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  الخمسونالحلقة الرابعة و           سفر األمثال                              برنامج أنوار كاشفة         

  
كنا بدأنا قبل فترة بدراسة سفر األمثال للملك . اء الجديد من برنامج أنوار كاشفةأهال ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللق

شكل أمثال تحمل حقائق أخالقية، لكي تعلّم الناس كيف يحيون  وعلمنا أن هدف سفر األمثال هو تقديم نصائح عملية على. سليمان
  .حياة نقية وصادقة

  
فعلى الحاكم أن يكون رحيماً، . تأملنا في اللقاء السابق بعدة أمثال تحدثت عن الرحمة والحق أي العدل، كأساس للحكام والملوك

حماء وعادلين، وأن نبتعد عن الخطيئة ينا جميعاً أن نكون روتبين لنا أيضاً أنه عل. وأن يسلك بالعدل تجاه جميع فئات المجتمع
  . والشر
  

هل تفضل مستمعي الوصول إلى غاياتك أو أهدافك بواسطة الطرق الملتوية؟ أم أنك تتمسك بالطرق المستقيمة؟ فهناك طرق قد 
مستقيمة شريفة قد تبدو طويلة، لكنها  وفي المقابل هناك طرق. تبدو سريعة وسهلة، لكنها ملتوية ومليئة بالكذب والغش  والخداع

   . تحفظ كرامة اإلنسان
  

تصرف الزكي أما . ملتويةأي المذنب معوجة، طريق ": نبدأها بهذا المثل. كتب سليمان الحكيم في هذا المجال عدة أمثال
٨:٢١أمثال(." فقويم (فإنه. ن طرق الرجل المذنب هي طرق ملتويةأجل إ .أي مستقيم يسعى دائماً لكي يسلك في الطرق  أما الزكي

يضرب  وكأنه. حقق أهدافه أو غاياتهإن الشخص المذنب أو الشرير هو الذي يلجأ إلى الطرق الملتوية المعوجة لكي ي. المستقيمة
السلوك  فهو يحاول ،بينما الشخص الزكي أي الذي يحافظ على المبادئ والمثل السامية. الكثير من القيم األخالقيةبعرض الحائط 

  . بالطريق المستقيم أو القويم
  

 :وأيضاً ."ادخار الكنوز بلسان منافق، دخان متالشٍ وفخٌ مميت": لكن ماذا تكون النتيجة يا ترى؟ كتب سليمان الحكيم قائالً
ثر بسرعة، فجمع المال بالطرق الملتوية يكون كالبخار الذي يند) ٧و٦:٢١أمثال(." جور األشرار يجرفهم لرفضهم إجراء العدل"

ظلم األشرار بسبب طرقهم الملتوية الغاصبة، البد أن يجرفهم أي يهلكهم، كما تجرف وكذلك إن . وكالفخّ الذي يؤدي إلى الدمار
وتكون تتعظ مستمعي بهذه األمثال الواضحة فتتجنب السلوك بالطرق الملتوية الشريرة؟ هل . اه الفيضان كل ما يعترض طريقهامي

  الزكي الذي يسلك باالستقامة؟ متمثالً باإلنسان 
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وقريبه ال يحظى . نفس المنافق تشتهي الشر": قائالًهذا المثل وتابع سليمان الحكيم الحديث عن الرجل الملتوي فكتب 

إن نفس الرجل ) ١٢، ١٠:٢١أمثال(." يتأمل الصديق في بيت الشرير، فيراه يلقى به إلى الباليا": هذا المثل وأيضاً." برضاه
أحوال في كلما تأمل الصديق وأيضاً . ن إليه ال يعودون يثقون بهمنافق أو الملتوي تشتهي وتسعى نحو الشر، حتى أن المقربيال

  . وهذا يؤكد مرة أخرى أن سلوك الطرق الملتوية ستؤدي بصاحبها إلى الدمار والهالك. ينحدر نحو المصائبالشرير يراه 
  

الحكم بالعدل ": مة تفرح الرجل المستقيم وتغضب الرجل الشرير؟ كتب سليمان الحكيم قائالًهل تعلم مستمعي أن العدل واالستقا
بالطبع إن الرجل الملتوي ال يحب العدل وطريق االستقامة، الذي يكشف ) ١٥:٢١أمثال(." فرح للصديق، ورعب لفاعلي اإلثم

