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االمقدِّمة  

مم) (االبرناَمج مقدِّ  

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ذذااعيِّ االلإإ االبرنامجِ  ممنن جديیدةةٍ  حلقةٍ  ففيي بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 ممنن االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االقديیرِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنبدأأُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 االلممززااممييرر٬، ِسفرِ  ففيي تَشك االقسِّ  تأمُّالتتِ  ممنن اانتهَھيَینا برناَمِجنا٬، ممنن االسابقةِ  االَحلَقةِ  ففيي
.االمقدَّسس االِكتاببِ  ففيي ِسفرٍ  أأططَوللُ  ووههوو  

 

 ِسْفرِ  ددررااسةَ  تَشك االقسُّ  سيیبدأأُ  ٬،‘‘االلييوومم للههذذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ففيي
مةً  سيیَعِرضضُ  ححييثث االلأأممثثاالل٬، ٬، االسِّفرِ  ههذذاا إإللىى ُمختََصرةةً  ُمقدِّ  ععنن يیُعلُِّمنا ووااللذذيي االشِّعرييِّ
.االتَّقيِیَّةِ  االشخصيیَّةِ   

 

للِ  ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  ْرجونَ  ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ   ااألمثاللِ  ِسفرِ  ممنن ااألووَّ
لل االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ا ممننهه٬، ااألووَّ  ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي  ففيي تَشك االقسُّ  يینطلقُ  ببييننمماا وواالُخشوععِ  االصَّ
.ااألمثاللِ  ِسفرِ  دِدررااسةِ   

 

ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   تَشك االقسِّ  إإعدااددِ  ممنن ااألمثاللِ  ِسْفرِ  ِمنْ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سسممييثث  

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل٬، فر٬، إإللىى بُمقدِّمةٍ  أأشبهَھ ممننهه االلأأووللىى االستَّةُ  ااألعدااددُ  تُعدُّ  ووااللذذيي ااألووَّ  يیفعلُ  ككمماا االسِّ
.ُكتُبهِِھم تأليیفِ  ببددااييةة ففيي االمؤلِّفوننَ   

 

للِ  ااألصحاححِ  ممنن ددررااستَنا ففللننببددأأ للِ  وواالعدددِ  ااألووَّ :ففييهه وونقرأأُ  االلأأممثثاالل٬، ِسفر ممنن ااألووَّ  
 

.‘‘إإِْسَراائيِیلَ  َملِكِ  دَدااوُوددَ  ْبنِ  ُسليَْیَماننَ  أأَْمثَاللُ ’’  
 

 َمجِدهھھھا أأوَْوججِ  إإللىى االعبراانيیِّيین مملكةُ  ووصلَتْ  دَدااوُودَد٬، أأببييهه عرششَ  ُسليَْیَماننُ  ااععتتللىى ححيينن
تهِھا  االمملكةَ  كانَتِ  إإذذ االلععااللمم؛ َممالكِ  أأققووىى ممنن االلووققتت ذذللكك ففيي ككااننتت للققدد .ووقوِّ
.االلققددييرر هللاِ  ممنن االمبارَركةَ   

 



لل االَملوككِ  ِسفرِ  ففيي االمقدَّسسُ  االكتاببُ  وويیُخبُرنا  صاررَ  ححيينن أأنَّهھ االلثثااللثث حاححِ ووااللأأصص ااألووَّ
 يیَطلُبُ  إإنَّهھ للرببِّ  قائًال  ُسليَْیَماننُ  فصلَّى يیشاُء٬، مماا يیطلُبَ  أأننْ  االعليُّ  االلللهه منََحهھ َملًِكا٬، ُسليَْیماننُ 
لل االلممللووكك ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  ككمماا لُسليَیمانن االرببُّ  فقاللَ  .االشَّعبَ  ليیقوددَ  حكمةً   االلأأصصححااحح ااألووَّ
:عشرَ  االثالثَ  للىىإإ ععششرر االلححاادديي ممنن ووااألعدااددِ  االثالثِ   

 

 لنَفِسكَ  سألتَ  ووللاا كثيیَرةةً  أأيیَّاًما لنَفِسكَ  تسأللْ  وولَمْ  ااألمَر٬، ههذذاا سألتَ  ققدد أأنَّكَ  أأجلِ  ِمنْ ...’’
 فَعلتُ  ققدد هھھُھَوذذاا االُحكَم٬، لتَفهَھمَ  تميیيیًزاا لنَفِسكَ  سألتَ  ببلل أأعداائَك٬، أأنفُسَ  سألتَ  ووللاا ِغنًى٬،
 يیَقوممُ  ووللاا قَبلكَ  ِمثلُكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإنَّهھُ  حتَّى ووُمَميیًِّزاا ًماَحكيی قَلبًا أأعطَيیتُكَ  هھھُھَوذذاا .كالِمكَ  َحَسبَ 

 ِمثلكَ  رَرُجلٌ  يیكوننُ  للاا إإنَّهھُ  حتَّى ووكرااَمةً  ِغنًى تسألهھ٬ُ، لَمْ  مماا أأيیًضا أأعطَيیتُكَ  ووقَدْ  .نَظيیُرككَ  بَعَدككَ 
.‘‘أأيیَّاِمكَ  ُكلَّ  االُملوككِ  ففيي  

 

 ُسليَیماننَ  ععنن وومعرووففٌ  االِحْكَمة٬، ُسليَیماننَ  أأععططىى االرببَّ  بأننَّ  االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیُخبُرنا ووههككذذاا
 صاررَ  ووههككذذاا .ُمزدَدهھھِھرةةٍ  ااقتصادديیَّةٍ  حالةٍ  ففيي َعهھِدهه ففيي االبالددُ  ووكانَتِ  بالِغنى٬، تمتَّع أأنَّهھ
 ووققدد .َعصِرهه بُسليَیماننَ  يیُلقَّبُ  ككاانن َحكيیًما٬، االناسسُ  ررآآهه فَمن ووِحكَمتهِھ؛ بِغناهه االَمثَلُ  يیُضَرببُ 
.االثَّقافاتت بعضِ  ففيي ‘‘االلححككييمم ُسليَیماننَ ’’ قبِ بِلَ  االملِكُ  ههذذاا ااشتهُِھرَ   

