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یبدأ سفر الحكمة بأحادیث موجهة إلى الشباب، هؤالء الذین یهتم بهم اهللا إذ عبروا 
من مرحلة الطفولة البسیطة وصاروا على أبواب االلتزام بمسئولیة الحیاة، لذلك یدعوهم اهللا 

في أیام  لكي تمتزج حیاتهم العملیة بخبرتهم الحّیة مع خالقهم ومخلصهم. قیل: "أذكر خالقك
شبابك". وفي هذا السن أیًضا یوجه عدو الخیر ضرباته لكي یفسد أحاسیسهم النامیة 

وعواطفهم المقدسة، بل ویحطم نظرتهم إلى الحیاة األبدیة. 

، فبینما تظهر الغباوة أو الجهالة شوق اهللا إلى الشباب. یكشف هذا السفر عن 1 
أو الخطیة كسیدة مزینة ُتغوي بجمالها الظاهري وكلماتها المعسولة الشاب لكي تحتضنه 

فتهوى به إلى الجحیم، إذا باهللا یرسل حكمته، كلمة اهللا الحّي، لُیقدم ذاته هبة إلهیة مّجانیة 
للشاب. في حدیث رمزي تظهر حكمة اهللا في شكل سیدة تدعو الشاب لكي یقتنیها فیقتني 

الفهم والمعرفة والتمییز مع الحیاة األبدیة، ویدخل إلى ولیمتها السماویة. 

في هذا القسم تظهر الحكمة كسیدٍة، وذلك ألن كلمة "حكمة" في العبریة اسم مؤنث. 
ترتبط النفس المقدسة بالحكمة، لذا یوصینا الحكیم: "قل للحكمة أنِت أختي، وادع الفهم ذا 

). 4:7قرابة" (

 تظهر الحكمة كسیدة تدعو المؤمن لالقتراب منها لتقدسه، وتظهر الجهالة كزانیة 
تدعو البشریة إلیها لهالكهم.   

، وهي في الواقع مقابلة بین مقابالت بین الحكمة والجهالة. ُیقدم هذا القسم 2 
الصالح والشر. ُیقدم الصالح بكونه الحكمة واألدب والفهم والعدل والحكم واالستقامة 
مرة 17والمعرفة والتمییز والعلم والمشورات، لكن علي وجه الخصوص "الحكمة"، التي وردت 

في هذا القسم من سفر األمثال. 

) هي مفتاح هذا القسم بل 7:1" (رأس الحكمة مخافة الرب. إن كانت عبارة "3
 من سفر أیوب في 28، وجاء اصحاح 10:111مفتاح السفر كله، فقد وردت حرفًیا في مز

صلبه یحمل نفس المعني: 
 "أما الحكمة فأین توجد؟! وأین مكان الفهم؟!  
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ال یعرف اإلنسان قیمتها، وال توجد في أرض األحیاء. 
، والبحر یقول لیست عندي.   الغمر یقول لیست فيَّ

ال ُیعطي ذهب خالص بدلها، وال ُتوزن فضة ثمًنا لها. 
 …ال ُتوزن بذهب أوفیر أو بالجزع الكریم أو الیاقوت األزرق

اهللا یفهم طریقها، وهو عالم بمكانها. 
ألنه هو ینظر إلى أقاصي األرض، تحت كل السماوات یري 

لیجعل للریح وزًنا ویعایر المیاه بمقیاس، 
لما جعل للمطر فریضة ومذهًبا للصواعق.  

حینئذ رآها وأخبر بها، وأیًضا بحث عنها. 
" هوذا مخافة الرب هي الحكمة، والحیدان عن الشر هو الفهموقال لإلنسان: 

 ).28-20:28(أي

، وأما رأس الجهالة فهو اعتداد الشاب بذاته وعدم مخافة الربرأس الحكمة 
المقابلة خضوعه بالطاعة للمشورة المقدسة في الرب. الموضوع الرئیسي لهذا القسم هو هذه 

 التي تحتقر الحكمة اإللهیة والتأدیب حیث یظن بین مخافة الرب وجنون اإلرادة الذاتیة
الشخص في هذا تحطیًما إلرادته وٕاهانة لشخصیته. 

  ُیعلن الكاتب بوضوح أن اهللا یطلب المخافة الربانیة لُیقدس إرادة اإلنسان، فیسلك 
حسبما خلقه اهللا، كائًنا محبوًبا لدیه صاحب سلطان، یسلك بتدبیر ونظام في عالقته باهللا 
وبوالدیه ومرشدیه وكل ما حوله، حتى عالقته مع نفسه في داخله. لقد ركَّز على الطاعة 

للوالدین بكونها صورة حّیة لخضوع النفس هللا نفسه، وتمتعها بُأبوة اهللا الذي یحتضنها بحبه. 

. عالج هذا القسم الجانب اإلیجابي الخاص ببركات التمتع بالحكمة اإللهیة، 4 
عالج الجانب السلبي الخاص والدخول إلیها من باب مخافة الرب والطاعة للوالدین، كما 

 بخطیتین كثیًرا ما ینزلق فیهما الشاب، وهما: العنف والفساد.

 فاإلنسان الذي یفقد مخافة الرب یظن أنه یؤكد قوة شخصیته واستقاللیته باستخدامه 
للعنف وانغماسه في الشهوات الجسدیة، ویرتبط االثنان مًعا. هذا ما شاهدناه في وقت 

الطوفان، إذ قیل أن األرض قد فسدت أمام اهللا وامتألت ُعنًفا. وهذا أیًضا ما نالحظه في 
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العصر الحدیث حیث تتزاید نسبة الجرائم في العالم جنًبا إلى جنب مع االنحالل األخالقي، 
وذلك تحت ستار الحریة الفردیة، وأن االنحالل ال یضر أحًدا. 

 حًقا إننا في حاجة إلى سفر األمثال كمرشٍد إلهي یسندنا في إصالح أعماقنا 
الداخلیة ومفاهیمنا. 
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األصحاح األول 

نداء الحكمة 
 

 یرى الملك سلیمان أن أهم ما یجب أن نعرفه هو أنه یلزمنا أن نهاب الرب الذي 
یطلب أن ُیقیم عهًدا مع الناس، نهابه كأبناء له. لذلك كثیًرا ما یربط سفر األمثال بین الحكمة 

كل معرفة صادقة تنبع عن مخافة الرب، ومخافة الرب أو المعرفة الروحیة ومخافة الرب؛ 
. هي كمال المعرفة ومركزها

 بكونه عصیاًنا على االلتزامات التي  العنف في هذا االصحاح أیًضا ُیشار إلى
تطلبها منا إرادة اهللا. لذلك تصرخ الحكمة بصوٍت عاٍل لكي ُیسمع صوتها، ُمعلنة دینونة من 

. Ïیحتقر سبلها

 إنه السید المسیح الذي یبسط یدیه للخطاة ویدعوهم إلى خالصهم ومجدهم، لكنهم 
إذ ُیصّرون على رفضه یدینون أنفسهم، ألنهم رفضوا حكمة اهللا. إنه یدعو نفسه الحكمة. وهو 

مركز كل إعالٍن إلهٍي، هو حكمة اهللا التي بها ینطق اآلب السماوي متحدثًا مع الناس. 
.  1. العنوان      1
 .7-2. غرض الحكمة      2
 .gangs  8-19. تحذیر من االرتباط بالجماعات الُمخرِّبة 3
.  30-20. نداء الحكمة      4

. العنوان 1
]. 1["أمثال سلیمان بن داود ملك إسرائیل" 

). وقد تطلع 1:25؛ 1:10؛ 1:1ظهر اسم سلیمان في ثالثة أجزاء من هذا السفر (
 "تكلم 32:4مل1المفسرون القدامى إلى السفر كله أنه من وضع سلیمان الحكیم. ورد في 

بثالثة آالف مثٍل، وكانت نشائده ألًفا وخمًسا"، وال یزال بعض الدارسین یأخذون بهذا. 

كلمة "مثل" كما سبق فرأینا تعني في العبریة "یحكم" أو "یدیر" األمر، ویري البعض    

1 Cf. Darby’ Synopsis on the Bible, Proverbs. 
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أنها تعني "تقدیم الشيء أو الشخص بما یشبهه". وكأنه السفر الذي فیه یقدم سلیمان الحكیم 
الحیاة اإلیمانیة كما یدیرها اهللا فینا وبنا خالل الواقع العملي. 

 یذكر سلیمان اسمه وانتسابه لوالده داود وصفته كملك إسرائیل، لكي یعلن شوقه أن 
نقتدي به فنصیر أبناء سالم، ننتسب البن داود الملك الحقیقي، ونصیر به ملوًكا وكهنة هللا 

). 8:1أبیه (رؤ

الَحكمة  نتطلع إلى أنه الملك ابن داود. ونحن 1 ُیشیر سلیمان إلى نفسه في اآلیة 
. ذاته ابن داود، ملك الملوك، نقتنیه فنحمل الحكمة فینا

 إنه ابن حكیم ألب حكیم، لهذا أضاف اسم "داود"، الذي ولد سلیمان. لقد تعلم من الطفولة 
. Ðالكتب المقدسة، ونال سلطانه لیس بالقرعة وال بالعنف، ولكن بحكم الروح وبقرار إلهي
القدیس هیبولیتوس 

. غایة الحكمة  2
 لماذا كتب سلیمان هذه األمثال. وفي اختصار تسندنا هذه 6-2 تخبرنا اآلیات 

األمثال لممارسة الحكمة عملًیا، فننعم بالنجاح الحقیقي والسعادة الدائمة. متى كان الشاب 
مهتًما بحیاته، یرید أن یسلك كما یلیق، ُمدرًكا جهله الذاتي، ُمشتاًقا إلى التعلم والتمتع 

بالمعرفة، عندئذ ینال المعرفة والفهم والتمییز. 

 تبدو كأنها مترادفات. حتًما توجد عالقة 4-2ُاستخدمت عشرة كلمات في اآلیات 
تختلف هذه المرادفات الواحدة عن األخرى، من بین هذه الكلمات:  بینها، لكن

القدرة على استخدام المعرفة : في الكتاب المقدس تعني "chochmahالحكمة  ا. 
 مرة، وهي كلمة لها أهمیتها في الكتاب 37". ُاستخدمت في هذا السفر وحده باستقامة

المقدس. ربما الحكمة تعني لیس فقط العلم اإللهي الذي به یمكننا اكتشاف نهایة حیاة اإلنسان 
الُفضلى وكیف یمكننا البلوغ إلیها بطرق الئقة، وٕانما تعني التعلیم السماوي الذي به نكتشف 

. Ñأنفسنا كما نتعرف على اهللا، فتوجهنا الحكمة إلى كل الحق، وُتشكل التدین الحقیقي بكامله
فالحكمة تدخل بنا إلى المعرفة الحّقة والعملیة، إذ یوجد ُأناس كثیرون موهوبون ذكاًء خارًقا 

2  From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
3  Adam Clarke’s Commentaries. 
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ولهم معرفة، لكن تنقصهم الحكمة، فُیسیئون استخدام المعرفة. 

 الحكمة في العهد القدیم ُتعني یسوع. و  الحكمة هو موضوع مدرسة اهللا وغایتها

. "ومنه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمًة من اهللا المسیح بالنسبة للمؤمن المعاصر
). 30:1كو1وبًرا وقداسة وفداءً " (

إذ تتعرف على السید المسیح ترفض اللهو بالجهالة والفساد، وتصیر حكیًما. وٕاذ 
. Òتقبل السید المسیح في حیاتك تدخل في خبرات جدیدة في المعرفة وتحسب بالحق حكیًما

 مرة في سفر األمثال. المعنى 26: تظهر instruction (musar)  أدب ب. 
: "من یمنع عصاه یمقت 24:13 كما جاء في أمالتعلیم أو اإلصالح بالتأدیباللغوي یعني 

). 15:22؛ 11:3ابنه، ومن أحبه یطلب له التأدیب" (راجع أم

). فاهللا في حبه 6:1بط2؛ 14:4 (أفÓ التأدیب هنا للتعلیم ولیس للعقوبة واالنتقام
لإلنسان الخاطي یسلمه لثمرة أعماله إلى حین ال لینتقم منه، إنما لیختبر ما تقدمه الخطیة 
من مرارة وموت، فیرجع إلى نفسه ویعود إلى اهللا مخلصه الذي ینتشله من الخطیة، بهذا 

ُتصلح النفس. هذا ما یجب أن نفعله نحن أیًضا كآباء أو قادة، أن نحمل روح الحب والبذل 
حتى مع من نؤدبه، فإنه لألسف أحیاًنا ُیلقى المجرمون في السجن لتهذیبهم، بینما ُنعاقب 

أوالدنا بغضٍب وعنفٍ . نؤدب المجرمین إلصالحهم، بینما نعاقب أوالدنا كأننا ننتقم منهم. هذا 
نوع من التشویش وعدم اتساع قلبنا لألجیال الجدیدة. 

: هي معلومة صادقة ونافعة. ُاستخدم الفعل "یعرف" حوالي ألف مرة المعرفة ج. 
في العهد القدیم. 

، إذ یقدم اإلیمان لإلنسان ككائن یؤكد الكتاب المقدس أن اإلیمان ال ُیضاد المعرفة 
: "هنا توجد القدیس اكلیمنضس السكندريعاقل یحرص على التمتع بالمعرفة الحقة. ویقول 

المالحظات التي تشّكل غنوصیتنا (معرفتنا): أوًال التأمل، بعد ذلك إتمام الوصایا، وأخیًرا قیام 
." Ôالصالحین بالتعلیم. عندما تتحقق هذه األمور في شخٍص ما یصیر غنوصًیا (ذا معرفة)

4 J. Vernon McGee: Proverbs, Thomas Nelson, Nashville, 1991, p. 14-15. 
5 J. Vernon McGee: Proverbs, Thomas Nelson, Nashville, 1991, p. 15. 
6   The Author: School of Alexandria, 1995,  p. 155. 
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: المؤمن الذي یقبل السید المسیح "الحكمة" في حیاته، ویتجاوب مع الفهم د. 
. فهًما لِخّطة اهللا في حیاتهالتأدیب ینال 

 الفهم هو عین النفس، لذلك فإن كلمة "إسرائیل" معناها: "الذي یرى اهللا، أي ذاك الذي یفهم 
. ÕÖاهللا

  القدیس اكلیمنضس السكندري

: وهو البّر، ویعني السلوك باستقامة. العدل ه. 

نصدر أحكاًما أو نأخذ قرارات حكیمة بكوننا أبناء اهللا  تعني أن الحكم (الحق): و. 
. في كل یوم یقف المؤمن في مفترق الطرق لیأخذ قراًرا أین یسیر في حیاته. هذا نتمم إرادته

یحتاج إلى عوٍن إلهٍي وحكمٍة سماویةٍ . 

: وتعني التكامل الروحي. هنا ُیشیر إلى مبدأ أكثر منه equityاالستقامة  ز. 
سلوك. 

 أوالد اهللا ال یخضعون ألحكام، بل ُتوهب لهم مبادئ ترشدهم في الطریق. وكما جاء 
: "طوبى لمن ال یدین نفسه فیما یستحسنه". فالمؤمن یحمل مشاعر قویة 22:14في رو

، فهو في ×داخلیة تقوده نحو الحق، وٕان كان ُیدرك أنه في مرات كثیرة یسیر على قشر بیض
حاجة إلى عون داخلي یقوده حتى ال یسقط. 

، الثمین والتافه، النافع التمییز بین الصالح والشریر تعني التدبیر (التمییز): ح. 
والضار. یلتحق المؤمنون بمدرسة اهللا لكي یصیروا أوالد اهللا الحكماء، واألبرار، والمكرمین. 

]. 2["لمعرفة حكمة وأدب إلدراك أقوال الفهم" 
یبدأ بالمعرفة لتأكید ارتباط اإلیمان بالمعرفة؛ ثم یربط بین الحكمة واألدب، فإن  

كانت الحكمة هي مدرسة اهللا التي تترجم المعرفة الحقة إلى سلوٍك مستقیٍم (حكمة عملیة)، 
فإنه لن یبلغ المؤمن ذلك بدون االنحناء لتأدیبات اهللا التي تقَّوم النفس وتنمي الفهم. فالمؤمن 

یحتاج إلى تعلیم وتدریب وتهذیب، بهذا ینال فهًما صادًقا لخطة اهللا بالنسبة له. 

7  St. Clement of Alexandria: Instructor 1:9. 
8  St. Irenaeus: Adv. Haer., 3:23:5. 
9  J. Vernon McGee: Proverbs, Thomas Nelson, Nashville, 1991,  p. 17. 
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] قیل إن الحكمة هي علم كل األمور البشریة واإللهیة وعالتها، 2 أما عن الحكمة واألدب [
لهذا من كان الهوتًیا عامًال یعرف الحكمة. "لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین، ولكن بحكمة 

لیست من هذا الدهر وال من عظماء هذا الدهر الذین یبطلون، بل نتكلم بحكمة اهللا في 
. ÏÎ)6:2،7كو1سرّ . الحكمة المكتومة التي سبق اهللا فعینها قبل الدهور لمجدنا" (

القدیس باسیلیوس الكبیر 

]. 3["لقبول تأدیب المعرفة والعدل والحق واالستقامة" 
 هنا یوضح العبارة السابقة مؤكًدا أن غایة الحكمة هي قبول التأدیب بفرح لنوال 

المعرفة المشبعة للقلب والفكر، والبّر الذي هو السلوك بروح االستقامة، واقتناء الحق 
واالستقامة. 

 هكذا یكشف الحكیم عن العالقة الحیة بین المعلم اإللهي والتلمیذ المؤمن. فإن غایة 
المعلم لیس مجرد اقتناء سلوٍك نبیٍل، وٕانما تمتع بالمعرفة والبّر اإللهي والحق السماوي في 
حیاة متكاملة مستقیمة تمس كیان المؤمن كله: قلبه وفكره وٕارادته وأحاسیسه وكل تصرفاته 

الخفیة والظاهرة. هي تمتع التلمیذ بأیقونة معلمه اإللهي، الحكمة ذاته! 

معرفة  أن هذه العطایا اإللهیة من القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
وعدل وحق واستقامة تحول النفس إلى بستاٍن مملوٍء ثمًرا روحًیا ، أو إلى عروٍس تحمل 

جمال عریسها. 

 !یا لبهجة هذا البستان الذي ثماره تمثل جمال العریس 
إنه هو النور الحقیقي، والحیاة الحقیقیة، والبّر الحقیقي وما إلى ذلك كقول الحكمة. 
عندما یصیر للشخص هذه الصفات بأعمال صالحة، ینظر إلى عنقود (الفضائل 

. ÏÏالذي) لضمیره، ویرى العریس هناك یعكس نور الحق بحیاته الطاهرة
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

]. 4" [لتعطي الجهال ذكاء، والشاب معرفة وتدبیًرا"
"، وهي تستخدم بالنسبة لربان تدابیر" في العبریة في الجمع "تدبیر جاءت كلمة "

10 St. Basil the Great: Homily 12 on the beginning of the proverbs. 
11 Homilies on Song of Songs, 3. PG 44:829. 
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السفینة الذي یمسك بیده دّفة السفینة یحركها ویوجهها كما یشاء. هكذا بالحكمة یصیر المؤمن 
قائًدا ألفكاره ومدبًرا لحیاته الداخلیة، یقود سفینة حیاته بروح اهللا القدوس في الطریق الملوكي. 

وتستخدم الكلمة أیًضا بالنسبة لرعایة الغنم، حیث یرعى اإلنسان كل طاقاته 
وٕامكانیاته كقطیع غنم یسمع إلیه. 

" ُتستخدم في أكثر من معنى. فهي تعني simple یرى آدم كالرك أن كلمة "الجهال 
البسطاء، هؤالء الذین یسلكون بوضوح وانفتاح، والذین ُیظهرون في الخارج ما هم علیه في 
الداخل. هنا البساطة تحمل معنى البراءة وعدم الخبث، وعدم أذیة الغیر. لكن إذ صار قلة 
قلیلة جًدا من الناس یحملون هذه السمة ُأسيء استخدام الكلمة، فتحولت إلى مفهوم الغباوة 

. ÏÐوعدم الحكمة وعدم الخبرة. هنا ُتستخدم الكلمة بالمعنى األخیر

]. 5 [یسمع الحكیم فیزداد علًما، والفهیم یكتسب تدبیًرا" "
 ُكتبت هذه األمثال لیس فقط للشباب وٕانما أیًضا للحكماء، إذ یلیق بهم أن ینموا في 

الحكمة بكونهم مستعّدین للتعلیم. یلیق بهم أن یكونوا راغبین في االستماع وغیر مكتفین 
 القدیس بأنفسهم. فإنهم حتى في إرشادهم للغیر یلزمهم أن یسمعوا ویتعلموا. وكما یقول

 تحتاج البشریة كلها أن تتعلم، اهللا وحده ُیعلِّم وال یحتاج أن یتعلَّم. أمبروسیوس

 اإلنسان في اتضاع ینحني لُینصت إلى صوت الحكمة، شاعًرا بالحاجة إلى النمو 
الدائم في المعرفة. بهذا یقول مع القدیس بولس الرسول: "یتكلم بحكمة بین الكاملین" 

). وكما یقول السید المسیح أن الذي له ُیعطى فیزداد، فالحكیم باشتیاقه للتعلم یزداد 6:2كو1(
حكمة، والجاهل برفضه التعلم یزداد جهًال وغباوةً . 

]. 6 ["لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم" 
 إن كانت الحكمة تنادي على المرتفعات وتنزل إلى األسواق لُتقدم دعوة الخالص 

المجانیة في بساطة لكل إنساٍن، فإنها تحتفظ ببعض األسرار المخفیة، تقدمها هدیة للجادین 
في البحث عنها وطلبها من اهللا. 

 اهللا ال یبعثر الآللئ على األرض، والجواهر الثمینة یخفیها عن أعین البشر لكي 
یطلبوها فیجدوها. الذهب والآللئ وكل ما هو ثمین ُیبحث عنه في المناجم وأعماق األرض، 

12  Adam Clarke’s Commentaries. 
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والبترول ُیستخرج من األعماق. هكذا یخفي اهللا أسراره لُندرك أنها تستحق البحث عنها 
بالدراسة مع الصالة. وكما یقول السید المسیح: "فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكن حیاة 

". ÏÑفیها

 دعوة سفر األمثال لنا الیوم: أحفر! ادرس بعمق لكي ُتعلن هللا اشتیاقك الجاد في 
التمتع بعطیة الحكمة والفهم، فیكشف لك أسرار كلمته". 

؟ یعتقد البعض أنه یقصد بذلك dark sayings (chidoth) ماذا یعني بالغوامض 
   التي قدمها ربنا یسوع المسیح.parablesاألمثال 

بعد أن استعرض غایة الحكمة، قدم لنا شعار السفر كله وهو:  
]. 7" [مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فیحتقرون الحكمة واألدب "

 هذه اآلیة هي مفتاح السفر. وقد سبق أن أشرت إلى معنى "مخافة الرب". 

 توجد هنا مقابلة بین مخافة الرب التي تحث المؤمن على التعلم، والجهالة التي ال 
ترید التعلم من الحكمة بل ترفضها كما ترفض األدب. 

 األساس األول الذي یجب أن یوضع إلقامة البناء الروحي هو مخافة الرب. أما ما 
یحطمه فهو جنون االعتماد على اإلرادة الذاتیة وعدم الرغبة في التعلم مع العصیان ورفض 

كل مشورة وكل تأدیب. فبجانب معرفة ما هو صالح وما هو شریر، األمر الذي تحققه مخافة 
الرب یلزم الخضوع للنظام الذي وضعه اهللا بضبط اإلرادة وتقدیسها بالخضوع للوالدین والقادة 

الحقیقیین والمشیرین. 

ما هي العالقة بین مخافة الرب والحكمة الحقة؟ 
 أما یوجد بین الملحدین أو على األقل منكري اإلیمان من بلغوا درجات عالیة من 

المعرفة؟ إننا ال ننكر أن بعًضا من الذین یتجاهلون وجود اهللا، بل وُیجدفون على اسمه، 
ویحتقرون كلمته، لهم معرفة عالیة بكثیر من اللغات، أو لهم باع في المعرفة العلمیة أو نالوا 

درجات علمیة في الفلسفة أو السیاسة أو التاریخ الخ. هذه المعرفة قد تكون نافعة وأحیاًنا تضر 
إن دفعت اإلنسان إلى الكبریاء والتشامخ حتى على الخالق نفسه. أما المخافة الحقة فتسند 

اإلنسان في عالقته باهللا وباخوته، بل وحتى بجسده ونفسه، كما تفتح أمامه أبواب الرجاء في 

13  J. Vernon McGee: Proverbs, Thomas Nelson, Nashville, 1991, p. 19. 
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السماویات، فیعیش بروح الفرح والتهلیل، بهذا ُیحسب اإلنسان حكیًما حقیقًیا. 

 فإن معرفة القانون هي بدء الحكمة، فاإلنسان ال یكون حكیًما خوًفا إن كان القانون یجلب ،
. ÏÒبدون القانون. فمن یحتقر القانون غیر حكیم وبالتالي یحسب شریًرا

القدیس اكلیمنضس السكندري  

 الشخص المتعجرف والغضوب یصیر فریسة ألهوائه المتالحقة بسبب فقدان الحكمة، لهذا 
)، 3:38،4یقول النبي: "لیست في جسدي صحة، جراحاتي فاحت وأنتنت بجهلي" (مز

ُمظهًرا أن كل الخطایا تبدأ بالجهالة. هكذا اإلنسان الفاضل الذي له مخافة الرب یفهم 
]. فإن كان من یخاف 7" [مخافة الرب بدء الحكمةأكثر من غیره، وكما یقول الحكیم: "

الرب ینال حكمة، والشریر لیس له هذه المخافة، لذا فهو محروم من الحكمة الحقیقیة. 
وٕاذ یفقد ما ُیدعى بالحكمة الحقة یصیر أكثر جهالة من غیره. ومع هذا ُیعجب الكثیرون 
باألشرار ظانین أنهم قادرون أن یظلموا ویضروا الغیر، ولم یعرفوا أن هؤالء بالحق یجب 

أن نحسبهم أشقیاء أكثر من كل البشر، هؤالء الذین إذ یظنون أنهم یضّرون الغیر 
یضربون بالسیف ذواتهم. هذا عمل غایة في الجهالة، أن یضرب إنسان نفسه وهو وال 

. ÏÓیدري، ظاًنا أن یؤذي الغیر بینما هو یقتل نفسه
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 الشعور بالخطیة یقود إلى التوبة، ویهب اهللا حنوه على "مخافة الرب بدء الحكمة ،"
التائبین. 

القدیس إیرینیؤس 

 یقول (الفالسفة) أنه یلزم أال ُیخاف من اهللا، ففي نظرهم كل األشیاء حرة وبال ضابط 
یحكمها.  

لماذا ال ُیخاف من اهللا إال ألنه غیر موجود؟  
  …إن كان اهللا غیر موجود فالحق أیًضا ال یوجد

لكن حیث یوجد اهللا توجد مخافة اهللا التي هي بدء الحكمة.  

14  St. Clement of Alexandria: Stromata 2:8. 
15 St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 41. 

                                                           

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 1األمثال 

 7 

وحیث توجد مخافة اهللا تكون هناك الجدیة، واالجتهاد المكرم المتزن، مع حرص 
بحذر، وارتباط معتبر (بالخدمة المقدسة)، وشركة مًعا مملوءة أماًنا، تقدم خدمة صالحة، 

وخضوًعا (للسلطة)، وٕانصاًتا تقوًیا، وجرًیا متضًعا، وكنیسة متحدة، ویكون اهللا في كل 
. ÏÔشيء

العالمة ترتلیان 

 یرى كثیر من اآلباء حاجة المؤمن، خاصة في بدء الطریق إلى المخافة الربانیة، 
فهي قائد الجسد والنفس مع الفكر وكل الطاقات للسلوك في الطریق الملوكي، والعبور 

القدیس بالشخص إلى الحضرة اإللهیة، والتمتع بالشركة الحیة مع اهللا. لهذا یحذرنا 
 من البدء في حیاتنا الروحیة بالتأمل في اإللهیات دون االلتزام غریغوریوس النزینزي

بالمخافة. 

 ،(ألن التأمل دون ضابط ربما یدفعنا نحو التهور) یلیق بنا أال نبدأ بالتأمل ونترك المخافة 
لكن یلزمنا أن نتأسس ونتنقى ونصیر بالخوف خفیفین، فنرتفع إلى األعالي. فإنه حیث 

یوجد الخوف ُتحفظ الوصایا، وحیث ُتحفظ الوصایا ُتوجد طهارة الجسد الذي هو السحابة 
التي تغطي النفس وتحجب عنها رؤیة الشعاع اإللهي. وحیث ُتوجد الطهارة تكون 

االستنارة، وحیث ُتوجد االستنارة ُتشبع رغبات المشتاقین إلى األمور العظیمة، وٕالى أعظم 
. ÏÕاألمور، أي اهللا الذي یفوق كل عظمة

القدیس غریغوریوس النزینزي  

 إن كان سفر المزامیر قد دعي في العبریة "تهالیم" أي "التهلیالت"، ألنه سفر النفس 
المتهللة بالرب حتى في وسط آالمها وأحزانها، لهذا كثیًرا ما یتكرر فیه تعبیر "مخافة الرب". 

إذ یرتبط خوف الرب بالهتاف المفرح فیقول المرتل: "اعبدوا الرب بخوٍف، واهتفوا برعدةٍ " 
 ُیدعى المؤمنون الحقیقیون خائفي الرب: "یا خائفي 11:115). وفي المزمور 11:2(مز

الرب اتكلوا على الرب"؛ وقیل عن السید المسیح نفسه كلمة اهللا المتجسد "ویحل علیه روح 
الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في 

). وكأن النبي یدعونا أن نشترك في هذه السمة باتحادنا بالكلمة، 2:11،3مخافة الرب" (إش

16  Tertullian: On Prescription Against Heretics, 43. 
17  St. Gregory Nazianzen: Oration On the Holy Lights, 8. 

                                                           

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 1األمثال 

 8 

فنحمل روح مخافة الرب بلذة وفرح.   

]. 7" [أما الجاهلون فیحتقرون الحكمة واألدب"
" تعني األشرار، أي األشرار في قلوبهم وفي أفكارهم وفي طرقهم، الجهال كلمة "

هؤالء الذین یعتمدون على إرادتهم الذاتیة، وهم متحجرون ال یریدون أن یصغوا إلى أیة 
نصیحة. وكما أن الحكیم یرید أن یتعلم بشغٍف، فإن الجاهل أیًضا هو ذاك الذي ال یطیق 

أن یسمع إرشاًدا یقوده نحو النجاح والسعادة الحقیقیة. 

  gangs . تحذیر من االرتباط بالجماعات المخربة 3
]. 8" [اسمع یا ابني تأدیب أبیك، وال ترفض شریعة أمك"

 مرة. 15". هذا التعبیر الذي ُاستخدم حوالي ابني توجه االصحاحات السبعة إلى: "
إذ نستمع في هذه االصحاحات إلى ضربات قلب والٍد یود البنه أفضل حیاة. إنه صوت األب 

الروحي، كما هو صوت الوالدین، أي صوت الكنیسة وصوت كنیسة األسرة. 

 یلیق بنا أن ندرك أن العالقة بین المعلم الحقیقي وتلمیذه هي عالقة أٍب بابنه. 
فالتعلیم في الكنیسة األولى هو عمل أسقفي، أو عمل أبوي. التعلیم لیس مجرد تقدیم لعقائٍد 

وتعالیٍم، بل هو تقدیم خبرة حیة للحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، یختبرها التالمیذ مع آبائهم. 

 24:1 لقد ُدعي إبراهیم واسحق ویعقوب "آباء" (بطاركة)، أو آباء إسرائیل (تك
LXXوبحسب 4:3بط2؛ 12:4،16؛ رو2:7،12؛ 13:3؛ أع8:1؛ تث13:3، خر .(

التقلید الیهودي كان اللقب الرسمي للكتبة هو "أب". وفي كنیسة العهد الجدید كان الیهود 
 یصرخون: "هذا هو أب القدیس بولیكربوس أسقف سمیرناوالوثنیون عند استشهاد 

القدیسین دیونسیوس  إلى  البابا أثناسیوس الرسولي". وعندما أشارÏÖالمسیحیین
". ×Ï وغیرهما استخدم كلمة "اآلباءالسكندري ودیونسیوس الروماني

 كان التعلیم والتلمذة ال ینفصالن عن بعضهما البعض. خالل األبوة الصادقة كان 
األساقفة والكهنة یتطلعون إلى التعلیم لیس ثمرة لعقائد نظریة، بل هو ثمرة لمحبتهم األبویة، 

حیث یرددون كلمات القدیس بولس: "ألني أنا ولدتكم في المسیح یسوع باإلنجیل" 

18  Martyr. Polyc. 12:3. 
19  Athanasius: Ep. ad Afros. 6. 
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. 15:4ÐÎكو1

 عندما یتعلم شخص من فم آخر، ُیقال عنه أنه ابن ذاك الذي یعلمه، وُیدعى اآلخر 
. ÐÏوالده

القدیس إیرینیؤس 

الكالم هو ابن للنفس، لذلك ندعو الذین یعلموننا آباءنا ÐÐ .
القدیس اكلیمنضس السكندري 

 یشیر هنا إلى الوالدین، ولیس إلى األب وحده. فقد قامت األمهات والجدات بدوٍر 
رئیسي في كل عصٍر حتى عصرنا الحاضر. كثیر من عظماء الرجال تمتعوا بغنى البركات 

التي تعلموها من ركب أمهاتهم. من بین هؤالء األمهات والجدات العظیمات حنة وزوجة منوح 
وأم لیموئیل ولوئیس وافنیكي واألم دوالجي والقدیسة رفقة والقدیسة مونیكا. 

 لیس فقط یلیق باألبناء أن ُیكرموا والدیهم، وٕانما یلیق باآلباء أیًضا أن ُیدركوا 
مسئولیتهم نحو تعلیم أبنائهم وتدریبهم. ُیفترض في الوالدین أن یكون لهما مخافة الرب، قادرین 

على تقدیم أفضل نصیحة ألبنائهم، وأن ُیقدما لهم مثاًال دقیًقا للحیاة التقویة. فإن نصیحة 
الوالدین تكون باطلة إن كان سلوكهما غیر مستقیمٍ . 

 عادة ُیقدم األب تعلیمات ویوقع التأدیبات لكنه غیر موجود دائًما في وسط األسرة 
بسبب العمل، أما األم فغالًبا ما تكون داخل األبواب، لذلك فإن نظام األسرة یرتبط بها، وهي 

التي تقدم ألبنائها الشریعة. 

].  9" [ألنهما إكلیل نعمة لرأسك وقالئد لعنقك "
 "فتنال إكلیل نعم لرأسك، وقالئد جاءت هذه العبارة في الترجمة السبعینیة:

) LXXعنقك"(
االحترام والطاعة البنویة یخلقان كرامة ومجًدا وجماًال روحًیا في حیاة االبن الحكیم. 

تهب الطاعة زینة النعمة لرأسه إكلیًال وتاًجا وقالئد ذهبیة وآللئ. 

ÐÎ ،13، ص 1995 المؤلف: اآلباء الرسولیون. 
21  Adv. Haer. 4:41:2. 
22  Sromata 1:1,2. 
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كان أوالد النبالء واألشراف یضعون قالدة حول أعناقهم لتمییزهم عن بقیة الشعب. 
وهنا یوجه سفر األمثال أنظارنا إلى أن من یستمع إلى أبیه ویقبل تأدیباته یصیر نبیًال من 

النبالء. 

من مراحم اهللا الحانیة، إذ یقول المرتل": باركي … ُیصنع اإلكلیل أیًضا من مادة عجیبة 
).  2:103،4" (مزیتوجك بالمراحم والرأفاتیا نفسي الرب، الذي 
بالبركة تكللنا )؛ "6:8: "بالمجد والكرامة توجته" (مزمن المجدوُیصنع أیًضا 

). LXX 12:5" (مزبُترسٍ 
). LXX 9:1: "تنال إكلیل نعمة على رأسك" (أممن النعمةوأیًضا 

. ÐÑ انظروا هذا التاج من بین أكالیل كثیرة یفوق غیره في النعمة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

في سفر نشید األناشید نرى العروس قد تزین عنقها بقالئد الطاعة والخدمة لآلخرین 
 ). عنق اإلنسان 9:1فقیل عنها: "ما أجمل خدیك بسموٍط (كحمامة) وعنقك بقالئد" (نش

بغیر زینة - غاًلبا ما یشیر إلى غالظة الطبع البشري، أما إذا تزین بمواهب الروح القدس –
فیصیر رمًزا للجمال الروحي والرقة في احتمال اآلخرین... هذه هي القالئد الكنسیة (الكردان 
أو العقد). فقد كان عنقنا یحمل عاًرا وخزًیا بسبب عصیاننا وكبریائنا ، أما اآلن فیحمل نیر 

. ÐÒالمسیح، ویقبل طاعته، فصار یحمل الجمال الروحي الفائق

9:1 "ما أجمل خدیك كخدي حمامة، وعنقك بقالئد"  (نش  ...(
لنفسر عنق العروس... أنها تشیر إلى النفوس التي قبلت نیر المسیح القائل: 

). 29:11،30"احملوا نیري علیكم... ألن نیري حلو"(راجع مت
ٌدعي"عنقا" من أجل طاعتها.  

وقد صار عنقها جمیًال كما بقالئد، وبالحق هو هكذا. 
فإن كان العصیان الذي للتعدي جعله قبًال معیًبا، فإن طاعة اإلیمان جعلته اآلن 

جمیًال ورائًعا...  
ُدعي الخضوع والطاعة عنًقا، ألنه ُیقال عن العنق أنه یقبل نیر المسیح ویقدم طاعة 

 23  St. John Chrysostom: Commentary on 2 Corinthians 1:20. 
ÐÒ 45 للمؤلف: نشید األناشید، ص. 
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اإلیمان خزینة.  
)، 8:2عنقها، أي طاعتها، هي المسیح. ألنه هو نفسه أوًال أطاع حتى الموت (في 

وكما بعصیان إنساٍن واحٍد، أي آدم، صار كثیرون خطاة، هكذا بطاعة واحٍد، أي المسیح، 
). 19:5یصیر كثیرون أبراًرا (رو

. ÐÓهكذا فان زینة الكنیسة وقالدتها هي طاعة المسیح
العالمة أوریجینوس 

]. 10" [یا ابني إن تملقك الخطاة فال ترَض  "
 إلى أن الحیاة مملوءة باإلغراءات. هنا نالحظ جماعات 19-10اآلیات تشیر 

(العصابات) الخاصة بالشباب في زوایا الطرق تدعو شاًبا لیشترك معهم في سرقة مسلحة. 
فإن األشرار متحمسون لخداع اآلخرین حتى یسلكوا الطریق المدمر. یحب الخطاة الصحبة 

في الخطیة، ولهم أسلوبهم المغري جًدا. لذلك یلیق بالشباب أن یكونوا حذرین للغایة. 

". إنهم ال یستطیعون أن یسببوا لك ضرًرا ما لم ترتبط بهم بكامل ال ترَض  یقول: "
إرادتك. فإن غایة اهللا السرمدیة بالنسبة لإلنسان أن یمارس حریة إرادته، أو باألحرى اإلرادة 

التي هي أساًسا حرة ال یمكن لقوٍة ما أن ُتلزمها بأمٍر ما. فالشیطان نفسه ال یقدر أن یقود إنساًنا 
 إنه ال یقدر القدیس یوحنا الذهبي الفمما إلى الخطیة ما لم یوافق اإلنسان على ذلك. یقول 

أحد أن یؤذي إنساًنا ما لم یوِذ اإلنسان نفسه. 

]. 11" [إن قالوا: هلم معنا لنكمن للدم، لنختِف للبريء باطالً  "
 هذا هو أسلوب األشرار في كل العصور، وهو دعوة اآلخرین لالشتراك معهم في 

ممارستهم للشر ضد األبریاء. یجدون لذتهم ال في اضطهاد األتقیاء فحسب، بل وفي اشراك 
الكثیرین معهم في هذا العنف. 

 ینطبق هذا القول على الشعب الیهودي الذي كرَّس كل طاقاته، خاصة على مستوى 
القیادات الدینیة لقتل السید المسیح البريء الذي بال خطیة وحده. لقد أرادوا قتله واغتنام 

ممتلكاته، أي الكنیسة، ال لكي یغتنوا بها، بل لُیحطموها. 

 لقد فهم (الحكیم) هذه األمور عن شعب الیهود، وجریمتهم الخاصة بسفك دم المسیح، إذ 

25 Comm. on Song of Songs. Book 2,7. 
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. ÐÔظنوا أن مواطنته هي على األرض فقط
القدیس هیبولیتس  

 ما نقرأه في األمثال عن األشرار القائلین: "لنختِف للبريء..." لیس باألمر الغامض الذي 
ال ُیفهم. فإنه ال یحتاج إلى جهد في تفسیره إذ ینطبق على المسیح وما یمتلكه، أي 

الكنیسة. حًقا جاء المثال الوارد في اإلنجیل عن الكرَّامین األشرار ُیظهر أن ربنا یسوع 
المسیح نفسه قال ما یشبه ذلك: "هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ میراثه" 

. ÐÕ)38:21(مت
القدیس أغسطینوس  

 اقبل نصیحتي یا صدیقي وكن متباطًئا في صنع الشر ومسرًعا في خالصك. فإن 
االستعداد للشر والتباطؤ في عمل الخیر كلیهما متساویان في الرداءة.  

إن ُدعیت إلى التمرد ال ُتسرع إلى ذلك. 
وٕان كان إلى االرتداد فأقفز هارًبا. 

]، ال 11إن قال لك صحبة األشرار: "هلم معنا لنكمن للدم، لنختِف للبرئ باطالً " [
تمل إلیهم حتى بأذنیك. 

بهذا تنال مكسبین عظیمین: یعرف اآلخر خطیته، وُتْسِلم نفسك من صحبة 
األشرار. 

إن كان داود العظیم یقول لك: "هلم نفرح في الرب"، أو نبي آخر یقول: "هلم نصعد 
إلى جبل الرب"، أو الرب مخلصنا نفسه یقول: "تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي 

األحمال وأنا أریحكم"، أو "قم، اذهب فُتشرق بالبهاء وتتألأل أكثر من الثلج، وأكثر بیاًضا 
. ÐÖلیتنا ال ُنقاوم وال نتأخرمن اللبن وُتضيء أكثر من الیاقوت األزرق"، 

القدیس غریغوریوس النزینزي  

لنبتلعهم أحیاء كالهاویة،  "
وصحاًحا كالهابطین في الجب، 

26  From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
27  St. Augustine: City of God, 17:20. 
28  St. Gregory Nazianzen: Oration On Holy Baptism, 25. 
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]. 12،13" [فنجد كل قنیة فاخرة نمأل بیوتنا غنیمة
  إنهم "یسرعون كالموت، حیث تنشق األرض وتبتلعهم فجأة".  

یبدو أنه یشیر هنا إلى دمار مدینة بأكملها، كأن األشرار یقولون: "لُنهِلك الرجل 
والمرأة والطفل، وعندئذ نمد أیدینا ونحمل كل ممتلكاتهم فننال غنیمة عظیمة". 

تشَّبه الجماعات المخربة نفسها باألرض التي انشقت لتبتلع قورح وجماعته الذین 
)، أو ما قیل بالمزمور: "لیبغتهم الموت، لینحدروا إلى 33، 30:16قدموا ناًرا غریبة (عد

). هكذا یبتلعون كل شخص 15:55الهاویة أحیاء، ألن في مساكنهم في وسطهم شروًرا" (مز
یقبل مشورتهم مقدمین ناًرا غریبة عن اهللا، فعوض نار الحب اإللهي یوقدون نار الشر 

والعنف. 

