمنن
= هننةالر  سننيكو   الحكمننة ا ف ت) ننن لينن يم ف إننا )وا اك  ... يشةةاادوا اهلل الصةةادطون  طفننئ الننروح ف ف نن  الحكمننة.

 أ .3:  3نمف
لةس  ألن الخةار رئ غر نب أ   رنكر الخناطئ اك مإت ن اة أ  اك راةن اة تي نل. = ال يجمل الحمد في فس الخار 

إنمةا ينرة  بالحمةد الرب لنم ُ رسنل هن ا الخناطئ لي)نا    رنرهم  مح نة اك وأ  اك  نا)ع خ نراف. = ي رسله الرب
أا فيننو 13:3وميننل هنن ا الحكنن ما فيننو  فيننم أ  كننل األمننور تإمننل مإنناة ليخ ننر لينن     ح ننو  اك نرو= ذو الحكمةةة

أل)ل ال  فيم فينو  رنكر اك تينن الخ نراف الزم) نة  ركر اك حتن في التااربا ميل المرض ميالةا أما الخاطئ ف
مإت ننراة أ)يننا تالمننة رةننن اك تي ننل. أفيننل  كافئننل اك تيننن خطا ننا  ؟  أمننا الحكنن م فيننو  رننكر اك تيننن الخ ننراف 

 الرب  )احل في ح اتل وفي ريا تل لل  الرغم م  أ  ه)اك تاارب.= والرب ينجحهالزم) ة وتين التاارب. 
 

ال تقةل اةو  12 .ال تقل إنما ابتعادي عنها مةن الةرب بةل امتنة  عةن عمةل مةا يبغبةه 11" -(:22-11اآليات )
 .كل رج  مبغ  عند الرب ولي  بمحبوب عند الذين يتقونه 13 .مبلني فانه ال حاجة له في الرجل الخار 
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فةةان شةة ت  16 .ومبةةاف إلةةى ذلةة  وصةةاياو وموامةةرو 15 .اةةو صةةن  اإلنسةةان فةةي البةةد  وتركةةه فةةي يةةد اختيةةارو 14
الحيةاة والمةوت ممةاس  18 .وعر  ل  النار والما  فتمةد يةد  إلةى مةا شة ت 17 .حفات الوصايا ووفيت مرباته
وعينةاو إلةى  21 .من حكمةة الةرب عايمةة اةو شةديد القةدرة ويةرم كةل شةي  19 .اإلنسان فمةا معجبةه يعرةى لةه

ألنةه ال يحةب  22 .وال مذن ألحةد من يخرة لس يوم محدا من ينةاف   21 .الذين يتقونه ويعلس كل معمال اإلنسان
 "ك رة البنين الكفرة الذين ال خير فيهس.

إبتعادي لألسج ه)اك خاطئا توةاة ت  أ   توب تاركاة طر   الرر تا    تيم اك أ)ل هو الس ب في خط تل= 
.. ال  ل ال رار الرب أ إ )ي ت  طر   الو  ة والرر إة. وه)ا الحك م  و ب ه ا الخاطئ لائالة = عنها من الرب
وه ا ما لالل  إ وب . ال يحتا  للرجل الخار فاك ال  ةل أح  فيو  إمتن  عن عمل ما يبغبهفي    ك.. ا اة 

في البد  حراة  صن  اإلنسانهم أ ةاة  كرهو)ل. هو  رج . والذين يتقونهأ. فاك  كر  الرر= 23-25:2ن
لت و   في طر   الفرح والح اه األ   ةا تين أ   و وصايا وموامرومعراأي ترك لل الحر ة. = وتركه في يد إختيارو

تكو  طاتة ه   الو ا ا اخت ار ة. ووةع اك أمام ا )سا  )يا ة كل طر  ا طر   طاتة الو  ة هو الح اه 
 تمد يد  إلى ما ش تأي أ)ف حر في أ  = النار والما وطر   مخالفة الو  ة هو الموف. وه ا ما أسما  ه)ا 

م  تيا لي)ار تحرلك وا   م  تيا ليمار تح ا. والح  أ  ت )ا الرب ترال ا  كل رئ و إرج اخت ارك. هو  ا 
.أ15:1فاحص ال يوب والكيي نرة
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 عودة للجدول اإلصحاح الساد  عشر

 
ين المنةافقين وال تسةر بك ةرتهس إذا لةس تكةن ال تشةته ك ةرة موالد ال خيةر فةيهس وال تفةرح بةالبن1" -(:5-1اآليات )

 4 .ولد واحد يتقةي الةرب خيةر مةن ملةف منةافقين 3 .ال ت   بحياتهس وال تلتفت إلى مكانهس 2 .فيهس مخافة الرب
 ".ألنه بعاطل واحد تعمر المدينة وطبيلة من األ ما  تخرب 5 .والموت بك ولد خير من األوالد المنافقين

أم ل ر نوا أوال هنم حسن)اة فني مخافنة النربا فنالإ ره ل سنف  كينره ال )ن   لكن   )وت نة هنةالر  هي رسالة لكل أب ولكنل
ال )نن  . فننأوال  تننالي الكنناه   فسننا هم هيكننوا وأهيكننوا أ نناهم تننالي. والمننرأه تخيننص  ننوال ه ال )نن   لننو ر ننتيم حسنن)اة 

لر هنني تنارا   ننيح الحكن م هنن ا أ. و  )منا  نن  أهنل الإينن  ال ن  م أ  الخ ننر فني كينره ال )نن   وأ  الإنا23:1تني2ن
فني ترامنة أخنرم = ال  ت ة  بحيةاتهس وال تلتفةت إلةى مكةانهسالمفيوم و  ولا  ل الإار هو ال)سنل غ نر ال نالح. 

 أوةح "حتن ا  كير ت  هم فال تفرح وال تإتم  تين ح اتيم وال تين كيره ت  هم".
 

في مجم  الخراة تتقد  7 .ها سمعت به مذنيك ير من مم ال اذو رايته بعيني واعاس من 6" -(:11-6اآليات )
ولةس يشةف   9 .لةس يعةف عةن الجبةابرة األولةين الةذين تمةردوا بقةوتهس 8 .النار وفي األمة الكافرة يبررس الغبب
وكةذل  السةت م ةة 11 .ولةس يةرحس ممةة الهةك  المتعامةين بخرايةااس 11 .على جيل لور الذين مقتهس لكبريةا هس

 "بوا بقساوة طلوبهس بل لو وجد واحد طاسي الرطبة لكان من العجب من يصفر عنه.ملف من الرجالة الذين تعص
ك يةر مةن م  الحكمة أ  )رم األح اا السا  ة و)حيييا و)تو ل الن )تنائ  )سنتف   م)ينا. وهن ا منا فإينل الحكن م= 

لةةس يعةةف عةةن لنورحأ. نأهننل  فةي مجمةة  الخرةةاة تتقةةد النةارا اة هننو رأي وحيَّنَل مننا رآ . = مم ةال اةةذو رميتةةه بعينةيّ 
هنم أهنل ك)إنا  الن    أمنر النرب رنإ ل  إ نا تيم = ممة الهةك أ. 1-2:1نهيكوا في الطوفا  تك الجبابرة األولين

لخطا ننناهم. ولننن   مإ)نننن هننن ا أ  النننرب  حنننب اسنننرائ ل و كنننر  ك)إنننا ا ال  نننل  كنننر  الخط نننةا فإ)ننن ما أخطنننأ رنننإب 
ِجةَد واحةٌد طاسةي . الست م ة ملةف مةن الرجالةة= اسرائ ل ال    خراوا م  م را أهيكيم اك في س )ار بةل لةو و 

 سوار م  األمم أو ال يو .= الرطبة لكان من العجب من يصفر عنه
 

كمةةا انةةه ك يةةر  13 .ألن الرحمةةة والغبةةب مةةن عنةةدو اةةو رب العفةةو وسةةاكب الغبةةب12" -(:23-12اآليةةات )
ال يفلت الخار  بغنا مه وال يبي  الرب  14 .الرحمة اكذا او شديد العقاب فيقبي على الرجل بحسب معماله

ال تقل س تواري عن الرب العل  16 .لكل رحمة يجعل موبعا وكل واحد يلقى ما تستح  معماله 15 .صبر التقي
اةا من السةما   18 .منى في شعب ك ير ال اذكر فماذا تعتبر نفسي في خل  ال يقدر 17 .محدا من العلى يذكرني

والجبةةال ومسةة  األر  ترتعةةد رعبةةا عنةةدما يناةةر  19 .األر  تتزعةةزع عنةةد افتقةةادووسةةما  سةةما  اهلل والغمةةر و 
فةةان اك ةةر  22 .ولةةي  مةةن يفهةةس ررطةةه رب زوبعةةة ال يبصةةراا اإلنسةةان 21 .وفةةي ذلةة  ال يت مةةل القلةةب 21 .إليهةةا
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كةون معمال الرب في الخفا  معمال العدل من يخبر بها مو من يحتملها من العهد بعيد والفحةم عةن الجمية  ي
 "المتواب  القلب يت مل في ذل  مما الرجل الجاال البال فيت مل في الحماطات. 23 .عند االنقبا 

الرحمةة أ  حنر  الخطناه  غةن ل= 15:21ح اة اك رح م ولكن  هنو لن و  ال  ط ن  الخط نةا وهنو )نار آكينة نتنب
مةةا احنن   إنن ل  حسننب والإا ننب أ  ت لننل ورحمتننل  يننرا تيننن ال نني ب. وهننو  اننازي كننل و . والغبةةب مةةن عنةةدو

وال تت ور أ)نك سنتتوارم تن  النرب. فنال  نرم خط تنك كمنا فإنل آ ما أو  )سناها كمنا حن ا منع . تستح  معماله
وفي  او  أو أ)ك واح   غ ر وسط مال    م  ال رر فال  )ت ل ال ك. والح  أ  غة ل  زتزع السمار واألرض. 

)حن  = ر بَّ زوبعة ال يبصراا اإلنسان  خ فك غةنب اك. أال تتأمل في  لك  ا ا)سا ا أال= ذل  ال يت مل القلب
ال )رم اليوار في الزو إة ولك))نا )نرم تن م ر . هكن ا )حن  ال )نرم وانل النرب الغاةنب ولك))نا )نرم أينار غةن ل= 

معمةال العةدل ال  ن ركيا ا )سنا  السنطحي الن ي  إن ش فني تمن  الروح ناف.  اك ر معمال الةرب فةي الخفةا  ف ن
ال  حتمنل التانارب االم من   ح نا فني الإمن ا كال) ناف = مو مةن يحتملهةااالم م   فيم الروح اف. = بها من يخبر

ا  كا  لل تم  ف ستم  م  الم ا  الاوف ة ما  اإيل  حتمل حنراره الرنم . والن ي لنل تمن  روحني  اإينل النروح 
 نام ال  )و)نة مازالنف  إ ن ها  تو)نا أي أالعهةد بعيةد ال     حتمل التااربا أتمال ت ل اك. أما الخطاه ف  ولنو  

هنو الن ي  تأمنل فني اكا ا  هنو  سنك  ت)ن   ف نرا  المتوابة  القلةب أ. لكن  9ا  5:  5 نط1)ح ا و)تمتع  الإالم ن
 = الخطا ا.الحماطاتالساتي ورار ريواتل ف تأمل في مما الجاال البال أ. 23:31نِاش

 
منةةى اعبةةر عةةن الت ديةةب  25 .لةةس ووجةةه طلبةة  إلةةى ككمةةياسةةم  لةةي يةةا بنةةي وتعلةةس الع 24" -(:31-24اآليةةات )

زيةن 27 .جمي  معمال الرب من البةد  طةدراا بحكمةة ومنةذ إنشةا ها ميةز مجزا اةا 26 .بوزن وابدي العلس بتدطي 
 29 .ولةس يبةاي  بعبةها بعبةا 28 .معماله إلى الدار ومباد ها إلى محقابها فلس تج  ولس تتعب ولس تةزل تعمةل

ونفةو  ذوي  31 .وبعةد ذلة  ناةر الةرب إلةى األر  ومكاةا مةن خيراتةه 31 .مته مدم الدارواي ال تعاصي كل
 "الحياة تغري وجهها واليها تعود.

أ   ول ت  كالم حكمتل أ)ل  وز  نوفي الكالم الإامي ) ول فال  كالمل 13أ الحك م  تكيم. وفي ن19في ن
أ  اك خي  الخي  ة  حكمةا وكل ازر مم ز ت   أ   ول11موزو  أي  إ لأ وهو   ل  في كل ما   ولل. وفي ن

أي = َزيَّن معماله إلى الدارم)  لرر اك   ر تمي ة الخي ة. وكا)ف كل خي ة اك ام ية= = من البد ارخر. 
"الن األ  " في ترامة أخرما فاألرض  ) اتاتيا وا اليا وأ)يارها.. كييا امال وا )سا  تين  وره اك مخيو . 

ا )سا  لم  اع ولم  حتاج رئ فاك = فلس تج "الن أا اليا ال إ  ه" في ترامة أخرم = ا إلى محقابهاومباد ه
خي  لل كل رئا وهك ا الح وا)اف طإاميا مواو .  ل كل الخي  ة الاما  ة والماراف والكواكب ال  )  يا رئ 

ولس يباي  بعبها . ولس تزل تعمل= لم تكل ت  ال ورا ا  ل هي مستمره في تمييا ولس تتعب=لت وم  إمييا. 
ولك  = اي ال تعاصى كلمته مدم الدارلم تت ا م ال)اوم مع  إةيا وال األرض مع الرم . و= بعبا  

هو ال ي  إ ا . وا   لم  رت ع ا )سا  لخايل م  كرم الرب  الذي مأل له الرب األر  من خيراتها )سا  
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لن التراب  إو =  ليها تعودنففي رت ع أل)ل م  تراب وا  لن التراب = و  ذوي الحياة تغري وجهها وال م  التراب وا 
.)إو 
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 عودة للجدول اإلصحاح الساب  عشر

 
جعل لهس وطتا وميامةا معةدودة واتةااس  3 .واليها معادو 2 .خل  الرب اإلنسان من األر  1" -(:12-1اآليات )

ملقى رعبه على كةل ذي جسةد  4 .وملبسهس طوة بحسب ربيعتهس وصنعهس على صورته سلرانا على كل ما فيها
 6 .خل  منه عونا بازا ه ومعرةااس اختيةارا ولسةانا وعينةين ومذنةين وطلبةا يتفكةر 5 .وسلره على الوحش والرير

 8 .وجعةةل عينةةه علةةى طلةةوبهس لياهةةر لهةةس عاةةا س معمالةةه 7 .ومكاةةس مةةن معرفةةة الحكمةةة وارااةةس الخيةةر والشةةر
وعااداس عهد الدار  11 .وزاداس العلس ومور هس شريعة الحياة9 .ليحمدوا اسمه القدو  ويخبروا بعاا س معماله

 12 .فرمت عيونهس عاا س المجد وسمعت مذااس مجد صةوته وطةال لهةس احتةرزوا مةن كةل الةس 11 .وارااس محكامه
 "وموصااس كل واحد في ح  القريب.

)سنا  سن إو  ليتنراب  إن  أ  تناش ح ناه تينن األرض تمتنع ف ينا  كنل خ نراف اك ا)تين ا  حاح السا    نأ  ا 
التي خي يا لل. وه)ا ُ سيب فني رنرح هن   الح   نة  نأ  ا )سنا  خين  ل إن ش تينن األرض أ امناة مإن و ه ينم  إنو  

وخين  لنل  ال يا. ولك  ح   خي  اك ا )سنا  أتطنا  لنوه وسنيطا  تينن الخي  نة  نل  ن)ع ا )سنا  تينن  نورتل.
وأتطا  حكمة وو ن ة حتنن  ختنار  حر تنل طر  نلا  خل  منه عونا  ب زا هحوار مإ )ة لل وأخ ها م  ةيع م)ل= 

المننوف والح نناها يننم لمننا سنن ط أتطنناهم و ننا ا أ ةنناة ل ح ننوا فنني راحننة تننالم   أ)يننم = مرااةةس الخيةةر والشةةرولكنن  
   حنر تيم. ولطإناة ا ا كنا   )سنا  حكمنة و إنرج و إ ها ه)اك حساب تين ما لن  اختنارو  مياما  معدودةس إ روا 

أ)ل س ترك ه ا الإالم فإي ل أ  ال  ختنار ا )غمنا  فني الرنر أو أ   كنو  هن ا الإنالم هنو ا لنل الن ي  سنإن ورار 
معرةةااس ل اتننل. وا )سننا  س حاسننب فيننو لننل ت ننل م ننز   ننل اك تنن   ننالي الخي  ننةا ا اة فيننو مسننئول تنن  لرارتننل= 

)فإاالتل وأفإالل.. نا  .. وطلبا  يتفكرإختيارا  ولسا  وال يب ال ي  تفكر الم  و   ل كل تواطج ا )سا  ولراراتل وا 
ل ياهةر أتطن لين   ال ينوب التني تفكنرا أ   كنو  لينا حكمنةا ُ ن ركوا  ينا أتمنال اك= = وجعل عينه على طلوبهس

أ أ  لننال أ)ننل 3فنني نهننو سنن   . عمالةةهليحمةةدوا إسةةمه القةةدو . ويخبةةروا بعاةةا س موالينن ج  لهةةس عاةةا س معمالةةه
  ول تي يم أ   ستخ موا ه ا اليسا  في الحم  والتس  ح. ولك   ول    نول أ  األمنم تمينوا  أتطاهم لسا)اة. وه)ا

 أ15-23:2تك  ه ا نرو
وطينب من)يم الرحمنة   إةنيم . مور هةس شةريعة الحيةاةفينو  ينر لينم فني سن )ار وأتطناهم و نا ا=  وزاداس الِعلس

 وأ  ال   يموا أح .ال إض 
 

ممةا  15 .لكل ممة مطاس ر يسةا 14 .ررطهس ممامه في كل حين فهي ال تخفى عن عينيه 13" -(:21-13اآليات )
لةس  17 .جمية  معمةالهس كالشةم  ممامةه وعينةاو علةى الةدواس تناةران إلةى رةرطهس 16 .إسرا يل فهو نصيب الرب

طة الرجل كخاتس عنةدو فةيحفا إحسةان اإلنسةان كحدطةة صد 18 .تخف عنه آ امهس بل جمي  خرايااس مماس الرب
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لكنه جعةل  21 .وبعد ذل  يقوس ويجازيهس يجازيهس جزا اس على رووسهس ويهبرهس إلى برون األر  19 .عينه
 "للتا بين مرجعا وعزم بعفا  الصبر ورسس لهس نصيب الح .

  إت نر )فسنل رئن   هن ا الرنإب ال ينو يا ه)ا )رم اك ك اٍض تا لا  رم كل طر  ا )سا  و ااز ل تي ياا فناك
 رنرع لألمنةا فينو رئن   رنإ ل  رنرع  مطةاس لكةل ممةة ر يسةا  فإ ا كنا  اك لن  . نصيب الرب ل أ  ه ا الرإب هو 

أ. 5:2"اراإوا اليم أراع ال كم" نزك،= جعل للتا بين مرجعا   لل. واك  رم  وةوح ت رفاف رإ ل و اازي. ولك 
هنو منا  خنتم  نل  الخةاتسن  نرا   ائمناةا  نل  نل   نرج منا  ر ن  من  خ نراف اك ل كخاتس عندوصدطة الرجواك  ن كر 

ال   وس كافأ  تي يا. والإك  = كحدطة عينه.  ل اك  حف  تمل  ر ا )سا  ا)سا  تين  ك ل  رج  ل رئأ
)اسنبا لكن  ا ا اك حن    كنافئ لن   )ت نر ل إطني فني الولنف الم= عةزَّي بةعفا  الصةبرفيو  اازي م   خطئ. 

 كا  ا )سا  س ف     ر  فيو  إط ل لوه و ركة ل تإزم فال   أ  م  ة  اف الح اه.
 

ارجة   23 .تبرع مماس وجهه ومطلل مةن الع ةرات 22 .فتب إلى الرب واطل  عن الخرايا 21" -(:31-21اآليات )
تعلةس موامةر اهلل  24 .حةيسإلى العلي واعر  عن اإل س وابغ  الرج  اشد بغ  فهل مةن حامةد للعلةي فةي الج

ادخل في ميراث الدار المقد  م  األحيةا  المعتةرفين  25 .ومحكامه وكن  ابتا على حا التقدمة والصكة للعلي
 27 .ال تلبث في بكل المنافقين اعترف طبل الموت فان االعتراف يعدس من الميت إذ يعود كك شي  26 .للرب

ال  29 .ما اعاس رحمة الرب وعفوو للذين يتوبون إليه 28 .خر بمراحمهان  ما دمت حيا معافى تحمد الرب وتفت
مي شي  ابوا من الشم  واذو ميبةا  31 .يستري  النا  من يحوزوا كل شي  الن ابن اإلنسان لي  بخالد

 "الرب يستعر  جنود السما  العليا مما البشر فجميعهس تراب ورماد. 31 .تكسف والشرير يفكر في اللحس والدس
فهةل مةن حامةد للعلةي فةي طالما طر   التو ة مفتنوح أمامنكا وطالمنا أ)نك حني. وين  فني مكافنأه األ   نة= = بفت

ومدخةةل فةةي . موامةةر اهلل والصةةكة للعلةةيتيننن  حنناف  = ال  وانن  فننن الاحنن م منن  تنناش تائ ننا رنناكرا ك . الجحةةيس
 .المنافقينفإاش". و سم يم ه)ا  أما الخطاه فإسميم األمواف "ا )ي ه ا كا  م تاة  األحيا مع  ميراث الدار

ه)ا  توه ليتو ة ل ل أ   أتي الموف ال ي ال   وس أتي. فحتن الرم  ت)كسج  كل ة ارها. ول   ه ا ف ط 
أي ريواف الإالم وه ا س )تييا = والشرير يفكر في اللحس والدسفس أتي تين الرم  ولف ت)طفئ تماماة ف ل. 

رئ مرئي س )تيي مييل. ل لك لال  ول  الرسول "غ ر )ا ر   الن األر ار  فم   ر ط م  ر   اليحم وال م أو أي
أ. واارف ار ة في ترامة أخرم "واليحم وال م  رغ ا  في الرر". وليت ل ل تين ح اره 23:9كو1التي ترم.." ن

اك   تو  لما ما  رتي ل ا )سا ا وما هو م تو ال ل   ول الحك ما أ  ا )سا   رتيي ما  را  م  لحم و ما أما 
جنود أما ما ت)  اكا فمالئكة وسالط   ولواف= الرب  ستإرض . جميعهس تراب ورمادهو ت)  ا فاليحم وال م 

.يستعر  الشم  والنجوس لربواا )سا  ال  رم سوم األرضا . السما  العليا
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن عشر

 
لةس يسةمر ألحةد من يخبةر  2 .الحي الةدا س خلة  جمية  األشةيا  عامةة الةرب وحةدو يتزكةى1" -(:14-1) ياتاآل

لةةي   5 .مةةن يعةةدد طةةوة عامتةةه ومةةن يقةةدس علةةى تبيةةان مراحمةةه 4 .ومةةن الةةذي استقصةةى عاا مةةه3 .ب عمالةةه
ذا  إذا متةس اإلنسةان 6 .لإلنسان من يسقر من عجا ةب الةرب وال من يزيةد عليهةا وال من يسةبراا فحين ةذ يبتةدئ وال

عدة مياس اإلنسان على األك ةر م ةة سةنة  8 .ما اإلنسان وما منفعته ما خيرو وما شرو 7 .استراح فحين ذ يتحير
فلةذل  رالةت علةيهس منةاة الةرب  9 .كنقرة ما  مةن البحةر وكةذرة مةن الرمةل اكةذا سةنون طليلةة فةي يةوس األبديةة

رحمة اإلنسان لقريبةه ممةا  12 .فلذل  اك ر من العفو 11 .اا لرمم وعلس من منقلبهس  11 .ومفا  عليهس رحمته
يةةرحس الةةذين يقبلةةون ت ديبةةه  14 .يةةوبف ويةةودب ويعلةةس ويةةرد كةةالراعي رعيتةةه 13 .رحمةةة الةةرب فلكةةل ذي جسةةد
 "ويبادرون إلى العمل ب حكامه.

احم اك ورأفاتلا ل لك تنأتي هي م ار)ة     ت مة اك وتفاهة ال رر ال    ما كا)وا لا ر   تين أ   ح وا   و  مر 
 ار اف التال ة ت تو أل   رحم ا )سا  لر  ل.

هنو وحن   ال نار الكامننل = والةرب وحةدو يتزكةى. خلة  جمية  األشةيا هنو األزلني األ ن ي.  الحةي الةدا سفناك وحن   
 ال ي  ال ت ب.

الحننن  ا لنننم  تو نننل لكنننل فنننال أحننن   ننن ركيا أو  ننن رك أسنننرار . وحتنننن الإينننم = لةةةس يسةةةمر ألحةةةد من يخبةةةر ب عمالةةةه
 األسرار. 

هن   ترامنة أو رنرح ال نا)و  الك م نائي "الطالنة = لي  لإلنسان من يسةقر مةن عجا ةب الةرب وال من يزيةد عليهةا
والما ه ال تف)ن وال تسنتح ا من  تن م". فين   خين  ا )سنا  منا ه ا  ن ها ولن   مك)نل اف)نار منا ها  نل تحو نل رنئ 

ال سنن  ل الننن است  ننار كننل = وال من يسةةبراارنناج رننئ لننم  كنن   إيمننل. الننن رننئ آخننر أو  ننوره أخننرما أو اكت
أي أ)ننل  حين ةذ يبتةدئا ا  ن  ا )سنا  أ)نل أتننم اكترناج رنئ فالح   نة أ)نل = إذا متةس اإلنسةانتاائنب خي  نة اك. 

ذا إسةةتراحمننازال فنني ال  ا ننة. فميمننا كا)ننف مإيومنناف ا )سننا  فينني ك طننره فنني محنن ط.  تولننج تنن  ال حننا= = وال
. علةى األك ةر م ةة سةنةال  ا  ااا اف تين أر ار كي ره. أمنا ا )سنا  فينو ال رنئا تمنر  لي نل = ذ يتحيرفحين 

ما سئ ك= ز    ر اكا وميما زا  رر  فيو ل   ُ ه ا ا )سا  الةإ ج ميما زا   ر  في   ُ . كنقرة ما  من البحر
ال فينو  يينك. واك  إينم  لةيهس منةاة الةربرالةت عولةنإج ا )سنا =  .ما خيرو وما شةرو. اإلنسان وما منفعته وا 
الن ي  ح نل أو الن ي  سنتف   م)نل.  ورحمةة اإلنسةان لقريبةه. منقلبهس اا ل لذل  مك ر من العفةوأ  اي)م ره  ة= 

 ننل هننو منناف ألاننل الخطنناه وألاننل النن     رننتمو)ل والنن     إ نن و  الرنن طا . = ممةةا رحمةةة الةةرب فلكةةل ذي جسةةد
مينل منا  فإنل الراتني الن ي . يةوبف ويةودب ويعلةس ويةردتغاةنن تن  خطا ا)نا  نل هنو ول   مإ)ن رحمنة اك أ   

مإل ت ا وتكاز. الإ ا لةرب ال ئاب التي تحاول الياوم تين ال ط عا والإكاز لةرب الخروج الرار  تن  
 أ.29ال ط ع ل إو . وم     ل تأ   ل و  ا ر الن الإمل  أحكامل  رحمل ن
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ملةي  النةدم يبةرد  16 .نةي ال تقةرن الصةنيعة بةالمكس وال العريةة بكةكس التنغةيميةا ب 15" -(:18-15) اآليات

 .مما ترم من الككس افبل من العرية وككاما عند الرجل المةنعس عليةه 17 .الحر اكذا الككس افبل من العرية
 "تعيير األحم  مكروو وعرية الحاسد تكل العيون. 18

غفر ل)ا  )و )ا كما )غفر )ح  أ ةاة ليم )    ال )ا"  ا ا كا  اك  رحم و ترارج في)إمل )ح  ال تقرن أ ةاة هك ا "وا 
أي اتننِط خ ننراة لي)ننا   و  أ  تيننوميم وتنن)غص تينن يما  ننل اتننط = بةةالمكسنأتمننال ا حسننا  لوخننر  أ الصةةنيعة 

  نر   كالنةدممنك ولن ك  كال أالحرلي)ا  كالماة حيواةا فال)ا  تإ ش في ه ا الإالم في ألم م  تاارب ه ا الإالم ن
فإ ا لم تستطع أ  تإطي السائل ما  ر    فيتإطل كالماة حينواة. أمنا الكنالم الككس مفبل من العرية تي يم.  ل ا  

الحاس  ه)ا هو م   إطني و رنإر أ)نل = تعيير األحم  مكروو وعرية الحاسد تكل العيونال إب  ةلم ال)ا = 
أي = عنةد الرجةل المةنعس عليةهما  ةأ + نالكالم ال)ناتم المرناعأ نالإط ة الككاما أ 21أولن مم   أخ . وفي ن
  منن  )نن)إم تي ننل فيننو محتنناج لي نن) إة ا وفنني ةنن  تل هننو محتنناج لكيمننة أا ةننا  ككامةةا حتنناج لكي يمننا. وتفيننم 

 يما. حت اج المإ)وي هو محتاج لكيوا تإز ة ا فكال الإوز الما ي 
 
طبةل المةر  اسةترب  21 .قةين مةن الحة  وطبةل الكةكس تعلةسطبل القبةا  كةن علةى ي 19" -(:29-19) اآليات 

طبل المر  كن متوابةعا وعنةد ارتكةاب الخرايةا مر  21 .وطبل القبا  افحم نفس  فتنال العفو ساعة االفتقاد
ال يحبس  شي  عن طبا  نذر  في وطته وال تحجس عةن معمةال البةر حتةى المةوت فةان  ةواب الةرب  22 .توبت 

اذكةر الغبةب فةي ميةاس االنقبةا   24 .بل الصكة ماب نفس  وال تكن كانسةان يجةرب الةربط 23 .يبقى إلى األبد
 26 .في وطت الشب  اذكر وطت الجوع وفي ميةاس الغنةى اذكةر الفقةر والعةوز 25 .ووطت االنتقاس عند تحول الوجه

ي كةل شةي  وفةي الحكيس يتحذر فة 27 .بين الغداة إلى العشي يتغير الزمان وكل شي  سري  التحول مماس الرب
العقك  في الككس يتمون  29 .كل عاطل يعرف الحكمة ويعترف لمن يجداا 28 .مياس الخرايا يحترز من الهفوات

 "معمالهس بالحكمة ويفيبون األم ال السديدة.
 ال تتسنرع فني الحكنم حتنن تتن    من  الحكنم.= طبةل القبةا  كةن علةى يقةين مةن الحة ه   ) نائح ل منة ليحكن م 

أي اتت  = طبل المر  اسَتِربَّ في)اك م   تكيم م   و  تيم في أي موةوع = طبل الككس تعلسط  و )ف  الم)
  ننحتك ل ننل أ   ننأتي المننرضا هنن   حكمننة. ومنن  الحكمننة أ   إت ننر ا )سننا  اسنن   و ننحتل وز)ننة تي ننل أ  ال 

ميل ه ا تي ل ا   ميال ل لك م  ت)   ةإج اس م في ) طة مإ )ة كم  ت)   حساس ة ل)زالف ال ر  ا     ها.
والحكنن م  ةننرب هنن ا كميننل لمنن  ت)نن   ةننإج تاننا  رننيوه أو  ال سنن تإرض ليمننرض .ا   تحارنني التإننرض لييننوار و 
  ال أمكا) ننة السنن وط و اي مكننا   نل أ   يننرب من  أكنا  لنن  لن م تو ننة  ننا لة تي نل  ا  خط نة مإ )ننة ا فمينل هنن ا

 يننر تو تننك  نناليروب . وكننل م)ننا  إننرج اي أ. وعنةةد ارتكةةاب الخرايةةا ار توبتةة ال س سنن ط = ا   ينن  فنني )فسننل او 
ومن  الحكمنة    تو تل ت)ينا هنن تو نة انا ه .أماك)يا وطرليا ل  ير أالخطا ا المح  ة ال ل ا فإي ل ا    تإ  ت  

 ينال العفو ساعة اإلفتقاد. ال  )و)ة وم     م تو ة = يفحم اإلنسان نفسه طبل القبا أ  
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  لن راتك الاسنما) ة ك  نره  نل تواةنع حتنن ال تيينك اسن ك. وتن  أهم نة ال تفكنر أ= طبل المةر  كةن متوابةعا  
وال تحجةس عةن أ. 3ا  9:  3ال) ور والوفار  يا   ول سي ما  الحك م أ  ال ت) ر خ نٌر من  أ  ت)ن ر وال تنوفي نانا

ه أ. وه)ناك من   ت نور أ  ال نال21:9"فم   إرج أ   إمل حس)اة وال  إملا ف لك خط ة لل" ن نع= معمال البر
أي ه نئ )فسنك أ  تت  نل منا  سنمح  نل = طبل الصكة مااةب نفسة هي وس ية لتغ  ر فكر اكا ولك  الحك م   نول 

= وال تكةن ك نسةان يجةرب الةرباك. أي أطيب م  اك أ   غ ر ولك  ك  متأه اة أ  ت  ل الوةع كما هو تي نل. 
  لنم  سنتاب تتن مر تي نل ف ين ا تكنو  مار ناة أي ال تك  في  التك م)ت نراة ا  اسنتااب النرب تح نل وترنكر ا وا  

حن    )نت م اك = ومذكر مياس الغبب في مياس اإلنقبا  ووطت اإلنتقاسليرب. ال تت مر تين الرب وال تخطئ ال ل 
أ )ان  الحكن م 11أ ا ن13  الة م  الرحمة  أتي ا )ت ام. وفني ن= عند تحول الوجهفي  وم ال  )و)ة م  الخطاه. 

الميل الرإ ي نا رج ما فني الا نب  أت نك منا فني الغ نبأ و إت نر أ  هن ا سنفلا ففني األ نام التني ال  واف  تين 
أ. وه)ا 5-5:29 كو  المال مإ)ا كي راة في) ت   حتن ال تأتي أ ام ال )ا  ف يا المال. هو هاام ال خل م  ل ل ن

ا )سننا  النن ي و ننل ل امننة روح ننة  ينناام ا سننراج الرنن   . ا اة المطيننوب الت ننرج  التإ ننل والحكمننة. وروح نناة ف
كتسن ل.  الم أتنف تي نل أ نام ف نر روحني و ف ن  منا سن   وا  تال ة و  أ  فنرح و تين    ناك تي نل أ   سنتمر فني اينا   وا 

هنني هنن ا الإننالم النن ي )إنن ش ف ننلا والنن ي )حنن  مإرةننو  ف ننل ليسنن وطا تي )ننا أ  )حنن ر حتننن منن  = ميةةاس الخرايةةا
أ. فمننن   تسنننامح منننع )فسنننل فننني 23:1ليإالنننب ال نننغار المفسننن ه الكنننروم" ن)نننشاليفنننوافا وهننن   تسننناوي "خننن وا ل)نننا ا

األ نام التني  كنو  ا )سنا  ف ينا ةنإ فاة  ب ياس الخرايةااليفواف س تسامح مع )فسل في الخطا ا الك  ره. ول     ن  
يا فين ا روح اةا فإيي ه ا أ   تح ر. لك  تين م      )فسل أ)ل لوي أ   ح ر  األكير فم    ن  )فسنل أ)نل لنو 

ك ر ار   و  ليس وط. ل لك فاألكير احتماالة أل ام الخطا ا هو واو  ا )سا  في ه ا الاس . وم   تحن ر من  أ نام 
كةل عاطةل يعةرف م  اليفواف.. الب هو حك م تالل  ت  ر أمور  الزم) نة وح اتنل األ   نة=  تح ر الإوز ف  ت  ا و 

و فينم أ  لراراتنل  إ نل وحكمنةا أمنا الااهنل ف نرم ت نرفاف الحكن م  نرم الحكن م = الحكمة. ويعتةرف لمةن يجةداا
والم  نو  حكمنار" فني ترامنة أخنرم "هنم أ ةناة = العقك  في الككس يتمون معمالهس بالحكمةالحك م أ)يا اينل. 

أي الحكنن م = ويفيبةةون األم ةةال السةةديدةتتفنن  منع مننا  ننأتي  وهنن  أ  الحكن م هننو فننن ال نول وأ ةننا فننن أتمالنل . 
 وال فمل.  ير في أل

 
فان  من مبحت لنفسة  الربةى بالشةهوة  31 .ال تكن تابعا لشهوات  بل عام ماوا   31" -(:33-31) اآليات

ال تفقةر نفسة  بالمة دب  33 .ال تتلةذذ بك ةرة المة دب وال تلةزس نفسة  اإلنفةا  عليهةا 32 .جعلت  شةماتة ألعةدا  
 "يات .تنف  عليها من الدين ولي  في كيس  شي  فان  بذل  تكمن لح

. جعلتة  شةماتة ألعةدا  ه   تح  ر من  ا )  نا  ليرنيواف والمنال  والمالهني فين ا  اإنل الرن اط   ترنمف ف )نا= 
.أي تن  ر م ن  ة ل)فسنك= ف ن  بذل  تكمن لحياتة وتح  ر آخر م  أ   ست    ا )سا  ل   م م  ب لوخر  = 
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الخمةةر والنسةةا   2 .العامةةل الشةةريب ال يسةةتغني والةةذي يحتقةةر اليسةةير يسةةقر شةةي ا فشةةي ا 1" -(:3-1اآليةةات )

والةةةذي يخةةةالر الزوانةةةي يةةةزداد وطاحةةةة السةةةو  والةةةدود ير انةةةه والةةةنف  الوطحةةةة  3 .تجعةةةكن العقةةةك  ماةةةل ردة
 ".تست صل

= ال يسةتغنىالمن م  الخمنر الكي نر = العامةل الشةريب.    [ الز)نا1[ ا منا  رنرب الخمنر  2تح  ر م  خط تن    
ال ي  سنتي   و  ن أ فني أ   رنرب لين الة فينو  ين ا = والذي يحتقر اليسيرفيو س فت را فكل أموالل ت هب ليخمر. 

نهك ا الت خ   ومنا مايينلأ. وكنال الخط تن    ويسقر شي ا  فشي ا   خ ع )فسلا  وماة ف وماة س  م  و ررب الكي ر= 
ح ناة حتنن ال   سن   سن أكييم = السو  والدود ير انه ما  والز)ا  اإال  ا )سا   رت  ت  طر   اك وال)يا نة ا 

السو  وال و ا لك  الم  و  ه)ا أ   ت) ل ا )سا  فإ  الموف س أتي سر إاةا في ح ر لنئال  خسنر أ   تنل. وتإ)ني 
  مينل أ   منوف. فتان  أ  ول نل ي الكنل من  ارسنت ب فن  توامل فسا  اسن   و)فسنل وروحنل نالسنو  والن و أ أ

  ل ت يل ورةي اك تي ل . وأموالل ه ا اال)سا  فال اة ل حتل وسالمل
 

الةذي  5 .من مسرع إلى التصدي  فهو خفيف العقل ومةن خرة  فهةو مجةرس علةى نفسةه 4" -(:12-4اآليات )
ي يخرةا إلةى نفسةه ينةدس والةذي يتلةذذ بالشةر الةذ 6 .يتلذذ باإل س يلحقه الوصةس والةذي يكةرو الةتكلس يقلةل الةذنوب

ال ترلة  علةى سةر  صةديق  وال عةدو  وال تكشةف  8 .ال تنقل ككس السو  فلست بخاسر شي ا 7 .يلحقه الوصس
من سةمعت  11 .فانه يسةمع   ةس يرصةد  ويصةير يومةا عةدوا لة  9 .ما في نفس  ألحد وان لس تكن في  خري ة

الكلمةةة فةةي  12 .األحمةة  يمخةة  بالكلمةةة مخةةا  الوالةةدة بةةالجنين 11 .ككمةةا فليمةةت عنةةد   ةة  فانةةه ال يشةةق 
 "جوف األحم  كنبل مغروز في فخذ لحيمة.
تي )ا أ  )فكر ف ما )سمعا في)ناك من   ختين  ألنوال غ نر م)ط  نة أو = من مسرع إلى التصدي  فهو خفيف العقل

 نال  طر  نة خاطئنة و ) نل لنك منا ألوال غ ر  ح حة ت  ارخنر  ا وهن   تسنمي ارناتاف. وه)ناك من   فينم منا  
)يننا ح   ننة أرنناتاف خاطئننة تينني ال ننل حسننب مننا فيمننل هننوا ولنن   كمننا ل نن   نناحب ال ننول . وه)نناك منن   ) ننل 

راتاف و   ليا  ل و ر  ها = ومن ِخر مةك ه .  هو = فهو مجرس على نفسهالم  و  ه)ا م   سمع ألوال وا 
الن ي ُ سَّنر   نأ  ارخنر   أخطنأوا = الذي يتلذذ باإل سلالل.  سئ الن )فسل ا   كترج ارخر   ك ب أو سفاهة ما 

 ن  ا  يح نل الإنارا وُ حكنم تي نل من  ال)نا ا  حسنب منا لالنل تو = م ل اذا يلحقه الوصسف   أ  سئ الن سمإتيما 
خ ننك . أ)ننف لننم تسننتر تينني أفاالرنناتاف سننتخرج ةنن ك ا واك لنن   حم ننك ف أ23تننوال) نني "مننا فإيتننل  فإننل  ننك" ن

الةذي مام اك . ا اة فإي )ا أ  ال )ر   كنل منا )سنمإل .أال تز    )و ل = الذي يكرو التكلس يقلل الذنوبإ  والإك  ف
 = يلحقةه الوصةس الةذي يتلةذذ بالشةرو )ف  الم ن ار  خط تل. )تائ   ) م تينم   خطئ = يندس يخر  إلى نفسه
 فينو كمن  أخطنأ تمامناة  ل و سئ الن سمإتيمو إت ر أ)ل وا  خ را  فةحيم   ال ي  فإيل ارخر   م   فرح  الرر
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ا ا منا تيمنف سنراة تن  أحن ا خ و ناة لنو = ال تنقل كةكس السةو . يلحقه الوصس = ا  ل س سمح اك أ   فتةح
لنن  تخسننر لننو كتمننف خطا ننا ارخننر  . وال تكرننج كننل سننر تإرفننل = فلسةةت بخاسةةر شةةي ا  كننا  خط ننة ال ت) ييننا= 

تفةننح ارخننر  .  ننل حتننن ال تكرننج أسننرارك الخا ننة لي)ننا  حتننن ال لي)ننا  حتننن لننو ك)ننف أ)ننف لننم تخطننئا ال 
إن سةمعت ككمةا   كو  ه ا س  اة في أ  ت  ر مإيوماتيم ت)ك ر    ت) هم  ياامو)نك  نل فني  نوم من  األ نام. 

في ا ل    إ اة. ال  ر  تي ك أ  تكتم سراة. = ف نه ال يشق أي ال تسمح لل  الخروج لوخر  . = فليمت عند 
   ع سراة ترفل . واألحم  هو ال ي ا ا تنرج سنراة ال  سنتط ع أ   مل  ا   )فار أ ا  )فسل  كا  ك م  )الك  ه

حتنن تين =  خنرج السنر. وترن  ل آخنر لين ا ا )سنا  غ نر ال نا ر أ   تةتمخ  كتمل  ل  كو  كوالن ه ت نل تتنألم= 
أي  ةلمنل ا حتفنا   السنر. = مةهمغروز فةي فخةد لحنسنيامأ  كنبل حتف   سر. فيو كم   كو  السر في  اخيل 

 وال  رتاح االم لو أخرج ه ا ال) ل نالسيمأ أو الروكة م  لحمل.
 

عاتةةب صةةديق   14 .عاتةةب صةةديق  فلعلةةه لةةس يفعةةل وان كةةان طةةد فعةةل فةةك يعةةود يفعةةل 13" -(:17-13اآليةةات )
وال تصةد  كةل كةكس  16 .عاتةب صةديق  فةان النميمةة ك يةرة 15 .فلعله لس يقل وان كان طد طةال فةك يكةرر القةول

 "ومن الذي لس يخرا بلسانه عاتب طريب  طبل من تهددو. 17 .فرب زال ليست زلته من طلبه
ه ا تإي م الس   المس ح ت  الإتاب "ا  أخطأ ال ك أخوك فإ هب وتات نل   )نك و  )نل وحن كما. ا  سنمع م)نك ف ن  

ال ي سمإف ت)ل أ)ل فإنل رنراة ةن ك ور منا أ. وفائ ه الإتاب أ)ك ستتكيم مع     ك 23:23ر حف أخاك" نمف
أ 29تكترج أ)ل لم  فإل رنراة ةن كا وا   كنا  لن  فإنل فر منا  خانل من  الإتناب وال  إنو   كنرر منا فإينل. وآ نة ن

النن ي و ننل الننن أسننماتك أ)ننل تكيننم عاتةةب صةةديق  أ تنن  أفإننال. 25تنن  الكننالم النن ي ر     نن   ك   )مننا آ ننة ن
وال تصةةد  كةةل كي ننر منن  ال)ننا   ننر  و  ألننواالة غ ننر  ننح حة= = ة ك يةةرةفةة ن النميمةةتي ننك أو تمننل رننراة ةنن ك 

= أي تن  ل ن  رنر  نك. زاٍل ليست زلته مةن طلبةهربَّ ور ما أ      ك زل  يسا)ل  و  ل   في ح ك= . ككس
ررا  آخر أ     أ ا )سا   إتاب ال)ا  ل نل أ   ين  هم  وه)ا اررا  ليكلا فإ  كل ا)سا  مإرض أل   خطئ. وا 

  كترج أ)ل ال  اٍع ليتي    وال أ ل لي)م مة التي و يف ال ل.ف   
 

 .واب  مكانا لشريعة العلي كل الحكمة مخافةة الةرب وفةي كةل حكمةة العمةل بالشةريعة 18" -(:28-18اآليات )
فان من الشةر مةا اةو رجة   21 .ليست الحكمة علس الشر وحيث تكون مشورة الخراة فليست انا  الفرنة 19

نةةاطم العقةةل واةةو تقةةي خيةةر مةةن وافةةر الفرنةةة واةةو يتعةةدم  21 .ن نقةةم حاةةه مةةن الحكمةةةومةةن الجهةةال مةة
ورب رجل يهدس المحبة ليبدي العدل رب شرير يمشي مكب   23 .رب داا  يكون محكما واو جا ر 22 .الشريعة

عةه وان من 25 .يكةب بوجهةه ويصةس إحةدم مذنيةه وحةين ال تشةعر يفاج ة  24 .في الحةداد وبوارنةه مملةو ة مكةرا
 27 .من منارو يعرف الرجل ومةن اسةتقبال الوجةه يعةرف العاطةل 26 .العجز من اإلسا ة ف ذا صادف فرصة فعل

رب عتةاب ال يجمةل ورب صةامت عةن  28 .لبسة الرجل وبحكة األسنان ومشةية اإلنسةان تخبةر بمةا اةو عليةه
 "فرنة.
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)ل واةع لوا)   مميكتل وهو أ تإ)ي أ الحكمة الح    ة هي في ات اع و ا ا اك ورر إتل . ورر إة اك23ن 
ال ي  )ف  االحكام في م   خالفيا . وم   ت ع رر إة اك و حترميا ال  )ت م ل)فسل وال    ر   كائل رراة ة  م  

أ )سمع ت  حكمة أرة ة )فسا) ة 25ن وفي.  ...أ أ يا األح ار  ة  ل .  ل  ترك االمر ك ن ال ت)ت موا أل)فسكم
أ  سم يا ال إض  كار و سم يا ال إض  هارا ولك)يا ررا والفط)ة هي الت رج الإميي  )ار 23:5ر طا) ة ن ع

ستررف خاطئا و  ر لك  رر فس كو  ت رفك الإميي خطأ. وه ا ال كار اتيي الحكمة المواو ه في الإ ل . فإ  
نقم حاه من  فيو الخط ة وال)ااسة وكل ما  غةب اك. والااهل ال ي ال  ت ع و ا ا اك= للرج   و  

هو ، أي ا )سا  ال س ط الت ن غ ر المتإيما ناطم العقل ميما كا   ك اة. ميل ه ا ال كي الرر را فإ  الحكمة 
. وه ا ما ن اكخ ٌر م)ل ا    ساطة ميما   ر ال كي م  مةامراف   كائل ة  ه ا ال س ط فاك  حم ل أل)ل  ت 

أ فم   طي  تي يم الإالم 22ا  5:  21كو1نةإ ج فح )ئ  ا)ا لوي" اكترفل  ول  الرسول "أل)ي ح )ما ا)ا 
  أفم  لال . رب داا  يكون محكما  واو جا ر فة ال كار وال هار ل   ستخ مو   كارهم ه ا في  يم ال)ا = 

 خ فألي ا أال اكو   الما لالخر لو  و  ال وه هو فإال ح اة أسإي أل  آخ    ا حت ال أ)ل ح يا و أت ور أما 
ليبدي ل أخ  ح ل= يهدس المحبة ر ئاة هو فإال ح  لل هو . وأهم و ا ا اك هي المح ةا وه)اك م    كائل 

هو     أ)ل    م الإ ل   )ما هو  ي م أهم و ا ا اك. وهةالر األ ك ار األررار َ  َّتو   واوهيم ك  اة ما = العدل
أي  مري م)ح) اة كأ)ل = بَّ شرير يمشي مكبا  في الحدادر  ولك)يم=  ، فبارنهس مملو ة مكرا  ل   في  واط)يم. 

