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سفر الجامعة ( المقذمة)

مقدمة سفر الجامعة

عودة لمجدول

ٔ -معنى كممة الجامعة:
الكممػػب لعلرلة ػػب "ككى م ػػث  "Qohelethكىػػم مقػػمنب مػػف ال رػػؿ  qahalكمرنعىػػع مممػػال كالكممػػب مرنػػم امممػػععل
كلعإلنمم ز ػػب نم ػػا اف ػػـ الفػ ػ ة  Ecclesiastesكالكمم ػػب م ػػعنكاة ل ػػف الكمم ػػب ال كنعن ػػب  Ecclesiaأم ممم ػػا أك
امممععل كىاه الكممب ال كنعن ب مرنم لعلرةل ب كن فبل

كفػم ُ )ُ:نمػا كعمػب الفػ ة نػػكؿ "كػاـ المعمرػب الػف ااكا الممػؾ"ل كلنػػا ام ػؽ لػعل الكن فػب كمرممػم ال يػػكا أف
فم معف الممؾ ىك كعمب الف ة ،كلكف لمعاا أطمؽ لمى ن فو افـ المعمرب؟
أل

ةلمع مرنم أنو مما فػم ىػاا الفػ ة أالػكاكن ةك مػب َُ)ٗ:ُِ،ل فيػك مػعما أالػكاؿل كمػعل المعن ػث اكلػب

لمى الملعلغب كنكلنع "الةاك ب" لف كث ة الةكا عتل

بل فم معف ىك مةلكب اهلل ِصـِٓ)ِْ:ُِ،ل كاهلل ألطعه ةكمب لم لب ،كىك أكؿ مف لنػى ل مػعن هلل ،لكنػو
لعا كانةةؼ إلى الرلعاة الكثن بل ك ؤنا ىاا الف ة ال ؿ لمى مكلب فم معف كةمكلو إلى الكن فب المعمرػب
أم إلى قرب الةب أك ممعلب الةبل

جل ةلمع كمب فػم معف ىػاا الفػ ة ل نصػ كػؿ مػف فػمرو أك فػ ة فػم طة ػؽ النط ػب مثمػو كلكػم ةػث كػؿ
نعطئ معئو لكم ركا إلى ة عة الكن فب المعمرب ،كىك كقؼ لكؿ مف فػمرو لطػاف ىػاه الة ػعةل كةلمػع
كعف مما القرب لػ رظيـ ك نػاةىـ ليػاه ااالػكاؿ ففػمى فػم معف المعمرػب انػو كػعف ممػا القػرب ليػاؼ

منعطلميـ ككلظيـ لكِِ )ِّ:كةلمع لفلب ىػاا فيػـ الكث ػة ف أف فػم معف مػعب فػم أكانػة أ عمػول ككػعف
ىاا الف ة ىك ثمةة لكامو كمكلمو لرا إنغمعفو فم المماات الان ك ب كاةملعطو لنفعل كثن عتل

ِ -ىنعؾ مف قكؾ فػم أف فػم معف كعمػب ىػاا الفػ ة كلكنيػع أةال ك رمػا ليػع كث ػ انة كالمرمةاػ ف أقػعةكا لكمػكا
كممعت أمنل ب فم الف ة كلكف ةما ىاا لرقةة فم معف ما نفعل أمنل عت كلكثةة الممعةة ما كؿ أمػـ الرػعلـ

كان معح إفةائ ؿ لمى كؿ الرعلـ كثنعفعمو فم أ عـ فم معفل

ّ -موضوع سفر الجامعة:

فػ ة المعمرػػب ىػػك فػ ة إنفػػعف ف مفػػكؼ ةكػ ـ مػػكؿ لعةثػعن لػػف الفػػرعاة ،أك ك ػػؼ ة ػػع اإلنفػػعف فػػر اان فػػم ىػػاا
الرعلـ ،كمعؿ المعمرػب ل نملػة كػؿ أفػعل ب الممػا الةفػ ب كالرنان ػب ،لػ ةكـ لن فػو ىػؿ ألطمػو ىػاه الممػا الفػرعاة

الةن ن ب ،إاان ىك ف ة انملعةات ركس ف و فم معف انملعةامو الرمم ب فم فنى ة عمو المنمم بل كلالؾ ك مؤنا كػؿ
ب فم ىاا الف ة لمى أنيع ب نطلنيع لمم عن فم ة عمنع ،ففػم معف ةكػم نل اةمػو المػم فػلؽ كمةليػع ثػـ نػكؿ أنػو

كما أنيع لعطؿ أم لـ مرطو الفرعاة المم كعف مصكةىعل كلالؾ ننكؿ ىنع أف مف النطة مػاان افػمنااـ ػب كاةػاة

نرمما لم يع مف ىاا الف ة أك مف الكمعب المناس لمكمعن كلعانص ىاا الف ةل
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أمثمة لخطورة استخدام اآلية الواحدة من ىذا السفر:
أل

ل س لإلنفعف ن ية يُ مف أف عكؿ ك قةب ك ةل ن فو ن انة فم مرلو ِ)ِْ:ل لك طلننػع ىػاه ا ػب نمػا
أنػػو مػػب لم نػػع أف نعكػػؿ كنقػػةب كنمممػػا ك كػػكف ىػػاا طة ػػؽ مػػامة لة عمنػػع ،أم طة ػػؽ اإلنغمػػعس فػػم
المااتل

بل فمةكلت لكم أمرؿ الملم ئس مػف كػؿ المرػب الػام مرلػت ف ػو مةػت القػمس ِ )َِ:كطلنػعن ليػاه ا ػب
كغ ةىػػع كث ػػة )ٕ  ِ :مػػثا) فهنػػو لمػػى اإلنفػػعف أف كػػؼ لػػف ميػػعاه فػػا فعئػػاة كالكػػؿ لعطػػؿ كك من رػػبل
ىم عت مالك لم عس ،كلالؾ العؿ لرض الم فة ف أنو ف ة الك لم ػعس ،كىػاا غ ػة صػة

الف ة فيمعن م اانل

إف فيمنػع

جل اف مػع ةػاث للنػػم اللقػة ةػاث لملي مػػب ّ)ُٗ:ل مػف رمػـ ةكح لنػػم اللقػة ىػؿ ىػػم مصػرا إلػى فػػكؽ
كةكح اللي مب ىػؿ ىػم منػزؿ إلػى أفػ ؿ ااةض ّ)ُِ:ل مػف نػ أة ىػاه ا ػعت ك ػانؿ فػم ةعلػب ػعس
فنط ،لؿ ظف أنو ك ة عة لمن س لرػا المػكت كلكػف ن يػـ أف كػؿ ىػاه مفػعؤكت لفػم معف رةاػيع أمعمنػع

لمى أنيػع كعنػت ممػكؿ ل كػةه لكالػت مرػ فل كأنػو مكصوػؿ لمةمػكؿ أن ػ انة ،فعكلمػااؿ فػم أة ػو فػم افػمرمعؿ

الرعلـ مطمكب فنعكؿ كنقةب كنقكة اهلل لا انغمػعس فػم مةلػب الرػعلـل لػؿ ىػك كمػا الػةا لمػى مفػعؤكمو
المػػى العليػػع فػػم ّ )ِِ-ُٗ:كةااه فػػم ُِ )ٕ:فنػػعؿ"ف ةما الم ػةاب إلػػى ااةضلل كمةمػػا الػػةكح إلػػى

اهلل"ل

ال ىػػك إنفػػعف كػػعف ةػػعئ انة مػػكؿ لةػػث لػػف طة ػػؽ ال ػػةح كالفػػرعاة ،كلػػالؾ نمػػا كامػػو الػػا قػػكلو فػػم لرػػض
ااة عف نغمب ال ػعس كفػم لرػض ااة ػعف ةكح اكنغمػعس فػم لػاة الرػعلـل كلكنػو انػو كػعف لةػث لما ػب

مكصػػؿ أن ػ انة لطة ػػؽ ال ػػةح الةن نػػم ُِ" )ُّ:فمنفػػما نمػػعـ اامػػة كمػػول إمػػؽ اهلل كاة ػػظ كصػػع عه اف

ىاا ىك اإلنفعف كمػو" كنمػا إ معنػو فػم نمػكا الػن س كأف ن ػس اإلنفػعف ل فػت كػن س اللي مػب ُِ)ُْ:

اف اهلل ةاة كؿ لمؿ إلى الا نكنب لمى كؿ ن م إف كعف ن انة أك ق انة"

قل إاا فيمنػػع أف فػػم معف فػػم ىػػاا الفػ ة ةكػػم نل اةمػػو كنػػعطئ معئػػب فيػػؿ نعنػػا لرػػض ػػعت العليػػع فػػم فمػةة
نطع عه لنمةليع لمى أن فنع؟! ىاا ف و نطكةة كل ةة لؿ نط بل

ْ -باطل األباطيل :ىاه لف الان ع لمرنى أنيع فعن ب كزائمب فا نمرمؽ كنممفؾ ليعل ىاه ىم النغمب المكػةةة فػم
فػ ػ ة المعمر ػػب ك نعلمي ػػع ف ػػم الري ػػا الما ػػا "ك مةلػ ػكا الر ػػعلـ كك ااقػ ػ عل الم ػػم ف ػػم الر ػػعلـلل كالر ػػعلـ ما ػػم
كقيكمو ُ كِ )ُٕ-ُٓ:أم أف الممؾ الةك ـ الغنم الام مةب كػؿ المػاات كمػزكج َََُ امػةأة ،كمػةب
للعاة ااكثعف ،كالممم ا الطعىة اللمكؿ ةل ب المف  ،النا س الرظ ـ ،ام نع كاىمع لمى ن ػس الملػاأل كلنػا
مكصػػؿ فػػم معف ليػػاه الةكمػػب لرػػا أف فػػنط كأالػػو اهلل ل ػ كـ كث ػةة ِصػػـٕ" )ُْ:إف مرػػكج أؤالػػو لنا ػ ب

النػػعس كلاػ ػةلعت لنػػى اـ" كمةن ػػؽ ىػػاا ف ػػم ُمػػؿِٔ)ُُ:ُُ،ُْ،ِّ،ل كمكص ػػؿ ليػػع كةن ػػع لمعمام ػػو

اليعائب ا كف أف نملة النط ب لماميع ك كميػع كمعا لعميػع كلػـ مػنغص ة عمػو لكػؿ نمعئميػع المؤلمػب ،فعإلنفػعف
الةكةم ةكـ فم كؿ قئ لل ُككِ)ُٓ:
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ٓ -ف ػ ة المعمرػػب ىػػك مػػف ااف ػ عة القػػرة ب كالةكم ػػب ،كمػػف أف ػ عة الزىػػا كالنفػػؾ فػػم الكمػػعب المنػػاس ،ن ػةأه
اإلنفعف ف قرة للطاف ىاا الرعلـ كمع ف و مف مما المفال للعةامو مةث لمى المكلب كاكنفةعؽ كمثلت أف

اإلنفعف لك لعش لر اان لف اهلل مربل

ٔ -كفم معف كػعف لػو نكلػعف مػف الةكمػبل ااكلػى كعنػت مكىكلػب لػو ممعنػعن مػف اهلل كالثعن ػب ةصػؿ لم يػع نم مػب
فػػنكطو كال عمػػو كممعةلػػو المؤلمػػب فػػم ة عمػػو كمػػف الممكػػف أف فػػم ا كػػؿ إنفػػعف مػػف فػػم معف ف ممنػػا لػػف

انملػػعة طة ػػؽ النط ػػب ك ػػة ن فػػو مػػف كـ ىػػاا الطة ػػؽل كناةػػظ أف الةكمػػب اإللي ػػب المػػم ةصػػؿ لم يػػع

فػ ػػم معف ممعن ػ ػعن فػ ػػم أكؿ طة نػ ػػو كعنػ ػػت مةقػ ػػاه لمػ ػػع مكصػ ػػؿ إل ػ ػػو فػ ػػم نيع ػ ػػب طة نػ ػػو كىػ ػػاا مػ ػػع فػ ػػممو فػ ػػم
ُْ)ُّ:ُِ،ل كلكنو لعنا كمةب لن فػو كمػعلوـ كمرػب كاػؿ الطة ػؽ كث ػ انة كلكػف مػةاةـ اهلل أاةكمػو فمػعب،
فممػػعاا نػػعطة أم إنفػػعف ل مػػةب طة ػػؽ النط ػػب ،نةػػف ك ناػػمف أن فػػنع فمةلمػػع ك مكػػكف لنػػع فةصػػب لممكلػػب

مثؿ فم معفل كلناةظ أننع ةصمنع لمى الةكح الناس ،ةكح الةكمػب ممعنػعن فػم فػة الم ػةكف كىػك قػيا لنػع
للطاف طة ؽ النط بل ك ع ل ت فم معف كعف الػا طمػب طيػعةة كننػعكة مػا الةكمػب ،ف ػم ىػاه الةعلػب مػع كػعف

فم معف الا فنط كك اةمعج لمعا ب اهلل ،كك معلٌـ لم اةةة فػم ة عمػو ،كلرػعش فػر اان فةةػعن لطيعةمػو لكاػعن لػف

أف ظؿ معئيعن لةث لف طة ؽ الفرعاة ،لؿ إف مكاكع مكلمو ىك ممةا مصػكة قنصػم ملنػى لمػى الػكؿ

اهلل أنػػو إف مر ػػكج فػ ػ ؤالو كأنػػو ل ػػف ن ػػزع ةةمم ػػو منػػو ِص ػػـُٓ )ُْ:ٕ،كلك ػػف الكمػػعب المن ػػاس ل ػػـ ػػاكة
صةاةب أف فم معف معب لف نطع عه كمةؾ أمعمو لامب افم يعـ كل ةة لنصػكص ألا مػو كالػؾ ل نػعؼ كػؿ

إنفػػعف مػػف أف فػػمؾ فػػم طة ػػؽ النط ػػب فمػػف كػػكف منػػع مػػف ىػػك أالػػكل كأةكػػـ مػػف فػػم معف ،فػػهف كػػعف أمػػة

منػع فػ ككف أمػة نػاص ن فػو مقػككؾ ف ػو لػك انػؿ مػف ىػاا اللػعب،
ناص ن فو مةؿ قؾ فلعاكلى أ ػعن ٌ
أم أف مةب لن فو طة ؽ النط بل

ٕ -إف كعف ف ة المعمرب الا ةكز لمى معك ا لطاف الرعلـ لكؿ مماامو ،فهنو فم ن س الكالت كا أف كػؿ مػع
صنرو اهلل ةفف كةائال كلكف لم نع أف ن يـ أنو لم نع أف نر ش فم الرعلـ نفمرممو كلكف ك ف طة لم نػع،

فعهلل ىك ىػافنع كلػ س نم نمػو ،لم نػع أك ننقػغؿ لنم نػب اهلل لػف اهلل ن فػو ،فمػف نقػغؿ لعلرػعلـ فنػط ف فػما

الصػػكت المن ػػؼ " ػػع غلػػم فػػم ىػػاه الم مػػب مؤنػػا ن فػػؾ فيػػاه المػػم ألػػااميع لمػػف مكػػكف"ل كلكا ػعن لػػف أف
ننقػػغؿ لعلرػػعلـ كقػػؼ لنػػع الفػ ة أف اهلل كةػػاه ىػػك مصػػاة القػػلا كالفػػرعاة كلػ س الرػػعلـل لػػالؾ ةكػػز الفػ ة

لمى كممب "لعطؿ" فكةات ّٕمةة فم الف ة ل ثلت أنو ك قئ فم الرعلـ العاة أف يب اإلنفعف قلرعن ةن ن عن
أك فرعاة مطمنبل الرعلـ فم ةا اامو م ػا كةفػف إا ىػك نم نػب اهللل كلكػف إاا الػكةف اػكل مصػلعح الرػعلـ)

لعلقمس اهلل) فيػك ك قػئل ككممػب لعطػؿ لعلرلة ػب  hebelكمنيػع افػـ ىعل ػؿ أم ماػمةؿ ك ازئػؿ كعللنػعة،
كفم معف ن فو ففػة كممػب لعطػؿ كالػعؿ الػلض الػة فيػؿ مكػف كنفػعف اف نػلض لمػم نفػمب ىػكال انرقػمو

فمةة الم مب مف الزمف ل فيؿ نممفؾ لمع ىك زائؿ كنمةؾ اهلل االامل الرعلـ كمو رمز لف منػا ـ أم نػكع مػف

القلا لإلنفعف الاانمم الام ىك لمى صػكةة اهلل نعلنػول فػعلن س المػم ليػع صػكةة اهلل لػف مقػلا إك لعاصػؿ
ً
ػى ليػػع كػػؿ ااةاػ عت مػػع لػػـ مممنػػم لعلفػػمعكم اامػػول الرػػعلـ
أم اهلل اامػػول كالػػن س فػػمعك ب فمػػف مقػػلا لػػك أيلطػ ى
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ةفف كم ا كلكننع نفئ افمناامو لنامع نمرؿ منو ىافعن فم اامو ،أك نظػف ة عمنػع الكالم ػب كعنيػع ألا ػبل إاان
المقكمب ل فت فم طل رب الرعلـ لؿ فم م عى منع المنةةفػبل كلػالؾ طمػب اهلل أف نرمػؿ ٔ أ ػعـ كنفػمة فػم
ال كـ الفعلا لناكة أننع ننممم إلى الفمعل كأننع فننطمؽ لمفمعل ،ف كـ الفلت لطمب لػف الرمػؿ ك ػكـ للػعاة

لناكة اهللل

ٖ -مةك ز الف ة لمى المكت عمم مف المنطمؽ الفعلؽ ،فيك ك لنمطما إلػى الة ػعة لمنظػعة مظمػـ كلكػف لمةم ػا
المكلنع كمقعلةنع إلى مع كةال المكتل
 -ٜلمن يوجو ىذا السفر:

يك ومػػو الف ػ ة لإلنفػػعف الطل رػػم ،لكػػؿ إنفػػعف مةػػت القػػمس ،كل ػ س لإلنفػػعف الةكةػػم كالػػؾ ةمػػى ػػاةؾ اإلنفػػعف
الطل رم الام يمـ لعلرعلـ ،أف الرعلـ ىافو كةمعؤه ىػك لػعلـ لعطػؿ ،ف فػرى ل مػا طة ػؽ اهلل ك مػا أف اهلل مصػاة
غنػعه كقػلرو ف ةلػو ،ىػػك لظػب لمم ػب لممكلػػب لكػؿ إنفػعف ،لػالؾ لػػـ فػمناـ الفػ ة مرل ػػة يػكه النػعص لقػػرب اهلل

كانمػػع افػػمناـ مرل ػػة ألػػكى ـ النػػعص لػػعهلل كنػػعلؽ لكػػؿ اللقػػة كالػػو لكػػؿ الرػػعلـل كاصػػطاح مةػػت القػػمس مكػػةة
ِٗمةةل كىك ق ة لمم ا لنم اللقةل كاصطاح مةت القمس ىك مع للة لنو الريا الما ا لنكلو "الرعلـ"ل كمف
ىـ مةت القمس كالقمس مق ة لمممعةب كا كـ) ؟ ىـ كؿ اللقة فم الرعلـل أمػع قػرب اهلل الػام إمةػا لعلمفػ

قػمس اللػػة ىػػـ فػػكؽ القػػمس فمنػػا أممفػػيـ المفػ

إلييػـ فػػم الفػػمعئ عت أؼِ)ٔ:ل كالمائكػػب مػػثان ىػػـ فػػم لػػعلـ

فػػكؽ القػػمس رممػػكف لمػػاة كلػػا مرػػب ،كلعلنفػػلب لقػػرب اهلل فيػػـ فػػم لػزال كفػػاـ كفػػةح كثمػػة لمػػةكح النػػاس الػػام
ف ػ يـ ،كىػػاا مػػع رػػز يـ كفػػط ا كـل كلػػن س الم يػػكـ ممكػػةة كممػػب مةػػت الفػػمعل ككممػػب لمػػى ااةض إقػػعةة لكػػؿ

إنفعف فم الرعلـ كلكف قرب اهلل ص ة ىك ن فو فمعل ة ث نعـ ممككت اهلل فم اانمو لكٕ ،)ُِ:ككػؿ الػف هلل
ك ناا لقيكات مفاه ااةض إقعةة لممفا) لؿ ةم ا فكؽ قيكامو الزمن بل

َُ -اهلل نمػػؽ الرػػعلـ فكػػعف ةفػػف مػػاانل كلكػػف لرػػف اهلل ااةض لفػػلب النط ػػبل كىػػاا الفػ ة الػػام نكمقػػؼ ف ػػو
لاـ ةاةب اإلنفعف لكؿ كف مب لعلم ب فة نمعئج ىاه المرنبل ككعنت النط ب ىم إن صعؿ لف اهللل كالف ة
كقؼ ماة م عىب الة عة نعةج اائةة مةلػب اهلل كنرممػو ك ماػ أنػو ك قػلا نػعةج اائػةة مةلػب اهلل ،كمػع الػعؿ

الف ا المف

"مف قةب مف ىاا المعل رطش أ اعن" كْ)ُّ:ل كميمع مرب اإلنفػعف فػم لممػو لػف مػا

قلرعن ،كىاا ل س مرنعه أف اهلل ة ا أف ةطـ إمكعن عمنع اللقة ب لؿ ىك ة ا أف نافيع ك كمميع لػعف قػمةؾ

فػػم الرمػػؿ مرنػػع ،كمػػع نصػػمم فػػم أكق ػ ب المفػػعفة ف "اقػػمةؾ ػػع ةب فػػم الرمػػؿ مػػا لل ػػاؾ فػػم كػػؿ لمػػؿ
ص ػػعل " ككم ػػع ل ػػعةؾ الك ػػعىف الق ػػرب لن ػػا إنصػ ػةافيـ لنكل ػػو "مةل ػػب اهلل ا ب كنرم ػػب اكل ػػف الكة ػػا كق ػػةكب
كمكىلب كلط ب الةكح الناس مككف مركـ" ِككُّ )ُْ:كلكف مقكمب اإلنفعف أنو ة ا أف مكؿ لمى اامو

فػػم كلة ػػعل ك رمػػب لاامػػو نعفػػلعن كػػؿ ال اػػؿ لاامػػو كىػػاا صػػمو لػػف اهلل ف قػػرة لرػػاـ اةةػػب ك ةطػػـ ة عمػػو
ك فا إمكعن عمول
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ُُ -فػم معف إفمػػم الفػ ة لعنملػػعةه أف الة ػػعة لعطمػب كمػػع ال عئػػاة مػػف مرػػب اإلنفػعفل كىػػك نمػػمـ الفػ ة لالكمػػو

لكػػؿ كاةػػا أف منػػم اهلل ك ة ػػظ كصػػع عه فينػػعؾ ا نكنػػب ُْ)ُّ:ُِ،ل فناصػػب الفػ ة أف الة ػػعة لممػػااميع
كثةكاميػػع كةكمميػػع اللقػػة ب لمرػػزؿ لػػف اهلل إنمػػع ىػػم للػػث ،أم لعطمػػبل كك نػػةل أف فػػم معف منػػا المممػػا

لممػػاات الة ػػعة ك اةمػػا ّ ،)ُٓ:ٖ ، ِِ:لػػؿ ىػػك اػػا اللنػػؿ ِ)ُ:ٔ،ل كلكػػف فػػم معف ػػةل أف كػػكف كػػؿ
قػػئ لمرنػػؿ كفػػم منعفػػب اهلل ،فعلرػػعلـ كف ػ مب ظيػػة اهلل ليػػع صػػاةو كمةلمػػو لإلنفػػعف ،كلكػػف ة نمػػع ص ػ ة

الرعلـ ىافعن لإلنفعف نقغؿ لو لف اهلل ص ة الرعلـ لعطانل

ٕٔ -عبلقة سفر الجامعة بسفري األمثال ونشيد األناشيد
سفر األمثال

سفر الجامعة

سفر النشيد

ٔ -نرى سلميمان يلق قملة ٔ -نلللرى سلللميمان يلللق ٔ -نلللرى سلللميمان يلللق
حكمتو.

قمة توبتو.

قمة محبتو.

بحكمللللة ويللللق خللللو

حقيقة ىذا العالم.

حب هلل.

ٕ -نلللرى سلللموا اإلنسلللان ٕ -يكشل
اهلل.

ىللذا السللفر ٕ -ىللذا السللفر مناجللاة

ٖ -مبلحظللللللات سللللللميمان ٖ -خبللللرة سللللميمان أن ٖ -للللللذة العبلقلللللة يلللللق
خبلل حياتو.

نتيجللللللللة الخطيللللللللة

شقاء.

محبة مع اهلل.

كنةل فم مطكة ااف عة الثاثب مةاةؿ منمم ب مة ليع فم معف فم ةةمب لمةه كنلةامول

أل ألطى اهلل لفم معف ةكمب لم لب فكمب ف ة اامثعؿ ،كلكننػع نمػا فػم معف فػنط كمػع فػنط الكػعةكل ـ المممػكل

ةكمب كمرةفب ىك مممكل ل كنعن ةمػ انز لمرةفمػو)ل كمػف ىنػع نػةل أف الةكمػب كةػاىع ل فػت كعف ػبل أمػع الفػ ةاف ـ
المػاؾ المممػػكل ةلػعن نعة ػعن فمػػـ فػنط مػػنيـ أةػال كلكػػف ل نمػػع أف المائكػب المػػم فػنطت أم القػ عط ف ك ةمػػعل
ليػـ فػػم مكلػػب ،نمػا فػػم معف فػػم فػ ةم المعمرػػب كالنقػ ا فػم م اةةػػؿ مكلمػػول ككةػظ أنػػو ال ػػؿ لػف المرةفػػب الرمػػـ
ن خ ُككٖ)ُ:ل لكف لف المةلب ال ؿ المةلب ك مفنط ألاان ُككُّ)ٖ:ل

بل فػػم فػ ة المعمرػػب كقػػؼ فػػم معف ةن نػػب ىػػاا الرػػعلـ لرػػا أف انملػةه نلػةة قنصػ ب ككمػػا أف النط ػػب ك منػػمج
غ ة القنعلل كالع كؿ كاةا لممكلب كالةمكع إلى اهللل انو اكمقؼ لطاف ىاه الة عةل كغمػب لمػى ىػاا الفػ ة

نغمب ال عس فيك كعف فم مةةمب القؾ فم غ ةاف اهلل ،كعف لـ كمقؼ لرا مةلب اهلل الغعفةةل

جل فػػم فػ ة النقػ ا نمػػا منعمػػعة الةػػب مػػا اهلل لرػػا أف اكمقػػؼ فػػم معف مةلػػب اهلل الغػػعفةة لػػالؾ لػػاأ فػ ة النقػ ا
لنكؿ فم معف "ل نلمنم لنلات فمو اف ةلؾ أط ب مف النمة" كىاا مع صنرو ألك اكلف الاعؿ إا كالػا لمػى

لننو كاللمو لكُٓ)َِ:ل كنما فم ىاا الف ة فم معف ممممرعن للةكعت ةاكة ىاه المةلبل
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ال ف ة المعمرب لاكف ف ة النق ا الا الك لم عسل أمع الام نةاه فم كةكا ف ة النق ا كةال فػ ة المعمرػب ،نػةل
مكػػعمان ةن ن ػعن ،نػػةل النمػػك فػػم ة ػػعة المعئػػب كك ػػؼ ممةػػكؿ المكلػػب إلػػى فػػةح ةن نػػم فعلػػا ف زةلػػكف لعلػػامكع
ةصػػاكف لعكلميػػعج مػػزُِٔ )ٓ:نػػةل الطة ػػؽ الممػػككم ،طة ػػؽ الةػػب اإلليػػم اكف اكةملػػعؾ لػػعمكة الرػػعلـ

الم ةةب أك المةزنبل

قل لنا كعف فم معف فم ةكممو العا انة أف نملة أفةاح ىاا الةب اإلليم اكف أف ممعز م اةةة كـ النط ب لػك الػةة
أككن أف ك نملة ة عة النط بل كىاا ىك مع ةاث اـل

كل فػ ة المعمرػػب ىػػك الػػكة لانرػزاؿ لػػف الرػػعلـ اا ىػػك لعطػػؿ كمػػع كعنػػت الن مػػب فػػم ة ػػعة الػةاى ـ )لامػػع ف ػ ة
النق ا ف نعظة المال فم ة عمو ،ام قػةكب ةػب كفػةح مػا اهلل لكانرػزاؿ اكنفػعف لػف الممممػا اكف اف كػكف

مممرعن لة عة قةكب كةب ما اهلل  ،فياا نكاه لم عسل

زل نةل اكف مفمفا ةائرع لاف عة القػرة بلللل يايوب قػ ة كنفػعف لػـ يػـ افػمكب اهلل كك فكػةه كمػع زاؿ ظػف
اف لامب ةب اهلل لو فم لطع ع اهلل المعا ب ل نمػع اهلل طمػب كمعلػو ةمػم كػكف لػو نصػ ب فػم اكلا ػب ،لػالؾ
فػ ػػع كب مػػػامة لمػ ػػم اهلل ة ػ ػ ف لػػػاأ اهلل كممػ ػػو لصػ ػػم ب االػ ػػـ ل ػػب ِ ) َُ :ىنػ ػػع ال ػػن س ممفػ ػػعلؿ لمػ ػػعاا ػ ػػع

ةبللل.والمزاميللر نػػةم ف يػػع انفػػعف لػػاأ طة ػػؽ الكمػػعؿ كصػػعةت لػػو قػػةكب صػػاة مػػا اهلل كىنػػع نفػػما الػػن س
مقمكم هلل الام لةفمو مف اككـ المػم مرػعنم منيػع ل كالػةكح النػاس ك مػة ؾ الػن س لػا امعلػعت لػؿ رط يػع
اةفػػعس لػػعف اهلل ف فػػمم ب فمقػػكة لػػالؾ فكث ػػة مػػف المزام ػػة ملػػاأ لعلقػػككل كمنميػػم لعلقػػكة كالمفػػل لللل

واالمثال نةم ف يع نم مب القةكب ما اهلل كنم مب الصاة  ،كىم اكمفعب الةكمب ل ىنع الن س مع لعات ممامة
لمػػى اهلل ل كمثػػؿ ىػػاه الػػن س المػػم مصػػمم كك ممػػامة لمػػم اهلل ك لػػا كفػػممممئ مػػف الػػةكح النػػاس ،كىػػك ةكح

الةكمب ل للللوالجامعلة نػةل ف يػع المػب الةكمػب ،كاف ىػاا الرػعلـ لعطػؿ فمػا النمػك كاإلمػمال مػف الػةكح النػاس
مم م الةكاس الةكة ب فمن م اال ف كماةؾ م عىػب ىػاا الرػعلـ كانػو لعطػؿ لللل ك ػعمم النشليد ممكمػع المم ػا

كراالب ةب ل ف الن س الرػةكس كلة فػيع المفػ

ل كىنػع ان مةػت االػ ف لمػى مةلػب اهلل  ،لػؿ فػكب الػةكح

النػػاس مةلػػب اهلل فػػم النمػػب ةك ٓ ِ + ٓ :كػػك ٓ  ) ُْ :كالنم مػػب اف ملػػعاؿ الػػن س لة فػػيع ةلػػع لةػػب
فمنكؿ " مف ف صمنع لف مةلب المف لللل "
ةك ٖ ) ّٗ – ّٓ :

مع كصؿ ال و فم معف فم ىاا الماةج  ،نصكصع لاالب الةب فم ف ة النق ا رطم قركة الك ع لعفمةعلب ىاؾ

ىاه الن سل
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اإلصحاح األول

عودة لمجدول

ٔ
امع ِة ْاب ِن َداوَد ا ْلممِ ِا ِيق أُور َ ِ
ِ
يم" :
آية (ٔ)َ " -:كبلَ ُم ا ْل َج َ
ُ
ُ َ
شم َ

كبلم الجامعة= ىك فم معف الممؾل كمرنى افـ فم معف ىك "فاـ"ل كفيمنع مرنى كممب المعمرب ،كلكف ىك أن ى
افمو ،فعلنط ب المم لعقيع فمةة طك مب ةطمت فامو الاانمم فك ؼ فمى ن فو فامعن كىك فم ةزف كالمؽ،
لؿ ىك ممب الممعلب لن فو كلمممكمول كافمناـ افـ المعمرب اف اهلل امو لرا مكلمو لكن فمو المعمرب ،كىك
رظ لنلةامو كؿ الكن فب المعمربل ابن داود المما= ىك اكة لنكمو لااكا لفلل ف [ُ] كلخ ن فو أف الف الؾ

النا س الرظ ـ الا معه كانةةؼ [ِ] ل لرث فم ن فو الةمعل أنو كمع اللؿ اهلل مكلب ااكا ف نلؿ مكلمول يق أورشميم=
ىاه أ اعن مكل خ لن فو فيك لنط مو أنطع فم ةؽ أكةقم ـ ما نب اهلل كالمم أالعمو اهلل ممكعن لمى قرلو ف يع لرا أف
أةفف إل و كأةلو ،كصعة الاكة ف ئب لقرليعل

يل ،ا ْل ُك ُّل ب ِ
اط ُل األَب ِ
امع ُة :ب ِ
ِ
اط ُل األَب ِ
آية (ٕ)ٕ" -:ب ِ
اط ِ
اط ِ
اط ٌل" .
يل ،قَ َ
َ
َ
ال ا ْل َج َ َ
َ
َ
باطل األباطيل= لعطؿ=  hebelمرنعىع لنعة أك قئ فعنم ،أك نفمبل كعنو قلو الرعلـ لنفمب منةج مف فـ
اإلنفعف أك لنعة ظية الم ان ثـ امةؿل كالكلو لعطؿ االعط ؿ ىك لممقا ا أم ألظـ االعط ؿ مثؿ الكلو نق ا
اانعق ا لمرنى أةمى اانعق ال ككممب لعطؿ مق ة اف الرعلـ زمنى لعلة كلا ماكل لمى المال االامل كالرعلـ

ىك لعطؿ إاا كعف اإلنفعف فم افمناامو لمرعلـ لر اان لف اهلل ،كلك لـ كف ىنعؾ ة عة فم الرعلـ ا نة لكعنت

ة عمنع لاـ كك قئ مزٖٗ)ْٕ:ل كمع مرؿ الرعلـ لعطؿ ىك إفعلة افمنااـ اإلنفعف لول كالة عة الةكة ب ما اهلل

ك ممطمب كةاى ب الرعلـ لؿ ةب الفمعل كالممما لعهلل المقلا لمن س كىاا ك منا مف أف نفمناـ الرعلـ كلكف ك
ككف ىك ىافنع كقيكمنعل لؿ ك ككف ىك مةكة م ك ةنع ،فمك إنقغمنع ف و كلو لف ناةؾ اهلل الفمعكم ،كلكم ناةؾ

اهلل الفمعكم لم نع أف نيةب أككن مف الرعلـل لمعاا؟ اهلل نمؽ الرعلـ ةفف كصعل  ،كلكف اإلنفعف كالا ففا اىنو
كطل رمو كلص ةمو الاانم ب أفعل النظة لمرعلـ كأفعل افمناامو فصعة لعطانل اهلل نمؽ الرعلـ نعامعن لإلنفعف

فةكؿ اإلنفعف ن فو نعامعن لمرعلـ ،كصعة فرى لممما اللعطؿ كاافكعة الممقعمنبل فعلرعلـ ل س ق انة فم ن فو
كلكف افمنااـ اإلنفعف ةكؿ القئ إلى ن ة أك إلى قةل

الش ْم ِ
آية (ٖ)َ ٖ" -:ما ا ْلفَ ِائ َدةُ لِ ِ
ت َّ
سِ
س؟ "
ان ِم ْن ُك ّْل تَ َع ِب ِو الَِّذي َيتْ َع ُب ُو تَ ْح َ
ئل ْن َ
فلؽ فم معف كالعؿ فم أـُْ" )ِّ:فم كؿ مرب من رب" فيؿ ىنعؾ منعالض ما ىاه ا ب ،ة ف نكؿ ما الفائدة

لئلنسان من كل تعبو؟! الطرعن ك كما منعالض لمف يـ غةض الف ةل ف م ف ة اامثعؿ كمـ الكفاف ل مةةؾ
ك رمؿ ك مميا ،كىنع كمـ مف رمؿ ك مميا كىك ظف أنو ف ر ش لأللا ،ك نكؿ لمثؿ ىاا ،أنت لف منم ا لكؿ مع

مرمؿ تحت الشمس أم فم ىاا الرعلـ لرا مكمؾ ،كؿ مكعفلؾ المعا ب ثةكة كلظمب لل ) لف من رؾ لرا مكمؾ
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لل إف لـ كف ىافؾ فم كؿ مع مرمؿ مما اهللل فمنرمؿ كنكفب كىافنع مما اهللل فعنع كلا كفعمكت كف عمم
الةفعبل كالمكعفب المعا ب ل فت اائمب كك مرط نع الماة الةن ن بل فمرلنع فم ة عمنع ال كم ب لف قلا الن س مع لـ
مكف لنع ممفمنع ال كم ب ما اهلل كنطمب أف رمؿ ةكةو الناكس ف نع ك قمةؾ مرنع فم كؿ لمؿل كىاه ىم أىم ب

كص ب ة ظ الفلت ،نرمؿ ٔ أ عـ كال كـ الفعلا ىك هلل لناكة ألا منع كنةمعح فم لاالمنع لعهللل

ٗ
ِ
قَ ،و َّ
ض قَ ِائ َم ٌة إِلَى األ ََب ِدَ ٘ .و َّ
ب،
س تُ ْ
ش ِر ُ
قءَ ،واأل َْر ُ
س تَ ْغ ُر ُ
الش ْم ُ
الش ْم ُ
اآليات (َٗ " -:)ٔٔ-د ْوٌر َي ْمضق َوَد ْوٌر َي ِج ُ
ٙ
وتُس ِرعُ إِلَى مو ِ
الشم ِ
وبَ ،وتَ ُد ِ
ب إِلَى ا ْل َج ُن ِ
ب َد ِائ َرةً َد َو َار ًناَ ،وِالَى
ض ِع َيا َح ْي ُ
ث تُ ْ
ال .تَذ َ
يح تَذ َ
ش ِر ُ
ْى ُ
ْى ُ
ق .اَ ّْلر ُ
َْ
َ ْ
ُ
ور إلَى َّ َ
ٚ
آلن .إِلَى ا ْل َم َك ِ
يحُ .ك ُّل األَ ْن َي ِ
ان الَِّذي َج َر ْت ِم ْنوُ األَ ْن َي ُار
َم َد َارِات َيا تَْرجعُ ّْ
س ِب َم َ
الر ُ
ار تَ ْج ِري إِلَى ا ْل َب ْح ِرَ ،وا ْل َب ْح ُر لَ ْي َ
ٛ
ِ
ب رِ
ش َبعُ ِم َن َّ
ستَ ِطيعُ ِ
ظ ِر،
الن َ
َن ُي ْخ ِب َر ِبا ْل ُك ّْل .ا ْل َع ْي ُن الَ تَ ْ
إِلَى ُى َن َ
ان أ ْ
اا تَذ َ
س ُ
ص ُر .الَ َي ْ
اإل ْن َ
اج َع ًةُ .ك ُّل ا ْل َكبلَم َي ْق ُ
ْى ُ َ
ٜ
ِ
ون ،والَِّذي ِ
الش ْم ِ
ت َّ
يد.
َواألُ ُذ ُن الَ تَ ْمتَمِئُ ِم َن َّ
س َج ِد ٌ
س تَ ْح َ
الس ْم ِعَ .ما َك َ
صن َع يَ ُي َو الَّذي ُي ْ
ص َنعَُ ،يمَ ْي َ
ُ
ان يَ ُي َو َما َي ُك ُ َ
ٔٔ
ٓٔ
ُّى ِ ِ
يد!» يَ ُي َو ُم ْن ُذ َزَم ٍ
س ِذ ْكٌر
إِ ْن ُو ِج َد َ
ان ِيق الد ُ
ش ْق ٌء ُيقَا ُل َع ْن ُو« :ا ْنظُ ْر .ى َذا َج ِد ٌ
ان َك َ
ور الَّتق َكا َن ْت قَ ْبمَ َنا .لَ ْي َ
ين .و ِ
ِ
ون َب ْع َد ُى ْم".
ين َي ُكونُ َ
ون لَ ُي ْم ِذ ْكٌر ِع ْن َد الَِّذ َ
ون ،الَ َي ُك ُ
س َي ُكونُ َ
ضا الَِّذ َ
اآلخ ُر َ
ون أ َْي ً
ين َ
لؤل ََّولِ َ َ

ناـ المعمرب أمثمب كاالر ب مف الطل رب مؤكا أف الكؿ لعطؿ كاامثمب-:

ُ) الصة الة عة الزمن بل

ِ) الة عة الزمن ب طل رميع ممغ ةة

ّ) ىم مرمز لف إقلعع النمبلْ) ك ما ا

لةؽ فم الة عة ٓ) كؿ مع نعلو اإلنفعف ةمى مف كةامب أك قيةة مة و الزمف لعلنف عفل

ف م ب ْ ) نةل أف فمةة افمممعلنع لعامكة ااةا ب الص ةة لمغع ب ،فم ؿ ر ش ثـ نميم ل عمم مةمو م ؿ
نة ،نةف لنعة ظية الم ان ثـ امةؿل ككةظ الكلو إلى األبد= أم لماة طك مب مفممة ةمى ال كـ الام

فمةمةؽ ف و ااةض ،كناةظ م عىب اإلنفعف ،فيك اىب فة رعن ل نمع ااةض المعا ب العئمب ك ماىبل كفم

ا عت ٓ :) ٕ-نما ىنعؾ اكةات لمطل رب فعلقمس مقةؽ كمغةب ثـ مركا لمقةؽ كالة معمم ثـ منم م ثـ مركا

كىكاا ،ىم منم م مف مكعف لمظية فم مكعف نة ،ممةةؾ فم مااةات مر نب ،كأ اعن الم عه ممةةؾ إا مملنة

فمص ة يفةلعن ثـ مط انة فعنيع انة كمركا لملةعة لمملنة مف ما ال فعلظةكؼ الطل ر ب ةكلنع ممغ ة ،كلكف ل نمع
الظكاىة الطل ر ب منم م لمعمم كمظية ثعن ب فعإلنفعف نم م لعلمكت كك ظية ثعن بل فةعلمو أفكأ كأارؼ مف

ةمعل فم الن عمب ،فها نم م اإلنفعف
الطل رب ىاا مف نعة ب الصكةة الةاىنب ،كلكف ةلمع مةمؿ ىاه الصكةة
ن
لعلمكت فهنو ف ظية ثعن ب لرا الن عمب ،كلكف ىاا اإل معف لـ كف كااةعن ممعـ الكاكح فم الريا النا ـ) كن يـ
أ اعن مف صكةة المغ ة فم الرعلـ ةكلنع كااطةالو ،أنو لعلـ ماطةب فيؿ نممفؾ لو؟ كاف اإلنفعف اىب كك
ركا اةممنع لمنمص ل رط نع ة عة ألا بل

كفم ب ٖ) كل الكبلم يقصر= كفم مةممب أنةل "مم ا ااق عل مةىنب" أم كؿ قئ ممرب ك نصة لف إقلعع

النمبل فعلن س المنمكالب لمى صكةة اهلل لف مقلا لعمكة زمن ب فعن ب لؿ مممكلة مرلعنل ال يستطيع اإلنسان أن

يخبر بالكل= فم مةممب أنةل "ك فمط ا إنفعف أف رلة لنيع"ل كالم يكـ أف فم معف قرة لكؿ أةعف س
النعس كمرليـ كأكميـ كلاـ قلريـ كمرعنعميـ ،فعلرعلـ ةكليـ مغ ة ك ركا لكف اكنفعف مكت كك ركا ،كىاا قئ
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مؤلـ  ،لؿ ىـ فم مرب ك مكف المرل ة لنول العين ال تشبع من النظر= فكؿ مع فم الرعلـ ك رطم قلرعن،
الةكاس ك مقلا ،فهاا كعنت الةكاس ك مقلا مف الرعلـ ،فك ؼ قلا الرعلـ الةكاس الاانم ب كالة عة الاانم بل لؿ

الةكاس ممؿ لرا كالت ممع مةاه ،الن س مطمب ا ف ق ئعن ما اان كمقمي و كلرا أف مةصؿ لم و ممؿ منو ثـ مطمب
الما ا ثـ ممؿل كالركس فم الفمعل ،فف ككف قركةنع لعف كؿ قئ ما ا ،أم ن ةح لو كك نمؿ منو ،كىاا مرنى

