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ا  الجاوػة سفر َػتبر والزي الحكهة أدب كاى  فهي. القذَن الػهذ ٌف أَام طائػا أسلوبا له وثال

 الػادَة فبهقاٍَسًا. لفههه جهذا ٌبزل أى وؼلًٍا .وسفر أَوب األوثال سفر لزلك األخرى األوثلة

 القذَهة األزوًة إلى َرجغ الحكهة أدب أى ووغ. وترابظ غٍر وكأٌه األسلوب َبذو هزا أى ٌجذ

 ؼي َبحث الٌساى أى الفكرة هً وهزه. وؤثرة وازالت الجاوػة سفر وراء الرئٍسٍة الفكرة أى إل

 .تولذ لو لن لك األفضل وي هللا وبذوى للحٍاة، وػًى

 أى الهفكرَي هؤلء الوجود وَػلي وػًى ؼي الًبً فكرة الهػاػرَي الكتاب وي كثٍر وَستخذم

 ضغ الجاوػة، سفر تقرأ أٌت وفٍها. هو وا ل َػرفوى ولكًهن اإلٌساى حٍاة ٌف ٌاقغا طٍئا هًاك

 كاتب فهن وثل. الوضغ هزا وثل ٌف هن الٍووٍة حٍاتًا ٌف ٌقابلهن الزَي أغلب الًاس أى رهًك ٌف

 .باغل السهاء تحت طًء كل أى َكتضفوى الجاوػة سفر
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 أى ٌجذ الضخع أَا كاى. سلٍهاى َكوى قذ الجاوػة أى وَػتقذ «الواؼظ» َترجن اسن الجاوػة

 بذوى اإلٌساى َراه كها الػالن أي الضهس تحت . كها هً الحٍاة َغف السفر كاتب أي الواؼظ

 هً الوحٍذة الجاوػة إلٍها وػل التً الًتائج أى ٌتفق أى َجب إرا هو الحال، هزا كاى إى. هللا

 الحٍاة َقابله له وػًى ل َبذو أى الزي الػالن هزا أى َػرف أى الهسٍحً ؼلى لكي. الهالئهة

 .لحٍاتًا الزي َػعٍه الجذَذ والهػًى الهسٍح ٌف الغًٍة

كتب   وٌتائجه؟ وؼود الكاتب وغ أٌت تتفق وذى أي إلى. األساسٍة الكاتب فكرة باختغار ا

 فارغا؟ باللزات تهتػه َػذ لهارا 

 كل الكتفاء؟ البحث ؼي الحكهة َحقق ل لهارا تبٍي التً األسباب بػض دوى 

 . بهفردك تواجه الحٍاة لي ألٌك طكر ػالة لترفغ الػذد هزا واستخذم( 01:01َو) اقرأ

 

 حياة لهم لتكون أتيت فقد أنا أما

 (10:10 يو) أفضل لهم وليكون
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 كل َكوى الروحٍة وجهة الًظر وي هزا َر لن اى ولكي الوقت، ورور َفهن أى اإلٌساى َستعٍغ

كتفاء ول تػعى ل فاللزات. وكاربا وشَفا طًء  طًء وأي واألحساى بالقسوة ولٍئة والحٍاة. رضى ا

 .كاتب السفر إلٍها توػل التً الًتائج هً تلك. الهوت َغبح لوػًى له بسبب براق

  اإلٌساٌٍة تارَخ( ب) العبٍػً الػالن( أ: )تجاه الكاتب فػل رد ػف 

 الهتكرر؟ الحٍاة ٌهظ وي للهروب غرَقة أي َرى هل

 الحٍاة؟ ؼي َتبًاها التً الًظرة هً وا لزلك، تبػا 

 هزه تظهرها التً وا هً الٌػكاسات. الحٍاة جذوى ؼذم ؼي الهزكورة األربػة لةاألوث اركر 