حز   تين ما أ اب ال رظا وهو    ر لل رراة نه   ميل الميل الإامي"   تل ال ت ل و مري في ا)ازتل"أ. ه ا 
هو = يصس إحدم مذنيه حاب وايل و غي  أ ) ل= = يكب بوجهه تح   الفرص ل سئ لي)ا . وه ا الخ  ا 

اح م أ ) ل أي هو ال  سمع االم كل ما هو ة كا وا  ا سمع ر ئاة في  الحك فيو ال  سمإلا لرر الرر. ولولل 
وال  ر   أ   سمإلا فيو ل  لرر أ   ة ي م   إت ر  ت واة لل. ومع أ  الرر  وا   اخل ا )سا  الخ  ا فاك 

ير ررهم م  الخارجا م  لا ر أ   حمي أت  ار  م  ررورهم فيو ال ي  إرج ما في  اخييم. لك  ه)اك م    
م) ر واوهيم وه ئتيما م  ةحكتيم ومر تيما فيةالر تي )ا أ  )تحارن الس ر مإيما ا  أ  طر  يم واةح ف ل 
الرر. وتين الحك م أال  سيك في مروره األررار و  ول اك لا ر أ   حم )ي. فإ ا كا  الرر واةحاة فتا)ب ميل 

الم تكو  كم   ارب الرب الي ل. وال  اٍع مطي اة أ  تت ور أ)ك لا ر أ  تسا ر هةالر األررار وأ  هةالرا وا 
.رب عتاب ال يجمل ورب صامت عن فرنةت يحيم  أ  تإات يم وتي) يم ت  ررهم= 
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
واكةذا  3 .الخصةي المتشةهي يفسةد البكةر 2 .رانالعتاب خير من الحقد والمقر يكفي الخس 1" -(:8-1اآليات )

 5 .ما احسن إبدا   الندامة إذا وبخت فان  بذل  تجتنةب الخري ةة االختياريةة 4 .فعل من يقبي طبا  الجور
من الساكتين من يسكت ألنه ال يجد جوابا  ومن يسةكت  6 .رب ساكت يعد حكيما ورب متكلس يكرو لرول حدي ه

الك ير الككس  8 .نسان الحكيس يسكت إلى حين مما العاتي والجاال فك يبالي باألوطاتاإل  7 .ألنه يعرف األوطات
 " .يمقت والمتسلر جورا يبغ 

أ. فالحك م  إرج متن  سكف ومتن  تكيم. الإتاب خ نر 1:5ميخص ه   ار اف "ليسكوف ولف وليتكيم ولف" ناا
المقةر ي كفةي إتنرج  خطنإ   )انو من  الخسنرا = م  أ   حمل ا )سا  الغةب في  اخيل و تحنول النن ح ن . والم

في)نناك منن  خطننأ  واةننح ليام ننعا وح )مننا   ننر تيننن سننالمة مولفننل  يننزأ  ننل ال)ننا . والنن ي  إتننرج = الخسةةران
أ تر ر لمن  هنو تنااز تن  الحكنم و  حنم )فسنل فني رنئ ال  فينم 5ا  1أ. وآ اف ن5:2 و2 خط تل  غفر لل اك ن

ولك)نل  رنتيي أ   الخصةيهن ا  كنو  كإ)سنا  تنااز ا)سن اة=  =طبةا  الجةور ف لا ولاييل س حكم حكماة  المناة=
 إارر فتاه. في ا س    ل خال ميل  اك. المإ)ن أ  ال تحاول أ  ت  م م  )فسك لاة اة ف منا ال تفينم ف نل حتنن 
ال تخاننل مننن  لنننرارك. وا  ا أخطننأ ا)سنننا  ووااينننل أحننن   خط تننل فاألفةنننل أ   إتنننرج خ ننٌر مننن  أ   كنننا ر و كننن ب 

ا  ال = رب ساكت يعد حكيما  تةاج لخط تل األ ي ة التي  إات و)ل تي يا.  إختياريةأخرم  خري ة كو  الك ب ف
أي هو  سكف أل)ل  إرج الولف الم)اسنب الن ي  ) غني أ  = يعرف األوطات فيم في الموةوع ال ي  تكيمو  ف ل 

أ تنن  3م)اسننب فيننو ااهننل. وفنني ن أ منن   ننتكيم فنني ولننف غ ننر1أ. والإكنن  فنني ن1 ننتكيم ف ننل. وكالهمننا حكمننة ن
وفي ترامة أخرم أ   "الفارض = المتسلر جورا  يبغ ال ي  فرض )فسل و تكيم  و  أ  ُ  تن وف ما ال  فيمل. 

 )فسل   غض".
رب عرية ال تنفع  ورب  11 .رب نجاح يكون ألذم صاحبه ورب وجدان يكون لخسرانه 9" -(:19-9اآليات )

رب مشةتر ك يةةرا 12 .رب انحرةةار سةببه المجةةد ورب توابة  يرفةة  بةه الةةرم  11 .عريةة تكةون مبةةاعفة الجةزا 
عريةة الجااةل  14 .الحكيس يحبب نفسه بالككس ونعس الحمقةى تفةا  سةدم 13 .بقليل يدف   منه سبعة مبعاف

يقةر  اليةوس  16 .يعري يسيرا ويمتن ك يرا ويفتر فةاو م ةل المنةادي 15 .ال تنفع  الن له عو  العينين عيونا
من الةذين  18 .يقول األحم  ال صدي  لي وصنا عي مير مشةكورة 17 .رالب مدا من إنسانا  م ل اذا لبغي وي

فانةةه ال يةدر  حةة  اإلدرا  مةةاذا  19 .ية كلون خبةةزي خب ةا  اللسةةان مةةا اك ةر المسةةتهز ين بةةه واك ةر إسةةتهزا اتهس
 "يستبقي وال يبالي بما ال يستبقي.

رب  )سننا   حكمننة منن  كننل  ننرجا فمنن   غتننر  )ااحننل  تك ننر ف خسننر= أ هنني  تننوه لكنني  سننتف   ا22ا  5فنني ن
كل ما )ح نل تي نل وال )رنكر اك تي نل = يكون لخسرانهنةر ة ح أ وربما وجدان . نجاح يكون ألذم صاحبه
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 كو  س ب خسناره ا  ) ن   ك ر نار أ))نا و ن كائ)ا ولن رات)ا سن ب هن ا ال)اناح. أو ا ا لنال ا)سنا  تن  )اناح أ نا ل 
 . ة ح ا ولم  )سب الفةل كا وال  ركر اك تي لا في ا  كو  س  اة أل  اك ال  إو    اركأ)ل ةر 

رب عريةة تكةون لمبةاعفة الجةزا . رب وهن ا مإ)نن نماراسنح  السنر ا)يأ  "كل تط ة  نال رنكر هني  نال ز نا ه" 
لننم  رننكر اك. كننل مننا ي حنن ا لننلا و هنن ا  كننو  ا ا  خننل ا )سننا  الك ر ننار منن  المانن  النن = إنحرةةار سةةببه المجةةد

ننا تةنن ع م)ننا. ) مم مننا  ز نن ها وا  = ور بَّ توابةة  ي رفةة  بةةه الةةرم ح ننل تي ننل هننو وز)ننة واك  ننرم ك ننج )سننتإمييا وا 
أ هني ) ن حة  )ط ن  تي ينا المينل 21أ. وآ نة ن31:2أ ف)رتفنع + نلنو23:31التواةع  اإنل اك  سنك  ف )نا ناش

ئاة   )نل رخ  ناة وهنو غ نر  نالحا و  نل  ن فع فني ا نالحل فتنره الإامي نالغالي يم)ل ف لأ فير ما ارترم أحن  رن 
أ كننالم الحكنن م الحيننو  اإننل ال)ننا  تح ننل وتحننب مايسننل. أمننا 25. وفنني نسةةبعة مبةةعافطو يننة ف ز نن  الننيم  الننن 

 .تفا  س دماألحم  فإ  المواهب التي أتطاها لل اك ال  ستف   م)يا أح = 
 خ  ما )أخ  . فالااهل ا ا أتطاك.أ  توه أل  )إرج و)م ز مم  )أ25-29وفي ن

كما   ول الميل الإامي ن إط ك الإط ة = ألن له عو  العينين عيونا  فإط تل هو  ) ر ال يا  أةإاج ل متيا= 
وت )ل ف ياأ و طال ك  أ   ح ل م)ك تين الكي نر فني م ا نل منا أتطناك. فينو أتطنن ال سن ر و طالنب  نالكي ر= 

وا  ا لننم . يفةةتر فةةاو م ةةل المنةةادي ننتكيم و  ننول أ)ننل أتطنناك و طالننب  الم ا ننل=  ننل فنني كننل ماينن  = َيمةةتنك ك يةةرا  
نال سن ر  يقول األحم  ال صدي  لي وصةنا عي ح ل تين الكي ر  رتكي  أ)ك ال تستح  أ  تكو  لل     اة= 

خب ةا   إن الةذين ية كلون خبةزيلم ت ا ل م)نك  نالكي ر الن ي  تولإنل.  نل  رنتم لنائالة = مير مشكورةال ي أتطا أ 
ا ا ليننف مننيالة ا  مننا أخ تننل م)ننل ال  سننتح  كننل هنن   الةنناة. ميننل هنن ا ا )سننا   سننتيزظ  ننل الام ننع = اللسةةان

هنو لنم  سنت   تينن  ن    لنلا  نل وال   نالي  ين اا فكنل منا = ي ةدر  مةاذا يسةتبقىو تخين ت)ل أ  لاة ا فينو ال 
  رغيل هو ما  ح ل تي ل م  فوائ  ما  ة.

 
اإلنسان  21 .الزلة عن السرر وال الزلة من اللسان فان سقور األشرار يفاج  سريعا 21" -(:25-21اآليات )

يرذل الم ل مةن فةس األحمة  ألنةه ال يقولةه فةي  22 .السم  كحديث في مير وطته ال يزال في مفواو فاطدي األدب
مةن يهلة  نفسةه مةن النةا   24 .رب إنسان يمنعه إطكله عن الخري ة وفي راحتةه ال ينخسةه بةميرو 23 .وطته

نما يهلكها ألجل شخم الجاال  "ومن يعد صديقه من الحيا  فيصيرو عدوا له بغير سبب. 25 .من الحيا  وال
 الزلة عن السررأي خطأ  تفو   ل ا)سا   و  ل   ليو أ إب وأطول أيراة من   زلة اللسانأ تإ)ن أ  12آ ة ن

اليسنا  ف ن  ال ُ  نيح أيرهنا الإمنر كينل. وهن    تنوه أ   التي تس ب كسوراة في الإ ام تحتاج ريور لتيتئما أما زلنة
األرنرار لن  ال  فطن  الن يم أحن ا وفانأه  سن ب لسنا)يم = ف ن سقور األشةرار يفةاج  سةريعا  أ. 5)رالب ألس)ت)ا ن نع

كم   حاول أ   إ  ك ار الس  مت وراة أ)ل = فاطدي األدبأ 12الرر ر  س طو  ف ما  ور  تي يم اليالك. وفي ن
أ 15كير م)يما أو م   تح ا  كالم غ ر الئ  في مكا  وولف غ ر م)اس   . ومينل هن ا ُ نر ل كالمنل. ون فيم أ

ترنن ر لمنن   م)إننل ف ننر  أو  روفننل تنن  أ   خطننئ فنن    ميننل هنن ا أ)ننل لنن    وال ُ نن رك أ  الرننيوه ليخط ننة ومح ننة 
أ )ا  ا)سا)اة ل   يينك 19وفي نالخط ة كائ)ة في أتماللا وال  )خسل ةم ر  تين حب الخط ة ال ي في أتمالل. 



(اإلصحاح العشرون) يشوع بن سيراخسفر   
 

 
61 

 سن ب ح ننار  أو لننل ةنإج رخ نن تلا فيننو  خانل منن  أ   ننرفض طي ناة ل نن   ل الااهننلا وهن ا الطيننب لنن   كننو  
فرنل فني   منا ال طالنة لنل  نلا ينم ا ا أ )ان  ا)سنا  َ ِإنُ   ن   ل ح نارة من  ت)ف ن13س  اة في هالكل لنو )فن  . وفني ن

تنن و لننلا والسن ب ح ننار ال  اتني لننل. كننا  األولنن أ   إنن   منا هننو لننا ر ت)ف ن  مننا وتن   ننل  حننول  ن   ل هنن ا النن 
 تي ل.

 
السةار  خيةر  27 .ال يةزال فةي مفةواو فاطةدي األدب الكذب عار طبير في اإلنسان واةو 26" -(:28-26اآليات )

 "شان اإلنسان الكذوب الهوان وخزيه معه على الدواس. 28 .ممن ي لف الكذب لكن كليهما ير ان الهك 
أ. فكنل كن ب هنو من  99:3ه   ار اف ت  الك ب. والس   المسن ح لنال تن  الرن طا  "الكن اب وأ نو الكن اب" ن نو

أ. والكن ب  ن)م تن  ةنإج فني 1:29الر طا ا فالك اب  ار ا )اة   ي   وة اة ليمس حا فالمس ح هو الح  ن و
وال  ي ننوا فنني أي كيمننة   ولينننا. فالنن ي  رننتير ت)ننل الكنن ب  حت نننر  ال)ننا  . عةةار طبةةةيرالرخ نن ة. لكننل هنن ا فيننو 

 والحك م   ول ه)ا أ  السرلة خ ٌر م  الك با لك  الح  أ  كالهما  وريا  اليالك.
 

الةةذي يفلةةر األر   31 .الحكةةيس فةي الكةةكس يشةةتهر واإلنسةان الفرةةن يربةةي العامةا  29" -(:33-29اآليةات )
تعمي معين الحكما  وكلجاس في الفس تحجةز  الهدايا والرشى 31 .يعلي كدسه والذي يربي العاما  يكفر الذنب

اإلنسةان الةةذي يكةتس حماطتةه خيةر مةةن  33 .الحكمةة المكتومةة والكنةز المةةدفون مي منفعةة فيهمةا 32 .توبيخةاتهس
 "اإلنسان الذي يكتس حكمته.

فلر األر  الذي يا ا ُوِاَ  ا)سا)اة حك م فسر إاة ما ترتير حكمتلا و حب ال)ا  حتن الإ مار أ   سمإوا ألوالل. 
خ راتل ف إين مخاز)ل. ولك  ار ة ه)ا تر ر ح ال ي  إمل  ا  في أرةل تز ا  نمخاز)لأ= أي الفال ي عِلي ك دسه

لطالب الحكمة وأ  ه ا تي ل أ    ر  كيمة اك و  رأ في ألوال ار ار و   ر كفالح  حرا و  ر  في كيمة اك 
ه ا الحك م والمميور حكمة هو = ذي ي ربي العاما  ي كفار الذنبوالف ز ا  حكمة كما أ  مخاز  الفالح تمتيئ. 

اارتا  يكفر الذنبأ   ) ج الم يوم ال ي حكموا تي ل  يماة أ)ل م )ب.  -ح ا أ  الإ مار  حترمو)ل -لا ر
في ترامة أخرم " كفر ال يم". رأ )ا ف ما س   أهم ة الحكمة. فما ال ي  إطل الحكمة لو كا  ه)اك ا)سا)اة 

ُتإمي أت   الحكمار وتغي  أفواهيم ت  لول الح  وتو  ب الخطاه. فإ ا كا   الهدايا والرشوة ماة؟ الرروه= حك
 )سا  حكمة تطيتيا الرروه فيي ميل ك)ز م فو   ال فائ ه. ا )سا  األحم  ا ا كتم حمالتل في ا ا  ا ولك  

.ة وهو لام   ف)يا فم  ر  ال يمة الخارا ةا ا كتم حك م حكمتل  س ب الرروه في ا سئ أل  اك أتطا  وز)
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والعشرون

 
ااةرب مةن الخري ةة  2 .يةا بنةي من خر ةت فةك تةزد بةل اسةتغفر عمةا سةلف مةن الخرةا  1" -(:11-1اآليةات )

كةل إ ةس كسةيف ذي  4 .منيةاب مسةد تقتةل نفةو  النةا منيابهةا  3 .ارب  من الحية ف نها من دنوت منها لدمت 
تبةرع الفقيةر  6 .التقري  والشتس يسلبان الغنى وبم ل ذل  يسلب بيةت المتكبةر 5 .حدين لي  من جرحه شفا 

من مقت التوبيف فهو في ا ر الخار  ومن اتقةى الةرب يتةوب  7 .يبلغ إلى مذني الرب فيجرم له القبا  سريعا
من بنى بيتا ب موال ميرو فهو كمن يجمة   9 .ن بعيد السمعة لكن العاطل يعلس متى يسقرالسلير اللسا 8 .بقلبه

رري  الخراة مفةروش بةالبكر  11 .جماعة األ ما  مشاطة مجموعة ومايتها لهيب نار 11 .حجارته في الشتا 
 ".وفي منتهاو حفرة الجحيس

فال تتمنا م  نل تُنب حتنن ت نل األةنرار.  فأه)ا تح  ر م  الخط ة. فالخط ة ت مر. كل ا)سا   خطئا فإ  أخط
وا  ا فيمننف أ  الخط ننة منن مره فننال تسننع ورارهنناا ا)يننا   نن و ليننا م) ننر انن اب كاينن  الح ننةا لكنن  ا ا التر ننف م)يننا 

  طنننع فننني كنننل اتانننا . و نن كر  إننن   لنننك  إنننض مةنننار الخط نننة كسةةةيف ذي حةةةدين تينن غك وسنننميا  م نننف. وهننني 
سنن  ا فننن ال)ننا  تسنن ب كراه ننة ال)ننا  ل)ننا و تحرننا)ا ال)ننا  و كننو  هنن ا  اها)ننة= فةةالتقري  والشةةتس يسةةلبان الِغَنةةى

وُ  مر   تل. و الم الف  ر هو خناطئ. واك  )نت م من  هن ا الخناطئ فالمتكبر ي سلب ر ما  ة. و )ف  المإ)ن ئخسا
يح أ. ومنن   ننرفض التننو  ب فينو  سنن ر فنني طر نن  الخطنناه أي الخنرابا فننالتو  ب مف نن  فنني أ    نن1ل يمنل الف  ننر ن

أي م   خطئ  يسا)ل و ي   ارخر   ف  تل الر ظ   ل الن  إ ن ا  إنرج = السلير اللسانا )سا  م  )فسل. 
الإالنل المتنر ي  إنرج متنن  خطنئ = بعيد السمعة. لكةن العاطةل يعلةس متةى يسةقرم  تين  إ  سمإتل الر  ئة= 

أ )يا نة 22-5 إ نل. وفني ار ناف نف إت ر وال  كا ر  يسا  سي طا و إرج متن    ب و كو   فاتنل تن  )فسنل 
وفي ترامة أخرم "فيو كم  = من بنى بيتا  ب موال ميرو فهو كمن يجم  حجارته في الشتا طر   ال يم وا يم 

 امننع حانناره ل  ننر " وهنن   أوةننح والمإ)ننن أ  منن    يننم أحنن اة فيننو كمنن   حكننم تيننن )فسننل  ا تنن ام. فمنن   امننع 
وم  نل و إمنل وسنط اليينوج أ حتمن  ل م   ر  الرتار فيو ا اة  ال   ف و نال منحااره تين ييوج الرتار ل  )ن   تاة 

أي فتائل ليحر   وسر إاة ما تحتر ا هي كمشاطة مجموعة ل امع حااره فيو لطإاة س تام  و موف. واأليمة هم 
سنيل أي = ررية  الخرةاة مفةروش بةالبكرما ه سنر إة ا رنتإال نالنو ر الخف نج ال)نات  من  تمرن ط ال نوجأ. 

 منتهاو حفرة الجحيس.الس ر ف ل لك  
 

مةن لةس يكةن ذا  14 .ومايةة مخافةة الةرب الحكمةة 13 .من حفا الشريعة فرن لروحها 12" -(:27-12اآليات )
بةارن 17 .علةس الحكةيس يفةي  كالعبةاب ومشةورته كينبةوع حيةاة 16 .ورب داةا  يك ةر المةرارة 15 .داا  لس يودب

العالس إذا سم  ككس حكمة مدحه وزاد عليه مما الخلي  ف ذا  18 .ا من العلساألحم  ك نا  مكسور ال يببر شي 
نمةا اللرةف علةى شةفتي العاطةل 19 .سمعه كراه ونبذو ورا  اهرو فةس  21 .حةديث األحمة  كحمةل فةي الررية  وال
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ال الحكمة لألحم  كبيةت مخةرب وعلةس الجااةل كةكس  21 .الفرن يبتغى في الجماعة وككمه يت مل به في القلب
األحمة  يرفة  صةوته عنةد البةح   23 .الت ديب للجهال كالقيود في الرجلين وكالو ا  في اليد اليمنى 22 .يفهس

طةدس  25 .الت ديةب للفرةن كحليةة مةن ذاةب وكسةوار فةي ذراعةه اليمنةى 24 .مما ذو الداا  فيتبسس طلةيك بسةكون
الجااةل يترلة  مةن البةاب إلةى داخةل  26 .األحم  تسرع إلى داخل البيت ممةا اإلنسةان الواسة  الخبةرة فيسةتحيي

 "من طلة األدب التسم  على الباب والفرن يست قل ذل  الهوان. 27 .البيت مما الرجل المت دب فيقف خارجا
أي ت)ف ن  الو ن ة  وماية مخافةة الةرب اأ 11 – 19:  1أم  )ف ها نمف  حف يال   فيم حكمة الرر إة االم م  

أي لننم  نن ر  رننر إة اك ولننم  يننزم )فسننل  لةةس يةةودبنحكمننةأ هننو  داةةا   لنن   لننل ومنن. الحكمةةةأ    ت)نني ا )سننا  
فال)ا  ترفض ألواللا وت و الخ ر    ر لي ا الحك م = مرارة إت اتيا. وه)اك م  هو كي ر الحكمة وه ا  س ب لل 

 يتنزم  أي من = ومشةورته كينبةوع حيةاةأي كالطوفنا . = علةس الحكةيس يفةي  كالعبةابأ 21مراكل كي ره. وفي ن
ميمنا تإينم ال = من يبةبر شةي ا  مةن العلةسال  مك)نل  ممةا بةارن األحمة  ك نةا  مكسةور مرورتل  ح ا وال  موف. 

   ن في  اخيل رئ و  نل أحمن . والإنالم  حنب أ   سنتمع لكنالم الحكمنة و م حنل و ز ن  تي نل فينو أ ةناة حكن م. 
 أ.23أمما الخي ع فال  ط   سماع كالم الحكمة ن

 ر ن  ا )سنا  الن ي سنمإل أ   نتخيص م)نلا فينو كنالم فنارا  سن ب متاتننب = كحمةل فةي الررية حةديث األحمة  
لينن ه . فنني حنن    ايننب حنن  ا الإالننل ال ياننةا و  ننل منن  سننمإل  فكننر و تأمننل ف مننا سننمإل  إتانناب. واألحمنن  

مننة  ر نن  ا )سننا  أ   ياننر  فيننو س سنن ط سننر إاة. فنناألحم   ت ننور أ  حك= كبيةةت مخةةرب ت ننور كننالم الحكمننة 
 .ال ي فهةسالحكمار هي  ال فائ ها  ل ستايب تي يم كسا اة سر إاة وخساره سنر إة. وا  ا تكينم الااهنل سنتا  كالمنل 

أ )نرم سنيوك األحمن  غ نر 15الااهل  إت ر أ  كالم الحكمة هو ل و  لل والتإي م      حر تل. وفني ن أ11ن وفن
لحكن م الن ي   تسنم. وتكن  منا رأ )نا  سنا  اة الم  ول فيو ت) ما  ةنحك  ةنحك  خالتنة و  نوف تناٍل. تكن  ا

تةننإيا تي ننل. والح ننار سننمة ليإالننل النن ي ا ا ولننج   نناب   ننف  كحليةةة مةةن ذاةةبفالتأ  ننب ليفطنن   ز نن   امنناالة 
 ستحي م  ال خول الن أ  ُ  تن لي خولا أما األحمن  ُ سنرع  الن خولا ولن   فني ال  نوف ف نط  نل ت)ن  الن خول 

أي الت نن)ف تيننن  التسةةم  علةةى البةةاب  حننب ا سننتطالع هننو ت ننا ه ليايننالر ألي ماينن . و نن)ف  المفيننوم فننإ
 هو ت ب خط ر محاولة مإرفة أسرار ال)ا .. والترل  من األبواب للداخلاأل واب. 

 
طلوب الحمقى في  29 .شفاو الجهال تحدث بالخزعبكت وككس الفرنين يوزن بالميزان 28" -(:31-28اآليات )

النمةةاس يةةنج  نفسةةه  31 .إذا لعةةن المنةةاف  الشةةيران فقةةد لعةةن نفسةةه 31 .فةةي طلةةوبهس مفةةوااهس ومفةةواو الحكمةةا 
 "ومعاشرته مكرواة.

األرنن ار غ ننر الم)ط  ننة. فالااهننل   نن   أي رننئ و ننر    منن   و  تننروي. أمننا الفطنن  ف ننز  كالمننل = الخةةزعبكت
لينا م)طن . وال ينب ت)ن  ال ينو    الم زا  نكما   ول الميل الإامي كالمل موزو أ هو  نز  كنل كيمنة   ولينا ل كنو 

هنو المرنناتر وا را ه وال نرار. واألحمنن   ننتكيم  ن و  تفك ننر وتان  كيماتننل ت ننو  ا منيالة   ننر تينن ا )ت ننام ا ا لننال 
 .مفواو الحكما  في طلوبهسوالإك  فالحك م  فكر و فكر يم  تكيم=  طلوب الحمقى في مفوااهسسأ)ت م= 
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فيو م) نا  لنلا الرن طا  هنو الن ي  ةنع األفكنار فني ت ينلا = ن فقد لعن نفسهالشيرانالرر رأ إذا لعن المناف  
وهو ال  ستمع ل وف اك. والح  أ  الر طا   خاطنب ا )سنا  تن  طر ن  ت ينل وهكن ا اك. ولكن  هن ا الم)ناف  

ننا أ)ننل أطفننأ الننروح ال نن    اخيننلا أو هننو لننرر ا )  ننا  لرننيواف اسنن  . و ينن ا حنن ا تطننا    نن   الم)نناف  و نن    امم
 الر طا .

هو )الل كالما      ال)ا ا  تكيم تي يم  الررا  سخر م)يم أمام ارخر  . وه ا   ول ت)ل الحك م ه)ا = النماس
أ)ل  )ا  )فسل. فم       ال)ا     )ل اكا ا اة ال غفرا  لل و التالي س  ل )اساة أمام اك. وأمام ال)ا  هو 

.مكرو 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اني والعشرون

 
الكسةكن مشةبه بزبةل الةدمن كةل مةن  2 .الكسكن مشةبه بحجةر طةذر كةل محةد يصةفر لهوانةه1" -(:2-1اآليات )

 ".طببه ينف  يدو
و  فر هن تالمنة تإانب  كل محد يصفر لهوانهالكسال  س فت ر و ةطر ل ست ا)ة أو الرحا ه و ي   )فسل=  

أ. و ول  الرسول طالب الك) سة  أ  ال تإطي 23ا  3:  1خي  ا )سا  لكي  إمل نتك واك اره حالل .تين ر 
أ. وا  ا كا  ا )سنا  ال  إمنلا ففني منا ا س  ةني ولتنل؟ 22:5ت 1م  ال  إمل ر ئاة ل أكلا في ا ة  الط  إة ن

اسةأ وه ا مإ)ن لول الحك م ه)ا أ)ل أر ل  التأك   س تفرا لي)ااسة وكل فكر  طال نكالميل الإامي ال   ال طالة )
 أ.25:3تي2رئ ل ر ن= بزبل الدمن

 
البنةت الفرينةة ميةراث لرجلهةا  4 .االبن الفاطد األدب عار ألبيه والبنت إنما تعقب الخسران 3" -(:5-3اآليات )

 ".وككاما يهينانها الوطحة تخزي مبااا ورجلها 5 .والبنت المخزية مس لوالداا
لفالنن  األ ب تننار أل  ننلا وهكنن ا ال )ننف. ا اة تيننن الوالنن    ا هتمننام  تر  ننة أوال همننا. ول)نن كر مننا حنن ا أل  ا  نن  ا

 لإالي الكاه  ا  أهمل تر  ة أوال  .
 

 ".الككس في مير وطته كالغنا  في النوح مما السيار والت ديب فهما في كل وطت حكمة 6" -(:6آية )
نا الكنالم الإنا ي 1:9تني1س اطا وهن ا ال ن  أ   كنو  فني كنل ولنف نه   ت  أهم ة التأ  ب حتن لو كا  كال أ. أمم

 فيتك  كل كيمة في ولتيا.
 

من كلس األحمة   9 .وينبه مستغرطا في نومه 8 .الذي يعلس األحم  يجبر إنا  من خزف 7" -(:18-7اآليات )
 .اب  على األحم  ألنه فقد العقلإب  على الميت ألنه فقد النور و  11 .ف نما يكلس متناعسا ف ذا انتهى طال ماذا

النةوح علةى الميةت  13 .ممةا األحمة  فحياتةه مشةقى مةن موتةه 12 .مطلل من البكا  على الميت فانه في راحة 11
 15 .ال تك ر الككس مة  الجااةل وال تخةالر الغبةي 14 .سبعة مياس والنوح على األحم  والمناف  جمي  مياس حياته

مي شةي  ا قةل مةن  17 .اعةر  عنةه فتجةد راحةة وال يغمة  سةفهه 16 .برجسةهتحفا منه ل ك يعنت  وينجسة  
 ".الرمل والملر والحديد مخف حمك من اإلنسان الجاال 18 .الرصام وماذا يسمى إال محم 

[  إت اع و ا ا 2ه   ت  الحم ن والحمالة. والحم ن في ) ر الحك م هم م   رفةو  التأ  با والتأ  ب  كو   
ننَر األحمنن  تيننن 5[ ات نناع و ننا ا الحكمننار واأل ننار  1  الننرب نالرننر إةأ [ ل ننول تأ  ننب الننرب  نن و  تنن مر. وا  ا أ َّ

تننن م التنننأ ب  نننأتي ولنننف  سنننتح ل ف نننل التأ  نننبا ح )ئننن   كنننو  األحمننن  لننن   نننار كإ)نننار خنننزج مكسنننور  سنننتح ل 
ر   أ   سمع.  ل هو األحم   ر يل الحك م  ال)ائما ا  ال  و  . من خزفالذي يعلس األحم  يجبر إنا  ا الحل= 
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و سننتح  ال كننار. وأال  سننتح  الريننار منن   سننمع أ   فقةةد العقةةلا أي ال  ر نن  أ   سننمع. و  ننول ت)ننل أ)ننل متنةةاع 
أ + 22:32هنن   كا)ننف الإننا ه نتننك= النةةوح علةةى الميةةت سةةبعة ميةةاس)يا ننة طر نن  الخط ننة اينن)م و سننتمر ف يننا. 

تننل فيننو  اينب تيننن )فسننل التإاسننة والرنن ارا وتيننن أ. ولكنن  ال)ننوح تيننن الااهننل  كنو  كننل أ ننام ح ا25:52 نم2ن
سنتتإيم = وينجسة  برجسةه تإ نك و سن ب لنك مرناكل. = ي عِنَت أهيل  ايب الإار. تحف  م  الااهل والغ ي لئال 

طرلننل ومسننالكل الخاطئننة. فمننيالة لننو ُوِاننَ  رنناب  نن خ  وسننط ف ننل  راسننيا ففنني ولننف  سنن ط سنن)ا  الف ننل كيننل 
تيننن منن  حولننلا هننو كي ننل تينن يما كالر نناصا وهنن ا الي  ننل  سننمن أحمنن . أ    نن خ . هنن ا األحمنن   ميننل تننبر

 تراف  أحم  فكأ)ك تحمل حمالة ي  الة م  كيره المتاتب التي  س  يا لك. وتتم)ن أ  تتخيص م)ل.
 

عةةر  الخشةةب المربورةةة فةةي البنةةا  ال تتفكةة  فةةي الزلزلةةة كةةذل  القلةةب المعتمةةد علةةى 19" -(:23-19اآليةةات )
كمةا  21 .القلب المستند على رمي عاطل كزينةة مةن رمةل علةى حةا ر مصةقول 21 .ال يخاف مصك   مشورة سديدة

كةذل  طلةب األحمة  الخةا ف األفكةار ال ي بةت ممةاس 22 .من األوتاد الموبوعة في مكان عال ال ت بت ممةاس الةرير
ي كةل حةين فةك يخةاف طلب األحم  يخاف في مفكارو مما الذي يسةتمر علةى وصةايا اهلل فة 23 .اول من األاوال

 "مبدا .
النن ي  سننت)  تيننن مرننوره الحكمننار  كننو  يا تنناةا ال  خنناج وال  ةننطربا تكنن  األحمنن  النن ي  ح ننا فنني  مخنناوج 

كا)وا  ةإو  أحزمة م  الخرنب فني الحنوائط = عر  الخشب المربورة في البنا  ال تتفك  في الزلزلةمستمره. 
ي الم )ن م  التفككا وأ ةاة لحما نة الم )نن من  التمن   وا )كمناش لتحمي الم ا)ي الم ) ة م  الطوب الي  ا لتحم

ال)اتاننا  تنن  الحننر وال ننر ا وتحمنني ال  ننف منن  الننزالزل.  إخت ننار فننالحك م  كننو  يا تنناة ميننل هنن ا الم )ننن المنن تم 
 غال اة هني ترنك الف= بزينة من رمل على حا ر مصقولرار حكمار. و ر ل ه ا الإالل أ األخرابا أل)ل م تم  

منن  الرمننال وتتماسننك تنن  طر نن  مننا ه ال نن ة فتإطنني أرننكاالة ام يننة. و نن و  المننا ه الال نن ة  سنن ط الرمننل أل  
واألوتةةاد الحننائط م نن ول. والمننا ه الال نن ة تاإيننل فنني حالننة ي نناف وهكنن ا مرننوراف الحكمننار تاإننل ال يننب يا تنناة. 

تال ننة تكيننر ف يننا الر نناح وترننت  فت يننع ارنناره لألوتننا  التنني تي ننف الخ ننام فنني أمنناك  = الموبةةوعة فةةي مكةةان عةةالٍ 
الخ ام. هك ا األحم  فيو  )خيع لي ل أمام األهوال. والح  في التر  ل ه)ا أ)ل   ار      الوت  وال يب. والوت  هنو 
ال ي  ي ف الخ منةا وال ينب الينا ظ المطمنئ  الواين  فني اك هنو الن ي  ي نف ا )سنا  فني األهنوال. وال ينب الينا ظ 

سالماة )ارئاة ت  خ نراف حينوه منع اك. وهن ا ال  )رنأ فني ال ينب االم من  الإرنره منع اك وت)ف ن  و نا ا  هو المميور 
 أ.15تارك   الخطا ا نآ ة

 
مةن رمةى الريةور  25 .من نخ  العين مسال الةدموع ومةن نخة  القلةب ابةرز الحة  24" -(:33-24اآليات )

من  27 .ردت السيف على صديق  فك تي   فانه يرج من ج 26 .بالحجر نفراا ومن عير صديقه طر  الصداطة
فشةا  السةر والجةرح بةالمكر فانةه فةي  فتحت فم  على صديق  فك تخف فانه يصةالر إال فةي التعييةر والتكبةر وال

ا بةت معةه فةي وطةت بةيقه  29 .اب  ممينا للقريب في فقرو لكي تشب  معه مةن خيراتةه 28 .اذو يفر كل صدي 
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ال اسةتحيي من  31 .طبةل النةار بخةار األتةون والةدخان وكةذل  طبةل الةدما  التقريعةات 31 .لكي تشتر  في ميرا ةه
مةن  33 .فكل مةن يسةم  بةذل  يةتحفا منةه 32 .ادف  عن صديقي وال متوارم عن وجهه  س من مصابني منه شر

 "يجعل حارسا لفمي وخاتما و يقا على شفتي ل ك اسقر بسببهما ويهلكني لساني.
ومن  . العةين مسةال الةدموعنةنربأ فمةن نخة  )ا ك ج )حاف  تينن ال ن    وك نج )خسنر . ه)ا  ررح الحك م ل

أي أهنناج مرنناتر . وت) طننع تاللتننك  ال نن    و )فننر م)ننك ا ا = نخةة  طلبةةه مبةةرز الحةة اننرح مرنناتر  نن   ل= 
ف نةةه و إننو  ال ننك=  لسننامحكأم رننتمتل  عليةةهفتحةةت فمةة  أو  جةةردت السةةيف عليةةه= َت َّرتننل. ر مننا لننو ةننر تل 

ا ا = والتكبةةرالتنني ترفتيننا ت)ننلأ  صنتفةننحل  ال) ننائ التعييةةرولكنن  مننا  اإننل ال نن     يننرب وال  إننو  . الريصةة
فشا  السر. والجرح بالمكرتإال ف تي ل.  ح    رإر ال      أ)ك تميف واح ه م  ه    فر م)ك. ال تترك = وال

فرحننلا فيننو سنن  ل  اكننراة لننك أ)ننك  نن   ك فنني ف ننر  وةنن  لا حتننن تسننتمتع مإننل  إنن   لننك فنني فتننره غ)ننا  وخ راتننل و 
فكمنا  التقريعةاتسا) تل في ة  تل. واألسوأ في تاللاف ال)ا  أ    ل ا )سا  ل راع  موي مع أح ا والسن ب 

أ   خا  األتو  هو تالمة تين أ  ال)نار سترنتإلا هكن ا تولنع  نراع  منوي ا ا  ن أف الت ر إناف  ن   رخ ن   
   ا ها)اف والرتائم ل  ) ل لي راع ال موي.أي الرتائم وا ها)اف. فإ ا امت)إ)ا ت

 ةس إن فني ولنف رن تل. و لنك حتنن ال أخسنر . عن صديقي. وال متةوارم عةن وجهةه نأحاميأ ال مستحي من مدف  
فكنل من   سنمع  نأ))ي  فكةل مةن يسةم  بةذل  يةتحفا منةها  أخطأ في ح ي  إ  أ  سا) تل= = مصابني منه شر

 )ل ررا س تحف و  م)لا و يومو)ل. ول   ي ي أح   اليوم تييم أ)ا.ك)ف أم )اة مإلا ومع ه ا أ ا )ي م
.فال أ)ط   حمالاف تكو  س  اة في هالكي أ هي  اله أو طي ة ل حف  اك رفتيَّ 55وآ ة ن
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث والعشرون

 
مةن  2 .يد حيةاتي ال تتركنةي ومشةورة شةفتي وال تةدعني اسةقر بهمةاميها الةرب األب يةا سة 1" -(:6-1اآليات )

لكةي ال تتكةا ر  3 .ي خذ مفكاري بالسيار وطلبي بت ديب الحكمة بحيث ال يشف  على جهاالتي وال تهمل خرايةاي
ميها الرب األب يا الةه حيةاتي ال تتركنةي  4 .جهاالتي وتتوافر خراياي فاسقر تجاو مبدادي ويشمت عدوي بي

ال تملكني شهوة البرن وال الزنى وال تسلمني  6 .ال تدعني ارمر بعيني والهوم اصرفه عني 5 .ة شفتيومشور 
 ".إلى نف  وطحة

ال في ترامة أخرم أ و ح اتي أي م  ر ح ناتي. = األب هي  اله امت ا اة لو ة األخ ره م  ا  حاح السا  .
أ أي اةن ط كيمناتي حتنن ال أسن ط  سن ب أخطننار ن سن ب رنفتيَّ  تتركنةي ومشةورة شةفتيَّ وال تةدعني مسةقر بهمةا

وأ  )ي  ا رب تين خطا ناي حتنن . جهاالتيفمي.  ل أ)ا مستإ  ليتأ  ب ولو حتن  الس اط حتن ال أس ط  س ب 
ويشةةمت ال أسننتمر ف يننا فنناه ط منن  سنن ئ الننن أسننوأ فأهيننك أ نن  اةا وفنني هنن   الح نناه  كننو  لنني الإننار أمننام ال)ننا = 

هي األكل والريوه = وال تملكني شهوة البرنأي أرتيي كل ما ترا  ت )ي. = ر بعينيال تدعني مرم. عدوي بي
". وال تسةلمني إلةى نفة  وطحةةالا)س ة ول   ترامف "ال تميك)ني الرنيوه الا)سن ة فني ترامنة أخنرم" والحن  لولنل 

ننِيم ا )سنا  فنني أ ن ي منن   ي )و)نل  ولاحننةا  نل تسنيم ا )سننا  فني  نن  الرن طا  الننولح الن ي  ي )ننل  فخط نة الز)نن ُتس 
 و  لل.

 
انةةه بهمةةا يصةةراد  8 .ميهةةا البنةةون دونكةةس مدب الفةةس فةةان مةةن يحفاةةه ال يوخةةذ بشةةفتيه 7" -(:14-7اآليةةات )

فانةه كمةا من  11 .وال تةالف تسةمية القةدو  11 .ال تعةود فةا  الحلةف 9 .الخار  وبهمةا يع ةر القةاذف والمتكبةر
الرجةل الحةكف  12 .كةذل  مةن لةس يبةرح يحلةف ويسةمي ال يتزكةىالعبد الذي ال يزال يفحم ال يخلو مةن الحةبر 

وان  14 .ان لس يف فعليه خري ة وان استخف فخري ته مباعفة واو 13 .يمتل  إ ما وال يبرح السور من بيته
 ".حلف بارك ال يبرر وبيته يمك نوا ب

ال)ا ا وه)ا  تكيم تمنا هنو أسنوأا  رأ )ا أ  الحك م   ين ك ل حف  رفت ل فال  فرط في كالم  س ب لل مراكل مع
-21:21أي أ   متننزج التفننر ط فنني الكننالم  ننالحيج أي اسننتخ ام اسننم اك. وهنن ا ف ننل اها)ننة  سننم اك. ورااننع نحننز

أ لترم  راتة م  ر م   ز ري  ال سم ال ي   سم  ل. ل لك كا)نف و ن ة السن   المسن ح هني أ  األفةنل أ  12
 رفت ل ولو امتزج هن ا  نالحيجا  كنو  غن   النرب رن   اة والةنر اف رن   ه.  ال ) سما فا )سا  مإرض أل   فرط

 فإنل  لنك   سير الن أح ا فيما ا ُ  سم  نأ   أأ   كافئ أح اة أو  والح  أ  ا )سا  ةإ ج ا اة ال  ميك ح   ةة 
ال )ننو    يننا"أ هننا أ)ننا أةننإل أمننامكم وفننن ترامننة أخننرم أي =ميهةةا البنةةون دونكةةس مدب الفةةسوهننو غ ننر لننا ر تي ننل. 
أي من   نز  كالمنل ل نل أ    ولنل. فنالكالم الن ي  فنرط  نل الخناطئ والمتك نر  نل ومن يحفاةه اسمإوا تإي م فمي". 
ال ينو  منا كنا)وا  سنتخ مو  اسنم  ينو  = ال ت لف تسمية القةدو ال ي    ج الرنتائم. = لقاذفا  طا   أت ار . 
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)وا  غ نننرو  ال ينننم كيمنننا انننار اسنننم النننرب والمترننن  و  كنننا)وا اب األسنننفار كننناتَّننن نننل   ولنننو  "أ و)ننناي" أي السننن  . وكُ 
ميننل ت نن  ال يتزكةةي  سننتحمو  ل ننل أ   كت و)ننل. ولكنن  منن   سننتإمل اسننم الننرب  إسننتيا)ة سننتأتي تي ننل ةننر اف = 

أ. ميل ه ا الإ   تا   ائمناة أينار الةنرب 19:11أي  ةرب  الس اط نأع= يفحمةرب تين أخطائل=  طال  ُ 
وا   اسنتيا  ولنم َ نِج   )منا  خريةة.فم   حينج ولنم  سنتطع أ   نوج لإانز  فين ا . الحبر ال يخلو منفي اس  = 

ن حلةةف بةةارك  هننو لننا ر أ   فإننل  ال يبةةرر وبيتةةه ي مةةأل وا   حيننج وهننو  )تننوي أال  فإننل= = فخريتةةه مبةةاعفة. وال
    تكيم تين اك  استخفاج .أح  تين أ   ال  تإو أأي م ائب. لكل  لك  ) ح الحك م  نوا ب

 
من اذو كلها تبعةد  16 .ومن الككس ككس آخر يكبسه الموت ال كان في ميراث يعقوب 15" -(:21-15اآليات )

تةذكر  18 .ال تعةود فةا  فحةش الكةكس فةان ذلة  ال يخلةو مةن خري ةة 17 .عن األتقيا  فك يتمرمون في الخرايةا
تعود معاشةرتهس فتةود لةو لةس تولةد منهمةا  ل ك تنسااما ممامهس ويسفه  19 .مبا  ومم  إذا جلست بين العاما 

 "من تعود ككس الشتيمة ال يت دب رول ميامه. 21 .وتلعن يوس والدت 
أي كل كيمة ت و  لموف من   من الككس ككس آخر ي كبسه الموتأميية لم  ال   ل  في كل كيمة تخرج م  فمل. 