لعله یشیر هنا إلى الجماعات المخربة كقبور تنفتح علي الدوام لتبتلع النفوس المیتة 
بالشر دون أن تشبع! لهذا یلیق بنا أن نصرخ مع المرتل: "إلیك یا رب أصرخ یا صخرتي، 

). "بین 1:28 (مز"فأشبه الهابطین في الجبال تتصامم من جهتي لئال تسكت عني، 
األموات فراشي، مثل القتلى المضطجعین في القبر الذین ال تذكرهم بعد، وهم من یدك 

). أنهم یریدون أن یكون نصیبه مع إبلیس الذي قیل عنه: "وأما أنت فقد 5:88انقطعوا" (مز
ُطرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتلى المضروبین بالسیف، الهابطین إلى حجارة 

). 19:14الجب كجثة مدوسة" (إش

 إنهم لن یشیروا قط إلى النتائج السلبیة لجرائمهم، بل باألحرى یقدمون ما یبدو 
مكافآت ومزایا. هذا هو طریق الخطیة المغري. ُیبرز الشیطان ما یبدو حسًنا، ویترك الجانب 

الُمظلم بقبحه مخفًیا، ُیكتشف بعد فوات األوان. 

ُتلقى قرعتك وسطنا،  "
]. 14" [یكون لنا جمیًعا كیس واحد

كیف یلقون قرعته وسطهم لیعرف نصیبه، وفي نفس الوقت لهم جمیًعا كیس واحد؟ 
في بساطة یؤكدون له أمرین، األول أنه سیكون كواحٍد منهم، ال یظلمونه في شئ، إنما ینال 

نصیبه بالقرعة مثلهم. وفي نفس الوقت لن ُیترك معتاًزا إلى شيء حیث لهم كیس واحد، یأخذ 
كل منهم حسب احتیاجه. 
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یا ابني ال تسلك في الطرق معهم،  "
]. 15" [امنع رجلك عن مسلكهم

 تشیر هذه اآلیة إلى طریقین أو سبیلین، وهذا یذكرنا بطریقي الحیاة كما جاء في 
، طریق األبرار الذي یعرفه الرب ویحبه، وطریق األشرار الذي یقود إلى الهاویة. 1مزمور 

بعد وصفه إلغراءات األشرار المستمرة، یقدم الحكیم البنه مشورة صالحة وتحذیًرا 
معطًیا لذلك ثالثة أسباب. 

أما السبب األول لتحذیره فهو:  •
]. 16" [ألن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم "

" یضربان ناقوس تجري وتسرع كلماته هنا تحمل نغمة السرعة. فالفعالن "
 نفس التعبیرین عند وصفه لألشرار: "أرجلهم 7:59"الطوارئ". وقد استخدم إشعیاء النبي في 

 "أرجلهم 15:3إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم". وهكذا أیًضا القدیس بولس في رو
سریعة إلى سفك الدم". 

والسبب الثاني لتحذیره هو:  •
]. 17" [ألنه باطًال تُنصب الشبكة في عیني كل ذي جناحٍ  "

 یستخدم سلیمان الحكیم هذا المثل بمعنى خاص. فإن األشرار یترصدون خفیة 
الصطیاد األبریاء. بهذا وحده یأملون في تحطیمهم واالستیالء علیهم، ألنه إن ُعرفت 

خططهم، سیتخذ األبریاء حظرهم منهم. إذ باطًال تُنشر الشباك أمام أعین الطیور التي یرید 
اإلنسان أن یقتنصها. 

والسبب الثالث لتحذیره هو:  •
]. 18" [أما هم فیكمنون لدم أنفسهم، یختفون ألنفسهم "

 یحصد األشرار ما یزرعونه. الكامنون یكمنون ألنفسهم حیث یسقطون في الفخ. 
ومن یهاجمون في أماكن مختفیة إنما یهاجمون أنفسهم. الخطط الشریرة تنفجر وتحمل أخباًرا 

شریرة للمجرمین، أما األخبار الصالحة فُتقدم لمن یقاوم هذه األعمال.  

]. 19" [هكذا طرق كل مولٍع بكسٍب، یأخذ نفس مقتنیه" 
 یحذرنا سلیمان الحكیم من محاولة االغتناء بواسطة العنف أو الخداع. فإن الطمع 
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هو خطیة كل ساعة. 

 إنك مسبي ألموالك وعبد لها، إنك مقید بسالسل الطمع ورباطاته، أنت الذي حلك المسیح 
. ×Ðمرة، صرت في قیود أشد. أنت تحتفظ بمالك، هذا الذي إذ تحفظه ال یحفظك

 الشهید كبریانوس

 تتلخص في النقاط التالیة: صورة للَصدیق الشریر في اختصار یقدم لنا الحكیم 
]: یبدو من الخارج رقیًقا، لكنه في الداخل یقدم سًما. 10. متملق یغري صدیقه [1 
]. 11. في داخله عنف: "لنكمن في الدم" [2 
]. 12. یخطط [3 
]. 13. طماع [4 
. یقیم فًخا لنفسه وهو ال یدري. 5 

. نداء الحكمة  4
 تقدم الحكمة دعوة. وكأن كًال من الحكمة والجهل 3:9؛ 1:8، 20:1 في أمثال

یطلبان لهما أتباًعا، ولكن بصفة عامة نرى الحكمة تقدم نداءها عالنیة في الشوارع، ومیادین 
المدینة ومداخلها، أما الجهل والمیل إلى الشر فهما مخفیان وسّریان. تقف الحكمة لتنادي 

بصوٍت عاٍل في مناطق استراتیجیة هامة حتى یسمع الكل صوتها. 

]. 20" [الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع ُتعطي صوتها "
 هنا تظهر الحكمة كشخٍص، وصوتها یقف في مضادة لصوت األشرار 

]. ُیسمع هذا الصوت في 19-10المخادعین، هؤالء الذین سبق اإلشارة إلیهم في اآلیات [
كل موضع، في األماكن العامة والخاصة، في الشوارع كما في الحجرة الخاصة. 

تدعو في رؤوس األسواق في مداخل األبواب،  "
في المدینة تبدي كالمها، قائلة: 

إلى متى أیها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون ُیسّرون باالستهزاء، 
].  22-21" [والحمقى یبغضون العلم

 كثیًرا ما یشتكي اإلنسان أن اهللا یتحدث إلیه وهو في سمواته، ال یشعر بالضعف 

29  St. Cyprian: Treatise Viii On Works And Alms, 13. 
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البشري وال یلمس الحیاة علي األرض. لكننا هنا نجد حكمة اهللا تنزل إلى رؤوس األسواق في 
مداخل األبواب حیث یمارس البشر عالقاتهم االجتماعیة. فعند مداخل أبواب المدینة اعتاد 

)، وفي رؤوس األسواق یجتمع 7:29؛ أي11:4؛ را 23:31القادة أن یجتمعوا للقضاء (
التجار والشعب مًعا للمعامالت التجاریة. وكأن حكمة اهللا تلتقي بالبشر في واقع الحیاة، في 

مجالس القضاء كما في األسواق، لتقودهم إلى الحق العملي. حكمة اهللا المتجسد، یسوع 
المسیح ، نزل إلینا، وحّل بیننا كواحٍد منا. 

 إذ أظهر سلیمان الحكیم مدى خطورة االستماع إلى صوت إبلیس، ُیعلن هنا عن 
خطورة عدم االستماع إلى نداءات المسیح بكونه حكمة اهللا. 

، سبق لنا الحدیث عنهم في المقدمة أربعة أنواع من الجهال ُیشیر سفر الحكمة إلى 
) وها هنا یدعو السید المسیح ثالثة منهم: 20،21(ص 

، هؤالء ال یستطیعون أن یمیزوا بدقة بین pethayim البسطاء أو الجهال. 1 
الحق والباطل، ألنهم فاقدون القدرة على التمییز. یمكن بسهولة خداعهم ألنهم سذج، ویسهل 

التأثیر علیهم في األمور الصالحة كما في الشریرة. 

: أناس متكبرون وساخرون، یحولون كل شيء إلى هزل. المستهزئون. 2 
یضحكون على الحكمة، ویستخفون بمشورتها. لیس في نظرهم شيء ما مقدًسا أو جاًدا. 

عندما یحذرهم أحد مما یرتكبونه من شر یقولون: "هذا لن یحدث لنا". 

: یبغضون التعلم، ویحملون كراهیة دفینة للتقوى. بإرادتهم یجهلون الحمقى. 3 
الحكمة، ویعیشون حسب هواهم. إنهم ال یبالون في أي شيء إن كان صالًحا أو شریًرا. كل 

ما یهمهم هو: "ماذا ینفعني في هذا األمر؟" 

: یكرهون الحكمة حتى یمكن القول بأنهم غیر مؤمنین وثائرون.  المتمردون.4 

ارجعوا عند توبیخي.   "
هأنذا أفیض لكم روحین، 

]. 23" [أعلمكم كلماتي
" ُیمكن فهمها بطریقتین. ارجعوا عند توبیخي عبارة "

، ارجعوا اآلن دعوتي ربما تعني: حیث أنكم ال تریدون أن تصغوا إلى األولى
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.  لتكتشفوا حكمي الذي یحل علیكم. إني أسكب روحي علیكم توبیخيوأصغوا إلى 
لیعینكم  هو: ارجعوا وتوبوا عند توبیخي. إني أسكب روحي علیكم والمعنى الثاني

. في توبتكم

ألني دعوت فأبیتم،  "
]. 24" [ومددت یدي ولیس من یبالي

]. 25" [بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبیخي "
 إنها لكارثة أن اهللا یریدنا أن نكون حكماء ونحن ال نرید. رفض اإلنسان للحكمة 

اإللهیة یجعل منه شخًصا عنیًدا، بل ویصیر كما لو كان كائًنا غیر عاقلٍ . في القدیم رفض 
). إنه یبسط 37:23)، وفي العهد الجدید رفضوا المخلص (مت24:5؛ 4:1إسرائیل اهللا (إش

). 65:2یدیه على الدوام (إش 

فأنا أیًضا أضحك عند بلیتكم،  "
]. 26" [أشمت عند مجيء خوفكم

إذا جاء خوفكم كعاصفة،  "
]. 27 [وأتت بلیتكم كالزوبعة، إذا جاءت علیكم شدة وضیق"

 تبدو أن هذه الكلمات وما تلیها تخص أولئك الذین سبق وصفهم في العبارات 
، هؤالء الذین یرفضون التراجع عن طرقهم الشریرة حتى یسقطوا في قبضة العدالة 10-19

اإللهیة. 

 ال یحمل الضحك هنا أثًرا للقسوة أو االنتقام، إنما هو لغة رمزیة تكشف عن غباوة 
اإلنسان الذي یسخر باهللا القدیر فیكون كحشرة تسخر بلهیب النار. 

 إنهم صاروا على أبواب الدخول في المعاناة من متطلبات الشریعة. یلزم أن یموتوا، 
ألن جرائمهم صارت ضدهم، والعدالة تتركهم بین یدْي آثامهم التي ال تعرف الرحمة. یصیر 

خرابهم كعاصفٍة، كهبوب ریٍح مقاومٍ . 

 حًقا إن محبة المسیح والوعود اإللهیة الممتزجة مًعا مع توبیخاته یجب أن تكون 
موضع انشغال كل أحدٍ . 

 اآلن یعیش الخطاة في الحیاة السهلة، لكن كارثتهم قادمة. اآلن اهللا مستعد أن 
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یستمع إلى صلواتهم، لكنهم فیما بعد یصرخون باطالً . هل الزلنا نحتقر الحكمة؟ لننصت 
باجتهاد ولنطع ربنا یسوع المسیح حتى ننعم بالسالم والثقة في اهللا، نتحرر من الشر في هذه 

الحیاة وننعم بالمجد األبدي. 

حینئذ یدعونني فال استجیب،  "
]. 28" [ یبكرون إلّي فال یجدونني

كثیرون یدعونه لكن لیس في الحق ÑÎ .
القدیس أغسطینوس  

 إن كان اهللا محب للخطاة، إنما ألجل توبتهم وتقدیسهم ومجدهم برجوعهم إلیه، لهذا 
فهو یرفض أن ینصت إلى الخطاة الُمصِرین علي عدم التوبة، كما فعل مع إسرائیل (تث 

). إنهم یبكرون إلیه ال لیتمتعوا به، بل لنوال بركات زمنیة دون التمتع به 15:1؛ إش 45:1
). برفضه 17:8،35؛ 13:3لذلك لن یجدوه، ألن من یجد الحكمة یجد الحیاة والبركة (

صلواتهم یحثهم علي العودة إلیه فیجدوا فیه قیامتهم من الموت ومجدهم األبدي وفرحهم الدائم 
وشبعهم الداخلي. 

ألنهم أبغضوا العلم،  "
]. 29" [  ولم یختاروا مخافة الرب

 الحیاة الحاضرة هي فترة اختبار، أما في األبدیة فتصیر الحیاة ثابتة دائًما بال تقلب، 
هناك یبقى المذنب مذنًبا على الدوام.  

لیته ال یقسي أحد قلبه بسبب طول أناة اهللا، ألنه إن مات في خطایاه لن یكون بعد 
مع اهللا. وعندما ُتغلق علیه النیران التي ال تنطفئ لن یطلب رحمة، إذ یرى بوضوح ویشعر 

أن رجاءه في الخالص قد انقطع تماًما. 

فلذلك یأكلون من ثمر طریقهم،  "
]. 31" [ ویشبعون من مؤامراتهم

 لكل إنساٍن أن یحدد خیاراته في الحیاة، لكنه ال یصیر ُحًرا في اختیار نتائج هذه 

30  St. Augustine: On the Psalms, 145:13. 
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). كثیًرا ما 10:3؛ أش20:18،31:31؛ أم7:6االختیارات، فما یزرعه إیاه یحصد (غال
نسمع عن اهللا الذي ینتقم أو الذي یمیت. أنه یتحدث معنا بلغتنا البشریة. لكن اهللا الكلي الحب 
وواهب الحیاة ال یشاء موت الخاطئ مثل أن یرجع ویحیا. الذي ینتقم أو یمیت في الواقع هو 

خطایانا التي تجلب ثمرها. فعندما ینزع اهللا نعمته عنا یرفع مراحمه، وٕاذ ُنصر علي عدم 
تجاوبنا معه نشرب من كأس أعمالنا. 

ألن ارتداد الحمقى یقتلهم،  "
]. 32" [ وراحة (غنى) الجهال تبیدهم

 صارت هذه الشهادة ضدهم، عندما صاروا في غناهم وفیما یظنوه أماًنا لهم إذا بهم 
ُیسحبون بسهولة إلى ثمرة آثامهم ویفقدون حیاتهم. 

 .فإنه تحت رمز األدومیین الذین سمحوا ألنفسهم أن ینهزموا بوفرة غناهم 
الذین یفرحون بنجاح هذا العالم یوبخون بالقول: "الذین جعلوا أرضي میراثًا لهم بفرح كل 

). ُیالحظ في هذه الكلمات أنهم ُوبخوا بعنف، لیس فقط ألنهم 5:36القلب والفكر" (حز
ألن ارتداد الحمقى یفرحون، وٕانما ألنهم یفرحون بكل القلب والفكر. لهذا یقول سلیمان: "

]. ینصحنا بولس قائالً : "الذین یشترون كأنهم ال 32" [یقتلهم، وغنى الجهال تبیدهم
. ÑÏ)30:7،31كو1یملكون، والذین یستعملون هذا العالم كأنهم ال یستعملونه" (

األب غریغوریوس (الكبیر)  

أما المستمع لي فیسكن آمًنا،  "
]. 33" [ویستریح من خوف الشر

 من هبات اهللا الفائقة األمان الداخلي، إذ نجد فیه حصًنا ألعماقنا، فنكون فیه كما 
في مساكن السالم. هذا ما سبق فوعد به: "ویسكن شعبي في مسكن السالم، وفي مساكن 

)، أما ّسر الطمأنینة فهو فیض خیراته الروحیة علینا 18:32مطمئنة وفي محالت أمینة" (إش
مع تحریرنا من سبى الخطیة: "وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي األرض غلتها، ویكونون 
آمنین في أرضهم، ویعلمون إني أنا الرب عند تكسیرى ُرُبط نیرهم، وٕاذا أنقذتهم من ید الذین 

). 27:34استعبدوهم" (خر

31  Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 26. 
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 من یستمع إلى صوت الحكمة، مفضًال إیاه عن إغراءات األشرار یسكن آمًنا، أي 
  یصیر في أماٍن تاٍم، ویستریح من خوف الشر، متمتًعا بغنى بّر المسیح وحمایته له.

 !ما هو صالح بالحقیقة ُیرى أنه مبهج، وینتج ثمًرا شهًیا: هدوء النفس 
]. "اتكل 33" ["أما المستمع إلّي فیسكن آمًنا، ویستریح من خوف الشرقیل: 

. ÑÐعلى اهللا من كل قلبك وكل فكرك على اهللا"
القدیس اكلیمنضس السكندري  

 لكننا نشتهي أن كل واحٍد منكم یظهر هذا االجتهاد عینه لیقین الرجاء إلى النهایة... حیث" 
دخل یسوع كسابٍق لنا ألجلنا، صائًرا على رتبة ملكي صادق رئیس كهنة إلى األبد" 

). بنفس الطریقة بولس الرسول المملوء حكمة یقول: "أما المستمع لي 30-11:6(عب
 …فیسكن آمًنا واثًقا في رجاء"

بالنسبة للتعبیر "یسكن" ُأضیف بطریقة جمیلة "واثًقا"، مظهًرا أن من ینال راحة 
". ÑÑیتمتع بالرجاء فیما قد ترجى، لذلك أضیف: "یستریح من خوف الشر

القدیس اكلیمنضس السكندري 

   

 

 1من وحي األمثال 
هب لي ذاتك 

یا أیها الحكمة اإللهي! 

 .نفسي تشتاق أن أكون بالحق حكیًما 
   أنت هو مدرسة الحكمة، 
   أنت هو الحكمة اإللهي. 

   أعرفك فأحبك وأقتنیك وأحیا بك. 

 !بك أتعرف على الحب اإللهي وسط تأدیباتي 

32  St. Clement of Alexandria: Stromata 4:23. 
33 St. Clement of Alexandria: Stromata 2:23. 
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   أدرك اتساع القلب اإللهي، 
   وأجد لي فیه موضًعا. 

   تتحول أحزاني إلى مدرسة فلسفة، 
   ُتقیم مني إنساًنا حكیًما! 

 ! ًخلقتني كائًنا عاقال 
   هب لي المعرفة، أقتنیها وأحیا بها. 

   هب لي المعرفة، فاتضع أمامك وال أنتفخ! 
   هب لي المعرفة، فأدرك أسرارك الفائقة. 

 .مع كل صباح أسمع عن اكتشافات جدیدة 
   الكل یفرح بالمعارف الجدیدة. 
   ماذا عن معرفتنا للسمویات!  

   بنورك اكشف لي عن سمواتك، 
   فأنعم بإشراقات مجدك، 

   وأنال فهًما فائًقا ال ُیعبر عنه! 

 .أدخلني إلیك، فاختفي فیك 
   أنت معلمي ومهذب نفسي. 

   أنت وحدك تحكم على أعماقي، 
   فال أخشى من حكم الغیر، مادمت داخلي! 

  ،هب لي روح التمییز واإلفراز 
   فأسلك في الطریق الملوكي، 

   وال انحرف یمنة أو ُیسرة. 
   بل أنطلق كملك نحو ملك الملوك! 

 ،هب لي الحكمة 
   فُأوازن بین كل احتیاجاتي. 

   ُأعطي ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا. 
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   أعرف ماذا ُأعطي لجسدي، وماذا لفكري، 
! …   وأیًضا ماذا لروحي

   أحیا في تكامٍل وتوازٍن دائم. 

 ،أبقى كل حیاتي متعطش إلیك 
   بك أزداد حكمة وعلًما وتدبیًرا. 
   بك ُأدرك الغوامض واألسرار! 

   بك أنعم بالمخافة الربانیة مانحة التهلیل! 
   بك أهرب من كل إغراء بشري! 

 .أرى األشرار في جهلهم فتحزن نفسي 
   بروح الطمع یظلمون األبریاء ویفسدون األرض! 

   بروح الشر یحفرون ألنفسهم فخاًخا تدخل بهم إلى الهاویة! 
   من ینقذني منهم إال أنت یا أیها الحكمة اإللهي!  
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االصحاح الثاني 

مكافاءات الحكمة 
  

ُختم االصحاح األول بالكشف عن أن الحكمة تهب تابعیها مكافاءاتها، وجاءت 
] توضح هذه الحقیقة. 4-2االصحاحات الثالثة التالیة [

 في هذا االصحاح یقدم اهللا لمؤمنیه دعوة لكي یقبلوا وصایاه وحكمته لكي تدخل 
]. في اللحظات التي ترى النفس جراحات السید المسیح وجنبه 1،10إلى أعماق النفس [

المطعون أبواًبا إلهیة للدخول إلى أحشاء الكلمة اإللهي، یشتهي الكلمة أن یدخل إلى 
أحشائنا خالل أبواب القلب المفتوحة له. ُیقدم اهللا الكلمة نفسه ملجأ لنا وقوة وحكمة لكي 

نختفي فیه، ونقدم نحن له قلوبنا لكي یختفي هو فینا! 

 یدخل حكمة اهللا المتجسد - السید المسیح - إلى أعماقنا، فُیقیم مملكته فینا، 
ویملك كما على عرش القلب لُیحرك عواطفنا وأحاسیسنا وأفكارنا وكل أعضاء جسدنا 

فتعمل لحساب ملكوته، لبنیان نفوسنا وخالص الكثیرین، المتداد الكنیسة جسد المسیح. 

 یكشف لنا سلیمان الحكیم أن الذین یبحثون عن الحكمة األصحاحوفي هذا 
-1باجتهاد یجدونها، واعًدا تالمیذه بالمكاسب العظیمة التي ینالها من یتبعون الحكمة [

] والبحث 4-3] مع الصالة [2-1]. الطریق للتمتع بالحكمة اإللهیة هو كلمة اهللا [9
. Î]، فنتعرف على اإلرادة اإللهیة، وُنسر بها ونمارسها بنعمته الفائقة4عنها بغیرة متقدة [

هذا هو طریق الحكمة. 

. Ï حرًفا للهجائیة العبریة22  تطابق الـاألصحاح آیة في هذا 22  جاءت الـ

 .9-1    الحث على طلب الحكمة. 1
. 22-10       مكاسب الحكمة.2
]. 10،11 تهب لذة وسعادة لمن یسلكون بها   [أوالً : 

1 Robert L. Alden: Proverbs, Michigan 1995, p. 33. 
2 William MacDonald: Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 796. 
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]. 15-12 تنقذ اإلنسان من سبل األشرار الفاسدة   [ثانًیا: 
]. 19-16 تحفظه من حبائل النساء الفاسدات   [ثالثًا: 
]. 20 تجعله في صحبة األبرار، وفي طریق الصالحین  [رابًعا: 
]. 22-21 یسكن آمًنا في األرض التي ُیقتلع منها األشرار  [خامًسا: 

. الحث على طلب الحكمة  1
] مع المؤمن كما مع ابنه الروحي، 9-1 یتحدث سلیمان الحكیم في هذه الفقرة [

حیث یحثه على اإلنصات إلى كلمة اهللا التي ینطق بها، لُیخبئها كنًزا في أعماقه، ویمیل 
بأذنه إلیها، ویفتح قلبه لها كي تستقر فیه. بهذا یتمتع بمخافة الرب وینال معرفة اهللا، 

ویتحصن بأسلحة اهللا الروحیة، ویسلك الطریق الملوكي المستقیم. 

]. 1 [یا ابني إن قبلت كالمي وخبأت وصایاي عندك..." "
 یتحدث  "سلیمان" كمعلٍم مع تلمیذه حاسًبا إیاه ابنه، إذ یقدم له قلبه المملوء حًبا 

: "كل شخص یتعلم، یخضع القدیس إكلیمنضس السكندريمع كلمة تعلیم. ویقول 
". Ðلمعلمه كابن

 لیتنا قبل أن نقدم كلماتنا للغیر، نقدم قلوبنا المملوءة حًبا لهم، والملتهبة بالشوق 
الحقیقي إلى خالصهم ومجدهم. 

 یطلب األب من ابنه أن یقبل كالمه وأن یخبئ وصایاه. هذا هو أول درس في 
مدرسة هذه الحیاة، وهو قبول االبن وتجاوبه مع كلمات والدیه. وكأنه یرد الحب األبوي 

الصادق بالحب البنوي العملي. لیس فقط أن یتجاوب معه، بل ویخفیه في قلبه بكل 
عنایة واهتمام بكونها أثمن الكنوز وأفضلها. یقف المؤمن الحّي من وقت إلى آخر 

متطلًعا نحو كنزه الداخلي، متأمًال في الكنوز التي اقتناها، وقام بتخزینها، معجًبا بها 
كهبات إلهیة عاملة في حیاته الیومیة. 

 ینصحنا سلیمان الحكیم أن نخبئ وصایا الوالدین تلك التي بال شك في تناغم 
تام مع وصایا الكتاب المقدس. نخبئها في قلوبنا، حتى متى أتممناها یصدر سلوكنا 

3 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:1. 
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ممتزًجا بمشاعر القلب الداخلیة، نتممها بكامل حریتنا بفرح شدید، ولیس كمن یمارسها 
قسًرا كمن یتمم واجًبا یلتزم به. من یضع الوصیة في قلبه، یتممها بقلبه ویرافقه قلبه أینما 

ذهب، فیجد مسرته في إرادة أبیه السماوي. 

 یخفي المؤمن في قلبه وصیة اهللا، كنزه الثمین، أثمن ما في حیاته، مركز الحب 
والحیاة، وموضع األمان، فال یقدر العدو أن یسطو علیه لیغتصبها منه. نخبئ وصیة 

، فال تقدر خطیة ما أن تختفي في القلب أو تتسلل إلیه، إذ ال یمكن للظلمة أن تجد اهللا
لها موضًعا حیث یوجد النور. ولعل الحكیم یطلب منا أن نخفي الوصیة في قلبنا كي 
نتأملها وننشغل بها فتهضمها معدتنا الروحیة. فكما أن الطعام الذي ال ُیهضم ال یفید 

. Òالجسم بشيء هكذا من یسمع الوصیة وال یتأملها وینشغل بها ال تنتفع بها نفسه

: Ó في القلباهللا ثالثة أسباب إلخفاء كالم أنثیموس أسقف أورشلیم یقدم 
 في قلبه ذاك الذي یحذر من الخطأ؛ لیس فقط في اهللا [ا - إنه یخفي كالم 

العمل الظاهر وٕانما أیًضا في الفكر الخفي. مثل هذا یجتنب لیس فقط الفسق وٕانما 
انحراف شهوته ومیلها الخفي... 

 ب - وأیًضا الذي یخفي في قلبه أسرار اإلیمان وال یبیح بها للكفار، عامًال 
بقوله: "ال تطرحوا درركم أمام الخنازیر". 

 في قلبه لئال تخطفها طیور السماء، أعني بها اهللا ج - كذلك من یخفي أقوال 
الشیاطین الساقطین من السماء، فال تسلبها إیاها بالشك أوالكبریاء أو بفكر شریر...] 

 م فكره وأیًضا اهللا من ال یقبل تعالیم  سطحًیا وظاهرًیا كما یخفیها في قلبه حتى یتقوَّ
 الذي یرى الخفیات، فإنه ال یرتكب فقط الزنا اهللانیاته، فیصیر خالًیا من الخطیة أمام 

بل وكل شهوة شریرة. تطابق هذه اآلیة الكلمات: "یا ابني إن قبلت كالمي وخبأت 
. Ô)1:2،2وصایاي عندك حتى تمیل أذنك إلى الحكمة" (أم 

القدیس دیدیموس الضریر 

Ò  49، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 
Ó  49، 48، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 
Ô  48، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 
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 في قلبنا مثلما نخفي جوهرة یأتي الشریر ویخطفها اهللا إن لم نخِف أقوال 
. Õ)19:13(مت

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 طلب أوًال العون اإللهي لئال ُتخفى كلمات اهللا في قلبه بال ثمر، حیث ال یتبعها 
]. 12أعمال البر. لهذا فإنه بعد قوله هذا أضاف: "مبارك أنت یارب، علمني برك" [
 ألنني أخفیت كلماتك في قلبي لكي ال أخطئ إلیك یا من أعطیتني الناموس، 

 Öهبني أیًضا بركة نعمتك، حتى بعمل ما هو مستقیم أتعلم ما أوصیت به...
القدیس أغسطینوس 

جید لإلنسان أن یدرس الكتاب المقدس مستعیًنا ببعض المراجع الدراسیة 
. لذا یلیق بالمؤمن أن تكون ال یوجد كتاب یمكن أن یحل محل كلمة اهللاوالتفاسیر، لكن 

له جلسته الهادئة مع كلمة اهللا، طالبا من اهللا أن یتذوقها في أعماقه لكي یعیشها في 
حیاته الیومیة أینما وجد. 

 االعتماد على الدراسات السابقة نافعة، خاصة كتابات اآلباء في الكتاب 
المقدس ، إذ كانت حیاتهم إنجیًال عملًیا مفتوًحا، لكن إن لم یلتِقِ◌ اإلنسان مع الكلمة 

شخصًیا تصیر هذه الدراسات جافة بال ثمر روحي متجدد. 

"حتى تمیل ُأذنك إلى الحكمة، 
وتعطف قلبك على الفهم، 

إن دعوت المعرفة، 
]. 2،3ورفعت صوتك إلي الفهم" [

 یحثنا الحكیم أن نكرس كل حواس الجسد وأعضائه مع النفس لكي نطلب أن 
نتعلم الحكمة والمعرفة والفهم. هذا ما نطلبه بكل طاقاتنا، ونصغي إلیه، ونحمله إلى 

قلوبنا. نمیل بآذاننا ونفتح قلوبنا ونصرخ بلساننا حتى تدخل حكمة اهللا إلى أعماقنا، إلى 
الذهن كما إلى القلب. تهبنا فهًما، وتشبع قلوبنا. 

Õ  48، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 
Ö  48، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 

                                                           

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 2األمثال 

 8 

 إلى اهللا بألسنتنا كما بأصواتنا الداخلیة، فإن اهللا ُیسر بصرخات القلب، لنصرخ 
وهو وحده واهب الحكمة. لقد عبر الرسول بطرس عن شوق المؤمنین إلى الحكمة 

اإللهیة، قائالً : "كأطفال مولودین اآلن اشتهوا اللبن العقلي العدیم الغش لكي تنموا به" 
). حینما یرى الطفل أمه تعد زجاجة اللبن یتحرك بكل أعضاء جسمه، بلسانه 2:3بط1(

وبیدیه وقدمیه ورأسه الخ.، لیعبر عن رغبته في الرضاعة. هكذا نحن كأبناء هللا نعلن عن 
لهفتنا إلى لبن الكلمة صارخین إلیه. 

 الصالة  خاصة من أجل التمتع بالمعرفة اإللهیة هي لغة شوق النفس نحو اهللا. 
 صوًتا بین من یقدم بصالته القدیس أغسطینوسإنها المترجم الشتیاق القلب. لهذا یمیز 

 ال معنى له. فیقول إنه عندما نصلي بدون حب تكون صلواتنا ضجیًجاومن یقدم 
ضجیًجا ال ُیسر اهللا بها. وعلى العكس فإنه ُیسر بالصالة التي تحمل صوًتا له معنى، إذ 

" عند حدیثه عن الصالة: الصوتتحمل معها حًبا. لهذا كثیًرا ما یستخدم المرتل تعبیر "
. 4:3 إلى الرب أصرخ" مزبصوتي "

. 3:5" مزصوتي "یا رب بالغداة تسمع 
. 6:18" مزصوتي "فسمع من هیكله 

. 7:27 أدعو فارحمني" مزبصوتي "
. 1:64" مزصوتي "اسمع یا اهللا 
. 66:19 صالتي" مزصوت "اصغي إلي 

 من یقدر أن یشك في أن الصرخات التي ترتفع إلى الرب في صوت sound صالة 
تكون باطلة إن نطقت بصوت الجسد ال بصوت القلب الثابت في اهللا؟!  

أما إذا صدرت عن القلب فإنها تفلت من مالحظة البشر إن كان بسبب 
الضعف الجسداني یكون الشخص صامًتا، لكنها ال تفلت من مالحظة اهللا. لذلك 

عندما نصرخ إلى الرب بصوت الجسد - حیث تتطلب الظروف هكذا - أو بالصمت 
.  ×یلزمنا أن نصرخ من القلب

 یقول "صوت voice ؛ أي حیاة صالتي، أو نفس 7:140 صالتي" مزsoul 

9  On Ps 118. 
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 كلماتي، إنما ما یهب الكلمات من حیاة. soundsصالتي، ولیس مجرد أصوات 
 ولیس كلمات.  soundsألن كل ضجیج آخر بال حیاة یمكن أن ُیدعى أصواًتا 

الكلمات تخص من لهم نفوس، أي تخص األحیاء، ولكن كیف یصلى كثیرون 
هللا وهم بال فهم الئق باهللا وال أفكار مستقیمة نحوه؟ مثل هؤالء ربما یكون لهم صوت 

sound الصالة وال یمكن أن یكون لهم الصوت المفهوم voice ألن ال توجد حیاة ،
.  ÏÎفي صلواتهم

 ال یتم الصراخ هللا بصوت جسدي، بل بالقلب. كثیرون شفاهم صامتة،  لكنهم 
یصرخون بالقلب، وكثیرون یقدمون ضجیًجا بشفاههم، أما قلوبهم فصارت عاجزة عن 
.  ÏÏتقدیم أي شيء. لذلك إن صرخت إلى اهللا، أصرخ إلیه من الداخل حیث هناك یسمعك

 یتحدث الفم خالل وساطة الكلمات؛ ویتكلم القلب خالل وساطة رغباته. صالتك هي 
.  ÏÐرغبة قلبك

اهللا ال یطلب الكلمات بل قلوبكم ÏÑ  .

إننا بالقلب نسأل، بالقلب نطلب، ولصوت القلب ینفتح الباب ÏÒ  .

 (اإلنسان) من یصلي برغبة یسبح في قلبه حتى إن كان لسانه صامًتا. أما إذا صلى 
.  ÏÓبغیر شوق فهو أبكم أمام اهللا حتى إن بلغ صوته آذان البشر

القدیس أغسطینوس 

 "إن طلبتها كالفضة، 
]. 4وبحثت عنها كالكنوز" [

 ُیقارن البحث عن الحكمة بالبحث عن الفضة وغیرها من المعادن الثمینة في 
المناجم العمیقة. فالحكمة مثل هذه الكنوز ال ُتوجد مصادفة بواسطة عابر طریق، إنما 

10  On Ps 139:10 
11  On Ps. 30:10. 
12  On Ps. 37:14. 
13  Sermon, 91:3.  

 14 Sermon, 91:3. 
15  On Ps. 102:8.  
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یحتاج األمر إلى مجهودات ضخمة واكتشاف وحفر. هكذا یلیق بنا أن نبحث عن 
خالص نفوسنا بغیرة متقدة كما یبحث محب المال عن الغنى. ونخجل من أنفسنا متى 

كان شوقنا للخالص والتمتع بالحكمة كغنى حقیقي أقل من بحثنا عن غنى العالم. لنبحث 
عن الحكمة في اجتهاد غیر منقطع النظیر ورغبة متقدة وصبر عظیم.  

" هنا تعني امتالك ما هو مخفي في األرض وفي كنوز یالحظ أن كلمة "
الكهوف، كما ُیمكن أن تعني المعادن الثمینة والحجارة الكریمة التي توجد في المناجم. 

كیف نطلبها؟ بحفر المناجم حتى نبلغ إلیها في باطن األرض. 

 اهللا ال یریدنا أن نصغي إلى الكلمات والعبارات الواردة في الكتاب المقدس بإهماٍل، بل 
باهتماٍم شدیدٍ . هذا ما دفع الطوباوي داود أن یضع العنوان "للفهم" في مواضع كثیرة 

، 42:32لمزامیره. كما یقول: "افتح عن عینّي، فأرى عجائب من شریعتك" (مز
). ومن بعده جاء ابنه أیًضا ُیظهر ضرورة أن نطلب الحكمة كالفضة، 18:119

) [اقتبس أیًضا: "فتِّشوا الكتب ألنكم 14:3؛ 4:2ونتاجر فیها كأثمن من الذهب (
]. عندما یحث الرب الیهود 39:5تظنون أن لكم فیها حیاة أبدیة، وهي تشهد لي" یو

أن یفتشوا الكتب یحثنا باألكثر أن نبحث. فإنه ما كان یقول هذا لو كان ممكًنا أن 
ندرك الكتب تماًما فور قراءتها. ال ُیفتش أحد ما هو واضح وبین یدیه، بل یفتش عمَّا 
هو مخفي في ظٍل، والذي یلزم أن نجده بالبحث. هكذا لكي یحثنا على البحث یدعوها 

). قیلت لنا هذه الكلمات لكي ال نطبق كلمات 44:13؛ مت4:2"الكنز المخفي" (أم
الكتاب بتراٍخ أو بغیر اكتراٍث، وٕانما بدقٍة عظیمةٍ . فإنه إن أصغى أحد لما ُیقال في 
الكتب دون أن یبحث عن المعنى الروحي بل یقبل المعنى الحرفي، یظن أموًرا غیر 

. ÎÓالئقة باهللا، مثل أنه غضوب وثائر، وما هو أردأ من هذا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "فحینئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة اهللا، 
 ألن الرب ُیعطي حكمة، 

 من فمه المعرفة والفهم. 

16  St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 15. 
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 ُیذخر معونة للمستقیمین. 
]. 7-5 هو مجن للسالكین بالكمال" [

 في سفر األمثال یؤكد  سلیمان الحكیم العالقة الوثیقة بین الحكمة ومخافة 
الرب. فقد سبق فرأینا أن مخافة الرب هي بدء الحكمة، وفي نفس الوقت من یبلغ الفهم 
ویتمتع بالمعرفة والحكمة ُیدرك مخافة الرب ویتالمس معها عملًیا. مخافة الرب لیست 

 القدیس شعاًرا لسفر األمثال وحده، بل هي شعار الكتاب المقدس كله. یقول
 أنه یمكن بناء بیت الحكمة فقط إن تأسس خوف اهللا بعمق في النفس. أمبروسیوس

البحث عن الحق یجب أن یرافقه دائًما سیرة في الحق الذي نجده. بهذا یقدم اهللا 
ألتقیائه مفاهیم متجددة للحق، وخبرة حیة متزایدة لقوة الحق. 

 أرید أن یكون لي خوف مناسب مؤسس على العقل واإلدراك... فال یكون لنا خوف 
. ÏÕدون إدراك، وال إدراك دون خوف

س جینوالعالمة أوري

 یرى سلیمان الحكیم الحكمة صادرة كما من فم اهللا لتتجه نحو ًأذنّي المؤمن، 
وتنطلق إلي قلبه كما إلى فكره، وهناك تستقر حیث ُتقدس إرادته وأحاسیسه ومشاعره، 

وبالتالي كلماته وتصرفاته. 

 اهللا هو ینبوع كل حكمة ومعرفة وفهم، والحكماء والفهماء الحقیقیون هم قنوات 
. الحكمة اإللهیة هي مجن ألُناس اهللا الذین ÎÕیفیض خاللها اهللا بالحكمة على كثیرین

یسلكون باستقامة، أو معین لهم لنوال النصرة. فإننا إذ نتمسك بالحكمة ونحفظها، تتمسك 
هي بنا وتحفظنا. 

بالنسبة للذین یتبررون بالفلسفة، تقودهم المعرفة إلى التقوى كُمعین لهم ÎÖ  .
القدیس إكلیمنضس السكندري  

یجدون حاسة  على ما ورد في الترجمة السبعینیة: "العالمة أوریجینوسیعلق 

ÏÕ  98، ص 1996، 119 راجع كتابنا: المزمور. 
18 St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 15. 
19 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:4. 
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]، موضًحا أنه كما یحمل الجسد حواسه 5" [تجد معرفة اهللا" للنص العبري: "إلهیة
الخاصة باألمور الزمنیة هكذا تتمتع نفس المؤمن بحواٍس إلهیٍة تخص األمور السماویة. 

 لكي تتعلم من الكتابات المقدسة أنه توجد حاسة إلهیة غیر حواس الجسد، اقرأ فقط ما 
. ÏÍ ]5" [ستجد حاسة إلهیةیقوله سلیمان الحكیم: "

 لئال ُیظن أن قولنا بأنه ال ُتعرف األمور العقلیة بالحواس قول غیر سلیم استخدم 
"، مظهًرا بهذا أن هذه ستجد أیًضا حاسة إلهیةسلیمان الحكیم مثًال، إذ یقول: "

األمور العقلیة ال ُیبحث عنها بحاسة جسدیة، بل بحاسة أخرى معینة یدعوها "إلهیة". 
یلیق بنا أن نتطلع خالل هذه الحاسة إلى كل كائن من الكائنات العاقلة التي نحسبها 

علویة. بهذه الحاسة ُتفهم الكلمات التي ننطق بها، وبها توزن عباراتنا التي نكتبها. 
. ÏÎألن الطبیعة اإللهیة تعرف تلك األفكار التي  تدور في داخلنا ونحن في صمت

 عرف (سلیمان) أن في داخلنا نوعین من الحواس: حواس قابلة للموت، یمكن أن 
تفسد وهي بشریة، واألخرى خالدة وعاقلة، یدعوها "إلهیة". 

بهذه الحاسة اإللهیة، لیست بحاسة العینین، بل حاسة القلب النقي، الذي هو 
العقل، ُیرى اهللا للذین یستحقون ذلك. فإنه بالتأكید تجد في كل الكتب المقدسة، 

. ÏÏالقدیمة والجدیدة، تعبیر "القلب" یتكرر عوض "العقل"، أي القوة العاقلة
العالمة أوریجینوس  

]، 6[من فمه (وجهه) المعرفة والفهم" على العبارة "القدیس أغسطینوس  یعلق 
قائالً :  

 اإلیمان الحقیقي والتعلیم الصادق ُیعلنان أن كال النعمتین هما من اهللا. یقول الكتاب 
"، وفي سفر آخر یقول: "المحبة هي من اهللا" من وجهه المعرفة والفهمالمقدس: "

. ÏÐ )7:4یو1(

  "منه ینالون الرغبة ذاتها نحو 6["الرب ُیعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم .[

20 Origen: Against Celsus, 7:34. 
21 Origen: De Principiis 4:1:37. 
22 Origen: De Principiis 1:1:9. 
23 St. Augustine: On Grace and Free Will, 40 (19). 
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. ÏÑالمعرفة، إذا ما تالحمت (تزوجت) بالتقوى
القدیس أغسطینوس 

 "یذخر معونة للمستقیمین، 
هو مجن للسالكین بالكمال. 

  path of judgmentلنصر مسالك الحق 
 ].saints "]7،8وحفظ طریق أتقیائه 

 التي هي مسالك بره، لكي paths of judgment اهللا نفسه یحفظ مسالك الحكم 
یسلك فیها مؤمنوه تحت رعایته وحمایته. وهو الذي یحفظ طریق قدیسیه الذین یحفظون 
عهدهم معه. وكأن اهللا الذي یهب الحكمة والمعرفة والفهم ُیعطي أیًضا نصرة لمؤمنیه 

ویقوم بحمایته إذ یسلكون طریقه. 

 "حینئذ تفهم العدل والحق واالستقامة، 
 ].9[كل سبیل صالح" 

" یوضح أن اهللا وهو واهب كل هذه العطایا، إذ نتجاوب مع حینئذ بقوله "
عطایاه بروح المخافة یهبنا فهًما أكثر لُندرك شریعة عدله وحقه وبره. وكأنه تدخل الحكمة 

أعماقنا فتنیر ذهننا إلدراك إرادة اهللا وأسرار عمله. 