أنو ف ككف لنع مةن مب ما اة ةؤُْ ،)ّ:أم ىم اائمعن ما اة كاائمعن مقلرب ةاما ِككٓ + ُٕ:مزَْ+ ّ:

ةؤُِ + ٓ:إشّْ)ُٗ:ل اإلنفعف فرى كةال القلا مف اامكة المعا ب كلكف القلا لف نماه فم ىاا الرعلـل

كفم ا عت َُ )ٗ،نةل أف ظةكؼ اإلنفعف النعةم ب كامكعن عمو ممغ ة كلكف طل رمو كأةعف فو كاكافرو كغةائزه
ملنم كمع ىم ك ممغ ة ،كؿ مع ىك مةت القمس ك قلرو كك ما ف و ما اان ،فما لف قئ ما ا ف قمي و
ك ةح لو ثـ مؿ منو ،كعلط ؿ قميم لرلب ما اة ةح ليع لاالعئؽ ثـ من يع ك مؿ منيعل ككث انة مع قرة اإلنفعف
لعلةعمب إلى المما ا ،ف طمب مع ىك ما ا لممةا أنو ما ا ك ةفض مع ىك الا ـ لممةا الامو ،ف مةم كةال الما ا

كعلمكا ات الما اة كالمرل ةات الما اة كلكنو ك ةس لعإلكم عل كفة رعن مع ركا لمممؿل أمع الن س المم مةملط
لعلف ا المف

لة فعن ليع نكاىع الةكح الناس إلى المما ا المفممة فم ال كة الاانمم ،فا مقرة لممؿ أك

لامة ،لالؾ طمب لكلس الةفكؿ مغ ةكا لف قكمكـ لمما ا أاىعنكـ لل ةكُِ)ِ:ل كمثؿ ىاا ة ع مميمان

لعلةكح كمع فم الفمعل كمثؿ ىاه الن س ك ممفيع الق نكنبل كفم ُُ) نةل ك ؼ نفى الرعلـ ااكل ف كنةف

فكؼ منفعنع اام عؿ النعامب ،فمعاا نم ا اإلنفعف لك ةكز اىممعمو لمى ماب أنظعة النعسل

لمكمع فعف فكةة فم معف انو كقئ ما ا ىم ةن نب فعف اكنفعف ك نمؽ ق ئع ما اا لؿ كمقؼ مع فلؽ اهلل

كنمنو  ،اكنفعف كمقؼ لنكم الطل رب المم نمنيع اهللل
ٖٔ
ٕٔ
يل ِيق أُور َ ِ
امع ُة ُك ْن ُ ِ
ِ
مس َؤ ِال َوالتَّ ْف ِت ِ
يش
ت َق ْم ِبق لِ ُّ
س َرِائ َ
َّي ُ
يمَ .و َوج ْ
ت َمم ًكا َعمَى إِ ْ
اآليات (ٕٔ " -:)ٔٛ-أََنا ا ْل َج َ
ُ
شم َ
ِ ِ ٗٔ
ت َّ ِ
ت ُك َّل
ش ِر لِ َي ْع ُنوا ي
يء َج َعمَ َيا اهللُ لِ َب ِنق ا ْل َب َ
يوَ .أر َْي ُ
ِبا ْل ِح ْك َم ِة َع ْن ُك ّْل َما ُع ِم َل تَ ْح َ
اء َرِد ٌ
الس َم َاواتُ .ى َو َع َن ٌ
٘ٔ
س يَِإ َذا ا ْل ُك ُّل ب ِ
َعم ِ
َن ُيقَ َّومَ ،و َّ
الش ْم ِ
ت َّ
ص الَ ُي ْم ِك ُن
الر ِ
ض ّْ
َع َو ُج الَ ُي ْم ِك ُن أ ْ
اط ٌل َوقَ ْب ُ
ال الَِّتق ُع ِممَ ْت تَ ْح َ
يح .اَأل ْ
َ
الن ْق ُ
األ ْ َ
َ
ٔٙ
ان قَ ْبمِق عمَى أُور َ ِ
يم،
أْ
ت َو ْازَد ْد ُ
ت َق ْم ِبق قَ ِائبلًَ « :ىا أََنا قَ ْد َعظُ ْم ُ
اج ْي ُ
ت ِح ْك َم ًة أَ ْكثََر ِم ْن ُك ّْل َم ْن َك َ
َ
َن ُي ْج َب َر .أََنا َن َ
ُ
شم َ
ٔٚ
ِ
ِ ِ
وقَ ْد أرَى َق ْم ِبق َك ِث ا ِ
ْت
ت َق ْم ِبق لِ َم ْع ِريَ ِة ا ْل ِح ْك َم ِة َولِ َم ْع ِريَ ِة ا ْل َح َماقَ ِة َوا ْل َج ْي ِل ،يَ َع َري ُ
َّي ُ
ير م َن ا ْلح ْك َمة َوا ْل َم ْع ِريَة»َ .و َوج ْ
ً
َ َ
ٔٛ
يد ُح ْزًنا".
يح .أل َّ
أ َّ
الر ِ
ض ّْ
يد ِع ْم ًما َي ِز ُ
َن ِيق َكثَْرِة ا ْل ِح ْك َم ِة َكثَْرةُ ا ْل َغ ّْمَ ،والَِّذي َي ِز ُ
ضا قَ ْب ُ
َن ى َذا أ َْي ً
ىنع نما فم معف ناـ لةىعن ف نة ف إلثلعت أف الكؿ لعطؿ
[ُ] انملعةه القنصم [ِ] أق عل مكىـ النعس أنيع ف يع فرعاة لملقة كالركس صة

مثؿ المرةفبلكفم ُِ)

كنت ممكاً= ال رؿ فم الرلة ب رنم كنت كك أزاؿ ممكعن ،كىك افمناـ ىاا اافمكب لممكااا لمرنى أنع غ ة
مفمةؽ لياا المةكز فلرا فنكطم أنع ا ف لفت فكل كالظ ةاةكـ مف فمكؾ ن س الطة ؽ الام فمكمول فما
ككنم معمرب أم معما كؿ الةكمب كككنم ممكعن لمى أكةقم ـ فعنع فنطت و
كمرالتل كمع زاا ةزنم أننم فم كالت
فنكطم كنت ممكعن لمى قرب اهلل فم ما نب اهللل
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كفم ُّ) وجيت قمبق لمسؤال= ىاا فلب ة ةة فم معف فم ىاا الف ة ،فعهلل ألطعه ةكمب ،ىاا ةن نم ،كلكنو
لكاعن لف أف ةفا الملو هلل طمب أف كقؼ لو اهلل لف أفئممو "،كمف ركزه ةكمب فم فعؿللل" ا ُ ) ٓ :
أميا ن فو كأميا لنمو لعإلن صعؿ لف اهلل ،ىك ةعكؿ لعمعنب أف رةؼ ك اةس كىك مقيكاان لو فم الكمعب
لنمعةو فم لمكـ الان ع ،كلكنو لكاعن لف الانكؿ فم ةكاة ما اهلل كاىب الةكمب الفمعك ب افمغؿ ةكممو

الان ك ب كلممو فم ةؿ مقكات ك نكل لنؿ اإلنفعف ميمع إزااات مرةفمو لمى الغكص ف يع ،لؿ كممع مرمؽ

ةمعل فا ن عس كك
ف يع اكمقؼ ار و كلمزه كازااا غمو ،أمع ةكمب اهلل فيم مكقؼ لف ار عمنع ،لكنيع ميلنع
ن
نغمـل كلكف فم معف اؿ فل مو لفلب نط مو ،فعلنط ب ممنا لنم ةكمب اهلل فا قةكب لمنكة ما الظممبل كىك
فم مرلو العؿ ىو عناء ردئ جعميا اهلل لبنق البشر ليعنوا يييا= ىك ةأل كـ اإلنفعف كلةكممو اللقة ب الرم لب

ةأم مع ك ةاه اإلنفعف الرعام فهكمعب كظف أف اهلل نمؽ اإلنفعف ل معلـ لنم عن كمفا عن كن ف عنل كالكاالا أف اهلل لـ
نمننع لنر ش فم لعلـ القنعل كالرنعل،كاكلـ كعف نم مب لنط ب اـ،ك اعؼ لالؾ إفعلة افمنااـ الرعلـ كىاا أففا

ة عمنع ،كلكف مف ة ع لمما اهلل نعظ انة لمفمعل ةمى كاف كالرت لم و ن س ا كـ فعهلل رط و فامعن كؽ الرنؿ
كمرز ب كفةح ك نزلو أةال

كنفما فم النااس ةكلت لم الرنكلب ناصعن)ل كنةف نة ع اكف ُ) لنممـ لما

نمننعل لنرممو اؼ ِ  )ِ ) َُ :ناؿ فمةة ة عمنع لمم اكةض ممـ اهلل منن منع
الة عة اف ناىب لمةاةب ثـ المما ل

ّ) لنع ةمعل فم نمعـ ىاه

كفم ُْ) ةأم فم معف لمز كؿ اانقطب اللقة ب لمى ااةض كلنميع لف منا ـ قلا ةن نم لمن س أك إصاح

كلاج الن س اانم عنل

يقوم= ىاا قركة ُّمة لعلرمز لف اإلصاح ،كىاا ةن نم ،لكف المف
كفم ُٓ) األعوج ال يمكن أن َّ

معل

ل صم مع لمزت اللقة ب لف ةمو كلف إصاةول لنا اكمقؼ فم معف ىنع أف اإلنفعف ألكج كنعالص لفلب

نط مو ،لف مكممو ةكمب لقة ب ميمع فمت كك مرةفب ميمع إزاااتلكفم ُٕ :)ُٔ،نةل فم معف فم ةكممو
اللقة ب المم إزااات لف كؿ إنفعف كأنو إنكب لما ب لمى الاةافب كالنةالة لز عاة مرةفمو كةكممو كلممول كلكنو

فرى إلى ىاا لر اان لف اهلل فمربل

كفم ُٖ) كما أنو فم ز عاة مرةفمو كةكممو إزااا غمعنل كمف المؤكا أف ىاه ا ب ل فت الكة لمميؿل كلكف
فم معف ىنع رمف أف اإلنفعف الام رمـ أكثة معلـ أكثة ،فكممع لةفنع لف النعس أكثة كلف كميـ فنمعلـ ككممع

لةفنع لف قةكةىـ فنمعلـ ككممع لةفنع لف ناالعميـ فنمعلـ ككممع لةفنع ةن نب المكلنع فنةمنة أن فنع ،ككممع

لةؼ اإلنفعف ميمو الفعلؽ كنطع عه الفعلنب ف نمؿ مف ن فو ،فكممع إزااا لممو اكمقؼ ميمو الفعلؽ كأنطعل
قلعلول ككممع إزااا لممو إزااا اةم عمو لممرةفب كمرطقو لعاكثة لممرةفب كلعف كؿ مع رةفو مع ىك إك القكةل

ككممع إزااا اإلنفعف لممعن إزااا إةفعفعن لعلرمز كالمب الة مب أمعـ ىاا الكـ اليعئؿ مف المقكات كا كـ المم
رمز لف ةميع لهمكعن عمو ميمع إزااات ةكممول ككممع أزااات ةكممو ف نعةف ل نو كل ف الميال كف ما أف

المكت ف عمم ك فكل ل نيمع مع ال عئاة مف كؿ مرةفمول لؿ كممع زاات مرةفمنع الةكة ب إزااا ةزننع لرمزنع لف

مةن ؽ المثعل عت المم لةفنعىعل
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لمكمعن ىك ك يعمـ الةكمب كالرمـ كالمرةفب لؿ رمف لف لمزىـ لف مةن ؽ الفرعاة كال ةح لملقةل لؿ ةمم
المرمكمعت الةكة ب ك مرطم فةةع اف لـ صعةليع لقةة ةب ما اهلل كلكف اف االمصةت لمم المااؿ  ،انؿ

الكلة عل كما ا المرز عت ك زااا الغـ ل كالكمعب المناس لمكمعن ك ةةمنع مف الرمـ لمى أك ةةمنع الرمـ مف

ىك ْ :

اإلمكعؿ لمى اهلل كلقةة اهلل المم مرطم فامعن لمن سل كالكمعب نكؿ " ىمؾ قرلم مف لاـ المرةفب"
ٔ ) فعلرعلـ الرظ ـ أك ال مفكؼ لف ككف فر اان إف لـ كف الا فعنل فمف لو ًل ٍق ىةٍة كة عة ما اهلل ف رط و فامعن
ةمعل
كؽ لنمو المةىؽ المكاكا مف اللةث كالكال كف رط و صل انة لمى مع ف رةفو ك كمق و مف أةزاف كف رط و
ن
فم أف اهلل اعلط الكؿ ىك المف طة لمى ااةااث الماطةلب المم ك فمط ا ىك أف الطيعل فينعؾ فةؽ ل ف

مف لةث ك رمؿ مفمنان لف اهلل كل ف مف رمؿ ك لةث فم قةكب ما اهللل مف رمؿ لعكن صعؿ لف اهلل ميمع
زاات ةكممو فيك مةاكا ،كلكف مف رمؿ فم قةكب ما اهلل نطمؽ إلى الا مةاكا ب لالؾ مصمم الكن فب اقمةؾ

ع ةب فم الرمؿ ما لل اؾ فم كؿ لمؿ صعل "أكق ب المفعفة ف" كاف فم معف المما لمى ةكممو معلـ كمرب

كظؿ

مكؿ

لعةثعن

إلى

أف

اىمال

فم

نيع ب

الف ةل

12

سفر الجامعة ( اإلصحاح الثاني)

اإلصحاح الثانق

عودة لمجدول

ٕ
ٔ
ضا ب ِ
ِ
ِ
لت:
َّلح ِا ُق ْم ُ
اآليات (ُٔ " -:)ٖ-ق ْم ُ
اطل ٌل .لِمض ْ
ت أََنا يق َق ْم ِبقَ « :ىمُ َّم أ َْمتَح ُن َا ِبا ْلفَ َر ِح يَتََرى َخ ْي ًار»َ .وِا َذا ى َذا أ َْي ً َ
ٖ
َن آ ُخل َذ
س ِدي ِبا ْل َخ ْم ِرَ ،وَق ْم ِبق َي ْم َي ُج ِبا ْل ِح ْك َم ِةَ ،وأ ْ
ت ِيق َق ْم ِبق أ ْ
ون» َولِ ْمفَ َر ِحَ « :ما َذا َي ْف َع ُل؟»ِ .ايْتَ َك ْر ُ
« َم ْج ُن ٌ
َن أ َ
ُعمّْ َل َج َ
ت َّ ِ
ات م َّدةَ أَي ِ
َّام َح َي ِات ِي ْم" .
ِبا ْل َح َماقَ ِةَ ،حتَّى أ ََرى َما ُى َو ا ْل َخ ْي ُر لِ َب ِنق ا ْل َب َ
ش ِر َحتَّى َي ْف َعمُوهُ تَ ْح َ
الس َم َاو ُ

قملت أنلا يلق قمبلق= مػعزاؿ فػم معف نػعمم الملػو لكاػعن لػف أف ةفػا الملػو هلل مصػم عن ،كالػؾ انػو مػعزاؿ فػم لةثػػو
الرنم ػػم لر ػػاان ل ػػف ةكح المن ػػكل ،كم ػػعزاؿ ف ػػم م اةة ػػؿ ة عم ػػو النعطئ ػػب ػػمش ل ػػف طة ػػؽ الف ػػرعاةل كال ػػا أة ن ػػعه ف ػػم
اإلصةعح المعام لةث لف فرعامو فم الماات الرنم ب كالمرةفب كلـ مػاىعل كىنػع نمػاه لةػث لػف فػرعامو فػم
الماات المفػاان ب الةفػ ب كالػا ظػف أنيػع مرط ػو القػلال فػةاح عكػؿ ك قػةب= أعملل جسلدي بلالخمر= فػعلنمة ىنػع

كمةب أف ميك ك اةؾ= أمتحنا بالفرح .ككث ةكف ظنكف أف الفرعاة مكمف فم ة عة
كنع ب لف مماات الطرعـل و

الميك كالة ات كاافةاح الزمن ب لمع مةك و مػف أكػؿ كقػةب كاػةؾل كىػؤكل ك م ػزكف لػ ف ال ػةح الػاانمم الػام
يب لقعقب اائمب كفامعن ةن ن عن كل ف اةكعت الميك المم منلا لف فةاغ اانممل ال ةح الاانمم الام رط و اهلل

ك مؤثة لم و الظةكؼ النعةم ب فعلقػياال كػعنكا ػاىلكف لفػعةعت اكفمقػيعا المةللػب كىػـ مميممػ ف ل فممكػكت اهلل

كعف فم اانميـ ،أمع اافػةاح الزمن ػب فمؤالمػب ،ىػم نػعةج اائػةة اهلل ،ىػم منػاة اإلنفػعف كك مقػلرو لػؿ مز ػاه ةزنػعنل
كلكف اإلنفعف نناع إا ظف أنػو لػك ةصػؿ لمػى ىػاه الممػاات الزمن ػب لصػعة فػر اان ،لمكمػعن فعلطعلػب قػرة أف

فرعامو مكممؿ ة ف نيم اةافمو ك رمؿ ،كالمكظؼ ظف أف فرعامو مكممؿ لمةال مو ،كلكف النلةة الرمم ب منكؿ أف
ىاه اانكاع مف اافةاح ك مفممة أكثة مف فعلعت ركا لراىع اإلنفعف لمع كعف لم و ،فعلن س النعلػاة لػف مقػرة

ل ةح ةن نم مف الزمن عتل ةاما لكُِ)ُٗ:ل كة نمع انملة فم معف أف ىاا ال ةح ز اه ةزنعن كك لب العه منكنعن=

لمضحا قمت مجنون .كممنكف مف ةعكؿ أف ما فرعامو فم اللةث كةال اافػةاح الممنكنػب لمرػعلـ ك ن صػؿ لػف

اهللل ولمفرح ماذا يفعل= ىك نصا ال ةح الزمنم الظعىةم الام ل س مف النمب ،ىك أاةؾ أنو ك صم النمب كك
نػػزع لنػػو ك لمػػو أـِٓ )َِ:كك يػػائ ىػػاا ال ػػةح الرػػعلمم الاػػم ة المػػانبل أمػػع امػػكع المكلػػب فميػػب فةةػعن اانم ػعن

كلقعقب صعاالب اف النط ب مةطـ النمب كممأله ك لب مةةل كلنا اكمقؼ فم معف لعلممةلب أن ىذا أيضاً باطل.

أعمل جسدي بالخمر= أم قةح صاةه ك مما مفاه لعلنمةل وقمبق يميج بالحكمة= كعف قةب ل نملة ك مةنؽ
ىؿ النمة العاةة أف مقلا ة عمول كةمى ممكف مف الةكـ ،لـ نزلؽ إلى اةمب فنااف الكلم ،كافممة كال ػعن لػ ةكـ

ك رةؼ ىؿ فم ىاا الطة ؽ أم مفةة ،كناةػظ أنػو رمػةؼ منػامعن أنػو كػعف رمػـ أف ىػاا الطة ػؽ نطػع= وأن أّخلذ

بالحماقة= ىك كعف فما أف النمة مفرا النعس فنةة أف مةليع ل ةقا النعس لمطة ػؽ الصػة

لفػرعاميـل نػةل

فم معف ىنع مفمنامعن ةكممو الزمن ب لر اان لف الةكمب اإللي بل إف اهلل مرمب لمػى مػف لةػث لػف أف اةةػو لر ػاان
لنو ،لةث لنيع فم مماات الرعلـل ىاا قليو اهلل لمف مةؾ نلكع المعل الةم ل ننة لن فو ألع انة مقػننب ك ماػلط

معل أةُّ)ُِ:ِ،ل
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ٗ
ت
اآليات (ٗ " -:)ٔٔ-يَ َعظَّ ْم ُ
ويَرِاديس ،و َغرس ُ ِ
ار
ش َج ًا
ييا أَ ْ
َ َ َ َ َ ْ
ت ي َ

َّ
الش َج َر.

٘
ت لِ َن ْف ِسق ج َّن ٍ
ت لِ َن ْف ِسق بيوتًاَ ،غرس ُ ِ ِ
ات
وماَ .ع ِم ْم ُ
َع َممِقَ :ب َن ْي ُ
َ
ُُ
َ ْ
ت ل َن ْفسق ُك ُر ً
ِ ٍ ِ
ِم ْن ُك ّْل َنوِع ثَم ٍرٙ .ع ِم ْم ُ ِ ِ
سقَى ِب َيا ا ْل َم َغ ِ
س ا ْل ُم ْن ِبتَ ُة
َ
ت ل َن ْفسق ِب َر َا م َياه لتُ ْ
ار ُ
ْ َ

ٚ
يدا َو َج َو ِ
ين َكا ُنوا
ضا ِق ْن َي ُة َبقَ ٍر َو َغ َنٍم أَ ْكثََر ِم ْن َج ِم ِ
ت َع ِب ً
قَ َن ْي ُ
يع الَِّذ َ
ان لِق ُوْل َد ُ
يَ ،و َك َ
ان ا ْل َب ْي ِتَ .و َكا َن ْت لِق أ َْي ً
ار َ
ٛ
َّات ا ْلممُ ِ
وصي ِ
ض ًة وَذ َىبا و ُخص ِ
ت لِ َن ْف ِسق أ َْي ً ِ
ِيق أُور َ ِ
وا َوا ْلُب ْم َد ِ
ين
ان .اتَّ َخذ ُ
يم قَْبمِقَ .ج َم ْع ُ
ْت لِ َن ْف ِسق ُم َغ ّْن َ
ضا ي َّ َ ً َ ُ
ُ
ُ
شم َ
ٜ
ين َكا ُنوا قَ ْبِمق ِيق أُور َ ِ
ش ِر ،س ّْي َدةً وس ّْي َد ٍ
ِ ِ
ٍ
يم،
ت أَ ْكثََر ِم ْن َج ِم ِ
ت َو ْازَد ْد ُ
ات .يَ َعظُ ْم ُ
يع الَِّذ َ
َو ُم َغ ّْن َيات َوتََن ُّع َمات َبنق ا ْل َب َ َ َ َ
ُ
شم َ
ٓٔ
َن َق ْم ِبق
اي لَ ْم أ ُْم ِس ْك ُو َع ْن ُي َما .لَ ْم أ َْم َن ْع َق ْم ِبق ِم ْن ُك ّْل يََر ٍح ،أل َّ
ضا ِح ْك َم ِتق َم ِعقَ .و َم ْي َما ا ْ
َوَب ِق َي ْت أ َْي ً
شتَ َيتْ ُو َع ْي َن َ
ِ
ِ ِ
ان َن ِ
صي ِبق ِم ْن ُك ّْل تَ َع ِبقٔٔ .ثُ َّم ا ْلتَفَ ُّ
ايَ ،وِالَى التَّ َع ِب
يَ ِر َح ِب ُك ّْل تَ َع ِبقَ .وى َذا َك َ
ت أََنا إِلَى ُك ّْل أَ ْع َمالق الَّتق َعممَتْ َيا َي َد َ

الَِّذي تَِع ْبتُ ُو ِيق عممِ ِو ،يَِإ َذا ا ْل ُك ُّل ب ِ
الش ْم ِ
ت َّ
س".
الر ِ
ض ّْ
يحَ ،والَ َم ْنفَ َع َة تَ ْح َ
اط ٌل َوقَ ْب ُ
َ
ََ
زكا المعمرػػب ن فػػو لعلملػػعىج الرعلم ػػب كالملػػعنم ال نمػػب كالرل ػػا كال اػػب كالػػاىب وخصوصللليات المملللوا= أم مػػع
نػص الممػكؾ أك مػػع ن ػةا لػػو الممػكؾ لػف فػػعئة الرظمػعل مػػف ممممكػعت أك الن ػب مر نػػب ،فػعلممكؾ أةفػػمكا لػو ىػػاا ع

ثم نب ممكك ب ل فمرط كا كميو ك فمركا ةكممول
ً
ػم قػػرب إالمنػػعل فيػػك ثمػ ف مػػاان فػػم ل ن ػػو نػػةُٗ )ٓ:كممػػؾ الممػػكؾ نػػاـ لػػؾ اامػػو لمنمن ػػول
معمػػؿ :قػػرب اهلل يالػ ى
فيك نمن ؾ كأنت منمن و ،أنت نصكص عت الممؾ= أنػع لةل لػم كةل لػم لػم)ل ك اةمػا ُمػؿٗ)ُٗ-ُٓ:ل يعظملت
عممق= ىاه ىم المقكمب أف فم معف نظة إلى ن فػو كألمػب لاامػو كلمػع لممػو كلػـ نظػة هلل ك قػكةه ،كىػاه ن ػس
فػنطب نلكنػػا نصػػة الممػؾ اا ُّ)َّ:ْ،ل ككمػػع زاؿ الممػػؾ لػػف نلكنػا نصػػة لمعا لػػو ىكػاا مرػػب فػػم معف كفعةالػػو

فامول لنا لنم ى كان لمةب كلكف مع كعف ننص فم معف أف لنم لمةب ل معن فم الملو ،كىػاا كػكف لة ػظ الكصػع ع
ػكُْ )ِّ:فمػػف ة ػظ الكصػػع ع صػنا اهلل لنػػاه منػزكن كىػ كان ككمػكا الي كػػؿ اانمنػع كػػعف فػ ككف فػػلب فػػةح ك

نطػػؽ لػػو كلكػػف كػػعف نطػػع فػػم معف أنػػو ظػػف فػػم الممػػا الزمنػػم فػػللعن لم ػػةح ف قػػؿل كلػ س الر ػػب فػػم المنمن ػػعت أك

الغنم لؿ فم ففعا اإلةااة ة ف مةكؿ الغنم أك ممةكؿ المنمن عت إلى ىاؼل سيدة وسيدات= الا كػكف المنصػكا
ف ػ اات كث ػةات أك أف الف ػ اة ىػػم لنػػت فةلػػكف أكؿ زكمػػب لػػو ثػػـ أاػػعؼ ف ػ اات كث ػةات الللذين كللانوا قبمللق يللق

أورشميم= ةلمع ااكا أك مف كعنكا ةؤفػعل لمػى يػكاا فػم زمػف الناػعةل للم أمنلع قمبلق ملن كلل يلرح= كىػاا نطػع
كث ػػة ف ة نمػػع قػػرةكف لعلا ػ ؽ ظنػػكف أف فػػةةيـ ف ػ كمؿ لػػك ةنن ػكا كػػاا أك كػػاا مػػف ااف ػةاح الرعلم ػػب ف ػ نمع

مم ز كفلل لؿ ىنعؾ مف ممع لمنمة أك لممناةات) كلكف ك قئ مف ىاا منػا الاػ ؽل كالفػاـ الةن نػم ك ػعمم

فػػكل مػػف ممػػؾ الفػػاـ "فػػامم ألطػ كـ لػ س كمػػع رطػػم الرػػعلـ ألطػ كـ" أمػػع ملػػعىج الرػػعلـ فمنفػ نع مقػػعكمنع إلػػى
لةظعت كمناة مكارم كلكنو ك ةؿ المقكمبل أمع المف

ف رط نع الفاـ الةن نم لعف ةػؿ لن فػو فػم الػن س

ك قلريع ك يليع فامعنل لالؾ فمنفمرمؿ الرعلـ لعلمااؿ نعظة ف لممف

ةعفظ ف كصع عه فنمممئ فامعنل ككةػظ أف

فػػم معف كفػػط ىػػاا كمػػو إىػػمـ لػػعف كػػكف لنمػػو صػػعة عن ةامة ػعن ل فػػمط ا أف ةكػػـ ،فيػػك لػػـ نمػػةؼ لمنػػكف كةال
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قيكامو= وبقيت أيضاً حكمتق معق= كىاا ةفب لول كلكف ل ةاة كؿ إنفعف أف رمؿ مثؿ فم معف فيؿ امف
أف مككف لو ةكمب فم معف لؿ أف فم معف ما كؿ ةكممو إنمةؼ إلى للعاة ااكثعف فم أكانةهل

ِِ ِ
ِ
اإل ْنس ُ ِ
ِ
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:ثُ َّم ا ْلتَفَ ُّ
ص ُبوهُ
اء ا ْل َمما الَّذي قَ ْد َن َ
ان الَّذي َيأْتق َو َر َ
ت ألَ ْنظُ َر ا ْلح ْك َم َة َوا ْل َح َماقَ َة َوا ْل َج ْي َل .يَ َما ِ َ
ُم ْن ُذ َزَم ٍ
ان؟ "

يما اإلنسان الذي يأتق وراء المما= لاك أف ىاا كعف مثان قعئرعن لمرنى ىؿ ػعمم لرػا فػم معف مػف كػكف أةكػـ

منػػو أك أغنػػى منػػو أك أفػػرا منػػو ،ففػػم معف فػػم كػػؿ ىػػاا كػػعف ما ػةلعن لألمثػػعؿل كفػػم معف ىنػػع كمػػو نص ػ ةب لكػػؿ
إنفعف ة ا أف نملة طةؽ الماات الان ك ب مف نفعل كغنم كلل لل الخ ك نكؿ لو ع النم لف مممكف مف أف ممةب

كؿ مع مةلمو أنت فمف فمط ا أف مػزكج َََُفػ اة ك نػكؿ لػو فػم معف لػعلةغـ مػف كػؿ مػع مةلػت كامممكػت فعنػع
ألط ػػؾ نلةمػػم "الكػػؿ لعطػػؿ" لنػػا مػ وػةب فػػم معف كػػؿ الممػػاات الرنم ػػب كالقػػيكان ب كممػػؾ اك فػػمطعف رػػؿ كك ػػةاه

أةػػا ،ككػػؿ مػػف ػػعمم لرػػاه لػػف فػػمط ا أف ةصػػؿ إك لمػػى النػػاة ال فػ ة مػػف ىػػاه الممػػال الللذي قللد نصللبوه منللذ
زمان= أم ماة مممرو كعنت أ اعن طك مبل

ٖٔ
َن لِ ُّمنل ِ
لن الظُّ ْم َم ل ِة.
لن ا ْل َج ْيل ِللَ ،ك َمللا أ َّ
لت أ َّ
اآليللات (ٖٔ " -:)ٜٔ-يَ َأر َْيل ُ
لور َم ْنفَ َعل ًة أَ ْكثَل َلر ِمل َ
َن لِ ْم ِح ْك َمل ِلة َم ْنفَ َعل ًة أَ ْكثَل َلر ِمل َ
ِ
ٗٔاَْلح ِكيم ع ْي َناه ِيق أر ِ
ث لِ ِكمَ ْي ِي َملا.
ضلا أ َّ
ْس ِو ،أ َّ
َن َح ِادثَل ًة َوا ِح َلدةً تَ ْح ُلد ُ
سلمُ ُا ِيلق الظَّلبلَِمَ .و َع َري ُ
ْلت أََنلا أ َْي ً
َ ُ َ ُ
َملا ا ْل َجاىل ُل يَ َي ْ
َ
ث لِ ْمج ِ
٘ٔيَ ُق ْم ُ ِ
لت ِيلق
اى ِل َكذلِ َا َي ْح ُد ُ
ضا لِق أََناَ .وِا ْذ َذ َ
ااَ ،يمِ َملا َذا أََنلا أ َْويَ ُلر ِح ْك َمل ًة؟» يَ ُق ْم ُ
ث أ َْي ً
ت يق َق ْم ِبقَ « :ك َما َي ْح ُد ُ َ
ان َك َذا األَيَّلام ِ
اط ٌل»ٔٙ .أل ََّن ُو لَ ْيس ِذ ْكر لِ ْمح ِك ِيم والَ لِ ْمج ِ
ضا ب ِ
اى ِل إِلَى األ ََب ِدَ .ك َما ُم ْن ُذ َزَم ٍ
اآلت َيل ُة :ا ْل ُك ُّلل
َ
َق ْم ِبق« :ى َذا أ َْي ً َ
َ ٌ َ َ
ُ
ٔٚ
وت ا ْلح ِكيم َكا ْلج ِ
الش ْلم ِ
لت َّ
س،
يء ِع ْن ِلدي ،ا ْل َع َمل ُل الَّ ِلذي ُع ِم َلل تَ ْح َ
ت ا ْل َح َيلاةَ ،أل ََّن ُ
اى ِل! يَ َك ِرْى ُ
سىَ .و َك ْي َ َي ُم ُ َ ُ َ
لو َرِد ٌ
ُي ْن َ
ٔٛ
لت ِي ِ
َن ا ْل ُك َّلل ب ِ
لو لِ ِ
الش ْلم ِ
لت َّ
س ِ
لان الَّ ِلذي
أل َّ
اللر ِ
س َح ْي ُ
ض ّْ
لث أَتُْرُك ُ
يلو تَ ْح َ
لت ُك َّلل تَ َع ِبلق الَّ ِلذي تَِع ْب ُ
يح .يَ َك ِرْى ُ
اطل ٌل َوقَ ْلب ُ
َ
ئل ْن َ
ت ِي ِ
لت ِي ِ
ِ
ون بع ِدئٜ .وم ْن يعمَمَ ،ى ْل ي ُك ُ ِ
يلو
يلو َوأَ ْظ َي ْلر ُ
ستَ ْوِلق َعمَلى ُك ّْلل تَ َع ِبلق الَّ ِلذي تَِع ْب ُ
َ
يما أ َْو َجاىبلًَ ،وَي ْ
َي ُك ُ َ ْ
ون َحك ً
َ َ َْ ُ
ضا ب ِ
الش ْم ِ
ت َّ
اط ٌل".
ِح ْك َم ِتق تَ ْح َ
س؟ ى َذا أ َْي ً َ

فم ا ب الفعلنب نةاه نكؿ أنو نظة الحكمة والحماقة والجيل= كالمنصكا بالحكملة المػاات الرنم ػب كز ػعاة الرمػكـ

كالمرػػعةؼل كالمنصػػكا بالحماقللة أم المػػاات القػػيكان ب الةفػ ب أم قػػيكات الػػلطف كالمفػػا والجيللل ىػػك لػػاـ إاةاؾ
أم لمػػكـ أك مرػػعةؼ أم ىػػك اػػا الةكمػػبل كفػػم معف ىنػػع ن ػةاه نػػعةف ل ػ ف ىػػاا كمػػو لرػػا أف انملػػة المػػاات الرنم ػػب
كالةف ب كة مى ك ظف أةا أف فم معف الك لمميػؿ نػكؿ أف المفػعفب لػ ف الرمػـ كالميػؿ ىػم المفػعفب لػ ف النػكة
كالظممب ،فيك ل س اا الرمكـ كك الك للطانيع كك الك لمميؿل لؿ فم نظةه أنو ك منعةنب ل ف مماات الةكمػب

كلػ ف ممػػاات النمػػة فيػػك فػػمى الممػػاات الةفػ ب ةمعالػػبل كالمفػػعفب لػ ف الةكمػػب كالةمعالػػب أ اػعن ىػػم المفػػعفب لػ ف
النكة كالظممبل كما ىاا فيك ةأل أف الماات الرنم ب ك مك م إلفرعا النعس كةاىعل كما ىاا قػلو الةكمػب كالرمػكـ
لعلنكة فعلةكمب مكل ممعح المفا كطملو لماات اللي م بل كالركس فعلقيكات اللي م ب مظمـ الرنؿل كلن يـ أنو ىنػع
ػػمكمـ لػػف الةكمػػب الطل ر ػػب كالنل ػةات اللقػػة ب كالرمػػكـ كالمرػػعةؼ كالمػػاات الرنان ػػب كلكػػف قػػمعف ال ػػعةؽ ل ػ ف ىػػاه
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المػػاات الرنان ػػب كلػ ف الفػ ا المفػ

أالنػػكـ الةكمػػب الفػػمعكم المقػػلا لن كفػػنع كلنكلنػػع كأةكاةنػػع ،ىػػك كةػػاه النػػعاة

لمى أف رط نػع القػلا ،كااا كعنػت الةكمػب اإلنفػعن ب مرطػم إفػمنعةة فكػـ ككػـ الةكمػب اإللي ػب ةػ ف كػكف المفػ

ف نػػع فػػة إفػػمنعةة ،كىػػاه مرطػػم م فػ ة ل ػػب ُْ) الحكلليم عينللاه يللق رأسللو= فػػهاا كػػعف المفػ
فعلةك ـ ىك مف لو المف

ةأفعن لمفاه كل نعه فم ةأفو أم فم الف ا المف

ىػػك ةأس المفػػا،

كمثؿ ىػاا ةم ػا الملػو إلػى الفػمعلل

كىػػاا مرنػػى مػػع العلػػو النػػا س كةنػػع "ف ػػو كعنػػت الة ػػعة كالة ػػعة كعنػػت نػػكة النػػعس" فعلمفػ

ىػػك الة ػػعة االا ػػب المػػم

ةصمنع لم يع كلو كىك النكة نرع ف النكةل كىاا مرنػى كػكّ)ِ:ِ،ل كنةصػؿ لمػى ىػاا للفػعطب لا اةفػمنع لمكمػعب

المناسل كلكف كاـ فػم معف الملعقػة فػم ىػاه ا ػب ىػك لػف الةكمػب اإلنفػعن ب المػم مرطػم إفػمنعةة كم ػزة لمةكػ ـ
لػػف المعىػػؿل كلػػالؾ لػػـ مرػػط ىػػاه الةكمػػب اةةػػب لفػػم معف إا معمػػؿ فػػم مص ػ ة كػػؿ مػػف الةك ػ ـ كالمعىػػؿ فكمػػا أف

نيع ميمػػع كاةػػاة كىػػم المػػكت= حادثللة واحللدة تحللدث لكمييمللا= كنمػػا ىنػػع نغمػػب ال ػػعس كالفػػلب أنػػو كػػة لر نػػم
ةكممػػو اللقػػة ب الممػ ف فػػم أةفػػو اللقػػة بل كىػػاا نػعؿ لػػف كػػؿ مػػف نػػكاه فػػم م ك ػةه لنمػػو فنػػط اكف ام اةقػػعا مػػف
الػػةكح النػػاس ل أمػػع مػػف كػػة لر ن ػػو الممػ ف فػػم المفػ

ف كػػكف لػػو نظةمػػو الفػػمعك ب ل كمثػػؿ ىػػاا كلعلصػػاة مرػػؿ

الػػةكح النػػاس نػػكا لنمػػو  ،كىػػاا مػػع الػػعؿ لنػػو لػػكلس الةفػػكؿ " ةكح النصػ " ِمػػم ُ  ) ٕ :كمثػػؿ ىػػاا رط ػػو
ال ػػةكح الن ػػاس اف ي ػػـ ك رم ػػـ أن ػػو مكم ػػؼ لرم ػػؿ م ػػع ف ػػعهلل ال ػػا نمنن ػػع الم ػػعؿ ص ػػعلةب ف ػػلؽ فعل ػػاىع لنف ػػمؾ ف ي ػػع
أؼِ )َُ:كاهلل نمننع لنن ا نطب مر نب إلي ب كةػ ف ننميػم مػف لممنػع لمػى ااةض نػانؿ إلػى ال اةةػب الفػمعك بل

كمػػف كمقػػؼ مػػع ىػػك مكمػػؼ لػػو ك رممػػو لعمعنػػب ىػػاا ف ػ ةح كف ػ ما فػػرعامول كالػػعةف مػػا ال ػكؿ لػػكلس الةفػػكؿ "أنػػع
مةصكة ل ف اكثن ف لل لل لم اقميعل أف انطمؽ لل لكف أف ألنى ألزـ اممكػـ" فيػك ىنػع قػرة لعنػو مكمػؼ لرمػؿ

مع ة ع اممو كىك غ ػة نػعئؼ مػف المػكت فيػك فػم المفػ

فػكال لمػى ااةض أك فػم الفػمعل فػمِْ)ِّ:ُ،ل

كاف فم معف كعف كة لةكممو اللقة ب قرة أف الةك ـ لػف نم ػا قػ ئعن لػؿ ةكممػو لعطمػب لػؿ الػعؿ أنيػع مز ػاه غمػعن

فعلمعىؿ ك كة فم قئ كك قغؿ لعلو قئل لؿ الةك ـ الام إزااا لممعن كقيةة ف مكت ك نفعه النػعس ُٔ) لػؿ

كؿ مع صنرو مف مما كغنم كثةكة الا ةثيـ إلنو المعىػؿ ف اػ ريـ ُٗ) كىػاا مػع ةػاث فرػان مػف ةةلرػعـ إلنػول
ردى عندي العمل الذي ُع ِمل
كة نمع افمغةالمو أفكعةه ىاه الفكااك ب إزااا غمعن كةزنعن كالعؿ يكرىت الحياة  ..ألنو ّّ
تحت الشمس ألن الكل باطل نغمب ال عس ىاه ىم نغمب الةكمب اللقة ب الرعمزة لف أف مةفا اإلنفعف إلى الممما
لعلة ػػعة االا ػػبل كلكػػف الةكمػػب اإللي ػػب مةممنػػع فػػكؽ الػػزمف لممطمػػا فػػم الفػػمعك عتل الةكمػػب اإلنفػػعن ب ك منػػاة أف

مكامو المكت أك ممةااه كلعالنكـ الةكمب اإللي ب غملنع المكت ُككْٓ )ٕٓ-ِٔ:ُٓ،كنةل ىنع الةك ـ فػم ُٔ)

نعئ عن مف أنو لرا المػكت ف نفػى النػعس إفػمو كلكػف اإلنفػعف الةكةػم ك يػمـ لػعف ػاكة أةػا افػمو ىنػع لػؿ يػمـ
لعف كمب افمو فم ف ة الة عة كك مةى ةؤّ + ٓ:لكَُ )َِ:فمف ةلط ن فو لرممب الزمف الام اكة مريػع

إلى ألمى كالى أف ؿ لنم فم مغ ة مفممة ،ثـ نميم اكةه ما الزمف ،أمع مف ةلط ة عمو لة ػعة المفػ

االػام

مص ة ة عمو فػم مصػعلا اائمػب ك ػنرـ لنػكة فػكؽ الػكةل نرػكا لفػم معف الػام ظػف ال ػةح فػم ممػاات الة ػعة ،ىػك ىنػع

معزاؿ معئيعن لةث لف ال ةح الةن نم ،ىك كعلط ؿ قميم لرلب كمػع أف مرػب ليػع ةمػى فػعميع لػالؾ الػعؿ يكرىلت

كل تعبق= أم أنو لـ ما ف و ةاةبل لؿ العؿ كرىت الحياة= انو إنقغؿ لعلرمؿ كلن فو فمؿ كمربل كالمف

رمـ
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ػى ػع مم ػا الممرلػ فلل كأنػع أة ةكػـ" مػتُُ)ِٖ:ل العملل
ىاا ك رمػـ أف ةاةمنػع ف ػو كةػاه لػالؾ الػعؿ لنػع "مرػعلكا إل ٌ
الللذي ُع ِمل َلل تحللت الشللمس كػػؿ اامػػكة الرعلم ػػب كػػعلغنم كالك اةمػػب كالممػػاات ،أمػػع الرمػػؿ فػػكؽ القػػمس فيػػك لمػػؿ
المائكػب أك مػف رمػؿ لمميػـ الةكةػم مػف مفػل

كصػػاة ككػؿ لمػؿ لممػا اهلل ،ىافػو ممػا اهللل كماةظػب أن ػةة

لمى ب ُٗ) ففم معف ةزنو أف مػةؾ ثةكمػو كلػف معىػؿ اػ ريع كىػاا صػاؽ لمػى الثػةكات الرعلم ػب أمػع مػف
مػػةؾ اككاه لةكػػعت ةكة ػػب ػػكةثيـ لةكػػب مثػػؿ الةكػػعل ف أةّٓ) كمػػف ممػػؾ ثػػةكة ر ػ ش فػػم المػػؽ ك رػػةؼ مػػع

ف ػ ةاث فػػم المفػػمنلؿ أك مػػع ف ػ رمو ىكىةثىمىػػوي لمػػع مةك ػو ف ر ػ ش أ عمػػو فػػم ىػػـ كةػػزف لػػؿ فػػم الم ػػؿ ك فػػمة الملػػو
بِّ)ل أمع مف إنقغؿ لعلمف المؤلؤة الكث ةة الثمف فا نقى مف المميكؿ كك المفمنلؿ ،نكؿ لم الة عة ىم
المف كالمكت ىك ةل ل كأف ىل ًمؿ رمؿ ألمعكن صعلةب رمـ أنػو منمػكؽ ل ؤا يػع أؼِ)َُ:ل كأمػع الػام رػ ش
كىافو الرعلـ انؿ فم ةعلب ال عس ك قركة عن ك كةه ة عمو كلممو ك ةاه لا ال مب ،مما ثمع انة منا فم اللاب نةل
ممحوظللة - :اهلل الطػػم فػػم معف الةكمػػب فعنقػػغؿ لعلرط ػػب اكف الرػػعطم ل مثػػؿ ال يػػكا كػػعف الكمػػعب فػػم ا ػػا يـ

