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 عودة للجدول مقدمة سفر يشوع بن سيراخ 

 

هو آخر أسفار الحكمة. ُكِتَب في زمن ساات  يهاا الحراارل اللينني هاة واليوةاةهاة  ن اس أم  سات مر ا ساك سر  ❖
م ال ااالم الم اارفجا فاااار الداافر لاااتراة تناان  لامااة رااوازم يااين الفياار اللينني ااي فال  يااسل اليلوت ااة. األكباار م  اا

اليارب الحظ خطر الفندفة اليوةاةهة يتلست اليلوت ةا فيتب كتانا ليسافع تان راراا اليلوت اة الاسي ي فالي اافيا 
ألم يبدااةة مداسر الحكماة هاو م.  فأم  سرائيل  متنا  فاي اليار  ة الم طاال لاا مان م الحكماة األ انهةا

فبالتالي فإم اليلوتي ال  حتاج ألم   تمس تنن الفير فالحرارل اللينني هاة. فهاو أفم مان رحاسا تان رطااي  
 الير  ة مع الحكمة.

 الحكماة  ليواجا الحركة اللينني هة. فلي ا لم   ف نفير جامس أماا  ها   23:51 فتتح مسرسة لت نهم الحكمة و ❖
 فأخ  ما أخ  فلي ا ح ر من أضرارها. اةاللينني ه

نم  ن الي داي و كنهداها أي ك هداة  فياام الدافر  داتتس  ككتاا  رلا يب   Ecclesiasticusا سم الالري ي   ❖
 نال دبة لنم بنين تنن ا  مام أف الحسييي ال مات.

يار  ة م ا   . كاام مان فجلاار أفرشانهم. أحاب ال1:51+  29:50اليارب هو  يوع ين سيراخ األفرشانهمي و ❖
 . فكاام كييار األسافار فها ا مماا زات خبراراا فاأرات 18:33حساثتااا فأرات أم  فياس ارخار ن مان ثماار رأمالراا و

 . فماان أكياار مااا   ناام الحكمااة التاااار  فهااو  جتاااز فااي راااار  ةاااا  12-9:34أم   طااي خبررااا لنياابام و
رهاا. فرز  م لاا ي اين أحدان راربيتلم.  . فكام متزفجاة مان  مارأل فاضانة أحدان  ختها12-2:51م لا الر  و

سكن في أفرشنهم. فلي ا كام كيير األسفار. فب س توترا  لان أفرشانهم  اس  لر  اة اليلاوت فيلاا  تاناوم مان 
  يال كمااا ةار  هام رركوهاا ف دامن هاا الر 9ا  8:  41 + 2ا  1:  42شار  تلم مفرانين الفندافة اليوةاةهاة و

 "ي و التطأل"
 يسيين والت ال  التي خرج م لا الفر ديين ن س ذل  لي ا كام م اب يلم.لم ي رم  لن جماتة الحد ❖
 ربما لف ة آرامهة ر  ي أسير وسيراة . = سيراخف .    = يلو   تنص  يشوع ❖
 . . فلاااا  حفياااس  ف دااامن  يااان سااايراخ أ رااااة يترجماااة اليتاااا  فاااي 180كتاااب كتاناااا نال بر اااة حاااوالي سااا ة  ❖

سمة وغير موجوتل في ال ص ال بري فبالتاالي غيار موجاوتل فاي الا ص ا سك سر ة  لن اليوةاةهة. فكتب لا م 
  . .  155-116ال ربي. فكاةت ررجمة الحفيس في ا سك سر ة يين س ة و

كيياار ماان الماااامع أيااس  شااروهة الداافر فأفللااا مامااع ةهمهااة. فهكاا ا كيياار ماان األنااار كأث اساايو  الرسااولي  ❖
 فإكنهم رس الدك سري فال س س ناسينيو .

   ررم الييير من الحكم فال دائح.43-1الدفر: أفالة: ا  حاحا  و ألدا  ❖
    ررم سير ن ض ارنار فال س دين 50-44ثاةهاة: ا  حاحا  و     

 األفلين.                          
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   خارمة الدفر ف الل  يوع. 51ثالياة: ا  حاح و      
.ميامهو كتب كتانا ي فس ةر  ة سنهمام الحكهم في سفر األ
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

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

  فالارفح 1:1الحكمة الحمهمهة هي مان الار ا   طيلاا لمان ير اس فلي لاا ال رفارلاا. فالحكماة هاي ا يان الينماة وياو
  .7:1ري2 . فمن  دكن يها الرفح  كوم لا الحكمة و2:11ال س  هو رفح الحكمة و ش

 
مةةن يح ةةي امةةل القحةةاا وطرةةاا المرةةر وميةةاس الةةدار ومةةن يم ةةر سةةم  ال ةةما  واحةة  األا  2" -(:2آيةةة )
 ".والغمر

 لطرا  األمطار.= طراا المرر  3:1م نحكمتا خن  كل ما ةرا  "نا كام كل شئ" ويو
 

 ".تي اي سابقة كل شي ومن ي تق ي الحكمة ال 3" -(:3آية )
ألم م أزلااي. فةالماا م موجااوت فالحكماة يهااا ال رفارلاا. "فااي الباسر كااام  اةةي سةةابقة كةةل شةي  = الحكماة أزلهاة

 فمتن يسأ ؟ومن ي تق ي  = دل لبسا ارلا  فمن  دتطهع أم 1:1الينمة" ويو
 

 ".طبل كل شي  حيزت الحكمة ومنذ األزل فهم الفرنة 4" -(:4آية )
 أل و  الحكمة كائن فن ار  ا فلي ا نفط ة خن  ال الم .ة يلا كام كل شئ. فالحكم
هن حكماة فلاول خنا  ا لاول كنلاا  ال الم.هي الدنوك ال مني لنحكمة. ه ا حكمة م رولس من م لتتن  =    الفرنة

 فلااول م" ا لا ل  لااام يااولس الرساوم تاان المدااهح أةاا حكمااة م خلةةو وطةةقي وصةةلاوة ال ةةو  حكماة فلاااترل تنان 
   .24:  1كو1و

 هو خبَّر . حضن اآلب= ا ين الوحيس ال   هو فن  حيزت الحكمة
 

  .ينبوع الحكمة كلمة هللا في العلى وم ال ها الوصايا األزللة 5" -(:10-5اآليات )
 واحةد 8 .برتهةالمةن تجلةم معرفةة الحكمةة ومةن مداة ك ةرة خ   7  .لمن او شف اصل الحكمة ومن علم داا اةا  6

ومفاطةةها علةةى  ملةة  10 .الةةرب اةةو حازاةةا واآاةةا ومح ةةااا 9 .اةةو حكةةلم عاةةلم المهابةةة  ةةال  علةةى عرشةةه
 ".م نوعاته فهي م  كل ذي   د على ح   عريته وطد منحها لمحبله

الينمة مولوت من ار  أزلهاة. فبال دبة لنبير فال ي ير س أم  حها حكهماة = ينبوع الحكمة او كلمة هللاه ا ةر  أم  
فهاا الر هاام الاا ين  حف ااوم  لمحبلةةه. م فحااس   حااوز الحكمااةا فهااو   طيلااا م ةةال ها = نحدااب الو ااا اهداان  فن

فالداايس المدااهح = واآاةةافلااو نحكمااة خناا  ف اا ع كاال شاائ. = وعلةةى  ملةة  م ةةنوعاته . 23:  14ويااو ف ااا ا 
"ألم ار   حب ا ين فُ ر ا    +19:5  وم "ال   سر ا ين أم   مل من ةفدا شيئاة  اّل ما ي  ر ار    مل" ويو
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 . الحااب ه ااا  شااارل لنوحااسل فالر  ااا ريااير لنتطاااي . فياال مااا لاا   هااو ل ياان فكاال مااا 20:5جمهااع مااا   منااا" ويااو
الحكماة هاي خا اة نااد فحاس ا هاو  حوزهاا ف حتو لاا ف  طيلاا     ذاة 10:    17+ ياو  15:16ياول ين هو ل   و

بةرة ف اا ا م. فالحكماة متطان اة ماع اليار  ة.  لمن  حبا. فالحدوم تنيلاا سالل.. يت فيا     نرام حارج 7وآ اة خ 
نحدااب    ريااير ه ااا6وآ ااة داةةا  .فالحكمااة ر طاان م رفااة نكاال شاائ = نحدااب ال ااامو  لن ناام نالياائ التااار ريااير

= مان تارج أ ال الحكماة ا فها   ردااف   لمن او شةف اصةل الحكمةة الدحاح  لن جوتل الرأي.  لامو  متتار
فال احاس   ارج اال  اال االيان فمان ارات االيان  الاي مان اياي.فلهس احاس   ارج االيان اال اال .  كل شير لس تفع"

   .27:  11" ومت ام   نن لا
 

مخافةة الةرب تلةذ للقلة  وتعرةي   12  .مخافة الرب مجد وفخةر وسةروا ولكليةل ابتهةا   11"  -(:20-11اآليات )
محقةة الةرب  14 .فةي مواخةرو وانةال حاةوة يةوس موتةهالمتقي للرب يرية  وف ةا   13  .ال روا والفرح وطول األياس

ااس الحكمةةة  16 .والةةذين تتةةرا م لهةةم يحبووهةةا عنةةد اواةةتهم لهةةا وتةة ملهم لعاا مهةةا 15 .اةةي الحكمةةة المجيةةدة
مخافةةة هللا موهةةا تولةةدت فةةي الةةرحم مةة  المةةهمنين و علةةم عشةةها بةةين النةةاس مةةدم الةةدار وست ةةلم وف ةةها إلةةى 

 19 .العقةادة تحفةا القلة  وتبةراو وتمةنر ال ةروا والفةرح  18  .قادتةه عةن معرفةةمخافة الةرب اةي    17  .ذااتهم
 ".كمال الحكمة مخافة الرب موها ت كر ب ماااا 20 .المتقي للرب يري  وف ا وانال حاوة في يوس وفاته

 ماان  تاااج الاار   طهااع ف ااا ا . فماان  ف اال  حهااا فااي فاارح. فاااد ال ير ااس أم يااتحكم فااي البياار ف اا للم تاان ةر اا 
الو ا اا يال أتطاةاا الو اا ا لياي ةحهاا فاي فارح. لا ل  حي ماا أرات م أم   اوم ليا ب  سارائيل أةاا أتطااهم شايئاة 

ل لاام أتطياتيم الو اا ا حد اة فتمل م لم أتمام حد ةا لم   ل ضربت المدر ين ليام أف شا  ت البحار ليام.. يا
 . 5:2لماس هو أم  دكن م في فسط ا وزكفا  ومخافة الرب مجد وفخر .  11:20فرح وحز حيوم فيريلا التي  

 . فإذا أةااااع  ةداااام 23:14فمااان  حفاااظ الو اااا ا  اااأري ار  فا يااان ف دااا  وا ت اااس  م ااازالةا يهكاااوم لاااا مااااس وياااو
  يل  دتمر في حالة الفرح 22:5ف ا ا م  متنئ من الرفح ال س  فمن  متنئ من الرفح  متنئ فرح فسال  وغل

امس الحكمةة أتطن شئ   طي ل ل ال رسف  سو  لح ا     بلاا غام فكةناة. فالحاظ أم  حتن مورا. أما ال الم  م
وكمةال البسا اة لياي رياوم حكهمااة أم رتااج م خاال  ها ا الياوم فالا ي لاا الحا  أم رطهاع ف اا ا . =  مخافة هللا

 ااة مااع شاا با. ه ااا  سااتبسم لفااظ م ينفااظ الاار . فااالر  هااو م الاا ي لااا تاللااة حااب خا= الحكمةةة مخافةةة الةةرب
كر  ب ماااةةافيمااام الحكمااة أم أكتيااف تاللااة الحااب هاا   التا ااة.  ذاة أخاااج أم أغرااب م تاان حااب=  = ت  ةةر

فمن الحكمة أم رحها فاي فارح كال = محقة الرب اي الحكمة المجيدةالتمر  شارل لنفرح ال اشئ تن الحب. ل ل  
 فذل  حتان  5:6رث لر   لل  من كل لنب .." وأ ا  حهار  فحتن مور . فلل ا الدبب ةنب الر  م ا أم "حب ا

 . فمتافااة م رولااس فااي كاال ةفااس م اا  الداا را فتناان 5:5ال ااس   دااكب محبااة م فااي لنوب ااا ورف فالاارفح ةفاارح ا
لاهس خاوج الا ما يال خاوج = مخافةة الةرب تلةذ للقلة األنار أم يربوا أفالتهم تنيلاا فر ت ل من جيل  لان جيال. 

طةةول ناابا فماان  تاااج م ف حفااظ ف ااا ا  ث ااة فااي ما  مااذ  الاارفح ال ااس  لاا ل ففاارح. الحااب فهاا ا   طااي لاا ل لن 
  شارل ليل يركا  م.= األياس
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إكليةةل الحكمةةة مخافةةة الةةرب موهةةا تنشةة   22 .تمةةك كةةل بيتهةةا اما ةة  ومخازوهةةا مةةكال 21" -(:30-21اآليةةات )

الحكمةةة ت ةةك  المعرفةةة 24 .اامةةا عرلةةة مةةن هللاوطةةد امت الحكمةةة ومح ةةتها وكلت 23 .ال ةةكس والشةةفا  والعا لةةة
فةي ذخةا ر  26 .اصةل الحكمةة مخافةة الةرب وفروعهةا طةول األيةاس 25 .وعلم الفرنة وتعلي مجد الةذين يمل ووهةا

مضة   28 .مخافةة الةرب تنفةي الخري ةة 27 .الحكمة العقل والعقادة عن معرفة مما عند الخراة فالحكمةة ا ة 
العاطل 30 .الروال األواة ي بر إلى حين ثم يعاودو ال روا 29 .وطر مضقه ي قره األثلم ال يمكن م  يبرا ال 

 ".يكتم ككمه إلى حين وشفاو المهمنين ت ني على عقله
ه ا ةر  البركا  التي ي اللاا الا ي  تااج مغ رغائابغ المتاازم رمتنائ غاالمغ ساال غ شافارغ تايهاة. فمان  تااج 

الحكماااة فمتافاااة م.  وكلتاامةةةا  8:5ةمهاااار ال ناااب ألةلااام   ااااي وم م" ومااات م ياار  الحكماااة ف اااسركلا. "ةاااوبن أل
فااي كاال مولااف.  التدارج ال منااي وهاا =وعلةةم الفرنةةةفداانهمام كااام   اارج كال شاائ. = والحكمةةة ت ةةك  المعرفةةة

فبلاا ا  كااوم ماان  مناا  الحكمااة فااي ماااس. ف ياابا الحكمااة نيااارل للااا أ اال ففاارفع فلااي رمتااس لياال شاائ فااي حهااال 
العقل والعقةادة من  حوز الحكمة سهكتيف أم للا ك وز هاي = في ذخا ر الحكمةفةوام تمر ا ةدام.  ا ةدام  

أما التطال فلم  كرهوم الحكمة كأةلا رجس. فه ا م ارةة يين الحكهم ال ي  داتطهع أم  داهطر تنان .  عن معرفة
لااهال الا ي ندابب غرابا الياسيس ةفدا فبل ا  دت يس سرفر  ندرتةا وفالدامة ال اماة لنحكاهم أةاا مدارفر  فباين ا

 ال  دااااتطهع أم يباااارر رداااارفارا. ياااال أم الحكااااهم ال يااااتينم كييااااراة ف كااااتم كالمااااا  لاااان حااااين فالياااال ماااان الفاااااهمين=
ا كنيل هو تالمة المن ا = إكليل الحكمة مخافة الرب. شفاو المهمنين ت نى على عقلها  فرحوم نا= المهمنين

  رآهاا الار  فأحدااها. فها   23تاج م لا  كنيل. ررجمة أخار  ر اة وفتالمة الحكمة هي متافة الر . فمن  
  ااسر كاال شاائ  الاار  الاا ي وهاافالحكمااة  ذاة ا فالحكمااة ه ااا فااي ة اار اليارااب شااتص = امت الحكمةةةالترجمااة ر ااوم 

  ف زةا نميزاما فر طن لمن  دتح .
.28وآ ااة طةةرور  طةةر مضةةقه ي ةةقره   نكداار الااواف ر  ااي نحدااب ال ااامو = ِحماال  ال رااب الي ياال  كااوم كحماال  = ور

ث يل يسفع ا ةدام لتدرفا  سيئة ا فكأةا م دا   ليلا رحت ض ط ه ا الحمل . فلس ي س  تنن ماا ف ناا ن اس أم 
 ي تلن رأثير ه ا الحمل .

 
يةا بنةي  33 .مما عند الخةاط  فعقةادة هللا ا ة  32 .في ذخا ر الحكمة مم ال المعرفة  31"  -(:40-31اآليات )

فةةا  الحكمةةة والت ديةة  امةةا مخافةةة الةةرب والةةذي  34 .الحكمةةة فةةاحفا الوصةةايا فيهبهةةا لةة  الةةربإ  امبةةم فةةي 
ال تعةةام مخافةةة الةةرب وال تتقةةدس إللةةه بقلةة   36 .اةةو اإليمةةا  والوداعةةة  لغمةةر صةةاحبهما بةةال نوز 35 .يرطةةله
جلة  علةى وف ة  ال تترفة  لة ك ت ةقي فت 38  .ال ت ةن مرا لةا فةي و ةوو النةاس وكةن محترسةا لشةفتل   37  .وطل 

ألو  لم تتو ةه إلةى مخافةة الةرب ل ةن طلقة  مملةو   40 .واكشف الرب خفاياة وا رع  في المجم   39  .الهوا 
 ".مكرا  
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أي ر اس   لان م = ال تتقدس إللةه بقلة  وطلة .  33وآ ة  من ير س الحكمة فنهحفظ الو ا ا فيلب الر  لا الحكمة
أي ر لار نم لار أماا  ال اا  يرضايلما يال  جتلاس أم =  ةن مرا لةا  ال ت.   36وآ ة    ن نب ندهط أي لا هسج فاحس 

  15:57و ش ال تترفةةة  لةةة ك ت ةةةقيررضاااي م فاااي لنبااا  ففاااي ردااارفار . فالحكماااة ال رداااكن ت اااس المتيبااارا  ذاة 
مةن ذخةا ر . ل ةن طلقة  مملةو  مكةرا  = لام  كان الار  هاسف  يال ال اا = ألو  لم تتو ه إلى مخافة الةربفتفترح  

من لا حكمة  كوم لا مان ك وزهاا أةاا يرالاب األحاساا ف داتترج م لاا م رفاة نطار  ما =  ال المعرفةالحكمة مم 
فياااسرك مااااذا ساااوج  حاااسا. ليااان التااااةئ ال  داااتطهع أم   اااس  وبااااتل  ا هاااو ن ياااس ن نباااا تااان ما فغيااار ماااسرك 

هكوم لا رأتيبا فه ا من من  تاج الر  سهكوم لا حكمة فلين س=  الحكمة والت دي  اما مخافة الربلذمور.  
= الةذي يرطةله اإليمةا  والوداعةة  فكهف ةداتفيس مان التأتياب= 6:12محبة م لا "فمن  حبا الر  ي تنا" وتب 

 . 28:8  فماااا هاااو ا  ماااام المطناااو ؟ أم م  ااااةع خيااارا  ورف6:11"فباااسفم   ماااام ال  مكااان  رضاااا  " وتاااب 
  .7:2وفالوتاتة تكس الت مر. يباليكر يزتات ا  مام وك

 

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

 
 1يو   يشوع بن سيراخ 

 لاان األيااس  فال راازام م اااكاال حكمااة هااي ماان الاار  
  1وآ ة

  4وآ ة حيز  الحكمةلبل كل شئ 

"ا يااان الوحياااس الااا ي هاااو فاااي حرااان ار  هاااو 
  18:1َخبَّر" و

  1:1س م" و"فالينمة كام ت 
  3وآ ة سان ة كل شئالحكمة التي هي 

  4حيز  الحكمة وآ ة لبل كل شئ
 = أزلهة ا ين .  1:1"في البسر كام.." و

 
  فهو ال  فارلا أزلهاة فأياس اةا فها ا ماا    هاا ال اس س يوح اا 24:  1كو1ه ا رطاي  فاضح. فا ين فهو حكمة م و

" ويوفرد ن ولا "ال ي هو في حرن ار "    .11ا  10:  14اف  "أةا فن ار  فار  فنَّ

 

  1:14" ولوحيد من اآلب"رأي ا ماس  ماساة كما   5كنمة م وآ ة ينبوع الحكمة
= الحكمة مولوتل ا ار  ةبع ي بع حكمة خال ة لو ة فماس ه   الحكمة ظاهر فن كل ما تمنا فن  ينبوع الحكمة

داااهح مااان أتماااام فألاااوام فسااانطام تنااان كااال التنه اااة يااال كاااام  تنااا  فرانااان التن اااة كاااإين   ا فكااال ماااا تمناااا الم
= فالتل فر سل من ار  فن ةوتلا *فا ين الادس  ي فدل تن أيو  حين يولس أما ي ول   وحيد من اآلبلتالمي   . 
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 يان المدهح لهدت هكا ا ا يال هاو يولاس ف داتمر فان ار  . *فا يان الاداس   اأرن زم هاا ن اس أيهاا أماا المداهح ا
الوحيااس الااا س فنااا ةفااس أزلهااة ار  ا فااال روجااس لح ااة ماان الزمااام كااام ار  موجااوتاا  فا ياان لاام  كاان موجااوت ا 
فااإذا فلم ااا أم ا ياان هااو حكمااة م ا فلاال  مكاان أم  كااوم ه اااك فتاارل ماان الزمااام كااام ار  فيلااا موجااوتا يااسفم 

 حكمة فبسفم لول .

 اآلب ينبوع يلرد

ي باااااوع  فهةةةةةم الفرنةةةةةة حيااااز  الحكماااااة فم اااا  األزم
  5ا 4الحكمة كنمة م وآ ا  

 ومفاطةةةها علةةةىالااار  هاااو حازهاااا فرآهاااا فأحدااااها 
  10ا 9وآ ا    مل  م نوعاته

فب ير  لم  كان شايئاة مماا كاام"   كل ش  به كا "
  3:1و
و ر  العةةةالم بةةةه" + "هاااو حامااال كااال   1:10" وكةةة 

   .3:  1األشهار نكنمة لسررا" وتب 

 

 مطنوس الحكمة اإلبن الوحيد الذي او

 هي الم رفة في ال  ل.: الحكمة
  18:  1ويوفي حرن ار  هو أل و  ا ين اليائن : الحكمة
 هي التدرج الدنهم في الموالف.: الفرنة

 فتنن ةفس الممها   كوم.        
 هو ا ين التال  كل شئا : الفرنة

 اي الحكمة حين تولد لتخلو العالم وال و  كله.        
 

 24إبن سيراخ موطوع اإلبن الخالو ، الذم او حكمة هللا فى إصحاح واكمل 
 التادس  لن الماس. ل ر  لدة المدهح من 24 إصحاحيرجار  ستيمام الموضوع فن 

  14 : 51+  15:  42   اآلياتفراجع فن ةفس الموضوع 
 

 ثال ا : خرة هللا تجاو القشر:
م ر  ي فرح. أي أم .1   راتل م أم ا ةدام  فرح. م خن  ا ةدام في ج ة َتس 
 وخ ر حلاته األبدية.في ه   الحهال ح رس من الفرح أي ط ررد من الجنة ومات. حي ما أخطأ ا ةدام  .2
 فكام الفسار له وت الفرح ل ةداما فر وت لا حهارا األيس ة ل ل  ةدمع: .3

  .22:5أ  من ثمار الرفح ال س         الفرح وغل     
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  . 4:4الر  كل حين" وفيفرحوا في     "   
  .10:10ج  حيااال أيسيااة            "أريت لتيوم للم حهال" ويو   

  ذاة ه   هي  راتل م.
 ةدمع ه ا ةفس اليئ: .4

"متافة الر  رن  لن نب فر طي الدرفر فالفرح فةوم األ ا . المت ي لنر   طيب ةفداة في أفاخر  ف  ام ح ول ياو  
 ألم رحمل المالئية ةفس ل ازر يو  مورا نالادس .  ا و13ا 12مورا" وآ ا  

 (21بل من يخاف الرب تمأل البركة حلاته )آية
 . 10:4نااط1* م فضااع ل ةدااام خطااة  ختهار ااة ماان يااو  ماايالت  ليااو  ففارااا فزفت  نالمواهااب والوزةااا   و .5

.  فا ةدام حر فلهس ُمَديَّر 
لةو (10:2* وهللا خلو كل إو ةا  ليةتمم عمةك  )مف      ، وال يو ةد إو ةا  خ 

 (. والمواا  المعراة اي لبنا  ال نل ة.12:15للحلا بدو  فا دة )ح 
  5:2نط1* فاللسج ارم أم المدهح يب ي ههكل جدس ا فكٌل م ا حار حي في ه ا اللهكل و     
طاة  اااب أم * فمان يتاااف  ماع خطاة م ف كتياافلا  حهاا فاي فارح فةلايتاا حهااال أيس اة. ف كتيااج ها   الت     

  .8:5ةحها في حهال روبةا ف  افل ال نب را ن ا ة اين م ومت 
* فماان ال يتااااف  هاااو حاار لي اااا سااه ه  فااي حااازم ف تداار حهاراااا األيس ااة. لي ااا سهداااير أتال فااي ةحااات      

 فرنمهع الحاارل الحهة  تساتها لتيوم حاارل حهة في ههكل جدس الر .
 

 مم لةةةة:
لهداااير رنميااا اة فلماااا رفاااض  اااار أتال لتتماااهم التاااالال. فالياااهطام خن اااا م كماااالك م خنااا  يلاااوذا فإختاااار   .1

 كارفبهم فلما رفض  ار أتال رأتيب ألفالت م وراجع لدة أيو  فشوكة يولس الرسوم .
  فال ي  يير ألم ةحت الحااارل نالم اافم فغيرهاا كاام فاي الابال ورماز للا   الحهاال  7:6مل1فأ راة راجع و .2

هكل لم  دمع  و  م اوم ورماز لندامار حياث  مداح م كال تم اة مان ال ياوم . فمان يارفض أم أما في الل
  كوم حاراة حهاة في ههكل الر  سهدير م والة  تسات الحاارل الحهة. 
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 واذا معنى التجااب واآلالس ب ماح من هللا على يد األشراا.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل أم يولسفا كل ما ينز  لحهارلم. ل ل  ف حن ال ةلتم نال سا فاد لس تير . فلا ل  * فألم م أ  فلو أتس ألفالت  لب
 حها أفالت م في  ةمئ ام كاملا ال  فيرفم في ال س حامنين همومااةا يال  فيارفم فاي  ةمئ اام ف كتيافوا يومااة 

 نحهار ا.فيوماة أم م لس تير كل شئ للم. ف حن ةحها ل يتيف محبة م في كل رسيير خاال 
 

 اابعا : عكطة معرفة هللا بح  هللا وبالفرح:
 . TO  KNOW  1  فم رفة م ر  ي و27:11راجع رفدير ومت  •

    رحات.2و                                                
لاو ل يا   . لين كنما ة رفاا كنما ةحبا نااألكير فTo Knowفربسأ م رفة م تنن مدتو  الم رفة ال  الةهة و •

.  ال يرل فُ حَّب 
  فه ااا ةداال لنم رفااة التااي هااي 9:15كنمااا  زتات الحااب ةاازتات ثباراااة فااي المدااهحا فإرحاااتاة نااا وراجااع رفدااير يااو •

 رحات. م محبة فكنما ةما الحب تاخن ا و  فلن ا   ةزتات  لتداالاة فإرحااتاة نااد ةداير حبااة يا ف  فاي حاب. 
 المحبة.فال فسينة ل رحات نالمدهح سو  

  22:5فكنما  زتات  رحاتةا نالمدهح  ين ما ةمتنئ من الرفح ال س ا ال ي من ثمار  الفرح وغل •
م رفااة ال ااا  هااي نحدااب ال اااهرا أمااا م رفااة م فلااي نااالرفح ال ااس  ماان خااالم  رحاتةااا نالمدااهح. فالاارفح  •

  16-9:2كو1ال س  ال ي حلَّ في ا  فحص كل شئ حتن أتما  م. و
رف ااا فياار م ماان ةحوةاااا فلورااا الموجلااة لتااسيير أمورةااا ةاازتات حباااة فبالتااالي ثباراااة فااي المدااهحا فأ راااة فكنمااا ت •

 يزتات فرح ا  ذ ةسرك حبا غير المت اهي ال ي  دل لسرجة المو  ت ا. 
 (19:4يو1"فنحن وحقه ألوه محبنا موال " )    
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 خام ا : مخافة هللا في اذا اإلصحاح:
هااو خااال  ال ااالم كناااا   الااب ماان ال  داان  حدااب ف ااا ا  فلااو مناا  المنااوك. فماان الحكمااة : م مخافةةة هللا .1

 رأ  الحكمة متافة م. لذل :حتن ال ة الب أم ةنتز  يو ا ا . 
: الار  هاو م حاين ةاسخل م اا فاي تاللاة حابا أ  ماع أفالت  لا ل  أفم مارل سام  ا فيلاا ها   مخافةة الةرب .2

ا فااي وراا   حيااث كااام 2الينمااة كاةاات فااي وراا    1آت  فااي تاللااة حااب مااع م فااي الا ااة. أمااّ
  ةدمع تان الار  ا لاا. فلا ل  ةالحاظ 2ةدمع تن م خال  ال الم فالمدئوم ت ا. ففي ور 

رت  ماع ذكار الفارح فالدارفر وآ اا    . كماا أم كنماة الار  20ا 12ا 11أم متافة الر  ه اا راِ
م2فرت  في ور   ح.الفر  -  ت سما كام آت  في ج ة َتس 

 مرل فلي: 11فرت  كنمة متافة م أف متافة الر  في ه ا ا  حاح  .3
   خوفاة من غرب م.5= البسا ة لتيوم حكهماة هي أم رنتز  يو ا ا م وآ ة الحكمةةة امس  .أ

= حاين ة اارج الار  فتاللتاا ي ااا كاأ  ماع أفالت ا ةتاااج أم ة رابا  ذ أة اا ةحبااا. معرفةة عةةن  قةادة .  
 . فمان   ارج م 17ة الر  هي وباترا تن م رفاة" وآ اةل ل  ةدمع ه ا "متاف

  ةدمع تان 14 حبا ف يررا ل ي ل. فكنما   وم متافة الر  أف محبة الر  وآ ة
 الفرح.

  20= هي متافة الر . حين ةدل لمحبة م والر   فل ا كمام الحكمة. وآ ةالحكمةة كةمال .ج
دااام. فماااذا   لاار فااي فجااا ماان  تاااج الاار  = ا كنياال هااو مااا   لاار فااو  رأ  ا ةالحكمةةةة إكليةةةل . ت 

  22"سال  فشفار فتايهة" وآ ة
  فالحكمااة ربااسأ مااع ا ةداااما فمتافااة الاار  ربااسأ مااع ا ةدااام م اا  25= وآ ااةوفروعهةةا الحكمةةة مصةةل .ه

فالترا. فمن  دتمر في متافة الر  رمتس الحكمة م اا كال أ اا  حهاراا ففاي 
 كل تمل   منا.

فماان  حااب م ال  دااتطهع أم  تطاائ حتاان ال مخافةةة الةةرب. ا لااام  . فه اا27= وآ ااةالخري ةةة تنفةةةي .ف
  23:14  ربا ويو

  .34= الر  في محبتا ي ت  أي ار  حتن ال يبت سفا ف رنوا وآ ةوت دية  حكمة .ز
تموماة فا ةدام يبسأ نأم  تاج ت وبا  ما فكنما ةمت م رفة م فاي ا ةداام  حاب ا ةداام الار  ا لاا يه بال 

ينا ف تاج أم   ربا فلو  كتيف محبتا ف تاج أم  حزم لنب م أيو . فكنماا  زتات ها ا الحاب يازتات رأتيبا كإ
 فرح ا ةدام.

 
.ووعود لنقول مبعد كل اذا ين ر القعض طاووولة اذا ال فر
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اوي 

 
ااشد 2 .بلم لخدمة الرب اإلله فاثبم على البر والتقوم واعدد وف   للتجربةيا بني م  مط 1" -(:5-1اآليات )

اوتاةر ب ةبر مةا تنتاةر مةن هللا الزمةه وال   3  .طلق  واحتمل ممل مذو  واطبل مطوال العقل وال تعجل وطةم النوا ة 
لةةذا  فةةا  ا 5 .مهمةةا وابةة  فاطبلةةه وكةةن صةةابرا علةةى صةةروف متضةةاع  4 .ترتةةدد ل ةةي تةةزداد حلةةاة فةةي مواخةةرة

 ".يمحص في الناا والمرطيين من الناس يمح و  في متو  اإلتضاع
 . 12:3راي2ه   كما لام يولس الرسوم "جمهع ال ين ير سفم أم   هيوا نالت و  في المداهح  داوع  راطلسفم" و

[ ليااي ةتتباار الاار . 2   1:4نااط1+  7:1نااط1+ و فةة   الةةذا  يمحةةص فةةي النةةاا[ الت مهااة= 1ففائااسل التاااار   
ا م فإحداةارا را ن ا ة رج كر  م فمحبتا فالتاار  يلا ة رج ر ز ارا فلت اليسلا فحي ما يرفع التارباة ف طا 

[ رولاااع 2  ال قةةةات علةةةى البةةةر والتقةةةوم [ 1ةتتبااار ذراتاااا ال و اااة. فحتااان راااأري التااااار  نالفائاااسل المرجاااول تني اااا  
= ممةل مذوة [ 3"فاي ال االم ساهكوم ليام ضاي "   فها ا ماا تنام ناا الدايس المداهح . معدد وف   للتجربةةالتاار =  

فمن ال  ل أم ال ةتدات  مع م فةتتا م م ااا يال ةدانم ناأم = ومطبل مطوال العقل تط أذة  لدماع  و  م. 
= ح ار مان أم  الزمه [5  ل دنم أم م ال  تطئ= اإلتضاع[ 4"كل األمور ر مل م اة لنتير لن ين  حبوم م"  

[ 6  أرااات تنهااا  ضاااه ة أف أم رتااا مر تنهاااا ا فإال حرمااات ةفدااا  مااان ر  اااة ياااس م فإختباااار ر ز اراااا رتااارك م لاااو
 رفج أي أفجا حالت  الم لمة ف دميلا ه ا  ررات  ففي ررجمة =  كن صابرا  على صروف اتضاع الدبر=  

ي ييمارهااا  أ[ أخار  "حالتا  الوضاه ة" = أي ملمااا كاام حالا    اابر. فالدابر ماع الياكر   طااي لنتارباة أم را ر
  فالحاااظ أم ةداااهحة    اااو  أم مااان ال  فلااام أم التارباااة 4:1    [  كمااال ا ةداااام و اااع7:2ي ماااو ا  ماااام وكاااو

اليماام    اي ا ةفداام تان = ل ي تزداد حلةاة فةي مواخةرة   ج[ 5:1لدالحا يهطنب وم   طها حكمة لاهفلم و
حهاال تنان األرإ  لان حهاال فاي الدامار. فكال ها ا التطهةا فالتطهة مو . فمن يوجس حهاة في أفاخر  ي ت ال مان 

فاااد  كماال ماان  ااأري  لهااا رادباااة أم  تسمااا. فل اار  ماايالة فاضااحاة للاا اا  يااوع ياان ساايراخ = مطبلةةم لخدمةةة الةةرب ذا 
  فلاهس م  ان ها ا أم يت اال ا ةداام ماائ 12-2:51ةفداا كهف  اار حكهمااة فكام التااار  التاي ألمات ناا و

 فاإم لام.   13:  10كاو1فاد   نم مس   ست ساتك فلو ال يست ا ةار  فو  ما ةدتطهع و التاار  ليزتات حكمةا
 م أراات  كاان ا ةدااام مداات ساة لنتاربااة فدهفياال= الملاام هااو التداانهم الياماال   نيااكر ا  .ال تعجةةل وطةةم النوا ةة 

 التاربة ل يكر فإم لم رأ  راربة ل يكرا فاد تائما  اةع خيرا .
 

ميهةةا  7 .آمةن بةه فين ةرة طةةوس طرطة  ومملةه احفةا مخافتةه وابةةو عليهةا فةي شةلخوخت  6" -(:10-6اآليةات )
ميهةا  9 .ميها المتقو  للرب آمنوا به فةك يضةل  م ةركم  8  .المتقو  للرب اوتاروا احمته وال تحيدوا ل ك ت قروا
 ".فت تنير طلوبكمميها المتقو  للرب محبوو  10 .المتقو  للرب مملوا الخيرات وال روا األبدي والرحمة
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. آمةن بةه فين ةرةحين يسخل ا ةدام التاربة فإةا الياس فساهترج م لااا فليان الياس مان ا  ماام أم م موجاوت= 
فنهكن لا  رجاار يهاا. فلاهكن ها ا كال أ اا  = ومم له  "فأةمهار ال نب   اي وم م" = طوس طرط فمن ي من يري يس م.  

الحاظ = محبةوو فت ةتنير طلةوبكمل أ ا  حهار . ف كوم لا  أيس اة فاي فارح. تمرك. فتر  يس الر  التي رحهط ن  ك
ا  ماام فالرجاار فالمحباة. فمان لاا ها   الفراائل  دات ير = آمن + مم لةه  + محبةووفي ه   ار ا  اليالا فرائل  

 لنباا فير  م ف ر  يس  الم ز ة في التاربة يل ف ترج من التاربة سر  اة.
 

مو ثبةم علةى  12 .اواروا إلى األ لال القديمة وت ملوا ال توكل محد على الرب فخزي   11"  -(:13-11اآليات )
 ".فا  الرب اموف احلم يغفر الخرايا واخلص في يوس الضيو 13 .مخافته فخذل مو دعاو ف امل

  .25:37ه   ميل ك ت فتي فلس شتت فلم أر  س  اة رتنن ت ا ومز
 

واةل  15 .ابةة ولأليةدي المتراخلةة وللخةاط  الةذي يمشةي فةي طةراقينوال للقلوب الهل  14"  -(:17-14اآليات )
وال ل م ميها الذين فقدوا ال بر وتركةوا الرةرا الم ةتةلمة  16 .للقل  المتواوي اوه ال يهمن ولذل  ال حماية له

 ".فماذا ت نعو  يوس افتقاد الرب 17 .ومالوا إلى طرا ال و 
  ز ارا فسط الره ا ؟من ال ي  تدر تمل يس الر  ال و ة ف تدر ر

تاااس م ا  ماااام الااا ي  يااا  فاااي ما "أماااا التاااائفوم .. ف دااايبلم فاااي البحيااارل المت اااسل ي اااار.." = القلةةةوب الهلابةةةة
 والخةاط  الةذي يمشةي فةي طةراقين . 10:48التي ر مل تمل الر  يرخافل و ر=  األيدي المتراخلة .  8:21ور 

ا فها   رحازم م جاساة كأةاا   اوم  ذا ك ات لاس ترفات ةر  اي فلو يو  في ةر   م ف او  آخار فاي ةر ا  التطهاة
هال رتاواةن تان خاالال ةفدا ؟ هال ال = والقلة  المتةواويفنماذا رترك ي؟ لماذا أةت غيار لااتر تنان أم رحب اي؟ 

الةةذين فقةةدوا كهااف  حمااي م ماان ال ير ااس أم  حمااي ةفدااا؟  = ال حمايةةه لةةهرااسرك أةاا  لااس ررحاال فااي أي فلاات؟ 
ناان الطر اا  الرااي  فالداابر فااي الرااه ة فاث ااين فااي حكمااة م الاا ي ساامح يلاااا مياال هاا الر الداابر ت= ال ةةبر

 .فماذا ت نعو  يوس إفتقاد الربلن الم ل نلم  اسفم ر ز تلم يها فلين يب ي الد ام..  م يناأف 
 

ن م  المتقةةي 19 .م  المتقةةين للةةرب ال يعاصةةو  مطوالةةه والمحبةةين لةةه يحفاةةو  طرطةةه 18" -(:23-18اآليةةات )
م  المتقةةين للةةرب يهي ةةو  طلةةوبهم واخضةةعو   20 .للةةرب يبتغةةو  مرطةةاته والمحبةةين لةةه يمتل ةةو  مةةن الشةةراعة

طةا لين م  لةم وتة  وقة   22 .م  المتقين للرب يحفاو  وصاياو وا ةبرو  إلةى يةوس افتقةادو  21  .ممامه وفوسهم
 ".ال  احمته على طدا عامته 23 .في يدي الرب ال في ميدي الناس

ه   رماماة=  = ال يعاصو  مطواله. والمحبين له يحفاو  طرطه ف لمن هو ال ي يت ي الر = هم من ه ا ر ر 
يمتل و  ه   ي فس المفلو  من  حب أحس يبت ي مرضارا. =  المتقين للرب يبتغو  مرطاته . فأ راة 23:14ويو 

الير  ة فكهف ي ف فةلاا " يب وم م لا" وفي ررجمة أخر   أي ال يبحيوم سو  تن كهف  فلموم = من الشراعة
ال  يب لم سو  ما يرضن ما ف  سما يرضن م ه ا   وت نإحدا  الرضا تاخنلم. ر ر ف آخر لنمت ين الر = 
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   12:11فطبه ة ال فس متمرتلا فالطر   يبسأ نالت دب ومت = يهي و  طلوبهم واخضعو  ممامه وفوسهم
في ررجمة أخر  جار  "ل  ع في يسي   ي يدي الرب..طا لين إ  لم وت  وق  ف ف  تلي نا حدا  نالرضن. 

الر .." فه   أت  فمتف ة مع نمهة اليال ا فالم  ن ل ترع أما  م في كل ما  دمح نا من ضه ا  فراار ا 
. احمته التي اي على طدا عامتهفل  تبر أة ا في يس الر  ال في يس من  را   اا فحتن ر لر 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث 

 
  .بنو الحكمة  ماعة ال ديقين وذااتهم مال الراعة والمحقة 1" -(:18-1اآليات )

فةا  الةرب طةد اكةرس األب فةي األوالد واثبةم حكةم األس  3 .يا بني اسمعوا مطوال مبلكم واعملوا بهةا ل ةي تخل ةوا  2
ومةن احتةرس ممةه 5 .وامتن  عنها وا تجاب له في صةكة كةل يةوس  من اكرس مباو فاوه يكفر خراياو  4  .في البنين

مةن احتةرس مبةاو طالةم ميامةه  7 .من اكرس مباو سر ب والدو وفي يةوس صةكته ي ةتجاب لةه  6  .فهو كمدخر ال نوز
اكةرس مبةاة بفعالة   9 .الذي يتقي الرب يكةرس مبواةه واخةدس والديةه بمنزلةة سةيدين لةه 8 .ومن مطاع مباو مااح ممه

  .ل ي تحل علل  البركة منه وتققى بركته إلى المنتهى 10 .ل  بكل مواةومقا
ال تفتخةر بهةوا  مبلة  فةا  اةوا  مبلة  لةل   12 .فا  بركة األب توطد بيوت البنين ولعنة األس تقلة  مس ةها  11

وال تحزوه يا بني اعن مباة في شلخوخته  14 .بل فخر اإلو ا  بكرامة مبله ومذلة األس عاا للبنين 13  .فخرا ل 
 16 .وا  طةةعف عقلةةه فاعةةذا وال تهنةةه وموةةم فةةي وفةةوا طوتةة  فةةا  الرحمةةة للوالةةد ال تن ةةى 15 .فةةي حلاتةةه

وعلى برة يبنةى لة  بيةم وتةذكر يةوس طةلق  وكالجليةد فةي ال ةحو تحةل  17  .وباحتمال  افوات مم  تجزم خيرا
 ".الرب من خذل مباو فهو بمنزلة المجدف ومن ماظ ممه فهو ملعو  من 18  .خراياة

هي رفديل لو هة "أكر  أناك فأما " فخطاورل ها   الو اهة أم مان  كار  أناا  فأماا فلاو كمان  كار  م. فةدات ير 
ه ا التدو ر من ال س س يوح ا فةطب ا تنن حالت ا ه  " فمن ال  كر  أنا  ال ي يرا  فال ي ربا  فيهف  دتطهع أم 

  20:4يو1 كر  م ال ي ال يرا " راجع و
فااال حكمااة لماان  داان  فااي الياار. =  ماعةةة ال ةةديقيينهاام ماان للاام حكمااة رحكاام رداارفارلم هاام = كمةةةبنةةو الح

فمن  دن  نالحكمة  كافئا م في ذر تا التي ردن  في ةاتة لاذ  فاأل ا ف تارج   وذااتهم مال الراعة والمحقة
ن ال  ف ال. فمان ضامن  اور األفالت له هيوا في محبة لنامهع. ثم ةر  يركا  من  كر  أيو ااا فالن  اا  تنان ما

 كرا  الوالسين ةاتتلم. ففي ةاتتلم خالالا فاأل  الحكهم لن ي دح أفالت  نما لهس يها خالال ةفوسلم. فمان 
أثبت ح  األ  في أم  طه لا أفالتهاا. = ومثبم حكم األس في البنينير س الر  أم  كرما   طها أفالتاة للم ةاتة. 

  المداهح فحاس  هاو الا ي  كفاار تان خطا اا البيار. فليان  كارا  األناار كااأي ت = مةن مكةرس مبةاو ف وةه يكفةةر خرايةاو
تمل  الح ييبت  ستح ا  اليتص لبركا  الفسارا ةاتة الو هة ر بر تن لنب مدت س فمدتح  لنتمتاع ي  ماة 

فال  ماة  الفسار. فال ة مة يسفم جلات. ح اة كما لام األناار فاإم ال  ماة مااةهاة فلي لاا ال ر طان  اّل لمان  داتح لا.
ف كااوم م بااوالة أمااا  م= . وامتنةة  عنهةةاال ر ماال ف ااط فااي غفاارام التطا اااا ياال ر طاان لااول ل يااف تاان التطا ااا= 

فمان  كار  أناا   كرماا أفالت  فال كاس. ها   ك اوم توباس ا "كماا ف نات  ف ال نا . .  ي تجاب له فةي صةكة كةل يةوس
األ اااا ا فبركاااا  ال لاااس الاسياااس هاااي يركاااا    . فمااان يركاااا  ال لاااس ال اااس م ةاااوم15تمنااا  يرراااس تنااان رأسااا " وتاااو

ها    اورل لنبياو  الممناورل يركاة. فااأل   حاب األ  فاأل  رحاب األ  فاألفالت = من مطاع مبةاو مااح ممةهرفحهاة.  
 حبوم فالسيلم. فاأل  رفرح حين رار  األي اار  كرماوم أنااهم التاي هاي أ رااة ريرماا. فكهاف ةيار  األناار؟ ناألف اام 
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لعنة األس تقل  مس  بيوت البنين. ال تفتخةر ف ورل تكدهة = بفعال  ومقال  بكل مواةتنيلم=   فاأللوام فالدبر
. مان  كار  أيو اا ي دان م ن فال  يلر نأيهاا فلا ا لاهس فتاراة فملما كاةت أخطار األ  فنهكمنلا ا ي=  بهوا  مبل 
ف  . فماااا ليااال تااان األناااار وأي رااا   تحةةةل خرايةةةاةوماااع حااارارل اليااامس   فةةةي ال ةةةحووالاااين    كالجليةةةدخطا اااا = 

 الادسيين   ام تن ارنار الرفحيين.
 

ازدد تواطةعا مةا ازددت  20 .يا بني اطةض معمالة  بالوداعةة  لحقة  اإلو ةا  ال ةالر  19"  -(:26-19اآليات )
ال ترلة  مةا يعيلة  ويلةه وال  22 .أل  طداة الرب عالمة وبالمتواطةعين يمجةد  21  .عامة فتنال حاوة لدم الرب

فاوةه ال  23 .ا يتجاوز طدات  ل ةن مةا ممةرة هللا بةه  لةه ت مةل وال ترمة  فةي استق ةا  معمالةه ال  يةرةتقحث عم
فاو  طد اطلعم علةى مشةلا   25  .وما  اوز معمال  فك ت  ر االاتماس به24  .حا ة ل  م  ترم المغيقات بعينل 

 ".وامهم الفاسد وا  ك يران طد مطلهم زعمهم ومزل عقولهم 26 .ك يرة تفوا إدااة اإلو ا 
لام الديس المدهح "رمينوا يي فإةي فت ع فمتواضع ال نب" وفلام ةوبن لنوتتار فإةلم يرثوم األرإ" فلام  ش هار 

ها   = إطض معمال  بالوداعة  لحق  اإلو ا  ال الر  فه اا 15:57أم م  دكن ت س المتر ين فالم دح ين و
فلاو  داير فاي ةفاس = مةن يةزداد تواطةعا  ينةال حاةوة لةدي الةربو ردافي فإةلم يرثوم األرإ أي  حابلم ال اا . 

يااري = بالمتواطةةعين يمجةةدفهااي ر لاار فااي ا ةدااام المترااع= طةةداة الةةرب عالمةةة ةر اا  الاار   دااوع المترااع. 
أما المتيبار فلاو  تفاي تمال م نكبر ائاا. لا ل   فتتار ياولس نرا فا" .  ةيار  ل ارا يهماسفا مإال ا  رواض ا ف 

ل ا ال  مكن حسفثاا ف ةدام أةا لاتر تنن فلم كل شئ     ن ال  . فمن ا رراع أ راة أم10ا  9:  12كو2و
فحكمة م أسمن فأتنن من حكمت ا كماا تنات الداموا  تان األرإ. فليان فاي ن اض األحهاام   طان م فلمااةا 

ه  م فلماااة للااا. فلياان رراا  آ ااة فإرركلااا. ففااي فلاات م اسااب سااه طيَّ  ذا كااام فااي هاا ا فائااسل لنيااتص. ياال  م حَ 
أسرار حكمة ما لماذا  دمح م لي يل   = المغيقاتالمتيبر حين ال  فلم آ ة فإةا يتلم اليتا  الم س  نالتطأ. 

 الره ةا أسرار التنه ة ماذا كام لبل التن ة.
 

 .القل  القاسي عاطبته ال و  والذي يح  الخرر ي قي  له 27" -(:34-27اآليات )
القل  القاسي ي قل بالمشقات والخةاط    29  .  ال اعي في طراقين ال ينجر والفاسد القل  يع ر فيهماالقل  28 

طلة  العاطةل يت مةل  31 .دا  المت بر ال دوا  له ال   رثومة الشر طد ت صةلم  لةه  30  .يزاد خري ة على خري ة
 33 .خرايةا واةنجر فةي معمةال البةرالقلة  الحكةلم العاطةل يمتنة  مةن ال 32  .في الم ل ومنلة الحكةلم مذ  سةامعة

من صن   ميك ذكر فةي مواخةرو وصةادف سةندا فةي يةوس  34 .الما  يرف  الناا الملتهقة وال دطة ت فر الخرايا
  ".سقوطه

تاقبة ه ا ا ةدام تائماة سيئةا فيما يت امل ن دول سيت امل م ا ارخار ن ن داول =  القل  القاسي ي قل بالمشقات
   "فما يزرتا ا ةدام فإ ا   حدس"15 " وتو"تمن  يررس تنن رأس
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من  دير في ةر   الير فلو كمن يتسحرج تنن م حسرا فمن سيئ  لن  = الخاط  يزاد خري ة على خري ة 
كل خطهة هي مرإ رفحي فلين حين يرجع ا ةدام  =  دا  المت بر ال دوا  لهأسوأ. فسافت ن س أم زةن لتل. 

 ي ر   ا ألةاوفه ا هو مولف اليهطام  يرجعفلو فاث  في ةفدا ال ير س أم  نالتوبة ر فر التطهةا  أما المتيبر
الارثومة ربسأ كيئ   ير لي ا  =  رثومة الشر طد ت صلم  له أةا أفرل  ةدام في ال الما فميل ه ا   ام ت ا 

دمع من أحس  ي مو حتن  فدس الحهالا فهك ا اليبر ارا فالمتيبر ال  مكن أم   ترج نأةا لس أخطأ فال   بل أم  
فكما أم .  يمتن  عن الخرايال ل  يت نم فمن يت نم  مذ  سامعة آخر. فال كس نال دبة لنحكهم فلو يتأمل فلا 

من صن   في ةفس ا  حاح .  4وراجع رفدير آ ة  ال دطة ت فر الخرايا اكذاالما  يرف  الناا الملتهقة  
. 25متموةي.." ومت ه   ردافي "ك ت جوتاةاة فأة    ميك  ذ كرَر له في مواخرو
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  
 

  .يا بني ال تحرس الم كين ما يعلش به وال تماطل عيني المعوز 1" -(:11-1اآليات )
 4 .ريتة ال تزد القل  المغةلا طلقةا وال تماطةل المعةوز بع 3 .ال تحز  النف  الجا عة وال تغا الر ل في فاطته  2

ال ت ةرف طرفة  عةن المعةوز وال ت ةن  شةي ا  5 .ال تاب إعرا  القا   سهله وال تحةول و هة  عةن الم ةكين
كةن متةوددا إلةى الجماعةة  7 .فا  من يلعن  بمرااة وف ه ي تجي  صاوعه دعةا و  6  .يجل  علل  لعنة اإلو ا 

موقذ المالوس مةن يةد الاةالم وال  9 .ةممل مذو  إلى الم كين وا قه برفو ووداع 8 .واخفض امس  لذي الو ااة
فت و  كابن العلي واةو يحقة  اك ةر  11 .كن مبا لليتامى وبمنزلة ا ل المهم 10 .ت ن صغير النف  في القضا 

 ".من مم 
ر تاان خطا ااا  ف داا س  م يااو  ساا وةا "فماان   ةتلاان ا  ااحاح الداااي  نأهمهااة الدااسلةا فماان   ماال تماال ياار ُ َيفااَّ

ج فلااو  داا  ا نالمدااهح شتدااهاة. لاا ل  فن اتلااس أم ةداا ع أي ياار  مك  ااا أم ةداا  ا. فه اااك  داا ع يااراة نالمحتااا
ال تماطةةةل المعةةةوز  .17:19م ولاااة ملماااة "م ال يب ااان ماااسيوةاة ألحاااس= " م مااان   طاااي الف يااار   ااارإ الااار " وأ 

ة. فا ةداام   اه  ال ر ل لا ر ام غساة فت سك ما  دس  حتهاجاا. فمان   نام ف ياراة  اناب تنان ةفداا ل  ا=  بعريت 
فالم ا اابا فهاا الر  اااب أم  ذوي الو ااةةةفااي ماتمااع نااا الف ياار الاا ي  اااب أم   طااف تنهاااا ففااي الماتمااع 

  فبل ا   ه  ا ةدام فاي فتاتاة ماع ال  اي فماع 7:13ةت امل م لم نإحترا  "فا كرا  لمن ي ب ي لا ا كرا " ورف
أم ردتحي نأم ريلس لنح  ماامناة لن  اي = ف  في القضا كن متوددا  إلى الجماعة. ال ت ن صغير النالف ير=  
 من  كوم رحهماة يتيبا ناد الرحهما ف كوم كإين  يبا فالس .= كن مبا  لليتامى.. فت و  ك بن العليفال و . 

 
مةن احبهةا احة  الحلةاة  13 .الحكمة تنش  لها بنين والذين يلتم ووها تضمهم إليهةا  12"  -(:22-12اآليات )
الةةذين  15 .مةن مل هةا يةةرد مجةدا وحي مةا دخلةم فهنةاة بركةة الةرب 14 .بت ةرو  إليهةا يمتل ةو  سةروااوالةذين ي

مةن سةم  لهةا يحكةم علةى األمةم ومةن اطبةل إليهةا   16  .يعبدووها يخدمو  القدوس والذين يحبووهةا يحةبهم الةرب
ي مول األمةر ت ةل  معةه ف وهةا فة 18 .إذا است ةلم لهةا يرثهةا ومعقابةه يققةو  علةى امتككهةا  17  .ي كن مرم نةا

ثةم تعةود  20 .فتلقي علله الخوف والرع  وتمتحنه بت ديبها إلى م  ت و بنف ه وتختبةرو فةي محكامهةا  19  .بعو 
وممةا إذا ذاة  فةي  22 .وت شف له مسراااا وتجم   له كنوزا من العلةم وفهةم البةر 21 .فتعامله باستقامة وت رو

 ".الضكل فهي تخذله وت لمه إلى م رعه
حكمة ه ا ردور كيتص ي ت  ا ةداما فهي للا جاذيهة فتا    ليلا ال ا ا يت نموم ا فتربيلم ف كوةوم للا ال

بركةة ففاي األرإ . يةرد مجةدا  = مااس ففاي األيس اة  حلاة وسةروافه الر هم من  كوم للم .  تضمهم إليهاكأي ار  
الةذين سا ة يوما فالم  ن يبحاث ت لاا ناس اة. كمن ي هب  ليلا ناكراة أي ساوهاة  ليلا مع ي=  يبت رو  إليها.  الرب

الم  ان  تاسموةلاا أي  طه اوم ف اا ا ما فالحكماة هاي متافاة م فةاتاة ف اا ا . فليان  ذا فلم اا =  يعبدووها
فااا ين هااو = يخةةدمو  القةةدوس  = 24:1كااو1أم الحكمااة هااي أل ااو  ا ياان فااا ين هااو م ف  ب ااي لااا ال باااتل و
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األماام ه ااا رمااز = مةةن سةةم  لهةةا يحكةةم علةةى األمةةم . 23:5وراجااع يااو هةةا يحةةبهم الةةربوالةةذين يحبووال ااسف . 
 . 19:10لنيهاةين. فمن  دن  نالحكمة ال  كوم لنيهطام سنطام تنهااا يال ياسف  هاو الحهاا  فال  اار .. ولاو

طهااة فااألمم فلاات  يااوع ياان سايراخ كاةاات ر بااس األفثااام أي الياهاةين. فماان  كااوم لااا سانطام تناان اليااهاةين فالت
معقابةةه يققةةو  علةةى ف ورثلااا=  وارثهةةا  دااير فرارهااا يتب لاا= إذا إست ةةلم لهةةا.  ي ةةكن مرم نةةا   حهاا فااي سااال = 

  فإذا تنم ااا أفالتةاا أم  داانيوا نالحكمااة يرثااوم هاام أ راااة 17:8فاا حن سا را م ةاارا مااع المدااهح ورف= إمتككهةةا
م  دان  ا ةداام نحكماة لان  ااس الدا اتل فالمااس فاي يسا اة أ= ف وها في مول األمر ت ةل  معةه بعةو منياو  م  

أي ري  في ر يير . أما  ت و بنف همن أفم يو ا ف فس ا ةدام م وجة رحتاج  لن رأتيب  لن أم رت ير ةبه تا= 
 الفرح وكنوز العلم.مدرتا توضاة تن تخذله وت لمه إلى لو ضل فلي 

 
 25 .في ممر وف ة  وال ت تحي 24 .من الشريا بني احرم على الزما  واحتفا   23"  -(:36-23اآليات )

وال  27 .ال تحةاب الو ةوو فةذل  طةرا لنف ة  26 .فا  من الحلا  ما يجل  الخري ة ومنه ما او مجد ووعمة
 29 .ال تمتنة  مةن ال ةكس فةي وطةم الخةكم وال ت ةتم حكمتة  إذا  مةل إبةداواا  28  .ت تحي حلا  به اككة 

ال  31 .ال تخةةالف الحةةو بةةل اسةةتحي مةةن  هالتةة 30 .  بنرةةو الل ةةا ف ومةةا تعةةرف الحكمةةة بةةال كس والت ديةة
 33 .وال تتذلل للر ل األحمو وال تحاب و ةه المقتةدا  32  .ت تحي م  تعترف بخراياة وال تغال  مجرم النهر
 .ال ت ن  ا لا في ل او  وال ك ك متواولا في معمال  34 . ااد عن الحو إلى الموت والرب اإلله يقاتل عن 

 ".ال ت ن يدة مق وطة لألخذ مقبوطة عن العرا  36 . ت ن كاسد في بيت  وكمجنو  بين اال ال 35
ه اك أمور في الحهال رتتنف من ظرفج ألخر ا فل اك أمور ي ب اي لنمارر أم  دامت أماملاا فه ااك أماور الياس 

ررجماا  أخار  "راِع فاي إحرم على الزمةا   . ل ل  جاار  7:3فأم ةتينم فيلا "لندكو  فلت فلنتينم فلت" وجا
إحةةتفا مةةن الشةر وال ت ةةتحي فةةي ممةةر . ال ارفج" فها   ررجمااة أت . فالحكماة ردااتستي فرداتنز  مراتااال التوليات 

ها ا ماا لاام  ا= حي ما رستن لنير  تنان يوضاوح رفرا ا ألةا  لاو  امت فخانات ففاف ات اليار ر للنيات وف  
حي ماا ال ةدااير األشارار = ما او مجد ووعمةفه اك من الدمت . ف   من الحلا  ما يجل  الخري ة=  ه ا  ت ا

فه اااك ماان   اان أةااا  فلاام فااي كاال شاائ ف اااب أم  وال يحةةاب الو ةةوو.فااي ألااواللم. فتناان الحكااهم أم   ناان الحاا  
فإذا فاجل   ةدام نتطأ ف نتا ال رياير يال . إستحي من  هالت يتينم حتن يهما ال  فلماا فالحكهم ه ا   وم لا 

يل اليس من الوتاتة "فالاوا  النين  درج ال راب" = اياة. ال ت ن  ا لا  في ل او ال ت تحي م  تعترف بخر
 فه اك من هو نيوش خارج ييتا ففي ييتا كأسس.

 رشاات لمان ال ير ااس أم   تارج أماا  اليااهن لتاناااا " ال ت ةتحي م  تعتةرف بخرايةةاةفاي لاوم الحكااهم ": ملحوظةة
 مرل أخر  أما  م. فاليس أم ةتال فة ترج ليي ةدتحي أم ةف ل ه ا

.م  فنن  فلم ه ا م  ن ا رراعا يل سيتدور أةا تنن ح  يهدفا = ال تتذلل للر ل األحمو 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  

 
فةي شةهوات  ال تتقة  اةواة وال طوتة  لت ةير 2 .ال تعتةد ب موالة  وال تقةل لةي بهةا كفايةة 1" -(:10-1اآليةات )

ال تقل طد خر م ف ي سو  مصابني فةا  الةرب  4 .وال تقل من يت لي على فا  الرب ينتقم من  اوتقاما  3  .طلق 
وال تقل احمته عالمة  6 .ال ت ن بك خوف من طبل الخري ة المغفواة لتزاد خري ة على خري ة 5 .طوال األواة

ال تةهخر التوبةة إلةى الةرب وال  8 .يحل علةى الخرةاة فا  عندو الرحمة والغض  وسخره 7  . لغفر ك رة خراياي
ال تعتةد بة موال الالةم  10 .فةا  مضة  الةرب ينةزل بغتةة وا ت صةل فةي يةوس االوتقةاس 9 .تتقاط  من يوس إلى يوس

 ".ف وها ال تنفع  شي ا في يوس االوتقاس
ال   25ا  24:  10وماارماان لااا أمااوام يياا  يلااا فأةلااا رحمهااا  داا ب تخولااا لنداامارا  ذ هااو ال يتياال تناان الاار  

.. فتتقة  شةهوات طلقة  وال تقةل مةن يت ةلي علةي  أي ال أحتاج  لن م. فال ر تر ن ور  فشبان  =  تقل بها كفاية
فال ر تاسع نطاوم أةاال م فإةاا ألجال أم   وتةاا م لنتوباة . الةرب ينةتقم منة ف  ا  ه ا ةدم ا في لوم الحكهم=  

لتر  ذ   فر م ل  خطا اكا كمن  ف ل التطهاة نإساتلتار م تماساة أةاا ساهأري  . فال ردت4:2فإةا  طيل أةارا ورف
فمان  رامن تمار . فه ااك  تةهخر التوبةة وال. خري ة علةى خري ةةف  ترج يلا يه فرها لا م فل ا يز س خطا اك 

وم أيااساة فلااي ماان  أخاا  أمااوام ارخاار ن ظنماااة ظ اااة أم فااي كياارل أموالااا ةمأةي ااة لااا ماان غااسر الزمااام. فالحكااهم   اا
 .في يوس اإلوتقاسستيوم تي وةة ل  

م ال يرفض ال  اي فكيارل األماوام فلي اا يرالاب كهاف ةتدارج فاي أموال اا فأيان لنوب اا مان م؟  فهال ل اا  شاتها  
 " ا غبي في ه   النينة ست خ  ةفد ". ال وم المتهف لندمار فإست سات لل ا اليو  أ  س دمع

 
 . تنقل  م  كل اار وال ت ر في كل طراةو فاوةه كةذل  يفعةل الخةاط  ذو الل ةاوينال  11"  -(:18-11اآليات )

 14 .كن سراعا في االستماع وك ير التاوي فةي احةااة الجةواب 13 .بل كن ثابتا في فهم  وللكن ككم  واحدا  12
 . ةا  تهل تةهفي ال كس كرامةة واةوا  ول ةا  اإلو 15 .م  كا  ل  فهم فجاوب طراق  ولال فا عل يدة على فم 

ال ت ةن  ةااك  18 .فا  لل ةااا الخةزي ولةذي الل ةاوين المذمةة الشةديدة 17 .ال تدع وماما وال تختل بل او   16
 ".في كبيرة وال في صغيرة

كن سراعا  رتينم في الي هدة يندام األيرار فرتينم مع األشرار ينداةلم فل ا ر ار فةفا . =  ال تنقل  م  كل اار
فير كييراة لبل أم رايب حتن ال  = وك ير الت وي في إحااة الجوابنم فرفلم جيساة ما   ام.  لتت = في اإلستماع

فإذا كام كالم  تن تنم فال ا  ردتفيس . ف  عل يدة على فم سكت= إرتطئ. فال رايب  اّل يهما رفلما فإاّل ف
وال تختل  غيبتلم نالدور    ومن يتينم تن ال ا  فيوماما  ف كوم ل  كرامة فال كس. ال رتينم كييراة فتستن 

من يتينم نالمسح ليتص أماما لهدتفيس م ا. فلام م نم ا    و  ةفس اليال  "لهكن كل فاحساة مدرتاة  = بل او 
. 19:1 لن ا ستماع مبطئاة في التينم" و ع 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال ادس

 
وا بعةد م  كنةم صةديقا فةا  القبةلر ال ةمعة يةرد الخةزي والعةاا وكةذل  الخةاط  ذو وال ت ر عةد 1" -(:1آية )

 ".الل اوين
ه   رتبع ا  حاح الداي  ال ي كام يتينم تن الت نب فالر اار فالا م. تمومااة = ال ت ر عدوا  بعد م  كنم صديقا  

  ال يتداور 16:5فمن  تتال يندااةا و ال م غالباة  دل لمن رينم ا تنها في  نب تسفاة ل ا ن س أم كام  س  اة ل ا.
 ذا  ةتير  = القبلر ال معة يرد الخزي  خسما  ل خر ن في ي م لن ا .أةا سها   لا أ حا ا يل من   س   

الماتمااعا فدااهكوم لااا خاازي فااي كاال مكااام. لاا ل  فنهحاارال كاال  اتناان  ةداااما ال  دااتطهع أم يواجاا  شاااتة ساايئة
 كاوم لاا سام ة سايئة فلاا خازيا = الخةاط  ذو الل ةاوين المرائاي=  ةدام تنن سام تا ناأم  دان  حدا اة. فأ رااة 

 فاليل  دتر م ا.
 ال  ال فدهة لنمدهح فهو م ن  تنن  نيب ال ار كتاةئ.من ه ا ةر  نياتة األ: ملحوظة

 
فت كل موااط  وتتلف مثمااة وتتةرة  3 .ال ت ن ك وا م ت برا ب ف اا طلق  ل ك ت ل  وف   2"  -(:4-2اآليات )

 ".النف  الشرارة تهل  صاحبها وتجعله شماتة ألعدا ه 4  .  كالخش  اللاب وف 
فماان ال  طهااع ف تااو  ماان مداانيا ياال فااي . .. ماان  داان  فرار شاالوا  جدااس  كيااور هااائ  ال ت ةةن ك ةةوا م ةةت برا  

 ففي ررجمة أخر  = ل ك ت ل  وف  كبر ار ال  دتمع لميورل أحس غير لايل أم يسير رأسا لنح  سيسمر ةفدا= 
  وشمياوم كمياام فتكداا يوساف ال اهاف الا ي 1يهكوم كيارل  اندة فه ا تكس ما ليل في وماز،  تمزا طوت 

 رفض التطهة .
 