. مكاسب الحكمة  2
 إذ ننصت بخوف الرب ونطلب منه الحكمة والمعرفة والفهم ننعم بهذه العطایا 

في أعماقنا، هذه التي تقدم لنا المكاسب التالیة: 

أوال: لذة قلبیة وسعادة داخلیة مع شبع فكري 
]. 10" ["إذا دخلت الحكمة قلبك ولذَّت المعرفة لنفسك

 إذ نمیل بآذاننا ونصرخ بأفواهنا إلى اهللا، تنفتح أبواب قلوبنا لتستقبل الحكمة 
اإللهیة والمعرفة السماویة، فتصیر وصایا اهللا لیست ثقًال على النفس، ویصیر نیر 

المسیح هیًنا وعذًبا للنفس. حكمة اهللا تهب النفس بهجة، إذ تجد في استقبالها للحكمة 
اتحاًدا مع المسیح حكمة اهللا. هذا االتحاد هو في ذاته مكافأة یتمتع بها المؤمن عربوًنا 

24 St. Augustine: On Christian Doctrine, 3:37 (55). 
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للمكافأة السماویة. بالحكمة اإللهیة یدرك المؤمن أن غایة حیاته هي تمجید اهللا والسرور 
به. 

ثانًیا: تنقذ اإلنسان من سبل األشرار 
"فالعقل (التمییز) یحفظك، والفهم ینصرك، 

إلنقاذك من طریق الشریر ومن اإلنسان المتكلم باألكاذیب، 
]. 13-11[التاركین سبل االستقامة للسلوك في مسالك الظلمة" 

 ُیعلمنا سفر األمثال أن ُأناس اهللا یجب أن یكونوا حذرین من شخصین 
خطیرین: الرجل الشریر، والمرأة الغریبة الفاسدة. 

اإلنسان الشریر، وهو یعطي القفا هللا ال الوجه، یسیر في طریقه بإرادته الذاتیة،  -أ
مستقًال عن اهللا، شاعًرا أنه لیس في حاجة إلیه. 

المرأة الزانیة، وهي تقلب الموازین، فتحول الحب إلى شهوات، والجسد خلیقة اهللا  -ب
الصالحة إلى أداة للذة مؤقتة، والقلب المتسع إلى األنانیة! إنها تلبس قناع الحب 

والعاطفة والبشاشة مع شفتین تقطران عسالً ... وتخفي في أعماقها سًما قاتًال للنفس 
وسیًفا ذي حدین. إنها صیادة ماهرة للنفوس الحمقاء التي تحمل صورة البساطة. 

نرى في اإلنسان الشریر استقالًال عن اهللا، وفي الزانیة نرى إفساًدا للحیاة التقویة الدینیة. 
وكما یكشف لنا سفر الرؤیا عن مملكة ضد المسیح في أواخر الدهور أنها ستحمل هاتین 

السمتین، لذا یدعوها "بابل العظیمة أم الزواني". 
 متى دخلت الحكمة إلى قلوبنا، وصارت موضوع لذتنا، ال ننخدع سریًعا، بل 

نصیر حذرین، قادرین على تجنب الصحبة الشریرة وعدم مشاركتهم في سلوكهم الشریر. 
بمعنى آخر تقودنا الحكمة بعیًدا عن طریق األشرار وتحفظنا من عالمهم وٕاغراءاتهم.  

 إذ تملك الحكمة على القلب وتسیطر على العقل تحفظهما ضد كل فساٍد داخلي 
أو خارجي. تسحب عنا كل رغبة أو میل نحو طریق الظلمة، إذ ندرك أن هذا الطریق 

غیر مریح وال آمن. 

 سبق فرأینا في االصحاح األول كیف یجد األشرار لذتهم في ارتكابهم الخطیة 
كما في إغراء اآلخرین على ارتكابها. أما دور الحكمة فهو تقدیس القلب والعقل 
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والحواس، فتحفظ المؤمن من الشهوات الجسدیة واإلغراءات الزمنیة، فیتجاوب الجسد 
والنفس مًعا مع عمل روح اهللا القدوس. 

 إذ نحب الحكمة اإللهیة ننعم بالعقل أو التمییز الذي یحفظ المؤمن بكلیته، 
ویجعله قادًرا على أخذ قرارات حكیمة تنقذه من حبائل األشرار. هكذا یتمتع المؤمن بحیاة 

. ÏÒمصونة من كل جوانبها، هارًبا من الفساد الذي في العالم خالل الشهوة

الفرحین بفعل السوء، "
المبتهجین بأكاذیب الشر. 

الذین طرقهم معوَّجة،  
]. 14،15" [وهم ملتوون في سبلهم

كما یفرح المؤمنون الحقیقیون بعطایا اهللا الحّیة، خاصة الحكمة والمعرفة 
والفهم، یفرح األشرار بفعل السوء ویبتهجون بالكذب، لكن یوجد فرق بین فرح داخلي ینمو 

ویكمل في السماء، وآخر مؤقت ینقلب إلى مرارة وحزن. 

 بینما ُیدعى طریق الرب مستقیًما وآمًنا؛ إذا بطرق األشرار معوَّجة تنحرف یمیًنا 
ویساًرا عن الطریق المستقیم، مملوءة بالزوابع المحطمة للنفس. 

ثالثًا: تحفظ المؤمن من حبائل النساء الفاسدات 
"إلنقاذك من المرأة األجنبیة، 

من الغریبة المتملقة بكالمها، 
 صباها، guideالتاركة ألیف (قائد) 

]. 16،17[والناسیة عهد إلهها" 
"، إذ أقام اهللا شریعة خاصة بالمرأة المرأة الزانیة ُیقصد بالمرأة األجنبیة هنا "

اإلسرائیلیة التي ُتمارس الدعارة، فإنها تخرج بطریقة تلقائیة خارج  إسرائیل. وكأن "المرأة 
األجنبیة" هنا یقصد بها المرأة التي جاءت من األمم ُتمارس الدعارة في وسط إسرائیل. 

 هي التي تقدم كلمات معسولة لطیفة. فالكلمة hechelikah المرأة الزانیة المتملقة 
العبریة تعني لساًنا زلًقا ینطق بالكلمات كالزیت اللین. بینما األشرار ُیحاولون إغراء الغیر 

25 William MacDonald: Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 796. 
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)، إذا بالزانیات ُیحاولن إغرائهم بالشهوات الجسدیة. 19-11:1بروح الطمع (

 إن كانت الزانیة رقیقة بكلماتها المعسولة، لكنها خائنة لمن أحبته وتزوجت به 
في صباها؛ تنسى عهدها معه كما تكسر عهدها مع اهللا إلهها. من طبعها الخیانة والغدر 

حتى في تعاملها مع أقرب من لها، بل ومع اهللا نفسه. لقد تعهدت أمام اهللا أن تتزوج 
رجلها، وأن تترك بیت أبیها، وتخضع بروح األمانة لمن اختارته قائًدا لها في صباها الذي 

یحبها ویبذل ذاته ألجلها، وهي تخضع له في الرب. 

 هنا یربط سلیمان الحكیم بین الحیاة الزوجیة والدخول في عهد مع اهللا، ألن 
الزواج أیًضا هو عهد ُیقیمه اهللا نفسه بین الزوجین، ویكون شاهًدا وقاضًیا لهذا العهد 

 في اعتذاره لغیابه عن حضور حفل الزواج القدیس غریغوریوس النزینزيالمقدس. یقول 
بین أولمبیاس ونبرودیوس: "بالرغم من مرضي أشارككم احتفالكم، إذ أربط أیدي 

". ÏÓالعروسین مًعا في یدْي اهللا

"ألن بیتها یسوخ (یمیل) إلى الموت، 
]. 18[وسبلها إلى األخیلة (الموتى)" 

 إن كانت الحكمة كما الجهل قد ُرمز إلیهما بامرأتین، لكن من الواضح أن 
الحدیث هنا لیس مجازًیا، إنما یقصد المرأة الزانیة، والتحذیر منها واضح وصریح، حیث 
تضم من تغریه إلى بیتها، أي إلى الموت األبدي، وتسیر به في طرق الموتى، فال یشتم 

رائحة حیاة. هذا ما یدفع المؤمن الحقیقي إلى الهروب من الزنا، متجنًبا المرأة الزانیة 
. بینما یسیر اإلنسان معها إلى بیتها، إذا به ینحدر تدریجًیا نحو ÐÕمهما كلفه األمر

" هنا ال ُتعني الموتالموت األبدي، یشاركها طریق الخطیة المدّمر. واضح أن كلمة "
. ÐÖالموت الذي یخضع له الجمیع بل المصیر األبدي

كل من دخل إلیها ال یؤوب (یعود)، "
]. 16" [وال یبلغون سبل الحیاة

 ُیسرع الزنا باإلنسان منحدًرا به إلى طریق الموت بال رجعة. بمعنى أن من 

26 Epistle 193. PG 37:316; The Author: St. John Chrysostom, 1980, p.36-7 (in Arabic). 
27 Robert L. Alden: Proverbs, Michigan 1995, p. 34. 
28 William MacDonald: Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 797. 
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سقط في حبائل الزنا مع شخص ما یصعب بل ویستحیل الخالص منه، ما لم تتدخل 
نعمة اهللا الفائقة لتسنده وتهبه روح التوبة الصادقة. لهذا ینصح كثیر من اآلباء من یسقط 

في خطیة الزنا أال یلتقي مع من سقط معه، وال یذهب إلى الموضع الذي ارتكب فیه 
الخطیة، معلًنا بهذا رغبته األكیدة وتجاوبه مع روح اهللا القدوس واهب التوبة والغفران 

والتقدیس. 

رابًعا: تدخل به إلى طریق الصالحین 
حتى تسلك في طریق الصالحین، "

]. 20" [وتحفظ سبل الصدیقین
ال تقف عطایا الحكمة عند السلبیات كالحفظ من طرق األشرار وٕانقاذ المؤمن 

من النساء الفاسدات، لكنها تقدم ما هو إیجابي، وهو الدخول باإلنسان إلى طریق 
الصالحین. ألن المسیح "حكمة اهللا" یحمل مؤمنین ویدخل بهم إلیه بكونه "الطریق". فیه 
یلتقي المؤمن مع رجال اهللا القدیسین، ویدخل في صحبة اآلباء واألنبیاء والرسل وجمیع 

القدیسین، بل ویشارك السمائیین تسبیحهم وحبهم! 

خامًسا: یسكن آمًنا في األرض التي ُیقتلع منها األشرار 
ألن المستقیمین یسكنون األرض، "

والكاملین یبقون فیها، 
أما األشرار فینقرضون من األرض، 

      ].21،22" [والغادرون یستأصلون منها
في ظل الشریعة الموسویة نال األبرار مكافأتهم، وهي أرض كنعان اآلمنة. أما  

في العهد الجدید فقد صارت هذه الهبات رمًزا لهبات سماویة روحیة. فالمؤمن وٕان لم ینل 
أرًضا مادیة كمكافأة لبره في المسیح یسوع، إال أنه یرى كل األرض وهي للرب ولمسیحه 
صارت له. یعیش علیها مختفًیا في المسیح ملك السماء واألرض، لیملك معه. یقول مع  
الرسول بولس: "كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شيء". ویترنم مع داود النبي قائالً : "كل 

ما یصنعه ینجح. لیس كذلك األشرار، لكنهم كالعصافة التي تذریها الریح... ألن الرب 
). 6-3:1یعرف طریق األبرار، أما طریق األشرار فتهلك" (مز
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 إلى أهل كورنثوس یسألهم أن یعیشوا القدیس اكلیمنضس الروماني في رسالة 
باالستقامة، بروح الوحدة واللطف حتى یتمتعوا بهذا الوعد اإللهي، إذ یقول: 

[یصیبنا ضرر لیس بالقلیل، بل نصیر في خطر عظیم، إن كنا في اندفاع 
نخضع إلغراءات الناس الذین یهدفون نحو إثارة نزاعات وفتن لكي یسحبوننا مما هو 

صالح. 
لنكن لطفاء الواحد تجاه اآلخر على مثال ِحنّو مراحم خالقنا ولطفه، إذ مكتوب 

"طیبوا القلب یسكنون األرض، والكاملون یبقون فیها، أما العصاة فینقرضون عن 
".] ÏÖوجهها

 2من وحي األمثال 
ألقتنیك وأحملك في صدري 

یا حكمة اهللا! 
 ،هب لي یا رب أن أدخل إلى أحشائك 

   انطلق إلیها خالل جراحاتك، 
   أتالمس مع أحشاء حبك الملتهبة من نحوي. 

   فأنعم بالحب اإللهي، 
   ویلتهب قلبي حًبا ولكل بشر! 

 !هب لي أیًضا أن أفتح أبواب قلبي لك 
   أنت كلمة اهللا وحكمته الفائق! 

   لتدخل ولتقم ملكوتك في أعماقي. 
   لتحطم عرش إبلیس وكل قوته، 

   لتهدم مملكة الخطیة القائمة في داخلي! 
   مملكتك یا كلي النور تبدد كل مملكة للظلمة! 

 .لتدخل إلى أعماقي فأقتنیك 
   أخفیك یا أیها الكنز السماوي! 

29 St. Clement of Rome: the Epistle to the Corinthians, 14. 
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   أنت غناي ومجدي یا واهب كل البركات! 
   تهبني ذاتك حكمة وفهًما ومعرفة. 

   أدرك أسرار حبك، وأتعرف على مجدك. 
   تشبع أعماقي بك، وتمتلئ معرفة ومجًدا! 

 ،كثیرون یكرسون كل طاقاتهم للبحث عن المعادن الثمینة 
   یعرضون حیاتهم للدمار من أجل الغنى. 

   هب لي أن أبحث عنك یا حكمة اهللا! 
   ألطلبك وأصرخ إلى اهللا أبیك، 

   أصرخ بفمي وكل كیاني. 
   أنت هو كنز حیاتي! 

 !لست أسأل عن مكاسب اقتنائك 
   فأنت هو لذة قلبي وسّر سعادتي. 

   أنت تحّول مرارة الحیاة إلى عذوبة، 
   وطریق الصلیب الضیق إلى أبواب السماء المفتوحة! 

 من ینقذني من خداعات األشرار؟ 
   من یحملني حتى ال أسقط في شباك الشریرات؟ 

   من یدخل بي إلى طریق األبرار؟ 
   أنت هو الطریق الملوكي، 

   فیك أنعم بالصالح مع السالم واألمان. 
   احملني فیك یا أیها الطریق الفرید! 

 ،في القدیم دخلَت بشعبك إلى أرض الموعد 
   واستأصلت األشرار واقتلعتهم منها. 

   احملني إلى كنعان السماویة، 
   ولتدخل بي إلى حضن أبیك. 

   هناك التقي معك بروحك القدوس. 
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   أصیر في صحبة آبائي إبراهیم واسحق ویعقوب، 
   مع سارة ورفقة ولیئة وراحیل، 

   وأنعم بشركة أطفال بیت لحم األبرار. 
   كما التقي باألنبیاء والرسل. 

   هناك أتعلم لغة السمائیین وأشاركهم تسابیحهم الخالدة! 
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االصحاح الثالث 

طریق الحكمة العملي 
 

  في االصحاح الثاني تحدث سلیمان الملك على مكاسب الحكمة وبركاتها، وفي

هذا االصحاح ُیحدثنا عن الطریق العملي للحكمة. وفي نفس الوقت یؤكد الحكیم أن 
یجدون  الذین ُیطیعون وصایا اهللا ویقبلون القیادة اإللهیة بتعرفهم على اهللا والصالة بإیمان

صحة لنفوسهم، وممارسات صالحة للجسد، ونجاًحا صادًقا في كل جوانب الحیاة. 

 في كل غنى العالم ال یوجد تذوق للسعادة الفائقة كتلك التي ُتقتنى في المسیح 
یسوع، الذي فیه ُتذخر كل كنوز الحكمة التي ُتوجد في معرفة اهللا ومحبته. 

في هذا االصحاح ُیقدم الحكیم الخطوط العریضة للسلوك في طریق الحكمة من 
جهة عالقتنا باهللا والناس، خاصة مرشدینا والفقراء والمحتاجین والمحیطین بنا، وأیًضا 

نظرتنا للمادة كما للضیقات الخ. 
 .4-1. الطاعة طریق النعمة في أعین اهللا والناس 1
م سبل اإلنسان  2  .6-5. االتكال على اهللا یقوِّ
 .8-7. االتضاع یهب شفاًء للنفس والجسد  3
 .9. العطاء یهب غنى    4
 .12- 11. قبول تأدیب الرب ممارسة عملیة للبنوة  5
 .20-13. البحث عن الحكمة طریق الطوبى والغنى والمجد 6
 .26-21. المشورة طریق آمن    7
 .30-27. المحبة األخویة واللطف   8
 .35-31. اللعنة والبركة    9

. الطاعة طریق النعمة في أعین اهللا والناس 1
 "یا ابني ال تنسى شریعتي، 
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بل لیحفظ قلبك وصایاي. 
 ].1[ فإنها تزیدك طول أیام وسني حیاة وسالمة" 

 یبدأ سلیمان الحكیم بالكشف عن الطاعة كطریق الحكمة. ولعل المتحدث هنا 
هو سلیمان كأٍب روحٍي ومرشٍد، أو المتحدث هو "الحكمة" أي "السید المسیح". على أي 

األحوال الطاعة هي مشاركة للسید المسیح في طبیعته: "إذ أطاع حتى الموت موت 
). ونحن إذ نثبت فیه كأعضاء جسده نحمل روح الطاعة هللا ولوصیته 8:2الصلیب" (في

ولرجاله ولمن یقودنا في الرب، بل ونجد عذوبة في ممارسة الطاعة حتى لمن هم أصغر 
منا أو أقل منا في المعرفة ما دامت "في الرب”. لقد بكى القدیس باخومیوس وناح زماًنا 

في توبٍة ألنه لم یطع كلمات ابنه الروحي تادرس، إذ كان األخیر مسئوًال عن مخازن 
المالبس وطلب من أبیه أن یستبدل ثوبه الرث بثوٍب جدیٍد، فرفض األب... لكنه ندم 

على عدم طاعته البنه! 

 في اختصار یدعو سلیمان تلمیذه بروح األبوة الحانیة، سائًال إیاه أن یتذكر 
شریعة أبیه الروحي، بل شریعة الرب التي ینطق بها أبوه. یرددها دائًما في أعماقه وعلى 

لسانه حتى ال ینساها، وُیمارس ما یتذكره لكي ُتحفظ باألكثر داخل القلب. وكأنه یقول 
له: "لست أطلب فقط أن تتذكرها بفكرك، وتحفظها عن ظهر قلبك، لكن ما هو أهم أن 
تنقشها في قلبك وتمارسها. بهذا تدخل الوصیة إلى القلب ال لكي یغلق علیها كجوهرة 

ثمینة یلزم إخفائها فحسب، وٕانما لكي تملك علیه وتقوده في الطریق الملوكي، وتدخل به 
إلى حضن اهللا نفسه. هكذا یقتني القلب "حكمة اهللا"، السید المسیح، واهب كل الكنوز 

والغنى، حامًال شركة طبیعة الطاعة اللذیذة التي له. 

 في صالة نصف اللیل نردد ما یقوله داود النبي: "خبأت كالمك في قلبي لكي 
). كما نردد دوًما ما قیل عن الكاهن الشاب عزرا: "ألن 11:119ال أخطئ إلیك" (مز

" هیأ قلبه لطلب شریعة الرب والعمل بها، ولُیعلِّم إسرائیل فریضة وقضاءً عزرا 
). 10:7(عز

]، ال نشتهي 1 [ "فإنها تزیدك طول أیام وسني حیاة وسالمة" عندما نسمع:
البقاء على وجه األرض، وٕان كان ذلك عطیة إلهیة صالحة، لكننا نطلب زیادة طول 
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أیامنا المثمرة. كثیرون بقوا أحیاء حتى بعد موتهم، وبقیت سیرتهم وصلواتهم وكلماتهم 
عاملة في حیاة الناس، فهم وٕان ماتوا لكنهم یعملون خالل نعمة اهللا التي ُقدمت لهم. 

". ربما تطول أیام "سني موت"، ألن البعض یعیشون "سني حیاة یقول الحكیم: 
غربتهم على األرض إلى عشرات السنوات، لكنها سنوات موت، ال تحمل حیاة وال حًبا، 

وجودهم على األرض كعدم وجودهم... 

 فیطلب المؤمن "سالم" القلب الداخلي، حتى وٕان أحاطت به  السالمة أما عن
النیران من كل جانب، فیمارس مع الثالثة فتیة تسبیحهم وهو في أتون النار. 

 بالطاعة في الرب، النابعة من القلب نسلك الطریق الملوكي، طریق الرحمة 
والحق. 

ال تدع الرحمة والحق یتركانك، "
]. 3" [تقلدهما على عنقك

واضح أنه ال یتحدث عن مجرد سمتین، بل عن عالقة یتركانك"  البقوله: "
شخصیة مع الرحمة والحق اللتین في الواقع هنا أقنوم الكلمة اإللهي الذي یود أال یتركنا 

وال نتركه.   

مسیحنا هو الطریق، نقتنیه فنحمل روح الحب والرحمة واللطف، هذا الروح 
الذي یسلك في الحق بال انحراف یمیًنا أو یساًرا. ففي حبنا نحمل الحق، وفي تمسكنا 
بالحق نمارس الحب. فالحب بدون الحق یتحول إلى میوعة قاتلة للنفس كما للغیر. 

والحق بال حب یولد غضًبا یفسد العینین. الحب الصادق هو جانب آخر للحق، والحق 
الصادق هو الوجه اآلخر للحب! 

 إذ نمارس الرحمة والحق تتحول الوصایا التي تبدو ثقیلة للغایة، وأحیاًنا 
مستحیلة إلى قالدة ثمینة وجمیلة تتزین بها عنق النفس بكونها أمیرة سماویة، كما حدث 

]. 3" [تقلدهما على عنقك) لذا یقول: "41:41مع یوسف في بیت فوطیفار (تك

وصیتا الرحمة والحق تدخالن إلى األعماق، وهناك تُنقشان على لوحْي القلب، 
فال تستطیع األحداث أن تمیل بالمؤمن إلى جانب أو آخر، بل یسلك باستقامة. لذا قیل: 
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]. 3" [اكتبهما على لوح قلبك"

" ال تدع الرحمة والحق یتركانك على القول: " القدیس یوحنا الذهبي الفمُیعلق
]، قائًال بأن عالقتنا باهللا ووصایاه لیست عالقة مؤقتة لفترة قصیرة، إنما نتمسك 3[

بالرحمة والحق على الدوام بال انقطاع وال نتركهما قط فال یتركانا، فإننا في حاجة إلیهما 
على الدوام. 

   یلیق بنا أن نسر اهللا لیس مرة واحدة، بل على الدوام. الذي یدخل في سباق إن جرى
عشرة أشواط وتوقف عن الجرّي آخر مسافة یفقد كل ما فعله. ونحن إن بدأنا 

األعمال الصالحة ثم تهاوّنا، نفقد كل ما صنعناه، ونفسد كل شيء. 
]. ال یقول 3" [ال تدع الرحمة والحق یتركانكلتصِغ إلى النصیحة النافعة: "

"، تدعهما یتركانك الافعل هذا مرة واحدة، أو مرتین أو ثالث أو عشرة أو مائة مرة بل "
مظهًرا أننا في حاجة إلیهما، ولیس هما في حاجة إلینا. إنه ُیعلمنا أنه یجب أن نبذل كل 

. Ïالجهد لنحفظهما معنا

  لنطعهما اآلن، لیس یوًما واحًدا، وال ثالثة أیام، بل یقول الحكیم: "ال تدع الرحمة
والحق یتركانك". لم یقل: "لمرة واحدة أو مرتین". وكما نعرف كان لدى العذارى زیت 

). هكذا نحن في حاجة إلى زیت كثیر، فنكون 3:25،8یبقى معهن إلى النهایة (مت
. Ð)8:52كشجرة الزیتون الخضراء في بیت الرب (مز

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ُتوضع وصیتا الرحمة والحق حول العنق كي تكونا موضع نظرنا، ال نتجاهلهما  
قط، كما تُنقشان على لوح القلب كي تمتصا كل مشاعرنا وتملكا على أحاسیسنا؛ نشعر 

بهما بقلوبنا كما نراهما بعیوننا الداخلیة. 

: "تجد نعمة وفطنة أما ثمرة الطاعة التي تدخل بنا إلى هذا الطریق فهي
]. ُیسر اهللا بنا ویهبنا فهًما مقدًسا أكثر فأكثر، وٕان 4" [صالحة في أعین اهللا والناس

قاومنا البعض لكن كثیرین یكرموننا ویطلبون مشورتنا. 

1 St. John Chrysostom: Homilies on Philippians, Introduction. 
2 St. John Chrysostom: Homilies on Ephesians 24. 
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هكذا یحثنا الحكیم لكي نجاهد في التصاقنا بالرحمة والحق بنعمة اهللا على 
 عن البتولیة تحدث عن الطوباوي إكلیمنضسالدوام حتى نبلغ الكمال. ففي حدیث 

ضرورة الجهاد المستمر بال توقف لبلوغ الفضیلة الكاملة، وال یقف البتولیون عند مظهر 
البتولیة. 

  یلیق بكل البتولیین من الجنسین من الذین بالحق عقدوا العزم لحفظ البتولیة من أجل
ملكوت السموات - كل واحٍد منهم - أن یكون مؤهًال لملكوت اهللا في كل شيء. فإنه 

لیس بالبالغة وال بالشهرة، أو بالمركز ، أو األصل، أو الجمال أو القوة، وال بطول 
الحیاة نبلغ ملكوت السموات، إنما نناله بقوة اإلیمان عندما یظهر اإلنسان أعمال 

اإلیمان. فمن كان بالحق باًرا أعماله تشهد إلیمانه، إنه بالحقیقة یؤمن، بإیمان 
عظیم، إیمان كامل، إیمان باهللا، إیمان یشرق في أعمال صالحة، فیتمجد أب الكل 

في المسیح.  
ال تدع اآلن الذین هم بالحقیقة بتولیون من أجل اهللا یخضعون للقائل: "

الرحمة والحق یتركانك، تقلدهما على عنقك. فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعین 
. Ñ]3،4" [اهللا والناس

القدیس اكلیمنضس الروماني 

" یدعونا أن نكون في رفقتهما الدائمة، ال تدع الرحمة والحق یتركانكأخیًرا بقوله: "
فهما صدیقان مخلصان نحتاج إلى صحبتهما المستمرة. بل هما صدیق واحد، شخص 
السید المسیح "الرحمة والحق"، نتمسك به، قائلین مع العروس التي جاهدت تبحث عنه 

). التصقت به كمن هو عریسها وحدها، قائلة 4:3فوجدته وأمسكت به ولم ُتْرِخه (نش
لمن حولها: "ُأَحلَِّفُكنَّ یا بنات أورشلیم بالظباء وبأیائل الحقل أال تیقْظَن وال تنبهن الحبیب 

). 5:3حتى یشاء" (نش

م سبل اإلنسان 2 . االتكال على اهللا ُیقوِّ
"توكَّل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك ال تعتمد. 

م سبلك"   ].6-5[في كل طرقك أعرفه، وهو یقوِّ

3 Epistle 1 of the Blessed Clement concerning Virginity, 2. 
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هذه هي أهم الوصایا، ترتبط بإیماننا باهللا مصدر كل الخیرات، محب البشر 
واألب السماوي القدیر والحكیم المهتم بنا، حتى باألمور الصغیرة، َیِعد ویفي بوعده لنا. 
یلیق بنا أن نثق في الرب بكل قلوبنا، فإنه یرید أن یقدم لنا ما هو أفضل، وقادر على 

ذلك. من یعرفون أنفسهم ُیدركون أن فهمهم - بدون العون اإللهي - أشبه بقصبة 
مكسورة، إن اتكأوا علیها فشلوا. لذلك یلیق بنا أال ُنخطط أمًرا ما إال بما یتناغم مع 

الوصیة اإللهیة، طالبین من اهللا مشورته، كما نطلبه أن یقدس فكرنا ویقود سلوكنا. حًقا 
إن من یتكل على فهمه وخبراته وقدراته بغیر العون اإللهي یكون غبًیا! 

في كل طرقنا الخاصة والعائلیة والخاصة بالعمل أو المجتمع المحیط بنا یلیق 
بنا أن نعرف اهللا قائًدا لنا، فنخضع له، وُنعلن سرورنا بتتمیم إرادته ووصایاه، حینئذ یوجه 

مها، فنعیش في سالم وسعادة، مفصلین كلمته في حیاتنا باستقامة  هو طرقنا وُیقوِّ
). 15:2تي1(

نعرفه قائًدا لنا في بدایة كل طریق نسلكه، مرافًقا لنا طوال رحلتنا، یتحدث معنا 
ونحن معه بال انقطاع، ویعبر بنا حتى النهایة، عندئذ نقول مع تلمیذّي ِعْمواس: "ألم یكن 

). 22:24قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟!" (لو

. االتضاع یهب شفاًء للنفس والجسد 3
ال یمكننا ممارسة الطاعة وال ننعم باالتكال على الرب بطریق آخر غیر 

االتضاع، لذا یقول: 
"ال تكن حكیًما في عینّي نفسك. 

اتق الرب وابعد عن الشر، 
]. 8-7" [فیكون شفاًء لسرتك، وسقاًء لعظامك

الحكمة التي یهبها اهللا لنا تعطي لیس فقط شفاء للنفس وحدها، وٕانما تقدم بركة 
خاصة للجسد، فینعم اإلنسان بالشفاء لسرته أي ألمراض بطنه الخفیة، كما تكون نخاًعا 

خفی�ا في داخل عظامه أي لهیكل جسمه، أو لقوته الجسمیة. حینما نكرم الرب بروح 
االتضاع یتقدم إلینا كطبیب ألنفسنا وأجسادنا یعمل في أعماقنا الخفیة لیهبنا الحیاة والنمو 

والقوة. 
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یشیر الحكیم إلى شفاء الُسّرة، ألن المؤمن یحسب نفسه كجنین في رحم 
الكنیسة أمه، لم یكتمل بعد نموه الروحي. إنه ال یتقبل الطعام بفمه أو بعضو آخر، إنما 
یتمتع بالحیاة والنمو خالل حبل الُسّرة، یكشف عن عمل اهللا معه خالل الكنیسة. بدون 
هذا العمل اإللهي یموت الجنین وال یولد. هكذا بغیر الحكمة اإللهیة تموت النفس وال 

یكون لها وجود في السماویات. 

. العطاء یهب غنى 4
"اكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلَّتك، 

فتمتلئ خزائنك شبًعا، 
]. 10-9[وتفیض معاِصرك ِمْسطاًرا" 

في العهد القدیم كان المؤمنون ُیقدمون البكور، أي بكور القطعان وبكور 
). 26:28المحاصیل في وقت الحصاد. ُیقدمونها في هیكل اهللا في یوم الخمسین (عد

بهذا ُیعلنون شوقهم نحو تقدیم كل ما یملكونه هللا، مكرمین الرب بكل قلوبهم ومن 
ممتلكاتهم وأعمالهم وأموالهم. لقد أعلن لشعبه أن األرض بكاملها هي له، لهذا جاءت 

). هكذا یشعر المؤمن 23:25الوصیة تؤكد أال یبیعوا األرض إلى األبد، فإنها ملك هللا (ال
انه قد تسلم أرض قلبه من یدْي اهللا، كما تسلم شعب إسرائیل أرض كنعان. إننا ال نكتفي 

بتقدیم المتكأ األول هللا في القلب، بل نسلمه القلب كله، لنستلمه من جدید من یدیه 
كوكالء أمناء على ما هو له! 

یحذرنا العهد الجدید من توقعنا أن ُیكافئنا اهللا ببركات مادیة مقابل تقوانا 
). فإن اهللا ال یرید أن یستأجر المسیحیین، إذ ال یریدهم ُأجراء، بل أبناء له 6-3:6تي1(

على شبه السید المسیح، وذلك في الحب والقداسة والطهارة. یریدنا أن نطلبه ألجل ذاته 
مكافأة الطاعة هللا هي االلتصاق به، والتمتع باتحاد ال لیقدم لنا مكسًبا جسدی�ا أو مادی�ا. 

). كما یریدنا أن نقتنع بما 31-21، 18-15:14(یوأعمق معه، وُسكناه في داخلنا 
). 6:6تي1یمدنا به وال نطمع فیما هو أكثر (

. قبول تأدیب الرب ممارسة عملیة للبنوة 5
"یا ابني ال تحتقر تأدیب الرب، وال تكره توبیخه، 
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 ].12-11[ألن الذي یحبه الرب یؤدبه وكأٍب بابٍن ُیسر به" 
 اقتبس الرسول بولس هذه العبارة في رسالته إلى العبرانیین لیربط بین تأدیب 

الرب والبنوة له، قائالً : "قد نسیتم الوعظ الذي یخاطبكم كبنین: یا ابني ال تحتقر تأدیب 
الرب، وال تخر إذا وبخك، ألن الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابن یقبله. ولكن إن كنتم 

-5:12بال تأدیب قد صار الجمیع شركاء فیه (في التأدیب) فأنتم نغول ال بنون" (عب
8 .(

 یقدم الرسول الحقائق التالیة: 
. یقبل المؤمن كل ضیقة كتأدیب من الرب ولیس من الناس، فإن اهللا یؤدب 1 

من واقع طبیعته بكونه "اهللا محبة"، مؤكًدا طبیعته التي تشع علینا بالحب مهما بدا 
التأدیب قاسًیا. إن أّي تأدیب، وٕان صدر من قلب حنون، ُیحسب قاسًیا إن قورن بالتأدیب 

اإللهي. الرب یؤدب حسبما یرى فیه بنیاننا وقدر ما نحتمل! 

. إن قبلنا التأدیب بال شكر یتحول إلى توبیخ مّر فنخور. وكأن ما یحل بنا 2 
من متاعب یتوقف إلى نظرتنا للتأدیب اإللهي، فالنظرة الخارجة من قلب بنوي یرى في 

التأدیب بنیاًنا فتتهلل نفسه، أما المتذمر فیرى فیه توبیًخا مًرا.  

. جمیع األبناء شركاء في التأدیب... بدونه یكون اإلنسان ابًنا غیر شرعي 3 
(من النغول)! 

اهللا في محبته األبویة یفتقدنا أحیاًنا بالضیقات واألمراض ألجل بنیاننا لكي 
یجعلنا حكماء وصالحین. أما من جانبنا فإذ ُندرك بنوتنا له ال ننهار أمام التجارب، مهما 

ثقلت أو طال زمانها. ال نیأس قط وال ُنخطئ، بل ننتظر خالص الرب بشكر.  

 اهللا ال یضرب بالسیاط أبناء الشیطان، إنما یلطم أبناءه هو. فإن حلول 
التأدیبات شهادة صالحة أنك تنتمي إلیه، إذ یقول ألیفاز التیماني في حدیثه مع أیوب 
أثناء تجربته: "هوذا طوبى لرجل یؤدبه اهللا، فال ترفض تأدیب القدیر، ألنه هو یجرح 

ویعصب، یسحق ویداه تشفیان. في ست شدائد ینجیك، وفي سبٍع ال یمسك سوء" 
). 19-17:5(أي

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 3األمثال 

  

  توجه الكلمات: "یا ابني ال تبتعد عن تأدیب الرب" إلى إرادة اإلنسان الحرة. قال
)، حتى یستند اإلنسان 32:22الرب: "طلبت من أجلك لكي ال یفنى إیمانك" (لو

. Òبالنعمة
القدیس أغسطینوس 

  یعلمنا أن نشكر ونفرح أكثر فأكثر عندما ُنحسب أهًال للتأدیب. یقول: "الذي ُأحبه
 . إنه یتنازل ویغضب معك!أؤدبه". یا لك من خادم طوباوي، إذ یهتم الرب بإصالحك

إنه ال یخدعك فیخفي توبیخاته! 
 في كل األحوال یلزمنا أن نرتبط بااللتزام بالصبر، سواء كانت (التجارب) 

بسبب أخطائنا أو صادرة عن شباك العدو، أو هي توبیخات من قبل الرب. فإن 
مكافأة هذا الواجب (الصبر) عظیمة، أال وهي السعادة. ألنه من هو هذا الذي یدعوه 

الرب سعیًدا إال الصابر، قائالً : "طوبى للمساكین بالروح، فإن لهم ملكوت 
. Óالسموات"

العالمة ترتلیان 

 ] "یسبب آالًما لكي تجلب 12هكذا تأدیب الحكمة ("ألن الذي یحبه الرب یؤدبه ([
. Ôفهًما وترد السالم والخلود

القدیس اكلیمنضس السكندري  

  إن كان اهللا یوبخ من یحبه، ویوبخه بقصد إصالحه، هكذا فإن االخوة، خاصة
الكهنة، ال یكرهون من یوبخونهم بل یحبونهم، وذلك ألجل إصالحهم. فإن اهللا أیًضا 

سبق فأنبأ خالل إرمیا ُمشیًرا إلى وقتنا هذا، قائالً : "وأعطیكم رعاة حسب قلبي 
. Õ)15:3فیرعونكم بطعام التأدیب" (إر

القدیس كبریانوس 

 التوبیخ هو إحضار الخطیة ووضعها أمام الشخص. هذا النوع من التعلیم ضروري 

4 St. Augustine: On Grace and Free Will, 9. 
5 Tertullian: of Patience, 11. 
6 St. Clement of Alexandria: Stromata 2:2. 
7 St. Cyprian: Treatise 2, On The Dress Of Virgins, 1. 
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... یستخدم اهللا لغة األلم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب ضعف إیمان الكثیرین
والضرب التي للتوبیخ مع تقدیم تعزیاته بواسطة سلیمان، فیلمح إلى المحبة بطریقة 
خفیة نحو األبناء الذین یتفاعلون مع تعلیمه. "یا ابني ال تحتقر تأدیب الرب...". 

). لهذا یقول الكتاب: 21:32"اإلنسان الخاطئ یهرب من التوبیخ" (ابن سیراخ 
. Ö"لُیَوبخني البار ویردني، أما زیت الخاطئ فال یدهن رأسي"

القدیس اكلیمنضس السكندري  

 ویقول 71:119اسمع كلمات داود: "خیر لي أنك أذللتني لكي أتعلم فرائضك" (مز .(
). وأیًضا: "طوبى للرجل 27:3نبي آخر: "جید للرجل أن یحمل النیر في صباه" (مرا 

). 11:3). وآخر یقول: "ال تحتقر تأدیب الرب" (أم12:94الذي تؤدبه یا رب" (مز
). كما قال 1:11وأیًضا: "إن تقدمت لتخدم الرب أعدد نفسك للتجربة" (ابن سیراخ 

  ).33:16السید المسیح لتالمیذه: "في العالم سیكون لكم ضیق، ولكن افرحوا" (یو
). وأیًضا: "ما 20:16وأیًضا: "أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلى فرح" (یو

 ×موضع؟! ). أرأیتم كیف ُتمتدح الضیقة في كل14:7أضیق الباب" (مت
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لُینصح المرضى أنهم یدركون بأنهم أبناء اهللا عندما ُیجلدون بسیاط التأدیب. ألنه لو
لما كان یهتم بتثقیفهم باألحزان. لهذا  لم یهدف اهللا إلى إعطائهم میراثًا بعد إصالحهم

). 11:3؛ أم19:3یقول الرب لیوحنا بواسطة المالك: "من ُأحبه انتهره وأؤدبه" (رؤ
ُكتب أیًضا: "یا ابني ال تحتقر تأدیب الرب، وال تُخر إذا وّبخك، ألن الذي یحبه الرب 

). یقول المرتل: "كثیرة هي أحزان 5:12،6یؤدبه، ویجلد كل ابن یقبله" (عب
). أیًضا یصرخ أیوب الطوباوي في 20:33الصدیقین ومن جمیعها ینجیهم الرب" (مز

رت ال أرفع رأسي، إني شبعان هواًنا وناظر مذلتي"  حزنه ویقول: "إن تبرَّ
). 15:10(أي

  لُیقال للمرضى إنهم إن كانوا یؤمنون بالمدینة السماویة أنها مدینتهم، فإنهم 
یحتاجون أن یحتملوا أتعاًبا في هذه المدینة كمن هم في أرٍض غریبة. فإن كان یلزم 

8 St. Clement of Alexandria: Instructor 1:9. 
9 St. John Chrysostom: Homilies on Philippians, 15. 
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ضرب الحجارة بالفأس في الخارج حتى ُتوضع بدون صوت الفأس في مبنى هیكل 
الرب، هكذا أیًضا نحن اآلن ُنضرب بالسیاط من الخارج حتى نوضع فیما بعد في 

مواضع داخلیة بدون ضربات التأدیب، في هیكل اهللا. 
في النهایة تُنتزع هذه الضربات ما هو غیر نافع وال ضروري، وخالل وحدة 

. ÏÎالحب وحدها نرتبط مًعا في البناء
األب غریغوریوس (الكبیر) 

 اآلن ُیعاقب اهللا بغضب أبناء الغضب، لكنه ُیعاقب (یؤدب) برحمة أبناء النعمةÏÏ .
القدیس أغسطینوس 

. البحث عن الحكمة طریق الطوبى والغنى والمجد 6
"طوبى لإلنسان الذي یجد الحكمة، 

]. 13" [وللرجل الذي یجد الفهم
 یلیق بالمؤمن أن یطلب الحكمة ویجد في البحث عنها ویسأل الرب القتنائها، 

فإنها تهب الحیاة الُمطوبة، كما ُتقدم له الغنى والمجد الحقیقیین الدائمین. 

"... ألن التمتع بالحكمة یجعلنا ننعم باالتحاد مع اآلب في ابنه طوبى یقول "
بالروح القدس. هذه الحیاة الجدیدة هي شركة في الحیاة اإللهیة التي تستحق التطویب. 
لقد افتتح السید المسیح عظته على الجبل بالدعوة إلى التمتع إلى هذه الحیاة الُمطوبة، 

). فقد خلقنا اهللا لكي نختبر هذه الحیاة الًمطوبة التي 5مكرًرا الكلمة "طوبى..." (مت
ننالها في كمال صورتها في الحیاة األخرى. 

 یرى الحكیم أن البحث الجاد عن الحكمة أشبه بعمل تجاري أو مشروع خطیر 
ُیقدم علیه المؤمن لینال ربًحا. فالمؤمنون هم مستثمرون یتطلعون إلى مكاسب روحیة. 

 ُیقارن الحكیم بین الحكمة وما تجلبه من مكاسب وبین المشاریع الزمنیة وما 
تجلبه من غنى، مؤكًدا أن الجواهر الثمینة وكنوز األرض ال ُتقارن بالحكمة اإللهیة 

10 Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 12. 
11 St. Augustine: On Forgiveness of Sins, And Baptism, 2:25. 
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الحقیقیة. فاألولى زمنیة مؤقتة وأما الثانیة فأبدیة. األولى هي تمتع ببعض العطایا أما 
الثانیة فهي اقتناء واهب العطایا وخالق الكل. حًقا طوبى لمن یجد السید المسیح، الذي 

هو الحكمة، یقود بروحه القدوس في حیاتنا الیومیة. 

