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 الحكمة في سفر األمثال
 

 "8811كلمة ألقيت بكنيسة القديسة العذراء مريم بالفجالة عام "     
 

 ١١-8١: 1سفر األمثال من 

َمة   أَنَا ٢١»      كح ِيَاءَ . الشَّر   ب  غحض   الرَّب   ََمَاَفة   ٢١ .التََّداِبيِ  َمعحرَِفةَ  َوَأِجد   الذََّكاَء، َأسحك ن   اْلِح  َوالت ََّعظُّمَ  الحِكْبح
م   أَنَا. َوالرَّأحي   الحَمش ورَة   ِل  ٢١ .أَب حَغضحت   اأَلَكاِذيبِ  َوَفمَ  الشَّر   َوَطرِيقَ  رَة   ِل . الحَفهح ، ََتحِلك   ِب  ٢١ .الحق دح  الحم ل وك 

لا  الحع َظَماء   َوتَ قحِضي بُّوَنِِن، الَِّذينَ  أ ِحبُّ  أَنَا ٢١ .اأَلرحضِ  ق َضاةِ  ك لُّ  َوالشَُّرفَاء ، الرَُّؤَساء   تَ تَ رَأَّس   ِب  ٢١ .َعدح  ُيِ 
َية  . َوالحَكرَاَمة   الحِغَن  ِعنحِدي ٢١ .َيَِد وَنِِن  ِإَلَّ  ي  َبك ر ونَ  َوالَِّذينَ   َوِمنَ  الذََّهبِ  ِمنَ  َخي حر   ََثَرِي ٢١ .َوَحظ   فَاِخرَة   ِقن ح
َتارَةِ  الحِفضَّةِ  ِمنَ  َخي حر   َوَغلَِّت  اإِلبحرِيِز، لِ  َطرِيقِ  ِف  ١٢ .الحم خح ،  س ب لِ  َوَسطِ  ِف  أَََتَشَّى، الحَعدح ق   فَأ َور ث   ١٢اْلَح

ّب َّ   ».الحِقَدمِ  م نحذ   َأعحَماِلِه، قَ بحلِ  ِمنح  َطرِيِقِه، أَوَّلَ  قَ َناِن  اَلرَّبُّ  ١١ .َخزَائِنَ ه مح  َوأَمحل   رِزحقاا ُمِ 
 مجًدا للثالوث األقدس 

 مقدمة هامة:     

على الرغم من أن  ،وملحوظة هامة عن هذا السفر تساعدنا على فهمه أكثر ...سفر األمثال + موضوعنا عن اْلكمة ف
 وقرأنا مثال السفر من ربعه أ ولو ...تبدو متقاربةمثال وكلها أ ،الغالبية عند قراءته تشعر أن كل اإلصحاحات متشاهبة

ويشعر القارئ كأنه غي قادر على  ،لكن هناك تداخل بني أجزاءه وتكرار كثي     رغم حالوته       بأنه انطباعنأخذ  ،نصفه
 منه. الستفادة

 ١٢كبي )َيد نفسه أيضا غي قادر بسبب أن السفر   ،للسفر يلو القارئ حاول يصنع تقسيم دراس ،+ ومن جانب آخر
والكتب املوجودة عن السفر ل تعمل  التشابه بني اآليات، ااإلصحاح الواحد يبدو أيضا  ، حىت ف( وكلها متشاهبةإصحاح

  له أقسام أيضاا.

 ثي من رجال اهلل ف، وأعتاد الكالكتاب املقدس سفار السلوكية فسفر األمثال من أهم األ ،نفس الوقت + لكن ف
إصحاح( فيقرأ كل يوم إصحاح، ألنه سفراا سلوكياا يساعد  ١٢ألنه ) شهرياا بانتظامته ءماكن كثية على املواظبة على قراأ

تكلم عنها معلمنا  " الت"تجديد الذهنته هلا تأثي مباشر على عملية ءأثناء حياته اليومية، وتكرار قراعلى سلوك اإلنسان 
 ينقصنا: يء؛ فنحن كمسيحيني أكثر ش(١: ٢١رو بولس الرسول )