 

 البنهِھ أأععططااههاا االلتتيي وواالنصائحَ  االِحَكم نفُسهھ ههوو يیتبعْ  للمم ُسليَیمانن٬، أأيیَّاممِ  أأووااخرِ  ففيي لكنْ 
 إإللىى ررسالةٌ  كأنَّهھ االسِّفرُ  ييببددوو للذذاا .االسِّفر ممنن االلأأووللىى االلثثممااننييةة االلأأصصححااححااتت ففيي
 االحكمة٬َ، يیتَّبعِ  للمم ُسليَیماننَ  لكنَّ  .االَكريیمِ  االلللهه منَ  نالهَھا االلتتيي ِحكمتهِھ ممنن ففييههاا يیََضعُ  اابنهِھ
 ننررىى ححييثث االلججااممععةة٬، ِسفر ففيي اانعكاَسهھ ننررىى مماا ووههوو مأساوويیَّة٬، نَتائجَ  إإللىى فَوَصلَ 
 ععللىى يیحُصلْ  ووللمم االلححييااةة٬، ففيي االمرءُ  يیتمنَّاهه مماا ووكلُّ  ششييء٬، كلُّ  لَديیهھ ككاانن إإنسانًا
 ووتََرككَ  ِحْكَمتهِھ ففيي يیستَمرَّ  للمم ألنَّهھ ههاا؛ووبُطالننَ  االحيیاةةِ  َخوااءَ  ُمعلِنًا يیصرخخُ  كاننَ  ببلل ششييء٬،
٬، هللاَ   ففيي ههذذاا إإللىى نَِصلُ  ووَسوففَ  .ِحْكَمتهُھ ععننهه فتخلَّتْ  االَخِطيیَِّة٬، إإللىى قلبهُھ ووماللَ  االعليَّ
.االلأأصصححااحح ههذذاا ممنن االلسسااببعع االعدددِ   

 

 مزااميیَر٬، عدَّةة كتبَ  ححييثث االلإإننتتااجج٬، َغزيیرَ  كاتبًا ُسليَیماننُ  ككاانن متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي
 ممنن االَعديیدِ  ووففيي وواالحيیواانِن٬، ااألحيیاِء٬، ِعلم ععنن ُكتُبًا أألَّفَ  ككمماا مثٍل٬، آآالففِ  ةةَ ووثثللااثث
 أأماَمهھ ليیَجلِسواا االعالَم أأررجاءِ  ممنن ييأأتتوونن االناسسُ  ككاانن ووققدد .االلممخختتللففةة االَمجاالتتِ 
 ععنن بإسهھاببٍ  االتكلُّمَ  يیستَطيیعُ  ككاانن ففققدد َسبَا٬، َملِكةَ  هھھھؤالءِ  ممنن وونذُكرُ  .ِحكمتهَھ وويیسَمعواا
.وواالحيیوااناتتِ  االنَّباتاتتِ   

 

ا لل٬، ااألصحاححِ  ممنن االلثثااننيي االَعدددِ  ففيي نقرأأُ  ككمماا ااألمثالِل٬، هھھھََدففُ  أأمَّ :ففههوو ااألووَّ  
 

.‘‘ااْلفهَْھمِ  أأَْقَوااللِ  ِإلدْدرَرااككِ  .وَوأأدََدببٍ  ِحْكَمةٍ  لَِمْعِرفَةِ ’’  
 

 َمكتوبةٌ  ففههيي بالذااكرةِة؛ تلتَِصقُ  تجعلهُھا بطريیقةٍ  االلأأممثثاالل كتابةُ  جَرتتْ  االلغغااللبب٬، ففيي
.االِحفظِ  سهھلةَ  تجعلهُھا ُمقاررنة٬، أأوو تَصويیرٌ  أأوو تَضاددٌّ  ووففييههاا ٬،ققللييللةة بكلماتتٍ   

 



ااء٬، مستَِمعيَّ  ووسأخبُرُكم٬،  ععللىى للعثوررِ  ططَريیقةٍ  أأفضلِ  ببششأأنن االلببددااييةة ممننذذ ااألعزَّ
 االكتاببَ  بأننَّ  أأوُوِمنُ  ففأأنناا االمقدَّسس؛ االلككتتاابب ووههيي :إإْثِرهھھھا ففيي ييسسععىى لَمن االلممععررففةة
٬، تعرففَ  أأنن أأررددتتَ  فإننْ  .فِسهھنَ  ععنن االمجيیدِ  هللاِ  إإعالننُ  ههوو االمقدَّسس  ببااللككتتاابب فَعليیكَ  االرببَّ
.االمقدَّسس االكتاببِ  ففيي ذذااتهِھ ععنن االرببُّ  يیُعلنُ  ففييهه ألننَّ  االمقدَّسس؛  

 

التِنا نتابِعُ  ذذللكك بعدَ  لِل٬، ااألصحاححِ  ممنن االسادِدسسِ  إإللىى االثالثِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ  وونقرأأُ  ااألووَّ
:ففييههاا  

 

