الحكمة
"الحكيم عيناه في ِرأسه أما الجاهل فيسلك في الظالم" جامعة 41 :2
"  .......مننه هنني كننيم بعننالم ينننكم  ،فليننأ أعمالننه ال اننسن الحسننه فنني بةاعننة الحكمننة .بلكننه ك ننناك لكننم
غيأة مسة بتحزب في قليبكم ،فال تف خسبا بتكذ يا على الحن  .ليسن هنذه الحكمنة لا لنة منه فني  ،نل يني
أرضية لفسالية شيطالية .أللنه ينا الرينأة بال حنزب  ،هننا الشوني و بننل أمنس رة

 .بأمنا الحكمنة ال ن

م ننه ف نني فا ن أبس مل نناهسة ننم مس ننا ة  ،متأفق ننة  ،مذعن ننة  ،ممل ننية ر م ننة بأ م ننارا ننالحة  ،عديم ننة الس ن
بالس ا " .

يعقيب 41 - 43 :3

الفننس ننيك الحكمننة بالننذنا  :الننذنا جننز مننه الحكمننة .لكننه الننذنا مفننسةه س ينف ن  .إلانسنناك الننذنو نندبك
كمننة قنند يسن خدم فنننا ه فنني ضننسر لفسننه أب ضننسر غيننأه .بكقاعنندة يمكننه أك لقنني " :نننل كننيم فنننو ،بلكننه
ليس نل فنو كيم" .الوهية بألاعااب الضعيفة ا جهدة تشسلط على إلانساك بتيقف العقل.
الحكم ننة لو ننمل ال فكي ننأ الس ننليم بال نند يأ العاق ننل بال ا ننسن الحس ننه .نندبك الةال ننة تا ن أ الحكم ننة أمةل ننة
ائفة.
أهمية الحكمة:

ُ ة
ح م ح
ِ" ( 4كيرلةني :4
ِ ب ِ كم ِنة ِ
 .4الحكمة أسنم منه أسنما السنيد ا سنيأ النذ قينل عننه ألنه "قني ِة ِ
 )21أيضا هي أقنيم ا عسفة.

ح ح ح م
ُّ
بح ُي معطى كال ُم ِ ك حمة" ( 4كيرلةي .)1 :42
 .2الحكمة يي مه مياه السبح القد  ِ " :الس ِ
م م ُ ح ح
ح ُ
 .3بالحكمننة ال ن لقانندها ينني مننا يقنني عرسننا يعقننيب السسنني "ال ِحك حمننة النا ِلننة ِمن منه فن مني " .أ
ألهية.

كمة ِ ظاهسة في الخليقة:

كمننة



ح ح ح ح
ُة
م
ح ح
كمننة ِ ظنناهسة فنني تستين الخلن  " :حمننا أ معظن حنم أ مع حمالن حنك حيننا حر ُّب! نل حهننا ِ ِحك حمننة ح ننن مع " (مزاميننأ )21 :401
أ ِ أبجنند ا ننا أبس ق ننل العون  ،ألك العون يعننيو علننى ا ننا  ،بأبجنند العون أبس ق ننل الحيننياك،
ى يأنل الحيياك مه العو  ،بأبجد إلانساك أخيأا لكو ي م



كمة ِ ظاهسة في تي

كل ش .

ا ياهن  :بِ منه كم نه ب ا ا ياهن  ،فهننا ألافكينا بهننا ا يسنطو

الذنا بهنا ا ياضعي الذنا  .أيضا هنا ا لي بهنا الع يد بهننا السسسنا بهننا الخندم بلني
ناك نل النا

مشساب يك في مياهبسم سس حال ا عيوة في العالم.

 ألالننم هنني كمننة مننه ِ ِ :فنني كم ننه أبجنند ألالننم بسننمأ ننه ألك أخطننس ألامننساال ينني ألامنساال ال ن س
يوعس فيسا إلانساك ألم لى أك ت طير بتنشوس بأخيأا يكشوف إلانساك مسضه بعض ضياا الفس ة.


كمة ِ في ا يت :بِ حكمة أبجند ا نيت ألك لني عناس إلانسناك لنى ألا ند نناك سني ع  .بكمنا يقني
الواعس:

ا س يأمل أك يعيو
بتطي أيامه

ى

بملي عيو قد يضس
س يسى شيئا يسس.

الحكمة في شخايات بأمةا الك اب ا قد :
 سننليماك الحكننيم :يعج نن سننليماك الحكننيم عننندما سننأله ِ :مننافا تس نند أك تطلن

فطلن

الحكمننة .لننم

يطل ما أب جاه أب رئاسة ل أراة الحكمة.
 بكيل الظلم ِ :مدح بكينل الظلنم أللنه حكمنة فعنل .بكينل الظلنم فكنس فني ا سن ق ل منافا يفعنل بكينف
سيعيو م النا

في ا ج م الذ فيه.

 الحكم ننة عن نندما أق ننام السس ننل س ن عة شمامس ننة :بم ننه أهمي ننة الحكم ننة أك السس ننل عن نندما أراةبا رس ننامة
ح
ح
ُ
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ح مح
س عة شمامسة للخدمة قا السسل"" :فال ِخ ُ يا أ ُّي حسا ِإلاخ حية حس م حعة ِر حجا ِمنك مم ،حمو ُهيةا ل ُه منم حب حم ممل ي ِني حه
نيم ُه مم حع حلنى هننذه مال حح ح
م حنه ال ُّنسبح مال ُق ُند حب مك حمننة ،حف ُنق ح
اج ِنة" (أعمنا السسننل  )3 :6مل عنا فا نالن الحكمننة
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
مطليبة كافة للوما  ،فمه ألابلى الكاهه بألاسقف يكيليك مملي يه مه الحكمة.
 العن ننذارى الحكيمن ننات :بالعن ننذارى الن ننذيه ةخلن ننيا لن ننى العن ن ُنس إلالا ن ن نن نناليا عن ننذارى كيمن ننات فكن ننسبا فن نني
ا س ق ل بناليا مس عديه للمس ق ل.

 ا ننلئيل ننه أبر  ِ :عن نندما أراة تنظ ننيم الهيك ننل ب ننن ا قدس ننات في ننه  ،ق ننا

ي ن ى اخ ننار السج ننل

الئيل ه أبر رجل كيم في نل نعة.
 أ يجايل :بما أجمل ما فعل ه أ يجايل كل كمة هدأت غض ةابة.
الفضيلة ال تخلي مه الحكمة ليس فضيلة:
 الحكمة ت دخل في نل فضيلة ،نل فضيلة خالية مه الحكمة س لع بأ فضيلة.
 بالقننديس ألال ننا ألطيلينني فنني ال ع يننأ عننه الحكمننة قننا " :أك أهننم شن

ال مييننا بإلافنسا " .بإلافنسا يعنن

فس ألاشيا  .أ لعسن ما هي جيد بما هي رة  .لعسن كيف تخ ار.
الحكمة الويطالية:
† ننالط هنننا

كمننة شننيطالية س أر نند الكننالم عرسننا .مةننل كمننة الحيننة .بمةننل الحكمننة ا ملنني ة مننه ا كننس

بالخ ا بالخداا .بمةل الحكمة ال تلجأ لطس رةيئة

ى تنفذ أغساضها.

 أخي يفل :بمه أمةا هذه الحكمة الخاملئة كمة أخي يفل في الوس .بال نناك ةابة يقني عرسنا لجننا
يا رب مه أخي يفل.
 لعام :أيضا مويرة لعام ال ضي بسا شع ه.
الحكمة في إلافسا :
† الحكم ننة ا ف ننسبال يك ننيك عن نندلا ال ميي ننا م ننى نسن ن خدم الح ننزم بم ننى نس ن خدم الطي ننة .م ننى نسن ن خدم
الام

بم ى نس خدم الكالم م ى نس خدم العقيبة بم ى نس خدم ا رفسة بالشسامأ

مااةر الحكمة السب الية:
† أما الحكمة السب الينة فماندرها ِ لفسنه أ الحكمنة النا لنة منه فني  .بأيضنا ماندرها ا ونيرة بأب
الاعتأان الحكيم.

† بأيضننا مانندرها معاشننسة الحكمننا  ،كمننا يقنني الونناعس :فخننذبا العلننم علننى أربا ننه باملل ننيا الحكمننة عننند
الحكما
† فعندما لعيو م نساك كيم يمأل

كمة .ينما عندما لعيو م نساك جاهل أب لنيس لدينه كمنة

فإله يضيعك.
الحكمة في الهدب بال أنو بأخذ ا ويرة:
 الحكمة تدعي لى الدقة في ال ع يأ بت عد عه الالدفاا بالشسسا.
 أيضا غسبر ألافكيا يمنعهم مه ا ويرة فيسقطيك.
 إلانساك الحكيم س يكيك مشسسعا.
 ليس أسسا الحلي يي أفضل الحلي  ،بلكه أفضل الحلي  ،يي أكثأها رب ة باتقالا.
 الذ يشسسا ليس لديه كمة ألله س يعطو لفسه مجاس لل حا بال دقي ب سيأ طس قة سطحية.
 إلانساك الهاةئ يعطو لنفسه فس ة لل فكيأ بفس ة للاالة بفس ة سل ظار تيجيه ِ.
الحكمة تحس

ساب رةبة ألافعا :