 ..مبعن توبة حقيقية ،فالشخص لو بدأ بداية صحيحة... وتجديد الذهن - التبعية المستمرة -البداية الصحيحة     
 أفكاره( بني األشياء استبدالهام وهو عملية ) يءهنا ُيتاج لشفهو  ..واملواظبة الستمرارمبعن  ،مث التبعية املستمرة
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 أن يتطلع إليها ويثبت فيها... بني الدائرة األرضية والدائرة يينبغ الت شياءوبني األ ،فيه ةبه املتأصل ةاملعاصرة احمليط
لعهد اجلديد هو حتت، فإن نداء ا لذلك إذا كان سفر اجلامعة يكلمنا عن ما هو حتت وما هو فوق... بني ما ...السمائية

 .(٢: ١)كو  "حيث املسيح جالس عن ميني اهلل ،فأطلبوا ما فوق ،فإن كنتم قد قمتم مع املسيح"

ذلك بالذات بسفر  وارتباط ...هو تحت أو ما ،هو فوق هو المقصود بالسلوك بحسب ما رى مات   ي،وبالتال+ 
 !؟األمثال

يتغذى على  ذهِن وسطهم، وبالتال الناس اللذين أنا أحيا فمن آراء  ،حتيط بنا الت الشياء يهو حتت ه فإن ما     
بعد ذلك على  ا، وتؤثر كثيا يوأفكار  يفم فزرع وت   ي،حواستدخل من خالل  ،ين أدر بدون أو  ..يعيشوا هبا املبادئ الت

 :تقتنع هبا وترددها، مثالا  مبادئ الناس الت يأ ي،رغم أن مصدرها عامل ..سلوكيايت
وحش لزم  يكلمِن يوالل ،بذوق أعامله بالذوق يكلمِن يأو الل ..تعرفش تكلمه لئال بعد كده مال تسكت له )

 .(!!أقف أمامه

تبدو  ،ا مبادئ أخرى غاشةولكن أيضا  ..تتفق مع اْلياة املسيحية تبدوا بوضوح إهنا ل والناس هلا بعض املبادئ الت     
ول توجد  ،نعرف املقابل وذلك ألننا ل ..غي هذا يءاهلل ل يطلب منا شدو منها وكأن إذ يب ،خطأ فيها أنه ل اظاهريا 

أن الكثي من أسفار العهد اجلديد ل تتكلم عن  فلنالحظ مثالا  ..أذهاننا دئ سلوكية مسيحية عملية متأصلة فمبا
عمة، اهلل والشركة : اإلنسان اجلديد، عمل الروح القدس، عمل النختص مثالا  مبادئ روحيةلية لكن عن سلوكيات عم

فعمل النعمة داخلنا سوف يضبط إيقاع كل  ،حياتنا سهرنا عليها فعلى أساس أن هذه املبادئ الروحية لو  ...معه
 ..، بل والفارق بني العهدين القدمي واجلديدق بني املسيحية والديانات األخرىوهذا هو الفار  .سلوكياتنا العملية اخلارجية

 ن الداخل مل توجد بعد النعمة التأل ،أن يهذب اخلارج اضطرألن اهلل  ،فالعهد القدمي أتى بكثي من السلوكيات العملية
العهد اجلديد ل توجد  لكن ف، دين مع كل إنسان يطلبه بقلب كاملالعه يتعامل ف رغم أن اهلل .إىل حد ما تضبطه

أفسس،  الرسائل إىل رومية،  وبعض الوصايا األخرى املذكورة ف     جلبل كالعظة على ا      سوى وصايا سلوكية قليلة
على تغيي الداخل، وعندما يكون الروح القدس فينا  العتمادالعهد اجلديد يكون  أنه ف ،نه كما أوضحناأل ..كولوسى

 .يوسوف ينبهنا ويضبط السلوك اخلارج ،فهو سوف ينفذ فينا كل الوصايا ،نشيط

اء الفرصة الكافية إعط دموع ،على حيايت يالروحلكن إذا كان الداخل ضعيف بسبب عدم السهر      
من السهل  ومن هنا يكون ..غي مضبوط ياخلارج يسيكون سلوك بالتالف ..الداخل لعمل النعمة ف

 ..روءة أو املرئيةسواء املق ،أو وسائل اإلعالم ،سواء آراء الناس احمليطني بنا ،دخول األفكار العاملية داخلنا
 ، لكن املهمذاهتا ليست خطأحد  فاملعرفة ف ..يدون أن ندر  ا،وتؤثر عليها جدا  ،أفكارنا يتغذ ذهوه
حنتاج أن نفرز الصح من  ،املعرفة هاننا فوعلى قدر ما تنمو أذ ..يكون عندنا جهاز ضبطأن لبد  أنه
البيئة احمليطة بنا، وهى ختتلف من بيئة ألخرى،  بل األفكار العاملية املتداولة ف، وإل سوف نستقطأاخل
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صلة ذلك  وُم ..وهكذا ،الدول الغربيةعن دول العامل الثالث  فختالف بني األفكار واملبادئ ال مثل
 إخل. أو ملاذا هذه القيود... ،أسلك هكذا ملاذا ل أي ...يكله الصراع الداخل

ته ءنتظام، وأكرر قراافكلما أقرأه ب ..ياليوم ييتعلق بالسلوك العمل يالذ السفر، فهو هنا تأتى أهمية سفر األمثالو      
 ِنفيبدأ ذه .ألنه سفر اْلكمة ،هذا السفر ف اْلكمة الت حيايت طلق فحىت تبدأ ت   ،وبصْب ،كل يوم إصحاح  ادائما 

خليط من اآلراء  وهو ،بالذهن الذي اروتصنع الغربلة والتنقية ملخزون األفك ،كلمة اهلل املتعلقة بالسلوك  وتأيت ،يتجدد
لغى فبعض األفكار القدمية ت   .فتنضبط اْلياة بسلوكيات إهلية مقدسة ..، وآراء وسائل اإلعالم، وآراء البيئة احمليطةالشعبية

 وهكذا. ،أمور معينة سواء بالزيادة أو النقص ف ،، وبعضها تنضبط حدودهامن ذهِن

 األقسام الرئيسية لسفر األمثال: 
 :يم هذا السفر لثالث أقسام رئيسيةميكننا تقس ،هذه املقدمة بعد

 ،هي قيمة اْلكمة يتكلم عن ما يجزء َتهيد: من اإلصحاح األول لإلصحاح السابع، وهو القسم األول. ٢
 وهو ُمور السفر. ،ويقود للقسم الثان، وكيفية الوصول إليها

 ُمور السفر، والكالم فيهما عن اْلكمة ذاهتا.  ، ومها: اإلصحاحني الثامن والتاسعيالقسم الثان. ١
صحاح من اإل ..ينقسم بدوره لقسمني آخرين: من اإلصحاح العاشر لنهاية السفر، وهو القسم الثالث. ١

وكله  ي،هو اجلزء العمل وهذا القسم ، ومن اإلصحاح اخلامس والعشرين لنهاية السفر.العاشر إىل الرابع والعشرين
عهد امللك  ف اسليمان مت جتميعها مؤخرا لأمثلة  األول أمثلة مجعها سليمان، والثان :قسمنيوهو عبارة عن  .أمثلة

 . حقبة أخرى حزقيا، ومضاف عليها إصحاحني آخرين ف

 ا يعن ذلك...؟رى ماذ، وت  ألهنما يتكلمان عن اْلكمة ذاهتا ..١، ١ومها اإلصحاحني  ،مبحور السفر أوًل نبدأ لو      
 :١، ١-٢واألعداد  ١من إصحاح  لنقرأ بعض اآليات

َمةَ  أََلَعلَّ  ٢» كح مَ  ت  َناِدي؟ لَ  اْلِح تَه ؟ ي  عحِطي َألَ  َوالحَفهح َ  الطَّرِيقِ  ِعنحدَ  الشََّواِهِق، ر ؤ وسِ  ِعنحدَ  ١ َصوح  الحَمَساِلكِ  بَ نيح
َخلِ  ِعنحدَ  الحَمِديَنِة، ثَ غحرِ  ِعنحدَ  األَب حَواِب، ِِبَاِنبِ  ١.تَِقف    أ نَاِدي، النَّاس   أَي َُّها َلك مح  ١:ت َصر ح   األَب حَوابِ  َمدح

ِتَقاَمة . ١.... .آَدمَ  َبِِن  ِإىَل  َوَصوحيت    »ِاْسحَع وا فَِإن  أََتَكلَّم  بِأ م وٍر َشرِيَفٍة، َوافحِتَتاح  َشَفَتَّ اسح

 :نفس اإلصحاح من بعض اآليات األخرى النأخذ أيضا ... ؟الحكمة هنا يما ه ،ىفت  
َمة  َأسحك ن  الذََّكاءَ أَنَا اْلحِ  ٢١» ، م نحذ   ١١.... اَلرَّبُّ قَ َناِن أَوََّل َطرِيِقِه. ١١.... .كح م نحذ  اأَلَزِل م ِسححت 
ءِ الحبَ  َِبال   ١١..... دح . ..ِمنح قَ بحِل َأنح تَ َقرََّرِت اجلح تَه ،   ١٢.... أ بحِدئحت  ٍم َلذَّ ك نحت  ِعنحَده  َصانِعاا، وَك نحت  ك لَّ يَ وح

اَمه .  » َفرَِحةا َدائِماا ق دَّ
 .الخالق يالمسيح، ه يهاْلكمة هنا؟  ينستنتج من اآليات ما ه
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  » فَاآلَن أَي َُّها الحبَ ن وَن اْسحَع وا ِل. َفط وََب لِلَِّذيَن َُيحَفظ وَن ط ر ِقي. ١١» ١١ا عدد وأيضا 

أو من مواهب  ،أذهاننا إهنا فضيلة "، ولكن كلمة اْلكمة مرسومة فالحكمة شخصأبسط كلمة " فاْلكمة هنا ف     
كتشافات من الكتاب ا ذهنه، ولكن هبذه الطريقة لن نكتشف  فهو يقول الشخص ما أن فمن السهل  ..الروح القدس

  ..ستنتجنا ذلك؟ من الكتاب املقدسالكن كيف و  ..المسيح يه ..ياإلقنوم الثان ..بنال يفالحكمة هاملقدس، 

 !لنأخذها خطوة خطوةو ...       
 :أهنا فضيلة، مثالا  بعض املواضع تظهر فعالا  كلمة اْلكمة متكررة، لكن ف  جند، وحنن نقرأ السفر+ 

َمة   َدَخَلتِ  ِإَذا ٢٢»      كح  الَِّذي ِلإِلنحَسانِ  ط وََب  ٢١»(، ٢٢-٢٢: ١ أم) »َُيحَفظ َك..  فَالحَعقحل   ٢٢ قَ لحَبَك..... اْلِح
َمَة.....  َيَِد   كح  يءش كلمة تعِن  "جتارهتا(..  ف    "٢١-٢١: ١)أم  »الحِفضَِّة..  جِتَارَةِ  ِمنح  َخي حر   جِتَاَرتَ َها أَلنَّ  ٢١اْلِح

َمَة. ١»ن قتوت   مبعن أن اْلكمة هنا فضيلة ،مؤنث كح َمِت يَا ابحِِن،  ٢» (، ..١: ١أم ) » اِق حََتِ اْلِح ِغ ِإىَل ِحكح  ».َأصح
َمِت "شخص.. ليست فاْلكمة هنا .. (٢: ١)أم  ِغ ِإىَل ِحكح َمِت "، يإىل كالم يصغأتعن  "َأصح ِغ ِإىَل ِحكح  يأ "َأصح

 .، فإىل هنا هذا الفهم صحيحيعند إىل الفضيلة الت صغِ أ

  :ويقول فالحكمة أصبحت شخص يتكلم، اوجند نقلة واضحة جدا  اإلصحاح الثامن، ف ولكن يأيت+ 
 !فما هذا؟ ...عكم صويتْسِ ، أنا أ  أماكن معينة أقف فيها يعند أنا     

"أنا اْلكمة أسكن تقول  هذا املوضع جندها ف هنا بنفسها . لكن اْلكمة..معلَّ تَ  :بنهيقول ل هو الذي فهنا ليس سليمان
، لكن نسانالذكاء هو الصفة الطبيعية بذهن اإل .؟ ل..يءالذكاء املض يأن اْلكمة ه يعِنفهل هذا  (٢١ عدد)الذكاء" 

وكياهتم ولكن سل ،ومظلم الذهن، فهناك من اْلاصلني على درجات الدكتوراه شهادة وأثنني يممكن يكون الشخص ذك
عندهم  .ض املواقف تبدوا تصرفاهتم طفوليةوىف بع ،اجلامعات أساتذة تبدوا تصرفاهتم غي لئقة هناك فو  .تشبه املراهقني

  ..."أنا اْلكمة أسكن الذكاء" ..َيب أن ميتلئ هبا كمة التمظلم وفارغ من اْل هلكن ،ذكاء

 :هناك نوعين من الذكاء+ إذن، 
وممكن شخص  .رومنوَّ  ي،وآخر ذك .وحياته كلها مظلمة ،ظلملكن ذهنه م   ي،فهناك شخص ذك     

كنت عنده هذه اآليات: شخص يتكلم... " " فأنا الحكمةلكن منور... فكلمة " ي،ذكاؤه عاد
 يأخذ حكمته فأن بنه سليمان الذى يقول لف ..صنعال م: أنا كنت أعمل فشخص يتكل. "..اصانعً 

والحكمة  ..ختفى سليمانحاح الثامن، اصاإل ، فهنا... هنا املتكلم و، ليس هسبعة إصحاحات
  .وبدأت تتكلم إلينا ،بذاتها برزت كشخص

 يعمل ي( ُمور السفر كله، فهذا السفر سلوك١،  ١هذا القسم )ص:  لذلك نقول أن أمامنا ف     
بولس الرسول "تغيوا عن شكلكم بتجديد  أو بتعبي ق. ،: تغيي الذهنله تأثياتهو  ،بالدرجة األوىل
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 عندما ..البداية، ولكن كيف ذلك؟ كما أوضحنا ف  اوهذا األمر حنتاجه جدا  .(١: ٢١أذهانكم" )رو: 
ن بوال ،األب ..ولكن بعد هذا .وينصحه أن يأخذ حكمته ،بنهام كل  نفهم السفر.. فالتمهيد كان أب ي  

وهكذا نرى كيف تتحدد ... صورة شخص يتكلم مث ظهرت اْلكمة ف ..يا من املشهدختفا ،اأيضا 
 . مالمح السفر

وهذه ، فضيلةهي كواْلكمة هنا  ..حكمتهبنه ليأخذ ام مع األب يتكلَّ  (١-٢ من) فاإلصحاحات األولى     
 : ات األوىل هبا فكرة واحدة هامة جدا اإلصحاحا

إل  ،نأخذها نستطيع أن ول .ملهذا العا ل نستطيع أن نعيش ف بنه أنه بدون اْلكمةااألب يعلم 
 الت يبل ه ،وأهنا أَثن من الذهب والفضة ...، بقلب كاملأن نطلبها بكل القلب يوه ،بطريقة واحدة

 ...يطلب اْلكمةكي بعد هذه املقدمة ل ،بن من كالم أبوهق الوبعدما تشوَّ ... ر الذهب والفضةضِ حت  
بن يبدأ يرى وال ...املشهد أن اْلكمة شخص بدأ يظهر ف ي،هو خيتففيما ، و أختفى األب من املشهد

ووجد الشخص  ..لكن عن شخص ،مل يكن يكلمه عن فضيلة أبوه ما يكلمه عنه أبوه، ويكتشف أن
، لكنه مل يعد الصورة  موجود لكن غي ظاهر فهذين اإلصحاحني بن فوبدأ يسمعه، فال ،أمامه

شخص  يه الت ،بدأ يسمع اْلكمةولكنه  -اإلصحاحات السبعة األوىل  كما ف  -يسمع من أبوه 
 كذا وكذا.أنا كذا و  ١ -١اإلصحاحني  لك بدأت اْلكمة تتكلم عن نفسها ف، وبعد ذظهر أمامه

  !نتوقع أنه قد حدث؟ أن ميكن يالذ إذن ما ..ومل تعد تتكلم ثانية ،بعد ذلك سكتت اْلكمة... 

ة بكل قلبه وكيانه كما ما أن يطلب هذه اْلكمإف ..بن الذى كان يستمع للحكمة أصبح أمام أحد قرارينهذا ال     
أنه ، و ْسعت أَب يتكلم عنه الشخص الذى أنت ..أرخيك""أمسكك ول  ويقول هلا ،يتشبث هبا أن مبعن ...علمه أبوه

 ،حتد با ،أدخل حيايت ،تعالَ  ...بكل قلّب أطلبكَ  إنِن ..ل أستطيع أن أترككَ  ... إنسر كل جناح وسعادة وقد رأيتكَ 
اإلصحاحات  املوصوفة ف" العملية السلوكية مةالحك"    مليئة ب ةحياتنتج  ،جتاهبن هذا القرار واللو أخذ ال... يسر مع

هذا فإنه ينتج حياة أخرى مليئة مبا يسميه  ..بن عن هذا القرارإذا ختاذل الما إ ...خر السفر(أل ٢٢التالية من )ص 
 خر السفر(.أل ٢٢موجودة هبذه اإلصحاحات )من  اأيضا  يوه ،"الحماقة" يالسفر بكلمة أساسية متكررة ه

 اتصف غالبا  اآليات العملية السلوكية الت يه ،حىت هناية السفر( ٢٢ )ص من السفر فالقسم الثالثوبذلك      
 افإنه حتما  ،إن مل يأخذ هذه اْلكمة واإلنسان .أو اْلماقة ،"... من يسلكون باْلكمةالحمقاء"، "الحكماءصورتني "

 ..وقلب مفتوح أمام اهلل ،تضاعاب السفر محق له معايي.. ولو كل منا قرأوهذا السلوك األ .ويسلك باْلماقة ،يصي أمحق
 وأن ،كان ُيدث معه  يالذ ما ادرك أيضا وي   ..أو حىت يتوقع ذلك ،يقة دون أن يدر تصرف حبما ما ايكتشف أنه كثيا 

 :اعمليا  أنه مل يطلب اْلكمة بكل القلب، وسأقدم لكم مثالا هو  السبب
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ن اآليات، وهو كان شخص ما كنا نتكلم ع اوكثيا  ..صديق كان يوجد ل  ،بالكلية دراست أثناء     
 ..خرينيقف وُياول الصلح بينهما مع اآل ،مشاجرة ف ثنني مثالا الو وجد  ،وأثناء عودتنا للمنزل ..طيب

وأفتكر إن هذه  ،حية ف يمث أجد نفس ..التصرف دون سببوأنا كنت أشعر بالضيق بسبب هذا 
ِسٍك أ ذ َنح َكلحٍب،   ٢١»أن أجدها  اأبدا  أتوقع مل ،سفر األمثال وبعد ذلك وجدت آية ف ..أنانية مِن َكم مح

شخص يفض  يوبعدها شاهدت بنفس ..(٢١: ١١)أم  »هَكَذا َمنح يَ عحب  ر  َويَ تَ َعرَّض  ِلم َشاَجرٍَة َل تَ عحِنيهِ 
وهكذا تعلمت أن هناك  .وأصبح داخل املشاجرة نفسها ،فأمسك أطرافها به ومزقوا مالبسه ،مشاجرة

صعب بسبب  يءويعتقد أنه يعمل خي، وُيصل له ش ،إلنسان بنية صافيةيصنعها اما من األمور 
  .أن تصرفه هذا محاقة منه يكتشف أنه تصرف حبماقة دون أن يدر في ،تصرفه

على  ولكن هناك أشياء ممكن تساعدن ..املثل السابق كما ف  ،لفض املشاجرة ع مثالا تدفأن فاآلراء الشعبية ممكن      
 اصلة هنائيا   أيليس ل هأن أم ؟املدعو هلا رسالت يهل د ؟هل أعرف أحد من أطراف املشاجرة: فمثالا  ،التحديد

  وأعْب ألن التصرف املخالف فيه محاقة. ،ممكن أرفع صالة قلبية عميقةف باملوضوع.....

سفر  اْلكمة املشخصة ف : أنالعهد الجديد يف اإذ يتضح جليً  ،بقيت نقطة أخرى هامة لمزيد من الفهم     
ألنه األب  .سليمان ويتكلم يقف وراء شخصية يهو الذ ي،وأن اآلب السماو  .شخص الرب يسوع املسيح يه ،األمثال
 ي.اآلب السماو  من إل ،اآلب أب يأن نسم ام أساسا فنحن مل نتعلَّ  .يستمد منه كل أب أبوته اْلقيقية يالذ ياْلقيق

بنه شخص يسوع افسيشي له عن  ،سفر المثال ف ياآلب السماو خص فينا أن يتكلم مع ش يأل يَ عطِ وكأنه لو أ  
بنه عن اْلكمة، ليقتنيها " مثلما أشار سليمان لسمعوااالحبيب الذى به سررت له  يبناهذا هو وسيقول له " ،املسيح

كل شخص ر  وصا .والذى أعاد عالقتكم ب ،هذا هو كلمت :يقول لنا عن املسيح يالسماو  فاآلب .ويطلبها بكل قلبه
 ،هذا األمر أو يتهاون ف ..فيسلك حبكمة اهلل وسط الرض ،إما أن يتحد به ليقود حياته ا:فينا له أحد قرارين أيضا 
صار لنا من ها يستغرب منها "بطريقة لو الشخص مل يفهم لذلك معلمنا بولس الرسول قال آية .فيسلك مملوء من اْلماقة

يقول عن  هولكن ..ْسه منذ القدمياوهذا  ،فهو حكمة ،لكالم هنا عن املسيحوا ..."وقداسة وفداء ااهلل حكمة وبرً 
ألنه لن نستطيع الوصول للْب  !اْلكمة قبل الْب والقداسة والفداء؟ تأيت ، أنكيف هذا  ..قبل الْب والقداسة والفداء ،اْلكمة

تْبرنا وتقدسنا وتعمل كل  ،فيه واْلكمة الت ،فلنطلبه ...حنيا بدوهنا نستطيع أن ألنه ل ..والقداسة والفداء بدون اْلكمة
 والت ،تنصرف إليها أذهاننا الت يفاْلكمة هنا ليست ه ..مقدس يمنا كيف نسلك سلوك عملألهنا ستعل   ..املطلوب

 نستطيع أن نسلك ل ،هذه اْلياة ولكن ف ..واْلياة األرضية ،الطبيعة الساقطة من فهذه، ختص الفلسفة أو األدب ...إخل
ا يصي السلوك على مستوى فبدوهن ..ت اْلكمة اإلهلية فينا وتتقدمناإل إذا كان ،ونشق طريقنا حسب إرادة اهلل ،تزاناب

مل نرى  ألننا ...التاب أضعتم  أعماركم ف :ربنا يقول لناعندما تنفتح أعيننا جند و  ،األبدية فنجد أنفسنا ف ..اْلماقة
ويرى أن هذه اْلياة ليست  ..تفتح بصيته أبعد من التاب إل باْلكمة الت اإلنسان، فال ميكن أن يرى أكثر من التاب

سنقول  ..كتعبي دون أن تعيش به كحق عليك  ورددته ،أنت فهمت الكالم ده بذهنك لكن تراب وبعدها خلود... ،تراب
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رب  ممكن نقول له يا ..د عِنولكن قلبك بعي ،بشفتيك كنت تعبدن  :ك، يقول ل...و و... ،كنا نذهب للكنيسة  :للرب
اْلكمة... أرسلت لكم   قتِنااْلكمة ...  قتِناوقلت لك  ،كل الكالم وضعته أمامك  :سيقول لك ..مل أعرف سوى هذا

 .بدوهنا يعيش اإلنسان أمحق فهو اْلكمة الت ..وتكلم الواعظني عنه ،بِناوقلت لكم املسيح  ،األرض كل نداء ف

 سفر األمثال ! يالحكمة ف يهذه ه
 

 ملخص سريع للسفر:
 :أجزاء رئيسية ١مكون من  هذا السفر +

 السفر. َتهيد يقود اىل ُمور    :   ١-٢إصحاحات 
 .السفر ُمور        :١،١ إصحاحات
 من هذا احملور. تأيت النتائج الت:   ١٢-٢٢ إصحاحات

  ؟!ما هو المحور ،إذن+ 
نه أيبدو وك ي،ضرور  يءبنه عن اْلكمة كشام كل  ... أب ي  الكالم عن اْلكمةبعدما كنا نسمع احملور هو إننا      

ه العطية ل ميكن أن تؤخذ ببساطة، ول ميكن أن . واألب أوضح أن هذ.للحياة اأو عطية هامة جدا  ،فضيلة
عندما نقرأ  ،سليمان نفسه وفعالا  ..مل وبنفس راغبةبقلب كا أن يكون طلبها يولكن ينبغ ..تطلب بنصف قلب