 َمْعِرفَةً  وَواالشَّاببَّ  ذَذَكاًء٬، ااْلُجهھَّاللَ  لِتُْعِطيَ  .وَوااالْستِقَاَمةِ  وَوااْلَحقِّ  َعْدللِ وَواالْ  ااْلَمْعِرفَةِ  تَأدِْديیبِ  لِقُبُوللِ ’’
 أأَْقَوااللِ  وَوااللُّْغِز٬، ااْلَمثَلِ  لِفهَْھمِ  .تَْدبيِیًراا يیَْكتَِسبُ  وَوااْلفهَِھيیمُ  ِعْلًما٬، فيَیَْزدَدااددُ  ااْلَحِكيیمُ  يیَْسَمُعهَھا .وَوتََدبًُّراا

.‘‘وَوَغَوااِمِضهِھمْ  ااْلُحَكَماءِ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ررأأيينناا٬، ووههككذذاا  االسابعِ  االعدددِ  إإللىى ننتَقِلُ  ذذلكَ  ووبعدَ  .ااألمثاللِ  ممنن االهھَدففَ  ااألعزَّ
لِل٬، ااألصحاححِ  ممنن ٬، باألمرِ  االلأأممثثاالل تبدأأُ  حيیثُ  ااألووَّ :ففييهه ووججااء ااألهھھھمِّ  

 

ببِّ  َمَخافَةُ ’’ ا ااْلَمْعِرفَِة٬، رَرأْأسسُ  االرَّ .‘‘وَوااألدََدببَ  َمةَ ااْلِحكْ  فيَیَْحتَقُِرووننَ  ااْلَجاهھھِھلُوننَ  أأَمَّ  
 

 غالبًا تُترَجمُ  ههنناا ‘‘ررأأسس’’ ووككللممةة .وواالجاهھھِھلِ  االَحكيیمِ  ببيينن مماا ههنناا ُمقارَرنةً  ننررىى بِداايیةً 
 ووبتعبيیرٍ  .االعبريیَّة ففيي أأمم االيیونانيیَّة ففيي سوااءٌ  االلأأممرر٬، ُخالصةَ  ووتتععننيي ٬،‘‘ببددااييةة’’
 ااألصحاححِ  إإللىى نَِصلُ  ووححيينن .ووُخالصتهُھا االلممععررففةة كلُّ  ههيي االرببِّ  مخافةَ  فإننَّ  آآَخر٬،
  :ففييهه ننققررأأ االلععااششرر وواالعدددِ  االلتتااسسعع

 

ببِّ  َمَخافَةُ  ااْلِحْكَمةِ  بَْدءُ ’’ .‘‘االرَّ  
 

 ففففيي صحيیًحا؛ ليیسَ  ههذذاا أأننَّ  غغييرر ذذااتهُھ٬، ههوو االكالممَ  أأننَّ  ييببددوو االلأأووللىى٬، ووللوهھھھلةِ 
للَ  ووتتععننيي مختلفة٬ٌ، االعبريیَّة ففيي ‘‘ببددء’’ كلمةُ  االلتتااسسعع ااألصحاححِ   ُخْطوااتتِ  أأووَّ
للُ  ههيي االرببِّ  مخافَةَ  أأننَّ  نفهھَمُ  ععننددههاا مًعا٬، االعددَديینِ  نضعُ  ففععننددمماا .االِحْكمة  ُخطوةةٍ  أأووَّ
.أأيیًضا خالصتهُھا ووههيي للِحْكمة٬،  

؟ بَمخافةِ  االمقصوددُ  مماا لكنْ  ببِّ  .االَمهھوببِ  االلللهه ممنن االَخوففُ  أأنَّهھا ععللىى يیفهھَمونهَھا َمن ههننااكك االرَّ
 ببيينن مماا فرققٌ  ووههننااكك .خخااففههننَ  أأنن يیُريیُدنا ببلل ممننهه٬، نخاففَ  أأنن يیُريیُدنا للاا االُمِحبَّ  هللاَ  لكنَّ 
  :هھھھُناككَ  نقرأأُ  عشَر٬، االثالثَ  وواالعدددِ  االلثثااممنن ااألصحاححِ  إإللىى نصلُ  ففححيينن .ااألمَريین

 

ببِّ  َمَخافَةُ ’’ رِّ  بُْغضُ  االرَّ .‘‘االشَّ  
 

رَّ  نَكَرههَ  أأنن ههيي االرببِّ  مخافةَ  أأننَّ  أأيي للُ  .االشَّ رَّ  نكَرههَ  أأنن ههوو ووُخالصتهُھا االلممععررففةة فأووَّ .االشَّ  
 

اا االشرِّ  معَ  االتَّهھاوُوننُ  ففييهه بَلَغَ  َعصرٍ  ففيي نَعيیشُ  إإنَّنا ننققوولل هٍھ٬،مشابِ  ِسيیاققٍ  ووففيي  .بالًِغا حّدً
 عليَینا باتتَ  للذذاا شيیئًا٬، نكَرههَ  أأالَّ  تعلَّْمنا ووققدد .للشَّرّ  َحقيیقيیَّةٌ  َكرااهھھِھيیةٌ  ههوو حقًّا االيیوممَ  يیَنقُُصنا وومماا
بوننَ  بأنَّنا نوَصفَ  للاا ككيي االَجميیعَ  نقبَلَ  أأننْ   ععللىى يینطبقُ  ههذذاا أأننَّ  كثيیرووننَ  فهَِھمَ  ووههككذذاا .متعصِّ



،٬ رِّ  ممعع يیتهھاوَونوننَ  ففصصاارروواا االشرِّ  مَعهھ نَتهَھاوَوننَ  أأنن دداائًما االشرُّ  يیُريیُدنا االوااقِع٬، ووففيي .االشَّ
؛ نكرههَ  أأنن ههوو ووُخالصتهَھا االحقيیقيیَّةِ  االَمعرفةِ  بدءَ  لكنَّ  .وونقبلهَھ .يیكرهھھھهُھ االقدُّووسسَ  هللاَ  ألننَّ  االشرَّ  

 