لةلكن الم ةالمو  لة  ك يةران  6 .الفم العذب يك ةر األصةدطا  والل ةا  اللرلةث يك ةر المهاو ةات 5"  -(:5-17)

فا  ل  صةديقا فةي 8 .برة وال ت و به سراعاإذا اتخذت صديقا فاتخذو عن خ  7  .ومصحاب سرة من األلف واحدا
وصةديقا يشةترة فةي  10 .وصديقا ي ةير عةدوا  لكشةف عةاا مخاصةمت  9 .يومه ول نه ال ي بم في يوس طلق 

ل نةةه إذا  12 .يكةو  وايةةرة فةي مموالة  واتخةذ دالةة بةين ماةل بيتة  11 .ما ةدت  ول نةه ال ي بةم فةي يةوس طةلق 
ال ديو األمين معقل  14 .تقاعد عن معدا   ولحذا من مصدطا  13  .اوحررم يكو  طدة واتواام عن و ه 

ال ةةديو  16 .ال ةةديو األمةةين ال يعادلةةه شةةي  وصةةكحه ال مةةواز  لةةه 15 .ح ةةين ومةةن و ةةدو فقةةد و ةةد كنةةزا
مةن يتةو الةرب يح ةل علةى صةداطة صةالحة ال  صةديقه   17  .األمين دوا  الحلةاة والةذين يتقةو  الةرب يجدووةه

 ".يكو  وايرو
ن الداسالة. فاالحكهم ي داح ناأم ةيتداب أ اسلار كييار ن ناأم  كاوم ل اا النداام ال ا   فليان الحكاهم  مياز ه   ت

ةا فالاازمالر األحبااار الاا ين  كااوم ل ااا م لاام جندااا  ظر فااة. رِّ يااين الدااسي  األلااز  ماان األخ الاا ي  كااوم م ااا سااِ 
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ال يتتا  فاي ياو  فليناة يال  ف  رج الدسي  نأةا ال ي ينتد  ن  في سرفرك ففاي ف ارك فمرضا  فها ا الداسي 
ك لاو اة فهو لاهس أهال لا ل  سهفراح أسارار لو كيفت سرك لمن  تتبررا  س    تن خبرل فتيرل تمر. فالحظ أة

 رتا مت م ا ميالة.
 فلو ال ي   زي ا ةدام يولوفا نااةبا في ضه ارا.= ال ديو األمين دوا  الحلاة

تقاعةد عةن ميال ها ا لان  حتااج لداسي    ز اا فاي ضاه تا.  فه ا ة وم ةوبن لمن فجس المدهح  س  اة لا حمه اةا
غيار األفيهاار الا ين ت اسهم  سات سات أم  فياوا  إحذا مةن مصةدطا  ال ين  حافلوم  ي ائ  فب فس المفلاو    معدا  

 أسرارك.
 

م ةل الحةااد والةزااع  19 .يا بني اتخذ الت دي  منذ شةقاب  فتجةد الحكمةة إلةى مشةيق   18"  -(:37-18اآليات )
مةا مصةعبها  21 .فاو  تتع  في حراثتهةا طلةيك وت كةل مةن مكتهةا سةراعا  20  .بل إليها واوتار ثماااا ال الحةاط

 .ف وها لةه كحجةر االمتحةا  ال قيةل فةك يلبةث م  يتركهةا 22 .على الغير المت دبين م  فاطد الل  ال ي تمر عليها
اسم  يا بني  24 .ها ت بم فيهم إلى مشاادة هللاال  الحكمة اي كاسمها وال ت تبين ل  يران والذين يعرفوو  23

احةن عاتقة  واحملهةا وال تغةتا  26 .وادخل ا لل  في طيوداا وعنق  في ملها  25  .واطبل اميي وال تنبذ مشواتي
ابحث واطل  فتتعرف ل  ولذا فزت بها فك  28  .اطبل إليها بكل وف   واحفا طرطها بكل طوت   27  .من سكسلها

فت ةو  لة  طيوداةا حمايةة طةوة وممكلهةا حلةة  30 .في مواخةرة تجةد ااحتهةا وتتحةول لة  م ةرة  فاو   29  .تهملها
فتلق ةةها حلةةة مجةةد لةة  وتعقةةداا إكليةةل  32 .ال  عليهةةا حللةةا مةةن ذاةة  وسكسةةلها سةةل  سةةمنجووي 31 .مجةةد

ي وا  م  محببةم م  ت ةم  فاوة  تعة 34 .م  ش م يا بني فاو  تت دب وا  است لمم ت ةتفيد داةا   33  .ابتها 
قث في  ماعة الشيوخ ومن كا  حكلما فكزمه اام  م  ت م  كل حةديث الهةي   35  .مملم مذو  ت ير حكلما
تةروا فةي موامةر الةرب وفةي  37 .وا  اميةم عةاطك فةابت ر إللةه ولترة  طةدم  دا  بابةه 36 .وال تهمل مم ال التعقةل

 ".وصاياو ت مل كل حين فهو ي بم طلق  وانيل  ما تتمناو من الحكمة
تااان أهمهاااة ا هتماااا  نالحكماااة فالت اااب لي اللاااا ا ةداااام فبلاااا  فااارح ا ةداااام تنااان األرإ فرمتنااائ حهاراااا يركاااا ا 
فمياااراا أياااسي فاااي األيس اااة. فالحكماااة يبدااااةة لياااي ة اللاااا ل تباااع ف اااا ا م فةاموساااا فةنتاااز  يلاااا فال ةداااير فرار 

ف دااتس . يا إبني متخذ الت دية  منةذ شةقاب م ت اا شلوار اا فه ا ما سما  الديس المدهح الطر   الري  فه ا   و 
ا ةدااام تراسااة اليتااا  فالتأماال يهااا فةنااب الحكمااة نداانوا  ا فا سترشااات ناألنااار الاارفحيين. فهاا ا ا ةدااام كنمااا 
ر اس  ساا ا رااس  ياازتات حكمااة. ها ا  كااوم مياال الازارع ياازرع كنماة م فالحااارا   نااب أرإ جداس  نالتوبااة فاليااس أم 

ا مان  ااري فرار شالوارا  كوم لميل   أي ياال ت ال فداهكوم ياال ثماار فالحكماة = فاطةد اللة ه ا ثماار  االحة. أماّ
أمااا ماان  رراابط نالمدااهحا فالمدااهح هااو الاا ي  حماال ت ااا هاا ا = ت ةةو  لةةه كحجةةر إمتحةةا  ثقيةةلفالو ااا ا ا للهااة 

نباث أم يتركلاا. فها ا لين مان هاو فحاس  ياسفم المداهح ال ي  .30ا  29:11هين" ومت  الحار " حمنوا ةيري فلو
  .10:15ما ش ر نا األنار ال س دوم في ال لس ال س م وأع
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"هي جسيسل نإسملا" في ررجمة أخر  "فال ردتبين لييير ن" في ررجمة أخر . الم  ن  = أل  الحكمة اي ك سمها
لا. أما ال ين  أم الحكمة هي ت همة نم سار تاٍم جساة فال  دتطهع الااهل الدال  فرار شلوارا أم  كتيف ت مت

  فالبسا ة أم   دب ا ةدام  10ا  9:   2كو1فه ا ما لالا يولس الرسوم و= مشاادة هللا كتيفوها فت طيلم 
أي ر ييف ل .  = إبحث ولطل  فتتعرف ل ةفدا كمن يسخل في ليوتها.. فنهكن ..  ةما ال لا ة.. ماس ت هم 

 . ففي 4:3با ةفدي فأمدكتا فلم أرِخِا" وة ه   ميل "حتن فجس  من رح = فك تهملهافلين  ذا فز  يلا 
أل  عليها فلين ن س لنيل رتحوم لحنة ماس.  طيوداا حماية ل فياةت . تجد ااحتها وتتحول ل  م رةارخر 

ولوم الدمائها   مع الولت ستيتيف أة   ةما  رربطت نالدماف ا    حللا  من ذا  وسكسلها سل  سمنجووي
في التدرج  داا   سل تبوت ة  رربطتا يل نالدمائها . يل سهكوم ل  حكمة= وذهب فإسماةاوةي ا فنهس ندال

المكر يل في ررجمة أخر  حاذلاة أي ر رج كهف رتدرج نحكمة في كل   داا مع لرا ا ال الم. فلهس م  ن 
  ستتسما المرر في األمور. فرفديرها كما أرن ن س ذل  ستفلم ما   ام أمام . تموما السهار هو ال كار فإم 

 ذاة البسا ة أم  كوم  = إ  ش مستتسما في رسيير الير يهدمن ه ا خبياة.  التير فلو التدرج الدنهم ا فام 
ردنم ةفد  لنو هة فلنت نهم ملما كام اليمنا فل اك ثمن يسفع ل ب ي البرج  = إ  إست لمم ل ةدام  راتل. 

س  ف و  الو هةا ردمع فرطهع ردمع  و  الرفح ال =  إ  مملم مذو  ومحببم م  ت م  . 33-25:14ولو
. ال تهمل مم ال التعقلفالحكمار فالت نم=  الشيوخفةأري ن س ذل  لنتنم ل  تنن  ت ير حكلما  حي ئ  
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اب 
 

يةا بنةي ال تةزاع  3 .األثةلم عنة تقاعد عن األثةلم  لميةل  2 .ال تعمل الشر فك يلحق  الشر1"  -(:3-1اآليات )
 ".في خروط اإلثم ل ك تح د ما زاعم سقعة مطعاف

ألم م ساايب س    لميةل األثةةلم عنةة   "ماا ف نتااا  ف ال ناا  تمنا  يررااس تنان رأساا ". 15راتنتص فااي آ اة وتوبااس ا 
لح ال الم داوت خطاوا ا= من يزاع في خروط اإلثمت  . فلين من  تطئ ف تو  يرفع الر  غربا ت ا. أما 

 ال ي ي هب  ليلا ا ةدام ةاف اة زرع حبو ا أي ال ي  ف ل الير نإراتل فلهس تن ض ف.
 

ال تدع البر مماس الرب وال الحكمة  5 .ال تلتم  من الرب ا اسة وال من المل  كرسي مجد  4"  -(:7-4اآليات )
ابم و ه المقتةدا فتضة  فةي ال تبتغ م  ت ير طاطلا لعل  ال ت ترل  م  ت ت صل الالم فربما   6  .لدم المل 

 ".ال تخرا إلى  ماعة المدينة وال تررح وف   بين الجمهوا 7 .طراو استقامت  حجر ع اا
ه ا ما لام ت ا الديس المدهح أم ال ةطنب المتية  األفلن فلام ت ا يولس الرسوم "ال رررئي فاو  ماا ي ب اي أم 

أةاا  لاااتر أم رداانح اليااوم. ياال كاان شاااتراة نراا ف    فال رطنااب رئاسااة فال ال رااار ظ اااة م اا  3:12رررئااي" ورف
وال ةالباة مراحم م فإررعا أما لو  ختارك م لم دب فلو سه طه   مكاةها  ال ااح يهاا لين ال رطنباا أةات. 

فاااد فاااحص ال نااو  فاليناان. فلااس ر اان أةاا  رف اال هاا ا أمااا  ال ااا ا لياان الحكااهم ينفاات ال  اار أم مااا = تةةدع البةةر
ا ها ا  شاارل لن بااتل الزائفاة. فمان   ان أةاا لااتر أم  حكام نال اسم فربماا يلاا  فجاا ال  ماار ياهحكم رف نا يرا  م

وف ةةة  بةةةين  ال ترةةةرحف حاااط مااان ةفداااا ياااين الاملاااور=  إلةةةى  ماعةةةة المدينةةةةللااام خوفااااة مااا لما فبلااا ا  تطااائ 
 .الجمهوا

 
 .ال ت ن صغير النف  في صكت  9 .ال تعد إلى الخري ة ثاولة فاو  ال ت و  مزكى من األولى  8"-(:  8-11)

 ال تقل م  هللا ينار إلى ك رة 11 .وال تهمل ال دطة 10
 "تقادمي ولذا طربتها للعلي فهو يقبلها.

= فبهذا ال ت و  مزكةى فةي األولةىه ا ةر   ةداةاة مدتلتراة ال يلتم  م تات لنتطهة التي لس  ت لا روبة من لبل. 
= تقادمةة خطيتاا  األفلاان أ راااة. ياال فإم ك اات رتدااور أم كياارل ر ااسمار =  هاا ا ا سااتلتار  ا اال م ياا كر لاا 

لاا. ثام لنتيااهع فلحال المياكنة   اوم الحكاهم أم بنهم   اوما يال ر اسمار  م لان   ستيوم سبباة في ال فاراما فاالحك
نان أال رياوم [ أم   طي لول حتان ال ةدا ط ثاةهاة. ت2[   فر م التطهة  1الحل الوحيس هو الدالل نإ مام أم  

ف  ر ال فس فاليبر ار هما فجلام ل مناة فاحاسل . فاليبر اار . ال ت ن صغير النف  في صكت =    الدالل يهأ 
= أةا ال   تمنت فلهس م ا فاد كم ين خارج حدانارن ا أةا فحس  فان الداورل . ف ا ر الا فس = أةاا فاشال 

ياس  فن الدورل . أما  يان م فلاو   مال فاث اا أةاا أتال فانف ائس ألم م خارج ردورارن فحدانارن ا فأةا فحس  
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فالم  ان  ف ناوا ها ا والداالل  فال رتركاوا = ال تهمةل ال ةدطةفه ا لاهس م  اا   هماام الت اسما =   م  فنن  فيل .
 رن  والدسلة فالت سما  .

 
ال تفتةر ال ةذب  13 .ال ت ةتهز  ب حةد فةي مةرااة وف ةه فاوةه يو ةد مةن يخفةض وارفة   12"  -(:14-12اآليات )

 ".ال تبتغ م  ت ذب بشي  فا  تعود ال ذب لل  للخير 14 .على مخل  وال تختلقه على صديق 
سااتر فإذا رأيات  ةداام خااةئ مار الاا فسا فاال رداتلزا ناا ظاةاااة أةا  ناار فأفرال م اا لياان  تنام أم م هاو الا ي 

 داا ط فااي ةفااس خطهااة هاا ا اليااتص الاا ي   م ماان  ف اال هاا ا يتركااا م . ياالفناام رداا ط فاان ةفااس خطيتااا  تنهاا 
ستر م ا حتن ال يتيبر فحتن  ي ر نره ة مان ساتر م اا يهداني ألجناا ياسالة مان أم  داتر م اا فاي كبر اار. 

فالداايس المدااهح لااام تاان = ال تفتةةر ال ةةذبفاااد  تفااض المتيباار ف رفااع المترااع الاا ي  ةدااح  فراا لل  ذ أخطااأ. 
[  راا ف 1 = تعةةود ال ةةذب لةةل  للخيةةرج اال ةفدااا  ي اااة  ينااهس.    فالياا ا  44:8اليااهطام "أيااو الياا ا " ويااو

[  داااير 4[  دتدااالل التطهاااة ف  اااس  الحااال فهاااو اليااا    3[  ف اااس اليااا ا  مداااساليتا أماااا  ال اااا   2اليتداااهة  
 [ يبت س ت ا المدهح ال ي هو الح .5ا ةدام  ي اة  ينهس  

 
 ".را األلفاظ في صكت ال ت  ر ال كس في  ماعة الشيوخ وال ت  15" -(:15آية )

 وال ت را األلفاظ فيكهف يتينم  ةدام فسط شيوخ أكير حكمة م ا. فنهدكت ليت نم. 
ها ا  . فلين= لين الدالل ريوم يتفيير من ال هن فخيوع ةالب الرحمة من ال نب   7:6ولارم مع مت .  صكت 

 ال  م ع النااجة التي ةنبلا ر  الماس م ا.
 

 ".الشغل المتع  وال الحراثة التي سنها العليال ت رو  16" -(:16آية )
تمال الفالحاة. فها   ار اة ر طبا  تنان الالاات الرفحاي. =  الحراثةةةالما هاجم سنهمام في سفر األميام اليدال.  

 فالحراثة هي التوبة.
 

ط  وف    دا  19 .اذكر م  الغض  ال يقر  18  .ال تنام وف   في عداد الخاط ين  17"  -(:19-17اآليات )
 ".  عقاب المنافو واا ودودال 

وةةاا راا لل أمااا  م له فاار ف دااامح فال  ااا  = طةة  وف ةة   ةةدا   يت اس تاان التطهااة ف رااب م لااات  تناان التطااال. 
  .48ا  47:  9فه ا هو ر نهم الديس المدهح ومر= ودود

 
ا امرمتةة  إذا ال تفةةاا 21 .ال تبةةدل صةةديقا بشةةي  زمنةةي وال مخةةا خال ةةا بةةذا  موفيةةر 20" -(:23-20اآليةةات )

لتحب   23 .ال تعنم عبدا يجد في عمله وال م يرا يبذل وف ه 22 .كاوم حكلمة صالحة فا  وعمتها فوا الذا 
 ".وف   العبد العاطل وال تمنعه العتو
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ا ةدام ال  داف ا شئا ال ذهب أففيار فال أي شائ زم اي. ف  باا ل اس  خهاةاة الزفجاة فرركلاا فاأكير ماا  حازم م 
 ةداام فااي أم  ا ال  ةداام غياار  فاي حالاة حاازم. يال حتان ال بااس ال رت  ات م اا. ياال حاافم أم ر تاا  أم يتدابب 

 أة ن أةواع ال هب.= ذا  موفيرال بس. م   سر ال فس البير ة يل ما  ألجنلا. 
 

م  كا  ل  بنو   25 .إ  كاوم ل  دواب فتعهداا وا  كا  ل  منها وف  ف بقها عندة 24"  -(:28-24اآليات )
 .م  كاوم ل  بنات ف ن م  امهن وال يكن و ه  إليهن ك ير الركطة 26 .ف دبهم واخض  اطابهم من صقا هم

م  كاوم ل  امرمة علةى وفةو طلقة  فةك ترفضةها ممةا 28 .زو  بنت  تقض ممرا عالما وسلمها إلى ا ل عاطل  27
 ".المكرواة فك ت لم إليها وف  

نالحيواةا  يباألفلن ةلتم  ا يسأ نا هتما  نالحيواةا ا فالم  ن أةا  ذا ك ا ةلتماليال  تن أهمهة رربهة األفالتا فلي 
 .ولم ي وووا م  ادانأي ال ريوم نيوشاة م لن ةب اة لو أخطاأم = ال يكن و ه  إليهن ك ير الركطةنأفالتةا.  

= أما المكروهة ذا مركز. غ هاة أف فلهس ملماة أم  كوم  ا ل عاطلفكدهاةة لنب ت ي دح أيوها يتزف الا فلين من 
 .ال تسلم إليها نفسكالتي سيررلا ال ررضي زفجلا ف نها أم ال  أرم لا= 

 
اذكةر اوة  بهمةا كووةم فمةاذا تجزاهمةا   30  .اكرس مباة بكل طلق  وال تن  مخا  مم   29"  -(:35-29اآليات )

 .كةل طوتة  وال تهمةل خدامةهمحبة  صةاوع  ب 32 .اخش الرب بكل وف   واحترس كهنته 31 .مكاف ة عما  عك ل 
وعرلةة األكتةاف  35 .ومعره ح ته بح   ما ممرت به والقاكواة أل ل الخرةا   34  .اتو الرب واكرس ال اان  33

 ".وذبلحة التقدي  وباكواة األطداس
فلاام فكااالر م = إخةةش الةةرب ولحتةةرس كهنتةةهتاان فجااو   كاارا  الوالااسين فالياااهنا فااال ر داان ر ااب فالااس   م اا . 

   هي ال ديب ال ي حست  م لنياهن من ال نائح.35فآ ة و . فإحتراملم  حترا    ال ي  تسموةافخساماا 
 

 ".واب ي يدة للفقير ل ي ت مل بركت  36" -(:36آية )
 الف رار هم  خول الر ا من   طيلم يباركا الر .

 
ال تتةواا عةن القةاكين  38 .كن عاافا للجميل من كل حي وال تن ر على الميةم  ميلةه  37"  -(:40-37اآليات )

فةي  ملة  معمالة  اذكةر 40 .ال تتقاعد عن  لادة المرطى فاو  بم ل ذل  ت ةو  محبوبةا  39  .وور م  النا حين
 ".مواخرة فلن تخرا إلى األبد

  "نكارة مع الباكين" =    ذا أحدن  له  أحس ف امنا نالميلا فإم ما  أحدن  لن أفالت ا  شترك مع الحزاةن
 . ه ا الحكهم يتينم تن أتمام البر ليل محتاج والف رار 46-35:25إفت س المرضن ومت  . ف 15:12ورف

وال تن ر على  فالمرضن فالحزاةن.. فأهل المورن . فز ارل المرضن ه ا ريمل خسمتلم فخسمة الميت ريمل تف ا.
.ت = رت جمينا ألهنا فألفالت  ا فهك ا لو كام تنه  تين ال يس أم ررت  ألفال الميم  ميله
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن 

 
فةةا   3 .ال تنةةازع الغنةي لةة ك يجعةل عللةة  ثقةك 2 .ال تخاصةةم المقتةدا لةة ك تقة  فةةي يديةه 1" -(:5-1اآليةات )

ال تمةةازح 5 .ال تخاصةةم الفتيةةو الل ةةا  وال تجمةة  علةةى وةةااو حرقةةا 4 .الةةذا  االةة  ك يةةران ومزا  طلةةوب الملةةوة
 ".الناطص األدب ل ك يهين مسكف 

لااهس ماان الحكمااة أم   ااف ا ةدااام فااي فجااا متلااور  مداا  ندااكينا فباا فس الم طاا  لااهس ماان الحكمااة أم   ااف 
أي  فولا  ث االة= أي  م تف ات = منةي لة ك يجعةل عللة  ثقةك  أف  ةداام   المقتةدا ةدام ف لاجم من لا سانطام=  

= تخاصةةةم الفتيةةو الل ةةةا نم طااا  المااام فلااو يتفااو  تنهااا  يهاااا فال  اجلاالاارش يااسفع مائااة فلااان ردااتطهع أم روا
وال أي ال رز اس المولاف  شات االة ناأم رييار  في يار تنها  شاائ ا  ردائ  لها . =  وال تجم  على وةااو حرقةا  اليرثار.  

 لهس كال  ةداام هاو يوح اا الم ماسام الا ي تنهاا أم يواجاا هيارفت . يال  م مان  داطس .  تمازح الناطص األدب
 لت يير فضع سائس. فحكمة لن ررفٍ   حتاج وضوع هك ا ناأللو ار فآخر ن كما لام الحكهم  كوم يسفم حكمة. الم

 
ال تهةةن محةةدا فةةي  7 .ال تعيةةر المرتةةد عةةن الخري ةةة اذكةةر موةةا ب  معنةةا و ةةتو   المهاخةةذة 6" -(:8-6اآليةةات )

 ".ب  معنا وموت ال تشمم بموت محد اذكر موا 8 .شلخوخته فا  الذين يشلخو  ام منا
ياال نااال كس فالداامار رفاارح نتاااةئ فاحااس يتااو ا فن فاارح يتوبااة ال ااا  فال ةاا كرهم = ال تعيةةر المرتةةد عةةن الخري ةةة

ر  أحاساة لاس  . يال  م تياَّ 19ا  18:  7نتطا اهم ل  للم. م ةدن خطا اهم  ذ راايوا فلال ةا كرها ةحان للام وماي
 ا لنهأ  فلن وتل لنتطهةا فبل ا ةيترك مع اليهطام. فل  كر أة اا را  تن خطيتا فذكررا يلا لتلي ا فل ا لس يسف

فأذكار أةاا ربماا  كاوم لا  ةفاس ال ارفجا فربماا ررا ف فاي = ال تهن محد في شلخوختهجمه اة ض فار خطاال. 
فا حن = م  تشةمم بمةوت محةدشبان  لمرإ ينم ن . يل الييوخ  اب أم  كوةوا محل  حترا . فلاهس مان ال  ال 

 تلائ .لس ةمو  ن س 
 

فاوة  مةنهم تةتعلم الت دية  والخدمةة  10ال ت تخف بككس الحكما  بل كن لهجا ب م الهم.   9"  -(:12-9اآليات )
ومنهم تتعلم الحكمة وا  ترد الجةواب فةي وطةم  12 .ال تهمل ككس الشيوخ فاوهم تعلموا من آبا هم  11  .للعاما 
 "الحا ة.
الحهااالا فاليااهب أ اابح   اارج متاان  خااالم رحنااةففياال كيياار ملمااة فلااي حدااينة ةااحااا  تسيااسل  الشةةيوخخبارا  

مان   يار تنان  ةداام حكاهم تنهاا أم  دامع = الحكمةا  كوم ال ااح فمتن  كوم الفيل. فاألكير من الييوخ هام 
ه   لاللا من لبال لاف فاي = الخدمة لدم العاما  . ليل كنمة   وللاا فمن ه ا فالي هدة رحتر  جساة ألوام أنائلا

  فالم دوت  ةتلز الفر ة لناناو  ماع الحكماار فاليايوخ المتتبار نا فلاو جاار لا  فر اة 35:6يوخ وجماتة الي
 . فكاام  لهياع  داب ماارة تنان ياسي 1:1لتسمتلم فنتتاسملم لتات نم ما لم.  ياوع كاام خاات  موسان ال  اهم و ا 
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ال  ماار كاام للام مان   . فدار  يوع فإلهياع كالهماا ت هماين. فهكا ا ماع أناار الرهب اة11:3مل2 ينها ال  هم و
 الرهبام اليبام من  تسموةلم فدار ه الر التالمي  ت مار.

 
ال تنت ة  فةي و ةه الشةاتم لة ك  14 .ال توطةد  مةر الخةاط  لة ك تحتةرا بنةاا لهيقةه  13"  -(:22-13اآليات )

ال  16 .ال تقةر  مةن اةو مطةوم منة  فةا  مطرطةته شةي ا فاح ة  اوة  طةد مطةعته 15 .يترصد لفم  فةي ال مةين
 18 .ال تحاكم القاطي ألوه يحكم له بح   اميةه 17 .ت فل ما او فوا طاطت  فا  كفلم فااتم ااتماس من يفي

ال  19 .ال ت ر في الرراو م  المتقحم ل ك يجلة  عللة  وبةاال فاوةه ي ةعى فةي اةوم وف ةه فتهلة  موةم بجهلةه
ال تشةاوا  20 .  حيةث ال واصةر لة تشا ر الغضوب وال ت ر معه في الخك  فا  الدس عندو كك شي   ل ةرع

ال  22 .ال تقاشر ممرا  سراا مماس األ نبي فاو  ال تعلم مةا سةيبدو منةه  21  .األحمو فاوه ال ي ترل  كتما  ال كس
 "ت شف ما في طلق  ل ل إو ا  فع او ال يجزا  شكرا.

يال حاافم أم رتهفاا مان ساها ن  م اا. = ل ك تحترا بنةاا لهيقةهريا ا تنن التطهاة. = ال توطد  مر الخاط 
 يت اس تان ها اا فاإم حافلات ال ازاع م اا = ال تنت   فةي و ةه الشةاتمتوالب التطهة فدتتاج م لا أةت أ راة.  

 م أرت  أم . ل ك يترصد لفمة  فةي ال مةينفدتتطئ فريتم فبل ا يتديس تنه  أخطائ  ف كوم ه ا شركاة لا = 
ذهبات لمان  داتح لاا أماا ال اوي الا ي سايتاجر نمالا   م  ر رإ فاإلرإ المداكينا فاإم لام ر اوت لا  أموالا  فن اس 

ألرضااتا فذهااب مالاا  فمالااا فااي راااارل فاشاانة فن ااس ذهااب مالاا  يااال فائااسل. فال ريفاال أحااس نمااا فااو  ةالتاا . فال ااالم 
 ال ي ةحن يها تالم ظالما فال تاتي ألم رمهم تتو  تنن األلو ار وك اإ ميالة  فدهحكم ضسك.

أي الم امرا فل ا سها ن  لنلالك. فإذا ترفت  ةداةاة غروباة فال رتياجر  = تقحمال ت ر في طراو م  الم 
ك ال ر طا لذحم  فدي   ا. فأما  ال ر ب ال ي ال ر رفا ال رِّ فلو سه تن . فسِ  ت ر معه في الخك م ا فال 

.  رتدرج ردرفاة  دئ ال ر ب فلما فلو ال   رف . التال ة كن حر داة في كل ردرج حتن ال ر س 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس 

 
ال ت ةلم وف ة  إلةى  2 .ال تغر علةى المةرمة التةي فةي حجةرة وال تعلةم عللة  تعللمةا سةي ا 1" -(:13-1) اآليات

لة ك ت ةةراد ال تةالف المغنلةة  4 .ال تلةو المةرمة القغةي لة ك تقة  فةي إشةراكها 3 .المةرمة لة ك تت ةلي علةى طةدات 
ال  7 .ال ت ةلم وف ة  إلةى الزواوةي لة ك تتلةف ميراثة  6 .ال تتفرس في العذاا  لة ك تع ةرة محاسةنها  5  .بفنووها

اصرف طرف  عن المرمة الجميلة وال تتفرس في ح ةن  8 .ت رح ب رة في مزطة المدينة وال تتجول في مخليتها
كةةل امةةرمة زاولةةة تةةداس كالزبةةل فةةي  10 .لعشةةو كالنةةاافةةا  ح ةةن المةةرمة ممةةوم ك يةةران وبةةه يتلهةة  ا 9 .الغراقةةة
ال تجةال   12 .ك يرو  افتتنوا بجمال المرمة الغراقة ف ا  حاهم الرذل ال  محادثتها تتلهة  كالنةاا 11  .الرراو

وال ت ن لها منادمةا علةى الخمةر لة ك تميةل وف ة  إليهةا وتةزل  13 .ذات القعل البتة وال تت   معها على المرفو
 "ى الهكة.بقلق  إل

ال تاتااي لن ياارل الا وةهااة التااي يااال = ال تغةةر علةةى المةةرمة التةةي فةةي حجةةرةهاا   ار ااا  تاان الت اماال مااع ال دااار. 
"التاي فاي = التةي فةي حجةرةمبررا فل   رسفع لنا وما يل فنيي  كل ةرج نارخر  ذا لم  كان ه ااك تاٍع لنيا . 

الحارا  فالم داوت زفجتا  = َحْجررة . التدرج ع من الم=  َحْجر . حر  " في ررجمة أخر . فالم دوت الزفجة
فااي ررجمااة أخاار  "ال ر نملااا ر نهماااة  داائ  لهاا ". فماايالة ال ر نملااا أم = وال تعلةةم عللةة  تعللمةةا  سةةي ا   . فلاان لاا 

 راالس ال ربار فرأري أةت يرجام غربار لبيت ا ربما ر تبرهم أ سلار ل ا ف س  حسا  ررباا تاةفي مع أحسهم.
الرجل هو رأ  المرألا فال  دح أم ردبح هي رأسا فرتدنط =  ف   إلى المرمة ل ك تت لي على طدات ال ت لم و

أي الداالطا  = المةرمة القغةيتنها. ه ا   تبر فضع م كو  ةاشئ من رسليل خطأ. ثام  م اع رمامااة الت امال ماع 
حتان ال رياار شالوا  = ي العةذاا ال تتفرس فة"ال رطيل الم ا  م لا" في ررجمة أخار . = ال ت لف المغنلةفهك ا  
ميراثا  األرضايا فأموالا  سات هب = وال ت ةلم وف ة  إلةى الزواوةي لة ك تتلةف ميراثة للا لس ر وت لنتطأ.    ال تاعٍ 

 . فال رتارك تي ا  ردا ن فرار 10ا 9:6كاو1للاا فميراث  الدمافيا فالزةال ال ةديب للم في منيو  الدموا  و
وال تتجةول الم داوت أم ال  دارح ندارك فرار ال داارا = فةي مزطةة المدينةة  ال ت ةرح ب ةرةشلوا  ه ا ال االم=  

فلا ا = للمةرمة الجميلةةأي "زفا اها الم فرل" حيث الدالطا  ي ت رم من ينت طلن. فال رطيال ال  ار =  في مخليتها
 . التااي هااي لهداات زفجتاا= الغراقةةةسااييير شاالور ا ففياار فااي أم كاال هاا ا الامااام ساايتحوم  لاان راارا  يوماااة مااا. 

ال تجةةال  .. ال ت ةةن منادمةا  لهةةا علةةى فاألفرال كماا   ااوم تاس  الاسخوم مااع ال داار فااي مدااتلا  ال تاِع للاا= 
 .الخمر

 
ال ةديو الحةديث خمةر  ديةدة إذا  15 .ال تقاط  صديق  القديم فا  الحديث ال يماثله  14"  -(:25-14)  اآليات

ال تةةرتض بمرطةةاة  17 .لةةم كلةةث يكةةو  اوقكبةةهال تغةةر مةةن مجةةد الخةةاط  فاوةة  ال تع 16 .عتقةةم لةةذ لةة  شةةربها
تقاعد عمن له سلرا  على القتل فك تجري في خاطرة مخافةة   18  .المنافقين اذكر اوهم إلى الجحلم ال يتزكو  
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اعلم او  تتخرى بين الفخاخ وتتمشى على متااس  20 .وا  دووت منه فك تجرس ل ك يذا  بحلات  19 .الموت
لةلكن مهاكلةوة مةن األبةراا وافتخةااة بمخافةة  22 .ا اسةترعم وشةاوا الحكمةا  مةنهماختبر النةاس مة  21  .المد 
ي نى على عمل ال ناع أل ل ميديهم مما   24  .ا عل عشرت  م  العقك  وكل حدي   في شراعة العلي  23  .الرب

 "قم.الفتيو الل ا  يخاف منه في مدينته والهاذا في ككمه يم 25 .ا ل  الشع  فاوه حكلم أل ل ككمه
هاو مان  ختبرراا فماع األ اا  ثبات لا   خال اا. فاال ر اة اا مان أجال  اسي  حاسيث ال ر ارج = ال ةديو القةديم

تاان  خال ااا شاايئاة. فشاابا الدااسي  ال ااس م نااالتمر كنمااا كاةاات تته ااة ريااوم أفراال. ف حاا ر ماان أم ةاار  ماااس 
  18ا  3:  73ومز لو من الم كس لن  دتمر في ماس التاةئ ف  ار م اا ف

مذكةةر موهةةم إلةةى الجحةةلم ال ال ررضاان نمااا يرضااي الم اااف ينا فال رداااير التطااال.  =تضةةى بمرطةةاة المنةةافقينال تر 
أي حتن  موروا وفهم ساي هبوم لناحاهم  لان يتزكاواا لان   ابنلم م. ها الر األشارار لاس  كاوم للام ةاااح =  يتزكو  

 يت اس تان األشارار  طرة مخافة الموتتقاعد عمن له سلرا  على القتل فك تجري في خام لت فلي ا ال يسف .  
 تاخنا  اليا ور نمتافاة الماو  ألةا  سات تات تنهاا ا = خةاطرة فناو تاشاررلم ساهتتفي مان ال ين  دتلي وم نالاس 

يل ال ر وت رتاج أةت من المو  فرتبنس مياترك رااها. وأث ار الحر  األهنهة النب اةهة فلس  تتات ال ا  م اظر 
بااة. يهراااع الياابام ر ا اااة فاحااسل فاااي مدااس ا ف اااراهن نااأم  طن لاااا فال  ماااو .. الااس ا ساااات  ه اااك ل باااة غر 

ر ا ااا [.. لياان هااو  سااتلاةة نااالمو  الاا ي اتتاااتفا  6فالمدااس   دااع  6:  1 فةب اااة  حتماااال  المااو  هااي 
 م  ضااطرر  ال اارفج أم رت اماال مااع مياال هاا ا ا ةداااما فحاااذر أم رتطاائا فالااس  ال = ول  دوةةوت منةةهتنهااا.  
ا ةداام فحااذر لائال  مراطرا أم روجاس ماع ميال ها ا أ   ذا ك ات = لة ك يةذا  بحلاتة  فك تجرست اس =    قهمة لا

وتتمشةةى م اارإ لنداا وا كاال لح ااة. = يتخرةةي بةةين الفخةةاخحهاراا  مااع مياال هاا ا ا ةدااام رياابا ماان ف رتطاائ ا
تنان أساوار  مان  تتبائ فرار أساوار الماسم هاو فاي حما اةا فليان مان يتميان ياال  حتارا =  على متةااس المةد 

الماسم هااو م اارإ لداالا  ال ااسف المحااهط نالمسي ااة. أي حهااال ا ةدااام الاا ي   اشاار هاا ا الما ااوم الااسموي هااي فااي 
لت ارج مان = إختبةر النةاس مةا إسةترعم  فلا ل  23خطر مداتمر فنهحا ر. فال كاس حاافم أم ر اشار ال  االر و

شةراعة تان  حدي  ت ا. فحافم أم  كاوم  لهتبرفك من ر اشر  فمن ربت س   وشاوا الحكما ر اشر  فمن رتا با.  
فاألياارار سااهفرحوم يلاا ا الحااسيث ف اشاارهما فاألشاارار سااي فرفم ماان هاا ا الحااسيث  العلةةي وافتخةةااة بمخافةةة الةةرب

فدتيتيااف شاارهم فبالتااالي را اابلم. تموماااة يااين أفالت م يناا  الحااسيث تاان م فشاار  ة م فأتمااام م. فلياان كاال 
فلاو ال  ا ةل  الشةع ال ين   منوم نأيسيلم يي ن تنيلم لو كاةت للم أتماام جياسل. أماا   فال ناعفاحس لا ماالا  

= ي خةاف منةهاليرثاار = والفتيةو الل ةا لاو كاام يهاا حكماة.  أل ل ككمةه  مل ييس ا يل  حكم تنها ف ي ن تنهاا 
ررجمة أخار  جاار  ال ي  دتر من كل شئ. ففي الهاذال ير  شائ ا  ردبب مياكل ف تنف أتماالة جيسلا هك ا 

تموماا كييار اللازار فالداتر ة مان ارخار نا  ذا ساتر م اا أحاس  كاوم غرابا  اللااذر.يسالة من  "  ال را  الغض "
 سر ع فشسيس تنن من ستر م ا .
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فربما   ه اك من  ميل لم اشرل المارمين ظ اة أةلم  حموةا يل  دتلين نالمو  ( 23-18) تعليو على اآليات
يل   يل اا  ف فتتر ظ اة أةلم  حموةا فه اك من  ميل  لن أم   اشر الر سار فالمنوك فالوالل  نم ف  تل ف  تفب 

 د ن  لن ذل  م تلزاة أ  فر ة ل ل ا ف  تفب يل ا ف تيبر  ذ هو  ار لا م رفة يلم. فالحكهم ي با أم ه ا  
 ذ  نوةا. فه ا  كوم في  ررفاتاخطر فل الر فأفلئ  ممن للم الدنطام أف ال ول  م أخطأ ا ةدام فيلم فإةلم سه ت

كمن  دير تنن أسوار المسم فيت رإ لدلا  ال سف ال ارنة. هن م رفة فإم كام للا فوائس    اشر كبار ال و  ا
لين للا متاةرها. ف  دح الحكهم يسالة من ذل  أم ة اشر الحكمار فَمن  ختبرةا ر واهم فبرهم فاألفرل فاألكير  

. أم اة أم ةحتمي ناد
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 عودة للجدول صحاح العاشراإل
 

كما يكو  طاطي الشع  يكو   2 .القاطي الحكلم يهدب شعقه وتدبير العاطل يكو  مرتقا 1" -(:5-1اآليات )
مر المل  الفاطد الت دي  يدمر شعقه والمدينة تع 3 .الخادمو  له وكما يكو  ا ل  المدينة يكو   مل  سكاوها

فةوز الر ةل فةي يةد  5 .مل  األا  في يد الرب فهو يةلم عليها في األوا  الك و من به وفعها 4 .بعقل والتها
 ".الرب وعلى و ه ال ات  يجعل مجدو

 ذا كام ال اضاي حكهمااة فالمنا  حكهمااة فالارئهس هكا اا فطاوبن للا ا اليا با فاليا ب سهدان  نحداب لاواةين ها ا 
أي حاكما فاساساة=  طاطي الشع فلي ا  م كام . القاطي الحكلم يهدب شعقهوبة=  الحاكم حتن ال يت رإ لن  
فال كاس فناو كاام  ااالحاة هكا ا  كاوم شا با. ف اا ف اال شا ب كاام لاا منياا فاسااساة أف . اكةذا يكةو  الخةادمو  لةةه
 ليا ت  ها ا حاكمااة فاساساة  فااد   طهاا ا شا ب فاساس فليان  ذا كاام ه ااك .  يةدمر شةعقهما وةاة وهتنر ميالة  فلا ا  

. فوز الر ل في يد الرب . وم   طي ال ااح لنحاكم الدالح= 4الي ب نأم  تربا  ذ ال  دنح يها رأتيب وآ ة
ملا. فالمن  الدالح هو مان  فلام نِّ  َ فاليارب هو من ت س  الير  ة ف فلملا ف ُ .  ال ات ف دمن المن  الدالح ه ا  

فمنا  حكاهم . يجعل الةرب مجةدو علةى و هةهل ا  فتنن ميل ه ا المن  أةا خات     طب  شرائع م يهما ي فع ا
ميل سنهمام ةير الرخار في ينس . فتنن أي األحوام تني اا كيا ب التراوع لنحااكم أ ااة كاام فلاو م اين مان لبال 

  .1:13م ورف
 

ال براةا   7 .إذا ظلم  القرا  في شي  فك تحنو عللةه وال تة ت شةي ا مةن ممةوا الشةتم  6"  -(:22-6اآليات )
إومةةا ينقةةل الملةة  مةةن ممةةة إلةةى ممةةة أل ةةل  8 .ممقوتةةة عنةةد الةةرب والنةةاس وشةةاوها اات ةةاب اإلثةةم ممةةاس الفةةراقين

ال محةد اكبةر إثمةا  10 .ال محةد اقةقر  رمةا مةن القخيةل لمةاذا يت بةر التةراب والرمةاد  9  .الماالم والشةتا م واألمةوال
كةل سةلرا  ط ةير الققةا   11 .اطرح محشا و مدة حلاته ممن يح  المال ال  ذاة يجعل وف ه ميضا سلعة وطد

 لح م الربي  المر  طبل م  يرول اكذا الملة  يت ةلي اليةوس وفةي  12 .م  المر  الروال ي قل على الربي 
 .مول كبراا  اإلو ا  ااتةدادو عةن الةرب 14 .واإلو ا  عند مماته يرد األفاعي والوحوش والدود  13  .مد يموت

ولةةذل  اوةةزل الةةرب  16 .عةةن صةةاوعه فال براةةا  مول الخرةةا  ومةةن اسةةخم  لةةه فةةا  ما اسةةاإذ ير ةة  طلقةةه  15
طلة   18 .وقض الرب عروش ال كطين وا ل  الودعا  مكاوهم 17 .ب صحابها ووازل مراقة ودمرام عن مخرام

اطحةل  20 .طل  الرب بلةدا  األمةم ومباداةا إلةى مسة  األا  19 .الرب مصول األمم ومرس المتواطعين مكاوهم
 22 .محا الرب ذكر المت بران ومبقى ذكةر المتواطةعين بةالروح  21  .بعضها ومباد سكاوها ومزال من األا  ذكرام

 "لم تخلو ال براا  م  الناس وال الغض  م  مواليد الن ا .
ام= = فمان اليبر اار أم ي ف ال ا ةداإذا ظلم  القراة  فةك تحنةو عللةه وال تشةتمه   ار ا  كنلا ضس اليبر اار.  

لح هاة تفم أم يلسأ ف فير ثم   ارب. فلين من يتله  لح هاة ف يتم فل ا ةوع مان اليبر اارا فلا ل  ةناب =  يحنو
الديس أم ة هب فة ارب فةحافم الدنح تن ةر   الي هدة. فل ل  جار  ار ة في ررجماة أخار  "ال رح اس تنان 
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وشة وها م  كرهلاا فال اا   كرهوةلاا.  ، ممقوتةهوال براةا  ال ر ب ألي ضرر كام فال ر مل شيئاة فأةات م تاا.". 
ففي ررجمة أخر  "فال نم ت س كنيلما خطأ" فاليبر ار ي يان ظنمااة فها ا  ثام مم او  = إات اب اإلثم مماس الفراقين

أي أم اليبر اار را تي  ررياا  ا ثام فالم االما فا ةداام المتيبار ال يلاتم = ش وها إات اب اإلثمأما  م فال ا . 
 و  ي فدا. يل  م الُمن   لس  رهع من ممنية ليبر ار حكاملا فظنملم. س

ا  ذ كنماا زات  يتدايس ال االمالم دوت من   نم ال ا  لهكت ز المام فبل ا   ن أةا =  ال محد مققر  رما  من القخيل
ةداام ألم يال مان محباة الماام  دال ا . تةراب وامةادكبر اار فلاو ي دان أةاا  فها ا  مالا  ار أت م من ال اا  ا

َس ومحشاوو = َأن َ سَ  وطد إط رح محشاوو مدة حلاته. إط َرحَ .  يجعل وف ه ميضا  سلعةيبهع ةفدا=   = تواةفا. أ  أن  اَ
ار اة أم  فلاس ر  ان ا ةداام.ا  فداس تاخال تواةفا فلتل مياتر  ففي ررجمة أخر  "أةت ت أحيا  " فالدنوك هكا  

كةةل  ةدااام ماان ساانطام فدااهمو = لفملمااا كااام  . الت  فلااارف = أف  محشةةاوو هاا ا البتياال كااام نتاايال حتاان تناان
 ا   اااز ت ااا الطبيااب = ي قةةل علةةى الربيةة فه اااك أمااراإ ال تااالج للااا ت ااس األةبااار=  سةةلرا  ط ةةير الققةةا 

ي قل على الربية   لح ةم الربية  المةر  طبةل م  ف تحس  الطبيب فال  دتطهع أم  يفن المر ض فه ا م  ن 
 ةداما فنربما أ ان  مارإ مان ها ا ال اوع فرداير ضا هفاة ن اس لاول فتااجزاة ن اس سانطام فنماذا ر تفب  ا  =  يرول

مول كبراةا  اإلو ةا  وةبوخ  ةدر  ار كالحيوام ن س كبر ائاا . يال ت اس ماو  ا ةداام  أكناا الاسفت. فالحاظ أم 
فاي ت متااا فمان هاو لر اب مان الار  رااس تي اا مفتوحاة يار  الح اائ  كماا هايا يار  الار  = إاتةدادو عةن الةرب

فيسرك ح اررا فال يتيبرا فمن يبت س تن الر  ر  ن  تي ها فال ير  في السةها سو  ةفدا فيتيبر. فماا الا ي تفاع 
ا ةدااام ليبت ااس تاان م؟ هااو أم ريااوم ل ةدااام  راتل أخاار  غياار  راتل ما فهاا ا كبر ااار فلاال  راترااي أفراال ماان 

واسةةخم  لةةه أي أفم التطهااة. فمان ساا ط فاي هاا   التطهااة   ال براةةا  مول الخرةةا راتل ما هال فلمااي أفرال= 
 . وم 18:16فه ا ما حسا مع اليهطام. "لبل اليدر اليبر ار فلبال الدا وا رياامب الارفح" وأ = فا  ما اسا  

م يسمر = موزل الرب ب صحابها ووازل مراقة ودمرام عن مخراممن محبتا  رر  ه الر ليتر وا فال يلنيوا= 
  هاااي مااا لالتاااا ال ااا رار مااار م 17 أمااال فااي   اااالحاا ف تااارك ماان يهاااا أمااال لي دااانح حالااا. فآ اااة وف مياات مااان ال

لااس رفلاام ماايالة تاان الي  اااةيين الاا ين خن لاام الاار  ماان األرإ فأتطاهااا = طلةة  الةةرب مصةةول األمةةم . 52:1ولااو
ومةةةةرس ئلم ليااا با. فلياااان الم  اااان األشاااامل هااااو أم م خنااااع الياااهاةين فأساااا طلم فةاااارتهم ماااان الداااامار ليبر ااااا

مان البيار  الودعةا لاهانس سةكطين. وقةض الةرب عروشةهم من البير. فأ رااة  دامن الياهاةين  =  المتواطعين
= لةم تخلةو ال براةا  مة  النةاس . ونايل ميالة فأشور  ندبب كبر اائلمطل  الرب بلدا  األمم    .15:2وراجع كو

 فا ةدام متنو  تنن  ورل م في الوتاتة فا رراع.
 

مي و ل اةو ال ةرام و ةل اإلو ةا  مي و ةل اةو ال ةرام المتقةو  للةرب مي و ةل اةو   23"  -(:28-23)اآليات  
 لما بين االخوة يكةو  ا ل ةهم مكرمةا اكةذا فةي  24 .الل لم و ل اإلو ا  مي و ل او الل لم المتعدو  للوصايا

مةن الحةو م  يهةا  الفقيةر لةل   26 .الغني والمجيد والفقيةر فخةرام مخافةة الةرب  25  .عيني الرب الذين يتقووه
العاةلم والقاطةي والمقتةدا يكرمةو  ولةل  محةد مةنهم اعاةم  27 .العاطل وال من الك و م  يكةرس الر ةل الخةاط 

 "العبد الحكلم يخدمه األحراا والر ل العاطل ال يتذمر. 28 .ممن يتقي الرب
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يت ااي الاار  فااي حهارااا. فال كااس. م خناا  ا ةدااام تناان  ااوررا كر ماااة أي  دااتح  اليرامااة ف  اال كاا ل  لااو ظاال 
مكاارمينا فالفاار  أم الاارئهس  عينةةي الةةرب الةةذين يتقووةةههكاا ا  كاوم فااي  لمةةا بةةين اإلخةةوة يكةةو  ا ل ةةهم مكرمةةا  

 كرما  خورا مسل حهاراا أما م يهكر  مان يتمهاا نمااس أياسي. لا ل  ففتار ا ةداام أ ااة كاام غ هااة أف ف ياراة هاو أم 
ةفدا  كرما. فكهف  كر  ال ا  رجل خاةئا م ال   بنا يل يرفرا. يال أم أت ام    تاج الر ا فالدبب أم م

= والر ةل العاطةل ال يتةذمر مةن ذلة فااد رف اا. = العبد الحكلم يخدمه األحةرااترجة لن ا  هي لمن يت ي الر . 
 فاد هو ال ي أتطن لا ه   اليرامة فلل ة ترإ.

 
فةا  الةذي يشةتغل  30 .تغال باألعمةال وال تنةتفف فةي وطةم اإلع ةااال تعتل عةن االشة  29"  -(:34-29اآليات )

يا بني مجد وف ة  بالوداعةة ومعةي لهةا مةن  31 .بكل عمل خير ممن يتمشى مو ينتفف واو في فاطة إلى الخبز
الفقير يكرس أل ل عمله 33 .من خر  إلى وف ه فمن يزكله ومن يكرس الذي يهين حلاته 32  .ال رامة ما ت تحو

 "من اكرس م  الفقر ف لث م  الغنى ومن ماين م  الغنى ف لث م  الفقر. 34 .يكرس أل ل مناووالغني 
ال رترفع تن أي تمل لتأكل خبزاة.  =  ال تعتل عن اإلوشغال باألعمال هي حث تنن ال مل فال  اوع ا ةدام.

ب فهو ال  من  شيئاة  ا تدار أي ال وز فالف ر. فمن ي تف = فك تنتفف في وطم اإلع اا فإذا  مت  ت فج ت 
في فاطة   واوخيٌر ممن ينتفف فال يتيبر تنن ةووهة ال مل  ) فالذي يشغل بكل عملسهكوم ضحكة لن ا .  

واعي لها الوت ع  حبا ال ا  فه ا  كوم لا ماساة. = مجد وف   بالوداعة .  12-6:3رس2و إلى الخبز حتهاج  )
نأم  دن  ا ةدام يال تيب فال يلي ا أحس "ال  دتلن أحس   لهس نأم ي تفب ا ةداما يل= من ال رامة ما ت تحو

 . ل ل   كمل أم من  تطئ يلين حهارا فال  كرما أحس. فلس  كوم  12:4ري 1نحساثت  يل كن لسفل لنم م ين" و
م ه اك ف يراة لين ألجل أتمالا ال  همة  كرموةاا أما ال  ي يهكرموةا ألجل غ ا . فيم فكم لو كام ف يراة فأكرمو  ث

. من اكرس م  الفقر ف لث م  الغنى=   غت ن فظل محاف اة تنن ر وا  
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 
ال تمدح الر ل لجمالةه وال تةذس  2 .حكمة الوطل  ترف  امسه وتجل ه في  ماعة العاما  1" -(:6-1اآليات )

ال تفتخر بتردي ال لاب وال تترف  في يةوس  4 .غير في الريوا و ناو ااس كل حكوةالنحل ص 3 .اإلو ا  لمنارو
ك يرو  من المت لرين  ل وا على التراب والخامل 5 .ال رامة فا  معمال الرب عجيقة ومفعاله خفلة عن القشر

 ".خرانك يرو  من المقتداان لحقهم اشد الهوا  والمكرمو  سلموا إلى ميدي اآل  6 .الذكر لق  التا 
الملاام   ذ . ال لةةابو ررااسار  ال تفتخةةر بتةةردي الحكمااة هااي التااي ررفااع شااأم ا ةدااام فلااهس جمالااا فم  اار  فثهانااا= 

الاوهر فلهس اليكل و ختار م تافت لنممنية فهو أ  ر  خورا . فالمدهح  فتس  ال الم فرماس "فلهس لاا م  ار 
أحناان = امس كةةل حةكوةماا را هاا م ااا =  نةةاودال=  . فال حناة الدا يرل رداا ع أحنان ت3ا2:53ف ياتلها" و ش

 حالفل. 
ال يركبا  ال ارفر  ذا كرما  أحاس فردا ن لمز ااس مان اليراماة فتيار  ةفدا ا ياال تع م = ال تترفة  فةي يةوس ال رامةةة

خامةل الةذكر م   مل في التفاار ف كار  تبياس  المداتح ين. فااد يرفاع البداطار= =  معمال الرب عجيقة كرم =  
 .المت لرينف تفض 

 
ال تجةاوب طبةل م  ت ةم  وال تعتةر  حةديث  8 .ال تذس طبل م  تفحةص تفهةم موال ثةم وبةف  7"  -(:9-7اآليات )

 ".ال تجادل في ممر ال يعنل  وال تجل  للقضا  م  الخراة 9 .محد طبل تمامه
وال كال ماا  حاهط نااألمر. فنن ريوم لاتراة تنن فلام   لما ال يعنل ال رتدرع في الحكم فال في الحسيث فال رتساخل 

= وال تعتةر  حةديث محةةدفداهكوم حكملام منتو اااة ف ارفةا   لان ةفاس م ا اسهم. = تجلة  للقضةا  مة  الخرة ة
 حتن ردمع األمر ناليامل يهكوم حكم   ائباةا فم اة ة ال ا  تيب. 

س م  تتقعتها لةم يا بني ال تتشامل ب عمال ك يرة فاو  م  مك رت منها لم تخل من مك  10"  -(:30-10اآليات )
واب إو ةا  بليةد فاطةد  12 .اب إو ةا  ين ة  واتعة  واجةد وال يةزداد إال فاطةة  11  .تحشها وا  سققتها لةم تةن 

واةةرت إللةةه عينةةا الةةرب بةةالخير فنعشةةه مةةن طةةعته وافةة  امسةةه فتعجةة  منةةه  13 .المةةدد طليةةل القةةوة ك يةةر الفقةةر
الحكمةة والعلةم ومعرفةة الشةراعة مةن 15  .مةن عنةد الةربالخير والشر الحلاة والمةوت الفقةر والغنةى    14  .ك يرو  

الضةكل والالمةة خلقةا مة  الخرةاة والةذين يرتةاحو    16  .عند الرب المحقة وطرا األعمال ال ةالحة مةن عنةدو
اب منةي اسةتغنى  18 .عرلةة الةرب تةدوس لألتةلةا  ومرطةاته تفةوز إلةى األبةد  17  .إلى الشر في الشر يشلخو  

واوال يعلم  20 .م  يقول طد بلغم الراحة وموا اآل  مكل من خيراتي 19 .حاه من م رته بااتمامه ولم اكه ولوما
ال  22 .مطةم علةى عهةدة وثةابر عللةه وشةف فةي عملة  21 .كم يمضي من الزما  حتةى يتةرة ذلة  لغيةرو وامةوت

فةي  فاوةه اةين فةي عينةي الةرب م  يغنةي الم ةكين 23 .تعج  من معمال الخراة آمن بالرب وابو علةى  هةدة
ال تقل مي حا ة لي ومي خيةر  25 .بركة الرب في م رة التقي واو في لحاة يجعل بركته مزارة  24  .الحال بغتة
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م  البهوس تن ى فةي يةوس الةنعم والةنعم  27 .ال تقل لي ما يكفيني فلم متعنى منذ اآل   26  .يح ل لي منذ اآل 
شةر سةاعة  29 .و ةا  بح ة  طرطةه يةوس المةوتفاوه اين عند الرب م  يجازي اإل 28  .ال تذكر في يوس البهوس

 "ال تغقي محدا طبل موته م  الر ل يعرف ببنله. 30 .ين ي اللذات وفي وفاة اإلو ا  او شاف معماله
ف وةة  إ  مك ةةرت التركياز فااي تماال مااا أفراال ماان أم  ياا ل ا ةداام ةفدااا نأتمااام تسيااسل  فياال فااي أم ي ازهااا= 

ملماا حافلات أم ر ازهاا فنييررلاا ستفيال= = إ  تتقعتهةام لام ر ازهاا. ساينوم  ال اا   = منها ال تخل من مكس
ها   ةاااس أم 14-11"فال ر اااو ناااللر " فااي ررجمااة أخاار . ففااي و= وم  سةةققتها لةةم تةةن ال رااسركلا. = لةةم َتح شةةْ
 .. الحكمةةة والعلةةمي فالف اار ماان ت ااس الاار ا فال يتولااف تناان كياارل ال ماال. فالياال ماان ت ااس الاار . ياال  ااَ الاارز ا ال ِ 

  اليال ماان ت ااس الاار . فبالتااالي فا ريااام تناان الاار  هاو ال  اان ةفدااا. فلماااذا التباااهي نااال  ن فلااو ماان ت ااس 15و
الر . فأهم ما   طها الر  الدال  فالرضان فالفارح الاساخني فاألهام الحهاال األيس اة. فنه مال ا ةداام ناس اة ف فلام 

الضةكل والالمةة خلقةا ل  جتا يوا للام الراالم فال نماة= أم رزلا من ت س م. م خن  الفرح فال ور فلين التطاا
 م لم  تن  الرالم فال نمةا فلين خن ا ه ا نم  ن أةلما يسرا أف ُفِجسا مع التطال. م  الخراة

 ةداام أم  حهاا فان ا  محبة فتس  فجوت محبة    ن فيال فاد خن  ةور فتس  فجوت ال ور    ن ظنمة. وم خن
ف كوم الم  ن أم م خن  ير فةور ففيل ا ةدام أم فن  كراههةا لين م لم  تن  كراههة.   حها   ف ارمحبةا  

م خنا  حاب فةاتاة فان لاايين فهاييال ا   حها فن ير فةور    ن أم خطهة الرالم فال نمة ُفِجَس  فان ال االم.
 ففيل لايين فن ا حتفا. يلما فحدس أخها فكرها ف تنا .

َس الياار مااع فياال  ففياال ا ةدااام فاانا هااو َحداان فخياار  م خناا  كاال شاائ فااإذا  اا ع التياار هااو الياار لاا ل  ُفجااِ
فماان ال   ااس  روبااة ر  ناا  تي ااا  ف طفاائ الاارفح ال ااس  تاخنااا فيرراااح لنياار فيهااا  يااهب  ا ةدااام فاان  اا ع التياار.

اب  . 17فلذيااس و  أمااا األرمهااار ف طا ااا م الحنااول رااسف  للااما فرضااا  تناايلم  دااتمر حتاان ةلا ااة حهااارلم ياال 16و
مان تمناا فلاهس يركاة مان الار ا فلا ا ساهكوم كال ح اا. الماام الا ي ك از  هاو ح اا =  منى إسةتغني ب اتمامةه

  هي ةفس ما لالا الديس المداهح تان ال  ان ال باي الا ي لاام 20ا  19ن ير رضن م فال حهال أيس ة. فار ا  و
 لا الر  "في ه   النينة ر خ  ةفد .." 

ملماا زات  أماواللم. = ال تعجة  مةن معمةال الخرة ةحافظ تنن ر اواك ال مار كناا. =  على عهدةمطم     21ففي و
ال رتولاف تان ال مال. وم لااتر أم    ها  فاي = ولبةو علةى  هةدةفأةاا هاو الا ي   ورا  ف رتااك =  آمن بالرب

م فتتدار أياسيت . وم فلمااذا ال  ف ال؟ ألةاا ربماا لاو زات  أموالا  رتارك م فر يا ل نمنا ا  ال اال.  بغتةلح ة=  
فلةةم لااي مااا  كفي ااي  ...فال رتياساال تاان ال ماال فر ااوم .واةةو فةةي لحاةةة يجعةةل بركتةةه مزاةةرة  طااي ف بااارك الت ااي 

الف ار فالبا   ي دان ا ةداام = يةوس البةهوسأتاةي الت ب في ال مل. ف س رفت ر  لن المام ن تة ففي   مَ نِ فَ =  متعنى
لن   ز ا الا  م الداان ة فلان  ياب ا األ اا  الداان ة. فال ر تار نأموالا  فتتارك أ ا  ال  مة فال  ي ر  اّل نالب  ا أي 

م لائالة لسّي ما  كفي ي فال أحتااج   فال لبركاا  ما فألة ام نمنا ا  ال االم ن ياساة تان الت او  التاي ال حاجاة لاي 
ن ا ةداام فهاو ماازام فاي يال لاس  اأري تنا. إو ةا  بح ة  طرطةهيو   اازي الر  كال ، يوس الموت ليلا. فر كر 

فماا أ ا بلا سااتةا سااتة الوفاال  م لام  كان م . وشر ساعة ين ى اللةذاتحهارا شرفر م لمة ميل األماراإ. 
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راضهاة تن ا ةدام. ساتة الوفال  ّما  أري المالئية  حمنوا ةفس الم ت ل وميل الف يار ل اازر . أف  اأري الياهطاما 
شئ" فمن  كوم لنياهطام يهاا شائا أي لبال مان  فلهس لا فيَّ  آ ٍ  ه ا ال الم  ال ي لام ت ا الديس المدهح "رئهس

يس اليهطام خطا اا  أري اليهطام لهأخ    لن الاحاهما فمان ظال ثايتااة فاي المداهحا  حهاا فاي ر او ا  داتطهع أم 
تل ماان لا ف ااا . فهاا ا يترااح ساااتة الوفااا30:14فلااهس لااا فااّي شاائ" ويااو آ ٍ   ااوم مااع المدااهح "رئااهس هاا ا ال ااالم 

فماان راااس الفاازع تناان فجلااا ف ااس رأ  اليااهطاما ففااي هاا   النح ااة هاال يتاا كر  المالئيااةا  مبتدااماة فلااو رأراااس  
. لذل  ال تغقي محةدا  طبةل موتةهلاترل أم ر ز ا.  ريوم ه   الن ا  هل ف  ين ى اللذاتيل التاةئ الن ا  الدان ة؟ 

 = فالحكهم يربن افالت  حد ا . يعرف ببنله. ففي ررجمة أخر  "ُ  رج ت س مورا" إ  الر ل ي عرف ببنله
 

ك فة الحجل ال لاد فةي  32 .ال تدخل كل إو ا  إلى بيت  فا  مكايد الغشاش ك يرة  31"  -(:36-31اآليات )
فاوه يكمن محةوال الخيةر إلةى الشةر وا ةم المختةااان   33  .القفص صفة طل  المت بر واو كراصد يرط  ال قوط

محةذا مةن الخبيةث الةذي يختةرع  35 .حةدة يك ةر الحراةو والر ةل الخةاط  يكمةن للةدسمةن شةرااة وا 34  .بالنقا ص
ادخةل األ نبةي إلةى بيتة   لقلة  محوالة  بالمشةام  وارةردة عةن   36  .الم او  ل ك يجل  علل  عااا إلى األبد

 "خاصت .
ر نم  مرأر  أف ي ار .. ر نهماة      حي ما لام "ال ُ  نِّم تنه  ر نهماة سيئاة" أي ال1:9ه ا غالباة ما ت ا  الحكهم في و

ف يبا ه ا  . ف   مكايد الغشاش ك يرةسيئاة نأم رسخل ييت  رجاالة غربارا  كوةوا سبباة في مياكل ل  م لن= 
فهو ةائر  امع البهض من أتياش الطيور األخر ا فهي ةيور للا  و   راخ  = بالحجلال ر ب ال ياش 

هي تن ةر    راخلا را   = الحجل ال لادا   ي ت من ي ار . شسيس. فه ا ال ياش نكنمارا الني ة لس  
ةيوراة كييرل. ل ل   حبدلا الدهاتفم ف  تمسفم تنن  راخلا في ج   ةيور أخر   دطاتفةلا. فأ راة هي  

ردطات يهض الطيور األخر  فرتطفاا فه ا ما  ف نا ال ياش ال ر ب. فه اك ميكنة أخر  لن ر ب ال ياش أةا 
إلى الشر وا م و سترافتا   يكمن محوال  الخيرفإةا  كراصد يرط  ال قوطأهل البيت= يتديس أخطار 

يتينم كالماة سيئاة تنن أهل البيت. فاليال  ال ي ي ير  لس  دبب حر  اة مسمراة سم ة تائنة  = المختااان بالنقا ص
. يتدبب في أم رترك م زل  فتائنت = يرردة عن خاصت يل لس 
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اح ن إلى التقي فتنال  ةزا   2 .إذا مح نم فاعلم إلى من تح ن  لكو  معروف  مرطلا 1" -(:7-1اآليات )
ال خيةر لمةن يواظة  علةى الشةر وال يت ةدا ال  العلةي يمقةم الخرةاة   3  .م  لم يكن من عندو فمن عند العلةي

 .معي التقي وال تمد الخاط  فاوه سينتقم من المنافقين والخراة ل نةه يحفاهةم ليةوس االوتقةاس  4  .وارحم التا بين
اح ن إلى المتواط  وال تعي المنافو امن  خبزة وال تعره له ل ك يتقةوم  6  .معي ال الر وال تهاس الخاط   5

يمقةم الخرةاة واكةاف   فت ادف من الشر مطعاف كل ما كنم ت ن  إلله من المعةروف م  العلةي  7  .به علل 
 ".المنافقين باالوتقاس

المطنو  الحكمة في روز ع الدسلا . فن  طلاا لمان ةيا  فاي أةلام  حتاجوةلاا ف  ف وةلاا فاي أفجاا سانهمةا فإم لام 
 -ة رج من  دتح  الدسلةا فن  طلا لني هدة فلي رسل  في ال طا اا ر طيلا لنمدتح :

 ه ا ال مل. فل اك ف رار شحاذين  ارفا أ حا  ثرفا  من .1
 ه اك من  تسع ال ا  ف ستن الف ر. .2
ر طااي الي هدااة تطا ااا  فاألفراال أم ه اااك ماان  أخاا  الدااسلا  لهداارفلا تناان المتااسرا . وه ااا .3

 تي هة كالط ا  فلهس ة وتاة .
 أي ال   مل أتمام ير.= وال يت داال ر ط  سلا  لذشرار. = ال خير لمن يواظ  على الشر

أي ال رداتس التاةئ ففي ه   الحالة سي  نب ه ا الير ر نما حدل تنها من = ط معير ال الر وال تهاس الخا
 .ل ك يتقوم به علل مام ضس من أتطا  المام= 

 
فةي سةرا  الر ةل معةداوو  9 .ال يعةرف ال ةديو فةي ال ةرا  وال يخفةى العةدو فةي الضةرا   8"  -(:41-8اآليات )

وا  كةا   11 .بعةدوة مبةدا فةا  خب ةه ك ةدم النحةاسال ت ةو    10  .محزووو  وفي طرا ه ال ديو ميضا ين رف
متواطعا يمشي مررطا فتنقه لنف   وتحرز منه فاو  ت و  معه كمن  ك مرآة وسةتعلم م  وقا اةا مةن ال ةدم 

ال تجعله طراقا من  ل ك يقلق  واةلم في مكاو  ال تجل ه عن يمين  ل ك يرم  في كرسةل  ومخيةرا   12  .ال يدوس
مةن يةرحم ااقلةا طةد لدمتةه الحلةة مو يشةفو علةى الةذين يةدوو  مةن الوحةوش   13  .ب طواليتفهم ككمي وتنخ   

 " .اوه يلبث مع  ساعة وا  ملم ال ي بم 14 .اكذا الذي ي اير الر ل الخاط  يمتز  بخراياو
 = الدسي  ُ  رج فلت اليسلا   ف نااةب  س  ا. أما ال سف  دير ل   س  اة فلت الدا ة لهداتفيس مان 8آ ة و

فيال ال اا  أ ااسلار فأتاسار ينتفااوم حولااا فاال  دااتطهع ال  اي أم  ميااز = ال ي عةةرف ال ةديو فةةي ال ةةرا موالا . أ
فةك الدسي  من ال سف وكما حسا مع ا ين الرام  فلين فلت الررار ي هب األتسار فال يب ي سو  األ سلار 

 دارج ت اا اليال حتان أ اسلائا= ففاي ضارائا ي. معةداوو محزووةو  فمن الح اس ففاي سارار الرجال .  يخفي العدو
ال اسف     يابا11الياسل. ففاي وليان ه ااك األ اسلار الحمه ياين فها الر   لارفم فلات ..  ال ديو ميضةا  ين ةرف
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وكاةت لوح من ال حا  مد وم في رن  األ ا     نوها الدسأا فال ردتطهع أم رميز م لا شئا ال ردتطهع   بمرآة
اضاع فساار مطرلااةا كان حا راة م ااا فحاافم أم رفلام.. حاافم أم راناو أم رميز خبيا ضسكا حتن فإم  ّتتن التو 

سةةتعلم م  وقا اةةا مةةن الماارآل لت اارج ةيتااا رااهاا . فلااس رتاناان الماارآل فرفلااما فلي ااا   ااافت خبيااا ف  ااوت الدااسأ= 
 ال دم ال يدوس.

= جل ةه عةن يمينة ال ت  12نطة اليسيسل مع من ال ر ارفلم م رفاة جياسل لاس را تي لميااكل كييارل وآ اةتموماة التُ 
 الهمين هو ال ولا  ذاة ال رييف لا كل أسرارك.

الحهاة رماز  يناهسا فالرالاي الا ي لسغتاا الحهاةا هاو التااةئ الا ي سار  =  لدمتةه الحلةةوحاف ااة   من يرحم ااقلا   
تطهة كل  ةدام هو لاتر أم يت نب تنن ال هك ا ا تنن م افمة الي ايينيها سم التطهة. هو كام راقهاة أي لاترا 

 . فليااان ندااا وا الرالاااي أف الحاااافي مااان 7:4"ت اااس الباااا  خطهاااة رانراااة فإلهااا   شاااتهاللا فأةااات رداااوت تنيلاااا" ورااا 
 دتطهع أم يرحما أي ي     من سم الحهة ال ي سر  في جدس . فالم  ن أة  لن ردتطهع أم ر    التاةئ ال ي 

ة  رحهم رر س أم رتندا مان خطيتاا. فإذا سر  سم التطهة يها. فاألفرل أم رتركا فرلر  لحهار ا فال رستن أ
فإلتربت من الوحاوش فداتأكن  الوحاوش.  م مان   اشار الحهاا  فالوحاوش   يدوو  من الوحوشأشف ت تنن من  

ها ا التااةئ = إوه يلبث معة  سةاعة ول  ملةم ال ي بةم كتدب أ راة ةباتلم فإهر  م ا لئال  فترس  فتمو . 
 لن راس .   ل  س  اة ل    لر  سالتاا فإم س طت 

 
العةدو  16 .العةدو ياهةر حةكوة مةن شةفتله وفةي طلقةه ية تمر م  ي ةقر  فةي الحفةرة  15  "  -(:19-15اآليات )

و لما يوام  اوه  18 .م  صادف  شر و دته اناة طد سقق  17 .تدم  عيناو وا  صادف فرصة يشق  من الدس
 "ة واغير و هه.يهز امسه وا فو بيديه واهم  ب شلا  ك ير  19 .معين ل  يعقل ا ل 

ةر  ال سف يتتنن تن من كام  س  ا ف يمت يهاا ن س أم أس طاا فب س أم خستا نكالما     ا  ار ه   في
 د ط ا ةدام فيلن =   تدم  عيناو ول  صادف فرصةف ستن الت اةف م  = . ياهر حكوة من شفتلهالحنو= 

يهز   رلل رجن . = يعقل ا ل   44:8ر" ويول ل  ليل تن  ينهس "كام لتاالة لن ا  م   البس . يشق  من الدس
فرحاة فشمارة في س وة  ل س  ار ه الر كاليهاةينا  فرحوم ند وا ارخر ن في التطهة = وا فو بيديه امسه
. 32:1ورف
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ال ترف  ثقك يفةوا طاطتة  وال تقةاا   2 .طاا  المت بر مشبههمن لم  القير توسف ومن  1" -(:4-1اآليات )

الغنةةي يالةةم  4 .كلةةث يقةةر  بةةين طةةدا الخةةزف والمر ةةل موهةةا إذا صةةدمم تن  ةةر 3 .مةةن اةةو مطةةوم وممنةةى منةة 
 ".وا خ  والفقير يالم واتضرع

ماان   ااه  = ومةةن طةةاا  المت بةةر مشةةبهه. توسةةفوال طاارام   مةةن لمةة  القيةةرتان تاللااا  الف ياار مااع األغ هااار. 
-2 . ففاي ار اا  و1فسط التطال سر  اة ما سيتيبا يلما ل ل  لم  كن تافت  انس في ماناس المداتلزئين وماز

  ةدهحة لنف ير فالر هف أم ال  حافم أم   ه  فسط األغ هار فاأللو ار ظ اة م ا أم ها ا سايرفع مان شاأةاا 4
وغال ااة حسيااس  لو اااة ال ي يداار. فمااع أي  لالمر ةةفسااه ل  إذا صةةدمم تن  ةةرضاا هفاة هياااة  إوةةا  الخةةزففدااه ل 
فمع ه ا يتررع حتان   فاوا ال اا  ت اا فلام  والفقير ي ْاَلمف يتيي.  َي َخ ْ الف ير فمع ه ا   فالغنى َيْالرمْ ميكنة  

لط ااة سااهاامنوم ال  ااي ال ااوي. لاان ي تفاع الف ياار الاا ي   ااه  فسااط األغ هاار  اّل أةااا سهيااايللم فااي كبر ااائلم فبااال 
 ا سه ه  مكرفهاة يلزأ ال ا  نا.مبرر فبل  

 
م  كا  ل  مال عاشةرة واسةتنفد مالة   6  .م  كنم وافعا استغل  وا  كنم عةلما خذل   5"  -(:11-5اآليات )

وطدس لة  مةن  8 .م  كاوم له ب  حا ة مرة وتق م إلل  ووعدة وكلم  بالخير وطال ما حا ت   7  .واوال يتع 
مرتين مو ثكد ومخيرا ي ةتهز  بة  واةراة بعةد ذلة   لخةذل  واةنغض  األطعمة ما يخجل  حتى ي تنفد مال  في

ال ت ةن ذلةيك فةي حكمتة  لة ك  11 .محذا م  تغتر وتتذلل فةي  هالتة   10  .اخش  هلل واوتار يدو  9  .امسه علل 
 "ي تدا   الذل إلى الجهالة.

إ  كنةةم شاايئاة سااو  أم  داات نا=  مااازام الحكااهم ي بااا الف ياار أم ال يت ااا   مااع ال  اانا فااال  ن لاان ير ااس ماان الف ياار
ول  فال كس فإم كام الف يار ياال م ف اة فاال حاجاة لن  ان يلا ا الف يارا فلاو سايترفع تان م اشاررا=   وافعا  إستغل 
أي رفاض م اشارر . فإذا تاشار  ال  اي أيلاا الف يار فدات ه  تنان مداتوا   خةذل يال فائسل لن  ان  )  كنم عةلما  

أي ثرفراا ناقهاة كماا هاي. فهاو لان يبتدام فاي فجلا   اّل لاو =   واةو ال يتعة إسةتنفد مالةفي تلي مال  ندرتة= 
فبااسالة ماان أم رتااوتت . ي ةةتهز  بةة كااام لااا حاجااة ت ااسك فحي مااا ر تلااي هاا   الحاجااة لاان   ااوت يرراااح لم اشاارر = 

ذا م  ولحة . ويركاراا التاي ررف ا   ولوتار يةدوفلو ال ي يبارك  ف رف  = ،  ولخش  هلللذغ هار ليرف وكا  ذهب  
ه اااك ماان يبااست أموالااا تناان فالئاام . تتةةذلل فةةي  هالتةة ر اشاار األغ هااار فااي غاارفر ليرف ااوك فررااطر أم = تغتةةر

لذغ هار ل نا  دتفيس ما لما فالحكاهم   اوم لان رداتفيس فلام ال ير اسفة ا يال ير اسفم أي مدانحة  داتفيسفةلا م ا . 
ال لا  أ اسلار فاي الدامارا وم   وضا  فتررفاع. ل ل  فنتبست أموالا  تنان الف ارار كماا تمال فكيال ال نام يهكاوم 

ه اااك ماان يتدااور أةلااا حكمااة أم   ااه  منتداا اة ناألغ هااار أف األلو ااار حتاان لااو تاااش = ت ةةن ذلةةيك  فةةي حكمتةة 
أي ر فااا  أموالااا  ياااال مبااارر لتدااااير هااا الر = ي ةةةتدا   إلةةةى الجهالةةةةذلااايالة فساااطلم ليااان الحكاااهم   اااوم أم هااا ا 
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  ااس لاا  فائااسل. أمااا الحكمااة هااي فااي أم رنتداا  ناااد فبالبدااطار  ثاام ُين ااوم ناا   ذا لاام حتاان رفت اار ا فذلاا األغ هااار
 ال ين رتس  الر   ذ رتسملم. ه   هي حكمة فكيل ال نم.

 
ال تقةتحم لة ك ترةرد وال تةةف  13 .إذا دعاة مقتةدا فتةواا فبةذل  يزاةد فةي دعوتةه لة  12" -(:18-12اآليات )

محادثته وال ت و بككمةه ال  يةر فاوةه بك ةرة مخاطبتةه يختبةرة وبتق ةمه إللة    ال تقدس على  14  .بعيدا ل ك تن ى
احتةرز وتنقةه  ةدا فاوة  علةى  16 .اوه بك احمة ال ينجز مةا وعةد وال يم ة  عةن اإلسةا ة والقيةود  15  .يفح  

 "في حلات  كلها محب  الرب وادعه لخكص . 18 .وا  سمعم بهذو في منام  فتلقا 17 .شفى ال قوط
 ااورل تكداهةا فماااذا  ف اال الف يار البدااهط حااين ياستو  ال  ااي ال اويا هاال ياا هب أف يارفض الاا ها ا يبداااةة ه اا 

ر نهم الديس المدهح ل ا ةحن البدطار هو أم ة هبا لين تني ا أم ةانس في المتية  األخيرلا أم ةدن  يتواضع 
رجمااة أخاار  "ال ر ااس  تناان محاتثتااا فااي ر= ال تقةةدس علةةى محادثتةةهفلاام أة ااا ةحاان لداا ا تناان مدااتو  األغ هااار. ةف 

. وازاةد فةي دعوتةه لة فها ا  ا ال ال اوي يررااح  لها = = دعاة مقتدا فتوااكال س لن س". فه ا م  ن لولا ه ا  ذا 
.  ذاة ت رةرد ال تقةتحم لة كفلين ه اك من   ن فاي ها ا المكاام أةاا كال اس لن اس ماع ال او ا فةداهحة الحكاهم للا ا= 

ال   ااوم الا فااإذا تتاااك ال ااو  فإذهااب فإاّل فأةاات رحت اار تتورااا فيتااهناا  ن ااس ذلاا = هاال األفراال أم ال أذهااب؟ 
ال ت ةةو بككمةةه ال  يةةر.. هاا   هااي حكمااة المتيااة  األخياارل. . لةة ك تن ةةىوال رمت ااع تاان الحرااور   تةةةف بعيةةدا  

و يت رج ال ر ن أيلا الر هف الف ير أةا حين  كنم  ال وي أة   ر  تنن مدتوا ا يل ه=  يختبرة.. يفح  
تنن ن ض األخبار ينت طلا م  . لهس م  ن ه ا الي ور ند ر ال فسا يل الدنوك نحكمة فال   ن الف ير فاي 

 إوةة  علةةى شةةفيمحراار األغ هااار أةااا مااينلم فلاام سااهطرتفةا ف لاازأفم نااا. ف  ااوم الحكااهم لماان يتداارج هكاا ا= 
  اله  اااة نأةااا  ف ااانت لسرجاااة ال تاتاااي ألحاااال= ال ةةةقوط. ول  سةةةمعم بهةةةذو فةةةي منامةةة  فتةةةلقاولر اااب جاااساة  

فةي حلاتة  كلهةا األغ هار. لين ال  ن فال وي يال حسفت فهاو م ال  تاال م ا  فال  حت ارك ملماا ك ات ف ياراة.  ذاة 
 . محب  الرب ومدعه لخكص 

 
كةةل ذي   ةةد ي ةةاح  ووعةةه  20 .كةةل حيةةوا  يحةة  وايةةرو وكةةل إو ةةا  يحةة  طراقةةه 19" -(:24-19اآليةةات )

مي سةكس بةين الضةق  وال لة   22 .ميقاا  الذ   الحمةل كةذل  شةا  الخةاط  مة  التقةي 21 .ايرووالر ل يكزس و
التواط   24 .الفرا  في البراة صيد األسود وكذل  الفقرا  ام مراعي األمنلا   23  .ومي سكس بين الغني والفقير

 "ا   عند المت بر واكذا الفقير ا   عند الغني.
ال  فارح ف تيبار ف  تار  ذا فجاس فر اة لم اشارل األغ هاار فاأللو اارا فلام ال يباالوم  ه ا روجها لنف ير الرا هف أم

أي كل التنه ة رميل أم ر اشر من هم = كل حيوا  يح  وايروندسالتاا ألةلم  فرنوم م اشرل من هم مينلم= 
الطياور تنان أشاكاللا مينلا. فبا فس المفلاو  فالتطاال ال  حباوم أم   اشارفا األرمهاار فلام ال  فرانوم أحااتييلم. "

ر اااع". فبااا فس المفلاااو  ف نااان أفالت م األرمهاااار أال   اشااارفا التطاااال في اااا يوا لتطا ااااهما فالبسا اااة ساااتيوم أةلااام 
الفاارا أي حمااار الااوح . فهاا ا  يااير ل ةدااام الف ياار = الفةةرا  حااافلوم أم يتينمااوا مااينلم لهكوةااوا م بااولين ماا لم. 

 .    األسودالر هف نااةب األلو ار 
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 أمفاااالمتيبر ال  فلاام أم يتواضاااع  ةدااااما فهكااا ا ال  اااي ال  فرااال . عنةةةد المت بةةةروفراااهحة  =  التواطةةة  ا ةةة 
 يتدات  مع ف ير.

 
يةةزل  26 .الغنةةي إذا تزعةةزع ي بتةةه مصةةدطاوو والمتواطةة  إذا سةةقي ف صةةدطاوو يرردووةةه 25" -(:29-25اآليةةات )

المتواطة  فيوبخووةه ينرةو بعقةل فةك يجعلةو  ل كمةه   يةزل  27  .الغني  لعينه ك يرو  يت لم بالمن رات فيبر ووه
يةت لم الفقيةر  لقولةو  مةن اةذا وا    29  .يت لم الغني فين م الجمل  وارفعو  مقالته إلى ال حاب  28  .موطعا

 "ع ر ي رعووه.
لنف ير  ه ا ةر  فالع ة هيا في تالم ممنور نالر ار. فالماامنة لذغ هار فاأللو ار ملما أخطأفاا فال كس فأي خطأ

 الر هف  ا نلم  طرتفةا ف لزأفم ناا يل ه ا حتن لو لام الدوا . 
 

طلة  اإلو ةا   31 .الغنى يح ةن بمةن ال خري ةة لةه والفقةر م ةتةقر فةي فةم المنةافو  30"  -(:32-30اآليات )
 " اا.طكطة الو ه من طي  القل  والقحث عن األم ال يجهد األف 32 .يغير و هه مما إلى الخير ومما إلى الشر

.  ى يح ن بمن ال خري ة لهنَ الغر  ن =الت و  رداحب الِ  َ ا يل  ا ليت لهس م  ن ه ا أم الحكهم  كر  األغ هار
  المنافوفم ا الالل فيئ لبهح. فالحكهم ال   وم أم الف ير ملما حسا فلو حكهم فرعا ال يل  م  أما الف ير

فمن فرنة ال نب يتينم الندام. ف نب  طل  اإلو ا الف ير شئ مدتمبح أ راة. ما يلتم نا الحكهم حمه ة هو  
=     رااها. فال نب الطيب   لر ه ا في فجا  احبا أ = يغير و هه . للخير مو للشرا ةدام   وت   ّما 

. فداحب ال نب البدهط الباحث تن م ير  م ف فرح. ه   ردافي " م كاةت  طكطة الو ه من طي  القل 
 . أما ا ةدام ال ي مازام لم  دت ر تنن حكمة ال ين البدهطة  22:6كوم ةيراة" ومت تي   ندهطة فادسك كنا  

أي البحث تن ماس م ف طا فالبحث تن الدمار فاأليس ةا فمازام يبحث تن الحكمة البير ة لت وت  ف دميلا ه ا 
ميل  . طكطة الو هوجا= ال  اس سالماة فال فرحاة   لر تنن ال=  يجهد األف اا فلو في حيرل من أمر = األم ال

ه ا ا ةدام التائا   ن أم مداتلة األغ هار فاأللو ار أ حا  المراكز هي الحكمةا ل ل   ذ ال يبحث تن م 
.يل تن ال ا   كتئب 
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  عشر

 
طةوبى لمةن لةم يقةض  2 .له ولم ينخ ةه النةدس علةى الخري ةةطوبى للر ل الذي لم يزل بف 1" -(:2-1اآليات )

 ".علله طميرو ولم ي قي من ا ا ه
ال  تطئ نفما. فال يوجس أي ربكيت تنن خطهة =  لم يزل بفلهريمنة لما سب ا فالفرح الحمه ي هو في ال ساسة= 

تطهاة هاي التاي ر طاي تسف التيار  داور ل ةداام أم لا ل ال. لم يقضر علله طميرو+  لم ينخ ه الندستاخنا=  
 . يقض علله طميرو .فت ا  الرمير =  الد اتلا فالحكهم ه ا   وم الا يب س التطهة ه اك ةس   انب الت اسة

ْي مةن ا ا ةهه اك روبة يلا ةدت يس الرجارا أما ال ي ال   س  روباة يال   اه  فاي  اأ    فلين أ راة  فطاوبن . َي ةق 
 . ا هولم ي قي من ا  فةوبن لمن را  طئ لمن لم  ت

  
مةن اختةز   4 .الغنى ال يجمل بالر ل الشحلر وما منفعة األموال مة  اإلو ةا  الح ةود  3"  -(:10-3اآليات )

مةن مسةا  إلةى وف ةه فة لى مةن يح ةن ملةم تةرو ال   5  .بخ را  وف ه ف وما يختز  لآلخران واتنعم بخيراته ميرو
وا  اةو اح ةن فعةن سةهو وفةي اآلخةر  7  .ال مسوا ممن يح د وف ةه م  ذلة   ةزا  خب ةه  6  .يتمت  من ممواله

عةين القخيةل ال تشةق  مةن حاةه 9 .ال اخبةث ممةن يح ةد بعينةه واحةول و هةه واحتقةر النفةوس  8  .يبدي خب ه
 "العين الشرارة تح د على الخبز وعلى ما دتها ت و  في عوز. 10 .وظلم الشرار يضني وف ه

 هي تن البتل فالحدس:
  دتفيس م لاا ال هو فال من م ا من أفالت  فتائنتااا فبالتاالي فال مان الف ارار. أم  كوم ل ةدام أموام فال=  القخل

 لس  اوع فلي ا  فرح نأم أموالا رزتات؟ 
  أم 6 اة وآهو أم   ن أم األموام التي لن ير هم ال  دتح وةلاا يل هو أح  يلا. فمن ه ا ةدمع فاي =  الح د

 داتح  أم  فارح نأموالااا فاال ي فاا  تنان ةفدااا مان أموالاااا ه ااك مان  حدااس ةفداا أي ياار  أةاا حتاان هاو ةفدااا ال 
مةا منفعةة األمةوال مة  اإلو ةا  األفلن أم  كت زها. فمن ه ا يت ايل ه ا ال وع من الحداس ماع البتال. لا ل    اوم 

ا هو ي يار التيار ونال امهة  دتتدرها فن ةفدا   فلو لن ي ف لا ألةا   ن أةا غير جسير نأم يتمتع يلا  الح ود
 ارخر ن يل فتنن ةفدا. تنن
حي مااا  دااتفيس ا ةدااام نأموالااا ف  ف لااا فيتمتااع يلااا.   الّ  ن ااَ جمااام ال ِ = ال   لاار ال يجمةةل بالر ةةل الشةةحلر ىنةةالغر 

فة لى ويبتناا   ومةن مسةا  إلةى وف ةهفمن ال  ف ل فلو ساهمو  تفم أم ي تفاع نأموالاا فسايترك أموالاا ل خار ن. 
أال راس  ال يتمتع نأموالا. يل هو لو أتطن أموالاا لنمحتااجين فداهفرح =  موالهملم ترو ال يتمت  من م.  من ي ح ن

أي تان ةر ا  التطاأ كاأم  حرجاا = عةن سةهويرضن م تنهاا. فها ا  م حاسا فأحدان  لان أحاس فا ل  ساهكوم 
هأحس ميالةا ل ل    ب ةَ  يحةول و هةههاو ال   اسر أم  تفاي تان ال اا  خبياا. فالبتيال الحداوتا   في األخةر يبةدي خ 
 ذا رأ  خيااراة ت ااس أحااسا يااسير فجلااا كإحتااااج أم هاا ا ال  دااتح  مااا ت ااس ا فهااو يلاا ا  حت اار = واحتقةةر النفةةوس
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أي نماا لدام م لاا ناا. يال هاو لاس   نام ال اا  ساوار  مةن حاةه=ال ا  ال ين ير  التير ت اسهم. فهاو ال  يابع 
ياال هااو . يفنةةي وف ةةهداابب لااا شاا ار= نإغتدااا  مااا ت ااسهم ولدااة ةااايو  اليزرتينااي  أف نأفيااار  تاا لما فهاا ا  

الهاانس الا ي ت اس . فماع أم ت اس  أماوام  اّل أةاا هاو ةفداا ال ي فا  أموالاا لياي  أكال=   الخبةزالف يار تنان    يح د
 .وعلى ما دتها ت و  في عوز

 
اذكةر م   12 .يا بني اوفةو علةى وف ة  بح ة  مةا تملة  وطةرب للةرب تقةادس تليةو بةه  11"  -(:17-11اآليات )
طبةل م  تمةوت اح ةن إلةى صةديق  وعلةى طةدا طاطتة  اب ةي يةدة   13  .يقر  ملةم يبلغة  عهةد الجحةلم  الموت ال
ال ةةم مخلفةةا متعابةة  آلخةةر ومةةا  هةةدت  لةةه  15 .ال تخ ةةر يومةةا صةةالحا وال يفتةة  حةةا خيةةر شةةهي 14 .ومعرةةه

الرعةاس فةي  ال سةبيل إلةى التمةاسطبةل وفاتة  اصةن  البةر فاوةه  17 .معي وخذ وزة وف ة   16  .لكطت اس بالقرعة
 "الجحلم.

ه   ةدائح ليي   ه  ا ةدام نماا ت اس  مان األماواما ف  طاي م لاا الف ارارا فنان ي تفاع ا ةداام نأموالاا ن اس أم 
ألم ريتياف أم الماو  = ملم يبلغ  عهد الجحلمال ر طن الر  ناليح. = تليو بهر سما  لنر .  =  تقادس مو .  

المياراا. أي أم أموالاا  التاي سااتتركلا = بالقرعةةا لبال المدااهح. مداير كال  ةدااام فيااةوا  داموم المااو  الاحاهم
 فأتطلامارخار ن ماا   طوةاا لا   لبال مانإنالمحباة أي فتا  = إعةي وخةذ وزة ر وف ة ست دم تنان مان رتاركلم. 

ماع = إصةن  البةرتاِ  حهاال  جتماوهاة فال رحهاا فاي تزلاة لتز اس أموالا .   =زة وف ة =    ةفدا   فمتع  فإفرح م لم
كماا  دااموةا فااي = فةةي الجحةةلممحتاااجينا أي  شاتري أ ااسلار نماام ال نااما فلا ا سااي ف   ن اس المااو = الف ارار فال

ن المدااهح هاا ا مَّ ال لااس ال ااس ما فلياان ن ااس أم ةاازم المدااهح  لاان الاحااهم فأة اا  أساار  الرجااارا فأتخنلاام لنفاارتف  سااَ 
ة ففارح يا كرفم يهاا غاربتلم فاي   حيث أم تيس الم ام هو أكيار األوهاات يلاا9:16المكام "الم ام األيس ة" ولو

أرإ مدر في سي ار فكهف أةا  ار  للم ييو  في أرإ المه ات. فها ا ماا ساهكوم فاي الدامارا أفاراح ةا كر 
   ن س أ ا  غربت ا تنن األرإ.1:5كو2ييس فأيس ة وم ل ا من ييو  غير مد وتة فيلا ما أتطا  

 
العهد من البد  اوه يموت موتةا ف مةا م  موااا شةجرة   كل   د يبلى م ل ال وب ال   18"  -(:21-18اآليات )

كةل عمةل فاسةد  20 .بعضها ي قي وبعضها ينبم كذل   يل اللحم والدس بعضهم يموت وبعضهم يولد 19  .ك لفة
 "وكل عمل منتقى يبرا وعامله يكرس أل له. 21 .يزول وعامله يذا  معه

 . ف اأري تنان األرإ أفالت لمان ماارواا كالياارل 13:14 ه   ُس َّة الحهالا أم كال  ةداام  ماو  فتمناا يتب اا ور 
  د ط ن ض أفراللا لي بت يسللا فر  آخر.

 
واتف ةر فةي طرطهةا  23 .طوبى للر ل الذي يت مل فةي الحكمةة واتحةدد بهةا فةي عقلةه 22"  -(:27-22اآليات )

  من كواتهةا وات ةم  عنةد واترل  24  .بقلقه واتق ر في مسراااا ينرلو في مثراا كالقاحث واترط  عند مداخلها
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 26 .واحةةل بقةةرب بيتهةةا واضةةرب وتةةدا فةةي حا رهةةا وان ةة  خلمتةةه بجاوبهةةا وانةةزل بمنةةزل الخيةةرات 25 .مبوابهةةا
 "ي تتر بالها من الحر وفي مجداا يجد ااحة. 27 .يجعل بنله في كنفها وا كن تحم مم اوها

 -هي رطو ب لمن  دن  نالحكمة ف فت  ت لا:
 يتبع ف ا ا م. .1
 مدهح هو أل و  الحكمةا فطوبي لمن يبحث تن المدهح.ال .2
مان الحكمااة أم ة ارج أة ااا سا مو  وار ااا  الداان ة  ف داان  ن  ال فااي الوزةاا  التااي أتطاهاا ل ااا م فم لااا  .3

فااال ةدارج فال ةبتاال ا يال ةحهااا حهااال سا يسل نمااا أتطاةاا م ا شاااكر ن    حدااةارا ا فةياارك م  ااا  الماام.
 ة دن ك هدة م ف د ع ل ا نأموال ا أ سلار من مام ال نم . فمن يتدرج هك ا فلاو من هو محتاج ا فال

 يتدرج نحكمة ا فتكس ه ا هو الالل .
فالم  ن ا لتدا  نالحكمة كل أ ا  حهار ا الميبلة  =  الخلمةه ا  ر وةا في األرإ لتيبيت =  يضرب وتدا  

. 1:5كو2س تنن األرإ ونالتهمة التي سر  اة ما ر  ض أي ر تلي حهار ا نالاد
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  عشر

 
تقةادا إللةه كة س  2 .الةذي يتقةي الةرب يعمةل ذلة  والةذي يتم ة  بالشةراعة ينةال الحكمةة 1" -(:10-1اآليةات )

وعليهةا يعتمةد فةك  4 .يتزعةزع ترعمه خبةز العقةل وت ةةله مةا  الحكمةة فيهةا يترسةف فةك  3  .وتتخذو كامرمة بكر
وتفةةتر فةةاو فةةي الجماعةةة وتمةةكو مةةن اوح الحكمةةة والعقةةل وتلق ةةه حلةةة  5 .يخةةزم فترفةة  مقامةةه عنةةد مصةةحابه

الجهةال مةن النةاس ال يةداكووها ممةا العقةك  فيقةاداو    7  .فيرد ال روا ولكليل االبتها  واسما مبةديا  6  .المجد
ال ةذابو  مةن النةاس ال يةذكرووها ممةا ال ةادطو  8 .عةن ال براةا  والمكةرإليها والخرةاة ال يرووهةا ألوهةا بعيةدة  

ال  الخاط  لم يرسله الةرب  10 .ال يجمل الحمد في فم الخاط 9  .فيو دو  فيها وافلحو  إلى م  يشاادوا هللا
 "إوما ينرو بالحمد ذو الحكمة والرب ينجحه.

الذي يتقي الرب   ا ةدام نالحكمة. فه ا   وم  م سب  فتتا في ار ا  األخيرل من ا  حاح الداي  أم ينتد
فتيااوم لااا الحكمااة كااأ  ررتااا   الةةذي يتم ةة  بالشةةراعة ينةةال الحكمةةةفالطر اا  لاا ل  هااو الياار  ة= . يعمةةل ذلةة 

ر ال = تفةتر فةاو فةي الجماعةة فيةرد إسةما  مبةديا  ف كاوم كالماا مداموتاة=  .  ترفة  مقامةهفكزفجة رط ماا فهاي  
هام مان  دا وم فرار = الجهال مةن النةاسحهال أيس اة.  يرا  أةا لدنهماما فاألهمحسا ذكر  حكمتا ألجهام كما 

فمن  د ن فرار شلوارا ر من تي ها تن ةر   الحكمة ف س ف س ة افل لنبا . .  شلوارلم ظ اة أةلا ريبع  حتهاجارلم
 . أماا المكااار 15:57فاااد  داكن ت اس الم دااح ين و ش. ال براةةا  والمكةرا ةداام تان الحكمااة..  ماا يب ااس أ راا ف 

لااو راا كرفها لاان  كاا يوا ا فلاام  دااكتوم ضااميرهم لهكاا يوا كمااا  فلاام ال يةةذكرووها وال ةةذابو  مةةن النةةاسفالتاااةئ 
 . 14:6كاو2  فألةاا ال شاركة لن اور ماع ال نماة و23:14ا ا ما فال  دكن م ت سهم ويوضس ف   ير سفما فهم

  فماان  داان  فااي التطهااةا 2:11+  ش 16:3كااو1ة في ااا وفالحكمااة رااأري ماان سااك ن الاارفح ال ااس ا رفح الحكماا
= هاا الر  داانيوم نالحكمااة ا فيت  اان لناابلم يه اااي وا م  ... يشةةاادوا هللا ال ةةادطو    طفاائ الاارفح يهف ااس الحكمااة.

   .8:  5ومت 
لةم  أل  الخةاط شائ غر اب أم  ياكر التااةئ م م ت اساة أم م راضاهاة تنهاا. =  ال يجمل الحمد في فم الخاط 

إوما ينرو بالحمد ذو الر  لم ُيرسل ه ا التاةئ لن ا  يبيرهم نمحبة م فأم م  اةع خيرا . =  ي رسله الرب
 ا فلاو  ياكر 28:8فميل ه ا الحكهما فلو  فلم أم كل األمور ر مال م ااة لنتيار لنا ين  حباوم م ورف=  الحكمة

ذةا ال  فلم فلو  ياكر م تنان التيارا  الزم هاة م تباراة م حتن في التاار ا ميل المرإ ميالةا أما التاةئ ف
أةلااا تالمااة رضاان م تنهااا. أفلاال  كافئااا م تناان خطا ااا  ؟  أمااا الحكااهم فلااو  يااكر م تناان التياارا  الزم هااة 

 الر  ي احا في حهارا ففي شلاترا لا نالرغم من أم ه اك راار .= والرب ينجحهفتنن التاار . 
 

ال تقةل اةو  12 .ال تقل إوما ابتعادي عنها مةن الةرب بةل امتنة  عةن عمةل مةا يقغضةه  11"  -(:22-11اآليات )
 .كل ا   مقغض عند الرب ولل  بمحبوب عند الذين يتقووه  13  .مطلني فاوه ال حا ة له في الر ل الخاط 
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فةةا  شةة م  61 .ومطةةاف إلةةى ذلةة  وصةةاياو وموامةةرو 15 .اةةو صةةن  اإلو ةةا  فةةي البةةد  وتركةةه فةةي يةةد اختلةةااو 14
الحلةاة والمةوت ممةاس  18 .وعر  ل  الناا والما  فتمةد يةدة إلةى مةا شة م  17  .حفام الوصايا ووفيم مرطاته
وعينةاو إلةةى  20 .م  حكمةة الةرب عالمةةة اةو شةديد القةداة واةرم كةل شةي  19 .اإلو ةا  فمةا معجقةه يعرةى لةه

ألوةه ال يحة   22 .وال مذ  ألحةد م  يخرة لم يوم محدا م  ينةافو   21  .الذين يتقووه واعلم كل معمال اإلو ا 
 "ك رة البنين ال فرة الذين ال خير فيهم.

إبتعادي لذسف ه اك خاةئا توضاة تن أم يتو  راركاة ةر   الير راس  يتلم م أةا هو الدبب في خطيتا= 
.. ال يل ال رار  الر  أن سةي تن ةر   الو هة فالير  ة. فه ا الحكهم يوبب ه ا التاةئ لائالة = عنها من الرب
فه ا ما لالا    و  . ال يحتا  للر ل الخاط فاد ال  رل أحس فلو  إمتن  عن عمل ما يقغضهفي يس  ..  ذاة 

في البد   حراة  صن  اإلو ا هم أ راة  كرهوةا. هو   ا  . والذين يتقووه . فاد  كر  الير= 15-13:1و
لت وت  في ةر   الفرح فالحهال األيس ةا تنن أم  و وصايا وموامرومعراأي ررك لا الحر ة. = وتركه في يد إختلااو

ريوم ةاتة ه   الو ا ا  ختهار ة. ففضع م أما  ا ةدام ةلا ة كل ةر  ا ةر   ةاتة الو هة هو الحهال  
 تمد يدة إلى ما ش م أي أةت حر في أم = الناا والما فةر   متالفة الو هة هو المو . فه ا ما أسما  ه ا 

مسترلا لن ار رحرل  فإم مسترلا لنمار رحها. فالحظ أم تي ا الر  رراقبام كل شئ ف  رج  ختهارك. هو    م
.  23:2فاحص ال نو  فاليني ور 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال ادس عشر

 
ين المنةافقين وال ت ةر بك ةرتهم إذا لةم ت ةن ال تشةته ك ةرة موالد ال خيةر فةيهم وال تفةرح بةالبن1"  -(:5-1اآليات )

 4 .ولد واحد يتقةي الةرب خيةر مةن ملةف منةافقين 3 .ال ت و بحلاتهم وال تلتفم إلى مكاوهم 2  .فيهم مخافة الرب
 ".ألوه بعاطل واحد تعمر المدينة وطبيلة من األثما  تخرب 5 .والموت بك ولد خير من األوالد المنافقين

أ  ليرباوا أفالتهام حدا اة فاي متافاة الار ا فاال برل لهدات نكيارل الب اين ليان ي ووهاة ها الر  هي رسالة ليل أ  فليال
الب ااين. فااأفالت تااالي الياااهن نفداااتهم هنيااوا فأهنيااوا أناااهم تااالي. فالماارأل رتنااص يااوالتل الب ااين لااو ربااتلم حدااا اة 

لر هااي تااارا  داانح الحكااهم هاا ا  . فبي مااا ظاان أهاال ال لااس ال ااس م أم التياار فااي كياارل الب ااين فأم ال ااا15:2رااي1و
فاي ررجماة أخار  = ال  ت ةو بحلةاتهم وال تلتفةم إلةى مكةاوهمالمفلو  ف  وما يل ال ار هاو ال دال غيار الداالح. 

 أفضح "حتن  م كير تستهم فال رفرح فال ر تمس تنن حهارلم فال تنن كيرل تستهم".
 

في مجم  الخراة تتقد  7 .ها سمعم به مذويك ير من مم ال اذو اايته بعيني واعام من 6" -(:11-6اآليات )
ولةم يشةفو  9 .لةم يعةف عةن الجقةابرة األولةين الةذين تمةردوا بقةوتهم 8 .الناا وفي األمة ال افرة يضررس الغض 
وكةذل  ال ةم م ةة 11 .ولةم يةرحم ممةة الهةكة المتعامةين بخرايةاام 10 .على  يل لوط الذين مقةتهم ل براةا هم

 "بوا بق اوة طلوبهم بل لو و د واحد طاسي الرققة ل ا  من العج  م  ي فر عنه.ملف من الر الة الذين تع 
ك يةر مةن من الحكمة أم ةر  األحساا الدان ة فةحننلا فةتو ل  لان ةتاائ  ةداتفيس م لاا. فها ا ماا ف ناا الحكاهم= 

َل ماا رآ . = مم ةةال اةةذو اميتةةه بعينةةي   لةةم يعةةف عةةن لااورح . وأهاال  فةةي مجمةة  الخرةةاة تتقةةد النةةاا ذاة هااو رأي فحنااَّ
هام أهال ك  اام الا ين أمار الار  شا با نإنااترلم = ممة الهةكة . 7-1:6وهنيوا في الطوفام را   الجقابرة األولين

لتطا ااااهم. فلاااهس م  ااان هااا ا أم الااار   حاااب  سااارائيل ف كااار  ك  ااااما ال يااال  كااار  التطهاااةا ف  اااسما أخطاااأ شااا ب 
َد واحةٌد طاسةي . ال م م ةة ملةف مةن الر الةة=  سرائيل ال ين خرجوا من مدرا أهنيلم م في سي ار بةل لةو و  ةر

 سوار من األمم أف اليلوت.= الرققة ل ا  من العج  م  ي فر عنه
 

كمةةا اوةةه ك يةةر  13 .أل  الرحمةةة والغضةة  مةةن عنةةدو اةةو اب العفةةو وسةةاك  الغضةة 12" -(:23-12اآليةةات )
ال يفلم الخاط  بغنا مه وال يضل  الرب  14 .الرحمة اكذا او شديد العقاب  لقضي على الر ل بح   معماله

ال تقل س توااي عن الرب العل  16 .ل ل احمة يجعل موطعا وكل واحد يلقى ما ت تحو معماله 15 .صبر التقي
اةا م  ال ةما   18 .موى في شع  ك ير ال اذكر فماذا تعتبر وف ي في خلو ال يقدا  17  .محدا من العلى يذكروي

والجقةةال ومسةة  األا  ترتعةةد ا قةةا عنةةدما يناةةر  19 .األا  تتزعةةزع عنةةد افتقةةادووسةةما  سةةما  هللا والغمةةر و 
فةةا  اك ةةر  22 .ولةةل  مةةن يفهةةم طرطةةه اب زوبعةةة ال يق ةةراا اإلو ةةا  21 .وفةةي ذلةة  ال يت مةةل القلةة  20 .إليهةةا
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كةو  معمال الرب في الخفا  معمال العدل من يخبر بها مو من يحتملها م  العهد بعيد والفحةص عةن الجملة  ي
 "المتواط  القل  يت مل في ذل  مما الر ل الجاال الضال فيت مل في الحماطات. 23 .عند االوقضا 

الرحمةة    حار  التطاال ن رابا= 29:12ح اة م رحاهم فليان هاو لاسف  ال  طيا  التطهاةا فهاو ةاار آكناة وتاب 
مةةا احااس ن ااسم نحدااب فال ايااب أم تسلااا فرحمتااا ظلاارا تناان الداانيب. فهااو  اااازي كاال ف . والغضةة  مةةن عنةةدو

فال رتداور أةا  ساتتوار  تان الار . فاال يار  خطيتا  كماا ف ال آت ا أف ي دااها كماا حاسا ماع . ت تحو معماله
وفي تافت أف أة  فاحس   ير فسط ماليين من البير فال ي تبا  له . فالحظ أم غربا يزتزع الدمار فاألرإ. 

ةحان = ا بَّ زوبعة ال يق راا اإلو ةا   تهف  غرب م. أال رتأمل في ذل   ا  ةداما أال=  ذل  ال يت مل القل 
ال ةر  اللوار في الزفب ة فلي  اا ةار  راسمير . هكا ا ةحان ال ةار  فجاا الار  ال اضاب فلي  اا ةار  أثاار غرابا= 

معمةال العةدل ال ياسركلا ا ةداام الداطحي الا ي   اه  فاي تما  الرفحهاا .  اك ر معمال الةرب فةي الخفةا   ف  
ال  حتمال التااار   اّل مان  حهاا فاي ال ما ا كال باا  = مو مةن يحتملهةا اّل من  فلم الرفحها .  =  بها  من يخبر

 م كام لا تم  يهدتمس من المها  الاويهة ما  ا نا  حتمل حارارل اليامس. فالا ي لاا تما  رفحاي  ا ناا الارفح 
 اا  السي وةاة مازالات ن ياسلا تتوةاا أي أالعهةد بعيةد ال س   حتمل التاار ا أتمام تسم م. أماا التطاال يه ولاوم 

هاو الا ي يتأمال فاي ما  ذ هاو  داكن ت اس  فيارا  المتواطة  القلة   . ليان 4ا   3:    3ناط2ةحها فةتمتع نال االم و
 = التطا ا.الحماطاتالداتي فرار شلوارا فيتأمل في مما الجاال الضال  . 15:57وِ ش

 
موةةى اعبةةر عةةن الت ديةة   25 .لةةم وو ةةه طلقةة  إلةةى ككمةةياسةةم  لةةي يةةا بنةةي وتعلةةم الع 24" -(:31-24اآليةةات )

زاةن 27 . مل  معمال الرب مةن البةد  طةدااا بحكمةة ومنةذ إوشةا ها ميةز م زا اةا 26 .بوز  وابدي العلم بتدطيو
 29 .ولةم يضةايو بعضةها بعضةا 28  .معماله إلى الدار ومقاد ها إلى محقابها فلم تج  ولم تتع  ولم تةزل تعمةل

ووفةوس ذوي  31 .وبعةد ذلة  واةر الةرب إلةى األا  ومكاةا مةن خيراتةه  30  .مته مدم الدارواي ال تعاصي كل
 "الحلاة تغري و هها واليها تعود.

    وم تن كال  حكمتا أةا يوزم وففي اليال  ال امي ة وم فالم كالما  25  الحكهم يتينم. ففي و24في و
أم م خن  التنه ة نحكمةا فكل جزر مميز تن       وم26موزفم أي ن  ل  فهو يسل  في كل ما   ولا. ففي و

أي = َزاَّن معماله إلى الدارم   لرر م يسر تمنهة التن ة. فكاةت كل خن ة م جمينة= = من البد ارخر. 
" لن األيس" في ررجمة أخر ا فاألرإ ي بارارلا فجباللا فأةلارها.. كنلا جمام فا ةدام تنن  ورل م متنو .  

ا ةدام لم  اع فلم  حتاج شئ فاد = فلم تج " لن أجهاللا الب يسل" في ررجمة أخر  = ا إلى محقابهاومقاد ه
خن  لا كل شئا فهك ا الحيواةا  ة املا موجوت. يل كل التنه ة الامات ة فالمارا  فاليواكب ال ي  دلا شئ 

ولم يضايو بعضها .  ولم تزل تعمل= لم ريل تن السفراما يل هي مدتمرل في تمنلا  ولم تتع =لت و  ن منلا. 
فلين  = اي ال تعاصى كلمته مدم الدار لم رتدات  ال او  مع ن رلا فال األرإ مع اليمس. ف= بعضا  

هو ال ي   دا . فإم لم يررسع ا ةدام لتانا من كر  الر    الذي مأل له الرب األا  من خيراتها ةدام 
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من الترا  فإلن الترا   = وس ذوي الحلاة تغري و هها ولليها تعودوففنيررسع ألةا من ررا  فإلن الترا    وت= 
.ة وت 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اب  عشر

 
 عل لهم وطتا وميامةا معةدودة واتةاام  3 .واليها معادو 2 .خلو الرب اإلو ا  من األا  1" -(:12-1اآليات )

ملقى ا قه على كةل ذي   ةد  4 .وملق هم طوة بح   طبلعتهم وصنعهم على صواته سلراوا على كل ما فيها
 6 .خلو منه عووا بازا ه ومعرةاام اختلةااا ول ةاوا وعينةين ومذوةين وطلقةا يتف ةر  5  .وسلره على الوحش والرير

 8 .و عةةل عينةةه علةةى طلةةوبهم للاهةةر لهةةم عاةةا م معمالةةه 7 .ومكاةةم مةةن معرفةةة الحكمةةة وااااةةم الخيةةر والشةةر
وعاادام عهد الدار  10 .وزادام العلم ومواثهم شراعة الحلاة9  .للحمدوا اسمه القدوس واخبروا بعاا م معماله

 12 .فرمت عيووهم عاا م المجد وسمعم مذاام مجد صةوته وطةال لهةم احتةرزوا مةن كةل ظلةم  11  .واااام محكامه
 "وموصاام كل واحد في حو القرا .

ةداام ساه وت لنتارا  ن اس أم تااش حهاال تنان األرإ رمتاع فيلاا نكال خيارا  م  ةتلن ا  حاح الداي  ناأم ا 
التي خن لا لا. فه ا ُ دلب في شرح ها   الحمه اة ناأم ا ةداام خنا  له اه  تنان األرإ أ امااة م اسفتل ثام   اوت 

فخنا  لاا   ليلا. فلين حاين خنا  م ا ةداام أتطاا  لاول فسانطام تنان التنه اة يال  ا ع ا ةداام تنان  اوررا.
فأتطاا  حكماة فف اهة حتان  تتاار نحر تاا ةر  ااا  خلو منه عووا  ب زا هحوار م ي ة لا فأخ ها من ضنع م ا= 

المااو  فالحهااالا ثاام لمااا ساا ط أتطاااهم ف ااا ا أ راااة لهحيااوا فااي راحااة تااالمين أةلاام = ماااةةم الخيةةر والشةةرفلياان 
  نحار تلم. فلط ااة  ذا كاام  ةداام حكماة ف  ارج فب سها ه اك حدا  تنن ما لاس  ختاارف  مياما  معدودةسه هيوا  

أةا سيترك ه ا ال الم ف نها أم ال  تتاار ا ة ماا  فاي اليار أف أم  كاوم ها ا ال االم هاو ا لاا الا ي  دا ن فرار 
معرةةاام ل ارااا. فا ةدااام سهحاسااب فلااو لااا ت اال ميااز  نااا م تاان نااالي التنه ااةا  ذاة فلااو مداائوم تاان لراررااا= 

 فال نب ال ي يتفير الم دوت نا كل تواةف ا ةدام فلرارارا فإةف االرا فأف الا.. وا  .. وطلقا  يتف رإختلااا  ول ا
ل لاهةر أتطان للا   ال ناو  التاي رفيارا أم  كاوم للاا حكماةا ياُسركوا يلاا أتماام م= =  و عل عينه علةى طلةوبهم

  أم لااام أةااا 5فااي وهااو سااب  . عمالةةهللحمةةدوا إسةةمه القةةدوس. واخبةةروا بعاةةا م مفاللااسج  لهةةم عاةةا م معمالةةه
  وم تنيلم أم  دتتسموا ه ا الندام في الحمس فالتدبهح. فليان ياولس   اوم أم األمام تمناوا   أتطاهم لداةاة. فه ا

  23-18:1تكس ه ا ورف
فةناب ما لم الرحماة يب رالم . مواثهةم شةراعة الحلةاةفلاو ظلار للام فاي ساي ار فأتطااهم ف اا ا=   وزادام العرلةم

 فأم ال   نموا أحس.الب ض 
 

ممةا  15 .ل ل ممة مطاس ا ل ةا 14 .طرطهم ممامه في كل حين فهي ال تخفى عن عينله  13"  -(:20-13اآليات )
لةم  17 . ملة  معمةالهم كالشةم  ممامةه وعينةاو علةى الةدواس تناةرا  إلةى طةرطهم  16  .إسرا يل فهو و ي  الرب

طة الر ل كخاتم عندو  ةلحفا إح ةا  اإلو ةا  كحدطةة صد  18  .تخف عنه آثامهم بل  مل  خراياام مماس الرب
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ل نةه  عةل  20 .وبعد ذل  يقوس واجازاهم يجازاهم  زا ام على اووسهم واهقرهم إلى برو  األا   19  .عينه
 "للتا بين مر عا وعزم طعفا  ال بر واسم لهم و ي  الحو.

   تبار ةفداا رئاهس ها ا اليا ب اليلاوتيا ه ا ةر  م ك اٍإ تاتما ير  كل ةر  ا ةدام ف ااز ا تنيلاا فااد
 يارع لذماةا فلاو رئاهس شا با  يارع  مطةاس ل ةل ممةة ا ل ةا  فإذا كاام م لاس . و ي  الربيل أم ه ا الي ب هو  

"ارج اااوا  لاااّي أرجاااع  لاااهكم" ،=  عةةةةل للتةةةةا بين مر عةةةةا   لاااا. وم يااار  يوضاااوح ردااارفا  شااا با ف ااااازي. فليااان
هاو ماا  الخاتمو يرا  تائماةا يل نا  درج ما ير س من خيرا  م ل كخاتم عندوصدطة الر  . وم ي كر  3:1وزك

اليس فسهكافأ  تنيلا. = كحدطة عينه. يل م  حفظ تمل ير ا ةدام  تتم نا  ةدام تنن    لهدرج نا شئ 
 اسابا م حاين  كاافئ لاس ي ت ار له طاي فاي الولات الم= عةزَّي طةعفا  ال ةبرفال كس فلو  اازي من  تطئ. 

 لين  ذا كام ا ةدام سهف س  بر  فلو   طها لول فبركة ليت ز  فال يهأ  من ضه ا  الحهال.
 

اا ة   23 .تضرع مماس و هه ومطلل مةن الع ةرات 22 .فت  إلى الرب واطل  عن الخرايا  21"  -(:31-21اآليات )
تعلةم موامةر هللا  24 .حةلمإلى العلي واعر  عن اإلثم وابغض الر   اشد بغض فهةل مةن حامةد للعلةي فةي الج

ادخل في ميراد الدار المقدس م  األحلةا  المعتةرفين  25 .ومحكامه وكن ثابتا على حا التقدمة وال كة للعلي
 27 .ال تلبث في طكل المنافقين اعترف طبل الموت فا  االعتراف يعدس من الميم إذ يعود كك شي   26  .للرب

ال  29 .ما اعام احمة الرب وعفوو للذين يتوبو  إلله  28  .خر بمراحمهاو  ما دمم حلا معافى تحمد الرب وتفت
مي شي  اطوا من الشم  واذو ميضةا  30 .ي ترل  الناس م  يحوزوا كل شي  ال  ابن اإلو ا  لل  بخالد

 "الرب ي تعر   نود ال ما  العللا مما القشر فجملعهم تراب واماد. 31 .ت  ف والشرار يف ر في اللحم والدس
فهةل مةن حامةد للعلةي فةي ةالما ةر   التوبة مفتاوح أماما ا فةالماا أةا  حاي. فثا  فاي مكافاأل األيس اة= =   فت

ومدخةةل فةةي . موامةةر هللا وال ةةكة للعلةةيتناان  حااافظ = ال يوجااس فاان الاحااهم ماان تاااش رائبااا شاااكرا   . الجحةةلم
 .المنافقين ف اش". ف دميلم ه ا أما التطال فإسملم األموا  " ي ي ه ا كام ميتاة  األحلا مع  ميراد الدار

ه ا تتول لنتوبة لبل أم  أري المو  ال ي اليس فسهأري. فحتن اليمس ر يدف نكل ضهارها. فلهس ه ا ف ط  
أي شلوا  ال الم فه ا سي تليا  = والشرار يف ر في اللحم والدسفدهأري تنن اليمس فلت ر طفئ رماماة يها.  

شئ مرئي سي تلي مينا. ل ل  لام يولس الرسوم "غير ةاظر ن  لن األشهار  فمن يربط مدير  نالنحم فالس  أف أي
 . فجار  ار ة في ررجمة أخر  "فالنحم فالس  يردبام في الير". فلنتسليل تنن ح ارل  18:4كو 2التي رر .." و

م يستو  لما  ما  يتلها ا ةداما فما هو مستو  لها   وم الحكهما أم ا ةدام  يتلي ما يرا  من لحم فت ا أما 
 نود  أما ما ت س ما فمالئية فسالةين فلوا = الر   دت رإ .  ملعهم تراب وامادهو ت س ا فالنحم فالس  

. ي تعر  الشم  والنجوس لربواا ةدام ال ير  سو  األرإا .  ال ما  العللا
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن عشر

 
لةم ي ةمر ألحةد م  يخبةر  2 .الحي الةدا م خلةو  ملة  األشةلا  عامةة الةرب وحةدو يتزكةى1"  -(:14-1)  ياتاآل

لةةل   5 .مةةن يعةةدد طةةوة عامتةةه ومةةن يقةةدس علةةى تبلةةا  مراحمةةه 4 .ومةةن الةةذي استق ةةى عاا مةةه3 .ب عمالةةه
فحين ةذ يبتةد  ولذا  إذا متةم اإلو ةا  6 .لإلو ا  م  ي قي مةن عجا ة  الةرب وال م  يزاةد عليهةا وال م  ي ةبراا

عدة مياس اإلو ا  على األك ةر م ةة سةنة   8  .ما اإلو ا  وما منفعته ما خيرو وما شرو  7  .استراح فحين ذ يتحير
فلةذل  طالةم علةيهم موةاة الةرب  9 .كنقرة ما  مةن القحةر وكةذاة مةن الرمةل اكةذا سةنو  طليلةة فةي يةوس األبديةة

احمة اإلو ةا  لقراقةه ممةا  12 .فلذل  اك ر من العفو 11 .اا لامم وعلم م  منقلبهم  10 .ومفا  عليهم احمته
يةةرحم الةةذين يقبلةةو  ت ديقةةه  14 .يةةوبف واةةهدب واعلةةم واةةرد كةةالراعي اعيتةةه 13 .احمةةة الةةرب فل ةةل ذي   ةةد
 "واقاداو  إلى العمل ب حكامه.

احم م فرأفارااا لا ل  راأري هي م ارةة يين ت مة م فرفاهة البير ال ين ما كاةوا لاتر ن تنن أم  حيوا يسفم مر 
 ار ا  التالهة رستو ألم يرحم ا ةدام لر با.

هاو فحاس  الباار الياماال = والةرب وحةدو يتزكةى. خلةو  ملةة  األشةلا هاو األزلاي األياسي.  الحةي الةدا مفااد فحاس  
 ال ي يال تيب.

الحاااسيث لااام يتو ااال ليااال فاااال أحاااس ياااسركلا أف ياااسرك أسااارار . فحتااان ال نااام = لةةةم ي ةةةمر ألحةةةد م  يخبةةةر ب عمالةةةه
 األسرار. 

ها   ررجماة أف شارح ال ااةوم اليهمهاائي "الطالاة =  لل  لإلو ا  م  ي ةقي مةن عجا ة  الةرب وال م  يزاةد عليهةا
فالماتل ال رف ن فال رداتحسا مان تاس ". فنان  تنا  ا ةداام مااتل جسياسلا فلان  مك اا  ف اار مااتلا يال رحو ال شائ 

ال ساابيل  لاان  ست دااار كاال = وال م  ي ةةبرااياااج شاائ لاام  كاان   نمااا.  لاان شاائ آخاار أف  ااورل أخاار ا أف  كت
أي أةاا  حين ةذ يبتةد  ذا ظان ا ةداام أةاا أرام  كتيااج شائ فالحمه اة أةاا = إذا متةم اإلو ةا تاائاب خنه اة م. 

رولااف تاان البحااث= = ولذا إسةةتراحمااازام فااي البسا ااة. فملمااا كاةاات م نومااا  ا ةدااام فلااي ك طاارل فااي محااهط. 
. علةى األك ةر م ةة سةنةال  اس  جانا  تنن أشهار كييرل. أماا ا ةداام فلاو ال شائا تمار  لنيال =  ذ يتحيرفحين 

ما دئ  = ز س ير ما فملما زات شر  فلو لن  ُ ه ا ا ةدام الر هف ملما زات ير  فنن يُ . كنقرة ما  من القحر
فإال فلاو يلنا . وم   نام  لةيهم موةاة الةربطالةم عفلرا ف ا ةداام=  .ما خيرو وما شرو.  اإلو ا  وما منفعته

الا ي  حباا أف الا ي  داتفيس م اا.  واحمةة اإلو ةا  لقراقةه. منقلبهم اا ل لذل  مك ر من العفةوأم جل م رهيبة=  
ياال هااو مااا  ألجاال التطااال فألجاال الاا ين  يااتموةا فالاا ين   بااسفم اليااهطام. = ممةةا احمةةة الةةرب فل ةةل ذي   ةةد

ميل ما  ف ل الراتي ال ي م ا . يوبف واهدب واعلم واردت اضن تن خطا اةا يل هو فلهس م  ن رحمة م أم ي
تدااا فتكاااز. ال دااا لراار  الاا ئا  التااي رحااافم اللاااو  تناان ال طهااعا فال كاااز لراار  التاارفج اليااارت تاان 

  .14ال طهع له وت. فمن   بل رأتيبا ف باتر  لن ال مل نأحكاما يرحما و
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ملةل  النةدم يبةرد  16 .نةي ال تقةر  ال ةنلعة بةالمكس وال العرلةة بكةكس التنغةلصيا ب  15"  -(:18-15)  اآليات

 .مما ترم م  ال كس افضل من العرلة وككاما عند الر ةل المةنعم عللةه 17 .الحر اكذا ال كس افضل من العرلة
 "تعيير األحمو مكروو وعرلة الحاسد ت ل العيو . 18

ال تقر  أ راة هك ا "فإغفر ل ا ذةوب ا كما ة فر ةحن أ راة لنم ةبين  لي اا"   ذا كام م يرحم ف ترارج فن  مل ةحن
أي  تااِط خيااراة لن ااا  تفم أم رنااوملم فراا  ص تناايلما ياال  تااط = بةةالمكسوأتمااام ا حدااام ل خاار ن  ال ةةنلعة 

يبارت  كالنةدمما  فلهكن كال  الحرلن ا  كالماة حنواةا فال ا  ر ه  في ه ا ال الم في ألم من راار  ه ا ال الم و
فإذا لم ردتطع أم ر طي الدائل ما ير س  فنت طا كالماة حناواة. أماا الياال  ال كس مفضل من العرلة تنيلم. يل  م  

الحاسس ه ا هو مان   طاي ف يا ر أةاا = تعيير األحمو مكروو وعرلة الحاسد ت ل العيو  الد ب ي لم ال ا =  
أي = عنةد الر ةل المةنعم عللةهمات ة  + واليال  ال ااتم الميااع  وال طهة الككاما     17أفلن ممن  أخ . ففي و
م ماان ةاا  م تنهااا فلااو محتاااج لنداا ه ة ا ففااي ضااه تا هااو محتاااج لينمااة أا رااا  ككامةةا حتاااج لينيلمااا. فرفلاام 

 لما.يحتهاج الم  وي هو محتاج لينفا ر ز ة ا فيال ال وز الماتي 
 
طبةل المةر  اسةتر   20 .قةين مةن الحةو وطبةل ال ةكس تعلةمطبل القضةا  كةن علةى ي  19"  -(:29-19)  اآليات 

طبل المر  كن متواطةعا وعنةد اات ةاب الخرايةا ما   21  .وطبل القضا  افحص وف   فتنال العفو ساعة االفتقاد
ال يحق   شي  عن طضا  وذاة في وطته وال تحجم عةن معمةال البةر حتةى المةوت فةا  ثةواب الةرب   22  .توبت 

اذكةر الغضة  فةي ميةاس االوقضةا   24 .بل ال كة ما  وف   وال ت ن كاو ةا  يجةرب الةربط  23  .يققى إلى األبد
 26 .في وطم الشق  اذكر وطم الجوع وفةي ميةاس الغنةى اذكةر الفقةر والعةوز 25 .ووطم االوتقاس عند تحول الو ه

ي كةل شةي  وفةي الحكلم يتحذا فة 27  .بين الغداة إلى العشي يتغير الزما  وكل شي  سرا  التحول مماس الرب
العقك  في ال كس يتمو   29  .كل عاطل يعرف الحكمة واعترف لمن يجداا  28  .مياس الخرايا يحترز من الهفوات

 "معمالهم بالحكمة وافلضو  األم ال ال ديدة.
 ال رتدارع فاي الحكام حتان رتاه ن مان الحكام.= طبةل القضةا  كةن علةى يقةين مةن الحةوه   ةداائح قهماة لنحكاهم 

أي  تاتن = طبل المر  اسَترر َّ فل اك من يتينم من تفم تنم في أي موضوع = طبل ال كس تعلمط  فب فس الم 
ندااحت  لباال أم  ااأري الماارإا هاا   حكمااة. فماان الحكمااة أم   تباار ا ةدااام جدااس  ف ااحتا فزةااة تنهااا أم ال 

ميل ه ا تنها ام  ميام ل ل  من ت س  ض ف جدس  في ة طة م ي ة كمن ت س  حداسهة ل زال  البرت ا  يبستها.
فالحكااهم  راار  هاا ا كمياال لماان ت ااس  ضاا ف راااا  شاالول أف  ال ساايت رإ لنماارإ .إيتحاشااي الت اارإ لنلااوار ف 
م ال أمكاةهااة الداا وا ف  ي مكاام نااا أم يلاار  ماان أكاام لااس لااس  روبااة  ااتلة تنهااا   م خطهاة م ي ااة ا فمياال هاا ا

ظلاار روبتاا  ناااللرف  . فكاال م ااا   اارج  ي أ. وعنةةد اات ةةاب الخرايةةا اا توبتةة ال سهداا ط = إيياا  فااي ةفدااا اف 
فمان الحكماة  م روبتاا ت لاا هان روباة جااتل .أماك لا فةرللا له لر أالتطا ا المحببة الها ا ف نها ام يبت س تن 

 ينال العفو ساعة اإلفتقاد. السي وةة فمن   س  روبة = يفحص اإلو ا  وف ه طبل القضا أم 



( اإلصحاح الثامن العاشر)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
55 

م لاسرار  الادااماةهة كبيارل يال رواضاع حتاان ال رلنا  جداسك. فتان أهمهااة ال رفيار أ= طبةل المةر  كةةن متواطةعا  
وال تحجةم عةن  . 5ا  4:  5ال  فر فالوفار يلا   وم سنهمام الحكهم أم ال ر  ر خياٌر مان أم ر ا ر فال راوفي وجاا

ل  . فه ااك مان يتداور أم الداال17:4"فمن   رج أم   مل حد اة فال   ملا ف ل  خطهة لا" و اع=  معمال البر
أي هيائ ةفدا  أم رت بال ماا  دامح ناا = طبل ال ةكة ماة ر  وف ة هي فسينة لت يير فير ما فلين الحكهم   وم 

= وال ت ةن ك و ةا  يجةرب الةربم. أي أةنب من م أم   ير فلين كن متأهباة أم ر بل الوضع كما هاو تنهاا. 
م لام  داتاب رتا مر تنهاا فبلا ا رياوم ماربااة أي ال رين في  الر  م ت اراة  م  ساتاا  الار  رحباا فرياكر ا فإ

حاين ي ات م م = ومذكر مياس الغض  في مياس اإلوقضا  ووطم اإلوتقاسلنر . ال رت مر تنن الر  فال رتطئ  لهاا 
  ةااس الحكاهم 26  ا و25يسالة من الرحمة  أري ا ةت اا . ففاي و= عند تحول الو هفي يو  السي وةة من التطال. 

الميل الي بي و  رج ما فاي الاياب  أرها  ماا فاي ال ياب  ف  تبار أم ها ا سافاا ففاي األ اا  التاي ال يواف  تنن  
 . فه ا 9-3:14 كوم المام م  ا كييراة فن  تدس حتن ال رأري أ ا  ال ةاس فيلا المام. هو هاجم البتل من لبل و

ا ةدااام الاا ي ف اال ل امااة رفحهااة يلاااجم ا سااراج اليااسيس.  ذاة المطنااو  التداارج نالت  اال فالحكمااة. فرفحهاااة ف
تالهة فباسأ  فارح ف تنا ذ نااد تنهاا أم  داتمر فاي جلاات  فإاّل أرات تنهاا أ اا  ف ار رفحاي ف ف اس ماا ساب  فإكتدابا. 

هااي هاا ا ال ااالم الاا ي ة ااه  يهاااا فالاا ي ةحاان م رضااوم يهااا لنداا واا تني ااا أم ةحاا ر حتاان ماان = ميةةاس الخرايةةا
 . فمااان يتداااامح ماااع ةفداااا فاااي 15:2لي الاااب الدااا ار المفداااسل اليااارف " وةااا اللفاااوا ا فهااا   رداااافي "خااا فا ل اااا ا

األ اا  التاي  كاوم ا ةداام فيلاا ضا هفاة  ب ياس الخرايةااللفوا  سيتدامح مع ةفدا في التطا ا اليبيرل. فلس   دس 
يا فلا ا رفحهاةا ف ني ه ا أم يتح ر. لين تنن من   ن ةفدا أةا لوي أم  ح ر ناألكير فمن   ان ةفداا أةاا لاو 

كبر ار   وت لند وا. ل ل  فاألكير  حتماالة أل ا  التطا ا هو فجوت ا ةدام في ه ا الادس. فمن يتحا ر مان أ اا  
كةل عاطةل يعةرف من اللفوا .. الب هو حكهم تالل يتسير أمور  الزم هة فحهاراا األيس اة=  تح ر  ال وز يه تدسا ف 

ف فلام أم لراراراا ن  ال فحكماةا أماا الااهال فيار  ردارفا  الحكاهم يار  الحكاهم  =  الحكمة. واعتةرف لمةن يجةداا
فالم داوت حكماار" فاي ررجماة أخار  "هام أ رااة = العقك  في ال كس يتمو  معمالهم بالحكمةالحكهم أةلا جلال.  

أي الحكااهم = وافلضةةو  األم ةةال ال ةةديدةرتفاا  مااع مااا  ااأري  فهاا  أم الحكااهم هااو فاان ال ااوم فأ رااا فاان أتمالااا . 
 وام فما.  لر في أل

 
فاو  م  مبحم لنف ة  الرطةى بالشةهوة  31 .ال ت ن تابعا لشهوات  بل عام ماوا ة  30"  -(:33-30)  اآليات

ال تفقةر وف ة  بالمة دب  33 .ال تتلةذذ بك ةرة المة دب وال تلةزس وف ة  اإلوفةاا عليهةا  32  . علت  شةماتة ألعةدا  
 "لات .تنفو عليها من الدين ولل  في كل   شي  فاو  بذل  ت من لح

.  علتة  شةماتة ألعةدا  ه   رح ير من ا ةمهاات لنيالوا  فالماالذ فالمالهاي فلا ا  ا ال الياهاةين ريامت في اا= 
.أي راسير مدايبة ل فدا = ف و  بذل  ت من لحلاتة فرح ير آخر من أم  دتسين ا ةدام لهمهم مةت  ل خر ن= 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس  عشر

 
الخمةةر والن ةةا   2 .العامةةل الشةةرا  ال ي ةةتغني والةةذي يحتقةةر الل ةةير ي ةةقي شةةي ا فشةةي ا 1" -(:3-1اآليةةات )

والةةةذي يخةةةالي الزواوةةةي يةةةزداد وطاحةةةة ال ةةةوس والةةةدود يرثاوةةةه والةةةنف  الوطحةةةة  3 .تجعةةةك  العقةةةك  ماةةةل ادة
 ".ت ت صل

= ال ي ةتغنىالماسمن التمار اليييار = العامةل الشةرا .    [ الزةاا2[  تماام شار  التمار  1رح ير من خطيتاين  
ال ي  داتلين ف باسأ فاي أم  يار  لنايالة فلاو يلا ا = والذي يحتقر الل يرفلو سهفت را فيل أموالا ر هب لنتمر. 

وهكا ا التاسخين فماا ماثناا . فكاال التطيتاين  وا قي شي ا  فشي ا   تسع ةفداا يوماة فيوماة سيسمن ف ير  الييير= 
ح ااة حتان ال س داين ساهأكنلم = ال وس والدود يرثاوةهتمام فالزةا  ا الم ا ةدام يررس تن ةر   م فال لا ة ا 

الدو  فالسفتا لين الم دوت ه ا أم يت با ا ةدام فإم المو  سهأري سر  اةا فنهحا ر لائال  تدار أيسيتاا. فر  اي 
م ميال أم  ماو . فتااس أم فلبال ي اليال مان ارساتس  فام توامل فداات جداس  فةفداا فرفحاا والداو  فالاسفت  أ

 يل ت نا فرضي م تنها . فأموالا ه ا االةدام فالساة لدحتا فسالما
 

الةذي  5 .من مسرع إلى الت ديو فهو خفلث العقل ومن خرة  فهةو مجةرس علةى وف ةه  4"  -(:12-4اآليات )
ي يخرةا إلةى وف ةه ينةدس والةذي يتلةذذ بالشةر الةذ 6 .يتلذذ باإلثم يلحقه الوصةم والةذي يكةرو الةت لم يقلةل الةذووب

ال ترلة  علةى سةرة صةديق  وال عةدوة وال ت شةف  8 .ال تنقل ككس ال و  فل م بخاسر شي ا  7  .يلحقه الوصم
م  سةمعم  10 .فاوه ي ةمع  ثةم يرصةدة وا ةير يومةا عةدوا لة  9  .ما في وف   ألحد وا  لم ت ن  ل  خري ة

ال لمةةة فةةي  12 .األحمةةو يمخةةض بال لمةةة مخةةا  الوالةةدة بةةالجنين 11 .ككمةةا فللمةةم عنةةدة ثةةو فاوةةه ال يشةةق 
 " وف األحمو كنبل مغروز في فخذ لحلمة.
تني ا أم ةفير يهما ةدمعا فل اك من  تتن  ألاوام غيار م طمهاة أف = من مسرع إلى الت ديو فهو خفلث العقل

 اام نطر  اة خاةئاة ف   ال لا  ماا ألوام غير  حهحة تن ارخار نا فها   ردامي اشااتا . فه ااك مان  فلام ماا  
ةلااا حمه ااة أشاااتا  خاةئااة تنااي  لياال حدااب مااا فلمااا هااوا فلااهس كمااا لدااس  اااحب ال ااوم . فه اااك ماان ي  اال 

ر م كسل .   هو = فهو مجرس على وف هالم دوت ه ا من  دمع ألوام فإشاتا  ف دسللا يل ف رتتها = ومن خر
ر  ناأم ارخار ن أخطاأفا = الذي يتلذذ باإلثملالا.  دئ  لن ةفدا  ذ  كتيف ارخر ن ك   أف سفاهة ما  الا ي ُ داَّ

باس ا ينح اا ال اارا فُ حكام تنهاا مان ال اا ا نحداب ماا لالاا تو = م ل اذا يلحقه الوصمفيبسأ  دئ  لن سم تلما  
خهاا  . أةاات لاام ردااتر تنااي أفاالشاااتا  سااتترج ضااسك ا وم لاان  حمهاا  ف  15تااوال بااي "مااا ف نتااا  ف اال ناا " و

الةذي ما  م .  ذاة ف ني ا أم ال ةارتت كال ماا ةدام ا .أال رز س ذةوبا = الذي يكرو الت لم يقلل الذووبإم  فال كس ف
 = يلحقةه الوصةم الةذي يتلةذذ بالشةرفب فس الم اسار  خطيتا. ةتائ  ي س  تننمن  تطئ  =  يندس  يخر  إلى وف ه
 فلاو كمان أخطاأ رمامااة  ا ف دئ  لن سام تلمف  تبر أةا فجس خبرا  فرحلم ن ال ي  ف نا ارخر ن من  فرح نالير
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 ذا ماا تنمات ساراة تان أحاسا خدو ااة لاو = ال تنقل كةكس ال ةو . يلحقه الوصم  =  ا يل سهدمح م أم  فترح
لاان رتداار لااو كتماات خطا ااا ارخاار ن. فال رييااف كاال ساار ر رفااا = فل ةةم بخاسةةر شةةي ا  كااام خطهااة ال ر  نلااا= 

رفرااح ارخاار ن. ياال حتاان ال رييااف أساارارك التا ااة لن ااا  حتاان ال لن ااا  حتاان لااو ك اات أةاات لاام رتطاائا ال 
إ  سةمعم ككمةا   كوم ه ا سبباة في أم ردير م نومارلم ت   ر يس ت اسهم يلاجموةا  ناا فاي ياو  مان األ اا . 

فلاا ا لااهس  اا باة. ال  ياا  تنهاا  أم ريااتم = ف وةةه ال يشةةق أي ال رداامح لااا نااالترفج ل خاار ن. = فللمةةم عنةةدة
ياا  ع سااراة ترفااا . فاألحماا  هااو الاا ي  ذا تاارج سااراة ال  ملاام  م ي فااار أ اااس ةفدااا  كااات ك ماان  اااسااراة. لياان ه

حتن رنس=  ترج الدار. فريابها آخار للا ا ا ةداام غيار  تتمخض دتطهع أم  كتما يل  كوم كوالسل ر ل رتألم= 
أي ي لماااا = مةةةهمغةةةروز فةةةي فخةةةد لحوسااالا    كنبةةةلال ااااتر أم  حاااتفظ ندااار. فلاااو كمااان  كاااوم الدااار فاااي تاخناااا 

 ا حتفا. نالدر. فال يرراح  اّل لو أخرج ه ا ال بل والدلم  أف اليوكة من لحما.
 

عاتةة  صةةديق   14 .عاتةة  صةةديق  فلعلةةه لةةم يفعةةل وا  كةةا  طةةد فعةةل فةةك يعةةود يفعةةل 13" -(:17-13اآليةةات )
وال ت ةدا كةل كةكس  16 .عاتة  صةديق  فةا  النملمةة ك يةرة 15 .فلعله لم يقل وا  كا  طد طةال فةك يكةرا القةول

 "ومن الذي لم يخرا بل اوه عات  طراق  طبل م  تهددو. 17 .فرب زال لل م زلته من طلقه
ه ا ر نهم الديس المدهح تن ال تا  " م أخطأ  له  أخوك فإذهاب فتارباا يي ا  فبي اا فحاسكما.  م سامع م ا  ف اس 

ال ي سم ت ت ا أةا ف ال شاراة ضاسك فربماا  . ففائسل ال تا  أة  ستتينم مع  س    15:18ربحت أخاك" ومت 
  14ريتيف أةا لم  ف ال شاراة ضاسكا فإم كاام لاس ف ال فربماا  تاال مان ال تاا  فال   اوت  كارر ماا ف ناا. فآ اة و

الاا ي ف اال  لاان أساامات  أةااا ريناام عاتةة  صةةديق    تاان أف ااام. 13تاان اليااال  الاا ي رتت   ااس    يي مااا آ ااة و
وال ت ةةدا كةةل كيياار ماان ال ااا  ياارتتفم ألااواالة غياار  ااحهحة= = ة ك يةةرةفةة   النملمةةتنهاا  أف تماال شااراة ضااسك 

= أي تان لداس شار نا . زاٍل لل م زلته مةن طلقةهابَّ فربما أم  س    زم ينداةا تفم لدس في ح  = .  ككس
فه ا  رشات لنيلا فإم كل  ةدام م رإ ألم  تطئ. فإرشات آخر أم يبسأ ا ةدام ن تا  ال ا  لبال أم يلاستهم 

  كتيف أةا ال تاٍع لنتلسيس فال أ ل لن مهمة التي ف نت  لها.ف س 
 

 .وابو مكاوا لشراعة العلي كل الحكمة مخافةة الةرب وفةي كةل حكمةة العمةل بالشةراعة  18"  -(:28-18اآليات )
فا  من الشةر مةا اةو ا ة   20 .لل م الحكمة علم الشر وحيث ت و  مشواة الخراة فلل م اناة الفرنة  19

وةةاطص العقةةل واةةو تقةةي خيةةر مةةن وافةةر الفرنةةة واةةو يتعةةدم  21 .ن وقةةص حاةةه مةةن الحكمةةةومةةن الجهةةال مةة
واب ا ل يهدس المحقة ليبدي العدل اب شرار يمشي مكقة   23 .اب داا  يكو  محكما واو  ا ر  22  .الشراعة

عةه وا  من 25 .يكة  بو هةه وا ةم إحةدم مذولةه وحةين ال تشةعر يفا  ة  24 .فةي الحةداد وبواطنةه مملةو ة مكةرا
 27 .من منارو يعرف الر ل ومةن اسةتةقال الو ةه يعةرف العاطةل 26 .العجز من اإلسا ة ف ذا صادف فرصة فعل

اب عتةاب ال يجمةل واب صةامم عةن  28 .لق ة الر ل وطحكة األسةنا  ومشةلة اإلو ةا  تخبةر بمةا اةو عللةه
 "فرنة.
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ةا فاضع لواةين ممنيتا فهو  أ ر  ي   الحكمة الحمهمهة هي في  رباع ف ا ا م فشر  تا . فشر  ة م18و 
ال ي ي ف  االحكا  في من  تالفلا . فمن يتبع شر  ة م ف حترملا ال ي ت م ل فدا فال يسير ي كائا شراة ضس من  

  ةدمع تن حكمة أرضهة ةفداةهة  19و ففي.  ...  أيلا األحبار ي ذ ا . يل يترك االمر   و ال ر ت موا ألةفدكم
   دميلا الب ض ذكار ف دميلا الب ض تهارا فلي لا شرا فالفط ة هي التدرج ال مني ي ار 15:3شهطاةهة و ع 

ستير  خاةئا فتير ل  نير فدهكوم ردرف  ال مني خطأ. فه ا ال كار  تني الحكمة الموجوتل في ال  ل . فإم 
وقص حاه من   فلو التطهة فال ااسة فكل ما   رب م. فالااهل ال ي ال يتبع ف ا ا م= للر    وت 

هو  ، أي ا ةدام البدهط الت ن غير المت نما واطص العقل ملما كام ذكهاة. ميل ه ا ال كي الير را فإم الحكمة 
. فه ا ما  ن مخيٌر م ا ا  يبداةة ملما تير ال كي من م امرا  ي كائا ضس ه ا البدهط فاد  حمها ألةا يت 

  فمن  طن  تنيلم ال الم  10ا   9:  12كو2وض هف فحي ئ  اةا لوي" اكتيفا يولس الرسوم "ألةي حي ما اةا 
م  أ فمن لام . اب داا  يكو  محكما  واو  ا ر فة ال كار فالسهار لس  دتتسموم ذكارهم ه ا في ظنم ال ا =  

  خ   ألي ا أال اكوم ظالما لالخر لو  ف نال ول هو ف ال ح اة أس ي ألم آخ   نا حتهام أةا ح يا ف أ ردور أما 
ليبدي  لهأخ  ح ا= يهدس المحقة شيئاة هو ف ال ح  لا هو . فأهم ف ا ا م هي المحبةا فه اك من ي كائا  

هو   ن أةا  مهم ال سم يي ما هو يلس  أهم ف ا ا م. فه الر األذكهار األشرار َيسَّتوم يوجوهلم ك ناة ما  = العدل
أي  ميي م ح هاة كأةا  = بَّ شرار يمشي مكقا  في الحدادا  فلي لم=  ،  قاطنهم مملو ة مكرا  لهس في يواة لم. 

حز ن تنن ما أ ا  البراا فهو يسير لا شراة وه   ميل الميل ال امي"   تل ال تيل ف ميي في ج ازرا" . ه ا  
هو  =  ي م إحدم مذوله حاب فجلا ف  ن  أذةها=  =  يك  بو ههيتحين الفرال لهدئ لن ا . فه ا التبيث 

 حس  أذةها أي هو ال  دمع  اّل كل ما هو ضسكا فإذا سمع شيئاة في  الح  فلو ال  دم اا  لرر الير. فلولا 
فال ير س أم  دم اا فلو لس لرر أم ي ذي من   تبر  تسفاة لا. فمع أم الير يوجس تاخل ا ةدام التبيث فاد 

لر شرهم من التارجا من  لاتر أم  حمي أرمهار  من شرفرهم فلو ال ي   رج ما في تاخنلم. لين ه اك من   
م  ر فجوهلم فهيئتلما من ضحكتلم فمييتلما فل الر تني ا أم ةتحاشن الدير م لما  ذ أم ةر  لم فاضح يها  
الير. فتنن الحكهم أال  دن  في ميورل األشرار ف  وم م لاتر أم  حمي ي. فإذا كام الير فاضحاة فتا ب ميل 

ا. فال تاٍع مطن اة أم رتدور أة  لاتر أم رداير ه الر األشرار فأم  ه الرا فإاّل ريوم كمن  ار  الر   لل
.اب عتاب ال يجمل واب صامم عن فرنة ردنحلم نأم ر اربلم فري يلم تن شرهم=  
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرو  

 
واكةذا  3 .الخ ةي المتشةهي يف ةد القكةر 2 .را العتاب خير من الحقد والمقر يكفي الخ  1" -(:8-1اآليات )

 5 .ما اح ن إبدا ة الندامة إذا وبخم فاو  بةذل  تجتنة  الخري ةة االختلاااةة  4  .فعل من يقضي طضا  الجوا
من ال اكتين من ي كم ألوه ال يجد  وابا  ومن ي ةكم   6  .اب ساكم يعد حكلما واب مت لم يكرو لرول حدي ه

ال  ير ال كس  8 .و ا  الحكلم ي كم إلى حين مما العاتي والجاال فك يقالي باألوطاتاإل   7  .ألوه يعرف األوطات
 " .يمقم والمت لي  واا يقغض

 . فالحكهم   رج متن  دكت فمتن يتينم. ال تا  خيار 7:3منتص ه   ار ا  "لندكو  فلت فلنتينم فلت" وجا
المقةر ي  فةي  تارج نتطاإ  ي ااو مان التدارام= من أم  حمل ا ةدام ال رب في تاخناا ف تحاوم  لان ح اس. فالم

فل اااك ماان خطااأ  فاضااح لنامهااعا فحي مااا  داار تناان سااالمة مولفااا يلاازأ نااا ال ااا . فالاا ي   تاارج = الخ ةةرا 
  رياير لمان هاو تااجز تان الحكام ف  حام ةفداا فاي شائ ال  فلام 3ا  2 . فآ ا  و9:1يو1نتطيتا   فر لا م و

فلي اا  ياتلي أم  الخ ةيها ا  كاوم كإةداام تااجز ج داهاة=  =طضةا  الجةوا  يهاا فلالنا سهحكم حكماة ظالمااة=
  اشر فتال. فل ا سهديبا خال ميل ذاك. الم  ن أم ال رحافم أم رمهم من ةفد  لاضهاة يهما ال رفلم يهاا حتان 
ال رتااال مااان لااارارك. فإذا أخطاااأ  ةداااام ففاجلاااا أحاااس نتطيتااا فاألفرااال أم   تااارج خياااٌر مااان أم  كااااير ف كااا   

 ذ ال = اب ساكم يعد حكلما  رراج لتطيتا األ نهة التي   اربوةا تنيلا.   إختلاااةأخر     خري ةهكوم الي    ي
أي هو  دكت ألةا   رج الولت الم اساب الا ي ي ب اي أم = يعرف األوطات فلم في الموضوع ال ي يتينموم يها 

  تاان 8م اسااب فلااو جاهاال. ففااي و   ماان يااتينم فااي فلاات غياار7 . فال كااس فااي و6يااتينم يهااا. فكالهمااا حكمااة و
ففي ررجمة أخر  أت  "الفارإ = المت لي  واا  يقغضال ي  فرإ ةفدا ف تينم تفم أم ُيستن فيهما ال  فلما. 

 ةفدا يب ض".
اب عرلة ال تنفع  واب  10 .اب وجاح يكو  ألذم صاحقه واب و دا  يكو  لخ راوه 9" -(:19-9اآليات )

اب مشةةتر ك يةةرا 12 .اب اوحرةاط سةةبقه المجةد واب تواطةة  يرفة  بةةه الةرمس 11 .عرلةة ت ةةو  مضةاعفة الجةةزا 
عرلةة الجااةل  14 .الحكلم يحب  وف ه بال كس ووعم الحمقةى تفةا  سةدم 13 .بقليل يدف  ثمنه سقعة مطعاف

يقةر  اليةوس  16 .يعري ي يرا وامتن ك يرا وافةتر فةاو م ةل المنةادي 15 .ال تنفع  ال  له عو  العينين عيووا
م  الةذين  18 .يقول األحمو ال صديو لي وصنا عي مير مشةكواة  17  .رال  مدا م  إو اوا  م ل اذا لقغلضوا

فاوةه ال يةةداة حةةو اإلدااة مةةاذا  19 .ية كلو  خبةةزي خب ةةا  الل ةا  مةةا اك ةةر الم ةةتهز ين بةه واك ةةر إسةةتهزا اتهم
 "ي تققي وال يقالي بما ال ي تققي.

اب  ةدااام نحكمااة ماان كاال ظاارجا فماان   تاار ي ااحااا يتيباار يهتداار=   هااي تتااول ليااي  دااتفيس ا10ا  9فااي و
كل ماا ةحدال تنهاا فال ةياكر م تنهاا = يكو  لخ راوهوضربة حظ  وابما و دا  .  وجاح يكو  ألذم صاحقه
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 كوم سبب خداارل  ذ ة ان نكبر اار أة اا فبا كائ ا فلاسرار ا سابب ها ا ال اااح. أف  ذا لاام  ةداام تان ةاااح أ اانا 
 . ة حظا فلم ي دب الفرل  ا فال  يكر م تنهاا فل ا  كوم سبباة ألم م ال   وت يباركأةا ضرب

اب عرلةة ت ةو  لمضةاعفة الجةزا . اب فها ا م  ان وماراساح  الدار اةي    "كل تطهة ياال شاكر هاي ياال ز ااتل" 
لاام  يااكر م. كاال مااا ي حااسا لاااا ف هاا ا  كااوم  ذا تخاال ا ةدااام اليبر ااار ماان الماااس الاا  = إوحرةةاط سةةبقه المجةةد

ا ررااهع م ااا. ة = وا بَّ تواطةة  ي رفةة  بةةه الةةرمسحداال تنهااا هااو فزةااة وم ياار  كهااف ةداات منلا فإمااا يز ااسها فإمااّ
  هااي ةداهحة ي طباا  تنيلاا المياال 12 . فآ اة و52:1  ف ررفاع + ولااو15:57التواضاع  ا اال م  داكن في ااا و ش

ئاة    اا رخهدااة فهاو غيار  االحا ف  ال ياسفع فاي   االحا فتارل ال امي وال الي ثم ا يها  فنربما  شتر  أحس شاي
  كااال  الحكااهم الحنااو  ا اال ال ااا  رحبااا فرحااب ماندااا. أمااا 13. ففااي وسةةقعة مطةةعافةو نااة فيز ااس الاايمن  لاان 

دماألحم  فإم المواهب التي أتطاها لا م ال  دتفيس م لا أحس=   .تفا  س 
 خ  ما ةأخ  . فالااهل  ذا أتطاك.  تتول ألم ة رج فةميز ممن ةأ19-14ففي و

كمااا   ااوم المياال ال ااامي و  طهاا  = أل  لةةه عةةو  العينةةين عيووةةا  ف طيتااا هااو ي  اار  ليلااا نأضاا اج قهمتلااا= 
ال طهااة فتي ااا فيلااا  ف طالباا  نااأم  حداال م اا  تناان الييياار فااي م اياال مااا أتطاااك. فلااو أتطاان الهدااير ف طالااب 

فإذا . يفتر فاو م ل المنةادييتينم ف  وم أةا أتطاك ف طالب نالم ايل= يل في كل مانس = َيمتنُّ ك يرا  نالييير=  
 يقةةول األحمةةو ال صةةديو لةةي وصةةنا عيلاام  حداال تناان الييياار  يااتيي نأةاا  ال ردااتح  أم ريااوم لااا  ااس  اة= 

 إ  الةذين ية كلو  خبةزي لم ر ايل م   نالييير ال ي يتول اا. يال  ياتم لاائالة = مير مشكواةوالهدير ال ي أتطا   
 ذا لنت ميالة  م ما أخ را م ا ال  دتح  كل ه   الراة. ميل ه ا ا ةدام  دتلزا ناا الامهاع =  خب ا  الل ا 

داة مةاذا ي ةتققىف تتنن ت ا أ اسلا  ا فلاو ال  هاو لام  داتب  تنان  اسي  لااا يال فال يباالي يلا اا فيال ماا = ية 
  ي نا هو ما  حدل تنها من فوائس مات ة.

 
اإلو ا   21 .الزلة عن ال رر وال الزلة من الل ا  فا  سقوط األشراا يفا   سراعا  02"  -(:25-20اآليات )

يرذل الم ل مةن فةم األحمةو ألوةه ال يقولةه فةي  22  .ال م  كحديث في مير وطته ال يزال في مفواو فاطدي األدب
مةن يهلة  وف ةه مةن النةاس  24 .اب إو ا  يمنعه إطكله عن الخري ة وفي ااحتةه ال ينخ ةه طةميرو  23  .وطته

 "ومن يعد صديقه من الحلا   ل يرو عدوا له بغير سب . 25 .من الحلا  ولوما يهل ها أل ل شخص الجاال
 الزلة عن ال ةررأي خطأ يتفو  نا  ةدام تفم لدس للو أ  ب فأةوم أثراة من  زلة الل ا   ر  ن أم 20آ ة و

النداام ف اس ال ُ دانح أثرهاا ال مار كناا. فها   تتاول أم  التي ردبب كدوراة في ال  ا  رحتاج شلور لتنتئما أما زلاة
األشارار لاس ال  فطان  لايلم أحاسا ففااأل ندابب لدااةلم = ف   سةقوط األشةراا يفةا   سةراعا   . 3ةرالب ألد ت ا و ع

كمن  حافم أم   ظ كبار الدن متدوراة أةا =  فاطدي األدب   21الير ر  د طوم يهما يورت تنيلم اللالك. ففي و
  23كير م لما أف من يتحسا نكال  غير الئ  في مكام ففلت غير م اسبين. فميال ها ا ياُرذم كالماا. فو فلم أ

ريااير لماان  م  ااا ف اار  أف ظرففااا تاان أم  تطاائ يااه ن مياال هاا ا أةااا لااس س فال يااُسرك أم الياالول لنتطهااة فمحبااة 
  ةااس  ةدااةاة لاس يلنا  24ففي والتطهة كائ ة في أتمالاا فال ي تدا ضمير  تنن حب التطهة ال ي في أتمالا. 
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ندابب حهااار  أف لاال ضاا ف شتداايتاا فلاو  تااال ماان أم ياارفض ةنباااة لداس  ا الااهاالا فهاا ا الطنااب لااس  كااوم 
ُس  اس  ا حهاارة مان ر فيا25سبباة في هالكا لاو ةفا  . ففاي و فيال فاي   ماا ال ةالاة لاا نااا ثام  ذا   ةااس  ةداام َ  اِ

تااسف لاااا فالداابب حهااار ال تاتااي لااا. كااام األفلاان أم   ااس نمااا هااو لاااتر ر فياا  مااا فتااس نااا  حااوم  ااس  ا هاا ا  لاان 
 تنها.

 
ال ةااا خيةر  27 .ال يةزال فةي مفةواو فاطةدي األدب ال ذب عاا طبلر في اإلو ا  واةو  26"  -(:28-26اآليات )

 "شا  اإلو ا  ال ذوب الهوا  وخزاه معه على الدواس. 28 .ممن ي لف ال ذب ل ن كليهما يرثا  الهكة
 . فيال كا   هاو مان 44:8ه   ار ا  تن الي  . فالديس المداهح لاام تان الياهطام "اليا ا  فأياو اليا ا " وياو

 . فاليا   يا م تان ضا ف فاي 6:14اليهطاما فالي ا   ار  ي اة  ينهس فضساة لنمدهحا فالمدهح هو الح  ويو
فال يي ااوا فااي أي كنمااة   وللاااا. فالاا ي  ياااتلر ت ااا الياا    حت اار  ال اااا  . عةةةاا طبةةلراليتدااهة. لياال هاا ا فلااو 

 فالحكهم   وم ه ا أم الدرلة خيٌر من الي  ا لين الحظ أم كالهما يورثام اللالك.
 

الةةذي يفلةةر األا   30 .الحكةةلم فةي ال ةةكس يشةةتهر واإلو ةا  الفرةةن يرطةةي العامةا  29" -(:33-29اآليةات )
تعمي معين الحكما  وكلجاس في الفم تحجةز  الهدايا والرشى  31  .يعلي كدسه والذي يرطي العاما  يكفر الذو 

اإلو ةةا  الةذي يكةةتم حماطتةه خيةةر مةةن  33 .الحكمةةة المكتومةة وال نةةز المةدفو  مي منفعةةة فيهمةا 32 .توبلخةاتهم
 "اإلو ا  الذي يكتم حكمته.

فلر األا   الذي ي ذا ُفِجَس  ةداةاة حكهم فدر  اة ما ريتلر حكمتاا ف حب ال ا  حتن ال  مار أم  دم وا ألوالا. 
خيرارا يه نن متازةا. فلين ار ة ه ا ريير  ح ال ي   مل ناس في أرضا رزتات ومتازةا = أي الفال ي علري ك دسه

لطالب الحكمة فأم ه ا تنها أم يسر  كنمة م ف  رأ في ألوام ارنار ف دير كفالح  حرا ف سر  في كنمة م 
ه ا الحكهم فالممنور حكمة هو  =  ذي ي رطي العاما  ي  ف رر الذو والفيزتات حكمة كما أم متازم الفالح رمتنئ.  

جاررا   يكفر الذو أم ي دف الم نو  ال ي حكموا تنها ظنماة أةا م ةب.  -حيث أم ال  مار  حترموةا -لاتر
في ررجمة أخر  " كفر ال نم". رأي ا يهما سب  أهمهة الحكمة. فما ال ي   طل الحكمة لو كام ه اك  ةداةاة  

ُر مي أتين الحكمار فر ن  أفواهلم تن لوم الح  فروبهب التطال. فإذا كام   الهدايا والرشوةهماة؟ الرشول= حك
 ةدام حكمة تطنتلا الرشول فلي ميل ك ز مسفوم يال فائسل. ا ةدام األحم   ذا كتم حمالتا فل ا جيسا فلين  

. ة فهو لا  يسف لا فمدير  ال نمة التارجهة ذا كتم حكهم حكمتا ندبب الرشول فل ا سئ ألم م أتطا  فزة
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والعشرو  

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

كةل إثةم ك ةلث ذي  4 .مولةاب مسةد تقتةل وفةوس النةاسمولابهةا    3  .ارب  من الحلة ف وها م  دووت منها لدمت 
تضةرع الفقيةر  6 .التقرا  والشتم ي لقا  الغنى وبم ل ذل  ي ةل  بيةم المت بةر  5  .حدين لل  من  رحه شفا 

من مقم التوبلف فهو في اثر الخاط  ومن اتقةى الةرب يتةوب  7 .يبلغ إلى مذوي الرب  لجرم له القضا  سراعا
من بنى بيتا ب موال ميرو فهو كمن يجمة   9 .  بعيد ال معة ل ن العاطل يعلم متى ي قيال للي الل ا  8  .بقلقه

طراو الخراة مفةروش بةالبكط  11 . ماعة األثما  مشاطة مجموعة ومايتها لهي  واا  10  .حجااته في الشتا 
 ".وفي منتهاو حفرة الجحلم

فال رتمات  يال رُاب حتان ر ال األضارار.    أه ا رح ير من التطهة. فالتطهة رسمر. كل  ةدام  تطئا فإم أخط
فإذا فلماات أم التطهااة مااسمرل فااال ردااع فرارهاااا  ةلااا يبااسف للااا م  اار جاا ا  كانااس الحهااةا لياان  ذا  لترباات م لااا 

  طاااع فااي كااال  رااااا . ف ااا كر ن ااس ذلااا  ن اااض مراااار التطهاااة ك ةةةلث ذي حةةةدين رنااسغ  فساااملا  ميااات. فهاااي 
ى نةةَ سااببا فاان ال ااا  رداابب كراههااة ال ااا  ل ااا ف تحياااةا ال ااا  ف كااوم هاا ا   هاةااة= فةةالتقرا  والشةةتم ي ةةلقا  الغر

فُ سمر ييتا. فظالم الف ير هو خاةئ. وم ي ات م مان ها ا التااةئ فالمت بر ي  ل  ر مات ة. فب فس الم  ن  ئخدا
نح  . فماان ياارفض التااوبهب فلااو  دااير فااي ةر اا  التطااال أي التاارا ا فااالتوبهب مفيااس فااي أم  داا6ل نماا الف ياار و

أي من  تطئ ينداةا ف لين ارخر ن فديتا الرتا  دل  لن ن ياسا   ارج =  ال للي الل ا ا ةدام من ةفدا.  
ال الال المتارتي   ارج متان  تطائ = بعيد ال معة. ل ةن العاطةل يعلةم متةى ي ةقيمن تنن ن س سم تا الرتيئة= 

  ةلا اة 11-9ن  ال. ففاي ار اا  ويه ت ر فال  كاير يندام سنهطا ف  رج متن  ديب ف كوم تفاتاا تان ةفداا 
ففي ررجمة أخر  "فلو كمن = من بنى بيتا  ب موال ميرو فهو كمن يجم  حجااته في الشتا ةر   ال نم فا ثم  

 امااع حاااارل ل باار " فهاا   أفضااح فالم  اان أم ماان   ناام أحااساة فلااو كماان  حكاام تناان ةفدااا نا تااسا . فماان  امااع 
ف  يال ف  مال فساط اليناوج أ حتمن نا من يرت اليتار فلو  ذاة يال ييت فباال ماحاارل تنن ثنوج اليتار ليب ن ييتاة 

أي فتائل لنحر   فسر  اة ما رحتر ا هي كمشاطة مجموعة لهامع حاارل فلو لط اة سيتامس ف مو . فاألثمة هم 
سالل أي = طراةو الخرةاة مفةروش بةالبكطماتل سار  ة ا شات ام والاوبر التاهاف ال اار  مان رمياهط الداوج . 

 منتهاو حفرة الجحلم.الدير يها لين 
 

مةن لةم يكةن ذا  14 .ومايةة مخافةة الةرب الحكمةة 13 .من حفا الشراعة فرن لروحهةا 12"  -(:27-12اآليات )
بةاطن 17 .علةم الحكةلم يفةلض كالعقةاب ومشةواته كينبةوع حلةاة 16 .واب داا  يك ةر المةرااة  15  .داا  لم يهدب

العالم إذا سم  ككس حكمة مدحه وزاد علله مما الخلل  ف ذا  18 .ا من العلماألحمو ك وا  مك وا ال يضقي شي 
فةم  20 .حةديث األحمةو كحمةل فةي الرراةو ولومةا اللرةف علةى شةفتي العاطةل 19 .سمعه كراه ووبذو واا  ظهةرو
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ال الحكمة لألحمو كبيةم مخةرب وعلةم الجااةل كةكس   21  .الفرن يبتغى في الجماعة وككمه يت مل به في القل 
األحمةو يرفة  صةوته عنةد الضةح   23 .الت دي  للجهال كالقيود في الر لين وكالوثاا في اليد اللمنى  22  .يفهم

طةدس  25 .الت دية  للفرةن كحللةة مةن ذاة  وك ةواا فةي ذااعةه اللمنةى  24  .مما ذو الداا  فيتق م طلةيك ب ةكو  
الجااةل يترلة  مةن القةاب إلةى داخةل   26  .األحمو ت رع إلى داخل البيم مما اإلو ةا  الواسة  الخبةرة  ل ةتحيي

 "من طلة األدب الت م  على القاب والفرن ي ت قل ذل  الهوا . 27 .البيم مما الر ل المت دب  لةف خاا ا
أي ر فيا  الو اهة  وماية مخافةة الةرب ا  27 – 24:  7أ  ي ف ها ومت    حف لالن  فلم حكمة الير  ة  اّل من  

أي لاام يااسر  شاار  ة م فلاام ينااز  ةفدااا  لةةم يةةهدبوحكمااة  هااو  داةةا ن لااهس لااا فماا. الحكمةةةأم   ت ااي ا ةدااام 
فال ا  ررفض ألوالاا فتسف التير يسير لل ا الحكهم = مرااةنإرباتلا. فه اك من هو كيير الحكمة فه ا  دبب لا 

ينتاز   أي مان= ومشةواته كينبةوع حلةاةأي كالطوفاام. = علم الحكلم يفةلض كالعقةاب   16مياكل كييرل. ففاي و
ملماا ر نام ال = م  يضةقي شةي ا  مةن العلةمال  مك اا  ممةا بةاطن األحمةو ك وةا  مك ةوانميوررا  حها فال  مو .  

يب ن في تاخنا شئ ف  ال أحما . فال االم  حاب أم  داتمع لياال  الحكماة ف مسحاا ف ز اس تنهاا فلاو أ رااة حكاهم. 
  .18أّما التنهع فال  طي  سماع كال  الحكمة و

ير اس ا ةدااام الا ي سام ا أم ياتتنص م ااا فلااو كاال  فاارب  دابب متاتااب = كحمةةل فةي الرراةوحةديث األحمةو 
لناا هن. فااي حااين  انااب حااسيث ال الاال البلاااةا ف  اال ماان ساام ا  فياار ف تأماال يهمااا ساام ا نإتاااا . فاألحماا  

مااة ير ااس ا ةدااام أم يلااار  فلااو سهداا ط ساار  اة. فاااألحم  يتدااور أم حك= كبيةةم مخةةربيتدااور كااال  الحكمااة 
 .ال ي فهةمالحكمار هي يال فائسلا يل ستانب تنيلم كداتاة سر  اة فخدارل سار  ة. فإذا رينام الااهال ساتاس كالماا 

  ةار  سانوك األحما  غيار 23الااهل   تبر أم كال  الحكمة هو ليوت لا فالت نهم   يس حر تاا. ففاي و   22و  ففن
لحكاهم الا ي يبتدام. فتكاس ماا رأي اا  ساان اة الم بوم فلو ت اسما  راح   راح  نتالتاة فبداو  تااٍم. تكاس ا

رراا لا تنهااا. فالحهااار ساامة لن الاال الاا ي  ذا فلااف يبااا  يياات  كحللةةة مةةن ذاةة فالتأتيااب لنفطاان يز ااس  جماااالة 
 دتحي من السخوم  لن أم ُيستن لنسخوما أماا األحما  ُ دارع نالاسخوما فلاهس فاي البياو  ف اط يال ت اس الاسخوم 

أي التداا ت تناان  الت ةةم  علةةى القةةابم حااب ا سااتطالع هااو وباااتل لنالااالر ألي مانااس. فباا فس المفلااو  فااإ
 هو تيب خطير محافلة م رفة أسرار ال ا .. والترل  من األبواب للداخلاأليوا . 

 
طلوب الحمقى في  29 .شفاو الجهال تحدد بالخزعبكت وككس الفرنين يوز  بالميزا   28"  -(:31-28اآليات )

النمةةاس يةةنج  وف ةةه  31 .إذا لعةةن المنةةافو الشةةلرا  فقةةد لعةةن وف ةةه 30 .فةةي طلةةوبهم مفةةوااهم ومفةةواو الحكمةةا 
 "ومعاشرته مكرواة.

األشااهار غياار الم طمهااة. فالااهاال  دااس  أي شاائ ف اارتت  ماان تفم راارفي. أمااا الفطاان فياازم كالمااا = الخةةزعبكت
للاا م طا . فال ناب ت اس اليلاوت  نالميزام وكما   وم الميل ال امي كالما موزفم  هو يازم كال كنماة   وللاا لهكاوم 

هاو المياااتر فا راتل فال اارار. فاألحماا  يااتينم يااسفم رفيياار فرااس كنمارااا ر ااوت ا ماايالة  داار تناان ا ةت ااا   ذا لااام 
 .مفواو الحكما  في طلوبهمفال كس فالحكهم  فير ف فير ثم يتينم=  طلوب الحمقى في مفوااهمسأةت م= 
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فلو م  اات لااا الياهطام هاو الا ي  راع األفياار فاي ت نااا =   فقد لعن وف هالشلراوالير ر   إذا لعن المنافو  
فهو ال  دتمع لدو  م. فالحظ أم الياهطام  تاةاب ا ةداام تان ةر ا  ت ناا فهكا ا م. فليان ها ا الم ااف  

ا أةااا أةفااأ الاارفح ال ااس  تاخناااا أف هااو لاارر ا ةمهااات لياالوا  جدااس . فبلاا ا حااسا رطاااي  يااين الم اااف  فبااين   مااّ
 اليهطام.

هو ةالل كال ا يسين ال ا ا يتينم تنيلم ناليرا  دتر م لم أما  ارخر ن. فه ا   وم ت ا الحكهم ه ا  = النماس
أةا ي اس ةفدا. فمن يسين ال ا  يسي ا ما  ذاة ال غفرام لا فبالتالي سه ل ةاداة أما  م. فأما  ال ا  هو  

. مكرف 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اوي والعشرو  

 
ال  ةك  مشةقه بزبةل الةدمن كةل مةن  2 .ال  ةك  مشةقه بحجةر طةذا كةل محةد ي ةفر لهواوةه1"  -(:2-1اآليات )

 ".ققضه ينفض يدو
ف دفر هن تالماة ر ااب  كل محد ي فر لهواوهاليدالم سهفت ر ف رطر ل ستساةة أف اليحاذل ف لين ةفدا=  

 . فبولس الرسوم ةالب الي هدة نأم ال ر طي 15ا  5:  2خن  ا ةدام ليي   مل ور   وم ارل حالا .تنن رت 
 . فإذا كام ا ةداام ال   مالا ففاي مااذا سه راي فلتاا؟ 10:3رس2من ال   مل شيئاة لهأكلا فل ا ضس الطبه ة و

ادة  فه ا م  ن لوم الحكهم ه ا أةا أشبا نالتأكيس سيتفرب لن ااسة فكل فير نطام وكالميل ال امي اليس البطالة ة
  .13:5ري1شئ ل ر و= بزبل الدمن

 
البنةم الفرينةة ميةراد لر لهةا   4  .االبن الفاطد األدب عاا ألبله والبنم إوما تعق  الخ را   3"  -(:5-3اآليات )

 ".وككاما يهيناوها الوطحة تخزي مبااا وا لها 5 .والبنم المخزاة مم لوالداا
لفالااس األت  تااار أليهاااا فهكاا ا الب اات.  ذاة تناان الوالااسين ا هتمااا  يتربهااة أفالتهمااا. فل اا كر مااا حااسا ألم ا ياان ا

 ل الي الياهن  ذ أهمل رربهة أفالت .
 

 ".ال كس في مير وطته كالغنا  في النوح مما ال لاط والت دي  فهما في كل وطم حكمة 6" -(:6آية )
ا الياال  ال ااتي 2:4راي2داهااا فها ا الياس أم  كاوم فاي كال فلات وه   تن أهمهة التأتيب حتن لو كام كال  . أماّ

 فنتين كل كنمة في فلتلا.
 

من كلةم األحمةو  9 .وانقه م تغرطا في وومه 8 .الذي يعلم األحمو يجبر إوا  من خزف  7"  -(:18-7اآليات )
 .اب  على األحمو ألوه فقد العقلإب  على الميم ألوه فقد النوا و  10 .ف وما يكلم متناع ا ف ذا اوتهى طال ماذا

النةوح علةى الميةم  13 .ممةا األحمةو فحلاتةه مشةقى مةن موتةه 12 .مطلل من القكا  على الميم فاوه في ااحة  11
 15 .ال ت  ر ال كس مة  الجااةل وال تخةالي الغبةي  14  .سقعة مياس والنوح على األحمو والمنافو  مل  مياس حلاته

مي شةي  اثقةل مةن  17 .اعةر  عنةه فتجةد ااحةة وال يغمة  سةفهه 16 .بر  ةهتحفا منه ل ك يعنتة  وانج ة  
 ".الرمل والملر والحديد مخف حمك من اإلو ا  الجاال 18 .الرصام وماذا ي مى إال محمو

[ نإرباع ف اا ا 1ه   تن الحم ن فالحمالة. فالحم ن في ة ر الحكهم هم من يرفروم التأتيبا فالتأتيب  كوم  
َر األحماا  تناان 3[  رباااع ف ااا ا الحكمااار فاألنااار  2  الاار  والياار  ة  [ لبااوم رأتيااب الاار  يااسفم راا مر. فإذا أ ااَّ

تاااس  التاااأت   اااأري فلااات  داااتحيل يهاااا التأتيااابا حي ئااا   كاااوم األحمااا  لاااس  اااار كإةاااار خااازج مكداااور  داااتحيل 
ر س أم  دمع. يل هو  األحم   يبلا الحكهم نال ائما  ذ ال يف   .  من خزفالذي يعلم األحمو يجبر إوا    الحا=  
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ف دااتح  البكااار. فأال  دااتح  الرثااار ماان  داامع أم  فقةةد العقةةلا أي ال ير ااس أم  داامع. ف  ااوم ت ااا أةااا متنةةاع 
  + 10:50هاا   كاةاات ال اااتل وراا = النةةوح علةةى الميةةم سةةقعة ميةةاسةلا ااة ةر اا  التطهااة جلاا م ف دااتمر فيلااا. 

رااا فلااو  انااب تناان ةفدااا الت اسااة فالياا ارا فتناان  . فلياان ال ااوح تناان الااهاال  كااوم كاال أ ااا  حها13:31 اام1و
ساتت نم = وانج ة  بر  ةهيت با  ف دابب لا  ميااكل. = ي عنرتةَ أهنا  انب ال ار. رحفظ من الااهل فال بي لئال 

َس شااا  يااسخن فسااط فداال تراساايا ففااي فلاات ندااهط ساا اس الفداال كنااا  ةرلااا فمداااليا التاةئااة. فماايالة لااو ُفجااِ
تناان ماان حولاااا هااو كي اال تناايلما كالر اااالا فهاا ا الي ياال  داامن أحماا . أم  يااسخن. هاا ا األحماا   مياال تاابر

 رراف  أحم  فيأة  رحمل حمالة ث يالة من كيرل المتاتب التي  دببلا ل . فرتم ن أم رتتنص م ا.
 

عةةرا الخشةة  المربوطةةة فةةي البنةةا  ال تتف ةة  فةةي الزلزلةةة كةةذل  القلةة  المعتمةةد علةةى 19" -(:23-19اآليةةات )
كمةا  21 .القل  الم تند على امي عاطل كزانةة مةن امةل علةى حةا ي م ةقول  20  .ال يخاف مصك    مشواة سديدة

كةذل  طلة  األحمةو الخةا ف األف ةاا ال ي بةم ممةاس 22 .م  األوتاد الموطوعة في مكا  عال ال ت بةم ممةاس الةرار
ي كةل حةين فةك يخةاف طل  األحمو يخاف في مف ااو مما الةذي ي ةتمر علةى وصةايا هللا فة 23 .اول من األاوال

 "مبدا .
الاا ي  داات س تناان ميااورل الحكمااار  كااوم ثايتاااةا ال  تاااج فال  رااطر ا تكااس األحماا  الاا ي  حهااا فااي  متااافج 

كاةوا  ر وم أحزمة مان التياب فاي الحاوائط = عرا الخش  المربوطة في البنا  ال تتف   في الزلزلةمدتمرل.  
ي المب ن من التفي ا فأ رااة لحما اة المب ان مان التماست فا ةيمااش لتحمي المباةي المب هة من الطو  النبنا لتحم

ال اراااام تاان الحاار فالباارتا فرحمااي البياات ماان الاازالزم. نإختدااار فااالحكهم  كااوم ثايتاااة مياال هاا ا المب اان المااستم 
 غالبااة هاي رياكيال  = بزانة من امل على حا ي م قولرار حكمار. ف يبا ه ا ال الل أناألخيا ا ألةا مستم ن

ماان الرمااام فرتماساا  تاان ةر اا  ماااتل ال اا ة فت طااي أشااكاالة جمينااة. فبااسفم الماااتل الال اا ة  داا ط الرماال ألم 
واألوتةةاد الحااائط مداا وم. فالماااتل الال اا ة را نااا فااي حالااة ثبااا  فهكاا ا ميااورا  الحكمااار را اال ال نااب ثايتاااة. 

تالهااة ريياار فيلااا الر اااح فريااتس فت نااع  شااارل لذفرااات التااي ريباات التهااا  فااي أماااكن = الموطةةوعة فةةي مكةةا  عةةالٍ 
التها . هك ا األحم  فلو ي تنع لنبا أما  األهوام. فالحظ في التيبها ه ا أةا   ارم يين الورس فال نب. فالوراس هاو 
الا ي ييبات التهماةا فال ناب اللااتا المطمائن الواثا  فاي م هاو الا ي ييبات ا ةداام فاي األهاوام. فال ناب اللااتا 

سالماة ةاشئاة تان خبارا  حناول ماع م. فها ا ال ي ياأ فاي ال ناب  اّل مان ال يارل ماع م فر فيا  ف اا ا  هو الممنور  
  .23راركين التطا ا وآ ة

 
مةن امةى الريةوا  25 .من وخ  العين مسال الةدموع ومةن وخة  القلة  ابةرز الحة   24"  -(:33-24اآليات )

م   27 .ردت ال لث على صديق  فك تل س فاوه ير  م    26 .بالحجر وفراا ومن عير صديقه طر  ال داطة
فتحم فم  على صديق  فك تخف فاوه ي ةالر إال فةي التعييةر والت بةر ولفشةا  ال ةر والجةرح بةالمكر فاوةه فةي 

اثبةم معةه فةي وطةم طةلقه  29 .ابو ممينا للقرا  في فقرو ل ي تشق  معه مةن خيراتةه  28  .اذو يفر كل صديو



( اإلصحاح الثاني والعشرون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
67 

ال اسةتحيي م   31 .طبةل النةاا بخةاا األتةو  والةدخا  وكةذل  طبةل الةدما  التقراعةات 03 .ل ي تشترة فةي ميراثةه
مةن  33 .ف ل مةن ي ةم  بةذل  يةتحفا منةه 32 .ادف  عن صديقي وال متواام عن و هه ثم م  مصابني منه شر

 "يجعل حااسا لفمي وخاتما وثلقا على شفتي ل ك اسقي ب ببهما واهل ني ل اوي.
فمان . العةين مسةال الةدموعوضار   فمةن وخة   ا كهف ةحافظ تنن الداسي  فكهاف ةتدار . ه ا  يرح الحكهم ل

أي أهاااج مياااتر . فر  طااع تاللتاا  نالدااسي  ف  فاار م اا   ذا = وخةة  طلقةةه مبةةرز الحةة جاارح مياااتر  ااس  ا= 
ف وةةه ف  ااوت  لهاا =  لدااامح أ  شااتمتا  عللةةهفتحةةم فمةة  أف   ةةردت ال ةةلث عللةةه= َتيَّررااا. ربمااا لااو ضااربتا 

 ذا = والت بةةرالتااي ترفتلااا ت ااا   ص ورفرااحا نال  ااائ التعييةةرفلياان مااا  ا اال الدااسي  يلاار  فال   ااوت . الري ةة
حين  ي ر الدسي  نأة  تمنت فاحسل من ه    فر م  . ال رترك = ولفشا  ال ر. والجرح بالمكرر اليت تنها. 

فرحاااا فلااو سااه ل ذاكااراة لاا  أةاا   ااس    فااي ف اار  فضااه اا حتاان ردااتمتع م ااا ن ااس ذلاا  فااي فتاارل غ ااا  فخيرارااا ف 
فيماا  التقراعةاتساةسرا في ضه تا. فاألسوأ في تاللا  ال ا  أم  دل ا ةدام لدراع تماوي ماع أحاسا فالدابب 

أم تخام األروم هاو تالماة تنان أم ال اار ستيات لا هكا ا رولاع  اراع تماوي  ذا ياسأ  الت ر  اا  ياين شتداين 
 ن ا هاةا  فاليتائم لن ةدل لندراع السموي.أي اليتائم فا هاةا . فإذا  مت   ا ت

ثةم إ  فاي فلات شاسرا. فذلا  حتان ال أخدار . عن صديقي. وال متةواام عةن و هةه وأحاامي  ال مستحي م  مدف  
فيال مان  دامع ناأة ي  ف ةل مةن ي ةم  بةذل  يةتحفا منةه م أخطأ في ح ي ن س أم ساةسرا= =  مصابني منه شر

  ا شرا سيتحف وم م اا ف نوموةا. فلن ين ي أحس نالنو  تنّي أةا.ك ت أمي اة م اا فمع ه ا أ اي ي م
. فال أةط  نحمالا  ريوم سبباة في هالكي   هي  الل أف ةنبة لهحفظ م شفتيَّ 33فآ ة و
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث والعشرو  

 
مةن  2 .يد حلةاتي ال تتركنةي ومشةواة شةفتي وال تةدعني اسةقي بهمةاميها الةرب األب يةا سة 1" -(:6-1اآليات )

ل ةي ال تت ةاثر  3 .ي خذ مف ااي بال لاط وطلبي بت دي  الحكمة بحيث ال يشفو على  هاالتي وال تهمل خرايةاي
ميها الرب األب يةا الةه حلةاتي ال تتركنةي  4 . هاالتي وتتوافر خراياي فاسقي تجاو مطدادي واشمم عدوي بي

ال تمل ني شهوة القرن وال الزوى وال ت لمني  6 .ال تدعني اطمر بعيني والهوم اصرفه عني 5 .ة شفتيومشوا 
 ".إلى وف  وطحة

ال في ررجمة أخر  أيو حهاري أي مدسر حهاري. = األب  هي  الل  متساتاة ل  ة األخيرل من ا  حاح الداي .
  أي  ضاابط كنمااري حتان ال أسا ط ندابب أخطااار وندابب شافتيَّ  تتركنةي ومشةواة شةفتيَّ وال تةةدعني مسةقي بهمةا

فأتي ي  ا ر  تنن خطا ااي حتان .  هاالتيفمي. يل أةا مدت س لنتأتيب فلو حتن نالدهاا حتن ال أس ط ندبب 
واشةةمم ال أسااتمر فيلااا فاااهبط ماان ساايئ  لاان أسااوأ فأهناا  أيااس اةا ففااي هاا   الحهااال  كااوم لااي ال ااار أمااا  ال ااا = 

هي األكل فاليالول = وال تمل ني شهوة القرنأي أشتلي كل ما ررا  تي ي. = ر بعينيال تدعني مطم.  عدوي بي
". وال ت ةلمني إلةى وفة  وطحةةالا دهة فل س ررجمات "ال رمني اي اليالول الا داهة فاي ررجماة أخار " فالحاظ لولاا 

ِنم ا ةدااام فااي أياسي ماان يلي وةاا يولاحااةا ياال ردانم ا ةدااام فاي يااس اليااهطام الاولح الاا ي يلي ااا  فتطهاة الزةاان ُردا 
 ف  لا.

 
اوةةه بهمةةا ي ةةراد  8 .ميهةةا البنةةو  دوو ةةم مدب الفةةم فةةا  مةةن يحفاةةه ال يهخةةذ بشةةفتله 7" -(:14-7اآليةةات )

فاوةه كمةا م   11 .وال تةالف ت ةملة القةدوس 10 .ال تعةود فةاة الحلةف  9  .الخاط  وبهمةا يع ةر القةاذف والمت بةر
الر ةل الحةكف  12 .كةذل  مةن لةم يبةرح يحلةف وا ةمي ال يتزكةىالعبد الذي ال يزال يفحص ال يخلو مةن الحةقي  

وا   14 .ا  لم يث فعلله خري ة وا  استخف فخري ته مضاعفة واو 13 .يمتل  إثما وال يبرح ال وط من بيته
 ".حلف باطك ال يبرا وبيته يمك ووا  

ال ا ا فه ا يتينم تماا هاو أساوأا  رأي ا أم الحكهم  دنن   لهحفظ شفتها فال  فرا في كال   دبب لا مياكل مع
-16:17أي أم  متاازج التفاار ط فااي اليااال  نااالحنف أي  سااتتسا   ساام م. فهاا ا يهااا  هاةااة  ساام م. فراجااع وحااز

  لتر  نياتة مدير من يزتري نال دم ال ي   دم نا. لا ل  كاةات ف اهة الدايس المداهح هاي أم األفرال أم 21
نيفتها فلو  متزج ها ا ناالحنفا  كاوم داهظ الار  شاسيساة فالراربا  شاسيسل.  ال ة دما فا ةدام م رإ ألم  فرا

 ف ل ذلا    دير  لن أحسا فنماذا ُ  دم نأم مأأم  كافئ أحساة أف  فالحظ أم ا ةدام ض هف جساة ال  من  حمه ةة 
الب ااوم  يلااا"أ هااا أةااا أضاا ا أمااامكم ففاان ررجمااة أخاار   أي =ميهةةا البنةةو  دوو ةةم مدب الفةةمفهااو غياار لاااتر تنهااا. 

أي مان يازم كالماا لبال أم   ولاا. فااليال  الا ي  فارا ناا التااةئ فالمتيبار ناا ومن يحفاةه   سم وا ر نهم فمي".  
اليلاوت ماا كااةوا  داتتسموم  سام يلاو  = ال ت لف ت ةملة القةدوسال ي    ج الياتائم. =  لقاذفا دطات  أتسار .  
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ةوا   يااارفم ال نااام كنماااا جاااار  سااام الااار  فالمتياااستفم كااااةوا ا  األسااافار كااااتاااَّ يااال   ولاااوم "أتفةااااي" أي الدااايس. فكُ 
مياال تبااس ال يتزكةةي  دااتحموم لباال أم  كتبوةااا. فلياان ماان  داات مل  ساام الاار  نإسااتلاةة سااتأري تنهااا ضااربا  = 

 . ميل ه ا ال باس رااس تائمااة أثاار الرار  24:22أي  رر  نالدهاا وأع=  يفحصرر  تنن أخطائا=  نطام  ُ 
فإم  ساتلام فلام  اَِف يي ماا  خرلةة.فمن  حناف فلام  داتطع أم ياوج ل ااز  فلا ا . الحقي ال يخلو منفي جدس = 

ال يبةةرا وبيتةةه ي مةةأل فإم حنااف فهااو ي تااوي أال  ف اال= = فخريتةةه مضةةاعفة. ول  حلةةف بةةاطك  هااو لاااتر أم  ف اال 
 م يتينم تنن م ناستتفاج .أحس تنن أ م ال يت وت أأي مدائب. ليل ذل  ي دح الحكهم  ووا  

 
م  اذو كلها تقعةد  16 .ومن ال كس ككس آخر يكب ه الموت ال كا  في ميراد يعقوب  15"  -(:20-15اآليات )

تةذكر  18 .ال تعةود فةاة فحةش ال ةكس فةا  ذلة  ال يخلةو مةن خري ةة 17 .عن األتةلا  فك يتمرمو  في الخرايةا
تعود معاشةرتهم فتةود لةو لةم تولةد منهمةا  ل ك تن ااما ممامهم وا فه  19  .مباة ومم  إذا  ل م بين العاما 

 "من تعود ككس الشتلمة ال يت دب طول ميامه. 20 .وتلعن يوس والدت 
أي كل كنمة ر وت لمو  مان  من ال كس ككس آخر ي كب ه الموتأمينة لمن ال يسل  في كل كنمة رترج من فما. 

فلااي ساابب مااو  لائنلااا. هاا   مياال التاااس ف   داام لا ف  ماال يلاااا مياال ماان   ناام االخاار ن ةاار  ال ااسااةا فلط اااة 
 . فميال 30:22اما  تمو ة وسيفاللرة ة فالتيكه  في ما فرار ح ال ا  لنسرجة التي ردل األمور فيلا لدس 

ال كةةا  فةةي ميةةراد  رااا االشاااتا  تاان ساام ة الب ااا . فالحكااهم يتم اان أم ال  كااوم مياال هاا ا فااي  ساارائيل= أهاا ا 
رب س تن األرمهار. فمان الياال  الدائ الا ي  دابب الماو   ت من ةبه ة األرمهار=ألم ه   لهد=  يعقوب. إ  اذو

حتاان ال رااتينم كالماااةٍ ساافيلاة  داابب  تةةذكر مبةةاة وممةة  إذا  ل ةةم بةةين العامةةا أي اليااال  الباا ا. = فحةةش ال ةةكس
ملم فر اوت  كنما تاشر  ه الر ال  مار فأخطأ  أما= وا فه  تعود معاشرتهمالحرج للما فلما الن ام ربهاك. 

ألةا   ار  سابباة  هاةتلماا. فه ااك = فتةود لةو لةم تولةد منهمةاذل ا سهكوم ه ا سبباة ألةلام يلي اوا أنااك فأما = 
م  ن آخر أم ا ةدام حين   اشار ال  ماار  تاال مان أ انا المتواضاعا فياسَّتي كا ناة أةاا  مااثنلم فاي ال  ماةا 

ردابح ها   تااتل = يوس والدته. ومن تعود كةكس الشةتلمة يلعنف  ل  ك   حتن  كر  أنار  فأ نلم البدهطا يل 
 .ال يت دب طول ميامهفي فما أم  دب ف ن نا فميل ه ا 

 
الةةنف   22 .مةةن النةةاس صةةنفا  يك ةةرا  مةةن الخرايةةا وصةةنف ثالةةث يجلةة  الغضةة  21" -(:31-21اآليةةات )

 .لحمه فك يكف إلى م  يوطد النااواإلو ا  الزاوي بنجاسة  23 .المتواجة كناا ملتهقة فك تنرف  إلى م  تفنى
واإلو ا  الذي يتعدم علةى فراشةه طةا ك فةي  25 .ال  اإلو ا  الزاوي كل خبز يحلو له فك يكل إلى م  يفر   24

 27 .حولي الالمة والحلرا  ت تروي وال محد يراوي فماذا مخشى م  العلي ال يذكر خراياي  26  .وف ه من يراوي
وال يعلم م  عيني الرب اطوا من الشةم  عشةرة آالف طةعف فتق ةرا    28  .شرواو إوما يخاف من عيو  الق

 30 .اةو عةالم بكةل شةي  طبةل م  يخلةو ف ةذل  بعةد م  اوقضةى 29 . مل  طةرا القشةر وترلعةا  علةى الخفايةا
 "واها  من الجمل  ألوه لم يفهم مخافة الرب. 31 .فهذا يعاط  في شوااع المدينة وحيث ال يان يةقض علله
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  3  ف  ف ثالث و2ا  1  فام و -ر ا  تن خطا ا اليلول الا دهة ف  دملا ليالثة ألدا :ه   ا
 اليلول الميت نة مع ما  داحبلا من أفيار رتيئة شلواةهة. .1
 ال اتا  الدر ة. .2
 الزةن اليامل. .3

راسمر  رف هااا فلاي كناٍا ملتهقةة  دس يلما من ريت ل شلورا ف دير تاخنا = من الناس صنفا  يك را  الخرايا
كل ةالاراا فالطالا  ا ةداةهة ر لر ماع الا فس اللاتئاة التاي رحهاا فاي هاسفر. فاليااةي هاو مان فاي الدار  ماار  

ةار اليلول  لن أم  دل لنزةا ال ي لاام  واوطد الناافلين ه ا   ل  ي ل . الزاوي بنجاسة لحمهتاتارا الديئة=  
فااال  كتفااي ماايالة الرجاال = كةةل خبةةز يحلةةو لةةهام= فهاا ا الزاةااي  يااتلي كاال  ةداا. صةةنف ثالةةث يجلةة  الغضةة ت ااا 

يزفجتاا فهو  توم  س  ا مع زفجتا أف  ي تاا هاو ال يلاتم نال اللاا  ا ةدااةهة مان اجال أم ياتمم شالورا. فهاو 
ال ين ي ت ماوم = يخاف من عيو  القشر  ن أم ال أحس يرا  فأم ال ني ال ي كر خطا ا . هو ال  تاج ما لي ا 

فغرااب م   لاار فااي أم ال ااا  . اةةو عةةالم بكةةل شةة  طبةةل م  يخلةةوتي ااي الاار  ربدااراما ياال ماان زةااا . فلياان 
من حيث ال يتولع  أري ال  ا  فالملاةاة = في شوااع المدينة وحيث ال يان يةقض عللهر الب ه ا الزاةي تن اة 

 ألةا لم  تاج الر .
 

ألوهةا موال ع ةم  33 .له وااثةا مةن الغراة اكذا ميضا المرمة التي تترة بعلها وتجعل   32"  -(:38-32اآليات )
فهةذو يةهتى بهةا إلةى  34 .شراعة العلي وثاولا خاوم ا لها وثال ا تنج م بالزوى ومطامةم و ةك مةن ا ةل مراة 

واةةى تخلةةف ذكةةرا ملعووةةا  36 .م  موالداةةا ال يت صةةلو  ومم ةةاوها ال ت مةةر 35 .الجماعةةة وتقحةةث محةةوال موالداةةا
المتخلفةةو  م  ال شةي  افضةةل مةةن مخافةةة الةرب وال شةةي  معةةذب مةةن اعايةةة   لعةةرف 37 .وفضةلحتها ال تمحةةى

 "م  اتقاع هللا مجد عالم وفي طبوله ل  طول مياس. 38 .وصايا الرب
ع ةم شةراعة العلةي+ خاوةم زو هةا + ه   تن زةا المرأل التاي لام ردان كراماة زفجلاا فحمنات ةتهااة زةاا فلاي 

  كوم يركة في أفالتهاا ف ن  اوا أفالتهاا فال  حتارملم أحاسا فلاي فرفرح + ال الجماعةر الب من  +  تنج م بالزوا
 أسار  ل دنلا.

.فال دهحة التي   سملا الحكهم لنيل هي متافة الر  
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  والعشرو  

 
فتان تمال المداهح مان أفم راداس  فساط  يهاا ةباول كامناة تان المداهح األزلان خاال  اليال . ةار    تايب   حاح  

ش ب  سرائيل ا حتن جنوسا تنن ترش ماس   لن األيس . ثم  متسات تمنا تن ةر   خساما ن مال الارفح ال اس  
 ا فةمو الي هدة .

 5  ......................................................آ ةالمدهح األزلن  1
   6 آ ة  .....................................................المدهح التال   2
  3 آ ة..................رلنيل المالئية وال س دين  ل ين الينمة تنن خنه تا  3
 14 آ ة....................ا ين الينمة يتادس ألجل الفسار فرأسهس ك هدتا  4
  15  .................................................آ ةيتادس فن  سرائيل   5
        34  ...............آ ة............................. انس تنن ترش ماس   6
 40  .........آ ة........................................يرسل الرفح ال س   7
 43 ..آ ة...الرفح   مل فن رسل المدهح فخساما تبر الزمن لتيمل الي هدة  8

 
تفتر فااةا فةي  ماعةة العلةي وتفتخةر ممةاس  2 .خر بين شعبهاالحكمة تمدح وف ها وتفت 1" -(:10-1اآليات )
وتحمةد فةي  مة  المختةااان وتقةااة بةين المقةااكين  4 .وتعاةم فةي شةعبها وتمجةد فةي مةك القدي ةين 3  . نودو
و علةةم النةةوا يشةةرا فةةي ال ةةماوات علةةى الةةدواس  6 .موةةي خر ةةم مةةن فةةم العلةةي بكةةرا طبةةل كةةل خللقةةة 5 .وتقةةول

موا وحدي  لةم  8 .وسكنم في األعالي و علم عرشي في عمود الغماس 7 . ل الضقابومشيم األا  كلها بم
وداسةم طةدمي كةل األا  وعلةى كةل  9 .في دا رة ال ما  وسل م في عمو الغماا ومشةيم علةى ممةوا  القحةر

 ".وكل ممة ت لرم10 .شع 
الحكمةة تمةدح ةا هاي مان م.  أري  ةدام نالحكم ا فمن أينالعلى مدسرها هو مةر  ه ا ت مة الحكمةا فأم 

الم  اان أم الحكمااة حااين ر لاار فااي تماال م أف فااي رداارج  ةدااام فهبااا م هاا   الحكمااة فإةلااا ر ااام = وف ةةها
ر  ااي  فتمةةدح وف ةةها .ا فا ةدااام الحكااهم  مااسح تناان حكمتااانحكمتاااالمااسحا فاااد ُ مااسح تناان خنه تااا التااي خن لااا 

أ  الدموا    1:19ومزافت    ها حين لام "الدموا  رحسا نماس م" ةفدلاا فه ا ما كام ت   تن  أف ريلس   رتينم
فأي تمال  ةدااةي ياسفم حكماة ياستو لنلاواما أماا مان = وتفتخر بين شعبها .ن  متلا ريلس ن سرل فت مة خال لا

 فإذا فلم ااا أم الحكمااة هااي األل ااو  الياااةيا ا ياان الينمااةا خااال  كاال شاائ تااار.تمااستال ل فيتداارج نحكمااة فلاا ا 
 دابح خال لاا "الا   ناا فكال مان يتأمال فان التنه اة   . فيل خن ة في اليوم كاةت م اا.3-1:1+ يو  24:1كو1و

ل الحكااهم لهيااتص الحكمااةا أي  ا نلااا شااتص ف  ت اا   .3:  1كااام كاال شاائ فب ياار  لاام  كاان شاائ ممااا كااام" ويااو
ي خناا  الياال ففرحاات كاال هاا ا اليااتص هااو األل ااو  الياااةي الاا  = فتخةةر ممةةاس  نةةودوت ماعةةة العلةةي و يااتينم فااي 
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التنه ة نتنه تاا فهك ا لام م أليو  "أين ك ت حين أسدت األرإ.. ت سما ررةمات كواكاب الدابح م ااة فهتاف 
ر الحكماة ساو  سِّ  اَ ال  ُ = تعام في شةعبها وتمجةد فةي مةأل القدي ةين . 7ا  4:  38جمهع ي ي م وج وت  " وأي

أتي لم فأتركوا ت مة فسار   ال ين  ةفتحت  ش باسو  ال س دين من  ش ب ما فمن ةاحهة أخر  ال  ماس المدهح
ا هاو  الحكماة ال مداسر للاا ساو  م= إوي خر م من فم العلةي بكةرا  طبةل كةل خللقةة  .فأتمالا فماسف  فت مو 

= هااو "مولااوت ماان ار  لباال كاال الااسهورا ةااور ماان ةااورا  لااا حاا  ماان  لااا حاا "  خةةر  مةةن فةةم العلةةى كنمااة م =
 هو رأ  كل خنه ة خن لا ا التنه اة خرجات م اا هاو. هاو  15:1فا ين هو نكر كل خنه ة وكو م ا  مام .ولاةو 
كاام ال اور  فأفم خنه اة ا يان . 28:16خرجات مان ت اس ار " وياو"  لام الديس المدهح تن ةفداا  =خر م  .يسأها
أي  اوالضةةقاب تناان األرإ ا   . فجااار ن ااس ذلاا  الراابا  فهااو نتااار المااار فاللااوار كااام فا ااالة يااين مهاا3:1وراا 

و علةم  شاارل ألم م لاسف  م از  تان كال األرضاها . = سةكنم فةي األعةالي .  6:1في الدامار ورا   المها  التي
أي ما ظلر ماس م كام الدحا    يها لهحاب ماس  تن البيرا فال أحس ير  ماس  =  عرشي في عمود الغماس

 . ثم ةار  م فاي كال 20:33+ خر 9:1+ أع  11:8مل1+    12:8مل1+    34:40+ خر  15:24ف  ه  وخر
فها   ر  ان ساهطررا كراانط   25:14ومات  ال ةما  وعمةو الغمةاا. ومشةيم علةى ممةوا  القحةر دا رةمكام فاي  

 ضانط اليل. فحييما ُفِجَس روجس الحكمة. فلو ت لرم كل ممة ففي . اليل تنن كل التنه ة
 

اا وال ةةغاا فةةي اةةذو كلهةةا التم ةةم الراحةةة وبةة ي ميةةراد ووط ةةم بقةةداتي طلةةوب ال قةة 11" -(:16-11اآليةةات )
وطال اسةكني فةي يعقةوب واثةي فةي  13  .حين ذ موصاوي خالو الجمل  والذي حازوي عين مقر م كني  12  .احل

واكذا  15 .طبل الدار من األول حازوي والى الدار ال مزول وطد خدمم ممامه في الم كن المقدس  14  .إسرا يل
فت صةلم فةي شةع   16  .لي مقرا في المدينة المحبوبة وسةلرنتي اةي فةي مواشةللم  في صهيو  ترسخم و عل

 "مجيد وفي و ي  الرب و ي  ميراثه وفي مك القدي ين مقامي.
فبي ما أم م ريير لا كتال  فمال  ليل التنه ة   الرب  [2]   هللا [1] -: ه اك لف ام  طن لما اليتا  تن م

  حاين 2في ور  الرب اإلله  فةدمع ل ب 1في ور  هللاا ة ني با. ل ل  ةدمع تن  يير لفظ الر  ل اللتا الت
ُخِنَ  آت  ف ار لا تاللة خا ة مع م. فه ا ةدمع أةا يي ما هو موجوت في كل مكاام ف حكام كال مكااما ةااس  

 رفاا. فر  ان  دكن في    و  ال ي لا تاللة خا اة ماع ما فلاو شا ب م فساط شا و  ال االم كنلاا التاي ال ر
طبةل ار ا  أ رااة أم شا ب م الا ي   ارج ف ايتا هاو فحاس  الا ي  داتطهع أم  حاوز الحكماة. فالحكماة أزلهاة= 

فمن ةاحهة أخر  فالحكمة هو المدهح  ين م األزلن  .وللى الدار ال مزولفهي أيس ة=   ،الدار من األول حازوي
 فاأليس  .

المدااكن الم ااس  هااو اللهكاالا ففجااوت الحكمااة يهااا  شااارل لن باااتل تاخااال = فةةي الم ةةكن المقةةدس ممامةةه خةةدمم
  ففااي جدااس  حاال كاال ماالر 21:2اللهكاالا فالياار  ة هااي محااور ال باااتل. فلياان اللهكاال  يااير لادااس المدااهح ويااو

َس . فه اا ةار  م كأةاا يبحااث  وخةدمم . 9:2الالهاو  وكاو ِس  ال لُهتا   رياير لتسمااة الفاسارا فاإين ا ةداام أران لَهتاا 
المداهح =  إسةكنى فةى يعقةوب=   . ثام  ختاار    او  لهداكن فساطا11آ اة و  التم م الراحةتن مكام لراحتا=  
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فال . فحياث  داكن م  كاوم أاسرائيل هن اال ل حيث سكن م  = كاةت  وت صلم .حكمة م رادس من    و  
فيلااا ساانط تا أي منيااا فهااو مناا  فرادااس المدااهح فجااار ألفرشاانهم لهمااهم  .الشةةع  مجيةةديهكااوم   5:  2وزك الماااس 

 أماا األمام كيارل ني ب  سارائيلا يسأ  الي هدة ف  أ  الي هدة. ش ب المدهح  هو 16و مجيدندنيبا تنن ش ب 
   .26ا  25:  3  . فبر المدهح شمل الامهع ورف24 – 16:  11 ل ورففن اليارل األ مرم رط هملف س 

أم ف  له يااسهم لحراان ار  كأحهااار  لاان األيااس نداانيبا ا فاان رااسيير خااالال شاا با فةالحااظ أم راحااة المدااهح هاان
  من  تنن لنو  أحبا   أ  الي هدة ف ا نلم ميراثا.

 
كالنخل في ال واحل وكغراس  18 .في  قال حرمو   ااتفعم كاألاز في لبنا  وكال رو17"  -(:31-17اآليات )

فةةاح عرفةةي  20 .ملةةاو فةةي الشةةوااعكةةالزاتو  النضةةير فةةي ال ةةهل وكالةةدل  علةةى مجةةاام ال 19 .الةةواد فةةي مااحةةا
كالقنة والجزع والملعة وم ل بخةوا اللقةا  فةي  21 .كالدااصيني والقندول العرر واوتشرت اا حتي كالمر المنتقى

موةةا كال رمةةة المنبتةةة النعمةةة  23 .موةةي مةةددت مم ةةاوي كالقرمةةة ومم ةةاوي مم ةةا  مجةةد ووعمةةة 22 .الم ةةكن
فةي كةل وعمةة الرراةو  25 .حقة البهلةة والمخافةة والعلةم والر ةا  الرةاارموا مس الم 24 .ومزاااي ثماا مجد ومنى

فةا  اوحةي محلةى  27 .تعالوا إلى  ميها الرامبةو  فةي واشةقعوا مةن ثمةااي  26 .والحو وكل ا ا  الحلاة والفضيلة
مةن من مكلني عاد إلى  ا عةا و  29 .وذكري يققى في م لال الداوا  28  .من الع ل وميراثي ملذ من شهد الع ل

مةةن شةةرحني فلةةه الحلةةاة  31 .مةةن سةةم  لةةي فةةك يخةةزم ومةةن عمةةل ب اشةةادي فةةك يخرةةا 30 .شةةربني عةةاد ظام ةةا
 "األبدية.

فاي سامو تمناا فااألرز تااٍم جاساة وفالمداهح  كةاألاز ررفاع شأم المدهح أما  كل ال الم ن س ما تمنا ندنيبا كاام 
= لب ام م رففة ناماللااا فاألرز فساطلا فالمداهح  كاألاز فى لبنا  ا فجميل.سمافي ا فاألرز راسب فخيبا لوي 

شااارل تالهااةا  دااتتس  خياابا فااي ارال  الموسااهمهةا خيااب فتاام  دااتتس  = وكال ةةرو فسااط ك هدااتا ساار جماللااا.
ال ي يرمز لنداس  ينا فلاو ي ماو مررف اا فييبات = وكالنخللن  مار ف يير لن  مة فال ول ففسار المدهح كام ن ول. 

حناوا مان الاساخل أياهض  شاارل لنبار فلوةاا مان التاارج أحمار  شاارل لناس  الا ي يبارر. فإذا لا فت أما  الر احا ثمر   
أر حاا كاام  =كغةراس الةواد فةي مااحةاال تنة رن ي ل  ييمارها الحنولا فالمدهح  نبو  فنم ةاس م اا ساو  المحباة. 

فأر حاا كاةات من وةاة مان  ل االم.فاي كال اي بت فيلا أرفع أةواع الاورفتا فهكا ا كاام تمال المداهح لاا رائحاة تطارل 
  . فلياان  تاارج م لااا أرفع أةااواع الااورفت فهكاا ا خاارج 26:  6 يااوع نداابب مااا كااام فيلااا ماان خطا ااا نياا ة و اا 

   .17:  1المدهح من أرإ ل  لا م ندبب التطهة "من وةة األرإ ندبب " ور 
يرماز لنارفح ال اس . ر لنز ات فالز ات  ار مداسراة لداك ن الارفح ال اس  في ااا فاالز توم مداس =  كالزاتو  النضير

شارل ت همة تر رة الور  فر س من = الد ل  فالمدهح هو ال   أرسل الرفح ال س  لني هدة. فلو ز ت المدحة.
أجمال األشاااار فرزهار تناان ماااري المهااا .  شااارل لنمداهح الرجاال الا ي يااال تياابا فاأليارع جماااالة مان ي ااي البياار 

كاال ها   رفائاح تطارل فردااتتس  = المةروالنباام ال طار .  القنةةدولوكال رفاة .  الدااصةيني . 2:45+ ماز 3:1وماز
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من سفر الترفج فم سمة خهمة االجتماع مان سافر التارفج رحات ت اوام  30في المدحة الم سسة وراجع   حاح 
  .8:45الموات المدتتسمة في التهمة  فالموات الم كورل ه ا ذكر  تن المدهح ومز

أ راااة فااي المااوات  القنةةة و الجةةزع والملعةةة . فراجااع 15:2كااو2حااة المدااهح الزكهااة ورائحتااي. فةحاان رائ= َعرفةةي
فالبتاور  ياير لنمداهح أ رااة يرائحتاا الحناول وراجاع = وبخوا اللقا  في الم ةكنالمدتتسمة في خهمة االجتمااع.  

. د ووعمةةةمجةةالمااوات المدااتتسمة فااي خهمااة االجتماااع . فل ااس أسااس المدااهح الي هدااة التااي  ةتياار  كالبطمااة فااي 
فشااكل ال اللااة يااين المدااهح فالماا م ين واألغدااام  هااي كيااكل  وعمةةة.ف مذهاام  مجةةدفالمدااهح   طااي لنماا م ين 

ففااي اليرماة ال رميااز جاا تاة مداات الة تان األغدااام. فالي هدااة ككاال هاي جدااس المدااهح. فهاا   اليرمااة أي = ال رمةةة
سر الاارفح ال ااس  الاا ي  دااكب المحباااة فهااو مداا. المنبتةةة النعمةةةالمدااهحا ا لتدااا  يلااا هااو مدااسر ال  مااة= 

نا ةتاج أم ة رب م ال ي أحب اا كال ها ا الحابا أف ،  المخافة . فه   المحبة ردبب ةوتاة م سساة من  5:5ورف
المدااااهح نااااا ترف ااااا م ار ا هااااو الاااا ي  ساااات نن ل ااااا م "ماااان رآةااااي ف ااااس رأ  ار " = والعلةةةةمأم ة فداااال ت ااااا. 

  فكال رجا ةاا هاو فاي 5:5سهكوم لاا رجاار ال  تاز  ورف ا أترك محبة م لامن  =  والر ا  الراار .  9:14ويو
 . فحهاال المداهح في اا هاي التاي ر طي اا أم ةحهاا 6:14ويوالرراو والحو والحلاة   25فن وآ ة  المدهح ال ي هو

ماع نطار  " لان فل  ال . تعةالوا إلةيَّ ميهةا الرامبةو  فةي   ذا كام المدهح ل ا كل ه ا فن  بال تتوراا= .  الفضيلةفي  
 . 39 - 37:  7+ " م تطا  أحاس فنه بال  لانَّ ف يار " وياو  68:6الحهاال األيس اة ت اسك" وياومن ة هب؟ كال   

ففي ررجمة أخر  "فإم ذكر  أحنن من ال دال" مان يا كر  سام  داوع  فارح ف كاوم =  ف   اوحي محلى من الع ل
  هاا   29ع المداهح  رحم اي أةاا التااةئ" ففاي ولاا ها ا لا لا فها ا ماا  كتيافا ماان يارتت  االل  داوع " اا رباي  دااو 

  هاا   مياال "أمااا ماان 31ا  30  فآ ااا  و6:5ار ااة رياابا ةااوبن لناهاااع فال طاااش  لاان الباار فااإةلم  يااب وم" وماات 
ستن ت هماااة فااي منيااو  الدااموا " وماات  ما فلاا ا يااُ َل فَتنااَّ ل ب اشةةادي + مةةن شةةرحني فلةةه  = 19:5َتمااِ مةةن َعمةةر

 م ال ا  ت ي.أي من َتنَّ = الحلاة األبدية
 

م  موسةةى ممةةر بالشةةراعة  33 .اةةذو كلهةةا اةةي سةةفر الحلةةاة وعهةةد العلةةي وعلةةم الحةةو 32" -(:47-32اآليةةات )
م  الةةرب وعةةد داود عبةةدو م  يةةةلم منةةه الملةة  القةةدير  34 .ومحكةةاس العةةدل ميةةراد آل يعقةةوب ومواعيةةد إسةةرا يل

وامةك  36 .وم ةل د لةة فةي ميةاس الغةكلاةو يفةلض الحكمةة كفلشةو    35  .الجال  على عرش المجد إلى األبةد
 38 .وابةةدي الت ديةة  كةةالنوا وم ةةل  لحةةو  فةةي ميةةاس القرةةاف37 .فهمةةا كةةالفرات وم ةةل األاد  فةةي ميةةاس الح ةةاد

أل  ف راا موسة  مةن القحةر ومشةواتها اعمةو مةن  39 .الحكمة ال ي توفي معرفتها األول وال ي تق يها اآلخر
طلةم  42 .موا ك اقلة من النهر وكقنةاة خر ةم إلةى الفةردوس  41  .ة األوهااموا الحكمة مفلض  40  .الغمر العالم

ف وي مطي  بالت دي   44 .ف ذا ب اطيتي طد صاات وهرا وبنهري طد صاا بحرا 43 .اسقي  نتي وااوي اوطتي
ذين اوفذ إلى  مل  معماا األا  واوار إلى  مل  الراطدين وموير لجمل  الة45 .م ل الفجر ومذيعه إلى األطاصي

فةةاواروا كلةةث لةةم يكةةن عنةةا ي لةةي  47 .موةةي م ةةلض التعلةةلم م ةةل وبةةوة واخلفةةه أل لةةال الةةداوا 46 .ير ةةو  الةةرب
 "وحدي بل ميضا لجمل  الذين يلتم و  الحكمة.
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أي أم الحكمة موجوتل في شر  ة موسن. فل الحظ أم  =  اذو كلها اي سفر الحلاة.. إ  موسى ممر بالشراعة
كنمة م. فالمدهح هو كنمة م. فالم  ن أم من يسر  ف  ف  كنمة م المكتوبة   اليتا  الم س  ن لس ا هو

لولا  لن األيس را ل  = إ  الرب َوَعَد داود.. إلى األبدسهكتيف المدهح كنمة ما فستيوم لا الحكمة الحمهمهة. 
   34-32فبرم ار ا  و .عرش المجداليال   ترج من تافت  لن  ين تافت أي المدهح. فب فس المفلو  لولا 

ةفلم أم تلس م ففتوت  في شر  ة ال لس ال س م أم  أري المدهح لهكوم منياة تنن محبهاا ران ي ف ا ا ا يهكوم 
  فكام موجوتاة في 2لم ي كر ةلر يهيوم سو  في ور = يفلض الحكمة كفلشو    35للم الماس. ففي و

الحكمةا أتات لنم م ين الحالة الفرتفسهة األفلن أي الفرح. الفرتف ا فالرفح ال س  ال ي سكبا المدهحا رفح 
 7ي ي ايهع مار حهة ور ل م الترفج   تاتةا في الدمار أ لفرح . فبل ا المفلو  ةفلم م  ي وج ة تسم ر  ي ج ة ا

فح  متالر اليامل من الرفح ال س  في الدمار. فالر سه طي ا ا  فثبار ا يها ةلائها تمل المدهح م  اي أ  17: 
 بفلضا  األوهاا ا الرفح ال س  ال ي  ةدكب تنن الم م ين بِّ فشُ  .    اهض حكمة2:11ال س  رفح الحكمة و ش

أي يبكت ربكيتاة فاضحاة ف كيف   حكمة وفهما  وت دي  كالنوافهو   طي  الغكل والح ادفلت  متالئلا أي أ ا  
في البير وآت     ال ي توفى معرفتها األول  39ا  38التطا ا كال ور. فال أحس  دتطهع فلم أتما  حكمة م و 

رفلي أسب  م اا ألةلا أزلهة فال  دت ديلا  مفلضة  ه ا المدهح يتينم.  موا الحكمةفي البير فلي أيس ة.  اآلخر
"رار  من نط ا     فالرفح ال س  هو األةلار7:16+   26:15لارم مع أرسل ليم الرفح الم زي ويو= األوهاا

ه ا نفم الحكهم ال ي  متذ نالرفح  =  موا ك اقلة من النهر . 39-37:7ويو   أ  راهض أةلار مار حن" فرار 
فبسأ  اهض تنن ارخر نا فه ا تمل كل خات . فالداقهة رأخ  من ال لر فراهض تنن األرإ فتدير فرتف =  

ففي    .23ا   22:   5أي ممنور ثماراة من ثمار الرفح ال س  وغل خر م إلى الفردوس. وت ير  نة واوطة
  ه   يندام المدهح ال ي فرح نتاتما ال ي كام ساقهة فترج م ا ةلراة ُيرف  ال ا  "فاضت من نط ا  43و

 "  أ راة ُيرفَ الم دوت أم التات  ي مو مع خسمتا "فالمرِفي هو = وبنهري طد صاا بحرا    39-37:7أةلار" ويو 
نأماةة في رأتيب أي ر نهم ارخر ن  رئ أي   كنما لا  التات  الحكهم يسفر = ف وي مط  بالت دي  = 25:11وأ 

موفذ إلى  مل  معماا األا ..  دير التات  األمين م ارل ليل  ةدام. =  ومذيعه إلى األطاصييزتات حكمة= 
من  دتايب  = وموير لجمل  الذين ير و  الربهم مورن التطهة ال ين   هيوم في ال ال =  =   مل  الراطدين

  نأةا لم يت ب في  لت ار 47هي الوتظ فالت نهم. ف تتم في آ ة و =  وبوة  46ففي ولنحكهم هو ال ي يرجو الر  
     .بل لجمل  الذين يلتم و  الحكمةالحكمة لفائسرا هو ةفدا ف طا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  والعشرو  

 
اتفةاا االخةوة وحة  القراة   2 .م  ميلةة ممةاس الةرب والنةاسثكد ان زانة لةي وبهةن طمة 1" -(:4-1اآليات )

الفقير المت بر والغني ال ذاب والشةلف  4 .ثكثة تقغضهم وف ي وتمقم حلاتهم  3  .والم افاة بين المرمة وا لها
 ".الزاوي الفاطد الفهم

ا  يلااا فأهام  اورل أم   مال ال ا مماس الرب والناسالحكمة رتحسا فت وم أم ما  فرحلا ف ا نلا في  ورل حنول 
  فما ريرها الحكمة أم يتتنن ال ا  ت لا يه هياوا فاي 133لمن رااف  مع الحكمة هي المحبةا فاد محبة ومز

فنو كام اليبر ار من غ ي فلو م بوم ةوتاة ماا أف لال لاا مبارر أماا لاو مان ف يار فداهكوم =فقير مت بر[  1حمالة  
المفتارإ يهاا = الشةلف الزاوةي[ 3ف استي ال كاس حتان ال ي فا    أي الا ي لاا= الغنةى ال ةذاب[ 2ميار ساتر ة.  

فماا الا ي ج ال ها ا الياهب هكا ا؟ ا جاناة فااي . الفاطةد الفهةمالولاار ن اس أم هاسأ جداماا فها ا  دامها الحكاهم ه اا 
  .8-5آ ا  و

 
مةا ا مةل القضةا  للشةي  وح ةن  6 .م  لةم تةدخر فةي شةقاب  ف لةث تجةد فةي شةلخوخت   5"  -(:8-5اآليات )

ك ةةرة الخبةةرة إكليةةل الشةةيوخ  8 .مةةا ا مةةل الحكمةةة للشةةيوخ والةةرمي والمشةةواة ألابةةاب المجةةد 7 .لمشةةواة للشةةيوخا
 ".ومخافة الرب فخرام

رااسخر ر ااوي فحكمااة فخباارا ا فةاتااة لنياار  ة يهكااوم لاا  حكمااة فااي شااهتوخت . فمااا = إ  لةةم تةةدخر فةةي شةةقاب 
ا مان أضااع شابانا فرار ل حتيم فةدتفيس نتبرارا فحكمتا. ه للشي أجمل أم ة هب   ا ةب اة لو كام لاا حكماة. أماّ

 شلوارا سهدبح يال كرامة في مييبا.
 

مغبةوط اإلو ةا  الةةذي  10 .ت ة  خ ةال طقرتهةا فةةي طلبةي والعاشةرة ينرةو بهةةا ل ةاوي 9" -(:16-9اآليةات )
يزلل بل اوه ومةن مغبوط من ي اكن امرمة عاطلة ومن لم  11 .يفرح باألوالد والذي يرم في حلاته سقوط معدا ه

مةا اعاةم مةن و ةد  13 .مغبوط من و د الفرنة ومن يجعل حدي ه فةي مذ  وا لةة  12  .لم يخدس من ال ي ت اله
 .الةذي يحوزاةا بمةن يشةقه 15 .مخافة الرب معلى مةن كةل شةي  14 .الحكمة ل نه لل  افضل ممن يتقي الرب

 ".مخافة الرب اول محبته واإليما  مول االت ال به 16
 فما هي التدع؟ ال طقرتها.. والعاشرة ينرو بها ل اويت   خ 

 ال ي يربي أفالت  حد اة يهفرح يلم كباراة أرمهار.= اإلو ا  الذي ي فرح باألوالد .1
في ال لس ال س م كام تاسم م نحداب فلملام   لار فاي سا وا األتاسار = الذي يرم في حلاته سقوط معدا ه .2

لم ماا كااةوا  فرلاوم ياين التااةئ فالتطهاة. أماا فاي ال لاس الاسياس فماا األشرار ال ين  را  وم ا ةدام البار ف
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 ار ل ا أتسار من البير ةفرح ند وةلم يل ةحن ةحبلم نحدب أمار الدايس الار . ف اار أتاسا ةا هام  يناهس 
 فالتطهة فشلوا  الادس.

 من لا زفجة تالنة.= من ي اكن امرمة عاطلة .3
 اةا من الزلل.من  ستطاع أم  حفظ لد= من لم يزلل بل اوه .4
 من ال  رطر لتسمة  ةدام ال  دتح .= من لم يخدس من ال ي ت اله .5
 أي من لا حكمة را نا   رج كهف يتدرج حد اة في كل مولف.= من و د الفرنة .6
 أي   نم من  دتح  فمن هو لاتر أم  دتفيس.= من يجعل حدي ه في مذ  وا لة .7
 .فه ا كمن  كتيف ل ل ل كييرل اليمن= من و د الحكمة .8
فهي أفرل من الحكمة لماذا؟ لو كاةت الحكمة هي م نوماا  فاي الارأ  ياال رطبيا  لياام ا ةداام =  التقوي  .9

 غير لاتر أم  دتفيس م لا. فأهم ما  دتفيس  ا ةدام من الحكمة هو الت في  ال مني للا نأم يت ي م.
 تمها فل ا هو كمام الحكماةا ميال فمن  تاج م ف . مخافة الرب معلى من كل ش =  ينرو بها ل اوي  والعاشرة

ه ا لا ال ين المفتوحة التي رر  المكافأل تنن األرإ ففاي الدامار فيت اي م ف تباع ف اا ا  فيازتات حكماة. ف ار  
  12:2أ راة الن  ا  التي رديب التاةئ تنن األرإا فضهاع أيسيتا "فيتمم خال ا نتوج فرتسل" وفي

  2:11  + وجا16:6  + وأ 5:5افي تبري  يير ليمام اليير وميهو أسنو  ث   ت   .. والعاشرةفلولا 
لياي  دال ا ةداام لمحباة الار  تنهاا أم يباسأ أفالة ناأم  تافاا ف  فا  ف اا ا . فالماسخل =مخافة الرب مول محبتةه

 .اإليما  مول اإلت ال بهناد أفالة فبحهال السهر ارري فالسي وةة=  اإليما لنمتافة هو 
 

وكةل  19 .كةل ملةم وال ملةم القلة  18 .ماية األلةم ملةم القلة  ومايةة الخبةث خبةث المةرمة  17"  -(:36-17اآليات )
ال امس  22 .وكةل اوتقةاس وال اوتقةاس األعةدا  21 .وكةل وا قةة وال النا قةة مةن المقغضةين  20  .خبث وال خبث المةرمة
ندي من م ةاكنة المةرمة وال مض  شر من مض  المرمة م اكنة األسد والتنين خير ع  23  .شر من ااس الحلة

ا لها يكمةد بةين مصةحابه ولذا سةم  تة وو  25 .خبث المرمة يغير مناراا وارد و هها اسود كالم ر  24  .الخبي ة
م ةل العةقةة ال  يةرة الرمةل لقةدمي  27 .كل سو  بازا  سةو  المةرمة خفلةث لتقة  طرعةة الخةاط  عليهةا  26  .بمرااة

مضة   29 .ال يع ةرة  مةال امةرمة وال تشةته امةرمة لح ةنها  28  .لهاد الشلف م ل المرمة الخبي ة الل ا  للر ل ا
المرمة الشرارة ذلة للقل  وتقرية  للو ةه وملةم   31  .المرمة التي تت لي على ا لها  30  .ووطاحة وفضلحة عالمة

 ةة مةن المةرمة ابتةدمت الخري 33 .التي ال تنش  سةعادة ا لهةا إومةا اةي تةراخ لليةدين وتخلة  للةركبتين  32  .للفهاد
م  لةم ت ةل  طةوع يةدة  35 .ال تجعل للما  مخر ا وال للمرمة الشةرارة سةلراوا  34  .وب ببها وموت وحن م معو  

 "فاطرعها عن   دة ل ك تهذي  على الدواس. 36  .تخزا  مماس معدا  
 فلااي متاان كاةاات الماارأل رمهااة خائفااة   ردااير مدااسر فاارح لرجنلااا فألفالتهاااا فال كااسا فااالمرأل التااي ال ر اارج م

 خبةث اةو خبةث المةرمةسبب مدائب لبيتلاا فيما أم أ  ب ألم هاو ألام ال ناب أي جارح الميااترا فاإم أ ا ب 
فلااي لراا فلا رااسير نتبااثا هااي رناااأ لنحينااة ال لنمواجلااة. فه اااك ةدااار ردااتسرج الرجااام نداابب الياالول ثاام ياا لوم 

ماان شاالورا. لاا ل   سااتتسمت الااسفم  الرجاال ف  رااوم تنهاااا فلياان هاا ا أ راااة ال  حااسا  اّل لرجاال خاااةئ  ةااا   
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فالمدايبة التاي راسيرها المارأل التاي = وال النا قةة مةن المقغضةينومدايبة     وكةل وا قةةال دار كاواسهس ةاجحا .  
التبيياة خبث   ف 22رب ض هي أ  ب مديبة يل  يبا التبث فا ةت ا  من المرأل يرأ  الحهة نما فيلا من سم و

 . فالحكااهم ه ااا   ااوم  ااا لياات التاااةئ  كااوم 25م أسااوت. فهاا   رحاازم رجنلااا وال اضاابة   ياار شااكل الماارأل  لاان لااو 
  فيماا أم الرجال الياهب  ااس  ا وبة كبيارل فاي 27ففاي و.  لتق  طرعة الخاط  عليهةاةديبا  مرأل كل   ليتأت =  

فه ااا   طااي الحكااهم . إمةةرمة خبي ةةة الل ةةا  اا وبة فااي م اشاارل  الر ةةل الهةةاد رداان  راال ماان الرماال. هكاا ا  اااس 
[ الاماااام لااهس تيباااة فليااان فنهدااأم الرجاال ةفداااا  م أرات 1  -ةدااهحة لنرجاال أم ال ي ااا   لمااارأل نداابب جماللااا:

[  م  ةاا   ليالورا 2الزفاج.. ماذا تن ت ل المرأل؟ فماذا تن تاللتلا ناد؟ لئال رياوم مان ها ا ال اوع التبياث  
ب التي سه ع فيلاا ةب ااة نا ضاافة ل راب ما  مرأل جمينة لف ل التطهة فنهح ر من التبث فالفرائح فالمدائ

 فلين ندبب غرب م سيتركا م لل   المدائب ليتأت .
أي التي ر ف  تنها ألةاا ال   مال فها ا ضاس  مض  ووطاحة.. المرمة التي تت لي على زو ها   30ا    29آ ا  و

ي ل فدلا الحا  أم ر راب تنهاا فر امناا الطبه ةا فبسالة من أم   وم الرجل  مرأرا ر ولا هي فتتدنط تنها فر ط
لتةراخ   يال  دال الرجال مان ألماا ال فداي 31و ..بذلةة للقلة فها ا  دايب الرجال . فضلحة عالمةةيولاحة فها ا  

   شاارل لحاوار. ف يابا الحكاهم المارأل اليار رل نتازام ماار لاو سامحت ناأم 33 . فآ اة و32و  لليدين وتخل  للركبتين
كل ما يهاا هك ا ال ردمح لنمرأل الم رفج شرها فخبيلاا نفر اة حتان ال  تارج مان يوجس يها فتحة فديتسف  م لا 

فملا سيل من اليال  الاارح فاألخطار= ميالة ال ردمح للاا ناأم ر فا  تنها  فاال  كاوم للاا سانطام تنها . فاإم لام 
إطرعها رأرا فنهطن لا= َ ُين  لنرجل سنطام تنن  مرأرا ستتز ا أما  أتسار . فإذا لم  دتطع الرجل الدهطرل تنن  م

 .عن   دة
ار ة األخيرل كاةت في ال لس ال س م حيث كام الطال  مدموحاة نا. أما ال لس الاسيس حيث  ةدكب  ملحوظة:

الرفح ال س ا فالرفح يرشس نالدالل كال الرجل فالمرأل ل ختهار الدالح فبالتالي ال  دمح نالطال . فشر  ة  
نوئين من الرفح ال س . أما ال ين أةفأفا الرفح ال س  فإختارفا شر كاة لحهارلم  ال لس الاسيس موضوتة ألةا  مم

نحدب شلوارلم ومامغ جمامغ مراكز..  فلم  دم وا لدو  الرفح ال س ا فل الر    وم في راار  مت وتة  
.  فكييرل



( اإلصحاح السادس والعشرون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
79 

 عودة للجدول اإلصحاح ال ادس والعشرو  

 
المةرمة الفاطةلة ت ةر ا لهةا وتجعلةه  2 .ا ل المرمة ال الحة مغبوط وعدد ميامه مضا ث 1" -(:9-1ات )اآلي

 لكو  طلقه  ةذال وو هةه  4 .المرمة ال الحة و ي  صالر تمنر حاا لمن يتقي الرب  3  .يقضي سنله بال كس
شةكاية المدينةة  6 .بةو هي ثةكد خةاف مةنهن طلبةي وعلةى الرابعةة ابتهلةم 5 .بهجا كل حين منلا كةا  مس فقيةرا

ول ةاوها  9 .ل ن المرمة الغا رة من المرمة و ة  طلة  ووةوح 8 .والبهتا  كل ذل  اثقل من الموت 7  .وت ل  الجم 
 ".سوط ي ي  الجمل 

ه ا الحسيث تن المرأل الدالحةا م بوا هو رجنلاا هي را نا   ه  س يساة فتزتات أ اماا ف  ري س ها نالدال ا 
ثةكد خةاف مةنهن يهفارح يلاا فلا ل  رطاوم أ اماا.  ت منر حاةا  لمةن يتقةي الةربلنرجل الت ي=   هي ةديب  الح

شةكاية [ 1  فالايالا هام  9األسنو  ال بري في الت بير وراجع ا  احاح الدااي  آ اة=طلبي وعلي الرابعة إبتهلم
ت لة  [ 2ةفداا مان ال تال   ففي ررجمة أخر  " فترار المسي ة" أي ههاام في المسي اة  تيان ا ةداام تنان  المدينة
. كةةل ذلةة  مثقةةل مةةن المةةوتأي الياا   فال اا  فال ناام.  البهتةةا [ 3  ااو  ال ااا  جمااه لم ضااس ا ةدااام  = الجملةة 
أي المارأل = المرمة الغةا رة مةن المةرمةفهي األسوأ من اليالا وفه ا م  ن الت بير اليلوتي ثالا فالران ة    والرابعة

مترجماة حازم = وةوحوحازم لزفجلاا   و   طل  ووةوحبب كيرل شكاف لا فبكائلاا= ال يورل من  مرأل أخر ا فل   ند
ال ريااف تان رشاا  الامهاع نيااتائملا فإفترارارلاا تناايلم نداابب = ول ةةاوها سةةوٌط ي ةةي  الجملةة فهاي أفلااع هكا ا. 

ياترك غيررلا. يل فرحه  الم امرا  ضس من ر ير م لا فتدبب مياكل ال ةلا ة للا لزفجلا. فالحظ أم ال اسام الم
 لذرب ة هو النداما فأشرهم غيرل المرأل.

 
المرمة ال ةكيرة سةخي  11 .المرمة الشرارة وير طلو وم ل متخذاا م ل من يم   عقربا 10" -(:15-10اآليات )

واظة  علةى مراققةة البنةم  13 .زوى المرمة في طموح الق ةر واعةرف مةن  فنيهةا 12  .عالم وفضلحتها ال ت تر
تفةةتر فمهةةا  15 .تنقةةه لررفهةةا الةةوطر وال تعجةة  إذا عقتةة  14 .جةةد فرصةةة فتبةةذل وف ةةهاالقليلةةة الحلةةا  لةة ك ت

 ".كالم افر العرشا  وتشرب من كل ما  صادفته وتجل  عند كل  ذع وتفتر ال ناوة تجاو كل سهم
دال تنان ماا يسا ة فدات المرأل تس  ل اتتلا نما لدم م للاا فتبسأ ر  ر لن الم نيلول راسف لا ألم ربهاع شارفلا لتح

ل ل  اليس من مراقبة الب ا  فال دار خدو اة من يبسف تنيلن لنة الحهار. =  زوى المرمة في طموح الق ررر س =  
فاال ير هاو خيابة راربط ياين حياواةين  اارام محاراا مايالة. فه اا ا رربااا نمارأل شار رل = عموما  المرمة الشرارة ويةر

ْت َ ائنتلا. فالدكيرل فرهحة لزفجلا فت.  بعقربكما يرربط   في ررجمة أخار  = تنقه لررفها الوطر وال تعج  إذا َعقَّ
" ذا لاتر  لنتطهة". فمن للا ال ين الولحة ستا   األير ار لنتطهةا فال رت اب من ه ا. يل هي سات طي ةفدالا 

  .15ألي  ةدام و
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المحقةة لل ةمم عرلةة  المةرمة 18 .ومدبها ي ةمن عاامةه 17 .لرف المرمة ينعم ا لها 16" -(:24-16اآليات )
والةةنف  العفلفةةة ال قلمةةة  20 .المةةرمة الحيلةةة وعمةةة علةةى وعمةةة 19 .مةةن الةةرب والةةنف  المت دبةةة ال ي ةةتبدل بهةةا

ال ةةرا  يضةةي  علةةى  22 .لةةى الةةرب و مةةال المةةرمة ال ةةالحة فةةي عةةالم بيتهةةاالشةةم  تشةةرا فةةي ع   21 .توازوهةةا
العمد من الذا  تقوس على طواعد مةن الفضةة وال ةاطا   23 .المنااة المقدسة وح ن الو ه على القامة الرزانة

األسة  علةى ال ةخر ت بةم إلةى األبةد ووصةايا الةرب فةي طلة  المةرمة  24 .الجميلتا  علةى مخم ةي ذات الوطةاا
 ".الراارة

مان للاا = الحيلةةفالتي لهدت ثرثاارل. فكا ل   المحقة لل ممال كس فالمرأل النطهفة الم تنة ة هم لزفجلاا فك ل  
التاااي أشاااب لا م فرحااااة فلساساااةا فاااال رطماااع فرياااتلي = الةةةنف  العفلفةةةةفهكااا ا . وعمةةةة علةةةى وعمةةةةرا هاااي حهاااا

لةةى الةةرب فةةياألرضاها . مياال ها   الماارأل هاي ةااور فااي ييتلاا كمااا اليامس  = فةةي عةةالم بيتهةةاأتااالي الداامار.  = ع 
تمااع فيماا أم الم اارل تاخال جار  في ررجمة أخر  "في ييتلا المررب". ثام  دات ير الحكاهم  اورل مان خهماة ا ج

فالم داوت نالوجاا الحدان لاهس . و ه ح ن علةى طامةة ازانةةالتهمة للا ل سيل م ير تنن رأسلا ك ل  المرأل للاا 
  ففاي 6:4جمام الوجا ف طا يل الوجاا الممناور ة ماة فساال  م مطباوع يهاا " رفاع تني اا ةاور فجلا   اا ر " وماز

ور هك ا "لس أضار و رردام  تني اا ةاور فجلا   اا ر ". فليان تنان مان يرردام الدب ي هة جار  الترجمة لل ا المزم
أي ردير ييبا  في متافاة ما ن فااج فر او . ف يابللا يتيابها آخار مان  طامة ازانةةور فجا ما تنن من للا 

ن يار  فلاي تماوت فاي ييتلااا ال  داتمهم البيات = ك عمةدة ذابلةة تقةوس علةى طواعةد مةن الفضةةتاخل التهمة نأةلا  
فما ردير تنها هو كنمة م روجللا فالفرة . طواعد فضلةفجوتهاا فهي ذهبهة أي للا حهال سمائهة. فر و  تنن 

 . 105:119ألم كنماة م كاةات ساراج لرجنلاا وماز سةاطا   ميلتةا  . فهاي لا ل  للاا 6:12رمز لينمة م وماز
تناان ت بااين  حااركلم الولااار =  ةةي ذات الوطةةااعلةةى مخم  15:6"حاااذين أرجنياام نإساات سات  ةاياال الدااال " وأج

 ال اشئ من كنمة م.
 

ا ةل الحةرب إذا معجزتةه  26  .اثنا  يحز  لهمةا طلبةي وال الةث ي خةذوي عللةه الغضة   25"  -(:28-25اآليات )
طلمةةا  28 .ممةةا مةةن ااتةةد عةةن البةةر إلةةى الخري ةةة فةةالرب ي ةةتقةله لل ةةلث 27 .الفاطةةة والر ةةال العقةةك  إذا ماينةةوا

 ".لص التا ر من اإلثم والخماا ال يتزكى من الخري ةيتخ
ا ل الحرب إذا  [ 1األسنو  ال بري لنت بير تن كمام اليئا فهو ه ا ما  حزم الحكهم  = إثنا .. وال الث
فاليااع ال ي حار  في سبيل فة ا من المحزم أم ي حسر نا الحام ف فت ر فر دا  البنس ال ي  = معجزته الفاطة 

[ فاألسوأ هو  ررسات البار لنتطيئة  3= حي ما ال   سر ال ا  حكمتلم.  الر ال العقك  إذا ماينوا [2تافع ت لا   
وال   فالتحايل . فالمكدب الدر ع طلَّما يتخلص التا ر من اإلثم فل ا مدير  اللالك الم بر ت ا ه ا نالدهف. 

ماا  ري التاجر نا ستمرار في ال  .  يل في الميزاما وم م ع ش با من  ستتسا   أي البائعا فه ا يتحا = والخ 
.  1:11+ أ    36:19+ ال 16-13:25مواز ن غ  أي مواز ن لنبهع فأخر  لنيرار ورث 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اب  والعشرو  

 
بةةين الحجةةااة  2 .ي طرفةةهك يةةرو  خر ةةوا أل ةةل عةةر  الةةدولا والةةذي يرلةة  الغنةةى يغضةة 1" -(:4-1اآليةةات )

مةن لةم يحةرم علةى 4 .وسل حو اإلثم م  األثةلم  3  .المتضامة يغرز الوتد وبين البل  والشرا  تنش  الخري ة
 ".ال قات في مخافة الرب يهدس بيته سراعا

    ااوم أم ه اااك ماان  تطاائ أي   اا  ف تداارج يااسفم 1 سااتمراراة ل  ااة الدااان ة  حاا ر الحكااهم ماان ال اا ا ففااي و
أي ياسير ة ار  كأةاا ال يار  أم = يغضةي طرفةه كت ااز أماوام أكيار. فلاو ألجال الِ  اَن =  ل عر  الةدولاألأماةة  

خطأ ما  حساا يل لس يبرر . ف يبا الحكهم ه ا أةا من الدلل في تمنها  البهاع فاليارار أم راسخل خطهاة الطماع 
سل ةحو اإلثةم فال تهااة أم م . متضةامةيغرز الوتةد بةين الحجةااة الفال   لز اتل اليرارا كما أةا من الدالل أم 

 فال ياش ُيلس  ييتا سر  اة.. م  األثلم
 

آولةةة الخةةزاف تختبةةر  6 .عنةةد اةةز الغربةةال يققةةى الزبةةل كةةذل  ك ةةاحة اإلو ةةا  عنةةد تف ةةرو 5" -(:8-5اآليةةات )
 .مةن ككمةهحراثة الشجر تاهر من ثمراا كذل  تف ر طل  اإلو ا  ياهةر   7  .باألتو  واإلو ا  يمتحن بحدي ه

 ".ال تمدح ا ك طبل م  يت لم فاوه بهذا يمتحن الناس 8
 ك ةاحة اإلو ةا أي ال ا ارل فكا ل   عند از الغربال يققي الزبةل  5ه   تن أم كال  ال ا    لر م سةلم. فاي و

سااو   أي حي مااا ريياار  يهفياار ثاام يااتينم. أمااا ال ربااام الاا ي ال يلااز  أحااس فااال يبااسف يهااا عنةةد تف ةةروأي تيوبااا ر لاار 
الحبااو  أمااا الزباال فلااو متتفااي. فكاا ل  لاان ر لاار جااوتل  ةااار خزفااي لباال أم  تاارج ماان الفاارم. فلاان ة اارج ثمااار 
الحس  ةا من أي ةوع هي لبل أم ر لر اليمارا فس  رج هل لاا  الفاالح نحرثلاا جياساة أ  ال. لا ل  ال رحكام تنان 

 رجل لبل أم يتينم.
تداكه وتلق ه حلة مجد وت كن معه  ل وو  إلى األبد وفي يةوس إذا تعقبم العدل فاو     9"  -(:16-9اآليات )

األسةد يكمةن للفرا ةة كةذل   11 .الريوا ت وي إلى مشكالها والحو يعود إلى العةاملين بةه 10 .االفتقاد تجد سندا
بةين ال ةفها   13 .حديث التقي في كل حين حكمةة ممةا الجااةل فيتغيةر كةالقمر  12  .الخرايا ت من لفاعلي اإلثم

محادثةة  15 .حةديث الحمقةى مكةروو وطةحكهم فةي ملةذات الخري ةة  14  .ط  الفرصة وبين العقك  كةن مواظقةاتر 
 ".مخاصمة المت بران سف  الدما  ومشاتمتهم سماع ثقيل 16 .الحكف تةف الشعر ومخاصمته سد األذا 

  فمن  حكام ناالح  15و  رتنتص يهما لالا توبس ا "ما ف نتا  ف ل ن ا تمن  يررس تنن رأس " وت11-9آ ا  و
ف تبع الح  ُ حكم لاا ناالح ا كا ل  مان  داير فاي ةر ا  التطهاةا ساهأري تنهاا يومااة فررراس تنهااا كاأم أساساة كاام 

 ياتلر = وتلق ةه حلةة مجةدساُهحكم لا  أةات يومااة نال اسم = واا  العدل ف وة  تداكةهكام اة ثم هاجما. فمن  داير 
ميل الميل الم رفج "الطيور تنن أشكاللا ر ع" فال اتم ال  اس في   10ت   أة  تاتم فه ا  كوم ماساة ل . فو

ةر  ا سو  من هم مينا. فالتاةي لن  اس في ةر  ا سو  من هم ميناا فمن فضع ةفدا في ةر   التطهاة ال 
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ن األشاارار أةااا  متوحيااين كاألسااوت سهفترسااوةاا ياال اليااهطام الاا ي هااو كأسااس زائاار م  ن ضااِ ينااومن  اّل ةفداااا فمااِ 
  8:5نط1م من  يت س تن م فف س الحما ة ا للهة وسينتل

فلااو مداات ر فااي كالماااا فيالمااا هااو  ااسي ليااال  م فااي كتانااا = حةةديث التقةةي فةةي كةةل حةةين حكمةةة  12ففااي و
 ال ي   ير شكنا كل يو . القمرالم س ا أّما الااهل فلو متنوم مت ير ميل 

ا أةلاام مدااات = بةةةين ال ةةةفها  ترطةةة  الفرصةةةة  13ففااي و سفم لينماااة ت ااال  داام وةلا أف لتلااار  راركااااة ماناااس  ماااّ
 المدتلزئين. فال كس حين راس ت الر تاشرهم فتدتفيس م لم.

ف الشةعر   15ففي و ألةاا  دات مل  سام م يتلاافم فربماا فاي اليا  . فربماا فاي الداتر ةا = محادثة الحةك ف ت ةةر
  المتيبار ن  ذا رتا اموا فاال 16. ففاي وفه ا مرتب يولف الي را فاألفرل أم رتا ما فردس أذةه  تما   وم

يلااااسأفا  اّل  ذا ف اااال األماااار لدااااف  الااااسمارا فشااااتائملم لبهحااااة. فاألفراااال أم ةتحاشاااان ال  ااااا  مااااع هاااا الر. أمااااا 
 المتواض ين يهدلل تنيلم ا تت ار فر تلي الميكنة يل ا.

 
محبة  ال ةديو وكةن معةه  18 .الذي يفشي األسراا يهدس ال قة وال يجد صديقا لنف ه  17"  -(:24-17اآليات )

فةا  مةن اتلةف صةداطة القراة  كةا  بمنزلةة مةن اتلةف  20 .ل ن م  مفشيم مسةرااو فةك ترلقةه مةن بعةد  19  .ممينا
ال ترلقه فاوه طةد ابتعةد وفةر  22 .وم ل ت راح  للقرا  م ل إطكط  طا را من يدة فك تعود ت رادو  21  .عدوو

 ".مما الذي يفشي األسراا فشاوه الل س 24 .مشاتمة بعداا صلرم  الجرح له طماد وال  23 .كالابي من الفف
ه   تن  فيار األسرارا فمن  فين سر  سي  لا  تدر ا يل  حولا  لان تاسف لاا ف دا ب أم  دات يس  كداسي  

فإذا ريارمت مع  س    فإتت ر  ر تلاي المياكنة أماا لاو أفيايت سار  .  الضماداتلا حل هو    فالجرحمرل أخر .  
فالداسي  رحاوم = كةا  بمنزلةة مةن متلةف عةدوو  20ففاي و  فشة وه اللة سدسي  أمر ميئو  م اا=  فإست اترا ك

  لن تسف.
 

ممةةةاس عينلةةة  يحلةةةو بفمةةةه  26 .الغةةةامز بةةةالعين يختلةةةو الشةةةروا ولةةةل  مةةةن يتجنقةةةه 25" -(:33-25اآليةةةات )
ول ةن ال كقغضةي  طد مبغضةم ممةواا ك يةرة 27 .وا تح ن ككم  ثم يقل  منرقه ومن ككم  يلقي ممام  مع رة

مةن  29 .من امةى حجةرا إلةى فةوا فقةد امةاو علةى امسةه والضةربة بةالمكر تجةرح المةاكر  28  .له والرب سيقغضه
من صن  الم او  فعلله تنقلة  وال يشةعر مةن ميةن تقة   30 .حفر حفرة سقي فيها ومن و   شركا اصريد به

الشةةامتو  ب ةةقوط األتةلةةا   32 .م م ةةل األسةةداالسةةتهزا  والتعييةةر شةةا  المت بةةران واالوتقةةاس يكمةةن لهةة31 .عللةةه
 ".الحقد والغض  ككاما ا   والر ل الخاط  متم   بهما 33 .ي رادو  بالشرة والو   يفنيهم طبل موتهم

هاو يبتدام فاي فجلا  فلي اا   ماز ن ي هاا رخار لياسير = الغةامز بةالعين  ه   تن  ةدام خبياث= 27-25آ ا  و
لين م  حماي مان أذا ا = ولل  من يتجنقهضس ا ةدام  يختلو الشروااا ه ا  ل  شراةا  ةدام مرائي ميل يلوذ 

 ذ أةاات ال ر اارج ماان أياان  ااأري أذا . هااو يتركاا  رااتينم نحر تاا   ذ أظلاار  ااسالتا لاا ا ثاام  دااطاتك ماان كالماا . 
 ميل ه ا يب را م فال ا . 
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 . ميام ل ل  15يررس تنن رأسا وتو    ستمراراة لنحسيث تن التبيث   وم ما م  ا   م تمنا س 30-28فآ ا  و
  فإم ا ستلزار فالت يير ه ا هو أسنو  المتيبر نا فسه امنلم ارخر ن  31وهامام . فب فس المفلو  في و

  ال ي  يمت نأم أحس األرمهار س ط في شرك سهدطات هو  32ففي و. يكمن لهم م ل األسدنالميل. فا ةت ا  
. من أتفا  اليرا وم  كرهلما الحقد والغض   30في وةفدا ناليرك ةفدا فسهف ن نالوجع. ف 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن والعشرو  

 
امفةر لقراقة  ظلمةه لة   2 .من اوتقم يداكه االوتقةاس مةن لةد  الةرب واترطة  الةرب خرايةاو 1" -(:9-1اآليات )

مس ال يةرحم إو ةاوا   4 .و ةا  علةى إو ةا  ثةم يلةتم  مةن الةرب الشةفا ميحقةد إ 3 .ف ذا تضرعم تمحةى خرايةاة
اذكةر مواخةرة واكفةف عةةن  6 .م  ام ة  الحقةد واةةو بشةر فمةن يكفةر خرايةاو 5 .م لةه ثةم ي ةتغفر عةن خرايةاو

اذكر مي اا العلي   9 .اذكر الوصايا وال تحقد على القرا 8  .اذكر الف اد والموت واثبم على الوصايا 7  .العداوة
 ".مض عن الجهالةوم

[ الديس ال ي سامح 2   15ا  14ا  12:  6[  غفر ذةوب ا كما ة فر ةحن أ راة ومت 1ه   ر الهم الديس المدهح  
  فر ناهم ياولس 35-21:18تي اار ومات 100فزةة فرفض ال بس أم  دامح تباس آخار زميناا فاي 10000تبس  في 

أذكار أم = مذكر مواخرة ومكفف عن العةداوة  6 . ففي و19:12الرسوم "ال ر ت موا ألةفدكم أيلا األحبار.. " ورف
فااي = مذكةةر مي ةةاا العلةةي وممةةضر عةةن الجهالةةة  9م لان   فاار لا   ذا لاام ر فاار فمااذا رف اال يااو  السي وةاة. ففااي و

 ررجمة أخر  "ا هاةة" حين يتدرج م   أحس نالل.
 

و ةةا  الغضةةوب يضةةرس النةةزاع والر ةةل فةةا  اإل  11 .ام ةة  عةةن النةةزاع فتقلةةل الخرايةةا 10" -(:14-10اآليةةات )
بح   الحر  تضررس الناا وبح ة  طةوة اإلو ةا    12  .الخاط  يبلبل األصدطا  والقي الشقاا بين الم المين

الخ ةومة عةن عجلةة تضةرس النةاا  13 .يكو  طلاه وبح   مناو ي يةر مضةقه وبح ة  شةدة النةزاع ي تشةلي
 ".ة اطررمم ولذا تفلم عليها اورف ت وككاما من فم إذا وفخم في شراا 14 .والنزاع عن عجلة ي ف  الدس

تتول ل يت ات تن ال زاع فالتدوما . فاإذا ياسأ  ةداام ةزاتااة ال ياسري  لان أي ماس   دال ها ا ال ازاعا فلاو  رار  
فمان ةفاس الفام ي طنا  . يقلةل الخرايةا . أماا لاو رحاشاي ال ازاع نكاال  فت اع فمتواضاع 13ةاراة ف د ن لدف  الاس  و

. وفخم في شرااة إطررمم ولذا تفلم عليها إورف ت وككاما من فم  إذالسا ال ار فكال   ي ل ال ار=  كال  ي
نكالمااا الاا ي ييياار ال ااا  يهياات ل المولااف. تموماااة فالمتواضااع هااو الاا ي  فاإلو ةةا  الغضةةوب ي ضةةرس النةةزاعلاا ل  

هاة فال  ن ال   رفام كهف يلسئا األمور  دتطهع أم يلسا األمورا أما المتيبر فيله  الموالفا ل ل  فال وي جدماة
  .12فلما للما حطب كيير ولول فمام   ي الم يلما ال ار و

 أي التدرع في الفلم أف التدرع في الرتا أما اللسفر فيلسا األمور.= الخ ومة عن عجلة
 

الل ةةا   16 .النمةةاس وذو الل ةةاوين ماةةل للعنةةة إلاككهمةةا ك يةةران مةةن ماةةل الم ةةالمة 15" -(:22-15اآليةةات )
وك ةر  يةوش  18 .وادس مدوا مح نة وخةرب بيةوت العامةا  17 .ال الث اطلو ك يران وبددام من ممة إلى ممة

من مصغى إلله ال  20 .الل ا  ال الث طرد و ا  فاطكت وسلبهن متعابهن  19  .الشعوب ومفنى ممما ذات اطتداا
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ك يرو  سقروا بحةد  22 .ة الل ا  تحرم العااسطربة ال وط تققي حقرا وطرب21 .يجد ااحة وال ي كن مرم نا
 ".ال لث ل نهم لل وا كال اطرين بحد الل ا 

هااو ماان يااتينم مااع كاال = ذو الل ةةاوين[ 2ماان يااسين ارخاار ن أمااا  ال ااا   = النمةةاس[ 1هاا   تاان خطا ااا الندااام  
األفما   اوم شتص نكال  متتنافا مايالة  اأري لرجال ف   اس  ضاس خداماا ثام يا هب لنتدام ف   اس  ضاس الرجال 

هو المفتري ك ناة فظنماةا يهيلر ك ناة نيتص ف ا كر  الل ا  ال الث ذو[ 3ليالهما أم مولفا سنهم فارخر خطأ  
 تنها رلم فأخطار لم  ف نلا.

ندبب فشا ارلم ردارع كيير ن فأهنيوا ن رلما مع أةلم كاةوا في سال  ل ل  فاد سين ن = فالنماس وذو الل اوين
لمفتر ن فال ين  يه وم ك ناة فيم يستفا مسةاة. يل حي ما يييرفم أخباراة كاذنة تنن ةدار فاضال  فإةلم ه الر. أما ا

رتاارك تالمااا  فااي جدااس ا ةدااام=  طةةربة ال ةةوط تربااوم ييااورلنا ياال لااس   ااتنلن أزفاجلاان. فالحااظ أةااا كمااا أم 
 مةةن سةةقروا بحةةد ال ةةلثياال أم هاا   أالملااا أتماا  فرداال لن  ااا . = طةةربة الل ةةا  تحرةةم العاةةاسهكاا ا . حقرةةا  

فالداابب أم مان سا ط نحااس الداهف ر تلااي مياكنتا ت اس موراااا أماا ماان ، بحةةد الل ةا مدايبتلم أهاوم مماان سا طوا 
 س ط نحس الندام ردور سم تا ألجهام ن س مورا.

 
 .طةةوبى لمةةن وطةةي شةةرو ولةةم يعةةر  علةةى مضةةقه ولةةم يحمةةل ويةةرو ولةةم يوثةةو بقيةةودو 23" -(:30-23اآليةةات )

ل نةه ال  26 .المةوت بةه مةوت طةاس والجحةلم اوفة  منةه  25  .رو وير مةن حديةد وطيةودو طيةود مةن وحةاسفا  وي24
بل الذين يتركو  الرب يقعو  تحم سلراوه  لشتعل فيهم وال  27 .يت لي على األتةلا  وال ام يحترطو  بلهيقه
  وذهق  وا عل ل كم  احق  فضت  29  .سل  مل   بالشوة  28  .ينرف  يرلو عليهم كاألسد وافترسهم كالنمر

 ".ومحذا م  تزل به فت قي مماس ال امن ل  30 .ميزاوا ومعلااا ولفم  بابا ومزال ا
طرى شرو ولم ي عر  على مضقهه ا الندام الير ر تنن كل  ةدام أم يتمها=  ويت رإ ل ربا    طوبى لمن و 

ذةا  تن الدماع لنوشا ا .  م  أ ف ةوبن ل ةدام ال ي ر= ولم يوثو بقيودو لم يرربط م ا. = ولم يحمل ويرو
أراك أحس فلام.. هل ر رج ماذا حسا من فالم.. لل ال أر س أم أترج.. فإم ا ررباا مع ه الرا أف ا هتما   

حين   رب ه ا = يتعر  لغضقهنالوشا ا   ا ل ا ةدام أسيراة للاا  حب أم  دمع كل ما هو جسيس م لا. 
ه ا ا ةدام نحكمت ا  رحاشن غرب ل ا  أف  يتم ف لين ال ا . ل ل  راة تن االندام الير ر فلو  ّما ي  ع أخبا

  دس المو  األتيي أي ضهاع سم ة ا ةداما ألةا لام  = الموت به يل رحاشن م اشررا فال ررربط م ا ي ير. 
 عليهممما األتةلا  ال يت لي فالاحهم هو مكام المو  الادسي. = الموت به موت طاٍس والجحلم موف  منه أم 

[ يت امنوم يتواضع  ذا أهاةلم  احب  3[ هو يرفروم سماع الوشا ا    2[ هم ال يرربطوم مع األشرار ي ير  1 
  باألسد والنمر[ ال يتينم كييراة أما  الير ر فيتديس تنها كنمة. ف يبا  احب الندام الير ر 4الندام الير ر  

أي ال ُة طها فر ة  لتحا  حهار اا حتن  ذا شتم ا   و ل  حولنا بالشوةفي  فترا  سم ة ال ا . ف طنب أم 
. فال ةسخل ال رب  لن تاخن ا يهفتر  سالم ا
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس  والعشرو  

 
اطةر  القراة  فةي  2 .الةذي ي ةن  احمةة يقةر  القراة  وال ةخي اليةد يحفةا الوصةايا 1" -(:10-1اآليةات )

 4 .حقو ما ورقم بةه وكةن ممينةا معةه فتنةال فةي كةل حةين بغيتة   3  .م حا ته واطضه ما له علل  في ا لهوط
طبةل م  يةةقض يقبةل اليةد واخشة  ب ةوته حتةى ينةال مةال   5  .ك يرو  ح بوا القر  لقرة فعنوا الذين ممدوام

فةي طاطتةه لةم يكةد يةرد  م  كةا  الةرد 7 .ف ذا م  الرد ماطل وورو بكةكس مضةجر وشةكا صةرف الةدار  6  .القرا 
يجزاةةه اللعنةة والشةةتلمة وبةةدل  9 .ولال  ل ةةلقه مموالةه واتخةةذو عةةدوا بةك سةةب 8 .الن ةف واح ةة  مةا ادو لقرةةة

 ".ك يرو  ام كوا أل ل خبث الناس مخافة م  ي لبوا بغير سب  10 .اإلكراس يكاف ه اإلااوة
فأرجع ما  ستسةتا. فه ا ةميز يين ال طاار لف يارا  موضوتلا كن رحهماةا فإِلرإ المحتاج. فكن أمي اة فإذا  ستسةت 

ه ا ر طها تفم  ةت ار الرت. فلين ماع ال  اي الا ي ر رضاا ألجال التااارلا فلا ا الياس أم   ياس ماا أخا  ا ها   هاي 
 األماةة.

 م  ساتسةت  فِج ماا = إطضه ما له علل  في م لةهفو هة م أم ة طي المحتااج.   =ال خي اليد يحفا الوصايا
لان يتارتت أحاس فاي أم   طها  فاي أي فلات ماا = فتنةال فةي كةل حةين بغيتة في الموتس المحاست فال رتاواةن.    تنه 

 رحتاجا فدم ت  حد ة. يل م يبارك ل .
بوا القر  لقرة أر بوا  احب المام فج نو  = فعنواتنيلم أم   يسفا لا أموالا.  ا أي يال  احب =  ك يرو  َح ر

 لم   بنوم اليس لهحدنوا تنن ال رإ.في ت ار. فالحظ خبث ه الرا ف
أي أم الاسهر  ارج فجلاا = صةرف الةدارفحين  أري فلت رت ال رإ  ماةلا ف يتيي ك ناة. .  واخش  ب وته

والمقةةر  . لةم يكةد يةرد الن ةفت ااا فهاو ال  منا  شائ يارت ناا ال ارإ. فإم رت يارت جازر ف ماةال فاي الباالي= 
و لقرة نن ةدف مالا  حداب ماا حدال تنهاا ل طاة وجياس أم حدال  ذا حدل  احب المام ت= يح   ما ادَّ

تنن شئ . أف  كوم الم  ن أم الم ترإ حين رت ال دف  كوم شاتراة نأةا مانَّ تنان  ااحب الماام نماا  تتبار  
ي أماواالة فجاسها ف اار  لاا وفها ا األلار  لنتداور . فالباسيل لارت جازر مان الماام لدااحباا أم ال يارت أل طة لا  

يال ياسالة مان أم  كاافئ مان ألرضاا ف كرماا يباسأ . عدوا  بك سةب األموام ف دير  احب الماام شئ أيساة ف دنب  
 .مخافة م  ي  َلبوا بغير سب  يتما. ل ل  فييير ن  مت  وا تن أم   رضوا أحساة 

 
أل ل الوصلة اعن  12 .م  ذل  كن طوال األواة على القا   وال تماطله في ال دطة  11"  -(:18-11اآليات )

 .اتلف فضت  على مخل  وصديق  وال تدعها ت دا تحم الحجر وتتلةف  13  . كين وفي عوزو ال ترددو فااماالم
املو على ال دطة في اخاديرة فهي تنقةذة  15 .اوفو ذخيرت  بح   وصايا العلي فتنفع  اك ر من الذا   14

 ".الحماسةتقاتل عن  عدوة اك ر من ترس الق س وامر  18 .. . . 17 .. . . 16 .من كل شر
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فأةااات رمنااا  ال رااارت  فارغااااة. فلااا   ف اااهة م = ال تماطلةةةه فةةةي ال ةةةدطةه اااا تنااان ال طاااار فالداااسلة لنمداااكين= 
تناان المحتاااج فاألخ فالدااسي  أفراال ماان أم ري زهااا فردااسأ. فهاا ا   ااوت تنهاا  متلةةف فضةةت   . 11-7:15ورااث 

الدبب أم م ال يب ي مسيوةاة فإم أتطيات ف . مك ر من الذا  بل تقاتل عن  عدوةنالبركة من ما فب ل  ر ف    
 الف ير فأة  ر طي ما وم هو ال ي   طه .

ُرترجم فن ررجما  أخر  "أهرارك" أ  "متازم الحباو ". أ  أم رراع الداسلة فان متاازم خا اة نا .   مخاديرة
امال الم  اان الرائااعا الاا   الا   رتتفاان فرار  الاار ااة. فبلاا ا يتي ر  ت  خااتير فهاان ر  اان الدااِ أفه اا ةاار  م  اان كنمااة 

ن ااس  ةت الاا  ماان هاا   الحهااال. فهاا   رتفاا  مااع لااوم  لي لااا ساات ف     اان أم  ااسلت  متزفةااة لحدااان  فاان الداامار 
 الديس المدهح " ك زفا ليم ك وزاة فن الدمار". فلس  كوم الم  ن ا راة لتين  سلت  فن خاهة كمن فرار ستر.

 
ال تةن  وعةم ال افةل فاوةه  20 .ل القرا  والذي فقد كل حلا  يخذلةهالر ل ال الر يكف  19"  -(:27-19اآليات )

الخةاط  يةدمر خيةرات ال افةل و احةد  22 .الخةاط  يهةرب مةن كافلةه والل ةلم الةروح يخذلةه  21  .بذل وف ه أل لة 
ك يةرو  كةاووا فةي وجةر  24 .من الناس من يكفل طراقه ل نه يفقد كةل حلةا   لخذلةه  23  .الجميل يخذل مخل ه

 26 .ملجةةات ا ةةاال مقتةةداان إلةةى المهةةا رة فتةةااوا بةةين ممةةم مراقةةة25 .م ال فالةةة ومطلقةةتهم كةة موا  القحةةرفةة ال ته
امةةدد طراقةة  بقةةدا طاطتةة   27 .الخةةاط  الةةذي يتهافةةم علةةى ال فالةةة وا ةةبو إلةةى المعةةامكت يقةة  تحةةم األطضةةلة

 ".ومحذا على وف   م  ت قي
آخر في ضه تاا  دست ت ا أف   رضا حتن  دست هو. ليان أي أم  رمن  ةدام م تسرا  ةدام   ال فالةه   تن  

ه ا األمر  حتاج لحكمة كبيرل. ف ني ا أم ةدااتس المحتااج الا ي فاي ضاه ة تنان أم  ال ةت ارإ ةحان لنف ار. آ اة 
  ه   لمن لبل اليفالةا فه ا تنهاا أم ال 20   اب أم ةيفل المحتاجا أما من  ت لا ف س َفَ َس كل حهار آ ة و19و

  التاااةئ النئااهم ماان يلاار  ماان كافنااا فال ياارت مااا تنهااا  ذا مااا ةالبااا  اااحب 21جمياال ماان كفنااا. ففااي وي داان 
  التااةئ يار  مان كفناا  تار  ف فت ار فال يلاتم ناأم   ياس ماا تنهااا ميال ها ا الا ي  تا م 22المام نالرت. ففي و

ي حااللم مهدااور فاليفالااة أي ةااااح أ= ك يةرو  كةةاووا فةةي وجةةر  24 . ففااي و23مان كفنااا هاو فالااس ليال حهااار و
ا ه اا تنان األرإ = يقة  تحةم األطضةلةج نتلم يلربوم. فالتاةئ ال ي  ف ل ه ا في مان كفناا سايسي ا م=   ماّ

ممدد طراق  بقدا طاطت  ومحذا علةى وف ة  م    27أف في الدمار. ل ل  كنا ينتص الحكهم الموضوع في آ ة و
  .5-1:6ورفت ر  وراجع أ ت قي 

 
 ةلش الفقيةر تحةم  29 .ااس المعلشة الما  والخبز واللقاس والبيةم ال ةاتر لل ةو ة 28"  -(:35-28اآليات )

اا  بالقليةل وال  يةر فةك ت ةم  تعييةرا فةي ممةر  30 .سةف من ملواح خير من األطعمة الفةاخرة فةي داا الغربةة
 قي  احةدين لجميلة  ترعم وت 32 .ب   حلاة اإلو ا  من بيم إلى بيم وحي ما طاف لم يفتر فاو  31  .البيم

 34 .م  طم يا طلث  هز الما دة وا  كا  بيدة شةي  فة طعمني  33  .وموم طلفهم وواا  ذل  ت م  مطواال مرة
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ممةةرا  ي ةةت قلهما  35 .او ةرف يةةا طةةلث مةةن ممةةاس شةخص كةةرام م  مخةةا لةةي يتضةةلفني ف وةا محتةةا  إلةةى البيةةم
 ".اإلو ا  الفرن االوتهاا في ممر البيم وتعيير المقر 

ما  حتاجا  = امس المعلشه  تن أم  كتفي ا ةدام نال نيل ال ي ت س ا ه ا خيٌر من التطفل تنن األغ هار. ه  
ال ي  دتر . فإذا ُفِجَس ه ا ال نيل فل ا أفرل من التطفل له ه    الما  والخبز واللقاس والبيما ةدام له ه  

 ب   حلاة اإلو ا  يلي  . = ةر ي ر عَ وسل  لها اليس فال  ن ال ي ر هب  . مطعمته الفاخرةا ةدام في ييت غ ي من 
 ملما أهين ال  دتطهع أم يرت. يل  دم وةا = لم يفتر فاووأسترافو    من بيم إلى بيم. وحي ما طافالمت  ل  

عم وت قىيي ما هو  تس  أ حا  البيت=  مطواال  م ر و م  فهم جاحسين لامين . يل   طوم أفامر في كبر ار . ت رر
فإذا جار للم ضهف  . إ  كا  بيدة ش  ف طعمنيفإم كام في يسك ة ا   أخ  = .  هز الما دةطم يا طلث 

ف نتص الحكهم األمرا في أم ا ةدام . إو رف يا طلث من مماس شخص كرامغ ي مينلم ةرتفا الف ير= 
. الفطن  دتي ل الوجوت في ييت غربار فا ةتلار م لم فأ راة أم   ير  من ألرضا
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 عودة للجدول ثو  اإلصحاح ال ك 

 
مةن مدب ابنةه يجتنةي ثمةر ت ديقةه  2 .من اح  ابنه اك ر من طربه ل ي ي ر في مخرته 1" -(:13-1اآليات )

إذا توفى مبةوو ف  وةه لةم يمةم  4 .من علم ابنه يغير عدوو وابته  به مماس مصدطا ه  3  .وافتخر به بين الو ها 
خلةف منتقمةا مةن األعةدا  ومكاف ةا  6 .في حلاته امم وفةرح وعنةد وفاتةه لةم يحةز    5  .لف من او وايروألوه خ

الفرس الذي لم ير   8 .من دلل ابنه ف لضمد  راحه وعند كل صراخ تضررب محشا و 7 .لألصدطا  بالجميل
ال تضةاحكه  10 .وة م  دللةم ابنة  اوعة  وا  العبتةه حز  9 .ي ير  موحا واالبن الذي لم يضقي ي ير سةفيها

احةن  12 .ال تجعل له سلراوا في صقا ه وال تهمةل  هاالتةه 11 .ل ك يغم  وفي مواخرة ي خذة صراث األسنا 
مدب ابنةة   13 .اطبتةةه فةةي صةةقا ه وماطةةض مطةةكعه مةةا داس صةةغيرا لةة ك يت ةةل   لع ةةل   ل خةةذة و ةة  القلةة 

 ".وا تهد في تهذيقه ل ك ي قي  لما يخجل 
  فمن ي ت  أي اار  ساها ي ثمارل حناول. فرأتياب 1ألي ارا فا هتما  يل ا حتن لو ضر  األي ار وه   تن رأتيب ا

َم  . 4:6األي ار لهس نال دا ف ط يل نالحز  فالتوجها. ل ل    وم يولس الرساوم "ال ريه اوا أفالتكام" وأج مةن َعلةَّ
حاااة لاان   طاي فر ااة ل ااسف  لهياامت ال اسف ير ااس أم  ياامت فاي األ ا فااإم أت   ي ااا فكاام ةاج= إبنةةه يغيةةر عةةدوو

ه   كاةت ردنح أ ا  الحرف  ضس أتاسار = خلف منتقما  من األعدا  . 4يها.  ذا ما  األ  ررك رجالة مكاةا و
س أتااسار لنااوةنا فأتااسائ ا ارم هاام  ينااهس فالتطهااة فالادااس نياالوارا التاةئااة. فهاا ا ا ياان  الااوةن فمازالاات  م ُفجااِ

ت   ي ا لذ  ال ي ي   يرسم  ورل لس  كوم الم  ن أم الحكهم  7أل . ففي آ ة والدالح يرت الاميل أل سلار ا
فالم  ااان التأتياااب يرفااا   ي ةةةرخ تضةةةررب محشةةةا  األبيتراااميس جرفحاااا. فت اااسما   ي اااا للن داااا يهارحاااا ثااام ياااس 

فداات  فها ا سه رضاا  أف أم مان ياسلل  ي اا سيتدابب فان  .21:3فبمحبة فلهس كإةت اا  حتان ال  فيال الولاس وكاو
تناان أال   ي ااا ا يال سهرااطر األ  مااع  محشةةاوو تضةةررب لميااكل كيياارل فجارفح كيياارل ا ممااا  داتستن أم األ  

فا يان الاا ي ال  ا فهاا ا التفداير هاو الاا   يتفا  ماع البااالن .  رحةه ضةةمدي كال جارح  ي ااا الماسلل أم األ    ال
فا ياان المااسلل ياارفع  .الفةةرس الةةذي لةةم يةةر  ي ةةير  موحةةا كحدااام جااامح لاام ياارفإ = ساافيلاة ياا ت   كااوم 
أي جاز = صةراث األسةنا الم دوت ال ررح  لا حي ما  تطئ فيازتات فاي أخطائاا. =  ال تضاحكهف حزم أيها.  

الدا ر يهياب تنان األت  الداحهحا فاالت نهم فاي   أهمهاة رأتياب الولاس فاي 12ا  11األس ام من الياهظ. ففاي و
فال داان    تنان الماار أي ياال فائاسلا لان يتارك أثار".الدا ر كاال    تنان الحاارا أماا الت ناهم فاي اليبار فياال  

 الرخص الطر   مكن  ست سالا ا أما الهانس يهدتحيل  ست سالا .
 

العا لةة وصةحة  15 .فقير ذو عا لة وصحلر البنلةة خيةر مةن منةي منهةوة باألسةقاس  14"  -(:21-14اآليات )
 منةةى خيةةر مةةن عا لةةة الج ةةم وال ال 16 .البنلةةة خيةةر مةةن كةةل الةةذا  وطةةوة الج ةةم افضةةل مةةن وشةة  ال يح ةةى

الخيةرات الم ةكوبة علةى فةم  18 .الموت افضل مةن الحلةاة المةرة مو ال ةقم المةكزس  17  .سروا يفوا فرح القل 
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اكةذا مةن يراقةه  20 .مي منفعة لل نم بالقربا  فاوه ال ي كل وال يشةم  19  .مغلو كاألطعمة الموطوعة على طبر
 "ينله واتنهد كالخ ي الذي يعاوو عذاا  ثم يتنهد.يرم بع 21 .الرب واجازاه على آثامه

أهمهااة الدااحة الادااس ة. فه ااا ر ااام كنمااة. فالدااحة هااي فزةااة تني ااا أم ال ةلمنلاااا لياان  ذا ساامح م يتاربااة فااي 
فَّ تان التطهاة و ومةن   فالداحة أفرال مان ال  ان. 1:4ناط1الادس فن دنم األمر  ا فإم من رألم في الادس كاُ

  الاداام ال نياال الاا ي ال  أكاال فال  ياار  لمرضااا كالداا م 19ا  18أي ثاارفل ال ر ااسر. ففااي و =َوشةةٍ  ال يح ةةي
ال ي فض  ا نااةباا ماأكوال  ال  أكنلاا. فن ياكر م أة اا مازل اا ةأكال فةيار ا فل ياكر م  ذا سامح نمارإ فاإم 

المةوت أف ياسمن التمار. ه ا ي فم لتالال أةفد اا لين تنن أال  كوم ها ا ةتهااة  ساتلتار نداحت ا كمان ياسخن 
فمع أم ه ا حمه ي فالحهال في الدمار أفرال مان ارال  تنان األرإا ليان م ال ي لاي مفضل من الحلاة المرة  

حهار ااا  اّل ن ااس أم يااتم  تااساتةا لنداامار يااب ض التاااار  فاألمااراإ التااي  داامح يلااا لت  يت ااا.  ذاة تني ااا أاّل ةطنااب 
سم تناان الهااأ  فتااس  الفلااما فاااد ال  أخاا  ةفااو  أفالت   اّل ن ااس أم ي لااوا المااو  فااي مرضاا اا فلاا ا خطااأا هاا ا ياا
األطعمة الموطوعة على  ا فا را ن س ام يتم  تساتهم لندمار.    10:   2اتماللم التن خن لم م له منوها و اج 

ا لياان المياات تاااتل يلوت ااةا هاام  راا وم األة مااة تناان لبااور موراااهم ررحماااة تناان المااوريا يهأكنلااا الف اارار= طبةةر
ه ا فير ال لس ال س م أم المرإ ت وباة = اكذا من يراقه الرب واجازاه على مثامه   20ةفدا ال  دتفيس م لا. و

تنن التطا ا. أما فير ال لس الاسيس فلو لت مهة المر ض من أثار التطهة فمحبتا للا. ف حدن أم ة وم يسالة مان 
و ذ  واتنهةدوالمار ض يار  الط اا    يرم بعينله  21ندبب آثاما. ففاي ونا مِّ يَ فبسالة من  ااز ا  ُ  ا  يره اا  اربا

 فيالهما  يتلي لي ا غير لاتر. كالخ ي الذي يعاوو عذاا  ثم يتنهد..هو غير لاتر تنن األكل  
 

سةةروا القلةة  حلةةاة اإلو ةةا  وابتهةةا   23 .ال تغةةم وف ةة  وال تضةةيو صةةداة ب ف ةةااة 22" -(:27-22اآليةةات )
فا  الحز  طتل ك يةران ولةل   25  .محب  وف   وفر  عن طلق  واوف الحز  عن  بعيدا  24  .اسالر ل طول األي

القل  البه  ال الر ال يةزال  27 .الغيرة والغض  يقلك  األياس والغمة ت تى بالشلخوخة طبل األوا   26  . له ثمرة
 ".في الوال م وم دبه معدة بااتماس

  أماا مان  حازم فنهحازم تنان خطيتاا فالار  4:4وم أ راة  فرحوا" وفايه   ردافي " فرحوا في الر  كل حينا فأل
 ا أما من  حزم تنن خدارل مات ة فلو سه ه  في هم ي لاي حهاراا ف  دار أ اماا. 22:16 حوم حزةا فرح ويو

  10:7كو2و
ررجمة   "ال نب المدرفر الطيب  داتس تنن اليلهة ف لتم نمةكنا" في= القل  البه  ال الر ال يزال في الوال م 

إبتها  الر ل طول ه اك أشهار كييرل رأري ناللما لين كنلا وبارل تن خدائر مات ة. لين = ال تغم وف  أخر . 
"رفح تن ةفد " في ررجمة  = محب  وف  أي من  حها في فرح رطوم أ اماا  ذ الحزم   نل األ ا . = األياس

متنئ   دبح فةدني ف ةنأم  كوم  ه ا ال س  أم  ةفلم ه   فن ال لس الاسيس ا فب س أم سكن في ا الرفحأخر . 
. 22:5نالرفح ال س  ال ي من ثمار  الفرح وغل
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي وال كثو  

 
سن سهر االاتماس يحرس الو  2 .ال هر أل ل الغنى يذي  الج م واالاتماس به ينفي النوس 1" -(:11-1اآليات )

يجةد الفقيةر فةي  4 .يجد الغني في  م  األمةوال وفةي ااحتةه يشةق  مةن اللةذات  3  .والمر  الشديد يذهقه النوس
ك يةرو   6 .مةن احة  الةذا  ال يزكةى ومةن اتقة  الف ةاد يشةق  منةه 5 .حا ة العلش وفي ااحته يم ةي معةوزا

يةذبحو  لةه وكةل  ااةل ي ةراد الذا  عود ع اا للذين   7  .سقروا أل ل الذا  ف طحى اككهم مماس و واهم
مةن اةةو فنغقرةه ألوةه صةةن  عجا ة  فةةي  9 .طةوبى للغنةةي الةذي و ةد بغيةةر عية  ولةم ي ةة  واا  الةذا  8 .بةه

من الذي امتحن به فو د كامك به فللفتخر من الذي طدا م  يتعدم فلم يتعةد وا  ي ةن  الشةر ولةم   10  .شعقه
 ".تهست و  خيراته ثابتة وتخبر الجماعة ب دطا 11 .ي ن 

سةةهر يب ااس ال ااو .  امةةهفااي ررجمااة أخاار  أت  = واإلاتمةةاس بةةه. يةةذي    ةةمها ةدااام الاا ي  داا ن فرار ال  ااي 
فهاا ا اللاام لااس  ، الوسةةنالاا ي  حماال اللاام ف فياار فااي جمااع األمااوام  حاار  ماان ال  ااا = = اإلاتمةةاس يحةةرس الوسةةن

َقه النوسالمر  الشدييتدبب في أمراإ شسيسل فلين حين ي ا  اليتص  دت يس  حتا=  هر   4ا  3ففاي و. د ي ذر
لماارت أم  ااس ل ماة ال اه . فبي ماا ال  اي  دارج أموالاا فاي النا ا ا رااس   والفقيةر يجةدليز اس أموالاا    الغنى يجةد
ومةن محة  الةذا  ال فه ا ماا يتطناب مان ال  اي أم يلاتم ناالف رار.   معوزا .أي في أحدن أحوالا    ااحتهالف ير في  

فااد خنا  ال االم لياي ةدات مناا فليان تنان أاّل  كاوم هاسفاة ل ااا ةحباا يال ه ااك مان م لهس ضس ال  نا  =  يزكى
  ل ل  لام الر  "ال   سر أحاس أم  تاس  سايسين.. م 4:4 . فمحبة ال الم تسافل   و ع7و= يذبحو  له    بس  =  

ومةن نالماام راركااة م. يبدااةة ألم لنباا سايت ن  = ال يزكةى . فمان أحاب الماام للا   السرجاة 24:6فالمام" ومات 
فااي ررجماة أخار  "مان  رباع اليداب  رال يهااا" أي مان  رباع اليداب الحارا   رال فااي = إتقة  الف ةاد يشةق  منةه

فبلاا ا هاام نالتأكيااس سااائرفم فااي ةر اا   ك يةةرو  سةةقروا أل ةةل إطتنةةا  الةةذا ةر اا  الحاارا . ففااي هاا ا الطر اا  
وكةل   بسفةا. = للذين يذبحو  لههو فب تيرل = ااالذا  عود ع .    ف طحى اككهم مماس و واهماللالك=  

َد بغيةر عية . ي  راد بهوي دن م كإلا ف  بس الا هب     اال  ذاة م لاهس ضاس ال  ايا = طوبى للغنى الذي و  ةر
تنن أم ال   بس أحاس الا هب. فاإيراههم فإساح  ف   او  فأياو  فإياراههم الااوهري كااةوا أغ هاار. فإياراههم الااوهري 

تموماة فال  ن ال ي يت فف تن الد ي فرار ال هب ف تس  م نمالا هاو م باواا .  ن  عجا   في شعقهصنمالا  
ف  تباار هاا ا ماان ال اائاابا هاا ا شاائ ةاااتر. فساايتحسا ت ااا كاال ال ااا  أةااا لاام يت ااس  يي مااا هااو لاااتر نمالااا أم 

ال اا  رارتت لداص  ياراههم  فماا زام= وتخبر الجماعة ب دطاتهنميل ه ا فنهفتتر ال اا . = به فللفتخريت س .  
 الاوهري حتن ارم.
 ةديبا الدمافي أكيسا فلو   ع أ سلار نمام ال نم.= ست و  خيراته ثابتة
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 .وال تقةل مةا اك ةر مةا عليهةا 13 .إذا  ل م على ما دة حافلة فك تفةتر لهةا حنجرتة   12"  -(:29-12اآليات )
 16 .سوم من العين فلذل  اي تدم  من كةل شةخصمي شي  خلو م 15 .اذكر م  العين الشرارة سو  عالم  14

افهم ما عند القرا  مما عندة وت مل فةي كةل 18 .وال تزاحمها في ال حفة 17 .حي ما لحام فك تمدد إلله يدة
وكن مول مةن ام ة  مراعةاة لةألدب  20 .كل مما وط  ممام  كما ي كل اإلو ا  وال ت ن لهما ل ك ت رو  19  .ممر

مةا اطةل مةا يكتفةي بةه اإلو ةا   22 .ولذا ات  ت بين ك يران فك تمةدد يةدة طةبلهم  21  .علل   وال تتضل  ل ك ين ر
اطةاد ال ةحة  24 .ال ةهاد والهلضةة والمغةص للر ةل الشةرو 23  .المت دب وم ل اذا ال ت خةذو ال اةة علةى فراشةه

 26 .ماعةة فت ةترارولذا مكراةم علةى األكةل فةاعتزل مةن بةين الج 25 .لقنوع الجوف يقوس باكرا واو مال  وف ه
 28 .في  مل  معمال  كن وشلرا فك يلحو ب  سةقم  27  .اسم  لي يا بني وال ت تخف بي ومخيرا تختبر مطوالي

من شةر بالرعةاس تتةذمر عللةه المدينةة واشةهد  29 .من سخا بالرعاس تقااكه الشفاو واشهد بكرمه شهادة صدا
 ".بلهمه شهادة يقين

أي أمامي فر اة ركال كيياراة. = ال تقل ما مك ر ما عليهالت فف ت س الط ا . اا فضرفرل ائه   تن الير  فمداف 
فلةذل  "تاين اليار " فاي ررجماة أخار  أت . فاال ين التاي رياتلي لاام ت لاا أةلاا لاهس أساوأ م لاا. =  العين الشرارة

ر فرتاأثر أي ال رتارك تي ا  رتاأثر نالط اا  فتياتلهاا فطبه اة ال اين أةلاا ر  ا= من كل شخصورتأثر     اي تدم 
فاي ررجماة أخار  = ولذا َلَحَاْم فةك تمةدد يةدة وال تزاحمهةا فةي ال ةحفةفتيتلي.  ذاة ما ال مل؟ ال ر  ر كيياراة. 

"حييما ة ر ضهف  فال رمست يسك فال رزاحما في الدحفة "فالموضاوع لاهس  اراعا مان  أخا  أكيارا أف مان  أخا  
ت مةل فةي كةل نا  فاال رره اا ناأم رأخا  كال ماا ت اس = فداس    مي= إفهم ما عند القرا  ممةا عنةدةلبل ارخار. 

= كةةل ممةا وطةة  ممامة  كمةةا ي كةل اإلو ةةا أي رارف  فلاهكن لاا  حهاار فر فاف حتاان ال ررها  مان أضااف .  ممةر
وال ت ةةن لهمةةا  لةة ك فلااهس كمااا رأكاال الوحااوش. لاا ل  أضااافت ررجمااة أخاار  تناان كنمااة ا ةدااام  اافة المتااأت . 

من الفم أث ار األكل لنتن ذ نالط ا ا ففي ررجمة أخر  "ال ر مل الفيين". فحاافم   للماة هي   سار أ وا  =  ت ْ َرو
الرجل اي امتذ شب ا فر اة  تضل  =ال تتضل  ل ك ين ر علل أم ريوم أفم من يتولف تن األكل فال رين ةلماة=  

= أي ال ينلاث لةى فراشةهال اةة ع  فاال رأخا   22ا يهدت ير ال ا  ما ر منا. فا ةدام المتأت   كتفاي نال نيال و
الت يا . فال كاس فمان  أكال لنايالة = والهلضةةال ي اا . = ال ةهادمن ض ط الط ا  تنن م سرا. فالير    اةي مان 

  دته ظ مبكراة في ةياا.
لتدااتر ح فبالتااالي  تةلةة  تتاازم فااي ررجمااة أخاار  = ولذا مكراةةم علةةى األكةةل فةة عتزل مةةن بةةين الجماعةةة فت ةةترار

 ل مرهف . ل ل  من األفرل تس  الر ط تنن أحسا حتن ال  حسا لا ه ا الت ب.ردتطهع أم رأكل فراام
فال كاس فالا ي يبتال فاي فالئماا . مةن سةخا بالرعةاس تقااكةه الشةفاوثم يوجاا حسيياا لنمراهف ناأم  كاوم ساتهاة= 

 نح .= شهادة يقينونتنا   يشهد بلهمهيت مر تنها الامهع ف يتلر نتنا في كل المسي ة= 
 

األتةةو  يمةةتحن الحديةةد  31 .ال ت ةةن ذا بةةاس تجةةاو الخمةر فةةا  الخمةةر مال ةةم ك يةران 30" -(:42-30اآليةات )
مي  33 .الخمةر حلةاة لإلو ةا  إذا اطت ةدت فةي شةربها 32 .الممهى والخمر تمتحن طلوب المتجبران فةي القتةال
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 36 .ط ال لل ةكرالخمر من البد  خلقم لكوق ا 35 .مي شي  يعدس الحلاة الموت 34 . لش لمن لل  له خمر
الشةةرب بةةالرفو صةةحة للةةنف   37 .الخمةةر ابتهةةا  القلةة  وسةةروا الةةنف  لمةةن شةةرب منهةةا فةةي وطتهةةا مةةا كفةةى

ال كر يهةل   40 .اإلفراط من شرب الخمر مرااة للنف   39  .اإلفراط من شرب الخمر خ ومة ووزاع  38  .والج د
مةةر ال تةةوبف القراةة  وال تحتقةةرو فةةي فةةي مجلةة  الخ 41 .مضةة  الجااةةل لم ةةرعه واقلةةل القةةوة واك ةةر الجةةراح

 ".ال تخاطقه بككس تعيير وال تضايقه في المرالقة 42  .سرواو
ه   تن التمر. فكام اليلوت مينلم ميل من   ه  في يالت نارتل  يربوم التمرا فكاةوا  دت منوةلا في أفاراحلم 

 وتر  لاةا الانيل .
 -تمر فتير  كييراة ظاةاة أم التمر ال ي ثر يه  فذل :ال رستي ال ول راا  ال= ال ت ن ذا ب س تجاو الخمر

 . رسمن التمر فتف س مال  ف حت .2. لس ردكر فرف س الوتي فيلزأ ال ا  ن .      1
 يمةةتحن الحديةةد الممهةةيوالفاارم   األتةةو  ياال   ااوم كمااا أم . فةة   الخمةةر مال ةةم ك يةةرانفهاا ا مااا    هااا ن ولااا= 

فرحااوم = تمةةتحن طلةةوب المتجبةةران فةةي القتةةالع  راتل الرجااام األلو ااار= والفااوالذ  أي  داالر ا هكاا ا التماار ررااه
الخمر حلاة لإلو ا  ه الر األلو ار  لن جب ار يلربوم من ال تام. ثم ي اتي الحكهم نا تتسام في شر  التمار= 

  23:5رااي1أي هااي مدااسر مداارلا فكاااةوا  دااتتسموةلا ك ااالج والدااامري الدااالح + = إذا إطت ةةدت فةةي شةةربها
كر أف ااس ةااوح كرامتااا فج اال هياارفت    تاال يوح ااا الم مااسام. = خمةةر مةةن البةةد  خلقةةم لإلوق ةةاط ال لل ةةكرال فالدااُ

ا . الشرب بالرفو صحة للنف  والج دفألةلم  ستتسموها ك الج   وم  فيتدابب ت اا  اإلفراط فةي شةرب الخمةرأماّ
ر فف اااسام الااوتي فبالتاااالي  ك  [  فاااال  2[ نداابب التداااوما   1 = مةةةرااة للةةةنف فبالتب هااة . خ ةةةومة ووةةةزاعالدااُ

كر يهةةل  مضةة  الجااةةل[ خاارا  ييتااا ف ااحتا. لاا ل  ماان  ف اال ذلاا  فلااو جاهاال= 3المااسمن   فذلاا  ياا تي  ال ةة 
 في مجل  الخمر ال تةوبف القراة تخولا في  راتا . ثم ةدهحة أم ال ةلزأ نالدكرام فل ا تيب= =  لم رعه
توقهاااع تناان شااائ فهاااو فالااس فوهااااا فهااا ا مااا حاااسا ماااع كاااأم رطناااب م ااا ال =وال تضةةةايقه فةةةي المرالقةةةةالدااكرام 
 هيرفت .

فااان ال لاااس ال اااس م لااام  كااان أمااااملم ساااو  األفاااراح تااان ةر ااا  األكااال فاليااار  فال  اااار   -ملحوظةةةة عةةةن الخمةةةر:
َس ن ااس" ويااو8-5:32وساايراخ  . فلياان 39:7 . "فااالرفح ال ااس  لاام  كاان لااس أتطاان ن ااس ألم  دااوع لاام  كاان لااس ُماااِّ

  فمان ثماار 18:5الرسوم "ال ردكرفا نالتمر ال   يهاا التالتاة يال  ماتذفا ناالرفح" وأجل دمع ارم لوم يولس  
الاارفح الفاارح. فتاار  لاةااا الانياال  ياارح كهااف ريااوم أفراح اااا حيااث  دااوع موجااوت فاان فسااط ا  فبيااركة ال س دااين 

م الماار وجلاتةاا لتطليار  أ  فارح رفحان وُحباَّ   ةفدا ا   لان خمارأوفمر م أما فرالميا   كااةوا ه ااك . ف داوع ُ حاوِّ
 . فالرفح ال س  ال    ذا  متذةا نا  داكب محباة المداهح فان لنوب اا يهكاوم ل اا الفارح 2:1أةيب من التمر وة 

  22:16  + ويو6:2الرفحن ال   هو التمر الايسل ويو
 - ا  االرهة : فل  رج فير ال لس ال س م تن التمر راجع ار

فكال ماا رطناب م ا  ةفدا  فكال ه ااك  فاي الب ار فال ا م فالتمار فالمداكرةفا  الفراة فاي كال ماا رياتلي ةفدا  إف 
   26: 14هل ييت  و رث أ ةت ف أفرح  إما  الر  ف أ
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ةماا هاو م اس  لدايسةا فال  م الياو  ةدابة لمان لام   اس للام ألأن ياوا إشاربوا الحناو ف إف ام للم اذهبوا فكناوا الدامين ف 
ةدابة ف  مناوا فرحاا ت هماا أكنوا ف ياربوا ف ب ياوا أل اليا ب لهاوريم ......... ف هب كم فرح الر  هو لرحزةوا أل
   12 – 10:  8و ةحمها 

فارح فاي راتل م ليا با فكاةات ها   هاي فساينة ال م  فرح . فل   أموسي فةحمها ال ين ير سفم لني ب فل   الوام  
ةداام لسرجاة بيرل ردال ناال  شر  التمر نكمها  كأم ال لس ال س م  ح ر من الدكر أال لس ال س م. مع مالح ة 

 التمر خن ت من البسر لالةبداا ال لندكر.  31 ة ار   حاحفي ه ا ا  الدكر كما 
يارار ميال ةاوح فلاوا فراجاع أةلام أر فما حسا لرجام شلس للم اليتاا  ما لالا االةبهار تن رفض م لندك فراجع  

  . 32 – 29: 23  ألالا الحكهم تن التمر ميال في و  را ما أ
فالت م    كاوم الارفح ال اس  هاو مداسر الفارح فالت ز اة فها ا لام أالاسيس حيث  دكن الارفح ال اس  فاي ما ال لس  أ

 - كن متاحا لي ب ال لس ال س م . مع مالح ة االري :
  1  +  12:  6كو  1  ف يب يأهار رحل لن لين لهس كل شئ يواف  م كل االشأ – 1

 م لين كهف ةدت مل كل   يوجس شئ ةاس لس خن اةا الأفالم  ي    23:  10كو     
 .االشهار   
نكال ماا يهاا مان  فاراح التاي   طيلاا ال االم التي   طيلا ل ا الارفح ال اس  فاألفراح فالت ز ا  ال م ارةة يين األ  -2
و ياو   ام ي زتاا م اأالماو    أف حتي طها م ال سنطام ليئ اف لتنه ةكل فشر  فخمر فغ ار .....الب فما   أ

16  : 22 . 
 . اةا ال   رج ةر   الفرح م ميكنة من ال يزام  دتتس  ال الم ليي  فرح...  – 3

.  21-  15:  5ج أهتتبر ه ا الفرح و فكهف  متنئ من الرفح ي  االرفحي   
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اوي وال كثو  

 
ااةتم بهةةم ثةم ا لة  وبعةةد  2 .إذا  علةوة ا ل ةا فةك تت بةةر بةل كةن بيةةنهم كواحةد مةنهم 1" -(:17-1اآليةات )

 5 .ت لم يا شلف فاوة  ماةل ذلة  4 .ل ي تفرح بهم وت خذ اإلكليل زانة وت رس بهداياام 3 .طضا   ما علل  ات  
الحةا   7 .وطتهةا ال ترلو ككم  عنةد ال ةماع وال تة ت بالحكمةة فةي ميةر  6  .ل ن عن دطة علم وال تمن  الغنا 

موغةاس المغنةين علةى خمةر لذيةذة كفةص مةن  8 .المغنين في مجل  الخمر كفص من ياطوت في حلي مةن ذاة 
ت لةم يةةا شةاب ل ةةن وةاداا متةةى  10 .اسةم  وموةةم سةاكم  قاحتشةةام  تنةال الحاةةوة9 .زمةرد فةي م ةةو  مةن ذاةة 

 13 .بالقليل وكةن كمةن يعلةم وا ةمم معبرا عن ال  ير  12  .م  س لم مرتين فجاوب باإليجاز  11  .دعت  الحا ة
طةداس الرعةد ينرلةو البةرا وطةداس 14 .في  ماعة العاما  ال ت او وف   بهةم وبةين الشةيوخ ال ت ةن ك يةر الهةذا

واصن  ما بدا  16 .إذا آ  الوطم فقم ال تت خر مسرع إلى بيت  ال تتهاو  اناة تنزو 15 .المحتشم ت بو الحاوة
 ".وعلى اذو كلها بااة صاوع  الذي ي كرة من طيقاته17 .ل  وال تخرا بككس ال براا 

كاةوا  مهموم فالئام فاي اليلوت اة يتتننلاا  حتفااال  موساهمهةا ف تتاارفم رئهدااة لنحفال فظهفتاا ر  اهم الحفال فراحاة 
 فدس الحفلحتن ال  ُ لرئهس مع ال ا  نحكمة  الريوج فم ع ميادبا  اليبا . فةدهحة الحكهم ه ا أم يت امل ا

   ذا ردارج كارئهس فلاهس كمان  تاس  لهكاوم سابب 1ألامو  لهفرحوا. فما ُ فدس الحفل كبر اار ها ا الارئهس و  ال ي
 . فكاااةوا فااي الم اياال ُينبدااوم 2سارفر لن ااا . ياال تناان الاارئهس أال  اناس ف رراااح لهأكاال لباال أم يلااتم نكال فاارت و

مان لاام  . ه ا الارئهس هاو 3أهالة لل ا كنا و الرئهس  كنيالة من زهور ف  طوةا هسا اا فه ا   وم لا الحكهم فنتين
يوح اا الم ماسام  ال اس س ا فلاام ت اا  8:2المتياأ" وياولاةاا الانيال "رئاهس  في تار  ا ةاينن يوح ا  ال س س  ت ا

  .  فه ا  فرح ي ااح الحفل29:  3ال ر س فن ويو  سي 
 و اي وجاا فدا ا فخبراراا ردامح يا ل  ا ف   فنيتينم ف 4لو كام الرئهس ال    ختارف  شهتا وآ ةف =   ت لم يا شلف

 ا لياان 4مياااكلا فلاا ا تمناااا هاام  ختااارف  للاا ا و ا فااال رحااسا وجااِّ الاارئهس فااي هاا ا ا حتفااام نااأم يااتينم نحكمااة ف ُ 
تنن أم ال يتدنط ف فرإ فيار  تنان ال اا  يهم اع ال  اار مايالةا فكاام ها ا مان الم تاات أم رياوم فاي الاوالئم ف ارل 

فكاااام مااان هااا الر الر ساااار فحتااان ارم مااان ال   طاااي فر اااة .   6ل فلااات يهمااال ال اااا  وف هاااة. فال راااتينم فاااي كااا
فاليهب نحكم س ا لس ال  كوم مهاال لن  ار ف  وم لا الحكهم راتن أم ه اك  ل خر ن لنيال ا يل   اةع من يتينم.

لا ا ياسخل الدارفر فاي أم ال  م اع ال  اار ف الياهب     اوم لنارئهس8ا  7ففاي و شبانا  فرحاوم نالموساه ن فال  اار.
لين الحكهم   طان ةداهحة لنياهب أةاا  دامع الموساه ن  اسم  وموم ساكم  قاحتشام  تنال الحاوة  الحاضر ن.

   فلين نحيمة فال يتمايل مع الموسه ن أف    ن م لا فلو شهب فلور .
لاا ةداائح متتنفاة ألم   فل اا يوجاا 10فلو كام رئهس الحفل ال    تتارفةا شانا وآ ة= ت لم يا شاب ل ن واداا  

اليااا   حتاارا   هاا ا  طنااب ماانه ااا ف  اليااا  متاان ةداابو  رئهدااا لااس  فاارإ سااهطررا تناان اليبااار فال  حتاار  ساا لما
ما فاليبااار  نااِّ تنهااا أم  ايااب نا  ااااز فلااهس كماان  ُ  فاان مانااس اليبااار ل اليااا  ئِ ا فااإذا سااُ هاا ا الحفاال اليبااار فااي
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البةةرا ي ةبو الرعةةد  ه اااك لااةوم أم  14فان وآ اةناام اليباار. ف موجاوتينا فها ا ال  داح  أم   اان الياا  أةاا   
نم  ان أم اليال   اسرفم  ت ةبو الحاةوة واليا  ال ي  حتر  فجوت اليايوخ طداس المحتشم  ه اك لاةوم أم  فأ راة 

 ف  ابوم يل ا اليا . 
  الم  ن ال ر ف تائ اة في ةر   سرفر الاالدين الحاضر ن ليوةلم  ختارفك رئهداة. 

تفاالر ااا المدااهحهة فدااار للااا فااي تاار  لاةااا الانياال مياااالةا أي تني ااا أم ةااستو  دااوع فأمااا فرالمياا  ا فإذا أمااا  ح
حرااار  داااوع فن مااااس  يتداااايهح ا فإذا حرااار  أماااا فال س داااين لداااار  شاااركة ردااابهح مياااتركة ياااين الدااامائيين 

خمر    طي فرحاة غاشاةا فل ا الفرح فاألرضيين لر  الماس الموجوت فسط الامهع. فبي ما أم أفراح ال الم فغ ائا ف 
  . 8:34الدمائي   طي فرحاة حمهمهاة ال   رفا  اّل كل من ر فلا "ذفلوا فأة رفا ما أةيب الر " ومز

ثااام تتاااول لنياااتص الرئهداااي المدااائوم تااان ر  اااهم الحفااال أم ال  طيااال الدااالرا يااال يااا هب  لااان ييتااااا فاااال  تاااال 
 ن أم ي درفوا مبكراةا يه طوا فر ة لداحب الحفل أم  دتر ح.   احب الحفلا يل هي تتول أ راة ليل المستو 

لحفل. فال ر وم كال  كبر ار    ع ما يسا ل  في م زل  فأةت حر في م زل  فال ري ل تنن  احب ا=  اناة َتَنزَّو
ه اا  داكرك نم  ان = الةذي ي ةكرة مةن طيقاتةهتنان كال ماا أتطاا  لا . وبةااة صةاوع  في فجوت أحس.   ئفرتط

 يل تطا ا م مفرحةا فالم  ن  رضن نما أتطا  م ل  في ييت  فال ردتمر في الحفل كييراة. فرح ا ف
 

من ابتغةى الشةراعة  19 .من اتقى الرب يقبل ت ديقه والمبت رو  إلله يجدو  مرطاته  18"  -(:28-18اآليات )
 21 .ن األحكةاس م ةقاحا لهةمالذين يتقو  الرب يجةدو  العةدل واوطةدو  مة  20  .يمتل  منها والمرا ي يع ر فيها

صةاح  المشةواة ال يهمةل الت مةل ممةا المت بةر 22  .اإلو ا  الخةاط  يجاوة  التةوبلف واجةد حججةا توافةو مبتغةاو
ال تعمةةل شةةي ا عةةن ميةةر  24 .وال بعةةدما عمةةل بهةةواو عةةن ميةةر مشةةواة23 .ممةةن لةةل  كةةذل  فةةك ي خةةذو الخةةوف

 ة فك تع ر بالحجااة ال ترس وف   فةي طراةو لةم تختبةرو ال ت ر في طراو الهل  25  .مشواة فك تندس على عمل 
فةي  ملة  معمالة  اطتةد بضةميرة  27  .احترز حتى من بنل  وتحفةا مةن ماةل بيتة   26  .فك تجعل لنف   مع رة

 ".الذي يقتدي بالشراعة يرعى الوصايا والذي يت ل على الرب ال يخ ر 28 .فا  ذل  او حفا الوصايا
من إتقي الرب يقبل ت ديقه. والمبت رو    =  11-5:12ةا يي  في محبة أيها لا وتب ا ين   بل رأتيب أيها أل 

 . فن طنب  17:8 اسفة ي" وأ    من يبكر ف د ي في ةنب الر   اس  "ال ين يبكرفم  ليَّ = إلله يجدو  مرطاته 
من   .كل حهارلم ا ف ا ليت اليبا   طنبوم الر  فن شبايلم فيبارك للم الر   كل تمل ليبارك يهام في يسا ة 

أي  دبح ال   يمتل  منها"أم ن ال  ر فيلا "في ررجمة أخر  فالم  ن يتأمل فيلا نإهتما  = إبتغى الشراعة
تن أما  ال ا  أةا يلو  شر  ة م  سَّ ه ا ي=  مم ا المرا ييرراح فال يتن ذ سو  نكنما  م في كتانا فشر  تا. 

= الذين يتقو  الرب يجدو  العدلي الير  ة ألةلا رم  ا تن أهوائا. ف يع رففي تاخنا يلو  من ا  ال الم. ه ا 
ه اك من  = واوطدو  من األحكاس م قاحا  لهميلتسفم  لها. من  حب م سه رج الح  ف لتسي  لها ف فرح نا. 

    ترإ تنن أحكا  م ألةا جاهلا تي ا م فولة ندبب التطهة أما من يت ي الر  ف ي ا مفتوحةا ير  حكمة
أحكا  الر  يهدبحا تنيلاا يل ريوم ةوراة لا. ير  ت وبة المتطئ فيبت س تن التطهةا ف ر  كهف أم م  كمل  



( اإلصحاح الثاني والثالثون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
97 

أي يرفض رأتيب م فروبهتاا هو = مما اإلو ا  الخاط  يجاو  التوبلف أحبار  ناأللم يهدبح م تنن التاربة. 
تمس ل فدا األت ار ف سافع تن مدنيا الير را ين= واجد حججا  توافو مبتغاو  حب ةفدا أكير من المدهح. 

أي ا ةدام الحكهم ال ي  دمع = صاح  المشواةفاليهطام  داتس  تنن ذل ا نأم   س  لا حاااة ربسف م طمهة. 
في اليتا  الم س ا فلو ر نم فإختبر كهف  دتمع   ال يهمل الت مللدو  م ف يافر اليبار ف دمع ال دهحة 

من م فال يبالي يل  دتمر في   مما المت بر.. فك ي خذو الخوفر ز ة لا فثباراة لا.  لدو  م ف كوم ه ا
فل اك من أةفأ الرفح = وَعمرل بهواو عن مير مشواةخطا ا  رافراة ةر   الت و . فال  تاج حتن ن س أم أخطأ 

ر الحكمار فاألنار لبل  . ل ل  ي دح الحكهم أم ةياف 7:34وأي كالمار  ا ثمو اللزر   ير    فدار 19:5رس 1و
فنماذا ا ةسفاعا  ذا كام ه اك ةر   من الم رفج أم ةلايتا = ال ت ر في طراو الهل ة أم ةدير في ةر   ما. 

إحترز حتى من  التطا ا التي في الطر   = فك تع ر بالحجااةسيئة فنماذا ردن  يهاا ميل ةر   مراف ة األشرار. 
إرشاتهم نحكمت   أم ر و  ن فال ر سفع فرار أفيارهم يل تنه  ةسفاع فالتلورا فاألي ار اليبا  فيلم رفح ا = بنل 

ه اك  و  في الساخل   ترإ تنن التطأ ف درخ حي ما  تطئ ا ةداما = إطتدر بضميرة فم  لم من التلور. 
نن  يها ل ا ةدام في تس  راحة فسال . لين ه ا لمن   ه  مع م فلم  طفئ  و  الرفح ال س  نإ رار  ت

. من يقتدي بالشراعة ال يخ ر  24التطأ. فمنتص و
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث وال كثو  

 
الر ةل  2 .من اتقى الرب ال يلقى طرا بل عند التجربةة يحفاةه الةرب وانجلةه مةن الشةروا 1" -(:6-1اآليات )

اإلو ةا  العاطةل يةهمن بالشةراعة  3 .ي فيهةا فهةو ك ةفينة فةي الزوبعةةالحكلم ال يقغض الشراعة مما الةذي يةرا 
 5 .اية  ككمة  كمةا يفعةل ال ةديقو  فةي م ةا لهم فت ةم  اواةم معةاوي علمة  و ةاوب  4  .والشراعة ممينة لةه

ال ةديو الم ةتهز  كفحةل الخيةل الةذي  6 .محشا  األحمو كمحالة العجلة وف رو م ل المحةوا الخفلةث الةدواا 
 ".ل ااك ي هل تحم ك

فمن يتقي الرب يحفاه من الشروا وانجله. الر ةل الحكةلم ال   28:32  هي ةفس مفلو  ار ة الدان ة و1آ ة و
فحفظ الير  ة هو ةر ا  الحكماة. ه اا  ياير لطر ا  الت او  الا ي هاو كال الحكماة لهحف  اا م =  يقغض الشراعة

را ي . 1ماان الياارفر و ا الةةذي يةة   هدااة فب نبااا فااي أماااكن التطهااة  يااتلي الاا ها  هااو موجااوت نادااس  فااي الي= ممةة 
ا الاا ي يت ااي الاار ا فلااو الاا ي لاارر ن نبااا أم ال   رااب الاار  فال ياا هب ألماااكن الياار. فالمرائااي  دااير   ليلاااا أمااّ

لباال أم رااتينم فياار فااي كنماراا  فأةلااا = ايةة  ككمةة ال   اارج م  اان الدااال  فا ةمئ ااام. = ك ةةفينة فةةي الزوبعةةة
مان  ف ال ف فيار ف تأمال فان = مواةم معةاوي علمة  فت ةم . كمةا يفعةل ال ةديقو   = نحدب فير اليتاا  الم اس 

كال  اليتا  لبل يتينم هو   طن أذةا لنرفح ال اس  الا     طهاا أة ام أ  أكمال األفياار فلاو الا     نام ف ا كرةا 
= لةةة العجلةةةكمحااألفياار فال واةااف التاي رحركااا مان تاخنااا = األحمةةو ف حشةةا هأماا    .26:  14نكاال  م ويااو

ال ةةةةديو لااااا كاااال يااااو  رأي نحدااااب أهوائااااا. = المحةةةةوا الخفلةةةةث الةةةةدواا تانااااة المركبااااة" فلااااي رااااسفر فمياااال "
كفحةةل أي كاال  ةدااام ر رفااا فلااا هاا   الداافة فااي أةااا ال  حتاار  كنمااة ما فهااو يااال مبااسأ فاحااسا فلااو = الم ةةتهز ي

كال ياو  يهداير نحداب هاوي  ها ا الداسي  كحداام يركباا شاتص متتناف= الخيل الذي ي هل تحةم كةل ااكة 
 الراكب. فالدسي  المدتلزا هو ميل ه ا الحدام   وت  كل يو  فيراة أف فندفة خاةئة   ل ييرثر يلا.

 
علم الرب ميةز بينهةا  8 .لماذا يفضل يوس على يوس وووا كل يوس في ال نة من الشم   7"  -(:18-6اآليات )

فمنهةا مةا  10 .زمنة فعيدت األ لاد في ال ةاعة المعينةةوخالف بين األ   9  .إذ صنعم الشم  التي تحفا الرسم
ل ن الةرب  11 .معكو وطدسه ومنها ما  عله في عداد األياس وكذا القشر كلهم من التراب وآدس صن  من األا 

فمنهم من بااكه ومعكو ومنهم من طدسه وطربه إلله ومنهم من  12 .ميز بينهم ب عة علمه وخالف بين طرطهم
 .كمةا يكةو  الرةين فةي يةد الخةزاف وتجةري  ملة  محوالةه بح ة  مرطةاته  13  .و  ه من مقامهلعنه وخفضه و 

بةازا  الشةر الخيةر وبةازا  المةوت الحلةاة كةذل   15 .كذل  الناس في يد صاوعهم واو يجازاهم بح ة  طضةا ه14
موةي موةا  16 .خةربازا  التقةي الخةاط  واكةذا ت مةل فةي  ملة  معمةال العلةي تجةداا اثنةين اثنةين الواحةد بةازا  اآل

كمن يلتقي واا  القرةافين مطبلةم ببركةة الةرب فمةألت  17  .األخير طد استلقام وواثم اذو كما كاوم منذ البد 
 ".فاواروا كلث لم يكن ا تهادي لي وحدي بل ميضا لجمل  الذين يلتم و  الت دي 18 .المع رة كالذي طرف
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كاال  ةداااما ميااز يااين  ةدااام فآخاار "ألم الاا ين سااب   منتااص هاا   ار ااا  أم م نداااي  تنماااا الاا ي   اارج لنااب 
 . فأم م كتزاج حكهم   ارج كهاف  دا ع كال  ةاار 29:8ف رفلم سب  ف ي لم لهكوةوا ميايلين  ورل  ي ا" ورف

  .21:9ورف
  ياار  الحكااهم أم األ اا  كنلااا متيااايلةا كنلااا ر يرهااا اليامس  ااباحاة. فلياان م نداااي  تنمااا 10-7ففاي ار ااا  و

ي تااأي الياامس ال إذ صةةنعم الشةةم  التةةي تحفةةا الرسةةمن راالا أ ااا  أوهااات م سسااةا فب راالا أ ااا  تات ااة. ج اال 
ن سها فلربلا من األرإ رتحست الفدوم فبالتالي األوهات. فهك ا البير كنلام مان رارا ا فليان الار  مياز   نحدب 

ها ا التازاج حكاهم ير اس أم  يي لما فم لم من رف ا فم لم من خفراا فذل  كتزاج حر أم  د ع ما ير س ا ليان
 د ع كل ارةهة جيسلا فلين هو نداي  تنما   رج كهف  كوم كل  ةداما فألم فضع كل  ةدام سوار ناليرامة 

 .يجازاهم بح   طضا هأف ناللوام هو في يس ا ةداما فلهس م هو ال ي  د  ا كإةدام خاةئ ل ل  فاد 
  فألم 21ا   20:   2ري2ر ةفدا فيتحوم من آةهة هوام رةهة كرامة وفالطر   مفتوح نالتوبة ليل  ةدام ليي  طل

    ااوم ه اااك الياار فه اااك التياار.. ه اااك 15الطر اا  مفتااوح نالتوبااة لياال فاحااس فاااد لااا الحاا  أم  اااازي. ففااي و
المااو  فه اااك الحهااال.. ه اااك  ةدااام ر ااي فه اااك  ةدااام خاااةئ.. فماااذا رتتااار؟ هاا   مياال لااوم موساان "لااس ج ناات 

  ف ارت  ياوع تنان ها ا الياال  ف  اوم "فأماا أةاا فبيتاي 20-15:30  لسام  الحهال فالتير فالمو  فاليار" وراث اليو 
= إوةي موةا األخيةر  18-16  فكما لام  يوع ين ةوما ه ا   اوم  ياوع يان سايراخ فاي و15:24ف  بس الر " و  

با تنن ه   الح ائ . كام ه ااك كمن سلر ثم  سته ظ فر = طد إستلقام وواثم اذوأي  يوع ين سيراخ ةفداا  
حكمااار كيياار ن لبنااا هااو  لاات ط ماا لم كماان يناات ط فرار الحداااتين فااي حدااات الح ااوما فلياان الحكمااة التااي  لت اهااا 

فهاو  جتلاس فإساتفات فإختاار ةر ا  الحكماة ةر ا  الحهاالا كماا . حتى مألت المع ةرة يوع ين سيراخ كاةت كييارل 
 .لجمل  الذين يلتم و  الت دي ه ا لحهارا فحهال كل من  دم ا=  ختار  من لبنا  يوع ين ةوما فكام 
 تعليو على آولة ال رامة والهوا : 

حين   وم اليتاا  أم م  تنا  آةهاة لنيراماة فآةهاة لنلاوام ف ط ااة ال   ان أةاا  تنا  أةاسااة  حياوم فان يار  فآخارفم 
ذل  ف سي لم؟. فلين  كوم الم  ن أةا  تن  أةاسااة لنلالك لهحيوا فن التطهة فإال فببداةة كهف ُ حاسبلم م ن س 

للام كراماة تالمهاة وميال تاةهاام ال بان  فآخار ن لاهس للام ها   اليراماة الزم هاة وميال حزقهاام ال بان . فليان كنيلمااا 
ن للما ةفس اليرامة لس  م. فلين ه ا ألم ليل م لم تفر  فن الحهال فتمنا ال   ُخِنَ  ألجنا. فاألفم  يلس   ف

 لدور المنوك فالياةن  يلس   فن فسط الي ب المدبن فن نايل. 
أمااا حااين  حهااا ا ةدااام فاان خطهااة فلاا ا لاارار . فحااين ُ  ااام أم م  ختااار أحااس لنتااالال األيااس  فلاا ا نداااي  تنمااا 

وم   طااان كااال  ةداااام فر اااا تسياااسل   .4:2رااان1 . فالحاااظ أم م ُير اااس أم الامهاااع  تنداااوم و30-28:8ورف
اليب مت وتة ا ماا ياين الت ناهم فالح اام فا رشاات فال طا اا المات اة ا ثام التاوبهب فالتبكيات مان الاساخل فالتاارج فبأس

أ  ماان ال ااا  ثاام نرااربا  رأتيبهااة ا فرتداااتس هاا   الرااربا  مااع  سااتمرار ال  ااات . فلاا ل  ةداامع فاان المزمااور 
 التمدين "لين رتبرر فن أحكام  فر نب  ذا حوكمت" .
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ال تول على وف     20 .اسمعووي يا عاما  الشع  ومصغوا إلى يا اوسا  الجماعة 19" -(:24-19اآليات )
ما حييم   21 .في حلات  ابن  مو امرمت  مو مخاة مو صديق  وال تعي آلخر مموال  ل ك تندس فتتضرع إلله بها

من م  تنار موم   بنوة من  خير م  يرل  ألوه 22 .وما داس  ل  وف  ال ت لم وف   إلى محد من القشر
وال تجعل عيقا في كرامت  ط م ميراث  عند   24 .في  مل  ممواة احفا لنف   مزاتها 23 .إلى ميدي بنل 

   " .اوقضا  مياس حلات  حين يحضر الموت
[ ال ي حرج األفالت في 1هي ةدهحة لذ  أم ال   دم ثرفرا تنن أفالت  في حهارا يل ت س ممارا أف في ف هة  

 [ فإذ ي ف وم المام ربما  حتاج لا األ  في كبر  فال  اس  ف دبح هو فأفالت  محتاجين.2م الييير  شبايلم نالما
 كن سيس المولف.= إحفا لنف   مزات 

 
اشةغل الغةكس بالعمةل  26 .العلف والع ا والحمل للحماا والخبز والت دي  والعمل للعبد 25" -(:33-25اآليات )

للعبةد  28 .النير وال يوا تحني الرطاب ومواظقة العمل تخض  العبد  27  .عتوفت ترار ماخ يدي  عنه فيلتم  ال
الزمه األعمال كما  30  .فا  الفرا  يعلم طروب الخبث 29 .الشرار التن يل والعذاب مط رو على العمل ل ك يتفر 

م   31 .ييةزيليو به فا  لم ير  ف قل علله القيةود ل ةن ال تفةرط فةي عقةاب ذي   ةد وال ت ةن  شةي ا بغيةر تم
كا  ل  عبد فللكن عندة كنف   فاو  اكت بته بالدس م  كا  ل  عبد فعامله كنف   فاو  تحتا  إلله احتلا   

 ".ولذا فر ذاهقا ففي مي طراو ترلقه 33 .م  مذيته ابو 32 .إلى وف  
 ذا  سااتسام أحااس فلاام  هاا   تاان م امنااة ال بيااسا فكااام ة ااا  ال بيااس م رففاااة فااي ال لااس ال ااس م. وم ساامح يلاا اا أةااا

  فكاام ها ا لهيارح م 39:25+ ال 20:21 دتطع أم يوج فنهتس  المسين ك بس ففي الد ة الدان ة يتحرر وخار
 . فكاام ها ا ال باس   ال تباساة 17:3أم البير  ارفا غير لاتر ن تنن ردسيس ماا تنايلم مان تياوم  ذ  فت ارفا ور 

 تنها ف دموةا الفاتيا فه ا نالربط ما تمنا المدهح.لند ة الدان ة أف  ذا أرن لر ب لا يسفع ما 
فه ا  طنب الحكهم أم را ل ال بس   مل نإستمرار فأم را نا م ي ل نال مل فإاّل يتراخن. فرفحهاة فال بس  يير  

لنادس ال ي  اب أاّل ةر حا فةا نا  أكل ف ير  فال   مل وفالميل   وم اليس البطالة ةادة  أي سهفير ا ةدام  
شرل في ال ااسة. تنن أم الحكهم  طنب أم ال ي ذي الديس تبس . فرفحهاة فل ا    ي أم ال  ر ط ا ةدام  مبا

  ةر  لزف  رأتيب ال بس فإلزاما نال مل لين تس   25تنن جدس  نيسل حتن ال  مل من الطر   الرفحي. ففي و
فلين  ا الير ر فني تيو  ة. أما ال بس حرماةا من الط ا ا فإة   م رركتا يال تمل سهطنب ال ت ا أي ررك التسم

فيام لنديس الرفماةي أم   تل تبس  أف  ف أ تي ا. فالحظ  = وال ت ن  شي ا  بغير تمييز   30في ت انا و  ال رفرا
  12ا  10+ فل  9:6+ أج  1:4فه ا ر نهم يولس الرسوم وكو= إ  كا  ل  عبد فللكن عندة كنف  الفر  

أي هر  = إ  مذيته مَبو أي ي  وتك التي ر بت فترلت لتحدل تنيلا.  =ف و  إكت بته بالدس . 17ا  16ا
. م  ا فإذا هر  فمن أين ررت  ثاةهة
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  وال كثو  

 
الملتفم إلى األحةكس م ل  2 .اآلمال الفاامة ال اذبة لذي ال فه واألحكس يرير بها الجهال 1" -(:8-1اآليات )

 4 .اواةا األحةكس اةي اةذا بةازا  اةذا شةقه الشةخص ممةاس الشةخص 3 .م ل القابض على الال والمترل  للةرار
كخلةاالت طلة  المةاخض م  لةم  6 .العرافةة والتريةر واألحةكس باطلةة 5 .بالنج  ماذا يرهر وبال ذب ماذا ي دا

فةةا  ك يةةران مطةةلتهم األحةةكس ف ةةقروا  7 .يهةةا طلقةة ترسةةل اةةذو مةةن عنةةد العلةةي فةةي افتقةةاد منةةه فةةك تو ةةه إل
 ".الشراعة تتمم بغير تل  األكاذي  والحكمة في الفم ال ادا كمال 8 .العتمادام عليها

الدااها  م ان ي فداا نارماام فكما أم ا ةدام . اآلمال الفاامة مو األحكستتول له ه  ا ةدام تنن الوالع فلهس 
 البانااا مينااث الرحمااا   ماان الفاارح. فلساسااة ام  طياارف أاألغبهااارا ف كاااتفا الجهةةال=لااا الفارغااة هكاا ا األحااال   فاارح ي

 -ش وت  لدم األحال   لن ثالا ألدا :
 من م كأحال  فرتوم مع يوسف. .1
  رع  وراة كييرل خاةئة.ال   من اليهطام  .2
   هاااي ال البهاااة هااي ةتااااج أفيااار ا ةداااام فمااا هاااو متاازفم فاااي ذاكررااا أف ماااا يتم ااا . يي ماااا هااو مداااته ظ فهاا .3

 ال  من من األحال .
فلين ه اك من  دس  األحال  ف فرح نما يرا  فيلااا يال ه ااك مان  فدار األحاال  ف راع للاا لواتاس. فالحكاهم ه اا 

مان  دا ن = والمترل  الرار ذ هي لهدت نيئ حمه ي ةرع آمال ا تنهاا. = يةقض على الالا ه الر نمن  يبِّ  ُ 
ففاي ررجماة أخار  "أةلاا ماارت = كس اةي اةذا بة زا  اةذا. الشةخص ممةاس الشةخصاواا األحفرار الر ح لهمدكا. 

 ة كااا  فشاابا الوجااو  أمااا  ال ااا "= أي  ة كااا  ألفيااارك فلنوجااو  التااي رراهااا فأةاات مدااته ظ. فالحكااهم ياار  أم 
األحااال  هااي كاا   فلهداات حاا . فيمااا أم الاا اس ال  طلاار شاائ فياا ل  الياا   ال   طااي شاايئاة ةدااسلاا فااال اس 

العرافةة والتريةر يها ما  طلرا فاألحال  كاذنة لهس فيلا ح .  حنم الاائع ندو  ال ه  ف  او  فهاو جاائع.   لهس
هاو = كخلةاالت طلة  المةاخض. األحكس باطلةةور  ا البتت فالمدت بل  فه   خرافا  فالحكهم ير  أم مينلا ميل 

  ل األ  التي رنس.ير  أم ال رافة فاألحال  ميل ا ضطرانا  الفير ة التي رمر تنن ت
كاام م  كنام ال اا  نااألحال  لاس ماة فاي = إ  لم ترسل اذو من عند العلي في إفتقاد منةه فةك تو ةه إليهةا طلقة 

فرتااوم فةبوخاا  ةداار . فلياان هاا   ماارا  ةاااترل. فارم م يااتينم ماان خااالم ف ال لااس ال ااس م وحناام    ااو  ف وسااف 
ماا الاساتي لطناب = والحكمةة فةي الفةم ال ةادا كمةال ، األكاذية الشةراعة تةتمم بغيةر تلة     8اليتا  الم اس  و

 م حااسا أم م ريناام فااي حناام احااة لياال ماان  داان  نالياار  ة. فلياان الم رفااة ماان األحااال  فالحكمااة موجااوتل فمت
يهكااوم فاضاااحاة ماان ةلاااارل الحناام ففضاااوحا فرياارار  ففضاااوح الرساااالة التااي أراااي الحناام نداااببلاا فهاا ا ةااااتر جاااساة. 

 ف   ك يران مطلتهم األحكس.ل امة أال   تمس أحس تنن األحال ا فال دهحة ا
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الةذي لةم يختبةر يعلةم طلةيك ممةا  10 .الر ل المت دب يعلم ك يرا وال  ير الخبرة يحدد بعقل  9"  -(:20-9اآليات )
فةي  موةي اميةم 12 .الذي لم يمتحن ماذا يعلم ممةا الةذي طةل فهةو ك يةر الةداا   11  .الذي  ال فهو ك ير الحيلة

وطد طالما خاطرت بنف ي في اذا الرل  حتى إلى المةوت ثةم  13 .مرافي ممواا ك يرة واك ر مطوالي مما اختبرت
من اتقى الرب فك يخةاف وال يفةزع ألوةه  16 .ال  ا ا ام في مخل هم 15  .اوح المتقين للرب يحلا  14  .وجوت

م  عينةي الةرب إلةى محبلةه  19 .عمدتةه إلةى مةن يتو ةه ومةن 18  .من اتقى الرب فروبى لنف ةه  17  .او ا اوو
صةلاوة مةن الع ةاا ومعووةة عنةد ال ةقوط اةو  20  .او مجير طدير وعمدة طواة ستر من الحر وظل من الهجيةر

 ".يعلي النف  وانير العينين يمنر الشفا  والحلاة والبركة
الاا ي شاااخ فرأماال فااي = ال  يةةر الخبةةرة[ 2نالياار  ة  = الر ةةل المتةة دب[ 1هااو ه ااا يااتينم تاان  كتدااا  التباارا   

فةاااج فااي ال ااالم فرأي تاااتا  الياا و  ففنداافارلم فر اارإ لمتاااةر فرأي كهااف  الةةذي  ةةال[ 3أحااساا الحهااال  
لا خبارل فاي التدارج = يتحدد بعقل واو ك ير الحيلةفحين يتحسا   َيعَلْم ك يرا  أة    م م لا. ميل ه ا ا ةدام  

أي الا ي لام ردااتفا رااار  كييارل رأي ياس الار  = . والةذي لةم يمةتحنمما الذي لم يختبر يعلم طليك  في األماور.  
لَّ فيلا فر ز اا  م.   ا الةذي طةَ ا  12ففاي و. فهةو ك يةر الحيلةة  داس كييار األسافار كماا فاي ررجماة أخار  = ممة 

  ةااس حداينة خبراراا مان الدافر فالتااار . أم مان يت اي م 20-14  ريرار لما  ستفات  مان أسافار . ففاي و13
ا ةا ام من المتاةرا فلام فضا وا  فاد ي    ا  مو  ف لن   حها أي ال =  ن للرب يحلايقاوح المت حمها م=  
إلةى مةن يتو ةه فةوبن لمن  رع رجار  في م. فمن  ر ي الر  فترفا فنمن ينااأ ل يار الار = .  في مخل هم
صةلاوة ف داوم مان ال يارل=  اة والبركةةيمنر الشةفا  والحلةتنن من   تمس غير الر . فاد لسير =  ومن عمدته
 .من الع اا

 
الةرب 22 .الذابر من ك   الالم ي تهزم بتقدمته واستهزا ات اإلثما  لل م بمرطةلة  21"  -(:31-21اآليات )

لل م مرطاة العلي بتقادس المنافقين وال بك رة ذبا حهم يغفر  23 .وحدو للذين ينتارووه في طراو الحو والعدل
خبةز المعةوزان حلةاتهم  25 .طدس ذبلحةة مةن مةال الم ةاكين فهةو كمةن يةذبر االبةن ممةاس مبلةه  من  24  .خراياام

من يم   م رة األ ير ي ف   27 .من يخرف معاش القرا  يقتله26 .فمن ام كه عليهم ف وما او ساف  دما 
 .  الرب لدعا هواحد صلى ومخر لعن ف يهما ي تجي 29  .واحد بنى ومخر ادس فماذا اوتفعا سوم التع  28  .دمه
كةذل  اإلو ةا  الةذي ي ةوس عةن خرايةاو ثةم  31 .من امت ل من لمة  الميةم ثةم لم ةه فمةاذا وفعةه م ةله  30

 ".يعود يفعلها من ي تجي  ل كته وماذا وفعه اتضاعه
مةةةال أف مااان  كةةةالالم واإلثةةةممنتدااالا أم م ال   بااال ذناااائح  شاااتراها مااان   اااسملا نماااام حااارا   27حتااان  21مااان 

فأكياار ماا  داار م ماان ذناائح هااي ال نااو  الم داح ة. ففااي ال لااس الاسيااس . مو المعةةوزان مو م ةةرة م يةةرالم ةةاكين 
 . 1:12  فر س م األجدات ذنائح حهاة ورف16ا  15:  13ال نائح هي ذيهحة التدبهح فالتوز ع تنن الف رار وتب 

اة تان التوباة. فاأي روباة ها   فهااو فاالمفرفإ أم ر اس م ال يهحاة  تالةا= الةذابر مةن ك ة  الالةم ي ةتهزم بتقدمتةه
= ه اا  داامن تطا اا األثماة  سااتلزارا  فلام فاي الوالااع يلازأفم نااادا ولسةتهزا ات األثمةةا  لل ةةم بمرطةلةظاالم. 
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ا يان هاو = فهةو كمةن يةذبر اإلبةن ممةاس مبلةهيستوم الت و  أما  ال اا  ففاي تاخنلام ال يلتماوم يارأي م فايلم. 
واحةةد بنةةى   28متااا م ااا فهااو لنياال فربمااا مااا  جوتاااة. فاأل  ه ااا هااو م. فااي والف ياار الاا ي  غتداابت مالااا فحر 

ها ا  ساتمرار لنحاسيث الداااي  تان ضارفرل رحماة األغ هاار لنف ارارا فااال  ي = وآخةر اةدس. واحةٌد صةلي وآخةةر لعةن
م لاا ما وم   نم ليب ي ف  هب لهدني شاكراة م تنن الب ارا فالف ير الم نو  ين ان ها ا ال  اي ف طناب أم ي ات 

لاان يبااارك لن  ااي فربمااا كاال مااا ي ااا  يلااس . فالن  ااا  تموماااة ال  حااب م أم  داام لا حتاان ماان الف اارار المتاا مر ن. 
غالباااة ف يهمةةا ي ةتجي  الةةرب لدعا ةه فالف ياار  داني الت ااة ال  اي  ا فالحكاهم ه اا   اوم ال  ااي  داني ليازتات غ اي
فمةاذا مان ال  اي ال االم أكيار لا ل  فلاو ال  داتفيس مان كال ماا ي اا =  فاد حز ن تنان كنيلماا فليان لط ااة غرابا

ال  ي  ةلس  ما ي ا ا فالف ير المت مر ف س سالما ةتهاة ر مر ا فمع كل  نوارا  ف اس ر ز اا  =  إوتفعا سوم التع 
 م ندبب ل  ارا فر مر .

لمو = التطهة. فه    سترساالة لما مرن    ماذا ي تفع ا ةدام ال ي   س  روبة ف  وت لنتطهة ثاةهةا فا30ففي و
. من حسيثا فال ي   س  ذيهحة ليتطلر فهو مازام   نم الف ير ماذا ي تفع
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  وال كثو  

 
 .ذبةر ذبلحةة الخةكم من اعةى الوصةايا فقةد 2 .من حفا الشراعة فقد طدس ذبا ر ك يرة 1" -(:13-1اآليات )

من طدس ال ميذ فقد وفى بالشكر ومن ت دا فقد   4  .ومن اطل  عن اإلثم فقد ذبر ذبلحة الخري ة وكفر ذووبه3
ال تحضةر ممةاس الةرب  6 .مرطاة الرب االطتكع عن الشر وت فير الذووب الر وع عن اإلثم  5  .ذبر ذبلحة الحمد

 9 .تقدمةة ال ةديو تدسةم المةذبر واا حتهةا طيقةة ممةاس العلةي 8 .فا  اةذو كلهةا تجةرم طاعةة للوصةلة  7  .فااما
كةن  11 .مجد الرب عن طرة عين وال تنقص من بواكير يدي  10 .ذبلحة الر ل ال ديو مرطلة وذكراا ال ين ى

معي العلي على ح ة  عريتةه وطةدس ك ة  يةدة عةن طةرة  12 .متهلل الو ه في كل عرلة وطدس العشوا بفرح
 ".ف   لكاف   سقعة مطعاففا  الرب مكا 13 .عين

 ا داف  ر س م ذيهحة حفظ الير  ة فر في  الو هة فالتوبة فالدسلة لنمحتاج  4 –1وآ ا  
 هاي ذيهحااة الدااالمة . مةةن اعةةى الوصةةايا فقةةد ذبةر ذبلحةةة الخةةكم غ مةن حفةةا الشةةراعة فقةةد طةةدس ذبةا ر ك يةةرة

ذبةر ذبلحةة  من لس  روبة فيأةا وكفر ذووبه من اطل  عن اإلثم فقد ذبر ذبلحة الخري ة /  وراجع سفر الالف ين 
 / من طدس ال ميذ فقد وفى بالشكر / خرلة

 .من ت دا فقد ذبر ذبلحة الحمد 
أماا  م  فذبلحتةه مرطةلة ال ةديو الت ايأكير من الا نائح التاي  دااحبلا لناب أثاهما أماا  ال نب   الم بوم ت س مف
 يوم ر وا  كأةلا ذيهحة.فربما ف ير لهس لس ا له س  ذيهحةا ه ا ر.   9و

فال طا ااا لني هدااة ( 6) ال تحضةةر ممةةاس الةةرب فاامةةا  فلياان لااهس م  اان هاا ا أةااا ال أهمهااة لن طا ااا. فااالحكهم   ااوم 
تةةنقص مةةن فتطا اااك ال را نا  ، عةةن طةةرة عةين . فإذا أتطيات م يبدارفر= 7و طاعةةة للوصةةلةفلنف ارار ُراار  

فاإذا أتطيات فناهس م  اان ها ا أم رمت اع تاان  تطاار م ح اا فاان  = ال طا ااا هان تطا اا  ختهار ااة ا بةواكير يةدي 
. ف عي العلي على ح   عريته. فاد أتطااك. البكور ا ألم البكور فال يور فال  فر هن  لزا  نحدب الير  ة 

وت را ل ال طا اا أف الا نائح تسامة فالم دا= تدسم المذبر  8وةاة ألحس. في ويفث  فاد سهكافئ  فاد ال يب ي مس 
أم م  فرح يلاا فاد  فرح حمه ة ن ساسة ال ا . ف فرح نأم   سموا   تن فرح فلهس يت دب. تنن أم من يباسأ 

 نالت دب ف ر  يركة م سه طن ن س ذل  نفرح. 
تموماة فالت سما  فال يور فالبكورا كل ه ا رحتاجا الي هداة فاي ةف ارلاا فمررباا  خاساملا لا ل  هاو شائ مطناو  

 التوبة فال ساسة.نااةب 
 

وال تعتمد على ذبلحة مثلمة فا  الرب   15  .ال تقدس ادايا بها عي  فا  الرب ال يقبلها 14"  -(:26-14اآليات )
ال يهمل  17 .ال يحابي الو وو في حكم الفقير بل ي تجي  صكة المالوس  16  .ديا  وال يلتفم إلى كرامة الو وو

ملل ةم دمةوع األاملةة ت ةيل علةى خةديها ممةا اةي صةراخ 18 .سكبم شكوااااليتلم المتضرع إلله وال األاملة إذا 
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م  المتعبةد يقبةل  20 .موها من خديها ت عد إلةى ال ةما  والةرب الم ةتجي  ال يتلةذذ بهةا  19  .على الذي مسالها
 صكة المتواط  تنفذ الغيوس وال ت تقر حتى ت ل وال تن رف حتى يفتقد  21 .بمرطاة وصكته تبلغ إلى الغيوس
فالرب ال يقر  وال يريل مواته عليهم حتةى يحرةم صةل  الةذين ال احمةة   22  .العلي واحكم بعدل واجري القضا 

حتى يكةاف  اإلو ةا  علةى  24 .وانتقم من األمم حتى يمحو طوس المتجبران واحرم صوالجة الاالمين  23  .فيهم
 26 .كم لشعقه وافر  عنهم برحمتهحتى يجري الح 25 .ح   مفعاله واجزي القشر ب عمالهم على ح   ولاتهم

 ".الرحمة تجمل في موا  الضيو ك حاب المرر في موا  القحي
ال      وم الحكهم  15  ففي و8:1ال يني  أم ة س  هس ة يلا تيب  ةدام في ال الما فيم فكم حين ة س    ومال

ل الم ملما كام مركز ا فاد [ مدسرها خطهة. فاد لن   بل ا2[ مدسرها ظنم   1 = تعتمد على ذبلحة مثلمة 
يل  .  المالوس واليتلم واألاملةرفض منياة وآخا   ل نما رجالة ف يراة وةايو  اليزرتيني  ف دتايب م  الل 

يل   السموعا أي ال  ال يتلذذ  تبر أم السموع التي رديل تنن خس األرمنة  راٌخ  د س  لها في الدمار. وم 
أي لو  المتعبد ي قبل بمرطاة م لل   الم نومة. فلهس كل من يت بس   بنا ما يل  م  حتمنلا يل هي ريه اا في ت 

للا   وصكة المتواط ردل لندمار = صكته تبلغ إلى الغيوسكاةت ردرفارا ررضي ما في ه   الحالة فإم 
عدل واجري  ال تن رف حتى يفتقد العلي واحكم بيل  ال ت تقر حتى ت ليل  تنفذ الغيوس ترجة أتنن فلي 
جمع  ولااما أي حتن المنوك ال المين ي ت م   وانتقم .. واحرم صوالجةفالر  ال يبطئ.. . القضا  للمالوس

م لم م. فاد  حب أم  دتايب لنمدكين فلين لنمدكين الم دح  فلهس المدكين ذف ال نب المت ارج المت مر 
فل ا  شارل ألم م ي ت م لهس من األفرات  = ال والجة . فكوةا ي كر 21و صكة المتواط تنن ما فه ا م  ن 

.ب حاب المرر في موا  القحيف ط يل من المنوك ال المين لي با. ف يبا رحمة م 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال ادس وال كثو  

 
والةو ا قة  علةى  ملة   2 .إلينا وااوا وةوا مراحمة  ميها الرب اله الجمل  ااحمنا واوار 1" -(:19-1اآليات )

اافة  يةدة علةى األمةم الغراقةة وللعرفةوا  3  .األمم الذين لم يلتم وة للعلموا اوه ال اله إال موم واخبروا بعاا م 
وللعرفوة كما عرفنا وحن م   5 .كما طد ظهرت فينا طداست  ممامهم اكذا فلتاهر عامت  فيهم ممامنا 4 .عزت 
اثةر مضةق  وصة   8 .مجةد يةدة وذااعة  اللمنةى 7 .مسةت وف اآليةات واحةدد العجا ة   6  .إال موم يةا ابال اله  
لت كةل وةاا الغضة   11 .عجل الزما  واذكر المي اا وللخبةر بعاا مة   10  .دمر المقاوس ومحرم العدو  9  .سخر 

ا م  كل مسةقاط  13 .رواماشم اووس طادة األعدا  القا لين لل  مي  12  .النا ي وليلو مضايقو شعق  الهكة
ميهةا الةرب ااحةم الشةع  الةذي دعةي باسةم  ولسةرا يل الةذي   14  .يعقوب واتخذاا ميراثا ل  كما كاوم فةي البةد 

ممةأل صةهيو  ل ةي تنةادي ب طوالة   16 .مشفو على مدينةة طدسة  مواشةللم مدينةة ااحتة   15  .موزلته منزلة بكرة
معةةي الةةذين  18 .ذ البةةد  وميقةةا النبةةو ات التةةي باسةةم اشةةهد للةةذين اةةم خلقةة  منةة 17 .ممةةأل شةةعق  مةةن مجةةدة

علةةى ح ةة  بركةةة  19 .ينتارووةة  ال ةةواب وليتبةةين صةةدا موبلا ةة  اسةةتج  ميهةةا الةةرب ل ةةكة المتضةةرعين إللةة 
 ".ارو  على شعق   لعلم  مل  سكا  األا  او  موم الرب اله الداوا

 ماان المنااوك ال ااالمين. هااو فااي ا  ااحاح هااي  ااالل رراارع  سااتمطار مااراحم الاار  تناان  ساارائيل لهتنداالا م
  لااام  م م ي اات م ماان األماام فالمنااوك ال ااالمين. ففااي هاا   الدااالل  طنااب أم ي فاا  الاار  فتااوت  23الداااي  آ ااة و

ف   اا  شاا باا فةحاان تني ااا أم ال ة تمااس تناان فتااوت م ف ااطا ياال تني ااا أم ةدااني فةداارخ وم  دااتايب. لاا ل  
ك ا فك ا" فالي ب  ايب ندراخ " ا ر   رحم". فإذا فلم ا أم  سرائيل كاةت ردرخ  ردني الي هدة "أذكر  ا ر  

لنتالال من حكام اليوةاام فاي ذلا  الولاتا فن اس كاام ال االم كناا كأةاا فاي  اراخ ةنبااة ل لاور المداهح المتناص 
ر اليوةااةيين أف ساوا= إاف  يدة على األمم وللعرفوا عزت ف كوم لفظ األمم ك ا ة تن اليهطام ال ي أذم البير. 