ونفس  ،بائك بقلب كاملآأعبد الرب إله  ،بِنايا  :يقول لههو كان يسمع ألبوه داود، و   ..سفر امللوك عنه ف
وسليمان  ..أخرىع منها سفر األمثال وأسفار ... فدخلت شخصية سليمان... وطلراغبة... خذ هذه الوصية

 طلبه بنصف قلب.  منفعة ف لو  ..ْسه اْلكمةا ،مهم يءشله عن يقول ابنه، كان عندما أوصى 

 :مشكلتنا +
 سلوكياتنا مبعن غي ظاهر ف  ..ملسيح ليس داخل حياتنا، ليس فيناوا ،للمسيح ينصل ،يننا نصلأكهي أنه       

معرفة  يفلو شخص ليس عنده أ ..ونفس راغبةطلب بقلب كامل أن ت   يينبغ فاملسيح هو اْلكمة الت ..وحياتنا
، وكأن عينيه  بالفعلسيجد حياته تتغي ،"متلك حيايتارب يسوع  ياوصرخ للرب بكل قلبه " ا،هنائيا روحية 
ولكن ما  ..طلب اْلكمة بقلب كامل ونفس راغبةألنه  ..قبل ما عن اَمتلفة َتاما ويرى األمور بطريقة  ،تستني

الذى هو شخص  ا..بدا نصل به للحكمة أأن ميكن  ، فهذا لن كلها بنصف قلبلك ،نصلى صلوات طويلة دمنا
عنده أن  ، مشغول عنه، وآخر ماهتمامات أخرىامنصرف إىل  ،عنه اوقلبنا بعيدا  ،ألننا نعبده بشفتينا ..املسيح

  ...من هذاغ أكثر فرَّ ل يستطيع أن ي   ألن النصف الثان ،يطلبه فقط بنصف قلب
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جل بيان حقيقتني وذلك أل ..الكمال، والسبعة رقم سبعة إصحاحات بنه ملدةا يلكن هذا األب ظل يوص     
ميكن أن  ل يءواْلقيقة الثانية أن هذا الش ..ستغناء عنهل ميكن ال ،ْسه اْلكمةا يءاألوىل أن هناك ش ..بنهل
  ...بقلب كاملو بطلبه من األعماق  إل قتَن ي  

... أنا ويقول أنا اْلكمة ،إهنا شخص يتكلم ظهرتو  ،، وظهرت هذه اْلكمةختفى األب من املشهدامث      
هذا األب الذى  و  ..تضح إهنا شخص املسيح ذاتها ،ضوء العهد اجلديد وهذه اْلكمة ف أعمل كذا وكذا....

 قتِنا ..للمسيح امشيا  ،بن من أولدهام كل كل  الذى ي   يهو اآلب السماو  ،صورة سليمان ف اسما كان يتكلم م  
 بولس الرسول ف ه ق.خلصَّ  هذا ما ...وإل لن حتصل عليها ،ب كاملأطلبها بقل وإل لن حتيا... ،هذه اْلكمة

 ." صار لنا من اهلل حكمة و..........قوله "

 ،ميكن ل الت فنكتشف األمور ،وتضئ البصية ،هاي فإهنا تغي ة..هذه اْلكمة إىل اْليا عندما تأيتو      
ونبدأ  ،تني أعيننا ،تسكن الذكاء عندما تأتى هذه اْلكمة الت لكن ..الطبيعية ويستحيل أن نراها بعني أذهاننا

ولكن هبذا النور نستطيع أن  ...أو طبيعية ،، وكنا نعتقد من قبل إهنا أمور جيدة وحسنةنرى أمور كثية إهنا محاقة
لننجو  ،ض اْلماقةونرف ..اْلياة يءفندخل ملل ..اْلق ألن املسيح هو اْلق واْلياةونتبع  ..منيز بني اْلماقة واْلق

 قداسة ف اخلارج... وسلوك ف ،الداخل وتكون حياة ف ،وتسكن اْلكمة فينا ..الظالممن كل ما يتبع مملكة 
الذى أرسل  ،واتاالسم ف يوميجدوا اآلب الذ ،حياة ينتج عنها سلوك يراه الناس ...اخلارج وبر ف ،الداخل

 !!بنهاشخص  هذه اْلكمة مسدة ف

 .آمين .الدائم إلى األبدله المجد 
 