"ألن تجارتها خیر من تجارة الفضة، 
ربحها خیر من الذهب الخالص" 

 ].15-14[هي أثمن من الآللئ، وكل جواهرك ال تساویها" 
 هذه العبارة عینها من بین عبارات كثیرة خاللها ُیمارس المستثمرون الروحیون 

حقهم في الخیارات من ذلك نمارس هذا الحق كأحرار مستندین على غنى نعمة اهللا. 
"خذوا تأدیبي ال الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، 

). 11:8الحكمة خیر من الآللئ وكل الجواهر ال تساویها" (
"القلیل مع مخافة الرب خیر من كنز عظیم مع هوان، 

أكلة من البقول حیث تكون المحبة خیر من ثور معلوف ومعه بفضة" 
)16:15،17 .(

"ثمري (ثمر الحكمة) خیر من الذهب ومن اإلبریز،  
). 19:8وغلتي خیر من الفضة المختارة" (

). 19:16"تواضع الروح مع الودعاء خیر من قسم الغنیمة مع المتكبرین" (
"البطيء الغضب خیر من الجبار، ومالك روحه خیر ممن یأخذ مدینة" 

)32:16 .(
). 1:17"لقمة یابسة ومعها سالمة خیر من بیت مآلن ذبائح مع خصام" (

). 1:19"الفقیر السالك بكماله خیر من ملتوي الشفتین وهو جاهل" (
"الصیت أفضل من الغنى العظیم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب" 

)1:22 .(
). 5:27"التوبیخ الظاهر خیر من الحب المستتر" (

 " :طوبى لإلنسان الذي یجد الحكمة، والقابل الموت الذي یرى الفهم، تعلن الحكمة
]. فإن LXX  16، 13" [فمن یخرج البر، ولسانها یحمل الناموس والرحمة
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. ÏÐالناموس واإلنجیل كالهما عمل الرب الواحد، الذي هو رحمة ألن فیه خالصنا
القدیس إكلیمنضس السكندري  

). 72:119" (مز ناموس فمك خیر لي من ألوف ذهب وفضة یقول المرتل: "
: هل كان القدیس بطرس فقیًرا حینما لم یكن له القدیس یوحنا الذهبي الفمویتساءل 

  ÏÑذهب وال فضة لیعطي المقعد؟

 هذا یعنى خیر لي الناموس الصادر عن فمك؛ الذي هو المسیح. إني أستهین بالقطع 
الذهبیة والفضیة البَّراقة لكي أتلذذ بناموس فمك وأتنعم به. 

: اهللا" هو ترتیب الكلمات الصادرة عن فم ناموس الفم یمكننا القول بأن "
الكلمات األولى قیلت للمبتدئین، بینما الكلمات التالیة قیلت لمن تسلم األولى حتى 

. ÏÒیبلغوا الكمال
 سجینوالعالمة أوري

 یقول النبي أنه بالنسبة له خیر له شریعة فم اللَّه أكثر من كل شهوات العالم، مشیًرا 
.  ÏÓإلى الشهوات بالقطع الذهبیة والفضیة البَّراقة

 القدیس أغسطینوس

 بالتفسیر الرمزى، الفضة تمثل العقل، والذهب یشیر إلى الروح، فمع وجود آالف من 
القطع الذهبیة والفضیة التي یستخدمها المجادلون بحكمة العالم في مدارس الفلسفة، 

. "ناموس فم الرب خیر لي"إال أن الذى یعیش الحكمة اإللهیة والحق اإللهي یقول: 
 هو وحده الذى یمكنه أن یقدم المكسب الحقیقي اللَّهحًقا إن الناموس الصادر عن فم 

. ÏÔللذین یتمسكون به
  القدیس دیدیموس الضریر

ألوف الذهب أو الفضة قد تضیع أو ُتسرق أو تسبب خطًرا على حیاة صاحبها،  

12 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:27. 
ÏÑ 156، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور .
ÏÒ 156، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور .
ÏÓ 156، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور .
ÏÔ 156، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور .
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أما ناموس فم الرب فیقدم ِغنى ثابًتا إلى األبد، ال یستطیع أحد أن ینتزعه منا.  

] في توجیه النساء 13 العبارة السابقة [القدیس إكلیمنضس السكندري یستخدم 
اللواتي ینشغلن بثقب آذانهم لوضع "حلقان" ثمینة للغایة فیها، ووضع مساحیق خاصة 

بزینة العینین، موضـًحا أن استماع األذن لصوت الحكمة أمر طبیعي وثمین أفضل من 
كل الجواهر، وانفتاح العینین لرؤیة اإللهیات والمقدسات هو الجمال الحقیقي، حیث یرى 

المؤمن ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما لم یخطر على قلب بشر. 

  .ال تدعن آذانكن تُثقب على خالف الطبیعة، لكي تلتصق بها "حلقان"، وتتدلى منها
فإنه ال یلیق إلزام الطبیعة على عمل ما یضادها. وال یمكن وجود ُحلّي تزین األذن 

ممرات السمع.   أفضل من التعلیم الذي یجد طریًقا طبیعًیا في
دْهن العیون بالكلمة وثْقب اآلذان بالوصیة یجعل من اإلنسان مستمًعا ومتأمًال 
في األمور اإللهیة والمقدسات، فُیعلن الكلمة الجمال الحقیقي: "ما لم تره عین وما لم 

. ÏÕ)9:2كو1تسمع به أذن" (
القدیس اكلیمنضس السكندري 

في یمینها طول أیام، "
في یسارها الغنى والمجد، "و

ومن فمها یخرج البّر، 
]. 16[ (الترجمة السبعینیة) "ولسانها یحمل الناموس والرحمة

": في یمینها طول أیام" زینة یدها الیمنى هي امتداد األجیال حیث یقول الكلمة  .
" في یسارها الغنى والمجدوفي یسارها غنى الفضائل الثمینة مع بهاء المجد، "

]16 .[
یتحدث بعد ذلك سلیمان عن رائحة فم العروس الذكیة التي تبعث رائحة البّر 

الصالحة: 
 .ÏÖ]16[من فمها یخرج البّر (الترجمة السبعینیة)" "

17 St. Clement of Alexandria: Instructor 2:13. 
18 Hom. on Song of Songs,1 PG 44:768. 
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القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

یري بعض اآلباء أن الید الیمنى هنا تشیر إلى الخیرات واألمجاد األبدیة، بینما 
الید الیسرى تشیر إلى البركات الزمنیة على األرض، لهذا تترنم العروس في النشـید قائلة: 

)، هذا هو صوت الكنیسة الحّي التي 6:2"شماله تحت رأسي، ویمینه تعانقني" (نش 
تطلب األمجاد األبدیة كیٍد ُیمنى تحتضنها، أما البركات الزمنیة فال تنشغل بها كثیًرا.  

 6:2 تقول الكنیسة بصوت المختارین: "شماله تحت رأسي، ویمینه تعانقني" (نش  .(
الید الیسرى هللا تعني الخیرات الوفیرة في الحیاة الحاضرة، تضعها الكنیسة تحت 

رأسها لكي تضغط علیها من أجل حبها السامي.  
أما الید الیمني هللا فتحتضنها، ألنها في تكریسها الكامل ُتشمل بالبركات 

األبدیة. لهذا مرة أخرى یقول سلیمان إن طول األیام (األبدیة) في یمینها، وأما في 
].  16یسارها فالغني والمجد [

بحدیثه عن الغنى والمجد أنهما موضوعان في یسارها أظهر بأیة طریقة نتطلع 
). إذ لم یقل "بیدك"، بل 7:117إلیهما. لهذا یقول المرتل: "خلصني بیمینك" (مز 

"بیدك الیمنى"، لكي یشیر بالیمنى إلى الخالص األبدي الذي یبحث عنه. مرة أخرى 
)، ألن العـدو وٕان كان مزدهًرا في ید اهللا 6:15ُكتب: یمینك یا رب تحطم العدو" (مز 

الیسرى إال انه یتحطم في یده الیمنى، ألنه كثیًرا ما یرتفع األشرار في الحیاة 
.  ÎÖالحاضرة، لكن مجيء البركات األبدیة (في یوم الرب العظیم) یدینهم

البابا غریغوریوس (الكبیر)  

القدیس "، ویعلق "لسانها یحمل الشریعة والرحمةجاء في الترجمة السبعینیة 
 على هذه العبارة قائالً :  أغسطینوس

 هكذا بخصوص حكمة (اهللا) قیل: "لسانها یحمل الشریعة والرحمة". الشریعة التي 
.  ÏÍتحكم على المتكبرین، والرحمة التي تبرر المتواضعین

19 Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 26. 

 
20 St. Augustine: On the Spirit and the Letter, 15 (9). 
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فالخوف یقود إلى اإلیمان. هكذا 3:3 لسنا ُنبطل الناموس باإلیمان، بل نثّبته (رو ،(
بالتأكید ینشئ الناموس غضًبا، حتى تهب مراحم اهللا نعمة للخاطي، فیرتعب ویتحـول 

إلى تحقیق بّر الناموس بیسوع المسیح ربنا الذي هو حكمة اهللا التي قیل عنها: 
"لسانها یحمل الناموس والرحمة".  

بالناموس تخیف، وبالرحمة تعین.  
ُقدم الناموس خالل عبیده، وأما الرحمة فیقدمها بنفسه.  

 الخ) ُبعث بها إلقامة ابن األرملة، 29:4مل 2كان الناموس كعصا إلیشع (
ففشلت في إقامته. "ألن لو ُأعطي ناموس قادر أن ُیحي لكان بالحقیقة البّر 

). أما الرحمة فكانت كالیشع نفسه، الذي حمل رمز المسیح؛ 21:3بالناموس" (غال 
.  ÏÎوبتقدیمـه الحیاة للمیت ارتبط بسرٍّ عظیم كما بالعهد الجدید

 "عندما قیل: "لنحب بعضنا بعًضا"، هذا ناموس! وعندما ُیقال: "ألن المحبة من اهللا 
هذه نعمة! 

فإن لسان حكمة اهللا یحمل الناموس والرحمة. لهذا جاء في المزمور: "الذي 
.  ÏÏ)6:84یعطي الناموس یهب أیًضا البركات" ( راجع مز 

القدیس أغسطینوس 

]. 17"طرقها طرق ِنعْم، وكل مسالكها سالم" [
 الحكمة لیست فقط كنًزا، نقتنیها باقتنائنا خالق الكنوز، لكنها أیًضا تحمل نوًعا 

من األبوة أو من الوالدیة، تحمل المؤمنین كأطفال صغار، لیتكئوا على صدرها، وتسیر 
بهم في الطریق الملوكي، حیث ینعم المؤمنون بالبركات السماویة والسالم الفائق. 

هي شجرة حیاة لممسكیها، 
]. 18والمتمسك بها مغبوط" [

 هكذا تدعونا الحكمة للتسلق علیها كشجرة حیاة، ُتقتطف منها ثمار الروح، 
بة.  فُتمارس الحیاة المغبوطة أو المطوَّ

21 St. Augustine: Against Two Letters of the Pelagians, 4:11. 
22 St. Augustine: On Grace and Free Will, 37 (18). 
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 إن كانت الحكمة هي شجرة حیاة فإنه لن یتمتع بثمرها الكسالى والمتراخون. 
هي عطیة إلهیة مّجانیة ُتقدم للنفس المشتاقة إلى التمتع بها والجهاد من أجل نوالها. هي 

شخص المسیح الذي یود تقدیم ذاته لنا، لكن بتراخینا َنحرم أنفسنا منه.  

  یؤكد البعض بأن النبي إشعیاء أشار إلى هذه األیام الخاصة بشجرة الحیاة بكونها
الزمن الحاضر لكنیسة المسیح، وأنه قد سبق التنبوء عن المسیح نفسه بأنه شجرة 
 .ÐÑالحیاة، ألنه هو الحكمة، عنها یقول سلیمان: "هي شجرة حیاة لكل من یحتضنها"

 " :(الحكمة) كما كانت هناك شجرة واحدة هي شجرة حیاة لممسكیهابحق قیل عن ."
في الفردوس المادي هكذا توجد شجرة أخرى للفردوس الروحي. الواحدة ُتقدم قوة 

. ÐÒلحواس اإلنسان الخارجي واألخرى لإلنسان الداخلي
القدیس أغسطینوس 

  ُیعلمنا سلیمان النبي ما هي شجرة الحیاة هذه وذلك في حثِّه بخصوص الحكمة. إنها
شجرة حیاة لكل ممسكیها والمتكئین علیها. هذه الشجرة حیَّة، لیس فقط حیة بل 

باألكثر یقودها العقل، بمعنى تقدم ثمًرا لیس بطریقة اعتباطیة وال في غیر أواٍن، بل 
في أوانها. هذه الشجرة مغروسة على مجارى المیاه في منطقة ملكوت اهللا، أي حتًما 

. ÐÓفي الفردوس، وفي الموضع حیث ینبع المجرى وینقسم إلى أربعة أنهار
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

 " .كما هي شجرة حیاة لممسكیهاألن شجرة الحیاة هي الحكمة المولودة قبل الكل ،"
". إنها شجرة مغروسة على مجاري المیاه، ُتعطي والمتمسك بها ُمطوَّبیقول النبي، "

ثمرها في حینه"، بمعنى أن التعلیم والمحبة والتمییز ُیقدمون من مخازنها في حینه 
للذین یأتون إلى میاه الخالص. 

  من ال یؤمن بالمسیح، وال یفهم أنه هو األساس األول وشجرة الحیاة، وال 
یستطیع أن ُیظهر هللا خیمته مزینة بأفضل الثمار كیف یمكنه أن یحتفل بالعید؟ كیف 

23 St. Augustine: City of God, 20:26. 
24 St. Augustine: On Forgiveness of Sins, And Baptism, 2:35. (21). 
25 St. Hilary of Poitiers: On Psalm 1 (14). 
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المسیح كیف  یفرح؟ أال یشتهي ثمر الشجرة الصالح؟ لُتدرك كلمات ربنا یسوع
. ÐÔیصیرون مسرورین أكثر من بني البشر

األب میثودیوس 

"الرب بالحكمة أسس األرض. 
]. 19 [أثبت السموات بفهم"

 ینسب سلیمان كل عناصر الخلیقة إلى قوة الحكمة، ویزینها بأسماء كثیرة، فإنه یقصد 
. ÐÕبالحكمة والتعقل واإلدراك والمعرفة والفهم وما أشبه ذلك نفس الشيء

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  إن كان اهللا هو ینبوع الحكمة والحیاة، وُیدعى هكذا، كما قیل في إرمیا: "تركوني أنا
)؛ وأیًضا: في سفر باروخ: "تركتم ینبوع الحكمة" 13:2ینبوع المیاه الحّیة" (إر

)، هذا یستدعي أن الحیاة والحكمة لیسا غریبین عن جوهر الینبوع، بل هما 12:3(با
الئقان به، ولم یكونا قط غیر موجودین، بل موجدان على الدوام. اآلن االبن هو كل 

)، "أنا الحكمة أسكن مع التعقل". 6:14هذا، هذا الذي یقول: "أنا هو الحیاة" (یو
ألیس من الخطأ أن تقول بأن االبن لم یكن موجوًدا في وقٍت ما؟ ألن هذا یعني أن 
الینبوع كان في وقٍت ما جاًفا، وخاٍلًیا من الحیاة والحكمة. یا له من تهور! فإن اهللا 

َیِعد الذین یتممون إرادته أنهم یصیرون كینبوع ال ینضب، قائًال بإشعیاء النبي: "ُیشبع 
في الجدوب نفسك، وُینشِّط عظامك، فتصیر كجنة ریَّا وكنبع میاه ال تنقطع میاهه" 

)، ومع أن "ینبوع الحكمة" ُیدعى هكذا، أنت تهینه كمن هو عقیم ال 11:58(إش
یحمل حكمته؟! 

  إن تعالیم (األریوسیین) باطلة، فإن الحق یشهد أن ینبوع حكمة اهللا سرمدي، 
وٕان كان الینبوع سرمدی�ا یلزم أن تكون الحكمة سرمدیة. فإنه فیها ُخلقت كل األشیاء 

)، ویقول سلیمان: 24:104كقول داود في المزمور: "في الحكمة خلقت الكل" (مز
]. هذه الحكمة هي الكلمة، 19"الرب بالحكمة أسس األرض، أثبت السموات بالفهم" [

26 Methodius: Banquet of the Ten Virgins, 3. 
27 Hom. on Song of Songs,1. PG 44:769. 
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. ÐÖ)3:1الذي "به كان كل شيء وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو
القدیس أثناسیوس الرسولي 

"بعمله انشقت الُلجج، 
]. 20 [وتقطر السحاب ندى"

 بحكمة أصر أن یشق األعماق العظیمة لیجلب ماء لألرض، وبها َأْوجد قوانین 
الطبیعة لتتمتع األرض بالندى واألمطار. 

 إن كان اهللا یهتم باحتیاجات األرض التي خلقها من أجل اإلنسان، فقدم لها 
میاه المحیطات والبحیرات واألنهار، وأفاض علیها باألمطار من فوق، كیف ال یهتم 

باإلنسان. إنه في حبه ُیقدم لنا في أعماقنا میاه تجري في القلب كأنهار میاه حیَّة، تحول 
جفاف القلب وبریته إلى فردوس اهللا المثمر. كما یمطر على القلب من ندى الروح 

وأمطاره حتى ینعم القلب بكل عذوبة وراحة. 

. المشورة طریق آمن 7
 إن كان اهللا یشق في أعماقنا أنهاًرا تفیض بالمیاه العذبة، ویمطر علینا بنعمة 

الروح، فإنه یحذرنا من الكبریاء وعدم طلب المشورة، قائالً : 
"یا ابني ال تبرح هذه من عینیك.  

 احفظ الرأي والتدبیر. 
 فیكونا حیاة لنفسك ونعمة لعنقك. 

 حینئذ تسلك في طریقك آمًنا وال تعثر رجلك. 
 إذا اضطجعت فال تخاف، بل تضطجع ویلذ نومك. 

 ال تخشى من خوف باغت، وال من خراب األشرار إذا جاء. 
]. 26-21" [ ألن الرب یكون معتمدك، ویصون رجلك من أن ُتؤخذ

) وهي تعني ثبوت الحكمة 21:4؛21:3" في هذا السفر (ال تبرح تكررت كلمتا "
في داخل القلب حتى ال ینحرف عن الحق، بل یسیر القلب كالسفینة في مسار الطریق 

 هذا التعبیر في حدیثه عن المرأة: القدیس اكلیمنضس السكندريالملوكي. وقد استخدم 

28 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 1:6:19. 
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". ×Ð"ال تلبس األزیاء المبهرجة حتى ال تنزلق بعیًدا عن الحق

إذ یضع المؤمن وصیة الرب وحكمته نصب عینیه، واثًقا في غنى نعمته 
المجانیة یطلب تدبیًرا روحًیا لحیاته في الرب، بهذا یسلك الطریق اآلمن، إذ یتمتع 

بالبركات التالیة: 
حیاة النفس، فال تكون میتة بال إحساس.  •
كرامة في عیني اهللا، حیث یصیر موضع سروره.  •
یسیر في أمان بالرغم من مقاومة العدو له، فإنه َیدكُّ بقدمّي المسیح النحاسیتین  •

) كل حجٍر مقاومٍ . 15:1(رؤ
ال یخشى من مخاوف المستقبل القریب أو البعید، إذ ُیدرك أن حیاته في یدّي إله  •

محب حكیم وقدیر، كل لحظة من لحظات عمره مضبوطة بید أبیه السماوي. 
إذ یضطجع ینعم بنوم عمیق، لیس نوم الكسل والتراخي، بل نوم الثقة والیقین في  •

عمل اهللا معه. ُیدرك أن اهللا یهتم به حتى في أحالمه، فیجدها سماویة عذبة. 
كثیرون إذ ینامون یخشون أال یستیقظوا، أما المؤمن الحقیقي فینام مطمئًنا أنه إن 
استیقظ ووجد نفسه في حضرة الرب یترنم: "قلبي مستعد یا اهللا، قلبي مستعد". وٕان 

استیقظ لیجد نفسه في هذا العالم، یمجد اهللا في كل شيء. 

. المحبة األخویة واللطف 8
 ].27 [  "ال تمنع الخیر عن أهله حین یكون في طاقة یدك أن تفعله"

 ماذا یعني بقوله: "عن أهله"؟ لیس كل ما لدینا هو ملك لنا، بل للمحتاجین 
نصیب فیما هو بین أیدینا. حین تقدمه لهم، إنما قدم لهم حقهم الذي كنا مجرد حارسین 
له. إننا وكالء على ما هو ملك للفقراء، حین ُنقدم إلیهم ما هو ملك لهم ُنحسب وكالء 

أمناء، ال فضل لنا إال في األمانة التي نمارسها بنعمة اهللا. 

]. 28 ["ال تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطیك غًدا وموجود عندك"
 إذ الوقت مقصر وشریر لنسرع إلى ممارسة الخیر مع طالبیه لئال یحل الموت 

بنا أو بهم فنفقد فرصتنا في التمتع بعمل الخیر معهم. 

29 Paedagogos 3:11:58. 
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"ال تخترع شًرا على صاحبك وهو ساكن لدیك آمًنا. 
ال ُتخاصم إنساًنا بدون سبب،  

]. 30-29 [إن لم یكن قد صنع معك شًرا"
یسألنا أال نحمل روح النزاع والخصام، فكما یحمل البعض روح الحب لیحتضن 

إن أمكن الكل، یحمل آخرون روح النزاع فیجدوا لذتهم في الخصام مع كثیرین. 
بحسب الناموس یلیق بنا أن نعامل اآلخرین على أساٍس سلیم، فال نظلمهم، أما 

في عهد النعمة فنرتفع لنعاملهم كما یتعامل اهللا معنا. 

. اللعنة والبركة 9
"ال تحسد الظالم،  

وال تختر شیًئا من طرقه. 
ألن الملتوي رجس عند الرب. 

]. 32-31[أما سرَّه فعند المستقیمین" 
 یلیق بنا أال نحسد الظالم وال نقتدي به، ألننا بهذا نصیر رجسین في عینْي 

الرب. أما الذي یسلك باستقامة فیجد في اهللا صدیًقا له یتحدث معه حتى عن أسراره 
اإللهیة الفائقة. 

 حًقا كثیرون عبر العصور یحسدون األغنیاء حتى إن كانوا ظالمین لكنهم في 
). 37النهایة یكتشفون أن اهللا یدین األغنیاء األشرار، كقول المرتل (مز

كاد آساف أن یزل عن اإلیمان، ألنه كان یحسد األشرار على نجاحهم. "ألني 
غرت من المتكبرین، إذ رأیت سالمة األشرار، ألنه لیست في موتهم شدائد ، وجسمهم 

)، لكنه إذ اقترب 5-3:73سمین، لیسوا في تعب الناس، ومع البشر ال ُیصابون" (مز 
) 93:73إلى مقادس اهللا، وتطلع إلى نهایة حیاتهم أدرك "كیف صاروا للخراب بغتة" (مز

) ، وختم 25:73صرخ: "من لي في السماء، ومعك ال أرید شیئا في األرض" (مز 
مزموره بالقول: "فاالقتراب إلى اهللا حسن لي، جعلت بالسید الرب ملجأي ألخبر بكل 

). 28:73صنائعك" (مز

إن نال الظالم بركات زمنیة كثیرة، لكنه یحمل رجاسة عند الرب، أما الصدیق 
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أو المستقیم القلب فیتعرف على أسرار اهللا الفائقة. 

"لعنة الرب في بیت الشریر، 
لكنه ُیبارك مسكن الصدیقین. 

كما أنه یستهزئ بالمستهزئین هكذا ُیعطي نعمة للمتواضعین.  
الحكماء یرثون مجًدا، 

]. 35-33[والحمقى یحملون هواًنا" 
لیس لدى اهللا لعنة، بل هو مصدر كل بركة، لكن الشریر المصمم على الشر، 
إذ ُیصر أن یتغرب عن اهللا، یحرم نفسه بإرادته من مصدر البركات، فیسقط في اللعنة 

التي تتم بسماح إلهي كثمرة للعمل الشریر، لهذا تدعى مجاًزا "لعنة الرب". 

 34:3كما هو مكتوب: "ُیقاوم اهللا المستكبرین وُیعطي نعمة للمتواضعین" (أم ،
). اآلن هذه النعمة هي هبة من اهللا. لكن أعظم العطایا هي الروح 6:4؛ یع5:5بط1

القدس نفسه، لذا ُدِعي "النعمة". 
القدیس أغسطینوس 

 یتحد الحكماء بالسید المسیح حكمة اهللا، یصیرون في میاه المعمودیة أبناء اهللا، 
لذا قیل عنهم أنهم یرثون مجًدا كحق شخصي لهم إذ هم أبناء. أما الحمقى فإنهم َیحرمون 

أنفسهم من التمتع به، وبالتالي من شركة مجده، فیصیرون في عاٍر أبديٍ . 

  .(الحكماء) لیس فقط ینالون (مجًدا) بل ویرثونه
  أیًضا األشرار وٕان تعّظموا فإنهم یتعظمون لینالوا هواًنا أعظم. وكما أن اإلنسان 

ال ُیكرم زمیله الرديء إن تشامخ، بل باألحرى یهینه، إذ ُیعلن خزیه أمام العدو، هكذا 
اهللا ُیمجد الشریر (إلى حین) لكي ُیظهر عاره باألكثر. فإن فرعون (في أیام موسى) 

. ÑÎتعّظم إنما لكي یدینه العالم
القدیس هیبولیتس 

 3من وحي أمثال 
احملني إلیك أیها الطریق الملوكي 

30 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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  ،احملني إلیك یا أیها الحكمة اإللهي
أسیر فیك وبك إلى حضن أبیك،  
ال انحرف یمیًنا وال یساًرا.  
أنت هو الطریق الملوكي اآلمن!  

  ،ألسمع صوتك في أعماقي
وباتضاع انحني ألنصت إلى كل مشورة روحیة.  
أتعلم الطاعة ألتشبه بك،  
أنت خالق الكل حملت الطاعة ألبیك،  
احملني فأتمتع بشركة الطاعة المجیدة!  
بالطاعة ُتسر بي، وأجد نعمة حتى في أعین الناس!  

  !على من أتكئ إال علیك؟
صدرك مملوء حناًنا وحكمة!  
اتكئ علیه فتطمئن نفسي،  
استریح وأتمتع بقیادتك!  

  من ینزع تشامخي؟
من یهبني روح االتضاع؟  
أنت وحدك یا طبیب النفوس واألجساد!  
ألتضع، فأصیر كجنین محمول في أحشاء كنیستك أمي!  
خالل الصرة أرتوي بدمك الثمین،  
فأتغذى وأنمو وتكتمل صورتي.  
أصیر بالحق أیقونة لك!  
أحمل اتضاعك العمیق في نفسي!  

  .قدمت لي ذاتك طریًقا أسلك فیه
أدخل فأجدك ُتعطي حتى ذاتك ألعدائك!  
هب لي روح البذل والعطاء فأقتنیك یا كنزي الثمین!  
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  ،في وسط الطریق تؤدبني بحبك
تؤدبني لیس انتقاًما مني،  
بل ألنعم بأبوتك الفائقة،  
وتتجدد أعماقي، وتتشكل بروحك القدوس!  

  ،أدخلني وأخفیني فیك
فأقتطف طوال الطریق من ثمار الحكمة مع الغنى الحقیقي والمجد.  
أدخل فأشعر بدفء حبك.  
أسیر في أمان واطمئنان.  
حتى في نومي تلذ لي أحالمي المحصورة فیك.  

  .أشكرك یا أیها الطریق والحق والحب
فإنني إذ أنعم بحبك أحب كل أخ وأخت لي.   
أقدم الحب واللطف مع كل صالح.  
أقدم قلبي الذي لك لكي یتمتعوا بك.  
أقدم لهم مما وهبتني یا كلي الحب والحكمة.  
هكذا لتحل بركتك عليَّ في هذا العالم!  
واختبر شركة مجدك هنا كما في الدهر اآلتي!  
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 الرابع األصحاح

الحكمة: إیجابًیا وسلبًیا 
  

)، 3)، وطریقها (ص2)، وبركاتها (ص1إذ كشف سلیمان الحكیم عن أهمیة الحكمة (ص
أوضح طریق الحكمة اإلیجابي وأیًضا السلبي. 

. 9-1  حث على اقتناء الحكمة. 1 
. 13-10  الحكمة وحیاة االستقامة.2 
 .27-14 التحفظ من األشرار والشر. 3 

. حث على اقتناء الحكمة  1
 یؤكد سلیمان الحكیم الحاجة إلى اقتناء الحكمة من اهللا خالل الطاعة للوصیة مع الصالة 

والطلبة وقبول مشورة الوالدین والقادة الروحیین، مقدًما نفسه مثًال لهم، إذ یقول: 
"اسمعوا أیها البنون تأدیب الرب،  

 واصغوا إلى معرفة الفهم. 
 ألني أعطیكم تعلیًما صالًحا فال تتركوا شریعتي. 

 ].3-1[ فإني كنت ابًنا ألبي، غًضا ووحیًدا عند أمي" 

 یتقدم سلیمان الحكیم إلى تالمیذه كأبناء له حتى یمكنهم أن یتقبلوا كلماته التي تحمل أحیاًنا 
توبیًخا أو انتهاًرا. لقد أحبه والداه لذا علماه، ومن جانبه كان منصًتا ومطیًعا لهما. كأنه یقول: 

 "ما تقبلته من والديَّ أقدمه لكم. لقد قدما لي تعالیم الحكمة ممتزجة بالحب نحوي. فأنصتوا إلّي 
كما كنت أنصت إلیهما، أنصتوا لتتقبلوا مع الوصایا الحب األبوي". 

 قال هذا لُیظهر لهم أن ما تسلمه من والدیه ویقدمه لهم إنما هي تعالیم ثمینة للغایة. بهذا 
یجتذب انتباههم لیجد طریًقا ینفذ به إلى قلوبهم. 

اآلن یعلم أوالده ال بالوصایا فحسب، وٕانما أیًضا بحیاته  سلیمان الحكیم كابن أطاع والدیه، 
:  القدیس أثناسیوس الرسولي. وكما یقول كمثاٍل لهم

  مجتهًدا في تعلیم اآلخرین في تناغم مع سلوكه الحسناألب البار یربي (أبناءه) حسًنا عندما یكون ،
)، بل 21:2حتى ال یخجل سامًعا المعارضة: "فأنت إًذا الذي ُتعلم غیرك ألست ُتعلم نفسك؟!" (رو

باألحرى یكون كالعبد الصالح الذي یخلص نفسه ویقتني الغیر. عندما تصیر له النعمة التي تقبلها 
مضاعفة، إذ یسمع: "نعًما أیها العبد الصالح واألمین، كنت أمیًنا في القلیل فأقیمك على الكثیر" 
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. Ï)21:25(مت
البابا أثناسیوس الرسولي 

 [یلیق بنا أن القدیس هیبولیتوس: ُیعلن الحكیم أنه یقدم لهم تعلیًما صالًحا وشریعة، وكما یقول 
نالحظ أنه یدعو الشریعة عطیة صالحة، وذلك بالنسبة لإلنسان الذي یأخذ العطایا في حضنه باستقامة.] 

كأن التأدیب معلم ننصت "االستماع إلى تأدیب الرب"، أما هذا التعلیم الصالح فیتحقق بأمرین: 
 "اإلصغاء إلى معرفة الفهم".إلیه، و

 "وكان یریني ویقول لي: 
 لیضبط قلبك كالمي. 

 احفظ وصایاي فتحیا. 
 اقتن الحكمة. اقتن الفهم. 

]. 5-4 [ ال تنس وال تعرض عن كلمات فمي"

"، "وأحفظ أقوالك" ال یطلب طول العمر العادي، إذ یطلب حیاة مرضیة هللا، لذلك یقول: فأحیا بقوله: "�
. Ð وعمل وصایاه هما العمر الحقیقي وعلة الحیاة األبدیةاهللاألن حفظ أقوال 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

"، سأحیا" توحي بحركة حیاة في المستقبل. فإنني لست أفكر في الحیاة الحالیة، إذ یقول "فأحیا كلمة "�
وهذا یتمشى بالتأكید مع الحیاة الحقیقیة. 

، اهللا لنسمع القدیس بولس وهو یتحدث عن نفسه وعن أمثاله: "حیاتنا مستترة مع المسیح في 
). 3:3متى ُأظهر المسیح حیاتنا فحینئذ تضیئون أنتم أیًضا معه في المجد" (راجع كو

" سیكون ذلك حقیقة لیست في مرآة أخبئ كالمك" أنها تخص المستقبل، وأیًضا "سأحیا لنفهم "
. Ñوال في لغز

س جینوالعالمة أوري

 إنني ال أشعر بأنني أتمم وصایاك بدون مكافأة؛ أعطنا أجر هذا حیاة خالدة سعیدة أعیشها وأحفظ 
. Òأقوالك

القدیس دیدیموس الضریر 

" إذن یحیي من احیي عبدك من یقدر أن ینكر أن عطیة الحیاة هي عمل العظمة اإللهیة؟ مكتوب ."

1 St. Athanasius of Alexandria: Paschal Letters, 2:1. 
Ð 58، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور. 
Ñ 58، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور. 
Ò 58، ص 1996، 119 المؤلف: مزمور. 
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. Óهو عبد، أي اإلنسان، الذي لم تكن له حیاة من قبل، بل تسلمها كعطیة له
القدیس أمبروسیوس 

ال تتركها فتحفظك،  "
]. 6 [أحببها فتصونك"

 بقوله ال تتركها یشخصن الحكمة، مقدًما إیاها حارسة وصدیقة، فإنك إن كنت ال تتركها تبقى 
هي أمینة في حراستها لك، وٕان أحببتها تقوم بحمایتك. 

 إلى البتولیین من كال الجنسین، یسألهم أن القدیس غریغوریوس أسقف نیصص إذ یتحدث 
یقبلوا مشورة سلیمان الحكیم، فیحبوا الحكمة كمعیٍن ورفیٍق لهم، فإنها هي أیًضا تهب الحب بكونه ثوب 
العرس الذي بدونه لن یتم زفاف النفس مع السید المسیح. یرى في الحكمة اإللهي عریًسا للنفس، یشبع 

أعماقها ویمألها فرًحا. 

 :إن كان إنسان ما یقبل نصیحة سلیمان ویهتم بالمعینة والرفیقة، أي الحكمة الحقیقیة التي قیل عنها 
" ، بهذا یعد نفسه بطریقة الئقة لمثل هذا الحب، حتى یحتفل مع كرِّمها فتحتضنك"، "أحببها فتصونك"

الضیوف المتبتلین بالعرس مرتدًیا ثوًبا بال دنس. فال ُیطرد عندما یجلس في االحتفال، ألنه لم یلبس 
ثوب العرس.  

واضح أیًضا أن ما ُیقال هنا خاص بالرجال والنساء على قدم المساواة، لكي یتحركوا نحو 
. Ôالعرس

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

"الحكمة هي الرأس (األساس)،  
فاقتِن الحكمة،  

]. 6 [وبكل مقتناك اقتِن الفهم"
 المسیح رأس الكنیسة وأساسها هو الحكمة، من یقتنیه ینعم بالحكمة والفهم، حیث یدرك أسرار 

اهللا الفائقة وخطته لخالصنا. 

 لنقتِن الحكمة كأساس لبنیان ملكوت السموات في داخلنا. هي كنزنا األبدي، ورصیدنا الدائم، 
وعلة شركة المجد السماوي. 

 شتان ما بین حكمتنا وفهمنا وبین حكمة األشرار وفهمهم، فإن حكمتنا تقوم على اإلیمان الحي 
العملي، أما األشرار فقد یكون لهم اإلیمان مع المعرفة النظریة، لكنهم ال یحملون خبرة االتحاد مع اهللا في 

ابنه بالروح القدس، اإلیمان العملي الحي، الذي خالله نمارس بنوتنا الصادقة هللا. 

5  Of the Holy Spirit,, Book 2:4:29.  
6  St. Gregory of Nyssa: On Virginity, 20. 
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  إذ یصیر السید المسیح رأسنا، وهو الحكمة اإللهي، یتسلم قیادة حیاتنا، فنمارس الحكمة في 
عبادتنا الكنسیة كما في حجرتنا الخاصة، وفي عملنا كما في الطریق، وفي معامالتنا مع األحباء كما مع 

المقاومین، وفي شركتنا مع السمائیین كما مع المؤمنین المجاهدین... یحكم السید المسیح كل تطلعاتنا 
ونظراتنا وسلوكنا، حتى أحالمنا! نرى كل شيء من خالله، ونراه متجلًیا أمامنا في كل شيء. 

"ارفعها فُتعلیك،   
]. 9-8" [تمجدك إذا اعتنقتها

 یرى البعض أن كلمة "یرفع" هنا تعني "یقوى". فإن كانت الحكمة هي عطیة إلهیة مجانیة، 
وهي اقتناء السید المسیح نفسه حكمة اهللا، فإنه ال یقطن في قلب متراٍخ أو مستهتر، إنما ُیدعِّم سكناه فینا 
بالجهاد الحّي والتمتع بالفضائل المقدسة، لُنعانقه ال بكلمات مجردة بل بالحب العملي الحيّ . نرفع الحكمة 
یها فینا، إذ تحوط بها الفضائل من كل جانب، فترفعنا الحكمة وتقوینا. ترفعنا في عینْي اهللا كما في  ونقوِّ

أعین السمائیین واألرضیین، حتى الشیاطین تهابنا، إذ نحن مختفون في المسیح، الحكمة الحقیقیة. 

" یها) ماذا یعني ط حولها باألفكار المقدسة، فإنك محتاج إلى دفاع قوي، حیث ارفعها (قوِّ "؟ أي حوِّ
توجد أشیاء كثیرة معرضة للخطر مثل ممتلكات. لكن إن كان في سلطانك أن ترفعها، وٕان كان في 

مقدورك أن تمارس فضائل تكرم معرفة اهللا، فإن هذه تصیر حصوًنا لها. كمثال لذلك من یحفظ 
ممارسة (الفضیلة) وحب الدراسة وبقیة سلسلة الفضائل یكرم الحكمة، أما المكافأة فهي أن ُتكرم أنت 

. Õبالتصاقك بها، واحتضانك لها في بهاء السماء
القدیس هیبولیتس 

" :ارفعها فتعلیك،  كانت الفلسفة تهیئًة إلعداد الطریق لمن یصیر كامًال في المسیح. یقول سلیمان
]. عندما ُتقوى الحكمة بثوب 9-8" [تمجدك إذا اعتنقتها. تعطي رأسك إكلیل نعمة، تاج جمال تمنحك

. Öالفلسفة وباستخدام حسن، تحفظها من هجوم السوفسطائیین
القدیس إكلیمنضس السكندري  

نعمة،  ُتعطي رأسك إكلیل "
]. 9 [ تاج جمال تمنحك"

 ُتقیم الحكمة من المؤمن أمیًرا أو ملًكا یحمل على رأسه تاج نعمة وشركة مجد، فیترنم قائالً : 
)، أو ُیقیم من النفس ملكة ُمتوَّجة بالمجد والجمال السماوي الفائق. 8:1"جعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه" (رؤ

. الحكمة وحیاة االستقامة 2
 یتحدث سلیمان الحكیم عن طریق الحكمة اإلیجابي، قائالً : 

 "اسمع یا ابني واقبل أقوالي، 

7 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
8  St. Clement of Alexandria: Stromata 1:5. 

                                                           

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 4أمثال 

]. 10" [فتكثر سنو حیاتك
 االستماع إلى المشورة المقدسة هو بدایة الطریق اإلیجابي للحكمة، حیث بروح االتضاع یطیع 

المؤمن، سالًكا في الوصیة. أما ثمرة هذا الطریق فهو "كثرة سني الحیاة"، أو طول العمر. هذا مبدأ عام أو 
ثمرة عامة، ال یمكن تطبیقها بطریقة حرفیة على جمیع المؤمنین، إذ استشهد بعض األطفال والشبان في 

مقتبل عمرهم، لكنهم لم یموتوا، إذ الزالوا في الفردوس یمارسون العبادة ویشفعون من أجل خالص العالم. 
فالحدیث هنا صادق تماًما، إن ُأخذ بالمفهوم الروحي.  

 هذا ومن الجانب الحرفي فإننا نعلم أن الشرور بصفة عامة، خاصة الغضب والزنا وغیرهما 
یؤثران على صحة اإلنسان الجسدیة والنفسیة بجانب الروحیة، مما یفقده سالمه الداخلي، ویجعله عرضة 

ألمراض كثیرة. حتى إن امتدت حیاته على األرض لكنها ُتحسب كال شيء. أما الحكمة فینبع عنها التناغم 
بین الجسد والنفس والروح، فیسلك اإلنسان باعتدال وبروح التوازن، مما یهبه مقاومة ضد كثیر من 
األمراض. اإلیمان الحّي السلیم والعملي سید قوي ال للروح وحدها بل وللجسد كما للجانب النفسي. 

"أریتك طریق الحكمة،  
]. 11 [هدیتك سبل االستقامة

 في أبوة حانیة یتقدم سلیمان إلى سامعیه كمعلٍم وهاٍد، یكشف عن أعین تالمیذه الداخلیة فیروا 
طریق الحق، ویمسك بأیدیهم لُیهدیهم إلى سبل االستقامة. وهو في هذا یحمل ظًال لعمل السید المسیح 

  القدیس إكلیمنضس السكندريالذي یحلو آلباء اإلسكندریة أن یدعوه "المعلم" أو "المدرب"، وقد سجل لنا
"، فیه أظهر كیف یحتاج العالم كله إلى السید المسیح Paedagogosكتاًبا في هذا األمر دعاه "المدرب 

كمعلم وطبیب، وأنه یقود مؤمنیه في طریق الكمال حتى یحملوا صورته فیهم. علم البشریة بتجسده وحلوله 
في وسطهم وصلبه كي یتعرفوا علیه ویقتنوه فیجدد طبیعتهم بروحه القدوس. 

 أورد الكتاب عینات مختلفة من المعلمین، منهم: 
: أول قائد لشعب اهللا الذي علم شعب اهللا الشریعة اإللهیة، كما سأل اآلباء . موسى النبي1 

فالقائد الحّي یخلق قادة أحیاء، وكل جیل یطلب من الجیل التالي ). 5:4واألمهات أن ُیعلموا أوالدهم (تث
أن یقود من یأتي بعده. 

: صانعان ماهران موهوبان، ُدعیا لُیعلما اآلخرین صنع الخیمة . بصلئیل وأهولیب2 
فالقائد الماهر هو من یدرب اآلخرین لیصیروا ماهرین وعاملین معه. )، 35-30:35(خر

: آخر قاضي لشعب إسرائیل قبل إقامة النظام الملكي، هذا حسب أن . صموئیل النبي3 
وأما أنا فحاشا لي أن التراخي في الصالة وتعلیم الشعب هو خطیة موجهة ضد اهللا نفسه، إذ یقول: "

).  23:12صم1" (أخطئ إلى الرب، فأكف عن الصالة من أجلكم، بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیم
: لم یستطع أن یبني الهیكل، لكنه أعد ابنه سلیمان لیبني الهیكل وُیقیم أثاثاته داود .4 
ُیسر بنجاح تالمیذه ونموهم أكثر منه. ). فالمعلم أو القائد هو الذي 21-9:28أي1(
یكونوا حكماء  لُیعلم شعبه أن: ُعرف بالحكمة التي نالها هبة من اهللا، استخدمها . سلیمان5 
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. في كل شيء
). 10:7: كاتب وكاهن التزم لیس فقط بحفظ الناموس، بل وأن ُیعلمه لآلخرین (عز. عزرا6 
)، كان له أثره الفّعال على شاول 1:13: أحد المعلمین من بین مؤمني إنطاكیة (أع. برنابا7 

). 30-26:9الطرسوسي بعد قبوله اإلیمان (أع
: حاخام یهودي مشهور، كان معلًما لشاول الطرسوسي في صباه، كان له أثره . غّماالئیل8 

علیه في السلوك حسب الناموس حرفًیا، حتى التقى بالسید المسیح وأدرك الحاجة إلى نظرة جدیدة روحیة 
نحو الناموس. 

: ربما أكثر معلمي الكنیسة األولى فاعلیة لسبب مواهبه الفّذة. عّلم في العالم . بولس9 
الروماني وواجه األفكار الفلسفیة، خاصة الیونانیة. 