فعنقغمكا لعلمرةفب  ،كانقغمكا لمفعؤكت ك ماكل منيع مثؿ ام كص ب ىم االظـ ل لالؾ الػعؿ ليػـ المفػ

"فمقػكا

الكمب انكـ مظنكف اف لكـ ف يع ة عة" كٓ  ) ّٗ :ل امع ااكا فعنقغؿ لقنص اهلل فعةلػو فنػعؿ " اكالػكا كانظػةكا

مع اط ب الةب " مز ّْ  ) ٖ :كىاه ىم الة عة ل فم معف ةزف كاكمئب  ،اا مرؿ الرنؿ فنط نكاه ل امػع ااكا
الام كعف الةكح الناس نكاه ف ةح لعلةب ل كالعؿ" لفعنم المـ كعمػب مػعىة " كالكعمػب المػعىة الػام كػعف نػكا لنمػو
كلفعنو ىك الةكح الناس المة م كالام مف ثمعةه ال ةح ل
ٕٓ
س ِم ْن
آية (ٕٓ) " -:يَتَ َح َّوْل ُ
ت لِ َك ْق أ ْ
َج َع َل َق ْم ِبق َي ْي َئ ُ
مف ةملط لعلةكمب الزمن ب رعنم مف ال عس كاللؤس،

ت ِي ِ
الش ْم ِ
ت َّ
س" .
يو تَ ْح َ
ُك ّْل التَّ َع ِب الَِّذي تَِع ْب ُ
كمػف ػةملط لعلةكمػب اإللي ػب ػنرـ لعلةمػعل الفػمعكم الم ػةحل

ك رمؿ اف اهلل ة اه أف رمؿ فا مرب مف لممو ك الان كم كك الةكةمل

ٕٔ
لب ِي ِ
ان تَعب ُو ِبا ْل ِح ْكم ِلة وا ْلمع ِريَ ِلة وِبلا ْلفَبلَ ِح ،يَيتْرُك ُ ِ
س ٍ
يلو.
آية (ٕٔ) " -:أل ََّن ُو قَ ْد َي ُك ُ
لان لَ ْلم َيتْ َع ْ
لو َنص ً
س ٌ َُ
َ َ َْ
ليبا ِإل ْن َ
َ
ون إِ ْن َ
َُ
ِ
ضا ب ِ
يم" .
اط ٌل َو َ
ى َذا أ َْي ً َ
شّّر َعظ ٌ

ةلمع ق ة كلنو ةةلرعـ الام كعف قرة أنو لا ةكمػبل باطل وشر عظيم= انػو كػة لن فػو ك طمػب أف نطػط

مفمنلمو لن فول
ٕٕ
لاد َق ْم ِب ِلو الَّ ِلذي تَِعلب ِي ِ
اج ِتي ِ
ِ
ئل ْنس ِ ِ
ِ
الش ْلم ِ
لت َّ
س؟
يلو تَ ْح َ
َ
ان م ْلن ُك ّْلل تَ َع ِبلوَ ،و ِم ِلن ْ َ
اآليات (ٕٕ " -:)ٕٖ-أل ََّن ُو َما َذا ل ِ َ
ضا ب ِ
َن ُك َّل أَي ِ
اط ٌل ُى َو".
ٖٕأل َّ
َح َز ٌ
انَ ،و َع َممَ ُو َغ ّّم .أ َْي ً
َّام ِو أ ْ
يح َق ْم ُب ُو .ى َذا أ َْي ً َ
ستَ ِر ُ
ضا ِبالمَّْي ِل الَ َي ْ
مصكة ةعلب ال عس لمف كة ك رمؿ لعكن صعؿ لف اهللل الرنؿ نكا اكف اةقعا الةكح الناس
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ٕٗ
س لِ ِ
سِ
س ُو َخ ْي ًار ِيق تَ َع ِب ِو.
َن َيأْ ُك َل َوَي ْ
ان َخ ْيٌر ِم ْن أ ْ
ش َر َ
ي َن ْف َ
ب َوُي ِر َ
ئل ْن َ
اآليات (ٕٗ " -:)ٕٙ-لَ ْي َ
ان َّ ِ
أ ََّن ُو ِم ْن ي ِد ِ
اهللٕ٘ .ألَنَّ ُو َم ْن َيأْ ُك ُل َو َم ْن َي ْمتَ ُّذ َغ ْي ِري؟ ٕٙأل ََّن ُو ُي ْؤِتق ِ
َّام ُو ِح ْك َم ًة
س َ
َ
اإل ْن َ
الصال َح قُد َ
ضا ب ِ
ِ
ش ْغ َل ا ْلجم ِع والتَّ ْك ِو ِيم ،لِيع ِطق لِ َّ ِ
اطئ يَيع ِط ِ
ِ
يح".
الر ِ
أ َّ
ض ّْ
يو ُ
اط ٌل َوقَ ْب ُ
َّام اهلل .ى َذا أ َْي ً َ
َما ا ْل َخ ُ ُ ْ
َْ َ
مصال ِح قُد َ
ُْ َ

ضا
َأر َْي ُ
ت ى َذا أ َْي ً
َو َم ْع ِريَ ًة َويََر ًحا،

لئا يظف أف المعمرب افرنع نةك ال عس أك أنو قكه صكةة الرعلـ كالمفػا المػا ف نمنيمػع اهلل مػف أممنػع نمػاه نػاـ
ىنع نص ةب لمم ب لكؿ كاةا ،كىم أف ننلؿ الظةكؼ المم نر ش ف يع كأف نممما لعلة عة الاة المفمطعع ممطمر ف
إلػى كػػؿ قػػئ ةمػى ااكػػؿ كالقػػةب كالنػاةة لمػػى الرمػػؿ كالمرػب كرط ػػب إلي ػػب ،لكػكف اهلل الػػا كىلنػػع ىػاه الة ػػعة كىػػك

خير ملن
الام نطط ليع كمع ىم لم و= ورأيت ىذا أيضاً أنو من يد اهلل .كالمنطؽ الام نراه ىنا ليس لئلنسان ٌ
ويرى (يذيق) نفسو خي ارً يق تعبو ىك ن س منطؽ لكلس الةفكؿ فم ُممْ )ٓ-ّ:الام أكمؿ
أن يأكل ويشرب ُ
الصكةة لعف نعكؿ كنقةب ما القكة هلل لمى مع ألطعنعل كىػاا مػع ؤكػا أف النم نػب صػعلةب كأمػع لطانيػع ف مكالػؼ
لمى نظةمنع ليعل أمع لك قكةنع اهلل ككنع نة ػع قػعكة ف اهلل لمػى كػؿ مػع ألطعنػع طرػعـ قػةاب لمػؿ صػةب) لػف

نقػػرة أف الة ػػعة لعطمػػب ،لػػؿ فػػنرمؿ ل ػػةح كلػػاة ،فػػنمماا لػػعهلل الػػام رمػػؿ مرنػػعل كلػػف قػػرة ليػػاا فػػكل اإلنفػػعف

الصػعل = ألنلو يلؤتق اإلنسللان الصلالح قداملو حكمللة ومعريلة ويرحلاً كالصػػعل ىػك مػف ة ػظ الكصػع ع ك رلػػا اهلل
ك ةلو ،ك ةلو النعسل كالكلو فم مرلو ِْ) ىم الكة لكؿ إنفعف أف رمػؿ لما ػب ك مرػب فػا نمنػا الرلػعاة ةمػب

لملطعلب كاليةبل

ك ب ِٓ) مةمميع اللرض "إا ك ؼ نفمما لغ ةه" كالمةممم ف ممكعممم فل فمف رمؿ لنكؼ اهلل ف مماا لعهلل ،كك
فةح ةن نم لغ ة لةكب اهللل كالصعل الام رمؿ فم نكؼ اهلل ف رط و اهلل أف ماكؽ لاة مةلمو كلطع عه ،لؿ

ف رط و ما ااكؿ كالقةب ةكمب كمرةفب كفةةعن ِٔ)ل أما الخاطئ ييعطيو شغل التكويم= ىنع نةل أف القة ة

كا ك رمؿ لرةؽ مل نو ،كىك فم ىـ مف نعة ب لممو نماه نعئ عن مف المفمنلؿ ف كنز ك كنز ك ككـ المعؿ ممصك انة

أف المعؿ ف ةم و مف قةكة المفمنلؿ ،ىك نزف ةعةمعن ن فو مف أف ممما لمع ألطعه لو اهلل ،ة ع لا فةح كلا

قكة لؿ ة ع فم ىـ كالمؽ ،لؿ فكؼ اىب مع كنزه إلنفعف صعل = ليعطق لمصالح= كىكاا مةؾ الكنرعن كف

ااقةاة ااةض لقرب اهلل فعلقة ة ا ا أمةه ااةام كأمةه الفمعئمل كالمعمرب ةل أف ااقةاة ة ف ككمكف
المعؿ ك ة كف فم نكؼ ثـ ا ا منيـ مع كنزكه ،أف ىاا لعطؿل ىاا لعطؿ إا ك لةكب ف مع رممكف أك كنزكفل
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عودة لمجدول

ٕ
ٔ
السماو ِ
ْت .لِ ْم َغ ْر ِ
س
اآليات (ٔ " -:)ٔ٘-لِ ُك ّْل َ
ْت َولِ ْم َم ْو ِت َوق ٌ
ْت :لِ ْم ِوالَ َد ِة َوق ٌ
ات َوق ٌ
انَ ،ولِ ُك ّْل أ َْم ٍر تَ ْح َ
ش ْق ٍء َزَم ٌ
ت َّ َ َ
ْتٗ .لِ ْمب َك ِ
ْت ولِ ْم ِب َن ِ
ْت ولِ ّْ ِ
س وق ٌ ٖ ِ
اء وق ٌ ِ ِ
ْت.
َّح ِا َوق ٌ
اء َوق ٌ
اء َوق ٌ
َوق ٌ
ْت َولِمض ْ
ُ
ْت .ل ْم َي ْدم َوق ٌ َ
مشفَ َ
ْت .ل ْمقَ ْت ِل َوق ٌ َ
ْت َولِ َق ْم ِع ا ْل َم ْغ ُرو ِ َ
ِ
صِ
ْت َولِ َّمرق ِ
ْت٘ .لِتَ ْف ِري ِ
ال َع ِن ا ْل ُم َعا َنقَ ِة
ْت .لِ ْم ُم َعا َنقَ ِة َو ْق ٌ
ْت َولِ َج ْم ِع ا ْل ِح َج َارِة َوق ٌ
ق ا ْل ِح َج َارِة َوق ٌ
ْص َوق ٌ
لِ َّمن ْو ِح َوق ٌ
ت َولِبل ْنف َ
مس ُك ِ
ْت ولِمتَّ ْخ ِي ِ
وق ٌ ِ ٙ
ْتٚ .لِمتَّ ْم ِزي ِ
ْت
ْت .لِ ُّ
ْت .لِ ّْ
وت َوق ٌ
يط َوق ٌ
ْت َولِمطَّ ْر ِح َوق ٌ
مص َيا َن ِة َوق ٌ
س َارِة َوق ٌ
س ِب َوق ٌ
ْت .ل ْم َك ْ
ق َوق ٌ َ
ْت َولِ ْم َخ َ
َ
ٜ
ٛ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِبو؟
ْت .ل ْم ُح ّْ
ْت .يَأ ُّ
ْت َولِ ُّ
مص ْم ِح َوق ٌ
ْت .ل ْم َح ْر ِب َوق ٌ
ضة َوق ٌ
ب َوق ٌ
َولِمتَّ َكمُّم َوق ٌ
ْت َولِ ْم ُب ْغ َ
ب م َّما َيتْ َع ُ
َي َم ْنفَ َعة ل َم ْن َيتْ َع ُ
ِ ٔٔ
ٓٔ
ت ُّ
ضا َج َع َل األ ََب ِديَّ َة
شتَِغمُوا ِبو.
ش ِر لِ َي ْ
َعطَاهُ اهللُ َب ِنق ا ْل َب َ
قَ ْد َأر َْي ُ
س ًنا ِيق َوق ِْت ِوَ ،وأ َْي ً
الش ْغ َل الَِّذي أ ْ
ص َن َع ا ْل ُك َّل َح َ
َ
ٕٔ
ان ا ْل َع َم َل الَِّذي َي ْع َممُ ُو اهللُ ِم َن ا ْل ِب َد َاي ِة إِلَى ّْ
ِيق َق ْم ِب ِيِم ،الَِّتق ِببلَ َىا الَ ُي ْد ِر ُا ِ
س لَ ُي ْم
الن َيا َي ِةَ .ع َري ُ
س ُ
ْت أَنَّ ُو لَ ْي َ
اإل ْن َ
ٖٔ
سٍ
ب َوَي َرى َخ ْي ًار ِم ْن ُك ّْل تَ َع ِب ِو ،يَ ُي َو
ان َوَي ْ
ضا أ ْ
َخ ْيٌر ،إِالَّ أ ْ
َن َي ْف َر ُحوا َوَي ْف َعمُوا َخ ْي ًار ِيق َح َي ِات ِي ْمَ .وأ َْي ً
ش َر َ
َن َيأْ ُك َل ُك ُّل إِ ْن َ
ِ ٗٔ
ص ِم ْن ُو،
ْت أ َّ
َع ِط َّي ُة
اد َعمَ ْي ِوَ ،والَ َ
ون إِلَى األ ََب ِد .الَ َ
ش ْق َء ُي َز ُ
اهلل .قَ ْد َع َري ُ
َن ُك َّل َما َي ْع َممُ ُو اهللُ أ ََّن ُو َي ُك ُ
ش ْق َء ُي ْنقَ ُ
٘ٔ
ِ
ب َما قَ ْد
َوأ َّ
ون يَ ِم َن ا ْل ِق َدِم قَ ْد َك َ
ان يَ ِم َن ا ْل ِق َدِم ُى َوَ ،و َما َي ُك ُ
ام ُوَ .ما َك َ
انَ .واهللُ َي ْطمُ ُ
َم َ
َن اهللَ َعممَ ُو َحتَّى َي َخايُوا أ َ

ضى".
َم َ

طلػا اإلنفػػعف ىػػك النػػكؼ مػػف المفػمنلؿ كالنمػػؽل كاإلنفػػعف ممفػػةع ،إاا كامػػو مقػكمب ة ػػا ةميػػع فػػك انة ،كااا لػػـ مةػػؿ

فك انة اػطةب ،اإلنفػعف ممرمػؿ كىػاا فػلب لػو ىى ٍػـ كث ػة ك كـ ن فػ ب كث ػةةل كفػم معف ىنػع كىػك مػكؿ لعةثػعن لػف
زملان لكلل أملر تحلت السلموات
طة ؽ فرعاة اإلنفعف ناـ نص ةب غعل ب لكؿ إنفػعف ممرمػؿ المػؽل أنػو لكلل شلئ
ٌ
وقت= أم ك قئ ةاث لةاعن فم ىاه الة عة فعلكؿ مةاا مف اهللل ة عمنع لكؿ ظةكفيع كأكاعليع مف ة ةفػب
نطب منظمب مر نب مةنؽ منعصا اهلل فم الكالت المنعفب كلم نع أف نػؤام كاملعمنػع لعمعنػب ،كأف نثػؽ أف نطػب اهلل

اعلط الكؿ ىم نطب ةك مب كأنو أب ةنكف كاعلط الكؿ كأف كؿ اامكة مرمؿ مرػعن لمن ػةل ككػؿ مػع فػم ة عمنػع
ىك أنفب قئ لمكالت الةعاةل لؿ أنو ل س فم إمكعننع مغ ةه كك مغ ة إةاامول فميمع ااةت لممب الزمف لنػع إلػى
فكؽ أك إلى مةت فنةف فم ا إلينع الةنكف الام نمػؽ الرػعلـ اممنػعل ىنػع الػكة لممفػم ـ ،مفػم ـ ة عمنػع فػم ػا اهلل

الةنكف لعف ننلػؿ كػؿ مػع فػم لػول لػؿ أنػو إاا كػعف الرػعلـ ن فػو ممغ ػ انة فك ػؼ ناػا ثنمنػع ف ػول فعلقػمس مػعمم ثػـ
مغ ػػب كىكػػاا ،فك ػػؼ ناػػا ثنمنػػع فػػم أم قػػئ مػػعام ،فيػػؿ اػػمف المػػعؿ ككثةمػػو المفػػمنلؿ ،ىػػؿ ماػػمف الصػػةب

مفمنلمنع ،إف يك ًم ىا ن ة فمكالت الص ة ،فمعاا ةةنم لك امممكت الصكة كمنعت كالكؿ ف نمال كنص ةب فم معف أف
مككف ل كننع ممميب لأللا ب بُُ) كلرا الػؾ نمنػم كػؿ ىػـ لم ػو فيػك لةكمػب فػمعك ب يػمـ لكػؿ صػغ ةة ككل ػةة
فػػم ة عمنػػع ةمػػى قػػركة ةؤكفػػنع ك م مػػت مػػف ةلع مػػول فنػػط لنة ػػع لػػةكح اامعنػػب كنرمػػؿ لكػػؿ طعالعمنػػع كنة ػػع ل ػػةح

كفةكة كاثن ف فم اهلل مالة ة عمنعل
خطة اهلل يوق الزمن:
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نطػػب اهلل لمرػػعلـ غ ػػة نعاػػرب لمنطػػؽ لقػػةم ،لػػالؾ فيػػم مصػػاة ة ػةة لإلنفػػعف اائم ػعن ،اف نطػػب اهلل ىػػم أزل ػػب

ألا ب ،نطب ممماة مف اازؿ لأللا ،كاإلنفعف ظية فم فمةة ممنعى ب الصػغة مػف الػزمف كلػعش منغمفػعن فػم الػزمف
كلكنو ة ا أف مما للصةه إلى اازؿ كالى االا ل يـ كة نمع ةل ن فو لعم انز لف منطم ةعمز الزمف معلوـ ،لؿ

ةلمع ظف أف نطب اهلل قكليع المقك شل كفم معف ةل أف نطب اهلل ممماة لأللا ػب= كل ملا يعمملو اهلل أنلو يكلون

إلى األبد ُْ) ك ةل أف نطب اهلل أزل ػب= ما كلان يملن القلدم ىلو وملا يكلون يملن القلدم قلد كلان .إاان نطػب اهلل
ىم نطب فةما ب أزل ب ألا ب) كلالؾ لف ناةكيع لرنكلنع المةاكاةل كلػف نػةل ممعليػع إك لرػا إنميػعل ةفػـ الصػكةة

كميع ،فعلل ت ك ظية ممعلو إك لرا اإلنميعل منو ممعمعن كلف ةاث الؾ لنع إك فػم االا ػبل كلمػؿ اهلل كعمػؿ= ال
شئ يزاد عميلو وال شلئ يلنقص منلو .فمقػكةات اهلل كةكممػو كمػال ةه كعممػب كك قػئ ف يػع لػا ـ ال عئػاةل ةنػعن الرػعلـ

ممغ ػػة كلكػػف اهلل كةال كػػؿ مغ ػػة ككػػؿ ةعاثػػب كلمن ػػةل فمن ػػةح لمػػع نةػػف ف ػػو اف اهلل أةااه كلنناػػا إلةاامػػو كننلػػؿ
ةكمػػو لػػةكح القػػكة مةػػعكل ف إةاػػعئو كليػػاا كةػػاه نمػػا ةاةمنػػع ىنػػع لػػؿ كػػكف لنػػع اةةػػب فػػم ألػػا منع كىنػػعؾ ملػػعائ

أفعف ب لم نع أف ناريع نصب أل ننعل

ُل لكػػؿ قػػئ زمػػعف ،كل ػ س قػػئ صػػعلةعن لاامػػو ،إنمػػع ةفػػب افػػمناامنع لػػو كلعلنػػاة الائػػؽ كفػػم الكالػػت الائػػؽ لػػو
كلطة نب صعلةبل

ِل كؿ قئ لو فعئاة مزئ ب كلكف إف أةفننع افمنااـ كؿ قئ كعف لو فعئاة معمبل
ّل فم ة عمنع ىنػع لكػؿ قػئ زمػعف كك قػئ لنػم ألػا عنل كػؿ قػئ ممغ ػة ةمػى مػعمم االا ػب المػم ىػم فػكؽ الزمػعف
كىنعؾ الةاةب الةن ن ب ك اؿ مف ظف اف الةاةب الةن ن ب ىم ىنعل

ْل لكؿ قئ زمعف ،رمز اإلنفعف لف إاةاؾ منعصا اهلل كماال ةه ال عئنب كمغ ةىعل
ٓل اهلل الام نمؽ الزمف كك ناػا لػو ،مػف أمػؿ مػال ة ناصػنع ناػا لهةاامػو لمػزمف ة نمػع أنػا طل رمنػع كاللػؿ
المكت فم مفاه لنعل ناا لمزمف ل ةفرنع فكؽ الزمفل

ٔل اهلل كنعلؽ مةب لملقة صنع الكل حسناً يق وقتو ُُ)ل فمكؿ قػئ كالػت أمػع اهلل فمػو فػم المكلنػع كػؿ الكالػتل
جعل األبدية يق قمبيم= أم مرؿ فم المكلنع اكقم عؽ لأللا ب كاكقم عؽ لمرةفمو ىك االام كاكقم عؽ لمة عة

اافاؿ فم االا بل

ٕل ا عت ُّ )ُِ،ة عمنع مف لمؿ كأكؿ كقةب ىم لط ب إلي ب ،كل س مرنػى إىممعمنػع لعالا ػب أف ك نرمػؿ
لمػػى ااةض أك نفػػميمة لة عمنػػع الزمن ػػب ،فكػػؿ ممرػػب فػػم الة ػػعة إف كنػػع نرمػػؿ لعمعنػػب قػػعكة ف اهلل نمػػا ىػػاه

الممرب مةمؿ لصمعت ةػب اهلل ال ػعئؽ ،لػؿ فػنةل أف الظػةكؼ المػم نة ػع ف يػع ىػم أفاػؿ مػع منعفػلنع كمي ئػب

لمة عة االا ب فنمعةس ة عمنع لةكح المفل

كال ةحل

ٖل لكػػؿ قػػئ زمػػعف فػػعهلل أةػػب قػػرب الريػػا النػػا ـ كأةػػب قػػرلو فػػم الريػػا الما ػػا ،ىػػك اائمػعن مةػػب لملقػػةل كلكػػف
اللقة ىـ الا ف مغ ةكف مف نةكهل
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ٗل فػػم لرػػض ألمػػعؿ اهلل نمػػا ػػاه النك ػػب المػػم مػػؤاب ااق ػةاة= وأن اهلل عممللو حتللى يخللايوا فػػعهلل ظيػػة الكمػػو
كلنكلعمو ةمى ننعؼ كنرةؼ أف ىنعؾ إليعن فكالنع لو فمطعف لم نع كلو كصع ع ،إاا إلمزمنع ليع ككف لنػع الن ػة
ىنع كفم االا بل

َُل

اهلل يطمب ما قد مضلى= فػعهلل ػاكة نطع عنػع المعاػ ب المػم لػـ نمػب لنيػع كنرمػةؼ ليػعل فرم نػع أف ن ػمش

اانمنػػعل كىػػاه ا ػػب ليػػع مرنػػى نػػة "ف فػػكع المفػ

ىػػك ىػػك أمػػس كال ػػكـ كالػػى االػػا" كمرػػعمات اهلل كةكممػػو

كةةممػػو كمةلمػػو لملقػػة ىػػم ىػػم ،فػػهاا أة نػػع اهلل ػػةةـ أ ػػكب لرػػا أف أالػػو فمننػػؿ فػػم ممةلمنػػع أف اهلل لعلمعك ػػا
ف ةةمنع ،كأف أة نع اهلل رعالب قعكؿ لمى نط مو فمننؼ فيك ف ؤالنع لمى نطع عنع إف لـ نمب لنيعل كىنػعؾ

مف ةل فم ىاه ا ب لامب لمى اللكؿ قرب إفةائ ؿ فم اإل معف مةة أنةلل

ُُل

لػػك مػػف اإلنفػػعف لعالا ػػب كأف اهلل ف ةعفػػلو كم ػعن ف نػػعؼ اهلل ك طمػػب االا ػػب ،رمػػؿ لعمعنػػب كلػػا المػػؽ

كلمفم ـ هلل الام ةكممو فةما ب كنطمو فةما ب ككؿ لممو كعمؿ ك ننص ،مف اةؾ ىاا لنملػو يدرا العملل

الذي يعممو اهلل من البداية إلى النياية .ككف مثؿ إلةاى ـ الام العؿ لنػو اهلل "ىػؿ أن ػم لػف للػام إلػةاى ـ

مع أنػع فعلمػو" أمػع مػف ك اػا فكػةة االا ػب فػم الملػو ك نػكؿ مػا مػف الػعؿ "نعكػؿ كنقػةب اننػع غػاان نمػكت" لػف

ُِل

يـ لمؿ اهلل ُُ) ل

كمف يػـ لمػؿ اهلل لػف ػانؿ فػم المػؽ كغػـ كةػزف ك نػكؿ فػعم من رػب لمػف مرػب ٗ) فيػك فػ رمـ أف اهلل

ألطعه لمان ل رممو َُ) كىاا م ؽ ما أؼِ)َُ:ل مثؿ ىاا ف رمؿ ل ةحل

ممةكظب :ل ظب األبدية= ب ُُ) ةلمع لـ يميػع فػم معف كمػع ن يميػع نةػف ا ف كلكػف كػعف رنػم ليػع أف نطػب
اهلل ألا ب أم لنةكف طك مب لممفمنلؿ كالمفػمنلؿ مظمػـ غ ػة مرمػف لنػع ،لػؿ ىػك فػة فعلكممػب ااصػم ب مةمػؿ مرػعنم

لا اة مثؿ فة نف عف ص ة مظممعن)

لم لوالدة وقللت ولممللوت وقللت= اهلل فػػم مةلمػػو لنػػع كةفػػب نطمػػو ةػػاا مكلػػا ككامنػػع كأ ا ػعن مكلػػا ةة منػػع مػػف ىػػاا

الرعلـل لمغرس وقت ولقمع المغروس وقت= ىاا نطلػؽ لمػى النلػعت ك نطلػؽ لمػى اامػـ أةُ )َُ:فػعهلل رطػم

امـ مر نب فمطب كالكة زمعنعن مر نعن ثـ نمريع كنةف غةفنع كز مكنب فم ل ت الةب كالمرنع مف الرعلـ فمنمػب ةمػى ك
ننما مف ز مكنب الةب ةكُُ)ِِ:ل لمقتل وقت ولمشفاء وقت= م يـ ةكة عن لنمؿ اإلنفػعف الرم ػؽ كقػ عل اإلنفػعف

الما ا فم المرمكا ب ةكٔ + ٔ-ْ:ىكٔ)ُ:ل كلعلنفلب لمةعكـ فينعؾ كالت لمقاة ما الممةـ كىنعؾ كالت لمر ػكل
كناةظ مةاةـ اهلل فيك اكة النمؿ أككن ثـ الق عل انو مةح ثـ رصبل كلن س الم يكـ ن يـ لميدم وقت ولمبنلاء

وقللت .لمبكللاء وقللت ولمضللحا وقللت= المػػاأ لعللكػػعل كالنػػكح اف مػػف ػػزةع لعلػػامكع ةصػػا لعإللميػػعجل كنةػػف لمػػى
ااةض فعلكالػػت كالػػت النػػكح كاللكػػعل أمػػع فػػم الفػػمعل فف مف ػ اهلل كػػؿ امرػػب مػػف ل كننػػع كنة ػػع فػػم أف ػةاح ألا ػػب
الاةؾ كالةالص ق ة لميم ؿ الن س)ل ةؤُِ)ْ:ل لتفريق الحجلارة وقلت ولجملع الحجلارة وقلت= قػ ة م ة ػؽ

الةمعةة كممم ريع إلى ىاـ ملنى الا ـ كاةالو ل نة ما ال كلعلةمكع إلػى أؼُُِ + َِ:ِ،لػطِ )ٓ:ن يػـ أننػع
الةمعةة الة ب فم ى كؿ اهلل ،كلالؾ ص ة م ة ؽ الةمعةة إقعةة لياـ ملنى الريػا النػا ـ ل ةػؿ مةمػو كن فػب الريػا
الما ػػا أم مفػػا المف ػ  ،كالػػا يىػ ًػا ىـ الي كػػؿ فر ػان فػػنب َٕـ كانميػػى لػػالؾ الكينػػكت ال يػػكام ةمػػى ا ف كم ةالػػت
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ةمعةة قرب ال يكا ل مممما ةمعةة قرب المف ل لؿ ة نمع مننض ن ممنع ااةا ب المكت لعلمفا) فف ككف لنػع

لنعل فم الفػمعل ألػام ِكػكٓ )ُ:ة نمػع ممممػا كػؿ الةمػعةة الة ػب لػ رمف ى كػؿ اهلل الفػمعكم اةمػا ةؤّ+ ُِ:

لبُُ)ُ:ل

لممعانقة وقت ولئلنفصال وقت= الا مق ة لف ة النعس فر عن كةال أةزااليـ كمع ةممو ىاا مف كـ ال ةاؽ المفام
ثػػـ الرػػكاة كمػػع صػػعةليع مػػف أفػةاحل كىنػػعؾ مػػف ةأم أف المرعننػػب ف يػػع إقػػعةة لمػػزكاج ُكػػكٕ)ٓ-ّ:ل فينػػعؾ كالػػت
لمزكاج كىنعؾ كالت لإلن صعؿ ،لؿ ىنعؾ مف طمب اللمكل ب كالةىلنب كىاه اميع لكلس الةفكؿ لف الزكاج كلكنيع

ل فت لكؿ النعسل لمكسب وقت ولمخسارة وقت= ك كما مف كفب كؿ ااكالعت كلم نع أف نقكة الةب لمى كؿ

ةػػعؿل لمصلليانة وقللت ولمطللرح وقللت= ىنػػعؾ أق ػ عل غعل ػػب نةػػم ظ ليػػع كنصػػكنيع ،كلكػػف ػػعمم كالػػت مكػػكف مكم ػػب
إصػ ػػاةيع أكلػ ػػة مػ ػػف ال مميػ ػػع فنطةةيػ ػػع اكف أف نصػ ػػمةيعل كمفػ ػػانع الػ ػػام نيػ ػػمـ لػ ػػو كنصػ ػػكنو لػ ػػؿ ننكمػ ػػو كنةل ػ ػػو
اؼٓ )ِٗ:ػعمم كالػت كنفػممو لممػكت فػم فػػةح مثػؿ كالػت اكفمقػيعال لمتمزيلق وقللت ولمتخيليط وقلت= كػعف مػػف

لامػػعت الةػػزف ممز ػػؽ المالػػس مػػؾّٕ + ِٗ:أمُ )َِ:كالركػػس ف ػػم كالػػت اافػةاح ن طػػكف مالػػس ما ػػاة،
كىنعؾ مف مزؽ لعاامو القة ةة ل ن ط لو المف

مالس لةل لمسكوت وقت ولمتكمم وقت= ىنعؾ كالت لك مكممنػع

ف ػػو كػػكف كطػػةح الػػاةة الػػااـ الننػػعز ة أـُٓ + ِّ:أـِٓ + ُُ:إشَٓ)ْ:ل ك لػػاأ لعلفػػككت اللػػؿ الكػػاـ فهنػػو
لم نػػع أف نصػػمت لن كػػة اللػػؿ أف نػػمكمـل لمحللب وقللت ولمبغضللة وقللت= ىنػػعؾ كالػػت مػػب أف نػػاـ الكالػػا ف مةلػػب
النعئيـ ىـ فم ةعمب إل يع كىنػعؾ كالػت مػب أف رػعممكىـ لعلقػاة ةمػى ك فػاكال لػؿ أف القػي اة ام عنػب كعنػت

فم ةزنيع ااقلو لعللغاب ال يع ،كعنت مةلب لو ماان إا ةامو لإل معفل لمحرب وقت ولمصلمح وقلت= ىػاا ماػ

ممعمعن مف مكالؼ لكلس الةفكؿ مف نةك نعطئ ككةنثكس ُككِٓ + ٓ:ككِ )ٔ:فعة عنعن نةمعج لمةزـ الػام ىػك

أقلو لعلةةبل

ٔٙ
ِ
ِ
الش ْلم ِ
ت َّ
لاا ا ْل َج ْلوُر!
لع ا ْل َح ّْ
لع ا ْل َع ْلد ِل ُى َن َ
لق ُى َن َ
ت تَ ْح َ
ضا َأر َْي ُ
اآليات (َ " -:)ٔٚ-ٔٙوأ َْي ً
لاا الظُّ ْم ُلمَ ،و َم ْوض َ
سَ :م ْوض َ
ٔٚ
ّْيق َو ّْ
اا»" .
ير ،أل َّ
ين ّْ
َن لِ ُك ّْل أ َْم ٍر َولِ ُك ّْل َع َمل َوقْتًا ُى َن َ
الصد َ
يَ ُق ْم ُ
ت ِيق َق ْم ِبق« :اهللُ َي ِد ُ
الشّْر َ

لكؿ قئ زمعف ،كاهلل الصعل الا صنا كؿ قئ ةفنعن أك مم ان فم كالمو ،كمػع ةػؿ لعلرػعلـ مػف ففػعا لػ س ىػك مػف
طل رب الرعلـ اامو كانمع ناؿ ظمـ اإلنفعف كمكةه ان و اإلنفعفل كم قم الظمـ فم الرػعلـ ال ػؿ لمػى لطػاف ىػاا
الرػػعلـ ،لػػؿ مػػف مػػةض فػ يـ إالعمػػب الرػػاؿ ىػػـ أن فػػيـ ظممػػكف ا نػػة فل كاإلنفػػعف مصػػكة أنػػو مكػػف إالعمػػب نظػػعـ
لعلمم ةض لو الراؿ لمى النعس ك منػا الظمػـ ،ىكػاا أنطػع ل نػ ف كغ ػةه كممػةاكا لمػى اهلل كظنػكا أنػو فػ ن مكف

نظعمعن ةنؽ الراؿ لكؿ النعس فمةكؿ ةكميـ إلى ظمـ لكؿ النعس ،فعلةن نب المم مب اكلمةاؼ ليػع أف اإلنفػعف

فعالط كنعطئ فك ؼ ن ـ ىاا النعطئ الراؿ ميمع ةعكؿ ْ)ُ:

كلكػػف مػػع رطػػم اةةػػب لمػػن س أف اهلل كاػػعلط لمكػػؿ كىػػك كةػػاه الرػػعاؿ كالرػػعةؼ ل ػكاطف اامػػكة كفػػعةص النمػػكب
كالكمم ،ىك الام ةكـ المعة خ لعفمكب ك ن يمو ،كلف نفمكللو فيك رعالب الظعلـ كلكف لطكؿ أنعة ،ةلمع نمصكة

مريػػع لةكممنػػع المةػػاكاة أف اهلل ألطػػع فػػم لالػػولل لكػػف لكػػؿ قػػئ كالػػتل كك ػػؼ مكػػف أف نةكػػـ لمػػى لػػاؿ اهلل
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كةكممو ككؿ أ عـ ة عمنع ىم لنعة ظية المػ ان ثػـ اػمةؿ ،الكالػت لػف فػر نع لمملػا كػؿ ألمػعؿ اهلل فػم النم نػبل

فعلمػػعؿ اهلل ىػػم كفػػؽ نطػػب مممػػاة مػػف اازؿ كالػػى االػػا ،كىػػك طمػػب مػػع الػػا ماػػى الػػام لػػـ ن ػةاه ،كفػػم الكال ػت
المنعفب ةعفب لم ػول موضع الحق ىناا الظملم= ة ثمػع مػف الم ػةكض أف نمػا الرػاؿ نمػا الظمػـل كلكننػع نمػا

فم ُٕ) أف المعمرب ؤمف لناعل اهلل الرعاؿ كلكف فم الكالت المنعفبل فهف كعف اإلنفعف فم ففعاه ظمػـ أن ػو
فينعؾ اهلل الام لف مةؾ الظمـ كف ةكـ لعلةؽل

ِ
ِ
ِ ِ ِ
اآليات (ُ ٔٛ " -:)ٕٕ-ٔٛق ْم ُ ِ
َّ
ور َب ِنق ا ْل َب َ ِ
ُم ِ
يم ِة
ش ِر ،إ َّن اهللَ َي ْمتَح ُن ُي ْم ل ُي ِرَي ُي ْم أَن ُو َك َما ا ْل َب ِي َ
ت يق َق ْم ِبق« :م ْن ج َية أ ُ
ث لِ ْمب ِييم ِلة ،وح ِادثَل ٌة و ِ
س َلم ٌة
ى َك َذا ُى ْم»ٜٔ .أل َّ
َن َملا َي ْح ُلد ُ
ت ىل َذا َك َم ْلو ِت َذ َ
ث لِ َب ِنلق ا ْل َب َ
اح َلدةٌ لَ ُي ْلمَ .م ْلو ُ
ش ِلر َي ْح ُلد ُ َ َ َ َ
ااَ ،وَن َ
َ
ٕٓ
لان و ِ
ْى ِ
ِ
لان م ِزَّيل ٌة عمَللى ا ْلب ِييمل ِلة ،أل َّ ِ
ِ ِ
س لِ ِ
لان
احل ٍلدَ .كل َ
َن كمَ ْي ِي َمللا َباطل ٌلَ .يلذ َ ُ
َ
ب كبلَ ُى َمللا إِلَللى َم َكل ٍ َ
ئل ْن َ
َواحل َلدةٌ ل ْم ُكل ّْللَ .يمَل ْلي َ
َ َ
سل ِ َ
ٕٔ
ِ
اب يعل ُ ِ
ِ
ِ
لن التُّلر ِ
وح َب ِنلق ا ْل َب َ ِ
وح
ص َلع ُد إِلَللى يَل ْلوق؟ َوُر َ
لود كبلَ ُى َملاَ .مل ْلن َي ْعمَل ُلم ُر َ
لق تَ ْ
ابَ ،وِالَللى التُّ َلر ِ َ ُ
كبلَ ُى َملا مل َ َ
شللر َى ْلل ىل َ
ٕٕ
ِ
ا ْلب ِي ِ
َن َي ْف َلر َح ِ
َس َف َل ،إِلَى األ َْر ِ
َن
َع َمالِ ِلو ،أل َّ
ت أ ََّن ُو الَ َ
ش ْق َء َخ ْي ٌلر ِم ْلن أ ْ
ض؟ يَ َأر َْي ُ
س ُ
لان ِبأ ْ
يمة َى ْل ى َق تَ ْن ِز ُل إِلَى أ ْ
اإل ْن َ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ون َب ْع َدهُ؟"
س َي ُك ُ
ذل َا َنص َ
يب ُو .أل ََّن ُو َم ْن َيأْتق ِبو ل َي َرى َما َ
فم ُٖ) مرمب فم معف مف أف اإلنفعف المرةض لممكت ،مثمو فم ىاا مثؿ اللي مب ىاا مف ميب المفا)
فمفا كاىمع ةما لممةاب ،مثؿ ىاا اإلنفعف الام رمـ أنو ف مكت ك مر ف ،ظمـ أن ول لنا كاا اهلل المكت

أمعـ ل كننع لنرملة= يمتحنيم ليرييم .كلكف لألفؼ فعإلنفعف ك رملةل كفم ُٗ) نسمة واحدة لمكل= ىنعؾ
فةؽ ل ف الةكح كىم ن نب اهلل لإلنفعف كالن س كىم ة عة اإلنفعف كمثمو فم ىاا مثؿ الة كاف كة نمع مكت

اإلنفعف أك الة كاف مكت المفا كالن س ،كلعلنفلب لإلنفعف ملنى ةكةو كماىب هلل كلكف فم معف ىنع لعا لمم ك ة

لرنمو اللقةم كةكممو اللقة ب فةاح نعةف ل ف اإلنفعف كالة كاف لةفب مع مةاه الر ف اللقة ب فكما المنظة كاةا

فم المكت لكم يمع فنعؿ كمييما باطل أم و
فعفل لؿ كىك مغمض الر ن ف الةكة م ف الاانم م ف مفعلؿ فم ُِ)
من يعمم روح بنق البشر ىل ىق تصعد إلى يوق= أم هللل وروح البييمة ىل ىق تنزل إلى أسفل إلى

األرض= أم ممكت الن س لمكت اللي مبل ىك لـ ما قئ منظكة ةاه لر ن و قةح لو مع ةاث لرا المكت فكال
لإلنفعف أك الة كافل كلكف ة ف ال واـ مكلب كان مةت ل ن و الاانم م ف لعإل معف كة نمع مكصؿ فم نيع ب الف ة اف

ةل ةن نب مع ةاث العؿ "ف ةما المةاب إلى ااةض كالةكح إلى اهلل الام ألطعىع" ُِ)ٕ:ل كلكنو فم ّ)ُِ:

كعف معزاؿ مكؿ لعةثعن لف الةن نب لةكممو اللقة بل كااا كعنت الةكح فمصرا إلى فكؽ ،إلى اهلل ألك ااةكاح

الام نمنيع فنميمـ لمع فكؽ كفم ِِ) فمن ةح ا ف لمع ألطعه اهلل لنع كك ن كة معاا ف ةاث لرا إنمنعلنع ،أك كمع
ف وكة فم معف ف مف ةثو ،كااا كعف مف ةثو ف ا ا ثةكمو أك ز اىعل كلم نع أك نرمؿ ل ةح نعظة ف لمفمعل،
طعلل ف مما اهلل فم كؿ مع نرمؿ ،غ ة نعظة ف لياا الرعلـ ال عنمل
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدول

فم معمات فم معف فم ىاا اإلصػةعح نػةاه صػؿ لمنم مػب المػم ة ػا إثلعميػع كىػم لطػاف ىػاا الرػعلـ ،لرػاة طػةؽ،
فعل نةال مظمكمكف كااغن عل مةفكاكف مف الكفعلى الا ف ك رممكف كمف مما المػعؿ ك قػلا منػو ،كىػك مرػ س

إا ك رةؼ لمف مةؾ مع الا ممرول كمف مفمط أم ممؾ ك ثلت فم فمطمو لؿ إاا ممؾ غ ةه ن ض لنو قرلو
ك مم كا ةكؿ الممؾ الما ال
ٔ
الش ْم ِ
ت َّ
س :يَ ُي َوَذا
ت ُك َّل ا ْل َمظَالِِم الَِّتق تُ ْج َرى تَ ْح َ
ت َو َأر َْي ُ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ثُ َّم َر َج ْع ُ
ٕ
ين قَ ْد
لَ ُي ْمَ ،و ِم ْن َي ِد َ
ظالِ ِمي ِي ْم قَ ْيٌر ،أ َّ
ت أََنا األ َْم َو َ
َما ُى ْم يَبلَ ُم َع ّز لَ ُي ْم .يَ َغ َب ْط ُ
ات الَِّذ َ
َحي ِ
ون َب ْع ُدَ ٖ .و َخ ْيٌر ِم ْن ِكمَ ْي ِي َما الَِّذي لَ ْم ُيولَ ْد َب ْع ُد ،الَِّذي لَ ْم َي َر
ين ُى ْم َع ِائ ُ
ش َ
اء الَِّذ َ
األ ْ َ
الش ْم ِ
ت َّ
س".
تَ ْح َ

ين َوالَ ُم َع ّز
ُد ُموعُ ا ْل َم ْظمُو ِم َ
َماتُوا ُم ْن ُذ َزَم ٍ
ان أَ ْكثََر ِم َن
يء الَِّذي ُع ِم َل
ا ْل َع َم َل ا َّلرِد َ

المظػػعلـ منمق ػةة تحللت الشللمس ،اف فػػكؽ القػػمس لػػة كلػػاؿل ال ُمعل ٍلز ليللم= نكف ػعن مػػف الظػػعلم ف ك يفػػعنا أةػػا
المظمكم ف كك مةؤ أةا لمى الكالكؼ لمعنليـل ومن يد ظالمييم قير= فم ػا ظػعلم يـ الػكة كفػمطعفل كالمعمرػب
ػػةل أف ى ػػاا الظم ػػـ ال ػػؿ لط ػػاف الر ػػعلـل كى ػػاه ا ػػعت ىن ػػع مكق ػػؼ ةال ػػب مق ػػعلة المعمر ػػب ،في ػػك إا ةأل ام ػػكع
المظمػػكم ف ،اقػػميى المػػكت لػػف ةؤ مػػو لمظمػػـ كالفػػنط الػػام ك كلػػا لػػؿ مػػكت كمن ػ ف فػػم أةقػػعل أمػػو ىػػك أكثػػة

غلطب مف الكؿل انو لم ير العمل الردئ الذي عمل تحت الشمس أم الظمـ المم قم كااثعـ المم مةمكبل

ٗ
ضا ب ِ
ِ
اإل ْنس ِ ِ
يح" .
ض ا ّْلر ِ
اط ٌل َوقَ ْب ُ
آية (ٗ)َ " -:و َأر َْي ُ
ان م ْن قَ ِري ِبوَ .وى َذا أ َْي ً َ
س ُد ِ َ
ت ُك َّل التَّ َع ِب َو ُك َّل يَبلَ ِح َع َمل أ ََّن ُو َح َ
نةل ىنع ةعلب إنفعف نم ك م كلكف اكافرو لمرمؿ كالمػا ىػم ةفػاه ا نػة ف لمػى نمػعةيـ فػها ػةاىـ نػعمة ف

ك مممكػكف ةفػػاىـ ك رمػػؿ ل مممػػؾ مػػثميـ ،كىػػاا رػ ش لػػا فػػاـ اانمػػم لػػؿ ىػػك لةفػػاه ل نػػة ف مػػةة ة عمػػو لػػؿ

ةلمع مةض ك مػعلٌـ وىذا باطل وقبض اللريح ،فيػك لػـ نم ػا لمػع امممػؾل كىػاا نمػاه فػم الكمػعب المنػاس فػم ةفػا
الع ف ليعل ؿ كقعكؿ لااكال لالؾ فرمى كؿ مف ص لو الفبلح= النمعح أف ك ناىش مػف ةفػا ا نػة ف كاػ نيـ

منو فياا ىك طلا اإلنفعف النعطئل كلكاعن لف أف ننظة لنمعح ا نػة ف فنةفػاىـ  ،ننظػة هلل فنقػكةه لمػى مػع

ألطعنعل

٘
سبلَ ُن َيأْ ُك ُل لَ ْح َم ُو َو ُى َو طَ ٍ
او َي َد ْي ِو" .
آية (٘) " -:اَْل َك ْ
نػةل ىنػػع صػػكةة مث ػةة لمةػػزف ،الكفػػاف الػام لفػػلب كفػػمو ك رمػػؿ كك ممػؾ قػػئ كلكنػػو ةفػا مػػف ممػػؾ كةفػػاه

كػػكف كفكفػػب مننػػة فػػم ألمػػعؽ الملػػو ،كمرمػػؿ ف ػػو كمػػع رمػػؿ الصػػاأ لعلةا ػػا= الكسللبلن يأكللل لحمللو .وىللو طل ٍ
لاو

يديو= أم ك رمؿل
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ٙ
اح ٍة َخ ْيٌر ِم ْن ُح ْف َنتَق تَ َع ٍب َوقَ ْب ِ
يح".
الر ِ
ض ّْ
آية (ُ " -:)ٙح ْف َن ُة َر َ
ْ
ىنع الكة لالمااؿ فم كػؿ قػئ ،أف نرمػؿ لػا كفػؿ كنرمػؿ لػا طمػا كك ةفػا فنة ػع فػم اةةػب كفػم فػاـل فمػف

نافا لمرمؿ مافكلعن لمنكف الةفا ل ممؾ كغ ةه نا فامو ،كىاا أفاؿ لو أف رمؿ لعلمااؿ ك رطم لن فو ةاةب

كلنملو فاـ ،لكاعن أف رمؿ لمنكف كلا ةاةب ف منم قبض الريح.