 األوثلة؟

 . أػذقاء لهن لهي كبٍرة تػشَة هًاك ولكي فظٍغ طًء الوحذة اى 

كتب  .(02-02:01ؼب ،01-09:08اٌظر )وت كهؤوًٍي الغذاقة اوتٍاز بها َساؼذٌا التً العرق ا

 .وتغادقه وحٍذ طخع ؼي تبحث أى هللا َساؼذك أى ػل
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 فٍػتقذ. األولى ٌف األػحاحات بذت التً الهظلهة الغورة وحل والًغٍحة التػلٍن هًا َأٌت

 .الوحٍذ العرَق هً - الػالن ٌف ٌظر غباء تبذو أٌها وغ -الحكهة  أى الكاتب

 بها تكوى َجب أى التً الغحٍحة الروح هً وا. للػبادة بالًسبة الهػعاة الًغائح دوى 

 هاوا؟ بالًزور الوفاء َػذ لهارا الػبادة؟

،  0:  01  )ؼذ     اٌظر   ؟ كلهتك تحفظ ألٌك فٍه الثقة َهكي طخع أٌك ؼًك وػروف هل 

 ( .  2:  6، دا   00:  00أم 

كتب طًء( كل لٍس )الهال   هزه ؼلى السفر َوافق كاتب تجػل التً باألسباب قائهة ا

 .الهقولة

أن  راجع موقفك بالوسبة للغوً المادي، و صل أن َحفظك هللا، و َجعلك دائماً مستعذاً 

 تساعذ مه هم ٌف احتٍاج.
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توػل كاتب السفر  إلى أحسي غرَقة للحٍاة وهً أى تػرف أى حٍاتك تأٌت وي هللا .  وي الغباء 

 بههتلكات اآلخرَي ألى رلك سٍولذ ؼذم رضى .  أى تقارى وهتلكاتك

( ثن دوِّى بػض الًقاط الػهلٍة بالًسبة للحكهة كها ركرها الكاتب . وا هو  7اقرأ ) أػحاح 

 أ الرئٍسً وراء رلك ؟ الهبذ

( كٍف َجب أى تؤثر حقٍقة ؼذم وػرفة اإلٌساى لهستقبله  00:  9   -  0:  8ثن اٌتقل إلى )   

 ( ، وارا ؼًك ؟  07 - 00:  2،  َغ   6 - 0:  00ا ) ؼلى غرَقة حٍاته ؟  اٌظر أَضا 

ل َغور الكاتب حٍاة أبذَة بػذ الهوت . و لكًًا ٌػرف أى وػًى الهوت . ولكًًا ٌػرف أى وػًى 

الهوت ؼًذ األبرار  َختلف ؼي وػًاه ؼًذ األطرار  ،  ولكًًا ٌػرف أى وػًى الهوت ؼًذ األبرار 

 ظلن هزه الحٍاة سوف َتن التػاول وػه . َختلف ؼي وػًاه ؼًذ األطرار ، و 

( واستخذام هزه األؼذاد لتضرح الًقائع  28 - 22:  02كو 0،    20 - 09:  00اقرأ  ) لو   

ظرة الػهذ القذَن التً َػبر ؼًها الكاتب .                                                        الهوجودة ٌف ٌ

كو  ( ؼي ظهر قلب .  28 - 22:  02حاول أى تحفظ ) ا

َهكًك أى تكتب هزه األؼذاد ؼلى ورقة ػغٍرة أو بعاقة و تستغل بػض دقائق وي الٍوم 

 لتحفظ هزه األؼذاد ؼي ظهر  قلب . 
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ا . فقذ أراىا إَاها كحٍاة فارغة ال لقذ وصف الكاتب الحٍاة بذون هللا وصًفا دقٍقً  ًٍ ا و واقع

معوى لها ٌف هذا الجزء بالذات ، َلقً الكاتب الضوء على المحور الذي تذور حوله حٍاة 

 اإلىسان وعالقته بالله . 

