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  حكمة سلیمان
  
  ١٣الفصل 
  

  ٥٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  األمثال وكیف نطبقھا على حیاتنا أن نتعلم الحكمة العملیة من سفر: الھدف

بِّ بُِكلِّ قَْلبَِك، َوَعلَى فَْھِمَك الَ تَْعتَِمدْ ٥ ُم ُسبُلَكَ ٦. تََوكَّْل َعلَى الرَّ  .فِي ُكلِّ طُُرقَِك اْعِرْفھُ، َوھَُو یُقَوِّ
بَّ َواْبُعْد َعِن الشَّرِّ . الَ تَُكْن َحِكیًما فِي َعْینَْي نَْفِسكَ ٧   )٧- ٥:٣ال أمث(اتَِّق الرَّ

یَرةٌ ١٦فَاْنظُُروا َكْیَف تَْسلُُكوَن بِالتَّْدقِیِق، الَ َكُجھَالََء بَْل َكُحَكَماَء، ١٥ ِمْن أَْجِل ١٧. ُمْفتَِدیَن اْلَوْقَت ألَنَّ األَیَّاَم ِشرِّ
بِّ    )١٧-:١٥أفسس .(ذلَِك الَ تَُكونُوا أَْغبِیَاَء بَْل فَاِھِمیَن َما ِھَي َمِشیئَةُ الرَّ

  
كتب سلیمان ثالثة أالف مثل، ما یقرب من ألف . فر األمثال ھو أكثر سفر عملي في الكتاب المقدسإن س

وقد كتب ھذه األفكار العملیة لكل مجال من مجاالت . وھو یعتبر أحكم رجل في العالم. منھم في ھذا السفر
  . كذلك جمع كتابات أخرى لرجال حكماء في أیامھ. حیاتنا

لذلك سفر . فھو أراد أن یعلم الشباب أن ال یفعلوا مثلھ. سلیمان بسبب إخفاقاتھ نتعلم الكثیر من حكمة
كان قصده أن یصبح الحكیم قائد حكیم، . سلیمان یعتبر ملخص لتجارب سلیمان الخاصة في حیاتھ

أوحى لھ هللا أن یكتب . واإلنسان البسیط في التفكیر أن یصبح حكیما، وأن یعلم كل إنسان أن یعیش بالحق
  . ذا السفر ألنھ یرید أن نتمتع بعواقب أعمالنا الصالحةھ
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .صحیحة أو خاطئة؟ سفر األمثال ھو عبارة عن شعر جید، ولكن لیس عملي جدا -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ معظم األمثال إما كتبھا أو جمعھا سلیمان -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ الحكمة والمعرفة ھي الشيء نفسھ  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ لیس من الممكن معرفة الحكمة من الفشل -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(ما الذي أھل سلیمان لكتابة األمثال من الحكمة؟  -٥
  .عاش بالحكمة الكاملة طوال حیاتھ -أ

  .هللا أوحى لھ أن یكتبھا -ب
  .حتى من فشلھتعلم من التجربة،   -ج
  .كان یحب الحكمة والمعرفة و یخشى هللا -د
  .درس جمیع الفالسفة القدماء من الثقافات األخرى - ه

  
  لماذا كتب سلیمان ھذا العدد الكبیر من األمثال؟  -٦
  .أراد أن یعلم الناس كیف یعیشون -أ

  .انھ یحتاج إلثبات قیمتھ كملك -ب
  .من رئیس الكھنةأراد الناس أن یكونوا أكثر والء لھ  -ج
  .أرسل هللا مالكا إلمالء األمثال لھ  -د

  
  ما ھي أحكم وسیلة للعیش؟  -٧
  .تسعى أكثر للمتعة -أ

  .تتجاوز العالم المادي  -ب
  .تفعل ما ھو صواب -ج
  .یصبح الشخص االنفرادي، الذي یعیش وحده وبعیدا عن إغراءات العالم -د

  
  الزنا؟ ما ھي أفضل وسیلة للرجل لتجنب إغراء  -٨
  أن یتزوج العدید من الزوجات -أ

  أن تعیش في عزلة أو بین الرجال -ب
  االعتماد كلیا على االنضباط الذاتي  -ج
  أن یكون لھا عالقة الوفاء مع زوجتھ -د