: أسرة حّولت بیتها إلى كنیسة، عّلمت شاًبا بلیًغا موهوًبا ُیدعى أُبلُّوس بریسكال وأكیال. 10 
). 20:18طریق الرب (أع

: معّلم له تأثیره القوي، إسكندري، تعالیمه مّهدت الطریق لقبول اإلنجیل في أفسس . أُبلُّوس11 
). 26-24:18(أع

). 2:4تي2؛ 3:1تي1: شاب هداه القدیس بولس إلى المسیحیة، صار أسقًفا (. تیموثاوس12 
: شاب آخر هداه أیضا القدیس بولس إلى المسیحیة وصار أسقًفا على الكنیسة في . تیطس13 

).  15-1:2كریت (تي

"إذا سرت فال ُتضیق خطواتك،  
]. 12 [ وٕاذا سعیت (جریت) فال تعثر"

 إذ یحمل المؤمن الحكمة فیه یسلك في حیاته الیومیة بروح الوضوح مع االستقامة وبغیر خوف 
من المستقبل. لذا نجده لیس فقط في عبادته، وٕانما في عمله الیومي أیًضا، یسیر بخطوات واسعة یعمل 

بال توقف، یجري بفرٍح مستظًال بعنایة اهللا الفائقة. 
 السیر بخطوات متسعة والجري بغیر عثرة یحمالن السلوك المستقیم حیث ال یعرف المؤمن 

الخبث والخداع، وال ُیفسد وقته وال عمله في الطرق الملتویة. 

"تمسك باألدب ال ترخه،  
]. 13 [ احفظه فإنه حیاتك"

 ُیقصد باألدب لیس السلوك الحسن فحسب، أو الُنبل في التعامل مع الغیر، بل االلتصاق 
بالرب نفسه. فما یقوله سلیمان الحكیم هنا یكرره في سفر النشید على لسان العروس التي أمسكت بعریسها 

). 4:3السماوي ولم ُترخه حتى تدخل به إلى أعماق نفسها وتتحد به (نش

. التحفظ من األشرار والشر 3
 بعد الحدیث عن الجانب اإلیجابي لطریق الحكمة ُیحدثنا الحكیم عن الجانب السلبي، وهو 
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التحفظ من األشرار والشر. 

ربان السفینة الحكیم لیس له إلمام كامل بكل صخور المحیط والُشعب والمناطق الخطرة، لكنه 
یدرس بكل دقة الطریق المستقیم، ویعرف اتجاهاته، ویدرك التفاصیل الخاصة به، لذا یسیر وهو مطمئن. 
هكذا یحید إنسان اهللا عن طرق األشرار الوعرة، وال یفسد وقته باالنشغال بها، إنما ینشغل بطریق الحق، 

ویعرف مالمحه وكل تفاصیله وهو یسیر فیه وهو مطمئن. 
 "ال تدخل في سبیل األشرار، 

وال تسیر في طریق األثمة. 
 تنكَّب عنه (تجنبه). 

]. 15-14" [ال تمر به. حْد عنه وُأعبر
 لنهرب من االلتصاق باألشرار في سلوكهم اآلثم. لنتجنب طرقهم، فال نجاملهم على حساب 

خالصنا، بل لتكن نفوسنا جادة في إغالق كل باب یدخل بنا إلى الخطیة. ال نمر مع األشرار في طریقهم 
مجاملة لهم، أو رغبة في إشباع شهوات جسدیة أو لنوال مكاسب مادیة أو معنویة. إن الحظنا أننا قد 
اقتربنا إلیه فلنعطه ظهرنا ونرجع عنه ملتصقین بالرب. لنعبر عنه سریًعا حتى ال نسقط في الفخاخ. 

 إن الحكیم ینصحنا باالبتعاد عن طریق الهراطقة الذین في شرهم القدیس هیبولیتس یرى 
یفسدون التعالیم، كما عن المنحرفین في سلوكهم هؤالء الذین یدعوهم باألثمة. 

 الهراطقة هم "األشرار"، والعصاة على الناموس هم األثمة؛ یأمرنا أن نبتعد عن طرقهم التي هي 
. ×أعمالهم

القدیس هیبولیتس 

 لما كان طریق الهراطقة برَّاًقا بفلسفات باطلة، وأیًضا طریق األثمة مغرًیا بملذاته الجسدیة 
ومكاسبه المادیة والمعنویة، لهذا بقوة ال یطلب منا الحكیم أن نحتفظ بمسافة ما بعیًدا عن هذه الطرق، بل 

نعطیها ظهورنا تماًما. فطریق بّر المسیح هو نور، بینما طریق الشر واإلثم ظلمة؛ ولیست هناك شركة بین 
النور والظلمة، وبین البّر والفساد، وبین الحق والباطل. 

 إننا في حاجة إلى قائد ُیدیر حیاتنا في اتجاه مضاد للشر، هو الروح القدس، روح المسیح 
القادر أن ینطلق بنا إلى حیث المسیح جالس! 

یكمل الحكیم حدیثه عن األشرار قائالً : 
 "ألنهم ال ینامون إن لم یفعلوا سوًءا، 

]. 16 [ وُینزع نومهم إن لم ُیسِقطوا أحًدا"
 ال یستریح الهراطقة وأیًضا األثمة حتى یقتنصوا ما استطاعوا من النفوس في حبائل الهرطقات 

9  From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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أو شباك الفساد. یقضون لیالي عمرهم بال نوم لكي یدفعوا كل إنسان ما استطاعوا نحو طریقهم. 

"ألنهم یطعمون خبز الشر،  
]. 17 [ ویشربون خمر الظلم"

 طعامهم هو من الخبز المسروق، وشرابهم هو خمر العنف. ِسمتان ُتالزمان األشرار: السرقة 
أو عدم األمانة والعنف أو الظلم. هنا ال یعني بالسرقة في مفهومها الضیق، فقد یختلس الشریر مجد اهللا 

أو یسلب الحق بتشویه صورته. أما عن الظلم فُیقدمونه أحیاًنا خالل كلمات معسولة مملوءة رقة ولطًفا من 
الظاهر. 

"أما سبیل الصدیقین فكنوٍر مشرٍق یتزاید وُینیر إلى النهار الكامل،  
 أما طریق األشرار فكالظالم، 

]. 19-18 [ال یعلمون ما یعثرون به"
الطریق المستقیم متمیز عن الطریق الخاطئ. الطریق األول یقود إلى مدینة اهللا العلیا، حیث 
یوجد حمل اهللا الذي ینیرها، لذا فالطریق بهي ومشرق یحمل قبسات من المجد السماوي ینیر بها اذهان 

). أما طریق 10:23السالكین فیه، فیقولون: "لتمت نفسي موت األبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم" (عد
 األشرار فیحمل سمات نهایته أال وهو مملكة الظلمة.

" في الترجمة السبعینیة بالجمع: "سبل الصدیقین". فإن كان الحق هو طریق سبیل جاءت كلمة "
واحد، هو شخص السید المسیح، فإنه یجتذب المؤمنین إلیه بطرق كثیرة. حًقا یلزم للكل أن یكون لهم 

اإلیمان الواحد، لكن لكل واحد موهبته الخاصة. إنسان یلتقي مع الرب بروح العبادة الدائمة، وآخر بروح 
الحب والعطاء للغیر، وثالث بروح الخدمة والكرازة، وكما یقول القدیس بولس الرسول: "فأنواع مواهب 

موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة، ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة، ولكن اهللا واحد 
الذي یعمل الكل في الكل. ولكنه لكل واحٍد ُیعطي إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحٍد ُیعطي بالروح كالم 

). 9-4:12كو1حكمة، وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد... (

 :طریق الحق واحد، لكن فیه نهر دائم الجریان، تفیض منه مجاري من كل جانب. لذلك یقول الوحي 
اسمع یا ابني واقبل أقوالي، ویكون لك طرق كثیرة للحیاة. أریتك طریق الحكمة فال تنضب ینابیعك"، 
هذه التي تفیض من األرض ذاتها. إنه ال توجد فقط طرق متنوعة للخالص یستخدمها اإلنسان البار، 

. ÏÎ]18 ["سبل الصدیقین كنوٍر مشرق"بل ُیضیف (اهللا) طرًقا أخرى كثیرة للبار، إذ یقول: 
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 عندما تحدث القدیس یوحنا كاسیان عن اقتدائنا بالغیر، حذرنا من االرتباط بشخٍص واحٍد، إذ 
ال یوجد شخص كامل فیه كل الفضائل. 

10 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:5. 
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 یشّبه الحكیم سبل الصدیقین باألرض وقد أشرقت علیها شمس البّر، وتبقى تبعث أشعتها حتى 
یتزاید النور ویبلغ إلى القمة. أما طریق األشرار فتحتجب عنه شمس البّر، لذا یسوده الظالم، ویتعثر 

السالكون فیه. 

 "یقول: "فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي في السموات 
). لیس شيء مليء بالنور مثل الحوار السامي جًدا. وكما یقول أحد الحكماء: "سبل 16:5(مت

)، وهم یشرقون لیس ألنفسهم وحدهم حیث یشعلون لهیب LXX 18:4الصدیقین كنور مشرق" (أم
. ÏÏأعمالهم (المنیرة)، ولیس فقط ألجل البّر، وٕانما یشرقون أیًضا على أقربائهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 "یا ابني أصِغ إلى كالمي، 

 أمل أذنك إلى أقوالي. 
 ال تبرح عن عینیك، 

 احفظها في وسط قلبك. 
 ألنها هي حیاة للذین یجدونها، 

]. 22-20" [ودواء لكل الجسد
 یعود فیسأل الحكیم ابنه أن ُیكرس كل أعضاء جسده وطاقاته للتمتع بالحكمة، فیطلب منه أن 

یمیل بأذنیه، وأن یتطلع إلیها بعینیه على الدوام، ویدخل بها إلى أعماق قلبه. یسأله أن یخزنها في وسط 
قلبه لُتحرك كل طاقاته ورغباته واشتیاقاته وكلماته وسلوكه. 

فوق كل تحفظ احفظ قلبك،  "
]. 23" [ألن منه مخارج الحیاة

 كما أن الدم الفاسد یدخل إلى القلب ثم یخرج منه نقًیا خالل الشرایین لُیغذي الجسم كله من 
أعلى الرأس حتى أخمص القدمین، هكذا بّر المسیح یدخل إلى أعماق القلب لیتوجه كل كیان اإلنسان 

الداخلي والخارجي. 

 ما نحتفظ به في قلبنا یملك على أفكارنا وكلماتنا وسلوكنا، سواء كان ذلك هو بّر المسیح أو 
الشر. 

 لنحفظ قلوبنا، ولنحفظ أفواهنا، فقد ُكتب عن كلیهما. في هذا الموضع أمرنا أن َنحَذر من فمنا، وفي �
موضع آخر قیل لك: "احفظ قلبك بكل اجتهاد". إن كان داود یأخذ حذره أفال تحذر أنت؟! 

إن كان إلشعیاء شفتان نجستان، إذ قال: "ویل لي، إني هلكت، ألني إنسان نجس الشفتین" 
 ÏÐ)؛ إن كان لنبّي الرب شفتان نجستان فكیف تكون لنا شفتان طاهرتان؟5:6(إش

11 St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 8. 
12 St. Ambrose: St. Ambrose: Duties of the Clergy, 1:3 (10). 
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القدیس أمبروسیوس 

 احفظ قلبك بكل اجتهاد، أي لیس خفیة، فإنه یجب إظهار األفكار والكشف عن األعمال. استخدم یدیك 
. ÏÑفي العمل، وقلبك في التأمل في الصالة

القدیس مار أفرآم السریاني 

 - لنكن متحفظین بكل عنایة، كما هو مكتوب: "احفظ قلبك بكل سهر". ألن أعداءنا مرعبون وماكرون 
هم األرواح الشریرة - نصارع ضدهم، وكما یقول الرسول لسنا ُنصارع ضد لحم ودم، بل ضد 

الرئاسات، ضد القوات، ضد رؤساء عالم هذه الظلمة، ضد أجناد الشر في السماویات. ما أكثر 
. ÏÒعددهم في الهواء المحیط بنا! فإنهم لیسوا بعیدین عّنا

البابا أثناسیوس الرسولي 
الملك سلیمان والعاِلْم هارفي 

 فوق كل تحفظ احفظ قلبك ألن منه مخارج الحیاة"یرى البعض في حدیث سلیمان الحكیم "
نه سابق للعالم هارفي صاحب االكتشاف العظیم عن الدورة الدمویة التي تتحقق بواسطة القلب؛ ] أ23[

هذا االكتشاف الذي أحدث ثورة في الفكر الطبي. هنا نجد سلیمان یتحدث بهدوء وفي یقین، مستخدًما هذه 
الحقیقة العلمیة للكشف عن حقیقة روحیة. فكما أن القلب هو مركز النظام الجسمي، منه تصدر الحیاة، 

 .1هكذا القلب أو اإلنسان الداخلي هو مركز الحیاة الروحیة

"انزع عنك التواء الفم،  
]. 24 [وأبعد عنك انحراف الشفتین"

 ما هو التواء الفم إال الغضب واإلدانة واالندفاع في الكالم، أما انحراف الشفتین فیعني النمیمة 
وتشویه الحقائق. 

"لتنظر عیناك إلى ُقدامك (باستقامة)،  
وأجفانك إلى أمامك مستقیًما. 

]. 26-25 [ مهِّد سبیل رجلك، فتثبت كل طرقك"
 عمل رجال العهد القدیم هو تهیئة الطریق لكي یسلكه المؤمنون بروح القوة والغلبة، بنفوس 

متشددة بروح الرجاء الحيّ . صرخ القدیس یوحنا المعمدان الذي جاء بروح إیلیا لُیهیئ الطریق للرب قائالً : 
"أعدوا طریق الرب. اصنعوا ُسبله مستقیمة، كل واٍد یمتلئ، وكل جبل وأكمة ینخفض، وتصیر المعوجات 

). 6-4:3مستقیمة والشعاب طرًقا سهلة. وُیبصر كل بشر خالص اهللا" (لو

 هكذا یشترك سلیمان الحكیم  مع بقیة رجال العهد القدیم في إعداد البشریة لقبول الرب، لتسلك 
في مسالك مستقیمة بأرجٍل قویٍة قادرة على العبور في الطریق الملوكي الذي ال تجد فیها شخًصا أعرج 

13 St. Ephraim the Syrian: Three Homilies, On Admonition and Repentance, 9. 
14 St. Athanasius of Alexandria: De Vita S. Antoni, 21. 
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قط! ال یسلكه من ُیعرِّج بین اهللا وبلیعال، وال بین الروحانیة الملتهبة والحرفیة القاتلة، وال بین السماء 
واألرض، بل ُیستعلن فیه إنجیل المسیح واهب الفرح السماوي! 

 "من أجل التعلم، قیل في سلیمان حسًنا: "یا ابني ال تفعل شیًئا بدون مشورة، وعندما یتحقق ذلك ال تندم 
]. ألنه بالحق أجفاننا تسیر أمام 25). وأیًضا: "لتكن أجفانك أمام خطواتك" [24:32(ابن سیراخ 

خطواتنا عندما تضبط المشورات الصالحة أعمالنا. ألن من یهمل النظر إلى قدام، فیغلق عینیه عندما 
یرید أن یتقدم للعمل أثناء رحلته، فإنه ال یتقدم للعمل متطلًعا إلى قدام، لهذا سرعان ما یسقط، إذ ال 

. ÏÓیحذر بجفنْي عین المشورة لُیدرك أین یجب أن یضع قدم علمه
اآلب غریغوریوس (الكبیر) 

  من كانت أفكاره متحررة من الهوى، ینظر باستقامة، ویكون حكمه سلیًما من االنفعال بالمظاهر
. ÏÔالخارجیة. عندما یقول "لتنظر عیناك باستقامة"، یعني بصیرة النفس

القدیس هیبولیتس 

أخیًرا یقول الحكیم: 
ال تمل یمنة وال یسرة،  "

]. 27 [ باعد رجلك عن الشر"
فإن الطریق  یحذرنا من السیر في الطرق الملتویة، والمنحرفة سواء من جهة الیمین أو الیسار، 

. المستقیم الملوكي هو طریق االعتدال

 ،یلیق بنا حًقا أن نسلك الطریق الملوكي، وال ننحرف إلى جانٍب منه سواء كان عن الیمین أو الیسار 
. ÏÕوذلك كما یقول سفر األمثال

القدیس غریغوریوس النزینزي 

 یحذرنا سلیمان، أحكم إنسان، أال ننحرف إلى الجانب الیمین أو الجانب الیسار. فال تتشامخ بسبب 
فضائلك، وال تنتفخ من أجل ما بلغته من روحیات، منحرًفا نحو الیمین. وال تتمایل نحو طریق الرذائل، 

. ÏÖ)19:3نحو الیسار، مفتخًرا بما هو عار (في
القدیس هیبولیتس 

تحتل الفضیلة مركًزا متوسًطا؛ فُیقال إن الشجاعة الناضجة هي الطریق ما بین الجسارة والجبن Ï× .
القدیس یوحنا كاسیان 

15 Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 15. 
16 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
17 St. Gregory Nazianzen: In Defense of his Flight to Pontus, 35. 
18 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
19  St. John Cassian: The Institutes, book 11, 4. 
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 االنحراف نحو الیمین هو أن یخدع الشخص نفسه فیقول إنه بال خطیة. واالنحراف نحو الیسار هو أن 
. ÐÎیحیط اإلنسان نفسه بخطایاه ظاًنا انه ال ًیصاب بضرٍر وال ُیعاقب

القدیس أغسطینوس 

المجد الباطل الراهب من الیمین ومن  یهاجم وفي حدیث القدیس یوحنا كاسیان عن "كیف
الشمال" یقول: 

 " ینبغي وفق تعلیم الرسول بسالح البر للیمین وللیسارمن یصبو أن یسیر قدًما في الطریق الملكي ،"
). 7:6،8كو2" (بمجد وهوان، وبصیت رديء وصیت حسنأن یمر "

یسیر بعنایة لتوجیه مجراه المستقیم وسط أمواج التجارب المتالطمة. وبحذر یمسك بالدفة، 
فیهب روح الرب، وینشر عبیره حولنا. 

إننا نعلم أننا إذا انحرفنا قلیًال نحو الیمین أو الیسار سرعان ما تتحطم سفینة حیاتنا فوق 
). بمعنى ال 27:4" (أمال تمل یمنة وال یسرةالصخور الوعرة. لذلك یحذرنا سلیمان الحكیم قائالً : "

تمتدح فضائلك أمام نفسك، وال تزهو بإنجازاتك الروحیة من الیمین، وال تتحول إلى طریق الرذائل نحو 
الشمال، وتختار شیًئا من هذه الرذائل لنفسك، وباستخدام كلمات الرسول: "فخًرا في خزیك" 

).  19:3(في
بالمجد الباطل في إنساٍن عن طریق حسن هندامه  ألنه حین ال یستطیع إبلیس أن یبعث

وأناقة لباسه، یحاول اصطناعه عن طریق زيٍّ أشعث ولباٍس قذٍر مهملٍ . 
وٕاذا لم یستطع أن یسقط إنساًنا بالفخر یسقطه باالتضاع. 

وٕاذا لم یستطع أن یدفعه نحو التعالي بنعمة المعرفة والفصاحة، یسحبه إلى أسفل تحت 
ثقل الصمت. 

وٕاذا صام إنسان عالنیة یهاجمه كبریاء الزهو والغرور، وٕاذا أخفاه احتقاًرا لما یسفر عنه 
من فخار وقع فریسة لخطیة الكبریاء ذاتها.  

ولكي ال تدفعه وصمة المجد الباطل فإنه یتجنب إطالة الصلوات على مرأى من االخوة، 
. ÏÎلكن ألنه یمارسها سًرا، دون أن یشعر به أحد ال ینجو من كبریاء الزهو

القدیس یوحنا كاسیان 
   

 
 4من وحي األمثال 

احملني في طریق الحكمة  
فال انحرف عنه یمنه أو یسرة 

20  St. Augustine: On Forgiveness of Sins, And Baptism, 2:57. (35). 
ÐÏ 4، ف 11 المؤسسات، ك. 

1 H.A. Ironside: Rroverbs, N.J, P.36. 
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 ،لتحملني یا أیها الحكمة اإللهي على ذراعیك 
   فانحني بروح الطاعة واالتضاع، 

   مقتدًیا بك یا سید الكل! 

 ،احملني، فأنت هو الرأس 
   من اقتناك یقتني كل ما هو صالح! 

   ترفعني من وسط وحل العالم، 
   فُأمجدك مجاهًدا للبقاء بین یدیك! 

 ،تحتضني لتُقویني 
، فأثبت فیك!     واحتضنك بأعمال برَّك فيَّ

   تكللني، فأنت هو إكلیلي وجمالي وعّزي وقوتي! 

 ،تسیر بي في طریقك الملوكي 
   فأجري نحو أحضان أبیك، 

   واجتذب معي كثیرین ُیشاركوني في الطریق! 
   ُأوسِّع خطواتي مسرًعا نحو السماء، 

   وأجري وال تتعثر قدماي! 

 ،أستنیر بك یا شمس البّر 
   فیزداد بهاؤك فيَّ ! 

   أبغض الظلمة وأكره طریق األشرار. 
   لكن بالحب أصرخ ألجل خالص الساقطین! 

 ،بك ال انحرف یمیًنا 
   إذ أشعر ببرك ال برِّي! 

   وال انحرف شماًال، 
   إذ أطلب لذة الشركة معك، ال ملذات الخطیة. 

 ،نعم، احملني على ذراعیك 
   ارفعني، أنر أعماقي، 

     فتلتصق نفسي بك وحدك!
 
 

117 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

 الخامس األصحاح

صوت الزانیة 
)، بدأ یحذرنا 4 بعد أن تحدث عن طریق الحكمة من الجانبین اإلیجابي والسلبي (ص

 لهذا 7-5من حبائل المرأة الزانیة، خاصة من صوتها الَلین كالزیت، مخصًصا االصحاحات 
التحذیر. 

 كل إنسان یمیل بأذنیه الداخلیتین إلى صوت المرأة الزانیة المخادعة بالعذوبة الظاهرة 
ال یستطیع أن یمیلهما إلى صوت الحكمة. یروي لنا سفر الملوك األول القصة الُمرة لسلیمان 

نفسه وقد مال بأذنیه البنة فرعون وغیرها من األجنبیات ففقد ملكوت اهللا الذي في أعماقه. 
"وأحب الملك سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون... فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان 
شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب 

-1:11مل1داود أبیه... وعمل سلیمان الشر في عیني الرب ولم یتبع الرب تماًما كداود أبیه" (
6 .(

 یطالبنا الحكیم أن نتجنب كل ما یمكن أن ینحرف بنا إلى خطیة الزنا، أو مجرد المیل 
إلیها بالفكر. فإن أفكار الشهوة قاتلة لكل بذور الفضیلة، والذین یسقطون في حبائلها یصیرون 

على مقربة من أبواب الهاویة. 

. 2-1  . دعوة لطلب الحكمة1 
. 14-3   . سمات المرأة المنحّلة2 
. 21-15   . عالج االنحالل 3 
 .23-22  . نهایة الشر  4 

. دعوة لطلب الحكمة  1
لكل إنساٍن أذنان في أعماقه تنصتان إلى صوٍت أو آخر، فمن ال تنصت أذناه 

لصوت الحكمة حتًما تنصتان إلى األصوات الغریبة مثل صوت المرأة الزانیة المخادعة. لهذا 
قبل أن یحذرنا من هذا الصوت المدمر یقدم لنا الصوت األبوي الحكیم البنَّاء. 

 یكرر الحكیم هذه الدعوة لكي یصغي المؤمن ویمیل بأذنیه كما بقلبه إلى صوت أبیه 
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الروحي، ویحفظ التدابیر وتصیر له معرفة تنطق بها شفتاه. 
 "یا ابني أصِغ إلى حكمتي.  

 أمل أذنك إلى فهمي، 
 لحفظ التدابیر، 

]. 2-1 [ولتحفظ شفتاك معرفة"
 یدعونا للتمتع بالخبرات الحیة الروحیة التي یعیشها األب الروحي في الرب. 

 10 و9 في الكتاب الرابع من "المؤسسات" في الفصلین القدیس یوحنا كاسیانتحدث 
عن  التزام الحدیثین في الرهبنة أال یعتمدوا علي تمییزهم الشخصي، وال یخفون شیًئا من أفكارهم 
عن الشیخ المختبر الذي یتعهدهم. بهذا ال یقدر الشیطان أن یدمر الشخص الحدیث اللهم إال إذ 
أغواه بالكبریاء وٕاخفاء أفكاره. وأن تكون طاعة الرهبان الحدیثین كاملة، حتى أنهم ال یستطیعوا 

مغادرة قاللیهم وال الذهاب لقضاء احتیاجاتهم الطبیعیة بدون إذن. یطیعون بثقة ویقین وبال تردد 
كما لو كان األمر صادًرا من السماء. 

  من كان له الفكر الصالح وفي اتضاع مع شوق یتمثل بإخالص بما یراه، سواء خالل
التعلیم أو اقتداًء بما یراه في اآلباء، بدًال من االنشغال في الجدال، بهذا تستقر فیه معرفة 

 …أما الذین ابتدأوا تعلمهم بالجدال، فلن یدخلوا إلى غایة الحقكل شيء باختباٍر عملي. 
لذلك فإن عدونا (الشیطان) یدفعهم بسهولة بعیًدا عن معرفة اآلباء، حتى لتبدو لهم األمور 
المفیدة والنافعة كأنها غیر ضروریة، بل ومضرة. بهذا یلعب العدو الماكر بفطنة، جاعًال 

إیاهم یتمسكون برأیهم الخاص في عناد ، مقتنعین بأن ما یمأل عقولهم النجسة من أخطاء 
. Ïهو صالح وحق ومقدس

األب بیامون 

 ] فإنه حًقا 1مكتوب: یا ابني أصِغ إلى حكمتي، أمل أذنك إلى تعقلي، لكي ُتحفظ أفكارك .[
لیس شيء مثل القلب یحاول الهروب (من الحكمة)، هذا الذي یخذلنا عندما ینزلق باألفكار 

. Ð)12:40الشریرة، لهذا یقول المرتل: "قلبي قد تركني" (مز
األب غریغوریوس (الكبیر) 

1 St. John Cassian: Conf. 18:3. 
2 Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 14. 
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یطلب الحكیم من ابنه الروحي أن یصغي كما یسأله أن یمیل بأذنه إلى فهمه، فإن 
كان اإلصغاء یشیر إلى الرغبة في التعلم واالستعداد للطاعة، فإن میل األذن الداخلیة یشیر إلى 
العالقة السریة الخفیة، فمن یمیل بأذنه لیستمع همسات آخر إنما یعلن عن شوقه لالستماع إلى 

كلمات خاصة غیر معلنة. یقدم اإلنسان مع أذنه قلبه وكل مشاعره وأحاسیسه. 

" ربما نقًال عن والده الذي كان یحلو له أن أمل أذنك إلى فهمياستخدم الحكیم تعبیر "
). فقد أمال اآلب أذنه إلى البشریة بنزول ابنه إلینا، 6:17یناجي اهللا قائالً : "أمل أذنك إلىَّ (مز

یتحدث معنا ونحن معه كما في عالقة شخصیة سریة، یسمعها القلب وتتجاوب معها النفس 
بكل طاقاتها الخفیة. 

لكي ال نستمع إلى صوت المرأة الزانیة أو الخطیة المخادعة فلنمل أذننا إلى حبیبنا 
). 8:2السماوي قائلین: "صوت حبیبي، هوذا طافًرا على الجبال، قافًزا على التالل" (نش

 "لحفظ التمییز ولتحفظ شفتاك معرفة" 2 في اآلیة  القدیس إكلیمنضس السكندري یرى
كشًفا عن نظرة المسیحیة إلى الثقافة أو المعرفة العلمانیة، إذ یقول: 

  .إنه ینصحنا أن نستخدم حًقا الثقافة العلمانیة، لكن ال نتباطأ ونقضي وقًتا (طویالً ) فیها 
فما ُیمنح لكل جیل بطریقة نافعة وفي أوقات مناسبة، هو تدریب بدائي لكلمة الرب. فإنه 
فعًال إذ سقط البعض في حبائل الوصیفات احتقروا فلسفتهم المرافقة لهم، وشاخوا. سقط 

. Ñالبعض خالل الموسیقى، وآخرون الریاضیات، وآخرون النحو، والغالبیة البالغة
القدیس إكلیمنضس السكندري  

تحفظان استخدم مالخي النبي تعبیر "حفظ الشفتین للمعرفة" قائالً : "ألن شفتي الكاهن 
). وكأن فم المؤمن الحّي 7:2، ومن فمه یطلبون الشریعة، ألنه رسول رب الجنود" (مالمعرفة

یصیر أشبه بخزانة للمعرفة تحت حراسة الشفتین الحكیمتین، تخرجان من هذه الكنوز حسب 
الحاجة وبالقدر الالئق لبنیان النفوس. 

 . سمات المرأة المنحّلة2
 إن كانت شفتا المؤمن المنصت لصوت الحكمة تحفظان معرفة فإن شفتْي المرأة 

المنحلة تنساب منهما كلمات معسولة لینة كالزیت. 

3 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:5. 
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 "ألن شفتي المرأة األجنبیة تقطران عسًال، 
وحنكها ألین من الزیت.  

 لكن عاقبتها مرة كاألفسنتین، 
]. 4-3 [ حادة كسیٍف ذي حّدین"

سبق لنا الحدیث عن المرأة األجنبیة في هذا السفر، أنها تعني امرأة أممیة زانیة، ألنه 
بحسب الشریعة المرأة اإلسرائیلیة التي ُتضبط في الزنا ُترجم. لذلك جاءت بعض الشریرات 
وسكّن في وسط إسرائیل. وربما تعني أیًضا اإلسرائیلیة الساقطة في الزنا سًرا، فإنها ُتحسب 

أجنبیة وغریبة ألنها فصلت نفسها عن العهد اإللهي وفقدت انتسابها للشعب المقدس. 

 كلماتها من الخارج حلوة كالعسل، وفي الداخل مرة للغایة كاألفسنتین؛ من الخارج لینة 
كالزیت ومن الداخل كسیٍف قاتٍل ذي حّدین. یرى البعض أن العاقبة المرة كاالفسنتین والسیف 

. ولعل اهللا Òذو الحدین هي األمراض التناسلیة التي یعاني منها كثیر من الساقطین في الزنا
سمح بذلك لكي خالل ما یحل بالجسد یدرك اإلنسان خطورة ما یحل بالنفس. فإن كان العالم قد 

اهتز منذ سنوات قلیلة بسبب اكتشاف مرض اإلیدز الذي غالًبا ما ینتقل خالل العالقات 
الجسدیة الخاطئة، فإن البشریة ستهتز حینما یفقد الكثیرون أبدیتهم ومجدهم السماوي وشركتهم 

مع السمائیین بسبب االستعباد للشهوات الجسدیة الدنسة. 

غالًبا ما ُیقصد بالشفتین والفم هنا القبالت المثیرة للشر مع الكلمات العاطفیة الغاشة. 

یتطلع اإلنسان الحكیم إلى المرأة الشریرة بفمها ذي الشفتین الناعمتین كعدٍو خطیٍر 
یقف ممسًكا بسیف ذي حدین. كل شفاه أشبه بحد سیف، أینما توجه السیف یقطع ویدمر... 

هكذا فم الشریرة. 

 ُیقدم أحدهم هذه النصیحة: "ال ُتالحظ جمال المرأة األجنبیة، وال تلتقي بامرأة ُتدمن الزنا. إذ 
تقطر شفتا الزانیة عسًال، الذي إلى حین یبدو لیًنا لحنجرتك، لكنه بعد ذلك تجده أكثر مرارة 

من األفسنتین، وأكثر حّدة من سیٍف ذي حّدین. فالمرأة الزانیة ال تعرف كیف ُتحب بل 
تصطاد؛ قبالتها مملوءة سم�ا، وفمها مخِدر ضار. إن كان هذا ال یظهر في الحال، 

فباألكثر یجب تجنبها، ألنها تحجب هذا التدمیر وتختم على هذا الموت وال تسمح له 

4 Y. Vernon McGee: Proverbs, p. 55. 
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. Óبالظهور في البدایة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تبدو مالمح الزانیة مقبولة. أنا أعلم ذلك، إذ یقول الكتاب: "شفتا المرأة األجنبیة تقطران 
]. لهذا السبب احمل كل هذا التعب حتى ال تكون لك خبرة هذا العسل، فإنه في 3عسالً " [

الحال یتحول إلى إفسنتین. هكذا یقول أیًضا الكتاب المقدس: "هذا الذي إلى حین لّین 
لحنجرتك، لكنه بعد ذلك تجده أكثر مرارة من اإلفسنتین، وأشد ِحّدة من سیٍف ذي حّدین" 

]3،4 LXX[Ô .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هكذا حرم اإلنسان نفسه من ثمار األمور الصالحة ومأل (بطنه) بالثمر الذي یجلب دماًرا 
. Õخالل العصیان

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
"قدماها تنحدران إلى الموت. 

 خطواتها تتمسك بالهاویة. 
 لئال نتأمل طریق الحیاة، 

]. 6-5 [ تمایلت خطواتها وال تشعر"
بدأ وصفه للمرأة الزانیة بشفتیها اللتین تقطران عسًال مسموًما، قد دهنتهما بزیت 

"قدماها تنحدران إلى الخداع لتسحب كل قلب إلیها. من یستمع إلیها ینزل إلى األسافل، 
 وال یرتفع إلى قمم الجبال العالیة والتالل الراسخة، فیعجز عن إدراك صوت حبیبه الموت"،

الحقیقي. یفقد قدرته على الترنم قائالً : "صوت حبیبي. هوذا آتًیا طافًرا على الجبال، قافًزا على 
على هذه التسبحة الرائعة فیقول القدیس غریغوریوس النیصي ). وكما یعلق 8:2التالل" (نش

بأن العروس وقد تیقظت بطرق كثیرة بلغت قمة السعادة. لقد تحدث معها عریسها خالل اآلباء 
. Öواألنبیاء، خالل الجبال والتالل، واآلن قُدم إلیها بنفسه لیتحدث معها فًما لفٍم ووجًها لوجهٍ 

خطورة المرأة الزانیة أن حركاتها تمیل یمیًنا ویساًرا، أو خطواتها غیر ثابتة، لهذا 

5 St. John Chrysostom: Concerning the Statues, 14:10. 
6 St. John Chrysostom: Homilies on 1 Thessalonians, hom. 5. 
7 Hom. On Song of Songs, 12. PG 44:1021. 
8 Cf. Hom. Song on Song of Songs. 
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تسحب قلب من یرتبط بها إلى حیث ال یدري. األمر األكید أنها تضم معها من یرتبط بها إلى 
مملكة الموت. 

 في البدایة تظهر كحّیة تبث سمومها، شهواتها الباطلة تشكل كل كیانها وحركاتها 
وكلماتها لكي تحدر النفوس إلى الموت آجًال أو عاجالً . االلتصاق بها ُیسرع بالجسد إلى الدمار 
وُیسقط النفس في الموت األبدي. إنها تسحب القلب والفكر من التأمل في طریق الحیاة األبدیة، 
لیس عالنیة، ولكن بالخداع ومع مرور الزمن ینسى الُملتصق بها یوم الدینونة، فال تشتهي نفسه 

أكالیل المجد، وال تخشى نار جهنم. 

العالمات الظاهرة لطریق الخطیة هي: العاطفة والحب والعذوبة والتنعم والحیاة المترفة 
والتدلیل والمیوعة... أسماء براقة جذابة لإلنسان، فیظن أن الحیاة بدونها ال طعم لها، أما 

العالمات الخفیة الحقیقیة لهذا الطریق فهي الموت والهاویة والدمار األبدي. وٕاذ وضع الحكیم 
هذا الیوم العظیم أمام أعین تالمیذه یقول:  

 "واآلن أیها البنون اسمعوا لي، 
]. 8 [ وال ترتّدوا عن كلماتي"

  .حسًنا، لقد بدأ یخاف یوم الدینونة 
لیته بالخوف ُیصلح حیاته، لیسهر ضد أعدائه، أي خطایاه. 

لیبدأ ینطلق نحو الحیاة الداخلیة مرة أخرى ویمیت أعضاءه التي على األرض كقول 
. ×الرسول

القدیس أغسطینوس 
أبعد طریقك عنها،   "

]. 9" [ وال تقرب إلى باب بیتها
 ُیقدم لنا الحكیم هذه النصیحة، وهي االبتعاد عن طریق الخطیة وعدم االقتراب إلى 

مدخل بیتها، حتى ال تسقط في حبائلها. 

 " :أبعد طریقك عنها، وال تقرب إلى باب بیتها هذه النصیحة التي ُیقدمها لنا كاتب األمثال "
] هي بخصوص الزانیة. أود أن أردد نفس األمر بالنسبة لمحبة المال. فإنه بالدخول 8[

9 St. Augustine: On the Epistle of St. John, hom. 9:2. 
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التدریجي إلیها تسقط في محیط الجنون وال تقدر أن تتخلص منها بسهولة. فتكون كمن في 
عاصفة، تجاهد ما استطعت لكنك ال تبلغ إلى الخالص منها بسهولة. فإنك بعدما تسقط في 

). 20:8هوة الطمع الشریرة تحطم نفسك وكل ما تملكه (أع
 هكذا نصیحتي هي أنه یلزمنا أن نحذر من البدایة، ونتجنب الشرور الصغیرة، فإن 

. ÎÍالشرور العظیمة تصدر عن هذه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "لئال ُتعطي زهرك (كرامتك) آلخرین، 
]. 9 [وسنینك للقاسي"

بالمعنى الحرفي یحذر الحكیم اإلنسان الذي تخدعه الخطیة، خاصًة الزنا، لئال 
یكتشف الزوج ما یفعله هذا الساقط مع زوجته الخائنة، فیفقد كرامته أمامه، بل وأمام الجماعة 

كلها، وُیحكم علیه بالموت، أو یسقط تحت عقوبات تمرر حیاته. أما روحًیا، فإن ما هو أخطر 
أن ما یرتكبه اإلنسان تعرفه السماء، فیفقد موضعه هناك، وال یكون له نصیب بین السمائیین 

والقدیسین. یفقد بهاءه الذي كان یلیق به أن یقتنیه بالتقائه الدائم مع اهللا وشركته مع السمائیین، 
فیهوي مع إبلیس وجنوده إلى المذلة والعار والهوان. 

 إذ یتهاون اإلنسان مع نفسه ویقترب من الخطیة أو یقف بجوار بابها، یفقد احترامه 
لنفسه وینسى كرامته في الرب، وُیسلم بقیة عمره لعدو الخیر. الخطیة، خاصة الزنا، غالًبا ما 
تبدو رقیقة ولطیفة، لكنها ُتخضعنا لسید عنیف، مستبٍد، ومحطمة للنفس ولكرامتها الحقیقیة. 

  من هم غرباء عنا إال األرواح المهلكة التي انفصلت عن جماعة السمائیین؟ وما هي 
كرامتنا سوى أننا بالرغم من كوننا أجساًدا من الطین ُخلقنا على صورة صانعنا ومثاله؟! أو 

من هو عنیف إال المالك المرتد الذي أصاب ذاته بألم الموت خالل الكبریاء ولم یتوقف عن 
أن یجلب الموت على الجنس البشري مع أنه هو نفسه مفقود؟! لذلك ُیعطي كرامته للغرباء 

. ÏÏذاك الذي ُخلق على صورة اهللا ومثاله وكّرس أزمنة حیاته لملذات األرواح الُمهلكة
) األب غریغوریوس (الكبیر

 "لئال ُتشبع األجانب من قوتك، 

10 St. John Chrysostom: Homilies on Romans, 12. 
11  Fr. Gregory (the Great), Pastoral Rule, 12. 
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 وتكون أتعابك في بیت غریب. 
]. 11-10 [ فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك"

 الشر كالعاصفة العنیفة تهّب فُتحطم كل شيء. حینما یرتكب اإلنسان الخطیة، خاصة 
الزنا، یظن أنه یتمتع بنوٍع من الشبع ِعوض الحرمان، وهو ال یدري أنه ُیسلم قوته لعدو الخیر، 

وُیسلم كل ما یملكه إلى بیٍت غریٍب، لیس فقط من الجانب الروحي، بل حتى في األمور 
المادیة، إذ غالًبا ما تنتهي حیاته بالمرارة. یفقد الكثیر من ممتلكاته ویخسر صحة جسده. 

ربما یقصد هنا أنه إذ ُیكتشف أمر الزاني یلتزم باإلنفاق على من سقط معها في الزنا، 
وعلى المولود منها مدى الحیاة، بهذا یشبع األجانب من قوته ویكون تعبه في بیت غریب. 

 "فتقول: كیف إني أبغضت األدب، 
ورذل قلبي التوبیخ، 
 ولم اسمع لصوت مرشدي، 
 ولم أمل أذني إلى ُمعلمي. 

]. 14-12 [ لوال قلیل لكنت في كل شٍر في وسط الزمرة والجماعة"
األمر لیس كما یظن البعض مجاًال للتسلیة، لكنه بحق خطیر، فما یزرعه اإلنسان إیاه 
یحصد. ولعلنا نرى اآلن كیف تئن المجتمعات من ثمار االنحالل الذي بذرته في قلوب األجیال 

الجدیدة فحصدت مرارة ودماًرا. 

)، لكن ما هو 22:22حسب الشریعة الموسویة یتعرض الزاني للرجم حتى الموت (تث
أخطر یفقد اإلنسان الحیاة األبدیة. 

 مع أنه في وسط الزمرة والجماعة، أي في وسط كنیسة العهد القدیم أو العهد الجدید، 
عدم سماعه لصوت أبیه لكنه حَرم نفسه من سالمها وفرحها، وعزل نفسه بنفسه عنها خالل 

، مرشده ومعلمه. رفض التأدیب والتوبیخ ففقد عضویته الكنسیة حتى وٕان حملها في الروحي
الظاهر. 

  من یعتمد على رأیه الذاتي، ولو كان قدیًسا، فهو مخدوع، وخطر خداعه أخطر من خطر 
 مركٍب بال شراع في سلم تدبیره بید غیره. فاألول یشبه ربان سفینة ألقى بنفسه الذيالمبتدئ 

 وسط البحر، متكًال على حذاقته وفن تدبیره. والثاني أي المبتدئ یشبه من ال فيوال مجداٍف 

 0 
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سفینته العامرة بكل لوازمها ي  سفر البحر، فیطلب من نوتٍي ماهٍر أن یركبه ففيخبرة له 
واحتیاجاتها. 

 األمور الروحیة في فال ینخدع أحدكم ویهرب من نیر الطاعة اللین، عازًما أن یتمسك برأیه 
مثل الصوم والصالة وغیر ذلك من عالمات اإلیمان والنسك، ظاًنا أنه بذلك یخلص!! 

یوحنا الذهبي الفم 

  ...الطاعة...هي جحود النفس، موت المشیئة، قبر الهوى، قیامة االتضاع 
الطاعة موت أعضاء الجسد وهوى النفس، وذلك یكون للمبتدئ بألم، وللمتوسط تارة 

بألم وأخرى بال ألم، وأما الكامل فال یشعر بألم إال إذا فعل شیًئا بحسب هوى نفسه... 
  فالذین یریدون أن یحملوا نیر المسیح على رقابهم، وُیّحملون أحمالهم على رقاب 

غیرهم (آبائهم أو مرشدیهم الروحیین)، سبیلهم أن یرفضوا أهواءهم الذاتیة ویفعلون ما یرون 
أنه موافق إلرادة اهللا.  

  بال مدبر ال تكون السالمة. فمن الطاعة االتضاع، ومن االتضاع الشفاء من اآلالم. فقد 
ُكتب أنه باتضاعنا ذكرنا الرب وخلصنا من أعدائنا. 

یوحنا الذهبي الفم 

  ،یا لسعادة من یمیت إرادته ویترك تدابیر نفسه لذاك الذي أعطاه الّله إیاه أًبا ومعلًما 
فسیكون مكانه عن یمین یسوع المسیح المصلوب. 