لقذ توقغ الكاتب الكثٍر وي وراء الحكهة حٍي حاول أى َبًً ٌظرته للحٍاة ؼلى أساس اتباع   

كتب قائهة بفوائذ  الحكهة . ؼلى أساس اتباع الحكهة . واآلى ٌجذه َضػها ٌف الهًظور الغحٍح . ا

 الحغول ؼلى الحكهة . 

ا ٌف غاَة القتاوة .                                                  بذوى الهسٍح ، َػذ الهوت و التقذم ٌف السي طٍئا

 (  2 - 0:  0ظ ب0،    08 - 06:  2كو 0قارى بٍي رأي الكاتب ورأي السٍذ الهسٍح . اٌظر ) 

( ولحظ استًتاجات الكاتب . ٌف ضوء هزه الًتائج ، كٍف َجب أى  02 - 9:  00اقرأ ) جا   

 ٌسلك ؟ 

( هزا الػذد َجػل الغورة واضحة وَبٍي لًا وا كاى قذ أطٍر  02 - 00:  00ختام األور كله ) جا 

ا قبل رلك . فٍتبٍي لًا أى وخافة هللا ل تًضأ فقظ كواجب ؼلى اإلٌساى ولكي كسبب  إلٍه سرَػا

الخالظ لوجوده . ودًَوٌة  هللا لها الكلهة األخٍرة . الهسٍح حً ! طكراا لله ألٌه وًحًا هزا 

 الػظٍن . 

 آَة للحفظ 

 (  13:  12فلوسمع  ختام األمر كله اتق هللا واحفظ وصاَاه ألن هذا هو اإلىسان كله .  ) جا 

 



7 
 

 

ا .   فكثٍر وي األدب الحذَث والفي  ٍا إى إدراك أى الحٍاة بال وػًى بذوى الهسٍح َػذ أوراا واقػ

َغور هزا اإلحساس بأى الحٍاة ل وػًى لها . ولكي بالًسبة لضخع وؤوي ل َجب أى َكوى 

 كاى لهزا التضاؤم . هًاك و

ا َقول إٌه ل َستعٍغ أى َؤوي بالله ألى الحٍاة ل وػًى لها ؟         كٍف َهكًك أى تجٍب طخغا

 ُؼذَّ ٌفسك لهزا الهوقف . 

رغن كل الضرور الهزكورة ٌف سفر الجاوػة وازال الهؤوي َتهتغ بحٍاة تستحق أى تػاش .  لهارا 

كثر ؼي غًى الحٍاة ورلك ؼي  ا ل تبحث أ غرَق القٍام بذراسة كتابٍة ؼي كلهة فرح وستخذوا

ا فهرس الكتاب .   قاووس الكتاب الهقذس وأَضا

واآلى قذ اٌفتحت ؼًٍاه لٍرى أى ٌف غبٍػته وٌف فكره وساحات كبٍرة ل َهلك فٍها هللا ، وأواكي 

وهجورة ل َقذر أحذ أى َخبر بها تحوَه . ألى ٌف هزه الهًاغق تجول الوحوش وتًهو الحضائص 

ٌ الهسٍح ،بضكل ؼضواٌئ و تسٍر فٍها أجًاد الضر . إى ؼاش هزا الضخع وتحرك ووجذ كٍاٌه ف 

فبالتأكٍذ ل َجب أى َكوى هًاك جسء وي غبٍػته أو ضهٍره أو فكره َوجذ فٍه هللا كغرَب .         

إى كاى كل طًء كها ًَبغً أى َكوى فبكل تأكٍذ لي توجذ لحظة ًَظر فٍها للوراء الى طًء لن 

 َستعٍغ قوله . 

ا لذرجة أٌك ل تػ رف أٌك تسهتغ إلٍها .  وتهتف لكًه سٍبذو وثل أٌغام ووسٍقٍة جهٍلة جذا

 وتقول : ٌػن َوجذ ٌف حٍاٌت سر فرح الحٍاة . 

 

 