فينني سنن ب مننوف لائييننا. هنن   ميننل التانن  ج   سننمإيا و إمننل  ينناا ميننل منن   إيننم االخننر   طننر  ال)ااسننةا ولطإنناة 
أ. وميل 52:11اماف  مو ة نسيواليرط ة والترك ك في اكا وتار ح ال)ا  لي راة التي ت ل األمور ف يا ل  

ال كةةان فةةي ميةةراث  ةننا االرنناتاف تنن  سننمإة ال )نناف. والحكنن م  تم)ننن أ  ال  كننو  ميننل هنن ا فنني اسننرائ ل= أهنن ا 
ت إ  تن  األت  نار. ومن  الكنالم السنئ الن ي  سن ب المنوف  ف م  ط  إة األت  ار=أل  ه   ل س= يعقوب. إن اذو
حتننن ال تننتكيم كالمنناةٍ سننف ياة  سنن ب  تةةذكر مبةةا  وممةة  إذا جلسةةت بةةين العامةةا أي الكننالم ال نن ظ. = فحةةش الكةةكس

ميم وتإو ف كيما تاررف هةالر الإ مار وأخطأف أما= ويسفه  تعود معاشرتهسالحرج ليما فيما الي ا  ر  اك. 
أل)نك  نرف سن  اة  ها)تيمنا. وه)ناك = فتةود لةو لةس تولةد منهمةا لكا س كو  ه ا س  اة أل)يم  ي )نوا أ ناك وأمنك= 

مإ)ن آخر أ  ا )سا  ح    إارر الإ منار  خانل من  أ نيل المتواةنعا ف ن َّتي كن  اة أ)نل  منايييم فني الإ منةا 
ت ن ح هن   تنا ه = يوس والدته. ومن تعود كةكس الشةتيمة يلعنو  ل  ك ب حتن  كر  أ ار  وأ ييم ال س طا  ل 

 .ال يت دب رول ميامهفي فمل أ   سب و يإ ا وميل ه ا 
 

الةةنف   22 .مةةن النةةا  صةةنفان يك ةةران مةةن الخرايةةا وصةةنف  الةةث يجلةةب الغبةةب 21" -(:31-21اآليةةات )
 .لحمه فك يكف إلى من يوطد النارواإلنسان الزاني بنجاسة  23 .المتواجة كنار ملتهبة فك تنرف  إلى من تفنى

واإلنسان الذي يتعدم علةى فراشةه طةا ك فةي  25 .الن اإلنسان الزاني كل خبز يحلو له فك يكل إلى من يفر  24
 27 .حولي الالمة والحيران تسترني وال محد يراني فماذا مخشى من العلي ال يذكر خراياي 26 .نفسه من يراني

وال يعلس من عيني الرب ابوا مةن الشةم  عشةرة آالف بةعف فتبصةران  28 .شرواو إنما يخاف من عيون الب
 31 .اةو عةالس بكةل شةي  طبةل من يخلة  فكةذل  بعةد من انقبةى 29 .جمي  رةر  البشةر وترلعةان علةى الخفايةا

 "ويهان من الجمي  ألنه لس يفهس مخافة الرب. 31 .فهذا يعاطب في شوارع المدينة وحيث ال يان يقب  عليه
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 أ5أ و )ج يالا ن1ا  2 )فا  ن -ر اف ت  خطا ا الريوه الا)س ة و  سميا ليالية ألسام:ه   ا
 الريوه المرتإية مع ما   اح يا م  أفكار ر  ئة ريوا) ة. .2
 الإا اف السر ة. .1
 الز)ن الكامل. .5

تن مر  تف) نلا فيني كناٍر ملتهبةة      يما م  ترتإل ريوتل و   ر  اخيل = من النا  صنفان يك ران الخرايا
كل طالاتلا فالطالاف ا )سا) ة ت ير مع الن)ف  اليا ئنة التني تح نا فني هن ور. والينا)ي هنو من  فني السنر  منار  

)ار الريوه الن أ    ل ليز)ا ال ي لال  ويوطد النارولك  ه ا   ل  رإل . الزاني بنجاسة لحمهتا اتل الس ئة= 
فننال  كتفنني مننيالة الراننل = كةةل خبةةز يحلةةو لةةها = وهنن ا الزا)نني  رننتيي كننل ا)سنن. صةةنف  الةةث يجلةةب الغبةةبت)ننل 

 زواتلا وهو  خو      ل مع زواتل أو ا )تلا هو ال  ينتم  الإاللناف ا )سنا) ة من  اانل أ   نتمم رنيوتل. وهنو 
ال     )ت مو  = يخاف من عيون البشر    أ  ال أح   را  وأ  الإيي ال   كر خطا ا . هو ال  خاج اكا لك)ل 

وغةننب اك   يننر فنني أ  ال)ننا  . اةةو عةةالس بكةةل شةة  طبةةل من يخلةة ت )نني الننرب ت  نرا ا  ننل من  ز)ننا . ولكنن  
م  ح ا ال  تولع  أتي الإ اب والميا)نة = في شوارع المدينة وحيث ال يان يقب  عليهتإالب ه ا الزا)ي تي)اة 
 أل)ل لم  خاج الرب.

 
ألنهةا موال عصةت  33 .له وار ا مةن الغريةباكذا ميبا المرمة التي تتر  بعلها وتجعل  32" -(:38-32اآليات )

فهةذو يةوتى بهةا إلةى  34 .شريعة العلي و انيا خانت رجلها و ال ا تنجست بالزنى ومطامت نسةك مةن رجةل مريةب
واةةى تخلةةف ذكةةرا ملعونةةا  36 .من موالداةةا ال يت صةةلون وممصةةانها ال ت مةةر 35 .الجماعةةة وتبحةةث محةةوال موالداةةا

المتخلفةةون من ال شةةي  افبةةل مةةن مخافةةة الةةرب وال شةةي  معةةذب مةةن رعايةةة  فيعةةرف 37 .وفبةةيحتها ال تمحةةى
 "من اتباع اهلل مجد عايس وفي طبوله ل  رول مياس. 38 .وصايا الرب

عصةت شةريعة العلةي+ خانةت زوجهةا + ه   ت  ز)ا المرأه التي لم ت ن  كرامنة زواينا وحمينف )ت انة ز)نا فيني 
  كو   ركة في أوال ها و يإ)نوا أوال هنا وال  حتنرميم أحن ا فيني وتفةح + ال الجماعةتإالب م  + تنجست بالزنا
 أسارف ل)سييا.

.وال)  حة التي    ميا الحك م ليكل هي مخافة الرب
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  والعشرون

 
ف نل ) نوه كامينة تن  المسن ح األزلنن خنال  الكنل . وتن  تمنل المسن ح من  أول تاسن   وسنط  )نرم تا با حاح 

رإب اسرائ ل ا حتن ايوسل تين ترش ما   الن األ   . يم امت ا  تميل ت  طر   خ امل  إمنل النروح ال ن   
 ا و)مو الك) سة .

 3 .......................................آ ة...............المس ح األزلن أ2
   1 آ ة .....................................................المس ح الخال  أ1
  5 آ ة..................تيي ل المالئكة نال   س  أ ل    الكيمة تين خي  تل أ5
 29 آ ة....................ا    الكيمة  تاس  ألال الف ار وتأس   ك) ستل أ9
  23 .................................................آ ة تاس  فن اسرائ ل  أ3
        59 ...............آ ة............................. اي  تين ترش ما   أ1
 92 .........آ ة........................................ رسل الروح ال    أ1
 95 ..آ ة...خ امل ت ر الزم  لتكمل الك) سةالروح  إمل فن رسل المس ح و  أ3

 
تفتر فااةا فةي جماعةة العلةي وتفتخةر ممةاس  2 .الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها 1" -(:11-1اآليات )
وتحمةد فةي جمة  المختةارين وتبةار  بةين المبةاركين  4 .وتعاس فةي شةعبها وتمجةد فةي مةك القديسةين 3 .جنودو
وجعلةةت النةةور يشةةر  فةةي السةةماوات علةةى الةةدواس  6 .لةةي بكةةرا طبةةل كةةل خليقةةةمنةةي خرجةةت مةةن فةةس الع 5 .وتقةةول

منا وحدي جلةت  8 .وسكنت في األعالي وجعلت عرشي في عمود الغماس 7 .ومشيت األر  كلها بم ل البباب
وداسةت طةدمي كةل األر  وعلةى كةل  9 .في دا رة السما  وسلكت في عم  الغمار ومشيت علةى ممةوا  البحةر

 ".مة تسلرتوكل م11 .شعب
الحكمةة تمةدح  أتي ا)سا   الحكمةا هي من  اك.  ا فم  أ  العلى م  رها هو اك)رم ه)ا ت مة الحكمةا وأ  

المإ)ننن أ  الحكمننة حنن   ت يننر فنني تمننل اك أو فنني ت ننرج ا)سننا  وه ننل اك هنن   الحكمننة فإ)يننا ت)ننال = نفسةةها
تإ)نني  فتمةةدح نفسةةها .)سننا  الحكنن م  منن ح تيننن حكمتننلا وا  حكمتننلالمنن حا فنناك ُ منن ح تيننن خي  تننل التنني خي يننا 

أم السمواف  أ2:25نمز)فسياا وه ا ما كا   او   إ) ل ح   لال "السمواف تح ا  ما  اك"  ت  أو تري  تتكيم
فأي تمل ا)سنا)ي  ن و  حكمنة  ن تو ليينوا ا أمنا من  = وتفتخر بين شعبها . إ متيا تري     ره وت مة خال يا

وا  ا فيم)ننا أ  الحكمننة هنني األل)ننوم اليننا)يا ا  نن  الكيمننةا خننال  كننل رننئ  ار.خننتمنن تاه ل ف ا  ت ننرج  حكمننة فينن
 سن ح خال ينا "الن م  نل وكنل من   تأمنل فنن الخي  نة  أ. فكل خي ة في الكو  كا)ف م)نل.5-2:2+  و 19:2كو2ن

 اإييننا رننخص  ل الحكنن م ل رننخص الحكمننةا أيو )ت نن أ .5:  2 ننوكننا  كننل رننئ و غ ننر  لننم  كنن  رننئ ممننا كننا " ن
هنن ا الرننخص هننو األل)ننوم اليننا)ي النن ي خينن  الكننل وفرحننف كننل = فتخةةر ممةةاس جنةةودوتجماعةةة العلةةي و  ننتكيم فنني 
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الخي  ة  خي  تلا وهك ا لال اك أل وب "أ   ك)ف ح   أسسف األرض.. ت) ما تر)مف كواكنب ال ن ح مإناة وهتنج 
ر الحكمنة سنوم     َنال  ُ = مجةد فةي مةأل القديسةينتعاس في شعبها وتأ. 1ا  9:  53ام ع  )ي اك نا)نو  أ" نأي

أت )يم وأ ركوا ت مة ف ار   ال    ا)فتحف رإ لرإب اكا وم  )اح ة أخرم ال  ما  المس ح سوم ال   س   م  
ا هنو  الحكمنة ال م ن ر لينا سنوم اك= إني خرجت من فس العلي بكةرا  طبةل كةل خليقةة .فما و  وت مو  وأتمالل

" مولننو  منن  ارب ل ننل كننل النن هورا )ننور منن  )ننورا الننل حنن  منن  الننل حنن "= هننو  مةةن فةةس العلةةى خةةر  كيمننة اك =
 هنو. هو رأ  كل خي  ة خي يا ا الخي  ة خرانف م)نل هنو أ23:2وا    هو  كر كل خي  ة نكو .أنلا)و  ا  ما 

كنا  ال)نور   ن وأول خي  نة ا  .أ13:21خرانف من  ت)ن  ارب" ن نو" لال الس   المس ح ت  )فسل =خرجت .  أها
أي  اوالبةةباب تيننن األرضأ. واننار  إنن   لننك الةنن اب وهننو  خننار المننار واليننوار كننا  فا ننالة  نن   م ننا  5:2نتننك

وجعلةت ارناره أل  اك لن و  م)نز  تن  كنل األرةن اف. = سةكنت فةي األعةاليأ. 1:2في السنمار نتنك الم ا  التي
ر ل ل حاب ما   ت  ال ررا فال أح   رم ما   أ )ما  ير ما  اك كا  السحاب  غ= عرشي في عمود الغماس

أ. يم )رم اك في كنل 12:55+ خر 5:2+ أع 22:3مل2+  21:3مل2+  59:92+ خر 23:19و إ ش نخر
وهن   تإ)نن سن طرتل كةنا ط  أ13:29نمنف السةما  وعمة  الغمةار. ومشةيت علةى ممةوا  البحةر دا رةمكا  في 

 ةا ط الكل. وح يما ُوِاَ  توا  الحكمة. فيو تسلرت كل ممة وفي . الكل تين كل الخي  ة
 

وور ةةت بقةةدرتي طلةةوب الكبةةار والصةةغار فةةي اةةذو كلهةةا التمسةةت الراحةةة وبةة ي ميةةراث  11" -(:16-11اآليةةات )
وطال اسةكني فةي يعقةوب ور ةي فةي  13 .حين ذ موصاني خال  الجمي  والذي حازني عين مقر مسكني 12 .احل

واكذا  15 .ني والى الدار ال مزول وطد خدمت ممامه في المسكن المقد طبل الدار من األول حاز  14 .إسرا يل
فت صةلت فةي شةعب  16 .في صهيون ترسخت وجعل لي مقرا في المدينة المحبوبة وسةلرنتي اةي فةي مورشةليس

 "مجيد وفي نصيب الرب نصيب ميرا ه وفي مك القديسين مقامي.
و  )منننا أ  اك ترننن ر لنننل كخنننال  ومالنننك لكنننل    الةةةرب [2]   اهلل [1] -: ه)ننناك لف نننا   طي يمنننا الكتننناب تننن  اك

فنني  الةةرب اإللةةهأ و)سننمع ل ننب 2فنني نتننك اهللالخي  ننة  رنن ر لفنن  الننرب لإاللتننل الخا ننة  رننإ ل. لنن لك )سننمع تنن  
أ ح   ُخِيَ  آ م و ار لل تاللة خا ة مع اك. وه)ا )سمع أ)ل   )ما هو مواو  في كل مكنا  و حكنم كنل 1نتك

ك  فني  إ ننوب الن ي لنل تاللنة خا ننة منع اكا فينو رنإب اك وسننط رنإوب الإنالم كيينا التنني ال مكنا ا )ان    سن
تإرفل. وتإ)ن ار اف أ ةاة أ  رإب اك ال ي  إرج و  تل هو وح   ال ي  ستط ع أ   حوز الحكمة. والحكمنة 

لةى الةدار ال مزولوهني أ   نة=  ،طبل الدار من األول حةازنيأزل نة=  الحكمنة هنو المسن ح رم فمن  )اح نة أخنو  .وال
 ا   اك األزلن واأل  م .

المسك  الم    هو الي كلا وواو  الحكمة ف ل اراره ليإ ا ه  اخل الي كلا = في المسكن المقد  ممامه خدمت
أ وفنني اسنن   حننل كننل مننلر الالهننوف 12:1والرننر إة هنني محننور الإ ننا ه. ولكنن  الي كننل  رنن ر لاسنن  المسنن ح ن ننو

نَ م. وه)نا )نرم اك كأ)نل   حنا تن  مكنا  تر ر  وخدمتأ. 5:1نكو نِ م ال لُ خ  لخ مة الف ارا فإ   ا )سا  أتنن لَ خ 
المسن ح حكمنة اك =  إسةكنى فةى يعقةوب=  أ. ينم اختنار  إ نوب ل سنك  وسنطل22آ نة ن التمست الراحةلراحتنل= 
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 ك  كننو  المانن وال . وح ننا  سننك  اأاسننرائ ل هننن اال ننل ح ننا سننك  اك  = كا)ننف وت صةةلت .تاسنن  منن   إ ننوب
وتاسن  المسن ح وانار ألوررني م ل  ن م ف ينا سنيط)تل أي ميكنل وهنو مينك   ني  ل  .الشعب مجيدف كو   أ3:  1نزك

تنم ف ن   أمنا األمنم كرناره  رنإب اسنرائ لا  ن أفالك) سنة و  .أم الك) سة لمس حرإب اأ هو 21ن مجيدتين رإب 
  أ.11ا  13:  5س ح رمل الام ع نروأ . و ر الم19 – 21:  22 ل نروفن الراره األ متطإ مي

أ  و  فننن تنن   ر خننالص رننإ ل ل إ نن هم لحةنن  ارب كأح ننار الننن األ نن    نني  ل ا و)الحنن  أ  راحننة المسنن ح هننن
  ميك تين ليوب أح اة  أم الك) سة و اإييم م رايل.

 
واحل وكغرا  كالنخل في الس 18 .في جبال حرمون ارتفعت كاألرز في لبنان وكالسرو17" -(:31-17اآليات )

فةةاح عرفةةي  21 .كةةالزيتون النبةةير فةةي السةةهل وكالةةدلب علةةى مجةةارم الميةةاو فةةي الشةةوارع 19 .الةةورد فةةي مريحةةا
كالقنة والجزع والميعة وم ل بخةور اللبةان فةي  21 .كالدارصيني والقندول العرر وانتشرت را حتي كالمر المنتقى

منةةا كالكرمةةة المنبتةةة النعمةةة  23 .جةةد ونعمةةةمنةةي مةةددت ممصةةاني كالبرمةةة وممصةةاني ممصةةان م 22 .المسةةكن
فةي كةل نعمةة الررية   25 .منا مس المحبة البهية والمخافةة والعلةس والرجةا  الرةاار 24 .ومزااري  مار مجد ومنى

فةان روحةي محلةى  27 .تعالوا إلّى ميها الرامبون فةي واشةبعوا مةن  مةاري 26 .والح  وكل رجا  الحياة والفبيلة
من مكلني عاد إلى جا عةا ومةن  29 .وذكري يبقى في مجيال الداور 28 .ملذ من شهد العسلمن العسل وميرا ي 
مةةن شةةرحني فلةةه الحيةةاة  31 .مةةن سةةم  لةةي فةةك يخةةزم ومةةن عمةةل ب رشةةادي فةةك يخرةةا 31 .شةةربني عةةاد اام ةةا

 "األبدية.
رز تناٍل ان اة نوالمسن ح فني سنمو تمينل فناأل كةاألرزارتفاع رأ  المس ح أمام كل الإالم  إ  ما تميل   ي  ل كنا  

= ل )ا  مإروفة  امالياا واألرز وسنطيا والمسن ح  كاألرز فى لبنان ا وام ل.سماويأا واألرز راسب وخر ل لوي
رنناره تال ننةا  سننتخ م خرنن ل فنني ارالف الموسنن   ةا خرننب فخننم  سننتخ م = وكالسةةرو وسننط ك) سننتل سننر اماليننا.

ال ي  رمز لي      ا فينو  )منو مرتفإنا ف ي نف = وكالنخلليإ مار و ر ر ليإ مة وال وه وف ار المس ح كا    وه. 
 ا لن فف أمام الر احا يمر  حينوا من  الن اخل أ ن ض ارناره لي نر ولو)نل من  الخنارج أحمنر ارناره لين م الن ي   نرر. وا  

أر حنا كنا   =كغةرا  الةورد فةي مريحةاال)خية تي ي لك  يمارها الحيوها والمس ح  ي و  فيم )ا  م)ل سنوم المح نة. 
وأر حنا كا)نف ميإو)نة من   فني كنل الإنالم. ) ف ف يا أروع أ)واع الورو ا وهك ا كنا  تمنل المسن ح لنل رائحنة تطنره 

  وهكنن ا خننرج و أروع أ)ننواع الننور ولكنن   خننرج م)يننا  .أ 11:  1 ننش سنن ب مننا كننا  ف يننا منن  خطا ننا  رننإة ن  رننوع
 أ .21:  2تكالمس ح م  أرض لإ)يا اك  س ب الخط ة "ميإو)ة األرض  س  ك" ن

 رمنز لينروح ال ن  .  ار م ن راة لسنك)ن النروح ال ن   ف )ناا فنالز تو  م ن ر ليز نف والز نف = كالزيتون النبير
راره ت  مة تر ةة الور  وتإ  م  = الد لب ال    ليك) سة.والمس ح هو ال م أرسل الروح  فيو ز ف المسحة.

أامنل األرنناار وتزهنر تيننن ماناري الم ننا . ارنناره ليمسن ح الراننل الن ي  ننال ت ننبا واأل نرع امنناالة من   )نني ال رننر 
كنل هن   روائنح تطنره وتسننتخ م = المةرنالي نا  الإطننرأ.  القنةدولنكال رفنةأ.  الدارصةينيأ. 1:93+ منز 5:2نمنز
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م  سفر الخروج وم  مة خ مة االاتماع من  سنفر الخنروج تحنف ت)نوا   52الم  سة نرااع ا حاح  في المسحة
 أ.3:93الموا  المستخ مة في الخ مةأ والموا  الم كوره ه)ا  كرف ت  المس ح نمز

أ ةنناة فنني المننوا   القنةةة و الجةةزع والميعةةةأ. ورااننع 23:1كننو1رائحتنني. و)حنن  رائحننة المسنن ح الزك ننة ن= َعرفةةي
وال خنور  رن ر ليمسن ح أ ةناة  رائحتنل الحينوه نراانع = وبخور اللبان في المسةكنتخ مة في خ مة االاتماع. المس

. مجةةد ونعمةةةالمننوا  المسننتخ مة فنني خ مننة االاتمنناعأ. ول نن  أسنن  المسنن ح الك) سننة التنني ا)ترننرف كال طمننة فنني 
مننةم)   ناألغ ننا أ هنني كرننكل ورننكل الإاللننة  نن   المسنن ح وال نعمةةة.و مألهننم  مجةةدفالمسنن ح  إطنني ليمننةم)   

ففني الكرمننة ال تم ننز ان تاة مسننت الة تنن  األغ ننا . فالك) سنة ككننل هنني اسن  المسنن ح. وهنن   الكرمننة أي = الكرمةةة
وهننو م نن ر الننروح ال نن   النن ي  سننكب المح ننة . المنبتةةة النعمةةةالمسنن حا ا لت ننا   يننا هننو م نن ر ال)إمننة= 

 ل )خاج أ  )غةب اك ال ي أح )نا كنل هن ا الحنبا أو ، مخافةالأ. وه   المح ة تس ب )وتاة م  ساة م  3:3نرو
المسنننن ح  ننننل ترف)ننننا اك اربا هننننو النننن ي اسننننتإي  ل)ننننا اك "منننن  رآ)نننني ف نننن  رأم ارب" = والعلةةةةسأ  ))ف ننننل ت)ننننل. 

أ وكنل رااة)نا هنو فني 3:3س كو  لل رانار ال  خنزم نرو ا م  أ رك مح ة اك لل= والرجا  الراارأ. 5:29ن و
أ. وح اه المسن ح ف )نا هني التني تإط )نا أ  )ح نا 1:29ن والرري  والح  والحياة  أ13فن نآ ة   ي هوالمس ح ال

ول) نل منع  طنر  "النن . تعةالوا إلةيَّ ميهةا الرامبةون فةيّ ا ا كا  المس ح ل)ا كل ه ا في)  نل  توتنل= . الفبيلةفي 
 .أ55 - 51:  1ل الننَّ و رنرب" ن نو+ "ا  تطنش أحن  في   ن أ13:1الح ناه األ   نة ت)ن ك" ن نوم  ) هب؟ كالم 

وفي ترامة أخرم "فإ   كرم أحين م  الإسنل" من   ن كر اسنم  سنوع  فنرح و كنو  = ف ن روحي محلى من العسل
أ هن   15لل هن ا لن ها وهن ا منا اكترنفل من   نر    ناله  سنوع " نا ر ني  سنوع المسن ح ارحم)ني أ)نا الخناطئ" وفني ن

أ هنن   ميننل "أمننا منن  52ا  52أ وآ نناف ن1:3ال ننر فننإ)يم  رنن إو " نمننفار ننة ترنن ل طننو ن ليا نناع والإطنناش الننن 
مةةن َعِمةةل ب رشةةادي + مةةن شةةرحني فلةةه أ= 25:3َتِمننَل وَتيَّننما فينن ا ُ نن تن ت  منناة فنني ميكننوف السننمواف" نمننف

 أي م  َتيَّم ال)ا  ت)ي.= الحياة األبدية
 

من موسةةى ممةةر بالشةةريعة  33 .حةة اةةذو كلهةةا اةةي سةةفر الحيةةاة وعهةةد العلةةي وعلةةس ال 32" -(:47-32اآليةةات )
من الةةرب وعةةد داود عبةةدو من يقةةيس منةةه الملةة  القةةدير  34 .ومحكةةاس العةةدل ميةةراث آل يعقةةوب ومواعيةةد إسةةرا يل

ويمةك  36 .اةو يفةي  الحكمةة كفيشةون وم ةل دجلةة فةي ميةاس الغةكل 35 .الجال  على عرش المجد إلةى األبةد
 38 .ويبةةدي الت ديةةب كةةالنور وم ةةل جيحةةون فةةي ميةةاس القرةةاف37 .فهمةةا كةةالفرات وم ةةل األردن فةةي ميةةاس الحصةةاد

ألن فكراا موسة  مةن البحةر ومشةورتها اعمة  مةن  39 .الحكمة ال يستوفي معرفتها األول وال يستقصيها اآلخر
طلةت  42 .منا كساطية من النهةر وكقنةاة خرجةت إلةى الفةردو  41 .منا الحكمة مفيبة األنهار 41 .الغمر العايس
ف ني مبي  بالت ديب  44 .ف ذا بساطيتي طد صارت نهرا وبنهري طد صار بحرا 43 .واروي روبتياسقي جنتي 

انفذ إلى جمي  معما  األر  وانار إلى جمي  الراطدين ومنير لجمي  الةذين 45 .م ل الفجر ومذيعه إلى األطاصي
ا كيةةف لةةس يكةةن عنةةا ي لةةي فةةانارو  47 .منةةي مفةةي  التعلةةيس م ةةل نبةةوة واخلفةةه ألجيةةال الةةداور 46 .يرجةةون الةةرب

 "وحدي بل ميبا لجمي  الذين يلتمسون الحكمة.
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أي أ  الحكمة مواو ه في رر إة موسن. ول)الح  أ  = اذو كلها اي سفر الحياة.. إن موسى ممر بالشريعة
ة الكتاب الم     إي  ل هو كيمة اك. والمس ح هو كيمة اك. والمإ)ن أ  م    ر  و )ف  كيمة اك المكتو 

لولل الن األ   تاإل = إن الرب َوَعَد داود.. إلى األبدس كترج المس ح كيمة اكا وستكو  لل الحكمة الح    ة. 
أ 59-51و ةم ار اف ن. عرش المجدالكالم  خرج م   او  الن ا    او  أي المس ح. و )ف  المفيوم لولل 

لمس ح ل كو  ميكاة تين مح  لا تا إي و ا ا ا ف كو  )فيم أ  تي  اك ووتو   في رر إة الإي  ال   م أ   أتي ا
أ وكا  مواو اة في 1لم   كر )ير ف رو  سوم في نتك= يفي  الحكمة كفيشونأ 53ليم الما . وفي ن

الفر و ا فالروح ال    ال ي سك ل المس حا روح الحكمةا أتا  ليمةم)   الحالة الفر وس ة األولن أي الفرح. 
 1ي  )ا  ع مار ح ة نرةلا  الخروج   تا )ا في السمار أفرحأ. و ي ا المفيوم )فيم مإ)ي لنا)ة ت   تإ)ي ا)ة ا

متالر الكامل م  الروح ال    في السمار. والروح س إط )ا ا  وي ات)ا ف ل )يائ ا تمل المس ح مإ)اي أأ 21: 
 بفيبان األنهارالمةم)   ل الروح ال    ال ي ا)سكب تين    ورُ  . أ  ف ض حكمة1:22ال    روح الحكمة ناش
أي   كف ت ك تاة واةحاة و كرج  حكمة وفهما  وت ديب كالنوروهو  إطي  الغكل والحصادولف امتالئيا أي أ ام 

في ال رر نآ مأ  ال يستوفى معرفتها األولأ 55ا 53الخطا ا كال)ور. وال أح   ستط ع فيم أتما  حكمة اك ن
مفيبة ه)ا المس ح  تكيم.  منا الحكمةفي ال رر فيي أ   ة.  اآلِخر   يا فيي أس   م)لا أل)يا أزل ة وال  ست

"تارم م   ط)ل  أ والروح ال    هو األ)يار1:21+  11:23لار  مع أرسل لكم الروح المإزي ن و= األنهار
 ه ا  فم الحك م ال ي امتأل  الروح= منا كساطية من النهرأ. 55-51:1ن و أ)يار مار حن" وتارم أم تف ض

و  أ  ف ض تين ارخر  ا وه ا تمل كل خا م. والسال ة تأخ  م  ال)ير وتف ض تين األرض فت  ر فر و = 
أ. وفي 15ا  11:  3أي مميور يماراة م  يمار الروح ال    نغل خرجت إلى الفردو . وتصير جنة وروبة

وم ال)ا  "فاةف م   ط)ل أ ه    يسا  المس ح ال ي فرح  خا مل ال ي كا  سال ة فخرج م)ل )يراة ُ ر 95ن
م" أ ةاة ُ روَ الم  و  أ  الخا م  )مو مع خ متل "فالمرِوي هو = وبنهري طد صار بحرا  أ 55-51:1أ)يار" ن و

كيما لام الخا م الحك م   ور   أما)ة في تأ  ب أي تإي م ارخر    ةئ أي = ف ني مب  بالت ديبأ= 13:22نأم
منفذ إلى جمي  معما  األر .. ر الخا م األم   م)اره لكل ا)سا .    = ومذيعه إلى األطاصي ز ا  حكمة= 
م   ستا ب = ومنير لجمي  الذين يرجون الربهم موتن الخط ة ال     إ رو  في ال الم= = جمي  الراطدين

أ  أ)ل لم  تإب في الت)ار 91هي الوت  والتإي م. و ختم في آ ة ن= نبوةأ 91ليحك م هو ال ي  راو الرب وفي ن
     .بل لجمي  الذين يلتمسون الحكمةلحكمة لفائ تل هو )فسل ف طا ا
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  والعشرون

 
اتفةا  االخةوة وحةب القريةب  2 .مةاس الةرب والنةا  كث ان زينة لي وبهةن طمةت جميلةة م 1" -(:4-1اآليات )

الفقير المتكبر والغني الكذاب والشةيف  4 . ك ة تبغبهس نفسي وتمقت حياتهس 3 .والمصافاة بين المرمة ورجلها
 ".الزاني الفاطد الفهس

أهنم  نوره أ   إمل ال)نا   يناا و  مماس الرب والنا الحكمة تتح ا فت ول أ  ما  فرحيا و اإييا في  وره حيوه 
أ وما تكرهل الحكمة أ   تخين ال)ا  ت)يا ف إ رنوا فني 255لم  تااوب مع الحكمة هي المح ةا فاك مح ة نمز

فيو كا  الك ر ار م  غ)ي فيو م  ول )وتاة ما أو لنل لنل م نرر أمنا لنو من  ف  نر فسن كو  =فقير متكبر[ 2حمالة  
المفتنرض ف نل = الشةيف الزانةي[ 5إكن  حتنن ال  )فن   أي الن ي لنل و ن تي ال= الغنةى الكةذاب[ 1ميار سنخر ة.  

ومنا الن ي اإنل هن ا الرن ب هكن ا؟ ا اا نة فني . الفاطةد الفهةسالولار  إن  أ  هن أ اسنملا وهن ا  سنم ل الحكن م ه)نا 
 أ.3-3آ اف ن

 
مةا اجمةل القبةا  للشةيب وحسةن  6 .من لةس تةدخر فةي شةباب  فكيةف تجةد فةي شةيخوخت  5" -(:8-5اآليات )

ك ةةرة الخبةةرة إكليةةل الشةةيوخ  8 .مةةا اجمةةل الحكمةةة للشةةيوخ والةةرمي والمشةةورة ألربةةاب المجةةد 7 .شةةيوخالمشةةورة لل
 ".ومخافة الرب فخراس

تنن خر ت ننوي وحكمننة وخ ننرافا وطاتننة ليرننر إة ف كننو  لننك حكمننة فنني رنن خوختك. ومننا = إن لةةس تةةدخر فةةي شةةباب 
لو كا  لنل حكمنة. أممنا من  أةناع رن ا ل ورار ل)حتكم و)ستف    خ راتل وحكمتل. ه ا ط إاة  للشيبأامل أ  ) هب 

 ريواتل س   ح  ال كرامة في مر  ل.
 

مغبةةور اإلنسةةان الةةذي  11 .تسةة  خصةةال مبرتهةةا فةةي طلبةةي والعاشةرة ينرةة  بهةةا لسةةاني 9" -(:16-9اآليةات )
نه ومةن مغبور من يساكن امرمة عاطلة ومن لس يزلل بلسا 11 .يفرح باألوالد والذي يرم في حياته سقور معدا ه

مةا اعاةس مةن وجةد  13 .مغبور من وجد الفرنة ومن يجعل حدي ةه فةي مذن واعيةة 12 .لس يخدس من ال يست اله
 .الةذي يحوزاةا بمةن يشةبه 15 .مخافة الرب معلى مةن كةل شةي  14 .الحكمة لكنه لي  افبل ممن يتقي الرب

 ".مخافة الرب اول محبته واإليمان مول االتصال به 16
 فما هي التسع؟ .. والعاشرة ينر  بها لسانيتس  خصال مبرتها

 ال ي  ر ي أوال   حس)اة ف فرح  يم ك اراة أت  ار.= اإلنسان الذي ي فرح باألوالد .2
في الإي  ال   م كا  ت ل اك  حسنب فيمينم   ينر فني سن وط األتن ار = الذي يرم في حياته سقور معدا ه .1

وا  فرلنو   ن   الخناطئ والخط نة. أمنا فني الإين  الا  ن  فمنا األررار ال     ةا  و  ا )سا  ال ار فيم منا كنا)
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 ار ل)ا أت ار م  ال رر )فرح  س وطيم  ل )ح  )ح يم  حسب أمر الس   الرب. و نار أتن اة)ا هنم ا ين   
 والخط ة وريواف الاس .

 م  لل زواة تالية.= من يساكن امرمة عاطلة .5
 زلل.م  استطاع أ   حف  لسا)ل م  ال= من لس يزلل بلسانه .9
 م  ال  ةطر لخ مة ا)سا  ال  ستح .= من لس يخدس من ال يست اله .3
 أي م  لل حكمة تاإيل  إرج ك ج  ت رج حس)اة في كل مولج.= من وجد الفرنة .1
 أي  إيم م   ستح  وم  هو لا ر أ   ستف  .= من يجعل حدي ه في مذن واعية .1
 وه ا كم  اكترج لةلةه كي ره اليم .= من وجد الحكمة .3
وهي أفةل م  الحكمة لما ا؟ لو كا)ف الحكمة هي مإيومناف فني النرأ   نال تط  ن  لكنا  ا )سنا   =التقوي .5

 غ ر لا ر أ   ستف   م)يا. وأهم ما  ستف    ا )سا  م  الحكمة هو الت)ف   الإميي ليا  أ   ت ي اك.
ا هو كمال الحكمنةا مينل فم   خاج اك و ت  ل في . مخافة الرب معلى من كل ش = ينر  بها لساني والعاشرة

ه ا لل الإ   المفتوحة التي ترم المكافأه تين األرض وفي السنمار ف ت ني اك و ت نع و نا ا  ف نز ا  حكمنة. و نرم 
 أ21:1أ ةاة اليإ)اف التي ت  ب الخاطئ تين األرضا وة اع أ   تل "ف تمم خال ل  خوج ورت ه" نفي

 أ1:22أ + ناا21:1أ + نأم3:3 ر ر لكمال الرير نميهو أسيوب ي افي ت ري  تس  .. والعاشرةولولل 
لكني   نل ا )سنا  لمح نة النرب تي نل أ    ن أ أوالة  نأ   خافنل و )فن  و نا ا . والمن خل =مخافة الرب مول محبتةه

 .اإليمان مول اإلتصال به اك أوالة و ح اه ال هر ارتي وال  )و)ة=  اإليمانليمخافة هو 
 

وكةل  19 .كةل ملةس وال ملةس القلةب 18 .ة األلةس ملةس القلةب ومايةة الخبةث خبةث المةرمةماي 17" -(:36-17اآليات )
ال رم   22 .وكةل انتقةاس وال انتقةاس األعةدا  21 .وكةل نا بةة وال النا بةة مةن المبغبةين 21 .خبث وال خبث المةرمة
اكنة المةرمة وال مبب شر من مبب المرمة مساكنة األسد والتنين خير عندي من مسة 23 .شر من را  الحية

ذا سةم  تة وو  25 .خبث المرمة يغير مناراا ويرد وجهها اسود كالمسر 24 .الخبي ة رجلها يكمد بةين مصةحابه وال
م ةل العقبةة الك يةرة الرمةل لقةدمي  27 .كل سةو  بةازا  سةو  المةرمة خفيةف لتقة  طرعةة الخةار  عليهةا 26 .بمرارة

مبةب  29 .ال يع ةر  جمةال امةرمة وال تشةته امةرمة لحسةنها 28 .الشيف م ل المرمة الخبي ة اللسان للرجل الهادئ
المرمة الشريرة ذلة للقلب وتقريةب للوجةه وملةس  31 .المرمة التي تتسلر على رجلها 31 .ووطاحة وفبيحة عايمة

مةن المةرمة ابتةدمت الخري ةة  33 .التي ال تنش  سةعادة رجلهةا إنمةا اةي تةراخ لليةدين وتخلة  للةركبتين 32 .للفواد
من لةس تسةل  رةوع يةد   35 .ال تجعل للما  مخرجا وال للمرمة الشةريرة سةلرانا 34 .ا نموت نحن مجمعونوبسببه

 "فاطرعها عن جسد  ل ك توذي  على الدواس. 36 .تخزي  مماس معدا  
متننن كا)ننف المننرأه ت  ننة خائفننة ك ت نن ر م نن ر فننرح لراييننا وألوال هنناا والإكنن ا فننالمرأه التنني ال تإننرج اك فينني 

 خبةث اةو خبةث المةرمةب م ائب ل  تياا فكما أ  أ إب ألم هنو ألنم ال ينب أي انرح المرناترا فنإ  أ نإب س 
فينني لةننإفيا تنن  ر  خ نناا هنني تياننأ ليح يننة ال ليمواايننة. وه)نناك )سننار تسننت رج الراننال  سنن ب الرننيوه يننم  نن لو  

. لنن لك اسننتخ مف النن ول الراننل و  ةننو  تي ننلا ولكنن  هنن ا أ ةنناة ال  حنن ا االم لراننل خنناطئ ا)انن ب منن  رننيوتل
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فالم ن  ة التني تن  رها المنرأه التني = وال النا بةة مةن المبغبةيننم ن  ةأ  وكةل نا بةةال)سار كاواس   )ااحاف. 
الخ  ية خ ا أ و 11ت غض هي أ إب م   ة  ل  ر ل الخ ا وا )ت ام م  المرأه  رأ  الح ة  ما ف يا م  سم ن

أ. والحكنن م ه)ننا   ننول  ننا ل ننف الخنناطئ  كننو  13هنن   تحننز  راييننا نالغاةنن ة  غ ننر رننكل المننرأه الننن لننو  أسننو . و 
أ فكمنا أ  الرانل الرن ب  ان   نإو ة ك  نره فني 11وفني ن. لتق  طرعة الخار  عليها)   ل امرأه كي   ل تنأ ب= 

وه)ننا  إطنني الحكنن م . إمةةرمة خبي ةةة اللسةةان ننإو ة فنني مإارننره  الرجةةل الهةةادئتسنني  تننل منن  الرمننل. هكنن ا  انن  
[ الامننال لنن   ت  نناة ولكنن  في سننأل الراننل )فسننل ا  أرا  2  -اننل أ  ال  )انن ب لمننرأه  سنن ب اماليننا:) نن حة لير 

[ ا  ا)ان ب لرنيوتل 1الزواج.. ما ا ت  ت ل المرأه؟ وما ا ت  تاللتيا  اك؟ لئال تكو  من  هن ا ال)نوع الخ  نا  
 ع ف ياا ط إاة  ا ةافة لغةنب اكا  مرأه ام ية لفإل الخط ة في ح ر م  الخ ا والفةائح والم ائب التي س 

 ولك   س ب غةب اك س تركل اك لي   الم ائب ل تأ ب.
أي التي ت)ف  تي ل أل)نل ال  إمنل وهن ا ةن   مبب ووطاحة.. المرمة التي تتسلر على زوجهاأ 52ا  15آ اف ن

الح  أ  تغةنب تي نل وتإامينل الط  إةا ف  الة م  أ   إول الرال امرأتل تإولل هي فتتسيط تي ل وتإطي ل)فسيا 
لتةراخ أ  نل   نل الرانل من  ألمنل ال)فسني 52ن ..بذلةة للقلةبوهن ا   ن ب الرانل . فبيحة عايمةة ولاحة وه ا 

أ ارناره لحنوار. و رن ل الحكن م المنرأه الرنر ره  خنزا  منار لنو سنمحف  نأ  55أ. وآ نة ن51ن لليدين وتخل  للركبتين
ا هك ا ال تسمح ليمرأه المإروج ررها وخ ييا  فر نة حتنن ال  خنرج من   وا  ف ل فتحة فس ت ف  م)يا كل ما ف ل

فميا س ل م  الكالم الاارح واألخطار= ميالة ال تسمح لينا  نأ  ت)فن  تي نك فنال  كنو  لينا سنيطا  تي نك. فنإ  لنم 
ي ينننا= َ ُكننن   ليرانننل سنننيطا  تينننن امرأتنننل سنننتخز ل أمنننام أتننن ار . وا  ا لنننم  سنننتطع الرانننل السننن طره تينننن امرأتنننل في ط

 .إطرعها عن جسد 
ار ة األخ ره كا)ف في الإي  ال   م ح ا كا  الطال  مسموحاة  ل. أما الإي  الا    ح ا ا)سكب  ملحواة:

الروح ال   ا فالروح  رر   ال اله كال الرال والمرأه ل خت ار ال الح و التالي ال  سمح  الطال . ورر إة 
ختاروا رر كاة لح اتيم الإي  الا    موةوتة أل)ا  مميوئ   م   الروح ال   . أما ال    أطفأوا الروح ال    وا 

 حسب ريواتيم نمالغ امالغ مراكز..أ ولم  سمإوا ل وف الروح ال   ا فيةالر   إو  في تاارب مت)وتة 
. وكي ره
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 عودة للجدول اإلصحاح الساد  والعشرون

 
المةرمة الفابةلة تسةر رجلهةا وتجعلةه  2 .رجل المرمة الصالحة مغبور وعدد ميامه مبةاعف 1" -(:9-1اآليات )

فيكون طلبه جةذال ووجهةه  4 .المرمة الصالحة نصيب صالر تمنر حاا لمن يتقي الرب 3 .يقبي سنيه بالسكس
شةكاية المدينةة  6 . ةكث خةاف مةنهن طلبةي وعلةى الرابعةة ابتهلةت بةوجهي 5 .بهجا كل حين منيا كةان مس فقيةرا

ولسةانها  9 .لكن المرمة الغا رة من المرمة وج  طلةب ونةوح 8 .والبهتان كل ذل  ا قل من الموت 7 .وت لب الجم 
 ".سور يصيب الجمي 

ه)نننا الحننن  ا تننن  المنننرأه ال نننالحةا مغ نننوط هنننو راييننناا هننني تاإينننل  إننن ش سنننإ  اة فتنننز ا  أ امنننلا و  ةننني سننن) ل 
 ةكث خةاف ف فرح  يا ول لك تطنول أ امنل.  ت منر حاا  لمن يتقي الربت ي=  السالما هي )  ب  الح ليرال ال

[ 2أ والنيالا هنم  5األسنيوب الإ نري فني التإ  نر نراانع ا  نحاح السنا   آ نة=منهن طلبي وعلي الرابعة إبتهلت
[ 1ال تنل  وفي ترامة أخرم "افترار الم  )ة" أي ه اا  في الم  )ة  خرن ا )سا  تين )فسل من   شكاية المدينة
كةةل ذلةة  م قةةل مةةن أي الكنن ب والغننش وال يننم.  البهتةةان[ 5  ننوم ال)ننا  امنن إيم ةنن  ا )سننا   = ت لةةب الجميةة 

= المةرمة الغةا رة مةن المةرمةوهي األسوأ م  اليالا نوه ا مإ)نن التإ  نر ال ينو ي ينالا والرا إنةأ  والرابعة. الموت
= نةةوحنحننز  لزواينناأ  وجةة  طلةةب ونةةوحكاو يا و كائيننا= أي المننرأه الغ ننوره منن  امننرأه أخننرما فينن    سنن ب كيننره رنن

فتراراتينا = ولسةانها سةوٌر يصةيب الجمية مترامة حز  وهني أولنع هكن ا.  ال تكنج تن  ررن  الام نع  رنتائميا وا 
تي يم  س ب غ رتينا.  نل وتح نك المنةامراف ةن  من  تغ نر م)ينا فتسن ب مرناكل ال )يا نة لينا لزواينا. والحن  أ  

  إة هو اليسا ا وأررهم غ ره المرأه.ال اسم المرترك لألر 
 

المرمة السكيرة سةخر  11 .المرمة الشريرة نير طل  وم ل متخذاا م ل من يمس  عقربا 11" -(:15-11اآليات )
وااةب علةى مراطبةة البنةت  13 .زنى المرمة في رموح البصةر ويعةرف مةن جفنيهةا 12 .عايس وفبيحتها ال تستر

تفةةتر فمهةةا  15 .تنبةةه لررفهةةا الةةوطر وال تعجةةب إذا عقتةة  14 .تبةةذل نفسةةهاالقليلةةة الحيةةا  لةة ك تجةةد فرصةةة ف
 ".كالمسافر العرشان وتشرب من كل ما  صادفته وتجل  عند كل جذع وتفتر الكنانة تجاو كل سهس

   ا ة فسا  المرأه ت م ل)اتتيا  ما لسم اك لياا فت  أ ت) ر ليإالم  ريوه ت فإيا أل  ت  نع رنرفيا لتح نل تينن منا
ل لك ال   م  مرال ة ال )اف وال)سار خ و اة م     و تي ي  لية الح ار. = زنى المرمة في رموح البصرتر   = 

فنال) ر هنو خرن ة تنر ط  ن   ح نوا)    انرا  محنراا منيالة. وه)نا ا رت ناط  منرأه رنر ره = عموما  المرمة الشريرة نير
في ترامة أخنرم = نبه لررفها الوطر وال تعجب إذا َعقَّْت َ توالسك ره فة حة لزوايا وتائيتيا. . بعقربكما  رت ط 

"ا ا لا تك ليخط ة". فم  ليا الإ   الولحة ستا ب األ ر ار ليخط ةا وال تتإاب م  ه ا.  ل هي سنتإطي )فسنيا 
 أ.23ألي ا)سا  ن
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لصةمت عريةة المةرمة المحبةة ل 18 .ومدبها يسمن عاامةه 17 .لرف المرمة ينعس رجلها 16" -(:24-16اآليات )
والةةنف  العفيفةةة ال طيمةةة  21 .المةةرمة الحييةةة نعمةةة علةةى نعمةةة 19 .مةةن الةةرب والةةنف  المت دبةةة ال يسةةتبدل بهةةا

السةةرا  يبةةي  علةةى  22 .لةةى الةةرب وجمةةال المةةرمة الصةةالحة فةةي عةةالس بيتهةةاالشةةم  تشةةر  فةةي ع   21 .توازنهةةا
الذاب تقوس على طواعد من الفبةة والسةاطان  العمد من 23 .المنارة المقدسة وحسن الوجه على القامة الرزينة

األسة  علةى الصةخر ت بةت إلةى األبةد ووصةايا الةرب فةي طلةب المةرمة  24 .الجميلتان علةى مخمصةي ذات الوطةار
 ".الراارة

من  لينا = الحييةةوالتي ل سف يرياره. وكن لك  المحبة للصمتالإك  فالمرأه اليط فة المة  ة )إ م لزواياا وك لك 
التننني أرننن إيا اك فرحننناة ول اسنننةا فنننال تطمنننع وترنننتيي = الةةةنف  العفيفةةةةوهكننن ا . ة علةةةى نعمةةةةنعمةةةح نننارا هننني 

لةى الةرب فةياألرة اف. مينل هن   المنرأه هني )نور فني   تينا كمنا الرنم   = فةي عةالس بيتهةاأتنالي السنمار.  = ع 
أ  الم)ناره  اخنل  اارف في ترامة أخرم "في   تيا المرتب". ينم  سنتإ ر الحكن م  نوره من  خ منة ا اتمناع فكمنا

والم  نو   الوانل الحسن  لن   . وجه حسن على طامةة رزينةةالخ مة ليا ل)  ل م) ر تين رأسيا ك لك المرأه لينا 
أ وفني 1:9امال الوال ف طا  ل الوال المميور )إمنة وسنالم اك مط نوع ف نل "ارفنع تي )نا )نور واينك  نا رب" نمنز

ل  أةار نارتسنمأ تي )نا )نور واينك  نا رب". ولكن  تينن من   رتسنم الس إ ) ة اارف الترامة لي ا المزمور هك ا "
أي تس ر  ي اف في مخافة اكا  إفاج وت نوم. و رن ييا  ترن  ل آخنر من   طامة رزينة)ور وال اكا تين م  ليا 

فيني تمنو  فني   تيناا ال  سنت  م ال  نف  غ نر = ك عمةدة ذابيةة تقةوس علةى طواعةد مةن الفبةة اخل الخ مة  أ)ينا 
فما تس ر تي ل هو كيمة اك تواييا فالفةة . طواعد فبية هاا وهي  ه  ة أي ليا ح اه سمائ ة. وت وم تين واو 

أ. 223:225أل  كيمنة اك كا)نف سنراج لرايينا نمنز سةاطان جميلتةانأ. وهني لن لك لينا 1:21رمز لكيمة اك نمز
تيننن ت  نن    حننركيم الولننار = وطةةارعلةةى مخمصةةي ذات الأ 23:1"حننا    أرايكننم  إسننتإ ا  ا)ا ننل السننالم" نأج

 ال)ارئ م  كيمة اك.
 