  آخر، فهو تارة یبنى وأخرى في شئ ویخالفه في یطیع أباه مرة ویخالفه مرة، ویطیعه الذي 
یهدم، فیكون تعبه باطالً . 

  یضع تارة ماء جیًدا لعینیه الذي یطیع أباه الروحي تارة ویعصاه أخرى، مثله مثل الذي ذاك 
المریضتین، وأخرى یضع علیهما كلًسا حاًرا. 

  ،والطاعة  قال اآلباء أن التسبیح بالمزامیر سالح، والصالة حفظ، والدموع النقیة غسل
. فبغیر اعتراف وطاعة ال یخلص الخطاة، الفاضلة شهادة

  إن طریق الطاعة هو أقصر المسالك، وٕان یكن أكثرها صعوبة. وال یوجد إال طریق واحد 
 ندعوه "االتكال على الذات وعلى إرادتنا الشخصیة". الذيمتى سلكنا فیه ضللنا: وهو 
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  الطاعة احتجاج أمام الّله. فان ُسئلت منه: لماذا فعلت هذا؟ تجیبه "أنت یا سید أمرت 
بالطاعة، ،أنا فعلت ما أمرت به" ،فتجاوبه هكذا وتتبرر. 

  إن السفر بهذه السفینة فیه أمان من الغرق. فیسافر اإلنسان وهو نائم، كما یسافر 
 السفینة نائًما وال یلتزم بتدبیرها، ألن مدبرها حاضر. هكذا حال اإلنسان السائر فياإلنسان 

تحت الطاعة، یسافر نحو السماء والكمال وهو نائم من غیر تعٍب وال تفكیر فیما ینبغي أن 
یفعل. ألن الرؤساء هم مدبرو هذه السفینة والساهرون من أجله. لعمري أنه لیس باألمر 

الهین بل هو عظیم جًدا. فاإلنسان یجتاز بحر هذا العالم وهو على ساعد غیره وذراعه!! 
هذه هي النعمة الكبرى التي یفعلها اهللا مع السالك تحت الطاعة. 

 القدیس یوحنا الدرجي 

. عالج االنحالل 3
 "أشرب میاًها من ُجّبك، 
]. 15[ ومیاًها جاریة من بئرك" 

 والُجب الذي ،قدیًما كان أصحاب البیوت والحقول یعتزون باآلبار التي یشقونها
 ).6:38 ؛ إر31:18 مل 2 كأشیاء خاصة وثمینة للغایة (،یحفرونه

 هنا یشیر إلى األمانة في الحیاة الزوجیة، حیث یرتبط الزوجان مًعا في الرب، فیشرب 
كل منهما من جّبه، حیث یرى میاه الحب في قلب الطرف اآلخر، حاسًبا إیاها ُجبُّه وبئُره 

العمیق وینبوعه. 

یقدم الحكیم هنا نظرة سامیة ومقدسة للحب الزیجي، في وقت كان فیه الحدیث عن 
العالقات الجسدیة بین الزوجین ُیعتبر أمًرا مخجًال ومشیًنا. هنا یعلن أن الزواج یقدسه اهللا، 

فیشعر كل من الزوجین بتقدیره لآلخر وتقدیس المشاعر العاطفیة، وحتى جسده وجسد الطرف 
اآلخر. یحدث الرسول بطرس األزواج، قائالً : "معطین إیاهن كرامة كالوارثات أیًضا معكم نعمة 

). 7:3 بط 1الحیاة لكي ال ُتعاق صلواتكم" (

 من یطلب العاطفة أو الحب الشهواني أو ُیسلم جسده آلخر غیر (زوجته أو زوجها) 
إنما یفیض بینبوعه إلى الخارج، وُیبدد میاهه في الشوارع، یفقد ما له حیث ُیسلم میاه حبه 

ألجنبي. 
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یالحظ أن كلمة "بئر" أو "جب" في العبریة بصیغة المفرد، كأن سلیمان الحكیم الذي 
لظروف سیاسیة سقط في تعدد الزوجات یوضح هنا ارتباط الشخص بزوجة واحدة، التي 
یتطلع إلیها كینبوعه الواحد، كما تتطلع هي إلى زوجها ینبوعها الواحد... اهللا خلق حواء 

وحدها آلدم، ویكون هو لها. 

 اشرب میاًها من ). ویحثنا سلیمان: "1:55یقول إشعیاء "أیها العطاش هلّموا إلى المیاه" (إش
"... آنیتك

أفالطون الفیلسوف الذي تعّلم من العبرانیین یأمر األزواج أال یشربوا أو یأخذوا ماًء 
من آخرین، بل یحفروا أوًال في أرضهم (االرتباط بالزوجة وحدها) التي ُیقال عنها أنها أرض 

. ÏÐبكر
القدیس اكلیمنضس السكندري  

 إن تطلعت في غیر طهارة مشتهًیا زوجة قریبك، یكون نصیبك مع الزناة... دْع ینبوعك لك، 
 وال تدع آخر یشرب معك. اطلب طهارة ،واشرب ماء من بئرك. لتكن ینابیعك لك وحدك

 كما تطلب ذلك من الطرف اآلخر. فإنك كما ال ترید زوجة صباك أن تتنجس مع ،جسدك
. ÏÑرجٍل آخر، ال تتنجس أنت مع امرأة أخرى زوجة رجل آخر

مار أفرآم السریاني 

 عندئذ ال تهتم بنهٍر غریب ...لیكن ینبوع میاهك (زوجتك) لك وحدك ولیس ألجانب معك 
(سیدة أخرى) وال أن تبهج اآلخریات أكثر من زوجتك. لئال إن ُحملت إلى موضع آخر، 

. ÏÒتمارس شریعة النجاسة مع الطرف اآلخر أیًضا
القدیس غریغوریوس النزینزي 

والینبوع الداخلي هو فیض الحب اإللهي الذي یفجره الروح القدس فینا. 

  .حسنة إذن هذه المیاه، التي هي نعمة الروح
من یهبني هذا الینبوع لصدري؟ 

لینبع في داخلي، لیفض ذاك الذي یهب حیاة أبدیة عليّ .  

12 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:1. 
13 St. Ephraim the Syrian: Three Homilies, On admonition and repentance, 8. 
14 St. Gregory Nazianzen: Oration 37:8. 
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لیفض هذا  الینبوع علّي ولیس خارًجا عني. إذ یقول الحكمة: "اشرب میاًها من ُجبّك، 
ومیاًها جاریة من بئرك، ال تفض ینابیعك إلى الشوارع". 

كیف احتفظ بهذا الماء لكي ال یفیض وینحدر بعیًدا؟ 
كیف احتفظ باإلناء  حتى ال یصیبه شق الخطیة، فتتسلل منه میاه الحیاة األبدیة؟ 

علمنا أیها الرب! علمنا كما علمت تالمیذك، قائالً : "ال تكنزوا لكم كنوًزا على األرض 
. ÏÓ)19:6حیث ُیفسد السوس والصدأ، وحیث ینقب السارقون ویسرقون" (مت

القدیس أمبروسیوس 

 إن كان الحكیم یتحدث هنا عن نقاوة المتزوجین، فإن حدیثه أیًضا ینطبق على نقاوة 
التعلیم. فالمعلم الذي یكرز بما یقوله اآلخرون دون أن یختبره في حیاته العملیة، ال یشرب من 
میاه ُجّبه، وال یتمتع بمیاه بئره. یلیق بنا أن نشرب من ینابیع قلوبنا الداخلیة حیث یفیض الروح 

القدس بمیاهه فیها فنرتوي ونفیض على الغیر. 

 "!افتح رواق قلبك لكلمة اهللا الذي یقول لك: "افتح فاك وأنا أمألهÏÔ 
القدیس أمبروسیوس 

  كل الذین ال یحبون اهللا غرباء وأضداد للمسیح. وبالرغم من حضورهم إلى الكنائس ال ُیمكن
إحصائهم بین أوالد اهللا، وال ینتمي ینبوع الحیاة إلیهم. 

إن یعتمد اإلنسان هذا ممكن حتى بالنسبة للشریر، أن یتنبأ اإلنسان هذا ممكن 
 ÏÕ للشریر!

القدیس أغسطینوس 
 "ال تفض ینابیعك إلى الخارج، 

 سواقي میاه في الشوارع. 
]. 17-16[ لتكن لك وحدك ولیس ألجانب معك" 

ماذا یعني بالذي یفیض بمیاهه إلى الخارج، ویلقي بمیاه السواقي في الشوارع؟ إنه ذاك 
الغبي الذي ال یبالي بقیمة المیاه في المناطق النائیة، فیبددها برشها في الشوارع. 

15 St. Ambrose: Of the Holy Spirit, 1:16:182. 
16 St. Ambrose: Of the Holy Spirit, 3:17:120. 
17 St. Augustine: On the Epistle of St. John, hom. 7:6. 
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یرى البعض هنا صورة بعض الرجال في العصور القدیمة الذین لم یقدسوا الحیاة 
األسریة، فلم یكتفي الرجل بزوجة واحدة لیهتم بها مع أبنائهما، بل كل ما كان یشغله إشباع 

شهواته مع أكثر من زوجة، وٕارضائهن جمیعهن بأن یكون لهن أطفال منه... حتى أنه أحیاًنا ال 
یعرف أسماء أبنائه من كثرة عددهم، وبالتالي ال یقدم لهم روح األبوة ویهتم بتربیتهم 

. ÏÖوخالصهم

ربما یقصد أن من یشرب من الینبوع الخارجي أي من غیر زوجته (أو رجلها) إنما 
یدفع الطرف اآلخر أن یسلم نفسه للزنا. بینما یشرب الرجل من ینبوع لیس له، یفقد ینبوعه 

(زوجته) التي تسلم عواطفها وربما جسدها لغیره. بهذا یخطئ في حق نفسه وفي حق شریكة 
حیاته. 

  .عندما ینحرف أي شخص بطاقة أفكاره إلى الشر یكون قد بدد فیض المیاه علي الغرباء
 مادمنا نروي طریق حیاتنا الذي تنتشر فیه األشواك بمیاه األفكار الشریرة تجف النباتات 

. ×Ïالصالحة وتنتهي، ألن جذورها ال تنتعش برطوبة األفكار الصالحة
 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

"لیكن ینبوعك مبارًكا، 
 ].18[ وافرح بامرأة شبابك" 

 "الظبیة المحبوبة والوعلة الزهیة، 
 لُیرِوك ثدیاها في كل وقت، 

]. 19 [ وبمحبتها اسكر دائًما"

  كلمة اهللا حّي، والنفس التي تستقبله حیَّة. هذا النوع من الماء یفیض من اهللا، إذ یقول الینبوع
). لدي العروس فیض من الماء في داخل بئر 42:8 نفسه: "ألني خرجت من ِقَبل اهللا" (یو

. ÏÍ )15:4 نفسها، فتصیر خزانة لهذا الماء الحّي الذي یفیض من لبنان (نش
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

18  Cf. Robert L. Alden: Proverbs 1995, p.52. 
19 Hom on Song.9; PG 44:965. 

 
20 Hom on Song 9; PG 44:977.  
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 لیسلك الزوجان بروح البساطة مع الحب، فكما یشبع الرضیع من ثدیي أمه، هكذا 
یشبع الزوجان من حبهما المشترك.  

 إنما ُیشیر إلى نقاوة الحب وسرعة ، تشبیه الزوجة بالظبیة المحبوبة والوعلة المبتهجة
التجاوب بینهما. فالظبیة ترمز إلى طهارة الجسد، والوعلة المبتهجة إلى سرعة الحركة. 

 ؛5:4 ؛17 ،9:2استخدم سلیمان الحكیم كلمات مشابهة في سفر نشید األناشید (
3:7 .(

]. 20[ وتحتضن غریبة" ،"فلم ُتفتن یا ابني بأجنبیة 
الفعل هنا في األصل یعني أن یجول اإلنسان أو یضل حتى یصیر أسیًرا. هكذا من 
یسقط في حبائل زانیة (أجنبیة) أو زوجة رجل آخر. یظن أنها تتعلق به وتحبه، وال یدري أنها 

تأسره في حبال الخطیة المحطمة للحریة. 

 "ألن طرق اإلنسان أمام عیني الرب وهو یزن كل سبله. 
 الشریر تأخذه آثامه، 

وبحبال خطیته ُیمسك. 
 إنه یموت من عدم األدب، 
]. 23-21" [وبفرط حمقه یتهور

 یسألنا النقاوة الداخلیة والخارجیة، فال ُنفتن بأجنبیة خالل نظراتنا الخفیة أو الفكر، وال 
نحتضن غریبة بسلوٍك عملي. فإن اهللا ینظر إلى اإلنسان ویعرف أسراره الخفیة وتصرفاته 

الظاهرة. وكما یقول الرسول: "لیس خلیقة غیر ظاهرة قدامه، بل كل شيء عریان ومكشوف 
). 13:4لعیني ذلك الذي معه أمرنا" (عب

 من یسقط في الخطیة إنما یربط نفسه بحبالها، ویشرب من كأسها، ویأكل ثمارها 
المهلكة. فالخطیة تحمل في داخلها أجرتها، حیث تستعبده وتذله وتهلكه. 

 16،6:57-15:7إنك ال تؤذي أحًدا، إنما كل إنسان ُیربط بحبال خطیته. (راجع مز( ÐÏ .

21 St. Augustine: On the Psalms, 18:26.  
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 5األمثال 

 7 

القدیس أغسطینوس 

  لیسقطوا في الفخ (الذي نصبوه)... مجازاة خطیرة، لیس عدل أكثر من هذا! لقد أخفوا فًخا"
لكي ال أعرفه، لیمسك الفخ بهم الذي ال یعرفونه... الشریر ُیربط بحبال خطیته، لذلك ُیخدع 
األشرار بما یریدون أن یخدعوا به الغیر. حینئذ یحل بهم الضرر عندما یودون ضرر الغیر. 

لذلك قیل: "لتمسك بهم الشبكة التي أخفوها، ولیسقطوا في فخهم". 
  إنه كمن یعد كأس سم آلخر، وینسى أنه سیشرب هو منه، أو من یحفر حفرة لكي 
ُیسقط عدوه فیها وسط الظالم ناسًیا أنه سیسیر هو أوًال في الطریق الذي حفر فیه 

 ÐÐویسقط...
القدیس أغسطینوس 

  الملذات ذاتها التي نتمتع بها تصیر عذاًبا لنا، والمباهج والمسرات التي للجسد تتحول إلى
.  ÐÑمعذبین لمن أصدرهم

القدیس یوحنا كاسیان 

یختم حدیثه هنا بنهایة "األحمق" المتهور الذي ال یضبط نفسه. ویالحظ أن كلمة 
 مرة، فمن ال یضبطون 40 مرة في هذا السفر، وكلمة "جاهل" تكررت 42"ضبط النفس" وردت 

أنفسهم یعیشون بروح الحماقة والجهل، ومن یسلكون بحماقة یفقدون ضبطهم ألنفسهم. 

خالصة هذا االصحاح أن من ینحني بنفسه أمام الشهوات الجسدیة یفقد ضبطه 
لنفسه، فیعیش في غباوة. 

التعلیم اإللهي الخاص بالعالقات الجسدیة 
یؤكد هذا االصحاح أن كل عالقة یسقط فیها الشاب قبل زواجه لها أثرها على بیته 
في المستقبل، فالطهارة تحفظ اإلنسان في بیته لیشرب من ینبوعه الصالح. العالقات الخاطئة 

تحطم سالم الشاب الداخلي وتفقده قدسیة النظرة إلى الحیاة الزوجیة، خاصة في العالقات 
 ویفقد عذوبة الحیاة األسریة. ،الجسدیة، فیشرب مرارة

 

22 St. Augustine: On the Psalms, 25:8. 
23 St. John Cassian: Conference 24:24.  
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ألمل أذني إلى صوتك، 
فال أستعذب األصوات الغریبة 

  ، أملت أیها اآلب أذنیك إليَّ
فنزل الكلمة اإللهي ینصت إلى أنات قلبي المرة، 

ینصت إليَّ بالحب، 
وُیسمعني صوته الفائق بلغة الصلیب. 

  ،هب لي أن تمیل أذني إلیك
فأسمع صوتك وأستعذبه، 

أشبع بالحكمة والمعرفة والفهم. 
فأمّیز صوت الغریب وأهرب منه. 

  ،صوت حبیبي هوذا آتًیا طافًرا على الجبال
قافًزا على التالل. 

عشت عند السفح زماًنا فلم أمّیز صوتك، 
لتحملني إلى جبال كلمتك، 
ولترفعني إلى تالل محبتك، 

فأعرف صوتك یا حبیب نفسي! 

  !هب لي أال أتطلع إلى امرأة غریبة
إني ابنك، والخطیة غریبة عني! 

هب لي أال أطلب ملذاتها! 
تّود أن تقتلني، تبعث بسمومها في أعماقي! 

طرقها متمایلة، 
لكنها بالتأكید تحدر نفسي إلى الموت! 

  ،شفتاها سیف ذو حدین
من یقدر أن یخُلص منهما؟! 
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بقبالتها تحطم وتدمر بال رحمة! 
تنزل بمجد اإلنسان إلى التراب، 

وتفقده كل تعب یدیه! 
وتفني لحمه وجسمه! 

  ،ألهرب وال اقترب إلى باب بیتها
ألهرب إلیك أیها الباب الملوكي! 

بك أدخل إلى بهجة الخالص، 
بك أتمتع بفرح السماء! 

أنت ملجأي وحصن حیاتي! 

  ،هب لي أن أشرب من ینبوع الروح القدس
أمل إلى أعماقي فارتوي وألتهب حًبا! 

نعم ألرفض كل ینبوع غریب! 
وال أبدد ینبوعي الداخلي! 

  ،هب لنا قدسیة الحیاة الزوجیة
فیشبع العروسان من ینابیع حبك، 

ویستظل االثنان تحت جناحي نعمتك!   
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اأصحاح السادس

التصرفات غير المسئولة
بمرارة مع ُسٍم مميٍت، موضًحا أن اإنسان ممتزًجا  الزانية التي تحمل عسًا في فمها  المرأة  ُيحذرنا الحكيم في اأصحاح الخامس من صوت  إذ 

مرارًة وهاًكا، وهي: للتصرفات الخاطئة التي تجلب على اإنسان  أربعة أمثلة  ويشرب من ذات الكأس التي يمأها، اآن يقدم  شره،   إنما يسقط في حبائل 

المسؤولة )با تقدير سليم(. التصرفات غير   

الكسل.

الخداع.

الدنس.

التسرع في ضمان الغير5-1.  .1

2. الكسل والنملة11-6.

3. اللؤم15-12.

للرب19-16. مكرهة  4. سبعة أموٍر 

5. الحاجة إلى التعلم23-20.

الشريرات33-24. 6. تحذير من 

الغيرة35-34.  .7

التصرفات غير المسئولة( التسرع في ضمان الغير )  .1
"يا ابني إن ضمنت صاحبك،

إن صَفقت كَفك لغريب،

إن عَلقت في كام فمك،

إن ُأخذت بكام فيك،

إًذا فافعل هذا يا ابني ونِج نفسك،

صرت في يد صاحبك، إذا 

ترام وألح على صاحبك. اذهب 

ا ُتعِط عينيك نوًما وا أجفانك ُنعاًسا،

نِج نفسك كالظبي من اليد،

كالعصفور من يّد الصَياد" ]5-1[.

والشهوة التي تحطم كيان في اأصحاح السابق يحذر سليمان الحكيم الشاب من الخلط بين الحب الطاهر الذي ينمي الشخصية ويسند النفس 

المتسرعة غير الحكيمة، حيث يقوم اإنسان بضمان الغير دون ااهتمام بحساب النفقة. وروًحا. هنا يحذر الشاب من المحبة   اإنسان كله: جسًدا ونفًسا 

يتعرض الضامن الذي يعجز عن مرات )15:11؛ 18:17؛ 16:20؛ 26:22؛13:27(. فبحسب القضاء اليهودي   وقد حذر الحكيم من هذا السلوك عدة 

لمصادرة ممتلكاته، بل وبيعه عبًدا لحساب الدائن.  إيفاء دين من ضمنه 
http://coptic-treasures.com/
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فيرتمي كما عند قدمي مكانياته، بغير ترٍو، لهذا يطالبه الحكيم بااتضاع  وااعتزاز بذاته واإ الكبرياء  لغيره بدافع  كثيًرا ما يتقدم الشاب ضامًنا 

يؤجل الدين للمدين، بل عند قدمي المدين ليوفي ما عليه، مما يدل يرتمي عند قدمي الدائن ليعفو أو   المدين ويسأله أن يوفي ما عليه. إنه لم يطلب منه أن 

للضرورة. القرض   أنه يتحدث عن كفالٍة لتاجٍر قادٍر على السداد، وليس لفقيٍر محتاٍج إلى 

اأثرياء في القيام بعمليات الضمان وتزايدت بين اليهود في ذلك الحين، فتخصص بعض الشبان  تطورت  ممارسة الضمان قد  يرى البعض أن 

وراء الطمع، لكن انتهت حياتهم باإفاس، بل وبضياعهم تماًما. فانجرفوا بهذا  الربا،  وغرباء، هدفهم أخذ أكبر قدر من  أفراد من بني جنسهم   بين 

التجارية الخاطئة. نما ضد المعامات  والكرم في الضمان واإ  فالتحذير هنا ليس ضد العمل اإنساني 

ُيقدم لنا سليمان الحكيم المبادئ التالية في ضمان الغير:

التسرع يرتبط بالكلمة التي ينطق بها. هذا  ن كان بكلمة من الفم، فإن اإنسان المؤمن  تتسرع في ضمان الغير، فإن هذا الضمان واإ أوًا: أا 

ُيكرس طاقاته لضبط اللسان أكثر  ُيحسب فًخا يسقط فيه اإنسان. يقول البعض إن شفتي اإنسان هما فخ يسقط فيه اإنسان بكلماته. لهذا يليق بالمؤمن أن 

الروح القدس الذي ُيقدس اللسان.  من بقية اأعضاء، ووضع لجام له. نحتاج إلى عمل 

قوي ُينصب له، يصطاده بكلمات فمه". قوٍي. لذلك قال أحدهم: "شفتا اإنسان فخ  V      تسيب اللسان هو فخ خطير، يحتاج إلى لجاٍم 

لنضبط هذا العضو أكثر من كل بقية اأعضاء.

.
[157]

الرديئة الجارح، وعادة القسم  لنلجمه، ولنستبعد عنه كلمات العتاب العنيفة واألفاظ الفظة والحمقاء واأسلوب 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

عرش للُعجب... V      إكثار الكام هو 

المعرفة. إكثار الكام دليل عدم 

.
[158]

بنوره سّرا يستنير  ذ يناجيه  يتقّرب من اه، واإ V      صديق الصمت 

الدرجي يوحنا  القديس 

تستريح، باذًا كل الجهد لكي يسدد المدين دينه الذي ضمنته، بهذا تحرر ثانًيا: إن ضمنت إنساًنا ا تأخذ اأمر بتهاون، لكن يليق بك أا تنام وا 

المسرع من يد الصياد، أو كالعصفور الطائر بعيًدا عن الفخ. االتزام فتكون كالظبي   نفسك من 

أسيًرا في يد مشتركة في الكلمتين إذ يسقط بجهله  العبرية "sayyad, yad"؛ وأن كلمة "يد"  العربية كما في  وياحظ أن كلمتي "يد" و"صياد" في 

 الصياد وا يفلت منها.

سيراخ المؤمن أن يعامل اإنسان أخاه بالحب مع الحكمة فيقول: يشجع ابن 

قريبه، والذي فقد كل حياء يخذله... الرجل الصالح يكفل  "

كـأمواج البحر. الميسورين، وتقاذفتهم  كثيرين من  الكفالة أهلكت 

غريبة. فتاهوا بين أمم  الهجرة ،  مقتدرين إلى  ألجأت رجاًا 

وراء الكسب يتهافت على دينونته. الخاطئ الذي يتهافت على الكفالة سعًيا 

قريبك بقدر طاقتك، ساعد 

سيراخ 20-14:29(. وأحذر على نفسك أن تسقط" )ابن 

يوجد مثل يهودي )رّباني(: التصرف، مهما كان الدافع إليه.  نما بالحكمة في  أخرى نؤكد أن سليمان الحكيم ا يوصي بعدم الضمان، واإ مرة 

يفرح التجار".  "عندما يذهب اأحمق إلى السوق 
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2. الكسل والنملة
والحشرات أفضل منه الحيوانات  لينزل حتى تصير  صورة اه ومثاله ينحط بالخطية  يوحنا الذهبي الفم أن اإنسان الذي ُخلق على  يرى القديس 

المفترسة كاأسود إذ تجتمع مًعا تسند بعضها البعض، وا يهاجم أحدها اآخر، أما اإنسان فإذ يجتمع بأخيه غالًبا ما تدب فالحيوانات  كثيرة.   في أمور 

جرائم القتل. أيًضا يفقد اإنسان حديثه ونشاطه وحكمته فيحتاج أن يتعلم ذلك من النملة. وكما ارتكاب  الغيرة والحسد مما يدفع أحياًنا إلى  روح   بينهما 

 يقول سليمان الحكيم:

"اذهب إلى النملة أيها الكسان.

طرقها وكن حكيًما. تأمل 

التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط.

وتعد في الصيف طعامها، وتجمع في الحصاد أكلها.

إلى متى تنام أيها الكسان؟

متى تنهض من نومك؟!" )6-9(

كثيرة منها: أموًرا  يطلب الحكيم من الكسان أن يذهب إلى النملة لكي يتعلم منها 

يعرف كيف يعمل مًعا لصالح الجماعة )team work(. لقد سبق النمل اإنسان في العمل بالرغم من عدم وجود قائٍد أو مدبٍر عام، لكن النمل  ا. 

القُوى أو السلطة. مراكز  صراٍع على   المنظم الجماعي، دون 

كثيًرا ما يعمل اإنسان، ا من أجل أمانته خارجي، بينما  بغريزة داخلية دون ضغط  ُيلزمها بالعمل، لكنها تعمل  ب. ا تحتاج النملة إلى قائد لها 

الكرامة. اأجرة أو   الداخلية لكن خوًفا من الغير، خشية أن يفقد 

فترات طويلة حتى ويستريح وقت الشتاء. إنه يعمل مادام وقت عمل ويبقى عامًا إلى  والخريف، لينام  الربيع والصيف  ج. ُيعْد النمل طعامه في 

تراٍخ. هكذا يليق بنا أن نعمل فترات العمل، بل يجتهد با  يعرف النوم في  بجواره ما يأكله. إنه ا   متى حل الوقت الذي فيه ا يقدر على العمل يجد 

نستريح.  مادام الوقت نهار، حتى متى حّل الليل 

الحركة والعمل كالنمل. الزهور ليس دائم  الرحيق من  باستمرار كالنمل، حتى النحل الذي يجمع  الحشرات من هو مجتهد بحق وعامل  ليس بين 

ليتعرض خارج الثقب ويضعه عند المدخل  ويخرج به إلى  نموه  بصغاره، فإنه يحمل الصغار قبل اكتمال  د. لم يذكر سليمان الحكيم اهتمام النمل 

صغاره. حًقا ُيحسب صغيًرا جًدا حتى ا يتسلل الماء إلى  حجًرا  ذا ما شعر بأن المطر يحل يحمله إلى داخل الثقب, ويضع  لضوء الشمس وينتفع بها. واإ  

 النمل مثاًا رائًعا وحًيا لإنسان في العمل الدائب مع ااهتمام بالصغار.

اعترف القديس أغسطينوس قائًا ه: امرأة ولو كانت هذه السيدة هي اأم، كما  يتعلموا على يد  كان البعض، في العصور اأولى، يخجلون أن 

يرفضون تعليم يوحنا الذهبي الفم متعجًبا ممن  امرأة". ويقول القديس   "كنَت ُتحدثني على فم أمي، لكنني لم أكن أنصت إليك، أنك كنت تحدثني على فم 

صغيرة كالنملة. حشرة  المستوى الذي صار فيه محتاًجا أن يتعلم من  نزل اإنسان إلى   بعض النساء كاأمهات، بينما 

اهرب من الخطية، عندئذ تستطيع الصعود إلى الحكمة التي يهبها لك اه. مادمت تخطئ فإن الكتاب امرأة كمعلٍم لك  V   إن كنَت تخجل من أن يكون لك 

.
[159]

مكرم بالعقل يرسلك تلميًذا لنملة وأنت  امرأة بل وخليقة غير عاقلة وأحياًنا رديئة! حًقا إنه ليس مخجًا أن  يرسل لك ليس فقط   المقدس 

الحيوان( أفضل نصيحة في العمل، وتعجب من ربك ليس أنه الحشرات ) غيرة وساهر! لذا تقبل من هذه  مملوء  V    نقول: احظ كيف أن كائًنا أقل منك

برهاًنا على عظمة حكمة اه. تطلع كيف تسلك النملة بتعقٍل، وكيف صغيرة تقدم  واأرض فقط، ولكنه أيًضا خلق النملة. فمع كونها   خلق السماء 
[160]
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! غرس اه في هذا الجسد الصغير رغبة للعمل با انقطاع  

يوحنا الذهبي الفم القديس 

تجوع في الشتاء". لُتخزن في الصيف لئا  V      كن متعقًا، قِلد النملة كما يقول الكتاب: "

الشتاء هو اليوم اأخير، يوم الدينونة.

والمرارة. الشتاء هو يوم العصيان 

.
[161]

ا فإنك تهلك أنك غير متعقٍل وا حكيٍم اجمع ما سيكون لك في المستقبل واإ

القديس أغسطينوس

للمتوحدين: ضرورة العمل وعدم الكسل حتى بالنسبة  يوحنا كاسيان مقاُا كامُا عن  كاد أن يخصص القديس 

ترتيب وليس حسب التعليم تتجنبوا كل أخ يسلك با  روحي قائًا: "أن  جراحة بساح  بإجراء  الرسول بولس( كطبيٍب مختبٍر ماهٍر يحاول العاج  (   V

قروح البطالة شّوهتها  وبترهم كأعضاء من البدن  ُيكرسون وقًتا للعمل،  يتجنبوا أولئك الذين ا  يأمرهم أن   الذي أخذه منا" )2تس6:3(. هكذا 

اأمراض المعدية المميتة. اأجزاء السليمة من الجسم، مثل بعض  تدريجًيا إلى  التراخي والكسل  مرض  والفراغ، خشية أن ينتقل   

ضروب هدوء، يحثنا على تجنبهم. استمع إلى ما يدفعهم به من  خبزهم في  الرسول عن أولئك الذين ا يعملون بأيديهم، ويأكلون  حين يتكلم 

أخرى يصفهم بالعناد أنهم ا يسلكون وفق وبعبارة  ترتيب"، وأيًضا: "ا يسلكون حسب التعليم".  يدعوهم "با  أوًا:   المامة والتوبيخ عند استهاله. فهو 

يتعرض بالتأكيد لكل المرتب  وزياراتهم وأحاديثهم. أن الشخص غير  خروجهم  يلتزمون باأوقات الائقة المضبوطة في  توجيهه، وبعدم اللياقة أنهم ا   

 هذه اأخطاء.

أخذوه منه ولم استخفوا بالتعليم الذي  ومستهزئون، قد  متمردون،  أخذوه منا"، بهذا يوبخهم على أنهم على نحٍو ما  "وليس حسب التعليم الذي 

تعرفون كيف يجب أن ُيتمَثل بنا" ومارسه بالفعل أيًضا... "إذ أنتم  تذكروا أنه قد علمهم به ا باللفظ فحسب بل  يتبعوا ما  يحرصوا عليه، ولم   

 )2تس7:3(.

الشفوي، بل باإرشاد  تعلموه ليس فقط  بذاكرتهم. والذين  يزال عالًقا  يراعوا ما ا  التقريع واللوم حين يؤكد أنهم لم  الرسول كومة هائلة من  يحشد 

.
[162]

كقدوة في العمل ابد أن ُتحتذى تسلموه أيًضا في شخصه   

يوحنا كاسيان القديس 

3. اللؤم
يمارس الشر، خاصة اللؤم؟! إذ يعمل اإنسان كل شيء شًرا، فكم باأكثر تكون إدانة من  يمارس  ن كان ا  إن كان الكسان ُيدان على كسله واإ

الرب فُيدمر نفسه. طريق  باعتزاله  براءته  بطريقة متكلفة، مخطًطا بمكٍر ضد الغير؛ مثل هذا اإنسان يفقد   

يمارسها اإنسان اأحمق. يقدم الحكيم سبعة أعمال تتسم بالخداع ، 

الرجل اأثيم، الرجل اللئيم،  "

باعوجاج الفم، يسعى 

يغمز بعينيه،

برجله، يقول 

ُيشير بأصابعه.
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في قلبه أكاذيب.

يخترع الشر في كل حين.

يزرع خصومات.

أجل ذلك بغتة ُتفاجئه بليته.

في لحظٍة ينكسر وا شفاء" ]15-12[.

حرفًيا "إنسان بليعال  Man of Belial" ، أي اإنسان التافه، الذي ا يصلح في عمل شيء، أن معاماته العبرية لتعني  جاءت كلمة" اللئيم" في 

 مع الكلمات الكاذبة.

يتسم اللئيم بالصفات التالية:

باعوجاج. ينحرف بالحق، سالًكا  مرتًدا، منفصًا عن اه ومقاوًما له. يستخدم فمه لكي  العبرية لتعني إنساًنا  ا. رجل أثيم: جاءت الكلمة 

انحراف عن الحق. فمه ينطق اعوجاج، أو  ب. يتحدث ليس فقط بلسانه، لكنه ُيسخر إن أمكن كل أعضاء جسمه لُتعِبر عَما يحمله في داخله من 

تتحركان لتتحدثا بما يتفق مع قلبه الفاسد، وأصابعه ُتشير نحو ما يود أن ُيحققه. ورجاه  سخرية،  تغمزان في  باعوجاج، وعيناه   

يريد اإنسان أن يخفي عنهم ما يحدث الشرق كوسيلة للتعبير عن أفكاٍر معينة خاصة في وجود أشخاص  اأرجل واأصابع في  غالًبا ما ُتستخدم 

عُرف عن بعض التجار أيًضا أنهم إذ الحاضرون ما يعنيه الشخص.  يدرك  بحركات قدميه وأصابعه دون أن  غيره، فعوض الحديث باللسان يتحدث   به 

ويعبّرون عما يتحدثون به خال اأرض ويضعون قطعة من القماش على الفخذين،  آخرين يجلسون على  كانوا يدخلون في عقد صفقات في حضور   

اأسرار الدينية إلى تاميذهم وهم يخفون أياديهم في ثنايا ثيابهم، بهذا يعلمون بأصابعهم. كان هذا اأمر البراهمة  الطريقة ينقل  حركات أصابعهم. وبنفس   

الرومان القدامى، وصفه الكتّاب الكاسكيين. معروًفا عند   

اإشارات، إذ قيل: بطرس لم يستطع أن يتحدث مع السيد المسيح متسائًا عمن يسلمه، لذلك أومأ إليه متحدثًا معه بلغة  يرى البعض أن سمعان 

بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه" )يو24:13(. فأومأ إليه سمعان  " 

هؤاء يرى البعض أن سليمان الحكيم غالًبا ما قصد  يردن أن ينطقن به.  والراقصات أن يستخدمن أقدامهن للتعبير عما  اعتادت الفتيات الفاسدات 

.
[163]

الرجل اللئيم اأثيم  الفاسدات عندما تحدث عن 

ُمكرسة للشر، فإن سّر ذلك هو القلب الذي يحمل أكاذيب ِعوض الحق. الظاهرة  ج. في قلبه أكاذيب: إن كانت أعضاء جسمه 

من يحمل السيد المسيح - الحق ذاته – في قلبه تتقدس كل أعضاء جسمه، ومن يحمل إبليس – الكذاب وأبو الكذابين - ُتستخدم كل أعضاء

الشريرة وخداعاته. لممارسة أعماله   الجسد 

.
[164]

نراه بالقلب عظيًما بنقاوة القلب قدر ما يكون ما  يزداد اهتمامنا  نقاوة العين التي بها نعاين اه، وا شك  نقاوة القلب تعني        V

القديس أغسطينوس

اأرضية( وجاهنا ومباهج وكرامتنا ) وأرضنا )ممتلكاتنا(  بأقربائنا  نقاوة القلب ينبغي أن نفعل كل شيء، ونصبر على كل شيء، وا نتعلق  V   من أجل 

أنواع الملذات...  العالم وكل 

التوحد... ومن أجلها نصوم ونسهر ونحتمل اأتعاب نقاوة القلب. فمن أجلها نطلب  ينبغي أن نصنع كل شيء أو نبحث عن أي شيء من أجل 

الشريرة، وبهذا نصعد إلى كمال المحبة... اأخرى، لكي ما نهيئ قلوبنا ونحفظها من كل السموم  والدراسة ونقتني كل الفضائل  والعري   

يلزمنا أن نفعلها ناظرين والزهد في العالم والتأمل في الكتاب المقدس، هذه  المرتبة الثانية في أهميتها كالصوم والسهر  فاأمور التي تأتي في 

أخرى. الرئيسية بسبب تحقيق فضيلة  نقاوة القلب" التي هي "المحبة". فعلينا أا نفقد هذه الفضيلة  الرئيسي وهو "  إلى الهدف 
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يسوغ لنا أن ننفذ عمًا يكون من الرئيسية. فا  قهري ا يصيبنا أذى، طالما وجدت الفضيلة  اأخرى لسبب  فإذا لم ننفذ إحدى هذه الفضائل 

.
[165]

موضوع حديثنا، بل نجاهد من أجله مهما كلفنا اأمر  شأنه أن نفقد هذا الهدف 

اأب موسى

نهاره وليله، لممارسة أعمال إبليس. ينشغل  نما يحمل سمته، فيحث كل من حوله  يخترع الشر با انقطاع: فا ينخدع من إبليس فحسب، واإ د. 

ممارسة أعمال أبيه، إبليس.  حتى في أحامه، على 

لزارعي الخصومات: توجيهات  غريغوريوس )الكبير( عَما يجب أن نقدمه من  يزرع خصومات: يقول اأب  هـ. 

ُيدركوا من هو هذا الذي يتبعونه. زارعو الخصومات أن  لزارعي الخصومات ولصانعي السام. فُينصح  يوجد اختاف بين ما ُيقدم من نصائح  [

عدًوا فعل هذا )مت28:13(، أي أنه ماك لئيم... كما يقول سليمان الحكيم، انه شخص لئيم، زُرع وسط الحنطة الصالحة بأن  الزوان الذي   قيل عن 

ويزرع خصومات. شروًرا با انقطاع بقلٍب فيه أكاذيب،  ويخترع  ويضرب بقدميه، ويتكلم بأصبعه،  معوج، ويغمز بعينيه،   إنسان با نفع، يسير بفم 

بانحراف أوًا في داخله  منوال الماك المتكبر، يسقط  أوًا لئيًما، حيث أنه على  زارع خصومات. ُيدعى  يُريد أن يتحدث عنه هو  نعم ذاك الذي 

ويضرب بقدميه. فإن سهر اإنسان الخارج. بحق وصفه أيًضا أنه يغمز بعينيه ويتكلم بأصبعه  يزرع الخصومات في  فكره عن وجه خالقه، بعد ذلك   

الخارجية يظهر وبحركاته  حركات غير رزينة،  الخارج في  فكره يسقط أيًضا في  الخارجية مضبوطة في نظامها. فمن يفقد ثبات   الداخلي يحفظ أعضاءه 

طوبى لصانعي السام، أنهم أبناء اه ُيدعون" )مت9:5(. ومن زارعو الخصومات ما هو مكتوب: " مستقرة في الداخل. يسمع  جذوًرا   أنه ا يحمل 

].
[166]

زارعين خصومات( ُيدعون حتًما أبناء إبليس أواد اه، فإن من ُيقاومون ذلك ) صانعوا السام ُيدعون  هؤاء أنه إن كان  لُيدرك   الجانب اآخر 

والوحدة. روح الحب  الزوجين، لُيحطم  يزرع الخصومات حتى بين  حًقا إن اإنسان اللئيم أو الُمخادع 

لكسره. أما نهاية اإنسان اللئيم فهي السقوط في بايا مفاجئة، ينكسر وليس من شفاٍء 

الموسوية - وتنكسر الشريعة  للرجم - حسب  فيتعرض فجأة  الزنا،  مخدوًعا، خاصة من خطية  لعَله ُيشير هنا إلى اإنسان المخادع الذي يصير 

كثيرين. الحجارة من  الحفرة تنهال على جسده  يترفق به وهو في  كسرها، أو من   عظامه، وليس من يشفي 

للرب مكرهة  4. سبعة أموٍر 
اأخوة. زرع الخصومات بين  العبارات التالية "إنسان بليعال"، وتطابق ما سبق فأعلنه في اآيات 15-12، مؤكًدا أن أخطر الخطايا هي  تصف 

مكرهة نفسه. الرب، وسبعة هي  "هذه الستة يبغضها 

عيون متعالية،

لسان كاذب،

أيد سافكة دًما بريًئا.

أفكاًرا رديئة، قلب ُينشئ 

السوء، أرجل سريعة الجريان إلى 

تفوه باأكاذيب، شاهد زور 

اخوة" ]19-16[. وزارع خصومات بين 

والكراهية، وا يقبل الشر. ففي سفر الجامعة كراهية؟" هو حب ، وبحبه يبغض البغض  يتساءل البعض: "إن كان اه محبة، فهل يحمل بغًضا أو 

المزامير: الرب إلهك" )تث22:16(. وفي   يوصينا: "للحب وقت وللبغضة وقت" )جا8:3(. وفي سفر التثنية قيل: "وا تقم لك نصّبا. الشيء الذي يبغضه 
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النقواويين التي أبغضها أنا أيًضا" )رؤ6:2(. يشّبه الرؤيا: "ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال   "أحببت البّر وأبغضت اإثم" )مز7:45(، وفي سفر 

يرى حية سامة تود أن تقتله يبغضها ويقتلها. هكذا اه في حبه لنا يبغض الخطية التي المملوءة حًبا بأٍب يحب طفله الصغير، لكنه إذ  أبوة اه   البعض 

 تبث سمومها فينا.

البشرية، وكأن من ُيؤذي أخاه إنما ُيسيء إلى اه أضراًرا للحياة  الرب. وهي خطايا تسبب باأكثر   ٌيقدم لنا الحكيم قائمة باأمور التي يبغضها 

ونموهم.  نفسه الذي يشتهي راحة البشر ويطلب سامهم 

بروح ااتضاع مع الصاة والطلبة وتجنب كل باب للشر. نما لنكتشف أخطاءنا نحن فنتوب عنها  اآخرين، واإ لنتطلع إلى هذه القائمة ا لندين 

هذه الخطايا هي:

بنظرات العطف والحنو والشوق إلى العطاء. المتكبرين، إذ يتشامخ اإنسان على اخوته ِعوض أن يتطلع إليهم  ا. العيون المتعالية: إنها عيون 

األوهية  هذه هي أول اأمور التي يبغضها اه، وقد سقط الشيطان في هذه الخطية )إش13:14،14(. وهو ا يكف عن أن يحث كل إنساٍن لكي يدعي 

ويصرخ اأشرار في مكانهم" )أي12:40(.  الرب أيوب: "أنظر إلى كل متعظم وذّللُه، وُدس   وا يتكل على اه، ظاًنا أنه غير محتاج إليه. لهذا يقول 

يرتفع قلبي، ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم التي هي أعلى مني" )مز1:131(. ويقول اه في إشعياء: "إلى هذا أنظر،  داود النبي: "يا رب لم 

والمرتعد من كامي" )إش2:66(. الروح   إلى المسكين والمنسحق 

خطيًرا يهاجم اإنسان بكليته، وا الكبرياء، الذي يشبه وباًء  ويعري اإنسان من كل بّر وقداسة، مثل شر  يوجد خطأ ما يحطم كل الفضائل ويسلبها،  V   ا 

يطرح اإنسان بسقوط مهلك، ويحطم في الحال الذين الكبرياء أن  بتأثيره المميت. يجتهد  جزء منه أو عضٍو واحٍد، إنما يتلف الجسم كله   يقتنع بإتاف 

وصلوا إلى قمة الفضائل.  