ٛ
ٚ
اح ٌلد والَ ثَ ِ
ِ
تب ِ
الش ْم ِ
ت َّ
لن َوالَ أَ ٌخَ ،والَ
س لَ ُ
لان َق لَ ُ
اطبلً تَ ْح َ
اآليات ( " -:)ٛ-ٚثُ َّم ُع ْد ُ
لو ْاب ٌ
سُ :ي َ
ت َو َأر َْي ُ َ
لوَ ،ولَ ْلي َ
وج ُلد َو َ
شبع ع ْي ُن ُو ِم َن ا ْل ِغ َنىَ .يمِم ْلن أَتْعلب أََنلا وأُح ّْلرم َن ْف ِسلق ا ْل َخ ْيلر؟ ىل َذا أ َْي ً ِ
ِ
ِ
ِ
يء
َ ُ
ن َي َاي َة ل ُك ّْل تَ َع ِبوَ ،والَ تَ ْ َ ُ َ
ضلا َباطل ٌل َوأ َْم ٌلر َرِد ٌ
َ
َ
َ َ ُ

ُى َو" .
نمػػا ىنػػع صػػكةة أنػػةل مةزنػػب إلنفػػعف لػػـ ػػاةؾ أف الرػػعلـ لعطػػؿ ،فهنػػافا فػػم طمرػػو كانرػػزؿ لػػف الرػػعلـ فػػم أنعن ػػب
كمةؾ أصةعلو كانكمػو ل ممػا الكث ػة ،لػؿ لػـ ممػا ن فػو لمػع ممػؾ ،لػؿ ىػك كنػز كك قػلا ممػع كنػزه كك ة ػا أف
قةؾ أةا ف مع ممؾ ،لؿ ىك ة ا أف ك ةثو أةال ىك ةةـ ن فو كةةـ مف ةكلو مف الة عة ،مثؿ ىػاا ىػؿ ظػف

أنو ة ع لأللا ،فم رمـ أف الرعلـ لعطػؿ أم فػ نميم ،ىػك كىػـ لػف فػممة لأللػا ،لػؿ ىػك فػ مةؾ كػؿ قػئ ك ماػىل

ىنػع المعمرػػب ةػث كػػؿ أةػا لمػػى ة ػعة القػػةكب كالمةلػب كالصػػااالب الرمم ػب ال رعلػػب لػاكن مػػف الةفػا كالظمػػـ كاكمنػػعز

المعؿل

ٓٔ
ِ
َن لَيمللا أ ْ ِ
ٍِ
ِ
اآليللات (ِٜ" -:)ٕٔ-ٜاثْ َنل ِ
لو
يمل ُ
صللالِ َح ًة .أل ََّنل ُ
لع أ َ
لو إِ ْن َوقَل َ
ُجل َلرةً لتَ َع ِب ِي َمللا َ
َحل ُلد ُى َما ُيق ُ
لان َخ ْيل ٌلر مل ْلن َواحللد ،أل َّ ُ َ
ٔٔ
رِييقُ ُو .ووْي ٌل لِم ْن ُىو و ْح َلده إِ ْن وقَلع ،إِ ْذ لَ ْليس ثَ ٍ ِ ِ
اضلطَ َج َع اثْ َن ِ
َملا
لون لَ ُي َملا ِد ْ ٌء ،أ َّ
ضلا إِ ِن ْ
يم ُ
لان َي ُك ُ
لو .أَ ْي ً
َ َ َ ُ َ َ
َ
ََ
َ
لان ل ُيق َ
ٕٔ
ِ
ا ْلو ْح ُد يَ َك ْي َ ي ْديَأُ؟ وِا ْن َغمَب أَح ٌد عمَى ا ْلو ِ
اح ِد َي ِق ُ ُمقَ َابمَ ُو اال ثْ َن ِ
يعا".
انَ ،وا ْل َخ ْيطُ ا ْل َم ْثمُ ُ
َ َ َ
َ
س ِر ً
وث الَ َي ْنقَطعُ َ
َ
َ
َ
ىم الػكة أنػةل كااػةب كصػة ةب لة ػعة القػةكب كالمةلػب ،كالصػااالب الةمػكة مثػؿ المػم كعنػت لػ ف ااكا ك كنعثػعف،

فمف أفناه ال كـ فنانم غاان ،كمػف أالػكه ال ػكـ لممكلػب كأقػااه فػ الكنم غػاان ك قػاانم فػعلطة ؽ صػرب ك ةمػعج

مقم ال ألن ليما أجرة لتعبيما صالحة= فكؿ نامب مممعنيع للرايمع مركا لمى كم يمع لعلن ال فعلصااالب م اة

كالة ػػعة اكمممعل ػػب م ػػاةل كلكػػف ليػػع كم ػػب ،الػػا مكػػكف معا ػػب أك مرنك ػػب أك نػػامعت كلكنيػػع فػػمةا ةمم ػعنل كلػػن س

الم يكـ نةل أف ىاه ا عت ىػم الػكة لمػزكاج كصػكةة مػف صػكة الة ػعة اكمممعل ػب كىػاا مػع العلػو اهلل "لػ س م ػاان

أف ككف اإلنفعف اـ) كةاه فعصنا لو مر نعن نظ ةه مؾِ )ُٖ:فعلة عة مرعكف لمػى مفػمكل الل ػت زكج كزكمػب
كأككا) كلمى مفمكل اافةة اانػكة كااالػعةب) كلمػى مفػمكل ااصػاالعل كلمػى مفػمكل كػؿ الممممػال وويلل لملن

ىو وحده إن وقع إذ ليس ٍ
ثان ليقيمو= فمف ىك كةاه فم الطة ؽ مرػةض انطػعة فػمط ا أصػاالعؤه إف يك ًمػاكا
أف ننػػاكه منيػػعل فعلمفػػعفةاف فػػم طة ػػؽ ن ػهػة مػػف مفػػعفة كاةػػا ،انػػو إف كالػػا كاةػػا ن مػػو ا نػػةل كىكػػاا فػػم ةةمػػب
ة عمنع الةكة ب ،إف لثة أةانع ةكة عن فناه ةف نو ك صمم اممو ،كاف العلمو أةزاف نؼ لمعنلو فعناه ك رز ول إن

اضطجع أثنلان يكلون ليملا د ء= ةلمػع نصػا لعكثنػعف المفػعفةاف فػم منػعطؽ صػةةاك ب لػعةاة ،أك نصػا الة ػعة
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الزكم ب أك ق ة لمكمػعن لػافئ المقػعلة لػ ف ااصػاالعل كىػاه مطمكلػب فػم اػ نب الة ػعة ،كافػئ المقػعلة اافػة ب

كالزكم ػػب المػػم مرطػػم قػػلرعن لمػػن س كفػػم ػػب ُِ) إف ىػػعمـ لػػاك قنصػعن= وان غمللب احل ٌلد عمللى الواحللد= يقل
مقابمو اإلثنان= أم فعنا الصا ؽ صا نو كالت ىاه المةنب ،ةمى كاف كعف لعلمفعناة المرنك بل والخيط المثموث

ال ينقطللع سللريعاً= ػػمكمـ ىنػػع لػػف الن ػػكط المماكلػػب ،فػػعلن ط الممػػاكؿ مػػف ثاثػػب ن ػػكط أمػػمف مػػف الممػػاكؿ مػػف
اثنػ ف ،كمكػػكف قػػاة اةممعلػػو أكثػػةل كلكػػف لػػناةظ أف فػػم معف فػػم كػػؿ مػػع فػػلؽ ػػمكمـ لػػف اثنػ ف ،كىنػػع ػػمكمـ لػػف

ثاثب ،فمف ىك الثعلثل نػكؿ الفػ ا المفػ
ىم كةاة الكن فب ة ث ةؿ المف

"إاا امممػا اثنػ فلل لعفػمم أكػكف فػم كفػطيـ" أم كػكف ثػعلثيـل ىػاه

فم كفطيع ككلاه ك ككف ىك الكميع متِٖ )َِ:ىع أنع مركـ كؿ اا عـل

ٗٔ
ٖٔ
ش ْي ٍخ ج ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
لن
اىل ،الَِّذي الَ َي ْع ِلر ُ أ ْ
َن ُي َح َّلذ َر َب ْع ُلد .أل ََّن ُ
لو ِم َ
يم َخ ْيٌر م ْن َمما َ َ
اآليات (َٖٔ " -:)ٔٙ-ولَ ٌد يَق ٌ
ير َو َحك ٌ
٘ٔ
س ملع ا ْلولَ ِلد الثَّ ِ
الس ِ
َحي ِ
لت َّ
لانق
لاء َّ
ّْ
ين تَ ْح َ
ود َممِ ًكا قَ ْد َي ْفتَ ِق ُرَ .أر َْي ُ
الس ْج ِن َخ َر َج إِلَى ا ْل ُم ْم ِاَ ،وا ْل َم ْولُ ُ
لائ ِر َ
ت ُك َّل األ ْ َ
الش ْلم ِ َ َ َ
ٔٙ
َِّ
ضا ا ْل ُمتَأ ّْ
ضا َع ْن ُو .الَ ِن َي َاي َة لِ ُك ّْل َّ
ون ِب ِلو .يَيل َذا
ون الَ َي ْف َر ُح َ
َخ ُر َ
ين َك َ
الش ْع ِب ،لِ ُك ّْل الَِّذ َ
ام ُي ْم .أ َْي ً
وم ِع َو ً
َم َ
ان أ َ
الذي َيقُ ُ
ضا ب ِ
يح "
الر ِ
ض ّْ
اط ٌل َوقَ ْب ُ
أ َْي ً َ
ىنع ق ة فم معف لقئ نة ةه مةزف كلعطؿ فم ىاا الرعلـل كىك ىنع ةلمع كػعف قػ ة لنصػب كعنػت مرةكفػب أ ػعـ

فم معف ،أك الصب ةك يع ىك ل قةح لطاف ىاا الرعلـ كةلمع نفميع لمى منكاؿ الصب كفؼ كصركاه مف الفمف

إلى الةكـل أك لفنكط قعكؿ الممؾ كصركا ااكا لكاعن لنو لمرػةش ثػـ ان اػعض النػعس لنػو أ ػعـ ثػكةة إلقػعلكـل
كالنصػػب ىػػم الصػػب كلػػا صػػغ ة ةكػ ـ كػػعف فػػم الفػػمف ،كنػػةج ل ممػػؾ ،فػػعزاح النػػعس الممػػؾ الفػػعلؽ الرمػػكز كالم ػكا

ةكؿ الممؾ القعب الما ا الام أةكا ف و ةكمب ،كلكنيـ فةلعف مع أن اكا مف ةكلو كمةككهل كةاث قػئ مثػؿ ىػاا
ما المف الام إلمؼ ال يكا ةكلو ثـ أن اكا لنول كنةل لاة أمكة ىم ًة ىكـ فم ىاه النصب-:

ُ -الممؾ كالفمطعف ل فع لاائم ف كىكاا الغنم كالمعؿ أـِٕ)ِْ:ل كك ةمى مةلب النعسل

ِ -لظمب اإلنفعف الةن ن ب ل فت فم فنو كمةكزه لؿ فم ةكممو الفعكنب ف و فعلكلا ىنع كعف أةكـ مف الق خل

ّ -الرعلـ فكاه الظمـ فعلكلا الةك ـ مكاكع فم الفمفل كالام ممؾ منػة الةكمػب ك منػة إلػى ة ػعة الةػاةل ال
يعر أن يح َذر بعد= ىك و
ؼ لف اللكؿ النص ةب ،ك نلؿ النص كالمقكةةل كةلمع انو ك مفة أةا أف ةاة
الممؾ ،كةلمع لراـ ةكممو أصل ممكل انة ك نلؿ النص ل كلنرمـ أف الصلم الصػغ ة الػام نلػؿ المقػكةة ن هػة
مف الق خ الام ك نلؿ المقكةةل

ْ -النعس ممنملكف كمةلميـ كككئيـ ل فع لثعلم ف ،فيع ىـ ز ةكف الممؾ ل عمكا لعلممؾ القعب الما ا ،ثـ لرا كالت
ك ةةكف لو= أيضاً المتأخرون ال يفرحون بو .فا قئ ثعلت فم الرعلـل

طؿ المما الرعلمم= ال نياية لكل الشعب لكل الذين كان أماميم= فعلممؾ القعب كعف لو أملعع
نةل صكةة يلل ٍ
كمةل ف كث ة ف كعف ىك أمعميـ الاكة كمثان ةلكنول كلكف الممعنة ف أم الا ف ككنكف فم أكانة أ عـ ممكو ك
ةةكف لول لعطؿ ىاا المما الرعلمم الام نفرى كةالهل
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اإلصحاح الخامس

عودة لمجدول

لنا أثلت فػم معف فػم اإلصػةعةعت ُ )ْ-أف الرػعلـ لعطػؿ كالمػاال مػف ىػاا اإلصػةعح نمػاه نػاـ نصػعئ لمم ػب

ف يع ناـ لكؿ منع اكةه الرممم الام مب أف فمؾ لول

ِٔ
اهلل ،يَاالس ِتماعُ أَقْر ِ
ْىب إِلَى ب ْي ِت ِ
ِِ
يح ِة ا ْل ُج َّي ِ
ون
ال ،أل ََّن ُي ْم الَ ُي َبلالُ َ
آية (ٔ) " -:ا ْحفَ ْظ قَ َد َم َا ِح َ
ب م ْن تَ ْقديم َذ ِب َ
َُ
َ
ين تَذ َ ُ
ْ َ
ِبفَ ْع ِل َّ
الشّْر" .

احفظ قلدما= إصػاح الفػمكؾ مػف كػؿ طة ػؽ قػةل كالػؾ اللػؿ أف مػانؿ ل ػت الػةبل حلين تلذىب إللى بيلت اهلل.
كة ػظ النػػاـ اللػؿ الػػاىعب إلػى ل ػػت اهلل مقػلو أمػػة اهلل لمكفػى أف نمػػا ةػااؤه انػػو فػم مكػػعف منػاس نػػةّ )ٓ:ل
كىػػاه م يػػـ لعنػػو مػػب أف ننمػػا لنػػع مػػع مػػس الة ػػعة الم مػػب أك ألمػػعؿ اإلنفػػعف الرم ػػؽ لنة ػػع لػػةكح اهلل فػػم مػػاة

الة عةل لنانؿ ل ت الةب لنمكلنع لرا نمػا ةػاائيع منيػع فػا نفػمؾ فػم الة ػعة القػة ةةل فػانكؿ ل ػت الػةب كالفػكنى

ف ػػو مطمػػب ننػػعكة النمػػب كالاافػػمول كل ػػت الػػةب ىػػك أ نكنػػب الفػػمعل ،صػػكةة ليػػع ،ممػػع إل ػػو المؤمنػػكف كفػػط ىمػػكـ
كنطع ع الرعلـ ف ةمؿ ةكح اهلل المكليـ كأفكعةىـ كمقعلةىـ إلى مع فكؽ الزمف ،لياا ك نرمب إاا كعف المعمرب لاأ
نصعئةو لإلنفعف لرػا معك ػاه لطػاف الرػعلـ لعلػاىعب إلػى ل ػت اهلل ككعنػو نػكؿ إىػةب مػف الرػعلـ ال ازئػؿ إلػى نعلنػو

االام لعلانكؿ إلى ل مو المناس ،كلكف ةمى منعلؿ اهلل فم ل مو لم ؾ أككن أف مة ظ الامؾ مف القة مزِّ+ٔ:

ْ)ُْ:ّٕ،ُٕ + ّ:ُٔ،

ياالستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجيال= المنصػكا لعكفػممعع الطعلػب لكػاـ اهلل فػم ةػبل أم ك مػاىب لل ػت
اهلل لمرلعاة القػكم ب كلكػف لعلةػب ممرلػا هلل لػةكح الطعلػب الصػعاالب النمل ػبل ألنيلم ال يبلالون بفعلل الشلر= المعىػؿ

ل س فنط نطئ لؿ نطئ كك لعلم ،فا منلؿ ال ةمو المم ناميعل
ٕ
السماو ِ
ِ
ق َكبلٍَم قُدَّام ِ
ع َق ْم ُب َا إِلَى ُن ْط ِ
ت َعمَى
اهلل ،أل َّ
س ِر ْ
ات َوأَ ْن َ
ستَ ْع ِج ْل يَ َم َا َوالَ ُي ْ
آية (ٕ) " -:الَ تَ ْ
َن اهللَ يق َّ َ َ
َ
األ َْر ِ
ضَ ،يمِذلِ َا لِتَ ُك ْن َكمِ َماتُ َا َقمِيمَ ًة" .

ال تستعجل يما وال يسرع قمبا= ك مكةة كممعت كث ةة اكف أف مككف صعاةة مف الملؾل لػؿ لننطػؽ لرػا أف ن كػة
فم كؿ كممب اللؿ أف ننكليعل فا نفمرمؿ أفكاىنع ك فلؽ لفعننع أفكعةنع ،فعافكعة ىم كممعت منطػؽ ليػع المكلنػع هللل
كك رنػػم الػػكؿ فػػم معف ىػػاا أف ننمػػؿ صػػمكامنع لػػؿ أف نصػػمم لػػعلةكح كلعلػػاىف أ ا ػعن ُكػػكُْ)ُٓ:ل فينػػعؾ مػػف

صمم لا م ك ة ك نصةنع ىنع المعمرب أف ننطؽ لةك ب كنقكعل كالطرعن ك نصا أف نصمم الم ان فلكلس الةفكؿ
نكؿ صمكا لػا اننطػعع ُمػسٓ ،)ُٕ:ككػعف المفػ

ناػى الم ػؿ كمػو فػم الصػاة لػكٔ + ُِ:كػكُ )ّ:كلكػف

المطمكب ىنع أف ك مكف صامنع ىم كثةة الكاـ متٔ)ٕ:ل كالنا س كةنع فعلع العؿ "فكت لفػعنؾ ل ػمكمـ الملػؾ،
فػكت الملػػؾ ل ػمكمـ ف ػػؾ الػػةكح" أم ك ممفػةع فػػم صػػامؾ لمني يػع ،إنمػػع لػ ف الةػ ف كا نػػة أةفػا فكػػةؾ كمقػػعلةؾ
نةك اهلل ،فممةؾ الممعؿ لنرمب اهلل مرمؿ ف ؾ أثنعل الصاة كمفما صكت اهلل ،لؿ ممةكؿ الصاة إلى ا علكج ةػب
27

سفر الجامعة ( اإلصحاح الخامس)

قػػمةؾ ف ػػو اإلنفػػعف ك لمفػػعنو كةػػاه لػػؿ لكػػؿ ك عنػػو الػػاانممل لػػؿ اػػا الػػةكح كممػػعت لمػػم افكاىنػػع ف رممنػػع ك ػػؼ

نصمم ىك ُْ  ) ِ ، ُ :ألن اهلل يق السموات وأنلت عملى األرض= فننػؼ لنقػكع أمػعـ اهلل كلػعةمةاـ فيػك إلػو
فػػمعكم كنةػػف لقػػة مةال ػػكفل كمرمػػـ فػػم صػػامؾ اليػػاكل كاكنمظػػعة ل ػ رمف ل ػؾ الفػػمعكم لػػف فػػمكامو ك رممػػؾ لغػػب
الفمعل ،ك يلؾ قةكب المفل

ما الفمعئ فل ىاه ىم الصاة كل فت مكةاة كاـ لصكةة ممكػةةة كػعف اهلل مةمػعج

لمف اكةه كمع ن رؿ ما اللقةل فم معف طمب الياكل أمعـ اهللل

َن ا ْل ُح ْم َم َيأ ِْتق ِم ْن َكثَْرِة ُّ
الش ْغ ِلَ ،وقَ ْو َل ا ْل َج ْي ِل ِم ْن َكثَْرِة ا ْل َكبلَِم" .
آية (ٖ)ٖ" -:أل َّ
نملس المعمرب مثان ل الؾ لو لمى أىم ػب اليػاكل أمػعـ اهلل كلػاـ مةا ػا كػاـ كث ػة أمعمػو لػا فعئػاةل كمرنػى المثػؿ
أنو كمع أف ااةاـ المقكقب معمم نم مب لمع ن كة ف و ال كـ كمو كإلنقغعؿ ال كة لعقػ عل كث ػةة مزةمػول ىكػاا كث ػة

الكػػاـ مةػػكؿ إلػػى معىػػؿ كمكػػكف كممعمػػو ىػػم كممػػعت ميعلػػب لػػؿ إف كثػةة الكػػاـ مكقػػؼ لػػف فػةاغ كميعلػػبل كىكػػاا

كث ة الكاـ فم صامو لا ىاكل كلا افممعع ف نةج فعةغعنل

ٗ
ِ ِ
ْرِ ِ
س ُّر ِبا ْل ُج َّي ِ
هلل يَبلَ تَتَأ َّ
ال .يَأ َْو ِ ِب َما َن َذ ْرتَ ُو" .
ت َنذ ًا
آية (ٗ) " -:إِ َذا َن َذ ْر َ
َخ ْر َع ِن ا ْل َويَاء ِبو ،أل ََّن ُو الَ ُي َ
مػف نػاة ثػـ مالػب كػكف كمػف مػزح مػا اهلل ،كىػػؿ ىػاا م ػؽ إك لمعىػؿل كالنػاة ىػك كلػا لمكػة س قػئ مػػع هلل،

ممزـ المةل لعلكفعل لول كاهلل يمـ أككن لمكة س النمب ن فو لو لمما افمول

ٙ
٘
ِ
ِ
َّام
ع يَ َم َ
لق .الَ تَ َلد ْ
َن الَ تَ ْن ُذ ُر َخ ْيٌر ِم ْن أ ْ
اآليات (٘ " -:)ٙ-أ ْ
لا َي ْج َعل ُل َج َ
س َلد َا ُي ْخطلئَُ ،والَ تَ ُق ْلل قُلد َ
َن تَ ْنل ُذ َر َوالَ تَف َ
ِ
ب اهللُ َعمَى قَ ْولِ َاَ ،وُي ْف ِس ُد َع َم َل َي َد ْي َا؟ "
س ْيٌو» .لِ َما َذا َي ْغ َ
ضُ
ا ْل َمبلَ ا« :إِ َّن ُو َ

لنا كعف ن ػة لةنعن ػع كفػ ةة أف ك نػاةاف كػؿ ثمػف ةنميمػع مػف أف نػاةاف ثمػف الةنػؿ كمػو ثػـ ك كفػكا مػع نػاةكهل
فرػػاـ الكفػػعل لعلنػػاة ىػػك افػػمن عؼ لػػعهللل كل ػ س مػػف نػػاة ػػةح المػػب اهلل مثػػؿ مفػػل ةنع كقػػكةنع إ ػػعه كفػػط ا ػ نعمنع

كممعللنعل ال تدع يما يجعل جسدا يخطئ= المفا ىنع رنم اإلنفعف لكم مػول المبلا= ىػك كػعىف اهلل ةؤِ)ُ:
ككممب ماؾ مرنم المةفؿ مف اهللل كالمرنى أف ممصنا االااة أمعـ الكعىف ،مال عن أف الناة الام ناةمو لـ مكػف
منصاه فعهلل غاب لمى الممفةل ف فم كممعميـ كناكةىـل ويفسد عمل يديا= ك مككف لةكب فم ألمعليـل

يل و َكثْرِة ا ْل َكبلَِم .و ِ
َن ذلِ َا ِم ْن َكثْرِة األ ْ ِ
ِ ِ
ش اهللَ".
آية (ٚ" -:)ٚأل َّ
لك ِن ْ
اخ َ
َ
َحبلَم َواأل ََباط َ َ
َ
مقا ا نة لمػى لػاـ المفػةع أمػعـ اهللل كالكلػو إخلش اهلل= ػا لػعف المفػةع فػم الكػاـ كالكلػكا كالنػاكة ف ػو لػاـ
نق ب هللل كالمعمرب اكة ّ أق عل مفلب المفةع أمػعـ اهللل [ُ] كثرة األحبلم= أم اإلنقػغعؿ لعاكىػعـ اكف الفػمكؾ

الكاالرم الرممم ،كىاه مقمؿ النػكؼ مػف ااةػاـ أك ااكىػعـ غ ػة الةن ن ػب ،كلكػف مػف ثػؽ فػم اهلل ك نػعؼ مػف

قػػئل [ِ] األباطيللل= أم اإلنقػػغعؿ لػػعمكة الة ػػعة اللعطمػػب [ّ] كثللرة الكللبلم= لػػاكف م ك ػػةل إاان لكػػم مكػػكف مريػػاامنع
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منافب ككاالر ب مزمنع أف نيةب مف اافكعة اللعطمب ااةاـ) كمف االمعؿ اللعطمب كمف الكممػعت اللعطمػب كناػا

منعفب اهلل نصب أل ننع لنامع ن كة أك نرمؿ أك نمكمـل

ٛ
ِ
ِ
ت ظُ ْم َم ا ْلفَ ِق ِ
ق ا ْل َعلالِق
لن األ َْم ِلر ،أل َّ
ع ا ْل َح ّْ
َن يَ ْلو َ
ير َوَن ْلز َ
اآليات ( " -:)ٜ-ٛإِ ْن َأر َْي َ
لع ِم َ
لق َوا ْل َع ْلد ِل يلق ا ْلل ِببلَد ،يَلبلَ تَْرتَ ْ
ض لِ ْم ُك ّْل .ا ْلممِ
َعمَى يَ ْوقَ ُي َماَ ٜ .و َم ْنفَ َع ُة األ َْر ِ
وم ِم َن ا ْل َح ْق ِل" .
د
خ
م
ا
ْ
ُ
ُ
َعالِ ًيا ُيبلَ ِحظَُ ،واأل ْ
َ
َ
ٌ
فم ٖ) نكؿ إاا أة ت الظمـ الا فعا لمى ااةض فا منػؼ اف اهلل الػام فػم الفػمعل كىػك ألمػى مػف كػؿ لػةش

ف نصؼ المظمكم ف كلكف لالو فم الكالت المنعفبل كاف كعف الظػعلمكف ممرػعل ف فممػا اهلل فػكؽ الفػمكاتل يلوق

العالق عالياً واألعمى يوقيما= النظعـ الفعئا فػم الرػعلـ ىػك نظػعـ المػاةج الةئعفػم فمكػؿ ةئػ س ىنػعؾ ةئػ س ألمػى
منو ،كاهلل االمى فكؽ الكؿل

أ ب ٗ) مق ة أف الممؾ ةمعج لمرعمؿ ال ن ة الام رمؿ فم أةاو ل نمج لو طرعمو فممعاا ظممو أك مرعلى
لم ول ىم نص ةب لمةؤفعل كالممكؾ ااةا ف ،أف الكؿ مةمعج لمكؿ كاهلل فكؽ الكؿ لراؿ ةكـل

ضا ب ِ
ب الثَّروةَ الَ ي ْ ِ
ِ
ض َة الَ ي ْ ِ ِ ِ
اط ٌل".
ب ا ْل ِف َّ
آية (ٓٔ)َ ٔٓ" -:م ْن ُي ِح ُّ
ش َبعُ م ْن َد ْخل .ى َذا أ َْي ً َ
َ
َ
ش َبعُ م َن ا ْلفضَّةَ ،و َم ْن ُيح ُّ ْ َ
اإلنفػعف مفػػا كةكح ،كةلمػػع قػػلا المفػػا مػػف كثػةة المػػعؿ أم ال اػػب كلكػػف الػػةكح لػػف مقػػلا مػػف المػػعؿل لػػؿ المفػػا

أ اعن ميمع ةصوؿ مف ثةكة زااا مقرو ةبِ + ٓ:أـَّ + ُٓ:فمْ)ُٖ:ل
ٔٔ
َي م ْنفَع ٍة لِص ِ
اح ِب َيا إِالَّ ُر ْؤَيتَ َيا ِب َع ْي َن ْي ِو؟ "
آية (ٔٔ) " -:إِ َذا َكثَُر ِت ا ْل َخ ْي َر ُ
ات َكثَُر الَِّذ َ
ين َيأْ ُكمُوَن َياَ ،وأ ُّ َ َ َ
إذا كثلللرت الخيلللرات كثلللر اللللذين يأكمونيلللا= إا ػػزااا اإلنفػػعف غنػػى مػػزااا مفػػئكل عمو ،فيػػك مممػػزـ لعلصػػةؼ لمػػى
الرعمم ف فم أةاو كممممكعمول وأي منفعة لصاحبيا إال رؤيتيلا بعينيلو= لػف نم ػا ىػاا الغنػم لكػؿ مػع ممػؾ فهنػو

ماػػطة أف ػػكزع منػػو لمػػى لمعلػػو كاام ػةال لنػػاهل ىػػاا الكػػاـ مكمػػو لمػػف مكمػػـ لػػنيـ فػػم ػػب َُ) الػػا ف ك
قلركف مف ال اب ،فيك ىنع فنة منيـ كعنيـ ةكف أف المعؿ الام رطكنو لرمعليـ كث ػة لمػ يـ ،ىػـ فػم ةعلػب

مقػػا فيػػـ مممكػػكف كلكػػنيـ ة ػػاكف أف كنػػزكا أكثػػة كأكثػػةل كل نمػػع ىػػـ فػػم مقػػريـ غ ػػة مفػػمة ة ف كػػكف الرمػػعؿ
ال نةال لا يـ أكثة ةاةبل
ِ
ِ
ِ
آية (ٕٔ)َ ٕٔ" -:ن ْوم ا ْلم ْ ِ ِ
ِ
ام" .
يراَ ،و َوي ُْر ا ْل َغن ّْق الَ ُي ِر ُ
شتَغل ُح ْمٌو ،إ ْن أَ َك َل َقميبلً أ َْو َكث ً
ُ ُ
يح ُو َحتَّى َي َن َ
لياه ا ب مكممؿ الصكةة ،فعلرعمؿ ال ن ة رمؿ ك كا ك ةصؿ لمى النم ؿ لكنو نعـ فػم اةةػب "اهلل رطػم اةلعئػو
نكم ػعن"ل أمػػع المقػػا فػػا رػػةؼ مرنػػى ال اةةػػب ،ك نقػػغؿ فػػكل لماػػعل ب ثةكمػػو ،كىػػك نػػعئؼ مػػف ا ػ عليعل نللوم

المشتغل حمو= فعلمرب المفمعنم مرؿ النكـ عمم فة رعن ل نػكـ اإلنفػعف فػم اةةػب نقػ طعن ،لػؿ انػو فن ػة فيػك ك
رعنم مف أمةاض المقا المم لألغن عل ،فيك نعـ مفمة ةعن لا ىـل كاف كعف المرب المفػمعنم لفػلب اػةكة عت

المفا رطم لاة لنا النكـ ،فكـ لعلةةم مف مرب ك معىا ةكة عن امؿ ناص ن فول
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ٖٔ
س :ثَروةٌ مصوَن ٌة لِص ِ
ت َّ
ض َر ِرِه" .
شّّر َخ ِب ٌ
وج ُد َ
يث َأر َْيتُ ُو تَ ْح َ
اح ِب َيا لِ َ
آية (ٖٔ)ُ " -:ي َ
َ
الش ْم ِ ْ َ َ ُ
قة لظ ـ أف ظؿ اإلنفعف صكف ثةكمو ثـ مصل لاةةه [ُ] اةنعا النعس لم و كمال ةىـ قةكة ااه ك لقئ

فػػكل ثةكمػػول [ِ] لطمػػا المصػػكص فػػم ثةكمػػول [ّ] لمةاػػو لفػػلب ىمكمػػو لمة ػػعظ لمػػى ثةكمػػو كلز عاميػػعل [ْ]
لنفعةمو الةكة ب كىاؾ ن فو إلنقغعلو لعلمعا عت لف الةكة عتل

كلناةظ أف المقكمب ك مكمف فم المعؿ كالثةكة إنمع فم اكةملعؾ ليمع كالكلا لعلكفب كاإلنقغعؿ لػف اهللل كلنػاكة
أف إلةاى ـ كافةؽ ك رنكب كعنكا أغن عل أـُ)ُٗ:ل

ٗٔ
ِ
َّ
ش ْق ٌءَ ٔ٘ .ك َملا َخ َلر َج ِم ْلن َب ْط ِلن أُ ّْم ِلو
س ّْي ٍئ ،ثُ َّم َولَ َد ْاب ًنا َو َما ِب َي ِد ِه َ
اآليات (ٗٔ " -:)ٔٚ-يَ َيمَ َك ْت ت ْم َا الث ْرَوةُ ِبأ َْم ٍر َ
ٔٙ
ِ
ِ
يئل ٌةِ ،يلق ُك ّْلل
اءَ ،والَ َيأْ ُخ ُذ َ
ليب ٌة َرِد َ
ش ْي ًئا ِم ْن تَ َع ِب ِو يَ َيذ َ
ب ِب ِو ِيق َي ِد ِهَ .وىل َذا أ َْي ً
ضلا َمص َ
ْى ُ
ُع ْرَيا ًنا َي ْرجعُ َذاى ًبا َك َما َج َ
ٔٚ
ضا يأْ ُك ُل ُك َّل أَي ِ
ِِ ِ
ٍ
َ ٍ
يلر
َّام ِلو ِيلق الظَّلبلَِمَ ،وَي ْغلتَ ُّم َك ِث ًا
ب لِ ّْمر ِ
اء ى َك َذا َيذ َ
يح؟ أ َْي ً َ
ب ،يَأ ََّي ُة َم ْنفَ َعة لَ ُو ،لمَّذي تَع َ
ْى ُ
ش ْقء َك َما َج َ
َم َع ُح ْز ٍن َو َغ ْي ٍظ".

ىاه مكميػب لكػؿ مكلػا لعلكفػب ،أك لمػف ظػف أف فػم ز ػعاة ثةكمػو اػمعف لمفػمنلؿ مػفل فكػـ مػف غنػم اػعلت

ثةكمو فم مقةكع نعفة= ىمكت تما الثروة بأمر سيئ= أك اػعلت لفػلب أم مصػ لب ةػةب -زلػزاؿلل ل) كلػـ
مةؾ كلنو ق ئعن= ولد ابناً وما بيده قئ لؿ ىك الا مكت ك مةؾ كؿ قػئ= عرياناً يرجلع ذاىبلاً كملا جلاء .فممػعاا

المقا كاإلكمنعز ،المعؿ غ ة مامكف ،ىك كىـ كفػةاب كن ٌػااعل كمػف ظػف أف ف ػو اػمعف لة عمػو نػلض الػة ل
مثػػؿ ىػػاا المقػػا مةػػب المػػعؿ نػػا لص ػ ةمو الةكة ػػب= يأكللل كللل أيامللو يللق الظللبلم فهمػػع أف رلػػا اإلنفػػعف اهلل أك

المعؿ ،مف منم ليمو لمى اهلل مؤمنعن أنو ي والة لو ة عمو ة ع فم فػةح ك ػةل ػا اهلل المػم مة ظػو ف فػل الػةب كػؿ
أ عمو ،أمع مف رمما ك مكؿ لمى أمكالو فيػك مةػةكـ مػف نػكة اهلل ،ك ػةل فةةػعن ةن ن ػعن كك أمػؿ لػو فػم النػاص،
عكؿ لػا فػةح ،لػؿ فػم غػ ظ كةػزف نكفػعن مػف ةفػا النػعس أك نكفػعن ممػف ػعكمكف أمكالػول ك قػرة لرنع ػب اهلل ،لػؿ
ػػميـ اهلل أنػػو ك رمنػػم لػػو ،اائػػـ المػػامة لمػػى اهلل فيػػك فػػم ظػػاـ ك ػػةل ػػا اهلل الةعن ػػب لم يػػع ،لنػػا فػػلؽ فػػم معف

كطمب أف نناـ للعاة ةن ن ب هلل كك نككف مقر ف فم طمب المعؿ كالمنعلؿ أف رط نع اهلل افمنعةة فنػةل ػاه كنة ػع
فم فةح مفلة ف قعكة ف اهلل لمى مع نةاه مف ألمعلول
ٔٛ
ِ
ِ
َن َيأْ ُك َل ِ
ب َوَي َرى َخ ْي ًار ِم ْن
ان َوَي ْ
س ٌن :أ ْ
س ُ
ش َر َ
اإل ْن َ
اآليات (ُ " -:)ٕٓ-ٔٛى َوَذا الَّذي َأر َْيتُ ُو أََنا َخ ْي ًرا ،الَّذي ُى َو َح َ
ٜٔ
َّاىا ،أل ََّن ُو َن ِ
ُك ّْل تَع ِب ِو الَِّذي يتْعب ِي ِ
س م َّدةَ أَي ِ
ت َّ
سٍ
ان
َع َ
طاهُ اهللُ إِي َ
يو تَ ْح َ
صي ُب ُو .أ َْي ً
َّام َح َي ِات ِو الَِّتق أ ْ
َ َُ
ضا ُك ُّل إِ ْن َ
َ
الش ْم ِ ُ
ِ ٕٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ُوَ ،وَي ْف َر َح ِبتَ َع ِبو ،يَي َذا ُى َو َعطيَّ ُة اهلل .ألَنَّ ُو
سمَّ َ
َع َ
أْ
ط ُو َعمَ ْيو َحتَّى َيأْ ُك َل م ْن ُوَ ،وَيأْ ُخ َذ َنص َ
طاهُ اهللُ غ ًنى َو َماالً َو َ
َن اهلل م ْم ِي ِ
ِِ ِ
يو ِبفََر ِح َق ْم ِب ِو".
َّام َح َياتو َكث ً
يرا ،أل َّ َ ُ
الَ َي ْذ ُك ُر أَي َ

نصعئ فم معف أف عكؿ اإلنفعف ك قةب ك معةس لممو ل ةح ،ك ةفف افمغاؿ لطع ع اهلل ك ةح ليع لقكة،
ناـ اهلل لمع ألطعه ،ك نم ا ىك لو لا لنؿ كك مقا فكؿ مع ألطعه اهلل لنع ىك ىلب إلي ب فمن ةح ليع كنقكةه

لم يع كنمعةس ة عمنع ال كم ب ل ةحل ال يذكر أيام حياتو= اهلل طمب فةح أككاه ،فا نقغؿ أككاه لمع فم الة عة
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مف ىـ كلف نقغؿ أككاه لعلغا ك نمنكا ،فعهلل ف رط يـ فةح كاطمئنعف أف الغا فم اه ىكل ألن اهلل ممييو بفرح

قمبو= مةمميع اللرض "اف اهلل رط و فؤؿ الملو فةةعن"ل فممعاا ال يذكر أيام حياتو ليمكميع اف اهلل رط و فؤؿ

الملو فةةعنل فعهلل مطما إلى اإلنفعف المؤمف كط مو المةلكب لا و ،مي و لعلةكمب الفمعك ب كلةلكف المما االام

كالمرةؼ لمى لرض اافةاة كمف كا أف ةح الملو ليع ،كىاه ممي و لف أف نقغؿ ليمكمو لكَُ)ُِ:ل ككةظ

الكلو ال يذكر أيام حياتو كثي ارً .فنةف كلا كفناكة أكمنع اننع نة عىع ،كلكف فةلعف مع مرز نع النرمب اإللي ب فا
ننقغؿ ليمكمنع كث انةل كةزانى كنةف اائمعن فةةكف ِككٔ)َُ:ل
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اإلصحاح السادس

عودة لمجدول

ٕ
ٔ
س َو ُى َو َك ِثير َب ْي َن َّ
الن ِ
الش ْم ِ
ت َّ
طاهُ اهللُ ِغ ًنى َو َماالً
َع َ
وج ُد َ
شّّر قَ ْد َأر َْيتُ ُو تَ ْح َ
اسَ :ر ُج ٌل أ ْ
اآليات (ُٔ " -:)ٕ-ي َ
ٌ
ِ
ِِ
و َكرام ًة ،ولَ ْيس لِ َن ْف ِس ِو عوٌز ِم ْن ُك ّْل ما ي ْ ِ
ان
اس ِت َ
اع ًة َعمَى أ ْ
سٌ
ط َ
َ َ
شتَ ِييوَ ،ولَ ْم ُي ْعطو اهللُ ْ
َن َيأْ ُك َل م ْن ُوَ ،ب ْل َيأْ ُكمُ ُو إِ ْن َ
ََ
َ ََ َ َ
ِ
ِ
يئ ٌة ُى َو".
يب ٌة َرِد َ
يب .ى َذا َباط ٌل َو ُمص َ
َغ ِر ٌ

اللنؿ ىك افػمنااـ فػ مل لرطع ػع اهلل مػف المػعؿ كالغنػم ،فعلمػعؿ فػكال ةصػمنع لم ػو لرممنػع أك كم ػةاث مػف ا لػعل
ىك لط ػب مػف اهلل ،نلغػم أف رػ ش ليػع القػنص ك ػةح ليػع ك ػةح ليػع أككاه كاللػعالم فيػك لممةمػعج ل ػةح الكػؿل
كلكف مف ةح لمعلو كفم مقا ك صةؼ لمى ن فو كك أككاه ،ك عمم غة ػب ك عنػا كػؿ مػع لا ػو ،كىنػعؾ م فػ ة

لياا-:

ُل إمع أف ىاا الغنم المقا أصل ك ثؽ فم أككاه ،كأالعـ كك ان لمى أمكالو فنيلو الكك ؿل
ِل مكت ىك اكف أف ممما لمعلو ،ك مةؾ كؿ قئ لرامع ةةـ ن فو مف معلو فم ة عمول

ّل لك إنةةؼ إنفعف لطة ؽ الزنع فملو لاك الن ة مف كؿ لطع ع اهلل ف اىب معلو لمغة ب أـٓ)َُ:ل

كناةظ أنو فم كالت فم معف كثة الاىب كال اػب أم صػعة المم ػا أغن ػعل ،ككعنػت أ ػعـ فػم معف أ ػعـ فػاـ  ،كك
ةةب نعؼ منيع النعس ف كنزكا أمكاليـ ،كما ىاا لـ كؼ النعس لف مقريـل

ٖ
صير أَي ِ ِ ِ ِ
ِ
اش ِس ِن َ ِ
س ُو ِم َن ا ْل َخ ْيل ِر،
يرةًَ ،ولَ ْم تَ ْ
ان ِم َئ ًةَ ،و َع َ
سٌ
ش َب ْع َن ْف ُ
آية (ٖ) " -:إِ ْن َولَ َد إِ ْن َ
َّام سنيو َكث َ
ين َكث َ
يرةً َحتَّى تَ َ ُ
ط َخ ْيٌر ِم ْن ُو" .
ْن ،يَأَقُو ُل إِ َّن ّْ
الس ْق َ
ضا َدي ٌ
س لَ ُو أ َْي ً
َولَ ْي َ
كعف فم الريا النا ـ أف كثةة اللن ف ال ؿ اللةكب ،فياا إنفعف لو ََُالف أم لو ن ة كث ة ،لكنو ك قرة لعلقػلا

لؿ قرة لعلركز كلاـ اإلكم عل ،ك لنم فم ةعلب فةاغ ،مثؿ ىاا اإلنفعف ةمى كاف لعش فن ف كث ةة لؿ لك لعش

لأللا كلـ افف= ليس للو أيضلاً ديلن فيػك لػف قػرة ل ػةح ،كلػف ػنرـ لراكلػب الة ػعة لفػلب قػركةه الػاائـ لعلةعمػب

إلى اإلكمنعزل السقط خير منو= الفنط ىك مف كلا م معنل كىنعؾ م ف ة نة ل ب لليس للو أيضلاً ديلن= فعلػافف

كعف ميمعن مػاان لنػا ال يػكال كلكػف ىػاا اإلنفػعف المقػا لفػلب ةةمعنػو أككاه مػف ةنيػـ فػم الة ػعة كالمممػا لعمكالػو
أصػػلةكا ك ةلكنػػو كك لػػعلكف لكةاممػػو كك يممػػكف لافنػػو ،إنمػػع إنصػػب اىممػػعميـ لمػػى اللةػػث لػػف ثةكمػػو كمكز ػػا

م ةاثو لم يـ كىـ لـ افنكه لرا كىاا ةاث كث انة) لل اةِِ)ُٗ:ل
٘
ٗ
ِ
ِ
ضلا لَ ْلم َي َلر َّ
س
قءَ ،وِيق الظَّبلَِم َيذ َ
اس ُم ُو ُي َغطَّى ِبالظَّبلَِمَ .وأ َْي ً
ْى ُ
بَ ،و ْ
الش ْلم َ
اآليات (ٗ " -:)ٜ-ألَ َّن ُو يق ا ْل َباط ِل َي ِج ُ
ٙ
ض ٍلع و ِ
ضلاعفَ ًة ولَلم يلر َخ ْيلرا ،أَلَ ْليس إِلَلى مو ِ
ٍ
اح ٍلد
اح ٌة أَ ْكثَُر ِم ْن َذ َ
ااَ .وِا ْن َع َ
َولَ ْم َي ْعمَ ْم .يَي َذا لَ ُو َر َ
َْ
َ
َ
لاش أَْلل َ َ
سل َنة ُم َ َ َ ْ َ َ ً
ٚ
الن ْفس الَ تَمتَمِئٛ .أل ََّن ُو ما َذا ي ْبقَى لِ ْمح ِك ِيم أَ ْكثَر ِم َن ا ْلج ِ
ِ
اإل ْنس ِ ِ ِ ِ
ِ
اى ِل؟
َيذ َ
َ
َ
َ َ
ْى ُ
ان لفَموَ ،و َم َع ذل َا يَ َّ ُ
ب ا ْل َجميعُ؟ ُك ُّل تَ َع ِب ِ َ
ْ ُ
َ
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ضا ب ِ
َحي ِ
ش ْي َوِة َّ
الن ْف ِ
اء؟ُ ٜر ْؤَي ُة ا ْل ُع ُي ِ
ير ا ْل َع ِ
َما َذا لِ ْمفَ ِق ِ
يح.
اللر ِ
ار ِ ُّ
ض ّْ
ون َخ ْيٌر ِم ْن َ
السمُ َ
اطل ٌل َوقَ ْلب ُ
س .ى َذا أ َْي ً َ
ام األ ْ َ
وا أ َ
َم َ
"

ةعلب الفنط مةزنب لمغع بل ألنو يق الباطل يجئ= فلعطان ةممت ااـ كمرلت ثـ نعب أمميعل ويق الظبلم يذىب=
ك كعا قرة لو أةا ،افف اللؿ أف ةم ؿ لم ااهل اسمو يغطلق بلالظبلم= فػهف كػعف الكالػااف الػا الػاا افػمعن ليػاا

المكلػػكا ،مػكاةل مرػػو اكفػػـ فػػم الظػػاـل لللم يللر الشللمس= لػػـ نظػػة نكةىػػع فنػػا نػػةج مػػف ظػػاـ الػػةةـ إلػػى ظػػاـ

النلةل ولم يعملم= لػـ رػةؼ قػ ئعن لػف الػان ع كممػااميع كك لػةؼ ألك ػول ييلذا للو راحلة أكثلر ملن ذاا= فعلفػنط لػـ

صػػنا نط ػػب كلػػـ ةمػػؿ ىم ػعن كىػػك فػػم لطػػف أمػػو ،ل نمػػع المقػػا نفػػة ة عمػػو لمػػى ااةض فيػػك الاػػعىع ميمكم ػعن

كنفة ة عمو االا بل فيك كالفنط اىلع لمنلة= إلى موضع واحد يذىب الجميع= كلكف ىنعؾ فةكؽ ممرػؿ الفػنط
قػمس اللػة ،لػعش ميمػع لػعش ةلمػع

أفاؿ مف المقا الام ك قلا ،الام مةةمو مةلب المعؿ مف ةؤ ب المفػ
الؼ فنب كلـ ةح ،كلـ رمؿ ن انة اةا كلـ ي ٍف ًرا أةال كل تعلب اإلنسلان لفملو وملع ذللا يلالنفس ال تمتملئ=
نم مػػب لمػػؿ اإلنفػػعف ػػاىب كمػػو ل مػػو ك ك ػػكف لػػو أمػػع الػػن س فػػا ك يػػع ق ػػئ لػػؿ ىػػم اائم ػعن منػػكؿ ىػػعت ى ػػعت
أـَّ )ُٓ:فن كفػػنع ك مألىػػع قػػئ إك اهلل ن فػػو ،الرػػعلـ كمػػو ك ك ػػم أف قػػلا الػػن س المػػم مقػػميم الرػػعلـ "مػػف

قػػةب مػػف ىػػاا المػػعل رطػػش"ل كلػػنرمـ أف مػػع كىلنػػع اهلل إ ػػعه فمكػػم نفػػمنامو ك لكػػم فػػمنامنع ك فػػمرلانعل فمػ مأل
الغنػػم فمػػو لعلطرػػعـ كل ػػاةؾ أف ن فػػو لػػف مقػػلا مطمن ػعن ميمػػع كنػػزت ،اف مػػف ةػػب ال اػػب ك قػػلا مػػف ال اػػب
ٓ)َُ:ل فعل ـ مةمعج لمطرػعـ كالػن س مةمػعج إلػى ةػب اهلل كالنة ػب ،ك"لػ س لػعلنلز كةػاه ة ػع اكنفػعف لػؿ لكػؿ

كممب منةج مف فـ اهلل" ل ألنو ملاذا يبقلق لمحكليم أكثلر ملن الجاىلل= كاىمػع فػ مةؾ معلػو ك ماػم لمنلػةل كلكػف
الةكػ ـ الػػام لػػعش فػػم مةلػػب لممم ػػا فػ مةؾ اكػػةل ط لػػب لمةلمػػو لمنػػعس ،لػػعش فةةػعن لمػػع ألطػػعه اهلل كأفػػرا مػػف

ةكلػػو ،أمػػع المعىػػؿ فرػػعش ةز ن ػعن ك قػػلا ،لػػؿ أف ال ن ػػة الةك ػ ـ ر ػ ش فػػر اان مكم ػعن لمػػع لا ػػو مػػف الػػكت ككفػػكة
ُممٔ )ٖ:ك ةمؿ مرو الةب إلى ألا مو ل نمع نا مف ظف ن فو ةك معن كغن عن فرعامو ىنع كمماه االامل

خير من شيوة النفس
ماذا لمفقير العار السموا أمام األحياء فؤاؿ إمعلمو رؤية العيون ُ
ال ن ة الرعةؼ الفمكؾ ىك مف العؿ لنو لكلس الةفكؿ أنو العنا لمع لا و مف الكت ككفكةل منمنا لمع مةاه ل نو ممع

ألطعه اهلل لو فران ،قعك انة اهلل لمى مع ألطعه لو ،ىاا ن ة لو مف أف ر ش لمى أكىعـ قػيكات لػف ممةنػؽ رػاب
ليع ن فو إا ك ماىعل اإلنفعف ال ن ة الام قرة لعلقلا مكم عن لمع لا و ،أك لمع ىك ةعاػة أمعمػو ،ػةاه لر ن ػو،
ن ة مف ااؾ الام ممكؿ ن فو فم طما ،قميم اامكة المم الا ك فمط ا نكاليعل كفم معف فمى مػف ك قػلا

فم قيكامو أةمنعن ،أمع الةك ـ فيك مف ك كما أف انة لممؾ القيكاتل

القػػرب فػػم ف ػ نعل لػػـ ةة ػكا لػػعهلل الفػػعئة مريػػـ ،فيػػـ لػػـ ػػةكه انيػػـ كػػعنكا لقػػيكاميـ ىنػػعؾ فػػم مصػػة فػػم أةض
الرلكا ػػب فعقػػميكا الك ػةات كلةػػـ مصػػةل فعلمعىػػؿ ااةمػػؽ ك ػػةل اهلل فػػا ػػةل فػػكل الرػػعلـ ف قػػمي و ،ىػػك قػػميم

أ اػعن مػع لػ س لػو ف رػ ش اائمػعن مرػ س ػاْ)ْ-ُ:ل أمػع الةكػ ـ فيػك ػػةل اهلل ،ك ػةل الرػعلـ لكنػو ك قػمي و ،ىػػك
فمرممو كك طمب أكثة ممع لول قكة اهلل ك ةح لمع ألطعه لو ،كك طمػب كك قػميم مػع لػ س لػول ال ن ػة الةكػ ـ

رػ ش مةلكلػعن مةمةمػعن ،أمػػع الغنػػم المعىػػؿ ف رػ ش لػػا مةلػػب مػػف أةػػا كمكمػػو صػػربل ك كمػػؿ فػػم معف أف إطػػاؽ
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اإلنفعف لقيكامو ،لمع ف يع قيكة اكالمنعل ىك أ اعن باطل وقبض اللريح= فيػك كممػع نػعؿ قػ ئعن ػزااا لػعاكثة لي ػب
القػيكة ف طمػب المز ػػا ف ػانؿ فػػم ماػع نب الػػةكحل لمػى اإلنفػعف أف يػػـ أف كػؿ الرػػعلـ فػ زكؿ فميمػػع االمنػم فيػػك
لعطؿ أم لاـ كمص ةه لمزكاؿل فا ناا المكلنع لمى أم قئ فم ىاا الرعلـل

ٓٔ
َن ي َخ ِ
ان ،والَ ي ِ
ِ
اسٍم ُم ْن ُذ َزَم ٍ
اص َم
اآليات (ٓٔ " -:)ٕٔ-الَِّذي َك َ
ستَطيعُ أ ْ ُ
سٌ َ َْ
ان يَقَ ْد ُدع َق ِب ْ
انَ ،و ُى َو َم ْع ُرو ٌ أ ََّن ُو إِ ْن َ
ٔٔ
يد ا ْلب ِ
ِ
ِ
ضل لِ ِ
سِ
ان؟ ٕٔأل ََّن ُو َم ْن َي ْع ِر ُ َما ُى َو َخ ْيٌر
اط َل .يَأ ُّ
َي يَ ْ
يرةٌ تَ ِز ُ َ
َم ْن ُى َو أَق َْوى م ْن ُو .ألَنَّ ُو تُ َ
ئل ْن َ
ور َكث َ
ُم ٌ
وج ُد أ ُ
ِ
ِ ِِِ ِ
ِ
ئل ْنس ِ ِ
ِ
ِ
ييا َكالظّْ ّْل؟ ألَنَّ ُو َم ْن ُي ْخ ِب ُر ِ
ت
ون َب ْع َدهُ تَ ْح َ
ان ِب َما َي ُك ُ
س َ
ان يق ا ْل َح َياةُ ،م َّدةَ أَيَّام َح َياة َباطمو الَّتق َي ْقض َ
اإل ْن َ
لِ َ

الش ْم ِ
َّ
س؟ "

الذي كان يقد دعق باسم منذ زمان= اكفـ ىك اـ ك رنم المعنكا مف مةاب ااةضل كاكفـ م ز القنص
ك ق ة لص عمو كألمعلول كمرةكؼ أف اإلنفعف ار ؼ كميمع زاات ثةكمو فف فممة إنفعف ار ؼ مةاكا العلؿ
لممكت فم أم لةظب ،كىاا يا ًل ىم لمى اإلنفعف منا اازؿ ،ال يستطيع أن يخاصم من ىو أقوى منو= رمز
اإلنفعف لف أف نعكـ ك نعصـ اهلل النكم ،كلعاة فعإلنفعف الام قميم كك ما ،نعصـ اهلل انو لـ رطو ،كاهلل
الفـ لنع مع لنانع فمننلؿ كنكم م كك ننعصمو ،ة نئا فنكمقؼ أنو ألطعنع ك ع منع كألطعنع مريع القلا كاإلكم عل

كالةاعل أمور كثيرة تزيد الباطل= القيكة كاليمكـ ما الغنم ،كلاـ اككم عل ،كمنعصمب اهلل ،كةفا النعس لمى
مع لناىـ ز ا أكـ اإلنفعف ،كز عاة المرةفب زااا مريع القركة لعلارؼ كالرمزل كللثعن ظف اإلنفعف أف أق عل

ىاا الرعلـ ف يع ةاةبل يأي يضل لئلنسان= مف ثةكمو كمماامو كأممعاه الرعلم بل كفم ب ُِ) نمـ المعمرب

ةا ثو لعلنم مب النيعئ ب أف مع ممرو اإلنفعف لف ز اه فرعاة ،نعصب أف أ عـ ة عمو لمى ااةض ميمع طعلت

فيم كعلظؿ لالؾ أفمعىع أيام حياة باطمة التق يقضييا كالظل .كطعلمع ك نرةؼ مع ىك لصعلةنع لم نع أف نفمـ
لعف كؿ اامكة مرمؿ مرعن لمن ة فا ناطةب فعةفف انم عة لة عمنع ىك مع ألطعه اهلل لنعل نةف ك نرةؼ معاا

ف ةاث فم المفمنلؿ لنع أك لرعئامنع لرا مكمنع ،الكؿ فم ا اهلل كىك الة كؿ اامكة لمن ةل كااا كعف لنع ثنب
فم اهلل كفم مةلمو كمال ةه فنة ع فراال ك نةمؿ ىمعن لمغال
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عودة لمجدول

اإلصحاح السابع

ىػػاا اإلصػػةعح نػػاـ لنػػع مممكلػػب نص ػعئ فػػم قػػكؿ الطػػا قػػرة ب ،غع ميػػع الفػػمكؾ لػػةكح الةكمػػب لر ػػاان لػػف الميػػك
كالمةؼ كالة عة المفميمةة نعظة ف لمة عة االا بل

ٔ
ِ ٕ َّ
ِ
ِ
اب إِلَى َب ْي ِت َّ
الن ْو ِح
اآليات (ٔ " -:)ٚ-اَ ّْ
يت َخ ْيٌر ِم َن الد ْ
لص ُ
ُّى ِن الطَّ ّْي ِبَ ،وَي ْوُم ا ْل َم َمات َخ ْيٌر م ْن َي ْوِم ا ْل ِوالَ َدة .اَلذ َى ُ
َن َذ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
سٍ
ض ُع ُو ِيق َق ْم ِب ِوٖ .اَْل ُح ْز ُن َخ ْيٌر ِم َن
يم ِة ،أل َّ
انَ ،وا ْل َح ُّق َي َ
اا ن َي َاي ُة ُك ّْل إِ ْن َ
َخ ْيٌر م َن الذ َىاب إلَى َب ْيت ا ْل َول َ
٘
ٗ
ِ
النو ِح ،وَق ْمب ا ْلج َّي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّح ِا ،أل ََّن ُو ِب َك ِ
الض ِ
ب ا ْل ُح َك َماء يق َب ْيت َّ ْ َ ُ ُ
بَ .ق ْم ُ
صمَ ُح ا ْل َق ْم ُ
َ
س ْمعُ
آبة ا ْل َو ْجو ُي ْ
ال يق َب ْيت ا ْلفَ َر ِحَ .
ٙ
ان ِم ْن سم ِع ِغ َن ِ
اء ا ْل ُج َّي ِ
ار ِم َن ا ْل َح ِك ِيم َخ ْيٌر لِ ِ
ص ْو ِت َّ
سِ
اال ْن ِت َي ِ
ض ِح ُا
الش ْو ِا تَ ْح َ
ت ا ْل ِق ْد ِر ى َك َذا َ
ال ،ألَنَّ ُو َك َ
ئل ْن َ
َْ
ِ
ِ
َن الظُّ ْمم يح ّْم ُ ِ
ضا ب ِ
ا ْل ُج َّي ِ
ب".
اط ٌلٚ .أل َّ
يمَ ،وا ْل َعط َّي َة تُ ْفس ُد ا ْل َق ْم َ
َ َُ
ال .ى َذا أ َْي ً َ
ق ا ْل َحك َ

الصيت= االمنعل افـ أك فمرب ةفنب ن ة مف اللدىن الطيلب= فعلػاىف فػمرمؿ لكالػت مػع كزمػعف مػعل أمػع الصػ ت
فيك لكؿ كالت كلكؿ زمعفل كالاىف لممفا فنط أمع الص ت فيك لإلنفعف كمػول كالػاىف الط ػب ىػك ز ػت مػا ةكائػ

ط لػػب لمرط ػػة المفػػـ كمةط لػػو كىػػك إقػػعةة لكػػؿ ممػػاات الػػان عل لنػػا أنلةنػػع فػػم معف الػػلان أف ىػػاا الرػػعلـ لعطػػؿ كا ف
نلةنػػع لػػف أةفػػف الفػػلؿ لنةصػػف أن فػػنع اػػا قػػةكةه كأنطػػعةه ،كىنػػع لػػاأ لػػعف نةػػةص لمػػى فػػمرمنع ،كلرػػا ىػػاا

فػ كممنع أف نة ػػع لما ػػب كليػػاكل الػػةكح كالةكمػػب ،كنناػػا إلةااة اهلل مممنلػ ف المطػػةؼ فػم كػػؿ قػػئل كطعلمػػع كنػػع

نيمـ كنفرى لص ت ةفف ك نيمـ لكاـ أةا اانعل

كاإلنفػػعف الةكػ ـ الػػام رػػةؼ ك ػػؼ فػػرى لعلمػػااؿ ك كنػػز ك ممػػا كك لػػاا معلػػو فػػم لػ ش مفػػةؼ كفػػم نطع ػػع
كلاات ،رةؼ ك ؼ فمناـ الرعلـ كك فػمرلاه الرػعلـ فػ مةؾ قػيعاة ةنػب لمػى ااةض ةائةميػع أفاػؿ كألنػى مػف

الط ب الكث ة الثمفل كةاما الكؿ الف ا المف

لممةأة المػم فػكلت الط ػب لمػى أةفػو مػتِٔ" )ُّ:ة ثمػع كػةز

لياا اإلنم ؿ فم كؿ الرعلـ نلػة أ اػعن لمػع فرممػو ىػاه مػاكع انة ليػع"ل فػهاا فػكلنع ة عمنػع ملاكلػب كنػعةكة ط ػب ننمنػم

صػ معن ةفػػنعنل يللوم الممللات خيللر مللن يللوم ال لوالدة= فػػعلككاة ىػم لاا ػػب ة ػػعة مميكلػػب الػػا مكػػكف فػػر اة كالػػا مكػػكف
مر فػػب ،أمػػع المػػكت ف ةممنػػع لم اةةػػب كىػػك نيع ػػب الميػػعال كلػػالؾ مةم ػػؿ الكن فػػب لعل ػػعا ن عةػػب كافمقػػيعا النا ف ػ ف
كل س ل ػكـ مػ ااىـ "نػعظةة إلػى نيع ػب فػ ةميـ"ل كالةكػ ـ ة ػع كل نػعه لمػى ػكـ مكمػو فػا نقػغؿ لػعامكة الزمن ػب

منمظ انة كـ مكمو ل انؿ إلى كمعؿ ةة ب مما أككا اهلل ،ك ةل م ااه لط ب إلي ب كة عمو لمى ااةض مػع ىػم إك
افمرااا لمما ألامل أمع اإلنفعف المعام ف ةم ؿ لر ا م ااه ك يةب مف الم ك ة فم كـ ممعمول الذىاب إلى بيلت

النلوح خيلر ملن الللذىاب إللى بيلت الوليملة= اإلنفػعف الةكةػػم ك يفوػة لػعلككئـ كاافػةاح الرعلم ػب انيمػع ف نفػ عنو
ةن نػػب غةلمػػو ،أمػػع ل ػػت النػػكح ف ػػاكةه لكطنػػو الفػػمعكم اننػػع نػػةل ف ػػو نيع ػػب الرػػعلـ ،كنػػةل أنمنعلنػػع لم ػػةح ،كال اةةػػب

الةن ن ب فنقمعؽ ليعل كىك ةث اإلنفعف لمى المكلب المم ملرث فامعن اانم عن ،كىاا ن ة مف اةؾ المفميمة فل

كصمكات المنعزات ف يػع مرز ػب لمػف فػمريعل أمػع ة ػعة الميػك فممرمنػع ننزلػؽ فػم اإلنغمػعس فػم المػاةل الحلزن خيلر
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من الضحا ألنو بكآبة الوجو يصمح القمب= الةػزف ىػك ةػزف المكلػب نمعةفػو كم ػعن كىػاا صػم النمػبل كك يػـ

مف ىاا أف نظية لكمو مكمئب أمعـ الغ ة ،كانمع معةس ىاا الةػزف كالك لػب كالػامكع فػم المنػاع ،اكف أف نةطػـ

ا نة ف مرنع ،لؿ ىاه لاالب فة ب ما ألم الام فم الفمكات ك االم اف ةاىع أةػال لػؿ ألػم الػام ةنػم لعك ػعن
ةز ن ػعن فػػم غةفمػػم كمنػػالم ف ػ معز نم لان ػػب لرامػػعت الفػػاـ كال ػػةح الةكةػػم لمػػى كميػػم أمػػعـ النػػعسل كةب

المما رةؼ اننع فػم ةػزف كفػ ةكؿ ىػاا ل ػةح ك نزلػو اةػا منػع

فم الةب كؿ ة ف"

ػك ُٔ  ) ِِ :كلػكلس الةفػكؿ نػكؿ "افةةػكا

فم ْ  )ْ :امع ك لب الكمو فيم اانؿ المناع لمناـ لمم نطع عم  ،كىػاه ةكليػع مفػ ةنع الػم فػةح ك كػكف مػع

ظية لمنعس ىك فةةنع ال ؿ الةمعل الام ف نع ُلط ّ ) ُٓ :ل كا ػعت ٔ )ٓ،مظيػة أف الةكػ ـ ػةح لعنميػعة

سل ْلر بغنللاء الجيللال= أم مممنيػػـ لػػو لكممػػعت مرفػػكلبل المػػم ىػم كصللوت الشللوا
إنفػعف ةكػ ـ نػػة منمػػصل وال ُي َّ
تحت القدر= صكت القكؾ الام ةمةؽ صاة صكمعن لعل عن كلي لو لعل عن كلكف لكالت الص ة ثـ نط ئ فة رعن فا
فم ا الناة لياه النعة ،لؿ مةكؿ لةمعا فة رعن كىكاا كممػعت المممػؽ الغعقػب ألن الظملم يحملق الحكليم= فػم معف

الملػة مػف مممػؽ أةػا لكممػػعت غػش كنػااع ىػك كمػف ظممػػول والعطيلة تفسلد القمللب= نصػا الكػاـ المػ ف الغػػعش
فياا فا النمػبل فمػف ػةل أةػاان نطػئ ك قػمرو كك مكمػو فيػك افرػو إلػى اليعك ػب ،انػو فػ نناع ك ظػف أنػو ك
نطئل

ٜ
ٛ
ع ِبر ِ
لا إِلَللى
وح َخ ْيل ٌلر ِمل ْلن تَ َك ُّبل ِلر الل ُّلر ِ
اآليللات (ِ " -:)ٜ-ٛن َي َاي ل ُة أ َْمل ٍلر َخ ْيل ٌلر ِمل ْلن َب َد َاي ِتل ِلو .طُللو ُل الل ُّلر ِ
وحل َ
وح .الَ تُ ْ
سل ِلر ْ ُ
ض ِن ا ْل ُج َّي ِ
ال" .
ض ِب ،أل َّ
ستَ ِق ُّر ِيق ِح ْ
َن ا ْل َغ َ
ا ْل َغ َ
ضَ
ب َي ْ

نياية أمر خير من بدايتو= ىاه ا ب مصم كنمعـ ل عت الفعلنبل فةمكع منام مف الةةب منمص انة ىك أةفف

الطرعن مف كـ اىعلو لمةةب المميكلب نمعئميعل كىكػاا فنيع ػب ة ػعة الػا س أفاػؿ مػف ػكـ مػ ااه ،اف ػكـ ن عةمػو

ىػػك ػػكـ ةمكلػػو منمص ػ انة مػػف ةةكلػػو الةكة ػػب كميػػعاه " اةمػػا ف ػ ة الةؤ ػػع مػػف غمػػب ألط ػػولل لل" فنيع ػػب ة عمن ػع
لعلمكت ىم نيع ب مرب كأمع كـ م اانع ىك لاا ب المربل كىاه ا ب مكمو لكؿ ظعلـ ظف أف لو ال ا الطكلى فيك

ااالكل كاهلل نكؿ لو ىاا ل س نمعـ اامة ف ةلكف لػـ فػمطا أف ظمػـ القػرب مػاة طك مػبل كىػاه ا ػب مكمػو لكػؿ

غاكب ،كىاا مكاكع ا م ف ٗ )ٖ،طول الروح خيلر ملن تكبلر اللروح= فػهاا كػعف نيع ػب أمػة ن ػة مػف لاا مػو
فعصلة كك ممكلة كك منكؿ كامعن لكلة ػعل لػف اهلل إاا كنػت فػم اػ نب كعنػؾ مرػةؼ أكثػة مػف اهللل كةمػى لػك كنػت
مظمكمعن كقرب اهلل) فعهلل لف مةؾ لصع ااقةاة مفمنة لمى نص ب الصا ن ف مزُِٓ)ّ:ل طكؿ الةكح رنم

الصلة كأف ننمظػة أف مػانؿ اهلل فػم الكالػت المنعفػب ،كنيع ػب أمػة ،ةػ ف مػانؿ اهلل لرالػو ن ػة مػف لاا مػو ةػ ف

مممػػا ػػا الظػػعلـ لقػةهل ال تسللرع بروحللا عمللى الغضللب= ك مغاػػب فػػة رعن مػػف الػػام مفػػلب فػػم أكمػػؾ كك مظيػػة

غالؾ فة رعنل ألن الغضلب يسلتقر يلق حضلن الجيلال= لمرنػى أف الغاػب كل ػا الميػؿ كالةمعالػب  ،كليػاا مػا

الغاػػب ةاةم ػػو فػػم ةا ػػف المعى ػػؿ كمػػع ف ػػمنة الةاػ ػ ا فػػم ةا ػػف أم ػػول ككةػػظ الكل ػػو ال تسلللرع بروحلللا إللللى
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الغضب= فنػا لػاأ الغاػب لرامػعت لمػى الكمػو ثػـ نمنػؿ لمػةكح فػم لامػعت الرمةفػب كالكلة ػعل اػا مػف أنطػع
إلى ،لؿ الا نمنؿ لمرمةفب لمى اهلل ،إا ميـ الغاكب اهلل أنو مةؾ الراؿ كمنمى لنول
ٌ
ٓٔ
ِ ٍ
ِ ِِ
ِ
ِ
سأَ ُل َع ْن ى َذا" .
س َع ْن ح ْك َمة تَ ْ
َّام األُولَى َخ ْي ًار م ْن ىذه؟» ألَنَّ ُو لَ ْي َ
آية (ٓٔ) " -:الَ تَ ُق ْل« :ل َما َذا َكا َنت األَي ُ
ليػػع مرن ػػعف [ُ] الػػكؿ قػػعئا ةمػػى ا ف لػػو نلػػةة أنطعئنػػع ،كػػعف نطع عنػػع فػػلليع أف اا ػػعـ قػػة ةة ،أمػػع اامػػس فكػػعف
أفاؿ ،كلك كنع فم أ عـ اامس لصةنع الا ف ف ،كلكف اهلل الام صنا فم المعاػم الا فػ ف الػعاة أف صػنرو ا ف
أ اعن "ىاه كنكؿ القعلة  :نر ب زمعننع كالر ب ف نع

كمع لزمعننع ل ب فكانع

[ِ] الا رملة إنفعف أف ة عمو المعا ب ة ف كعف لو صةب أك كفةة مف المعؿ) ىم أفاؿل أمػع اإلنفػعف الةكةػم
فيػػك قػػرة أف المةظػػب المػػم ر قػػيع ا ف ىػػم أممػػا لةظػػعت لم ػةه كأفػػراىع فػػم الػػةبل مػػاةكعن أنيػػع الػػا كىلػػت لػػو
لمكلمو كنمكه الةكةم كك نقغؿ لعلمعام "أنفى مع ىك كةال كأمما إلى مع ىك الااـ" فمّ)ُّ:ل

ْض ُل لِ َن ِ
اآليات (ٔٔٔٔ" -:)ٕٔ-اَْل ِح ْكم ُة صالِح ٌة ِم ْث ُل ا ْل ِمير ِ
الش ْم ِ
اظ ِري َّ
َن الَِّذي ِيق ِظ ّْلل ا ْل ِح ْك َم ِلة
سٕٔ .أل َّ
اثَ ،ب ْل أَي َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ُىو ِيق ِظ ّْل ا ْل ِفض ِ
َص َح َاب َيا" .
َّةَ ،ويَ ْ
ض ُل ا ْل َم ْع ِريَة ُى َو إِ َّن ا ْلح ْك َم َة تُ ْح ِيق أ ْ
َ
نصػ ةب مػػف المعمرػػب أف ننمنػػم الةكمػػب كالمفػ

ىػػك أالنػػكـ الةكمػػب)ل يالحكمللة صللالحة مثللل المي لراث= فػػعلةك ـ

فمط ا مكك ف ثةكة ،أمع المعىؿ ااةمؽ فيك لفيكلب اػ ا ثػةكة كةثيػع لػف االػعلل نلاظري الشلمس= ااة ػعلل
كلعلةكمػػب نػػاةؾ أف اهلل ىػػك م ةاثنػػع االػػام ،كنةػػف نص ػ لول كلعلةكمػػب نممنػػم لعلف ػ ا المف ػ

قػػمس اللػػة فمفػػمن ة

ل كف المكلنع كمةل قمس اللةل كاف الةكػ ـ الػعاة لةكممػو أف نمنػم ثػةكة إف أةاا الػعؿ ألن اللذي يلق ظلل الحكملة

ىو يق ظل الفضة= مف مةم و كمف مةم ػو ثةكمػو ،بلل ىػم أيضلل فيػم تحيلق أصلحابيا ،أمػع ال اػب فنػا مكػكف
فللعن فم ىاكيـل
اآليات (ٖٖٔٔ" -:)ٔٗ-اُْنظُر عم َل ِ
اهلل :أل ََّن ُو َم ْن َي ْق ِد ُر َعمَى تَ ْق ِو ِيم َما قَ ْد َع َّو َج ُو؟ ٗٔ ِيلق َي ْلوِم ا ْل َخ ْي ِلر ُك ْلن ِب َخ ْي ٍلر،
ْ ََ
اا ،لِ َك ْيبلَ َي ِج َد ِ
َوِيق َي ْوِم َّ
ش ْي ًئا َب ْع َدهُ".
ان َ
اعتَِب ْر .إِ َّن اهللَ َج َع َل ى َذا َم َع َذ َ
س ُ
الشّْر ْ
اإل ْن َ
أنظللر عمللل اهلل= اللػػؿ أف مرمػػةض كممػػامة أنظػػة كمعمػػؿ مػػعاا ألطػػعؾ اهلل كلمػػعاا كاهلل ألطػػى لرػػض النػػعس أمػكاك

كلكنو كاا الةكمب المم ليع معممكف فم طةالو ،فم ممنعكؿ المم ال ألنو ملن يقلدر عملى تقلويم ملا قلد عوجلو=
ألمعؿ اهلل كميع مفمن مب ،كلكف فم لرض ااة ػعف ظيػة لنػع أنيػع مركمػب فػم ةػعكت المػةض كالمػكت الم ػعمئ

كال قؿ كالظمـ لل )ل كنةف نمصكة أنيع مركمب اننع ك نناة أف ن يميعل ىكاا مص وػكة لنػم إفػةائ ؿ أف اهلل ظمميػـ

إا كماكا اللةة أمعميـ كمػ ش فةلػكف مػف نم يػـل كالػا نمصػكة أف طة ػؽ اهلل مركمػب إا ىػم لػ س ةفػب إةاامنػع،

كنةف غ ة العاة ف لمى مغ ة إةااة اهلل فمنفمـ لعف ةكممو أةفا مف ةكممنػعل يلق يلوم الخيلر كلن بخيلر ويلق يلوم

الشر إعتبر= الا فم اهلل لؾ لع عـ أةااثيع م ةةب فعفةح ليع ،كاف فم لع عـ ف يع أةػااث مةزنػب فنمعمػؿ ةكممػو
كننميزىع فةصب لممكلبل فعهلل فم مةلمو يلنع لةكعت لنقكةه كن ةح ك يلنع معا لعت لننم ا ليع كللن عننع ،كاهلل فمناـ

ىاه كممؾ إلصاح طل رمنع المركمب ،فمننلؿ مف اه كؿ قئ اكف مػامة= إن اهلل جعل ىذا مع ذاا  ..لكيبل يجد
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اإلنسان شيئاً بعده= ىاه ا ب مةمميع ال فكل كف "لكم ك طما اللقة لمى قئ ممع ككف ف مع لرا" فػعهلل ةمػب
أمكة اإلنفعف لة ث أنػو ك رػةؼ مػع فػ ةاث لػو فػم المفػمنلؿ ،كلم ػو أف منلػؿ الةعاػة كمػع ىػك ،كاثػؽ أف اهلل
الة الن ة لممفمنلؿ ،كةمى لك كعف مف كميب نظةم أف اامػكة مفػ ة لطة نػب مركمػب ،كةمػى لػك مػعل القػة مػا

الن ة فرم نع أف نثؽ كنصلةل كال يكا فةكنيع ىكاا "ةمى ك ما اإلنفعف ننصعن فم مال ة اهلل"ل
٘ٔ
يد ِيق ِبّْرِه ،وقَ ْد ي ُك ُ ِ
ت ا ْل ُك َّل ِيق أَي ِ
شّْرِه" .
ير َيطُو ُل ِيق َ
ون َب ّّار َي ِب ُ
آية (٘ٔ) " -:قَ ْد َأر َْي ُ
َّام ُب ْطمِق :قَ ْد َي ُك ُ
َ َ
ون شّْر ٌ

أيلام بطمللق= الػػا مكػػكف اا ػعـ المػػم انةػةؼ ف يػػع فػم معف كالػػا مكػػكف إقػعةة لكػػؿ أ ػعـ ة عمػػو لمػى ااةض ،فيػػم فػػم
نظةه الص ةة كالرعلـ كمو لعطؿل كما أف فم معف ىك ألظـ ممكؾ ااةض فيك فمى أ ػعـ ة عمػو لمػى ااةض أ ػعـ

لطممل قد يكون بار يبيد يق بره= أم الا مكت لعة فم فف ملكػةة ،فػعهلل ةه ثمػةة نعاػمب ،ةػعف كالػت االمطعفيػع،
كاف لن ػػت لمػػى القػػمةة م فػػا ،ككث ػػةكف اػػميـ اهلل ملكػ انة مػػف كمػػو القػػةل ككث ػػةكف ألػةاة ػػؤاليـ الػػةب لممػػعةب

قا اة ل كممكال وقد يكون شرير يطول يق شره= فعهلل الا رطم فةصب لمة طك ؿ لمقة ة لرمو مكب ،كالا معنى
كك رعاللول لمكمعن اهلل لو ةكممو المم ك منعالشل

ٔٙ
لا؟ ٔٚالَ تَ ُك ْلن ِش ّْلر ا ِ
ار َك ِثيرا ،والَ تَ ُك ْلن ح ِكيملا ِب ِزي َ ٍ ِ
يلرا،
سَ
لادة .ل َملا َذا تَ ْخ ِلر ُ
َ ً َ
ب َن ْف َ
اآليات ( " -:)ٔٛ-ٔٙالَ تَ ُك ْن َب ِّا ً َ
ير َكث ً
ً
ٔٛ
ِ
ِ
اىبلً .لِما َذا تَم ُ ِ
والَ تَ ُك ْن ج ِ
َن
اا ،أل َّ
َن تَتَ َم َّ
لق َي َلد َا َع ْلن َذ َ
سَ
ضلا أ ْ
لن أ ْ
سٌ
لا ِبيل َذاَ ،وأ َْي ً
َ
وت يق َغ ْي ِر َوقْت َا؟ َح َ
َ
ُ
َ
َن الَ تَْرخ َ
متَّ ِقق ِ
اهلل َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُي َما ِكمَ ْي ِي َما" .
ُ َ
الكنع المعمرب إلى الطة ؽ المرماؿ فم كؿ قئ ،اكف مطػةؼ م نػعن أك فػع انة ال تكلن بلا ارً كثيل ارً= مثػؿ ال ة فػ ف

"لرمػػب ط مػػكف صػػمكاميـ" مػػتِّ)ّّ-ل كىنػػعؾ مػػف ػػةط فػػم اامػػكة الةكة ػػب ف مرػػب فػػة رعن لػػالؾ نػػكؿ لػػكلس

الةفػػكؿ ةكُِ)ّ:ل فينػػعؾ مػػف ةػػاا لن فػػو أص ػكامعن لز ػػعاة م نػػاه النػػاةة لمػػى المةك ػػز ،كىنػػعؾ مػػف ن ػ أة اإلنم ػػؿ
ل م ػةات طك مػػب فػػم أ ػػعـ اإلممةعنػػعت ،كىنػػعؾ مػػف ةػػب اللمكل ػػب ف نظػػة لمػػزكاج لمػػى أنػػو انػػسل أىم ػػب المةقػػا

الةكةم) ال تكن حكيماً بزيادة= ك ممصكة أنؾ أةكـ مف كؿ مػف ىػـ ةكلػؾ ،كك ممكلػة كمغمػة كماػا ن فػؾ فػم

مكاػػا المنمنػػا كالمرمػػـ لممم ػػا ،كك ممصػػكة ن فػػؾ المصػػم ليػػاا الكػػكفل مكفػػى مصػػكة ىػػاا أنػػو مصػػم قػػرب

إفةائ ؿ كاهلل لـ كف الا أةفمو لرا فممب الممعلب لمى ن فػو= لملاذا تخلرب نفسلا كلػالؾ الػعؿ المفػ

لم ة فػ ف

ك ؿ لكـ أ يع المةالكف فيـ ز اكف لةىـ لطمب المز ا مف إلمعب النعسل لالؾ فعلنعاـ الػام اػ ا كػؿ كالمػو فػم

النامػب ك نفػػى ممفػمو اليعائػػب فػم غةفمػػو نػػةب ن فػول ال تكللن شللري ارً= الػػاـ مكلػب فػػة رعنل لمللاذا تمللوت يللق غيللر

وقتللا= فػػعهلل صػػلة لمػػى ااقػةاة لرميػػـ نػػامكف مكلػػب ،فػػهف لػػـ نػػامكا مكلػػب مػػعز يـ ،كفػػم قػػةىـ مكمػػكف مفػػا عن
كةكة ػعنل كةػػظ أف الكمػػو ىػػم لالمػػااؿ فػػا كػػكف اإلنفػػعف لػػع انة لز ػػعاة كك أف كػػكف قػػة انة لػػالؾ نػػكؿ حسللن أن

تتمسا بيذا أم ك مككف لع انة لز عاة) أيضاً ال ترضى عن ذاا أف ممنا ن فؾ لف القة) ألن متقق الرب يخرج
منيما كمييما= ممنم الةب م عال المطةؼ فم كا اإلممعى فل
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ٕٓ
ِ
ِ ٜٔ
لو الَ
ليم أَ ْكثَل َلر ِمل ْلن َع َ
ين ُىل ْلم ِيللق ا ْل َم ِدي َنل ِلة .ألَ َّنل ُ
ين ،الَّل ِلذ َ
س لمَّ ِط َ
شل َلرِة ُم َ
اآليللات ( " -:)ٕٓ-ٜٔاَْلح ْك َم ل ُة تُقَل ّْلوي ا ْل َحكل َ
ان ِ
ّْيق ِيق األ َْر ِ
صبلَ ًحا َوالَ ُي ْخ ِطئُ" .
صد ٌ
سٌ
ض َي ْع َم ُل َ
إِ ْن َ

كث ةكف ظنكف أف لك لا يـ فمطب كالكة اصمةكا ال فعا المم قم كفط النعس كلكف فم معف اا ىنع ملاأ ف فم

منميى ااىم ب:

ُ -ال ( كما) إنسان صديق  ..ال يخطئل العةف ما ُ كُ)ٖ:

ِ -الةكمب م اؿ لمى الفمطب = الحكمة تقوي الحكيم أكثر من عشرة مسمطين الذين ىم يق المدينة= فعلام

ممؾ الفػمطب كالنػكة نػعؼ منػو النػعس كةلمػع ممنرػكا لػف فرػؿ القػة نكفػعن منػو ،كلكػف رمكنػو فػ انةل فعلنػعنكف

كالفػمطب ك مطػكؿ النمػب ،أمػع الةكػ ـ فلمةلمػو الةك مػب الػعاة أف ننػا القػة ة لػعف كػؼ لػف قػةه لػؿ ك مػػكب

لنول كةالـ َُ) ىك ةالـ كعمؿ أم الةكمب ن ة مف المفمط لمكمعنل كالةك ـ رمـ أف لكؿ إنفعف ار عمو فا
لعلغ فم ةمـ أنطعل ا نػة ف ،لػؿ ىػك لمةلمػو مػمص غاػب النػعسل إف كمػكا ةكػ ـ فػم ما نػب ليػك ن ػة

ليع مف كمكا َُ) مفمط ف أم ةالـ كعمؿل

ٕٔ
ِ
ِ ِ
لا
ُّإٕ .أل َّ
َن َق ْم َب َ
س َم َع َع ْب َلد َا َي ِسلب َ
ضا الَ تَ َ
اآليات (ٕٔ " -:)ٕٕ-أَ ْي ً
ض ْع َق ْم َب َا َعمَى ُك ّْل ا ْل َكبلَم الَّذي ُيقَا ُل ،ل َئبلَّ تَ ْ
ت َكذلِ َا ِمر ا ِ
ين".
ت َ
س َب ْب َ
ضا َي ْعمَ ُم أ ََّن َا أَ ْن َ
آخ ِر َ
أ َْي ً
يرةً َ
ار َكث َ
ًَ

مػػع امنػػع نيػػمـ لػػعف نةاػػى اهلل فرم نػػع أف ك نيػػمـ لمػػع نكلػػو النػػعس لنػػعل فػػعلةك ـ ك ػػةح لعلمػػا

كك ةػػزف لعلػػاـ

ِككُّ ٗ-ٕ:نما لكلس ك يمـ لعلماح كك لعلاـ فيك مقغكؿ لغ ةه ُ +ككْ)ٓ-ُ:ل لؿ أف مف يمـ ك اا

الملو لف معاا نكؿ لنو النعس ف كمقؼ أق عل مؤلمب فينعؾ مف ماةو ل مممنػو ،كىنػعؾ مػف فػلو مػف كةال ظيػةه
ممصك انة أنو ك رةؼ ،فا ةح لمف ماةػو كك ةػزف لمػف فػلول فعلمػا

لػف ز ػاه قػ ئعن كالػاـ لػف ننصػو قػ ئعنل

كمف يمـ لما النعس ف نةةؼ إلى صنا اللة ز عاةل كمف يمـ لعف رةؼ مف الام امو ،الا كمقؼ أف للػاه
الػػام مةػػت فػػمطعنو فلولفمننقػػغؿ لعلػػا منع فيػػاا أفاػػؿل كىنػػعؾ فػػلب أىػػـ فػػهاا كنػػعو نةػػف ننطػػئ أة عن ػعن كنفػػب
نة ف فممعاا نةزف إاا ةاث مرنع ن س القمل كلةفنع أف ىنعؾ مف فلنعل

ٕٗ
ٖٕ
لون ح ِكيملا» .أ َّ ِ
يلد َملا
يلدةٌ َع ّْنلقَ .ب ِع ٌ
لق يَ َب ِع َ
امتَ َح ْنتُ ُو ِبا ْل ِح ْك َم ِلةُ .ق ْم ُ
اآليات (ُٖٕ " -:)ٕ٘-ك ُّل ى َذا ْ
لت« :أَ ُك ُ َ ً
َملا ى َ
ٕ٘
َع ِر َ َّ
الش َّر أ ََّن ُو
َعمَ َم َوأل َْب َح َ
يق َم ْن َي ِج ُدهُ؟ ُد ْر ُ
يق ا ْل َع ِم ُ
يداَ ،وا ْل َع ِم ُ
ان َب ِع ً
َك َ
ب ِح ْك َم ًة َو َع ْقبلًَ ،وأل ْ
ت أََنا َوَق ْم ِبق أل ْ
ث َوألَ ْطمُ َ
ون".
َج َيالَ ٌةَ ،وا ْل َح َماقَ َة أ ََّن َيا ُج ُن ٌ
لنا كاا كؿ لزمو أنو لمغ الةكمب كطة ؽ لملة ،لكؿ الملو ،كمع كماه أكمقؼ أنو ك قئ لعلنفػلب لمػع لػـ مػاه=

أمللا ىللق يبعيللدة عنللق .ومللا كللان بعيللداً ظللل بعيللداً والعميللق العميللق مللن يجللده= الرم ػػؽ كاللر ػػا ىػػك اهلل كطةالػػو
كةكممو كىاه لف صؿ إل يع أةكـ الةكمعل ،لػؿ كممػع انػؿ إلػى ألمػعؽ الةكمػب زاات ة ةمػو كاكمقػؼ أف كػـ ىػم

لر اة لنو ىاه الةكمػب ةكُُ)ّٔ-ّّ:ل وألعر الشر أنلو جياللة= لنػا انملػة فػم معف أف القػة ميعلػب كلكػف
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الػثمف كػػعف غعل ػعن ،فيػػك لػعنى مرعنػػعة قػا اة مػػف اػػمو نفػعل كث ػةات لػؿ فػػنط فػم للػػعاة ااكثػعف لفػػلليف كانملػػة

منكف فنطمو= الحماقة أنيا جنون.