٬، معَ  ةٍ َشَرك ففيي تكوننَ  أأنن أأرردْدتتَ  فإننْ  ببِّ  تَكَرههَ  أأنن بدَّ  ففللاا االلممسستتممعع٬، ععززييززيي االرَّ
،٬ ببِّ  معنًى ذذااتت حقيیقيیَّةٌ  عالقةٌ  توَجدَ  ووللنن .مَعهھ تتهھاوَوننَ  ووللاا االشَّرَّ  االمرءُ  يیَعيیشُ  حيینَ  إإالَّ  بالرَّ
 االحكمةَ  يیرفُضُ  َمن ههوو وواالجاهھھھلُ  االلممععررففةة٬، ُخالصةُ  ههيي االرببِّ  ففممخخااففةة بَمخافتهِھ؛
.وواالتَّأدديیبَ   

 

التِنا ننَ االلآآ وونوااِصلُ  لل٬، ااألصحاححِ  ممنن االعاشرِ  إإللىى االلثثااممنن ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ  ااألووَّ
:ففييههاا ووججااء  

 

َك٬، َشِريیَعةَ  تَْرفُضْ  وَوال أأَبيِیَك٬، تَأدِْديیبَ  ااْبنِي يیَا ااْسَمعْ ’’  وَوقََالئِدُ  لَِرأْأِسَك٬، نِْعَمةٍ  إإِْكليِیلُ  ألَنَّهُھَما أأُمِّ
.‘‘تَْرضضَ  فَال طَاةةُ ااْلخُ  تََملَّقَكَ  إإنِنْ  ااْبنِي٬، يیَا .لُِعنُقِكَ   

 

هھ ااألمثاللِ  َحكيیمَ  أأننَّ  ههنناا وواالُمالحظُ  للِ  االُجزءِ  ففيي َكالَمهھ يیوجِّ  إإننَّ  للهه وويیقوللُ  اابنهِھ٬، إإللىى ااألووَّ
رِّ  بَدْعوااتتِ  يیَرضى أأالَّ  عليَیهھ  نَِجدُ  نفِسهھ٬، االلإإططاارر ووففيي .يیوممٍ  كلَّ  إإليَیهھ تَِصلُ  االلتتيي االشَّ
 .االلممخختتللففةة ااإلعالممِ  ووسائلِ  ووففيي َحولِنا٬، ممنن بُسهھولةٍ  وواالنَّجاسةِ  للخطيیَّةِ  دَدْعوااتتٍ  أأحيیانًا
سالةِ  كاتِبُ  يیقولهُھ مماا ووههذذاا  لكنَّ  .ععششرر االلثثااننيي ااألصحاححِ  مطلَعِ  ففيي االعبراانيیِّيین إإللىى االرِّ
.االُخطاةة بتََملُّقِ  ننررضضىى أأالَّ  عليَینا إإننَّ  قائًال  ييووصصيينناا االمقدَّسسَ  االكتاببَ   

 

 إإللىى ععششرر االلححاادديي ممنن ألعدااددِ اا ففيي االَحكيیمةِ  ااألمثاللِ  ههذذهه ااستِعرااضضِ  ففيي وونستمرُّ 
:ففييههاا وونقرأأُ  عشَر٬، االسابِعَ   

 

 َكاْلهَھاوِويیَِة٬، أأَْحيیَاءً  لِنَْبتَلِْعهُھمْ  .بَاطِطًال  لِْلبَِرييءِ  لِنَْختَفِ  .لِلدَّممِ  لِنَْكُمنْ  .َمَعنَا هھھَھلُمَّ  :قَالُواا إإنِنْ ’’
٬، فِي َكاْلهَھابِِطيینَ  وَوِصَحاًحا  قُْرَعتَكَ  تُْلقِي .َغنيِیَمةً  بيُیُوتَنَا نَْمألَ  ةٍة٬،فَاِخرَ  قِْنيیَةٍ  ُكلَّ  فَنَِجدَ  ااْلُجبِّ
 رِرْجلَكَ  ااْمنَعْ  .َمَعهُھمْ  االطَِّريیقِ  فِي تَْسلُكْ  َال  ااْبنِي٬، يیَا .وَوااِحدٌ  ِكيیسٌ  َجِميیًعا لَنَا يیَُكوننُ  .وَوْسطَنَا
رِّ  إإِلَى تَْجِريي أأرَْرُجلهَُھمْ  ألنَنَّ  .َمَسالِِكهِھمْ  َعنْ  مِم٬، َسْفكِ  إإِلَى وَوتُْسِرععُ  االشَّ  تُْنَصبُ  بَاطِطًال  ألَنَّهھُ  االدَّ

بََكةُ  .‘‘َجنَاححٍ  ذِذيي ُكلِّ  َعيْینَيْ  فِي االشَّ  
 

 نقرأأُ  ثمَّ  .ووُمجِرميینَ  لصوصصٍ  أأشخاصصٍ  ممنن للشرِّ  دَدعوةةٍ  ععنن ههوو االِكراامم مستَِمعيَّ  ههنناا٬، االكالممُ 
 أأماممَ  بكةَ االشَّ  ووووَضْعتَ  االطُّيیورر٬، ااصطيیاددَ  حاوَولتَ  للوو إإنَّهھ يیقوللُ  َمثًَال  االمقطَعِ  نهھايیةِ  ففيي
.االفَخَّ  تعرففُ  ألنَّهھا ففييههاا؛ تتققعع ووللنن ااألمُر٬، يینجحَ  ففللنن أأعيیُنهِھا٬،  

 

 عشرَ  االثامنَ  االعددَديینِ  ففيي فيیقوللُ  االُمجِرميیَن٬، االلُّصوصصِ  إإللىى َسريیًعا يیرتَدُّ  ذذلكَ  بعدَ  
للِ  ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  وواالتاِسعَ  :ااألووَّ  