رجةل الحةرب إذا معجزتةه  26 .ا نان يحزن لهمةا طلبةي وال الةث ي خةذني عليةه الغبةب 25" -(:28-25اآليات )
طلمةةا  28 .ممةةا مةةن ارتةةد عةةن البةةر إلةةى الخري ةةة فةةالرب يسةةتبقيه للسةةيف 27 .الفاطةةة والرجةةال العقةةك  إذا ماينةةوا

 ".من اإل س والخمار ال يتزكى من الخري ة يتخلم التاجر
رجل الحرب إذا [ 2األسيوب الإ ري ليتإ  ر ت  كمال الرئا وهو ه)ا ما  حز  الحك م  = إ نان.. وال الث
فالرااع ال ي حارب في س  ل وط)ل م  المحز  أ   )ح ر  ل الحال و فت ر وت)سا  ال ي  ال ي = معجزته الفاطة
[ واألسوأ هو ارت ا  ال ار ليخط ئة 5= ح )ما ال    ر ال)ا  حكمتيم.  لعقك  إذا ماينواالرجال ا[ 1 افع ت)يا  

نالغش والتحا لأ. فالمكسب السر ع طلَّما يتخلم التاجر من اإل س في ا م  ر  اليالك المإ ر ت)ل ه)ا  الس ج. 
 زا ا واك م)ع رإ ل م  استخ ام أي ال ائعا وه ا  تحا ل في الم= والّخمار غري التاار  ا ستمرار في الغش. 

.أ2:22+ أم 51:25+ ال 21-25:13مواز   غش أي مواز   لي  ع وأخرم ليررار نتا
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بةةين الحجةةارة  2 .ك يةةرون خر ةةوا ألجةةل عةةر  الةةدنيا والةةذي يرلةةب الغنةةى يغبةةي ررفةةه 1" -(:4-1اآليةةات )

مةن لةس يحةرم علةى 4 .وسيسح  اإل س م  األ ةيس 3 .المتبامة يغرز الوتد وبين البي  والشرا  تنشب الخري ة
 ".ال بات في مخافة الرب يهدس بيته سريعا

أ   ننول أ  ه)نناك منن   خطننئ أي  غننش و ت ننرج  نن و  2اسننتمراراة لو ننة السننا  ة  حنن ر الحكنن م منن  الغننشا وفنني ن
أي  ن  ر ) نر  كأ)نل ال  نرم أ  = يغبةي ررفةهاكت)ناز أمنوال أكينر. فينو ألانل الِغَ)نن = لةدنياألجل عر  اأما)ة 

خطأ ما  ح اا  ل ل    رر . و ر ل الحك م ه)ا أ)ل م  السيل في تمي اف ال  نع والرنرار أ  تن خل خط نة الطمنع 
سيسةح  اإل ةس ال)ت انة أ  اك و . يغرز الوتةد بةين الحجةارة المتبةامةوالغش لز ا ه اليرارا كما أ)ل م  السيل أ  

 والغراش ُ ي م   تل سر إاة.. م  األ يس
 

آنيةةة الخةةزاف تختبةةر  6 .عنةةد اةةز الغربةةال يبقةةى الزبةةل كةةذل  كسةةاحة اإلنسةةان عنةةد تفكةةرو 5" -(:8-5اآليةةات )
 .حرا ة الشجر تاهر من  مراا كذل  تفكر طلب اإلنسان ياهةر مةن ككمةه 7 .باألتون واإلنسان يمتحن بحدي ه

 ".ال تمدح رجك طبل من يتكلس فانه بهذا يمتحن النا  8
 كسةاحة اإلنسةانأي ال ن اره وكن لك  عند از الغربال يبقي الزبةلأ 3ه   ت  أ  كالم ال)ا    ير مإ )يم. في ن

أي ح )مننا تي ننر  ف فكننر يننم  ننتكيم. أمننا الغر ننال النن ي ال  يننز  أحنن  فننال   نن و ف ننل سننوم  عنةةد تفكةةروأي ت و ننل ت يننر 
وب أمننا الز ننل فيننو مختفنني. وكنن لك لنن  ت يننر اننو ه ا)ننار خزفنني ل ننل أ   خننرج منن  الفننر . ولنن  )إننرج يمننار الح نن

الح   ةا م  أي )وع هي ل ل أ  ت ير اليمارا وس)إرج هل لام الفنالح  حريينا ا ن اة أم ال. لن لك ال تحكنم تينن 
 رال ل ل أ   تكيم.

بسه حلة مجد وتسكن معه فيصون  إلى األبد وفةي يةوس إذا تعقبت العدل فان  تدركه وتل 9" -(:16-9اآليات )
األسةد يكمةن للفريسةة كةذل   11 .الريور ت وي إلى مشكالها والح  يعود إلى العاملين بةه 11 .االفتقاد تجد سندا

بةين السةفها   13 .حديث التقي في كل حين حكمةة ممةا الجااةل فيتغيةر كةالقمر 12 .الخرايا تكمن لفاعلي اإل س
محاد ةة  15 .حةديث الحمقةى مكةروو وبةحكهس فةي ملةذات الخري ةة 14 .وبين العقك  كةن مواابةا ترطب الفرصة

 ".مخاصمة المتكبرين سف  الدما  ومشاتمتهس سماع  قيل 16 .الحكف تقف الشعر ومخاصمته سد األذان
 حكنم  نالح  أ فمن  23أ تتيخص ف ما لالل تو   ا "ما فإيتل  فإل  كا تميك  رت  تين رأسك" نتو22-5آ اف ن

و ت ع الح  ُ حكم لنل  نالح ا كن لك من   سن ر فني طر ن  الخط نةا سن أتي تي نل  ومناة وترتن  تي نلا كنأ  أسن اة كنا  
 رنتير = وتلبسةه حلةة مجةدسنُ حكم لنك أ)نف  ومناة  الإن ل = ورا  العدل ف نة  تدركةهكام)اة يم هاامل. فم   سن ر 

المإروج "الط ور تين أركاليا ت ع" فالإا ل ال  ا  في  أ ميل الميل22ت)ك أ)ك تا ل وه ا  كو  ما اة لك. ون
طر  ل سوم م  هم مييل. والخاطي ل   ا  في طر  ل سوم م  هم مييلا وم  وةع )فسل في طر   الخط نة ال 
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  األرننرار أ)ننا  متوحرنن   كاألسننو  س فترسننو)لا  ننل الرنن طا  النن ي هننو كأسنن  زائننر م    ِةنن يننوم  االم )فسننلا فِمنن
 أ3:3 ط2  ت  اك فف   الحما ة ا لي ة نس يتيم م  ا تإ

فيننو مسننت ر فنني كالمننلا فكالمننل هننو  نن ي لكننالم اك فنني كتا ننل = حةةديث التقةةي فةةي كةةل حةةين حكمةةةأ 21وفنني ن
 ال ي  غ ر ركيل كل  وم. القمرالم   ا أمما الااهل فيو متيو  متغ ر ميل 

ننا أ)ينننم مسننتإ و  لكيمنننة= بةةةين السةةةفها  ترطةةةب الفرصةةةةأ 25وفنني ن ت ننل  سنننمإو)يا أو لتيننرب تاركننناة مايننن   امم
 المستيزئ  . والإك  ح   تا  ت الر تاررهم فتستف   م)يم.

أل)نل  سنتإمل اسنم اك  تيناو  ور منا فني الكن ب. ور منا فني السنخر ةا = محاد ة الحةّكف ت ِقةف الشةعرأ 23وفي ن
أ المتك نر   ا ا تخا نموا فنال 21وه ا مرتب  ولج الرإرا واألفةل أ  تخا مل وتس  أ ) ك تما   ول. وفي ن

 ينننن أوا االم ا ا و ننننل األمننننر لسننننفك النننن مارا ورننننتائميم ل  حننننة. واألفةننننل أ  )تحارننننن الإ نننناب مننننع هننننةالر. أمننننا 
 المتواةإ   ف سيل تي يم ا تت ار وت)تيي المركية  ي ا.

 
لصةدي  وكةن معةه محبةب ا 18 .الذي يفشي األسرار يهدس ال قة وال يجد صديقا لنفسه 17" -(:24-17اآليات )

فةان مةن اتلةف صةداطة القريةب كةان بمنزلةة مةن اتلةف  21 .لكن من مفشيت مسرارو فةك ترلبةه مةن بعةد 19 .ممينا
ال ترلبه فانه طةد ابتعةد وفةر  22 .وم ل تسريح  للقريب م ل إركط  را را من يد  فك تعود تصرادو 21 .عدوو

 ".مما الذي يفشي األسرار فشانه الي   24 .داا صلرمن الجرح له بماد والمشاتمة بع 23 .كالابي من الفف
ه   ت  افرار األسرارا فم   فرن سر      لل  خسر ا  ل  حولل النن تن و لنل و  نإب أ   سنتإ    ك ن    

تت رف ت)تيي المرنكية أمنا لنو أفرن ف سنر  . البماداتلل حل هو  فالجرحمره أخرم.  وا  ا تراتمف مع     ك وا 
فال ن    تحنول = كةان بمنزلةة مةن متلةف عةدووأ 12وفني ن فشة نه الية  م ئو  م)نل= فإستإا تل ك     أمر 

 الن ت و.
 

ممةةةاس عينيةةة  يحلةةةو بفمةةةه  26 .الغةةةامز بةةةالعين يختلةةة  الشةةةرور ولةةةي  مةةةن يتجنبةةةه 25" -(:33-25اآليةةةات )
كبغبةي طد مبغبت ممةورا ك يةرة ولكةن ال  27 .ويستحسن ككم   س يقلب منرقه ومن ككم  يلقي ممام  مع رة

مةن  29 .من رمةى حجةرا إلةى فةو  فقةد رمةاو علةى رمسةه والبةربة بةالمكر تجةرح المةاكر 28 .له والرب سيبغبه
من صن  المساوئ فعليه تنقلةب وال يشةعر مةن ميةن تقة   31 .حفر حفرة سقر فيها ومن نصب شركا اصريد به

الشةةامتون بسةةقور األتقيةةا   32 .سةةداالسةةتهزا  والتعييةةر شةةان المتكبةةرين واالنتقةةاس يكمةةن لهةةس م ةةل األ31 .عليةةه
 ".الحقد والغبب ككاما رج  والرجل الخار  متمس  بهما 33 .يصرادون بالشر  والوج  يفنيهس طبل موتهس

هنو   تسنم فني واينك ولك)نل  غمنز  إ ) نل رخنر ل ن  ر = الغةامز بةالعينأ ه   ت  ا)سا  خ  ا= 11-13آ اف ن
لك  اك  حمي من  أ ا ا = ولي  من يتجنبهة  ا )سا   تل  الشروريخلك رراةا ا)سا  مرائي ميل  يو اا ه ا 

ا  أ)نف ال تإننرج منن  أ نن   نأتي أ ا . هننو  تركننك تننتكيم  حر تنك ا  أ يننر  نن التل لننكا ينم   ننطا ك منن  كالمننك. 
 ميل ه ا   غةل اك وال)ا . 
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أ. ميال ل لك 23رأسل نتوأ استمراراة ليح  ا ت  الخ  ا   ول ما مإ)ا  ا  تميل س رت  تين 52-13وآ اف ن
أ فإ  ا ستيزار والتإ  ر ه ا هو أسيوب المتك ر  ا وس إامييم ارخر   52نهاما أ. و )ف  المفيوم في ن

أ ال ي  رمف  أ  أح  األت  ار س ط في ررك س  طا  هو 51وفي ن. يكمن لهس م ل األسد الميل. فا )ت ام 
.م  أ واف الررا واك  كرهيما لحقد والغبباأ 52)فسل  الررك )فسل وس ف)ن  الواع. وفي ن
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن والعشرون

 
امفةر لقريبة  المةه لة   2 .من انتقس يدركه االنتقةاس مةن لةدن الةرب ويترطةب الةرب خرايةاو 1" -(:9-1اآليات )

مس ال يةرحس إنسةانا   4 .إنسةان  ةس يلةتم  مةن الةرب الشةفا ميحقةد إنسةان علةى  3 .ف ذا تبرعت تمحةى خرايةا 
اذكةةر مواخةر  واكفةةف عةةن  6 .من امسة  الحقةةد واةةو بشةر فمةةن يكفةر خرايةةاو 5 .م لةه  ةةس يسةتغفر عةةن خرايةةاو

اذكةةر مي ةةا   9 .اذكةةر الوصةةايا وال تحقةةد علةةى القريةةب8 .اذكةةر الفسةةاد والمةةوت وا بةةت علةةى الوصةةايا 7 .العةةداوة
 ".هالةالعلي ومم  عن الج

[ السننن   الننن ي 1أ  23ا  29ا  21:  1[ اغفنننر  )و )نننا كمننا )غفنننر )حننن  أ ةننناة نمنننف2هنن   تإنننال م السننن   المسننن ح  
أ وتإين م 53-12:23  )نار نمنف222وز)ة ورفض الإ   أ   سامح ت ن  آخنر زم ينل فني 22222سامح ت    في 

= مذكةر مواخةةر  ومكفةف عةن العةةداوةأ 1أ. وفني ن25:21 نول  الرسنول "ال ت)ت منوا أل)فسنكم أ ينا األح ننار.. " نرو
مذكةةةر مي ةةةا  العلةةةي وممةةةِ  عةةةن أ 5أ كنننر أ  اك لننن   غفنننر لنننك ا ا لنننم تغفنننر فمنننا ا تفإنننل  نننوم ال  )و)نننة. وفننني ن

 في ترامة أخرم "ا ها)ة" ح    ت رج مإك أح   ايل.= الجهالة
 

وب يبةةرس النةةزاع والرجةةل فةةان اإلنسةةان الغبةة 11 .امسةة  عةةن النةةزاع فتقلةةل الخرايةةا 11" -(:14-11اآليةةات )
بحسب الحرب تبررس النار وبحسةب طةوة اإلنسةان  12 .الخار  يبلبل األصدطا  ويلقي الشقا  بين المسالمين

الخصةومة عةن عجلةة تبةرس النةار  13 .يكون مياه وبحسب مناو ي يةر مبةبه وبحسةب شةدة النةزاع يستشةير
ذا تفلت عليها انرف ت وككاما من فم إذا نفخت في شرارة ابررمت 14 .والنزاع عن عجلة يسف  الدس  ".وال

 توه ل  تإا  ت  ال)زاع والخ وماف. فإ ا   أ ا)سا  )زاتاة ال   ري الن أي من م   نل هن ا ال)نزاعا فينو  ةنرم 
فمن  )فن  الفنم  )طين  . يقلةل الخرايةاأ. أما لنو تحارني ال)نزاع  كنالم و  نع ومتواةنع 25)اراة و سإن لسفك ال م ن

ذا تفلت عليها إنرف ت وككاما من فم  إذاوكالم  رإل ال)ار=  كالم  ي ظ ال)ار . نفخت في شرارة إبررمت وال
 كالمننل النن ي  ي ننر ال)ننا  ف رننتإل المولننج. تمومنناة فالمتواةننع هننو النن ي  فاإلنسةةان الغبةةوب ي بةةرس النةةزاعلنن لك 

ن ال  إرفا  ك ج  ي ئا األمور  ستط ع أ   ي ظ األمورا أما المتك ر ف ي   الموالجا ل لك فال وي اسما) اة والغ)
 أ.21فيما ليما حطب كي ر نلوه ومالأ  رإال   يما ال)ار ن

 أي التسرع في الفيم أو التسرع في الر ا أما الي ور ف ي ظ األمور.= الخصومة عن عجلة
 

ان اللسةة 16 .النمةةاس وذو اللسةةانين ماةةل للعنةةة إلاككهمةةا ك يةةرين مةةن ماةةل المسةةالمة 15" -(:22-15اآليةةات )
وكسةر جيةوش  18 .وادس مدنا محصنة وخرب بيةوت العامةا  17 .ال الث اطل  ك يرين وبدداس من ممة إلى ممة

من مصغى إليه ال  21 .اللسان ال الث ررد نسا  فابكت وسلبهن متعابهن 19 .الشعوب ومفنى ممما ذات اطتدار
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ك يرون سقروا بحد  22 .تحرس العااسبربة السور تبقي حبرا وبربة اللسان 21 .يجد راحة وال يسكن مرم نا
 ".السيف لكنهس ليسوا كالساطرين بحد اللسان

هننو منن   ننتكيم مننع كننل = ذو اللسةةانين[ 1منن   نن    ارخننر   أمننام ال)ننا   = النمةةاس[ 2هنن   تنن  خطا ننا اليسننا   
ول رخص  كالم مختيجا منيالة  نأتي لرانل و ة ن   ةن  خ نملا ينم  ن هب ليخ نم و ة ن   ةن  الرانل األولا   ن

هو المفتري ك  اة و يماةا ف رير ك  اة  رخص و ن كر  اللسان ال الث ذو[ 5لكالهما أ  مولفل سي م وارخر خطأ  
 تي ل تيم وأخطار لم  فإييا.

 سنن ب ورننا اتيم ت ننارع كي ننر   وأهيكننوا  إةننيما مننع أ)يننم كننا)وا فنني سننالم لنن لك فنناك = فالنمةةاس وذو اللسةةانين
الننن     رننن إو  كننن  اة فكنننم  ننن  وا مننن )اة.  نننل ح )منننا  ي نننرو  أخ ننناراة كا  نننة تينننن )سنننار سننن يإ  هنننةالر. أمنننا المفتنننر   و 

تتننرك تالمنناف فنني  بةةربة السةةورفاةننالف فننإ)يم  خر ننو    ننوتي ا  ننل لنن    ننتيي  أزوااينن . والحنن  أ)ننل كمننا أ  
سةقروا مةن ه   أالمينا أتمن  وت نل ليإ نام.  نل أ  = بربة اللسان تحرس العااسهك ا . حبرا  اس  ا )سا = 

والسنن ب أ  منن  سنن ط  حنن  السنن ج ت)تينني مرننكيتل ت)نن  ، بحةةد اللسةةانم نن  تيم أهننو  ممنن  سنن طوا  بحةةد السةةيف
 موتلا أما م  س ط  ح  اليسا  تسور سمإتل ألا ال  إ  موتل.

 
 .رةةوبى لمةةن وطةةي شةةرو ولةةس يعةةر  علةةى مبةةبه ولةةس يحمةةل نيةةرو ولةةس يو ةة  بقيةةودو 23" -(:31-23اآليةةات )

لكنةه ال  26 .المةوت بةه مةوت طةا  والجحةيس انفة  منةه 25 .حديةد وطيةودو طيةود مةن نحةا  فان نيرو نير مةن24
بل الذين يتركون الرب يقعون تحت سلرانه فيشتعل فةيهس وال  27 .يتسلر على األتقيا  وال اس يحترطون بلهيبه
اجعل لككم  احب  فبت  وذاب  و  29 .سي  ملك  بالشو  28 .ينرف  يرل  عليهس كاألسد ويفترسهس كالنمر

 ".ومحذر من تزل به فتسقر مماس الكامن ل  31 .ميزانا ومعيارا ولفم  بابا ومزالجا
ِطى شرو ولس ي عر  على مببهه ا اليسا  الرر ر تين كل ا)سا  أ   ت  ل=  ن تإرض لغة لأ  روبى لمن و 

ت  السماع ليورا اف. ا   )ا  أطو ن ل )سا  ال ي تإج = ولس يو   بقيودولم  رت ط مإل. = ولس يحمل نيرو
أتاك أح  ولال.. هل تإرج ما ا ح ا م  فال .. لل ال أر   أ  أترج.. فإ  ا رت اط مع هةالرا أو ا هتمام 

ح    غةب ه ا = يتعر  لغببه الورا اف  اإل ا )سا  أس راة لياا  حب أ   سمع كل ما هو ا    م)يا. 
ه ا ا )سا   حكمتكا  تحارن غةب)ا  أو  رتم و ي   ال)ا . ل لك لاليسا  الرر ر فيو امما    ع أخ اراة ت  ا
     الموف األ  ي أي ة اع سمإة ا )سا ا أل)ل لال = الموت به ل تحارن مإاررتل وال ترت ط مإل  ) ر. 

 مما األتقيا  ال يتسلر عليهسفالاح م هو مكا  الموف الاس ي. = الموت به موت طاٍ  والجحيس منف  منهأ  
[  تإاميو   تواةع ا ا أها)يم  احب 5[ هو  رفةو  سماع الورا اف  1هم ال  رت طو  مع األررار  ) ر   [2 

 باألسد والنمر[ ال  تكيم كي راة أمام الرر ر ف ت    تي ل كيمة. و ر ل  احب اليسا  الرر ر 9اليسا  الرر ر  
ط ل فر ة  لتحام ح ات)اا حتن ا ا رتم)ا أي ال ُ)إ نسي  حولنا بالشو في افترا  سمإة ال)ا . و طيب أ  

.فال ) خل الغةب الن  اخي)ا ف فتر  سالم)ا



(اإلصحاح التاسع والعشرون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
86 

 عودة للجدول اإلصحاح التاس  والعشرون

 
اطةر  القريةب فةي  2 .الةذي يصةن  رحمةة يقةر  القريةب والسةخي اليةد يحفةا الوصةايا 1" -(:11-1اآليةات )

 4 .حق  ما نرقت بةه وكةن ممينةا معةه فتنةال فةي كةل حةين بغيتة  3 .اطبه ما له علي  في اجلهوطت حاجته و 
طبةل من يقةب  يقبةل اليةد ويخشة  بصةوته حتةى ينةال مةال  5 .ك يرون حسبوا القر  لقرة فعنوا الذين ممدواس

لةس يكةد يةرد  من كةان الةرد فةي راطتةه 7 .ف ذا من الرد مارل ونر  بكةكس مبةجر وشةكا صةرف الةدار 6 .القريب
ال فيسةلبه مموالةه ويتخةذو عةدوا بةك سةبب8 .النصف ويحسةب مةا ردو لقرةة يجزيةه اللعنةة والشةتيمة وبةدل  9 .وال

 ".ك يرون امسكوا ألجل خبث النا  مخافة من يسلبوا بغير سبب 11 .اإلكراس يكاف ه اإلاانة
ِلرض المحتاج. وك  أم )اة فإ ا است )ف فأراع ما است )تل. وه)ا )م ز     الإطنار لف  نرا  موةوتيا ك  رح ماةا وا 

ه ا تإط ل  و  ا)ت ار الر . ولك  منع الغ)ني الن ي ت رةنل ألانل التانارها فين ا ال ن  أ   إ ن  منا أخن  ا هن   هني 
 األما)ة.

ا  اسنت )ف اوِج منا = إطبه ما له علي  في مجلةهفو  ة اك أ  )إطي المحتاج.  =السخي اليد يحفا الوصايا
لن   تنر   أحن  فني أ   إط نك فني أي ولنف منا = فتنةال فةي كةل حةين بغيتة   المحن   وال تتنوا)ن. تي ك في الموت

 تحتاال فسمإتك حس)ة.  ل اك   ارك لك.
أتإ وا  احب المال واإيو  = فعنواتي يم أ   إ  وا لل أموالل.  ا أي  ال  احب= ك يرون َحِسبوا القر  لقرة

 ال   ل ح يوا تين ال رض. في ت)ار. والح  خ ا هةالرا فيم    يو 
أي أ  الن هر  نرج واينل = صرف الةداروح    أتي ولف ر  ال رض  ماطلا و رتكي كن  اة. . ويخش  بصوته

والمقةر  . لةس يكةد يةرد النصةفت)لا وهنو ال  مينك رنئ  نر   نل ال نرض. وا   ر   نر  انزر و ماطنل فني ال نالي= 
لل  حسنب منا ح نل تي نل ل طنة نا ن  أ  ح نل ا ا ح ل  احب المال تين ) ج ما= يحسب ما ردَّو لقرة

تين رئأ. أو  كو  المإ)ن أ  الم ترض ح   ر  ال) ج  كو  راتراة  أ)ل م َّ تينن  ناحب المنال  منا اتت نر  
ي أمنواالة وان ها و نارف لنل نوهن ا األلنرب ليت نورأ. وال ن  ل لنر  انزر من  المنال ل ناح لا أ  ال  نر  أل طة لل 

 نل  ن الة من  أ   كنافئ من  ألرةنل و كرمنل   ن أ . عدوا  بك سةبب   ر  احب المال رئ أ  اة و سيب األموال و 
 .مخافة من ي سَلبوا بغير سبب رتمل. ل لك فكي ر   امت)إوا ت  أ    رةوا أح اة 

 
ألجل الوصية اعن  12 .م  ذل  كن رويل األناة على البا   وال تمارله في الصدطة 11" -(:18-11اآليات )

 .اتلف فبت  على مخي  وصديق  وال تدعها تصدا تحت الحجر وتتلةف 13 .عوزو ال ترددو فارماالمسكين وفي 
امل  على الصدطة في اخادير  فهي تنقةذ   15 .انف  ذخيرت  بحسب وصايا العلي فتنفع  اك ر من الذاب 14

 ".تقاتل عن  عدو  اك ر من تر  الب   ورمر الحماسة 18 .. . . 17 .. . . 16 .من كل شر



(اإلصحاح التاسع والعشرون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
87 

وأ)نننف تمينننك ال تنننر   فارغننناة. فيننن   و ننن ة اك = ال تمارلةةةه فةةةي الصةةةدطةه)نننا تينننن الإطنننار وال ننن لة ليمسنننك  = 
تيننن المحتنناج واألخ وال نن    أفةننل منن  أ  تك)زهننا وت نن أ. وهنن ا  إننو  تي ننك متلةةف فبةةت  أ. 22-1:23نتننا

اك ال    ي م  و)اة فإ  أتط ف والس ب أ  . مك ر من الذاب بل تقاتل عن  عدو  ال ركة م  اكا و  لك ت)فإك 
 الف  ر فأ)ك تإطي اكا واك هو ال ي  إط ك.

تُترام فن تراماف أخرم "أهرارك" أم "مخاز  الح وب". أم أ  تةنع ال ن لة فنن مخناز  خا نة  نك.  مخادير 
ن الرائننعا النن م النن م تختفنن ورار  الاار ننة. و ينن ا  تكامنل المإ)نن ر  ت  خننا  ر وهننن تإ)نن الِسننأوه)نا )ننرم مإ)ننن كيمنة 

 إنن  ا)ت الننك منن  هنن   الح نناه. وهنن   تتفنن  مننع لننول  لك)يننا سننت)فإك إ)ننن أ   نن لتك مخزو)ننة لحسننا ك فننن السننمار 
 الس   المس ح "اك)زوا لكم ك)وزاة فن السمار". ول   كو  المإ)ن ا ةاة لتك    لتك فن خف ة كم  ورار ستر.

 
ال تةن  نعةس الكافةل فانةه  21 .والذي فقد كل حيا  يخذلةهالرجل الصالر يكفل القريب  19" -(:27-19اآليات )

الخةار  يةدمر خيةرات الكافةل وجاحةد  22 .الخةار  يهةرب مةن كافلةه والل ةيس الةروح يخذلةه 21 .بذل نفسه ألجلة 
ك يةرون كةانوا فةي نجةر  24 .من النا  من يكفل طريبه لكنه يفقد كةل حيةا  فيخذلةه 23 .الجميل يخذل مخلصه

 26 .ملجةةات رجةاال مقتةةدرين إلةى المهةةاجرة فتةااوا بةةين ممةس مريبةةة25 .ومطلقةتهس كةة موا  البحةر فة الكتهس الكفالةةة
امةةدد طريبةة  بقةةدر راطتةة   27 .الخةار  الةةذي يتهافةةت علةةى الكفالةةة ويصةةبو إلةةى المعةةامكت يقةة  تحةةت األطبةةية

 ".ومحذر على نفس  من تسقر
 تلا  س   ت)ل أو   رةل حتن  س   هو. لكن  أي أ   ةم  ا)سا  م ت را ا)سا  آخر في ة  الكفالةه   ت  

ه ا األمر  حتاج لحكمة ك  ره. فإي )ا أ  )سنات  المحتناج الن ي فني ةن  ة تينن أ   ال )تإنرض )حن  ليف نر. آ نة 
أ ه   لم  ل ل الكفالةا وه ا تي نل أ  ال 12أ  اب أ  )كفل المحتاجا أما م   خ لل ف   َفَ َ  كل ح ار آ ة ن25ن

أ الخنناطئ اليئنن م منن   يننرب منن  كافيننل وال  ننر  مننا تي ننل ا ا مننا طال ننل  نناحب 12فيننل. وفنني ن )سننن ام ننل منن  ك
أ الخناطئ  نرم من  كفينل  خنرب و فت نر وال  ينتم  نأ   إ ن  منا تي نلا مينل هن ا الن ي  خن ل 11المال  الر . وفي ن

 سنور والكفالننة أي )اناح أي حنناليم م= ك يةةرون كةةانوا فةي نجةةرأ 19أ. وفني ن15من  كفينل هننو فالن  لكننل ح نار ن
اممنا ه)نا تينن األرض = يقة  تحةت األطبةيةاإيتيم  ير و . والخاطئ ال ي  فإل ه ا في م  كفينل سن   )ل اك= 

ممدد طريب  بقدر راطت  ومحذر على نفسة  من أ 11أو في السمار. ل لك كيل  يخص الحك م الموةوع في آ نة ن
 أ.3-2:1نتفت رأ نرااع أمتسقر 

 
عةيش الفقيةر تحةت  29 .را  المعيشة الما  والخبز واللبةا  والبيةت السةاتر للسةو ة 28" -(:35-28اآليات )

ار  بالقليةل والك يةر فةك تسةم  تعييةرا فةي ممةر  31 .سقف من ملواح خير من األرعمة الفةاخرة فةي دار الغربةة
ن لجميلة  ترعس وتسقي جاحةدي 32 .ب   حياة اإلنسان من بيت إلى بيت وحي ما باف لس يفتر فاو 31 .البيت

 34 .من طس يا بيف جهز الما دة وان كان بيد  شةي  فة رعمني 33 .ومنت بيفهس وورا  ذل  تسم  مطواال مرة
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ممةةران يسةةت قلهما  35 .انصةرف يةةا بةةيف مةةن ممةةاس شةخم كةةريس من مخةةا لةةي يتبةةيفني ف نةا محتةةا  إلةةى البيةةت
 ".اإلنسان الفرن االنتهار في ممر البيت وتعيير المقر 

ما  حتاال = رم  المعيشهكتفي ا )سا   ال ي ل ال ي ت)  ا ه ا خ ٌر م  التطفل تين األغ) ار. ه   ت  أ   
ال ي  ستر . فإ ا ُوِاَ  ه ا ال ي ل في ا أفةل م  التطفل ل إ ش  الما  والخبز واللبا  والبيتا )سا  ل إ ش 

 ب   حياة اإلنسان ي )ك. =  ر يا عَ وسي  فالغ)ن ال ي ت هب ال ل ال   . مرعمته الفاخرةا )سا  في   ف غ)ي م  
 ميما أه   ال  ستط ع أ   ر .  ل  سمإو)ل= لس يفتر فاونأستةافو أ  من بيت إلى بيت. وحي ما بافالمت) ل 
من وهم ااح    لام يك.  ل  إطو  أوامر في ك ر ار . ت ِرعس وتسقى  )ما هو  خ م أ حاب ال  ف=  مطواال  م ّرو

وا  ا اار ليم ة ج . إن كان بيد  ش  ف رعمنيوا   كا  في   ك طإام  أخ  = . دةطس يا بيف جهز الما 
و يخص الحك م األمرا في أ  ا )سا  . إنصرف يا بيف من مماس شخم كريسغ)ي ميييم طر وا الف  ر= 

.الفط   ستي ل الواو  في   ف غر ار وا )تيار م)يم وأ ةاة أ   إ ر  م  ألرةل
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 عودة للجدول اإلصحاح ال ك ون

 
من مدب ابنةه يجتنةي  مةر ت ديبةه  2 .من احب ابنه اك ر من بربه لكي يسر في مخرته 1" -(:13-1اآليات )

إذا توفى مبوو فك نةه لةس يمةت  4 .من علس ابنه يغير عدوو ويبته  به مماس مصدطا ه 3 .ويفتخر به بين الوجها 
خلةف منتقمةا مةن األعةدا  ومكاف ةا  6 .في حياته رمم وفةرح وعنةد وفاتةه لةس يحةزن 5 .نايروألنه خلف من او 
الفر  الذي لس ير   8 .من دلل ابنه فسيبمد جراحه وعند كل صراخ تبررب محشا و 7 .لألصدطا  بالجميل

تبةاحكه  ال 11 .من دللةت ابنة  روعة  وان العبتةه حزنة  9 .يصير جموحا واالبن الذي لس يببر يصير سفيها
احةن  12 .ال تجعل له سلرانا في صبا ه وال تهمةل جهاالتةه 11 .ل ك يغم  وفي مواخر  ي خذ  صريف األسنان

مدب ابنةة   13 .رطبتةةه فةةي صةةبا ه ومربةة  مبةةكعه مةةا داس صةةغيرا لةة ك يتصةةلب فيعصةةي  في خةةذ  وجةة  القلةةب
 ".واجتهد في تهذيبه ل ك يسقر فيما يخجل 

أ وم   ة ب أ )ار  سن ا)ي يمنره حينوه. وتأ  نب 2ا هتمام  ي ا حتن لو ةرب األ )ار نه   ت  تأ  ب األ )ارا و 
مةن َعلَّةَس أ. 9:1األ )ار ل    الإ ا ف ط  ل  الحزم والتوا ل. ل لك   ول  ول  الرسنول "ال تغ  نوا أوال كنم" نأج

طنني فر نة لإنن و  ل رننمف الإنن و  ر ن  أ   رننمف فني األبا فننإ  أ ب ا )ننل وكنا  )ااحنناة لن   إ= إبنةه يغيةةر عةةدوو
ه   كا)ف ت يح أ ام الحروب ة  أت ار = خلف منتقما  من األعدا أ. 9ف ل. ا ا ماف األب ترك راالة مكا)ل ن

النوط  ومازالنف ا  ُوِان  أتن ار لينوط ا فأتن ائ)ا ار  هنم ا ين   والخط نة والاسن   رنيواتل الخاطئنة. وهن ا ا  ن  
 ب ا )ل لألب ال ي  ة   رسم  وره ل   كو  المإ)ن أ  الحك م أ1آ ة نال الح  ر  الام ل أل  لار األب. وفي 

والمإ)نننن التأ  نننب  رفننن   يصةةةرخ تبةةةررب محشةةةا  األب تةنننم   اروحنننل. وت)ننن ما  ا )نننل لل إ نننا ف ارحنننل ينننم  ننن 
فسنا   وهن ا س إرةنل  أو أ  من   ن لل ا )نل س تسن ب فنن أ.12:5و مح ة ول   كإ)ت نام حتنن ال  فرنل الولن  نكنو

تيننن أالم ا )نل ا  ننل س ةننطر األب مننع  محشةةاوو تبةةررب  ننره واننروح كي نره ا ممننا  سننت تن أ  األبلمرناكل كي
وا  ن  النن ي ال  ا وهن ا التفسن ر هنو النن م  تفن  منع ال نالن . جرحةه بةةمدي كنل انرح   )نل المن لل أ  األب   نل

لمنن لل  ننروع . وا  نن  االفةةر  الةةذي لةةس يةةر  يصةةير جموحةةا كح ننا  اننامح لننم  ننروض = سننف ياة  ننة ب  كننو  
أي انز = صةريف األسةنانالم  و  ال تةحك لل ح )ما  خطئ ف نز ا  فني أخطائنل. = ال تباحكهو حز  أ  ل. 

ال نغر ف رنب تينن األ ب ال نح حا فنالتإي م فني أ أهم نة تأ  نب الولن  فني 21ا  22األس)ا  م  الغن  . وفني ن
والغ ن   ار أي  نال فائن ها لن   تنرك أينر".ال نغر كنال) ش تينن الحانرا أمنا التإين م فني الك نر فكنال) ش تينن المن

 الرخص الطرم  مك  استإ الل ا أما ال ا   ف ستح ل استإ الل .
 

العافيةة وصةحة  15 .فقير ذو عافية وصحير البنيةة خيةر مةن منةي منهةو  باألسةقاس 14" -(:21-14اآليات )
مةةن عافيةةة الجسةةس وال  ال منةةى خيةةر 16 .البنيةةة خيةةر مةةن كةةل الةةذاب وطةةوة الجسةةس افبةةل مةةن نشةةب ال يحصةةى

الخيةرات المسةكوبة علةى فةس  18 .الموت افبل من الحيةاة المةرة مو السةقس المةكزس 17 .سرور يفو  فرح القلب
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اكةذا مةن يراقةه  21 .مي منفعة للصنس بالقربان فانه ال ي كل وال يشةس 19 .مغل  كاألرعمة الموبوعة على طبر
 "هد كالخصي الذي يعان  عذرا   س يتنهد.يرم بعينيه ويتن 21 .الرب ويجازيه على آ امه

أهم ننة ال ننحة الاسنن  ة. وه)ننا ت ننال كيمننة. فال ننحة هنني وز)ننة تي )ننا أ  ال )يميينناا لكنن  ا ا سننمح اك  تار ننة فنني 
ومةن أ فال نحة أفةنل من  الغ)نن. 2:9 نط2الاس  في)سيم األمر كا فإ  م  تألم في الاسن  ُكنجَّ تن  الخط نة ن

أ الاسننم الإي ننل النن ي ال  أكننل وال  رننرب لمرةننل كال نن)م 25ا  23ال ت نن ر. وفنني نأي يننروه = َنشةةٍب ال يحصةةي
ال ي وةإ)ا  اا) ل مأكوالف ال  أكيينا. في)رنكر اك أ))نا مازل)نا )أكنل و)رنربا ول)رنكر اك ا ا سنمح  منرض فنإ  

المةوت لخمنر. ه ا  ةول لخالص أ)فس)اا لك  تين أال  كو  ه ا )ت انة اسنتيتار   نحت)ا كمن   ن خ  أو  ن م  ا
ومع أ  ه ا ح   ي فالح اه في السمار أفةنل من  ارالم تينن األرضا لكن  اك ال  )يني مفبل من الحياة المرة 

ح ات)ننا االم  إنن  أ   ننتم اتنن ا )ا ليسننمار  نن إض التاننارب واألمننراض التنني  سننمح  يننا لت)  ت)ننا. ا اة تي )ننا أالم )طيننب 
 ننأ  وتنن م الفيننما فنناك ال  أخنن  )فننو  أوال   االم  إنن  أ   )يننوا المننوف فنني مرةنن)اا فينن ا خطننأا هنن ا  نن ل تيننن ال

األرعمةةة الموبةةوعة أا وا ةننا  إنن  ا   ننتم اتنن ا هم ليسننمار.  22:  1اتمنناليم التننن خي يننم اك ل إميوهننا ن اج 
تننا ه  يو  ننةا هننم  ةننإو  األطإمننة تيننن ل ننور موتنناهم ترحمنناة تيننن المننوتيا ف أكييننا الف ننرارا لكنن  = علةةى طبةةر

ه ا فكر الإي  ال   م أ  المرض = اكذا من يراقه الرب ويجازيه على م امهأ 12 ف )فسل ال  ستف   م)يا. نالم
ت و ة تين الخطا ا. أما فكر الإي  الا    فينو لت)  نة المنر ض من  أينار الخط نة ومح تنل لينا. و حسن  أ  ) نول 

نالمنر ض  نرم الطإنامأ  يةرم بعينيةهأ 12ل. وفني نينل  سن ب آيامنم  كَ و ن الة من   ااز نل  ُ  ا   الة من   ره نلا  ار نل
 فكالهما  رتيي لك)ل غ ر لا ر. كالخصي الذي يعان  عذرا   س يتنهد..نا  هو غ ر لا ر تين األكلأ  ويتنهد

 
سةةرور القلةةب حيةةاة اإلنسةةان وابتهةةا   23 .ال تغةةس نفسةة  وال تبةةي  صةةدر  ب فكةةار  22" -(:27-22اآليةةات )

فان الحزن طتل ك يةرين ولةي   25 .بب نفس  وفر  عن طلب  وانف الحزن عن  بعيدامح 24 .الرجل رول األياس
القلب البه  الصالر ال يةزال  27 .الغيرة والغبب يقلكن األياس والغمة ت تى بالشيخوخة طبل األوان 26 .فيه  مرة

 ".في الوال س وم دبه معدة بااتماس
أ أمنا من   حنز  في حنز  تينن خط تنل والنرب 9:9افرحوا" نفنيه   تساوي "افرحوا في الرب كل ح  ا وألول أ ةاة 

أا أما م   حز  تين خساره ما  ة فيو س إ ش في هنم  )يني ح اتنل و   نر أ امنل. 11:21 حول حز)ل فرح ن و
 أ22:1كو1ن

"ال يب المسرور الط ب  سات  تين الري ة و يتم  م كيل" في ترامة = القلب البه  الصالر ال يزال في الوال س
إبتها  الرجل رول ه)اك أر ار كي ره تأتي  اليما لك  كييا ت اره ت  خسائر ما  ة. لك  = ال تغس نفس رم. أخ

"روح ت  )فسك" في ترامة = محبب نفس أي م   ح ا في فرح تطول أ املا ا  الحز    يل األ ام. = األياس
متيئ )س ح ف) يي و ) أ   كو  ه ا  )فيم ه   فن الإي  الا    ا و إ  أ  سك  ف )ا الروح ال    أ أخرم. 

.أ11:3 الروح ال    ال ي م  يمار  الفرح نغل



(الثوناإلصحاح الحادى والث)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
91 

 عودة للجدول اإلصحاح الحادي وال ك ون

 
سهر االاتماس يحرس الوسن  2 .السهر ألجل الغنى يذيب الجسس واالاتماس به ينفي النوس 1" -(:11-1اآليات )
يجةد الفقيةر فةي  4 .يجد الغني في جمة  األمةوال وفةي راحتةه يشةب  مةن اللةذات 3 .الشديد يذابه النوس والمر 

ك يةرون  6 .مةن احةب الةذاب ال يزكةى ومةن اتبة  الفسةاد يشةب  منةه 5 .حاجة العيش وفي راحته يمسةي معةوزا
وكةل جااةل يصةراد  الذاب عود ع ار للذين يةذبحون لةه 7 .سقروا ألجل الذاب ف بحى اككهس مماس وجواهس

مةةن اةو فنغبرةةه ألنةه صةةن  عجا ةب فةةي  9 .رةوبى للغنةةي الةذي وجةةد بغيةر عيةةب ولةس يسةة  ورا  الةذاب 8 .بةه
من الذي امتحن به فوجد كامك به فليفتخر من الذي طدر من يتعدم فلةس يتعةد وان يصةن  الشةر ولةس  11 .شعبه
 ".ستكون خيراته  ابتة وتخبر الجماعة بصدطاته 11 .يصن 
سةةهر   إنن  ال)ننوم.  امةةهفنني ترامننة أخننرم أ   = واإلاتمةةاس بةةه. يةةذيب جسةةمهسننا  النن ي  سننإن ورار الغ)نني ا )

وهنن ا اليننم لنن   ، الوسةةنالنن ي  حمننل اليننم و فكننر فنني امننع األمننوال  حننرم منن  ال)إننا = = اإلاتمةةاس يحةةرس الوسةةن
أ 9ا  5وفني ن. ه النوسالمر  الشديد ي ِذِابَ  تس ب في أمراض ر   ه ولك  ح    )ام الرخص  ستإ    حتل= 

لمانر  أ   ان  ل منة الإن ش. و  )منا الغ)ني   نرج أموالنل فني الين افا تان   والفقيةر يجةدل ز ن  أموالنل  الغنى يجةد
ومةن محةب الةذاب ال وه ا منا  تطينب من  الغ)ني أ   ينتم  نالف رار.  معوزا .أي في أحس  أحوالل  راحتهالف  ر في 

الإنالم لكني )سنتإميلا ولكن  تينن أالم  كنو  هن فاة ل)ناا )ح نل  نل ه)ناك من   اك ل   ة  الغ)نا فناك خين = يزكى
أ ل لك لال الرب "ال    ر أح  أ   خن م سن    .. اك 9:9أ. فمح ة الإالم ت اوه ك ن ع1ن= يذبحون له   إ    = 

ومةن ركناة اك.   سناطة أل  لي نل سن تإي   المنال تا= ال يزكةىأ. فمن  أحنب المنال لين   ال رانة 19:1والمال" نمف
فني ترامنة أخننرم "من  ات نع الكسننب  ةنل ف نل" أي منن  ات نع الكسنب الحننرام  ةنل فنني = إتبة  الفسةةاد يشةب  منةةه

و ينن ا هننم  التأك نن  سننائرو  فنني طر نن   ك يةةرون سةةقروا ألجةةل إطتنةةا  الةةذابطر نن  الحننرام. وفنني هنن ا الطر نن  
وكةل  إ  و)ل. = للذين يذبحون لهتيره  هو فب= الذاب عود ع ار.    ف بحى اككهس مماس وجواهساليالك= 

ِجَد بغيةر عيةب. ي صراد بهن )سن اك كإلل و إ   الن هبأ  جاال ا اة اك لن   ةن  الغ)نيا = روبى للغنى الذي و 
سح  و إ نوب وأ نوب وا  نراه م الانوهري كنا)وا أغ) نار. وا  نراه م الانوهري  تين أ  ال  إ   أح  ال هب. فإ راه م وا 

تموماة فالغ)ن ال ي  تإفج ت  السإي ورار ال هب و خ م اك  مالل هنو مغ نوطا . في شعبهصن  عجا ب  مالل 
و إت ننر هنن ا منن  الإاائننبا هنن ا رننئ )ننا ر. وسنن تح ا ت)ننل كننل ال)ننا  أ)ننل لننم  تإنن م   )مننا هننو لننا ر  مالننل أ  

   ل نص ا نراه م فمنا زال ال)نا  تنر = وتخبر الجماعة بصدطاته ميل ه ا في فتخر ال)ا . = به فليفتخر تإ م. 
 الاوهري حتن ار .
 )   ل السماوي أك  ا فيو  )ع أ  لار  مال ال يم.= ستكون خيراته  ابتة
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 .وال تقةل مةا اك ةر مةا عليهةا 13 .إذا جلست على ما دة حافلة فك تفةتر لهةا حنجرتة  12" -(:29-12اآليات )
 16 .عين فلذل  اي تدم  من كةل شةخممي شي  خل  مسوم من ال 15 .اذكر من العين الشريرة سو  عايس 14

افهس ما عند القريب مما عند  وت مل فةي كةل 18 .وال تزاحمها في الصحفة 17 .حي ما لحات فك تمدد إليه يد 
وكن مول مةن امسة  مراعةاة لةألدب  21 .كل مما وب  ممام  كما ي كل اإلنسان وال تكن لهما ل ك تكرو 19 .ممر

ذا اتك ت بين ك يرين فك تمةدد يةد  طةبلهس 21 .وال تتبل  ل ك ينكر علي  مةا اطةل مةا يكتفةي بةه اإلنسةان  22 .وال
رطةاد الصةحة  24 .السةهاد والهيبةة والمغةم للرجةل الشةرو 23 .المت دب وم ل اذا ال ت خةذو الكاةة علةى فراشةه

ذا مكراةت علةى األكةل فةاعتزل مةن بةين الجماعةة فتسةت 25 .لقنوع الجوف يقوس باكرا واو مال  نفسه  26 .ريروال
 28 .في جمي  معمال  كن نشيرا فك يلح  ب  سةقس 27 .اسم  لي يا بني وال تستخف بي ومخيرا تختبر مطوالي

من شر بالرعةاس تتةذمر عليةه المدينةة ويشةهد  29 .من سخا بالرعاس تباركه الشفاو ويشهد بكرمه شهادة صد 
 ".بلومه شهادة يقين

أي أمامي فر نة ركنل كي نراة. = ال تقل ما مك ر ما عليهاالطإام.  لا وةروره التإفج ت) ئه   ت  الرر  ومساو 
فلةذل  "ت   الرنر " فني ترامنة أخنرم أ  . فنالإ   التني ترنتيي لنال ت)ينا أ)ينا لن   أسنوأ م)ينا. = العين الشريرة

أي ال تتنرك ت )نك تتنأير  الطإنام فترنتي لا فط  إنة الإن   أ)ينا ت) نر وتتنأير = من كل شخمنتتأيرأ  اي تدم 
ذا َلَحَاْت فةك تمةدد يةد  وال تزاحمهةا فةي الصةحفةفترتيي. ا اة ما الإمل؟ ال ت) ر كي نراة.  فني ترامنة أخنرم = وال

"ح يما ) ر ة فك فال تم     ك وال تزاحمل في ال حفة "فالموةوع ل    نراعا من   أخن  أكينرا أو من   أخن  
ت مةل فةي كةل ه نل  نأ  تأخن  كنل منا ت)ن  = ف ن   ك ميينك فنال تر = إفهس ما عند القريب ممةا عنةد ل ل ارخر. 

= كةل ممةةا وبة  ممامة  كمةةا ي كةل اإلنسةةانأي تنروم ولن ك  لننك ح نار وتإفنج حتنن ال ترهن  منن  أةنافك.  ممةر
وال تكةةن لهمةةا  لةة ك ولنن   كمننا تأكننل الوحننوش. لنن لك أةننافف ترامننة أخننرم تيننن كيمننة ا )سننا   ننفة المتننأ ب. 