ٕٙ
الص ِ
لال ُح
ش َا
لودَّ .
َم َّر ِم َن ا ْل َم ْو ِت :ا ْل َم ْأرَةَ الَّ ِتق ِى َق ِش َبا ٌاَ ،وَق ْم ُب َيلا أَ ْ
لر ٌاَ ،وَي َلد َ
اىا قُ ُي ٌ
اآليات ( " -:)ٕٛ-ٕٙيَ َو َج ْد ُ
ت أَ
ٕٚ
َج َلد َّ ِ
اح َلدةً يَو ِ
امعل ُة :و ِ
ِ
َما ا ْل َخ ِ
قُدَّام ِ
اح َلدةً أل ِ
يجل َة
اهلل َي ْن ُجو ِم ْن َيا .أ َّ
لو ،قَ َ
اطئُ يَ ُي ْؤ َخ ُذ ِب َيا .اُْنظُ ْر .ىل َذا َو َج ْدتُ ُ
النت َ
َ
لال ا ْل َج َ َ
َ
ٕٛ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام َأرَةً يَ َب ْي َن ُك ّْل أُولئ َا لَ ْم أَج ْد! "
ت ،أ َّ
التق لَ ْم تََز ْل َن ْفسق تَ ْطمُ ُب َيا َيمَ ْم أَج ْد َىاَ .ر ُجبلً َواح ًدا َب ْي َن أَْل َو َج ْد ُ
َما ْ
اامػػة الممرػػب لفػػم معف كالنط ػػب المػػم أفػػنطمو ىػػم النفػػعل ،كىػػك ىنػػع ػػاكة مػػع انملػةهل كلكػػف مقػػكمب فػػم معف أنػػو

أةعط ن فو لعلؼ امةأة فك ؼ ما ف يف مف مككف منمصب لو ،ىاا النطع ىك نطعه ىكل كىك أةعط ن فػو لةمػعؿ
مممنكنول كىك اكمقؼ أنو مكنو أف ما ةمان منمصعن كفط َََُةمؿ أمع امةأة كاةا ل ف االػؼ لػـ مػا ،فيػف

اائمعن فم صةاع كغ ةة كلكف الفلب كاا أنو مصةفو ىػكل كااا فيمنػع أف ةالػـ َََُ ةالػـ كعمػؿ فيػاه مكػكف نلػكة
لف المف  ،فيك الةمؿ الكة ا الكعمؿ لا نط ب ،فا كما كعمؿ ل ف الةمعؿ كالنفعل إك المف ل

لمكم ػعن فعلنفػػعل الزان ػػعت ىػػف أمللر مللن المللوت= فيػػف مفػػللف فػػم ىػػاؾ الػػن س ألػػا عن كفػػم ن ػةاب اإلنفػػعف لمػػى
ااةض كلكاميف المرفكؿ نصلف القلعؾ لمميعؿ ف فنطكا ك ناكا ةػة ميـ= يداىا قيود الصالح قلدام اهلل ينجلو

منيلللا= فمػػف نمػػك مػػف ىػػاه النط ػػب قػػكة اهلل الػػام نمػػعه ،فنمعمػػو ةامرػػب لةمع ػػب اهلل كل ػ س لنكمػػو القنص ػ بل

الخاطئ يؤخذ بيلا= فمػف ة ػظ ن فػو ك ةاػى اهلل نم ػو اهلل منيػعل كمػف فػميمة لكصػع ع اهلل مكػكف ىػاه النط ػب
لنكلمول فعكنةااة فم النطع ع مثؿ مف نةاة لمى مؿ ،إاا لاأنع اإلفمفاـ للعالم النطع ع فيؿ كالكلنع فم ىاه
النط ب اللقربل أك مف فمفمـ فػم ة ػعة اكن صػعؿ لػف اهلل ك نػةج مػف ةمع ػب اهلل فػنط فػم ىػاه النط ػبل كىػم

معفة اإلنفعف كمع لن كا ،ف نا ةة مو الاانم ب ،ةة ب مما أككا اهللل كىاه المةأة الزان ب غ ة صعاالب كك منمصب=

أما امرأة يبين أولئا لم أجد .اةمػا أـِ)ِٕ-ُ:ٕ +ّٓ-ِْ:ٔ +ُُ-ُ:ٓ +ُٗ-ُٔ:ل واحدة يواحلدة= ىػك
ةػػعكؿ ةصػػة النطع ػػع كالفػػنطعت كالميػػعكت المػػم صػػنريع فكمػػاىع كث ػةة ،كةلمػػع ىػػك ةػػعكؿ ةصػػة كػػؿ النطع ػػع
المكمػػكاة فػػم الرػػعلـ فكمػػاىع كث ػةة كلكنػػو كمػػا أف ألقػػا النطع ػػع ىػػم الزنػػع ،كأف النفػػعل الفػػعالطعت الامػػم غػػك ف
الميال ىـ أفظا قئ كمف فنط مريـ نةبل التق لم تزل نفسق تطمبيلا= كػعف طمػب أف رػةؼ كػؿ القػةكة
ك اةس لعىممعـ مع ىك ألظـ قةل كلكنو لألفؼ افا ثمنعن غعل عن انو أةعط ن فو لنفعل قة ةات كثن عت فعالطعتل
ٕٜ
اخ ِتر ٍ ِ
ان م ِ
ص َن َع ِ
يرةً".
ت يَقَ ْط :أ َّ
َما ُى ْم يَ َ
يما ،أ َّ
آية ( " -:)ٕٜاُْنظُ ْر .ى َذا َو َج ْد ُ
طمَ ُبوا ْ َ َ
س َ ُ ْ
اإل ْن َ
َن اهللَ َ
اعات َكث َ
ستَق ً

لئا ظف أةا أف اهلل نمؽ اإلنفعف قة انة أك أف المةأة أقة مف الةمؿ أكمؿ ةا ثولل اهلل صنا اإلنفعف مفمن معن

لل أما ىم يطمبوا اختراعات كثيرة= أم مصةفعت قة ةةل
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اإلصحاح الثامن

عودة لمجدول

ٔ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
صبلَ َب ُة َو ْج ِي ِو تَتَ َغي َُّر".
ير َو ْج َي ُوَ ،و َ
ير أ َْم ٍر؟ ح ْك َم ُة ِ َ
ان تُن ُ
آية (ٔ)َ " -:م ْن َكا ْل َحكيم؟ َو َم ْن َي ْف َي ُم تَ ْفس َ

من كالحكيم = المعمرب كقؼ لف أىم ب الةكمب فػم ة ػعة اإلنفػعفل وملن يفيلم تفسلير أملر= الةكػ ـ ػاةؾ مػع
كةال ااةااث ،كالةكمب ميلو م فػ انة لمرػعمات اهلل مرػو كمػا غ ػةه ف صػل نعفرػعن لكػؿ مػف ةكلػول حكملة اإلنسلان

تنير وجيو= يرةؼ الةك ـ مف كميو كىنعؾ مف العؿ "إف كمو اإلنفعف ىك قلعؾ الن س ةل منػو النػكة الػاانمم"
كن يػػـ أف الةكمػػب ىػػك ااالنػػكـ الثػػعنم المكغػػكس) أم الفػ ا المفػ  ،فمػػف نلػػؿ الفػ ا المفػ فػػعكنعن ف ػػو ،رط ػػو

المف ػ

لاكلػػب كامفػػعع المػػب ك ةفػػا ال كػػة فػػكؽ كػػؿ الممعلػػب كالصػػغعئة ف فػػمؾ لةكمػػب لمك ػػب يػػـ ليػػع ك مرػػةؼ

اإلنفعف ليع لمى نطب اهلل فىي ٍا ًة ٍؾ لمعاا فم لعل ةج أة عنعن كلعلاػ ؽ أة عنػعن ف فػمن ة كميػو لػعل ةح كالةمػعل مةػت
كؿ الظةكؼ ،لؿ لرث ىاا الةمعل ف مف ةكلول كىكاا مكفى افمنعة كميو ة نمع نزؿ مف لمػى الملػؿل وصلبلبة
وجيو تتغير= صػالب الكمػو مػعمم مػف الغػ ظ كالغاػب كالطل رػب الرن ػب كالاػ ؽل كمػف مػأل فػاـ المفػ

الملػو

ممغ ػػة طل رمػػو ىػػاه ،لػػؿ مكػػكف لػػو النظ ػةة الةعن ػػب ةمػػى لمػػى النطػػعة ،كليػػاا ممم ػػز الةكمػػب الةكة ػػب لػػف الةكمػػب
الرعلم بل كمف ممؾ الةكمب ككف معلكعن لةكح اكماعع المم ليع ناا لمف ىـ ألمى منول
ٕ
ين ا ِ
س َب ِب َي ِم ِ
هلل" .
احفَ ْظ أ َْم َر ا ْل َممِ ِاَ ،وَذ َ
آية (ٕ) " -:أََنا أَقُو ُلْ :
اا ِب َ

ىنع رطم نمكاج لمع مرممو الةكمب الةكة ػب ،فػعلةك ـ ناػا لمممػؾ فػا نعلػو أال ،اكماػعع مػزـ أف كػكف مػا

المم ا ،ك مب أف ككف لمفمطعت المةملب مف اهلل ،فػعهلل اػعلط الكػؿ ىػك الػام فػم ليػعل ةمػى كاف كػعف الةػعكـ

ظعلـل أنا أقول أحفظ أمر المما= ىنػع الػكة لمناػكع لمنػكان ف كأف نممػزـ لعةمةاميػع طلرػعن لػك كعنػت ىػاه النػكان ف
ل فت اا كصع ع اهلل) "إلط مع لن صة لن صة كمع هلل هلل"  +ةكِ)ُ:ُّ،ل وذاا بسبب يمين اهلل= كعف ىنعؾ
ليػػا لػ ف الممػػؾ كاهلل كلػ ف الممػػؾ كالقػػرب ،كاهلل قػػعىا لمػػى كم يمػػعل الممػػؾ نفػػـ أف ك نػػكف أمعنػػب اهلل كالقػػرب
نفـ أف ك نكف أمعنب الممؾل كالةك ـ ناػا لمممػؾ انػو ػؤمف أف مػ ف اهلل أم الكمػو ىػم المػم فػمةت لن عمػو

كممػػؾ ةمػػى لػػك كػػعف ظعلمػعن ،فػػعهلل ىػػك اػػعلط الكػػؿ ،لػػالؾ ناػػا الةكػ ـ لمممػػؾ فيػػك مرػ ف مػػف اللػػؿ الػػةبل كال ػػؿ

ممكػ ػكا ق ػػعكؿ أم ػػعـ ال ػػةب ُص ػػـُُ )ُٓ:ك اةم ػػا ُأمُُِ +ّ:أمِِّ +ُٔ:ص ػػـِٓ +ّ-ُ:م ػػؿُُ+ُٕ:
ُأمِٗ )ِْ:ىاا مػع ةػاث مػا ااكا فػم معف ػك ش)ل كلػالؾ إف نػعلؼ الممػؾ كصػع ع اهلل كالعنػع أف نمػةؾ اهلل
لم نع أف نط رول كااا كعف اةمةاـ الممؾ كطعلمو كاملب ،فكـ لعاكلى طعلب اهلل ممؾ الممكؾل

آية (ٖ)ٖ" -:الَ تَعج ْل إِلَى َّ
الذ َى ِ
اء" .
اق ،ألَنَّ ُو َي ْف َع ُل ُك َّل َما َ
اب ِم ْن َو ْج ِي ِو .الَ تَ ِق ْ ِيق أ َْم ٍر َ
ش ّ
َْ
ش َ
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إاا ثػػعة الممػػؾ فػػم كمػػو أةػػا ،كالػػعؿ كامػعن ك ةاػػى مػػف فػػمرو فنصػ ةب فػػم معف أف ك ثػػكة القػػنص فػػم كمػػو
الممؾ ك نةج مف أمعـ الممؾ فم ةعلب لص عف كثكةة كغاب كالؾ لفامب القنص= ال تعجل إللى اللذىاب ملن

وجيو .ال تق

يق أمر شاق قة ة) أم ك مم مة كمرصى الممؾ ،اف لو فمطعف أن يفعل ما يشاء.

ٗ
صلي ِ
لايظُ ا ْلو ِ
ان .وم ْن يقُو ُل لَ ُو« :ما َذا تَ ْفعل ُل؟»٘ .ح ِ
ون َكمِم ُة ا ْلممِ ِ
ط
م
س
اا
ن
ي
ي
ا
ك
ت
ث
ي
ح
اآليات (ٗ" -:)٘-
َ
َّة الَ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ْت َوا ْل ُح ْك َم" .
َي ْ
ش ُع ُر ِبأ َْم ٍر َ
ش ّ
ب ا ْل َح ِك ِيم َي ْع ِر ُ ا ْل َوق َ
اقَ ،وَق ْم ُ
الةكػ ـ نصػ كػػؿ إنفػػعف أف يػػـ أف الممػػؾ لػػو فػػمطعف كىػػك رطػػم أكامػػة لم نػػع أف نن ػػاىع كك أةػػا لػػو الةػػؽ أف

يقول لو ملاذا تفعلل .وحلايظ الوصلية= أم مػف ممػزـ لػعكامة الممػؾل ال يشلعر بلأمر شلاق= أم ة ػع ة ػعة ىعائػب
ةكُّ)ّ:ل وقمب الحكيم يعر الوقلت والحكلم= فػمـ الةكػ ـ لمظمػـ ك ةمممػو لعلصػلة فيػك رػةؼ أف اهلل فػم

لػػعلظمـ لكالػػت مةػػاكا ثػػـ نيػػى ةكػػـ الظػػعلـل كلكػػف أةكػػعـ اهلل ليػػع كالػػت= الوقلللت والحكلللم= كالةك ػ ـ ك مرمميػػع
ك صلةل كمع امنع نة ظ كص ب الةب كننلؿ كنةمةـ أكامة الةؤفعل فم الةب مزمنع أف ك ننعؼ الفمطعفل
اإل ْنس ِ ِ
يم َعمَ ْي ِو"،
َن لِ ُك ّْل أ َْم ٍر َوقْتًا َو ُح ْك ًما .أل َّ
آية (ٙ " -:)ٙأل َّ
َن َ
ش َّر ِ َ
ان َعظ ٌ
ألن لكلل أمللر وقتلاً وحكملاً= الةكػ ـ ػاةؾ أف اهلل مػػانؿ فػم الكالػت الػػام ةػااه ىػك فكػػؿ قػئ مةفػكب لنػػا اهلل
كفؽ نطب إلي ب كلفمعح إليمل ألن شر اإلنسان عظيم عميو ميؿ اإلنفعف أف اهلل لو نطب ف ثؽ فم اهلل ،كميؿ
اإلنفعف لرنع ب اهلل ال عئنب قة لظ ـ لم و إا ة نمع نا لم و الظمـ ف مصكة أف اهلل منمى لنو ك صطاـ ما اهلل،

كميؿ اإلنفعف لعف اهلل لو كالت منعفب مانؿ ف و مؿل الزمعف) ف مرمو قرة أف اهلل غ ػة لػعاؿ كليػاا نطػئ
اإلنفعف ك ككف قةه لظ معن لم ول كقة الظعلـ لظ ـ لم و اف اهلل ف ةعفػلو لمػع فرمػو لفػمطعنو ،كالةكػ ـ رػةؼ
أف اهلل كلػػا كف ةعفػػلول الػػةكح النػػاس يػػب اإلنفػػعف افػػمنعةة ف رػػةؼ ليػػع أننػػع كعلنػػعل هلل ،مكاػػكع ةلػػو ،يػػمـ لنػػع

كفط ااةااث كالمظعلـل
ٛ
ٚ
س ٍ
وح
اللر ِ
سل ْم َ
ان َعمَلى ُّ
ون .أل ََّن ُ
طٌ
لو َم ْلن ُي ْخ ِب ُلرهُ َك ْيل َ َي ُك ُ
س َي ُك ُ
لان ُ
س ِإل ْن َ
لون؟ لَ ْلي َ
اآليات ( " -:)ٛ-ٚأل ََّن ُو الَ َي ْعمَ ُم َما َ
ان َعمَى َي ْوِم ا ْل َم ْو ِتَ ،والَ تَ ْخمِ َي ٌة ِيق ا ْل َح ْر ِبَ ،والَ ُي َن ّْجق َّ
َص َح َاب ُو".
س ْم َ
لِ ُي ْم ِس َا ُّ
طٌ
الر َ
الش ُّر أ ْ
وحَ ،والَ ُ

ألنو ال يعملم ملا سليكون= المفػمنلؿ مميػكؿ لعةااثػو كظةكفػول ملن يخبلره كيل

يكلون= فمفػنع نرػةؼ القػة اللػؿ

ةاكثو لنممنلول كك نرةؼ ممى ف عمم المكت= ليس إلنسان سمطان عمى الموت= كىاه مكميب لمظعلـ لػ رمـ أنػو
ف مكت ةلمع فمػعة ف نقػى اهلل كمكميػب لممظمػكـ فػ رمـ أف ة عمػو ل فػت فػم ػا الظػعلـ لػؿ فػم ػا اهلل "لػـ كػف لػؾ

لمى فمطعف إف لـ مكف الػا ألط ػت مػف فػكؽ ػكُٗ)ُُ:ل وال تخميلة يلق الحلرب= ىػؿ نػاة المنػام أف يػةب
ٌ
مف المرةكب أك فمر ى مف النامب كالةةب أمعمو ،ىكاا ك ً
ا ىا لمى اإلنفعف أف ككف طةفعن فم مرةكب اائةة ل ف
ي
اهلل كالم س ،كلكف إلم س لو ألكانو مف أمثمب الةكعـ الظعلم ف كغ ةىـ مف ااقةاة الا ف فللكف كمعن لقرب اهلل،
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كاهلل زكانع لعفػمةب لمةػةكب الةكة ػب كالةكػ ـ رػةؼ أف اهلل كلػا كفػ غمب ِكػكَُ +ٓ-ّ:أؼٔ)َِ-َُ:للػؿ

أةا أفمةب إلم س ىك المكت كالمف

غملو فننكؿ "أ ف قككمؾ ع مكت"ل

ٜ
الش ْم ِ
ت َّ
سٍ
ان
ت َق ْم ِبق لِ ُك ّْل َع َمل ُع ِم َل تَ ْح َ
آية (ُ " -:)ٜك ُّل ى َذا َأر َْيتُ ُو إِ ْذ َو َّج ْي ُ
سٌ
ان َع َمى إِ ْن َ
سمَّطُ إِ ْن َ
سَ ،وقْتَ َما َيتَ َ
ض َر ِر َن ْف ِس ِو" .
لِ َ

لمى كؿ ظعلـ أف رمػـ أنػو إا مػعةس ألمػعؿ ظممػو فهنمػع ىػاا لاػةةهل فنمػب الظػعلـ منفػى كاػم ةه مػكت ،كىػك
لمرا لف اهلل ،ف نا ال ةح فم ىاا الرعلـ ،لؿ نا ة عمو االا بل

ٓٔ
ان ا ْلقُ ْد ِ
ق َذ َى ُبوا ِم ْن َم َك ِ
سوا
ش َرًا
ين َع ِممُوا ِبا ْل َح ّْ
ت أَ ْ
اآليات (َٓٔ " -:)ٖٔ-وى َك َذا َأر َْي ُ
ض ُّمواَ ،والَِّذ َ
ار ُي ْديَ ُن َ
ون َو ُ
س َوُن ُ
ِ ِ ِ
ضلاء عمَلى ا ْلعم ِلل َّ ِ
ضلا ب ِ
ِ ِ
ِ
لب َب ِنلق
اطل ٌلٔٔ .أل َّ
املتَؤلَ َق ْم ُ
َن ا ْلقَ َ َ َ
يق ا ْل َمدي َنلة .ىل َذا أ َْي ً َ
س ِلر ً
اللرِديء الَ ُي ْج َلرى َ
يعاَ ،يملذل َا قَلد ْ
ََ
الشّْرٕٔ .اَْل َخ ِ
ش ِر ِيي ِي ْم لِفَ ْع ِل َّ
لين
ش ِّار ِم َئ َة َم َّرٍة َو َ
اطئُ َوِا ْن َع ِم َل َ
ا ْل َب َ
َعمَ ُلم أ ََّن ُ
لون َخ ْي ٌلر لِ ْم ُمتَّ ِق َ
لو َي ُك ُ
َّام ُو ،إِالَّ أ َّْنق أ ْ
طالَ ْت أَي ُ
ٖٔ
شى قُدَّام ِ
ِ
ّْ
مشّْر ِ
ون َخ ْيٌر لِ ّْ
اهلل".
َّام ُو أل ََّن ُو الَ َي ْخ َ
َّام ُوَ .والَ َي ُك ُ
ين َي َخايُ َ
اهللَ الَِّذ َ
يرَ ،و َكالظ ّْل الَ ُيطي ُل أَي َ
ون قُد َ
َ
الذين عمموا بالحق ذىبوا من مكان القدس ونسوا= ىاه م يـ لطة نم ف:

ُل الللذين عمم لوا بللالحق ىػػـ ااقػةاة الػػا ف كػػعف لمميػػـ أف ةكمػكا لػػعلةؽ فػػم مكللان القللدس أم مكػػعف الناػػعل

مثُ + ُٕ:مزِٖ)ُ:ل كلكنيـ لـ ةكمكا لعلةؽ ،لؿ ظممكا المفعك فل ىؤكل كاف كعف ليـ كةامب كى لب فم

ة ػػعميـ كك اةمػػب فػػم زمػػنيـ ،إك أنيػػـ لرػػا مػػكميـ نفػػعىـ النػػعس أك منعفػػكىـ لفػػلب ظمميػػـ ،فيػػـ كةمػػكىـ فػػم
ة ػعميـ نكفػعن مػػف فػمطميـل كا ف ىػػـ اىلػكا لمنلػة ،كىػـ أمػعـ اهلل ،فػػع ف كػةامميـ إا نفػػعىـ النػعس ،لػػؿ ىػـ فػػم
نكؼ نمظةكف لاؿ اهللل

الذين عمموا بالحق= الا ف كعنكا ةكمكف لعلةؽ طةاىـ ااقةاة مف أمعكنيـ ل مفمطكا ىـ لعلظمـل ألن القضاء
عمى العمل الردئ ال يجري سريعاً= اهلل صلة لمى الظعلم ف كااقةاة ،كك مةم الةكـ لم يـ فة رعن ،لرميـ

مكلكف ،كلكف كث ة ف لكاعن لف المكلب فمي نكف لطكؿ أنعة اهللل كلكف اهلل كاف ألطع فم النصعص فيك ةممعن

ف رعالب كلصةامبل كةلمع فعؿ أةا كمع انب المظمكم ف ناؿ ىاه ال مةة المم ف يع معنى اهلل؟ كاإلمعلب إنق أعمم

أنو يكون خير لممتقين اهلل فعهلل العاة أف ةكؿ القة إلى ن ة لنعئ م الةب ،ةاث ىاا ما أ كب ،لؿ ككف اهلل
ما المظمكـ مةافنعن لو أثنعل فمةة منن مو ،فمةة القة ىم قة لعلم يكـ اللقةم ،لكف لعلم يكـ اإلليم "كؿ اامكة
مرمؿ مرعن لمن ة" كنركا للاا ب اإلصةعح فعلةك ـ يـ م ف ة و
أمة بُ)ل كف يـ لمعاا فم اهلل لعلا ؽ لول

لؿ ف ةافنو اهلل ك رز و ،فمف ميمز فرعاة أككا اهلل كفط الا نب ،كك قئ صؿ قةكميـ ما اهلل ،فيـ كاثن ف أنيـ

فم ا اهلل مة كظ ف كأف اهلل ف نم يـ ف ميممكف كفط الا نب كمن ة كمكىيـ

بُ) ةكٖ )ّٓ:أمع ااقةاة

فرمم الركس كاف لاكا عنر ف لكف ألمعاليـ مممكلة لؤفعن ،كالمرنب مككف ثمةة طل ر ب افرعليـ ،مةؿ ليـ ةممعن مع

لـ مكلكا إشُُ)َُ:ّ،ل وكالظل ال يطيل أيامو= ة عمو منميم لا من رب ،فعلظؿ ك ن ا لو ،كىم كعلظؿ غ ة
ةن ن ب كمعئمب لمزكاؿ ،إاا غةلت قمس ة عميـ ف ص ةكف ك قمل كلا ن ا كعلظؿ الام ف نم م ،لف مةككا
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كةالىـ إفمعن صعلةعنل كناةظ المةمكممة الام لو نمرةؼ لمى االةاة كااقةاة ،فعلةك ـ الك االةاة متقيا اهلل

كلف القة ة نكؿ أنو ال يخشى اهللل فنكؼ اهلل ىك المةمكممةل

صدّْيقُ َ ِ
َن يوج َد ِ
آية (ٗٔ)ٔٗ" -:يوج ُد ب ِ
اط ٌل ُي ْج َرى َعمَى األ َْر ِ
ش َر ِ
ش َرٌار
وج ُد أَ ْ
يب ُي ْم ِم ْث َل َع َم ِل األَ ْ
ارَ ،وُي َ
ون ُيص ُ
ض :أ ْ ُ َ
ُ َ َ
ضا ب ِ
الصد ِ
ِ
اط ٌل" .
يب ُي ْم ِمثْ َل َع َم ِل ّْ
ين .يَ ُق ْم ُ
ّْيق َ
ت :إِ َّن ى َذا أ َْي ً َ
ُيص ُ
لرػا أف كػعف النػكة اإلليػم الػا أاػعل اىػف فػم معف ،فهكمقػؼ أف اهلل الػا فػم لمقػة ة لػعف ظمػـ كلكػف إلػى ةػ ف،

كأف اهلل فػ ةكؿ القػػة لمن ػػة لممظمػػكـ اللػػعة ،لػػعا إلػػى ةكممػػو اإلنفػػعن ب فرػػعا كمفػػعلؿ ،كلػػعا لمة ػةة الػػعئان أن مللا

يحدث ىو باطل= أم أف يظمـ اللعة كأف القة ة ما ن انةل

٘ٔ
الش ْلم ِ
س لِ ِ
لت َّ
سِ
ب َوَي ْف َلر َح،
َن َيأْ ُكل َل َوَي ْ
س ،إِالَّ أ ْ
ان َخ ْيٌر تَ ْح َ
اآليات (٘ٔ " -:)ٔٙ-يَ َم َد ْح ُ
ش َلر َ
ئل ْن َ
ت ا ْلفَ َر َح ،أل ََّن ُو لَ ْي َ
ٔٙ
َّام حي ِات ِو الَِّتق يع ِط ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْم ِ
ت َّ
َع ِر َ ا ْل ِح ْك َم َة،
يو اهللُ إِي َ
َّي ُ
َّاىا تَ ْح َ
ت َق ْم ِبق أل ْ
َوى َذا َي ْبقَى لَ ُو يق تَ َع ِبو ُم َّدةَ أَي َ َ
س .لَ َّما َوج ْ
ُْ
ضَ ،وأ ََّن ُو َن َيا ار َولَ ْيبلً الَ َيرى َّ
َوأَ ْنظُ َر ا ْل َع َم َل الَِّذي ُع ِم َل َعمَى األ َْر ِ
الن ْوَم ِب َع ْي َن ْي ِو" ،
َ
ً

مع العلو فم معف ىنع كامب لمى كؿ مؤمف لعهلل أف ك نا فةةو الاانمم ،لؿ قكة اهلل لمػى كػؿ الظػةكؼ ةعفػلعن

أكمو كقػةلو كمرلػو لط ػب اهلل ،كاثنػعن فػم ة ػعة ألا ػب ف يػع ال ػةح الةن نػم لأللػةاة ،ة ػث الرػاؿ مكػعف الظمػـ كال اةةػب
لكاعن لف المرػب ،كمثػؿ ىػاه الة ػعة ممػاح= يملدحت الفلرح النعقػئ لػف اإل مػعف كالثنػب لػعهللل كلكػف فػم معف ىنػع
كعف فم ة ةمو ك نصا ىاال كالكلو يمدحت الفرح= نصا لو أنو طعلمع أف االةاة ك كعفعكف لراؿ كااقةاة فم
فرعاةل إاف فم نرـ اإلنفعف لعفةاةو الزمن ب الاة مع فمط ا ،كىاا الم ف ة م ػؽ مػا لػعالم اإلصػةعحل فيػك إا لػعا

لم فػ ة اامػػكة فػػم اػػكل ةكممػو اإلنفػػعن ب مرػػب كطػػعة النػكـ مػػف ل ن ػػو= إنللو نيللا ارً وللليبلً ال يللرى النللوم بعينيللو.

كالفلب أنو لعا لمم ك ة اللقةم لما وجيت قمبق ألعر الحكمة .كالفلب أف الةكمب اللقة ب لعمزة لف فيـ كؿ
أفةاة مرعمات اهلل ما اللقة كلنع مو ال عئنب لعككاهل فياه اامكة ك مام ف يع الم ك ة لعلرنؿ اللقػةم لػؿ لػةكح
الصاة كالةكمب اإللي ب نرةؼ إةااة اهلل ف فمائ الكمو كنفمـ هلل كؿ اامكةل

ٔٚ
ت ُك َّل عم ِل ِ
الش ْم ِ
َن ِ
ت َّ
سَ .م ْي َما
اهلل أ َّ
ستَ ِطيعُ أ ْ
َن َي ِج َد ا ْل َع َم َل الَِّذي ُع ِم َل تَ ْح َ
آية (َ " -:)ٔٚأر َْي ُ
س َ
ان الَ َي ْ
اإل ْن َ
ََ
ِ
اإل ْنس ُ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َن َي ِج َدهُ".
ضاَ ،وِا ْن قَ َ
ال ِب َم ْع ِريَِت ِو ،الَ َي ْق ِد ُر أ ْ
يم أ َْي ً
تَع َ
ب ِ َ
ان يق الطمَب يَبلَ َيج ُدهَُ ،وا ْل َحك ُ

ال يجد العمل= أم يـ كؿ مع رممو اهلل ك كفؽ ل ف لاؿ اهلل كصاةو كأكـ االةاةل والحكيم أيضاً .وان قال
بمعريتو= أم إف ٌإالى الةك ـ الةكمب كالمرةفب= ال يقدر أن يجده أم ك فمط ا أف ماىع ك يميعل فعفةاة
اهلل ألمؽ مف أف كمق يع اإلنفعف لرنمول أمع الةكح الناس ةكح الةكمب ف قةح لنع كؿ قئ ُككِ)ُٔ-ٔ:ل
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عودة لمجدول

الصد ِ
ِ
َّ
َع َمالَ ُي ْم ِيلق َي ِلد
ت ى َذا ُكمَّ ُو :أ َّ
اآليات (ٔٔ" -:)ٖ-أل َّ
َن ّْ
امتَ َح ْن ُ
ّْيق َ
اء َوأ ْ
ين َوا ْل ُح َك َم َ
َن ى َذا ُكم ُو َج َع ْمتُ ُو يق َق ْم ِبقَ ،و ْ
ضللا .ا ْل ُكل ُّلل أَمللاميمٕ .ا ْل ُكل ُّلل عمَللى مللا لِ ْم ُكل ّْلل .ح ِادثَل ٌة و ِ
ِ
اهللِ .
مشل ّْلر ِ
ق َولِ ّْ
مصللدّْي ِ
ير،
احل َلدةٌ لِ ّْ
سل ُ
لان الَ َي ْعمَل ُلم ُح ِّبللا َوالَ ُب ْغ ً
َ
َ
َ
اإل ْن َ
َ
َ َ ُُ
ٖ
الصالِ ِح ا ْل َخ ِ
س ،لِ َّ
مصالِ ِح ولِمطَّ ِ
ِ
اى ِر َولِ َّمن ِج ِ
ش ُّلر
مذ ِ
ابح َولِمَِّذي الَ َيذ َْب ُحَ ،ك َّ
اطئُ .ا ْل َحالِ ُ َكالَِّذي َي َخا ُ ا ْل َح ْمل َ  .ىل َذا أَ َ
ل َّ َ
َن ح ِادثَل ًة و ِ
الش ْلم ِ
لن َّ
ت َّ
الش ّْلرَ ،وا ْل َح َماقَل ُة ِيلق
اح َلدةً لِ ْم َج ِم ِ
لب َب ِنلق ا ْل َب َ
ُك ّْل َما ُع ِم َل تَ ْح َ
لآلن ِم َ
ش ِلر َم ُ
يلعَ .وأ َْي ً
ضلا َق ْم ُ
س :أ َّ َ
َ
ون إِلَى األَمو ِ
ات" .
اءَ ،وَب ْع َد ذلِ َا َيذ َ
ْى ُب َ
َق ْم ِب ِي ْم َو ُى ْم أ ْ
َْ
َح َي ٌ
نما فم معف ىنع معزاؿ فم لةثو لف كـ االةاة كنً ىر ٍـ ااقةاة ،كاللؿ أف فمةفؿ فم م ك ةه ف ص لو اإلةلعط ،لؿ
صػ ب مػف نػةأ ،كاػا لهةقػعا الػةكح النػاس العلػاة اىل ػػب أف الكػؿ يلق يلد اهلل .كاهلل ةةػكـ كةنػكف كمةػب ،فمػػف

المؤكا أف ألمعلو فمككف لمن ة لكؿ مف ةلو ،كمف اةؾ ةب اهلل لو ،ىك مف ةب اهللل كاف لـ ن يـ ةكمػب اهلل
كمصةفعمو فرم نع أف نثؽ ف و كىاا ىك اإل معفل كلكف فم معف ىنع رةض م ك ةه كىك م ك ة كؿ إنفعف فػم اػرؼ

إ معنو مفعلؿ ة ف نا فم ممةلب ،ىؿ اهلل ةلو أـ لغاػول فكفػط مػ اةةة الاػ ؽ مرلػة لعإلنفػعف أفكػعة مةطمػو،
كأة عنعن مصػكة اإلنفػعف أف اهلل لغاػو لػؿ نػمنـ منػو كأنػو ك قػرة ل كمػو كهنفػعف ف مفػعلؿ لمػعاا فػم اهلل لػم
لممةلب مؤلمب مكعا مةطـ ن ف مم كم نانم إ مػعنم ،إك أف المػؤمف الةن نػم ك م ػؽ لػو أف قػؾ فػم لنع ػب اهلل لػو

كاىممعمو لكؿ أمكةه الصغ ةة كالكل ةةل كمػع مػب أف نرمػةؼ لػو ،أنػو كمػع مفػعلؿ فػم معف ىػاه المفػعؤكت كىػك فػم

صػ ًػكٍة الكاالػػا ك ة نػػع
مةةمػػب م ك ػةه لرنمػػو اللقػػةم ،فكػػؿ منػػع مرػػةض اف كػػة لػػن س اافػػمكبل كالكمػػعب المنػػاس ي و
طة نب الم ك ة اللقةم كك ؼ يمام اإلنفعف لمع ف و ةاةمول كلاا ب إمعلب اهلل لمى مفعؤكت اإلنفعف ىاه ،أف رمـ
أف كؿ اامكة ىم فم ا اهللل كاإلنفعف فم ار و ك رمـ الصعل لو= ال يعمم حباً وال بغضلاً أم ك فػمط ا أف
ةكػـ مػف نػاؿ الةػكااث النعةم ػب فػم ة عمػو ،ىػؿ اهلل ةلػو أـ لغاػو فيػؿ كػعف اهلل ػلغض المفػ

كىػك لمػى

الصػػم ب ،كىػػؿ ألغػػض اهلل لػػكلس الةفػػكؿ إا كػػعف مصػػعلعن لقػػككب فػػم المفػػال فعإلنفػػعف إاان نطػػئ إاا مصػ ٌػكة أف
الظةكؼ النعةم ب ىم من عس لةب اهلل لإلنفعف أك للغاو لول الكل أماميم= "لكنيـ مرةاكف لمم ا الةػكااث"
لةفب المةممب ال فكل بل الكل عمى ما لمكل= كؿ النعس مرةاكف لكؿ الةكااث كااةااث ،فمع ةاث لمصا ؽ

ةػػاث لمقػػة ةل كػػؿ ااةػػااث ف ػكال مػػع رمل ػةه اإلنفػػعف ق ػ انة أك مػػع رمل ػةه ن ػ انة مةػػاث لممم ػال فػػعامةاض مػػثان
مص ب اللعة كمص ب القة ةل كلكف مف ةب اهلل ،نةج لو اهلل مف ا ًكؿ أي ٍكان كمف المػعفم ةػاكة ،كممػع رملػةه

ق انة نةج لو من رب كن انةل كمع مرؿ اإلنفعف مفعلؿ ك مقكؾ ،أنيػـ ك ػةكف فػعةؽ فػم ااةػااث النعةم ػب المػم
مةػػاث لملػػعة كالقػػة ة ،كك رةفػػكف م ف ػ ة لألةػػااث المػػم مةػػؿ ليػػـ ،فػػا فػػعةؽ ل ػ ف لمصللديق ولمشللرير .لمصللالح
اللػعة فػػم أمػػكة ة عمػػو) ولمطللاىر طنفػ عن) والللنجس طنفػ عن) لمللذابح مػػف نػػاـ ال ةػػب هلل أم مػػف نػػاـ للػػعاة هلل

كهنفػػعف منػػم)ل وغيللر الللذابح القػػة ة الػػام ك نػػاـ للػػعاة هلل)ل الحللال

مػػثٔ )ُّ:واللللذي يخلللا

مػػف نقػػى اهلل ك ةمػػؼ لعفػػمو لػػعلةؽ

الحمللل = القػػة ة كانػػو قػػة ة نػػعؼ أف ةمػػؼ)ل نطػػع أف ننظػػة لألمػػكة النعةم ػػب
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كمن عس لةب اهلل لنعل لالؾ فعلنعل اهلل نظةكف اانميـ ل ةكا ا اهلل ملنم ممككمو اانميـل ىكاا كة لنك الممككتل

أمع ااقةاة الةمنم إا ةكف مقعلو الظةكؼ النعةم ب المم منا لمى اللعة كلمى القة ة نافركف فػم قػةىـ غ ػة

ملعل ف= قمب بنلق البشلر ملآلن ملن الشلر= أم ك نػعفكف مػف النط ػب فيػـ ك ػةكف مم ػ انز فػم النػكاةم المعا ػب
ل ف اللعة كالقػة ةل والحماقة يق قمبيم= النط ػب ةمعالػب ،كالنػعطئ ممنػكف إا نمػعة طة ػؽ امػعة ن فػو ،ىػاا مػع
نلغم أف رةفو كؿ مف نمعة طة ؽ القة فيـ نفكف أنيـ يذىبون إلى األموات .كلكف فم معف الملة أف ىػؤكل

ااقةاة إا كماكا أف حادثلة واحلدة تقلع لمجميلع ألػ اة انة كأقػ اة انةل كأف الظػةكؼ النعةم ػب ممقػعلو فمػـ رملػةكا كمنفػكا
فم طػة نيـ= والحماقلة يلق قملبيم= ىػك ةأل أف ىلذا ىلو أشلر كلل ملا ُع ِم َلل تحلت الشلمس= أف نمػعة ااقػةاة
طة ػػؽ القػػة وىللم أحيللاء ك نفػػكف أنيػػـ ف ػ مكمكف ك كاػػا ةػػا لمػػمريـ القػػة ةة كظمميػػـ كلكػػف لرػػا أف لػػعثكا فػػم
ااةض ففعاان كنفةكا ألا ميـل كىك ةأل أنو أقة كؿ مع يل ًم ىؿ لمى ااةض اف الظمـ الا مرؿ اللعة فنطل
ِ
آية (ٗ)ٗ" -:ألَنَّ ُو م ْن يستَثْ َنى؟ لِ ُك ّْل األ ْ ِ
َس ِد ا ْل َم ْي ِت" .
اء ،يَِإ َّن ا ْل َك ْم َ
َح َياء ُي َ
َ ُْ
ب ا ْل َح َّق َخ ْيٌر م َن األ َ
وج ُد َر َج ٌ
لكل األحياء يوجد رجاء= المة ض لو ةمعل أف يقػ ى طعلمػع ىػك ةػم ،فػنةف ا ف فػم فػلعؽ كطعلمػع نةػف أة ػعل
فعامؿ أف ن كز فػم الفػلعؽ ىػك أمػؿ الػعئـ ،كاإلنفػعف الةػم نمةمػم مكلمػو أمػع الم ػت فنػا فنػا فػةص المكلػبل كميمػع
كصػػؿ قػػة اإلنفػػعف كنمعفػػمو فمػػو فةصػػب لممكلػػب= فػػهف الكمللب الحللق= أم النػػعطئ الػػنمس الكمػػب مػػف الة كانػػعت
النمفػػب فػػم الريػػا النػػا ـ ،كالػػا أطمػػؽ ال يػػكا لمػػى الكثن ػػكف لفػػلب الػػؾ ل ػػظ كػػاب) ن ػػة مػػف أفػ وػا م ػػتل فعلكػػؿ

ف مكت= ألنو من يستثنق كاف الكؿ ف مكمكف فرمم كؿ ةك ـ أف نميػز فةصػب ة عمػو ك نػاـ مكلػب ،فلرػا المػكت
لف ن ا قئ إك المكلب ،لف من ا منمن عت كك ثةكة كك معهل

َج ٌلر َب ْع ُلد
اآليات (٘٘" -:)ٙ-أل َّ
ون ،أ َّ
لون َ
َملا ا ْل َم ْلوتَى يَلبلَ َي ْعمَ ُم َ
س َي ُموتُ َ
اء َي ْعمَ ُم َ
س لَ ُي ْلم أ ْ
َن األ ْ
ش ْلي ًئاَ ،ولَ ْلي َ
ون أ ََّن ُي ْم َ
َح َي َ
ٙ
ِ
لت ُم ْنل ُذ َزَم ٍ
ليب لَ ُي ْلم َب ْع ُلد إِلَلى األ ََب ِلدِ ،يلق ُك ّْلل َملا
أل َّ
س ُلد ُى ْم َىمَ َك ْ
َن ِذ ْك َرُى ْم ُن ِس َقَ .و َم َحبَّتُ ُي ْم َوُب ْغ َ
لانَ ،والَ َنص َ
ضلتُ ُي ْم َو َح َ
الش ْم ِ
ت َّ
س".
ُع ِم َل تَ ْح َ
ألن األحياء يعممون أنيم سيموتون= كمف رمـ أنو فػ مكت ،رمػؿ لمة ػعة االا ػب المػم فػ اىب إل يػع ،ىػاه ىػم
المرةفػب ال رعلػب المػم مػافا صػػعةليع لافػمرااا لػالؾ ال ػكـ أملا المللوتى يلبل يعمملون= الػػا مرنػم أف مػف مػعت لػ س
لا و فةصػب لممكلػب كك لػكاة لمة ػعة مػةة أنػةلل كالػا مرنػم أف النػعطئ الػام ك ة ػا أف نػاـ مكلػب ىػك فػم ةن نمػو

م ػت "لػػؾ افػـ أنػػؾ ةػػم كأنػت م ػػت" فعإلصػةاة لمػػى النط ػػب ىػك مػػكت ،لػالؾ الػػعؿ ااب لػػف اكلػف الاػػعؿ ةػ ف

معب "إلنػم ىػاا كػعف م مػعن فرػعش"ل كىػاا النػعطئ الم ػت ك رمػـ أنػو فػمعمم فػعلب ػعةؽ ف يػع ىػاا الرػعلـ لعلمفػا،

لالؾ ىك ك فمرا لعلمكلبل ليس ليم أجر بعد= ىك ك نصا أمة لمى ألمعليـ الةكة ب ،إنمع نصا اامة لمى
االمػػعؿ المعا ػػب فمػػف مػػعت لػػف عنػػا مرػػو ثةكمػػو ،لػػؿ كػػؿ قػػئ مػػعام ف ػ نميم لعلنفػػلب لػػول كىػػاا مػػع العلػػو لػػكلس
الةفكؿ "ااطرمب كالمكؼ ل ااف كاىمع" ُككٔ +ُّ:كٔ)ِٕ:ل ألن ذكرىم ُن ِس َى صعة ىك كأماكو فػم ةكػـ
النف ػ عف ،أ ػػف اىلػػت مةلمػػو لمرػػعلـ ،كلغاػػو كةفػػاه ل نػػة فل ىػػاا كمػػو اىػػب مرػػو ،ف ػ اىب مرػػو فنػػط ألمعلػػو
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الصعلةب أك ألمعلو الف ئبل ال نصيب ليم بعد إلى األبد= ل س لممكمى نص ب فم كػؿ مػع لمػى ااةض= كلل ملا

عمل تحت الشمس.

