
  اجلاِمعِة
  الكل باطل
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1ليمشاملَِلِك يف أور دِة ابِن داواجلاِمع كَالم: 

ما الفائدةُ لإلنساِن ِمن كُلِّ تعِبِه الذي يتعبه حتت 3. باِطلُ األباطيِل، الكُلُّ باِطلٌ: باِطلُ األباطيِل، قالَ اجلاِمعة2ُ
والشمس تشِرق، والشمس تغرب، وتسِرع إلَى 5. مةٌ إلَى األبِدقائ دور يمضي ودور يجيُء، واألرض4الشمِس؟ 

شِرقيثُ توِضِعها حماِل6. مإلَى الش إلَى اجلَنوب، وتدور بتذه يحاَلر . داراِتها ترِجعا، وإلَى مرانوةً ددائر بتذه
يحآل7. الرليس مب اِر جتري إلَى البحِر، والبحرنَكُلُّ األ . بتذه إلَى هناك اراأل ِمنه ترإلَى املَكاِن الذي ج
العني ال تشبع ِمن النظَِر، واُألذُنُ ال متتِلئُ ِمن . ال يستطيع اإلنسانُ أنْ يخِبر بالكُلِّ. كُلُّ الكَالِم يقصر8. راِجعةً
إنْ وِجد شيٌء يقالُ 10.  يصنع، فليس حتت الشمِس جديدما كانَ فهو ما يكونُ، والذي صِنع فهو الذي9. السمِع
عنه":انظُر .قَبلَــــنا!" هذا جديد تهوِر اليت كانماٍن كانَ يف الد11. فهو منذُ زلنيلألو ِذكر واآلِخرونَ . لَيس

مهعديكونونَ ب الذين ِعند سيكونونَ، ال يكونُ هلُم ِذكر ا الذينأيض.  
  بطل احلكمة

12ليمشِلكًا علَى إسرائيلَ يف أورم ةُ كُنتِملَ 13. أنا اجلاِمعِة عن كُلِّ ما عفتيِش باِحلكمؤاِل والتقَليب للس هتجوو
ت الشمِس حت رأيت كُلَّ األعماِل اليت عِملَت14. هو عناٌء رديٌء جعلها اُهللا لبين البشِر ليعنوا فيِه. حتت السماواِت

أنا ناجيت قَليب 16. األعوج ال يمِكن أنْ يقَوم، والنقص ال يمِكن أنْ يجبر15. فإذا الكُلُّ باِطلٌ وقَبض الريِح
ن اِحلكمِة ها أنا قد عظُمت وازددت ِحكمةً أكثَر ِمن كُلِّ من كانَ قَبلي علَى أورشليم، وقد رأَى قَليب كثريا ِم:"قائالً

ألنَّ يف 18. ووجهت قَليب ملَعِرفَِة اِحلكمِة وملَعِرفَِة احلَماقَِة واجلَهِل، فعرفت أنَّ هذا أيضا قَبض الريِح17". واملَعِرفَِة
  .كثرِة اِحلكمِة كثرةُ الغم، والذي يزيد ِعلما يزيد حزنا

  بطل اللذات
2 
ماذا :"وللفَرِح" مجنونٌ:"ِللضحِك قُلت2. وإذا هذا أيضا باِطلٌ". لُم أمتِحنك بالفَرِح فترى خرياه:"قُلت أنا يف قَليب1

ِافتكَرت يف قَليب أنْ أُعلِّلَ جسدي باخلمِر، وقَليب يلهج باِحلكمِة، وأنْ آخذَ باحلَماقَِة، حتى أرى ما هو 3". يفعلُ؟
ين البلب اخلَريياِتِهماِم حةَ أيدالسماواِت م حتت لوهفعى يِر حتلي4. شمع ظَّمتفسي : فعلن ستا، غَريوتفسي بلن يتنب

عِملت لنفسي برك مياٍه 6. عِملت لنفسي جناٍت وفَراديس، وغَرست فيها أشجارا ِمن كُلِّ نوِع ثَمٍر5. كُروما
  .غاِرس املُنِبتةُ الشجرلتسقَى ا املَ
  بطل التعب

وكانت يل أيضا ِقنيةُ بقٍَر وغَنٍم أكثَر ِمن مجيِع الذين كانوا يف . قَنيت عبيدا وجواري، وكانَ يل ولدانُ البيِت7
اتخذت لنفسي مغنني ومغنياٍت . جمعت لنفسي أيضا ِفضةً وذَهبا وخصوصياِت املُلوِك والبلداِن8. أورشليم قَبلي

فعظُمت وازددت أكثَر ِمن مجيِع الذين كانوا قَبلي يف أورشليم، وبقيت أيضا 9. وتنعماِت بين البشِر، سيدةً وسيداٍت



وهذا . ن كُلِّ فرٍح، ألنَّ قَليب فِرح بكُلِّ تعيبمل أمنع قَليب ِم. ومهما اشتهته عيناي مل أُمِسكه عنهما10. ِحكميت معي
ثُم التفَت أنا إلَى كُلِّ أعمايل اليت عِملَتها يداي، وإلَى التعِب الذي تِعبته يف عمِلِه، فإذا 11. كانَ نصييب ِمن كُلِّ تعيب

  .الكُلُّ باِطلٌ وقَبض الريِح، وال منفَعةَ حتت الشمِس
فما اإلنسانُ الذي يأيت وراَء املَِلِك الذي قد نصبوه منذُ زماٍن؟ . ثُم التفَت ألنظُر اِحلكمةَ واحلَماقَةَ واجلَهل12َ
ِه، أما احلَكيم عيناه يف رأِس14. فرأيت أنَّ للِحكمِة منفَعةً أكثَر ِمن اجلَهِل، كما أنَّ للنوِر منفَعةً أكثَر ِمن الظُّلمِة13

كما يحدثُ :"فقُلت يف قَليب15. وعرفت أنا أيضا أنَّ حاِدثَةً واِحدةً حتدثُ لِكلَيِهما. اجلاِهلُ فيسلُك يف الظَّالِم
ألنه 16". هذا أيضا باِطلٌ:"فقُلت يف قَليب" وإذ ذاك، فلماذا أنا أوفَر ِحكمةً؟. للجاِهِل كذلك يحدثُ أيضا يل أنا

وكيف يموت احلَكيم . الكُلُّ ينسى: كما منذُ زماٍن كذا األيام اآلتيةُ. س ِذكر للحكيِم وال للجاِهِل إلَى األبِدلي
. فكَِرهت احلياةَ، ألنه رديٌء ِعندي، العملُ الذي عِملَ حتت الشمِس، ألنَّ الكُلَّ باِطلٌ وقَبض الريِح17! كاجلاِهِل
18 عديفكَِرهتلإلنساِن الذي يكونُ ب كُهيثُ أترالشمِس ح فيِه حتت يب الذي تِعبتهل 19. كُلَّ تع ،علَمي نوم

يكونُ حكيما أو جاِهالً، ويستويل علَى كُلِّ تعيب الذي تِعبت فيِه وأظهرت فيِه ِحكميت حتت الشمِس؟ هذا أيضا 
  .باِطلٌ
ألنه قد يكونُ إنسانٌ تعبه 21. يب ييئَس ِمن كُلِّ التعِب الذي تِعبت فيِه حتت الشمِسفتحولت لكَي أجعلَ قَل20

ألنه ماذا لإلنساِن 22. هذا أيضا باِطلٌ وشر عظيم. باِحلكمِة واملَعِرفَِة وِبالفَالِح، فيتركُه نصيبا إلنساٍن مل يتعب فيِه
أيضا باللَّيِل ال . ألنَّ كُلَّ أياِمِه أحزانٌ، وعمله غَم23 اجِتهاِد قَلِبِه الذي تِعب فيِه حتت الشمِس؟ ِمن كُلِّ تعِبِه، وِمِن

هقَلب ريحستا باِطلٌ هو. يهذا أيض.  
ألنه من 25.  ِمن يِد اِهللارأيت هذا أيضا أنه. لَيس لإلنساِن خري ِمن أنْ يأكُلَ ويشرب ويري نفسه خريا يف تعِبِه24

ألنه يؤيت اإلنسانَ الصاِلح قُدامه ِحكمةً ومعِرفَةً وفَرحا، أما اخلاِطئُ فيعطيِه شغلَ اجلَمِع 26يأكُلُ ومن يلتذُّ غَريي؟ 
  .هذا أيضا باِطلٌ وقَبض الريِح. والتكوِمي، ليعطي للصاِلِح قُدام اِهللا

   شيء زمانلكل
  
3 
1السماواِت وقت مانٌ، ولكُلِّ أمٍر حتتيٍء ز2: ِلكُلِّ شوللموِت وقت ِة وقتولقَلِع املَغروِس . ِللِوالد رِس وقتللغ

3. وقتفاِء وقتوللش ِللقَتِل وقت .وللِبناِء وقت دِم وقت4. للهحِك وقتوللض كاِء وقتِللب . وِح وقتللن
. للمعانقَِة وقت ولِلانِفصاِل عن املُعانقَِة وقت. ِلتفريِق اِحلجارِة وقت وجلَمِع اِحلجارِة وقت5. وقتوللرقِص 

6ِة وقتساروللخ ِللكَسِب وقت .وللطَّرِح وقت ِة وقتيان7. للصخييِط وقتوللت مزيِق وقتِللت . كوِت وقتللس
كَلُِّم وقت8. وللتبِللحِة وقتغضوللب وقت  .لِح وقتوللص رِب وقتبِه؟ 9. للح با يتعِمم بيتع ٍة ملَننفَعم فأي

صنع الكُلَّ حسنا يف وقِتِه، وأيضا جعلَ األبديةَ يف 11. قد رأيت الشغلَ الذي أعطاه اُهللا بين البشِر ليشتِغلوا بِه10
عرفت أنه ليس هلُم خري، إال أنْ 12. ال يدِرك اإلنسانُ العملَ الذي يعملُه اُهللا ِمن الِبدايِة إلَى النهايِةقَلِبِهِم، اليت بالها 



ياِتِهما يف حريلوا خفعحوا ويفرةُ ا13. يطيِبِه، فهو عكُلِّ تع ا ِمنريى خروي بشرا أنْ يأكُلَ كُلُّ إنساٍن ويِهللاوأيض .
ال شيَء يزاد علَيِه، وال شيَء ينقَص ِمنه، وأنَّ اَهللا عِمله حتى . قد عرفت أنَّ كُلَّ ما يعملُه اُهللا أنه يكونُ إلَى األبِد14

هخافوا أمامِم قد كان15َ. يالِقد ِم هو، وما يكونُ فِمنالِقد ى. ما كانَ فِمنضما قد م طلُبواُهللا ي.  
اُهللا يدين :"فقُلت يف قَليب17! موِضع احلَق هناك الظُّلم، وموِضع العدِل هناك اجلَور: وأيضا رأيت حتت الشمِس16

ا هناكٍل وقتمألنَّ لكُلِّ أمٍر ولكُلِّ ع ،يرروالش يقديف قَليب18". الص ِر، إنَّ :"قُلتشين البِة أُموِر بِجه ِمن مهِحنمتاَهللا ي
موت هذا . ألنَّ ما يحدثُ لبين البشِر يحدثُ للبهيمِة، وحاِدثَةٌ واِحدةٌ هلُم19". ليريهم أنه كما البهيمِة هكذا هم
يذهب ِكالهما إلَى 20. فليس لإلنساِن مزيةٌ علَى البهيمِة، ألنَّ ِكلَيِهما باِطلٌ. كموِت ذاك، ونسمةٌ واِحدةٌ للكُلِّ

من يعلَم روح بين البشِر هل هي تصعد إلَى 21. كانَ ِكالهما ِمن التراِب، وإلَى التراِب يعود ِكالهما. مكاٍن واِحٍد
يفرح اإلنسانُ فرأيت أنه ال شيَء خري ِمن أنْ 22فوٍق؟ وروح البهيمِة هل هي تِرتلُ إلَى أسفَلَ، إلَى األرِض؟ 

هصيبن ؟. بأعماِلِه، ألنَّ ذلكهعدى ما سيكونُ بريأيت بِه لي نم هألن  
  الظلم والكد والوحدة
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 هلُم، وِمن يِد ظاِلميِهم فهوذا دموع املَظلومني وال معز: ثُم رجعت ورأيت كُلَّ املَظاِلِم اليت تجرى حتت الشمِس1

. فغبطت أنا األموات الذين قد ماتوا منذُ زماٍن أكثَر ِمن األحياِء الذين هم عائشونَ بعد2.  هلُمما هم فال معزقَهر، أ
  .وخري ِمن ِكلَيِهما الذي مل يولَد بعد، الذي مل ير العملَ الرديَء الذي عِملَ حتت الشمِس3
الكَسالنُ يأكُلُ 5. وهذا أيضا باِطلٌ وقَبض الريِح. حسد اإلنساِن ِمن قريِبِه  فالِح عمٍل أنهورأيت كُلَّ التعِب وكُل4َّ

 .حفنةُ راحٍة خري ِمن حفنتي تعٍب وقَبِض الريِح6. لَحمه وهو طاٍو يديِه

له، وليس له ابن وال أخ، وال ِنهايةَ لكُلِّ تعِبِه، وال يوجد واِحد وال ثاينَ 8: ثُم عدت ورأيت باِطالً حتت الشمِس7
ِاثناِن خري ِمن واِحٍد، 9. فلمن أتعب أنا وأُحرم نفسي اخلَري؟ هذا أيضا باِطلٌ وأمر رديٌء هو. تشبع عينه ِمن الِغنى

وويلٌ ملَن هو وحده إنْ وقَع، إذ ليس ثاٍن .  أحدهما يقيمه رفيقُهألنه إنْ وقَع10. ألنَّ هلُما أُجرةً لتعِبِهما صاِلحةً
هقيمدفأُ؟ 11. ليي فكيف حدا الواثناِن يكونُ هلُما ِدفٌء، أم عا إِن اضطَج12أيض ِقفعلَى الواِحِد ي دأح وإنْ غَلَب

 نقَِطعاِلاثناِن، واخلَيطُ املَثلوثُ ال ي لهقابامسريع.  
  بطل التفوق

13عدب ذَّرحأنْ ي عِرفيٍخ    جاِهٍل،  الذي ال يِلٍك شم ِمن ريخ كيموح فقري إلَى 14. ولَد جِن خرجالس ِمن هألن
ِقرفتِلكًا قد يم لَِد الثّاين15. املُلِك، واملَولودالشمِس مع الو حتت ائرينكُلَّ األحياِء الس رأيتا عنهضِعو قومالذي ي  .

16مهكانَ أمام عِب، لكُلِّ الذينةَ لكُلِّ الشحونَ بِه. ال ِنهايفررونَ ال يا املُتأخيِح. أيضالر ا باِطلٌ وقَبضفهذا أيض.  
  الوقوف يبة أمام اهللا

5 
ال 2. ن تقدِمي ذَبيحِة اجلُهاِل، ألنهم ال يبالونَ بفَعِل الشرِاحفَظْ قَدمك حني تذهب إلَى بيِت اِهللا، فاِلاسِتماع أقرب ِم1

 كُنلت علَى األرِض، فلذلك اِهللا، ألنَّ اَهللا يف السماواِت وأنت امطِق كالٍم قُدإلَى ن كقَلب سِرعوال ي كعِجلْ فمتست



إذا نذَرت نذراِ ِهللا فال تتأخر عن 4. غِل، وقَولَ اجلَهِل ِمن كثرِة الكَالِمألنَّ احلُلم يأيت ِمن كثرِة الش3. كِلماتك قَليلَةً
ال تدع فمك يجعلُ 6. أنْ ال تنذُر خري ِمن أنْ تنذُر والتفي5. فأوِف مبا نذَرته. الوفاِء بِه، ألنه ال يسر باجلُهاِل
امخِطئُ، وال تقُلْ قُدي كدساملَالِكج ":سهو ه؟ ". إنيكدلَ يمع فِسدوي ،اُهللا علَى قَوِلك بغض7ملاذا ي ِمن ألنَّ ذلك

  .ولكن اخش اَهللا. كثرِة األحالِم واألباطيِل وكثرِة الكَالِم
  بطل الغىن

مِر، ألنَّ فوق العايل عاليا يالِحظُ، واألعلَى إنْ رأيت ظُلم الفَقِري ونزع احلَق والعدِل يف الِبالِد، فال ترتع ِمن األ8
من يِحب الِفضةَ ال يشبع ِمن الِفضِة، ومن يِحب 10. املَِلك مخدوم ِمن احلَقِل. ومنفَعةُ األرِض للكُل9ِّ. فوقَهما

ات كثُر الذين يأكُلونها، وأي منفَعٍة لصاِحِبها إال إذا كثُرِت اخلَري11. هذا أيضا باِطلٌ. الثَّروةَ ال يشبع ِمن دخٍل
يوجد شر خبيثٌ 13. نوم املُشتِغِل حلو، إنْ أكَلَ قَليالً أو كثريا، ووفر الغين ال يرحيه حتى ينام12رؤيتها بعينيِه؟ 

. فهلكَت ِتلك الثَّروةُ بأمٍر سيٍئ، ثُم ولَد ابنا وما بيِدِه شيٌء14. ثَروةٌ مصونةٌ لصاِحِبها لضرِرِه: رأيته حتت الشمِس
وهذا أيضا 16. كَما خرج ِمن بطِن أُمِه عريانا يرِجع ذاِهبا كما جاَء، وال يأخذُ شيئًا ِمن تعِبِه فيذهب بِه يف يِدِه15

أيضا يأكُلُ كُلَّ أياِمِه يف 17َء هكذا يذهب، فأيةُ منفَعٍة له، للَّذي تِعب للريِح؟ مصيبةٌ رديئَةٌ، يف كُلِّ شيٍء كما جا
  .الظَّالِم، ويغتم كثريا مع حزٍن وغَيٍظ

18نسا، الذي هو حريأنا خ هِبِه الذي : هوذا الذي رأيتكُلِّ تع ا ِمنريى خروي بشرفيِه أنْ يأكُلَ اإلنسانُ وي بيتع
هصيبن هاها، ألناُهللا إي ياِتِه اليت أعطاهاِم حةَ أيدالشمِس م علَيِه 19. حتت لَّطَهى وماالً وساُهللا ِغن ا كُلُّ إنساٍن أعطاهأيض

ر أيام حياِتِه كثريا، ألنَّ اَهللا ملهيِه ألنه ال يذك20ُ. حتى يأكُلَ ِمنه، ويأخذَ نصيبه، ويفرح بتعِبِه، فهذا هو عطيةُ اِهللا
  .بفَرِح قَلِبِه

6 
رجلٌ أعطاه اُهللا ِغنى وماالً وكرامةً، وليس لنفِسِه عوز ِمن 2: يوجد شر قد رأيته حتت الشمِس وهو كثري بني الناِس1

  .هذا باِطلٌ ومصيبةٌ رديئَةٌ هو. أكُلَ ِمنه، بل يأكُلُه إنسانٌ غَريبكُلِّ ما يشتهيِه، ومل يعِطِه اُهللا اسِتطاعةً علَى أنْ ي
3 ،فنا دأيض اخلَِري، وليس له ِمن هفسن عةً، ومل تشبِسنيِه كثري امأي ى تصريةً حتكثري ِسنني إنسانٌ ِمئَةً، وعاش لَدإنْ و

ِمنه ريقطَ خيف4. فأقولُ إنَّ الس هطَّى بالظَّالِمألنغي هوامس ،بذهجيُء، ويف الظَّالِم ي5.  الباِطِل ي الشمس را مل يوأيض
علَمومل ي .ذاك ِمن ةٌ أكثَرراح 6. فهذا له بذهوِضٍع واِحٍد يا، أليس إلَى مريخ رفَةً ومل يضاعٍة مسن ألف وإنْ عاش
ألنه ماذا يبقَى للحكيِم أكثَر ِمن اجلاِهِل؟ ماذا 8. فَِمِه، ومع ذلك فالنفس ال متتِلئُكُلُّ تعِب اإلنساِن ل7اجلميع؟ 

  للفَقِري العاِرِف السلوك أمام األحياِء؟
ماٍن، وهو الذي كانَ فقد دعي باسٍم منذُ ز10. هذا أيضا باِطلٌ وقَبض الريِح. رؤيةُ العيوِن خري ِمن شهوِة النفِس9

ى ِمنههو أقو نم خاِصمأنْ ي إنسانٌ، وال يستطيع هأن عروفالباِطل11َ. م ةٌ تزيدكثري أُمور دتوج هفضٍل . ألن فأي
؟ ألنه من يخِبر ألنه من يعِرف ما هو خري لإلنساِن يف احلياِة، مدةَ أياِم حياِة باِطِلِه اليت يقضيها كالظِّل12ِّلإلنساِن؟ 

  اإلنسانَ مبا يكونُ بعده حتت الشمِس؟



  احلكمة
7 
اَلذَّهاب إلَى بيِت النوِح خري ِمن الذَّهاِب إلَى 2. اَلصيت خري ِمن الدهِن الطَّيِب، ويوم املَماِت خري ِمن يوِم الِوالدِة1

احلُزنُ خري ِمن الضِحِك، ألنه بكآبِة الوجِه يصلَح 3. لِّ إنساٍن، واحلَي يضعه يف قَلِبِهبيِت الوليمِة، ألنَّ ذاك ِنهايةُ كُ
ِح4. القَلبيِت الفَراِل يف باجلُه وِح، وقَلبيِت الناحلُكَماِء يف ب 5. قَلب لإلنساِن ِمن رياحلَكيِم خ اِلانِتهاِر ِمن معس

ألنَّ الظُّلم يحمق 7. هذا أيضا باِطلٌ. ألنه كصوِت الشوِك حتت الِقدِر هكذا ضِحك اجلُهاِل6هاِل، مسِع ِغناِء اجلُ
القَلب فِسدةَ تطيوالع ،احلَكيم.  

لغضِب، ألنَّ الغضب يستِقر ال تسِرع بروِحك إلَى ا9. طولُ الروِح خري ِمن تكَبِر الروِح. ِنهايةُ أمٍر خري ِمن بدايِتِه8
. ألنه ليس عن ِحكمٍة تسألُ عن هذا" ملاذا كانِت األيام األولَى خريا ِمن هِذِه؟:"ال تقُل10ْ. يف ِحضِن اجلُهاِل

لِّ الِفضِة، ألنَّ الذي يف ِظلِّ اِحلكمِة هو يف ِظ12. اِحلكمةُ صاِلحةٌ ِمثلُ املرياِث، بل أفضلُ لناِظري الشمِس11
 يف 14ألنه من يقِدر علَى تقوِمي ما قد عوجه؟ : اُنظُر عملَ اِهللا13. وفَضلُ املَعِرفَِة هو إنَّ اِحلكمةَ تحيي أصحابها

ِبراعت رٍري، ويف يوِم الشخب اإلنسانُ. يوِم اخلَِري كُن ِجدلكَيال ي ،لَ هذا مع ذاكعإنَّ اَهللا جهعديئًا بش .  
ال تكُن بارا كثريا، 16. قد يكونُ بار يبيد يف برِه، وقد يكونُ ِشرير يطولُ يف شرِه: قد رأيت الكُلَّ يف أياِم بطلي15

وت يف غَِري وقِتك؟ ملاذا مت. ال تكُن ِشريرا كثريا، وال تكُن جاِهال17ًملاذا ختِرب نفسك؟ . وال تكُن حكيما بزيادٍة
اِحلكمةُ 19. حسن أنْ تتمسك ذا، وأيضا أنْ ال ترخي يدك عن ذاك، ألنَّ متقي اِهللا يخرج ِمنهما ِكلَيِهما18

رِض يعملُ صالحا وال ألنه ال إنسانٌ ِصديق يف األ20. تقَوي احلَكيم أكثَر ِمن عشرِة مسلَِّطني، الذين هم يف املدينِة
ألنَّ قَلبك أيضا يعلَم 22. أيضا ال تضع قَلبك علَى كُلِّ الكَالِم الذي يقالُ، ِلئال تسمع عبدك يِسبك21. يخِطئُ

رينآخ بتةً سبا كثريِمرار كذلك أنت كأن.  
بعيد ما كانَ بعيدا، والعميق العميق 24. أما هي فبعيدةٌ عني". يماأكونُ حك:"قُلت. كُلُّ هذا امتحنته باِحلكمِة23

درت أنا وقَليب ألعلَم وألحبثَ وألطلُب ِحكمةً وعقالً، وألعِرف الشر أنه جهالَةٌ، واحلَماقَةَ أنها 25من يِجده؟ 
. الصاِلح قُدام اِهللا ينجو ِمنها.  اليت هي ِشباك، وقَلبها أشراك، ويداها قُيوداملَرأةَ: فوجدت أمر ِمن املوِت26. جنونٌ

اليت مل تزلْ نفسي 28واِحدةً فواِحدةً ألِجد النتيجةَ :هذا وجدته، قالَ اجلاِمعةُ. اُنظُر27. أما اخلاِطئُ فيؤخذُ ا
: هذا وجدت فقط. اُنظُر29!  ألٍف وجدت، أما امرأةً فبني كُلِّ أولئك مل أِجدرجالً واِحدا بني. تطلُبها فلم أِجدها

  .أنَّ اَهللا صنع اإلنسانَ مستقيما، أما هم فطَلَبوا اخِتراعاٍت كثريةً
 
8 
 . تتغيرمن كاحلَكيِم؟ ومن يفهم تفسري أمٍر؟ ِحكمةُ اإلنساِن تنري وجهه، وصالبةُ وجِهِه1

  أطيعوا امللك
، ألنه ال تِقف يف أمٍر شاق. ال تعجلْ إلَى الذَّهاِب ِمن وجِهِه3. احفَظْ أمر املَِلِك، وذاك بسبِب يمِني اِهللا:أنا أقول2ُ

حاِفظُ الوصيِة ال يشعر 5. "ماذا تفعلُ؟:"ومن يقولُ له. حيثُ تكونُ كِلمةُ املَِلِك فهناك سلطان4ٌ. يفعلُ كُلَّ ما شاَء



بأمٍر شاقواحلُكم الوقت عِرفاحلَكيِم ي ا6. ، وقَلبكما وحعلَيِه، . ألنَّ لكُلِّ أمٍر وقت اإلنساِن عظيم ر7ألنَّ ش هألن
 ليمِسك الروح، وال سلطانٌ لَيس إلنساٍن سلطانٌ علَى الروِح8ألنه من يخِبره كيف يكونُ؟ . ال يعلَم ما سيكونُ

هأصحاب ري الشجنةٌ يف احلَرِب، وال يعلَى يوِم املوِت، وال ختلي.  
. كُلُّ هذا رأيته إذ وجهت قَليب لكُلِّ عمٍل عِملَ حتت الشمِس، وقتما يتسلَّطُ إنسانٌ علَى إنساٍن لضرِر نفِسِه9

هذا أيضا . نونَ وضموا، والذين عِملوا باحلَق ذَهبوا ِمن مكاِن القُدِس ونسوا يف املدينِةوهكذا رأيت أشرارا يدف10َ
. ألنَّ القَضاَء علَى العمِل الرديِء ال يجرى سريعا، فلذلك قد امتأل قَلب بين البشِر فيِهم لفَعِل الشر11. باِطلٌ
. ئَةَ مرٍة وطالَت أيامه، إال أني أعلَم أنه يكونُ خري للمتقني اَهللا الذين يخافونَ قُدامهاخلاِطئُ وإنْ عِملَ شرا ِم12
  .وال يكونُ خري للشريِر، وكالظِّلِّ ال يطيلُ أيامه ألنه ال يخشى قُدام اِهللا13
ديقونَ يصيبهم ِمثلَ عمِل األشراِر، ويوجد أشرار يصيبهم ِمثلَ عمِل أنْ يوجد ِص: يوجد باِطلٌ يجرى علَى األرِض14

يقنيدالص .ا باِطلٌ: فقُلتالشمِس، إال أنْ يأكُلَ 15. إنَّ هذا أيض حتت ريليس لإلنساِن خ هألن ،حالفَر حتدفم
  . أياِم حياِتِه اليت يعطيِه اُهللا إياها حتت الشمِسويشرب ويفرح، وهذا يبقَى له يف تعِبِه مدةَ

لَما وجهت قَليب ألعِرف اِحلكمةَ، وأنظُر العملَ الذي عِملَ علَى األرِض، وأنه ارا وليالً ال يرى النوم بعينيِه، 16
مهما تِعب اإلنسانُ يف . عملَ الذي عِملَ حتت الشمِسرأيت كُلَّ عمِل اِهللا أنَّ اإلنسانَ ال يستطيع أنْ يِجد ال17

هِجدأنْ ي قِدرعِرفَِتِه، ال يا، وإنْ قالَ مبأيض واحلَكيم ،هِجدالطَّلَِب فال ي.  
  الكل يلقى نفس املصري

9 
1هذا كُلَّه نتحيف قَليب، وامت هلتعج واحلُ: ألنَّ هذا كُلَّه يقنيدِد اِهللاأنَّ الصيف ي ا . كَماَء وأعماهلُمبح علَماإلنسانُ ال ي

حاِدثَةٌ واِحدةٌ للصديِق وللشريِر، للصاِلِح وللطّاِهِر وللنِجِس، للذّابحِِ . الكُلُّ علَى ما للكُل2ِّ. الكُلُّ أمامهم. وال بغضا
أنَّ : هذا أشر كُلِّ ما عِملَ حتت الشمِس3. لذي يخاف احلَلفاحلاِلف كا. وللَّذي ال يذبح، كالصاِلِح اخلاِطئُ

وأيضا قَلب بين البشِر مآلنُ ِمن الشر، واحلَماقَةُ يف قَلِبِهم وهم أحياٌء، وبعد ذلك يذهبونَ إلَى . حاِدثَةً واِحدةً للجميِع
ألنَّ األحياَء 5.  يوجد رجاٌء، فإنَّ الكَلب احلَي خري ِمن األسِد املَيِتألنه من يستثنى؟ لكُلِّ األحياِء4. األمواِت

سين مهألنَّ ِذكر عدب يئًا، وليس هلُم أجرعلَمونَ شى فال يا املوتموتونَ، أمُم سيعلَمونَ أ6. ي مهتغضوب مهتبحوم
ماٍن، وال نمنذُ ز لكَته مهدسالشمِسوح ِملَ حتتإلَى األبِد، يف كُلِّ ما ع عدهلُم ب صيب.  

7لكمع ضيماٍن قد رٍب، ألنَّ اَهللا منذُ زبقَلٍب طَي كمخر بٍح، واشربفَر كبزكُلْ خ بيف كُلِّ 8. ِاذه كثياب كُنِلت
هنالد كرأس عِوزيضاَء، وال يا مع 9. حٍني بيشذَّ عاليتِالت اِم حياِة باِطِلكها كُلَّ أيبتاملَرأِة اليت أحب  اها حتتإي أعطاك

كُلُّ ما ِجتده يدك 10. الشمِس، كُلَّ أياِم باِطِلك، ألنَّ ذلك نصيبك يف احلياِة ويف تعِبك الذي تتعبه حتت الشمِس
  . وال اخِتراٍع وال معِرفٍَة وال ِحكمٍة يف اهلاويِة اليت أنت ذاِهب إليهالتفعله فافعله بقوِتك، ألنه ليس ِمن عمٍل

أنَّ السعي ليس للخفيِف، وال احلَرب لألقوياِء، وال اخلُبز للحكَماِء، وال الِغنى : فعدت ورأيت حتت الشمِس11
. ألنَّ اإلنسانَ أيضا ال يعِرف وقته12. عرض يالقياِنِهم كافَّةًللفُهماِء، وال النعمةَ لذَوي املَعِرفَِة، ألنه الوقت وال



رِر يف وقِت ششنو البب صنقتت ِك، كذلكرذُ بالشصافِري اليت تؤخهِلكٍَة، وكالعكٍَة مبذُ بشكاألمساِك اليت تؤخ قَعإذ ي ،
  .علَيِهم بغتةً

  احلكمة أفضل من احلماقة
مدينةٌ صغريةٌ فيها أُناس قَليلونَ، فجاَء علَيها 14 : اِحلكمةُ رأيتها أيضا حتت الشمِس، وهي عظيمةٌ ِعنديهِذِه13 

. ووِجد فيها رجلٌ ِمسكني حكيم، فنجى هو املدينةَ ِحبكمِتِه15. مِلك عظيم وحاصرها وبنى علَيها أبراجا عظيمةً
 ذلك ذَكَر دوما أحلَ اِملسكنيج16! الرِة:"فقُلتالقو ِمن ريةُ خال ". اِحلكم هةٌ، وكالمقَرحتةُ اِملسكِني فما ِحكمأم

عسماِل17. ياجلُه نيلِِّط بسراِخ املُتص ِمن يف اهلُدوِء، أكثَر عسماحلُكَماِء ت واِت 18. كَِلماتأد ِمن ريةُ خاِحلكم
  .ا خاِطئٌ واِحد فيفِسد خريا جزيالًأم. احلَرِب
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قَلب احلَكيِم عن يميِنِه، 2. جهالَةٌ قَليلَةٌ أثقَلُ ِمن اِحلكمِة وِمن الكَرامِة. اَلذُّباب املَيت ينتن ويخمر طيب العطّاِر1

  .إنه جاِهلٌ:  ينقُص فهمه، ويقولُ لكُلِّ واِحٍدأيضا إذا مشى اجلاِهلُ يف الطريِق3. وقَلب اجلاِهِل عن يساِرِه
يوجد شر رأيته حتت 5. إنْ صِعدت علَيك روح املُتسلِِّط، فال تترك مكانك، ألنَّ اهلُدوَء يسكِّن خطايا عظيمة4ً

قد رأيت 7.  معايلَ كثريٍة، واألغنياُء يجِلسونَ يف الساِفِلاجلَهالَةُ جِعلَت يف6: الشمِس، كسهٍو صاِدٍر ِمن ِقبِل املُتسلِِّط
. من يحفُر هوةً يقَع فيها، ومن ينقُض ِجدارا تلدغه حية8ٌ. عبيدا علَى اخلَيِل، ورؤساَء ماشني علَى األرِض كالعبيِد

إنْ كلَّ احلَديد ومل يسنن هو حده، فليِزِد 10. كونُ يف خطٍَر ِمنهمن يشقِّق حطَبا ي. من يقلَع ِحجارةً يوجع ا9
كَِلمات فِم احلَكيِم ِنعمةٌ، 12. إنْ لَدغَِت احلَيةُ بال رقيٍة، فال منفَعةَ للراقي11. أما اِحلكمةُ فناِفعةٌ لإلجناِح. القوةَ

ال يعلَم . واجلاِهلُ يكَثِّر الكَالم14. ُء كالِم فِمِه جهالَةٌ، وآِخر فِمِه جنونٌ رديٌءِابِتدا13. وشفَتا اجلاِهِل تبتِلعاِنِه
  تعب اجلُهالِء يعييِهم، ألنه ال يعلَم كيف يذهب إلَى املدينِة15و ماذا يصري بعده من يخِبره؟ . إنسانٌ ما يكونُ

طوبى لِك أيتها األرض إذا كانَ 17. ذا كانَ مِلكُِك ولَدا، ورؤساؤِك يأكُلونَ يف الصباِحويلٌ لِك أيتها األرض إ16
  .مِلكُِك ابن شرفاَء، ورؤساؤِك يأكُلونَ يف الوقِت للقوِة ال للسُكِر

18يتالب ِكفيِن يدلِّي اليدوِبت ،قفهِبطُ السِل الكَثِري ي19. بالكَسِللضيشالع حفَرت ةً، واخلمرلونَ وليمعما . ِحِك يأم
ال تسب املَِلك وال يف ِفكِرك، وال تسب الغين يف مضجِعك، ألنَّ طَري السماِء ينقُلُ 20. الِفضةُ فتحصلُ الكُلَّ

  .الصوت، وذو اجلَناِح يخِبر باألمِر
  خبز على وجه املياه

11 
1ٍةِارِم خاٍم كثريأي عدب هِجتد كعلَى وجِه املياِه فإن ك2. بزرش أي تعلَم لَست كا، ألنٍة أيضٍة، ولثَمانيبعا لسصيبأعِط ن 

حو وإذا وقَعِت الشجرةُ نحو اجلَنوب أو ن. إذا امتَألِت السحب مطَرا تريقُه علَى األرِض3. يكونُ علَى األرِض
. من يرصِد الريح ال يزرع، ومن يراِقِب السحب ال يحصد4. الشماِل، ففي املَوِضِع حيثُ تقَع الشجرةُ هناك تكونُ

ي يصنع  كما أنك لَست تعلَم ما هي طَريق الريِح، وال كيف الِعظام يف بطِن احلُبلَى، كذلك ال تعلَم أعمالَ اِهللا الذ5



نمو6. اجلميعما يهأي ال تعلَم كألن ،كدويف املساِء ال ترِخ ي ،كرعز عباِح ازرأو أنْ يكونَ :  يف الص ،هذا أو ذاك
  .ِكالهما جيديِن سواًء

  اذكر خالقك يف أيام شبابك
7ِني أنْ تنظُرا الشمسينللع ريوخ ،لوح ورإنْ 8. اَلن هألن امأي ذَكَّرتفيها كُلِّها، ولي حفرةً فليكثري اإلنسانُ ِسنني عاش

ِافرح أيها الشاب يف حداثَِتك، وليسرك قَلبك يف أياِم شباِبك، 9. كُلُّ ما يأيت باِطلٌ. الظُّلمِة ألنها تكونُ كثريةً
فانِزِع الغم 10. اعلَم أنه علَى هِذِه اُألموِر كُلِّها يأيت بك اُهللا إلَى الدينونِةواسلُك يف طُرِق قَلِبك وِبمرأى عينيك، و

  .ِمن قَلِبك، وأبِعِد الشر عن لَحِمك، ألنَّ احلَداثَةَ والشباب باِطالِن
12 
قَبلَ ما 2". ليس يل فيها سرور:" السنونَ إذ تقولُفاذكُر خاِلقَك يف أياِم شباِبك، قَبلَ أنْ تأيتَ أيام الشر أو جتيَء1

 يف يوٍم يتزعزع فيِه حفَظَةُ البيِت، وتتلَوى ِرجالُ 3. تظلُم الشمس والنور والقَمر والنجوم، وترِجع السحب بعد املَطَِر
حني ينخِفض صوت . وتغلَق األبواب يف السوِق4. ر ِمن الشبابيِكالقوِة، وتبطُلُ الطَّواِحن ألنها قَلَّت، وتظِلم النواِظ

وأيضا يخافونَ ِمن العايل، ويف الطريِق أهوالٌ، واللَّوز 5. اِملطحنِة، ويقوم لصوِت العصفوِر، وتحطُّ كُلُّ بناِت الِغناِء
قَبلَ 6. نَّ اإلنسانَ ذاِهب إلَى بيِتِه األبدي، والناِدبونَ يطوفونَ يف السوِقأل. يزِهر، واجلُندب يستثقَلُ، والشهوةُ تبطُلُ

فيرِجع 7. ما ينفَِصم حبلُ الِفضِة، أو ينسِحق كوز الذَّهِب، أو تنكَِسر اجلَرةُ علَى العِني، أو تنقَِصف البكَرةُ ِعند الِبئِر
  .الكُلُّ باِطلٌ:باِطلُ األباطيِل، قالَ اجلاِمعة8ُ. نَ، وترِجع الروح إلَى اِهللا الذي أعطاهاالتراب إلَى األرِض كما كا

  ختام األمر
اجلاِمعةُ طَلَب أنْ 10. بقي أنَّ اجلاِمعةَ كانَ حكيما، وأيضا علَّم الشعب ِعلما، ووزنَ وبحثَ وأتقَن أمثاالً كثرية9ً

كِلماٍت م ِجديقِة، كِلماِت حةً باِلاسِتقامكتوبةً م11. ِسر ٍة، أربابِرزنغاحلُكَماِء كاملَناسيِس، وكأوتاٍد م كَالم
لعمِل كُتٍب كثريٍة ال ِنهايةَ، والدرس الكَثري : وبقي، فِمن هذا ياابين حتَذَّر12. اجلَماعاِت، قد أُعطيت ِمن راٍع واِحٍد

للج بِدتعاألمِر كُلِِّه13. س ِختام عسمفلن :ألنَّ هذا هو اإلنسانُ كُلُّه ،ِق اَهللا واحفَظْ وصاياه14. ات حِضرألنَّ اَهللا ي
فيِة، علَى كُلِّ خينونٍل إلَى الدماكُلَّ عرا أو شريإنْ كانَ خ ،.  