جرًحا في حدوٍد معينة، فإن كان يقاوم بعض الفضائل، لكنه يتجه أساًسا ضد فضيلة واحدة بالنسبة أي خطأ آخر يكتفي أن يسبب في الداخل 

 فقط ويهاجمها بصفة خاصة.

وشهوات البطن واأطباق الشهية )اللذيذة( تحطم فضيلة العفة )ضبط النفس(. والجشع والطمع يشينا أو يعيبا الشراهة  لكي أوضح قصدي فإن 

النقاوة. والغضب يقضي على الصبر. لذلك فاإنسان الذي يكون مستعبًدا إحدى هذه الخطايا تنقصه بعض الفضائل... فالشخص ببساطة الطهارة أو   

اأخرى. لكن عندما بإغراءاتها، لكنه يستطيع الحفاظ على فضائله  للرذيلة )أو اإثم( التي تقاومه  ُيحرم من واحدة من الفضائل عندما يذعن أو يخضع   

الكاسرة( التي تهدم القلعة السامية للفضيلة، وتحطم المدينة بالكلية وتهدمها، المفترسة ) الوحوش  مرة على نفٍس بائسة، فإنها تشبه بعض  الرذيلة   تملك هذه 

الرذائل على هدم حصون القداسة واإرباكها مًعا.  فتقوم 

.
[167]

قوة للفضيلة يجرد النفس ويقهر كل  الممِزقة  وبواسطة قساوته   إن نير العبودية للكبرياء قاٍس ومؤلم، 

يوحنا كاسيان القديس 

الرب. والكذب من ااخوة. هذا هو اأمر الثاني الذي يبغضه  ورقُة صادقة نحو  ب. اللسان الكاذب: ا يقدر أن ينطق بالحق، وا يحمل لطًفا 

حيرتي قلت أن كل صرخ قائًا: "في  الروح بين كل البشر، حتى أن داود النبي  الكبرياء،عمله بث هذا   سمة عدو الخير إبليس الذي يتسم بالكذب مع 

يصرخ قائًا : "يا رب خلص نفسي من الشفاه الكاذبة واللسان الغاش" )مز2:120(.  الناس كاذبون" )مز11:116(، كما 

روح الغدر والخيانة كيهوذا الخائن. هذا هو اأمر الثالث الذي يبغضه اه، أا وهو العنف والظلم، ج. أيد سافكة دًما بريًئا: أيًضا يحمل اإنسان 

 وقد ُدعي عدو الخير قتاًا منذ البدء.

الرابع الذي يبغضه اه هو أفكار الشر التي تصدر عن القلب المتدنس. فإنه يضع أساسات باطلة لتخيات شريرة: اأمر  يخترع تخيات  د. قلب 

صورة اخوته، ويدفع بهم إلى الظلم. ُيشوه بها   غير صادقة ويبني عليها الكثير، ُمقيًما بناًء من اأكاذيب 
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وتسرع القدمان ارتكاب اإثم ُبغية الطمع. إذ يفسد القلب يسحب الجسم كله نحو الشر،  السوء ُتعين اإنسان على  مسرعة الجريان إلى  أرجل  هـ. 

طرقهم اغتصاب وسحق؛ أفكارهم أفكار إثٍم، في  المزكي،  وتسرع إلى سفك الدماء  تجري،  أرجلهم إلى الشر  ممارسته. وكما يقول إشعياء النبي: "  نحو 

يعرف ساًما" )إش7:59،8(. معوجة، كل من يسير فيها ا  جعلوا أنفسهم سبًا  يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل.  طريق السام لم   

صارت شائعة اليوم، فما أسهل أن يستأجر اأبرياء. لأسف هذه الخطية التي يبغضها اه  و. شاهد زور ينطق باأكاذيب تسبب ظلًما َيسقط على 

 أحد شاهد زور ينطق بالكذب.

أواد اه الفرد أو اُأسر أو المجتمعات، وأحياًنا بين الدول. إن كان صانعو السام ُيدعون  مستوى  سواء على  ااخوة  زارع خصومات بين  ز. 

أواد إبليس. فزارعو الخصومات ُيدعون   )مت9:5(، 

معترًفا بخطاياه، سائًا إياه أن يسرع نحو اه  بمرآة ، يتطلع إليها اإنسان فيكتشف ضعفه، عندئذ  هذه الخطايا السبع التي يبغضها اه أشبه 

يطهره.  

5. الحاجة إلى التعلم
ويخزنها في أعماق تسند الوصية اإلهية المؤمن كي ا يسقط في الخطايا السابقة، لذا يجب عليه أن يحفظ هذه الوصية التي يعلمها إياه والده، 

ويربطها بكل كيانه. وكما جاء في سفر التثنية:  قلبه 

أوادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، "لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على 

أبوابك" )تث6:6-9؛ راجع قوائم بيتك وعلى  واربطها عامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، وأكتبها على   وحين تنام، وحين تقوم، 

 تث20-18:11(.

"يا ابني احفظ وصايا أبيك،

تترك شريعة أمك. وا 

اربطها على قلبك دائًما.

قِلد بها ُعنقك.

إذا ذهبت تهديك،

تحرسك، إذا نمَت 

ذا استيقظت فهي ُتحدثك" ]22-20[. واإ

بشريعة أمه )8:1(، حيث يقدمان له كلمة اه أو الوصية اإلهية. ا يتوقف الحكيم عن تذكير تلميذه أن يسمع وصايا أبيه ويتمسك 

ماذا تقدم له الوصية؟

الفراغ الداخلي. عواطفه وأحاسيسه، وا يعاني من  يربطها دائًما على قلبه، فُتشبع كل  أ. الشبع الداخلي: 

يربطها به، لوحي قلبه أو  السماوي. ويكتبها على  كرامة ومجد له، ُيطِوق بها عنقه عامة ملوكيته وبنوته ه أبيه  الكرامة الحقة: إنها  ب. 

وتصرفاته متناغمة مع الوصية اإلهية. أفكاره وكلماته  وعواطفه وأحاسيسه، وتصدر كل  مركز حبه   فتضبط 

سيره في تازمه الوصية في  وحارٍس لها وصديق،  مدرٍب للنفس  الشريعة أو الوصية، حيث ُيقدمها كمعلٍم أو  ج. هدية إلهية: هنا ُيشْخِصن 

الفراغ. بالعزلة أو  وتحاوره بالحب، فا يشعر  وتحرسه في نومه،  طريق الحياة،   

حراسة سمائية: لن يذهب المؤمن الحقيقي إلى موضع دون أن يطلب قيادة الوصية اإلهية. ولن ُيعطي لعينيه نوًما ما لم يستظل تحت د. 
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فرًحا وشبًعا. إنه ُيعطي بكر يومه - الصباح ودراسة الكتاب المقدس، فيمتلئ كيانه   جناحيها. وعندما يستيقظ يدخل معها في حديث حٍب، خال الصاة 

بمراحمه السماوية. ليتذرع  بالوعود اإلهية   المبكر - ه، حيث يلتقي معه متحدثًا كابن مع أبيه، ويتمسك 

استنارة داخلية: هـ. 

"أن الوصية مصباح،

والشريعة نور،

وتوبيخات اأدب طريق الحياة" ]23[.

عوزنا الدائم إلى المخلص. نكتشف أيًضا عمل الثالوث القدوس فينا فنمتلئ رجاًء، كما تنفتح وندرك  فنرى حقيقة أنفسنا،  تُنير الوصية أعماقنا 

الرب، ونحسبه نافًعا أعماقنا، حيث يسحبنا من ملذات الخطايا اأسرار اإلهية. بهذا نتقبل كل تأديب من قبل  دراك  اإرادة اإلهية واإ معرفة   أعيننا على 

والطهارة. الشرير لنقبل الحق اإلهي  طريق الحياة اأبدي، تسحبنا من خداعات  غراءاتها لنسلك   واإ

الشريرات 6. تحذير من 
يشربون هذه الخطية كثيرين  يدعوها البعض" خطية العصر". والعجيب أن  كثيًرا ما تحدث عنها سليمان الحكيم، والتي  الزنا التي  يعود إلى خطية 

نوًعا من الحب!  كالماء، ويحسبونها 

الزوجين وحدتهما. امرأة، دخل لُيفقد  طرف ثالث، رجل أو  كم من زيجات بين اأحداث أو الكبار قد حطمها 

الشريرة، المرأة  "لحفظك من 

من ملق لسان اأجنبية" ]24[.

والمملوءة بالحق. الحازمة  الزانية المعسول والمخادع لنقبل كلمات اه  المرأة  بإدراكنا لحكمة اه وقبولنا تأديباته ُنحفظ من لسان 

الرب ا لسان المملوء حياة أبدية. لهذا نستمع إلى لسان  الرب فهي الحب  ممتزجة ُسًما، أما كلمات  شهوات  الشريرة  المرأة  تحمل كلمات 

الشريرات.  

"ا تشتهين جمالها بقلبك،

وا تأخذك بُهدبها" ]25[.

وشاركهن رجاساتهن. فانحرف إلى عبادة اأوثان،  المرة، حيث سقط في حبائل جمال النساء،  خبراته  ُيقدم لنا سليمان الحكيم 

الشرق. اهتمام النساء بتجميل عيونهم وأهداب أجفانهن حتى تبدو العيون متسعة وجَذابة أمر قديم في 

فوق كل تحفظ احفظ قلبك، أن منه انحراف القلب. بهذا يقول الحكيم: " بمظهرها هو سّر سقوط اإنسان، إنما  المرأة وا اهتمامها  ليس جمال 

يحذرنا: "ا تشتهين جمالها بقلبك". مخارج الحياة" )أم23:4(. فالخطية تبدأ بالقلب، لهذا   

بواسطة الشيطان. التطلع إلى زانية هو فخ منصوب لمن يحبها. )فساد( عيوننا شهوة الجمال تغلبك. فإن الكثير من الشباك والفخاخ منصوبة  V   ا تدع 

نربط أنفسنا بقيود كما هو ونتعرقل. إننا  تُؤخذ بعينيك". لهذا نحن ننصب الشباك أنفسنا، فنسقط فيها    هي ِشباك تُنصب لنا، كما هومكتوب: "ا 

.
[168]

يُربط بقيود )حبال( خطاياه"  مكتوب: "أن كل واحد 

أمبروسيوس القديس 

العذارى": السكندري في مقاله "عن  الطوباوي اكليمنضس  كتب 

نذًرا، وا أن متزوجة، وباأكثر أا يعيش في بيٍت واحٍد مع فتاة قدمت حياتها  امرأة  لفترات طويلة( مع  V   لهذا ا نسمح أي إنسان أًيا كان أن يجلس )
[169]
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. الرب ويبغضونه يكرهه خائفو  الدوام معها. فإن هذا أمر  مرافًقا على   ينام حيث تنام هي، وا يكون 

الروماني القديس اكليمنضس 

المرء إلى رغيف خبز، امرأة زانية يفتقر  "أنه بسبب 

وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة" ]26[.

الزانية بثمن المرأة  الرجل يستأجر  الزانية هو رغيف خبز واحد". وكأن  المرأة  أجرة  والسريانية: "أن  الترجمة السبعينية والفولجاتا  جاء في 

ُيدرك أنها تسحب ثمًنا آخر هو نفسه الثمينة. يظن اإنسان أن الخطية رخيصة جًدا ا ُتكلفه شيًئا بينما يفقد حياته الداخلية  بخٍس وهو رغيف خبز، لكنه ا 

 وخاصه اأبدي.

ناًرا في حضنه وا تحترق ثيابه؟! "أيأخذ إنسان 

تكتوي رجاه؟! "أو يمشي إنسان على جمر وا 

امرأة صاحبه. هكذا من يدخل على 

كل من يمسها ا يكون بريًئا" ]29-27[.

المرارة وا يقدر أن وتكوي رجليه فيذوق  خزي،  عارًيا في  تحرق ثيابه فيصير  ناًرا  الزنا هو لعب بالنار، فإن شهوته تلتهب  التهاون مع خطية 

بريًئا في أعين اه والناس. للطهارة، فا يصير  وتحرق أيًضا كل شوق   يكمل رحلة حياته كما يليق به، 

نهرب منها نحملها في تجري خلفنا، بل وفي داخلنا. لنحذر بكل اجتهاد لئا ونحن  بالرغم من أنها تتبعنا، ليس فقط  الشهوة هذه(  لنهرب من )نار     V

نتركها. باأحرى قد أمسكنا بها ولم  خارج أذهاننا نكون  نهرب فقط، لكن إن لم ُنلٍق بها تماًما   داخلنا. فإننا نود باأكثر أن 

َيحرق مابسه، هكذا ناًرا في حضنه  أوقدتموها" )إش11:50(. أنه كما أن من يأخذ  ناركم التي  اسلكوا في لهيب  لنقفز ونعبر منها لئا ُيقال لنا :"

.
تكتوي رجاه؟!" ]28[ [170] تكتوي قدماه، كما هو مكتوب: "أيمشي إنسان على الجمر وا  بالضرورة   من يسير على جمٍر متقٍد 

أمبروسيوس القديس 
[171]

الزنا النفس؟! شهوة  تحرق  تحرق النار ثوًبا وا  وناًرا. هل  الشريرة تشبه لهيًبا  الشهوة           V

القديس أغسطينوس

حذًرا أا تكون V   إن سقطت العين على شخص فعلى اأقل ا تدع العاطفة الداخلية أن تتبعها. فإن النظر ليس خطية، لكن يجب أن يكون اإنسان 

 مصدر خطية.

لتنظر العين الجسدية، ولُتغلق عين القلب، وليبقى اتضاع الذهن.

يرتكب امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" )مت28:5(. إنه لم يقل: "كل من نظر  الرب: "كل من نظر إلى  حازم ومتسامح... يقول  لنا رب 

.
[172]

النظرة الشهوة الداخلية ا   زنا"، بل "من نظر ليشتهيها". إنه يدين 

أمبروسيوس القديس 

الشهوة هي نار وأن الجسد يشبه ثوًبا. ُيمكن لأخير النظرة مفسدة؟! إنه يظهر لكي أن  بالضرورة تكون  ضرر في العينين حيث ليس  V   لكي ا تقول: أّي 

امرأة الخارج. أن من ينظر إلى  فالشهوة طاغية. ا يحدث الضرر في الداخل فحسب بل يمتد وينطلق حتى يجد له منفًذا في  فريسة سهلة   أن يكون 

الشهوة تماًما. طاهًرا من  التجربة، لكنه ا يكون  يهرب من  ن كان   واإ

زوجة آخر". قدرته أن يتحاشاه ويتحرر منه؟ انظر ماذا يقول أيوب: "قطعت عهًدا مع عيني أا أفكر في  ولماذا يبقى اإنسان في تعب مادام في 
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رمزية من  يسمح لفكر غير نقي أن يسكن في قلبه إنما يحتفظ وبطريقة  خطورة اإفساد. وأيًضا لنفس السبب أقَمع بولس جسده واستعبده.  يعرف   هكذا 

.
[173]

ُيمارس الخطية بالعمل يسير على جمر ويهلك نفسه صدره. ومن   بنار في 

القديس هيبوليتس

يرتكب الخطية فيهلك نفسه؟! للزاني الذي  سرق ليأكل أنه جائع، فأّي عذر  السارق ا يستطيع أن يبرر نفسه أمام القانون حتى إن  إن كان 

جوعان. "ا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو 

يُرد سبعة أضعاف وُيعطي كل قنية بيته. إن ُوجد 

بامرأة فعديم العقل. الزاني  أما 

المهلك نفسه هو يفعله.

وعاره ا ُيمحى" ]33-30[. ضرًبا وخزًيا يجد، 

ن لم يكن لديه ما يوفي ُيباع كعبِد سرقه، واإ برد سبعة أضعاف ما  ُيلزمه  ُيبرئه، بل  يسرق لكي يأكل، لكن القانون ا  يشفق الناس على الفقير الذي 

 )خر1:22-4؛ ا39:25(.

توجد يلزمه بذلك، أما اأخير فا  الزاني أخطر منه. أن اأول لسبب مؤسف يسلك هكذا، لكن في نفس الوقت العوز  V   اللص عاٍص خطير، لكن 

.
[174]

هوة اإثم تلزمه إنما جنونه يجعله يندفع إلى  ضرورة   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يرتكب هذا الفعل فمن حق الرومان إن ُأمسك إنسان  لى الموت ]33[. فعند  للخزي فحسب بل واإ يتعرض  متزوجة ا  الزنا مع سيدة  يرتكب  من 

الزاني في عاٍر ويفقد حياته. الزوج أن يتمسك بالقانون ويقتله، فيكون   

الغيرة  .7
الرجل فا ُيشفق في يوم اانتقام. الغيرة هي حمَية  "أن 

ا ينظر إلى فدية ما،

الرشوة" ]25-24[. أكثرت  يرضى ولو  وا 

الزاني. قدرها بل يطلب قتل  وشرفه، وا يطلب فدية مهما بلغ  لكرامته  امرأته، فإنه ينتقم  الزاني  الزوج الذي اغتصب  غيرة  يتحدث هنا عن 

 
  

من  وحي أمثال 6

بروح الحكمة والحب، أعمل 

ملتزًما بمسئولياتي! فأحيا 

V      أتمتع بك يا حكمة اه،

بروح المسئولية الجادة. فالتزم 

الكبرياء، روح  يحركني  ا 
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روح اليأس. وا يحطمني 

أحب وأعمل،

بروح الحكمة العاملة، لكن 

بروح الكلمات الجوفاء! ا 

V      أنت العامل مع أبيك،

بركة العمل. هب لي 

الدوام، كان يليق بي أن أكون عامًا على 

خيًرا. متشبها بك يا من تجول تصنع 

تراضيت وتكاسلت. لكن في غباوتي 

الصغيرة معلمة توبخني! فصارت النملة 

بروح الجماعة با أنانية. أعمل مثلها 

أعمل فأجمع ما احتاج إليه،

وأحمله معي إلى أبديتي.

بروح الحب فهو رصيدي الدائم. أعمل 

بنقاوة قلب، V      أعمل 

أسلك بالحب با لؤٍم أو خداٍع.

تتحرك بالحب. كل كياني الداخلي وأعضاء جسمي 

تعمل للسام، وا تطيق الخصومات.

حركات جسمي، V      قدس كل 

هب لي عينين حمامتين،

ولساًنا ينطق بالحق،

تسرعان في عمل الخير، ويدين 

الطريق الملوكي، ورجلين تسلكان 

وقلًبا يفيض بأفكاٍر إلهيٍة!

أهرب من الشر. V      هب لي أن 

أهرب من نار الخطية،

عرسي اأبدي، تحرق ثوب  فا 

تكوي قدماي! وا 

الناري، بالروح  لتمأ قلبي 

بنيران الحب، فيلتهب 

تقترب إلّي. نيران الخطية أن  وا تقدر 
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 7أمثال 

االصحاح السابع 

الزانیة  اهرب من
 

 تحدث في االصحاح السابق عن السبع خطایا التي یبغضها الرب، ثم عاد 
لیتحدث عن خطیة الزنا. وفي هذا االصحاح یكمل حدیثه عن هذه الخطیة التي تنصب 
شباكها لتصطاد الشاب، تصوب سهًما نحو كبده، وتخفي له فًخا لكي تصطاده فتلهو به 

وتذله.  

 اآلن قبل الحدیث عن سقوط شاب في شباك زانیة متزوجة یحثنا سلیمان الحكیم

على التمسك بالوصایا الحكیمة واالهتمام بها كحدقة العین، حیث بها نرى الحق ونتمتع 
به، فنحمل قوة للهروب من طریق الزانیة. 

یكشف الحكیم عن طرق الزانیة وسلوكها مقِدًما صورة حّیة لتصرفاتها، حتى 
یمكن للشاب أن یفلت من شباكها. فإن اختار بمحض إرادته أن یتبعها ویستجیب 

لخداعها، یتحمل المسئولیة كاملة أمام اهللا وأمام نفسه. 

]، بمعنى أن اإلنسان 23" [ال یدري أنه لنفسه مفتاح هذا االصحاح هو القول: "
ینجذب إلى الشر وهو ال یدري أنه یدفع نفسه ثمًنا له . 

. 5-1   حث على حفظ الوصیة. 1 
. 20-6   تحذیر من حیل الزانیة. 2 
. 23-21   غباوة الساقط في شباكها. 3 
 .27-24   قتالها أقویاء . 4 

. الحث على حفظ الوصیة 1
كعادته أن ننصت إلى صوت الوصیة وأن نركز علیها،  یدعونا سلیمان الحكیم

فالوصیة اإللهیة المقدمة لنا من آبائنا ومرشدینا هي أثمن من كل كنوز األرض. أما 
بركاتها فهي اآلتي: 
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 7أمثال 

أوالً : مصدر حیاة 
 "یا ابني احفظ كالمي،  

وأذخر وصایاي عندك." 
" یؤكد أنه یلزمنا أن ننشغل بالكتاب المقدس، ال أذخر وصایاي…احفظبقوله:" 

لُیقرأ بسرعة، بل لُیخزن في أعماق القلب، فتصیر كلمة اهللا غذاًء یومًیا للنفس، وتصبح 
جزًء ال یتجزأ من حیاتنا. 

]. 1،2"احفظ وصایاي فتحیا" [
)، تقیم النفس من الموت لتهبها الحیاة 23:6 الوصایا اإللهیة روح وحیاة (یو

الجدیدة في المسیح یسوع. تحول اإلنسان الجسداني إلى روحاني، لینعم بالجسد الروحاني 
) ویدخل إلى ملكوت اهللا الذي ال یرثه لحم ودم 14:2كو1عوض الحیواني (

). هذا یتحقق بالوصیة  التي تقدم له شخص "الكلمة اإللهي". فالوصیة 50:15كو1(
لیست أمًرا لسلوٍك أخالقٍي ممتاز أو نهًیا عن الرذیلة فحسب، لكنها لقاء حّي مع شخص 
السید المسیح، كلمة اهللا، القائل: "أنا هو الحیاة"، و"أنا هو القیامة". بدونه تبقى النفس في 
قبر الخطیة تحمل رائحة الفساد، حتى تسمع الصوت اإللهي: "لعازر هلم خارًجا"، ویأمر 

الرب تالمیذه (كهنته) أن یحّلوا رباطاتها، فتتمتع النفس بالحیاة الجدیدة. 

إذ نفتح باب القلب للسید المسیح، كلمة اهللا واهب الحیاة، یسكن فینا، فتهرب 
الخطیة وال تستطیع البقاء. 

الوصیة اإلنجیلیة هي محور حیاة كل مسیحي، لهذا عندما تحدث القدیس 
یوحنا كاسیان في كتابة "المؤسسات" عن الحیاة الرهبانیة في مصر، كحیاة مسیحیة 

مثالیة، دعا الرهبنة حیاة إنجیلیة أو مسیحیة تدور حول إنجیل السید المسیح.  

: [الرهبان القدیسون القدامى یدعون األسقف أغناطیوس بریانشانینوفیقول 
 الراهب هكذا: القدیس یوحنا الدرجيالحیاة الرهبانیة حیاة حسب وصایا اإلنجیل. یعرف 

"الراهب هو ذاك الذي تقوده وصایا اهللا وحدها، كلمة اهللا، في كل وقت، وفي كل 
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 7أمثال 

164 

 التزموا بحفظ للقدیس باخومیوس الكبیر". الرهبان الخاضعون Ïموضع، وفي كل أمر
اإلنجیل عن ظهر قلب، لكي تكون دوًما أمام عیني الذهن وُتطبع على النفس لكي 

: "یلزمنا هكذا أن ندرب أنفسنا أن الشیخ صیرافیمتتممها بسهولة ونجاح. قال الطوباوي 
یسبح ذهننا في شریعة الرب التي تكون قائًدا لحیاتنا وضابًطا لها"... الروح القدس یعلم 

]. Ðویقود خدام اهللا الحقیقیین الذین صاروا له

ثانًیا: مصدر النور والبصیرة الروحیة 
]. 2[ "احفظ... شریعتي كحدقة عینك" 

إنها البصیرة الداخلیة، بها نتطلع لنرى اهللا في مجده، وندرك السماء بكل 
طغماتها، وتكون لنا نظرة سلیمة نحو البشریة وكل الخلیقة كما نحو الجسد والحیاة 

الزمنیة. إن تحطمت الوصیة نبقى في ظلمة ونفقد الرؤیة. إن كانت العین ثمینة جًدا في 
حیاة اإلنسان، فإن حدقتها هي أثمن ما یعتز به اإلنسان، جاءت كلمة "حدقة" في العبریة 

. فیكون النص: "شریعتي كرجٍل صغیر في mini man"Ñلتعني إنساًنا مصغًرا جًدا "
.عندما یقترب اإلنسان لیتطلع في عیني شخص یرى صورته منطبعة علیها. هنا Òعینك"

ینصح الوالد ابنه أن یقترب جًدا من الوصیة لتنطبع صورة الوصیة على عینیه، وتتجلى 
الوصیة فیهما، فیرى كل شيء من خالل الوصیة. وقد استخدم نفس التعبیر في 

).  8:17،مز10:32(تث

في مناجاة السید المسیح للنفس المقدسة عروسه: العالمة أوریجینوس ویرى 
) إشارة إلى اقترابها والتصاقها بالروح القدس، فتظهر صورته 2:4"عیناك حمامتان" (نش

منطبعة على حدقتي العینین، لترى كل شيء خالل الروح القدس. 

بخصوص هذا التعبیر قیل: "مقلة العین، وفي وسطها الحدقة، وقد دعیت 
apple (تفاحة) ألن شكلها دائري. بسبب قیمتها العظیمة وألجل الحفاظ الشدید علیها  

ُیغلق الجفنان المحیطان بها تلقائًیا عندما یوجد أقل احتمال للخطر، لذلك صارت رمًزا 

1 cf. Ladder 1:4. 
2 Bishop Ignatius Brianchaninov: The Arena, Madras 1970, p. 7,8. 
3  Robert L. Alden: Proverbs, p. 62. 
4  J.P. Lange: A Commentary on the Holy Scriptures, Proverbs ,p. 90. 
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. هكذا یلیق بنا أن نهتم بالوصیة Óلما هو ثمین جًدا وفي حرٍص یجب الحفاظ علیها
ونحوط بها بكل كیاننا حتى ال نكسرها فنتعرض للعمى الروحي. إنها تبدو صغیرة جًدا 

كحدقة العین لكنها ثمینة للغایة بدونها ال نرى أبواب السماء المفتوحة، وفي نفس الوقت 
یمكن أن یصیبها أضرار بالغة بسهولة. 

ثالثًا: سند للعبادة والعمل 
] 3 [ "اربطها على أصابعك"

 بهذا كلما رفعت ذراعیك للصالة تتحدث مع اهللا خالل وصیته المملوءة 
بالوعود اإللهیة. وٕان مددت یدیك للعمل تمارس كل شيء من خاللها فیكون عملك 

مقدًسا. ُتربط الوصیة حول العنق إشارة إلى سمة الملوكیة والكرامة الفائقة التي ننالها 
خاللها، وُتربط على األصابع لتسندنا في صلواتنا وسلوكنا العملي. 

اعتاد بعض الیهود أن یضعوا بعض نصوص الكتاب المقدس في حافظة من 
الجلد ویربطونها على جبهتهم أو على أذرعهم أثناء الصالة. وكانت الحافظة الجلدیة 

ُتربط حول الذراع األیسر بسبعة أربطة، ثم یلف الرباط سبع مرات حول اإلصبع الذي في 
. Ôالوسط

ویرى البعض أن ربطها على األصابع یتحقق بطرق كثیرة، منها نقشها على 
الخواتم. فكان الملوك والعظماء ینقشون أسماءهم على الخواتم، ومتى وثق الملك في 

شخٍص یسلمه خاتمه لیختم به كل أمر ملكي. هكذا عوًضا عن أسمائنا ننقش وصیة اهللا 
على األصابع لنختم على أفكارنا وكلماتنا وأعمالنا وصلواتنا بختم الوصیة، فتحمل قوة 

سمائیة.  

رابًعا: حفظ المشاعر واألحاسیس 
] 4 ["اكتبها على لوح قلبك"

ال یكفي ربط الوصیة بالذراع واألصبع إنما یجب ربطها بالقلب. تقیم ملكوت 
اهللا في داخلك، فتحفظ وتقدس كل عاطفٍة وشعوٍر وٕاحساٍس، وتصدر كل أعمالك عن 

5  International Standard Bible Encyclopedia, vol.1, p.209. 
6  Nelson: K.J.V. Parallel Bible Commentary, 1983, p.1210. 
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 7أمثال 

قلٍب نقي وأمین هللا. هكذا ترتبط الوصیة بكل كیاننا الداخلي وال تكون مجرد زینة خارجیة 
نعتز بها أمام الناس. 

خامًسا: دخول في عالقة قربى 
 "قل للحكمة أنِت أختي،  

]. 4 [وادع الفهم ذا قرابة"
إن كان سفر األمثال یهتم بسلوك المؤمن الالئق والحكیم في كل جوانب حیاته، 

"، لكي تقبل النفس حكمة اهللا المتجسدإال أنه عبر سطوره یدخل بالمؤمن إلى اللقاء مع "
االتحاد به فتشاركه طبیعته، وتمارس الحیاة الجدیدة المقامة. إنها تنشغل بالعریس الساكن 

في أعماقها  وتناجیه بروح الحب والفرح. بهذا یتغیر سلوكها لیس في ظاهره، وٕانما في 
جذوره الدفینة. 

بالحكمة نتأهل لالنتماء للعائلة السماویة، فنحسب مسیحنا األخ البكر وهو 
"، یا أختي، یا قریبتيالخالق والمخلص والرب القدیر والحكیم. إذ تنادي النفس الحكمة: "

إنما تحمل نوًعا من االحترام للحكمة مع القرب الشدید لها، فتدخل معها في قرابة شبه 
خاصة لدیها.  "قرابة الدم"، ویصیر لها دالة

" تشیر إلى اتحاد زیجي، فتستخدم كلمة األخ أو األخت یا أختيدعوة الحكمة: "
). فإن كان 1:5،2؛ 9:4،10،12؛ نش7:26؛ 2:20،12أحیاًنا للزوج أو الزوجة (تك

الزنا یتقدم لإلنسان كامرأة تود أن تتحد معه لتشبع شهواته الجسدیة، فالحكمة یتقدم بالحق 
كعریس للنفس یتحد بها أبدًیا، لیشبع كل احتیاجاتها على مستوى سماوي مفرح، فال یعتاز 
المؤمن إلى شيء! إذ جاء الحكمة متجسًدا اجتمع حوله كثیر من الزناة والعشارین الذین 

وجدوا بحق ما یشبع أعماقهم الداخلیة، فتركوا الفساد لیس تغصًبا، وال في كبٍت، وٕانما 
بفرح حقیقي ال ُیعبر عنه!  

 حیث یتقدم 8،9شخصیة الحكمة هنا لها أهمیتها، إذ تمهد لإلصحاحین 
الحكمة ككائن یدعونا لولیمته الخاصة، التي هي ولیمة العرس األبدي. 

سادًسا: تحفظ من خداع الشر 
 "لتحفظك من المرأة األجنبیة، 
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]. 5 [من الغریبة الملقة بكالمها"
 بعد أن قدم الوصیة في عملها اإلیجابي حیث تهب النفس الحیاة واالستنارة 

والعبادة الحقَّة والعمل المقدس، وتحفظ المشاعر واألحاسیس وتقدسها، كما تدخل بنا إلى 
االنتساب إلى السماء، فإنه من الجانب السلبي تحفظنا من خداعات العدو الشریر خاصة 

خالل كلمات الزانیة الملقة. إنها وحدها تقدر أن تحمینا من عار العالقات الدنسة مع 
امرأة غریبة شریرة. فإنه لن یحفظها من غباء الزانیة إال السیدة (الحكمة). 

. تحذیر من حیل الزانیة 2
 إذ ذاق سلیمان الحكیم مرارة الزواج بالوثنیات، وزلت قدماه في عبادة آلهتهن 

الوثنیة، لهذا انشغل في هذا السفر بالزوجة الصالحة، فقد ختمه بأروع أنشودة یمتدح فیها 
الزوجة الصالحة. ولكي یكشف عن أهمیتها تحدث في ُصلب السفر عن ثالثة أنواع من 

الزوجات الشریرات لكي یهیئ لهذه األنشودة بتقدیم السلبیات أوالً . هذه األنواع الثالثة 
المضادة للزوجة الصالحة هي: 

  20:30؛ 14:22؛ 11-10، 5:7؛ 17-16:2(المرأة الزانیة الخائنة .(
  15:27؛ 24:25؛ 9:21،19(المرأة المخاصمة والحردة .(
 ) 22:11المرأة الجمیلة الشكل بال حكمة أو تمییز .(

قصة مأساویة فیها ُیعلن عن دور المرأة الزانیة وهي  یقدم لنا سلیمان الحكیم
تقتنص في فخها شاًبا غبًیا. في هذه القصة یظهر الحكیم نفسه كشاهد عیان لحدث 

شاهده من خالل نافذة بیته، إذ رأى شاًبا غبًیا عدیم الفهم تصطاده سیدة متزوجة وتغویه 
على ارتكاب الخطیة. ما رآه هو َمَثٌل من بین أعداٍد ال حصر لها من الجهال الذین 

یسقطون كل یوم في خداع الشر. 

]. یتحدث الحكیم 6" [ألني من كوة بیتي، من وراء شباكي تطلعتیقول: "
كشاهد عیان مقدًما حدیثًا عملًیا واقعًیا. فالحكیم نفسه یطلع خفیة لیرى المنظر المأسوي 

للزوجة الخائنة التي تقوم بدور زانیة تصطاد البسطاء. ولعله بهذا المنظر یذكرنا بما جاء 
منحوًتا على قطٍع من العاج في مناطق كثیرة بفینیقیة، أال وهو اإللهة عشتاروت تتطلع 
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. وقد ارتبطت عبادتها بالزنا، حیث كرست كاهنات أنفسهن لهذا العمل في Õمن الشباك
المعابد الوثنیة. شتان ما بین الحكیم وهو یتطلع بمرارة لیصرخ ویرشد وینقذ، وبین اإللهة 

التي تتطلع لتجد لذتها في فساد حیاة الناس وهالكهم األبدي. 

 یصف الحكیم الشاب الساقط في حبال هذه الزانیة باآلتي: 
]، أي أنه ذو تفكیر تافه، لیس للحكمة موضع في 7 [أوالً : "عدیم الفهم" 

أعماقه، وال یطلبها في شيء من الجدیة. 

]، لیس له هدف جاد في حیاته، إنما یعبر في 8 [ثانًیا: "عابر في الطریق" 
الطریق متجوًال في خمول، ال ینشغل بأمٍر ما هام في حیاته. لعل هذه السمة من أخطر 

السمات أن یكون اإلنسان فارغ الفكر والقلب، وبال عمل كمن یتسكع في الطرق بال 
: "الذي یعمل یحاربه شیطان واحد، أما الذي ال لقدیس یوحنا كاسیانهدف. وكما یقول ا

یعمل فتحاربه كل الشیاطین". 

]. ال یحذر السقوط، 8" [ثالثًا: "عابًرا... عند زاویتها، وصاعًدا في طریق بیتها 
وال یهرب من الخطر، مَثله مثل من یقود سیارته في إشارة حمراء. 

یمكننا القول بأنه أخطأ الطریق، إذ جذبته شهواته الداخلیة نحو مكان الخطیة. 
ال نلوم المرأة الخاطئة قدرما نلوم الشاب الذي ذهب إلى بابها لیلتقي معها فتغویه. 

الخطیة كامنة في قلبه، لذا استجاب لنداء الشر الخارجي. 

]. ال 9 [في العشاء، في مساء الیوم في حدقة اللیل والظالم": یسیر "رابًعا 
یعرف النور، وال یسلك في النهار، وال یتمتع بأشعة شمس البرّ . یسیر أیًضا خارج دائرة 

 تحوي خمس كلمات عبریة تعني جمیعها " 9المسیح، حیث ظلمة القلب والفكر. اآلیة 
الظلمة" لتؤكد أن الزانیة ال تدخل بمن تقتنصه إلى نهایة یومه فحسب، بل إلى الظلمة 
عینها. فإن كانت الزانیة قد خضعت لسلطان "رئیس الظلمة" فإنها تجد لذتها في أسر 

اآلخرین معها لیعیش الكل معها في مذلة الظلمة. وقد جاء في اإلنجیل بحسب معلمنا 
یوحنا الحبیب: "أحب الناس الظلمة أكثر من النور، ألن أعمالهم كانت شریرة" (یو 

7  The Collegeville Bible Commentary, 1989, P.654. 
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)، "أنا هو نور العالم، من یتبعني فال یمشي في الظلمة بل یكون له نور الحیاة" 19:3
). 12:8(یو

 ُیقدم لنا الحكیم وصًفا دقیًقا لسیدة تُثیر شاًبا نحو الخطیة وقد ألهبتها الشهوة: 
]، لكي تُثیر أفكاًرا من حولها تمیل نحو الشر. إنها 10 [أوالً : ترتدي "زي زانیة" 

متزوجة لكن في جسارة بغیر حیاٍء وال خجٍل تطلب الشر، فتستخدم كل أسالیب العالم 
لإلغراء. 

]، ما تنطق به وما تسلكه غیر ما تكمن به في 10 [ثانًیا: "خبیثة القلب" 
أعماقها. ال تظهر علیها أیة عالمة من عالمات النعمة اإللهیة. 

ابة هي وجامحة" ]. ال تحمل نعمة الهدوء الداخلي وال االتزان 11 [ ثالثًا: "صخَّ
في تصرفاتها، بل مملوءة صخًبا وضجیًجا. ال تعرف الراحة الداخلیة، مهما قدمت من 
كلماٍت معسولة أو بشاشة وجه، فإنها دائًما في حالة قلٍق وصخٍب . وكما یقول إشعیاء 

) .أیًضا عنیدة وصلبة الرأي 21:57؛ 22:48النبي: "ال سالم قال الرب لألشرار" (إش 
وعنیفة، وال تعرف ضابًطا لمشاعرها وسلوكها. وكما قیل: "إنه قد جمح إسرائیل كبقرة 

). 16:4جامحة" (هو

]، إذ تجد لذتها في الشوارع والمیادین 11 [ رابًعا: "في بیتها ال تستقر قدماها"
العامة ال في بیتها، على خالف ما ینصح به الرسول بولس الحدثات، قائالً : "أن یُكنَّ 

محبات لرجالهن ویحببن أوالدهن، متعقالت، عفیفات، مالزمات بیوتهن، صالحات، 
.  4:2،5خاضعات لرجالهن، لكي ال ُیجدف على كلمة اهللا" تي

 إنها ال تالزم بیتها، بل تجري في الشوارع لتنصب شباكها وتصطاد البسطاء 
]. الخطیة 12" [تارة في الخارج، وأخرى في الشوارع، وعند كل زاویة تكمنوالجهال. "

سهلة المنال جًدا، ُتلقي بنفسها على كل إنساٍن لكي تجتذبه. یصور الحكیم الزانیة بأن لها 
، لها مبنى لكن لیس لها أسرة تتمتع بدفئها، كما ال تشع home ولیس بیًتا houseمنزل 

علیها بحبها ورعایتها علیها. قد یكون لها زوج وأوالد، لكن لیس لهم موضع في قلبها، وال 
في أفكارها. تجد لذتها في الخروج من منزلها لتنصب شباكها فتصطاد البسطاء. لهذا 

). 5:2ینصح الرسول الحدثات أن یكن "عفیفات مالزمات بیوتهن صالحات" (تي
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]. إنها 13" [فأمسكته وقبَّلته: تحمل صورة الحب والرقة في التعامل، "خامًسا 
تحتضنه بذراعیها وتقَّبله بفمها، فیظن الشاب أنه سعید ووجد ما یشبعه، وال یدرك أنها 

تقدم له الشهوة ال الحب. 

: تحمل صورة التدین. سادًسا 
"أوقحت وجهها وقالت له: 

عليَّ ذبائح السالمة، 
الیوم أوفیت نذوري، 

]. 15-13" [فلذلك خرجت للقائك ألطلب وجهك حتى أجدك

)، وتدعوه 7 تدَّعي أنها متدینة ُتقدم ذبائح سالمة، وهي ذبائح اختیاریة (ال
لیشترك معها في وجبة طعام دینیة. بهذا یظن أنه لم ُیخطئ فقد وجد من هي متدینة، 

وُتقدم له حًبا مع الطعام. تقتنصه بالخداع، وتسحبه خالل بطنه. 

 حینما تمتلئ المعدة بكل أنواع الطعام تتولد بذور الشهوة، وال یستطیع الذهن عندما 
یتثاقل بالطعام أن یحافظ علي ضبط أفكاره. فالذهن ال یسكر فقط بالخمر، لكن أیًضا 

بكثرة أنواع األطعمة التي تضعفه وتسلبه من كل قوته وٕامكانیاته في التأمل النقي 
.  Öالطاهر

 القدیس یوحنا كاسیان

 كما أن سنبلة الطهارة هي نتاج بذار العرق في الصوم، هكذا فإن الشبع الزائد یسبب 
انحالًال، والمبالغة تنتج دنًسا. لكن إذا ُتركت البطن جائعة ومنسحقة، لن تندفع 

. ×األفكار الشائنة إلى النفس
مار اسحق السریاني 

 ربما أرادت أن تعبر له عن مدى اهتمامها به فقد قدمت نذًرا هللا من أجله لكي 
یهبه صحة وأماًنا، واآلن تدعوه لیشترك في هذه الولیمة الخاصة بالنذر. إنها مشغولة 

بصحته وسالمه أكثر من انشغالها بنفسها! 

Ö 6:5 المؤسسات .
9 Ascetical Homilies, Hom., 66. 
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كثیًرا ما نسقط في متاعب بسبب تركیزنا على المظاهر الخارجیة، فنحمل قناع 
 إننا نجد في الكنیسة البعض القدیس أغسطینوسالتدین لنخفي قلًبا فاسًدا، أو كما یقول 

لهم ثیاب حمالن، لكن في داخلهم قلوب ذئاب مفترسة. عند اختیار ملك حسب قلب اهللا، 
 ألنه لیس كما ینظر اإلنسان، …قال الرب لصموئیل: "ال تنظر إلى منظره وطول قامته

). 7:16صم1ألن اإلنسان ینظر إلى العینین، وأما الرب فإنه ینظر إلى القلب" (

إن كانت المرأة الشریرة تقتنص الشاب بالمظهر الخارجي المخادع، فإن الشاب 
یسلم نفسه للزنا لیس فقط خالل تهاونه مع مسببات الخطیة، وٕانما خالل تشامخه وحبه 

للمجد الباطل. 

المجد الباطل هو خادم الزنا ÏÎ .

 بممارسته الفضیلة ُیسمح له بالسقوط في الزنا. والذي یمتلئ یفتخر اإلنسان الذي 
 .ÏÏبالتخیالت بسبب حكمته ُیسمح له بالسقوط في شباك الجهل المظلمة

مار اسحق السریاني 

یفسر البعض هذه اآلیة بأن المرأة تغوي الشاب بانها طقسًیا طاهرة فتظن أن 
من یلتصق بها في عالقات جسدیة ال یتدنس، وٕان كان هذا الرأي غیر مقبول. ویرى 

آخرون أنها توضح له بأنها طاهرة من "المرض الشهري". ألن من یضطجع مع امرأة في 
). أو لعلها توضح له أن یرتبط بها دون خوف 24:15طمثها یكون نجًسا سبعة أیام (ال

إذ ال تتعرض للحمل. على أي األحوال إنها تربط بین الزنا والعبادة، األمر الذي ُعرف 
بین الفینیقیین في عبادتهم لإللهة عشتاروت، وقد حذرت الشریعة من ذلك. أیًضا بقولها: 

 تعني أنها قدمت ذبائح السالمة، وبحسب الشریعة لها أن تأكل من الیوم أوفیت نذوري""
الذبیحة الیوم الذي قدمت فیه الذبیحة والیوم التالي. وكأنها تقول له:" عندي فیض من 

تستطیع أن الطعام الشهي لنتلذذ به. وهكذا تسحبه من شهوة بطنه. فهي تعرف أنها 
 تصطاد قلبه من خالل معدته.

