
  األمثالسفر 
  

  نصيحة للقلب
  

  إرشاد لحياتنا اليومية صالح لجميع العصور
  

  كاتب ھذا السفر
  

ل لكتب سليمان أحكم الم ه أجور ولموئي سفر وشارك في كتابت ذا ال ة أجزاء ھ وا إسرائيل غالبي ذين حكم أغلب (وك ال
  ).ئيليا غير إسرملكالظن أنه 

    
  زمن كتابة ھذا السفر

  
رن العاشر قحكم الملك سليمان في ا تلق م ي ال ل يالد، إال أن األمث ل الم د ب ا إال بع رون بم تجميعھ ين–عض الق ا ب   أي م

  ً.م تقريبا. ق686،  715عامي 
  
  

  تب؟ُتب؟ ولماذا كُلمن ك
  
ة هللا في ُك وا عن استخدام حكم ا يتعلم اة كي م تب لشعب إسرائيل وخاصة الشباب منھم الذين يبدأون رحلتھم في الحي

  ).6-2: 1(ية الحياة العمل
  

  ما ھو المثل؟
  

اة  د من مواقف الحي ى العدي ا عل سھولة ويمكن تطبيقھ ذكرھا ب ة يمكن ت ات قليل ي كلم صھا ف م تلخي ة ت و حقيق ل ھ المث
  .المختلفة

  
  كيف تقرأ سفر األمثال

  
را سھال يس أم ًتقديم النصح ل االت الجرا. ً از ومق رامج التلف ا ب دمھا لن ي تق ة الت ا بالمعرف ذخر ثقافتن د وكتب التثقيف ئت

تاج إلى إرشاد عملي وروحي فنحن نح: تعقيد الموجود في حياتناالذاتي إال أننا جوعى للحكمة والسبب في ھذا ھو كم ال
ى مرورا . في ذات الوقت ًيقدم لنا سفراألمثال العمق الروحي للعديد من القضايا بداية من تدبير المال إلى خطورة الزن

  . عليه الزمنًمخلصين، ستجد في ھذا السفر حكمة أثبتت نجاحھا، وجوھرا لن يجورباكتشاف األصدقاء ال
  

  ققة لھذا السفرالدراسة المد
  

سفر ذا ال ا بحسب كلمات ھ ار أن تحي راءة أصحاح واحمرب. ًحتما ستنمو في الحكمة عندما تخت ا ا ترغب في ق ًد يومي
ري حياتك  دع غنى.ةًولمدة شھر كامل عوضا عن قراءة أجزاء كبيرة  مثمرة واحد رأ . حكمة األمثال تمأل قلبك وتث اق

ذا غنعم يخبرناھذا السفر بأساليب الحياة في . األمثال بعقل مفتوح تثناءات، ل عليك البية األحوال، لكن ھناك بعض االس
ُدا ال مثيل له أو قانونا غير قابل للتعديلعو ر من أن تعتبر كل آية منھاذتحأن  ً.  

  
ضايا المإ ه للق صداقة نتب ة وال صداقة الحقيقي ى واإلخالص، ال اد، الزن ة، الكسل واالجتھ ة والحكم ل الحماق تعارضة مث

لابحث عن مبادئ بناء الزواج المتين، أساليب التربية، العالقات في. المزيفة دا لتبعات .  نطاق العم ه جي ائج ( ًإنتب ) نت
  .ات سلوك من يرفضھاسلوك من يتبع حكمة هللا وتبع


