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  الثامنة والستونالحلقة        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
ال هو تقديم نصائح عملية على شكل أمثال تحمل حقائق أخالقية، لكي تعلّم الناس كيف يحيون وعلمنا أن هدف سفر األمث. سليمان

  .حياة نقية وصادقة
  

وإذا كان باإلمكان االعتماد عليه في أية مهمة . تأملنا في اللقاء السابق بعدة أمثال تناولت موضوع الجاهل وكيفية التعامل معه
لكن الحكيم عاد وكشف لنا أنه يوجد رجاء في الجاهل أكثر من الرجاء . الًَ جيدة من الجاهلوأنه من المستحيل أن نأخذ أمثا. ما

  . برجل حكيم في عيني نفسه
  

لكن هذا ما ينصحنا به سليمان الحكيم إذ . هل تفرط باألكل يا صديقي؟ وهل تعلم النتائج المضرة له؟ قد تستغرب هذا السؤال
إن اإلفراط باألكل حتى ولو كان العسل أمر ضار ) ١٦:٢٥أمثال(." كفايتك لئال تتّخم فتتقيأه أوجدتََ عسالً فكُل": كتب قائالً

أقلل ": إذ كتب قائالً. وفي نفس المقياس يتحدث الحكيم عن العالقة بين األقرباء واألصدقاء. بالصحة ، وهو ما ينصحنا به األطباء
أليس هذا ما يحدث عملياً عندما يكثر شخص ما من ) ، الترجمة التفسيرية١٧:٢٥أمثال(." من زيارة قريبك لئال يسأم منك ويمقتك

المهم في الموضوع إذن هو االتزان، إن كان في الطعام أم . زياراته إلى قريبه أو صديقه؟ فيتحول الوئام إلى صدام وكراهية بينهما
  . األقرباء أو األصدقاء سيؤديان إلى مشاكل عديدةألن اإلفراط في األكل واالكثار من المكوث عند . في العالقة مع اآلخرين

  
عين مكدرة وينبوع فاسد ": لكن ماذا عن العالقة مع اإلنسان الذي نعلم أنه فاسد وشرير؟ أجابنا سليمان الحكيم بهذا المثل

ال نسايره، ألن هذا سيجعل  وبتعبير آخر علينا أن ال نتعامل مع الشرير برقّة وأن) ٢٦:٢٥أمثال(." الصديق المنحني أمام الشرير
  . فحذّار من أي عالقة مع الناس األشرار. نفوسنا كبئر المياه العكرة، وكالينبوع الفاسد

  
كنزع الثوب في يوم "  :هل تنفع األغاني المبهجة في إسعاد القلب الحزين الكئيب يا ترى؟  كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائالً

وبتعبير آخر أنه حتى األغاني المسرة لن تجدي نفعاً في ) ٢٠:٢٥أمثال(." ي أغاني لقلبٍ كئيبالبرد كخٍل على نطرون من يغنّ
  . إسعاد القلب الكئيب
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. وفي حلقة اليوم سنتأمل باألمثال التي تتناول اللؤماء. تحدثنا في اللقاء السابق عن األمثال المتعلقة بالجاهلصديقي المستمع، 

كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ": فكتب قائالً. عن الفضولي الذي يتدخّل في مشاجرات اآلخرين بدأ سليمان الحكيم بالحديث
إن الذي يتدخّل في أمور ال تعنيه، يسمع جواباً ال : وأيضاً يقول المثل العربي) ١٧:٢٦أمثال(." ويتعرض لمشاجرة ال تعنيه

يه، يكون كمن يثير الكلب ضده، وتكون النتيجة أن جميع الفرقاء هكذا اإلنسان الذي يتدخّل في مشاجرة أو نقاش ال يعن. يرضيه
  . المتخاصمين ينقلبون ضده

  
مثل المجنون الذي يرمي ناراً وسهاماً وموتاً هكذا الرجل الخادع قريبه ": ثم كتب سليمان الحكيم عن المازح الساخر فقال

خادعاً إياه يكون مثل المجنون الذي يرمي بالنار والسهام  إن الذي يمزح مع قريبه) ١٩و١٨:٢٦أمثال(." ويقول ألم ألعب أنا
  . فاحذر صديقي ما نسميه بالمزح الثقيل. والموت
  

فحم . بعدم الحطب تنطفئ النار وحيث ال نمام يهدأ الخصام": ثم ينتقل سليمان الحكيم ليصف ما يقوم به النّمام فكتب قائالً
) ٢٢-٢٠:٢٦أمثال(." كالم النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن. هييج النزاعللجمر وحطب للنار هكذا الرجل المخاصم لت

إن النميمة والتي تعني إثارة البلبلة واالنشقاق بين األصدقاء، هي من أسوأ األمور التي يقوم بها اإلنسان، وغالباً ما ينتج عنها 
مع العلم أن كالم النمام يكون كالماً معسوالً . الفحم للنار التي تثير النزاعولهذا يشبهها الحكيم هنا بالحطب وب. الخصام والنزاع

  . فينزل مثل لقم حلوة إلى داخل نفس اإلنسان
  

الشفتان المتوهجتان والقلب الشرير مثل فضة زغٍل ": لكن ماذا عن المرائي الذي يخفي حقيقة نواياه؟ كتب سليمان الحكيم قائالً
إن تملّقك بعذوبة حديثه، فال تأتمنه، ألن . ولكنه يراعي الحقد في قلبه. اكر يطلي نواياه بمعسول الشفاهالرجل الم. تغطي خزفة

إن المرائي الماكر الذي يخدع اآلخرين بكالمه ) الترجمة التفسيرية ٢٥- ٢٣:٢٦أمثال(." قلبه مفعم بسبعة صنوف من الرجاسات
لكنه في نفس الوقت يكون قلبه شريراً يحمل .  يطلي نواياه الحقيقية لئال يفضحالمنمق المعسول يكون كالفضة المزيفة، وكالذي 

  . وهو وإن تملّق اآلخرين بعذوبة حديثه وطراوته، لكن قلبه يكون مملوءاً بسبعة رجاسات أي بالشر الكامل. الحقد في داخله
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من يغطّي بغضة ": ـل قائالًثسليمان الحكيم بهذا الم هل يستطيع اإلنسان الذي يخفي بغضه بمكر أن يستمر في إخفائه؟ أجابنا

ال يستطيع المرائي أن يخفي حقيقة نفسه ومهما كان ماكراً إذ ال بد أن يأتي اليوم ) ٢٦:٢٦أمثال(." بمكرٍ يكشفُ خبثه بين الجماعة
  . الذي يكشف فيه خبثه آجالً كان أم عاجالً

  
من يحفر حفرة إليذاء غيره يقع فيها، ومن دحرج ": ين؟ كتب الحكيم قائالًوماذا عن اإلنسان الذي ينصب األفخاخ لآلخر

وهذا أمر واقعي نجده في مالحظتنا ألعمال الناس، إذ نجد أن الذي يخطط ) الترجمة التفسيرية ٢٧:٢٦أمثال(." حجراً يرتد عليه
  . الشر لغيره، يقع هو نفسه في هذا الشر

  
اللسان الكاذب يمقت ": د الخير أم الشر لهم؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائالًهل الذي يكذب على اآلخرين إنما يري

إن الذي يكذب على اآلخرين فهو بالحقيقة يكون كارهاً لهم، وفمه ) يريةتفس ٢٨:٢٦أمثال(." ضحاياه، والفم الملق يسبب خراباً
  . الملق المعسول ال بد أن يسبب لهم خراباً

  
الكذب هي من الخطايا الهامة الكبيرة؟ فكثيراً ما نكذب في حديثنا ظانين أن هذا مجرد خطيئة هل تعلم مستمعي أن خطيئة 

اب وأبو بالكذّ"ال بل إن المخلص المسيح وصف إبليس الشيطان . لكن الحقيقة أن اهللا يكره الكذب والكذابين. صغيرة نقوم بها
ال تكذبوا بعضكم على بعض ": عا الرسول بولس المؤمنين بالمسيح قائالًولهذا د. أي والد كل الكذابين) ٤٤:٨بشارة يوحنا( ."ابالكذّ

إن ) ١٠و٩:٣الرسالة إلى كولوسي(." إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه
  .الكذب هو من صفات اإلنسان الشرير الفاسد، ولهذا على المؤمن بالمسيح أن يتجنبه

  
أال تود مستمعي أن تتحرر من عادة الكذب البغيضة؟ لما ال تأتي اليوم إلى المخلص المسيح الذي وحده يقدر ال أن يحررك من 

فهل تؤمن . هذه العادة فحسب، بل من كل العادات الشريرة األخرى، ويجعلك في نفس الوقت إنساناً جديداً يفعل الخير والصالح
  بالمخلص المسيح؟   

  
  

  