  
  ما الدرس الذي یمكن أن نتعلمھ من النمل؟  -٩
  كیفیة الحصول على كمیة مناسبة من الراحة -أ

  دكیف یكون العمل باجتھا -ب
  كیفیة تناول الطعام بشكل جید -ج
  كیفیة العیش كأفراد -د
  

  ماذا یقول سلیمان عن اتھام اآلخرین؟ - ١٠
  .انھ ألمر جید أن نشیر إلى أخطاء اآلخرین -أ

  .األشرار یتھمون، ولكن الصالحین یدافعون -ب
  .اتھام شخص فقط عندما یكون ھناك شھود آخرین  -ج
  .م مبررةالصالحون یتأكدون أن اتھاماتھ -د
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  ماذا یوصي سفر األمثال عن المستقبل؟ب  - ١١
  .ال یكون أبدا لدیك خطة والسماح للروح القدس أن یقودك أینما یشاء  -أ

  .لدیك خطة محددة وال تحید عنھا -ب
  .وضع خطط جیدة، ولكن دع الروح القدس یرشدك -ج
  .تفعل كل ما یناسب شخصیتك -د

  
  دیب أطفالك؟ماذا یقول سفر األمثال عن تأ  - ١٢

  .ینبغي تجنب االنضباط ألنھ یجعل یضایق األطفال -أ
  .ینبغي أن یكون االنضباط شدیدا قدر اإلمكان -ب
  .االنضباط یدل على الحب  -ج
  .یجب تعلم االنضباط كشخص بالغ  -د

  
  ما ھي العالقة بین الحكمة والكالم؟  - ١٣

  .العقالء یتحدثون باستمرار -أ
  .نھم ال یعرفون ماذا یقولونالحمقى ال یتكلمون أل -ب
  .العقالء ال یسمحون للحمقى بالكالم -ج
  .العقالء ال یتحدثون كثیرا، بل یستخدمون كلماتھم بعنایة -د

  

في أي مجال في حیاتك كنت في أشد الحاجة لمعرفة حكمة هللا؟ كیف كانت ستتغیر حیاتك إذا 
  عرفت طرق هللا في تلك المناطق؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

أشكره على ھذا الوعد و . ألولئك الذین یطلبونھا، ومستعدون إلتباعھ هللا وعد أن یعطي حكمتھ 
  .اسألھ أن أعطیك الحكمة التي تحتاج إلیھا

  

یُِّر، فََسیُْعطَى َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یُعَ ٥
یُح َوتَْدفَُعھُ َولِكْن لِیَْطلُْب بِإِیَماٍن َغْیَر ُمْرتَاٍب اْلبَتَّةَ، ألَنَّ اْلمُ ٦. لَھُ  . ْرتَاَب یُْشبِھُ َمْوًجا ِمَن اْلبَْحِر تَْخبِطُھُ الرِّ
بِّ ٧  .َرُجٌل ُذو َرأْیَْیِن ھَُو ُمتَقَْلقٌِل فِي َجِمیعِ طُُرقِھِ ٨. فَالَ یَظُنَّ ذلَِك اِإلْنَساُن أَنَّھُ یَنَاُل َشْیئًا ِمْن ِعْنِد الرَّ
 )٨-٥:١یعقوب (
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ما ھو الفرق بین المعرفة والحكمة؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وفقا لسلیمان، ما ھي بدایة الحكمة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
) ٥:١أنظر یعقوب ( ماذا ینبغي أن نفعل عندما نعرف أننا نفتقر للحكمة؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الرأسیة تصنف الموضوعات التي یتناولھا سفر األمثال، ومن ثم ادرس  ارسم رسما بیانیا، فیھ األعمدة -٤

. ھذا السفر موضعیا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. كتقدیر لحكمة ھذه األمثال، اكتب خمسة أمثال بنفسك وشاركھا مع أصدقائك -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لمن األمثال موجھة في المقام األول؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أصحاح في ھذا السفر، استخدام ھذا السفر بمثابة تقویم واقرأ فصل كل یوم یتوافق مع  ٣١ألن ھناك  -٧

 ما ھي التغییرات التي تتوقع أن تشھدھا في األحداث التي تواجھك؟ . یوم من أیام الشھر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق


