
  الجامعةسفر 
  

  البحث عن مغزى الحياة
  

  يصل الكتاب إلى نتيجة مھمة، وھي أن الكل دون هللا ھو قبض الريح
  

  كاتب ھذا السفر
  

د لمجموعة يلعب تقد اليعض أنه معلم مجھول اإلعوي. ب ھذا السفر ھو الملك سليماناالعتقاد العام ھو أن كات سم أو قائ
  )12، 11:12( أنه رجل حكيم قد جمع رؤى المعلم ليرشد بھا ولده ، بينما يرى آخرون)1:1(ھو دور ملكھا 

  
   السفر كتابتهزمن

  
  .م. ق930  عام إلى970  عام فترة حكم الملك سليمان منأغلب الظن في

  
  سبب كتابة السفر

  
اة سفة الحي ة فل فر الجامع ا س دم لن اُوي. يق ة هللا فيھ ا مكان ة كمصدر لإ. رين فر الجامع ون س تخدم العبراني يم س ضمن لتعل

ا أي مغزى كتابات الحكمة فى العھد القديم وقد رأوا من خالله  ن يكون لھ اة ل زھم الروحي في حي شفون تمي كيف يكت
  )13، 8: 12(ًبعيدا عن هللا 

  
  الجامعةكيف تقرأ سفر 

  
د. اجآتفً لكن كن مستعدا للم–إن كانت قضايا الحياة  العميقة والمحيرة تأسرك فتصفح سفر الجامعة  ة يب و سفر الجامع

ر عن الحي صعبة ويعب ئلة ال ة األس ى مواجھ درة عل ه الق ة ول ائق الكتابي ة اعند القراءة السطحية أنه يعارض جميع الحق
ذي ال ل ال ى العق هالخفية للعالم الخاطئ ويلقي لمحة عل ن ل ا، لكن .  دي شاف مغزاھ دا الكت اة مجاھ ه يتأمل في المعان ًإن
سوع المسيح . أعظم ما يفعله ھذا السفر ھواإلشارة إلى الحل الوحيد ه ي ا بابن ه لن د قدم ة، وق اة الخالي ة الحل للحي هللا لدي

  .الذي أتى كي يعطينا الحياة األفضل
  

رأ ذا اًلن تكون مستريحا وأنت تق ن بكل ھ ا يعل دا عن هللاوضوح ألً كتاب أتي بعي شبع ال يمكن أن ي ك . ًن ال م المل د تعل لق
راغتست. سليمان ھذه األمور بالطريقة الصعبة وع من الف ليمان في طيع أن تتجنب نفس الن ك س اة المل رق حي ذي اخت  ال

ارن تك لسفر اقد ترغب في أثناء قراء.  في حياتكًنھايتھا إن أنت استمعت إلى نصيحته وأفسحت مجاال  لجامعة أن تق
  .ا ثمر بعض الدروس التي تعلمھا لنا الحكمةنه وبين سفر األمثال الذي يقدم لنبي
  

شكوك، : توقع المفاجآت، فسفرالجامعة يحمل لك الكثير منھا: القراءة كلمة في أذنك قبل أن تبدأ اإلعالن الواضح عن ال
ام ) 11-1:1(معة في إطار يحدده تمھيد تنحصر محتويات سفر الجا. وصراعات اإليمان واالعتراف بالوھم ه خت وينھي

ست. بھدف اإلعالن عن اتجاه مخافة هللا في الحياة) 9:12-14( ارات الم ا في إطار القرينانتبه للعب ة قلة يجب أن تفھمھ
  .هلالكتاب المقدس بكام: العامة للسفر كله والقرينه األعم