ٚ
ان قَ ْد ر ِ
َن اهللَ ُم ْن ُذ َزَم ٍ
ض َق َع َممَ َا.
ط ّْي ٍب ،أل َّ
ش َر ْب َخ ْم َر َا ِب َق ْم ٍب َ
ْى ْب ُك ْل ُخ ْب َز َا ِبفَ َر ٍحَ ،وا ْ
اآليات (ِ " -:)ٔٓ-ٚاذ َ
َ
ٜ
َّام حي ِ
ِ
ٛلِتَ ُك ْن ِث َي ُاب َا ِيق ُك ّْل ِح ٍ
اة
ُّى ُنِ .ا ْلتَ َّذ َع ْي ً
ْس َا الد ْ
شا َم َع ا ْل َم ْأر َِة الَِّتق أ ْ
ين َب ْي َ
َح َب ْبتَ َيا ُك َّل أَي َ َ
اءَ ،والَ ُي ْع ِو ْز َأر َ
ض َ
صيب َا ِيق ا ْلحي ِ
ِ
اطمِ َا ،أل َّ ِ
َّام ب ِ
ب ِ
ِ
الش ْم ِ
ت َّ
َعطَ َ
اا إِي َ
اة َوِيق تَ َع ِب َا الَِّذي تَتْ َع ُبوُ
َّاىا تَ ْح َ
اطمِ َا الَِّتق أ ْ
ََ
َن ذل َا َن ُ
سُ ،ك َّل أَي َ
َ

الش ْم ِ
ت َّ
سُ ٔٓ .ك ُّل
تَ ْح َ
ِيق ا ْل َي ِ
ت
اوَي ِة الَِّتق أَ ْن َ

ِ
اع َوالَ َم ْع ِريَ ٍة َوالَ ِح ْك َم ٍة
اخ ِت َر ٍ
س ِم ْن َع َمل َوالَ ْ
َما تَ ِج ُدهُ َي ُد َا لتَ ْف َعمَ ُو يَاي َْع ْم ُو ِبقَُّوِت َا ،أل ََّن ُو لَ ْي َ
ِ
ب إِلَ ْي َيا".
َذاى ٌ

لنمعةس ة عمنع ل ةح كلنمب صعل ل إذىب كل خبزا بفرح= ك ماطةب كك م كة لة ةة ،لمػعاا لػـ رطنػم اهلل ىػاا

أك ااؾ ،لػػؿ إفػػةح لمػػع ألطػػعه لػػؾ اهلل ً
ػش لممػػا اهللل ألن اهلل منللذ زمللان قللد رضللى عللن عممللا= كال ػػؿ أف اهلل
كلػ ٍ
مػػعزاؿ اةا ػ عن لم ػػؾ أنػػؾ معزلػػت ة ػعن ةمػػى ىػػاه المةظػػب كلػػؾ ةمػػعل فػػم المكلػػب ،كأف اهلل ىػػك الػػام ألطػػعؾ ىػػاه
الن ػةات فعفػػمرمميع لػػةكح القػػكة ُكػػكَُ)ُّ:ل كةكة ػعن ن يػػـ أف نرػ ش فػػم الكن فػػب نمغػػال لمػػى مفػػا المفػ

كنقةب نمة اافةاح الةكة ب المم رط يع الػةكح النػاس الػام ةصػمنع لم ػو لػعلم ةكف= وال يعلوز رأسلا اللدىن=

طلر ػعن فػػكب الػػاىف ىػػك لمػػؿ الكػػعىف كلكػػف مفػػئكل ب ال ػػةا ىػػم اإلمػػمال مػػف الػػةكح "إاػػةـ مكىلػػب اهلل المػػم ف ػػؾ

لكاا امو" ِممُ )ٔ:كة نمع نمممئ مف الةكح ف مألنع فةةػعنل ولتكن ثيابلا بيضلاء= كػعف ال يػكا ملفػكف ث علػعن
ل اعل فم اةم عكميـ كأل عاىـ لامب لمى طيعةميـ كلامب لمى فةةيـل كىاه الكة لممكلب ،لننما ث علنع النا مب

كنمػػلس ث ػػعب لػػة المفػ

ةؤّ)ُُ:ٔ+ ْ:ل إللفػكا المفػ

ةكُّ)ُْ:ل التللذ عيشلاً مللع الملرأة التللق أحببتيللا

مةب قة مراا الزكمعتل كاإلنفعف
مةب مراا الزكمعت كصم ىنع لزكمب كاةاة لرا أف
كةظ أف فم معف الام و
ٌ
الةكةػػم ػػةل فػػم ة عمػػو الرعئم ػػب المنافػػب صػػكةة ة ػػب لراالػػب الةػػب المػػم مػةلط المفػ لكن فػػمول كالةػػب الرػػعئمم
المكمكا ىنع لمى ااةض ف مما إلى الفمعلل كل أيام باطملا= لمػى الزكمػعف أف ػاك اة أف ة عميمػع لمػى ااةض
الص ةة ،لالؾ لم يمع أف يممع لػعاكثة لمػع ىػك لمة ػعة االا ػبل ألن ذللا نصليبا= ىػك نصػ ب صػعل مػف اهلل أف
ككف الل ت فر اان كفم مةلب ،المؤمف ةفب زكامو لط ب إلي بل وكل ما تجده يدا لتفعمو يإيعمو بقوتا معىػا

الاة افمطعلمؾ فم ة عمؾ المعا ب كمعىا ةمى الاـ فم ة عمؾ الةكة بل فلرا المكت ك لمؿ كك ميػعا كك فةصػب

اف مرمؿ مةة ثعن بل ك نكؿ اىلم ال ػـ "معكػا أنػو فػمة ؿ أف لػاؿ اإلنفػعف كػؿ ميػاه لػ نمص ك رػؿ كػؿ مػع فػم
الاةمو ك مةكو اهلل" كٗ)ْ:ل
ٔٔ
اء ،والَ ا ْل ُخ ْب َز لِ ْمح َكم ِ
السعق لَ ْيس لِ ْم َخ ِفي ِ  ،والَ ا ْلحرب لِؤلَق ِ ِ
الش ْم ِ
ت َّ
اء،
س :أ َّ
ت تَ ْح َ
ت َو َأر َْي ُ
آية (ٔٔ) " -:يَ ُع ْد ُ
َ َْ َ
ْوَي َ
َن َّ ْ َ َ
ُ َ
والَ ا ْل ِغ َنى لِ ْمفُيم ِ
اءَ ،والَ ّْ
ض ُيبلَ ِق َي ِان ِي ْم َكايَّ ًة" .
ْت َوا ْل َع َر ُ
الن ْع َم َة لِ َذ ِوي ا ْل َم ْع ِريَ ِة ،ألَ َن ُو ا ْل َوق ُ
َ
ََ

العنع فم معف فم ب َُ) لمميعا فم ألمعلنع فم ة عمنع كفم ميعانع الةكةمل كىنع نص لعف نمةؾ النم مب فم
ا اهلل ،فكث انة مع مككف نم مب ألمعلنع لركس مع نمكالا ،ىنع الكة لإلمكعؿ لمى اهلل ،كالثنب فم أف مع فم لو ىػك
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لمن ة ،لكف لم نع أف نمعىا كأف ك نكؼ لف الميعا السعق ليس لمخفي = نم مب الفلعؽ ل فت لمفة ا مةممػب
إنمم ز ب) فن ؼ الناـ أم الفة ا ل س اائمعن ىك مف كز فم الفلعؽ فنا ةاث لو مع رطمو ميمع كعف كاثنعن فم
ن فػول وال الحلرب لؤلقويللاء= فمنػا ىػزـ كنعثػعف مػ ش ال مفػط ن فل وال الخبلز لمحكمللاء= المنصػكا لػعلنلز الغنػػم

الكث ةل وال النعمة لذوي المعرية= النرمب ىم ةاى الرظمعلل ألنو الوقت والعرض يبلقيلانيم كايلة= الكالػت ىػك
كالت الرمؿ ،كالرمؿ ك نم إك فم كالمول كالرةض ىك مع ك نمظةه اإلنفعف كل س مفػمراان لػول فػا اػمف أةػا
نمعح لممو ميمع كعف الك عن كفي معن ،كىاا رممنػع أف طةالنػع ل فػت فػم أ ػا نع ،إنمػع ىػم نعاػرب إلةااة اهلل ،فمنرمػؿ

لناة إمكعننػع كاف نمةنػع فمنقػكة اهلل كاف فقػمنع فمنناػا إلةاامػو كنننػا لنصػ لنعل كاننػع نفػمؾ لعإل مػعف ك لعلر ػعف،
ػال الػكة ا ف فػعهلل فػ رطم
كاإل معف ىك الثنب لمػع ةمػى كاإل نػعف لػعمكة ك مػةلل لػالؾ لػ س مػف الميػـ أف مكػكف ل ٌ
فػم ة نػو النػػكة المطمكلػب ،كىػاه ىػػم الةكمػب الةن ن ػػب أف اهلل رػ ف الاػر عل لػػؿ ىػك الػكميـ الن ػػب كلكػف الرػػعلـ ك
ر ة ىاه النكة أم إلم عت لؿ رملة النكل المةئ بل كالمؤمف رمـ أنو إف نم فألف اهلل لػعةؾ فػم لممػو ،كاف فقػؿ

فألف اهلل غ ة ة و
اض لف ىاا الطة ؽل كىك رمما لمى اهلل فم ميعاه الةكةػم كصػةالو اػا النط ػب كلػ س لمػى
الكمو كلةه ،كفم ميعاه فم الرعلـ رممػا لمػى ةكمػب اهلل كلنع مػو كلػ س لمػى الكمػو القنصػ ب كةكممػو ،كأم نمػعح

معام أك ةكةم ك نفلو إلمكعن عمو ىك لؿ لنرمب اهللل

شب َك ٍة ميمِ َك ٍة ،و َكا ْلعص ِ
ضا الَ يع ِر ُ وقْتَ ُوَ .كاأل ِ ِ
َن ِ
اي ِ
ير الَّ ِتق تُ ْؤ َخ ُذ
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:أل َّ
س َ
ان أ َْي ً
َس َماا الَّتق تُ ْؤ َخ ُذ ِب َ َ ُ ْ
ْ
َ َ َ
َْ َ
اإل ْن َ
ش ِر ِيق وق ِ
ِ
ِب َّ ِ
ش ّر ،إِ ْذ َيقَعُ َعمَ ْي ِي ْم َب ْغتَ ًة".
ْت َ
ص َب ُنو ا ْل َب َ
َ
الش َراَ ،كذل َا تُ ْقتََن ُ
ألن اإلنسان أيضاً ال يعر وقتو= أم أف اإلنفعف ك رةؼ كالت مصػ لمو أك فػنكطو أك مكمػو ،ك رػةؼ مػع الػا

عمعه لو الزمف ،فمع الا ةةنػع مػف اامػكة الػا كػكف فػلب ىاكنػع ،فهنػو كعلفػمكب المػم الػا م ػةح لػعلطرـ ينػاـ ليػع
فمما ن فيع فم قلكبل فممعاا نةزف إاا فقمنع فم مقةكع مع ،أك مكالؼ مقةكع كنع ننمظة نمعةو ،فمةلمع الػا أكال ػو
اهلل لرنع مو انو ةل لر ف ةةممو أف ف و قةكع لنع ،ك ةمؿ افمم اةةه ممةلب صرلب مياا ناصنعل

س ،و ِىلق ع ِظيمل ٌة ِع ْن ِلدئٗ :م ِدي َنل ٌة ص ِلغ ِ
اآليات (ِٖٔ ٖٔ" -:)ٔ٘-
لت َّ
ييلا
ضلا تَ ْح َ
ىذ ِه ا ْل ِح ْك َم ُة َأر َْيتُ َيلا أ َْي ً
يرةٌ ي َ
َ َ
َ
الش ْلم ِ َ َ َ َ
ون ،يَجاء عمَ ْييا ممِ ٌا ع ِظيم وحاصرَىا وب َنى عمَ ْييا أ َْبراجا ع ِظيم ًةٔ٘ .وو ِج َد ِيييا رجل ٌل ِمس ِلك ٌ ِ
ِ
ليم،
َ َُ
ْ
َُ
أَُن ٌ
اس َقميمُ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ
ين َحك ٌ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين! "
َح ٌد َذ َك َر ذلِ َا َّ
س ِك َ
يَ َنجَّى ُى َو ا ْل َمدي َن َة ِبح ْك َمتوَ .و َما أ َ
الر ُج َل ا ْلم ْ

ىنع مماح فم معف الةكمب المم م ا صعةليع كم ا مف ةكلو ةمى كاف لـ ناة لو النعس ةكممو المم أنناميـ كلـ
قػكةكه لم يػػعل ك فػػمى ىػػاه الةكمػػب عظيمللة عنللدي كىنػػع اػةب مػػثان لما نػػب مػػعل لم يػػع ممػػؾ لظػ ـ كةعصػػةىع

كأنناىع ةك ـ مفك ف ةاث ىاا فػم ِصػـَِ)ِِ-ُٓ:ل فعلةكمػب لعلنفػلب لإلنفػعف كػعلنكة كفػط الظممػبل كىػاه

النصب إثلعت أف الرعلـ لعطؿ [ُ] فنكة الم ش المةعصػة لػـ من رػو لػؿ يى ًػزـ [ِ] الةمػؿ الةكػ ـ فػلب اكنمصػعة لػـ
اكةه أةا كلـ قكةه أةال كما ىاا ففاةنع اا الزمف ىك الةكمب الةن ن بل

48

سفر الجامعة ( اإلصحاح التاسع)

تأمل :الما نب الصغ ةة ىم أقلو لهنفعف مةعصةه المقعكؿ كالا نعت لؿ المكت فم ىاا الرعلـ أك لعفةة مصػ ليع
المقعكؿ)ل فهاا ممفؾ ىاا اإلنفعف لعلمف

نم ول فعف ننمنم المف

أالنكـ الةكمب فياا ن ة مػف النػكة "لػ س لنػع

اىب كك فاب كلكػف الػام لػم فه ػعه ألط ػؾ" أعِ )ٔ:فعلةمػؿ المفػك ف الةكػ ـ الػام نمػم الما نػب لةكممػو ىػك
المف

الام أنمى اامو كةمؿ طل رمنع ،كال واـ لنع صم لو ةمى رمف أف ار و أالكل مف النكة ،كفنةه أغنم مف كؿ

غنػػمل كمػػا ىػػاا لػ س مػػف ػػاكة ىػػاا الةمػػؿ ،إا منمػػى الكػػؿ لنػػو لنػػا الصػػم بلل صػػعة فػػم لػػعة الصػػم ب نػػعةج

المةمب ،معل إلى نعصمو كنعصمو لـ منلمول إاف لننمف مف ةنع الةكمب الةن ن بل

ٔٙ
ِ
ت« :ا ْل ِح ْكم ُة َخ ْير ِم َن ا ْلقَُّوِة» .أ َّ ِ
س ِك ِ
س َمعُ.
اآليات ( " -:)ٔٚ-ٔٙيَ ُق ْم ُ
ين يَ ُم ْحتَقََرةٌَ ،و َكبلَ ُم ُو الَ ُي ْ
َما ح ْك َم ُة ا ْلم ْ
ٌ
َ
ٔٚ
ِ
ِ
ِ
سمّْ ِط َب ْي َن ا ْل ُج َّي ِ
ال" .
ص َر ِ
َكمِ َم ُ
ات ا ْل ُح َك َماء تُ ْ
اخ ا ْل ُمتَ َ
س َمعُ يق ا ْل ُي ُدو ِء ،أَ ْكثََر م ْن ُ

الحكمة خير من القلوة= الةكمػب ىػم كمػكا المفػ
فةكمب المف

فػم ة ػعمم كىػاا رط نػم الػكة أكلػة مػف الػكة إلمػ س كالنط ػبل

مغمليمعل كلكف الرعلـ ك يميع= محتقرة وكبلمو ال يسمع= فعلرعلـ ك يـ غ ة لغب النكةل كممات

الحكماء تسمع يق اليدوء= المف

كعف ك ص

كك فما أةا صكمو إشِْ)ِ:ل أكثر من صلراخ المتسلمط

بين الجيال= الممفمط ىنع ىك أكلةىـ أك الممكمـ فم ممعلميـ ،فعلميعؿ ظنػكف أنيػـ غملػكف لكثػةة كاميػـ كلمػك
أصػكاميـ ،أمػػع كممػػعت الةكمػػعل مفػػما فػػم ىػػاكلل كألمػػعؿ إلمػ س كناالعمػػو ىػػم أقػػلو لصػػةنعت ممفػػمط الػػكم لػ ف
الميعؿ ،كالمف

فما صكمو فم الياكل لر اان لف صنب الرعلـ ىك أمػم لػ ةطـ صػةنعت الرػاك الرن ػب ،كاىلػعن

إ عنع ةكةو لكم نغمب لعلةكمب اليعائبل

اطئ و ِ
ِ
آية (ٔٛ" -:)ٔٛاَْل ِح ْكم ُة َخ ْير ِم ْن أ ََدو ِ
اح ٌد يَ ُي ْف ِس ُد َخ ْي ًار َج ِزيبلً".
ات ا ْل َح ْر ِب .أ َّ
َما َخ ٌ َ
َ
ٌ
َ
الحكمة خير من أدوات الحرب= أم أكثة فرعل بل أما خاطئ واحد ييفسد خي ارً جزيبلً= إف منمى إنفعف لف

الةكمب كفمؾ فم القة فا كؿ مع لممول ك فا مع ةكلو لعنعف مثان شٕ)ُِ-ُ:ل كلمكمعن فعلياـ أفيؿ

مف اللنعل ،كافنعط النعس فم النط ئب أىكف مف منم صيـ منيع ،اف النعس ك رملةكف ةكمب الةكمعل لألفؼ
لؿ ف ةكف كةال الميعؿ الا ف ليـ الصكت الرعلم الام ؤثة ف يـ لعاكثةل فمنمةا لعلمف

كنلمرا لف الميعؿ

لئا فاكننع أما خاطئ واحد ييفسد خي ارً جزيبلً= ىاه ا ب كعنت منامب لفمفمب مف النكاطة المعل ب
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اإلصحاح العاشر

عودة لمجدول

ِ
ٔ ُّ
يب ا ْل َعطَّ ِ
ارَ .ج َيالَ ٌة َقمِيمَ ٌة أَثْ َق ُل ِم َن ا ْل ِح ْك َم ِة َو ِم َن ا ْل َك َار َم ِة" .
اب ا ْل َم ّْي ُ
ت ُي َنت ُ
ّْن َوُي َخ ّْم ُر ط َ
آية (ٔ) " -:اَلذ َب ُ
اللذباب الميلت ينللتن ويخملر طيلب العطللار= انميػى اإلصػةعح الفػعلؽ لنكلػو أف "نػػعطئ كاةػا فػا ن ػ انة مػػز ان"ل
كىاا مثعؿ لمى الػؾل كىػاا مةػا ة مػف الصػااالعت القػة ةةل فمػف ة ػع فػم المفػ

منػػو ةائةػػب المفػ

"أنػػمـ ةائةػػب المفػ

كمكػكف لػو ةكمػب ةكة ػب ،م ػكح

الزك ػػب" كلكػػف ىػػاه الةائةػػب الزك ػػب ماػ ا لفػػةلب لػػك مفػػمؿ لة ػػعة القػػنص

لرض الميعلب ةمى لك الم مب "إةاةكا الثرعلب الصغ ةة الم فاة الكةكـ" نػشِ)ُٓ:ل كالمثػعؿ ىنػع لػعف لطػعة ألػا

ط ل ػعن ثم ن ػعن لميػػا قػػعؽ ،ثػػـ فػػنط ف ػػو لرػػض الػػالعب الصػػغ ة ف نػػمف ك نممػػة ك فػػا كػػؿ المرػػب ككػػؿ الم ػكاا المػػم
افمناميع ،ىكاا كؿ ميعكف ما الميعلػب ميمػع لػات معفيػب فيػك ةطػـ مػع نعلػو اإلنفػعف الةكةػم مػف ةكمػب كك اةمػب

ةكة ػػب نػػاؿ ميػػعا قػػعؽل ينللتن= لفػػلب مةاث مػػو ويخمللر= فنم ػةة صػػغ ةة مػػف الميعلػػب مكنيػػع أف م فػػا لم ن ػعن
كعمان مف الةكمبل كمعىؿ كاةا العاة أف فا لمؿ ةكمعل كث ة فل كال ؿ لػف إلمػ س "لرمزلػكب" أم ممػؾ الػالعب
كمف مرلا لو ص ة العلب م مػبل جيالة قميمة أثقلل ملن الحكملة= فػم اإلنمم ز ػب ممػةمـ ىكػاا "ىكػاا م رػؿ ميعلػب

الم مب لمف اقمية لعلةكمب كالكةامب" كفم ال فكل ب "الم ؿ مف الةمعالب فا ن عئس الةكمب كالمما"ل
ٖ
ٕ
شلى ا ْلج ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
س ِ
اىل ُل ِيلق الطَّ ِريل ِ
ق
ضلا إِ َذا َم َ
لارِه .أ َْي ً
َ
لب ا ْل َحكليم َع ْلن َيمينلوَ ،وَق ْم ُ
اآليات (َٕ " -:)ٖ-ق ْم ُ
لب ا ْل َجاى ِلل َع ْلن َي َ
اح ٍد :إِ َّن ُو ج ِ
ي ْنقُص يَيم ُو ،ويقُو ُل لِ ُك ّْل و ِ
اى ٌل".
َ
َ ُ ُْ ََ
َ
قمب الحكيم عن يمينو= ال م ف ىك الصاح ،فعلةك ـ يمـ لكؿ الملو لعف فػمؾ لػعللة كالصػاح ف ػنرـ ل مػ ف اهللل

كال م ف نصا لو اكىممعـ لعلفمعك عت كال فػعة نصػا لػو اكةملػعؾ لعلزمن ػعتل يلنقص ييملو= المعىػؿ رػ ش فػم

ميمو طكاؿ ةةمب لمةه= يق الطريق .لالؾ ك مز اه اا عـ ةكمب لؿ نا مػا الػزمف ةمػى ال يػـ الطل رػم "مػف لػو
رطم ف زااا كمػف لػ س لػو فعلػام لنػاه ؤنػا منػو" مػتِٓ)ِٗ:ل كميمػو صػ ة ظػعى انة لكػؿ النػعس= يقلول لكلل

واحد أنو جاىل كةلمع منصا ا ب أف المعىؿ ميـ كؿ مف نعلمو لعنو معىؿ كىك كةاه الةك ـ الام رمـل
اآليات اآلتية يييا نصائح لمحاكم ونصائح لممحكوم

ِ
آية (ٗ)ٗ" -:إِ ْن ِ
يم ًة" .
سمّْ ِط ،يَبلَ تَتُْر ْا َم َكا َن َا ،أل َّ
س ّْك ُن َخ َ
صع َد ْت َعمَ ْي َا ُر ُ
وء ُي َ
َن ا ْل ُي ُد َ
وح ا ْل ُمتَ َ
َ
ط َايا َعظ َ
روح المتسمط= أم غاػب لم ػؾل يلبل تتلرا مكانلا= أم ك مف ً
ػمرؼ مػف معمكة مػؾ كممنمػى لػف اكةؾ كنػاممؾ

لقػرلؾل ككػػف ىعائػعن ألن اليللدوء يسللكن خطايللا كثيللرة= اافاػػؿ أف نيػػاأ أمػعـ الةؤفػػعل فمةلمػػع ىػاكلنع مفػػلب فػػم
ناميـ لمى نطع عىـ كغاليـ الام ف كمق كف أنو لا فلب ،ف ياأ الممؾ لياكئؾ كمككف لؾ فةصب أف فمرؾل

كىاه النص ةب مكميب لكؿ مةؤكس ما ةئ فو كلكؿ الف ما كالاهل فم ناا الصغ ة لمكل ةل
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٘
سَ ،كسي ٍو ِ ِ ِ
ت َّ
سمّْ ِط" :
وج ُد َ
شّّر َأر َْيتُ ُو تَ ْح َ
آية (٘)ُ " -:ي َ
صاد ٍر م ْن ق َب ِل ا ْل ُمتَ َ
الش ْم ِ َ ْ َ

سيو صادر من قبل المتسمط= ىنع نص ةب لمةعكـ ةمى االؽ فم كػؿ الػةاة ،فػعلنةاة النػعطئ الصػعاة لػف فػيك
الػػا كػػكف فػػلب اػػةة كؼ مػػف النػػعس كىاكيػػـ "مثػػؿ ال ػةاة أةقػػك ةكش الممػػؾ اػػا ال يػػكا افػػممعلب لم ػؤامةة
ىعمػػعف"ل كمػػف المػػؤلـ أف نمػػا ةئ ف ػعن فػػمنؼ لعنطعئػػو ك رملػػة أنيػػع فػػيك كك ػػاةم كػػـ الظمػػـ الػػام ف ػ نا لمػػى

االة عل لفلب الةاة نعطئل

ٙ
الس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اي ِل" .
ون ِيق َّ
س َ
اء َي ْجم ُ
يرٍةَ ،واألَ ْغن َي ُ
آية ( " -:)ٙا ْل َج َيالَ ُة ُجعمَ ْت يق َم َعال َق َكث َ

إنػػو امػػة ةى ػػب أف ةمػػؿ ااةا ػػعل أمػػعكف الصػػااةة كمػػع لظػػـ أةقػػك ةكش ىعمػػعف القػػة ة)ل كىػػاا مثػػؿ مػػف أمثمػػب

أنطػػعل الةػػعكـ المػػم الػػا مكػػكف فػػيكان أك مكػػكف ممعممػػب اةػػا لل ػاه الميػػال ،أف رمػػى مةكػػز أةػػا الميػػال لػػاكف
افػػمةنعؽل كلكػػف اف للػػاه ىػػاا كػػعف مممنػػول كلكػػف ىػػاا النطػػع ف فػػلب لا ػػع كث ػةة لقػػرب الممػػؾل كالػػا فػػم اهلل

لياا لمعا ب القربل

ٚ
ض َكا ْلع ِب ِ
يدا عمَى ا ْل َخ ْي ِل ،ور َؤساء م ِ
يد" .
آية ( " -:)ٚقَ ْد َأر َْي ُ
اش َ
ت َع ِب ً َ
ين َعمَى األ َْر ِ َ
َُ َ َ َ

قئ ةامل أف ىنعؾ ةكمعل ن كف نمؼ الص كؼ ك ةمؿ ااةا عل المةاكز الن عا بل

تأمل :كث انة مع فكا الظمـ كال كاى ة عة اللقة للة الرصكة كلكف لنثؽ أف اامكة ىم فم ا اهلل اػعلط الكػؿ
الةىع كميع لمن ةل فهلم س ر ث فػم ااةض ففػعاان كلكػف اهلل اائمػعن الػعاة أف نػةج مػف المػعفم ةػاكةل كلكػف فػم

الة عة اانػةل فػكؽ القػمس لػف كمػا فػكل النػكة كالرػاؿ كالةػب كالممػال كالمػ س ك كػؼ لػف ميعممػب أككا اهلل
كلكػػؿ الكفػػعئؿ ل نػػاىـ ىػػاا الممػػا الم ورػػا ليػػـ ،فػػهاا ثػػعة لم ػػؾ ةكح الممفػػمط الػػام ىػػك إلمػ س الػػا كػػكف ىػػاا لػػعف
فنط اإلنفعف فم نط ب أك ث ة الان ع ااه ف قرة لظمـ) فمعاا ن رؿ؟ ال تترا مكانا ْ)= ك م عس مػف ةةمػب

اهلل النػعاةة أف مر ػاؾ لعلمكلػب إلػى مكعنػػؾ اف الػام ػعس فػ غعاة مكعنػو منةةفػعن لنطع ػع أكثػة ،منػافرعن فػم طة ػػؽ
القة ف ممب فنط اهلل لم ول كمف ياأ أمعـ اهلل ف ةةـ ن فو مف الفنكط فم نطع ع كث ةةل

ٛ
لو حيَّل ٌةٜ .م ْلن ي ْقمَ ِ
ِ
لع ِب َيلا.
ض ِج َلد ًا
يياَ ،و َم ْن َي ْنقُ ْ
وج ْ
َ َ ْ
لارةً ُي َ
ار تَ ْم َد ْغ ُ َ
اآليات (َ " -:)ٔٔ-ٛم ْن َي ْحفُ ْر ُى َّوةً َيقَعُ ي َ
لع ح َج َ
ٓٔ
َملا ا ْل ِح ْكمل ُة يَ َن ِ
اي َعل ٌة
س ّْلن ْن ُى َلو َحلدَّهَُ ،ي ْم َي ِلزِد ا ْلقُ َّلوةَ .أ َّ
َم ْن ُي َ
لو .إِ ْن َك َّلل ا ْل َح ِد ُ
ون ِيق َخطَ ٍر ِم ْن ُ
شقّْ ُ
ق َحطَ ًبا َي ُك ُ
يلد َولَ ْلم ُي َ
َ
لِ ِ
احٔٔ .إِ ْن لَ َد َغ ِت ا ْل َح َّي ُة ِببلَ ُرق َْي ٍة ،يَبلَ َم ْنفَ َع َة لِ َّمر ِاقق" .
ئل ْن َج ِ

نما ىنع نصعئ لكا الةعكـ كالمةككـ ،كفم معف ىنع ةاة المةككـ مف أف ثكة اا الةػعكـ الظػعلـ مةػعككن المػب

الػةهيل كفػػم معف نصػ لعفػػمنااـ
نظػػعـ الةكػػـ لثػػكةة كلنػػؼ كمػػال ة المػؤامةات فكػػؿ مػػال ة قػػة ة فػ ننمب لمػػى مػػف ٌ
المفعف الةمك كالةكمػب ،فػا ك ػم لممصػم أف كػكف غ ػك انة ،لػؿ لم ػو أف كػكف ةك مػعنل كفػم ن ػس الكالػت فػعلكاـ
رملػػة مةػػا ة لمةػػعكـ مػػف أف فػػممة فػػم ظممػػو ،فيػػك إف ظمػػـ قػػرلو ف فػػنط ىػػك لقػةه ،فرػػاؿ اهلل اةػػؽ المم ػػا
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ةكعـ كةل بل من يحفر ىوة يقع يييا= ىاا مع ةاث ما ىعمعف ،فنا صمب لمى الصػم ب الػام ألػاه لمةانػعمل

كالصػػم ب الػػام ألػػاه إلمػ س لممفػ  ،ةطمػػو ىػػك ن فػػو كلػػاا فػػمطعنو لمػػى المػػؤمن فل ومللن يللنقض جللدا ارً تمدغللو

حية= مف ننض ماا انة مماغو ة ب مرققب ف و كمنم ب ف ول كىاه مكمو لمف ةعكؿ أف ياـ أةكعف فامب الممؾ

الػػام أالعمػػو اهلل ك اػػرو مةػػت ةمع مػػول كمكمػػو لكػػؿ مػػف ةػػعكؿ أف يػػامة ة ػػعة كفػػامب أالةلعئػػو ،كلكػػؿ مػػف يػػمـ
لعلياـ لكض اللنعل ،فيؤكل مماغيـ ة ب الةفا كاللغاب ك مكت ك يمؾ ألا عنل ملن يقملع حجلارة ُيوجلع بيلا= مػف
نما ةمعةة ل ت الة لو منا لم و كمص لول كىاه مكميب لمف ةعكؿ أف ياـ نظعـ الةكـل كلكػؿ مػف ةػعكؿ مغ ػة

نظعـ مع لعلرنؼ فف فنط لمى ةأفو ك ككف أكؿ مف مكمال من يشقق حطباً يكون يق خطر منو= قؽ الةطب

الػػا ق ػ ة لمةعكلػػب إغم ػػعؿ الةػػعكـ ف ػكال لمم ػعن أك أال ػعن) أك مق ػ ة لمةعكلػػب إ ػػاال أم إنفػػعف ،فمثػػؿ ىػػاا فػػمؤا و
القظع ع ،أك يؤا و فاح ا لب المم فمناميع إا ن متل كىكاا كؿ كاـ لن ؼ اا أةا ف ؤام المػمكمـل إن َك َّلل
الحديد ولم يسنن ىو َح ّده يميزد القوة= الةكمب مرممنع أف نفنف ا لب المم نفمرمميع ةمى ك ناطة لز ػعاة النػكة
لنا قؽ الةطػبل فز ػعاة النػكة مرةاػنع اف مننمػا ا لػبل الةا ػاة مػف ال ػعس كنصػعب لػعالل كىػاا قػ ة لميػا ب
لفعننع ،فعلمفعف الةمك ما الةعكـ أفاؿ مف ألمعؿ الثكةة كالرنؼ اػاه ،لػؿ ىػاا نطلػؽ مػا أم إنفػعف ،ككمػع أف

فف الةا ا ف كفة لمى الةطعب مرلو ،ىكاا ةكمب اإلنفعف كلفعنو المياب مفيؿ لممول فمنفػمرمؿ ةكح الكاالػب

كالةب فم مةعككمنع ام إصاحل ثـ ةاةنع مف أف المفعف النل ث كماغعت الة ب النعممب ،مطعللػعن إ عنػع أف مكػكف

لقػ عىنع مفػػةب النرمػػب ةمػػى ك ننطػػؽ لميعلػػبل إن لللدغت الحيللة بللبل رقيللة يللبل منفعللة لمراقللق= إف الثػػعئة كعلة ػػب
ماغ ،فمنةًال ًو لكممعت الكاالب كالةب الةك ـ اللؿ أف ماغنع ،كمع فرؿ رنكب فم منعلممو ما ل فك مػؾِّ-ُّ:
ُِ) ككمع فرمت أل مع ؿ ما ااكا ُصـِٓ)ّٓ-ُٖ:ل كفكةة ىةٍال ٍم الة عت فمرمميع فكعف النةل ،ةػ ف مػاكف
أف ة ب منملئب فم مةة ،ف فمالكف ممنصص غنم ك اةب لمى المزمعة كالطلمب فمنةج الة ب لمػى أصػكات
ت الرن ػؼ لكممػعت ةكمػب لالػب مةطػـ أن ػعب قػةه
الغنعل ف مفكيع ك نما أفنعنيع لكم ك ماة أةا ،كىكاا لك ىةالى ٍ ى
اللممع نممؾل أمع إف مةكمو ماغؾ فا ن ا الةالم لرػا أف فػةل الفػـ فػم مفػمؾ ،كالةكمػب مرممنػع أف نةالػم الة ػب
لكاعن لف أف نيعمميع فمماغنع ،فعلةال ب ىم المم مفكف غاب الثعئة كمصةؼ قةهل

ٕٔ
اى ِل تَ ْبتَمِع ِان ِؤِٖ .ا ْب ِت َداء َكبلَِم يَ ِم ِو جيالَ ٌة ،و ِ
شفَتَا ا ْلج ِ
آخ ُر يَ ِم ِو
ات يَِم ا ْل َح ِك ِيم ِن ْع َم ٌةَ ،و َ
اآليات (َٕٔ " -:)ٔ٘-كمِ َم ُ
َ
ََ
َ
ُ
َ
٘ٔ
ٗٔ
ِ
ِ
ّْ
لب ا ْل ُج َيلبلَ ِء
ان َما َي ُك ُ
سٌ
ُج ُن ٌ
ير َب ْع َدهُ َم ْن ُي ْخ ِب ُرهُ؟ تَ َع ُ
يءَ .وا ْل َجاى ُل ُي َكث ُر ا ْل َكبلَ َم .الَ َي ْعمَ ُم إِ ْن َ
ون َرِد ٌ
ونَ .و َما َذا َيص ُ
ب إِلَى ا ْل َم ِدي َن ِة "
ُي ْع ِيي ِي ْم ،أل ََّن ُو الَ َي ْعمَ ُم َك ْي َ َيذ َ
ْى ُ

لكػػس الةك ػ ـ الػػام ػػمكمـ لكاالػػب ،نمػػا المعىػػؿ الػػام ػػمكمـ كث ػ انة ،اكف إاةاؾ لركاالػػب اامػػكةل فكممػػعت الةك ػ ـ

مكقػػؼ لمػػع فػػم الملػػو مػػف نرمػػب كةكم ػبل ككممػػعت المعىػػؿ مكقػػؼ لمػػع فػػم الملػػو مػػف ففػػعال ككممػػعت النرمػػب مػػف

الةك ػ ـ مةاػػى النػػعس كمنػػنريـ كممػػاب مةلػػميـ ،أمػػع شللفتا الجاىللل تبتمعانللو= أم كممعمػػو الةا ئػػب ممملػػعف لم ػػو
الياؾ ،كف ككف كامو فللعن لمقعكؿ كث ةة ملممرػو ،لػؿ الػا مػؤام لياكػو ألػا عن ،كىنػع لمػى ااةض كامػو فػ ؤانا
لم و ك ا نول متُِ + ّٕ:مزُْٔ +ٖ:مؿِ)ِّ:ل والجاىل ابتداء يمو جيالة وآخر يمو جنون رديء= ىػك
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مناـ مف أمة لف ط إلم قة الظـ  ،لاأ لعلنطع ،كانو مميكة فيك نافا ك ي ج ن فو لكامو ،ف نػكؿ فػم ا نػة

كامعن صرلعن مميك انة نمةب مف المنػكف ك صػل غ ػة الػعا انة أف فػ طة لمػى كممعمػول وىلو يكثلر الكلبلم اكف إاةاؾ

لركاالب اامكة ،كىك مكمـ كث انة فم أمكة رمميػع كأمػكة ك رمميػع ،لػؿ ػمكمـ فػم أمػكة ك رمميػع أةفػف الرممػعل،
لؿ مكمـ لمع ف ككف فم المفمنلؿ كلف أمكة غعماب ك رةفيع أةا= ال يعمم إنسان ملا يكلون ،وملاذا سيصلير

بعده من يخبره= الةن نب أنو ك رمـ إنفعف ممعمعن كؿ مع ةاث ةكلو فم لصةه كىك ةم ،كك رمـ معاا ف ةاث
لرػػا أف مػػكتل كلػػك لػػةؼ إنفػػعف ميمػػو لعلةعاػػة كالمفػػمنلؿ لصػػمت ،لػػالؾ فعلةكمػػعل ك مكممػػكف كث ػ انةل تعللب

الجيبلء يعيييم= اف المعىؿ مكمـ كث انة فنط فم اإلل عل لفلب مرلو الن فم كقركةه لعل قؿ كالظمـ ،فيػك لنػى

كث انة كلكف لمى الةمعؿ مكمـ كث انة كلكف لمى أفس كاى ب فيك ك رمـ)ل كىك كمف مما معكن فم كػ س مثنػكبل
ىك فرى كث انة كلكف اغةاض ك طعئؿ مةميع ،كىك ك فمط ا أف كمؿ لمان كاةاان ،كمنكة الكمول ك نا طة نو

إلى الما نػب= ألنو ال يعمم كيل

يلذىب إللى المدينلة= ىػك ك فػمط ا أف نمػز لمػان ةمػى لػك كػعف الػاىعب إلػى

ما نػػب لػػاك أف النػػكؿ ك رمػػـ ك ػػؼ ػػاىب إلػػى الما نػػب كعنػػت مػػثان قػػعئرعن) كةكة ػعن فعلنػػعطئ المعىػػؿ رمػػز لػػف

مرةفب الطة ؽ لمما نب الفمعك ب ك لنى نعةمعن لف ما نب اهللل

ٔٚ
ٔٙ
ض إِ َذا َك َ ِ ِ
وبى لَ ِا
الص َب ِ
ون ِيق َّ
سُ
اآليات (َ " -:)ٔٚ-ٔٙوْي ٌل لَ ِا أَيَّتُ َيا األ َْر ُ
اؤ ِا َيأْ ُكمُ َ
اح .طُ َ
ان َمم ُكا َولَ ًداَ ،وُر َؤ َ
ون ِيق ا ْلوق ِ
مس ْك ِر".
ْت لِ ْمقُ َّوِة الَ لِ َّ
ان َممِ ُك ِا ْاب َن ُ
سُ
أَيَّتُ َيا األ َْر ُ
اؤ ِا َيأْ ُكمُ َ
ض إِ َذا َك َ
َ
اءَ ،وُر َؤ َ
ش َريَ َ

ىاه مكميب لمممكؾ كالةؤفعلل ممكا ولداً= أم غ ة نعاج فػم مصػةفعمو كعةػعز كمنفػى ،ىػك الػا كػكف كل ػ انة فػنعن
كلكنو كلا فم مصةفعمو كةةلرعـل يأكمون يق الصلباح= كعنػت الرػعاة الػا معن أف لػاأكا ػكميـ لعلرمػؿ ك ػعكمكف لنػا
الظية ،فعلصلعح كالت الرمػؿ ،كلمةكػعـ ىػك كالػت الممػكس لمناػعل ،أمػع مػف لػاأ كمػو لعاكػؿ معةكػعن لممػو فيػؤكل
رلػاكف لطػكنيـ غ ػة ملػػعل ف لقػرليـل ابلن شللرياء= ل اػعئمو كلػ س لنفػػلول يلأكمون يللق الوقلت= أم لرػا إنميػػعل

ألمعليـل

معمػؿ :ااةض مقػ ة لمفػانعل كالمفػػا الػػام إلنفػعف غ ػػة نعاػج رلػػا لطنػػو كقػيكامو فػػنط مةػت المرنػػب "ممركنػػب