 إلانسنناك الننذنو يحس ن الن ننائل برةبة ألافعننا  .يفكننس فنني نننل تاننسن مننه جهننة رةبة ألافعننا ا يقعننة.
بكذلك يفكس في نل نلمة يقيلها ،بما يني رةبة الفعنل ا يقعنة فنإك ب ن منه الن نائل أةسنا ملي نة ي ئنذ
ي اسن أب ي كلم.
 الكةينأ منه النننا

س يفكنس فيمننا يقيلنه .بقنند يقني شننخة نلمنة تشسننا فني موننانل كةينأة ،أللننه لنم يفكننس

في ل ائل ما يقيله .ا فسبال ق ل أك ل كلم لفكس في بق كالمنا بتأ يأه على نافة ألاجيا .
 بقد يقيم إلانساك اسن يضي ه عالق ه م آلاخس ه ألله لم يحس

سناب هنذا ال انسن .ب جن

أك ل حا عه ال اسن الذ لسبأ ه النا  ،بليس ال اسن الذ لخسس ه النا .
 س ننهل ج نندا أك تخس ننس آلاخ ننس ه ننأ تا ننسن أه ننيي ،ف ننأ تا ننسن نندبك س نناب ق نند يجعل ننك تخس ننس م ننه
يلننك .بمننافا سننتأ أ مننه خسننارة مننه يلننك ننم تحنناب أك تسج ن مح ن سم فننال لس ن طي  ،ألك ماضننيك
يطارة  .اب أك تسبأ النا

حسه ال اسن.

 عدم الفهم يفقدلا الحكمة:
هنننا ألننا

يفقنندبك الحكمننة بسننا عنندم الفهننم .قنند يقننسأ نسنناك فنني بس ن اك السه نناك ب حنناب تنفيننذ مننا

يقسأه ةبك فهم .فقد يكيك ما يقنسأه س يشناسن من ظسبفنه أب شخاني ه .فمنةال شنخة يقنسأ عنه القنديس
أرس نناليي ال ننذ يق نني " :كةي ننأا م ننا تكلمن ن فن نندم " فيا ننمم عل ننى الا ننم ا سن ن مس ،ب س ننيأ ف نني الا ننم
طس قة تضسه بتضس النا

مه يله.

الحكمة يك الطي ة بالحزم بالعقيبة بالعفي:
 عقيبات في العهد القديم:

ُم
عالي الكاهه ِ :عاق عالي الكاهه ألله لنم يندةب أبسةه بتسكنه يقن بتكسنس رأسنه ب فقند كهنيتنه لنى ألا ند
ألله لم يسبو أبسةه.
الطيف نناك ب ننس س نندبم بعم ننيرة :بمل ع ننا م ننه ا ع ننسبن م ننا س ن

أك قلن نناه كي ننف أك ِ عاق ن

الطيف نناك

ببحس سدبم.
قيرح بةا اك بأ يأام ِ :عاق قيرح بةا اك بأ يأام أك ألارال انوق با لع سم.
 بفي العهد الجديد أيضا تيجد عقيبات:
خاملئ كيرلةي :

حم ُ ح ةح م ُ ح ة
لون مني حطاك ل حهن حنال مال حج حسنند ،ل حكن منو حت مخ ُلن ح
نة
† ننيلس السسنني قننا عننه خنناملئ كيرلةنني  ":أك يسننلم ِمةننل هننذا ِل
ِ ِ
ِ ِ ِ
الس يب حي ُس ح
ُّ ُ ح م ة
يا" ( 4كيرلةي  )5 :5بناك هذا لفائدته.
السبح ِفي يي ِم ِ
ناليا بسفيأة:
† ناليننا كننذب علننى السسنني طننس بعيقن

ألننه سننقط مي ننا علننى ألارال ،بعننندما جننا ت امسأتننه بلننم تكننه

لعلننم مننا نند  ،قننا لهننا طننس " :السجننا الننذيه ملننيا جةننة بجننك سننيحمليلك ألن ِ أيضننا" ،بلننة آلايننة
ُ ح ح
هيُ " :ه حي حفا حأ مر ُج ُل ةالذ ح
يه حة حف ُننيا حر ُج حلنك حع حلنى مال ح
ناب ،حب حس حني مح ِمليل ِك خا ِرجنا" (سنفس أعمنا السسنل  )9 :5فيقعن
ِ
ِ
ِ
مي ة.

عقيبات أخسى:
† أيضا عقيبة يزا ل الخاملئة في سفس السس ا.
† بالعقيبات ا يجيةة في سفس السس ا صحاح .1
† ال حيأة ا قدة النار بالكبأي ال فكست في ألالاجيل.
† للعقيبة بق بللعفي بق  ،مةل الط ي الذ في كم نه أ يالنا يعطنو ةبا بأ يالنا ينأنحك أك تم نن
عه الدبا

ى س يضس .

معطالت الحكمة:
الشسسا في ال اسن.
ال اسن يك ةراسة ببعي شامل ا يضيا.
ساب رةبة ألافعا م الجمي .