 

ا’’  يیَأُْخذُ  .بَِكْسبٍ  ُمولَعٍ  ُكلِّ  ططُُرققُ  هھھھَكَذاا .ألَْنفُِسهِھمْ  تَفُوننَ يیَخْ  .أأَْنفُِسهِھمْ  لَِدممِ  فيَیَْكُمنُوننَ  هھھُھمْ  أأَمَّ
.‘‘ُمْقتَنيِیهھِ  نَْفسَ   



 

 وواالِعشريینَ  ووااللححاادديي االِعشريینَ  االعددَديینِ  ممنن اابتدااءً  االِحكمةِ  ممنن آآخرَ  جانبٍ  إإللىى ااآلننَ  ووننتقلُ 
لِل٬، ااألصحاححِ  ممنن :فيیهِھما ووجاءَ  ااألووَّ  

 

َواارِرععِ  فِي .ججِ ااْلَخاررِ  فِي تُنَادِديي ااْلِحْكَمةُ ’’  ااألَْسَوااقِق٬، رُرؤُؤووسسِ  فِي تَْدُعو .َصْوتهََھا تُْعِطي االشَّ
.‘‘َكَالَمهَھا تُْبِديي ااْلَمِديینَةِ  فِي .ااألَْبَوااببِ  َمَدااِخلِ  فِي  

 

 لكنَّ  االمسيیِح٬، يیَسوععَ  إإللىى أأوو هللاِ  إإللىى رَرمًزاا االتشخيیصِ  ههذذاا ففيي االمفسِّريینَ  بعضُ  ييررىى
 وواالمهھمُّ  .ددررااستِنا ممنن الحقٍ  ووقتٍ  ففيي سنَكتَِشفهُھ مماا ووههذذاا بيیهِھ٬،االتَّش ههذذاا ِمْثلَ  ففيي َخطًراا هھھھُناكك
ررُ  االِحكمةَ  أأننَّ  ههنناا  نقرأأُ  ككمماا قائلةً  االلششووااررعع ففيي تصرخخُ  ووههيي شخٌص٬، أأنَّهھا ععللىى تُصوَّ
لِل٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالِعشريینَ  االتاِسعِ  إإللىى وواالِعشريین االلثثااننيي منَ  ااألعدااددَ   ووججااء ااألووَّ
:ففييههاا  

 

ووننَ  وَوااْلُمْستهَْھِزئُوننَ  ااْلَجهْھَل٬، تُِحبُّوننَ  ْلُجهھَّاللُ اا أأيَیُّهَھا َمتَى إإِلَى’’  وَوااْلَحْمقَى بِاالْستهِْھَزااِء٬، يیَُسرُّ
 ألَنِّي .َكلَِماتِي أأَُعلُِّمُكمْ  .رُرووِحي لَُكمْ  أأُفيِیضُ  هھھھأَنََذاا .تَْوبيِیِخي ِعْندَ  اارْرِجُعواا ااْلِعْلَم؟ يیُْبِغُضوننَ 
 تَْرَضْواا وَولَمْ  َمُشورَرتِي٬، ُكلَّ  رَرفَْضتُمْ  بَلْ  يیُبَالِي٬، َمنْ  ليَْیسَ ووَ  يیَِديي وَوَمَددْدتتُ  فَأَبيَْیتُْم٬، دَدَعْوتتُ 
 َخْوفُُكمْ  َجاءَ  إإذَِذاا .َخْوفُِكمْ  َمِجيءِ  ِعْندَ  أأَْشَمتُ  .بَليِیَّتُِكمْ  ِعْندَ  أأَْضَحكُ  أأيَْیًضا فَأَنَا .تَْوبيِیِخي
وْوبََعِة٬، بَليِیَّتُُكمْ  وَوأأَتَتْ  َكَعاِصفٍَة٬، ةةٌ  َعليَْیُكمْ  َجاَءتتْ  إإذَِذاا َكالزَّ  فَال يیَْدُعونَنِي ِحيینَئِذٍ  .وَوِضيیقٌ  ِشدَّ
ُرووننَ  .أأَْستَِجيیبُ  ببِّ  َمَخافَةَ  يیَْختَارُروواا وَولَمْ  ااْلِعْلمَ  أأَْبَغُضواا ألَنَّهُھمْ  .يیَِجُدوونَنِي فَال إإِلَيَّ  يیُبَكِّ .‘‘االرَّ  

 

اائي ههنناا٬، ووننررىى  ععللىى تَِحلُّ  االلتتيي االَمصائبِ  َعنِ  تكلُِّمنا هللاِ  كلمةَ  أأننَّ  االمستِمعيین٬، أأعزَّ
رِّ  ُمحبِّي ممنن االِحْكمةِ  رراافِضي  تكوننَ  للنن االلممصصاائئبب٬، تتأأتتيي ححيينن إإنَّهھ االلللهه وويیقوللُ  .االشَّ
 .للللإإننسساانن ُعذررٍ  هھھھُناككَ  فليَیسَ  االشَّواارِرعِع٬، ففيي تُنادديي االِحكمةَ  أأننَّ  غغييرر .لهھُم َمعونةٌ  هھھھُناككَ 
 أأَحدٌ  يیَقدررَ  ووللنن االَجميیع٬، إإللىى ِصلُ تَ  االعادِدللِ  هللاِ  تَحذيیرااتتِ  أأننَّ  يیَعني االشَّواارِرععِ  ففيي وواالنِّدااءُ 
.يیسَمعْ  للمم أأنَّهھ يیَدَّعيَ  أأنن  

 

التِنا وونوااِصلُ  لِل٬، ااألصحاححِ  ففيي تأمُّ  إإللىى االلثثللااثثيينن ممنن ااألعدااددِ  ففيي ووذذللكك ااألووَّ
:ففييههاا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬، االراابِعِ   