لساسة م ر لر في تاس  لبولاا التطهاة ففاي رأتياب أفالت ا فها ا = كما طد ظهرت فينا طداست  ممامهماليهاةين.
اكةذا فلتاهةةر ظلار فاي أم م رارك شا با فاي ياس اليوةااةيين لي تياوهما فرارك ال االم لنياهطام  دات بسهم فيتاأتيوا. 

  فالحاظ سااوت 28:8+ لاو 29:8الياهاةين أماا  المداهح ومات فها ا ماا حاسا مان رتاب  =  عامت  فةيهم ممامنةا
الرجااال أف لاااال الياااهطاما فاليااااهطام هااااو الااا ي كااااام  حاااارك الرجااال فااااي ذلااا  الولاااات وهاااا   لداااة ما ااااوم كااااورل 

عجةل  . 9-6 . فةنباة أم   ياس م م ازاراا ال س ماة لي  ا  شا با و5الاسر ين . يل هي ةنباة له ارج األمام م و
ليتا  ريا  " دارع يلا ا. ها   رداافي لاوم  شا هار ر  أةت ستتسخل فر    ش ب . ليان ليتا  ر نالتأكيس  ا=  الزما 

   ه   تن رادس المدهح فةزفلا لذرإ.1:64الدموا  فر زم" و
  فرياارر الوتااس كييااراة نماااير المدااهح المتنااص. 15:3هاا ا كااام فتااس م م اا  البااسر لحااوار وراا = ومذكةةر المي ةةاا

 تن خالال  سرائيل من اليوةام فرجوتلا لماسها. فربما فلملا  يوع ين سيراخ



( اإلصحاح السادس والثالثون )يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
107 

= ةار غرب  فنتأكل من ي او من أتاسار  سارائيلا فةفلملاا " ل اي  اا ر  الياهطام فاي لت كل واا الغض  النا ي
 جماع  اا ر  كال الياتا  مان أساباا    او  كسفلاة فاحاسل كماا =  إ م  كل مسقاط يعقوبالبحيرل المت سل نال ار".  

 إشةةفو علةةى مدينةةة طدسةة  مواشةةللمنهمام. فةحاان ةدااني لهامااع الي هدااة رحاات   مااام فاحااس. كاةات أ ااا  تافت فساا
[ لنيلااوت رفلاام تناان أم  مااذ الاار  أفرشاانهم ماان األسااباا الميااتتين أ ااا  ظناام 1 = إمةةأل صةةهيو  والي هدااة ارم . 

ت التطااال غياار [ الي هدااة رفلملااا أةلااا  ااالل ليااسخل غياار الماا م ين لني هدااة ف  ااو 2أةطيااوخس أيهفاااةيو  للاام.  
 ل ي تنادي ب طوال .التائبين نالتوبة لني هدة ف مذ اليل الي هدة ردبهح= 

إشهد للذين اةم خلقة    ر  ي حل فسط ش ب  فل ا ماس لي ب . 5:2ه   نحدب وزك=  إمأل شعق  من مجدة
وميقةةا  .   أةلااا مازالاات ترفساا17:5كااو2 ظلاار  ااا ر  لن ااالم كنااا أم الي هدااة خنه تاا  الاسيااسل و= منةةذ البةةد 

نال دابة لنيلاوت ر  اي مان ياسر  ختهاار ارناار. فبال دابة لني هداة ر  اي  منذ البةد فنتتح   ف راها ال ا .  =  النبوات
 من يسر التالال يس  المدهح.

 تاط  اا ر  كال الما م ين الاواث ين نا  أم  فرحاوا نا  فبمااسك فبتح يا  فتاوتك. =  للذين ينتاروو  ال ةوابإعي  
  .27-24:6ا راسها في وتس لي ب وبركة ارو  

 
الحلةو يميةز  21 .الجةوف يتنةاول كةل طعةاس ل ةن مةن الرعةاس مةا اةو مطية  مةن ميةرو  20"  -(:22-20اآليات )

 ".القل  الخبيث يواد الغم والر ل ال  ير الخبرة يكاف ه 22 .مطعمة ال يد والقل  الفهم يميز األطوال ال اذبة
كاال  رافاا. فا ةداام  أكال أةاواع كييارل فليان ه ااك ة اا  أفرال مان تنن كل حكهم أم  ميز يين كاال  لاا قهماة ف 

ة ااا ا ياال ه اااك ة ااا  ال ي كاال. ف ناان ا ةدااام أم  كااوم لااا فرااينة ا فااراز يهميااز اليااال  الاا ي  داام اا فباا فس 
الاا ي  مياال  القلةة  الخبيةةثالمفلااو  تني ااا أم ال ة طاا  نكنمااة لباال أم ةميااز هاال هااي كنمااة نطالااة أ  كنمااة جيااسل. 

فمان المداتحيل أم ر طاي التطهاة ساالماة. . يةواد الغةمماع اليال  البطام الا ي يتفا  ماع التباث الا ي تاخناا لد
  ذ ريوم لرارارا  ائبة ال ردبب لا متاتب.، يكاف  صاحقهأما ال نب ال  ي لنرجل الييير التبرل 

 
 مةال المةرمة  24 .ميراةاالمرمة تتزو  مي ا ل كةا  ل ةن فةي البنةات مةن تفضةل علةى  23" -(:28-23اآليات )

وا  كةةا  فةةي ل ةةاوها احمةةة ووداعةةة فلةةل  ا لهةةا ك ةةا ر بنةةي  25 .يةةبه  الو ةةه وافةةوا  ملةة  منةةى اإلو ةةا 
حيةةث ال سةةلا  ينتهةة   27 .مةةن حةةاز امةةرمة فهةةي لةةه ااس الغنةةى وعةةو  بازا ةةه وعمةةود ي ةةترار إللةةه 26 .القشةةر

لمشدود األزا الها م من مدينة إلى مدينة اكةذا حةال من ذا ي من اللص ا  28  .المل  وحيث ال امرمة ينوح التا ه
 ".الر ل الذي ال وكر له  ل وي حي ما مم ى

  المرأل رتزفج نمن  فرضا تنيلا أيواها ولين كام ه ا فاي األزم اة ال س ماة  فليان الرجال لاا ميازل فاي أةاا 23في و
فلااو . ل ةةاوها احمةةة ووداعةةة إ  كةةا  فةةي  فاألهاام 24 تتااارا ماان فااي ة اار  أفراال ماان األخاار ا فااي جماللااا و

امس  فتتاار يلااا لفرحااا يلااا ريااوم لااا  لةةل  ك ةةا ر بنةةى القشةةرجم اات زفجااة يااين الامااام فالوتاتااة ليااام زفجلااا 
أي س س لوي لا في ر با. أّما من ال  مرأل رد س  أف من لا = ي ترار إللهسبباة في ةااحا فغ ا ا فتموٌت = الغنى
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  فااالزفاج ال اااجح  حمااي 28ن  داا س  ف  ي ااا. فهاا ا ال  ااأمن أحااس جاةبااا وفنااهس ماا= فينةةوح كالتا ةةهاماارأل مياكدااة 
فخال اة ها   ار اا  أم ي ت اي  .فالزةان ا ةحاراجالرجل من المدال  اليار رل فرياوم  مرأراا لاا كداهاج ياسالة مان 

مااان  الياااا  زفجاااة يررااااح لياااكنلا فال يلاااتم ف اااط نالياااكل يااال نااااألخال  فالطبااااعا ف لاااتم ناااالزفاج يهحمهاااا الااازفاج
  .2:7كو1ا ةحراج في ةر   الزةن و

ه نا  ذ كهف  حها رجل ةب  لم  كن ه اك يتولهة فن ال لس ال س م. يل كاةوا   تبرفم البتوم رجل غير  ملحوظة:
 . أما فن ال لس الاسيس فالرفح ال س   39:7فكام ذل "ألم الرفح ال س  لم  كن لس أتطن ن س" ويو  يسفم زفاج؟

.حاة فحباة ميب اة نالمدهح  كفيلم فال  طنبوا سوا   ار  مذ الييير ن فر 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اب  وال كثو  

 
كل صديو يقول لي م  فك  صةداطة ل ةن اب صةديو إومةا اةو صةديو باالسةم إال يةواد  1" -(:6-1اآليات )

  .العداوة كل صاح  وصديو يتحول إلى 2 .الغم حتى الموت
اب صاح  يتنعم م  صديقه في ال ةرا  وعنةد  4 .ميها االختراع الموبو من مين هقرم فغريم اليق  خلاوة  3

ال تةةن   6 .اب صةةاح  أل ةةل برنةةه يجةةد مةة  صةةديقه واحمةةل التةةرس فةةي الحةةرب 5 .الضةةرا  يضةةحي لةةه عةةدوا
 ".صديق  في طلق  وال تتغا  عنه وموم موسر

ميهةا  . 2و صةديو واتحةول إلةى العةداوة يةواد الغةم حتةى المةوتيال الا ي ر  اا    1الدسالة لهدت كنمة ر اام و
ل س خن  م ا ةدام ناراة ةاهراةا فمن أين هابط تنهاا ها ا اليار فالتباث الا ي = اإلختراع الموبو من مين هقرم

فلااو مدااتحسا تناان ا ةدااام فلااهس ماان = إختةةراع موبةةو ا اال  ااسي   تااوم  اااحبا. ف داامن هاا ا الياار ه ااا 
ب اااا ففااي ررجمااا  أخاار  ررجماات "المياال الفاسااس" ف "الااسافع الياار ر" ف "التهااام التبيااث" فهاا ا الياار   ااوم ت ااا ة

  ممان   رفاوم أ اسلارهم 5ا  4ف ياير ل ووهاا  سايئة مان األ اسلار و خلاوةةواألرإ     هقرم فغريةم اليةق 
يحمل الترس في تفيس من  س  ا يل ما تا   د أل ل برنه يجد م  صديقهفلت الدرار أف ألةلم  دتفيسفم م لم 

 الضةرا  يضةحي عةدوا  لةهأي  حار  تن  اس  اا فإذا لام   اس  داتفيس مان  اس  اا ف اار  اس  ا فاي =  الحرب
 .الف ير تن  س  ا الموسر الدسي   هي ةدهحة أم ال يتتنن 6ه ا هو الير فالتبث. فآ ة و

 
كل مشير يبدي مشواة ل ةن اب  8 . دةال ت تشر من يرصدة واكتم مشوات  عمن يح  7"  -(:19-7اآليات )

لة ك  10 .الحذا لنف   من المشير واستخبر موال عن حا ته فاوةه يشةير بمةا ينفعةه  9  .مشير إوما يشير لنف ه
ال ت تشةر المنةافو فةي  12 .سبيل  ح ن ثم يةف تجاا  ينار ماذا يحل ب   11  .يلقي القرعة علل  واقول ل 

لمرمة في طرتها وال الجقةا  فةي الحةرب وال التةا ر فةي التجةااة وال المبتةاع فةي التقوم وال الاالم في العدل وال ا
وال األ يةر  14 .وال الجافي في الرطة وال ال  ك  في شي  من الشةغل 13 .البل  وال الحاسد في شكر المعروف

ل ةن ا لةف  51 .الم اكن في إوجاز الشغل وال القرال فةي ك ةرة العمةل ال تلتفةم إلةى اةهال  لشةي  مةن المشةواة
واعقةد المشةةواة مةة   17 .ووف ةةه كنف ةة  ولذا سةقرم يتو ةة  لةة  16 .الر ةل التقةةي ممةن علمتةةه يحفةةا الوصةايا

ال  وف  الر ل طد تخبر بالحو اك ةر مةن سةقعة اققةا  يرطبةو  مةن  18 .القل  فاوه لل  ل  مشير او ر منه
 ".الم تةلم وفي كل اذو تضرع إلى العلي ليهدي  بالحو في الرراو 19 .موط  عال

هاا   تاان الميااورلا فنااهس كاال  ةدااام  مكاان أم ةدتيااير ا ف ااورت ه ااا لائمااة نماان ال  حداان أم ةدتياايرهم. ف  ااوم 
ففاي ال لاس . ليهةدي  بةالحو  19و تتضةرع إلةى العلةي  فاألهم  ستيار م ناأم 17 ستير لنب  فلو أمين م   و

فلااااو رفح ال دااااح  . ال دااااح=  ا ستيااااارلالاسيااااس  ااااار هاااا ا تماااال الاااارفح ال ااااس  الداااااكن في اااااا الاااا ي   طااااي 
 .  7:1ري2و
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= يشةير لنف ةه  ال رتيافر مع من  كرهوةا  فها   م طمهاةا فه ااك مان  ياير تنها  لاهس لمدانحت  يال 7ففي و
لماااا يهاااا مدااانحتا هاااو. فإساااتتبر أفالة تااان حاجاااة مااان ردتياااير  لت ااارج أيااان مدااانحتا فلمااااذا أشاااار تنهااا  يلااا   

يةف تجاا  يناةر مةاذا أفالة ثم    ي لقي القرعة علل يئ ير س أم  اربا يه = الميورل. فه اك من  يير تنه  ن
فمان أيان = وال ت تشةر المنةافو فةي التقةوم   11فنو ةاحت ل مل مينا  فلاو فيانت فنام  دابا ضارر و  يحل ب 

= روال التةا فداين ي التاوج فاي لنبا . = وال الجقةا لنتاةئ نميورل  الحة. فالمرأل م رفج كراهيتلا لراررلا. 
وال فلاا ا سااي زم نمهمااة مااا  يااتر ا ليااسفع ألاال. = وال المبتةةاع فةةي البلةة فلااو سهياالس لتااررااا ف ياالس ضااس م افدااا. 

"فاي ترفاام الاميال" فاي ررجماة أخار . أي ال ردتيار حاساس فاي كهاف رارت جميال = الحاسد فةي شةكر المعةروف
= وال ت تشةةر الجةةافيم اان خيااراة ألحااس. ماان أحداان  لهاا ا فلااو ال  فلاام فااي هاا ا ف نبااا ممنااور كراههااة لنامهااع فال يت

المدااكن مترجماة وموسامي  فاي = وال األ ير الم ةاكن فةي إوجةاز الشةغلفدهيير تنه  نأم ريوم غنهظ ال نب. 
ررجمااا  أخااار . فلاا ا   مااال يوماااة  ةاااااز تماال مااااا فهاااو ال يلااتم نال مااالا ياال نأجرراااا لي داارجا فاااال ردتياااير  

ها ا  كاوم لاا ضامير  االح فسهياير تنها  = ي الذي يحفا الوصاياإستشر الر ل التقنتدوال ال مل. فلين  
 يتألم ل  لو س طت.  وف ه كنف  كما لو كام  يير تنن ةفدا= 

 
مابعةة  .الو ةه يةدل علةى تغيةر القلة  21  .ال ةكس مبةدم كةل عمةل والمشةواة طبةل الفعةل  20"  -(:29-20اآليات )

من النةاس مةن  22 .مت لي على اذو في كل حين او الل ا ت دا من القل  الخير والشر والحلاة والموت وال
ومةنهم مةن يةدعي الحكمةة وككمةه مكةروو فم ةل اةذا 23  .او ذو داا  مهدب ل  يران ل نه ال ينفة  وف ةه شةي ا

ومةنهم مةن حكمتةه  25 .ألوه لم يهت الحاوة من عند الرب إذ لل  من الحكمة علةى شةي   24  .يحرس كل طوت
الر ةل الحكةلم يمتلة  27 .الر ل الحكلم يعلم شعقه وثماا عقله صالحة  26  .في الفم  لنف ه وثماا عقله صالحة
الحكلم يرد ثقة شعقه  29 .حلاة الر ل مياس معدودة مما مياس إسرا يل فك عدد لها  28  .بركة واغقره كل من يراو

 ".واسمه يحلا إلى األبد
والمشةواة طبةةل ةاوع مان ا رفاا  فالتياافر= ف بال أي تمال  حاسا ، ال ةكس مبةدم كةل عمةل  كماا أم 21-20فاي و
ا ماو . فكال ماا  فيار 3هك ا الندام   وت ال ناب و اع.  الفعل ا شارا  ماا حهاال فإماّ ا خيار فإماّ   يهتارج مان ال ناب  ماّ

 .  ذاة المطناو  أم  تتاار ا ةدااام 30:14ماا 2و. الو ةه يةةدل علةى تغيةةر القلة يهاا ال ناب   لار تناان الوجاا= 
 كالما ن  ا ة.

َم فلا ا ياُستي ت همااة فاي منياو     22ففي و ل فَتناَّ ةاس  ةداةاة   نم ارخر ن فال   مال هاو نماا   ولاا "أماا مان َتماِ
ير س أم  دير م نماة فهو ال   رج شيئاةا ه ا  كتيفا ال اا  = َيدَّعي الحكمة . فه اك من 19:5الدموا " ومت 

= م ل اذا ي حرس كةل طةوت ذ   ن أةا الم نم.  فه ا   ل في كبر ائا ال يت نم.  ككمه مكرووف  فروا من حولا=  
في ررجمة أخار  " ذ لاهس مان الحكماة فاي شائ" فمان لاا = لم يهت الحاوة من عند الربأي لن يت نم أيساة. ألةا 

الحكمة ف طنب أم يت نم   طها الر  ف ز س ا فلين ه ا المتيبر لن  أخ  شيئاة. فه اك من لا حكمة فلي اا أن اهاا 
م. لي اا فاي ردارفارا حكاهم فألوالاا فاي حكماة= ل فدا. فه ا مي . ثمةاا عقلةه فةي الفةمكنتا أةاا   نام فلي اا ال ُ َ ناِّ
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فال ا  رمسحا. = واغقره كل من يراو  فه ا  مذ  م من البركة 19:5فاألفرل من كنيلما من تمل فَتنََّم ومت 
أي   ل  سما محفوراة كحكاهم ةاوام = د لهامياس إسرا يل فك عدفلو كاةت أ اما لنينة أي  حها لمسل لديرلا لين 
 أ ا   سرائيلا فهك ا كام  يوع ين سيراخ ةفدا.

 
فاوةه لةل  كةل  31 .يا بني  رب وف ة  فةي حلاتة  واواةر مةاذا يضةراا وامنعهةا عنةه  30"  -(:34-30اآليات )

فةا   33 .ةال تشةرو إلةى كةل لةذة وال تن ة  علةى األطعمة 32 .شي  ينف  كل محد وال كل وفة  ترطةى بكةل ممةر
 ".ك يرو  ال وا من الشرو مما القنوع فيزداد حلاة 34 .ك رة األكل تهلض األكل والشرو يبلغ إلى المغص

تنن ا ةدام أم يرالب ةفدا ف  رج نالربط اليمهة التي ر اسب م سرا من الط ا ا فال  كن شرها ف أكل أكير  
ال  اري فرار شلورا يسفم ر  ل. يل ه اك من ماروا  ذاة تنن ا ةدام أم . وتمغص برنه   تهلضم لا فيتمهأها و

. من الير 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن وال كثو  

 
ال  الرة  آت مةن عنةد العلةي وطةد  2 .معي الربي  كرامته أل ل فوا دو فا  الةرب خلقةه 1" -(:15-1اآليات )

الةةرب خلةةو األدواةةة مةةن  4 .علةةم الربيةة  يعلةةي امسةةه  لعجةة  بةةه عنةةد العامةةا  3 .مفرمةةم عللةةه  ةةوا ز الملةةوة
م  العلةي الهةم النةاس  6 .ملةل  بعةود تحةول المةا  عةذبا حتةى تعةرف طوتةه 5 .األا  والر ل الفرن ال يكراهةا

 8 .بتل  يشفي وازال األو اع ومنها ي ن  العراا ممز ة وصنعته ال وهاية لها  7  .العلم ل ي يمجد في عجا قه
 10 .يا بني إذا مرطم فك تتهاو  بل صل إلةى الةرب فهةو يشةفل  9 . لحل ال كس من الرب على و ه األا 

طةةرب اا حةةة مرطةةلة وتةةذكاا ال ةةميذ ومست ةةمن  11 .اطلةة  عةةن ذووبةة  وطةةوس معمالةة  ووةةو طلقةة  مةةن كةةل خري ةةة
م   13 .  فاوة  تحتةا  إللةهثةم ا عةل موطةعا للربية  فةا  الةرب خلقةه وال يفااطة  12  .التقدمة ك و  ل م بكةا ن

ألوهةةم يتضةةرعو  إلةةى الةةرب م  يةةنجر عنةةايتهم بالراحةةة والشةةفا   14 .لألطقةةا  وطتةةا  لةةه الةةنجر علةةى ميةةديهم
 ".من خر  مماس صاوعه فللق  في يدي الربي   15 .الستر اع العا لة

  فلااا ل  2مرضااان و تااان األماااراإ فاألةباااار. ف يااارح الحكاااهم ه اااا أم م أتطااان األةباااار حكماااة ياااساففم يلاااا ال
 . فالطبيااب كنمااا 1  فبالتااالي فن ياارملم ماان أجاال خااسمارلم و2فااالمنوك  كااافئوم األةبااار تناان تمنلاام فبااراتتلم و

فلاهس مان التطاأ فاي شائ أم ةا هب لذةباارا فاالر  هاو خاال  الطبياب فم طهاا ال  ال . علما  ي علةي امسةه زتات  
 . فالدااايس المداااهح أشاااار لذةباااار "ال  حتااااج 4كرهلاااا وفالحكماااة فهاااو خاااال  األتف اااةا لااا ل  فمااان لاااا حكماااة ال  

وها ا  تا ناة   تان حاتثاة  ل اار موسان ل اوت فاي الماار فداار 5 شاارل فاي واأل حار  لن ةبيب يال المرضان". فا
"خا يتا" في ررجمة أخر . فاد لم  يفن المار =  حتى ت عرف طوته .   25:    15ال وت كام شارل أ  خيب خر

وم  يافي المرضاي نيائ منماو  هاو الطبياب فالاسفارا فاليال مان ت اس .  هاو ال اوت.  اميل كا  شئ منمو يسفم  
لين م  دتتس  شيئاة منموساة ألة ا نير فلد ا أرفاحاةا ف حتااج ليائ ةارا . فليان لولاا حتان ر ارج لاول الار  فلاي 

لوراا أةاا  حاوم  شارل ألم ال اوت رماز لندانيب الا ي ظلار  يهاا لاول المتناص. ف اار  ها   خا اهة الدانيب ف 
  مر حهار ا ل  فبة.

 -فل ر  ارم التدندل ال    ر ا الحكهم أما  المر ض ف  دحا أم يتب ا : 
 .تنن المر ض أم يبسأ نالدالل     =  9و صل إلى الرب فهو يشفل   1
ض لالاا الدايس الار  لمار  تنها نالتوبة فييير من األمراإ سببلا التطهة. فها ا ماا =   10و  اطل  عن ذووب   2

 يااافي المفناااوج لاااام لاااا  فليااان . 14:5وياااو ييااات حداااسا ن اااس أم شااافا  "ال رتطااائ أ رااااة لااائال  كاااوم لااا  أشااار"
 .  2:9"م فورل ل  خطا اك" ومت 

ال ر ال فان ةفدا  أةاا أفلان يلا ا =   ك وة  ل ةم بكةا ن تاِط لنار  مان تطا ااك  =     11وطرب اا حة مرطةلة    3
ر فاان ةفدااا ف ااط فاألةاااةن  ُ ا فال رياان  أةاااةن  المااام ياال  ةااس ةفداا  . فااي ررجمااة أخاار  "نحدااب مااا فااي = فيااِّ

 .يس  " 
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. للا ا ال مال طةد خلقةه أل  الةرب فها ا لاهس خطاأ  ذاة م أفالة ثام الطبياب ثاةهااة     =12و  ومخيرا  إذا  للربية   4
فلاهس الطبياب ا ألم الطبياب هاو فان ياس م  فما أجمل أم ر تبر ةفد  فأةت فان ياس الطبياب أةا  فان ياس م

 سما م   كهفما  يار . دتت
  ه   تن ما ةدمها ارم سر مدحة المرضن. فاألةبار ه ا هم اليل ة الا ين  دانوم 15-13ففي ار ا  و  5

ال ايهااة = الةنجر  14هام ماان  دانوم تان الماار ض و= لألطقةةا لم فارل التطا اا فبالتااالي شافار المار ض.  م 
كال  انوا  سار مداحة المرضان هاي ةنباة  . فةالحاظ أم 15فاليفار. فمن أخطأ فمارإ فنيا هب للا الر و

 لم فرل التطا ا فةنبة لنيفار فهك ا. 
 

يةةا بنةةي اذاف الةةدموع علةةى الميةةم واشةةرع فةةي النلاحةةة علةةى مةةا يليةةو بةةذي م ةةيقة  16" -(:24-16اآليةةات )
مطةةم المناحةةة  18 .لةةلكن بكةةاوة مةةرا وتةةوا  فةةي النحيةة  17 .شةةديدة وكفةةن   ةةدو كمةةا يحةةو وال تتهةةاو  بدفنةةه

فا  الحز  يجل  المةوت وممةة القلة  تحنةي  19 .نزلته يوما مو يومين دفعا للغيقة ثم تعز عن الحز  بح   م
ال ت ةةلم طلقةة  إلةةى الحةةز  بةةل  21 .فةةي االوفةةراد الحةةز  يتشةةدد وحلةةاة القةةا   اةةي علةةى ح ةة  طلقةةه 20 .القةةوة

اذكر م  ما طضي  23 .  ال تن  فاوه ال ا وع من اناة ول م تنفعه ول ن  تضر وف22  .اصرفه ذاكرا األواخر
إذا اسةةتراح الميةةم فاسةةترح مةةن تةةذكرو وتعةةز عنةةه عنةةد خةةرو   24 .لةةي ممةة  ولةة  اليةةوس. عللةةه يقضةةى عللةة  

 ".اوحه
ال  مكاان أم ةطنااب ماان ألااار  المياات أم ال يبكااوا تناان ميااتلما فلاا ا ضااس ال واةااف البياار ةا فالمدااهح نكااي تناان 

 . فليان نكان حزةااة تنان ماا أ اا  البيار مان ماو  فتنان حاام   نم أةا سهمهما ن س تلائ  كام  فهو  ل ازرالبر  
أحبااار ل ااازر فأختهااا فبكااائلم . لياان حاازم أفالت م  كااوم يهااا رجااار فلااهس  ااأ ا رجااار نأة ااا ساا تاللي لر باااة فااي 

  تنان ألاار  16 . ففاي و13:4راس1الدمارا ل ل    وم يولس الرسوم "ال رحزةوا كالباالين الا ين ال رجاار للام و
 نا  كماا رر اسا ليان لاهس يهاأ  فلا ا = للكن بكاوة مرا  أم يسف وا ميتلم نكل  كرا  فتموعا ه ا لهس خطاأ.   الميت 

  أي الم احااة. "نكااارة مااع الباااكين" 16و ولشةةرع فةةي النلاحةةةال ينياا  نااأفالت م الماا م ين نااأم ميااتلم فااي الداامار. 
يومااةا ليان  ياوع يان سايراخ يار  أم ها ا  فها   كاةات ردال ليمااةين= مطم المناحة بح   منزلتةه .  15:12ورف

حتان ال ياتينم ال اا  ف  ولاوم أهمناوا فاي حا  مياتلم. = يوما  مو يومين دفعا  للغيقةةمبال اة يهاا فه ا ح ا يه اوم 
فهاا ا تاياابا فربمااا ياارفح ال بااول أم الحكااهم يااتينم تاان الت ز ااة فااي اليااو  اليالااث الاا ي  ااار  ثةةم تعةةز عةةن الحةةز  

  ه اا الياال  تان الحازم الا ي  دااحبا  اأ  ف يااع تنهاا الياهطام. 19و حز  يجل  الموتالتالمة لنمهامة.  
ال اس  الم ازي   او   الارفحةااس أم . ليان أ رااة س تنان ز ااتل المواجاع ذ   مال  يناه= في اإلوفراد الحةز  يتشةدد

ن يرفاع لنباا   ما=  حلاة القا   اي على ح   طلقهن منا في ر ز ة الحزاةنا لين كل فاحس نحدب  ختهاار = 
فال  طناب م ساتزتات أحزاةاا فها ا  كاوم فر داة سالنة  ةالبا الت ز ة   ز اا الارفح ال اس  فمان   ارر أم   نا  لنباا

فن رفااع لنوب ااا فااي هاا   األفلااا  الداا بة فةطنااب ما فالاار    طااي الت ز ااةا فال ةتااااف  مااع همااس  . لنيااهطام
الم دااوت الحاازم اليااسيس الاا ي  داااحبا =  ت ةةلم طلقةة  إلةةى الحةةز  وال  يناهس نالتيااكه  فااي محبااة م فمراحمااا= 
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كالمااة شاسيساة تنان م  ال ر الفاما فأ رااة أذكار أةا  ساتسام مان فأةا  سات ايل الم ت ناين. =  ومذكر اآلخةرةالهاأ .  
  ذا كاام الميات  حهاا فاي= إذا إسةتراح الميةم  فأةا  ذاهاب لاا فهاو لان  اأري ثاةهاة. 22و  تضةر وف ة فإة  يلا ا  

أي  ررااح مان جلتاا فلاو ارم = ف سترح مةن تةذكروروبة مع م فنماذا الحزم اليسيس تنها فلو ذهب  لن الدمار 
 في الراحة.

 
كلةةث  26 .ال اتةة  يكت ةة  الحكمةةة فةةي موا  الفةةرا  والقليةةل االشةةتغال يح ةةل عليهةةا 25" -(:39-25اآليةةات )

 وا الققر واتردد في معمالها وحدي ه في موالد يح ل على الحكمة الذي يم   المحراد وافتخر بالمنخ  وا
كةذل  كةل صةاو  ومهنةدس ممةن يقضةي  28 .طلقةه فةي خرةوط المحةراد وسةهرو فةي ت ةمين العجةال  27  .ال يرا 

الليل كالنهاا والحافرو  وقوش الخواتم الجاادو  في تنوا  األشكال الةذين طلةوبهم فةي تم يةل ال ةواة ب صةلها 
وكةةذل  الحةةداد الجةةال  عنةةد ال ةةندا  المكةة  علةةى صةةو  حديةةدة طةةخمة  29 .وسةةهرام فةةي اسةةت مال صةةنعتهم

 .صوت المررطة يتتاب  على مذوله وعيناو إلى م ال الم نوع 30  .ي ل  وا  الناا لحمه واو يكافر حر ال ير
واكةذا الخةزاف الجةال  علةى عملةه المةدير   32  .طلقه في إتمةاس الم ةنوعات وسةهرو فةي تزاينهةا إلةى التمةاس  31

بذااعه يعرة الرةين وممةاس طدملةه يحنةي  33 .به بر لله فاوه ال يزال مهتما بعمله واح ي  مل  م نوعاتهدوال
اةهال  كلهةم يتوكلةو  علةى ميةديهم وكةل مةنهم  35 .طلقه في إتقةا  الةداا  وسةهرو فةي تنالةث األتةو  34  .طوته

وال  38 .و  وال يةدخلو  الجماعةةال ية وو  المةد  وال يتمشة  37  .بدووهم ال تعمةر مدينةة  36  .حكلم في صناعته
 39 .يجل و  على منبر القاطي وال يفقهو  فنو  الدعاوي وال يشرحو  الحكةم والقضةا  وال يضةربو  األم ةال

ل نهم ي لحو  األشلا  الداراة ودعاوام أل ل عمل صناعتهم خكفا لمن ي لم وف ةه إلةي الت مةل فةي شةراعة 
 ".العلي

تراسة الير  ة رحتاج لولت ةو ل لسراسة الير  ة فال رارل. فه   رحتاج لولت منتص ه   ار ا   م التبحر في 
ةو لا ال  اس  المل س  فالداةع فالزارعا فلل ه ا تيٌب فيلم؟ لط اة ال. فالبنس  حتاج للما كما  حتاج لنيتبة. 

ين كل فئا  الماتمع. في  ال ا  رحتاج لل الر كما رحتاج لنيارب فإاّل  تر  ه ا البنس. فالفيرل أم ه اك ريامل ي
كل الملن التي ذكرهاا   .يتدنب لحم الحسات ال ير  الفرم=  فه  ةار لمن شس = ي  ل ر  وا  الناا لحمه   29و

فنهس الحكهم ف ط هو اليارب الفيندوج المتبحر تار  الير  ة ال ي  . حكلم في صناعتهأ حايلا كل م لم 
ب مل ة تنها أم يتبع شر  ة م يهكوم لا ةديبا من   . فه ا ال يت ارإ مع أم كل  اح39يتأمل فيلا و

  السار  المتبحر في اليتا  الم س ا فه ا غير متاح ليل 25و بال ات الحكمة لين  ين سيراخ   دس ه ا 
.  ةدام. فلين كل  ةدام تنها ف ط  رباع الو ا ا يهدير حكهماة 



( اإلصحاح التاسع والثالثون)يشوع بن سيراخ سفر   
 

 
115 

 عودة للجدول اإلصحاح التاس  وال كثو  

 
يحفةةا محاديةةث الر ةةال  2 .فاوةةه يقحةةث عةةن حكمةةة  ملةة  المتقةةدمين واتفةةر  للنبةةو ات 1" -(:15-1اآليةةات )

يخةدس  4 .يقحث عن خفايا األطوال ال ةا رة واتقحةر فةي الغةاز االحةا ي 3 .المشهواان وادخل في مفاوين األم ال
 6 .اا  األمةم الغراقةة  لختبةر فةي النةاس الخيةر والشةريجةول فةي  5 .بين ميدي العاما  واةةف ممةاس الةر ل 

فةا   8 .وافةتر فةاو بال ةكة وا ةتغفر لخرايةاو 7 .يو ه طلقه إلى االبت اا مماس الرب صاوعه واتضرع إلى العلي
ي ةةتهدي  10 . لمرةةر بةة طوال حكمتةةه وفةةي ال ةةكة يعتةةرف للةةرب 9 .شةةا  الةةرب العاةةلم يمةةكو مةةن اوح الفهةةم

ك يةرو  يمةدحو   12 .يبين ت دية  إاشةادو وافتخةر بشةراعة عهةد الةرب 11 . مل في خفاياوبمشواته وعلمه وات
تحةةدد األمةةم بحكمتةةه  14 .ذكةةرو ال يةةزول واسةةمه يحلةةا إلةةى  يةةل األ لةةال 13 .حكمتةةه واةةي ال تمحةةى إلةةى األبةةد

 ".م  بقي خلف اسما اك ر من ملف وا  دخل إلى الراحة مفاد وف ه 15 .وتشيد الجماعة بحمدو
تمراراة ليالمااا تاان فظهفااة اليارااب التااي ذكرهااا فااي ا  ااحاح الداااي ا يااتينم تاا لم ه ااا فلااو يبحااث تاان حكمااة  ساا

رياا بارلا = يةةدخل فةةي مفةةاوين األم ةةاليسرساالا ف فداارها.  واتفةةر  للنبةةو ات.  ملةة  المتقةةدميناألنااار الدااان ين= 
رساااين  داااتتسملم ال  ماااار فالمناااوك فحكمتلاااا فهااا الر السا واألطةةةوال ال ةةةا رة يقحةةةث عةةةن خفايااةةةافإحتماالرلاااا. 

يو ةه طلقةه إلةى فهاو رجال مداني= .  لختبةر فةي النةاس الخيةر والشةر  فتازتات خبارارلم= 5ف رسنوةلم كدفرار و
فم  ان ا يتياار أم   او  نااكراة لُهداننا فلاو ال  مك اا أم  فلام تفم م وةاة   اإلبت اا ممةاس الةرب صةاوعه واتضةرع

ف   شا  الرب العالم يمألو مةن  . 5:15"يسفةي ال ر سرفم أم رف نوا شيئاة" ويومن م. هك ا لام الديس المدهح 
فهااو ياارت ناليااكر  = ففااي الدااالل   تاارج لناار . فهااو   ناام  وامرةةر هللا عللةةه بةة طوال حكمتةةه  8و اوح الفهةةم

خةل إلةى ول  دفال  فتتار ناأي مااس تاالمي. = يبين ت دي  إاشادو وافتخر بشةراعة عهةد الةربال ا  ما ر نما=  
 . مفاد وف هت س مورا  تنص= = الراحة

اسةةمعووي ميهةةا البنةةو   17 .موةةي اسةةتمر علةةى بلةةا  مف ةةااي ألوةةي امةةتألت كبةةدا تةةم 16" -(:41-16اآليةةات )
ومزاروا كالزوبو اوشروا عرف م 19 .وم لحوا عرف م كاللقا  18 .األصفلا  موبتوا كواد مغروس على وهر ال حرا 

وعامةةوا اسةةمه اعترفةةوا لةةه بالت ةةبلر بتةةراولم الشةةفاو  20 .الةةرب علةةى  ملةة  معمالةةه وسةةقحوا بتةةرولمكم بةةااكوا
معمال الرب كلها ح نة  دا و مل  موامرو تجرم في موطاتهةا وكلهةا ترلة    21  .وبال نااة وطولوا اكذا باالعتراف

ة ولةل  محةد فةي ممةرو كةل مرطةا 23 .بكلمته وقث الما  كربوة وطفةم حلةا  الملةاو بقةول فمةه  22  .في مووتها
يناةر مةن داةر إلةى داةر  25 .معمةال كةل ذي   ةد ممامةه وال شةي  يخفةى عةن عينلةه  24  .يمن  تماس خكصه

 27 .لل  لقا ل م  يقول ما اذا مو لم اذا ال  كل شي  خلو لفوا د تختص به  26  .ولل  شي  عجيقا ممامه
طرطةه  .كما حةول الملةاو إلةى يةق  29 .واوت اليق  كروفا  كذل  يواد األمم مضقه  28  .فاطم بركته كنهر

 .ال الحات خلقم لل الحين منذ البد  كذل  الشروا لألشراا  30  .م تةلمة للقدي ين كذل  اي معاثر لكثما 
ااس ما تحتا  إللةه حلةاة اإلو ةا  المةا  والنةاا والحديةد والملةر وسةميذ الحنرةة والع ةل واللةبن ودس العنة    31
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مةن األاواح ماواح خلقةم  33 .لألتةلةا  وكةذل  اةي تتحةول للخرةاة شةرواا  كل اذو خيةرات  32  .والزام واللقاس
 35 .وفةي وطةم االوقضةا  ت ة  طوتهةا وت ةكن مضة  صةاوعها  34  .لكوتقاس واةذو فةي مضةبها تشةدد سةلاطها

مولةاب ال ةقاع والعقةااب واألفةاعي وال ةلث تنةتقم مةن  36 .الناا والبرد والجوع والمةوت كةل اةذو خلقةم لكوتقةاس
 .اذو تفرح بوصيته وعلةى األا  ت ةتعد لوطةم الحا ةة وفةي مزمنتهةا ال تتعةدم كلمتةه  37  .قين ب اككهمالمناف

م   مل  معمال الرب صالحة فتهتي كل فا ةدة فةي  39 .فلذل  ترسخم منذ البد  وت ملم واسمم في كتابي  38
فةاال  سةقحوا بكةل  41 .ولل  لقا ل م  يقول م  اذا شر من اذا فا  كةل ممةر ي تح ةن فةي وطتةه40  .ساعتها

 ".طلوبكم ومفوااكم وبااكوا اسم الرب
ه   ردبحة لنر ا فالحكهم في حكمتا أترك حكمة ما التي ظلر  لنحكهم فدبحا. فهو ه اا يباين أفياار  تان م 

 =لينبتوا كواد مغةروس علةى وهةر ال ةحرا فهو يستو رالميا    كبدٍا تاس ذ  ار ممتنئاة من حكمة م فةور م 
ْرف  م  في فسط تالم كالدحرار. 1هم كورت لا رائحة المدهح الزكهة تنن ةلر الرفح ال س  ومز الار ح ساوار = عةَ

البتاورا فيلاا ر او  فرائحاة زكهاة فسايرل = كاللقةا لتين سيرريم = م لحوا عرف مةيبة أف ةت ة ومتتار الدحاح . 
 حنول. 

= معمال الرب كلها ح نة  دا  ماس م. ف طنب التدبهح  . لهكن شكنيم أما  ال ا  فأتماليم ر= إزاروا كالزوبو
  تن ش  البحر فةلر األرتم.  22ففي و .  تطئفاد ال = وكل موامرو محددة ب وطاتهاحتن ما ال ةفلما م لا. 

هو تائماة  د ن لتالال ا ةدام. كل = يمن  تماس خكصههو  د ع مرضارا فلهس أحس =  في ممرو كل مرطاة
كما حسا لدسف  = يواد األمم مضقه . 26ا فائسل فال ح  ألحس أم   ترإ ألم فلم ا محسفت وما خن ا ل

ل الما  إلى يق كما فتمورل فغيرهما.     14م َجمََّس المار فدار ةر  ا مملسا وأة ر رفدير ه ا فن خر = َحوَّ
كذل   حين مر المدر وم لبحر فكما  ة ن  اا ا هك ا  ا ل ةر   الدس  ين سلال لهمر ش با في البحر األحمر

  المار لس   ر  األشرارا فال ار أحرلت سسف  فتمورل يي ما هي خير ال  دت  ن  32. ففي و اي معاثر لألثما 
كنمة رفح فر ح هي كنمة فاحسل. فالم دوت ه ا الر ح التي  = من األاواح ماواح خلقم لإلوتقاسا ةدام ت ا.  

هو  دورها كأةلا أشتاال رحب =  تفرح بوصيتهه   هي رهن  شارل م= ردبح زفانع مسمرل. أتفا  ا ةت ا  
  مَ فَّ تَ ا خنه ة م فرهن  شاررا فتفرح نأم ر ف   راترا في ت ا  األشرار. فلما أترك  ين سيراخ حكمة م في كل 

. أم ةدبح م ه ا فةنب 
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 ولعودة للجد اإلصحاح األابعو  

 
 هةةد عاةلم خلةةو ل ةةل إو ةةا  وويةةر ثقيةةل وطة  علةةى بنةةي آدس مةةن يةةوس خةةرو هم مةةن  1" -(:11-1اآليةات )

فا  عندام اوزعا  األف اا واوع القل  وطلو االوتااا  2 .م واف ممهاتهم إلى يوس دفنهم في األا  مس الجمل 
مةةن الكبةة   4 .اب والرمةةادمةةن الجةةال  علةةى العةةرش فةةي المجةةد إلةةى المتضةة  علةةى التةةر  3 .واةةوس االوقضةةا 

ال منجووي والتا  إلى الملتف بال تا  الخشن وزد على ذل  الغض  والغيرة واالطرراب والجزع وخوف المةوت 
فهةو فةي ااحةة  6 .وفةي وطةم الراحةة علةى الفةراش وةوس الليةل الةذي يكةدا خةاطر اإلو ةا   5  .والحقد والخ ةومة

يرتعةد مةن اواةا طلقةه كةالمنهزس مةن و ةه الحةرب  7 .س المراققةةطليلة كك شي  وبعد ذل  في األحكس كما في يةو 
اذا حال كل ذي   د من اإلو ا  إلى البهلمة وللخراة من ذل   8 .وعند وجاته يه  واتعج  من زوال خوفه

كل ذل  خلو لكثما   10 .الموت والدس والخ ومة وال لث والنوا   والجوع وال حو وال وط  9  .سقعة مطعاف
 ".كل ما او من األا  ف لى األا  يعود وكل ما او من الملاو ف لى القحر ين ني 11 .الروفا وأل لهم متى 

  فلياان تني ااا أم 11  فةلايتلااا ة ااوت لنتاارا  و1متاتااب كيياارل و=  هةةد عاةةلمهاا   تاان شاا ار حهار ااا كبياار فينلااا 
لين م فاي محبتاا"حوم ة ترج أم كل ه ا الي ار فالمتاتب هن ندبب التطهة "أةا  ختطفت لي لرهة المو  "ف 

ال  وبة لي خال ااة". فنماا فداس  ةبه ت اا  اار  ها   ارال  لت  يت اا ف يمال ف كاوم ل اا التاالال. فليان الميااهس 
  فليان كاام ها ا تنان رجاارا فلا   20:8لن ا  أم البير في ألم. فكام ذلا  م ا  "أخرا ت التنه اة لنباةال" ورف

 الدورل لن ردتمر. 
 . 3. فهاا ا التاااوج لنمناااوك فالف ااارار ويةةةوس اإلوقضةةةا فالتاااوج ماان الماااو =  واوع القلةةة إوزعةةةا  األف ةةةاا ه اااك 

  هااو لنا  ماان أفيااار  تنان فراشااا فلنا  فااي أحالمااا. فلاو ي ااا  لناايالة 4أي المناوك و= الكبةة  ال ةةمنجووي والتةةا 
"كما = المراققة كما في يوسألم ن س ذل  أفيار مزتاة فأحال  مزتاة  الراحة ل ن ك وها ال ش  أخ  فيلا ن ض  

 ال لاار. أ  أةاا يار  ف رالاب فان أحالماا ميااهس رروباا كأةاا يراهاا فان ضاور أخار .في ضور ال لاار" فاي ررجماة 
واتعجة  مةن زوال  كاوم كمان ةااا = يهة كمن يلار  مان فجاا الحار . فت اسما  داته ظ=   وارتعد من اواا طلقه

  ألم م   طي ساالماة 8و سقعة مطعافئ أشس ال ي خافا في أحالما. ه ا حام كل  ةدام فخوج التاة  خوفه
  ن اض ةوائااب األثماة. فالادااس الماأخوذ ماان رارا  ساه وت لنتاارا . فالماار الاا ي يهاا يتبتاار 10ا  9ألفالت . ففاي و
  .11ف  وت لنمار و

 
ممةوال الاةالمين تجةف كال ةيل   13  .كل اشوة ومالمة تمحى واألماوة تققى إلةى األبةد  12"  -(:17-12اآليات )

 15 .يفرح الاالم عند ب ي يديه ل ةن المعتةدين يضةمحلو  فةي االوقضةا  14 .تدوي كالرعد الشديد عند المررو 
الخضةر الةذي علةى  16  .معقاب المنافقين ال ي تو  بفروع ك يرة وال األصول النج ة التي علةى ال ةخر ال ةل 

 ".إلى األبد النعمة كجنة بركات والرحمة ت تمر 17 .كل ما  وشي وهر يقل  طبل كل عش 
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نالرشاول فال نام ةيداب ن اض الماام فلي اا مكداب ي تلاي حاين ةماو  فنان ةأخا  م  اا =  كل اشوة ومالمةة تمحةى
مكافاأل األماةاة أيس اة. يال أم ماا  حدال تنهاا ا ةداام ناال نم ساهتتفي سار  اة =  مما األماوة تققى إلى األبدشيئاة.  

 (.13) يدوي صوت الرعد وانتهيفكما  يجف ال يلكما 
ل ةن المعتةةدين ليتن ان أماوام ال نااما غيار تاالِم أةلاا سااتتبتر فرراهع م لاا أيسيتااا=  يفةرح الاةالم عنةةد ب ةي يديةةه

لن  داتمرفا ف فرحاوا = ال ي تو  بفروع ك يرة وأفالت األشرار =  معقاب المنافقين(.  14)  يضمحلو  في اإلوقضا 
فنان  كاوم للام فارفع فال ثماار  صةخر صةل تنان  أي ها الر الم ااف ين كاأةلم زرتاوا=  األصول النج ةةأنائلم. فال  

  داس ناا ةباا  الحنفاار = الخضةر الةذي علةى كةل مةا  وشةي وهةر حنولا يل   هيوا لنيالة ف  تلاوا ف  تلاي ذكارهم.
ن كاس األتيااا   يقتلةة  طبةةل كةل عشةة الا ي  حتااج لمهااا  غز ارلا ف  اسما  اااف ال لار  كاوم هاا ا الحنفاار أفم ماا 

 هة أف األمطار ألم للا ج فر. أما األيرار فنلم ة مة فبركا  فرحمة ردتمر لذيس.التي  كفيلا المها  الدطح
الن ةةل وابتنةةا   19 .حلةةاة العامةةل القنةةوع تحلةةو ل ةةن الةةذي يجةد كنةةزا اةةو فةةوا كليهمةةا 18" -(:28-18اآليةات )

  القلة  ل ةن الخمةر والغنةا  ي ةرا  20  .مدينة يخلدا  االسم ل ن المرمة التي ال عية  فيهةا تح ة  فةوا كليهمةا
البها  والجمال  22 .المزماا والعود يريقا  اللحن ل ن الل ا  العذب فوا كليهما 21 .ح  الحكمة فوا كليهما

ال ديو وال اح  لهما لقا  وفاا ل ن المرمة م  ا لهةا  23 .تشتهيهما عين  ل ن خضر المزاعة فوا كليهما
الذا  والفضة ي بتا  القدس   25  .الرحمة فوا كليهما  االخوة والعو  ل اعة الضيو ل ن و رة  24  .فوا كليهما

لةل  فةي  27 .الغنةى والقةوة يعةزا  القلة  ل ةن مخافةة الةرب فةوا كليهمةا  26  .ل ن المشواة تفضل علةى كليهمةا
 ".مخافة الرب كجنة بركة وطد ملق م مجدا يفوا كل مجد28 .مخافة الرب افتقاا وال يحتا  صاحبها إلى و رة

ل ن الذي في ررجمة أخر  "حهال المكتفي ي ارا فال امل" فه   أت  ألم ما أرن ن اسها = وع تحلوحلاة العامل القن
فبربط ه   ار ة نالدان ة ةيتيف أم الي ز هو يركة م  ذا كام راضهاة تان ا ةداام. .  يجد كنزا  او فوا كليهما

ة. فالزفجة الداالحة ردا س زفجلاا فررباي ما  فرح ا ةدام أكير من ال دل فإيت ار مسي ة أم ريوم لا زفجة  الح
فال  ار فالتمار   طهاام سارفراة فلتهااة فإذا . الخمر والغنا   طي سرفراة أكير من   ح  الحكمةأفالتها حد اة. هك ا  

. المزمةاا والعةودلاا لحان أجمال مان  والل ةا  العةذبرولفا   وت الحزما أما الحكهم فحكمتا سبب سارفر تائام لاا. 
ا الم ااااظر  البهةةةا  والجمةةالر أجمااال ماان الم اااظر الاميناااة= فالمزرتااة التراارا فلااا   ال رياابع فال ر طااي حهاااال أمااّ

ماان تماال هاا   الرحمااة ال ف  . ضااه ةهااي تماال رحمااة  ةدااام فااي = و ةةرة الرحمةةةالامينااة فت طااي ساارفراة فلتهاااة. 
ئاسلا لي لماا  ذا فجاسا للماا فا الةذا  والفضةةفكل من   ه  سهطنب الم ايل.  تمناا أما ا خول   طنب م ايالة لما

التاي را ال م  مخافة الةربفلي رلسي فر وإ ما ضاع. فاألهم   المشواةاليو  لن يوجسا غساةا فلس  ره ا. أما  
مخافةة الةرب كجنةة بركةة وطةد ا ةداام المحاسفتل. يال  منةى وطةوة دتر ف حفظ ا ةدام ن ول ال ةلائهة أفرل مان 

 حما ة ل ةدام يل ماساة لا. فلي لهدت ف ط. م لق م مجدا  يفوا كل مجد
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الر ةةل الةةذي  30 .يةةا بنةةي ال تعةةش  ةةلش االسةةتعرا  فةةا  المةةوت خيةةر مةةن الت فةةف 29" -(:32-29اآليةةات )
الر ل األاا  المت دب يةتحفا مةن  31 .يترصد ما دة الغرا   لشه ال يعد  لشا ووف ه تتنج  ب طعمة مراقة

 ".تتقد الناايحلو االستعرا  في فم الوطر وفي  وفه  32  .ذل 
الر ل الذي  ا ست طار. =  اإلستعرا  فالموت خيٌر من ذل  الت ففه   فيلا رفض من الحكهم من التدوم= 

هي تتول ألم ال يتطفل  ةدام تنن مائسل أحس  ذا  شتلن األة مة التي تنيلا. هي تتول = يترصد ما دة الغرا 
فهو كمن  .  لشه ال يعد  لشا  لهدت حهال كر مة=  لربط البطن. ف  وم الحكهم لل ا ا ةدام أم ه   الحهال 

=  الر ل األاا فلو  أكل من مائسل شتص ال ير س ا فكأةا   تدب م ا. = وف ه تتنج  ب طعمة مراقة
=  يحلو اإلستعرا  في فم الوطرف  ه  في ر فف  يتحفا من ذل  "المي ف" في ررجمة أخر  ال  ف ل ذل = 

وفي  وفه تتقد  هدتسر تطفا ففي تاخنا كراههة شسيسل لمن  دت طي م ا    وم لمن  دت طي م ا كنما  حنول ل
هو س ام   الت ففضس . فإم لم   طا ما  طنبا ر لر رن  ال يرام في شكل شتائم فتتار تنها نالير. الناا 
.ال ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي واألابعو  

 
على  2 .ميها الموت ما اشد مرااة ذكرة على اإلو ا  المتقل  في ال كس  لما بين ممواله 1" -(:7-1اآليات )

ميهةا المةوت ح ةن طضةاوة  3 .الر ل الذي ال تتجاذبه الهموس الموفةو فةي كةل ممةر القةادا علةى التلةذذ بالرعةاس
ال تخةش طضةا  المةوت  5 .الهرس الذي يتجاذبه كةل اةم القةني الفاطةد ال ةبر  4  .لإلو ا  المعوز الضعلث القوة

ومةاذا تةةرفض ممةا اةو مرطةةاة العلةي عشةةر  6 .اذكةر موا لة  ومواخةةرة اةذا اةو طضةةا  الةرب علةى كةةل ذي   ةد
 ".اوه لل  في الجحلم ح اب على العمر7 .سنين كاوم مرطاته مس م ة مس ملفا

أةلاا الاحاهم . فارم  ارةا  ه   تن المو  ي  رل ال لاس ال اس م. فيااةوا   رفاوم أم ه ااك أيس اة ليان كااةوا   رفاوم 
[ راحااة لناا فس: فمااا تااات ه اااك 2[ راحااة لنادااس: فمااا تاات ه اااك ألاام لنادااس  1ة ارج أم ن ااس المااو  راحااة فةهاااح  

[ راحاة رفحهاة: فاالرفح ال رررااح ساو  نااةاب خال لاا ا فارم ن اس الماو  ماا 3ال  ةفدهة كاللم فال نا  فالتاوج  أ
اك  اتمااع األحبااار ف  رفااوم ن راالم   هيااوم فااي فاارح ففااي  ةت ااار يااو  تااات ه اااك خطهااة رفداانلا تاان م. ه اا

الماااس األيااسيا يااو  ةناابس األجدااات المماااسل. فمااا  ختباار  ال س دااوم كبااولس الرسااوم ج نلاام  يااتلوم المااو  "لااي 
 . فليان ل   ار للا   ار اا  فهاي نمفلاو  ال لاس 23:1 شتلار أم أةطن  فأكوم مع المدهح ذاك أفرل جساة" وفاي

أي الا ي   اه  فاي = ميها الموت ما مشد مرااة ذكرة على اإلو ا  المتقل  في ال كس  لما بةين موالدوس م.  ال ا
أين شوكت   ا . فلي ا   وم "  26:  15كو1وسال  فغ ي. فه ا  حهح حتن ارما فبولس الرسوم  دمها تسف 

تاا . فليان المداهح نفسائاا ةازع م لاا . فاليوكة ه ا هن حمة ال  ر  الممنورل سما ممي 55:    15كو1ومو  ..."  
حااس أا لط اا هااو ما لم . فحتاان ال يت نا  يس ااة ا لي المااو  الاداس   فدان ا تاان الحهاال األالدام ا فبا ل  مااا تاات ا

 يا ر يتفاهتلاا ف نتفات لندامار. فب اس أم كاام  را ال ا ةداام التان  فالتااار  ال   يل   السةها  دمح م ياب ض األ
نالداامار ن ااس أم يااسأ يتاا ف  ر ز ااا  الداامار أث ااار رااربااا. فهكاا ا الرجاال الاا ي يااال هاام فرحاااة ناااألرإ راااس   فاارح 

الت  األلو اار يهياتلي الماو ا لا ل   دامح م ألف  ممةا المعةوز الضةعلث . 2و والمتلذذ بالرعةاسالموف  في تمناا 
ال ماو . ثام   اوم الحكااهم    يااتلوم ال4ال  يهياتلوا الماو . فاللاار  فالملماو  ففالاس الدابر وفاألغ هاار ياب ض األ

اةةذا اةةو طضةةا  الةةرب علةةى كةةل ذي ماان  ااأروم ن ااسك. = ومواخةةرةأي الاا ين سااب وك  تخشةةى المةةوت مذكةةر موا لةة 
فال ي  تين المو  ال   رج الحمه ةا ففي لح ة المو  ت سما ر اتر الرفح الادس يار  المالئياة الا ين =    د

ل  أف لدااة  ال  ااي فل ااازر  فةحاان ةدااني لن اا رار ماار م األ  فة ااوم "فت ااس  ااأروم لهحمنااوا الاا فس  لاان الفاارتف  وَميااَ
مفارلااة ةفدااي ماان جدااسي  حرااري ت ااسي"  ااالل ال اارف . فلااي لح ااة ل ااار مااع الداامائيين فمااع أحبائ ااا الاا ين 

هاال راارفض مااا = ومةةاذا تةةرفض ممةةا اةةو مرطةةاة العلةةيسااب وةاا فأياان  كااوم الن ااار؟ فااي الفاارتف  مكااام الراحااة. 
سوار تيت تيار سا ين أف مئاة أف = عشر سنين.. مس م ة مس ملفا  د ال  حكم حكماة ظالماة يرضن م. فلط اة فا

ألف أكيرا هل ر ن أم ه ا يها س اتل لا . أياساة فال لا اة ماو ا فاةت  تااش لراناة األلاف سا ة فلي اا ماا  أخياراة. 
ات أ  الحدااس أ  ال ناام.. فل تدااارم فمااا هااو المفاارح فااي هاا   الحهااال؟ أهااو الماارإ الم تياار أ  الحاازم أ  ا ضااطل
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لماااذا ةتاااج المااو ؟ ألةااا  . فلياانالداامائن أم ة ااه  فااي هاا ا الفاارح ؟ ا جانااة هاان ةب ااااألجماالفلياان مااا هااو 
ل ا    ن ا ككل ما ه الين رر  تين.. ف المالوم ف تيبث نما ة رفا. فلين يولس الرسوم   وم ل ا أم ه اك ما لم 

نالرفحا فالرفح   نن ل ا. فما   ن ا ل ا سهكوم كايهاة جاساة ألم ة اوم  ئ    ذاة فن دني ل متن9:2كو1الرفح ال س  و
فل ااك حهاال أيس اة ياال ماو  ياال = إوه لةل  فةي الجحةلم ح ةاٌب علةى العمةرمع يولس "لي  شتلار أم أةطن .." 

  .17ا  16:  7+ 4:21ةلا ة حيث ال جوع فال تط  فال حر فال يرت فال ألم فال حزم.. ور 
 

بنةو الخرةاة يهلة   9 .بنو الخراة بنو ا   وكذل  الذين يترددو  إلى بيةوت المنةافقين  8"  -(:16-8اآليات )
واةل ل ةم ميهةا  11 .األب المنافو يتشكى منه بنةوو ألوهةم ب ةبقه يلحقهةم العةاا  10  .ميراثهم واكزس ذااتهم العاا

ولةةدتم للعنةةة ومتةةى مةةتم فاللعنةةة اةةي  فةة و م إذ ولةةدتم إومةةا 12 .الر ةةال المنةةافقو  النابةةذو  لشةةراعة اإللةةه العلةةي
 14 .كةةل مةةا اةةو مةةن األا  يةةذا  إلةةى األا  كةةذل  المنةةافقو  يةةذابو  مةةن اللعنةةة إلةةى الهةةكة 13 .و ةةيقكم

لةلكن ااتمامة  باالسةم فاوةه مدوس لة  مةن ملةف كنةز   15  .الناس ينوحو  على م  ادام ل ن اسم الخراة يمحى
 ".عدودات مما االسم ال الر فيدوس إلى األبدالحلاة ال الحة مياس م 16 .عالم من الذا 

فاي ررجماة أخاار  "مم وراوم" فيار ا ةدااام  دايب أهال ييتااا = بنةو الخرةةاة بنةو ا ةة ها   تان مداير األشاارار 
بنةةو ف نح لاام نداابب ذلاا  الراارر فال ااار. ياال ساايرا األي ااار ماان أنااائلم األشاارار حااب التطهااة ف  نموةلااا يهكوةااوا 

  11ال  كاوم للام يركاة ف راهع مياراثلم. ففاي و= بنةو الخرةاة يهلة  ميةراثهمو أي  اة و رجس كأنائلم. ا    
لاهس أم م خن لام لين  اواا فليان هام = ولةدتم للعنةة. وبةذوا شةراعة هللاةر  الدبب الحمه ي لنفداات أال فهاو أةلام  

أم األجداااات  نحااار تلم  ختاااارفا ا ةفداااام تااان ما فمااان  ةفدااال تااان م رنح اااا الن  اااة. ف  اااوم الحكاااهم أةاااا كماااا
إلةةى التااي كاااةوا فيلااا فااي األرإ مةةن اللعنةةة المااأخوذل ماان التاارا  ر ااوت لنتاارا ا فلاا الر راا هب أرفاحلاام لنلااالك= 

فلس ي وح ال ا  تنيلم لين سر  اة ما ي داهم ال ا  ليرفرهما فال كاس فال س داين يا كرهم ال اا  ألجهاام .  الهكة
ر   االحة فيا كر ال اا   سام  ناالتير ها ا أفرال مان ك اوز  هاتم ناأم رياوم ساير =  للكن إاتمام  باإلسةملا ل   

 ال هب التي لن رأخ ها م   فلن ر ف   سو  أ ا  لنينة م سفتل تنن األرإ.
 

احفاوا الت دي  في ال ةكس ميهةا البنةو  ممةا الحكمةة المكتومةة وال نةز المةدفو  ف يةة   17"  -(:28-17اآليات )
 20 .استحيوا مما مطول ل م19 .ه خير من اإلو ا  الذي يكتم حكمتهاإلو ا  الذي يكتم حماطت  18  .منفعة فيهما

اخجلةوا ممةاس األب  21 .فاوه لل  بح ن الخجل من كل شةي  وال كةل ممةر ممةا ي ةن  برشةد يعجة  كةل إو ةا 
ومماس القاطي واألميةر مةن الزلةة وممةاس المجمة  والشةع    22  .واألس من الزوى ومماس الر ل  والمقتدا من ال ذب

ومن مخالفةة حةو هللا وعهةدو  24 .ومماس الشرا  وال ديو من الالم ومماس بلد سكناة من ال رطة  23  .ثممن اإل 
ومةن ال ةكوت ممةاس الةذين ي ةلمو  عللة   25 .ومن ات ا  المرفو على الخبز ومةن الخلاوةة فةي األخةذ والعرةا 

ومةةن  27 .والعرةةا  ومةةن معةةرا  و هةة  عةةن و ةةيق  ومةةن سةةل  الن ةةي  26 .ومةةن الناةةر إلةةى المةةرمة القغةةي
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ومةن كةكس التعييةر ممةاس األصةدطا   28 .التفرس في امرمة ذات بعل ومن مةراودة  اااتهةا وعلةى سةراراا ال تةةف
 ".ومن االمتنا  بعد العرا  ومن وقل ال كس الم موع ولفشا  ما طيل في ال ر

ه   = لت دي  في ال كسإحفاوا ا  فلبل ذل   طنب ا  اايها . 28-21يورت ه ا ن ض التطا ا المتانة و
تتول لمن أتطا  م حكمة أم  دتتسملا لي ت  ال ا  ا تنن أم  كوم ه ا يتواضع ففتاتة ا حتن يت بل ال ا   

كالما يهحها اليل فن سال  . فخال ة لولا لنحكمار ...الريتم حكمت  فتنم ا فأي م ف ة لن ا  لو كتمت 
ال ا    ن أةا حي ما  كتم م نومة   ل هو فحس    . ن ض مت فن أم ريتم حك أي م ف ة ل حكمت  فتنم ا يل 

المتميزا ه ا ال   رج أم م أتطا  الم نومة له طيلا لن ا ا فإذا ف ل فده طها أكير "فالُمرِفي هو أ راة ُيرف " 
ة    فإتالم الحمالة يها متاتب لنامهع. فلبل أم يورت لائم18   م األحر  نا خفار هو الحمالة و25:11وأ 

    وم ال رتانوا 20فنهكن ليم حهار من ف ل ه   التطا ا. ففي و= إستحيوا مما مطول التطا ا المتانة   وم 
من كل شئا فا ةدام التاوم يال تاٍع فمن كل ردرج ال م  ن لا. فال رتدور أم كل ردرج ر مناا حتن لو 

نأة  رزةن  حزةوا تنه  فرف س يركتلم.     ذا تنم األ  فاأل  21أي نحكمة سه اب كل ال ا . ففي و برشدكام 
فالي   أما  الرئهس  ا نا  حت رك فال   وت يي  يه  فإحتر  من أم رتطئ أما  لاضي أف أمير فدهحكم  
تنه . فالتطأ أما  المامع فالي ب سهكوم مستال لتدنهم ا لن رال يهحكم تني اا  ذ ه اك شلوت. فالير   

ولخش من مخالفة  ه   الي ةا فهل ردر  ينسك ال ي ر ه  من خيرارا. فالدسي  ه الر يي وم يه  فلل رتوم  
كاةوا  أكنوم فهم متيئوم تنن الموائس. فكنمة خبز جار   = حو هللا وعهدو. ومن إت ا  المرفو على الخبز

مائسل في ررجما  أخر . فالم  ن فنتتال من أم رتوم من أكنت م ا خبزاةا كما ف ل يلوذا "أ راة رجل 
  ف كمل التح ير من التهاةة في األخ  فال طار  9:41ل ي فث ت نا آكل خبزي رفع تنيَّ تمبا" ومز سالمتي ا

من   . فمن المتال أم ةدكت فال ةرت تنن من  دنم تني ا حتن لو كام ه اك خدا  فب فس المفلو  24و
التفرس  وا. فك ل   فتني ا أم ةلر  من المرأل الب ي فإةالة ال  ر فيلا ست وت لند. إعرا  و ه  عن و يق 

ال رارح أحساة أما  ال ا . = وتجن  التعيير مماس األصدطا فبل ا  دنب الواحس ح  ارخر. = في امرمة ذات بعل
ال رفرح يل  هر  من كنما  ا مت ام  ذا أتطيت شيئاة ألحس أف لسمت لا خسمة.  =  ومن اإلمتنا  بعد العرا 

ردم ا فل ا  دبب ل  خاالة شسيساة  ذا ُتِرج ما تمنتا. ف دبب  فحاذر من  فيار األسرار فة ل اليال  ال ي 
. متاتب كييرل ل خر ن
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اوي واألابعو  

 
حين ذ يكو  خجلة  فةي محلةه وتنةال حاةوة ممةاس كةل إو ةا  ممةا اةذو فةك تخجةل فيهةا وال  1" -(:8-1اآليات )
ودعةةوم صةةاحق  مةة  3 .شةةراعة العلةةي والمي ةةاا والقضةةا  بحيةةث ال يبةةرا المنةةافو 2 .و ةةوو لتخرةةا فيهةةاتحةةاب ال

واالعتدال في البل   5 .وعدل الميزا  والمعلاا والمك   ك ر مس طل 4 .المتغربين واطت اس الميراد بين األصدطا 
والختم علةى المةرمة الشةرارة  6 . نقهبين المشتران والمقالغة في ت دي  البنين وطرب العبد الشرار حتى تدمي 

وحيث ت و  األيدي ال  يرة اطفل ومتى ط مم  قالعدد والوز  والعرا  واألخذ كةل شةي  لةلكن فةي   7  .مليو بها
وال تخجل في ت دية  الجااةل واألحمةو والهةرس المتحةاكم إلةى الشةقا  حين ةذ ت ةو  مت دبةا فةي الحةلقةة   8  .دفتر

 ".وممدوحا مماس كل حي
األمور التي  اب أم  ااهر يلا ا ةدام فال  تاالا ها   تكاس ماا مران فاي ا  احاح الدااي  الا ي ه   تن  

أماا ماا  اأري فاال رتاال م اا . حين ذ يكو  خجل  فةي محلةهرحسا تن األمور المتانة ال ي  ذا  مت  ت ت لا=  
فماان كااال  م  شةةراعة العلةةيفماان  تااال فااي الحاا   تطاائ. فااال رتااال ماان = وال تحةةابر الو ةةوو فتخرةة  فيهةةا

 ذا ترفت أم شتداة شر راة أف فث هاة أف أ ااة كااما فهاو = والقضا  بحيث ال يبرم المنافوال لس مع م. =  والمي اا
= ودعةوم صةاحق  مة  المتغةربينم نو  أما  ال رارا فال ر ل هو  دتح  ليرفر ا يل  شالس ناالح  الا ي يبارأ . 