أي)ار األكل ليتي    الطإاما وفي ترامة أخرم "ال تإمل الفك  ". وحناول ليماة هي ا  ار أ واف م  الفم = ت ْكَرو
الرال اي امتأل ر إا ور اة  تبل  =ال تتبل  ل ك ينكر علي أ  تكو  أول م   تولج ت  األكل وال تك  )يماة= 

أي ال  يينا  =الكاةة علةى فراشةهأ فنال تأخن   11ا ف ست)كر ال)ا  ما تإميل. وا )سا  المتنأ ب  كتفني  ال ي نل ن
الت  نة. والإكن  فمن   أكنل لين الة = والهيبةةال  )نام. = السةهادم  ةغط الطإام تين مإ تل. والرر   إا)ي من  

  ست    م كراة في )راط.
ذا مكراةةت علةةى األكةةل فةة عتزل مةةن بةةين الجماعةةة فتسةةترير لتسننتر ح و التننالي  تقيةة اتتننزل فنني ترامننة أخننرم = وال

 ل لك م  األفةل ت م الةغط تين أح ا حتن ال  ح ا لل ه ا التإب.تستط ع أ  تأكل وتاامل مة فك. 
والإكن  فالن ي   خنل فني والئمنل . مةن سةخا بالرعةاس تباركةه الشةفاويم  وانل ح  ينل ليمةن ج  نأ   كنو  سنخ اة= 

  ح .= شهادة يقينن خيلأ  يشهد بلومه ت مر تي ل الام ع و رتير  خيل في كل الم  )ة= 
 

األتةةون يمةتحن الحديةةد  31 .ال تكةن ذا بةةا  تجةاو الخمةةر فةان الخمةر مالكةةت ك يةرين 31" -(:42-31اآليةات )
مي  33 .الخمةر حيةاة لإلنسةان إذا اطتصةدت فةي شةربها 32 .الممهى والخمر تمتحن طلوب المتجبرين في القتةال
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 36 .رالخمر من البد  خلقت لكنبسار ال للسةك 35 .مي شي  يعدس الحياة الموت 34 .عيش لمن لي  له خمر
الشةةرب بةةالرف  صةةحة للةةنف   37 .الخمةةر ابتهةةا  القلةةب وسةةرور الةةنف  لمةةن شةةرب منهةةا فةةي وطتهةةا مةةا كفةةى

السكر يهةي   41 .اإلفرار من شرب الخمر مرارة للنف  39 .اإلفرار من شرب الخمر خصومة ونزاع 38 .والجسد
ف القريةةب وال تحتقةةرو فةةي فةةي مجلةة  الخمةةر ال تةةوب 41 .مبةةب الجااةةل لمصةةرعه ويقلةةل القةةوة ويك ةةر الجةةراح

 ".ال تخاربه بككس تعيير وال تبايقه في المرالبة 42 .سرورو
ه   ت  الخمر. وكا  ال يو  ميييم ميل م   إ ش في  ال   ار ه  رر و  الخمرا وكا)وا  ستإميو)يا فني أفنراحيم 

 نتر  لا)ا الاي لأ.
 -كي راة  ا)اة أ  الخمر ال  ةير ف ك و لك: ال ت تي ال وه تاا  الخمر فتررب= ال تكن ذا ب   تجاو الخمر

 . ت م  الخمر فتف   مالك و حتك.1. ل  تسكر وتف   الوتي ف يزأ ال)ا   ك.      2
 يمةةتحن الحديةةد الممهةةينالفننر أ  األتةةون ننل   ننول كمننا أ  . فةة ن الخمةةر مالكةةت ك يةةرينوهنن ا مننا  إ) ننل   ولننل= 

وتحننول = تمةةتحن طلةةوب المتجبةةرين فةةي القتةةاللراننال األلو ننار= نالفننوال أ أي   ننير ا هكنن ا الخمننر تةنن ع ارا ه ا
الخمر حياة لإلنسان هةالر األلو ار الن ا )ار  ير و  م  ال تال. يم  )ا ي الحك م  ا تت ال في ررب الخمنر= 

أ 15:3تنني2أي هنني م ن ر مسننرها وكننا)وا  سننتخ مو)يا كإنالج نالسننامري ال ننالح + = إذا إطتصةةدت فةةي شةةربها
فالُسننكر أف نن  )ننوح كرامتننل واإننل ه ننرو     تننل  وح)ننا المإمنن ا . = بةةد  خلقةةت لإلنبسةةار ال للسةةكرالخمةةر مةةن ال

ف تسن ب ت)نل  اإلفرار فةي شةرب الخمةرأممنا . الشرب بالرف  صحة للنف  والجسدوأل)يم استخ موها كإالج   ول 
[ افنننال  1الخ ننوماف  [  سننن ب 2 = مةةةرارة للةةةنف و الت إ ننة . خصةةةومة ونةةةزاعالُسننك ر وف نن ا  النننوتي و التننالي 

و لننك  ننة ي  الس ةةكر يهةةي  مبةةب الجااةةل[ خننراب   تننل و ننحتل. لنن لك منن   فإننل  لننك فيننو ااهننل= 5المنن م   
 في مجل  الخمر ال توبف القريب خولل في  راتاف. يم )  حة أ  ال )يزأ  السكرا  في ا ت نب= = لمصرعه
رنننئ وهننو فالننن  وت نننلا وهننن ا منننا حننن ا منننع  كنننأ  تطينننب م)نننل التول نننع تينننن =وال تبةةةايقه فةةةي المرالبةةةةالسننكرا  
 ه رو  .

فنننن الإيننن  ال ننن  م لنننم  كننن  أمننناميم سنننوم األفنننراح تننن  طر ننن  األكنننل والرنننرب والغ)نننار   -ملحواةةةة عةةةن الخمةةةر:
ننَ   إنن " ن ننو3-3:51نسنن راخ أ. ولكنن  55:1أ. "فننالروح ال نن   لننم  كنن  لنن  أتطننن  إنن  أل   سننوع لننم  كنن  لنن  ُما 

أ ومن  يمنار 23:3 تسكروا  الخمر ال م ف نل الخالتنة  نل امنتألوا  نالروح" نأجل)سمع ار  لول  ول  الرسول "ال
الننروح الفننرح. وتننر  لا)ننا الاي ننل  رننرح ك ننج تكننو  أفراح)نناا ح ننا  سننوع مواننو  فننن وسننط)اا و رننركة ال   سنن   

ل المنار نايا )نا لتطي نر  وحنن نُح َّنك )فسن)اأ النن خمنر أم فنرح ر أنفمر م أمل وتالم    كنا)وا ه)ناكأ. و سنوع ُ حنو 
أ. والروح ال    ال م ا ا امتأل)ا  ل  سنكب مح نة المسن ح فنن ليو )نا ف كنو  ل)نا الفنرح 1:2أط ب م  الخمر ن)ش

 أ11:21أ + ن و1:1الروحن ال م هو الخمر الا  ه ن و
 - اف االت ة : ول)إرج فكر الإي  ال   م ت  الخمر رااع ار

وكنل منا تطينب م)نك )فسنك وكنل ه)ناك  والغن)م والخمنر والمسنكر)ف  الفةنة فني كنل منا ترنتيي )فسنك فني ال  نر ا  و 
 أ 11: 29هل   تك ن تا أ)ف و أفرح ا  مام الرب و أ
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)منا هنو م ن   لسن  )ا وال ا  ال نوم ) ن ة لمن  لنم  إن  لينم ألأ إينوا ا  رنر وا الحينو و ا  ف ال ليم ا ه وا وكيوا السنم   و 
) ن ة و إمينوا فرحنا ت  منا أكيوا و رنر وا و  إينوا أ نوتكم ......... ف هب كل الرإب ل  فرح الرب هو لتحز)وا أل
 أ 21 – 22:  3ن )حم ا 

فنرح فني را ه اك لرنإ ل وكا)نف هن   هني وسن ية الا   فرح . في   أموسي و)حم ا ال     ر  و  ليرإب في   الوال 
)سنا  ل رانة  االم ررب الخمر  كم اف ك  ره ت نل أ  الإي  ال   م  ح ر م  السكر أالإي  ال   م. مع مالح ة 

 الخمر خي ف م  ال  ر لال) ساط ال ليسكر.  52 ة ار   حاحفي ه ا ا  السكر كما 
 نرار مينل )نوح ولنوط وراانع أ)ينم أر وما ح ا لراال ري  ليم الكتاب ما لالل اال)  ار ت  رفض اك ليسك ورااع 

  .أ51 – 15: 15م ألالل الحك م ت  الخمر ميال في ن  ةا ما أ
وال  اك ا  كنو  النروح ال ن   هنو م ن ر الفنرح والتإز نة وهن ا لنم أالا    ح ا  سك  الروح ال    فني ي  ما الإأ

 - ك  متاحا لرإب الإي  ال   م . مع مالح ة االتي :
  2  +  21:  1كو  2  و   )يأ ار تحل لن لك  ل   كل رئ  واف    كل االرأ – 2

 اك لك  ك ج )ستإمل كل  )ا  ل  خي ل )ل ال  وا  رئأوالمإ)ي  أ 15:  22كو     
 .االر ار   
 كنل منا ف نل من   فنراح التني  إط ينا الإنالم التي  إط يا ل)ا النروح ال ن   واألفراح والتإز اف ال م ار)ة     األ -1
ن  نو      )زتنل م)ناأالموف   أو حتي ط ل اك ال سيطا  لرئ او لخي  ةكل وررب وخمر وغ)ار .....الب فما  إأ

 .أ11 :  21
 . ا)ل ال  إرج طر   الفرح   مركية م  ال  زال  ستخ م الإالم لكي  فرح...ا – 5
.أ12- 23:  3ج أ خت ر ه ا الفرح ن وك ج  متيئ م  الروح ف  االروحي   
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اني وال ك ون

 
ااةتس بهةس  ةس اجلة  وبعةةد  2 .  ر يسةا فةك تتكبةر بةل كةن بيةنهس كواحةد مةنهسإذا جعلةو  1" -(:17-1اآليةات )

 5 .تكلس يا شيف فان  ماةل ذلة  4 .لكي تفرح بهس وت خذ اإلكليل زينة وتكرس بهدايااس 3 .طبا   ما علي  اتك 
الحةان  7 .ال ترل  ككم  عنةد السةماع وال تة ت بالحكمةة فةي ميةر وطتهةا 6 .لكن عن دطة علس وال تمن  الغنا 

منغةاس المغنةين علةى خمةر لذيةذة كفةم مةن  8 .المغنين في مجل  الخمر كفم من ياطوت في حلي مةن ذاةب
تكلس يا شاب لكن نادرا متى دعت   11 .اسم  ومنت ساكت فباحتشام  تنال الحاوة9 .زمرد في مصو  من ذاب

فةي  13 .وكةن كمةن يعلةس ويصةمتمعبةرا عةن الك يةر بالقليةل  12 .من س لت مرتين فجةاوب باإليجةاز 11 .الحاجة
طةةداس الرعةةد ينرلةة  البةةر  وطةةداس 14 .جماعةةة العامةةا  ال تسةةاو نفسةة  بهةةس وبةةين الشةةيوخ ال تكةةن ك يةةر الهةةذر

واصن  ما بدا  16 .إذا آن الوطت فقس ال تت خر مسرع إلى بيت  ال تتهاون انا  تنزو 15 .المحتشس تسب  الحاوة
 ".ذو كلها بار  صانع  الذي يسكر  من ريباتهوعلى ا17 .ل  وال تخرا بككس الكبريا 

كا)وا    منو  والئنم فني ال يو  نة  تخييينا احتفناالف موسن   ةا و ختنارو  رئ سناة ليحفنل و  فتنل ت) ن م الحفنل وراحنة 
 فس  الحفلحتن ال  ُ لرئ   مع ال)ا   حكمة الة وج وم)ع مراغ اف الر اب. و)  حة الحك م ه)ا أ   تإامل ا

أ ا ا ت نرج كنرئ   ولن   كمن   خن م ل كنو  سن ب 2 فرحوا. وما ُ فس  الحفل ك ر ار هن ا النرئ   نال ي ألامو  ل
أ. وكننا)وا فني الم ا ننل ُ ي سننو  1سنرور لي)ننا .  نل تيننن النرئ   أال  اينن  و رتناح ل أكننل ل ننل أ   ينتم  كننل فنر  ن

من  لنال أ. ه ا الرئ   هو 5 ا كيل نالرئ   اكي الة م  زهور و إطو)ل ه ا اا وه)ا   ول لل الحك م فيتك  أهالة لي
 وح)نا المإمن ا   ال ن    ا ولنال ت)نل أ3:1المتكنأ" ن نولا)نا الاي نل "رئن    في تر  ا )ا ين  وح)ا ال     ت)ل

  .أ وه ا  فرح  )ااح الحفل15:  5الإر   فن ن و     
 و ني وخ راتنل تسنمح  ن لك ا و أ في تكيم و وال فسن)ل 9لو كا  الرئ   ال م اختارو  ر خا نآ ةو =  تكلس يا شيف

ننالننرئ   فنني هنن ا ا حتفننال  ننأ   ننتكيم  حكمننة و ُ  أا لكنن  9مرنناكلا فينن ا تميننلا هننم اختننارو  لينن ا ن ل فننال تحنن اوا 
تين أ  ال  تسيط و فرض فكنر  تينن ال)نا  ف م)نع الغ)نار منيالةا وكنا  هن ا من  المإتنا  أ  تكنو  فني النوالئم ف نره 

وكنننا  مننن  هنننةالر الرةسنننار وحتنننن ار  مننن  ال  إطننني فر نننة . أ 1ل ال)نننا  نف) نننة. وال تنننتكيم فننني كنننل ولنننف ف مننن
والر ب  حكم س)ل ل  ال  كو  م اال ليغ)ار و  ول لل الحك م راتن أ  ه)اك  لوخر   ليكالما  ل   اطع م   تكيم.
السنرور فني أ  ال  م)نع الغ)نار فين ا  ن خل  الرن ب أ   نول لينرئ  3ا  1وفني ن ر ا ا  فرحو   الموسن  ن والغ)نار.

لك  الحك م  إطنن ) ن حة ليرن ب أ)نل  سنمع الموسن  ن  اسم  ومنت ساكت فباحتشام  تنال الحاوة الحاةر  .
   ولك   حرمة فال  تما ل مع الموس  ن أو  غ)ن مإيا فيو ر ب ولور .

مختيفنة أل  أ في)نا  وانل لنل ) نائح 22ولو كا  رئ   الحفل ال م  ختارو)ل را ا نآ ة= تكلس يا شاب لكن نادرا 
الرنناب احتننرام  هنن ا  طيننب منن ه)ننا و  الرنناب متننن ) نن و  رئ سننا لنن   فننرض سنن طرتل تيننن الك ننار وال  حتننرم سنن)يما

ما فالك ننار إي ننتي ننل أ   ا ننب  ا  انناز ولنن   كمنن   ُ  فننن ماينن  الك ننار ل الرننابئِ ا فننإ ا ُسننهنن ا الحفننل الك ننار فنني
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البةر  يسةب  الرعةد  ه)ناك لنا)و  أ أ 29فنن نآ نة. و مواو   ا وهن ا ال   نح  أ    ن  الرناب أ)نل  إينم الك نار
 مإ)نن أ  الكنل   ن رو   تسةب  الحاةوة نالراب ال ي  حترم واو  الر وخأطداس المحتشس  ه)اك لا)و  أ  وأ ةاة 

 و إا و   ي ا الراب. 
  المإ)ن ال ت ج تائ اة في طر   سرور الاالس   الحاةر   لكو)يم اختاروك رئ ساة. 

المسنن ح ة ف ننار ليننا فنني تننر  لا)ننا الاي ننل مينناالةا أي تي )ننا أ  )نن تو  سننوع وأمننل وتالم نن  ا وا  ا أمننا احتفاالت)ننا 
حةنننر  سنننوع في)ماننن    تسنننا  ح)ا وا  ا حةنننرف أمنننل وال   سننن   ل نننارف رنننركة تسننن  ح مرنننتركة  ننن   السنننمائ    

فرحاة غاراةا في ا الفرح  واألرة    لرب الما  المواو  وسط الام ع. و  )ما أ  أفراح الإالم وغ)ائل وخمر   إطي
 أ. 3:59السمائي  إطي فرحاة ح    اة ال  إرفل االم كل م  ت ولل " ولوا وأ) روا ما أط ب الرب" نمز

ينننم  تنننوه ليرنننخص الرئ سننني المسنننئول تننن  ت) ننن م الحفنننل أ  ال  ط نننل السنننيرا  نننل  ننن هب النننن   تنننلا فنننال  خانننل 
رفوا م كراةا ف إطوا فر ة ل احب الحفل أ   ستر ح.  احب الحفلا  ل هي  توه أ ةاة لكل الم تو   أ   ) 

لحفل. وال ت ول كالم ك ر ار ا )ع ما   ا لك في م)زلك فأ)ف حر في م)زلك وال تي ل تين  احب ا= انا  َتَنزَّو
ه)نا  سنكرك  مإ)نن = الةذي يسةكر  مةن ريباتةهتينن كنل منا أتطنا  لنك. وبار  صانع  في واو  أحن .  ئوتخط

 اك مفرحةا والمإ)ن ارةن  ما أتطا  اك لك في   تك وال تستمر في الحفل كي راة. فرحكا فكل تطا ا 
 

من ابتغةى الشةريعة  19 .من اتقى الرب يقبل ت ديبه والمبتكرون إليه يجدون مرباته 18" -(:28-18اآليات )
 21 .مصةباحا لهةس الذين يتقون الرب يجةدون العةدل ويوطةدون مةن األحكةاس 21 .يمتل  منها والمرا ي يع ر فيها

صةاحب المشةورة ال يهمةل الت مةل ممةا المتكبةر 22 .اإلنسان الخةار  يجانةب التةوبيف ويجةد حججةا توافة  مبتغةاو
ال تعمةةل شةةي ا عةةن ميةةر  24 .وال بعةةدما عمةةل بهةةواو عةةن ميةةر مشةةورة23 .ممةةن لةةي  كةةذل  فةةك ي خةةذو الخةةوف

 ر بالحجارة ال ترس نفس  في ررية  لةس تختبةرو ال تسر في رري  الهلكة فك تع 25 .مشورة فك تندس على عمل 
فةي جمية  معمالة  اطتةد ببةمير   27 .احترز حتى من بني  وتحفةا مةن ماةل بيتة  26 .فك تجعل لنفس  مع رة

 ".الذي يقتدي بالشريعة يرعى الوصايا والذي يتكل على الرب ال يخسر 28 .فان ذل  او حفا الوصايا
من إتقي الرب يقبل ت ديبه. والمبتكرون أ= 22-3:21ي مح ة أ  ل لل نتبا       ل تأ  ب أ  ل أل)ل  ي  ف

أ. في)طيب 21:3 ا و))ي" نأم م    كر و سإي في طيب الرب  ا   "ال      كرو  اليَّ = إليه يجدون مرباته
من  .ما و ا ل ف الر اب  طي و  الرب فن ر ا يم ف  ارك ليم الرب كل ح اتي كل تمل ل  ارك ف لاك في   ا ة 
أي    ح ال  يمتل  منها"أمإ  ال) ر ف يا "في ترامة أخرم والمإ)ن  تأمل ف يا  إهتمام = إبتغى الشريعة

تن أمام ال)ا  أ)ل  يوم رر إة اك  َّ ه ا  = مّما المرا ي رتاح وال  تي   سوم  كيماف اك في كتا ل ورر إتل. 
= الذين يتقون الرب يجدون العدلأل)يا تم)إل ت  أهوائل.  في الرر إة يع روفي  اخيل  يوم مي اف الإالم. ه ا 

ه)اك م  = ويوطدون من األحكاس مصباحا  لهس يت و  ال ل. م   حب اك س إرج الح  و يت ي ال ل و فرح  ل. 
 إترض تين أحكام اك أل)ل ااهلا ت )ل م فولة  س ب الخط ة أما م   ت ي الرب فإ )ل مفتوحةا  رم حكمة 

رب ف س حل تي ياا  ل تكو  )وراة لل.  رم ت و ة المخطئ ف  تإ  ت  الخط ةا و رم ك ج أ  اك  كمل أحكام ال
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أي  رفض تأ  ب اك وتو  خلا هو = مما اإلنسان الخار  يجانب التوبيفأح ار   األلم ف س ح اك تين التار ة. 
األت ار و  افع ت  مسيكل الرر را   يتم  ل)فسل= ويجد حججا  تواف  مبتغاو حب )فسل أكير م  المس ح. 

أي ا )سا  الحك م ال ي  سمع = صاحب المشورةوالر طا   سات   تين  لكا  أ     م لل حاااة ت  و م)ط  ة. 
خت ر ك ج  ستمع  ال يهمل الت ملل وف اك و راور الك ار و سمع ال)  حة  في الكتاب الم   ا فيو تإيم وا 

م  اك وال   الي  ل  ستمر في  مما المتكبر.. فك ي خذو الخوفوي اتاة لل.  ل وف اك و كو  ه ا تإز ة لل
في)اك م  أطفأ الروح = وَعِمل بهواو عن مير مشورةخطا ا  رافةاة طر   الت وم. وال  خاج حتن  إ  أ  أخطأ 

واأل ار ل ل  أ. ل لك  ) ح الحك م أ  )راور الحكمار1:59نأي كالمار أا يمن اليزر  رربأ ف ار 25:3ت 2ن
فيما ا ا ) فاعا ا ا كا  ه)اك طر   م  المإروج أ  = ال تسر في رري  الهلكةأ  )س ر في طر   ما. 

إحترز الخطا ا التي في الطر   = فك تع ر بالحجارة)يا تل س ئة فيما ا تسيك ف لا ميل طر   مراف ة األررار. 
إررا هم أ  ت وم  فال ت) فع ورار أفكارهم  ل تي ك لتيورا فاأل )ار الر اب ف يم روح ا ) فاع وا= حتى من بني 

ه)اك  وف في ال اخل  إترض تين الخطأ و  رخ ح )ما  خطئ = إطتِد ببمير  حكمتك وم)إيم م  التيور. 
ا )سا ا ف اإل ا )سا  في ت م راحة وسالم. لك  ه ا لم   إ ش مع اك ولم  طفئ  وف الروح ال    

.من يقتدي بالشريعة ال يخسرأ 19وميخص ن  إ رار  تين الخطأ.
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث وال ك ون

 
الرجةل  2 .من اتقى الرب ال يلقى برا بل عند التجربة يحفاةه الةرب وينجيةه مةن الشةرور 1" -(:6-1اآليات )

اإلنسةان العاطةل يةومن بالشةريعة  3 .و كسةفينة فةي الزوبعةةالحكيس ال يبغ  الشريعة مما الذي يةرا ي فيهةا فهة
 5 .اية  ككمة  كمةا يفعةل الصةديقون فةي مسةا لهس فتسةم  اناةس معةاني علمة  وجةاوب 4 .والشريعة ممينة لةه

الصةدي  المسةتهزئ كفحةل الخيةل الةذي  6 .محشا  األحم  كمحالة العجلة وفكرو م ل المحةور الخفيةف الةدوران
 ".يصهل تحت كل راكب

فمن يتقي الرب يحفاه من الشرور وينجيه. الرجل الحكةيس ال أ 13:51أ هي )ف  مفيوم ار ة السنا  ة ن2آ ة ن
فحف  الرر إة هو طر   الحكمنة. ه)نا  رن ر لطر ن  الت نوم الن ي هنو كنل الحكمنة ل حف )نا اك = يبغ  الشريعة
 ننل فنني أمنناك  الخط ننة  رننتيي النن هاب هننو مواننو   اسنن   فنني الك) سننة و  ي= مّمةةا الةةذي ي ةةرا يأ. 2منن  الرننرور ن

ننا النن ي  ت نني الننربا فيننو النن ي لننرر   ي ننل أ  ال  غةننب الننرب وال  نن هب ألمنناك  الرننر. والمرائنني   نن ر  ال ينناا أمم
ل ننل أ  تننتكيم فكننر فنني كيماتننك وأ)يننا = ايةة  ككمةة ال  إننرج مإ)ننن السننالم وا طمئ)ننا . = كسةةفينة فةةي الزوبعةةة

من   فإنل و فكنر و تأمنل فنن = مناةس معةاني علمة  فتسةم . عةل الصةديقونكمةا يف حسب فكر الكتاب الم ن  = 
كالم الكتاب ل ل  تكيم هو  إطن أ )ل ليروح ال ن   الن م  إط نل أ) نم أم أكمنل األفكنار فينو الن م  إينم و ن كر)ا 

= كمحالةة العجلةةةاألفكنار والإواطنج التني تحركنل من   اخينل = األحمة  ف حشةا هأمنا  أ .11:  29 كنالم اك ن نو
الصةةةةدي  لننننل كننننل  ننننوم رأي  حسننننب أهوائننننل. = المحةةةةور الخفيةةةةف الةةةةدورانتايننننة المرك ننننة" فينننني تنننن ور وميننننل "

كفحةةل أي كنل ا)سننا  تإرفننل ولنل هنن   ال ننفة فني أ)ننل ال  حتنرم كيمننة اكا وهننو  نال م نن أ واحنن ا فينو = المسةةتهز ي
 سن ر  حسنب هنوي هن ا ال ن    كح نا   رك نل رنخص مختينج كنل  نوم ف= الخيل الذي يصهل تحةت كةل راكةب

 الراكب. وال     المستيزظ هو ميل ه ا الح ا    و   كل  وم فكراة أو فيسفة خاطئة   ل  يرير  يا.
 

علس الرب ميةز بينهةا  8 .لماذا يفبل يوس على يوس ونور كل يوس في السنة من الشم  7" -(:18-6اآليات )
فمنهةا مةا  11 .ت األعياد فةي السةاعة المعينةةوخالف بين األزمنة فعيد 9 .إذ صنعت الشم  التي تحفا الرسس

لكن الةرب  11 .معكو وطدسه ومنها ما جعله في عداد األياس وكذا البشر كلهس من التراب وآدس صن  من األر 
فمنهس من باركه ومعكو ومنهس من طدسه وطربه إليه ومنهس من  12 .ميز بينهس بسعة علمه وخالف بين ررطهس

 .كمةا يكةون الرةين فةي يةد الخةزاف وتجةري جمية  محوالةه بحسةب مربةاته 13 .قامهلعنه وخفبه ونكسه من م
بةازا  الشةر الخيةر وبةازا  المةوت الحيةاة كةذل   15 .كذل  النا  في يد صانعهس واو يجازيهس بحسب طبةا ه14

ي منةا منة 16 .بازا  التقةي الخةار  واكةذا ت مةل فةي جمية  معمةال العلةي تجةداا ا نةين ا نةين الواحةد بةازا  اآلخةر
كمن يلتقر ورا  القرةافين مطبلةت ببركةة الةرب فمةألت  17 .األخير طد استيقات وور ت اذو كما كانت منذ البد 

 ".فاناروا كيف لس يكن اجتهادي لي وحدي بل ميبا لجمي  الذين يلتمسون الت ديب18 .المعصرة كالذي طرف
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ا م ننز  نن   ا)سننا  وآخننر "أل  النن    سنن   ميخننص هنن   ار نناف أ  اك  سننا   تيمننلا النن ي  إننرج ليننب كننل ا)سننا 
أ. وأ  اك كخزاج حك م  إنرج ك نج   ن)ع كنل ا)نار 15:3فإرفيم س   فإ )يم ل كو)وا مرا ي    وره ا )ل" نرو

 أ.12:5نرو
أ  ننرم الحكن م أ  األ ننام كيينا مترننا يةا كيينا ت) رهنا الرننم   ن احاة. ولكنن  اك  سنا   تيمننل 22-1ففني ار ناف ن

ي تننأي الرننم  ال إذ صةةنعت الشةةم  التةةي تحفةةا الرسةةسم أت ننا  م  سننةا و إةننيا أ ننام تا  ننة. اإننل  إةننيا أ ننا
 إ ها ولر يا م  األرض تتح   الف ول و التالي األت ا . وهك ا ال رر كيينم من  تنرابا ولكن  النرب م نز   حسب

اج حكن م  ر ن  أ    )يما فم)يم م  رفإل وم)يم م  خفةلا و لك كخزاج حر أ    )ع ما  ر   ا لكن  هن ا الخنز 
  )ع كل ار) ة ا  ها ولك  هو  سا   تيمل  إرج ك ج  كو  كل ا)سا ا وأل  وةع كل ا)سا  سوار  الكرامة 

 .يجازيهس بحسب طبا هأو  اليوا  هو في    ا )سا ا ول   اك هو ال ي   )إل كإ)سا  خاطئ ل لك فاك 
أ وأل  12ا  12:  1تي1تحول م  آ) ة هوا  ر) ة كرامة نوالطر   مفتوح  التو ة لكل ا)سا  لكي  طير )فسل ف 

أ   ننول ه)نناك الرننر وه)نناك الخ ننر.. ه)نناك 23الطر نن  مفتننوح  التو ننة لكننل واحنن  فنناك لننل الحنن  أ   اننازي. وفنني ن
المننوف وه)نناك الح نناه.. ه)نناك ا)سننا  ت نني وه)نناك ا)سننا  خنناطئ.. فمننا ا تختننار؟ هنن   ميننل لننول موسننن "لنن  اإيننف 

أ و نر   رنوع تينن هن ا الكنالم و  نول "وأمنا أ)نا و  تني 12-23:52لح اه والخ ر والموف والرر" نتناال وم ل امك ا
= إنةي منةا األخيةرأ 23-21أ وكما لال  روع    )و ا ه)ا   نول  رنوع  ن  سن راخ فني ن23:19ف)إ   الرب" ن ش

  الح ائ . كا  ه)ناك كم  سير يم است    وت) ل تين ه = طد إستيقات وور ت اذوأي  روع    س راخ )فسلا 
حكمننار كي ننر   ل يننل هننو الننت ط منن)يم كمنن   يننت ط ورار الح ننا    فنني ح ننا  الح ننولا ولكنن  الحكمننة التنني الت)اهننا 

ختنار طر ن  الحكمنة طر ن  الح ناها كمنا . حتى مألت المعصةرة روع    س راخ كا)ف كي ره  سنتفا  وا  وهنو ااتين  وا 
 .لجمي  الذين يلتمسون الت ديبل وح اه كل م   سمإل= اختار  م  ل يل  روع    )و ا وكا  ه ا لح ات

 تعلي  على آنية الكرامة والهوان: 
ح     ول الكتاب أ  اك  خين  آ) نة ليكرامنة وآ) نة ليينوا  ف طإناة ال إ)نن أ)نل  خين  أ)اسناة  ح نو  فنن  نر  وآخنرو  

ال ف  ساطة ك ج ُ حاس يم اك  إ   لك و   ) يم؟. ولك   كو  المإ)ن أ)ل  خي  أ)اساة لييالك ل ح وا فن الخط ة وا 
لينم كرامنة تالم نة نمينل  ا) ننال ال) ننأ وآخنر   لن   ليننم هن   الكرامنة الزم) نة نميننل حزل نال ال) ننأ. ولكن  كي يمننا 
ليما )ف  الكرامة ل م اك. ولك  ه ا أل  لكل م)يم  ور  فن الح اه وتميل ال م ُخِيَ  ألايل. فاألول  ري  ك فن 

 ميوك واليا)ن  ري  ك فن وسط الرإب المس ن فن  ا ل. ل ور ال
أمنا حنن    ح ننا ا )سننا  فنن خط ننة فينن ا لننرار . وحن   ُ  ننال أ  اك اختننار أحنن  ليخنالص األ نن م فينن ا  سننا   تيمننل 

واك  إطنننن كنننل ا)سنننا  فر نننا ت  ننن ه  أ.9:1تنننن2أ. والحننن  أ  اك ُ ر ننن  أ  الام نننع  خي نننو  ن52-13:3نرو
تة ا ما  ن   التإين م والح)نا  وا ررنا  والإطا نا الما  نة ا ينم التنو  ب والت ك نف من  الن اخل والخنارج و أسال ب مت)و 

أم منن  ال)ننا  يننم  ةننر اف تأ    ننة ا وتت ننات  هنن   الةننر اف مننع اسننتمرار الإ)ننا  . ولنن لك )سننمع فننن المزمننور 
 الخمس   "لكن تت رر فن أحكامك وتغيب ا ا حوكمف" .
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ال تول على نفس   21 .اسمعوني يا عاما  الشعب ومصغوا إلى يا روسا  الجماعة 19" -(:24-19اآليات )
ما حييت  21 .في حيات  ابن  مو امرمت  مو مخا  مو صديق  وال تعر آلخر مموال  ل ك تندس فتتبرع إليه بها

ار منت إلى بنو  من  من من تن خير من يرلب ألنه 22 .وما داس في  نف  ال تسلس نفس  إلى محد من البشر
وال تجعل عيبا في كرامت  طسس ميرا   عند انقبا   24 .في جمي  ممور  احفا لنفس  مزيتها 23 .ميدي بني 

  ".مياس حيات  حين يحبر الموت
[ ال  )حرج األوال  في 2هي )  حة لألب أ  ال   سم يروتل تين أوال   في ح اتل  ل ت)  مماتل أو في و  ة  

 [ وا    )ف و  المال ر ما  حتاج لل األب في ك ر  فال  ا   و   ح هو وأوال   محتاا  .1 ر ا يم  المال الكي ر 
 ك  س   المولج.= إحفا لنفس  مزيت 

 
اشةغل الغةكس بالعمةل  26 .العلف والعصا والحمل للحمار والخبز والت ديب والعمل للعبد 25" -(:33-25اآليات )

للعبةد  28 .لنير والسيور تحني الرطاب ومواابة العمل تخب  العبدا 27 .فتسترير مرخ يدي  عنه فيلتم  العت 
الزمةه األعمةال  31 .فةان الفةرا  يعلةس بةروب الخبةث 29 .الشرير التنكيل والعذاب مطسرو علةى العمةل لة ك يتفةر 

 31 .كما يلي  به فان لس ير  ف قل عليه القيود لكن ال تفةرر فةي عقةاب ذي جسةد وال تصةن  شةي ا بغيةر تمييةز
ن كان لة  عبةد فلةيكن عنةد  كنفسة  فانة  اكتسةبته بالةدس من كةان لة  عبةد فعاملةه كنفسة  فانة  تحتةا  إليةه م

ذا فر ذاابا ففي مي رري  ترلبه 33 .من مذيته اب  32 .احتياج  إلى نفس   ".وال
ا  أحنن  ولننم هنن   تنن  مإاميننة الإ  نن ا وكننا  ) ننام الإ  نن  مإروفنناة فنني الإينن  ال نن  م. واك سننمح  ينن اا أ)ننل ا ا اسننت 

أ وكنا  هن ا ل رنرح اك 55:13+ ال 12:12 ستطع أ   وج في خ م الم    كإ   وفي الس)ة السا إة  تحرر نخر
أ. وكنا  هن ا الإ ن    نل ت ن اة 21:5أ  ال رر  اروا غ ر لا ر   تين تس    ما تين يم من    نو  ا  افت نروا نرة

 و)ل الفا يا وه ا  الة ط ما تميل المس ح.ليس)ة السا إة أو ا ا أتن لر ب لل   فع ما تي ل و سم
الم  تراخن. وروح اة فالإ    ر ر  وه)ا  طيب الحك م أ  تاإل الإ    إمل  إستمرار وأ  تاإيل م)رغل  الإمل وا 

لياس  ال ي  اب أالم )ر حل و)اإيل  أكل و ررب وال  إمل نفالميل   ول ال   ال طالة )اسةأ أي س فكر ا )سا  
)ااسة. تين أ  الحك م  طيب أ  ال  ة ي الس   ت   . وروح اة في ا  إ)ي أ  ال  ةغط ا )سا  م ارره في ال

لزامل  الإمل لك  ت م 13تين اس    ر ه حتن ال  مل م  الطر   الروحي. وفي ن أ )رم لزوم تأ  ب الإ   وا 
ولك  ا الرر ر في ة  و  إ   حرما)ل م  الطإاما فإ)ك ا  تركتل  ال تمل س طيب الإت ا أي ترك الخ مة. أما ال

فكا  ليس   الروما)ي أ    تل ت    أو  ف أ ت )ل. والح  = وال تصن  شي ا  بغير تمييزأ 52في ت ا ل ن ال تفرط
 21ا  22+ فل 5:1+ أج 2:9وه ا تإي م  ول  الرسول نكو= إن كان ل  عبد فليكن عند  كنفس الفر  

أي هرب = إن مذيته مَب ك التي تإ ف وترلف لتح ل تي يا. أي  ) و = ف ن  إكتسبته بالدسأ. 21ا  21ا
.م)كا وا  ا هرب فم  أ   تر   يا) ة
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  وال ك ون

 
لى األحةكس م ل الملتفت إ 2 .اآلمال الفارمة الكاذبة لذي السفه واألحكس يرير بها الجهال 1" -(:8-1اآليات )

 4 .رويةا األحةكس اةي اةذا بةازا  اةذا شةبه الشةخم ممةاس الشةخم 3 .م ل القاب  على الال والمترلب للرير
كخيةاالت طلةب المةاخ  من لةس  6 .العرافة والتريةر واألحةكس بارلةة 5 .بالنج  ماذا يرهر وبالكذب ماذا يصد 

فةةان ك يةةرين مبةةلتهس األحةةكس فسةةقروا  7 .ترسةةل اةةذو مةةن عنةةد العلةةي فةةي افتقةةاد منةةه فةةك توجةةه إليهةةا طلبةة 
 ".الشريعة تتمس بغير تل  األكاذيب والحكمة في الفس الصاد  كمال 8 .العتماداس عليها

السنف ل  م)نن  )فسنل  ارمنال وكما أ  ا )سنا  . اآلمال الفارمة مو األحكس توه ل إ ش ا )سا  تين الوالع ول   
 ال ا ننا مييننا الرحمنناف منن  الفننرح. ول اسننة ا   ط ننرو أاألغ  ننارا و كننا وا =الجهةةالالفارغننة هكنن ا األحننالم  فننرح  يننا 

 -ر)و   لسم األحالم الن يالا ألسام:
 م  اك كأحالم فرتو  مع  وسج. .2
  ةع  وراة كي ره خاطئة.ال م م  الر طا   .1
ال  نننة هنني )تنناج أفكنننار ا )سننا  ومننا هنننو مخننزو  فنني  اكرتنننل أو مننا  تم)ننا .   )منننا هننو مسننت    وهننن   هنني الغ .5

 الإ من م  األحالم.
ولك  ه)اك م       األحالم و فرح  ما  را  ف ياا  ل ه)ناك من   فسنر األحنالم و ةنع لينا لواتن . والحكن م ه)نا 

من   سنإن = والمترلب الةريرا  هي ل سف  رئ ح   ي )ةع آمال)ا تي نل. = يقب  على الالل هةالر  م  ر    ُ 
وفني ترامنة أخنرم "أ)ينا مانر  = ا بة زا  اةذا. الشةخم ممةاس الشةخمرويا األحكس اي اةذورار الر ح ل مسنكل. 

ا)إكننا  ورنن ل الواننو  أمننام ال)ننا "= أي ا)إكننا  ألفكننارك وليواننو  التنني تراهننا وأ)ننف مسننت   . والحكنن م  ننرم أ  
األحننالم هنني كنن ب ول سننف حنن . فكمننا أ  النن)ا  ال  طيننر رننئ فكنن لك الكنن ب ال  إطنني رنن ئاة ) نن للا فننال)ا  

العرافةة والتريةر طيرا واألحالم كا  ة ل   ف يا ح .  حيم الاائع  سو  الإ ش و  نوم وهنو انائع. ل   ف ل ما  
هنو = كخيةاالت طلةب المةاخ . األحكس بارلةةنرة ا ال خف والمست  لأ وه   خرافاف والحك م  رم أ  ميييا ميل 

 لتي تي . رم أ  الإرافة واألحالم ميل ا ةطرا اف الفكر ة التي تمر تين ت ل األم ا
كنا  اك  كينم ال)نا   ناألحالم لن  ماة فني = إن لس ترسل اذو من عند العلي في إفتقاد منه فةك توجةه إليهةا طلبة 

فرتننو  و) وخنن  ) ننرأ. ولكنن  هنن   مننراف )ننا ره. وار  اك  ننتكيم منن  خننالل و الإينن  ال نن  م نحيننم  إ ننوب و وسننج 
منا الن اتي لطينب = والحكمةة فةي الفةس الصةاد  كمةال ، الشريعة تةتمس بغيةر تلة  األكاذيةبأ 3الكتاب الم ن   ن

ا  حنن ا أ  اك تكيننم فنني حيننم احننة لكننل منن   سننيك  الرننر إة. ولكنن  المإرفننة منن  األحننالم والحكمننة مواننو ه ومت
ف كننو  واةنننحاة منن  طيننناره الحيننم ووةنننوحل وتكننرار  ووةنننوح الرسننالة التننني أتنني الحينننم  سنن  ياا وهننن ا )ننا ر اننن اة. 

 ف ن ك يرين مبلتهس األحكس. إتم  أح  تين األحالما  وال)  حة الإامة أال
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الةذي لةس يختبةر يعلةس طلةيك ممةا  11 .الرجل المت دب يعلس ك يرا والك ير الخبرة يحدث بعقل 9" -(:21-9اآليات )
منةي رميةت فةي  12 .الذي لس يمتحن ماذا يعلس ممةا الةذي بةل فهةو ك يةر الةداا  11 .الذي جال فهو ك ير الحيلة

وطد رالما خاررت بنفسي في اذا الرلب حتى إلى المةوت  ةس  13 .ممورا ك يرة واك ر مطوالي مما اختبرت مرافي
من اتقى الرب فك يخةاف وال يفةزع ألنةه  16 .الن رجا اس في مخلصهس 15 .روح المتقين للرب يحيا 14 .نجوت

من عينةي الةرب إلةى محبيةه  19 .إلةى مةن يتوجةه ومةن عمدتةه 18 .من اتقى الرب فروبى لنفسةه 17 .او رجاوو
صةيانة مةن الع ةار ومعونةة عنةد السةقور اةو  21 .او مجير طدير وعمدة طوية ستر من الحر وال من الهجيةر

 ".يعلي النف  وينير العينين يمنر الشفا  والحياة والبركة
خ وتأمننل فنني النن ي رننا= الك يةةر الخبةةرة[ 1 الرننر إة  = الرجةةل المتةة دب[ 2هننو ه)ننا  ننتكيم تنن  اكتسنناب الخ ننراف  

وطنناج فنني الإننالم ورأي تننا اف الرننإوب وفيسننفاتيم وتإننرض لمخنناطر ورأي ك ننج  الةةذي جةةال[ 5أحنن اا الح نناه  
لل خ نره فني الت نرج = يتحدث بعقل واو ك ير الحيلةوح    تح ا  َيعَلْس ك يرا  أ)    اك م)يا. ميل ه ا ا )سا  

أي الن ي لنم ت نا فل تانارب كي نره رأي  ن  النرب = س يمةتحنمما الذي لس يختبر يعلس طليك . والةذي لةفي األمنور. 
ا  21وفني ن. فهةو ك يةر الحيلةة   ن  كي نر األسنفار كمنا فني ترامنة أخنرم = مّمةا الةذي َبةلَّ ف يا وتإز اف اك. 

أ )ان  ح ن ية خ راتنل من  السنفر والتانارب. أ  من   ت ني اك 12-29أ تكرار لما استفا   من  أسنفار . وفني ن25
رجةا اس م  المخاطرا فيم وةنإوا  فاك  )   ا  موف و ييك  ح ا أي ال = ن للرب يحيايقروح المت=  حم ل اك

إلةى مةن يتوجةه وطو ن لم   ةع راار  في اك. فم  ات ي الرب وترفل فيم   ياأ لغ نر النرب= . في مخلصهس
صةيانة و  نو  من  الإينره=  ةيمنر الشةفا  والحيةاة والبركةتين م   إتم  غ ر الرب. فاك ل  ر = ومن عمدته
 .من الع ار

 
الةرب 22 .الذابر من كسب الالس يستهزم بتقدمته واستهزا ات اإل ما  ليست بمربةية 21" -(:31-21اآليات )

ليست مرباة العلي بتقادس المنافقين وال بك رة ذبا حهس يغفر  23 .وحدو للذين ينتارونه في رري  الح  والعدل
خبةز المعةوزين حيةاتهس  25 .ة مةن مةال المسةاكين فهةو كمةن يةذبر االبةن ممةاس مبيةهمن طدس ذبيحة 24 .خرايااس

من يمس  مجرة األجير يسف   27 .من يخرف معاش القريب يقتله26 .فمن امسكه عليهس ف نما او ساف  دما 
 .عا هواحد صلى ومخر لعن ف يهما يستجيب الرب لد 29 .واحد بنى ومخر ادس فماذا انتفعا سوم التعب 28 .دمه
كةذل  اإلنسةان الةذي يصةوس عةن خرايةاو  ةس  31 .من امتسل من لمة  الميةت  ةس لمسةه فمةاذا نفعةه مسةله 31

 ".يعود يفعلها من يستجيب لصكته وماذا نفعه اتباعه
مةةةال أو مننن   كةةةالالس واإل ةةةسميخ نننيا أ  اك ال    نننل   نننائح ارنننتراها مننن    ننن ميا  منننال حنننرام  11حتنننن  12مننن  

وأكينر منا  سنر اك من    نائح هني ال ينوب الم)سنح ة. وفني الإين  الا  ن  . ين مو مجةرة مجيةرالمساكين مو المعةوز 
أ. 2:21أ وت   م األاسا    ائح ح نة نرو21ا  23:  25ال  ائح هي    حة التس  ح والتوز ع تين الف رار نتب 

و نة. فنأي تو نة هن   وهنو فنالمفروض أ  ت ن  م ال   حنة اتال)ناة تن  الت= الذابر من كسةب الالةس يسةتهزم بتقدمتةه
سةةتهزا ات األ مةا  ليسةةت بمربةةية نالم.  = ه)نا  سنمن تطا ننا األيمنة اسننتيزاراف فينم فني الوالننع  ينزأو   نناكا وال
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ا  ن  هنو = فهةو كمةن يةذبر اإلبةن ممةاس مبيةه  تو  الت وم أمام ال)ا  وفني  اخيينم ال  يتمنو   نرأي اك فن يم. 
واحةةد بنةةى أ 13هننو لي ننل فر مننا منناف اوتنناة. واألب ه)ننا هننو اك. فنني نالف  ننر النن ي اغت نن ف مالننل وحرمتننل م)ننل و 

هنن ا اسنتمرار ليحن  ا السننا   تن  ةنروره رحمننة األغ) نار ليف نرارا فننالغ)ي = وآخةر اةدس. واحةةٌد صةلي وآخةةر لعةن
ا واك   يم ل  )ي و  هب ل  يي راكراة اك تين ال )ارا والف  ر الم يوم  يإن  هن ا الغ)ني و طينب أ   )نت م لنل اك

لنن    ننارك ليغ)نني ور مننا كننل مننا  )ننا   ينن م. واليإ)نناف تمومنناة ال  حننب اك أ   سننمإيا حتننن منن  الف ننرار المتنن مر  . 
غال نناة ف يهمةا يسةتجيب الةرب لدعا ةه والف  نر   نيي الت)نناة الغ)ني  ا والحكن م ه)نا   نول الغ)ني   نيي ل نز ا  غ)ني

فمةاذا ال نالم أكينر لن لك فينو ال  سنتف   من  كنل منا  )نا =  فاك حز   تينن كي يمنا ولكن  لطإناة غةن ل من  الغ)ني
الغ)ي ا)ي م ما  )ا ا والف  ر المت مر ف   سالمل )ت اة ت مر ا ومع كل  يواتل  ف ن  تإز ناف = إنتفعا سوم التعب

 اك  س ب لإ)اتل وت مر .
ط ة. وه   استرساالة لما مةن أ ما ا  )تفع ا )سا  ال ي    م تو ة و إو  ليخط ة يا) ةا فالموف= الخ52وفي ن

.م  ح  اا فال ي    م    حة ل تطير وهو مازال   يم الف  ر ما ا  )تفع
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  وال ك ون

 
 .ة الخةكممن رعةى الوصةايا فقةد ذبةر ذبيحة 2 .من حفا الشريعة فقد طدس ذبا ر ك يرة 1" -(:13-1اآليات )

مةن طةدس السةميذ فقةد وفةى بالشةكر ومةن تصةد   4 .ومن اطل  عن اإل س فقد ذبر ذبيحة الخري ة وكفةر ذنوبةه3
ال تحبةر ممةاس  6 .مرباة الرب االطتكع عن الشر وتكفيةر الةذنوب الرجةوع عةن اإل ةس 5 .فقد ذبر ذبيحة الحمد

 .دي  تدسس المذبر ورا حتها ريبةة ممةاس العلةيتقدمة الص 8 .فان اذو كلها تجرم راعة للوصية 7 .الرب فارما
 11 .مجد الرب عن طرة عةين وال تةنقم مةن بةواكير يةدي  11 .ذبيحة الرجل الصدي  مربية وذكراا ال ينسى 9

معر العلي على حسةب عريتةه وطةدس كسةب يةد  عةن  12 .كن متهلل الوجه في كل عرية وطد  العشور بفرح
 ".  سبعة مبعاففان الرب مكاف  فيكاف  13 .طرة عين
 ا ساوم ت   م    حة حف  الرر إة وت)ف   الو  ة والتو ة وال  لة ليمحتاجأ 9 –2نآ اف

 هني    حنة السننالمة . مةةن رعةى الوصةةايا فقةد ذبةةر ذبيحةة الخةةكم غ مةن حفةةا الشةريعة فقةةد طةدس ذبةةا ر ك يةرة
ذبر ذبيحةة  م  ل م تو ة فكأ)نل بهمن اطل  عن اإل س فقد ذبر ذبيحة الخري ة وكفر ذنو  / نرااع سفر الالو   أ

 / من طدس السميذ فقد وفى بالشكر / خرية
 .من تصد  فقد ذبر ذبيحة الحمد 

أمنام اك  فذبيحتةه مربةية الصةدي  الت نيأكير م  ال  ائح التي   ناح يا لينب أين ما أمنا  ال يب الم  ول ت)  اكف
 كأ)يا    حة. فر ما ف  ر ل   ل  ل ل   م    حةا ه ا تكو  ت وا . أ 5ن

فالإطا ننا ليك) سننة ( 6) ال تحبةةر ممةةاس الةةرب فارمةةا  ولكنن  لنن   مإ)ننن هنن ا أ)ننل ال أهم ننة ليإطا ننا. فننالحك م   ننول 
تةنقم مةن وتطا ناك ال تاإينك ، عةن طةرة عةينأ. وا  ا أتط نف اك ف سنرور= 1ن راعةة للوصةيةوليف رار ُتارم 
 نف فين   مإ)نن هن ا أ  تمت)نع تن  اتطنار اك ح نل فنن = الإطا نا هنن تطا نا اخت ار نة ا فنإ ا أتط بواكير يدي 

. ف عر العلي على حسب عريته. فاك أتطاك. ال كور ا أل  ال كور والإرور وال) ور هن الزام  حسب الرر إة 
تاإل الإطا ا أو الن  ائح  سنمة والم  نو  = تدسس المذبرأ 3و)اة ألح . في ن وي  فاك س كافئك فاك ال    ي م 

  فرح  ياا فاك  فرح ح   ة    اسة ال)ا . و فرح  أ     موا ك ت  فرح ول    تغ ب. تين أ  م    ن أ أ  اك
  التغ ب و رم  ركة اك س إطن  إ   لك  فرح. 