  . حقيقة اعوجاجه ونفاقه
  

." كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم أما الرجل الجاهل فيتلفه": وتكون النتيجة بحسب قول الحكيم في هذا المثل
بينما يتلف أو يهدر الرجل الجاهل كل ما يأتيه . أي أن الرجل الحكيم يمتلئ بيته بالخيرات بسبب سلوكه المستقيم) ٢٠:٢١أمثال(

  . من بركات بسبب طرقه الملتوية
  

أما . وجهه حقّأو يوالرجل الشرير يغلظُ ": يتعظ الشرير يا ترى بما يحدث معه؟ أجابنا سليمان الحكيم بهذا المثل قائالًلكن هل 
إن الرجل الشرير ال يأبى إال أن يستمر في طرقه الملتوية، بينما المستقيم ) ٢٩:٢١أمثال(." المستقيم فيعمل على تقويم طرقه

على الطرق الملتوية، طرق  ديقي؟ فهو إن اعتاديست هذه حقيقة اإلنسان في كل زمان ومكان يا صأل. يسعى دائماً لتصحيح سلوكه
إال إذا تاب ولجأ إلى اهللا القدير لكي يغفر ذنوبه، ويمنحه القوة لكي يغير  همالل. ، فمن الصعب عليه أن يتراجعالكذب والخداع

  .سلوكه ويصبح إنساناً مستقيماً
  

أن الثقة باهللا واالتكال عليه هما أساس النجاح في هل تعلم مستمعي هي أفضل الوسائل للنجاح في الحياة؟ ما : الكثيرونيتساءل 
كتب الرسول بولس من . يمة واالبتعاد عن الطرق الملتويةالحياة؟ وهل تدرك أن ذلك سيساعدك كثيراً على سلوك الطرق المستق

وأما الذين يريدون أن يكونوا ... ما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمةوأ": رسل المسيحية األوائل عن هذا الموضوع قائالً
  كل ـل ٌلـة المال أصـألن محب. أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تُغرق الناس في العطب والهالك
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ا إنسان اهللا فاهرب من هذا واتبع البر وأما أنت ي. الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلّوا عن اإليمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة

  )١١-٦:٦،٩الرسالة األولى إلى تيموثاوس(." والتقوى واإليمان والمحبة والصبر والوداعة
  

ويجرون أنفسهم  .إنما يسقطون في فخيوضح الرسول بولس هنا أن الذين يريدون أن يكونوا أغنياء بواسطة الطرق الملتوية، 
إلى الغرق في بحر العطب حتماً تقودهم سوسائل الغش والخداع والنفاق، والتي اللجوء لة، أي إلى شهوات كثيرة غبية ومضرإلى 

. هي أصل أو أساس كل الشرورالتي وإلى محبة المال  الحقيقي وراء كل هذا، يعودوكشف الرسول بولس أن السبب . والهالك
 لها  م مسببيننفسهأن نويطععن اإليمان الحقيقي باهللا، و ميبعدهإلى المال وبالوسائل الملتوية، فإن ذلك س البعضسعى  إذاوأنه 

وأن يتبع . يتبعها من نتائج خطيرة عليه من محبة المال وما دعا الرسول بولس المؤمن بالمسيح أن يهربولهذا . كثيرةالوجاع األ
والتقوى، أي يسلك بالطرق المستقيمة الشريفة التي يرضى عنها اهللا، وأن يثب المحبة والصبر ومنهج  ،نفسه على اإليمانت البر

  . والوداعة
  

تحصل هل تود مستمعي أن تكون لك الغلبة والنصرة على محبة المال وما تجره عليك من نتائج وخيمة؟ أو ال ترغب أن 
اق؟ إن ذلك ممكن بالتأكيد قوتك بالوسائل المستقيمة والشريفة؟ وأن تبتعد بالتالي عن الوسائل الملتوية المليئة بالخداع والكذب والنف

يستطيع أن يبدل حياتك رأساً على عقب، ويعطيك القوة لكي تسلك ومؤمناً بالمخلص المسيح، الذي وحده تائباً إلى اهللا عندما تأتي 
  فهل تؤمن؟ . وهكذا تنجح في حياتك وتنال بركات اهللا. بالطرق المستقيمة، وتتجنب الطرق الملتوية

  
  
  
  
  

      
 

 