ر" ففاي ال رباة  حتااج ا ةداام نااألكير لمان  يالس لح اا. فال رتاال جار  المت ربين في ررجمة أخر  "رفي  الداف
المدارفة فاال رتارك  والخةتم علةى المةرمة الشةرارةمن رأتيب الب ين فضر  ال بس الير ر لئال فاي رمارت   دائ  لها . 

ألشهار للا حر ة التدرجا  أف اليرثارل فإم  لا من الترفج. فإذا فجس  أيسي كييرل فال رتال من أم ر ن  تنن ا
رس اليمي ة التي ت سك. فال رتال من ال ي ي دن شيبتا ف ت ازع مع شابا  فاي أشاهار رافلاة ال رنيا  ندا اا يال  الهر

 تنه  ام ر بلا.
 

البنةم سةهاد خفةي ألبيهةا واةم ي ةلقه النةوس مخافةة مةن العنةوس إذا شةبم وال ةلف إذا   9"  -(:11-9اآليات )
 11 .في بيم مبيها وفي الزوا  من التعدي علةى ا لهةا مو العقةموفي عذاتها من التدو  والعلوا    10  .تزو م

واظ  على مراققةة البنةم القليلةة الحلةا  لة ك تجعلة  شةماتة ألعةدا   وحةدي ا فةي المدينةة ومذمةة لةدم الشةع  
 ".فتخزا  في المأل ال  ير

لتأتيااب كيياار فإهتمااا  كيياار. الب ااا   حااتان لمراقبااة كيياارلا فالب اات  ذا  ةحرفاات ردااير تاااراة ل ائنتلااا. لاا ل  رحتاااج 
فهاا   = مو ال ةةلف إذا تزو ةملاائال رتاأخر فاي الازفاجا  سةةهاد خفةيناار فتاس  ةاو = فالب اا   داببن لنا  كيياار لذ

ا لاو  مترجمة في ررجما  أخر  "من ال فور م لا  ذا رزفجت" ففي ه   الحالة ساه يسها زفجلاا  لان ييات أييلاا. أماّ
فهاي مازالات  التةدو ك زاة ال  فارا يهاا. فه ااك خاوج أم ردان  مدانياة شاائ اة= رباها أيوها حد اة  تتبرها زفجلا 

أي ر نا  فاي البيات فال ر ااتر   العلوا في بيم مبيهات رار فبالتالي ال يتزفجلا أحس  ذ  شتلر  سم تلا الديئة= 
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لااا. خااوج األ  لتتاازفج. فاأل  أ راااة  تاااج أم رت ااس  تناان زفجلااا فرلي ااا أف ريااوم تمهمااة يه يااسها زفجلااا أليي
فساالات  ه ااا راجااع لتوفااا ماان أم ر تلااي حهارااا ف تاارك  ي تااا تفم رجاال   وللاااا فال  طماائن  اّل ياازفاج  ي تااا فت ت اال 

 لحما ة رجل آخرا ف كوم للا أي ار يرتوةلا في كبرها.
 

وس فاوةه مةن ال لةاب يتولةد ال ة  13  .ال تتفرس في  مال محد وال تجل  بةين الن ةا   12"  -(:14-12اآليات )
 ".ا ل ي ي  خير من امرمة تح ن ثم تجل  الخزي والفضلحة 14 .ومن المرمة الخبث

الحكهم ه ا ير س أم يب س كل  ةدام تن م انع الير. فاالتفر  فاي جماام ال داار فالاناو  فساطلن ساييير شالورا 
لااهس كاال  ماارأل لط اااة = مةةن المةةرمة الخبةةثف تداابب فااي ساا وةا. فيمااا أم الدااو  يتولااس فااي اليهااا  وال تااة  هكاا ا 

خبييةا فلين اليلول ستتولس حتماة من م اشرل ال دار اليييرل فاليلول الرت ة هي التباث فهاي الداو . ثام   اوم  م 
فغير السينوماسي في كالما هو خيٌر من  مرأل ةاتمة في كالملا ثم راا   رجال يارا  ي  الرجل الااج= ال ي  

 .زي ثم تجل  الخ مة و رتينم ي = إمرمة تح نلنتطهة= 
 

عةين الشةم   16 .موي اذكر معمال الرب واخبر بما اميم م  فةي مطةوال الةرب معمالةه  15"  -(:26-15اآليات )
ملم ينرو الرب القدي ين بجمل  عجا قه التةي مثبتهةا  17 .المنيرة تق ر كل شي  وعمل الرب مملو  من مجدو

علم الرب كل علةم  19 .  وفرن ل ل داا اوه بحث الغمر والقل  18  .الرب القدير ل ي ي بم كل الخلو في مجدو
ال يفوته ف ر وال يخفى عللةه  20 .واطل  على عكمة الدار مخبرا بالماطي والم تقبل وكاشفا عن آثاا الخفايا

ولةم يةنقص وال يحتةا  إلةى  22 .وطد زان عاا م حكمته واو الدا م منذ الدار والى الدار ولم يزد شي ا21  .ككس
كةل اةذو تحلةا وتققةى إلةى األبةد ل ةل فا ةدة  24 .ل  معماله والذي يرم منها م ةل شةرااةما مشهى  م  23  .مشواة

بةل الواحةد يهاةد مزايةا اآلخةر  26 .كل شي  اثنا  واحد بازا  اآلخر ولم ي ن  شةي ا واط ةا  25  .و ملعها ترلعه
 ".فمن الذي يشق  من النار إلى مجدو

إوي مذكر معمال  دتمر ه   التدبحة في ا  حاح ال ات . ه   ار ا  رأمل فرمايس  سم م تنن خنه تا فر
نألوام الر  كاةت التنه ة "لام م لهكن ةور  = إ  في مطوال الرب معمالهسأذكر ليم ارم أتمام الر .  = الرب

 . من ت ائم تمل م  3-1:1 . فألوام م ريير لينمة م ال ي نا كام كل شئ ويو 3:1فيام ةور" ور 
مملوٌ  من  أي ر ير ال الم كنا فكل أحس. تمل الر  ه ا في خنه تا = نيرة التي تق ر كل ش الشم  الم

  ال س دين األم ار رأمنوا في تمل م فةط وا ن  مة خن تا فت مة  17  لر يها ماس  فت متا. ففي و= مجدو
في حكمتا   رج أتما    . م 6-1:19فه ا ما تمنا تافت ومز. ل ي ي بم كل الخلو في مجدوماس  فتاائبا 

ْلمٍ  . 23:2  فلو فاحص ال نو  فالينن ور 18البحر فال نب ف سرك كل تهار البير و لين = َعلرَم الرب كل عر
في ررجمة أخر  "ة ر  تنن  = ولطل  على عكمة الدارا ةدام  ذا َتِنَم شيئاة فلو   رج جزراة من جزر. 

  مخبرا  بالماطي والم تقبلت بل كنوحة مرسومة فاضحة= تالما  األزم ة" هو ير  الماضي فالحاضر فالمد
كل خنه تا فضع  = زاَّن عاا م حكمته ل ل  ر وم الي هدة تن م أةا الالزم ن أي فو  الزمن فال  حس  زمن. 
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  م= ولم ي َزد شي ا  و لن األيس  أي سرمسيا أزلي أيسي  وللى الداروم   األزم   او الدا م منذ الدارفيلا جمام. 
هو ثايت ال يت ير ل ل  ردمها الي هدة "غير المت ير غير  =  ولم ينقصال يز س تنها شئ فال ي  ص م ا شئ= 

كل ه ا  = ما مشهى  مل  معماله والذي ي رم منها م ل شرااة المدتحيل" أي ال ي ال يتحوم  لن شئ آخر.
ا لي لم كافيين  تالم ماس م. فكل ما ال ي ةرا  ما هو  اّل شرارل ندهطة ضئينة خارجة من ةار فةور ال ةفلملم

هو  =  و ملعها ترلعه. لتفيس ا ةدام ا ا ةدامأي ما ن ن = وسيققى إلى األبدخن ا م فلو لفائسل ا ةدام  
فالمر ض   نن كمام خن ة م في = كل ش  إثنا  واحد ب زا  اآلخر.. بل الواحد يهاد مزايا اآلخرضانط اليل. 

رف ا ميزل ففائسل أجزار كييرل في الادم ن سما رأي ا مدافا ة دلا في المرضي. فه ا مستال الدنهما   ف حن ت
لندنهم أم  يكر م تنن  حتاا فالمر ض لس  كتيف أةا ف س  حتا ندبب خطيتا ل ل  سمح م لا يل    

حتن ما هو ةالص  = ط ا  لم ي ن  شي ا  واالتاربةا يهدتفيس م لا. ف ر  الدنهم أال  المر ض فيتحاشي التطهة. 
فده لر سبباة لل ا ال  ص. ف در زكا ج نا   رج المدهحا فاألتمن المولوت هك ا كام تما  سبباة في خالال  

ول ل   حدن أم ةدمها     . ربما لام ال ا  تن ه ا ال  ص "تيب َخن ي" لي ا نحكمة سمح م نا9ةفدا ويو 
كنما ةتأمل في خنه تا ةيتيف  = لذي يشق  من النار إلى مجدوفمن ا. يركة خنمهة فاد ال  تن  شيئا نا تيب 

.ال اب من ماس 
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 عودة للجدول اإلصحاح ال الث واألابعو  

 
الشةم  عنةد خرو هةا تقشةر  2 .الجلد الراار فخر العةك  ومناةر ال ةما  مةرمم مجةدو 1" -(:37-1اآليات )

عنةد اا رتهةا تيةق  الققعةة فمةن يقةوس ممةاس حراةا الشةم  كنةافف فةي  3 .ة صةن  العلةيبمرآاا اةي آلةة عجيقة
 5 .تحرا الجقال ثكثة مطعاف وتقعث مبخرة واااة وتلمة  ب شةعة تجهةر العيةو    4  .األتو  لما ي ن  في الناا

ة وعكمةةة والقمةر بجملةة  محوالةه المهطتةةة اةو وقةةا األزمنة 6 .عاةلم الةرب صةةاوعها الةذي بةة مرو ت ةرع فةةي سةيراا
باسةمه سةمي الشةهر وفةي تغيةرو يةزداد زاةادة  8  .من القمةر عكمةة العيةد اةو ويةر يةنقص عنةد التمةاس  7  .الدار
اناة بها  ال ما  ومجد النجوس وعالم مت لو  10 .م  في العك  محلة ع كر تتألأل في  لد ال ما  9  .عجيقة

اواةر إلةى  12 .وال ي خةذاا فةي محااسةها فتةوا  عنةد كةكس القةدوس تقةوس أل ةرا  محكامةه  11  .والرب في األعالي
 .تنرةو ال ةما  منرقةة مجةد واةد العلةي تمةداوها 13 .طوس الغماس وبااة صةاوعها م  اووقهةا فةي مايةة الجمةال

بعامتةه  16 .وبةه اوفتحةم ال نةوز وطةاات الغيةوس كةذوات األ نحةة 15 .ب مرو عجل ال ل  واشو بروا طضا ه14
عنةةد صةةوت اعةةدو  18 .بلحااتةةه تتزلةةزل الجقةةال وب اادتةةه تهةة  الجنةةوب 17 .ردشةةدد الغيةةوس فاوقضةةم حجةةااة البةة

يذاي ال ل  كما يتراير ذوات األ نحة واوحدااو كنةزول   19  .تتمخض األا  عند عاصفة الشمال وزوبعة الرار
وا ةك  ال ةةل  كةالملر علةى األا   21 .تعج  العين من ح ةن بلاطةه وانةذال القلة  مةن مرةرو  20  .الجراد
ته  اار الشمال القاادة  لجمد الما  ي تقر الجليد على كل مجتم  الملةاو  22 . مد صاا ك طراف األوتاد  ولذا

ي رع الغماس  لشفي كل شةي   24 .ت كل الجقال وتحرا ال حرا  وتتلف الخضر كالناا 23  .والق  الملاو داعا
الةذين يركبةو  القحةر  26 .ه الجزا ةربككمةه طة من الغمةر واوبةم  لة  25  .والندم الناشة  مةن الحةر يعيةد البهجةة
 .اناة الم نوعات العجيقة الغراقة موواع الحيواوةات خك ةو الحيتةا  27 .يحدثو  بهوله و م  ب ذاونا فنتعج 

 .موا و  ر ال كس وال و تق ي ومايةة مةا يقةال اوةه اةو ال ةل 29 .به ينتهي إلى النجاح وبكلمته يقوس الجمل   28
 .مراوب الرب وعالم  ةدا وطداتةه عجيقةة  31  .و واو العالم فوا  مل  م نوعاتهماذا و ترل  من تمجيد  30
بةااكوا الةرب واافعةوو مةا طةداتم فاوةه اعاةم مةن كةل  33 .اافعوا الرب فةي تمجيةدو مةا اسةترعتم فةك يةزال اافة   32

واناة  36 .ما اومن اآو  لخبر ومن يكبرو ك 35  .بالغوا في افعه طدا طاطت م ال ت لوا ف و م لن تداكوو 34  .مدح
م  الةرب صةن  كةل شةي  واتةى األتةلةا   37 .خفايا ك يرة اعام من اذو فا  الذي اميناو من معماله اةو القليةل

 "  .الحكمة
ه ااك جناس فاي = الجلةد الرةاار  1 ستمراراة ل  احاح الدااي   داتمر الحكاهم فاي ردابحة م تنان خنه تاا. ففاي و

 . فهااو 15:1ين الدااحا  فمهااا  البحااار فاألةلااار. فه اااك جنااس فااي وراا   فهاا ا هااو اللااوار الاا ي  فداال ياا6:1وراا 
مترجمة "يلار ال الر" أي أم = فخر العك الدمار ال نها التي ردير فيلا اليواكب. فلولا ةاهر مترجمة " افي".  

  2ي وفي ه   التنه ة الاميناة ةاسرك فةار  مااس م. فا= مرمي المجداليواكب في الدمار للا م  ر يلي جميل. 
ريابس = تيةق  الققعةةمان هايار أي شاسل حارارل اليامس = عنةد اا رتهةا  3و  ففاي  .  اليمس  دس يسا ة شرف   
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  ةاار  ال مار يت ياار شاكناا لي اا  حااست مواتياس األزم ااة 6 . ففاي و1:19شااار  لهاا تافت فااي ومازأاألرإ. فها ا ماا 
  يسفةااا يااو  الرانااع تياار أي ت ااس  كتمااام    ال يااس هااو تيااس الفدااح الاا ي7فاااليلوت يتب ااوم الت ااو م ال مااري. ففااي و

فاليالر شالر لماريا فماع = ب سةمه سةم رى الشةهر  8ال مر ثم ن س رماما و يو  ال يس   يبسأ فان ال  داام. ففاي و
  تاان ال اااو  10ا9يسا ااة الياالر   ااوم اليلااوت أةااا ال ماار الاسيااسا فااال مر يولااس جسيااساة فبااا يبااسأفم الياالر. ففااي و

فهي كا وت في ة املاا وم ر  الا وت ضانط اليال  حكام كال التنه اة كراانط  ل او ا  =محلة ع كرف دميلا  
فاي ر فيا   ن . فاال يتاواة11و أف راوامٍ تقةوس إل ةرا  محكامةه بةك فتةوا  ربط ج وت . فهي رأرمر نأفامر ال اسف = 

تنرةةةو طااار   ياااتينم تااان لاااو  لااازح ف دااامها لاااو  ال ماااا  فلاااو   لااار ماااع الم12أفامااار م ساااو  البيااار. ففاااي و
 . فهاو 13يسا ال ني فرت  ه ا ال و  و= وادا العلي تمداوهايسائرل ماس. = منرقة مجدرحهط الدمار.  =  ال ما 

 . 14ال ي  د ط الينوجا فلبل المطر ةر  البرف  وم  دات منلا لهرار  مان أراتا لا ل  أساماها يارف  لراائا و
زرع ف يار  ال اا .. . فرطيار الداحب كماا لاو كاام للاا الدمار و  دس س وا األمطاار في بات الا  يفتر كنوزوم  

 (.19) حجااة البرد . فم ا رأري 15أج حة و
    دس ر ح 17و  وب اادته ته  الجنوب. تتزلزل الجقالت سما يراها م أف ينح لا أف ي  ر  ليلا = بلحااته

  ففي . الدمارم الين  من   يتينم تن ةزف 19  ل   ر ما ر منا الزفانع من تمار. ففي و18الا و . ففي و
  لس  ديل ثم ر تفض SNOW  يتينم تن  ورل ال ة رفلا في مدرا يب س أم ي زم الين  من الدمار و21و

فت سما يبرت الاو ت سما .  صاا ك طراف األوتاد = ICEترجة الحرارل ثاةهة فيتحوم ه ا المار  لن ثن  مسيب و
   23 . ففي و22و تلق  داعا  ح البحيرا  رتامس كما لو كاةت  امس المارا فحتن أسط ته  اار الشمال القاادة

ت كل الجقال وتحرا ال حرا  وتتلف الخضر  ةر   ورل أخر  لل   الينوجا فلي رسمر كل شئ أخرر= 
أي كل ما هو أخرر في الح وم أف حتن في الابام فالدحرار. ف أري ال ما  فال س  فاألمطار في  ي  = كالناا
 = ةأمن أي أتطن ةمأةي ة في ال نب. فالم  ن أم م  25و  بككمه ط من الغمر . 24و  لعيد البهجةالاو 

به ينتهي    28أتطن ةمأةي ة لن ا  فسط البحر  ذ  اسفا جزراةا أي ج ل في ال مر ما  طمئن ال ا . ففي و
ل شئ نحدب ي ت م ك= بكلمته يقوس الجمل   فةوجس. فبإختدار ةتحركا ةحها ف الر  ة اح نفرل = إلى النجاح

  ةنب الحكهم أم ةدبح م تنن أتمالا التي أترك اها فهي ال نيل  37-29 راترا فلو خال  فمسير اليل. ففي و
. فالتي لم ةسركلا. فملما لن ا فملما سبح ا لن ة طي م ح ا
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  واألابعو  

 
فةيهم موشةةا الةرب مجةةدا ك يةرا ومبةةدم  2 .لنمةدح الر ةةال النجقةا  آبا وةةا الةذين ولةةدوا مةنهم1" -(:72-1اآليةات )

وطةةةد كةةةاووا ذوي سةةةلرا  فةةةي ممةةةال هم ا ةةةال اسةةةم وبةةةاس مةةةهتمران بفرنةةةتهم وةةةاطقين 3 .عامتةةةه منةةةذ الةةةدار
وبح ةوا فةي الحةا  طد طمنوا ت ديبهم مطوال الحكمةة   5  .م مة الشع  بمشوااتهم وبفهم كت  ممتهم  4  .بالنبو ات

مول ة  كلهةم وةالوا مجةدا فةي  7 .ا ال منةى واطتةداا فةاعلي سةكمة فةي بيةوتهم  6  .الغنا  واوشدوا ط ا د ال تاب
ومنهم من ال ذكر لهم وطد ال ةوا  9 .فمنهم من خلفوا اسما يخبر بمدا حهم  8  .م لالهم وكاوم ميامهم مياس فخر

 .ممةا مول ة  فهةم ا ةال احمةة وبةرام ال ين ةى 10  .ام وبنوام بعدامك وهم لم يكوووا طي وولدوا ك وهم لم يولدوا  
إلةى  13 .ت بةم ذااةتهم وبنةوام أل لهةم  12  .الميراد ال الر يدوس م  ذااتهم ومعقابهم يققو  على المواعيةد  11

الشةعوب  15 .م  ةامهم دفنةم بال ةكس ومسةماوام تحلةا مةدم األ لةال  14  .األبد تدوس ذااةتهم وال يمحةى مجةدام
وةوح  17 .اخنوخ ماطى الرب فنقل وسينادي األ لال إلى التوبة 16 .ثو  بحكمتهم والجماعة تخبر بمدحتهميحد

 .فلةذل  مبقيةم بةلةة علةى األا  حةين كةا  الروفةا  18 .و د برا كامك وبه كاوم الم الحة في زما  الغضة 
عالمةا ألمةم ك يةرة ولةم يو ةد  إبةراهلم كةا  مبةا 20 .ومقلمم معه عهةود ل ةي ال يهلة  بالروفةا  كةل ذي   ةد19

 22 .و عل العهد في   دو وعند االمتحا  و د ممينا 21 .وايرو في المجد وطد حفا شراعة العلي فعاادو عهدا
واعلةي ذااتةه كنجةوس واةواثهم  23  .فلذل  حلف له م  األمم سيقااكو  في و له واوه يك ر و ةله كتةراب األا 

بركةة  25 .وكةذل   عةل فةي اسةحو أل ةل إبةراهلم مبلةه  24  . ةى األا من القحر إلى القحر ومن النهةر إلةى مط
ثةرو ببركاتةه وواثةه الميةراد ميةز حاوظةه وط ةمها علةى آ 26 . مل  الناس والعهد ثم اطراما علةى ااس يعقةوب

 ".ومطاس منه ا ل احمة طد وال حاوة مماس كل بشر 27 .األسقاط االثني عشر
 

ل  متا التي ظلر  في خنه تا في الطبه ة. فإذا كاةت الطبه ة ت همة في ا  حاح الداي  ةنب أم ةدبح م 
هك اا فيم فكم  كوم خال لا. فه ا   وم ل س رأي ا تبر التار ب أةاٌ  ت مارا فمن تمل ه الر؟ م الاسير نأم  

ال س دوم من  ةدبحا. فلط اة فا ةدام أرفع ن  نا فحكمتا من الطبه ة وم   ع ه ا فذاك. ف بسأ ي كر ارنار 
أفم أخ وخ فحتن سم ام رئهس اليل ة الم ا ر  ين سيراخ. فهو كام  ماسهم نم ط ا  م  ستح  ه الر ارنار  

أم ةماسهم تنن ت متلم ف حن ةماس م ال ي    لم. م أتطن لل الر ال  مار مواهب مت ستلا فيام م لم  
وألو ار في الحرف  . فكام م لم أةبهار  ل ب سا افكام م لم  ذو إسم  فمن هم من كام 3من لا سنطام و

سماة للم  يلس     رفوم المدت بل. فم لم حكمار فم لم موسه يين أةيسفا لدائس فلح وها فررل ال ا  يلا. فرركوا 
ن  متلما فرحها أسمارهم مس  األجهام. فال كس فل اك من ما   سملم م لم ألتماللم الرتيئة. فه ا شاهس أم  

   16أما ارخر ن فلم ريبرفا فإغترفا فسارفا فرار شلوا  أجداتهم. ففي وا دين راافبوا مع ة مة م األنار ال س 
األجهاما ر اتي  حهارا فرضن م تنها فإختطافا لندمار هم ت ة ليل = مخنوخ سينادي األ لال إلى التوبة
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َد برا  كامك     17و ففي. الامهع لنتوبة  أي يواسطتا  = م الم الحة في زما  الغض وبه كاوأي ناراة. = ووح و  ر
فلبر  سمح م أم روجس حهال مرل أخر  ف دتمر ا ةدام فال يلن  هالكاة ةلائهاةا يي ما هن  األشرارا فجار  كنمة  

  كام ال لس في جدس  يراههم  21و ففي. شتنة أف نمهة في ررجمة أخر  " ار فدينة" أي  الم الحة به كاوم
كذل    24سهأري المدهح من ةدنا ليبارك كل األمم. ففي و= األمم سيقااكو  في و له  22و ففي. نالتتام 

.  إلبراهلم مبلهمحبة م    أل لك ل  ج ل م  سح  يركة لذمم أي  أري من ةدنا المدهح =  عل في إسحو 
ت    و .  لدم أرإ المه ات تنن أفال= ميز حاوظه وط مها على األسقاط. يعقوبفإستمر  ه   البركة في 

أرن من ةدل    و  موسن ال  هم ال ي كام متنداة لي ب  سرائيل من تبوت ة  = ومطاس منه ا ل احمة 
.فموسن هو موضوع ا  حاح ال ات = ا ل احمةفرتوم= 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخام  واألابعو  

 
فاتاو مجةدا كمجةد القدي ةين و علةه  2 .ا عند هللا والناس مقااة الذكرموسى كا  محبوب 1" -(:31-1اآليات )

طدسةةه  4 .ومجةةدو ممةةاس الملةةوة موصةةاو بشةةعقه واااو مجةةدو 3 .عالمةةا مراوبةةا عنةةد األعةةدا  بككمةةه مزال اآليةةات
معرةةاو الوصةةايا  6 .اسةةمعه صةةوته وادخلةةه فةةي الغمةةاس 5 .ب يماوةةه ووداعتةةه واصةةرفاو مةةن بةةين  ملةة  القشةةر

معلى ارو  القدي  وايرو مخاو من سقي  7 .شراعة الحلاة والعلم للعلم يعقوب العهد ولسرا يل محكامه  موا هة
وورقه حلة مجةد الق ةه كمةال الفخةر  9  . عل له عهد الدار ومعراو كهنوت الشع  مسعدو في البها   8  .الوي 

وةات مةن ذاة  مة   ك ةل ك يةرة مةن ال راوال وال وب ال ابغ واألفةود و عةل حولةه الرما  10  .وميدو ب دوات العزة
ومعرةاو الحلةة المقدسةة مةن  12 .لير  صوتها عند خروو لل م  ال ليل في الهلكل ذكرا لبنةي شةعقه11  .حوله

و ةلجها مةن طرمةز  13  .ذا  وسمنجووي وما وا  صنعة و ةا  حةاذا صةداة القضةا  التةي فيهةا النةوا والحةو
الخةةاتم مرصةةعة فةةي الةةذا  صةةنعة وقةةاش الجةةوار  مشةةزوا صةةنعة عامةةل حةةاذا وعليهةةا حجةةااة كرامةةة كةةنقش

وكا  على العمامة إكليل من ذا  منقوش علله عنوا  القداسة  14 .منقوش عليها مسما  مسقاط إسرا يل ذكرا
كل اذو كاوم في مايةة الجمةال ولةم يكةن لهةا م يةل  15 .وكا  زانة كرامة صنعة براعة تعشقها العيو  لح نها

ذبا حةه تحةرا بالنةاا كةل يةوس  17 .ال من او من عشيرته بنوو ومعقابه في كةل عهةدلم يلق ها إ 16  .في الدار
ف ةاا ذلة  عهةدا مبةديا  لةه ولذااتةه مةا  19 .كرس موسى يديه وم ةحه بالةدان المقةدس  18  .مرتين بك اوقراع

رب اصةرفاو مةن بةين  ملة  األحلةا  للقة 20 .دامم ال ما  للخدس للرب وامااس ال هنوت واقااة شعقه باسةمه
مطامةةه علةةى وصةةاياو ومعرةةاو سةةلراوا علةةى  21 .التقدمةةة للةةرب القخةةوا والرا حةةة الريقةةة ذكةةرا وت فيةةرا عةةن شةةعقه
ا تمةة  عللةةه الغربةةا  وح ةةدوو فةةي البراةةة  22 .عهةةود األحكةةاس لةةلعلم يعقةةوب الشةةهادات وانيةةر إسةةرا يل بشةةراعته

م ةرم  24 .يةر  ف بةادام بحةدة مضةقه  واةر الةرب فلةم  23  .ا ال داتا  وابيراس و ماعة طةواح بالحةدة والغضة 
وهلةا  26 .وزاد اةرو  مجةدا ومعرةاو ميراثةا  عةل لهةم بةواكير ثمةاا األا  25 .بهم عجا   ومفناام بنةاا لهيقةه

إال اوةه لةم يةرد فةي 27 .لهم طبل ميرام شقعهم من الخبز فهم ي كلو  من ذبا ر الرب التي معرااا لةه ولذااتةه
وفنحةاس ابةن العةازاا اةو ال الةث فةي   28  .ا بينهم ألوه او و يقه وميراثهاا  الشع  ولم يكن له و ي   لم

 30 .وألوه طاس عند ااتداد الشع  ب كح وشاط وف ه وكفر عن إسرا يل  29  .المجد لجل ميرته في مخافة الرب
لذل  معرةاو الةرب عهةد سةكمه ل ةي يكةو  ممةاس شةعقه فةي األطةداس وتققةى لةه ولن ةله عامةة ال هنةوت مةدم 

وعااةةد داود بةةن ي ةةى مةةن سةةقي يهةةوذا علةةى ميةةراد الملةة  مةةن ابةةن إلةةى ابةةن فةةي ذااتةةه كةةالميراد  31 .واالةةدا
لهةةرو  وو ةةله لةةلعركم الحكمةةة فةةي طلةةوبكم ل ةةي تحكمةةوا بالعةةدل فةةي شةةعقه فةةك تةةزول خيةةراتهم ومجةةدام مةةدم 

 ".م لالهم
 ماايالم تماال المدااهح هاا   تاان موساان متنااص الياا ب فهاارفم نكل ورااا الاا ي  كفاار تاان الياا ب فكالهمااا م اااة 

 المتنص رئهس كل ت ا ال ي كفر تن خطا اةا ال يس  ذنائح حيواةهة يل ي يهحة ةفدا.
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بككمه مزال  أي المالئية. = مجد كمجد القدي ين . 1فمازام موسن نال دبة لنيلوت أت م رجل في رار تلم و
له ني من شأم اليل و  ف حفر في  =معلى ارو  كام نكنمة م ا رأري الرربة فبكنمة رتولف الرربة. = اآليات

أي تلس اليل و . فج ل لا مالنس وراجع سفر الترفج . =  عل له عهد الدار ذهن ال ا  أهمهة اليفارل نالس . 
التي فيها النوا    12لي كرفا أهمهة ا ستماع لير  ة م. ففي و = ذكرا  لبني شعقه.. لل م  ال ليل

   13م كام هرفم فر سار اليل ة من ن س    رفوم يلما  راتل م. ففي والم دوت األفر م فالتمهم الن ا=والحو
   14. ففي و رمزا لذسباا 12تنيلا األحاار الاا  ف تينم ه ا تن الدسرل الميبت  أي مفتوم= طرمز مشزوا

مطامه على   21كام م  وشاة تنن  اهحة ذهب "لس  لنر " أي مكر  لنر . ففي و= عنوا  القداسة
  رفض م لنت سي تنن اليل و . فكام م ةديبلم فنم   طلم  24-22 نملا لني ب فةر  في وله= وصاياو

ةديباة فسط األرإ. ف دتمر الحسيث تن في حا  فالم  ن  ستمرار اليل و ا فاليل و  لم يتولف نمو  هرفم  
لتل زمري  ظلر  أماةتا في  ا يل  ستمر في أفالت  فأفالت أفالت . وم أتطا  ه ا ال لس ألماةتا. ففي حا  ه

فهز  المس اةيينا فذهب ليتح   من أم أسباا شر   12000فإمت ع الوبأ. فلات جه  من   رئهس ييت اليم وةيين
 .  22-13:22+      12-1:31+ تس 15-1:25األرتم لم  مهموا ههكالة مدت الة متالفين أفامر الر  وراجع تس 

ن  مع تافت فأي ائا. ففي ةلا ة اليال  يتم ن أم   طي م الحكمة فب س أم رينم تن تلس اليل و   ةت ل ل لس الم
فك ل  لنمنوك فالر سار ال ي  منيلم . للعركم الحكمة في طلوبكم ل ي تحكموا بالعدللنيل ة في أ اما فلذيس= 

.م تنن ش با. فهك ا ردني الي هدة لنمنوك فالر سار
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 عودة للجدول اإلصحاح ال ادس واألابعو  

 
وكةا  كاسةمه  2 .كا  يشوع بن وو  ا ل باس في الحروب خللفة موسى في النبةو ات 1" -(:23-1اآليات )

مةا اعاةم مجةدو عنةد  3 .عالما في خكم مختاااه شديد االوتقاس على األعدا  المقاومين ل ي يواد إسةرا يل
الةم تر ة   5 .من طاس وايرو من طبلةه ا  الةرب وف ةه دفة  إللةه األعةدا  4 .اف  يديه وت ديد حربته على المد 

دعةا العلةي القةدير اذ كةا  يهةزس األعةدا  مةن كةل  6 .الشم  إلى الواا  على يدو وصاا اليوس وحوا مةن يةومين
ممةةاا علةةى األمةةة بالقتةةال وفةةي المنهةةقي االةة   7 . هةةة فاسةةتجاب لةةه الةةرب العاةةلم بحجةةااة بةةرد عالمةةة ال قةةل

وفةي ميةاس موسةى صةن   9 .ل ي تعرف األمم كمال عدتهم وا  حربه مماس الرب ألوةه منقةاد للقةدير  8  .اومينالمق
وامةا وحةداما  10 .احمة او وكال  بن يفنا اذ طاما على العدو وادا الشع  عةن الخري ةة وسةكنا تةذمر ال ةو 

واتةةى الةةرب كالةة  طةةوة  11 .كابةلةةا مةةن ال ةةم م ةةة ملةةف اا ةةل ليةةدخكام إلةةى الميةةراد إلةةى اا  تةةدا لبنةةا وع ةة
ل ةي يعلةم  12 .وبقيم معه إلى شلخوخته ف عد إلى ذل  الموط  المرتف  من األا  الةذي والتةه ذااتةه ميراثةا

والقضاة كل منهم باسمه الذين لم تةز  طلةوبهم علةى الةرب ولةم   13  . مل  بني إسرا يل إ  االوةلاد للرب ح ن
 .وليتجةةدد اسةةمهم وللمجةةدام بنةةوام 15 .اةةر عاةةامهم مةةن مواطةةعهالةةلكن ذكةةرام مقااكةةا ولتز  14 .يرتةةدوا عنةةه

طضةى للجماعةة بح ة  شةراعة  17 .صمو يل المحبوب عند الرب وبي الرب سن المل  وم ر اوسةا  شةعقه16
دعةةا الةةرب القةةدير  19 .ب يماوةةه اختبةةر اوةةه وبةةي وب يماوةةه علةةم اوةةه صةةادا الرواةةا 18 .الةةرب وافتقةةد الةةرب يعقةةوب

فااعةد الةرب مةن ال ةما  وبق ةلث عاةلم  20  .يضةلقو  مةن كةل  هةة واصةعد حمةك اطةلعا  عندما كا  معداوو
وطبل اطادو عةن الةدار شةهد ممةاس الةرب  22 .وحرم اوسا  ال وااين و مل  مطراب فل رين  21  .اسم  صوته

ر ومةن بعةد اطةادو تنقة  واخبة 23 .وم لحه موي لم اخذ من محد مةن القشةر مةاال بةل وال حةذا  ولةم يشةكه إو ةا 
 ".المل  بوفاته واف  من األا  صوته بالنبو ة لمحو إثم الشع 

م  يوع ةفدا  ار ةبول  ذ  ار رمزاة لنمدهح  أالم دوت خنهفة موسن ال بي. يل = خللفة موسى في النبو ات 
الم دوت  تالم الحر  تنن المسم.  = عند اف  يديه  3ال ي تخل نالي ب الن ارإ المه ات . ففي و ي وع

فكالب هما الااسوسين الن ام شلسا نأماةة م فأةا لن يتتنن تن ش با فحافال أم يلسئا الي ب. ثم  فكام  يوع
  هي  ه ة لطنب مكافأرلم 14و لتزار عاامهم من مواطعها مسح الحكهم ال رال األم ار ال ين لم  توةوا م. 

كأةلم  فرحوم  = تزار عاامهمحين  حسا ليرسل م لي با لاتل أم ار مينلما ف = ليتجدد إسمهم تنن أماةتلم. 
 ذا   =ب يماوه ع لرَم موه صادا الرواا  18  فتن  موئيل و 30:15يل ا. وكما ليل التبر الطيب ُ دمِّن ال  ا  أ  

  ريير أم  23أةا ةبي. فآ ة و جَ رِ حسا كل ما أخبر نا تالي الياهن مما سم ا من ما فل س رح   ما لالاا ف ُ 
لر ليافم المن  ت سما ذهب لن رافةا لهس نأفامر من ال رافةا فلين م أرسل  موئيل   موئيل هو ال ي ظ

.كإة ار أخير الن شافم ليتو  لبل مورا
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 عودة للجدول اإلصحاح ال اب  واألابعو  

 
يف ل الشةحم مةن ذبلحةة الخةكم اكةذا  كما 2 .وبعد ذل  طاس واتا  وتنق  في مياس داود 1" -(:31-1اآليات )

ملةم يقتةل  4 .الع  األسود مكعبتةه الجةدا  واالدبةاب ك وهةا حمةك  الضةا   3  .ف ل داود من بين بني إسرا يل
ألوه دعا الةرب  6 .إذ اف  يدو بحجر المقكع وحي صلف  للات  5  .الجقاا واو شاب ملم يرف  العاا عن شعقه

ف عرةاو الةرب مجةد طاتةل ابةوات ومدحةه  7 .ك شديد القتال واعلي طةر  شةعقهالعلي ف عرى يمينه طوة للقتل ا 
فاوه حرم األعدا  من كل  هة وافنى الفل رينيين المناصةبين وحرةم طةروهم   8  .ببركاته إذ وقل إلله تا  المجد

مطةاس  11 .بكل طلقه سقر واح  صاوعه 10 .في  مل  معماله اعترف للقدوس العلي بككس مجد9 .إلى يومنا اذا
 عةل لأل لةاد اووقةا وللمواسةم زانةة إلةى االوقضةا  ل ةي  12 .المغنين مماس المذبر ولقنهم الحاوةا لذيةذة ال ةماع
الةرب مفةر خرايةاو ومعلةى طروةه إلةى األبةد عااةدو علةى  13  .ي قر اسمه القدوس واروم في طدسه منذ ال ةقاح

ملة  سةللما  ميةاس  15 .و اسةتراح فةي الرحة بعدو طةاس ابةن حكةلم وعلةى يةد 14 .المل  وعرش المجد في إسرا يل
مةا اعاةم حكمتة  فةي صةقا    16 .سكس ومااحه هللا من كل  هة ل ي يشيد بيتا السةمه واهية  طدسةا إلةى األبةد

فمألتها من مم ال االحةا ي بلةغ اسةم  إلةى  17 .وفرنت  التي طفحم بها م ل النهر فا  طراحت  عمم األا 
 .معجبةةم اآلفةةاا بمةةا لةة  مةةن األمةةاوي واألم ةةال واأللغةةاز والتفاسةةير 18 .كم الجزا ةةر القعيةةدة ومحببةةم أل ةةل سةة

مملةم فخةذي   21 . معم الذا  كالق دير والفضةة كالرصةام  20  .باسم الرب اإلله الموصوف باله إسرا يل19
 علةم عيقةا فةي مجةدة ووج ةم و ةل  فجلبةم الغضة  علةى بنلة  لقةد  22 .إلى الن ا  فاستولين على   ةدة

ل ةن الةرب ال يتةرة  24 .حتى ط م ال لرا  إلى ط مين ووشا من افرا لم ملة  متمةرد  23  .بي  هالت صدعم طل
ف بقى للعقوب بةلة ولداود  25 .احمته وال يف د من معماله شي ا ال يدمر معقاب م رفاو وال يهل  ذااة محقه

احقعةةاس 28 .مةةن و ةةلهوخلةةف بعةةدو ذا سةةفه عنةةد الشةةع   27 .واسةةتراح سةةللما  مةة  آبا ةةه 26 . رثومةةة منةةه
وااابعاس بن واباط الةذي إثةم إسةرا يل وسةن الفةرا لم  29  .ال خلث الرمي الذي بعث بمشواته الشع  على التمرد

والتم ةةوا كةةل شةةر حتةةى حةةل بهةةم  31 . ةةدا حتةةى م لةةتهم عةةن ماطةةهم 30 .طراةةو الخري ةةة ف  ةةرت خرايةةاام
 ".االوتقاس
اا فهو ال ي فاف ا تنن أم يب ن اللهكل أفالة ثم تات فلام ال  هو من نكت تافت تنن خطيتا مع زفجة أفر  واثا 

 ين سيراخ ه ا تافت ناليحم فلو أفرل رجام   ِ يل م   وم  ي   يب ها. فاليحم هو أفرل ما في ال يهحةا فيبا
يلا     سرائيلا ل ل   ختار  م لهكوم منياة. فهو  ةتدر في الحرف  فهو ال ي ة م المزامير التي كاةوا  دنوم 

 . فإين سيراخ ه ا  تتبر أت م حكمار ال الم أي سنهمام ين تافت جاهالة  12و فجعل لأل لاد اووقا  في اللهكل 
.  23  ألةا زاب فرار ال دار. فكام ه ا سبباة في ش  الممنية و22و
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 عودة للجدول اإلصحاح ال امن واألابعو  

 
بعث علةيهم الجةوع وبغيرتةه اداةم وفةرا  2 .وطاس ايللا النبي كالناا وتوطد ككمه كالمشعل 1" -(:28-1اآليات )

ما اعام مجدة يا ايللا بعجا ق  ومن له فخةر  4 .املو ال ما  بككس الرب واوزل منها وااا ثكد مرات 3  .طليك
رم الملوة إلى الهكة والمفتخةران ومهق 6 .موم الذي مطمم ميتا من الموت ومن الجحلم بككس العلي5  .كفخرة

وم ةةحم ملوكةةا للنقمةةة وموبلةةا   8 .وسةةمعم فةةي سةةينا  القضةةا  وفةةي حوااةة  محكةةاس االوتقةةاس 7 .مةةن مسةةرتهم
وطةد مكتتقة  الةرب ألطضةلة تجةرم فةي   10  .وخرفم في عاصةفة مةن النةاا فةي مركقةة خيةل واااةة  9  .خك ف ل 

طةوبى لمةن عاينة   11 .إلةى االبةن ولصةكح مسةقاط يعقةوبموطاتها ولت ةكين الغضة  طبةل حدتةه واد طلة  األب  
وتواام ايللا في  13 .موا وحلا اذو الحلاة وبعد الموت ال يكو  لنا م ل اذا االسم  12  .ولمن حاز فخر م افات 

لةم  14 .العاصفة ف متأل اللشاع من اوحه وفي ميامه لم يتزعزع مخافةة مةن ذي سةلرا  ولةم ي ةتول عللةه محةد
ومة  اةذو  16 .صن  في حلاته اآليات وبعد موتةه األعمةال العجيقةة  15  .في اطاد الموت   دو تنق يغلقه ككس و 

ومبقةى شةع   17 .كلها لم يت  الشع  ولم يقلعوا عن الخرايا إلى م  طردوا من ماطهم وتبددوا فةي كةل األا 
حزقلةا ح ةن مدينتةه  19 .بعضةهم صةنعوا المرطةي وبعضةهم اك ةروا مةن الخرايةا 18  .طليل واوسةا  لبيةم داود

فةي ميامةه صةعد سةنحااا  وبعةث ابشةاطا  20 .وادخل إليها ما   لحو  حفر ال ةخر بالحديةد وبنةى آبةااا  للمةا 
فةدعوا 22 .حين ذ ااتجفم طلوبهم وميديهم وتمخضوا كالوالدات  21  .فاطبل واف  يدو على صهيو  وتنفف بكبراا ه

 24 .وافتةداام علةى يةد اشةعلا 23 .ما  اسةتجاب لهةم سةراعاالرب الرحلم باسرين إلله ميديهم فالقدوس مةن ال ة
ال  حزقلا صةن  المرطةي ممةاس الةرب و ةد فةي ال ةلوة فةي طةرا داود   25  .طرب محلة مشوا ومككه حرمهم

في ميامةه ا عةم الشةم  إلةى الةواا  واةو زاد  26 .مبله التي موصاو بها اشعلا النبي العالم ال ادا في اوااو
كشف عمةا سةلكو  علةى مةدم  28 .روح عالم امم العواط  وعزم النا حين في صهيو  ب 27  .على عمر المل 

 ".الداوا وعن الخفايا طبل حدوثها
  فمرل أكنت ال يهحة 14-10:1مل2أةزم ال ار ثالا مّرا  من الدمار. مررين أكنت الا وت و إيللا

زبو   لا ت رفم فهو مر ض    . فهو حكم تنن أخز ا المن  نالمو  ألةا أرسل  دتيير ن ل40-30:18مل1و
  ه   تن  لامة منوك لدور ا ف سرائيل يسالة من الموجوتين فإلهيع يسالة  8ا  7 . ففي و17-2:1مل2لهيفن و 

  فهي الم كورل ه ا  6ا  5:  4 . وم حست فظهفة أخر   ينها في ةلا ة الزمام ومال 17-15:19مل 1م ا هو و
ف ونا وحلا وال    11رميل ن  في حهارا. و=  من حاز فخر م افات ولمن رآك.  = طوبى لمن عاين  . 10في و

ف  اما ألامت ميت  = إللش  في اطاد الموت   دو تنق ألة ا لم ةحها مينا. فتن =  يكو  لنا م ل اذا اإلسم
.  . فألم  سرائيل لم  دتمع لينمارا ُأِخَ   لن سبي أشور21ا  20:  13مل2و
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس  واألابعو  

 
فةةي كةةل فةةم يحلةةو كالع ةةل واةةو  2 .ذكةةر يوشةةلا مةةزا  طيةة  طةةد عبةة  ب ةةناعة العرةةاا 1" -(:19-1اآليةةات )

و ه طلقه إلةى الةرب وفةي ميةاس  4 .مقلم ليتوب الشع  على يدو فرف  ما اس اإلثم  3  .كالغنا  في مجل  الخمر
 7 .تركةوا شةراعة العلةي ااتةد ملةوة يهةوذا 6 . رمةوا مةا خةك داود وحزقلةا واوشةلاكلهةم م5  .األثما  وطةد التقةوم 

احرطوا بالناا مدينة القدس المختااة وخربوا طرطهةا علةى يةد   8  .دفعوا طروهم إلى ميرام ومجدام إلى ممة مراقة
 .نةي واغةرسفاوهم مسا وا إلله واو طةد طةدس فةي  ةوف ممةه وبلةا لل ت صةل وا ةي  واهلة  وميضةا  ليب9  .ااملا

اوةذا األعةدا  بةالمرر ووعةد الم ةتةلمين فةي   11  .واام حزقلال اواا المجد التي مااو إيااةا بمركقةة ال ةروبين10
لتزاةةر عاةةاس األوبلةةا  االثنةةي عشةةر مةةن مكاوهةةا فةةاوهم عةةزوا يعقةةوب وافتةةدوام ب يمةةا   12 .طةةرطهم باإلح ةةا 

كذل  يشوع بن يوصةاداا فاوهمةا فةي ميامهمةا بنلةا   41  .كلث وعام زابابل اوه كخاتم في اليد اللمنى13  .الر ا 
ووحملةا يكةو  ذكةرو طةول األيةاس فاوةه مطةاس لنةا   15  .البيم وافعا شا  الشع  المقةدس للةرب المهلة  لمجةد ابةدي

لم يخلو على األا  محد م ل مخنةوخ الةذي وقةل عةن  16 .ال وا المنهدس وو   األبواب والمزالل  واس منازلنا
 .عاامةةه افتقةةدت وبعةةد موتةةه تنقةة ت 18 .لةةد ا ةةل م ةةل يوسةةف ا ةةل  اخوتةةه وعمةةدة الشةةع ولةةم يو  17 .األا 

 ".ساس وشيم ممجدا  بين الناس وفوا كل وف  في الخلو آدس19
ال ّطار هاو الارفح ال اس  الا ي = طد عب  ب ناعة العر ااةها  ممزفجة م اة. = م ير مزا  طر من  لس س.   يوشلا

داود   ي كر أفرل منوك يلاوذا 5يباة. ف رر  ييوشها الميل في الت و . ففي و مذ ا ةدام فرائل كأةا  مزج ة
في الوالئم التي  يربوم فيلا خمر  حنو ال  ار فالموسه ي فهك ا = او كالغنا  في مجل  الخمر. وحزقلا واوشلا

علةى يةد نايال لتاسمرها   حنو تائماة ذكار يوشاها. فليان أران أي اار يوشاها األشارار فكااةوا سابباة فاي ردانهم أفرشانهم لياس 
خربةةوا  رمهااار كااام لااس أخباارهم ي تهاااة شاارفرهما فكااام شاااهساة تناان  ااس  رسااالتاا فرثاهااا فااي مراثهااا. = إاملةةا 
= الةذي موةذا األعةدا  بةالمررفما تات أحاس لااتراة أم   اه  فاي ها   المسي اة. ف اأري الاسفر تنان حزقهاام =  طرطها

ا فلياااان  ةلماااار الااااو ال  تنااان األشااارار. فبمهااااة ار اااة رياااارح لاااهس المطااار نم  اااان األمطاااار التااااي رااارفي الااازرفع
أي أةا ر األشارار نإمت ااع  موةذا األعةدا  بةالمررفلاس ر  اي . ووعد الم تةلمين في طةرطهم باإلح ةا الم دوت=  

  فحزقهااام أ راااة 15:  7+  12ا  11:  6+  17ا  16:  5+  17ا  16:  4حاازالمطاار فبالتااالي المااتااة و
  13ا  11:  13مر وهست نمطٍر جارج مس 
هماا مان لااموا يب اار اللهكال = زابابةل واشةوع بةن يوصةاداا . أماا 14:46وراجاع رفداير = لتزار عاةاس األوبلةا 

 ثاةهة ن س ال وتل من الدبي.
المه اات يرجاوع ت اماا  = أ  رح  ات ةبوراا يرجاوع اليا ب ألرإ   عاامه افتقدت وبعةد موتةه تنقة ت  يوسف ...

ت ا  يوسف م اا ألةا كام لس استحنف ي ي  سرائيل نحنف لاائال:  م م ساهفت سكم   فأخ  موسن"  ألرإ المه ات 
   .19:  13" وخرفتد سفم ت امي من ه ا م كم
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. ففي ةلا ة حسييا في ه ا ا  حاح يرسل  ين سيراخ رحهة ل نار األفائل سا  فشيث ثم آت 
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 ة للجدولعود اإلصحاح الخم و  

 
ومسة   2 .سمعا  بن اوولا ال اان العالم اس البيم في حلاته ووثةو الهلكةل فةي ميامةه 1" -(:31-1اآليات )

 4 .في ميامه استنقرم آباا الملاو وكالقحر تناام في الفلضا  3 .سمكا مضاعفا تح ينا شامخا حول الهلكل
ما ممجةدو فةي ت ةرفه بةين الشةع  وفةي خرو ةه  5  .او الذي ااتم بشعقه ل ك يهل  وح ن المدينة ل ك تفتر

مو الشم  المشرطة على  7 .م له م ل كوك  ال قر بين الغماس مو البدا مياس تمامه  6  .من واا  حجاب البيم
مو القةوس المتألل ةةة بةين سةةح  البهةا  مو زاةةر الةواد فةةي ميةاس الربلةة  مو الزوبةو علةةى مجةةااي  8 .هلكةل العلةةي

مو موا  الةذا  الم ةمم المةزان  10 .مو الناا مو اللقا  على المجمرة  9  .مياس ال لث  الملاو مو وقات لبنا  في
مو الزاتةو  الم مةر مو ال ةرو المرتفة  إلةى ال ةح  إذ كةا  ي خةذ حلةة مجةدو والةق  كمةال   11  .بكل حجر كرام

الذبلحةة مةن ولذ كةا  يتنةاول معضةا   13 .وا عد إلى المذبر المقدس كا  يزاد لقةاس القةدس بهةا   12  .زانته
 14 .ميةةدي ال هنةةة واةةو واقةةث علةةى موطةةد المةةذبر كةةا  يحةةلي بةةه إكليةةل مةةن االخةةوة إحاطةةة الفةةروع بةةااز لبنةةا 

وتقدمة الرب في ميديهم مماس كل  ماعة إسرا يل وكا    15  .والشر  بالنخل وكا   مل  بني ارو  في مجدام
يمةةد يةةدو علةةى الم ةةك  وا ةةك  مةةن دس  16 .اةةو عنةةد إتمةةاس خدمتةةه علةةى المةةذبر لتةةزاين تقدمةةة العلةةي القةةدير

حين ذ كا  بنةو اةرو  يهتفةو   18 .ي قه على مس  المذبر اا حة مرطلة مماس العلي مل  الجمل   17  .العن 
وكةةا  عنةةد ذلةة  كةةل الشةةع  يقةةاداو  معةةا  19 .بةةاألبواا المرروطةةة وا ةةمعو  صةةوتا عالمةةا ذكةةرا ممةةاس العلةةي

وكةةا  المغنةةو  ي ةةقحو  ب صةةواتهم  20 .بهم القةةدير هلل العلةةيواخةةرو  علةةى و ةةواهم إلةةى األا  سةةا دين لةةر 
وكا  الشع  يتضرعو  إلى الرب العلي ب كتهم مماس الةرحلم   21  .وا معو  في البيم المعام ملحاوهم اللذيذة

ثةم كةا  ينةزل وارفة  يديةه علةى كةل  ماعةة بنةي إسةرا يل مقااكةا   22  .إلى م  يفر  من إكراس الرب وتةتم خدمتةه
فةاال  يةا  ملة  النةاس  24 .واكةرا سةجودو للاهةر م  البركةة مةن لةد  العلةي 23 .تله ومفتخرا باسمهالرب بشف

للمنحنةا 25 .بااكوا هللا الذي ي ةن  العاةا م فةي كةل مكةا  وازاةد ميامنةا منةذ الةرحم واعاملنةا علةى ح ة  احمتةه
 .احمتةه ومفتةديا لنةا فةي ميامةهمقةرا علينةا  26 .سروا القل  وال كس في إسرا يل في ميامنا وعلى مدم الةداوا

ال ةاكنو  فةي  بةل ال ةامرة والفل ةرينيو  والشةع  األحمةو   28  .ممتا  مقتتهما وف ي وال ال ة لل م ب مة  27
طد اسم ت دي  العقةل والعلةم فةي اةذا ال تةاب يشةوع بةن سةيراخ األواشةللمي الةذي مفةا    29  .ال اكن في شكلم
ولذا عمةل بهةا  31 .اذو فا  الةذي يجعلهةا فةي طلقةه يكةو  حكلمةاطوبى لمن يواظ  على    30  .الحكمة من طلقه

 ".يقدا على كل شي  ال  ووا الرب دليله
 . 3ه ا  كتب تن سم ام ين أفةها الياهن األت م ال ي تا ر ا فلي ا كام لس ما  فلت كتانة ها ا الياال  وآ اة

  اة ال اين فرأي أتمالاا فلساساتا فخسماراا ففاضح أةا أحبا محبة خا ة  ذ أفرت لا   حاحاة نكامنا. فلو لس رآ  ر 
 .  . فلاس  متاسح الما رخين سام ام ها ا كيياراة 195-220لي با. فسام ام هاو سام ام اليااةي  يان أفةهاا اليااةي و

س اللهكال فالم  ان  هاتم = َامَّم البيم. ووثو الهلكةل لحكمتا فإ الحارا فلو رمم اللهكل. فرمم سور المسي ة= فةاَّ
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= هو س ف البيت فالم  ن أةاا ضااتف الدا ف لنت و اة. فحفار أناار لنمهاا  وم أفااإ   سْم   نكل مراف  اللهكل.
 . ثاام  دااف جمالااا فهااو   ااس  12-5 . فماان  تاااا   ياان ساايراخ نااا فضااع لااا أف اااج جمينااة و3فيلااا يبركتااا و

والشةر  ل تناة= فكإحاةاة جا فع ال تال ناك كليةل، كمةا تحةلي الفةروع بة از لبنةا  ر اليل ة حولاا دوِّ ال يهحة. ف ُ 
لاه نن أم البركاة لهدات مان ت اس   ةماا واكرا سجودو   ن س أم يبارك الي ب راس   داس ثاةهاة 23ففي و.  بالنخل

األمااة م اا  فالترلااا ماان البحاار م اا  يسا ااة ريااو ن = منةةذ الةةرحمهااي ماان ت ااس ال نااي. ثاام يااستو الياا ب أم يباااركلم 
ايلا االخول ام رالنوا ام انارةاا جماه لم كااةوا رحات الداحانة فاةي لدت ار س  من الم موت ة "األحمر رمزا لنميالت  

 .   2ا  1:  10كو1" وفجمه لم اتتمسفا لموسن في الدحانة ففي البحر .فجمه لم اجتازفا في البحر 
ممتا  مقتتهما وف ي وال ال ة لل م ب مة. ال اكنو  في  بل ال امرة   28ا  27فةأري ل  ا  و

ففي ررجمة أخر  فهي األ ح "أمتام م تتلما ةفدي فاليالية لهدت . حمو في شكلموالفل رينيو  والشع  األ
نأمة "الداك وم في جبل س يرا الفندطي يوم فالي ب األحم  الداكن في شكهم" فالترجمة األفلن فيلا خطأ ألم  

أتسار   فلي مكررل. ففاضح أم الياةهة هي األت  ألم= ال اكنو  في  بل ال امرة ام ال اكنو  في شكلم 
  ةر   يوع ين سيراخ  29 سرائيل الت نيسيين هم أتف  فالفندطي يين فالدامر ين نحدب الترجمة الياةهة. ففي و

 دال  سما ككارب ليتا  الحكمة ه ا ف  وم ةوبن لمن يواظب تنها يهحها س يساة. فأةلا لهدت حكمتا التا ة  
الر  سهدير لمن ير س ف  رر =   ووا الرب دليله ولذا عمل بها يقدا على كل ش  أل يل م أةار تنها يلا= 

. أم يتبع ه   الو ا ا ةور يسلا تنن الطر   أي   ي ا تنن أم يتبع ةر   الحكمة
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والخم و  

 
اعتةةرف  2 .  واسةةقر هللا مخل ةةيصةةكة يشةةوع بةةن سةةيراخ اعتةةرف لةة  ميهةةا الةةرب الملةة 1" -(:17-1اآليةةات )

وافتديم   دي من الهكة ومن شرة سعاية الل ا  ومن شفاو مختلقي  3  .السم  ألو  كنم لي مجيرا وو يرا
 5 .وافتةديتني برحمتة  الغزاةرة واسةم  مةن ز يةر الم ةتعدين لكفتةراس 4 .الزوا وكنم لي واصرا تجاو المقةاومين

مةن االختنةاا باللهية  المحةلي بةي ومةن وسةي النةاا حتةةى ال  6 .رةمةن ميةدي طةالبي وف ةي ومةن مضةايقي ال  ية
دوةم  8 .من عمو  وف الجحلم ومن الل ا  الدو  وكةكس الةزوا وسةعاية الل ةا  الجةا ر عنةد الملة 7   .مصلى

محلي بي من كل  هة وال و ير التفم إلماثة الناس  10 .واطتربم حلاتي من عمو الجحلم 9 .وف ي من الموت
كلث تنقذ الةذين ينتارووة  وتخل ةهم مةن  12 .فتذكرت احمت  ميها الرب وصنلع  الذي منذ الدار  11  .فلم ت ن

دعوت الرب مبا ابي لة ك يخةذلني فةي  14 .فرفعم من األا  صكتي وتضرعم ألوقذ من الموت  13  .ميدي األمم
بةاالعتراف أل  صةكتي  موي اسقر اسم  في كل حين وماوم لةه  15  .مياس الضيو في عهد المت بران الخاذلين لي

فلةذل  اعتةرف لة  ومسةقح  ومبةااة 17 .فاو  طد خل تني من الهل ة وموقذتني مةن زمةا  ال ةو   16  .طد مستجيبم
 ".اسم الرب

 . فلو ال ي ي درةا فل  كر   تائماة أتمالا 1ه ا هو ما  اب أم ةدني نا تائماة أم ة ترج   فةيكر  فةدبحا و
  ةاااس  لااس ر اارإ لمتاااةر  اا بة ففشااا ا  3 . ففااي و2 ا كاام فلااف الاار  نااةب ااا والدااان ةا فل اا كر فااي ضااه ار

لام  ااس مان ي دار   =  وال و ةير . 7فكاةت ه   الوشا ا  ت س المنا  و.  إفتديم   ديكات  ر تي نا لنمو =  
اثة الناس فلةم إلم  ه   خبرل ملمة.  ذ لن ي   ةا نير من يس األتسار. م فحس  هو الم   =  لتفت 10و  أف  داةس 

 . فه اااا خبااارل ملماااة يااا كرهاا أةاااا رااا كر أتماااام م ماااع ارخااار نا ساااوار فاااي هااا   الحهاااالا أف مااان خاااالم 10و ت ةةةن
  14ففاي و.   13 داني وشتدها  اليتا  الم س ا فدار لا رجار أم م لن يتركا. فحين ر كر تمل م ياسأ 

  فميال لاوم المداهح ثاام 1:110يال "لاام الار  لرباي" ومازها   م. دعةوت الةرب مبةا ابةةير بيار ي تماي لن لاس الاسياس 
فغالبااة هاو    اي يلاا " ااا أيو اا الا ي أةات هاو ربااي".    .6:4وغاال+   36:14ر بيار "آناا ار " ومارياولس الرساوم 

  أةااا  داابح   ألم  ااالرا لااس  سااتايبتا فهاا ا التداابهح لااس  كااوم ن ااس ا سااتاانةا فلااس  كااوم لبنلااا 15فالحاظ فااي و
 ة في أم م اليس فسهدتايب.يرفح الي 

 
ممةاس الهلكةل ابتهلةم  19 .في صقا ي طبل م  آتله التم م الحكمة عكولة في صكتي 18"  -(:30-18اآليات )

ابةةته  بهةةا طلبةةي ودا ةةم طةةدمي فةةي االسةةتقامة ومنةةذ  20 .أل لهةةا والةةى مواخةةري التم ةةها فةة زارت كقةةاكواة العنةة 
 .فو دت لنف ي ت ديقا ك يرا وكا  لةي فيهةا وجةر عاةلم22 .يك ووعيممملم مذوي طل  21  .صقا ي  ددت في مثراا

 25 .ف وي عزمم م  اعمل بها وطد حرصم علةى الخيةر ول ةم مخةزم   24  .م  الذي متاوي حكمة موتله تمجيدا  23
و هم  27 .مددت يدي إلى العك  وبكيم على  هاالتي 26 . اادت وف ي أل لها وفي معمالي لم ابرح متنر ا
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و ةةوفي اطةررب فةةي طلبهةةا  29 .بهةةا مل ةةم طلبةي مةةن البةةد  فلةذل  ال اخةةذل 28 .ليهةةا وبالرهةةااة و ةدتهاوف ةي إ
 "معراوي الرب الل ا   زا   قه مسقحه. 30 .فلذل  اطتنيم طنلة صالحة

= فةي صةقا يه   لديسل مرربة تنن حدب الحرفج األناس ة ال بر ة. فةر  فيلا أم  ين سيراخ  شتلن الحكماة= 
ممةاس الهلكةل ( 18) التم ةم الحكمةة عكولةة فةي صةكتيأرااوم فاي ال االم. فمااذا ف ال؟ =  طبل م  متلةهو شابايي.  

دا ةم طةدمي فةي فاإزتات رمداكاة نيار  ة م=  إبةته  طلبةي بهةا = فلماا ياسأ   ارج الحكماة فارح يلاا إبتهلم أل لهةا
و ةددت فةي ( 20) و ف دا س يوماا ن اس ياو  أ  ُسنَّم فلو يتمدكا يت في  ف ا ا اليار  ة كاام ي ماج  رَ تَ =    اإلستقامة

  لي فا  ماا سام ا فباسأ 21و مملةم مذوةي طلةيك  فسأم الييوخ فالحكمار.   ناس ة رامة ا  فت  في اليتا  الم س   إثراا
وفةةي  . 24 . فتااز  تناان أم   ماال يلاااا فااال ر اال م نومااا  و23  فماااس م الاا ي أتطااا  الحكمااة و22ةااحااا و

بةل بكيةم  . لام  فارح نماا ف ال  لهاا فرلنال كماا   اوم الاب ضا 25 رب تلاا نكال تلاة  وو= معماله لم مبرح متنر ةا  
"خطيتي أمامي في كال حاين" فمان   تار  مان م رائبااة فباسفم  اأ   ااس م أكيار فرداير تي هاا =  على  هاالتي

ا فداار هاو نحكمتاا ال نب هاو الميااتر فا راتل فا تراك= بها مل م طلبيأكير فضوحاة  ذ  ار لنبا أكير ة ار. 
 هو ةنبلا ناس ة فلهس نإستلاةة.= و وفي إطررب في طلبهايتحكم في مياتر  فال رحكما مياتر . 

 
لماذا تتقاعدو  عةن اةذو  32 .ادووا مني ميها الغير المت دبين وامك وا في منزل الت دي 31"  -(:38-31اآليات )

اخضةعوا اطةابكم تحةم النيةر ولتتخةذ  34 .ا بك فضةموي فتحم فمي وت لمم دوو م ك ق  33  .ووفوسكم ظام ة  دا
وةالوا  36 .اواةروا بة عين م كلةث تعبةم طلةيك فو ةدت لنف ةي ااحةة ك يةرة  35  .وفوسكم الت دي  فةا  و داوةه طراة 

 38 .لتبةةته  وفوسةةكم برحمتةةه وال تخةةزوا بمدحتةةه 37 .الت ديةة  كمقةةداا ك يةةر مةةن الفضةةة واكت ةةبوا بةةه ذهقةةا  ك يةةرا  
 "طبل األوا  فيهتلكم ثوابكم في مواوه.اعملوا عمل م 

م  فهو يستو للا الامهع ليت نموها يه هيوا س سارا فهو سُهَ نِّ ( 31) منزل الت دي هو فتح مسرسة لت نهم الحكمة 
ربما كام   الب الململ  = إخضعوا اطابكم تحم النير ولتتخذ وفوسكم الت دي   . 23من  أري مااةاة يال فرة و

م الم  ن خ فا موضوع السراسة ناس ة ملما كام فيلا من مي ةا فةف فا الو ا ا ملما كام فيلا في السراسة أف  كو 
 .  35 . فليتمينوا نا فلو ر ب لي ا ةام الحكمة فإستراح و34و ف   و داوه طرا من ر دب فستاسفا الحكمة= 

 . فمن  ف ل سهكدب كييرا