تموماة فالت  ماف والإرور وال كورا كل ه ا تحتاال الك) سة فني )ف اتينا ومرت ناف خن اميا لن لك هنو رنئ مطينوب 
 ل  اسة. اا)ب التو ة وا

 
وال تعتمد على ذبيحة م يمة فان الرب  15 .ال تقدس ادايا بها عيب فان الرب ال يقبلها 14" -(:26-14اآليات )

ال يهمل  17 .ال يحابي الوجوو في حكس الفقير بل يستجيب صكة المالوس 16 .ديان وال يلتفت إلى كرامة الوجوو
مليسةت دمةوع األرملةة تسةيل علةى خةديها ممةا اةي صةراخ 18 .اااليتيس المتبرع إليه وال األرملة إذا سكبت شكوا
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من المتعبةد يقبةل  21 .منها من خديها تصعد إلةى السةما  والةرب المسةتجيب ال يتلةذذ بهةا 19 .على الذي مسالها
صكة المتواب  تنفذ الغيوس وال تستقر حتى تصل وال تنصرف حتى يفتقد  21 .بمرباة وصكته تبلغ إلى الغيوس

فالرب ال يبر  وال يريل مناته عليهس حتةى يحرةس صةلب الةذين ال رحمةة  22 .حكس بعدل ويجري القبا العلي وي
حتى يكاف  اإلنسةان علةى  24 .وينتقس من األمس حتى يمحو طوس المتجبرين ويحرس صوالجة الاالمين 23 .فيهس

 26 .ويفر  عنهس برحمتهحتى يجري الحكس لشعبه  25 .حسب مفعاله ويجزي البشر ب عمالهس على حسب نياتهس
 ".الرحمة تجمل في موان البي  كسحاب المرر في موان القحر

ال أ   ول الحك م 23أ وفي ن3:2ال  ي   أ  )  م ه  ة  يا ت ب  )سا  في الإالما فكم وكم ح   )  م ك نمال
ا كا  مركز ا فاك [ م  رها خط ة. فاك ل     ل ال الم ميم1[ م  رها  يم  2 = تعتمد على ذبيحة م يمة

 ل . المالوس واليتيس واألرملةرفض ميكاة نآخابأ ل يمل راالة ف  راة ن)ا وف ال زرت ييأ و ستا ب اك  اله 
 ي   ال موعا أي ال  ال يتلذذ إت ر أ  ال موع التي تس ل تين خ  األرمية  راٌخ   إ  ال ل في السمار. واك 

أي لو  المتعبد ي قبل بمرباةلم يومة. ول   كل م   تإ      يل اكا  ل ا   حتمييا  ل هي تغ  لا ف )ت م لي   ا
ليا  وصكة المتواب ت ل ليسمار = صكته تبلغ إلى الغيوسكا)ف ت رفاتل ترةي اكا في ه   الحالة فإ  

 ال تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكس بعدل ويجري ل  ال تستقر حتى تصل ل  تنفذ الغيوس راة أتين فيي 
امع  ولاا ا أي حتن الميوك ال الم    )ت م  وينتقس .. ويحرس صوالجةوالرب ال   طئ.. . القبا  للمالوس

م)يم اك. فاك  حب أ   ستا ب ليمسك   ولك  ليمسك   الم)سح  ول   المسك    و ال يب المتإارج المت مر 
في ا اراره أل  اك  )ت م ل   م  األفرا   =الصوالجةأ. وكو)ل   كر 12ن صكة المتواب تين اكا وه ا مإ)ن 

.بسحاب المرر في موان القحرف ط  ل م  الميوك ال الم   لرإ ل. و ر ل رحمة اك 
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 عودة للجدول اإلصحاح الساد  وال ك ون

 
والة  رعبة  علةى جمية   2 .رنةا نةور مراحمة ميها الرب اله الجمي  ارحمنا وانار إلينا وا 1" -(:19-1اآليات )

ارفة  يةد  علةى األمةس الغريبةة وليعرفةوا  3 .األمس الذين لس يلتمسو  ليعلموا انه ال اله إال منت ويخبروا بعاا م 
وليعرفو  كما عرفنا نحن من  5 .كما طد اهرت فينا طداست  ممامهس اكذا فلتاهر عامت  فيهس ممامنا 4 .عزت 

ا ةر مبةب  وصةب  8 .مجةد يةد  وذراعة  اليمنةى 7 .مسةت نف اآليةات واحةدث العجا ةب 6 .ا ربال اله إال منت ية
لت كةل نةار الغبةب  11 .عجل الزمان واذكر المي ا  وليخبةر بعاا مة  11 .دمر المقاوس ومحرس العدو 9 .سخر 

جم  كةل مسةبار ا 13 .ماشس روو  طادة األعدا  القا لين لي  ميرنا 12 .الناجي وليل  مبايقو شعب  الهك 
سةرا يل الةذي  14 .يعقوب واتخذاا ميرا ا ل  كما كانت فةي البةد  ميهةا الةرب ارحةس الشةعب الةذي دعةي باسةم  وال

ممةأل صةهيون لكةي تنةادي ب طوالة   16 .مشف  على مدينةة طدسة  مورشةليس مدينةة راحتة  15 .منزلته منزلة بكر 
معةةر الةةذين  18 .ميقةةا النبةةو ات التةةي باسةةم اشةةهد للةةذين اةةس خلقةة  منةةذ البةةد  و  17 .ممةةأل شةةعب  مةةن مجةةد 

علةةى حسةةب بركةةة  19 .ينتارونةة  ال ةةواب وليتبةةين صةةد  منبيا ةة  اسةةتجب ميهةةا الةةرب لصةةكة المتبةةرعين إليةة 
 ".ارون على شعب  فيعلس جمي  سكان األر  ان  منت الرب اله الداور

وك ال ننالم  . هننو فنني ا  ننحاح هنني  نناله تةننرع  سننتمطار مننراحم الننرب تيننن اسننرائ ل ل خي ننيا اك منن  المينن
أ لننال ا  اك  )ننت م منن  األمننم والميننوك ال ننالم  . وفنني هنن   ال نناله  طيننب أ   )فنن  الننرب وتننو   15السننا   آ ننة ن

و ) نن  رننإ لا و)حنن  تي )ننا أ  ال )إتمنن  تيننن وتننو  اك ف ننطا  ننل تي )ننا أ  ) ننيي و) ننرخ واك  سننتا ب. لنن لك 
" والرإب  ا ب   راخ " ا رب ارحم". وا  ا فيم)ا أ  اسرائ ل كا)ف ت رخ ت يي الك) سة "أ كر  ا رب ك ا وك ا

ليخالص م  حكنم ال و)نا  فني  لنك الولنفا في ن  كنا  الإنالم كينل كأ)نل فني  نراخ طي ناة ل ينور المسن ح المخينص 
    أو سنوار ال و)نا)= إرف  يد  على األمس وليعرفوا عزت و كو  لف  األمم ك)ا ة ت  الر طا  ال ي أ ل ال رر. 

ل اسة اك ت ير في ت م ل ولنل الخط نة وفني تأ  نب أوال  ا وهن ا = كما طد اهرت فينا طداست  ممامهسالر اط  .
اكةذا فلتاهةر  ير فني أ  اك تنرك رنإ ل فني  ن  ال و)نا)    ل ة  نوهما وتنرك الإنالم ليرن طا   سنتإ  هم ف تنأ  وا. 

أ والحن  سناو  13:3+ لنو 15:3أمنام المسن ح نمنفوهن ا منا حن ا من  رتنب الرن اط   = عامت  فةيهس ممامنةا
الراننننل أو لننننل الرنننن طا ا فالرنننن طا  هننننو النننن ي كننننا   حننننرك الراننننل فنننني  لننننك الولننننف نهنننن   ل ننننة ما)ننننو  كننننوره 

عجةل أ. 5-1أ. وطي نة أ   إ ن  اك مإازاتنل ال   منة ل ) ن  رنإ ل ن3الا ر   أ.  ل هي طي نة ل إنرج األمنم اك ن
ل تنك ترن  " سنرع  ين ا. هن   تسناوي لنول ارنإ ار تت خل وت)   رنإ ك. لكن  ل تنك ت التأك    ا رب أ)ف س= الزمان

 أ ه   ت  تاس  المس ح و)زولل لألرض.2:19السمواف وت)زل" ن
أ وتكننرر الوتنن  كي ننراة  ماننير المسنن ح المخيننص. 23:5هنن ا كننا  وتنن  اك م)نن  ال نن ر لحننوار نتننك= ومذكةةر المي ةةا 

 اسرائ ل م  ال و)ا  وراوتيا لما ها.ور ما فيميا  روع    س راخ ت  خالص 
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= )ار غة ك فيتأكل م   )او م  أت ار اسرائ لا و)فيمينا "ال ني  نا رب الرن طا  فني لت كل نار الغبب الناجي
اامنع  نا رب كنل الرنتاف من  أسن اط  إ نوب ك ولنة واحن ه كمنا = إجم  كل مسبار يعقوبال ح ره المت  ه  ال)ار". 

 إشةةف  علةةى مدينةةة طدسةة  مورشةةليسحن  ) ننيي ل امننع الك) سننة تحنف ا مننا  واحنن . كا)نف أ ننام  او  وسنني ما . و)
[ لي يننو  تفيننم تيننن أ   مننأل الننرب أوررنني م منن  األسنن اط المرننتت   أ ننام  يننم 2 = إمةةأل صةةهيوننالك) سننة ار أ. 

غ ننر [ الك) سننة تفيميننا أ)يننا  نناله ل نن خل غ ننر المننةم)   ليك) سننة و إننو  الخطنناه 1أ)ط ننوخ  أ  فننا) و  ليننم.  
 لكي تنادي ب طوال .التائ     التو ة ليك) سة و مأل الكل الك) سة تس  ح= 

إشهد للةذين اةس خلقة  أ تإ)ي حل وسط رإ ك في ا ما  لرنإ ك. 3:1ه    حسب نزك= إمأل شعب  من مجد 
وميقةةا أ أ)يننا مازالننف تروسننك. 21:3كننو1ا يننر  ننا رب ليإننالم كيننل أ  الك) سننة خي  تننك الا  نن ه ن= منةةذ البةةد 

 ال)سن ة لي ينو  تإ)ني من   ن ر اخت نار ار نار. و ال)سن ة ليك) سنة تإ)ني  منذ البد فيتتح   و راها ال)ا . = النبوات
 م    ر الخالص   م المس ح.

اتنط  نا رب كنل المنةم)   النواي     نك أ   فرحنوا  نك و مان ك و تح  ن  وتنو ك. = للذين ينتارون  ال وابإعر 
 أ.11-19:1ي نت لرإ ل تا ها ف وبركة ارون

 
الحلة  يميةز  21 .الجةوف يتنةاول كةل رعةاس لكةن مةن الرعةاس مةا اةو مريةب مةن ميةرو 21" -(:22-21اآليات )

 ".القلب الخبيث يورث الغس والرجل الك ير الخبرة يكاف ه 22 .مرعمة الصيد والقلب الفهس يميز األطوال الكاذبة
. فا )سنا   أكنل أ)نواع كي نره ولكن  ه)ناك طإنام أفةنل من  تين كل حك م أ   م ز     كالم لل ل منة وكنالم تافنل

طإنناما  ننل ه)نناك طإننام ال  ةكننل. فإيننن ا )سننا  أ   كننو  لننل فةنن ية ا فننراز ف م ننز الكننالم النن ي  سننمإلا و نن)ف  
النن ي  م ننل  القلةةب الخبيةةثالمفيننوم تي )ننا أ  ال ))طنن   كيمننة ل ننل أ  )م ننز هننل هنني كيمننة  طالننة أم كيمننة ا نن ه. 

فمن  المسنتح ل أ  تإطني الخط نة سنالماة. . يةورث الغةسم ال طال الن ي  تفن  منع الخ نا الن ي  اخينل لسماع الكال
 ا  تكو  لراراتل  ائ ة ال تس ب لل متاتب.، يكاف  صاحبهأما ال يب ال) ي ليرال الكي ر الخ ره 

 
جمةال المةرمة  24 .المرمة تتزو  مي رجل كان لكةن فةي البنةات مةن تفبةل علةى ميراةا 23" -(:28-23اآليات )

وان كةةان فةةي لسةةانها رحمةةة ووداعةةة فلةةي  رجلهةةا كسةةا ر بنةةي  25 .يةةبه  الوجةةه ويفةةو  جميةة  منةةى اإلنسةةان
حيةةث ال سةةيا  ينتهةةب  27 .مةةن حةةاز امةةرمة فهةةي لةةه را  الغنةةى وعةةون بازا ةةه وعمةةود يسةةترير إليةةه 26 .البشةةر

زر الها س من مدينة إلى مدينة اكةذا حةال من ذا ي من اللم المشدود األ  28 .المل  وحيث ال امرمة ينوح التا ه
 ".الرجل الذي ال وكر له في وي حي ما ممسى

أ المرأه تتزوج  م   فرةل تي يا أ واها نلك  كا  ه ا في األزم)ة ال   منةأ ولكن  الرانل لنل م نزه فني أ)نل 15في ن
ولننو . حمةةة ووداعةةةإن كةةان فةةي لسةةانها ر أ واألهننم 19 ختننارا منن  فنني ) ننر  أفةننل منن  األخننرما فنني اماليننا ن

رم   فتخننر  يننا لفرحننل  يننا تكننو  لننل  لةةي  كسةةا ر بنةةى البشةةرامإننف زواننة  نن   الامننال والو اتننة لكننا  زوايننا 
أي س)  لوي لل في تإ ل. أمما م  ال امرأه تس)   أو م  لل = يسترير إليهس  اة في )ااحل وغ)ا ا وتموٌ  = الغنى
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أ فننالزواج ال)ننااح  حمنني 13 إ )ننل. وهنن ا ال  ننأم  أحنن  اا) ننل نفينن   منن   سنن)   و = فينةةوح كالتا ةةهامنرأه مراكسننة 
وخال نة هن   ار ناف أ   )ت ني  .والز)نن ا )حنراجالرال م  المسالك الرنر ره وتكنو  امرأتنل لنل كسن اج  ن الة من  

الرننناب زوانننة  رتننناح لرنننكييا وال  ينننتم ف نننط  الرنننكل  نننل  ننناألخال  والط ننناعا و ينننتم  نننالزواج ف حم نننل النننزواج مننن  
 أ.1:1كو2راج في طر   الز)ن نا )ح

 إنا ا  ك ج  ح ا رال ط  لم  ك  ه)اك  تول ة فن الإي  ال   م.  ل كا)وا  إت رو  ال تول رال غ ر  ملحواة:
أ. أما فن الإي  الا    فالروح ال    55:1وكا   لك"أل  الروح ال    لم  ك  ل  أتطن  إ " ن و   و  زواج؟

.مر إاة  المس ح  كف يم فال  طي وا سوا   ار  مأل الكي ر   فرحاة وح اة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الساب  وال ك ون

 
كل صدي  يقول لي م  فكن صةداطة لكةن رب صةدي  إنمةا اةو صةدي  باالسةس إال يةورث  1" -(:6-1اآليات )

  .كل صاحب وصدي  يتحول إلى العداوة 2 .الغس حتى الموت
رب صاحب يتنعس م  صديقه في السةرا  وعنةد  4 .ميها االختراع الموب  من مين ابرت فغريت اليب  خيانة 3

ال تةةن   6 .رب صةةاحب ألجةةل برنةةه يجةةد مةة  صةةديقه ويحمةةل التةةر  فةةي الحةةرب 5 .البةةرا  يبةةحي لةةه عةةدوا
 ".صديق  في طلب  وال تتغا  عنه ومنت موسر

ميهةا أ. 1ن صةدي  ويتحةول إلةى العةداوة يةورث الغةس حتةى المةوتت )نل أ  نل الن ي 2ال  الة ل سف كيمة ت نال ن
ل   خي  اك ا )سا   اراة طاهراةا فم  أ   هن ط تي نل هن ا الرنر والخ نا الن ي = اإلختراع الموب  من مين ابرت

فيننو مسننتح ا تيننن ا )سننا  ولنن   منن  = إختةةراع موبةة  اإننل  نن     خننو   نناح ل. و سننمن هنن ا الرننر ه)ننا 
ترامنناف أخننرم ترامننف "الم ننل الفاسنن " و "النن افع الرننر ر" و "الخ ننال الخ  ننا" وهنن ا الرننر   ننول ت)ننل ط إننلا وفنني 

أ ممن   إرفنو  أ ن لارهم 3ا  9و رن ر ل)وت ناف سن ئة من  األ ن لار ن خيانةةناألرضأ  ابرت فغريةت اليةب 
يحمل التر  في    ل  ل ما  ام  ستف   م    ألجل برنه يجد م  صديقهولف السرار أو أل)يم  ستف  و  م)يم 

 البةرا  يبةحي عةدوا  لةهأي  حارب ت   ن   لا وا  ا لنم  إن   سنتف   من   ن   لا و نار  ن   ل فني = الحرب
 .الف  ر ت      ل الموسر ال    أ هي )  حة أ  ال  تخين 1ه ا هو الرر والخ ا. وآ ة ن

 
مشير يبدي مشورة لكن رب  كل 8 .ال تستشر من يرصد  واكتس مشورت  عمن يحسد  7" -(:19-7اآليات )

لة ك  11 .الحذر لنفس  من المشير واستخبر موال عن حاجته فانةه يشةير بمةا ينفعةه 9 .مشير إنما يشير لنفسه
ال تستشةر المنةاف  فةي  12 .سبيل  حسن  س يقف تجاا  ينار ماذا يحل ب  11 .يلقي القرعة علي  ويقول ل 

برتها وال الجبةان فةي الحةرب وال التةاجر فةي التجةارة وال المبتةاع فةي التقوم وال الاالس في العدل وال المرمة في 
وال األجيةر  14 .وال الجافي في الرطة وال الكسكن في شي  من الشغل 13 .البي  وال الحاسد في شكر المعروف

ف لكةن ا لة 15 .المساكن في إنجاز الشغل وال البرال فةي ك ةرة العمةل ال تلتفةت إلةى اةوال  لشةي  مةن المشةورة
ذا سةةقرت يتوجة  لة  16 .الرجةل التقةي ممةةن علمتةه يحفةا الوصةةايا واعقةةد المشةورة مةة   17 .ونفسةه كنفسة  وال

الن نف  الرجل طد تخبر بالح  اك ةر مةن سةبعة رطبةا  يرطبةون مةن  18 .القلب فانه لي  ل  مشير انصر منه
 ".وفي كل اذو تبرع إلى العلي ليهدي  بالح  في الرري  المستقيس 19 .موب  عال

هنن   تنن  المرننورها فينن   كننل ا)سننا   مكنن  أ  )سترنن ر ا و ننور  ه)ننا لائمننة  منن  ال  حسنن  أ  )سترنن رهم. و  ننول 
وفني الإين  . ليهةدي  بةالح أ 25ن تتبةرع إلةى العلةيأ واألهم استرر اك  نأ  21استرر لي ك فيو أم   مإك ن

فيننننو روح ال) ننننح  . ال) ننننح=  الا  نننن   ننننار هنننن ا تمننننل الننننروح ال نننن   السنننناك  ف )نننناا النننن ي  إطنننني ا سترنننناره
 . أ1:2تي1ن
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= يشةير لنفسةهأ ال تتراور مع م   كرهو)نك وهن   م)ط  نةا وه)ناك من   رن ر تي نك لن   لم نيحتك  نل 1ففي ن
سنننتخ ر أوالة تننن  حاانننة مننن  تسترننن ر  لتإنننرج أ ننن  م نننيحتل ولمنننا ا أرنننار تي نننك  يننن    لمنننا ف نننل م نننيحتل هنننو. وا 

يقف تجاا  يناةر مةاذا أوالة ينم    ي لقي القرعة علي    ار ل ف ك= المروره. وه)اك م   ر ر تي ك  رئ  ر   أ
فمن  أ ن  = وال تستشةر المنةاف  فةي التقةومأ 22فيو )احف لإمل ميينك ولنو فرنيف فينم   ن ل ةنرر ن يحل ب 

= وال التةاجرفسن ي ي الخنوج فني لي نك. = وال الجبانليخاطئ  مروره  الحة. والمرأه مإروج كراه تيا لةنرتيا. 
وال فينن ا سنن )زل    مننة مننا  رننتر ل ل نن فع ألننل. = وال المبتةةاع فةةي البيةة رنني  لتاارتننل و رنني  ةنن  م)افسننل. فيننو س 

"في ترفا  الام ل" في ترامة أخرم. أي ال تسترر حاس  في ك ج تر  ام ل م  = الحاسد في شكر المعروف
فس ر ر = وال تستشر الجافيألح .  أحس  ال كا فيو ال  فيم في ه ا ف ي ل مميور كراه ة ليام ع وال  تم)ن خ راة 

المسناك  مترامنة نموسنميأ فني ترامناف = وال األجير المساكن في إنجةاز الشةغلتي ك  أ  تكو  غي   ال ينب. 
أخننرم. فينن ا  إمننل  ومنناة  )انناز تمننل منناا وهننو ال  يننتم  الإمننلا  ننل  أارتننل ل ) ننرجا فننال تسترنن ر   خ ننوص 

ه ا  كو  لل ةم ر  الح وس ر ر تي ك كما لو كنا  = فا الوصاياإستشر الرجل التقي الذي يحالإمل. ولك  
  تألم لك لو س طف.  نفسه كنفس  ر ر تين )فسل= 

 
مربعةة  .الوجةه يةدل علةى تغيةر القلةب 21 .الكةكس مبةدم كةل عمةل والمشةورة طبةل الفعةل 21" -(:29-21اآليات )

من النةا  مةن  22 .اذو في كل حين او اللسان تصدر من القلب الخير والشر والحياة والموت والمتسلر على
ومةنهس مةن يةدعي الحكمةة وككمةه مكةروو فم ةل اةذا 23 .او ذو داا  مودب لك يرين لكنه ال ينفة  نفسةه شةي ا

ومةنهس مةن حكمتةه  25 .ألنه لس يوت الحاوة من عند الرب إذ لي  من الحكمة علةى شةي  24 .يحرس كل طوت
الرجةل الحكةيس يمتلة  27 .الرجل الحكيس يعلس شعبه و مار عقله صةالحة 26 .لنفسه و مار عقله صالحة في الفس

الحكيس يرث  قة شةعبه  29 .حياة الرجل مياس معدودة مما مياس إسرا يل فك عدد لها 28 .بركة ويغبره كل من يراو
 ".واسمه يحيا إلى األبد

والمشةورة طبةل تفنا  والترناور= ف  نل أي تمنل  حن ا )نوع من  ا ، الكةكس مبةدم كةل عمةلأ كمنا أ  12-12في ن
ممنا منوف. وكنل منا  فكنر 5هك ا اليسا    و  ال يب ن نع. الفعل ممنا رنرا امنا ح ناه وا  أ ف خنرج من  ال ينب اممنا خ نر وا 

أ. ا اة المطينوب أ   ختنار ا )سننا  52:29مننك1ن. الوجةه يةةدل علةى تغيةةر القلةبف نل ال ينب   ينر تيننن الوانل= 
 كالمل  إ)ا ة.

)اة  إيم ارخر   وال  إمنل هنو  منا   ولنل "أمنا من  َتِمنل وَتيَّنَم فين ا ُ ن تي ت  مناة فني ميكنوف أ )ا  ا)سا11وفي ن
 ر   أ     ر مإيماة وهو ال  إرج ر ئاةا ه ا  كترفل ال)ا  = َيدَّعي الحكمةأ. وه)اك م  25:3السمواف" نمف

= م ل اذا ي حرس كةل طةوت)ل المإيم. وه ا   ل في ك ر ائل ال  تإيم ا      أ. ككمه مكرووو )فةوا م  حولل= 
في ترامة أخنرم "ا  لن   من  الحكمنة فني رنئ" فمن  لنل = لس يوت الحاوة من عند الربأي ل   تإيم أ  اة. أل)ل 

الحكمة و طيب أ   تإيم  إط ل الرب و ز   ا ولك  ه ا المتك ر ل   أخ  ر ئاة. وه)اك م  لل حكمة ولك)ل أ  اهنا 
.  مةار عقلةه فةي الفةس إينم ولك)نل ال ُ َإي نم. لك)نل فني ت نرفاتل حكن م وألوالنل فني حكمنة= ل)فسل. وه ا مركيتل أ)نل 
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وال)ا  تم حل. = ويغبره كل من يراوأ وه ا  مأل  اك م  ال ركة 25:3واألفةل م  كي يما م  تمل وَتيََّم نمف
  ل اسمل محفوراة كحكن م طنوال  أي= مياس إسرا يل فك عدد لهاولو كا)ف أ امل لي ية أي  ح ا لم ه ل  رها لك  
 أ ام اسرائ لا وهك ا كا   روع    س راخ )فسل.

 
فانةه لةي  كةل  31 .يا بني جرب نفسة  فةي حياتة  واناةر مةاذا يبةراا وامنعهةا عنةه 31" -(:34-31اآليات )

 فةان 33 .ال تشةرو إلةى كةل لةذة وال تنصةب علةى األرعمةة 32 .شي  ينف  كل محد وال كل نفة  تربةى بكةل ممةر
 ".ك يرون الكوا من الشرو مما القنوع فيزداد حياة 34 .ك رة األكل تهي  األكل والشرو يبلغ إلى المغم

تين ا )سا  أ   رالب )فسل و إرج  الة ط الكم ة التي ت)اسب مإ تل م  الطإاما وال  ك  ررها و أكل أكير 
رار ريوتل   و  تإ ل.  ل ه)اك م  ماتوا ا اة تين ا )سا  أ  ال  اري و . وتمغم برنهأ تهي م)يا ف ت  أها ن

.م  الرر 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن وال ك ون

 
الن الرةب آت مةن عنةد العلةي وطةد  2 .معر الربيب كرامته ألجل فوا دو فان الةرب خلقةه 1" -(:15-1اآليات )

الةةرب خلةة  األدويةةة مةةن  4 .ب يعلةةي رمسةةه فيعجةةب بةةه عنةةد العامةةا علةةس الربيةة 3 .مفرمةةت عليةةه جةةوا ز الملةةو 
من العلةي الهةس النةا   6 .ملةي  بعةود تحةول المةا  عةذبا حتةى تعةرف طوتةه 5 .األر  والرجل الفرن ال يكراهةا

 .بتل  يشفي ويزيل األوجاع ومنها يصن  العرار ممزجةة وصةنعته ال نهايةة لهةا 7 .العلس لكي يمجد في عجا به
 .يا بني إذا مربت فةك تتهةاون بةل صةل إلةى الةرب فهةو يشةفي  9 .لسكس من الرب على وجه األر فيحل ا 8

طةرب را حةة مربةية وتةذكار السةميذ ومستسةمن  11 .اطل  عن ذنوب  وطوس معمال  ون  طلب  من كةل خري ةة 11
من  13 .تةا  إليةه ةس اجعةل موبةعا للربيةب فةان الةرب خلقةه وال يفارطة  فانة  تح 12 .التقدمة ك ن  لست بكةا ن

ألنهةةس يتبةةرعون إلةةى الةةرب من يةةنجر عنةةايتهس بالراحةةة والشةةفا   14 .لألربةةا  وطتةةا فيةةه الةةنجر علةةى ميةةديهس
 ".من خر  مماس صانعه فليق  في يدي الربيب 15 .السترجاع العافية

ولننن لك  أ1تننن  األمنننراض واألط نننار. و رنننرح الحكننن م ه)نننا أ  اك أتطنننن األط نننار حكمنننة  ننن اوو   ينننا المرةنننن ن 
أ. والط  ننب كيمننا 2أ و التننالي في)كننرميم منن  أاننل خنن ماتيم ن1فننالميوك  كننافئو  األط ننار تيننن تمييننم و ننراتتيم ن

ولن   من  الخطنأ فني رنئ أ  )ن هب لألط نارا فنالرب هنو خنال  الط  نب ومإط نل الإ نل . علما  ي علةي رمسةهاز ا  
. والسننن   المسننن ح أرنننار لألط نننار "ال  حتننناج أ9والحكمنننة وهنننو خنننال  األ و نننةا لننن لك فمننن  لنننل حكمنننة ال  كرهينننا ن

نهن ا  تن  اة أ تن  حا ينة ال نار موسنن لإنو  فني المنار ف نار 3 رناره فني ناأل حار الن ط  ب  نل المرةنن". وا
"خا  تل" في ترامة أخرم. فاك لم  رفن المار = حتى ت عرف طوته .أ 13:  23الإو  كا  راره أم خرب خر

واك  رنفي المرةني  رنئ ميمنو  هنو الط  نب والن وارا والكنل من  ت)ن  .  و .هنو الإن  نل كنا  رئ ميمو   و  
لك  اك  ستخ م ر ئاة ميموساة أل))ا  رر ولس)ا أرواحاةا ف)حتاج لرئ )نرا . ولكن  لولنل حتنن تإنرج لنوه النرب فيني 

 حنول اراره أل  الإنو  رمنز لي ني ب الن ي  ينرف ف نل لنوه المخينص. و نارف هن   خا ن ة ال ني ب ولوتنل أ)نل 
  مر ح ات)ا لإ و ة.

 -ول)رم ار  التسيسل ال م  ةإل الحك م أمام المر ض و ) حل أ   ت إل : 
 .تين المر ض أ     أ  ال اله ك   = أ5ن صل إلى الرب فهو يشفي  أ2
لالنل السن   النرب لمنر ض  تي ل  التو ة فكي ر م  األمراض س  يا الخط ة. وه ا منا = أ22ن اطل  عن ذنوب  أ1

 رنننفي المفينننوج لنننال لنننل  ولكننننأ. 29:3ن نننو ا  إننن  أ  رنننفا  "ال تخطنننئ أ ةننناة لنننئال  كنننو  لنننك أرنننر"  نننف حسننن 
 .أ 1:5"مغفوره لك خطا اك" نمف

ال ت نل فنن )فسنك أ)نا أولنن  ين ا =  ك نة  لسةت بكةا ناتنِط لينرب من  تطا ناك =  أ22نطرب را حة مربةية  أ5
فنني ترامننة أخننرم " حسننب مننا فنني = )فسننل ف ننط  فاأل)ننا)ن ُ فك ننر فنننا وال تكنن   أ)ننا)ن  المننال  ننل ا)نن  )فسننك .

 .   ك" 
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. لين ا الإمنل طةد خلقةه ألن الةرب وهن ا لن   خطنأ ا اة اك أوالة ينم الط  نب يا) ناة  أ =21ن ومخيرا  إذاب للربيةب أ9
ولن   الط  نب ا أل  الط  نب هنو فنن  ن  اك  وما أامل أ  تإت ر )فسك وأ)ف فن    الط  نب أ)نك فنن  ن  اك

  فما  رار . ستخ مل مإك ك
أ ه   ت  ما )سم ل ار  سر مسحة المرةن. فاألط ار ه)ا هم الكي)ة الن      نيو  23-25وفي ار اف ن أ3

الإاف ننة = الةةنجرأ 29هنم منن    نيو  تنن  المنر ض ن= لألربةةا لمغفنره الخطا نا و التننالي رنفار المننر ض. ا  
سنر مسنحة المرةنن هني طي نة أ. و)الحن  أ  كنل  نيواف 23والرفار. وم  أخطأ ومرض في ن هب لينةالر ن

 لمغفره الخطا ا وطي ة ليرفار وهك ا. 
 

يةةا بنةةي اذرف الةةدموع علةةى الميةةت واشةةرع فةةي النياحةةة علةةى مةةا يليةة  بةةذي مصةةيبة  16" -(:24-16اآليةةات )
مطةةس المناحةةة  18 .لةةيكن بكةةاو  مةةرا وتةةوا  فةةي النحيةةب 17 .شةةديدة وكفةةن جسةةدو كمةةا يحةة  وال تتهةةاون بدفنةةه

فان الحزن يجلب المةوت وممةة القلةب تحنةي  19 .ا مو يومين دفعا للغيبة  س تعز عن الحزنبحسب منزلته يوم
ال تسةةلس طلبةة  إلةةى الحةةزن بةةل  21 .فةةي االنفةةراد الحةةزن يتشةةدد وحيةةاة البةةا   اةةي علةةى حسةةب طلبةةه 21 .القةةوة

كر من ما طبي اذ 23 .ال تن  فانه ال رجوع من انا  ولست تنفعه ولكن  تبر نفس 22 .اصرفه ذاكرا األواخر
إذا اسةةتراح الميةةت فاسةةترح مةةن تةةذكرو وتعةةز عنةةه عنةةد خةةرو   24 .لةةي ممةة  ولةة  اليةةوس. عليةةه يقبةةى عليةة  

 ".روحه
ال  مكنن  أ  )طيننب منن  ألننارب الم ننف أ  ال   كننوا تيننن م ننتيما فينن ا ةنن  الإواطننج ال رننر ةا والمسنن ح  كنني تيننن 

كنن حز)ناة تينن منا أ ناب ال رنر من  منوف وتينن حنال  إيم أ)ل س   مل  إ   لنائ . ولكن    كا  وهو لإازرال ر 
أح ننار لإننازر وأخت ننل و كننائيم . لكنن  حننز  أوال  اك  كننو  ف ننل راننار ولنن    ننأ ا راننار  أ))ننا سنن)تاللي لر  نناة فنني 

أ تينن ألنارب 21أ. ففني ن25:9تن 2السمارا ل لك   ول  ول  الرسول "ال تحز)وا كال نال   الن    ال رانار لينم ن
ا نك كمنا تر ن ا لكن  لن     نأ  فين ا = ليكن بكاو  مرا  ا م تيم  كل اكرام و موعا ه ا ل   خطنأ. الم ف أ    ف)و 

شةةرع فةةي النياحةةةال  ي نن   ننأوال  اك المننةم)    ننأ  م ننتيم فنني السننمار.  أ أي الم)احننة. " كننارة مننع ال نناك  " 21ن وال
كن   رنوع  ن  سن راخ  نرم أ  هن ا وهن   كا)نف ت نل ليمنا)    ومناةا ل= مطس المناحة بحسب منزلتةهأ. 23:21نرو

حتنن ال  نتكيم ال)نا  و  ولنو  أهمينوا فني حن  م نتيم. = يوما  مو يومين دفعا  للغيبةةم الغاة ف لا وه ا ح ا ف  ول 
وهنن ا تا ننبا ور مننا  ننروح ال) ننوه أ  الحكنن م  ننتكيم تنن  التإز ننة فنني ال ننوم اليالننا النن ي  ننار   ةةس تعةةز عةةن الحةةزن
أ ه)نا الكنالم تن  الحنز  الن ي   ناح ل  نأ  و رناع تي نل الرن طا . 25ن الموتالحزن يجلب تالمة لي  امة.  

ال ن   المإنزي   نوم  النروح)ان  أ  . لكن  أ ةناة   تينن ز نا ه المواانعا   إمنل ا ين = في اإلنفراد الحةزن يتشةدد
 نل ك من   رفنع لي=  حياة البا   اي على حسب طلبةه إميل في تإز ة الحزا)نا لك  كل واح   حسب اخت ار = 
وال  طينب اك سنتز ا  أحزا)نل وهن ا  كنو  فر سنة سنيية  طال ا التإز ة  إز ل النروح ال ن   ومن    نرر أ   غين  لي نل

في)رفننع ليو )ننا فنني هنن   األولنناف ال ننإ ة و)طيننب اكا والننرب  إطنني التإز ننةا وال )تانناوب مننع همنن   . ليرنن طا 
الم  نو  الحننز  الرن    النن ي   نناح ل =  إلةةى الحةةزن وال تسةةلس طلبةة ا ين    الترننك ك فني مح ننة اك ومراحمنل= 
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كالمناة رن   اة تينن اك  ال ت نلفناكا وأ ةناة أ كنر أ)نك سنت ا  من  وأ)نك سنت ا ل الم)ت ين  . = ومذكر اآلخرةال نأ . 
ا ا كنا  الم نف  ح نا فني = إذا إسةتراح الميةتأ وأ)نك  اهنب لنل وهنو لن   نأتي يا) نة. 11ن تبةر نفسة فإ)ك  ي ا 
أي ارتناح من  ايتنل فينو ار  = ف سترح مةن تةذكرواك فيما ا الحز  الر    تي ل فيو  هب الن السمار تو ة مع 
 في الراحة.

 
كيةةف  26 .الكاتةةب يكتسةةب الحكمةةة فةةي موان الفةةرا  والقليةةل االشةةتغال يحصةةل عليهةةا 25" -(:39-25اآليةةات )

ويتردد في معمالها وحدي ه في موالد  يحصل على الحكمة الذي يمس  المحراث ويفتخر بالمنخ  ويسو  البقر
كةذل  كةل صةان  ومهنةد  ممةن يقبةي  28 .طلبةه فةي خرةور المحةراث وسةهرو فةي تسةمين العجةال 27 .ال يران

الليل كالنهار والحافرون نقوش الخواتس الجاادون في تنوي  األشكال الذين طلةوبهس فةي تم يةل الصةورة ب صةلها 
الحةةداد الجةةال  عنةةد السةةندان المكةةب علةةى صةةو  حديةةدة بةةخمة  وكةةذل  29 .وسةةهراس فةةي اسةةتكمال صةةنعتهس

 .صوت المررطة يتتاب  على مذنيه وعيناو إلى م ال المصنوع 31 .يصلب وا  النار لحمه واو يكافر حر الكير
واكةذا الخةزاف الجةال  علةى عملةه المةدير  32 .طلبه في إتمةاس المصةنوعات وسةهرو فةي تزيينهةا إلةى التمةاس 31

بذراعه يعر  الرين وممةاس طدميةه يحنةي  33 .ه فانه ال يزال مهتما بعمله ويحصي جمي  مصنوعاتهدوالبه برجلي
اةوال  كلهةس يتوكلةون علةى ميةديهس وكةل مةنهس  35 .طلبه في إتقةان الةداان وسةهرو فةي تنايةف األتةون34 .طوته

وال  38 .خلون الجماعةةال ية وون المةدن وال يتمشةون وال يةد 37 .بدونهس ال تعمةر مدينةة 36 .حكيس في صناعته
 39 .يجلسون على منبر القابي وال يفقهون فنون الدعاوي وال يشرحون الحكةس والقبةا  وال يبةربون األم ةال

لكنهس يصلحون األشيا  الدارية ودعاواس ألجل عمل صناعتهس خكفا لمن يسلس نفسه إلةي الت مةل فةي شةريعة 
 ".العلي

ر إة تحتاج لولف طو ل ل راسة الرر إة وال راره. وه   تحتاج لولف ميخص ه   ار اف ا  الت حر في  راسة الر
طو لا ال  ا   المي)   وال ا)ع والزارعا فيل ه ا ت ٌب ف يم؟ لطإاة ال. فال ي   حتاج ليما كما  حتاج ليكت ة. 

الم  خرب ه ا ال ي . فالفكره أ  ه)اك تكامل     كل فئا ف الماتمع. في ال)ا  تحتاج ليةالر كما تحتاج ليكاتب وا 
كل المي  التي  كرهاا  . ت يب لحم الح ا الكير الفر =  وه  )ار هم  ر = ي صلاب وا  النار لحمهأ 15ن

في   الحك م ف ط هو الكاتب الف يسوج المت حر  ار  الرر إة ال ي . حكيس في صناعتهأ حا يا كل م)يم 
 ل أ   ت ع رر إة اك ف كو  لل )   ل م  أ. وه ا ال  تإارض مع أ  كل  احب مي)ة تي55 تأمل ف يا ن

أ ال ار  المت حر في الكتاب الم   ا وه ا غ ر متاح لكل 13ن بالكاتبالحكمة لك  ا   س راخ      ه)ا 
.ا)سا . ولك  كل ا)سا  تي ل ف ط ات اع الو ا ا ف   ر حك ماة 
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 دة للجدولعو  اإلصحاح التاس  وال ك ون

 
يحفةةا محاديةةث الرجةةال  2 .فانةةه يبحةةث عةةن حكمةةة جميةة  المتقةةدمين ويتفةةر  للنبةةو ات 1" -(:15-1اآليةةات )

يخةدس  4 .يبحث عن خفايا األطوال السا رة ويتبحةر فةي الغةاز االحةاجي 3 .المشهورين ويدخل في مفانين األم ال
 6 .الغريبةة فيختبةر فةي النةا  الخيةر والشةر يجةول فةي ار  األمةس 5 .بين ميدي العاما  ويقةف ممةاس الةر ي 

فةان  8 .ويفتر فةاو بالصةكة ويسةتغفر لخرايةاو 7 .يوجه طلبه إلى االبتكار مماس الرب صانعه ويتبرع إلى العلي
يسةةتهدي  11 .فيمرةةر بةة طوال حكمتةةه وفةةي الصةةكة يعتةةرف للةةرب 9 .شةةا  الةةرب العاةةيس يمةةكو مةةن روح الفهةةس

ك يةرون يمةدحون  12 .يبين ت ديب إرشادو ويفتخةر بشةريعة عهةد الةرب 11 .اياوبمشورته وعلمه ويت مل في خف
تحةةدث األمةةس بحكمتةةه  14 .ذكةةرو ال يةةزول واسةةمه يحيةةا إلةةى جيةةل األجيةةال 13 .حكمتةةه واةةي ال تمحةةى إلةةى األبةةد

 ".من بقي خلف اسما اك ر من ملف وان دخل إلى الراحة مفاد نفسه 15 .وتشيد الجماعة بحمدو
كالمننل تنن  و  فننة الكاتننب التنني  كرهننا فنني ا  ننحاح السننا  ا  ننتكيم تنن)يم ه)ننا فيننو   حننا تنن  حكمننة اسننتمراراة ل

ترننإ اتيا = يةةدخل فةةي مفةةانين األم ةةال  رسننيا و فسننرها.  ويتفةةر  للنبةةو ات. جميةة  المتقةةدميناأل ننار السننا    = 
حتماالتينننا.   ميم الإ منننار والمينننوك وحكمتينننا وهنننةالر ال ارسننن    سنننتخ واألطةةةوال السةةةا رة يبحةةةث عةةةن خفايااةةةاوا 

يوجةه طلبةه إلةى وهنو رانل م نيي= . فيختبةر فةي النةا  الخيةر والشةرأ فتنز ا  خ نراتيم= 3و رسيو)يم كسفرار ن
ومإ)نن ا  تكنار أ    نوم  ناكراة لُ  نينا فينو ال  مك)نل أ   فينم  و  مإو)نة  اإلبتكار مماس الةرب صةانعه ويتبةرع

ف ن شا  الرب العايس يمألو من أ. 3:23ت  رو  أ  تفإيوا ر ئاة" ن نو م  اك. هك ا لال الس   المس ح "  و)ي ال
وهننو  ننر   الرننكر ك= وفنني ال نناله  إتننرج ليننرب. وهننو  إيننم  ويمرةةر اهلل عليةةه بةة طوال حكمتةةهأ 3ن روح الفهةةس

ن دخةل إلةى وال  فتخنر  نأي مان  تنالمي. = يبين ت ديب إرشادو ويفتخر بشريعة عهةد الةربال)ا  ما تإيمنل=  وال
 . مفاد نفسهت)  موتل  خيص= = راحةال

اسةةمعوني ميهةةا البنةةون  17 .منةةي اسةةتمر علةةى بيةةان مفكةةاري ألنةةي امةةتألت كبةةدر تةةس 16" -(:41-16اآليةةات )
ومزاروا كالزنب  انشروا عرفكس 19 .ومفيحوا عرفكس كاللبان 18 .األصفيا  منبتوا كورد مغرو  على نهر الصحرا 

وعامةةوا اسةةمه اعترفةةوا لةةه بالتسةةبير بتةةرانيس الشةةفاو  21 .جميةة  معمالةةه وسةةبحوا بتةةرنيمكس بةةاركوا الةةرب علةةى
معمال الرب كلها حسنة جدا وجمي  موامرو تجرم في موطاتهةا وكلهةا ترلةب  21 .وبالكنارة وطولوا اكذا باالعتراف

د فةي ممةرو كةل مربةاة ولةي  محة 23 .بكلمته وطف الما  كربةوة وطفةت حيةا  الميةاو بقةول فمةه 22 .في مونتها
يناةر مةن داةر إلةى داةر  25 .معمةال كةل ذي جسةد ممامةه وال شةي  يخفةى عةن عينيةه 24 .يمن  تماس خكصه

 27 .لي  لقا ل من يقول ما اذا مو لس اذا الن كل شي  خل  لفوا د تختم به 26 .ولي  شي  عجيبا ممامه
ررطةه  .لميةاو إلةى يةب كما حةول ا 29 .وروت اليب  كروفان كذل  يورث األمس مببه 28 .فابت بركته كنهر

 .الصالحات خلقت للصالحين منذ البد  كذل  الشرور لألشرار 31 .مستقيمة للقديسين كذل  اي معا ر لك ما 
را  ما تحتا  إليةه حيةاة اإلنسةان المةا  والنةار والحديةد والملةر وسةميذ الحنرةة والعسةل واللةبن ودس العنةب  31
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مةن األرواح مرواح خلقةت  33 .وكةذل  اةي تتحةول للخرةاة شةرورا كل اذو خيةرات لألتقيةا  32 .والزيت واللبا 
 35 .وفةي وطةت االنقبةا  تصةب طوتهةا وتسةكن مبةب صةانعها 34 .لكنتقاس واةذو فةي مبةبها تشةدد سةيارها

منيةاب السةباع والعقةارب واألفةاعي والسةيف تنةتقس مةن  36 .النار والبرد والجوع والمةوت كةل اةذو خلقةت لكنتقةاس
 .اذو تفرح بوصيته وعلةى األر  تسةتعد لوطةت الحاجةة وفةي مزمنتهةا ال تتعةدم كلمتةه 37 .كهسالمنافقين ب اك 

من جمي  معمال الرب صالحة فتوتي كل فا ةدة فةي  39 .فلذل  ترسخت منذ البد  وت ملت ورسمت في كتابي 38
سةبحوا بكةل  فةاالن 41 .ولي  لقا ل من يقول من اذا شر من اذا فان كةل ممةر يستحسةن فةي وطتةه41 .ساعتها

 ".طلوبكس ومفوااكس وباركوا اسس الرب
ه   تس حة ليربا فالحك م في حكمتل أ رك حكمة اكا التي  يرف ليحك م فس حل. وهو ه)ا   ن   أفكنار  تن  اك 

= لينبتوا كورد مغرو  علةى نهةر الصةحرا وهو   تو تالم ن    كبدٍر تاسا   ار ممتيئاة م  حكمة اك و)ور اك 
النر ح سنوار = َعةْرفك سأ في وسط تالم كال حرار. 2لل رائحة المس ح الزك ة تين )ير الروح ال    نمزهم كور  

ال خنورا ف ينا ت نوم ورائحنة زك نة وسن ره = كاللبةانلتك  س رتكم = مفيحوا عرفكسط  ة أو )ت)ة نمختار ال حاحأ. 
 حيوه. 