 

 ِمنْ  وَويیَْشبَُعوننَ  ططَِريیقهِِھْم٬، ثََمرِ  نْ مِ  يیَأُْكلُوننَ  فَلِذلِكَ  .تَْوبيِیِخي ُكلَّ  رَرذَذلُواا .َمُشورَرتِي يیَْرَضْواا لَمْ ’’
ا .تُبيِیُدهھھُھمْ  ااْلُجهھَّاللِ  وَورَرااَحةَ  يیَْقتُلهُُھْم٬، ااْلَحْمقَى اارْرتَِدااددَ  ألنَنَّ  .ُمَؤااَمَرااتهِِھمْ   فيَیَْسُكنُ  لِي ااْلُمْستَِمعُ  أأَمَّ

رِّ  َخْوففِ  ِمنْ  وَويیَْستَِريیحُ  آآِمنًا٬، .‘‘االشَّ  
 

 ففييهه االحكيیمُ  يیتابِعُ  ووااللذذيي ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ممنن ييااللثثاانن ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ 
للِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي اابنهِھ مخاططَبةَ  :ففييههاا ووجاءَ  عشَر٬، االلثثااننيي إإللىى ااألووَّ  

 

 وَوتَُعطِّفَ  ااْلِحْكَمِة٬، إإِلَى أأذُْذنَكَ  تُِميیلَ  َحتَّى ِعْنَدكَك٬، وَوَصايیَاييَ  وَوَخبَّأتْتَ  َكَالِمي قَبِْلتَ  إإنِنْ  ااْبنِي٬، يیَا’’
ِة٬، ططَلَْبتهََھا إإنِنْ  ااْلفهَْھِم٬، إإِلَى َصْوتَكَ  وَورَرفَْعتَ  ااْلَمْعِرفَة٬َ، دَدَعْوتتَ  إإنِنْ  ااْلفهَْھِم٬، َعلَى قَْلبَكَ   َكاْلفِضَّ



٬، َمَخافَةَ  تَْفهَھمُ  فَِحيینَئِذٍ  َكاْلُكنُوزِز٬، َعْنهَھا وَوبََحْثتَ  ببِّ ببَّ  ألنَنَّ  .هللاِ  َمْعِرفَةَ  وَوتَِجدُ  االرَّ  يیُْعِطي االرَّ
الِِكيینَ  ِمَجنٌّ  هھھُھوَ  .لِْلُمْستَقيِیِميینَ  َمُعونَةً  يیَْذَخرُ  .وَوااْلفهَْھمُ  ْلَمْعِرفَةُ اا فَِمهھِ  ِمنْ  .ِحْكَمةً   بِاْلَكَمالِل٬، لِلسَّ

 ُكلَّ  وَوااالْستِقَاَمة٬َ، وَوااْلَحقَّ  ااْلَعْدللَ  تَْفهَھمُ  ِحيینَئِذٍ  .أأَْتقيِیَائهِھِ  ططَِريیقِ  وَوِحْفظِ  ااْلَحقِّ  َمَسالِكِ  لِنَْصرِ 
 وَوااْلفهَْھمُ  يیَْحفَظَُك٬، فَاْلَعْقلُ  لِنَْفِسَك٬، ااْلَمْعِرفَةُ  وَولَذَّتتِ  قَْلبََك٬، ااْلِحْكَمةُ  لَتِ دَدخَ  إإذَِذاا .َصالِحٍ  َسبيِیل

يیِر٬، ططَِريیقِ  ِمنْ  ِإلْنقَاذِذككَ  يیَْنُصُركَك٬، رِّ .‘‘بِاألََكاذِذيیبِ  ااْلُمتََكلِّمِ  ااِإلْنَساننِ  وَوِمنَ  االشِّ  
 

.ااتتااللااننححرراافف تتععننيي االعبريیَّة االلغةِ  ففيي ‘‘االلأأككااذذييبب’’ ووككللممةة  
 

 االلثثااننيي إإللىى عشرَ  االثالثَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي ااألَبَِويیَّةَ  االنصائحَ  ذذللكك بعدَ  وويیُكملُ 
:ففييههاا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  

 

لُوككِ  ااالْستِقَاَمةِ  ُسبُلَ  االتَّارِرِكيینَ ’’ وِء٬، بِفَْعلِ  ااْلفَِرِحيینَ  االظُّْلَمِة٬، َمَسالِكِ  فِي لِلسُّ  االسُّ
رِّ  بِأََكاذِذيیبِ  ااْلُمْبتهَِھِجيینَ  ة٬ٌ، ططُُرقهُُھمْ  االَِّذيینَ  ٬،االشَّ  ِمنَ  ِإلْنقَاذِذككَ  .ُسبُلهِِھمْ  فِي ُمْلتَُوووننَ  وَوهھھُھمْ  ُمْعَوجَّ
 َعهْھدَ  وَواالنَّاِسيیَةِ  ِصبَاهھھَھا٬، أأَليِیفَ  االتَّارِرَكةِ  بَِكالَِمهَھا٬، ااْلُمتََملِّقَةِ  ااْلَغِريیبَةِ  ِمنَ  ااألَْجنَبيِیَِّة٬، ااْلَمْرأأةَةِ 
 يیَُؤووبُب٬، َال  إإِليَْیهَھا دَدَخلَ  َمنْ  ُكلُّ  .ااألَِخيیلَةِ  إإِلَى وَوُسبُلهَُھا ااْلَمْوتِت٬، لَىإإِ  يیَُسوخخُ  بيَْیتهََھا ألنَنَّ  .إإِلهِھهَھا
الِِحيینَ  ططَِريیقِ  فِي تَْسلُكَ  َحتَّى .ااْلَحيیَاةةِ  ُسبُلَ  يیَْبلُُغوننَ  وَوَال  يیقيِینَ  ُسبُلَ  وَوتَْحفَظَ  االصَّ دِّ  ألنَنَّ  .االصِّ