ااةض لفػػللؾ" فمػػف طمػػب ة ػػعة الميػػك كالمفػ ب نلػػت مفػػاه قػػكؾ النط ػػب كالػػانس ،أمػػع مػػف يػػمـ لعلرمػػؿ المػػعا
ك اكة أنو الف اهلل= ابن شرياء ،ك معىا مةكؿ مفاه إلى منب اهلل الةعممب ثمعة الةكح الناسل

ٔٛ
لتٜٔ .لِ ْمض ِ
َّلح ِا َي ْعممُ َ ِ
س ِل ا ْل َك ِث ِ
يمل ًة،
ير َي ْي ِبطُ َّ
الس ْق ُ َ ،وِبتَ َلدلّْق ا ْل َي َلد ْي ِن َي ِكل ُ ا ْل َب ْي ُ
اآليات (ِ " -:)ٜٔ-ٔٛبا ْل َك َ
لون َول َ
َ
ص ُل ا ْل ُك َّل" .
َما ا ْل ِف َّ
ض ُة يَتُ َح ّْ
ش .أ َّ
َوا ْل َخ ْم ُر تُفَّْر ُح ا ْل َع ْي َ

ىنع مةا ة لمممؾ مف الكفؿ ،كاكىممعـ لعلككئـ كااكػؿ كالقػةب كاىمػعؿ ةل مػو ،فليػاا فػمياـ مممكمػول فكمػع نيػعة
الل ت إاا أىممت ص عنمو ،ىكاا منيعة المممكب لفػلب لػاـ لنع ػب ةؤفػعئيعل كىكػاا كػؿ نػعاـ ميمػؿ منيػعة ةل مػول
كالةكعـ الظعلم ف ل س فنط يممكف ةل ميـ لؿ ىـ ظممكنيـ لكثةة الاةائب ك نلمكف الةقعكم مف كؿ أةػا ل ن مػكا

الػككئـ ك قػةلكف النمػػة ،لمضللحا يعممللون وليمللة= أم رممػكا ككئػػـ ل اػةككا ك ميػكا ك قػةلكف ك ػعكمكفل والخملر
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تفللرح العلليش= ىػػاا الةػػعكـ فػػممة مفػػمغةالعن فػػم لاامػػو ممصػػك انة أنػػو ليػػاا ػػةح كلكنػػو فمػػعة لفػػلب إىمعلػػو ف ػ ما
مممكمو كالا إنيعةت ،كك فمط ا لرا أف ما فاب رؿ ليع مفةامو فنا ىػلط سق

مممكتو وانيلار البيلت= انػو

أىمؿ ةلع مول ل نمع لك كػعف الػا الػعـ لرممػو لما ػب لكمػا ال اػب المػم رػ ش ليػع ك ػةح كم ػةح مممكمػو= أملا الفضلة

يتحصل الكل ىاا مكمو لكؿ إنفعف ل يمـ لل مو كأفةمو ك رمؿ ك ما ف ةح المم ال كةكة عن فكؿ مف معىا ف ةح

أمع الكفكؿ فف نيعة لنعؤه الةكةمل

السم ِ
ِ ِ
آية (ٕٓ)ٕٓ" -:الَ تَس َّ ِ
تَ ،وُذو
ض َج ِع َا ،أل َّ
س َّ
اء َي ْنقُ ُل َّ
الص ْو َ
ب ا ْل َغ ِن َّق ِيق َم ْ
ب ا ْل َمم َا َوالَ يق ي ْك ِر َاَ ،والَ تَ ُ
ُ
َن طَ ْي َر َّ َ
اح ُي ْخ ِب ُر ِباأل َْم ِر".
ا ْل َج َن ِ
وال يق يكرا= كؿ نط ب ملاأ فم ال كة ،لاا مزـ مطعةاميع مف اللاا بل كك م ؽ لنع كقرب اهلل أف نفب أةاان
ةمى لك فم أفكعةنع ،نعصب أصةعب الفمطبل كلناةؾ أف مع ن رمو ن ب ف ما لان ب ،كةلمع لنى بطير

السماء= المكاف س الكاق فل لكف إف كنع أمنعل فم ألمعالنع فمف ننعؼ أةال كلنرمـ أف مع ن كة ف و فمفعننع

ف نلئ لو كف ننؿ ىاا لمممؾل كك االم لممامة لمى الممؾ كك فلو فكؿ مع ننكؿ ف صؿ إل و ،كلنمةؾ هلل إصاح
اامكة إف أةاال كااا فيمنع اف الممؾ ممؾ لمكافنب اهلل ةك ُّ ) فيؿ نفب الممؾل
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اإلصحاح الحادي عشر

عودة لمجدول

ِٔ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
يرٍة" .
آية (ٔ) " -:ا ْرِم ُخ ْب َز َا َعمَى َو ْجو ا ْلم َياه يَإن َا تَج ُدهُ َب ْع َد أَيَّام َكث َ
ارم خبللزا عمللى وجللو الميللاه يانلا تجللده بعللد أيللام كثيللرة= ىػػاه مثػػؿ غػػؿٔ)ٗ:ل ىػػاه مقػ ة لمفػػنعل فػػم الرطػػعلل
فعلرطػػعل ىػػك كمػػف رطػػم اهلل ،كاهلل ك نفػػى كػػعس مػػعل لػػعةا ،ككػػؿ لمػػؿ ن ػػة نرممػػو ىػػك مة ػػكظ فػػم ػ وػا أم نػػبل
الرطػػعل ىػػك أقػػلو لفػ ف نمألىػػع ن ػةات كنةفػػميع ل نػػة ف لمرػػكا إل نػػع مةممػػب لعللةكػػعت اإللي ػػبل كالنلػػز قػ ة إلػػى
الصاالب أك أم نامب مناـ هلل أك لملقة أك أم ةب لممم ،النلز ىك مف رطم مف ألكازه ل نػة ف ألػكازه ىػم

معلو كصةمو ككالمولل) فكؿ مع ننامو هلل نقمةم لو أصاالعل فم ااممعا اإللي ب كنككف ككك ؿ الظمـل
ص ِ
آية (ٕ)ٕ" -:أ ْ ِ ِ
ون َعمَى األ َْر ِ
ض".
ت تَ ْعمَ ُم أ َّ
َي َ
سَ
ش ّر َي ُك ُ
س ْب َع ٍةَ ،ولِثَ َم ِان َي ٍة أ َْي ً
َعط َن ً
ضا ،أل ََّن َا لَ ْ
يبا ل َ
أعط نصيباً لسبعة ولثمانية أيضاً= ىػم طة نػب للة ػب فػم المرل ػة ،لمرنػى إل ً
ػط كػؿ مػف فػعلؾ  ،ةمػى لػك كػعف

مف فعلؾ فلرب ،لؿ إاا أمى الثعمف فهلطو أ اػعنل ألنا ال تعمم أي شر يكون عملى األرض= لفػت مرمػـ أم قػة
نمظةؾ الا ةةمؾ مف كؿ مع مممكو فا مما فةصب لرمؿ الن ة ،لؿ إنو فػم أ ػعـ القػة فػ ةما لم ػؾ الن ػة الػام

زةلمػػو ف ػػعلنعنل فػ ػ ككف ل ػػؾل كال ػػت الق ػػة ةم ػػعل فػػم مػ ػةاةـ اهلل كاإلنف ػػعف ل ػػبٔ)َُ:ل كال ػػا قػ ػ ة ةال ػػـ ٕ لمة ػػعة

الةعاةة كةالـ ٖ لمة عة االا بل ك كػكف المرنػى فمنمعىػا كنرطػم ف مػع نػص لممنػع ال ػكمم كف مػع نػص للعامنػع
أم ميعا ةكةمل كمف رؿ ىاا لف ص لو قةل

آية (ٖ)ٖ" -:إِ َذا امتَؤل ِ
الشم ِ
ِ
ط ًار تُ ِريقُ ُو َعمَى األ َْر ِ
ضَ .وِا َذا َوقَ َع ِت َّ
ال،
َت ُّ
ب َم َ
الس ُح ُ
ْ
الش َج َرةُ َن ْح َو ا ْل َج ُنوب أ َْو َن ْح َو َّ َ
يَ ِفق ا ْلمو ِ
ث تَقَعُ َّ
ون".
ض ِع َح ْي ُ
الش َج َرةُ ُى َن َ
اا تَ ُك ُ
َْ
كالػػكع القػػمةة كػػكف لنعة ػػب م ػػؿ القػػمةة ،ككالػػكع القػػمةة رنػػم مػػكت اإلنفػػعف ،فػػهف كػػعف فػػعلب مكمػػو مػػعئان نةػػك

الناافب ف ككف نص لو مػا اهلل ،كلػك كػعف مػعئان لمقػة ف فػممة من صػان لػف اهلل ،فلرػا المػكت ك مكلػب كك مطي ػة
كك قئ ف مغ ةل فعافاؿ أف مانع المكت ة ف عمم معئم ف ممعه اهللل كىنعؾ مف فيـ ا ب أف اإلنفػعف الةكةػم
ككف لةكب فػم كػؿ مكاػا كمػا ف ػو ،كىػؤكل ػةكا أف اإلنفػعف الةكةػم كعلقػمةة انػو مثمػة ،ك ػةكف أف المنػكب

ق ة لمف ىـ فم ة اةةة ةكة ب ،كالقمعؿ لمف ىـ فم لةكاة ةكة ب ،كىك مثمة ليؤكل كأكلئؾل
ٗ
ِ
ص ُد".
ب ُّ
ص ُد ّْ
الس ُح َ
يح الَ َي ْزَرعَُ ،و َم ْن ُي َراق ُ
الر َ
ب الَ َي ْح ُ
آية (ٗ)َ " -:م ْن َي ْر ُ

من يرصد الريح= الام نقى الة عح يبل يزرع ك نقى اامطعة يبل يحصد= يراقب السحب فعإلنفػعف الممنػكؼ
لنم فم مكارو لا لمؿل ىاه الكة لنرمؿ لا نكؼ كك مةاا مف أم لةاال ؿ أك صػركلعتل فينػعؾ مػف نقػى
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المفمنلؿ ف كنز معلول كىنعؾ مف مةاا فم إلطعل ال ن ة صاالب انو ك رمـ ك ؼ ن نيعل كىنػعؾ نػعاـ ػعس مػف

كلا ممرب ف كؼ لف ناممول

٘
ال
الر ِ
يحَ ،والَ َك ْي َ ا ْل ِع َ
يق ّْ
َع َم َ
ت تَ ْعمَ ُم َما ِى َق طَ ِر ُ
سَ
ام ِيق َب ْط ِن ا ْل ُح ْبمَىَ ،كذلِ َا الَ تَ ْعمَ ُم أ ْ
آية (٘)َ " -:ك َما أ ََّن َا لَ ْ
ظُ
ِ
ِ ِ
يع".
ص َنعُ ا ْل َجم َ
اهلل الَّذي َي ْ

ىاه الكة اف نمعةس لمؿ المةلػب لمػى الػاكاـ اكف منػكؼ ممكمػ ف لمػى اهلل ،فمػع نةػف إك أاكات فػمرمميع اهلل،
لكنػػو ىػػك الػػام رمػػؿ فػػم النمػػكبل كنةػػف لػػف نرمػػـ طػػةؽ اهلل ،لػػاا لم نػػع أف ك نفػػعؿ لمػػعاا نمػػؽ اهلل ال ن ػػة فن ػ انة،
كالغنم غن عن ،كك نفعؿ ك ؼ فمنميم ة عة إنفعف ،لؿ لممممئ أةقعئنع مةاةـ كةأفعت لممم ا ،كلنػزةع كممػب اهلل فػم
ن كس كؿ مف فما ،كلنرمؿ ألمعؿ ةةمب لكؿ إنفعف كاثن ف أف اهلل ف نم يع كلكننع ك نرمـ ك ؼ كمع أننع ك نرمـ

كي العظام مي ٍنمى ٍؽ كمنمك فػم بطن الحبمى وال نعمم ما ىلق طريلق اللريح .كاهلل لػف فػعلنع لمػعاا كػعف فػاف نعطئػعن
كلمعاا كعف فن انة لؿ ف فعلنع معاا الامنع لول
ٙ
ع َزرع َا ،وِيق ا ْلم ِ
َن
الص َب ِ
آية (ِ " -:)ٙيق َّ
ُّي َما َي ْن ُمو :ى َذا أ َْو َذ َ
اا ،أ َْو أ ْ
ساء الَ تَْر ِخ َي َد َا ،أل ََّن َا الَ تَ ْعمَ ُم أَي ُ
َ َ
اح ْازَر ْ ْ َ َ
ي ُك َ ِ
اء".
َ
س َو ً
ون كبلَ ُى َما َج ّْي َد ْي ِن َ
ىػػم الػػكة لرمػػؿ الن ػػة اائمػعن ،كػػؿ أ ػػعـ ة عمنػػعل يللق الصللباح= كالػػت ال ػػةح أك كالػػت القػػلعب ويللق المسللاء= كالػػت
كمؾ أك كالت ق نكنمؾل كف مفمراان اائمعن لرمؿ الةةمب ،إزةع اائمعن فػم كػةـ اهلل كاهلل ىػك الػام نمػمل ألنلا ال

تعملم أييملا ينملو ىلذا أو ذاا= ك نرمػـ أم لمػؿ ىػػك الرمػؿ الػام فػ لعةكو اهلل ك نم ػو ،لػالؾ لنرمػؿ اائمػعنل "كلػػخ
انمية لظلل فم كالت منعفب ككالت غ ة منعفب أكػةز لعلكممػب ِمػمْ)ِ:ل كلكػف لمػؿ المػكل خ ىػك لمةلػعة ،أمػع
لمؿ المم ا فيك المةلب الرمم ب كالصعاالب كالنامب لكؿ إنفعفل
ٛ
ان ِس ِن َ ِ
ُّ ٚ
اش ِ
َن تَ ْنظُ َار َّ
يرةً َي ْم َي ْف َر ْح
س .أل ََّن ُو إِ ْن َع َ
ور ُح ْمٌوَ ،و َخ ْيٌر لِ ْم َع ْي َن ْي ِن أ ْ
س ُ
اإل ْن َ
الش ْم َ
ين َكث َ
اآليات ( " -:)ٔٓ-ٚاَلن ُ
ِ ِٜ
ِ
ِ
ِيييا ُكمّْيا ،وْليتَ َذ َّكر أَيَّام الظُّ ْمم ِة أل ََّنيا تَ ُك ُ ِ
ُّيا َّ
س َّر َا
الش ُّ
يرةًُ .ك ُّل َما َيأْتق َباط ٌل .اي َْر ْح أَي َ
َ
اب يق َح َداثَت َاَ ،وْل َي ُ
ون َكث َ
َ
َ َ َ َ ْ َ
ِِ
َق ْمب َا ِيق أَي ِ
ق َق ْم ِب َا َوِبم ْأرَى َع ْي َن ْي َاَ ،و ْ َّ
ُم ِ
اسمُ ْا ِيق طُُر ِ
ور ُكمّْ َيا َيأ ِْتق ِب َا اهللُ إِلَى
َّام َ
ُ
ش َبا ِب َاَ ،و ْ
اعمَ ْم أَن ُو َعمَى ىذه األ ُ
َ
ٓٔ
الشباب ب ِ
الد َّْي ُنوَن ِة .يَا ْن ِز ِع ا ْل َغ َّم ِم ْن َق ْم ِب َاَ ،وأ َْب ِع ِد َّ
اطبلَ ِن".
الش َّر َع ْن لَ ْح ِم َا ،أل َّ
َن ا ْل َح َداثَ َة َو َّ َ َ َ

ىػػم نص ػ ةب مػػف فػػم معف لعكفػػمرااا لممػػكت كالا نكنػػب ،كاللػػال ليػػاا اكفػػمرااا فػػم الكالػػت المنعفػػب كىػػك كال ػػت

القلعبل كأف ننام قلعلنع فم ميػعا ةكةػم كافػمرااال ىػم ل فػت الػكة لرمػؿ قػعؽ ف ػو ةةمػعفل لػؿ الػكة لم ػةح

الةكةم الةن نم ،كالكة لممممػا لػعلنكة الةمػك ملكػ انة فن ػةح لنػكة اهلل ف نػع كػؿ فػن ف ة عمنػع ،رطػم إفػمنعةة لمر نػ ف

فنػةل لر كننػػع الةكة ػػب ليػػعل ممػا اهللل نػةاه ىػػك قػػمس اللػة= النللور حمل ٌلو وخيلٌلر لمعينللين أن تنظل ار الشللمس .كنػةاه
قػػة كعن لنػػع فػػم كػػؿ ألمػػعؿ كأمػػكة ة عمنػػع الزمن ػػبل نػػةل كػػؿ قػػئ منافػعن ف ػػو ألنللو إن عللاش اإلنسللان سللنين كثيللرة

مصكة القعب أنو فم قلعلو مب أف ةح لعلرعلـ كمع ةح المم ػا ،ك مصػكة أف الة ػعة مػا
يميفرح يييا كميا=
و

اهلل كئ لػػب ،ك نػػكؿ مػػعزاؿ الرمػػة أمػػعمم طػػك ان فألفػػةح ا ف لعلرػػعلـ كة نمػػع أق ػ خ أمػػكب كأةمػػا إلػػى اهللل كفػػم معف
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المنملػػة نػػكؿ أف ىػػاا ال كػػة النػػعطئ ،فعلة ػػعة مػػا اهلل م ةةػػب فةة ػعن ةن ن ػعن ك اةكػػو فػػكل مػػف إنمل ػةه ،ف ػػع أ يػػع

القػػعب إف كنػػت فػػمر ش طػػك ان فمم ػػةح فةةػعن ةن ن ػعن كػػؿ لمػػةؾل وليتللذكر أيللام الظممللة ألنيللا تكللون كثيللرة= أ ػػعـ
الظممب ىم اا عـ الفكاال المم كلا كفمعمم لمػى اإلنفػعف ،فعلة ػعة فػم ىػاا الرػعلـ غ ػة ماػمكنب ،فنػا مػعمم أ ػعـ

اػ نعت مظممػػب ،كىػػاه ىػػم طل رػػب ىػػاا الرػػعلـل لػػؿ ىػػك فػ نميم لمػػكت مظمػػـ كأوعمػػو كث ػةة ،لػػؿ المػػكت ىػػك أطػػكؿ

ظممبل إاا كارنع ىاا أمعـ أل ننع فمف المؤكا فػننعؼ كنمػكب كليػاا ن ػةح فةةػعن منافػعنل كمػف نفػى ىػاه الةن نػب
ف فمغةالو الرعلـ ك مكلة ك اىب فم فلعت لم ؽ كاطمئنعف غعش لعف أ عـ ة عمػو فػمككف طك مػب م ةةػب ،كم عمئػو

ااةااث المؤلمب أك المكت لغمبل كل ما يأتق باطلل .فػهاا كاػرنع ىػاا فػم المكلنػع أف نةمػا إلػى اهلل ،فة نمػع مػعمم
اا عـ المظممب لف نككف كةانع لػؿ فػ ككف اهلل مرنػع مصػاة لػزال فنثلػت فػم كفػط اػ نعمنع "كة ازنػى كنةػف اائمػعن

فةةكف" ِككِٔ + َُ:ككْ)ُُ-ٕ:ل كلكف إف أمت اا عـ المظممب ككنع لا قةكب ما المف

ففمككف صػرلب

ماانل ك ب ٗ) ىم فنة ب مف القعب الام ة ا أف ة ع ةفب الرعلـ ،ىم لمغب ميكـ كمع ميكـ إ م ع لمػى أنل ػعل
اللرؿ العئان "إالكا لصكت و
لعؿ انو إلول لرمو مفمغةؽلل " ُمؿُٖ )ُٓ:ِِ+ِٕ:كمرنى ا ب ػع مػف مة ػا أف
مفمؾ كةال قيكات كمماات الملػؾ ال عفػاة ففػ عمم لػؾ ىػاا إلػى الا نكنػب ،أمػع لػك فػمكت فػم نػكؼ اهلل ففػ عمم لػؾ

ىاا لألفةاح االا بل

ك ب َُ) يإنزع الغم من قمبا= ىاه الكة لنزع الغـ لهنمزاع ةكح القة لعلمكلبل ككؿ النطع ع مف النمب

الف ٍك ٍة كالزنى
متُٓ)ُٗ:ل وابعد الشر عن لحما= كلرض النطع ع مؤثة معث انة كااةعن فة رعن فم المفا مثؿ ي
كالغاب كالةفا لل كىاه إف نزليع اإلنفعف مف الملو ف ةح كممةفف صةب مفاهل ك مب لم نع أف مككف

ألاعئنع لةمنع) كت لة فن ةحل الحداثة والشباب باطبلن= أم أفةاح القلعب الكالم ب لا نكؼ اهلل نةىع م اةةة
أمع القلعب المناس فيك مم ؿ كطعىة كم ةح كنعفا للن عف الكن فب كلنعل ن فو أككنل
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اإلصحاح الثانق عشر

عودة لمجدول

ٔ
ون إِ ْذ تَقُو ُل« :لَ ْي ِ ِ
شبا ِب َا ،قَ ْب َل أ ْ ِ
ِ ِ
ِ
َّام َّ
ييا
قء ّْ
الس ُن َ
آية (ٔ) " -:يَا ْذ ُك ْر َخالقَ َا يق أَيَّام َ َ
س لق ي َ
َ
الشّْر أ َْو تَ ِج َ
َن تَأْت َق أَي ُ
ور»" .
ُ
س ُر ٌ

اذكلر خالقلا يلق أيلام شلبابا= مػعلت ا ػب فػم الرلة ػب

REMEMBER THY CREATORSل فكممػب نػعلؽ

كةات لعلممال كمع ال ؿ فم مؾُ )ِٔ:نرمؿ اإلنفعفل فعلنعلؽ ثعلكث فػم كاةػا ،ب كالػف كةكح الػاسل أذكلر= فعإلنفػعف
مفمرا أف اكة أم قئ كلكنػو نفػى اهللل كةلمػع نػاكة أم صػن ا ةفػف فرمػو مرنػع إنفػعف كلكننػع ننفػى أف اهلل نمننػع ،لػؿ

ىك نمؽ الرعلـ اممنع ،كلرا أف فػنطنع فػاانع ،كألطعنػع النػو كةكةػو النػاكس ،كى ػع لنػع ة ػعة ألا ػبل لػك مػاكةنع اهلل اائمػعن لػف

ننطئ ،كمع ةاث ما كفؼ انو ماكة أنو أمعـ اهللل يق أيام شبابا= اهلل فمةؽ اللعككةات ،ك فمةؽ أف نرط و أفاؿ

قػػئ كلػ س أف نرط ػػو ال اػػات ،كىػػؿ ننػػاـ االػػةج كاالمػػى ال ةػػب هلل ،كننػػاـ لمقػ طعف لعككةامنػػع أم قػػلعلنعل كنرطػػم هلل
قلعلنع لن ةح فةح ةن نم الرمة كمو ،فعل ةح الةن نم ىك ما اهللل أمع مف مةؾ مكاكع المكلب ةمى فف الق نكنب فيك لف
ماكؽ ةب اهلل ،لؿ نةف فم ق نكنمنع صرب أف نمةؾ لعاامنع القة ةة المم مركانع لم يعل كفم معف كمو ىاه النصػ ةب

لمقلعب اف الكميـ المفا ب كامكعن عميـ مرط يـ إطمئنعف أف الةعؿ فػ لنى كمػع ىػك لم ػو كمنػاليـ لػاات الرػعلـ كنطع ػعه،

كمعمم لم يـ أ ػعـ القػ نكنب كالرمػز ك مػا اإلنفػعف ن فػو ماػط انة لمػةؾ نطع ػع مةللػب إل ػو لل لل فمنمػةؾ نطع عنػع اللػؿ أف

ممةكنع نطع عنػعل كلم نػع أف نػاكة أف اهلل ىػك الػام نمننػع فيػك صػعةب اامػة ككصػع ع اهلل نػعلنم ممزمػب لػم فعنػع لفػت ةػ انة

ممعمعنل قبل أن تأتق أيام الشر= أ عـ المةض كالق نكنب كالمكتل المم نكؿ ف يع اإلنفعف ليس لق يييا سرور= فم أ عـ
الق نكنب ك ما اإلنفعف لاات فكال مفا ب أك لنم بل كىنعؾ ق نكنب ةكة ب ك ما ف يع اإلنفعف لاة ةكة ب ،كك نمػك

ف يع نمكان ةكة عنل كالا معمم أ عـ القة ملك انة مةض مكت) فا مككف ىنعؾ فةصب لممكلبل

ٕ
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لن َّ
اب ِيللق
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اح ُن أل ََّن َيللا َقمَّل ْ
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ٚ
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لان ،وتَرجللع الل ُّلروح إِلَللى ِ
ِ
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لال
َع َ
اطيل ِلل ،قَل َ
اهلل الَّل ِلذي أ ْ
َ
ط َ َ
ُ
ا ْل َب َكل َلرةُ ع ْنل َلد ا ْل ِب ْئل ِلر .يَ َي ْرجللعُ التُّل َلر ُ
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وص أيام الشيخوخة:

58

سفر الجامعة ( اإلصحاح الثاني عشر)

ىنػػع صػػؼ المعمرػػب إنةػػاؿ القػ نكنب كلعىعميػػع لعكصػػعؼ كػػعف ال يػػكا فػػمنامكنيع أ ػػعـ فػػم معف كلػػـ مرػػا مفػػمناـ ا فل

كنػػةل ف يػػع ك ػػؼ نػػا الق ػ خ ة ك مػػو ،فةمػػى إف مػػعب لػػف مػػا فةصػػب لمميػػعا كالمرػػب كك لممممػػا لراكلػػب الة ػػعة الةكة ػػب
الملكةةل

قبل ما تظمم الشمس والنور والقمر والنجوم= إا ق خ اإلنفعف نا لصةه كك ركا ممما لةؤ ػب قػئل كالقػمس كالنػكةلل

كنع ب لف الفةكة كالة عة فم ةل ا الة عة ة ث ك يفةب مةمز ةؤ ميع فعإلنفعف فم ق نكنمو قرة أنو فنا ليمب الة عة
كممعليعل
وروحياً -:فعلق نكنب الةكة ب مةةـ اإلنفعف مف ةؤ ب النكة اإلليم شمس البر كقةكب الكن فب القملر كقػةكب النا فػ ف

النجومل وترجع السحب بعد المطر= ىاه إقػعةة لقػمعل الة ػعة ،فعلفػةب مػعمم كةال المطػة إقػعةة لمػكالم ا كـ لمػى القػ خ
الرمكزل

وروحياً= فعلق نكنب الةكة ب مق ة لمفنكط الممكةةل

يتزعزع حفظة البيلت وتتملوى رجلال القلوة= مفػا اإلنفػعف ممثػؿ ىنػع لل ػت وحفظلة البيلت ىمػع ال ػااف ك ِر َجلا ُل ا ْلقُ َّلوِة ىمػع
ال ػػةماف م ػػزُْٕ)َُ:ل كى ػػاا قػ ػ ة لا ػػرؼ الي ك ػػؿ الرظم ػػم كاني ػػعة المي ػػعز الرص ػػلمل فعل ػػااف ما ػػرؼ كال ػػةماف
مةمرقمعفل

وروحيلاً= فعلقػ نكنب الةكة ػب مصػ ب صػعةليع لةعلػب إةفػعس لعل ػعس كالاػرؼ أمػع النػكم ةكة ػعن ف ػم ةمػعل نػكؿ الػػةب
الكمم فػا أمزلػزعل فػعلةب ا اةلػعه ألا ػبل كالػةب مػاا مثػؿ النفػة قػلعلول وتبطلل الطلواحن ألنيلا قملت= ممفػعالط اافػنعف=

الطواحن ،ف رمز القنص لف الممما لكث ة مف ااطرمبل

وروحيلاً= فعلقػ نكنب الةكة ػػب ممنػػا صػػعةليع مػػف أف نػػكؿ كمػػات كامػػؾ ةمػػك فعكممػػو ،كك يػػـ مرنػػم اكالػكا كانظػػةكا مػػع
اط ػػب الػػةب  ،فيػػك لػػا أفػػنعف ةكة ػػب ممممػػا لعلطرػػعـ الةكةػػم كمنمػػعت لم ػػول تظمللم النلواظر مللن الشللبابيا= النػكاظة ىمػػع

الر نعف الممعف مار عفل كنةل مكفػى النػا س كىػك صػعةب َُِفػنب لػـ م عةالػو ناػعةة ل ن ػول ويلق الشليخوخة الروحيلة
م نػػا الػػن س ةكافػػيع الاانم ػػب الةكة ػػب فػػا مفػػمط ا أف مرػػع ف اهلل ،كك ااانػػعف فػػممرعف صػػكمو كك فػػمط ا اإلنفػػعف أف
ماكؽ ةاكة الةب كك أف مامس ما مةلمو كالاةمول

وتغمق األبواب يلق السلوق= االػكاب ةلمػع ىػم لن ػب الةػكاس كةلمػع ىمػع القػ م ف الممػ ف ليمػع نكمػـ النػعس كنمرعمػؿ مريػـل
فػػعلرمكز أصػػل غ ػػة الػػعاة لمػػى الكػػاـ كالة ػكاة ككػػعف الفػػكؽ الػػا أغمػػؽ أمعمػػو ،فمػػـ رػػا الػػعا انة لمػػى الل ػػا أك الق ػةال ،أك

الةكاة ما النعسل

وروحياً .ف م الق نكنب الةكة ب نغمؽ المب اإلنفعف مف نةك اهلل كمف نةك النعس ،ك نغمؽ لمى ن فو ،صػ ة كمػف افػف
كزنمو فم المةاب كلـ اىب لمفكؽ ل معمة ليعل

حين ينخفض صوت المطحنة .ويقلوم لصلوت العصلفور .وتحلط كلل بنلات الغنلاء= لنػا اىػب فػما اإلنفػعف الرمػكز فمػـ
رػػا فػػما صػػكت المطةنػػب ،كىػػاه لنػػا طةػػف الةلػػكب كػػكف صػػكميع لعل ػعن مػػاانل فك ػػؼ نػػكـ لصػػكت الرص ػ كة كىػػك ك

فما صكت المطةنب؟! ىاه مق ة لممرب الرصلم فيك اطةب ك نمؽ مف أالؿ صكت فمرو ،أك نلة فػمرول لػؿ ىػك

صعة لفلب فنااف فمرو ك مماا لصكت لنعت الغنعل أم المغن عت ِصـُٗ)ّٓ:ل
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وروحياً .فعلق نكنب الةكة ب مفلب اإلاطةاب الرصلم كالنمؽ كلاـ المماا لػؿ م نػا اإلنفػعف فػامو الػاانممل ك نػا ةكح
المفل = تحط كل بنات الغناء.

يخايون من العلالق= نػعفكف مػف الػاكاة كامكعن ػعميـ المفػا ب ك مفػعلاىـ لمػى الصػركال وروحيلاً .فعلقػ نكنب الةكة ػب
ممرؿ صعةليع غ ة العاة لمى النمك الةكةم ك فمصرلول

يق الطريق أىوال= فمصرب الق خ الف ة ك مكىـ كمكا أىكاؿ فم الطة ؽل

وروحياً= فمف ىك فم قػ نكنب ةكة ػب فمصػرب الميػعا الةكةػم فػا مممػا لنلػةات ةكة ػب ما ػاةل الملوز يزىلر= إقػعةة
إلنمقػػعة القػػرة اال ػ ض فمص ػ ة ال ػةأس كقػػمةة المػػكز المزى ػةةل كىػػك افػػمناـ فػػم مقػػل يو قػػمةة المػػكز لعلػػاات انيػػع مػػف

ااقمعة الملكةة فم إزىعةىع كالق ب كالق نكنب فة رعن مع ف عمكفل

وروحياً .مثؿ ىاا فنااف ة ك ب القلعب الةكة بل والجندب يستثقل= المناب منا مثان لكػؿ صػغ ة إشَْ)ِِ:ل فمػع

لعا الق خ العا انة أف ةمؿ أم قئل

وروحيلللاً .فمص ػػرب اإلنف ػػعف أم م ػػاة ب ةكة ػػم للن ػػعل ال ػػن سل والشللليوة تبطلللل= القػ ػ خ ك ق ػػميم الطر ػػعـ كك المم ػػاات

المفا ب ،كفنا كؿ ةغلب اانم ب لمليمب كالفةكةل

وروحياً .نا اإلنفعف كؿ قيكة كةن ف لمفمعك عت كاافةاح الةكة ب ثـ نمةب فم معف مف الةن نب المةة أف ىاه الق نكنب
مرمف الةب مممل فعلب المكتل

النادبون= ىـ مةمةفك الناب ،ككعنكا فػ ةكف كةال المنػعزة ل ةصػمكا لمػى أمػةميـل كىػع ىػـ منمظػةكف ل ػعةغ الصػلة مػكت
ىاا الرمكز ل نالكه ك كفلكف مف كةال مكمول

ب ٔ) صكةة المكتل الكوز= ىك كلعل الز ػت لمػى ةأس الفػةاج ،أك نػزاف الز ػت الػام يمػكف الفػةاج لعلز ػت الكالػكا)ل
كمنو نزؿ الز ت إلى الفةاجل كالفػةاج كنػى لػف الة ػعة ،كااا إنط ػع الفػةاج قػ ة ىػاا لممػكتل كفػم الل ػكت رمػؽ الفػةاج
كفط فنؼ الةمػةةل كفػم ل ػكت ااغن ػعل كػكف الفػةاج كالكػكز مػف الػاىب ك رمنػعف فػم فػنؼ الةمػةة بحبلل ملن الفضلة.

فػػهاا أن صػػـ الةلػػؿ نػػا الكػػكز ك نكفػػة ك نط ػػئ نػػكة الف ػةاج كىػػاا مثػػؿ مػػكت اإلنفػػعف ،كىنػػعؾ مقػػل و نػػة لػػعلمةة المػػم
عنػػاكف ليػػع المػػعل مػػف اللئػػةل فكفػػة المػةة أك كػػكف اللكػةة مننصػػؼ كاللكػةة رمػػؽ ليػػع الةلػػؿ الممفػػؾ لػػعلمةة فمػػالى اانػػؿ

اللئة) فياا أ اعن ق ة لممكت فها ل س معل فياا رنم المكتل

كفم ٕ) ف يع إ معف كاا لةمكع الةكح إلى اهلل فعإلنفعف لػ س كػعلة كافل ىنػع إ مػعف المعمرػب الػا ملمػكة كأماػ كظيػةت

أمعمو صكةة كااةبل كىاا لكس ةعلب اللةث الفعلنب ّ)ُِ:ل

ب ٖ) لرا أف صعةت الصػكةة كااػةب لفػم معف ،فة نمػع نػكؿ الكلل باطلل= فيػك نكليػع لػن س الم يػكـ الػام العلػو لػكلس

"إف كؿ ااق عل ن ع ب لل مف أمؿ فاؿ مرةفب المف " فمّ)ٖ:ل كفم معف ىنع الا مكصؿ لمةن نب ا ف مثؿ لكلسل كىػك

ا ف نظة لأللا ب كمع لرا المكت مف ةاةب كفةح ،كالا كما أف الرعلـ لكؿ مع ف و ىك ك قئ لعلنفلب لياا ال ةحل
ِ
امع َة َك َ ِ
ِ
ضا َعمَّ َم َّ
يرةً" .
آية (َ ٜ" -:)ٜب ِق َق أ َّ
ب ِع ْم ًماَ ،و َو َز َن َوَب َح َ
يماَ ،وأ َْي ً
الش ْع َ
َن ا ْل َج َ
ث َوأَتْقَ َن أ َْمثَاالً َكث َ
ان َحك ً
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ىاؼ فم مع ف مف كمعلب الف ة ىك إمعلب الفؤاؿ "مع ىك الن ة للنم اللقة ةمى إاا فرمكه ر قكا فم فرعاة ةن ن ب"ل كىنػع
ففػػم معف نصػ مػػف فػػمرو أف منػػم اهلل ف ػػم ىػػاا فةةػػو ،كلػ س فػػم أم قػػئ نػػةل بقللى أن الجامعللة كللان حكيملاً= كعنػػو

نكؿ لرا كؿ مع الممو ملنى أف أالكؿ أف مف كمب ىاا كعف ةك معن ل س مثمو ،كلعلمعن ل س مثمػو كالػا انملػة كػؿ قػئ فميمػع

انملػةت أ يػػع الفػػعما لػف مز ػػا لمػػى مػػع أالكلػول كمػػع أةاا أف نكلػػو أنػػو لػ س فػػم الرمػػـ كك اللةػػث كك فػم ز ػػعاة الةكمػػب اةةػػب
اإلنفعفل كميمع ةصؿ اإلنفعف لف ز ا لف فم معف كما ىاا فنا ظمت اافئمب ةعئةة لا إمعلػب أمػعـ فػم معف ،كظػؿ لغػز

الرعلـ كةكمب اهلل غ ة المرمنب فم كث ة مف الناع ع فلب مرب لول

ات م ِس َّرةً م ْكتُوب ًة ِباالس ِتقَام ِةَ ،كِمم ِ
ط َمب أ ْ ِ ِ ٍ
ٓٔ ِ
ق" .
ات َح ّ
َ َ
آية (ٓٔ) " -:اَْل َجام َع ُة َ َ
َ
ْ َ
َن َيج َد َكم َم ُ
الجامعة طمب= كاهلل ألطى لو ةكمب لـ مكف اةا مثمو ،انو طمب "أفعلكا مرطكا" فعلميـ أف نفعؿ كنمميا ،فمرنى طمػب
ىنع أنو امميا الاة طعالمو أف رةؼل
ٔٔ
اع و ِ
ِ
ات ،قَ ْد أ ْ ِ
يس ،و َكأَوتَ ٍاد م ْن َغ ِرَزٍة ،أَرباب ا ْلجماع ِ
ِ
ِ
اح ٍد".
َْ ُ َ َ َ
ُعط َي ْت م ْن َر ٍ َ
آية (ٔٔ)َ " -:كبلَ ُم ا ْل ُح َك َماء َكا ْل َم َناس ِ َ ْ ُ

المناسلليس= ىػػم المنػػعنس لمث ػةافل كالثػػكة ك ػػةح لعلمنفػػعس،كلكف المنفػػعس ةةكػػو لمرمػػؿ المطمػػكبل كىكػػاا كػػاـ اهلل
الام نكلو الةكمعل فم مرعل ميـ ةةؾ الن س لممكلب لؿ لكميعل أرباب الجماعات= ىـ الكينب كالةؤفعل الا ف ىـ كعكمػعا،
أم ثػػعلم ف كالقػػرب ممنػػى مػػنيـ اإلةقػػعا كالمػػاال ةل ىػػـ فػػمن ةكف لكػػاـ اهلل مػػف الكمػػعب المنػػاس كلػػو ةقػػاكف القػػربل

اع واحللد= فػػعالكاؿ الةكمػػعل كاةقػػعا أةلػػعب الممعلػػعت ىػػك لمػػؿ الػػةكح النػػاس فػ يـل فػػعلةالم الكاةػػا ىػػك اهلل
أعطيللت مللن ر ٍ
كالقرب كمو ىـ الةل بل كاهلل ىك ةالم الةلعة كمةقا المةقا ف كىك مصاة كؿ ةكمبل

ككةظ أف كممب اهلل ليع فرؿ منممؼ ما كؿ كاةا ةفب ةعممو فيػم كعلمنعفػ س لمنػعطئ ال ػعمة المم اةنػم لمافرػو لممكلػبل
كىم كعاكمعا لمال ـ غ ة الثعلت المزلزعل كالكاـ لو الػكة مةة ػؾ النمػب لم ػعمة ،أمػع غ ػة الثعلػت المزلػزع ف ةمػعج لنمػكاج
ػةاه فػػم الا فػػم كن فػػمو كةئعفػػعميع لػػالؾ من ػ أة الكن فػػب الفنكفػػعة)ل ك ػػعمم القػػرب لمكن فػػب ك ػػةل ةئعفػػمو الثعلمػػب ك صػػمم

القػػرب كالمف ػ

كفػػط قػػرلو ىػػك اةلػػم الةلػػعة ،ال اةلػػم غ ػػة المنظػػكة نػػكا الكػػؿل كلكػػف القػػرب ػػةل ةلعمػػو المنظػػكة ف

كعمثمب مثلمول كىؤكل ااةلعب أك ةئعفعت الكن فب ىـ فـ اهلل لال القرب فم مرػعل ميـ لمقػرب) كفػـ القػرب لػال اهلل فػم

صمكاميـ لف القرب)ل
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:وب ِقق ،يَ ِم ْن ى َذا يا ْاب ِنق تَح َّذر :لِعم ِل ُكتُ ٍب َك ِثيرٍة الَ ِنياي َة ،والدَّرس ا ْل َك ِثير تَع ِ
س ِد".
ُ ٌَ
َ
ب ل ْم َج َ
ََ َ ْ ُ
َ
َ ْ ََ
ََ َ

وبقللى= لػـ لنػػى لػم فػػكل أف أنلػػةؾ أنػو لعمللل كتللب كثيللرة ال نيايللة= الكمػػب كث ػةة ،كلكنيػع ميمػػع كثػػةت لػف مةػػؿ مقػػكمب
اإلنفعفل فعلمرمكمعت الكث ةة لف مةؿ المقكمب كك مب أف نظػف ىػاال كىػم ميمػع كثػة لمميػع كلػااىع فيػم مةػاكاة مػاانل
كالمعمرب ىنع ك الك لمميؿل لؿ يـ مف الكلو أنو لم نع أف ناةس كنمعىا كلكف لف ةؿ مقكمب اإلنفعف فػكل أف منػم

اهلل اف اهلل ف عمم لعلكؿ إلى الا نكنبل كمف كالت فم معف ةمػى ا ف كملػت ما ػ ف الكمػب كمػعزاؿ الكث ػة فػ كمب ،كمػعزاؿ

اإلنفعف ممرطقعن لممرةفبل كلـ رةؼ كلف رةؼ فكل مع فم لو اهللل كاقلعع اإلنفػعف لػف ػعمم لعلمرةفػب الكث ػةةلل يملن
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ىذا يا ابنق َّ
تحذر .لؿ القلا ف عمم لمنكل اهللل كالةكح الناس رمػف لممنػم اهلل كػؿ قػئ ُكػكِ +)َُ:مػؾُٖ" )ُٕ:ىػؿ
أن م لف للام إلةاى ـ مع أنع فعلمو"ل
اآليات
ي ْح ِ
ض ُر
ُ

ٖٔ
ِ
ام األ َْم ِر ُكمّْ ِو :اتَّ ِ
(َٖٔ " -:)ٔٗ-ي ْم َن ْ
ق اهللَ
س َم ْع ختَ َ
ان َخ ْي ًار أ َْو
ُك َّل َع َمل إِلَى الد َّْي ُنوَن ِةَ ،عمَى ُك ّْل َخ ِفق ،إِ ْن َك َ

َن ى َذا ُى َو ِ
ان ُكمُّ ُؤٗ .أل َّ
ص َاياهُ ،أل َّ
س ُ
َو ْ
اإل ْن َ
احفَ ْظ َو َ
َن اهللَ
ش ِّرا".
َ

ىنػػع نػػاـ المعمرػػب لػػاج لػػلطاف الة ػػعة الزمن ػػب ،أك كىػػك اإللمنػػعل مػػا اهلل نػػعلؽ الرػػعلـ كمي ػػمل الممػػا االػػام ،نػػاؿ

الطعلب لكص مو لنكؼ منكمل

يمنسمع ختام األمر كمو= ىك نمعـ اللةث الاال ؽ لممعمربل كالعؿ فمنفما كلـ نؿ افمركا فعلكالظ لم و أف فما لمع

نكلو ىك أ اعن ك ن ا مع نكلول ألن ىذا ىو اإلنسان كمو= ل س ميمع أف ككف غن عن أك فن انة ،لظ معن أك ةن انة ،الميـ أف
منم اهللل ىاا ىك كؿ لممو ككؿ لةكمو ككؿ كاملعمو ككؿ فرعامو ككؿ ة عمو لمى ااةض لؿ فم الفمعل أ اعنل كلياا

مب أف ككف اإللمصعؽ لعهلل ناؿ المنكم ىك أىممعمنع الكة ال ألن اهلل يحضر كل عمل إلى الدينونة= ىاا لةىعف لمى
اةكةة أف مككف المنكل ىم إنم عةنع ،كىاا مع ف ةؿ مقكمب اإلنفعفل فيك ل ف الةكمب أف مككف أل ننع إلى كـ الا نكنب

كل س إلى مماات الرعلـ.
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