= معمال الرب كلها حسنة جدا  و طيب التس  ح ك.  ل ك  ركيكم أمام ال)ا  وأتمالكم تما  اك.= إزاروا كالزنب 
أ ت  ر  ال حر و)ير األر  . 11وفي ن .  خطئفاك ال = وكل موامرو محددة ب وطاتهاحتن ما ال )فيمل م)يا. 

هو  ائماة  سإن لخالص ا )سا . كل = يمن  تماس خكصههو   )ع مرةاتل ول   أح  = في ممرو كل مرباة
كما ح ا لس وم = يورث األمس مببهأ. 11ال ح  ألح  أ   إترض أل  فيم)ا مح و  نما خي ل لل فائ ه و 
ل الما  إلى يب كما وتموره وغ رهما.  أ 29اك َامََّ  المار ف ار طر  ا ممي ا نأ) ر تفس ر ه ا فن خر = َحوَّ

كذل   مر الم ر و ح   وكما ا)غي  ال حر ا ا هك ا  اإل طر   ال       سيال ل مر رإ ل في ال حر األحمر
أ المار ل   غر  األررارا وال)ار أحرلف س وم وتموره   )ما هي خ ر ال  ستغ)ن 51. وفي ن اي معا ر لأل ما 

كيمة روح ور ح هي كيمة واح ه. والم  و  ه)ا الر ح التي = من األرواح مرواح خلقت لإلنتقاسا )سا  ت)ل. 
هو   ورها كأ)يا أرخاص تحب = تفرح بوصيته  اراره اك= ت  ح زوا ع م مره. أ واف ا )ت ام ه   هي ره

  َ وَّ  َ ا خي  ة اك وره  ارارتل فتفرح  أ  ت)ف  ارا تل في ت اب األررار. ولما أ رك ا   س راخ حكمة اك في كل 
.أ  )س ح اك ه ا وطيب
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 عودة للجدول اإلصحاح األربعون

 
جهةةد عاةةيس خلة  لكةةل إنسةةان ونيةةر  قيةل وبةة  علةةى بنةةي آدس مةن يةةوس خةةروجهس مةةن  1" -(:11-1يةات )اآل

فان عنداس انزعا  األفكار وروع القلب وطل  االنتاار  2 .مجواف ممهاتهس إلى يوس دفنهس في األر  مس الجمي 
مةةن الكبةة   4 .دمةةن الجةةال  علةةى العةةرش فةةي المجةةد إلةةى المتبةة  علةةى التةةراب والرمةةا 3 .ويةةوس االنقبةةا 

السمنجوني والتا  إلى الملتف بالكتان الخشن وزد على ذل  الغبب والغيرة واالبرراب والجزع وخوف المةوت 
فهةو فةي راحةة  6 .وفةي وطةت الراحةة علةى الفةراش نةوس الليةل الةذي يكةدر خةارر اإلنسةان 5 .والحقد والخصةومة

يرتعةد مةن رويةا طلبةه كةالمنهزس مةن وجةه الحةرب  7 .ةطليلة كك شي  وبعد ذل  في األحكس كما في يةوس المراطبة
اذا حال كل ذي جسد من اإلنسان إلى البهيمة وللخراة من ذل   8 .وعند نجاته يهب ويتعجب من زوال خوفه

كل ذل  خل  لك ما   11 .الموت والدس والخصومة والسيف والنوا ب والجوع والسح  والسور 9 .سبعة مبعاف
 ".كل ما او من األر  ف لى األر  يعود وكل ما او من المياو ف لى البحر ين ني 11 .وألجلهس متى الروفان

أ ولكنن  تي )ننا أ  22أ و)يا تيننا )إننو  ليتننراب ن2متاتننب كي ننره ن= جهةةد عاةةيسهنن   تنن  رنن ار ح ات)ننا ك رننر فكييننا 
في مح تنل"حول )إترج أ  كل ه ا الر ار والمتاتب هن  س ب الخط ة "أ)ا اختطفف لي لة ة الموف "ولك  اك 

الإ و ة لي خال ناة". فيمنا فسن ف ط  إت)نا  نارف هن   ارالم لت)  ت)نا ف)كمنل و كنو  ل)نا الخنالص. ولكن  المرناه  
أ ولكن  كنا  هن ا تينن رانارا فين   12:3لي)ا  أ  ال رر في ألم. وكا   لك م)ن  "أخةنإف الخي  نة لي اطنل" نرو

 ال وره ل  تستمر. 
أ. 5. وهنن ا الخننوج ليميننوك والف نننرار نيةةوس اإلنقبةةةا والخننوج منن  المننوف=  بإنزعةةا  األفكةةار وروع القلةةةه)نناك 

أ هننو لين  منن  أفكننار  تينن فرارننل ولين  فنني أحالمننل. فينو  )ننام لينن الة 9أي المينوك ن= الكبةة  السةةمنجوني والتةةا 
"كمنا = كما في يوس المراطبةأل   إ   لك أفكار مزتاة وأحالم مزتاة  الراحة لكن ك نها ال ش  أخ  ف يا  إض 

 ال)ينار. أم أ)نل  نرم و رالنب فنن أحالمنل مرناه  ترت نل كأ)نل  راهنا فنن ةنور أخنرم.في ةور ال)يار" فني ترامنة 
ويتعجةب مةن زوال  كنو  كمن  )انا = يهةبكم   يرب م  وانل الحنرب. وت)ن ما  سنت   =  ويرتعد من رويا طلبه

أ أل  اك  إطي سالماة 3ن ة مبعافسبعال ي خافل في أحالمل. ه ا حال كل ا)سا  وخوج الخاطئ أر   خوفه
أ  إنض )وائننب األيمنة. والاسن  المننأخو  من  تنراب سنن إو  ليتنراب. والمنار النن ي ف نل  ت خننر 22ا  5ألوال  . وفني ن
 أ.22و إو  ليمار ن

 
ممةوال الاةالمين تجةف كالسةيل  13 .كل رشوة ومالمة تمحى واألمانة تبقى إلةى األبةد 12" -(:17-12اآليات )

 15 .يفرح الاالس عند بسر يديه لكةن المعتةدين يبةمحلون فةي االنقبةا  14 .عد الشديد عند المرروتدوي كالر 
الخبةر الةذي علةى  16 .معقاب المنافقين ال ي تون بفروع ك يرة وال األصول النجسة التي علةى الصةخر الصةلب

 ".دالنعمة كجنة بركات والرحمة تستمر إلى األب 17 .كل ما  وشر نهر يقل  طبل كل عشب
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 الررنوه وال ينم )كسنب  إنض المنال ولك)نل مكسنب  )تيني حن   )منوف فين  )أخن  مإ)نا = كل رشوة ومالمة تمحةى
مكافنأه األما)نة أ   نة.  نل أ  منا  ح نل تي نل ا )سنا   نال يم سن ختفي سنر إاة = مما األمانة تبقى إلى األبدر ئاة. 
 (.13) يدوي صوت الرعد وينتهيوكما  يجف السيلكما 

لكةن المعتةةدين ل تي نن أمنوال ال يننما غ نر تنالِم أ)ينا سنتت خر وتةنن ع مإينا أ   تنل=  لس عنةد بسةةر يديةهيفةرح الاةا
ل   سنتمروا و فرحنوا = ال ي تون بفروع ك يرة نأوال  األررارأ= معقاب المنافقين(. 14) يبمحلون في اإلنقبا 

فين   كنو  لينم فنروع وال يمنار  صةلبصةخر أي هنةالر الم)ناف    كنأ)يم زرتنوا تينن = األصول النجسةةأ ائيم. وال 
   ن   نل ) ناف الحيفنار = الخبةر الةذي علةى كةل مةا  وشةر نهةر حيوها  ل  إ روا لي الة و )تينوا و )تيني  كنرهم.

 إكن  األترنناب  يقتلة  طبةةل كةل عشةةبالن ي  حتناج لم نا  غز ننرها فإ)ن ما  انج ال)يننر  كنو  هن ا الحيفننار أول منا 
 مطار أل  ليا ا ور. أما األ رار فييم )إمة و ركاف ورحمة تستمر لأل  .التي  كف يا الم ا  السطح ة أو األ

النسةةل وابتنةةا   19 .حيةةاة العامةةل القنةةوع تحلةةو لكةةن الةةذي يجةد كنةةزا اةةو فةةو  كليهمةةا 18" -(:28-18اآليةات )
كةن الخمةر والغنةا  يسةران القلةب ل 21 .مدينة يخلدان االسس لكن المرمة التي ال عيةب فيهةا تحسةب فةو  كليهمةا

البها  والجمال  22 .المزمار والعود يريبان اللحن لكن اللسان العذب فو  كليهما 21 .حب الحكمة فو  كليهما
الصدي  والصاحب لهما لقا  وفا  لكن المرمة م  رجلهةا  23 .تشتهيهما عين  لكن خبر المزرعة فو  كليهما

الذاب والفبة ي بتان القدس  25 .و  كليهمااالخوة والعون لساعة البي  لكن نصرة الرحمة ف 24 .فو  كليهما
لةي  فةي  27 .الغنةى والقةوة يعةزان القلةب لكةن مخافةة الةرب فةو  كليهمةا 26 .لكن المشورة تفبل علةى كليهمةا

 ".مخافة الرب كجنة بركة وطد ملبست مجدا يفو  كل مجد28 .مخافة الرب افتقار وال يحتا  صاحبها إلى نصرة
لكن الذي في ترامة أخرم "ح اه المكتفي   اتل والإامل" وه   أ   أل  ما أتن  إ ها = حياة العامل القنوع تحلو
و ر ط ه   ار ة  السا  ة )كترج أ  الك)ز هو  ركة اك ا ا كا  راة اة تن  ا )سنا . . يجد كنزا  او فو  كليهما

ة ال الحة تسنإ  زواينا وتر ني ما  فرح ا )سا  أكير م  ال)سل وا  ت)ار م  )ة أ  تكو  لل زواة  الحة. فالزوا
فالغ)ار والخمنر  إط نا  سنروراة ولت ناة وا  ا . الخمر والغنا  إطي سروراة أكير م   حب الحكمةأوال ها حس)اة. هك ا 

. المزمةار والعةودلنل لحن  أامنل من   واللسةان العةذبتولفا  إو  الحز ا أما الحك م فحكمتل س ب سنرور  ائنم لنل. 
ننا الم)نننا ر  البهةةةا  والجمةةةالالم)نننا ر الام يننة=  والمزرتننة الخةننرار أامنننل منن  فينن   ال ترننن ع وال تإطنني ح ننناه أمم
منن  تمننل هنن   الرحمننة ال و  . ةنن  ةهنني تمننل رحمننة  )سننا  فنني = نصةةرة الرحمةةةالام يننة فتإطنني سننروراة ولت نناة. 

منا ا ا وان ا ليمنا فائن ها لك)ي الةذاب والفبةةوكل م   إ ش س طيب الم ا ل.  تميلا أما ا خوه  طيب م ا الة لما
التني تاإنل اك  مخافة الربفيي تي ي وتإوض ما ةاع. واألهم  المشورةال وم ل   وا ا غ اةا ول   ة إا. أما 

مخافةة الةرب كجنةة بركةة وطةد ا )سنا  المحن و ه.  نل  منةى وطةوة ستر و حف  ا )سا    وه ال )يائ ة أفةل من  
 )سا   ل ما اة لل.فيي ل سف ف ط حما ة ل . م لبست مجدا  يفو  كل مجد
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الرجةةل الةةذي  31 .يةةا بنةةي ال تعةةش عةةيش االسةةتعرا  فةةان المةةوت خيةةر مةةن التكفةةف 29" -(:32-29اآليةةات )
الرجل األريب المتة دب يةتحفا مةن  31 .يترصد ما دة الغريب عيشه ال يعد عيشا ونفسه تتنج  ب رعمة مريبة

 ".ريحلو االستعرا  في فس الوطر وفي جوفه تتقد النا 32 .ذل 
الرجل الذي ا ستإطار. = اإلستعرا  فالموت خيٌر من ذل  التكففه   ف يا رفض م  الحك م م  التسول= 

هي  توه أل  ال  تطفل ا)سا  تين مائ ه أح  ا ا ارتين األطإمة التي تي يا. هي  توه = يترصد ما دة الغريب
وهو كم  . عيشه ال يعد عيشا  ه كر مة= لة ط ال ط . و  ول الحك م لي ا ا )سا  أ  ه   الح اه ل سف ح ا

= الرجل األريبفيو  أكل م  مائ ه رخص ال  ر   ا وكأ)ل  غت ب م)ل. = نفسه تتنج  ب رعمة مريبة
= يحلو اإلستعرا  في فس الوطرو إ ش في تإفج يتحفا من ذل  "المي ج" في ترامة أخرم ال  فإل  لك= 

وفي جوفه تتقد ل وفي  اخيل كراه ة ر   ه لم   ستإطي م)ل   ول لم   ستإطي م)ل كيماف حيوه ل ست ر تطف
هو سةال  التكففة  . وا   لم  إطل ما  طي ل ت ير تيك ال) را  في ركل رتائم و تار تي ل  الرر. النار 
.ال)ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي واألربعون

 
على  2 .الموت ما اشد مرارة ذكر  على اإلنسان المتقلب في السكس فيما بين مموالهميها  1" -(:7-1اآليات )

ميهةا المةوت حسةن طبةاو   3 .الرجل الذي ال تتجاذبه الهموس الموفة  فةي كةل ممةر القةادر علةى التلةذذ بالرعةاس
ش طبةا  المةوت ال تخة 5 .الهرس الذي يتجاذبةه كةل اةس القةنر الفاطةد الصةبر 4 .لإلنسان المعوز البعيف القوة

ومةاذا تةةرف  ممةا اةو مربةةاة العلةي عشةةر  6 .اذكةر موا لة  ومواخةةر  اةذا اةو طبةةا  الةرب علةى كةةل ذي جسةد
 ".انه لي  في الجحيس حساب على العمر7 .سنين كانت مرباته مس م ة مس ملفا

حن م . وار   نر)ا ه   ت  الموف  ) ره الإي  ال ن  م. فكنا)وا  إرفنو  أ  ه)ناك أ   نة لكن  كنا)وا  إرفنو  أ)ينا الا
[ راحننة لينن)ف : فمننا تننا  ه)نناك 1[ راحننة لياسنن : فمننا تننا  ه)نناك ألننم لياسنن   2)إنرج أ   إنن  المننوف راحننة و) نناح  

[ راحنة روح نة: فنالروح ال ترتناح سنوم  اا)نب خال ينا ا وار   إن  المنوف منا 5الم )فس ة كاليم وال ي  والخنوج  أ
األح ننار و إرفننو   إةننيم  إ رننو  فنني فننرح وفنني ا)ت ننار  ننوم تننا  ه)نناك خط ننة تف ننييا تنن  اك. ه)نناك  اتمننع 

المانن  األ نن يا  ننوم )ينن   األاسننا  الممانن ه. ومننا اخت ننر  ال   سننو  ك ننول  الرسننول اإييننم  رننتيو  المننوف "لنني 
أ. ولكن  ل)) نر لين   ار ناف وهني  مفينوم الإين  15:2ارتيار أ  أ)طي  وأكو  مع المس ح  اك أفةل ا اة" نفي

أي الن ي  إن ش فني = الموت ما مشد مرارة ذكر  على اإلنسان المتقلب في السكس فيمةا بةين موالدو ميهاال   م. 
أ   روكتك  ا . ولك)ل   ول " أ11:  23كو2نسالم وغ)ي. وه ا  ح ح حتن ار ا ف ول  الرسول  سم ل ت و 

المسن ح  ف ائنل )نزع م)ينا  . والروكة ه)ا هن حمة الإ رب المميوره سما مم تنا . ولكن أ33:  23كو2نموف ..." 
حنن  أل لطإننا هنو منةلم . وحتنن ال  تإين     نة ا لك)نلمنوف الاسنن م  ف ني)ا تن  الح ناه األالسنم ا و ن لك منا تنا  ا

 رنإر  تفاهتينا و يتفنف ليسنمار. و إن  أ  كنا   تاإنل ا )سنا  التنن والتاناربالم  ي   ال ) ا  سمح اك   إض األ
إنن  أ   نن أ  تنن و  تإز نناف السننمار أي)ننار تاار ننل. وهكنن ا الراننل النن ي  ننال هننم فرحنناة  نناألرض تانن    فننرح  السننمار  

ال   األلو نار ف رنتيي المنوفا لن لك  سنمح اك ألو  ممةا المعةوز البةعيفأ. 1ن والمتلةذذ بالرعةاسالموف  في تميل 
ال  نول الحكن م أ  رنتيو  المنوف. ينم  9الم ف رنتيوا المنوف. والينرم والميمنوم وفالن  ال ن ر نواألغ) ار  ن إض األ

اةةذا اةةو طبةةا  الةةرب علةةى كةةل ذي منن   ننأتو   إنن ك. = ومواخةةر أي النن    سنن  وك  تخشةةى المةةوت مذكةةر موا لةة 
وال ي  خرن الموف ال  إرج الح   ةا ففي لح ة الموف ت) ما تغا ر الروح الاسن   نرم المالئكنة الن    = جسد

ازرأ و)حنن  ) ننيي ليإنن رار مننر م األم و) ننول "وت)نن   ننأتو  ل حميننوا النن)ف  الننن الفننر و  نَميَننل  أو ل ننة الغ)نني ولإنن
مفارلننة )فسنني منن  اسنن ي احةننري ت)نن ي"  نناله الغننروب. فينني لح ننة ل ننار مننع السننمائ    ومننع أح ائ)ننا النن    

هننل تننرفض مننا = ومةةاذا تةةرف  ممةةا اةةو مربةةاة العلةةيسنن  و)اا وأ نن   كننو  الي ننار؟ فنني الفننر و  مكننا  الراحننة. 
سوار ترف ترر سن)   أو مئنة أو = عشر سنين.. مس م ة مس ملفا  كم حكماة  الماة  رةن اك. ولطإاة فاك ال  ح

ألج أكيرا هل ت   أ  ه ا ف ل سإا ه لنك. أ ن اة فال)يا نة منوفا فن  م تناش لرا نة األلنج سن)ة ولك)نل مناف أخ نراة. 
سنن  أم ال يننم.. ول)تسننارل ومننا هننو المفننرح فنني هنن   الح نناه؟ أهننو المننرض الم)ترننر أم الحننز  أم ا ةننطيا  أم الح
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لمننا ا )خنناج المننوف؟ أل)ننل  . ولكنن السننمائن أ  )إنن ش فنني هنن ا الفننرح ؟ ا اا ننة هننن ط إننااألامننلولكنن  مننا هننو 
ل)ا   إي)ل ككل ما ه)الك  تر  ت  .. و المايول ف)تر ا  ما )إرفل. ولك   ول  الرسول   ول ل)ا أ  ه)اك ما لم 

ا والروح  إي  ل)ا. وما  إي)ل ل)ا س كو  كاف اة ان اة أل  ) نول  الروح أ ا اة في) يي ل)متيئ 5:1كو2الروح ال    ن
في)ناك ح ناه أ   نة  نال منوف  نال = إنه لي  فةي الجحةيس حسةاٌب علةى العمةرمع  ول  "لي ارتيار أ  أ)طين .." 

 أ.21ا  21:  1+ 9:12)يا ة ح ا ال اوع وال تطش وال حر وال  ر  وال ألم وال حز .. نرة
 

بنةو الخرةاة يهلة   9 .بنو الخراة بنو رج  وكذل  الذين يترددون إلى بيةوت المنةافقين 8" -(:16-8اآليات )
ويةل لكةس ميهةا  11 .األب المناف  يتشكى منه بنوو ألنهةس بسةببه يلحقهةس العةار 11 .ميرا هس ويكزس ذريتهس العار

عنةة ومتةةى مةةتس فاللعنةةة اةةي فةة نكس إذ ولةةدتس إنمةةا ولةةدتس لل 12 .الرجةال المنةةافقون النابةةذون لشةةريعة اإللةةه العلةي
 14 .كةةل مةةا اةةو مةةن األر  يةةذاب إلةةى األر  كةةذل  المنةةافقون يةةذابون مةةن اللعنةةة إلةةى الهةةك  13 .نصةةيبكس

لةيكن ااتمامة  باالسةس فانةه مدوس لة  مةن ملةف كنةز  15 .النا  ينوحون على مجساداس لكن اسس الخراة يمحى
 ".ا االسس الصالر فيدوس إلى األبدالحياة الصالحة مياس معدودات مم 16 .عايس من الذاب

فني ترامنة أخنرم "مم وتنو " فرنر ا )سنا    ن ب أهنل   تنل = بنةو الخرةاة بنةو رجة ه   تن  م ن ر األرنرار 
بنةةو و يح يننم  سنن ب  لننك الةننرر والإننار.  ننل سنن را األ )ننار منن  أ ننائيم األرننرار حننب الخط ننة و إيمو)يننا ف كو)ننوا 

أ 22ال  كنو  لينم  ركنة و ةن ع م نراييم. وفني ن= ة يهلة  ميةرا هسوبنو الخرةاأي  ا)إو را  كأ نائيم. رج  
لن   أ  اك خي ينم ل يإ)نواا ولكن  هنم = ولةدتس للعنةة. نبةذوا شةريعة اهلل)رم الس ب الح   ي ليفسا  أال وهنو أ)ينم 

ا   حنننر تيم اختننناروا ا )ف نننال تننن  اكا ومننن  ا)ف نننل تننن  اك تيح نننل اليإ)نننة. و  نننول الحكننن م أ)نننل كمنننا أ  األاسننن
إلةةى التنني كننا)وا ف يننا فنني األرض مةةن اللعنةةة المننأخو ه منن  التننراب تإننو  ليتننرابا فيننةالر تنن هب أرواحيننم لييننالك= 

ول   )وح ال)ا  تي يم لك  سر إاة ما  )ساهم ال)ا  لررورهما والإكن  فال   سن    ن كرهم ال)نا  ألا نال . الهك 
ف ن كر ال)نا  اسنمك  نالخ ر هن ا أفةنل من  ك)نوز اهنتم  نأ  تكنو  سن رتك  نالحة = ليكن إاتمام  باإلسةسل لك 

 ال هب التي ل  تأخ ها مإك ول  ت)فإك سوم أ ام لي ية مإ و ه تين األرض.
 

احفاوا الت ديب في السةكس ميهةا البنةون ممةا الحكمةة المكتومةة والكنةز المةدفون ف يةة  17" -(:28-17اآليات )
 21 .استحيوا مما مطول لكس19 .اإلنسان الذي يكتس حكمتهاإلنسان الذي يكتس حماطته خير من  18 .منفعة فيهما

اخجلةوا ممةاس األب  21 .فانه لي  بحسن الخجل من كل شةي  وال كةل ممةر ممةا يصةن  برشةد يعجةب كةل إنسةان
ومماس القابي واألميةر مةن الزلةة وممةاس المجمة  والشةعب  22 .واألس من الزنى ومماس الر ي  والمقتدر من الكذب

ومن مخالفة حة  اهلل وعهةدو  24 .مماس الشري  والصدي  من الالس ومماس بلد سكنا  من السرطةو  23 .من اإل س
ومةن السةكوت ممةاس الةذين يسةلمون علية   25 .ومن اتكا  المرف  على الخبز ومةن الخيانةة فةي األخةذ والعرةا 

ومةةن  27 .ومةةن معةةرا  وجهةة  عةةن نسةةيب  ومةةن سةةلب النصةةيب والعرةةا  26 .ومةةن الناةةر إلةةى المةةرمة البغةةي
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ومةن كةكس التعييةر ممةاس األصةدطا   28 .التفر  في امرمة ذات بعل ومن مةراودة جاريتهةا وعلةى سةريراا ال تقةف
فشا  ما طيل في السر  ".ومن االمتنان بعد العرا  ومن نقل الككس المسموع وال

ه   = السكس إحفاوا الت ديب فيأ ول ل  لك  طيب ا  اا  اف. 13-12 ور  ه)ا  إض الخطا ا المخاية ن
 توه لم  أتطا  اك حكمة أ   ستخ ميا ل ة ب ال)ا  ا تين أ   كو  ه ا  تواةع وو اتة ا حتن  ت  ل ال)ا  

كالمل ف ح ا الكل فن سالم . وخال ة لولل ليحكمار ...التكتم حكمتك وتيمكا فأي م)فإة لي)ا  لو كتمف 
ال)ا      أ)ل ح )ما  كتم مإيومة   ل هو وح    .  إضفن أ  تكتم حكمتك أي م)فإة لكحكمتك وتيمكا  ل 

المتم زا ه ا ال  إرج أ  اك أتطا  المإيومة ل إط يا لي)ا ا وا  ا فإل فس إط ل أكير "فالُمرِوي هو أ ةاة ُ روم" 
أ فإتال  الحمالة ف ل متاتب ليام ع. ول ل أ   ور  لائمة 23أ ا  األحرم  ا خفار هو الحمالة ن13:22نأم

أ   ول ال تخايوا 12في ك  لكم ح ار م  فإل ه   الخطا ا. وفي ن= إستحيوا مما مطولالمخاية   ول  الخطا ا
م  كل رئا فا )سا  الخاول  ال  اٍع وم  كل ت رج ال مإ)ن لل. وال تت ور أ  كل ت رج تإميلا حتن 

 حز)وا تي ك وتف    أ ا ا تيم األب واألم  أ)ك تز)ن12أي  حكمة س إاب كل ال)ا . وفي ن برشدلو كا  
حتر  م  أ  تخطئ أمام لاةي أو أم ر   ركتيم. والك ب أمام الرئ    اإيل  حت رك وال  إو   ي  ف ك وا 
فس حكم تي ك. والخطأ أمام المامع والرإب س كو  م تاه لتسي م)ا لي ةاه ف حكم تي )اا ا  ه)اك ريو . 

خش من ا وهل تسر   ي ك ال ي تإ ش م  خ راتل. والرر ك وال     هةالر  ي و  ف ك فيل تخو  ه   الي ة وال
كا)وا  أكيو  وهم متكئو  تين الموائ . وكيمة خ ز = مخالفة ح  اهلل وعهدو. ومن إتكا  المرف  على الخبز

اارف مائ ه في تراماف أخرم. والمإ)ن فيتخال م  أ  تخو  م  أكيف مإل خ زاةا كما فإل  يو ا "أ ةاة رال 
أ و كمل التح  ر م  الخ ا)ة في األخ  والإطار 5:92 ل آكل خ زي رفع تييَّ ت  ل" نمزسالمتي ال ي وي ف 

من أ. وم  المخال أ  )سكف وال )ر  تين م   سيم تي )ا حتن لو كا  ه)اك خ ام و )ف  المفيوم 19ن
التفر  ك وتي )ا أ  )يرب م  المرأه ال غي فإطالة ال) ر ف يا ست و  ليس وط. وك ل. إعرا  وجه  عن نسيب 

ال تارح أح اة أمام ال)ا . = وتجنب التعيير مماس األصدطا ف ي ا  سيب الواح  ح  ارخر. = في امرمة ذات بعل
ال تفرح  ل اهرب م  كيماف ا مت)ا  ا ا أتط ف ر ئاة ألح  أو ل مف لل خ مة. = ومن اإلمتنان بعد العرا 

ا  س ب لك خاالة ر   اة ا ا ُتِرج ما تميتل. و س ب وحا ر م  افرار األسرار و) ل الكالم ال ي تسمإل في 
.متاتب كي ره لوخر  
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اني واألربعون

 
حين ذ يكون خجلة  فةي محلةه وتنةال حاةوة ممةاس كةل إنسةان ممةا اةذو فةك تخجةل فيهةا وال  1" -(:8-1اآليات )

ودعةةوم صةةاحب  مةة  3 .شةةريعة العلةةي والمي ةةا  والقبةةا  بحيةةث ال يبةةرا المنةةاف  2 .ا فيهةةاتحةةاب الوجةةوو لتخرةة
واالعتدال في البي   5 .وعدل الميزان والمعيار والمكسب ك ر مس طل 4 .المتغربين واطتساس الميراث بين األصدطا 

الختس على المةرمة الشةريرة و  6 .بين المشترين والمبالغة في ت ديب البنين وبرب العبد الشرير حتى تدمي جنبه
وحيث تكون األيدي الك يرة اطفل ومتى طسمت فبالعدد والوزن والعرا  واألخةذ كةل شةي  لةيكن فةي  7 .ملي  بها

وال تخجل فةي ت ديةب الجااةل واألحمة  والهةرس المتحةاكس إلةى الشةبان حين ةذ تكةون مت دبةا فةي الحقيقةة  8 .دفتر
 ".وممدوحا مماس كل حي

تي  اب أ   ااهر  يا ا )سا  وال  خانلا هن   تكن  منا مةنن فني ا  نحاح السنا   الن ي ه   ت  األمور ال
أمنا منا  نأتي فنال تخانل م)نل . حين ذ يكون خجل  فةي محلةهتح ا ت  األمور المخاية ال ي ا ا امت)إف ت)يا= 

اك ومنن  كننالم  شةةريعة العلةةيفمنن   خاننل فنني الحنن   خطننئ. فننال تخاننل منن  = وال تحةةاِب الوجةةوو فتخرةة  فيهةةا
ا ا ترفف أ  رخ اة رر راة أو وي) اة أو أ اة كنا ا وهنو = والقبا  بحيث ال يبرم المناف الإي  مع اك. = والمي ا 

= ودعةوم صةاحب  مة  المتغةربينم يوم أمام ال ةارا فال ت ل هو  ستح  لررور ا  ل اري   نالح  الن ي   نرأ . 
غر نة  حتناج ا )سنا   ناألكير لمن   رني  لح نل. وال تخانل اارف المتغر    في ترامة أخرم "رف   السنفر" ففني ال

المسنرفة فنال تتنرك  والخةتس علةى المةرمة الشةريرةم  تأ  ب ال )   وةرب الإ   الرر ر لئال في تمنر    سنئ ال نك. 
ليا حر ة الت رجا  أو اليرياره فإم)إيا م  الخروج. وا  ا وا ف أ  ي كي ره فال تخال م  أ  تغي  تين األر ار 

ال ي  )سن ر  تل و ت)ازع مع رن اب فني أرن ار تافينة ال تي ن   سن)لا  نل  الِهرس يم )ة التي ت) ك. وال تخال م ال
 تي ك ا  ت) يل.

 
البنةت سةهاد خفةي ألبيهةا واةس يسةلبه النةوس مخافةة مةن العنةو  إذا شةبت والصةلف إذا  9" -(:11-9اآليات )
 11 .يها وفي الزوا  من التعدي علةى رجلهةا مو العقةسوفي عذرتها من التدن  والعلو  في بيت مب 11 .تزوجت

وااب على مراطبةة البنةت القليلةة الحيةا  لة ك تجعلة  شةماتة ألعةدا   وحةدي ا فةي المدينةة ومذمةة لةدم الشةعب 
 ".فتخزي  في المأل الك ير

هتمننام كي ننر. ال )نناف  حننتا  لمرال ننة كي ننرها فال )ننف ا ا ا)حرفننف ت نن ر تنناراة لإائيتيننا. لنن لك تحتنناج لتأ  ننب كي  ننر وا 
وهن   = مو الصةلف إذا تزوجةتلنئال تتنأخر فني النزواجا  سةهاد خفةي نار وتن م )نوم= وال )اف  سن    لين  كي نر لأل

نا لنو  مترامة في تراماف أخرم "م  ال)فور م)يا ا ا تزواف" وفي ه   الحالة سن إ  ها زواينا النن   نف أ  ينا. أمم
وهني مازالنف  التةدن  فنرط ف نل. وه)ناك خنوج أ  تسنيك مسنيكاة رنائ)اة= ر اها أ وها حس)اة  تت رها زوايا ك)زاة ال 

أي تإين  فني ال  نف وال تغنا ر   العلو  في بيت مبيهات رار و التالي ال  تزوايا أح  ا  ارتيرف سمإتيا الس ئة= 
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ألب لتتننزوج. واألب أ ةنناة  خنناج أ  تتإنن م تيننن زوايننا وتي )ننل أو تكننو  ت  مننة ف إ نن ها زوايننا أل  يننا. خننوج ا
وسننيا   ه)ننا رااننع لخوفننل منن  أ  ت)تينني ح اتننل و تننرك ا )تننل  و  راننل  إولينناا وال  طمننئ  االم  ننزواج ا )تننل فت)ت ننل 

 لحما ة رال آخرا و كو  ليا أ )ار  رتو)يا في ك رها.
 

فانةه مةن ال يةاب يتولةد السةو   13 .ال تتفر  في جمال محد وال تجل  بةين النسةا  12" -(:14-12اآليات )
 ".رجل يسي  خير من امرمة تحسن  س تجلب الخزي والفبيحة 14 .مرمة الخبثومن ال

الحك م ه)ا  ر   أ    إ  كل ا)سا  ت  م)ا ع الرر. فنالتفر  فني امنال ال)سنار والاينو  وسنطي  سن ي ر رنيوتل 
رأه لطإنناة لنن   كننل امنن= مةةن المةةرمة الخبةةثو تسنن ب فنني سنن وطل. فكمننا أ  السننو   تولنن  فنني الي نناب نالإتننةأ هكنن ا 

خ  يةا ولك  الريوه ستتول  حتماة م  مإارره ال)سار الكي ره والريوه الر  ة هي الخ ا وهني السنو . ينم   نول ا  
وغ ر ال  يوماسي في كالمل هو خ ٌر م  امرأه )اتمة في كالميا يم تا ب رانل  نرظ  يس الرال الااج= ال ي 

 . س تجلب الخزي مةإو تتكيم  )= إمرمة تحسنليخط ة= 
 

عةين الشةم   16 .مني اذكر معمال الرب واخبر بما رميت من فةي مطةوال الةرب معمالةه 15" -(:26-15ات )اآلي
ملس ينر  الرب القديسين بجمي  عجا به التةي م بتهةا  17 .المنيرة تبصر كل شي  وعمل الرب مملو  من مجدو

علس الرب كل علةس  19 .ل داا انه بحث الغمر والقلب وفرن لك 18 .الرب القدير لكي ي بت كل الخل  في مجدو
ال يفوته فكر وال يخفى عليةه  21 .وارل  على عكمة الدار مخبرا بالمابي والمستقبل وكاشفا عن آ ار الخفايا

ولةس يةنقم وال يحتةا  إلةى  22 .وطد زين عاا س حكمته واو الدا س منذ الدار والى الدار ولس يزد شي ا21 .ككس
كةل اةذو تحيةا وتبقةى إلةى األبةد لكةل فا ةدة  24 .والذي يرم منها م ةل شةرارة ما مشهى جمي  معماله 23 .مشورة

بةل الواحةد يويةد مزايةا اآلخةر  26 .كل شي  ا نان واحد بازا  اآلخر ولس يصن  شي ا ناطصةا 25 .وجميعها تريعه
 ".فمن الذي يشب  من النار إلى مجدو

إني مذكر معمال التس حة في ا  حاح ال ا م. ه   ار اف تأمل وتما    سم اك تين خي  تل وتستمر ه   
 ألوال الرب كا)ف الخي  ة "لال اك ل ك  )ور = إن في مطوال الرب معمالهسأ كر لكم ار  أتمال الرب. = الرب

أ. م  ت ائم تمل اك 5-2:2أ. وألوال اك تر ر لكيمة اك ال ي  ل كا  كل رئ ن و5:2فكا  )ور" نتك
مملوٌ  من أي ت) ر الإالم كيل وكل أح . تمل الرب ه ا في خي  تل = تبصر كل ش  الشم  المنيرة التي

أ ال   س   األم)ار تأميوا في تمل اك و)ط وا  إ مة خي تل وت مة 21  ير ف ل ما   وت متل. وفي ن= مجدو
 إرج أتما  أ. اك في حكمتل 1-2:25وه ا ما تميل  او  نمز. لكي ي بت كل الخل  في مجدوما   وتاائ ل 

لك  = َعِلَس الرب كل ِعْلسٍ أ. 15:1أ فيو فاحص ال يوب والكين نرة23ال حر وال يب و  رك كل  هار ال رر ن
رل  على عكمة الدارا )سا  ا ا َتِيَم ر ئاة فيو  إرج ازراة م  ازر.  في ترامة أخرم ") ر  تين = وال

 مخبرا  بالمابي والمستقبلة مرسومة واةحة= تالماف األزم)ة" هو  رم الماةي والحاةر والمست  ل كيوح
كل خي  تل وةع = زيَّن عاا س حكمتهل لك ت ول الك) سة ت  اك أ)ل الالزم)ن أي فو  الزم  وال  ح   زم . 
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لى الدارنم)  األزلأ  او الدا س منذ الدارف يا امال.  = ولس ي َزد شي ا  نالن األ  أ أي سرم يا أزلي أ  ي  وال
هو يا ف ال  تغ ر ل لك تسم ل الك) سة "غ ر المتغ ر = ولس ينقمتي ل رئ وال  ) ص م)ل رئ= اك ال  ز   

كل ه ا = ما مشهى جمي  معماله والذي ي رم منها م ل شرارة غ ر المستح ل" أي ال ي ال  تحول الن رئ آخر.
اف     تال  ما  اك. وكل ال ي )را  ما هو االم رراره  س طة ةئ ية خاراة م  )ار و)ور ال )فيميما لك)يم ك

هو = وجميعها تريعه. لتف   ا )سا  ا ا )سا أي ما   ن = وسيبقى إلى األبدما خي ل اك فيو لفائ ه ا )سا  
فالمر ض  إي  كمال خي ة اك في = كل ش  إ نان واحد ب زا  اآلخر.. بل الواحد يويد مزايا اآلخرةا ط الكل. 

وفائ ه أازار كي ره في الاسم  إ ما رأ )ا مساوظ )  يا في المرةي. وه ا م تاه  السي ما   ف)ح  ترف)ا م زه
ليسي م أ   ركر اك تين  حتلا والمر ض ل   كترج أ)ل ف    حتل  س ب خط تل ل لك سمح اك لل  ي   

ما هو )الص  حتن= لس يصن  شي ا  ناطصا  التار ةا ف ستف   م)يا. و رم السي م أالم المر ض ف تحاري الخط ة. 
فس  ير س  اة لي ا ال) ص. ف  ر زكا اإيل  إرج المس حا واألتمن المولو  هك ا كا  تما  س  اة في خالص 

نل لك  حس  أ  )سم ل  أ. ر ما لال ال)ا  ت  ه ا ال) ص "ت ب َخي ي" لك)ل  حكمة سمح اك  ل5)فسل ن و
كيما )تأمل في خي  تل )كترج = من النار إلى مجدوفمن الذي يشب  .  ركة خي  ة فاك ال  خي  ر ئا  ل ت بأ

.الإاب م  ما  
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث واألربعون

 
الشةم  عنةد خروجهةا تبشةر  2 .الجلد الراار فخر العةك  ومناةر السةما  مةرمم مجةدو 1" -(:37-1اآليات )

عنةد ااجرتهةا تيةب  البقعةة فمةن يقةوس ممةاس حراةا الشةم  كنةافف فةي  3 .لةيبمرآاا اةي آلةة عجيبةة صةن  الع
 5 .تحر  الجبال  ك ة مبعاف وتبعث مبخرة نارية وتلمة  ب شةعة تجهةر العيةون 4 .األتون لما يصن  في النار

والقمةر بجميةة  محوالةه الموطتةة اةةو نبةا األزمنةة وعكمةةة  6 .عاةيس الةرب صةانعها الةةذي بة مرو تسةرع فةةي سةيراا
باسةمه سةمي الشةهر وفةي تغيةرو يةزداد زيةادة  8 .من القمةر عكمةة العيةد اةو نيةر يةنقم عنةد التمةاس 7 .الدار
انا  بها  السما  ومجد النجوس وعالس مت ل   11 .من في العك  محلة عسكر تتألأل في جلد السما  9 .عجيبة

اناةر إلةى  12 .اا فةي محارسةها فتةورعنةد كةكس القةدو  تقةوس ألجةرا  محكامةه وال ي خةذ 11 .والرب في األعالي
 .تنرة  السةما  منرقةة مجةد ويةد العلةي تمةدانها 13 .طو  الغماس وبار  صانعها من رونقهةا فةي مايةة الجمةال

بعامتةه  16 .وبه انفتحةت الكنةوز ورةارت الغيةوس كةذوات األجنحةة 15 .ب مرو عجل ال ل  ورش  برو  طبا ه14
عنةةد صةةوت رعةةدو  18 .حااتةةه تتزلةةزل الجبةةال وب رادتةةه تهةةب الجنةةوببل 17 .شةةدد الغيةةوس فانقبةةت حجةةارة البةةرد

يذري ال ل  كما يتراير ذوات األجنحة وانحدارو كنزول  19 .تتمخ  األر  عند عاصفة الشمال وزوبعة الرير
ويسةكب الصةقي  كةالملر علةى األر   21 .تعجب العين من حسةن بيابةه وينةذال القلةب مةن مرةرو 21 .الجراد

ذا جمد صار  تهب رير الشمال الباردة فيجمد الما  يستقر الجليد على كل مجتم  الميةاو  22 .ك رراف األوتادوال
يسرع الغماس فيشفي كل شةي   24 .ت كل الجبال وتحر  الصحرا  وتتلف الخبر كالنار 23 .ويلب  المياو درعا

الةذين يركبةون البحةةر  26 .بككمةه رة من الغمةر وانبةت فيةه الجزا ةر 25 .والنةدم الناشة  مةن الحةر يعيةد البهجةة
 .انا  المصنوعات العجيبة الغريبة منواع الحيوانات خك ة  الحيتةان 27 .يحد ون بهوله نسم  ب ذاننا فنتعجب

 .منا نك ر الككس وال نستقصي ومايةة مةا يقةال انةه اةو الكةل 29 .به ينتهي إلى النجاح وبكلمته يقوس الجمي  28
 .مراوب الرب وعايس جةدا وطدرتةه عجيبةة 31 .ايس فو  جمي  مصنوعاتهماذا نستري  من تمجيدو واو الع 31
بةاركوا الةرب وارفعةوو مةا طةدرتس فانةه اعاةس مةن كةل  33 .ارفعوا الرب فةي تمجيةدو مةا اسةترعتس فةك يةزال ارفة  32

وانا   36 .من رآو فيخبر ومن يكبرو كما او 35 .بالغوا في رفعه طدر راطتكس ال تكلوا ف نكس لن تدركوو 34 .مدح
من الةرب صةن  كةل شةي  واتةى األتقيةا   37 .خفايا ك يرة اعاس من اذو فان الذي رميناو من معماله اةو القليةل

 "  .الحكمة
ه)ناك اين  فني = الجلةد الرةاارأ 2استمراراة ل  حاح السنا    سنتمر الحكن م فني تسن حة اك تينن خي  تنل. وفني ن

أ. وهننو 23:2وم ننا  ال حننار واأل)يننار. وه)نناك اينن  فنني نتننك أ وهنن ا هننو اليننوار النن ي  ف ننل  نن   السننحاب1:2نتننك
مترامة " يار الإالر" أي أ  = فخر العك السمار الإي ا التي تس ر ف يا الكواكب. ولولل طاهر مترامة " افي". 