ا .فيِیهَھا يیَْبقَْوننَ  ِمليِینَ وَوااْلَكا ااألرَْرضَض٬، يیَْسُكنُوننَ  ااْلُمْستَقيِیِميینَ   ِمنَ  فيَیَْنقَِرُضوننَ  ااألَْشَرااررُ  أأَمَّ
.‘‘ِمْنهَھا يیُْستَأَْصلُوننَ  وَوااْلَغادِدرُرووننَ  ااألرَْرضِض٬،  

 

ااء٬، مستَِمعيَّ  ههنناا٬، أأُشيیرَ  أأنن أأووددُّ   ممعع كافيیًا وَوقتًا يیُمضوننَ  للاا االلآآببااء ممنن كثيیًراا أأننَّ  ااألعزَّ
 أأبنائهِھم٬، بجانبِ  ااآلباءِ  وُوجوددِ  إإللىى االعصرُ  ذذااهه وويیفتقرُ  .االلححييااةة بشؤووننَ  للتحدُّثثِ  أأببنناائئههمم
ووهھھھم االنصيیحةَ  ليیُعطوهھھھُمُ   ييققددرروواا حتَّى ببآآبباائئههمم االثقةِ  إإللىى ااألبناءُ  وويیفتقرُ  .ببااللأأمماانن وويیمدُّ
 نَصيیحةٍ  أأهھھھمَّ  اابنهَھ يیُعطي ااألببَ  ننررىى ووههنناا .نُصَحهھُم ووييططللببوواا بمشكالتهِھم٬، يیخبرووهھھھُم أأنن
 هللاِ  َمعرفةِ  ووررااءَ  ننسسععىى أأنن االُمهھمِّ  ووممنن .االلححككممةةوو االَمعرفةِ  ووررااءَ  االسعيُ  ووههيي نَظَِرهه ففيي
 تتأأتتيي ووللاا وَوَمْعِرفَة٬، ِحْكَمةٍ  كنوززُ  ففههذذهه .َمدفوننٌ  َكْنزٌ  كأنَّهھا ثَرووةة٬ً، نطلبُ  ووكأنَّنا ووِحكمتهِھ٬،
.يیَمتَلُِكهھا لَِمن إإالَّ   

 

 ااإلنساننَ  ِعدُ تُب االِحْكَمةَ  أأننَّ  ووككييفف االلززااننييةة٬، االَمرأأةةِ  ممنن االتَّحذيیرِ  إإللىى أأيیًضا االمقطعُ  وويیُشيیرُ 
جاللُ  االَمعسولل؛ َكالِمهھا ممنن ووتنقُذهه ععننههاا٬، .ااْلِخدااعع ههذذاا ففيي بُسهھولةٍ  يیقَعونن فالرِّ  

 

جالِل٬، نقِدهھھھنَّ  ففيي َصريیحاتتٍ  يیَُكنَّ  االزووجاتتِ  أأننَّ  االبيیوتتِ  ففيي أأحيیانًا وويیحُدثثُ   يیفتَحُ  ووققدد للرِّ
جاللُ  يیقعُ  مماا ووكثيیًراا .متملِّقةٍ  كلماتتٍ  لِقَوللِ  االَغريیبةِ  للَمرأأةةِ  بابًا ههذذاا  ممنن .االلئيیمِ  االفخِّ  ههذذاا ففيي االرِّ
.ممننههاا ااالحترااسسِ  وووُوجوببِ  االلززااننييةة٬، االمرأأةةِ  ممنن تحذيیًراا ههنناا نجدُ  ذذللكك٬، أأججلل  

 

 ممعع قَطََعْتهھ االلذذيي ززووااِجهھا َعهْھدَ  ترَكتْ  إإنَّهھا االغريیبةِ  االلممررأأةة تتللكك ععنن ههنناا االمقطَع وويیقوللُ 
 االبَحثِ  إإللىى َسعيیهِھا ففيي ررييسسةةففَ  ععنن تبحثُ  ااآلننَ  ووررااَحتِ  َشبابهِھا٬، لَزووججِ  وونطقْتهھ إإلهِھهھا٬،
.االَمعسولة بَكلِماتهِھا ووذذللكك ااألمانِن٬، عنِ   

 



 فبوااسطةِ  االقُضاةة؛ ِسفرِ  ففيي َشمشوننَ  ممعع حَدثثَ  مماا ههذذاا أأننَّ  نذُكرُ  االلإإططاارر٬، ههذذاا ووففيي
جاللِ  أأققووىى اانحدررَ  االَمعسولة٬، االكلماتتِ   االمقدَّسسُ  االكتاببُ  وويیقوللُ  .شيیئًا ييسسااوويي يیَُعدْ  ووللمم االرِّ
 علَى هھھھائلةً  مسؤووليیَّةً  االوااقعِ  ففيي ههذذاا وويیََضعُ  .االعليِّ  هللاِ  معَ  َمقطوععٌ  االعهھدَ  إإننَّ  ههنناا
جيیَن؛  شريیِكهھ٬، ممعع ففققطط للييسس يینقُُضهھ فإنَّهھ االلززووااجج٬، َعهھدَ  شخصٌ  يیَكِسرُ  ففححيينن االمتزووِّ
 بالغُ  أأمرٌ  ههوو االزووااججِ  عهھدِ  نَْقضَ  أأننَّ  ييررىى االُمحبَّ  هللاَ  فإننَّ  للههذذاا .أأيیًضا االقدُّووسسِ  هللاِ  ممعع ببلل
.ووررةةاالُخط  

 