أ 1في ه   الخي  ة الام ية )ن رك و)نرم مان  اك. فني ن= مرمي المجدالكواكب في السمار ليا م) ر  يي ام ل. 
ت ن   = تيةب  البقعةةمن  ها نر أي رن ه حنراره الرنم  = عنةد ااجرتهةاأ 5ن وفني . الرم     ا ة ررو     
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أ )نرم ال منر  تغ نر رنكيلا لك)نل  حن   موات ن  األزم)نة 1أ. وفني ن2:25رنار ال نل  او  فني نمنزأاألرض. وه ا ما 
 ننوم الرا ننع ترننر أي ت)نن  اكتمننال أ الإ نن  هننو ت نن  الف ننح النن ي  إ  و)ننل 1فننال يو   ت إننو  الت ننو م ال مننري. وفنني ن

فالرنير رنير لمنريا ومنع = ب سةمه سةماى الشةهرأ 3ال مر يم  إ  تمامل ن  وم الإ   أ    أ فن ال)  نا . وفني ن
أ تنن  ال)اننوم 22ا5  ا ننة الرننير   ننول ال يننو  أ)ننل ال مننر الا  نن ا فننال مر  ولنن  ا  نن اة و ننل   نن أو  الرننير. وفنني ن

كا)و  في ) امياا واك رب الا)و  ةنا ط الكنل  حكنم كنل الخي  نة كةنا ط  وهي ال)اوم =محلة عسكرو سم يا 
فني ت)ف ن   نأ. فنال  تنوا)22ن أو تنوا ٍ تقةوس إلجةرا  محكامةه بةك فتةور  ة ط ا)و  . وهي تأتمر  أوامر ال  و = 

تنرةةة  أ  نننتكيم تننن  لنننو  لنننزح و سنننم ل لنننو  الغمنننام فينننو   ينننر منننع المطنننر 21أوامنننر اك سنننوم ال رنننر. وفننني ن
أ. وهو 25  ا الإيي فر ف ه ا ال و  ن= ويدا العلي تمدانها  ائره ما . = منرقة مجدتح ط السمار. = لسما ا

أ. 29ال ي  س ط الييوجا ول ل المطر )نرم ال نرو  واك  سنتإمييا ل ةنرب من  أرا ا لن لك أسنماها  نرو  لةنائل ن
ال)نا ..أ. وتط نر السنحب كمنا لنو كنا  لينا  السمار ن     سن وط األمطنار ف ) نف النزرع و رنرب يفتر كنوزواك 

 (.19) حجارة البردأ. وم)ل تأتي 23أا)حة ن
أ      ر ح 21ن وب رادته تهب الجنوب. تتزلزل الجبالت) ما  راها اك أو  يح يا أو  ) ر ال يا = بلحااته

 وفي . السمار  أ  تكيم ت  )زول اليي  م25أ ل)) ر ما تإميل الزوا ع م   مار. وفي ن23الا)وب. وفي ن
أ ل   س ل يم ت)خفض SNOWأ  تكيم ت   وره ال )إرفيا في م را ف إ  أ   )زل اليي  م  السمار ن12ن

وت) ما   ر  الاو ت) ما . صار ك رراف األوتادأ= ICE راة الحراره يا) ة ف تحول ه ا المار الن يي  م  ب ن
أ 15أ. وفي ن11ن تلب  درعا  ف تتام  كما لو كا)ف  ام  المارا وحتن أسطح ال ح را تهب رير الشمال الباردة

ت كل الجبال وتحر  الصحرا  وتتلف الخبر )رم  وره أخرم لي   الييوجا فيي ت مر كل رئ أخةر= 
أي كل ما هو أخةر في الح ول أو حتن في الا ال وال حرار. و أتي الغمام وال) م واألمطار ف ) ي = كالنار
أ= طأم  أي أتطن طمأ) )ة في ال يب. والمإ)ن أ  اك 13ن مه ر من الغمربككأ. 19ن فيعيد البهجةالاو 

به ينتهي أ 13أتطن طمأ) )ة لي)ا  وسط ال حر ا   ا وا ازراةا أي اإل في الغمر ما  طمئ  ال)ا . وفي ن
  )ت م كل رئ  حسب= بكلمته يقوس الجمي  و)وا . و إخت ار )تحركا )ح ا و الرب ))اح  فةل = إلى النجاح

أ طيب الحك م أ  )س ح اك تين أتمالل التي أ رك)اها وهي ال ي ل 51-15ارا تل فيو خال  وم  ر الكل. وفي ن
.والتي لم ) ركيا. وميما لي)ا وميما س ح)ا ل  )إطي اك ح ل
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  واألربعون

 
فةةيهس منشةا الةرب مجةةدا ك يةرا ومبةةدم  2 .مةدح الرجةةال النجبةا  آبا نةا الةةذين ولةدنا مةنهسلن1" -(:27-1اآليةات )

وطةةةد كةةةانوا ذوي سةةةلران فةةةي ممةةةالكهس رجةةةال اسةةةس وبةةةا  مةةةوتمرين بفرنةةةتهس نةةةارقين 3 .عامتةةةه منةةةذ الةةةدار
الحةان  طد بمنوا ت ديبهس مطوال الحكمةة وبح ةوا فةي 5 .م مة الشعب بمشوراتهس وبفهس كتب ممتهس 4 .بالنبو ات

مول ة  كلهةس نةالوا مجةدا فةي  7 .رجال منةى واطتةدار فةاعلي سةكمة فةي بيةوتهس 6 .الغنا  وانشدوا طصا د الكتاب
ومنهس من ال ذكر لهس وطد الكةوا  9 .فمنهس من خلفوا اسما يخبر بمدا حهس 8 .مجيالهس وكانت ميامهس مياس فخر

 .مما مول ة  فهةس رجةال رحمةة وبةراس ال ينسةى 11 .بعداس ك نهس لس يكونوا طر وولدوا ك نهس لس يولدوا اس وبنواس
إلةى  13 .ت بةت ذريةتهس وبنةواس ألجلهةس 12 .الميراث الصالر يدوس م  ذريتهس ومعقابهس يبقون على المواعيد 11

الشةعوب  15 .مجسةامهس دفنةت بالسةكس ومسةماواس تحيةا مةدم األجيةال 14 .األبد تدوس ذريةتهس وال يمحةى مجةداس
نوح  17 .اخنوخ مربى الرب فنقل وسينادي األجيال إلى التوبة 16 .هس والجماعة تخبر بمدحتهسيحد ون بحكمت

 .فلةذل  مبقيةت بقيةة علةى األر  حةين كةان الروفةان 18 .وجد برا كامك وبه كانت المصالحة في زمان الغبةب
مةس ك يةرة ولةس يوجةد إبةراايس كةان مبةا عايمةا أل 21 .ومطيمت معه عهةود لكةي ال يهلة  بالروفةان كةل ذي جسةد19

 .وجعةل العهةد فةي جسةدو وعنةد االمتحةان وجةد ممينةا 21 .نايرو في المجد وطد حفا شريعة العلي فعاادو عهدا
ويعلةةي ذريتةةه كنجةةوس  23 .فلةةذل  حلةةف لةةه من األمةةس سةةيباركون فةةي نسةةله وانةةه يك ةةر نسةةله كتةةراب األر  22

 25 .وكذل  جعل في اسح  ألجل إبراايس مبيةه 24 .ويور هس من البحر إلى البحر ومن النهر إلى مطصى األر 
 ةرو ببركاتةه وور ةه الميةراث ميةز حاواةه وطسةمها آ 26 .بركة جمي  النا  والعهد  س اطرامةا علةى را  يعقةوب

 ".ومطاس منه رجل رحمة طد نال حاوة مماس كل بشر 27 .على األسبار اال ني عشر
 

تي  يرف في خي  تل في الط  إة. وا  ا كا)ف الط  إة ت  مة في ا  حاح السا   طيب أ  )س ح اك لإ متل ال
هك اا فكم وكم  كو  خال يا. وه)ا   ول ل   رأ )ا ت ر التار ب أ)اٌ  ت مارا فم  تمل هةالر؟ اك الا  ر  أ  

م  )س حل. ولطإاة فا )سا  أروع  إ يل وحكمتل م  الط  إة واك  )ع ه ا و اك. و   أ   كر ار ار ال   سو  
أول أخ)وخ وحتن سمإا  رئ   الكي)ة المإا ر     س راخ. وهو كا   ما هم  م)ط ا ا  استح  هةالر ار ار 
أ  )ما هم تين ت متيم ف)ح  )ما  اك ال ي  )إيم. اك أتطن ليةالر الإ مار مواهب متإ  ها فكا  م)يم 

و ار في الحروبأ. وكا  م)يم أ)  ار نأل رجال ب  وكا  م)يم  ذو إسسأ وم  هم م  كا  5م  لل سيطا  ن
سماة ليم  ري  ا إرفو  المست  ل. وم)يم حكمار وم)يم موس      أ)ر وا ل ائ  ولح)وها ورتل ال)ا   يا. وتركوا 

 إ متيما وتح ا أسمارهم م م األا ال. والإك  في)اك م  ماف اسميم مإيم ألتماليم الر  ئة. وه ا راه  أ  
غتروا وساروا ورار ريواف أاسا هم. وفي نا وا مع )إمة اك األ ار ال   س   تااو  أ 21أما ارخر   فيم تك روا وا 

ختطافل ليسمار هم ت ة لكل = مخنوخ سينادي األجيال إلى التوبة األا الا ت)ا ي ح اتل ورةن اك تي ل وا 
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ِجَد برا  كامك  أ 21ن وفي. الام ع ليتو ة  أي  واسطتل = ة في زمان الغببوبه كانت المصالحأي  اراة. = نوح و 
ول ر  سمح اك أ  توا  ح اه مره أخرم و ستمر ا )سا  وال  ييك هالكاة )يائ اةا   )ما هيك األررارا واارف كيمة 

أ كا  الإي  في اس  ا راه م 12ن وفي. رتية أو    ة في ترامة أخرم " ار فس ية" أي  المصالحة به كانت
كذل  أ 19س أتي المس ح م  )سيل ل  ارك كل األمم. وفي ن= يباركون في نسلهاألمس سأ 11ن وفي.  الختا  

. إلبراايس مبيهمح ة اك  ألجلك لك اإل اك اسح   ركة لألمم أي  أتي م  )سيل المس ح = جعل في إسح 
ستمرف ه   ال ركة في   لسم أرض الم إا  تين أوال   إ وب.= ميز حاواه وطسمها على األسبار. يعقوبوا 

أتن م  )سل  إ وب موسن الإ  م ال ي كا  مخي اة لرإب اسرائ ل م  ت و  ة = ومطاس منه رجل رحمة
.وموسن هو موةوع ا  حاح ال ا م= رجل رحمةفرتو = 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  واألربعون

 
فاتاو مجدا كمجةد القديسةين وجعلةه  2 . والنا  مبار  الذكرموسى كان محبوبا عند اهلل 1" -(:31-1اآليات )

طدسةةه  4 .ومجةةدو ممةةاس الملةةو  موصةةاو بشةةعبه واراو مجةةدو 3 .عايمةةا مراوبةةا عنةةد األعةةدا  بككمةةه مزال اآليةةات
معرةةاو الوصةةايا  6 .اسةةمعه صةةوته وادخلةةه فةةي الغمةةاس 5 .ب يمانةةه ووداعتةةه واصةةرفاو مةةن بةةين جميةة  البشةةر

سرا يل محكامهمواجهة شريعة ال معلى ارون القدي  نايرو مخاو من سبر  7 .حياة والعلس ليعلس يعقوب العهد وال
ونرقه حلة مجةد البسةه كمةال الفخةر  9 .جعل له عهد الدار ومعراو كهنوت الشعب مسعدو في البها  8 .الوي

ب مة  جكجةل ك يةرة مةن السراويل وال وب السابغ واألفةود وجعةل حولةه الرمانةات مةن ذاة 11 .وميدو ب دوات العزة
ومعرةاو الحلةة المقدسةة مةن  12 .ليرن صوتها عند خروو ليسم  الصليل في الهيكل ذكرا لبنةي شةعبه11 .حوله

نسةيجها مةن طرمةز  13 .ذاب وسمنجوني ومرجوان صنعة نسةا  حةاذ  صةدرة القبةا  التةي فيهةا النةور والحة 
رصةةعة فةةي الةةذاب صةةنعة نقةةاش الجةةوار مشةةزور صةةنعة عامةةل حةةاذ  وعليهةةا حجةةارة كريمةةة كةةنقش الخةةاتس م

وكان على العمامة إكليل من ذاب منقوش عليه عنوان القداسة  14 .منقوش عليها مسما  مسبار إسرا يل ذكرا
كل اذو كانت في ماية الجمةال ولةس يكةن لهةا م يةل  15 .وكان زينة كرامة صنعة براعة تعشقها العيون لحسنها

ذبا حةه تحةر  بالنةار كةل يةوس  17 .من عشيرته بنوو ومعقابه في كةل عهةدلس يلبسها إال من او  16 .في الدار
فصةار ذلة  عهةدا مبةديا  لةه ولذريتةه مةا  19 .كر  موسى يديه ومسةحه بالةدان المقةد  18 .مرتين بك انقراع

اصةرفاو مةن بةين جمية  األحيةا  ليقةرب  21 .دامت السما  ليخدس للرب ويمار  الكهنوت ويبار  شعبه باسةمه
مطامةةه علةةى وصةةاياو ومعرةةاو سةةلرانا علةةى  21 .ة للةةرب البخةةور والرا حةةة الريبةةة ذكةةرا وتكفيةةرا عةةن شةةعبهالتقدمةة

اجتمة  عليةه الغربةا  وحسةدوو فةي البريةة  22 .عهةود األحكةاس لةيعلس يعقةوب الشةهادات وينيةر إسةرا يل بشةريعته
مجةرم  24 .داس بحةدة مبةبهناةر الةرب فلةس يةر  ف بةا 23 .رجال داتان وابيراس وجماعة طةورح بالحةدة والغبةب

وايةا  26 .وزاد اةرون مجةدا ومعرةاو ميرا ةا جعةل لهةس بةواكير  مةار األر  25 .بهس عجا ب ومفنااس بنةار لهيبةه
إال انةه لةس يةرث فةي 27 .لهس طبل ميراس شبعهس من الخبز فهس ي كلون من ذبا ر الرب التي معرااا لةه ولذريتةه

وفنحةا  ابةن العةازار اةو ال الةث فةي  28 .نه او نصيبه وميرا ةهار  الشعب ولس يكن له نصيب فيما بينهس أل 
 31 .وألنه طاس عند ارتداد الشعب بصكح نشار نفسه وكفر عن إسرا يل 29 .المجد لجل ميرته في مخافة الرب

لذل  معرةاو الةرب عهةد سةكمه لكةي يكةون ممةاس شةعبه فةي األطةدا  وتبقةى لةه ولنسةله عامةة الكهنةوت مةدم 
ااةةد داود بةةن يسةةى مةةن سةةبر يهةةوذا علةةى ميةةراث الملةة  مةةن ابةةن إلةةى ابةةن فةةي ذريتةةه كةةالميراث وع 31 .الةةداور

لهةةرون ونسةةله لةةيعركس الحكمةةة فةةي طلةةوبكس لكةةي تحكمةةوا بالعةةدل فةةي شةةعبه فةةك تةةزول خيةةراتهس ومجةةداس مةةدم 
 ".مجيالهس

ل المسنن ح هنن   تنن  موسننن مخيننص الرننإب وهننرو   كي)وتننل النن ي  كفننر تنن  الرننإب وكالهمننا مإنناة  مننيال  تمنن
 المخيص رئ   كي)ت)ا ال ي كفر ت  خطا ا)ا ال   م   ائح ح وا) ة  ل     حة )فسل.
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بككمه مزال أي المالئكة. = مجد كمجد القديسينأ. 2ومازال موسن  ال)س ة لي يو  أت م رال في تار خيم ن
رأ  الكي)وف و حفر في ل إيي م   =معلى ارونكا   كيمة م)ل تأتي الةر ة و كيمة تتولج الةر ة. = اآليات

أي تي  الكي)وف. واإل لل مال   نرااع سفر الخروجأ. = جعل له عهد الدار ه  ال)ا  أهم ة الكفاره  ال م. 
التي فيها النور أ 21ل  كروا أهم ة ا ستماع لرر إة اك. وفي ن= ذكرا  لبني شعبه.. ليسم  الصليل

أ 25  ورةسار الكي)ة م   إ    إرفو   يما ارا ه اك. وفي نالم  و  األور م والتم م الي ا  كا  هرو =والح 
أ 29. وفي ن رمزا لألس اط 21تي يا األحاار النن  و تكيم ه)ا ت  ال  ره المي ف أي مفتول= طرمز مشزور

مطامه على أ 12كا  م) وراة تين  ف حة  هب "ل   ليرب" أي مكر  ليرب. وفي ن= عنوان القداسة
أ رفض اك ليتإ ي تين الكي)وف. وكا  اك )   يم فيم  إطيم 19-11إب و)رم في نل إيميا لير= وصاياو

)   اة وسط األرض. و ستمر الح  ا ت  ف )حا  والمإ)ن استمرار الكي)وفا فالكي)وف لم  تولج  موف هرو  
لتل زمري تل في  ا  يرف أما) ل استمر في أوال   وأوال  أوال  . واك أتطا  ه ا الإي  ألما)تل. وف )حا  ه

وهزم الم  ا)   ا و هب ل تح   م  أ  أس اط رر   21222فإمت)ع الو أ. ولا  ا ش م   رئ     ف الرمإو)   
أ. 11-25:11+  ش 21-2:52+ ت 23-2:13األر   لم    موا ه كالة مست الة مخالف   أوامر الرب نرااع ت 

  وأ )ائل. وفي )يا ة الكالم  تم)ن أ   إطي اك الحكمة و إ  أ  تكيم ت  تي  الكي)وف ا)ت ل لإي  الميك مع  او 
وك لك ليميوك والرةسار ال ي  ميكيم . ليعركس الحكمة في طلوبكس لكي تحكموا بالعدلليكي)ة في أ امل ولأل  = 

.اك تين رإ ل. وهك ا ت يي الك) سة ليميوك والرةسار
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 عودة للجدول اإلصحاح الساد  واألربعون

 
وكةان كاسةمه  2 .كان يشوع بن نون رجل با  في الحروب خليفة موسى في النبةو ات 1" -(:23-1اآليات )

مةا اعاةس مجةدو عنةد  3 .عايما في خكم مختاريه شديد االنتقاس على األعدا  المقاومين لكي يورث إسرا يل
الةس ترجة   5 .يرو من طبله ان الةرب نفسةه دفة  إليةه األعةدا من طاس نا 4 .رف  يديه وتسديد حربته على المدن

دعةا العلةي القةدير اذ كةان يهةزس األعةدا  مةن كةل  6 .الشم  إلى الورا  على يدو وصار اليوس نحوا مةن يةومين
ممةةار علةةى األمةةة بالقتةةال وفةةي المنهةةبر االةة   7 .جهةةة فاسةةتجاب لةةه الةةرب العاةةيس بحجةةارة بةةرد عايمةةة ال قةةل

وفةي ميةاس موسةى صةن   9 .لكي تعرف األمس كمال عدتهس وان حربه مماس الرب ألنه منقةاد للقةدير 8 .المقاومين
وامةا وحةداما  11 .رحمة او وكالب بن يفنا اذ طاما على العدو وردا الشعب عن الخري ةة وسةكنا تةذمر السةو 

تةةى الةةرب كالةةب طةةوة وا 11 .ابقيةةا مةةن السةةت م ةةة ملةةف راجةةل ليةةدخكاس إلةةى الميةةراث إلةةى ار  تةةدر لبنةةا وعسةةك
لكةي يعلةس  12 .وبقيت معه إلى شيخوخته فصعد إلى ذل  الموب  المرتف  من األر  الذي نالتةه ذريتةه ميرا ةا

والقباة كل منهس باسمه الذين لةس تةزن طلةوبهس علةى الةرب ولةس  13 .جمي  بني إسرا يل إن االنقياد للرب حسن
 .وليتجةةدد اسةةمهس وليمجةةداس بنةةواس 15 .مةةن موابةةعها لةةيكن ذكةةراس مباركةةا ولتزاةةر عاةةامهس 14 .يرتةةدوا عنةةه

طبةى للجماعةة بحسةب شةريعة  17 .صمو يل المحبوب عند الرب نبي الرب سن المل  ومسر روسةا  شةعبه16
دعةةا الةةرب القةةدير  19 .ب يمانةةه اختبةةر انةةه نبةةي وب يمانةةه علةةس انةةه صةةاد  الرويةةا 18 .الةرب وافتقةةد الةةرب يعقةةوب

فارعةد الةرب مةن السةما  وبقصةيف عاةيس  21 .ن كةل جهةة واصةعد حمةك ربةيعاعندما كان معداوو يبةيقون مة
وطبل رطادو عن الةدار شةهد ممةاس الةرب  22 .وحرس روسا  الصوريين وجمي  مطراب فلسرين 21 .اسم  صوته

ومةن بعةد رطةادو تنبة  واخبةر  23 .ومسيحه مني لس اخذ من محد مةن البشةر مةاال بةل وال حةذا  ولةس يشةكه إنسةان
 ".وفاته ورف  من األر  صوته بالنبو ة لمحو إ س الشعبالمل  ب

   روع )فسل  ار ) وه ا   ار رمزاة ليمس ح أالم  و  خي فة موسن ال) ي.  ل = خليفة موسى في النبو ات
الم  و  اتال  الحرب تين الم  . = عند رف  يديهأ 5ال ي  خل  الرإب الن ارض الم إا  . وفي ن يسوع

ا الااسوس   الي ا  ري ا  أما)ة اك وأ)ل ل   تخين ت  رإ ل وحاوال أ   ي ئا الرإب. يم وكا   روع وكالب هم
أ هي   غة لطيب مكافأتيم 29ن لتزار عاامهس من موابعها م ح الحك م ال ةاه األم)ار ال    لم  خو)وا اك. 

كأ)يم  فرحو  = تزار عاامهسل رسل اك لرإ ل لا ه أم)ار ميييما وح    ح ا = ليتجدد إسمهستين أما)تيم. 
ِلَس منه صاد  الروياأ 23أ وت   موئ ل ن52:23 ي ا. نكما ل ل الخ ر الط ب ُ سم   الإ ام أم ا ا  =ب يمانه ع 

أ تر ر أ  15أ)ل ) ي. وآ ة ن جَ رِ ح ا كل ما أخ ر  ل تالي الكاه  مما سمإل م  اكا ول   تح   ما لاللا فإُ 
الميك ت) ما  هب ليإرافةا ل    أوامر م  الإرافةا ولك  اك أرسل  موئ ل  موئ ل هو ال ي  ير لراول 

.كإ) ار أخ ر الن راول ل توب ل ل موتل
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 عودة للجدول اإلصحاح الساب  واألربعون

 
حس مةن ذبيحةة الخةكم اكةذا كما يفصل الشة 2 .وبعد ذل  طاس ناتان وتنب  في مياس داود 1" -(:31-1اآليات )

ملةس يقتةل  4 .العب األسود مكعبتةه الجةدا  واالدبةاب ك نهةا حمةكن البةان 3 .فصل داود من بين بني إسرا يل
ألنه دعةا الةرب  6 .إذ رف  يدو بحجر المقكع وحر صلف جليات 5 .الجبار واو شاب ملس يرف  العار عن شعبه
ف عرةاو الةرب مجةد طاتةل ربةوات ومدحةه  7 .لقتال ويعلي طةرن شةعبهالعلي ف عرى يمينه طوة ليقتل رجك شديد ا

فانه حرس األعدا  من كل جهة وافنى الفلسرينيين المناصةبين وحرةس طةرنهس  8 .ببركاته إذ نقل إليه تا  المجد
مطةاس  11 .بكل طلبه سبر واحب صانعه 11 .في جمي  معماله اعترف للقدو  العلي بككس مجد9 .إلى يومنا اذا

جعةل لألعيةاد رونقةا وللمواسةس زينةة إلةى االنقبةا  لكةي  12 .غنين مماس المذبر ولقنهس الحانةا لذيةذة السةماعالم
الةرب مفةر خرايةاو ومعلةى طرنةه إلةى األبةد عااةدو علةى  13 .يسبر اسمه القدو  ويرنس في طدسه منذ الصةباح

ملة  سةليمان ميةاس  15 .فةي الرحةببعدو طةاس ابةن حكةيس وعلةى يةدو اسةتراح  14 .المل  وعرش المجد في إسرا يل
مةا اعاةس حكمتة  فةي صةبا    16 .سكس ومراحه اهلل من كل جهة لكي يشيد بيتا السمه ويهية  طدسةا إلةى األبةد

فمألتها من مم ال االحاجي بلةغ اسةم  إلةى  17 .وفرنت  التي رفحت بها م ل النهر فان طريحت  عمت األر 
 .معجبةةت اآلفةةا  بمةةا لةة  مةةن األمةةاني واألم ةةال واأللغةةاز والتفاسةةير 18 .الجزا ةةر البعيةةدة ومحببةةت ألجةةل سةةكم 

مملةت فخةذي   21 .جمعت الذاب كالقصدير والفبةة كالرصةام 21 .باسس الرب اإلله الموصوف باله إسرا يل19
جعلةت عيبةا فةي مجةد  ونجسةت نسةل  فجلبةت الغبةب علةى بنية  لقةد  22 .إلى النسا  فاستولين على جسةد 

لكةن الةرب ال يتةر   24 .حتى طسس السلران إلى طسمين ونشا من افرا يس ملة  متمةرد 23 .صدعت طلبي جهالت 
ف بقى ليعقوب بقية ولداود  25 .رحمته وال يفسد من معماله شي ا ال يدمر معقاب مصرفاو وال يهل  ذرية محبه

رحبعةةاس 28 .وخلةةف بعةةدو ذا سةةفه عنةةد الشةةعب مةةن نسةةله 27 .واسةةتراح سةةليمان مةة  آبا ةةه 26 .جر ومةةة منةةه
وياربعاس بن نابار الةذي إ ةس إسةرا يل وسةن الفةرا يس  29 .السخيف الرمي الذي بعث بمشورته الشعب على التمرد

والتمسةةوا كةةل شةةر حتةةى حةةل بهةةس  31 .جةةدا حتةةى مجلةةتهس عةةن مربةةهس 31 .رريةة  الخري ةةة فك ةةرت خرايةةااس
 ".االنتقاس
 ي واف ل تين أ    )ن الي كل أوالة يم تا  ولال ال هو م   كف  او  تين خط تل مع زواة أور اا وهو ال نا ان

ا   س راخ ه)ا  او   الرحم فيو أفةل راال   ل اك   ول ا )ك   ) ل. والرحم هو أفةل ما في ال   حةا فر ل ِِ
اسرائ لا ل لك اختار  اك ل كو  ميكاة. وهو ا)ت ر في الحروب وهو ال ي ) م المزام ر التي كا)وا   يو   يا 

أ. وا    س راخ ه)ا اتت ر أت م حكمار الإالم أي سي ما      او  ااهالة 21ن فجعل لألعياد رونقا  لي كل في ا
.أ15أ أل)ل زاا ورار ال)سار. وكا  ه ا س  اة في ر  المميكة ن11ن
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن واألربعون

 
بعث علةيهس الجةوع وبغيرتةه رداةس نفةرا  2 .اس ايليا النبي كالنار وتوطد ككمه كالمشعلوط 1" -(:28-1اآليات )

ما اعاس مجد  يا ايليا بعجا ب  ومن له فخةر  4 .امل  السما  بككس الرب وانزل منها نارا  كث مرات 3 .طليك
إلى الهك  والمفتخةرين  ومابرت الملو  6 .منت الذي مطمت ميتا من الموت ومن الجحيس بككس العلي5 .كفخر 

ومسةةحت ملوكةةا للنقمةةة ومنبيةةا   8 .وسةةمعت فةةي سةةينا  القبةةا  وفةةي حوريةةب محكةةاس االنتقةةاس 7 .مةةن مسةةرتهس
وطةد مكتتبة  الةرب ألطبةية تجةرم فةي  11 .وخرفت في عاصةفة مةن النةار فةي مركبةة خيةل ناريةة 9 .خك ف ل 

صةكح مسةبار يعقةوب موطاتها ولتسةكين الغبةب طبةل حدتةه ورد طلةب األب إلةى االبةن رةوبى لمةن عاينة   11 .وال
وتوارم ايليا في  13 .منا نحيا اذو الحياة وبعد الموت ال يكون لنا م ل اذا االسس 12 .ولمن حاز فخر مصافات 

لةس  14 .العاصفة ف متأل اليشاع من روحه وفي ميامه لس يتزعزع مخافةة مةن ذي سةلران ولةس يسةتول عليةه محةد
ومة  اةذو  16 .صن  في حياته اآليات وبعد موتةه األعمةال العجيبةة 15 .لموت جسدو تنب يغلبه ككس وفي رطاد ا

ومبقةى شةعب  17 .كلها لس يتب الشعب ولس يقلعوا عن الخرايا إلى من رردوا من مربهس وتبددوا فةي كةل األر 
مدينتةه  حزطيةا حصةن 19 .بعبةهس صةنعوا المربةي وبعبةهس اك ةروا مةن الخرايةا 18 .طليل وروسةا  لبيةت داود

فةي ميامةه صةعد سةنحاريب وبعةث ربشةاطا  21 .وادخل إليها ما  جيحون حفر الصخر بالحديةد وبنةى آبةارا  للمةا 
فةدعوا 22 .حين ذ ارتجفت طلوبهس وميديهس وتمخبوا كالوالدات 21 .فاطبل ورف  يدو على صهيون وتنفف بكبريا ه

 24 .وافتةدااس علةى يةد اشةعيا 23 .ب لهةس سةريعاالرب الرحيس باسرين إليه ميديهس فالقدو  مةن السةما  اسةتجا
الن حزطيا صةن  المربةي ممةاس الةرب وجةد فةي السةلو  فةي رةر  داود  25 .برب محلة مشور ومككه حرمهس

في ميامةه رجعةت الشةم  إلةى الةورا  واةو زاد  26 .مبيه التي موصاو بها اشعيا النبي العايس الصاد  في روياو
كشف عمةا سةيكون علةى مةدم  28 .رمم العواطب وعزم النا حين في صهيونبروح عايس  27 .على عمر المل 

 ".الداور وعن الخفايا طبل حدو ها
أ ومره أكيف ال   حة 29-22:2مل1أ)زل ال)ار يالا مرماف م  السمار. مرت   أكيف الا)و  ن إيليا
ت رو  وهو مر ض  أ. وهو حكم تين أخز ا الميك  الموف أل)ل أرسل  ستر ر  إل ز وب الل92-52:23مل2ن

ل رع   الة 3ا  1أ. وفي ن21-1:2مل1ل رفن ن أ ه   ت  الامة ميوك لسور ا و سرائ ل   الة م  المواو    وا 
أ وهي الم كوره ه)ا 1ا  3:  9أ. واك ح   و  فة أخرم   ي ا في )يا ة الزما  نمال21-23:25مل2م)ل هو ن

ف ننا نحيا وال أ 22تميل  ك في ح اتل. ن= ر مصافات ولمن حاز فخم  رآك. = روبى لمن عاين أ. 22في ن
فإ امل ألامف م ف = إليش  في رطاد الموت جسدو تنب أل))ا لم )ح ا مييل. وت  = يكون لنا م ل اذا اإلسس

.أ. وأل  اسرائ ل لم  ستمع لكيماتل ُأِخَ  الن س ي أرور12ا  12:  25مل1ن
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس  واألربعون

 
فةةي كةةل فةةس يحلةةو كالعسةةل واةةو  2 .ذكةةر يوشةةيا مةةزا  ريةةب طةةد عبةة  بصةةناعة العرةةار 1" -(:19-1اآليةةات )

وجه طلبه إلةى الةرب وفةي ميةاس  4 .مطيس ليتوب الشعب على يدو فرف  مرجا  اإل س 3 .كالغنا  في مجل  الخمر
 7 .تركةوا شةريعة العلةي ارتةد ملةو  يهةوذا 6 .خةك داود وحزطيةا ويوشةياكلهةس مجرمةوا مةا 5 .األ ما  ورةد التقةوم

احرطوا بالنار مدينة القد  المختارة وخربوا ررطهةا علةى يةد  8 .دفعوا طرنهس إلى ميراس ومجداس إلى ممة مريبة
 .فانهس مسا وا إليه واو طد طةد  فةي جةوف ممةه نبيةا ليست صةل ويسةي  ويهلة  وميبةا  ليبنةي ويغةر 9 .ارميا

انةذر األعةدا  بةالمرر ووعةد المسةتقيمين فةي  11 .ورام حزطيال رويا المجد التي مراو إيااةا بمركبةة الكةروبين11
لتزاةةر عاةةاس األنبيةةا  اال نةةي عشةةر مةةن مكانهةةا فةةانهس عةةزوا يعقةةوب وافتةةدواس ب يمةةان  12 .رةةرطهس باإلحسةةان

وع بن يوصةادا  فانهمةا فةي ميامهمةا بنيةا كذل  يش 14 .كيف نعاس زربابل انه كخاتس في اليد اليمنى13 .الرجا 
ونحميةا يكةون ذكةرو رةول األيةاس فانةه مطةاس لنةا  15 .البيت ورفعا شان الشعب المقةد  للةرب المهية  لمجةد ابةدي

لس يخل  على األر  محد م ل مخنةوخ الةذي نقةل عةن  16 .السور المنهدس ونصب األبواب والمزالي  ورس منازلنا
 .عاامةةه افتقةةدت وبعةةد موتةةه تنبةة ت 18 .ل يوسةةف ر ةةي  اخوتةةه وعمةةدة الشةةعبولةةس يولةةد رجةةل م ةة 17 .األر 

 ".ساس وشيت ممجدان بين النا  وفو  كل نف  في الخل  آدس19
الإطمار هو النروح ال ن   الن ي = طد عب  بصناعة العّرارط اب ممزواة مإاة. = مبيِ مزا  رِ ميك ل   .  يوشيا

داود أ   كر أفةل ميوك  يو ا 3رب   ور ا الميل في الت وم. وفي ن مأل ا )سا  فةائل كأ)ل  مزج ط  اة. و ة
في الوالئم التي  رر و  ف يا خمر  حيو الغ)ار والموس  ي وهك ا = او كالغنا  في مجل  الخمر. وحزطيا ويوشيا

علةى يةد مرها  حيو  ائماة  كنر  ورن ا. ولكن  أتنن أ )نار  ورن ا األرنرار وكنا)وا سن  اة فني تسني م أوررني م ل ن   ا نل لتن 
خربةةوا ارم ننار كننا  لنن  أخ ننرهم  )ت اننة رننرورهما وكننا  رنناه اة تيننن  نن   رسننالتلا ورياهننا فنني مراي ننل. = إرميةةا 
= الةذي منةذر األعةدا  بةالمررفما تنا  أحن  لنا راة أ   إن ش فني هن   الم  )نة. و نأتي الن ور تينن حزل نال = ررطها

يمننننار الننننو الف تيننننن األرننننرار. و   ننننة ار ننننة ترننننرح لنننن   المطننننر  مإ)ننننن األمطننننار التنننني تننننروي الننننزروعا ولكنننن  ا)
أي أ)ن ر األرنرار  إمت)ناع  منةذر األعةدا  بةالمررولن  تإ)ني . ووعد المستقيمين في رةرطهس باإلحسةانالم  و = 

أ وحزل ننال أ ةنناة 23:  1+  21ا  22:  1+  21ا  21:  3+  21ا  21:  9حننزالمطننر و التننالي المااتننة ن
 أ25ا  22:  25ه    مطٍر اارج م مر ن

همنا من  لناموا   )نار الي كنل = زربابةل ويشةوع بةن يوصةادا أ. أمنا 29:91نراانع تفسن ر = لتزار عااس األنبيةا 
 يا) ة  إ  الإو ه م  الس ي.

الم إنا   رانوع ت امنل  = أم تح  نف ) وتنل  رانوع الرنإب ألرض عاامه افتقدت وبعةد موتةه تنبة ت يوسف ...
ج مإلا أل)ل كا  ل  استحيج  )ي اسرائ ل  حيج لائال: ا  اك سن فت  كم وأخ  موسن ت ام  وس" ألرض الم إا 

 أ .25:  25" نخرفت إ و  ت امي م  ه)ا مإكم
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.وفي )يا ة ح  يل في ه ا ا  حاح  رسل ا   س راخ تح ة لو ار األوائل سام ور ا يم آ م
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 عودة للجدول اإلصحاح الخمسون

 
ومسة   2 .سمعان بن اونيا الكاان العايس رس البيت في حياته وو ة  الهيكةل فةي ميامةه 1" -(:31-1اآليات )

 4 .في ميامه استنبرت آبار المياو وكالبحر تناات في الفيبان 3 .سمكا مباعفا تحصينا شامخا حول الهيكل
و فةي تصةرفه بةين الشةعب وفةي خروجةه مةا ممجةد 5 .او الذي ااتس بشعبه ل ك يهل  وحصن المدينة ل ك تفتر

مو الشم  المشرطة على  7 .م له م ل كوكب الصبر بين الغماس مو البدر مياس تمامه 6 .من ورا  حجاب البيت
مو القةةو  المتألل ةة بةين سةةحب البهةا  مو زاةر الةةورد فةي ميةاس الربيةة  مو الزنبة  علةى مجةةاري  8 .ايكةل العلةي

مو منا  الةذاب المصةمت المةزين  11 .مو النار مو اللبان على المجمرة 9 .يفالمياو مو نبات لبنان في مياس الص
مو الزيتون الم مةر مو السةرو المرتفة  إلةى السةحب إذ كةان ي خةذ حلةة مجةدو ويلةب  كمةال  11 .بكل حجر كريس

ذ كةان يتنةاول معبةا  الذبيحةة مة 13 .ويصعد إلى المذبر المقد  كان يزيد لبا  القةد  بهةا  12 .زينته ن وال
 14 .ميةةدي الكهنةةة واةةو واطةةف علةةى موطةةد المةةذبر كةةان يحةةير بةةه إكليةةل مةةن االخةةوة إحارةةة الفةةروع بةةارز لبنةةان

وتقدمة الرب في ميديهس مماس كل جماعة إسرا يل وكان  15 .والشرب بالنخل وكان جمي  بني ارون في مجداس
و علةةى المسةةكب ويسةةكب مةةن دس يمةةد يةةد 16 .اةةو عنةةد إتمةةاس خدمتةةه علةةى المةةذبر لتةةزيين تقدمةةة العلةةي القةةدير

حين ذ كان بنةو اةرون يهتفةون  18 .يصبه على مس  المذبر را حة مربية مماس العلي مل  الجمي  17 .العنب
وكةةان عنةةد ذلةة  كةةل الشةةعب يبةةادرون معةةا  19 .بةةاألبوا  المرروطةةة ويسةةمعون صةةوتا عايمةةا ذكةةرا ممةةاس العلةةي

وكةةان المغنةةون يسةةبحون ب صةةواتهس  21 .ر هلل العلةةيويخةةرون علةةى وجةةواهس إلةةى األر  سةةاجدين لةةربهس القةةدي
وكان الشعب يتبرعون إلى الرب العلي بصكتهس مماس الةرحيس  21 .ويسمعون في البيت المعاس ملحانهس اللذيذة

 ةس كةان ينةزل ويرفة  يديةه علةى كةل جماعةة بنةي إسةرا يل مباركةا  22 .إلى من يفر  من إكراس الرب وتةتس خدمتةه
فةاالن يةا جمية  النةا   24 .ويكرر سةجودو لياهةر من البركةة مةن لةدن العلةي 23 .را باسمهالرب بشفتيه ومفتخ

ليمنحنةا 25 .باركوا اهلل الذي يصن  العاا س فةي كةل مكةان ويزيةد ميامنةا منةذ الةرحس ويعاملنةا علةى حسةب رحمتةه
 .تةديا لنةا فةي ميامةهمقةرا علينةا رحمتةه ومف 26 .سرور القلب والسكس في إسرا يل في ميامنا وعلى مدم الةداور

السةاكنون فةي جبةل السةامرة والفلسةرينيون والشةعب األحمة   28 .ممتان مقتتهما نفسي وال ال ة ليست ب مة 27
طد رسس ت ديب العقةل والعلةس فةي اةذا الكتةاب يشةوع بةن سةيراخ األورشةليمي الةذي مفةا   29 .الساكن في شكيس
ذا عمةل بهةا  31 .لةذي يجعلهةا فةي طلبةه يكةون حكيمةاروبى لمن يوااب على اذو فان ا 31 .الحكمة من طلبه وال

 ".يقدر على كل شي  الن نور الرب دليله
أ. 5ه)ا  كتب ت  سمإا     أو) ا الكاه  األت م ال ي تا ر ا ولك)ل كا  ل  ماف ولف كتا ة هن ا الكنالم نآ نة

ورأي أتمالل ول اسنتل وخ ماتنل  وواةح أ)ل أح ل مح ة خا ة ا  أفر  لل ا حاحاة  كاميل. فيو ل  رآ  رة ة الإ  
 .مأ. ولن  امتن ح المنةرخ   سنمإا  هن ا كي نراة 253-112لرإ ل. وسنمإا  هنو سنمإا  الينا)ي ا ن  أو) نا الينا)ي ن

وطَّن  الي كنل والمإ)نن اهنتم = َرمَّس البيت. وو   الهيكل لحكمتل وا  الحاتل فيو رمم الي كل. ورمم سور الم  )ة=
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و س ج ال  ف والمإ)نن أ)نل ةناتج السن ج ليت و نة. وحفنر أ نار ليم نا  واك أفناض = ه سْم  كل مراف  الي كل. 
أ. يننم   ننج امالننل وهننو   نن م 21-3أ. ومنن  اتانناب ا نن  سنن راخ  ننل وةننع لننل أو نناج ام يننة ن5ف يننا   ركتننل ن
لشةرب واوكإحاطنة ان وع ال)خنل  ال)خينة= ك كليةل، كمةا تحةير الفةروع بة رز لبنةان ر الكي)ة حولل  و  ال   حة. و ُ 

لن إي  أ  ال ركنة ل سنف من  ت)ن   ا)منا ويكرر سجودو أ  إ  أ    ارك الرإب تا    سا  يا) ة 15وفي ن. بالنخل
األمننة م)نن  وال تيننا منن  ال حننر م)نن    ا ننة تكننو   = منةةذ الةةرحسهنني منن  ت)نن  الإينني. يننم  نن تو الرننإب أ    نناركيم 

وه ا  تاييوا ا  ا ار)نا امن إيم كنا)وا تحنف السنحا ة فا)ي لسف ار   ا يا االخم  المإمو  ة "األحمر رمزا ليم ال  
 . أ 1ا  2:  22كو2" نوام إيم اتتم وا لموسن في السحا ة وفي ال حر .وام إيم ااتازوا في ال حر 

ممتان مقتتهما نفسي وال ال ة ليست ب مة. الساكنون في جبل السامرة أ 13ا  11و)أتي لو اف ن
وفي ترامة أخرم وهي األ ح "أمتا  م تتيما )فسي واليالية ل سف . يسوالفلسرينيون والشعب األحم  في شك

 أمة "الساك)و  في ا ل سإ را الفيسط ) و  والرإب األحم  الساك  في رك م" والترامة األولن ف يا خطأ أل  
فيي مكرره. وواةح أ  اليا) ة هي األ   أل  أت ار = الساكنون في جبل السامرة اس الساكنون في شكيس

أ )رم  روع    س راخ 15رائ ل الت ي      هم أ وم والفيسط )    والسامر     حسب الترامة اليا) ة. وفي ناس
 سال اسمل ككاتب لكتاب الحكمة ه ا و  ول طو ن لم   وا ب تي ل ف ح ا سإ  اة. وأ)يا ل سف حكمتل الخا ة 

ذا عمل بها يقدر على كل ش  ألن نور ال ل اك أ)ار تي ل  يا=  الرب س   ر لم   ر   و  رر = رب دليلهوال
.أ   ت ع ه   الو ا ا )ور   لل تين الطر   أي  إ )ل تين أ   ت ع طر   الحكمة
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والخمسون

 
اعتةةرف  2 .هلل مخلصةةيصةةكة يشةةوع بةةن سةةيراخ اعتةةرف لةة  ميهةةا الةةرب الملةة  واسةةبر ا 1" -(:17-1اآليةةات )

وافتديت جسدي من الهك  ومن شر  سعاية اللسان ومن شفاو مختلقي  3 .السم  ألن  كنت لي مجيرا ونصيرا
 5 .وافتةديتني برحمتة  الغزيةرة واسةم  مةن ز يةر المسةتعدين لكفتةرا  4 .الزور وكنت لي ناصرا تجاو المقاومين

االختنةا  باللهيةب المحةير بةي ومةن وسةر النةار حتةى ال مةن  6 .مةن ميةدي رةالبي نفسةي ومةن مبةايقي الك يةرة
دنةت  8 .من عم  جوف الجحيس ومن اللسان الدن  وكةكس الةزور وسةعاية اللسةان الجةا ر عنةد الملة 7  .مصلى

محير بي من كل جهة وال نصير التفت إلما ة النا   11 .واطتربت حياتي من عم  الجحيس 9 .نفسي من الموت
كيف تنقذ الةذين ينتارونة  وتخلصةهس مةن  12 .حمت  ميها الرب وصنيع  الذي منذ الدارفتذكرت ر  11 .فلس تكن

دعوت الرب مبا ربي لة ك يخةذلني فةي  14 .فرفعت من األر  صكتي وتبرعت ألنقذ من الموت 13 .ميدي األمس
ف ألن صةكتي مني اسبر اسم  في كل حين ومرنس لةه بةاالعترا 15 .مياس البي  في عهد المتكبرين الخاذلين لي

فلةذل  اعتةرف لة  ومسةبح  ومبةار  17 .فان  طد خلصتني من الهلكة ومنقذتني مةن زمةان السةو  16 .طد مستجيبت
 ".اسس الرب

أ. فيو ال ي  ) ر)ا ول) كر ك  ائماة أتمالل 2ه ا هو ما  اب أ  ) يي  ل  ائماة أ  )إترج ك و)ركر  و)س حل ن
أ )انن   لنن  تإننرض لمخنناطر  ننإ ة وورننا اف 5أ. وفنني ن1الننرب  اا) )ننا ن السننا  ةا ول)نن كر فنني ةنن  ات)ا كننم ولننج

لنم  ان  من   ) نر   =  وال نصةيرأ. 1وكا)ف ه   الورا اف ت)  المينك ن. إفتديت جسديكا ف تة ي  ل ليموف= 
فلةس  إلما ة النا أ ه   خ ره ميمة. ا  ل   )  )ا  رر م     األت ار. اك وح   هو الم)  = التفف 22ن أو  سا)  

أ. وه)نننا خ نننره ميمنننة  ننن كرهاا أ)نننل تننن كر أتمنننال اك منننع ارخنننر  ا سنننوار فننني هننن   الح ننناها أو مننن  خنننالل 22ن تكةةةن
 أ29وفني ن. أ 25  يي نرخ  اف الكتاب الم   ا ف ار لل راار أ  اك ل   تركل. وح   ت كر تمل اك   أ 

أ ومينل لنول المسن ح ينم 2:222لنرب لر ني" نمنزهن   مينل "لنال ا. دعةوت الةرب مبةا ربةيتإ  ر  )تمني ليإين  الا  ن  
وغال ناة هنو  إ)ني  ينا " نا أ و نا الن ي أ)نف هنو ر ني".  أ .1:9نغنل+  أ51:29تإ  نر "آ نا ارب" نمنر ول  الرسنول 
أ أ)ننل  سنن ح ك أل   نالتل لنن  اسننتا  فا وهنن ا التسن  ح لنن   كننو   إنن  ا سنتاا ةا ولنن   كننو  ل ييننا 23والحن  فنني ن

 ك ال   وس ستا ب. روح الي ة في أ  ا
 

ممةاس الهيكةل ابتهلةت  19 .في صبا ي طبل من آتيه التمست الحكمة عكنية في صكتي 18" -(:31-18اآليات )
ابةةته  بهةةا طلبةةي ودرجةةت طةةدمي فةةي االسةةتقامة ومنةةذ  21 .ألجلهةةا والةةى مواخةةري التمسةةها فةة زارت كبةةاكورة العنةةب

 .فوجدت لنفسي ت ديبا ك يرا وكان لةي فيهةا نجةر عاةيس22 .مملت مذني طليك ووعيت 21 .صبا ي جددت في م راا
 25 .ف ني عزمت من اعمل بها وطد حرصت علةى الخيةر ولسةت مخةزم 24 .من الذي متاني حكمة موتيه تمجيدا 23

وجهت  27 .مددت يدي إلى العك  وبكيت على جهاالتي 26 .جاادت نفسي ألجلها وفي معمالي لس ابرح متنرسا
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وجةوفي ابةررب فةي رلبهةةا  29 .بهةةا ملكةت طلبةي مةن البةد  فلةةذل  ال اخةذل 28 .رهةارة وجةدتهانفسةي إليهةا وبال
 "معراني الرب اللسان جزا  فبه مسبحه. 31 .فلذل  اطتنيت طنية صالحة

= فةي صةبا يه   ل   ه مرت ة تين حسب الحروج األ ا  ة الإ ر ة. و)رم ف يا أ  ا   س راخ ارتين الحكمنة= 
ممةاس الهيكةل ( 18) التمسةت الحكمةة عكنيةة فةي صةكتيأتانول فني الإنالم. فمنا ا فإنل؟ = يةهوطبل من مترن ا ي. 

درجةت طةدمي فةي فنإز ا  تمسنكاة  رنر إة اك=  إبةته  طلبةي بهةا = ولمنا  ن أ  إنرج الحكمنة فنرح  ينا إبتهلت ألجلها
وجةددت فةي ( 21) ومنا  إن   نومأم ُسيَّم فيو  تمسكل  ت)ف   و ا ا الرر إة كنا   )منو و  نإ    ج  رَ  َ =  اإلستقامة

أ ل )فن  منا سنمإل و ن أ 12ن مملةت مذنةي طلةيك  وسأل الر وخ والحكمار.   ا  ة تامة ا فتش في الكتاب الم    إ راا
وفةةي أ. 19أ. وتننزم تيننن أ   إمننل  ينناا فننال ت ننل مإيومنناف ن15أ فمانن  اك النن ي أتطننا  الحكمننة ن11)ااحننل ن

بةل بكيةت أ. لنم  فنرح  منا و نل ال نل وتيينل كمنا   نول الن إضا 13كنل  لنةأ ننات إتينا  = معماله لس مبرح متنرسا  
"خط تي أمامي في كل حن  " ومن    تنرب من  اك تائ ناة و ن و   نأ   ان  اك أكينر وت ن ر ت ) نل = على جهاالتي

 حكمتنل  ال يب هنو المرناتر وا را ه وا  راكا ف نار هنو= بها ملكت طلبيأكير وةوحاة ا   ار لي ل أكير ) ار. 
 هو طي يا  ا  ة ول    إستيا)ة.= وجوفي إبررب في رلبها تحكم في مراتر  وال تحكمل مراتر . 

 
لماذا تتقاعدون عةن اةذو  32 .ادنوا مني ميها الغير المت دبين وامك وا في منزل الت ديب31" -(:38-31اآليات )

اخبةعوا رطةابكس تحةت النيةر ولتتخةذ  34 .مني فتحت فمي وتكلمت دونكس كسبا بك فبة 33 .ونفوسكس اام ة جدا
نةالوا  36 .اناةروا بة عينكس كيةف تعبةت طلةيك فوجةدت لنفسةي راحةة ك يةرة 35 .نفوسكس الت ديب فةان وجدانةه طريةب

 38 .لتبةةته  نفوسةةكس برحمتةةه وال تخةةزوا بمدحتةةه 37 .الت ديةةب كمقةةدار ك يةةر مةةن الفبةةة واكتسةةبوا بةةه ذابةةا  ك يةةرا  
 "ن فيوتيكس  وابكس في موانه.اعملوا عملكس طبل األوا

م وهو   تو ليا الام ع ل تإيموها ف إ روا سإ ارا وهو سُ َإي  ( 31) منزل الت ديبهو فتح م رسة لتإي م الحكمة 
ر ما كا   إالب الميمل = إخبعوا رطابكس تحت النير ولتتخذ نفوسكس الت ديبأ. 15م   أتي ماا)اة  ال فةة ن

خ وا موةوع ال راسة  ا  ة ميما كا  ف يا م  مر ةا و)ف وا الو ا ا ميما كا  ف يا في ال راسة أو  كو  المإ)ن 
أ. 53أ. ول تمييوا  ل فيو تإب لك)ل )ال الحكمة فإستراح ن59ن ف ن وجدانه طريبم  تغ ب وستا وا الحكمة= 

 .وم   فإل س كسب كي را