فوننَ  االلذذيينن االمتََملِّقيین٬، ممنن يیحترسسَ  ببأأنن البنهِھ أأببٍ  تَحذيیرَ  هھھھُنا ووننررىى  ععللىى االُحْكمَ  يیُحرِّ
 هھھھَالككٌ  ففففييههاا بيُیوتهِھم٬، إإللىى ااالبنُ  ذذهھھھَبَ  فإننْ  .ااْلَموتتِ  ططَريیقُ  ههوو ططَريیقهَھم ألننَّ  االلأأمموورر؛
اائي٬، ععلليينناا٬، االتحذيیرُ  ههذذاا وويینَسِحبُ  .ططَِرقهِھم ففيي  لتخلِّياا ممنن نحذررَ  أأنن ييججبب للذذاا أأعزَّ
ووااجج٬، ففيي االَمقطوعةِ  ُعهھودِدنا ععنن  االمقدَّسسُ  فالكتاببُ  .االتملُّقِ  َكَالممِ  إإللىى ااالستماععِ  وومنَ  االزَّ
.عشرَ  االتاِسعَ  االعدددُ  يیُخبُرنا ككمماا االهھَالككِ  إإللىى تؤددِّيي ططَريیقٌ  إإنَّهھا للنناا يیقوللُ   

 

ليَینِ  وواالعددَديینِ  االثالثِ  ااألصحاححِ  إإللىى ااآلننَ  لنَْنتَقِلِ  :هھھِھماففيي ووجاءَ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 

 وَوِسنِي أأيَیَّامٍم٬، ططُوللَ  تَِزيیُدككَ  فَإِنَّهَھا .وَوَصايیَاييَ  قَْلبُكَ  ليِیَْحفَظْ  بَلْ  َشِريیَعتِي٬، تَْنسَ  َال  ااْبنِي٬، يیَا’’
.‘‘وَوَسَالَمةً  َحيیَاةةٍ   

 

 .وواالسَّالمة االعمِر٬، ططُوللَ  :أأساسيیَّتيَین نتيیجتيَین يیمنَحُ  االوصيیَّةِ  ِحْفظَ  أأننَّ  ننررىى االَكالممِ  ووببههذذاا
 فائدةٍة٬، ددوونن ووصيیَّةً  ااألمرُ  للييسس وواالِحكمة٬، االَمعرفةِ  ووررااءَ  االسعيِ  ففيي أأةةٌ ممككاافف ووههننااكك
 ففيي االحيیاةةُ  ووههيي االلأأسسممىى٬، االمكافأةةِ  ععللىى عالووةةً  االلأأررضض٬، ععللىى ههنناا مكافأةةٌ  ههننااكك ببلل
.االمحبِّ  هللاِ  ممعع متوااِصلةٍ  شركةٍ   

 

التِنا ففيي وونستمرُّ  :فيیهِھما ووججااء االثالِث٬، ااألصحاححِ  ممنن وواالراابِعِ  االثالثِ  االعددَديینِ  ففيي تأمُّ  
 

ْحَمةَ  تََدععِ  َال ’’  فتَِجدَ  قَْلبَِك٬، لَْوححِ  َعلَى ااْكتُْبهُھَما .ُعنُقِكَ  َعلَى تَقَلَّْدهھھُھَما .يیَْتُرَكانِكَ  وَوااْلَحقَّ  االرَّ
.‘‘وَواالنَّاسسِ  هللاِ  أأَْعيیُنِ  فِي َصالَِحةً  وَوفِْطنَةً  نِْعَمةً   

 

حَمةُ  ههمماا :للللححييااةة جناَحيین ننررىى ووههنناا ؛ االرَّ حمةُ ففاا وواالحقُّ  االتَّسيیُّبِ  إإللىى تميیلُ  حقٍّ  ددووننَ  لرَّ
  .االلآآخخرريينن إإدداانةِ  أأوو االِكبريیاءِ  إإللىى يیَقوددُ  ققدد ررحمةٍ  ددووننَ  وواالحقُّ  وواالتَّهھاوُونن٬،

 

.قَْلبهِھ ععللىى وواالحقِّ  االرحمةِ  قَواانيینَ  االَمرءُ  يیكتُبَ  أأنن االمهھمِّ  ممنن فإننَّ  ووههككذذاا  
 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

 االلممؤؤممننيينن ننححنن للنناا٬، االمهھمِّ  ممنن أأننَّ  ااَمِجناببررنن ِمن االلييوومم َحلَقةِ  ففيي ررأأيْینا
ااررٍ  ِسوىى فلَْسنا أأررَضنا؛ للييسس االعالَم ههذذاا أأننَّ  ندررككَ  أأنن ببااللممسسييحح٬،  االمحبَّ  هللاَ  نتبَعُ  ززووَّ
.لُسْكنانا أأبديیًّا مكانًا للنناا أأعدَّ  ححييثث االسَّماء إإللىى يیَقودُدنا ووههوو  

 



 ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  يیُكِملُ  سسووفف ٬،‘‘ممااليیَو لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االمقبِلةِ  االحلقةِ  ففيي
.االلححككممةة فواائدِ  ععنن بدررسسٍ  االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي  

 

ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 ااألررضضِ  ههذذهه ععللىى للسَّماءِ  َسفيیرٌ  أأنَّك تتذكَّرَ  أأنن االلممسستتممعع٬، ععززييززيي للأأججللكك٬، صالتُنا
 .ووسالمتَك َخيیَركك ففييههاا ألننَّ  ففييههاا؛ ووتَِجدَّ  االِحكمةَ  تطلُبَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .االفانيیةِ 
 االحيیَّةِ  هللاِ  بكلمةِ  بغنًى ووتمتَلئَ  لآلخريیَن٬، بركةً  ووتكوننَ  بالِحكمةِ  تتبارَرككَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي

!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .وواالمبارَركةِ   