تدعي أنها خرجت تطلب وجهه، ولم تكف عن البحث حتى وجدته! إنها كلمات 

10 Ascetical Homilies, Hom., 4. 
11 Ascetical Homilies, Hom., 48. 
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خداع فهي ال تطلب شخًصا بعینه إنما تطلب ما لنفسها، إلشباع عواطفها أو غرائزها، 
وفي غباوة یظن من سقط ضحیة بین یدها أنه الشخص المهم جًدا المنشود منها. إنها 

تشوش مفاهیمه فال یمیز بین الحب والشهوة. 

: تدعوه للتمتع بلیلٍة زیجیةٍ .  سابًعا 
بالدیباج فرْشُت سریري  "

 بموشى كتان من مصر. 
 عطَّرُت فراشي بمٍر وعوٍد وقرفةٍ . 

  هلم نرتِو ِوًدا إلى الصباح.
]. 18-16" [نتلذذ بالحبِّ 

 بجانب انحالل أخالقها، والتهاب شهواتها الجسدیة تتسم هذه المرأة بالخیانة 
لرجلها وعدم األمانة. 

 تستخدم كل وسیلة حسِّیة لجذب هذا الشاب الغبي، السریر الفخم الناعم، 
 الثیاب المثیرة یرىوالكتان الثمین، والروائح الجذَّابة. إنها تود أن تجتذبه بكل الحواس: 

صوت دعوتها إذ طلبته وبحثت عنه حتى وجدته، ویسمع والسریر المفروش بالدیباج، 
الروائح. هكذا تدخل ویشتم  عذوبة شفتیها، ویتذوق مع ودها حتى الصباح، ویتالمس

الخطیة إلینا خالل الحواس الخمس، لذا یهتم الكتاب المقدس بتقدیس هذه الحواس، ال 
بتحطیمها، بل بإعالئها وتوجیهها لتشبع مما هو للبناء ال الهدم. 

لألسف تدعو الشاب أن یخطئ معها على سریرها الذي تشارك فیه زوجها، 
فتقدم له ما هو لعریسها لحساب الشر. نقدم القلب لمملكة الظلمة عوض مملكة النور، 

ونحول فكرنا إلى مسرٍح للشر عوض تجلي السماء فیها، ونبدد عواطفنا ومشاعرنا 
وأحاسیسنا عوض تقدیسها. 

: الظروف مهیأة للذة الحب، لم ینقصهما شيء سوى موافقته وتجاوبه ثامًنا 
معها. 

"ألن الرجل لیس في البیت.  
 ذهب في طریق بعیدة. 
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 أخذ ُصرَّة الفضة بیده. 
]. 20-19 [ یوم الهالل یأتي إلى بیته"

كأنها تدعوه أن یقضي اللیلة معها دون خوف، فإن رجلها لن یعود إلى بیته 
حتى ظهور الهالل أو الشهر الجدید. ألیس هذا هو إغراء الخطیة للنفس، فتدخل بها كما 
إلى لیلة دامسة الظالم، وتقدم لها كل الطمأنینة كأن عریس النفس غائب ولن یعود حتى 

یوم الدینونة! 
بنفس الروح دعت امرأة فوطیفار یوسف لیخطئ معها، فإن رجلها كان غائًبا، 
أما هو فآمن بأن عیني اهللا تراقبانه، إذ قال لها: "كیف أصنع هذا الشر العظیم وأخطئ 

). 9:39إلى اهللا؟!" (تك

. غباوة الساقط في شباكها 3
]، تافًها في تفكیره ویسیر في 7 في غباوة سقط الشاب الذي وصفه عدیًما للفهم [

الحیاة بال هدف. هذا صار كثوٍر تقوده إلى الذبح، وكغبٍي ُیقاد إلى العقوبة، وكطیٍر 
یسرع إلى الفخ. إنه یتصرف في غیر وعي، إذ سحبته المرأة بقیود شهوته دون أن یدرك 

أن الثمن هو حیاته كلها أو نفسه. 

"أغوته بكثرة فنونها،  
 بملث شفتیها طوحته. 

 ذهب وراءها لوقته كثوٍر یذهب إلى الذبح، 
 أو كغبي إلى قید القصاص. 

 حتى یشق سهم كبده. 
 كطیٍر ُیسرع إلى الفخ، 

].  23-21 [ وال یدري أنه لنفسه"
 لعله یقصد هنا أن الرجل یأتي یوًما ویكتشف ما فعله الشاب فیضرب بالسهم 

كبدهما ویحكم علیهما بالموت. 

را نفسیهما أمام   هذا وٕان لم یكتشف الزوج الحقیقة فإنهما لن یستطیعا أن یبرِّ
العدل اإللهي، فیكون نصیبهما الهالك األبدي. 
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الزنا هو أقصر الطرق للهالك، سواء بید الزوج مكتشف الجریمة أو بسبب 
األمراض التناسلیة التي یسقط تحت ثقلها الزاني، أو االرتباك الفكري والنفسي، وما هو 

أهم الدمار األبدي والحرمان من شركة الحیاة السماویة. 

. قتالها أقویاء 4
"واآلن أیها األبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي.  

 ال یمل قلبك إلى طرقها، 
 وال تشرد في مسالكها. 

 ألنها طرحت كثیرین جرحى، 
وكل قتالها أقویاء. 

 طرق الهاویة بیتها، 
]. 27-24 [ هابطة إلى خدور الموت"

"، مع أننا ُأعطینا قوة للغلبة علیها، والذین معنا أعظم كل قتالها أقویاءحًقا إن "
من الذین علینا، لكن بالتهاون مع الصغائر نسقط في الكبائر. لذلك كان صوت الرب 

للوط: "اهرب لحیاتك". وقد اهتم اآلباء بهذا المبدأ اإللهي. 

: "حسن أن نتجنب أسباب الخطیة. اإلنسان الذي القدیس بیامون الكبیر  یقول 
یقترب من فرص الخطیة یشبه شخُصا یجلس على حافة الجرف، یمكن للعدو أن یقتنصه 

بسهولة عندما یرید ذلك".  

 "سقوطنا في خطایا متنوعة علته لیست الخطایا في ماراسحق السریاني:ویقول 
". ÏÐذاتها بل ضعفنا حیث تسقط طبیعتنا بسهولة. لذا فالحاجة ملحة للحذر منها

 .من ال ینسحب بإرادته من مسببات األهواء تسحبه الخطیة بغیر إرادته 
  مسببات الخطیة هي الخمر، النساء (الشریرات)، الغنى، االهتمام الشدید 

بصحة الجسد. لیست هذه األمور بطبیعتها خطایا... لهذا السبب یلیق باإلنسان أن 
. ÏÑیحذر منها بحرص شدید

12 cf. The Arena, p. 110. 
13 Ascetical Homilies, Hom 5. 
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 .احذر من األمور الصغیرة فال تسقط في األمور الكبیرة 
  ال تتراخى في عملك لئال تصیر في عاٍر عندما تقف في وسط رفقائك وال 

. ÏÒتكون بال مئونة في رحلتك، وتكون وحدك على جانب الطریق

مار اسحق السریاني 

 من هي هذه الزوجة الخائنة التي تصطاد النفوس لتنحدر بهم إلى الموت؟!
إن كان هذا اإلصحاح یمكن تفسیره حرفًیا بخصوص سقوط الشباب في خطیة 

الزنا، فإنه یمكن أن ینطبق أیًضا على كثیر من الخطایا التي تتقدم كفتیات تصطدن 
النفس من عریسها، وتفقد اتحادها مع اهللا. إن كان سلیمان الحكیم یكشف هنا عن ِشباك 

المرأة الزانیة الصطیاد الجهال، فإن جمیع الخطایا تنصب شباكها المتنوعة بصورة أو 
أخرى، خاصة المعلمین المخادعین الذین یستخدمون كل وسیلة جذَّابة إلفساد إیمان 

البسطاء. 

 یرى البعض أنها تشیر إلى الكنائس المرتدة التي تحمل اسم السید المسیح لكنها 
تقدم تعالیم باطلة. إنها تخون عریسها، وال تكف عن العمل بال انقطاع لتسحب بكل 
وسیلة النفوس من بیت الكنیسة الحقیقیة. تحمل كل جماٍل فلسفٍي، وتقدم الكثیر من 

وسائل التنعم، لكي یترك المؤمنون طریق الصلیب الضیق ویدخلوا في الطریق الواسع 
  الذي یدفعهم إلى الهالك األبدي.

  !لقد رأیت مدى أذیة الزانیة 
ال تسمح للشهوة أن تثور، ألن موتها أبدي. أما بالنسبة لكلماتها وحوارها 

المعسول، وجراحاتها، فإنها بخطایاها تقتل الذین یخضعون لها. لشرها أشكال كثیرة 
تقود إلى االنحدار إلى الجحیم. أما حجرات الموت فتعني إما الموت أو مخازنه. 

 ÏÓفكیف یمكن الهروب منه؟
القدیس هیبولیتس 

 7من وحْي األمثال 

14 Ascetical Homilies, Hom., 4. 
15 .From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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لتسحب قلبي إلیك 
فأستقر في بیتي األبدي! 

 .ألحفظ وصایاك كحدقة عیني 
   هي ثمینة للغایة، 

   بدونها أفقد الرؤیة، وأعیش في الظالم! 
   ألربطها على أصابع نفسي كخاتم فرید! 
   أختم بها كل أفكاري وكلماتي وأعمالي. 

 ،    ال تفارق عینيَّ
   وال تُنتزع من أمامي. 

 ،ألحملك في داخلي یا حكمة اهللا 
   واتحد بك یا عریس نفسي. 

   أنت وحدك تشبع كل كیاني! 
   أنت قریب إليَّ ! 

   عمیق في داخلي، 
   تحملني إلى أعماق أسرارك اإللهیة الخفیة. 

   وترفعني إلى عرش نعمتك. 

 ،بك أطیر كما إلى السماء 
   فال تطبق فخاخ الزانیة على قدمي، 
   وال یسقط قلبي في شباكها الخفیة. 

 ماذا أرى في هذه المخادعة؟ 
   إنها غریبة الجنس. 

   أما أنا فقد صرت ابنك! 
   هي متملقة بكالمها، لكنك تضع الحق في فمي. 

   خائنة زانیة، ال تعرف اإلخالص، 
   أما أنا فبك أصیر أمیًنا حتى النهایة. 
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   عدیمة الفهم ألنها تقاومك یا حكمة اهللا؛ 
   أما أنا فبنعمتك أصیر حكیًما. 

   ترتدي ثیاب زانیة بّراقة وجذابة، 
   أما أنا فاختفي فیك یا ثوب عرسي األبدي. 

   ارتدیك فأحمل برك الفائق! 
   هي صّخابة تجد لذتها في الضجیج، 

   أما أنا فألتقي بك مع هدوء النفس وسكون القلب. 
   هي جامحة وعنیدة للغایة، 

   أما أنا فأشتهي أن أحمل طاعتك. 
   في بیتها ال تستقر قدماها، 

   أما أنا فأرى في السموات باًبا مفتوًحا. 
   أراك تحملني إلى حضن أبیك، 
   هناك یحملني روحك الناري، 
   واستقر كما في بیتي األبدي. 

  ،تجول الزانیة في الخارج 
   في الشوارع، وفي كل زاویة. 
   أما أنا فأدخل إلى األعماق، 

   وأتمتع ببیتي السماوي. 
   لن تجول نفسي بین مغریات العالم وملذاته الزائلة. 

   هي تمسك بالغیر وتقبِّلهم بفمها، 
   تفتح قلبها كذئب تفترس من یلتصق بها. 

   هب لي قلًبا ال یعرف العداوة وال یحمل بغضة، 
   بل یذوب حًبا حتى نحو مقاومیه. 

   هي مخادعة حتى بمظاهر التدین، 
   أما أنا فأصرخ إلیك، 
   انزع عني الفرِّیسیة، 
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  وهب لي نقاوة القلب الداخلیة! 

 ،نعم كلما رأیت الخطیة متجسمة بصورة أو أخرى 
   یلتهب باألكثر قلبي،  

   مشتاًقا أن ینطلق إلیك، 
   ففیك وحدك تستقر أعماقي. 
   احملني إلیك یا شهوة قلبي! 
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  االصحاح الثامن

 نداء علني للحكمة األزلي

 
 في االصحاح السابق تحدث عن الشر كامرأة زانیة ال تكف عن أن تستخدم كل 

وسیلة لكي تخدع اإلنسان لكي تهلكه، فإن قتالها أقویاء. بیتها هو طریق الهاویة، تحدر 
الكثیرین إلى خدور الموت. 

في مقابل هذا نجد في هذا االصحاح محبة اهللا الفائقة التي أعدت لنا 
الخالص، فقدم لنا "حكمته" األزلي متجسًدا، كلمة اهللا، ربنا یسوع المسیح الذي نزل إلى 
عالمنا، وسار بیننا، یقدم نفسه لنا حكمًة ومعرفًة وحًقا، نقتنیه فهو أفضل من كل الآللئ 

وكل الجواهر ال تساویه، یهبنا ذاته ویدخل بنا إلى األحضان اإللهیة. 

 یحتاج إلیه كل أحد لیصیر ملًكا أو عظیًما في الرب، یملك ویدبر أموره حسًنا، 
ویسلك بالحق. هو موضع سرور اآلب، به نصیر موضع لذة اآلب، ُیسر بنا ویهبنا 

بة.  الحیاة الُمطوَّ

-20:1 للمرة الثالثة یتحدث الحكیم عن الحكمة كشخص ولیس مجرد سمة (
). 18:9-1:8؛ 18-13:3؛ 32

. 11-1. نداء الحكمة العلني   1 
. 21-12. بركات النداء    2 
. 29-22. الحكمة األزلي    3 
. 31-30. الحكمة الخالق والمخلص  4 
. 34-32. الحكمة واهب الطوبى   5 
 .35. الحكمة واهب الحیاة   6 

. 36. بؤس رافضي الدعوة   7
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نداء علني  .١
 عمًال لكي 19 إذ یظهر الحكمة كشخٍص، یمارس 8،9في االصحاحین 

یجتذبنا إلیه، بالتعامل معنا بكل وسیلة:  
). 2:8. یقف لیلتقي بنا (2).  3-1:8. یصرخ بال انقطاع (1
). 4:8. یتحدث معنا (4). 4:8. یدعونا، منادًیا كل بني البشر (3
). 7:8. یكره الكذب (6).    5:8. یوبخ (5
).    10:8. یؤدب (7
). 13:8. یبغض الكلمات الكاذبة (9). 12:8. یجد معرفة عملیة یقدمها للمؤمن (8

). 14:8. یقدم المشورة الحقة والرأي السدید (10
). 15:8،16 . یهب الملوك والعظماء والرؤساء والشرفاء كرامة مع عدل (11
). 20:8. یقود في طرق الحق (13).   17:8. یحب (12
).  31:8. یتهلل فرًحا (15). 21:8. یعطي بسخاء ویمأل مخازن مؤمنیه (14
).  31:8. یبتهج ویتلذذ ببني البشر محبیه (16
). 1:9. یبني له بیًتا بتجسده، وینحت أعمدة (17
). 2:9. ُیعد طعاًما ذبیحًیا ومائدة سرائریة (18
). 6-3:9. ُیرسل عبیده وجواریه لدعوة البشریة إلى ولیمته (19

إن كانت الجهالة أو الخطیة تظهر كامرأة خبیثة القلب جامحة وخائنة، تهوى 
اصطیاد النفس وٕاغراءها بكل وسیلة لكي تحدرها إلى الهالك األبدي، فإن حكمة اهللا 
األزلي ال یقف مكتوف األیدي، إن صح التعبیر، فإنه ال یكف عن أن ینادي في كل 

موضع، بل وهو الخالق ینزل إلى خلیقته، وهو الحكمة المحبوب لدى اآلب یجد لذته في 
بني آدم یقدم لهم شركة الحیاة السماویة، والتمتع بالحیاة المطوبة. 

 "ألعّل الحكمة ال تنادي (تصرخ)، 
] 1 [والفهم أال ُیعطي صوته؟!"

قدیًما صدر األمر اإللهي إلشعیاء النبي: "ناٍد بصوٍت عاٍل؛ ال تمسك؛ ارفع 
). وكان الالویون 1:58صوتك كبوٍق وأخبر شعبي بتعدِّیهم وبیت یعقوب بخطایاهم" (إش
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). 14:27یقرأون البركات واللعنات بصوٍت عاٍل (تث

 تنادي الحكمة على الدوام وتصرخ لكي یسمع الكل صوتها، لُتعلن عن إرادة اهللا 
وخطته من جهة اإلنسان. تعلن ذلك خالل الطبیعة التي تشهد بعنایة اهللا؛ وتحدثت بأكثر 
وضوح خالل اآلباء والشریعة واألنبیاء. لكن الصعوبة تكمن في رفض اإلنسان لالستماع 

للصوت اإللهي. 

إن كانت الخطیة ال تتوقف عن اإلغراء، فإن حكمة اهللا ینادي بال توقف. وكما 
یقول الرسول بولس: "اهللا بعدما كلم اآلباء باألنبیاء قدیما بأنواع وطرق كثیرة، كلمنا في 

هذه األیام األخیرة في ابنه الذي جعله وارثًا لكل شيء الذي به أیضا عمل العالمین" 
). جاء أخیًرا الحكمة اإللهي - السید المسیح - ینادي بنفسه وُیعطي صوته 1:1،2(عب

مباشرة. قدم لنا حدیثه، لیس فقط بالكالم، وٕانما بالحب العملي الباذل على الصلیب، كما 
أعطانا روحه القدوس لكي یحملنا فیه، فنسمع صوته خالل اتحادنا فیه، وتجدیدنا 

المستمر لنصیر أیقونة حیة له. 

 في هذا االصحاح یبرز أن الحكمة هي التي تسعى وراء اإلنسان وتبحث عنه 
وتدعوه لیقبلها، لكنها ال تلزمه بذلك. على خالف ما یتصور الكثیرون أن اهللا معتزل في 

واته، واإلنسان یبحث عنه ویحاول إرضاءه، نرى اهللا خالل الحكمة ینزل إلى اسم
اإلنسان، یطلبه في الشوارع وفي كل موضع، فإنه مبادر بالحب. 

أین ینادینا الحكمة؟ 
"عند رؤوس الشواهق، 

عند الطریق بین المسالك تقف. 
بجانب األبواب عند ثغر المدینة، 

 ].2،3[عند مدخل األبواب تصرخ" 
حكمة اهللا أو كلمته ینادي في بیت الرب الذي كان ٌیقام على رؤوس التالل 

العالیة، والذي یقع بین مفترق الطرق كمركز للقرى المحیطة به، وقد جاء التعبیر 
 فإن البیت المؤسس عند الطرق".لیعني " beith neithiboth nitstsbabahالعبري

كنا نسمع صوت اهللا أینما وجدنا ، وتحت كل الظروف ، لكن اهللا یحدثنا باألكثر في 
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بیته، فالكتاب المقدس هو كتاب الكنیسة، والكنیسة هي كنیسة الكتاب. في الكنیسة نلتقي 

بالسید المسیح، حكمة اهللا، ونفتنیه ونحیا به...نسمع صوته فینا! 

یقدم لنا سلیمان الحكیم ثالثة مواقع نلتقي فیها بالحكمة اإللهیة: 
 ، أي على المرتفعات العالیة فقد استلم موسى النبي ا. "عند رؤوس الشواهق" 

الشریعة على قمة جبل سیناء، وقدم السید المسیح موعظته على الجبل. هكذا نحن 
مدعّوون لكي ننطلق مع السید المسیح كما مع بطرس ویعقوب ویوحنا فنراه متجلًیا على 
جبل طابور. نصعد دوًما وال نستكین عند سفح الجبل ، فنقول مع المرتل: "إلیك رفعت 
نفسي ..."، ترتفع نفوسنا لتتحد مع المصلوب على جبل الجلجثة! هناك نسمع الصوت 

اإللهي الفرید، صوت الحب العملي الباذل، الوصیة اإللهیة في أروع صورها! 

 تقف الحكمة عند قمم المرتفعات والجبال، فالدعوة علنیة. ارتفع السید المسیح - 
الحكمة - على الصلیب على جبل الجلجثة، حیث شاهده الیهود واألمم، لُیعلن حبه 

العملي الباذل، باسًطا یدیه لیحتضن الكل بال استثناء. إنه محب كل البشریة، مخلص 
العالم! 

 إن كان قد نزل حتى سفح الجبل لیلتقي بالجماهیر البسیطة، فإنه ینادي من 
على القمم لكي یراه الكل ویسمعوه، وال یكون ألحد عذر في رفض الدعوة. 

 فالحكمة یقف عند مفترق كل الطرق ، حتى "عند الطریق بین المسالك"،. ب 
یأتي إلیه الجمیع ، من المشارق والمغارب، ومن الشمال والجنوب. إنه مخلص العالم 

كله! هكذا تفتح الكنیسة أبواب قلبها لكل إنسان! 

 عند ملتقى الطرق یقف السید المسیح حیث یجد اإلنسان في حیرة ال یعرف أین 
یتجه، فیقوده في الطریق الملوكي. یظلل علیه كسحابٍة تحمیه في النهار، وكعمود نوٍر 
یبدد الظلمة من خالله. لقد قیل عن الجهالء: "تعب الجهالء یعیبهم، ألنه ال یعلم كیف 

)، لذا یقف حكمة اهللا فیلتقي بهم لیدخل بهم إلى بیته، 15:10یذهب إلى المدینة" (جا
بیت الحكمة السماوي. 

البیت " تعني "”beith nethiboth nitsabah جاءت العبارة بالعبریة 
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"، ویعني به "بیت اهللا"، سواء خیمة االجتماع أو الهیكل في العهد المؤسس عند الطریق

القدیم، والكنیسة في العهد الجدید، حیث یكون بیت اهللا في ملتقى الطرق، ویمكن لإلنسان 
أن یبلغ إلیه. 

 إن كان بیت اهللا هو موضع العبادة حیث یلتقي فیه المؤمنون كأبناء هللا 
یمارسون عبادتهم خالل بنوتهم هللا، فإنه أیًضا موضع كرازة، فیه یتحدث السید المسیح 

للعالم خالل خدامه لُیدرك الكل محبة اهللا الفائقة. فالكنیسة هي موضع لقاء الحكمة 
اإللهي بالبشریة، حیث ُیقدم المسیح ذاته للجمیع. 

هناك كان یجتمع شیوخ المدینة ج."بجانب األبواب...عند مدخل األبواب"،  
لیحكموا في قضایا الشعب، وكأن الحكمة اإللهیة یود أن یقدم ذاته لكل من له شكوى، أو 

من كان في ضیٍق، فهو وحده یقدر أن یرد للنفس سالمها. 
إذ تجسد حكمة اهللا، وصار إنساًنا، كان یجول یصنع خیرا في كل موضع .أعلن رسالته 
في الهیكل كما في المجامع، وعلى قمم الجبال، وعلى شواطئ البحار، وفي القرى، كما 
في طرق المدن وفي البیوت. وقد استلم تالمیذه هذه الروح ، فسلكوا كما سلك معلمهم ، 

یبحثون عن الخطاة أینما وجدوا، ویقدمون صوت الحق في كل موضع. 

 تصرخ الحكمة عند أبواب المدخل ومداخلها لتلتقي بالداخلین والخارجین. إن 
" فإن تالمیذه ورسله وكل خدامه یلزمهم أن یصرخوا بحق البابكان السید المسیح هو "

اإلنجیل فیه، لیكشفوا عن كنوزه المقدمة للبشریة، وعن الحق لكي یتمتع الكل به. 

 لیتنا ال نقف مع السید فقط على القمم العالیة، وال نتحدث عنه فقط في داخل 
". الباب الملوكيالمبنى الكنسي، لكن نحمله إلى كل إنسان، نذهب إلیه لنقدم له "

 .إذ یتمسكون بالبر في براءة ال یخجلون، هذه هي الكرازة عند الباب 
  ومن هو هذا الذي یكرز عند الباب؟  

ذاك الذي یكرز في المسیح، ألن المسیح هو الباب الذي به ندخل إلى تلك 
المدینة... 

 لهذا فان الذین یتكلمون ضد المسیح هم خارج الباب، إذ یطلبون كرماتهم 
الذاتیة، ال كرامة المسیح . أما الذي یكرز عند الباب فیطلب كرامة المسیح ال كرامته 
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، ألنك ال تدخل من خاللي  الخاصة. لهذا فإن من یكرز عند الباب یقول: "ال تثق فيَّ
بل من خالل الباب. أما الذین یطلبون من الناس أن یثقوا فیهم فإنهم یریدون منهم أال 

. Ïیدخلوا من الباب، فال نعجب إن ُأغلق الباب أمامهم وباطًال یقرعون وال ُیفتح لهم

القدیس أغسطینوس 

"لكم أیها الناس أنادي، 
 ].4[وصوتي إلى بني آدم" 

 لتعني أصحاب الغنى والسلطة، فالحكمة ishimجاءت كلمة "الناس" هنا 
اإللهي ینادي أصحاب السلطان كقادة مسئولین وأیًضا یرفع صوته إلى كل بني البشر . 

یدعو األغنیاء كما الفقراء أن یسلكوا بالحكمة. إنه یدعو كل بني آدم ، فقد ذاق السید 
المسیح الموت من أجل كل إنساٍن، مقدًما إنجیل الخالص لكل العالم. وكما یقول الرسول 

" …بولس: "بّر اهللا باإلیمان بیسوع المسیح إلى كل وعلى كل الذین یؤمنون ألنه ال فرق
). 22:3(رو

عمومیة الخالص للعالم بال تمییز أو محاباة،  عنالقدیس أغسطینوس یعلن 
قائالً :  

[جاء المسیح للمرضى فوجد الكل هكذا. إذن ال یفتخر أحد بصحته لئال یتوقف 
 لقد وجد الجمیع مرضى. …الطبیب عن معالجته

لكنه یوجد نوعان من القطیع المریض؛ نوع جاء إلى الطبیب والتصق بالمسیح 
 أما النوع اآلخر فكان مفتتًنا بمرض الشر ولم …وصار یسمعه ویكرمه ویتبعه فتغیر

یدرك مرضه، هذا النوع قال لتالمیذه: "لماذا یأكل معلمكم مع العشارین والخطاة؟!" 
). وقد أجابهم ذاك العارف لهم ولحالهم: "ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل 11:9(مت

 .]Ðالمرضى"

بعد أن أكد عمومیة الدعوة عاد یخصص دعوته للحمقى والجهال، فإن من 
یكتشف خطایاه أو یدرك حمقه وجهله یجد في المخلص شفاءه. 

1 On Ps. 128:8. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 30:4. 
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 8األمثال 
"أیها الحمقى تعلموا ذكاًء،  

 ].5[ویا ُجّهال تعلموا فهًما" 
 الذین خدعتهم الكلمات pethaim یوجه حدیثه إلى البسطاء (الحمقى) 

،  kesilimالمعسولة وٕاغراءات الخطیة، فسقطوا في هوة الشر، كما ُیحدِّث الجهال 
ویقصد بهم األغبیاء الذین في جهلهم صّلبوا الرقبة وفقدوا اإلحساس. 

 یفتح باب الرجاء أمام المخدوعین والجهال بقبولهم إیاه حكمة وفهًما! 

د. بركات النداء  
 غایة نداء حكمة اهللا أنه إذ یجد لذته في بني البشر یوّد أن یقدم لهم ذاته فینالوا 

یتلقاه إال من ال غنى وكرامة وحكمة ومعرفة ونجاًحا في كل جوانب الحیاة، كما یقدم حًبا 
". أحب الذین یحبونني لذا یركز على وعده: "…یتجاوب معه بالحب

 إذ أوضح سلیمان أن الدعوة لم تتوقف قط وأنها عامة لجمیع البشر، خاصة 
الذین خدعتهم الخطیة وحطمهم الجهل، حدثنا عن بركات هذه الدعوة، قائالً : 

"اسمعوا، فإني أتكلم بأموٍر شریفٍة،   
]. 6[ وافتتاح شفتي استقامة" 

 لماذا یلیق بهم أن یسمعوا؟ ألن ما ینطق به السید المسیح لیس بأمور بال 
، أي أمور فائقة، لها األولیة في حیاة اإلنسان، negidimقیمة، بل هي أمور شریفة 

أسمى من كل األمور األخرى. ُیعِلم أموًرا تمس كرامتهم األبدیة ومجدهم الفائق الدائم. 

 ، أي األمور التي تصحح meysharim إذ یفتح شفتیه تنبعث منهما االستقامة 
مفاهیمنا الخاطئة وتحول الطرق الملتویة إلى طرق مستقیمة. 

] هؤالء الذین بجهاالتهم صاروا 5فإن كان الحدیث موجه إلى الحمقى والجهال [
تافهین، لكن الحكیم یتحدث في أمور خطیرة تنزعهم مما هم فیه لتصیر حیاتهم ذات 

قیمة. 

"ألن حنكي یلهج بالصدق،  
]. 7" [ ومكرهة شفتيَّ الكذب
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 ینطق السید المسیح بالحق الذي ال یعرف الباطل، وال یمتزج بالكذب! 

 "كل كلمات فمي بالحق (في البرّ )، 
]. 8 [ لیس فیها عوج وال التواء"

 الذي یخرج من شفتیه هو الحق العملي، أو البر الممتزج betsedek  الحق
بالعدالة في معامالته مع أبیه ومع البشریة، ُیعطي ما لقیصر لقیصر، وما هللا هللا. كلماته 
تكشف بصدٍق عن عالقة اإلنسان باهللا إلهه وبقریبه كما بنفسه. هذا الصدق الذي یحمل 

عدًال واستقامة، ولیس شیًئا من الخداع أو االنحراف، وال یحتمل تأویًال، أو الذي یقود إلى 
اعوجاج، ولكن على العكس: 
 "كلها واضحة لدى الفهیم، 

]. 9" [ ومستقیمة لدى الذین یجدون المعرفة
 من هو مهتم بخالص نفسه والتمتع بالمعرفة الحقة یدرك أسرار الحكمة اإللهیة، 

وتصیر خطط اهللا واضحة ومستقیمة أمامه ، ومن ینعم بالمعرفة، أي یعرف نفسه كما 
ینبغي یرى حتى في تأدیبات الرب استقامة، ویتالمس مع وعود اهللا بكونها صادقة 

وأمینة.  

لقد بكى القدیس یوحنا الحبیب كثیًرا ألنه لم یوجد أحد مستحق أن یفتح السفر 
ویقرأه، وال أن ینظر إلیه. لكن قال له أحد القسوس: "ال تبكِ . هوذا قد غلب األسد الذي 

). اآلن وقد ُفكَّت 5:5من سبط یهوذا أصل داود لیفتح السفر ویفك ختومه السبعة" (رؤ
ختوم السفر صارت خطة اهللا واضحة لمؤمنیه، یدركون أسراره ویتذوقون عربون المجد 

الذي أعده لهم.  

كل ما ُیعلنه السید المسیح هو ثمین للغایة: 
]. 10[ "خذوا تأدیبي ال الفضة" 

]. 10[ "والمعرفة أكثر من الذهب المختار" 
اهللا الدعوة لكي نقبل التأدیبات الصادرة منه أكثر من الفضة؟ كثیًرا یكرر  لماذا 

ما یكف اآلباء حسب الجسد عن تأدیب أوالدهم، إما ألنهم یئسوا من اإلصالح، أو ألنهم 
شعروا أنهم ُیغضبون أبناءهم، أما أبونا السماوي فلن یتوقف عن تأدیبنا ألنه یترجى دوًما 

خالصنا، مهما بلغ عنادنا، ومن جانب آخر فإن محبته أبدیة، ال یطلب أن یسترضینا 
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 8األمثال 

  

هنا على حساب شركتنا معه في المجد األبدي. 

 "ألن الحكمة خیر من الآللئ، 
]. 11 [ وكل الجواهر ال تساویها"

 المعرفة هي طعام النفس، بدونها تخور النفس وتموت! یقول الحكیم إن المعرفة 
أفضل من الذهب الخالص. یشبِّه البعض البشریة التي تنشغل بالذهب والغنى دون 

المعرفة اإللهیة بجماعة انكسرت بهم السفینة في وسط المحیط، وٕاذ وجدوا جزیرة جرداء 
نزلوا إلیها ونجوا لكنهم صاروا في عزلٍة تامة عن كل العالم. كان لدیهم غالل وأطعمة، 

فبدأوا یأكلون ویشربون، وٕاذ اكتشف أحدهم مناجم ذهب غنیة جًدا تهللوا، وصاروا 
یستخرجون الذهب حتى اغتنوا جًدا ولم یبالوا بالزراعة. جاء فصل الشتاء ونفذ الطعام مع 
فیض كثیر من الذهب، لكن ماذا ینفعهم الذهب؟ لقد خاروا من الجوع، وأخیًرا ماتوا وسط 

. هذا هو حال من یرفض المعرفة اإللهیة ألنه مشغول بالغنى. Ñأكوام الذهب

. بركات الحكمة 2
 إذ یقدم حكمة اهللا نداء عاًما وعلنًیا لكل البشر كي یقتنوه، یكشف عن عمله في 

. في داخلهم ولهمحیاة الذین اقتنوه، حیث ُیعلن ذاته 
أوالً : یهب الذكاء والتدبیر الحسن  

 "أنا الحكمة أسكن الذكاء، 
]. 12" [وأجد معرفة التدابیر

إذ یسكن حكمة اهللا فینا یسكن معه الذكاء، فیهب المؤمن فكًرا صادًقا وٕادراكا 
واعًیا. كل ذكاء أو مهارة هو من عند الرب. فقد اخترع اإلنسان طرق كثیرة للتدبیر، 

والرب یهب كل طرٍق للبنیان. ذكاء اإلنسان الذاتي ُیدمر إذ ینقصه الصالح، وأما الذي 
یهبه اهللا فیبني. 

من جانب آخر یهبه معرفة اختباریة عملیة یدعوها "معرفة التدابیر 
mezimnoth emsta كلما حمل اإلنسان الحكمة الروحیة، تترجم في حیاته الداخلیة ."

وسلوكه الظاهر إلى تدابیر عملیة بارة ومقدسة في الرب. الذكاء هو قدرة على التفكیر 

3 William Arnot: Studies in Proverbs, Michigan 1978, p. 145-6. 
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بمهارة، أما الحكمة فتحمل مع الذكاء ممارسة، فالحكمة تقود اإلنسان إلى العمل بأسلوب 

الئق تقوي. هذا هو الجانب اإلیجابي لعمل الحكمة، أما الجانب السلبي فهو كراهیة 
الحكیم للشر والجهالة. 

ثانًیا: یهب مخافة الرب التي ترفض الشر 
 "مخافة الرب بغض الشر، 

]. 13" [ الكبریاء والتعظم وطریق الشر وفم األكاذیب أبغضت
 تفیض الحكمة على مقتنیها لیس فقط بالذكاء والتدبیر الحسن وٕانما تملك على 

مشاعر القلب وأحاسیسه، فیكره المؤمن أربعة أمور: الشر، والكبریاء، والعجرفة والخداع. 
بمعنى آخر. إن كانت مخافة الرب هي رأس الحكمة، فإنه بالحكمة ننعم بالمخافة التي 

بدونها لن نحب البر والصالح ونبغض الخطیة والشر. 

 الخوف من العقوبة ربما ُیلزمنا أال نخطئ، لكنه قد یولِّد اشتیاًقا أكثر نحو 
). أما مخافة الرب التي 17:9الخطیة، ألن "المیاه المسروقة حلوة، وخبز الخفیة لذیذ" (أم

تقوم على دالة الحب وٕادراك بنوتنا هللا فتجعلنا نكره الخطیة، لیس خوًفا من العقوبة، وٕانما 
حًبا في اهللا أبینا إذ نرى في الخطیة جرًحا لمحبة اهللا الذي ال یقبل الظلمة. 

اإلنسان وقد فسدت طبیعته بعد السقوط صار یمیل إلى الخطیة وینجذب إلیها 
بالرغم من إدراكه لخطورتها على حیاته، لذا یحتاج إلى حكمة اهللا، المخلص، لیجدد 

بروحه القدوس طبیعته، ویهبه بغضة داخلیة للخطیة. 

لقد صرخ رجال العهدین القدیم والجدید بسبب میل اإلنسان إلى الشر: 
). 9:17"القلب أخدع من كل شيء، وهو نجیس، من یعرفه؟!" (إر

"كما هو مكتوب إنه لیس بار وال واحد، لیس من یفهم، لیس من یطلب اهللا. 
). 12-10:3الجمیع زاغوا وفسدوا مًعا. لیس من یعمل صالًحا، لیس وال واحد" (رو

 یستحیل على اإلنسان أن یبغض الشر ما لم یحب الصالح، ولما كان بغض 
الشر یقود اإلنسان إلى هجر الطریق الشریر، ومحبة الصالح تقوده إلى عمل ما هو حق 
في عیني اهللا، وذلك بفعل الروح القدس الذي یهب كراهیة للشر وحب الصالح، لذلك فإن 

هذا من جانبه یلهب فینا مخافة الرب. 
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 یقوده بعیًدا عن الشر، بل صالًحا عمیًقا في القلب إن كانت مخافة الرب تمثل 

 ترجمة عملیة في السلوك الظاهریهبه بغضة للشر، فإن هذا العمل الداخلي یحمل 
برفض الكبریاء والتشامخ والنطق بالكذب. 

 یقول: الكبیر  القدیس أنبا أنطونیوس عنالبابا أثناسیوس الرسولي في حدیث 
[إذ كانت نفسه حرة من القالقل، كان مظهره الخارجي هادًئا؛ هكذا من فرح نفسه حمل 

مالمح باشة؛ ومن حركات جسده یمكن إدراك حالة نفسه، كما هو مكتوب: "القلب 
 ]).13:15 الفرحان یجعل الوجه طلًقا، وبحزنه ینسحق (الوجه)" (أم

ثالثًا: یعطي القدرة على تقدیم المشورة 
 "فيَّ المشورة والرأي. 

 أنا الفهم، 
]. 14 [لي القدرة"

 إذ للحكمة - ربنا یسوع - المشورة وأیًضا القدرة على تقدیم فكٍر صائٍب وتدبیٍر 
حكیٍم لألمور بفهم، فإنه یهب من یقتنیه القدرة على تقدیم المشورة بدوره لآلخرین. لهذا 
فإن المؤمن التقي یصیر مشیًرا روحًیا حتى في صمته، أما الشریر فیعجز عن تقدیم 

مشورة صالحة فّعالة، حتى إن كان یجید الحدیث وله خبرات طویلة. 

)، ینبوع الحكمة، لیس فقط یفیض علینا، 14:1كو1 السید المسیح حكمة اآلب (
بل یبعث فینا ینابیع میاه حّیة تفیض على من نلتقي بهم. 

"، حتى ال نحسب أن الحیاة التقویة الهادئة ضعف واستكانة، بل لَي القوة یقول "
هي تمتع بالقوة ذاته. 

 على هذه العبارة قائالً :  البابا أثناسیوس الرسولي یعلق 

 بكونه حكمة اآلب ذاته... هو نفسه المشورة الحّي لآلب وقوته وخالق كل األشیاء 
لي المشورة واألمان التي رآها اآلب صالحة. هذا ما یقوله عن نفسه في األمثال: "

). 24:1كو1. ("الن المسیح هو قوة اهللا وحكمة اهللا") ((الرأي)، لي الفهم، لي القدرة"
هنا یغیر التعبیر فیقول :"لي الفهم" و"لي القدرة". عندما یقول: "لي المشورة" هو نفسه 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp
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المشورة الحّي لآلب، كما یعلمنا النبي أیضا انه صار "مالك المشورة العظیم"، وُدعي 
 .Òالمسرة الصالحة لآلب

البابا أثناسیوس الرسولي  

رابًعا: یهب روح الملوكیة والسلطة 
 إذ یملك السید المسیح "الحكمة" فینا، ال یجعلنا عبیًدا بل ملوًكا، فنحمل سمته 

فینا، نحمل روح الملوكیة التي ال تقبل العبودیة لشهوٍة ما، وال نرتعب أمام أحداث زمنیة، 
وال نخاف كائًنا، بل نحمل حریة مجد أوالد اهللا. لنا سلطان على أفكارنا وأحاسیسنا 

ومشاعرنا وحواسنا كما على تصرفاتنا الظاهرة، فنسلك كأبناء ملوك سمائیین، بحكمة 
علویة فائقة. 

"بَي تملك الملوك،  
وتقضي العظماء عدالً . 
 بَي تترأس الرؤساء والشرفاء. 

]. 16-15 [ كل قضاة األرض"
 هكذا ُیقیم ملك الملوك، "حكمة اهللا" من شعبه ملوًكا وعظماء ورؤساء وأشراف 

وقضاة. إنه إذ یسألهم أن یسلكوا بروح االتضاع، إنما لیحملوا اتضاعه فیهم، فیصیروا 
عظماء في عیني اهللا، وفي أعین السماء والبشر. إنه جاء لیرد اإلنسان المحطم بالخطیة 

إلى الملوكیة المجیدة!  

 اهللا في محبته للبشر ینسب نفسه للمتألمین، فُیدعى أب األیتام وقاضي األرامل، 
یبحث عن المطرودین، ویسند البائسین، ویرفع المتواضعین، ویهتم بالذین لیس لهم من 

یسأل عنهم. إن كان قد أقام الملوك والرؤساء واألشراف والقضاة إنما لیعملوا لحساب 
هؤالء جمیًعا، أقامهم ال لفضٍل فیهم، وٕانما للعمل لحساب المجتمع كله، خاصة 

 هكذا یلیق بمن هو في موقع المسئولیة أن ُیدرك انه تسلمها …المظلومین والمحتاجین
من ید اهللا لیعمل لحساب المجتمع بروح الحب واالتضاع. 

" :بي یملك  الحدیث اإللهي في هذا األمر واضح ، فإن حكمة اهللا هكذا یتحدث

4 Four Discourses Against the Arious, 3:30:63. 
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 8األمثال 
لكن ال ُیفهم بذلك أنهم ملوك أشرار وغیر اتقیاء، الملوك، ویملك العظماء األرض". 

بل ملوك شجعان. 
القدیس أغسطینوس 

خامًسا: یصیرون موضوع حب السماء! 
 "أنا أحب الذین یحبونني، 

]. 17 [ والذین یبكرون إلّي یجدونني"
 إذ یقدم "الحكمة" نفسه للبشریة، معلًنا أنه المشورة والرأي والفهم والقدرة، من 

یقتنیه یدرك أسرار اآلب، ویتعرف على إرادته، ویحمل قوة من عنده، فیحیا في هذا العالم 
كوكیل اهللا، یحمل أیقونة السماء، ویشهد لعمل اهللا الفائق. اآلن یؤكد مبدأین خطیرین 

متكاملین: 

 هو تقدیس الحریة اإلنسانیة، فهو ال یدفع بنفسه في حیاة إنسان المبدأ األول 
". إنه الحب كله، یفتح ذراعیه على أنا أحب الذین یحبوننيبغیر اختیاره، مؤكًدا "

الصلیب للعالم كله، ویتسع صدره لیتكئ كل بشر علیه، لكن لیس الكل یقبله! 

 لنحبه فندرك أنه أحبنا أوالً ! 
 لنرتمي على صدره، فنجده ُمعًدا لنا! 

 لنشتاق إلیه فنلمس اشتیاقاته الفائقة نحونا. 
 حبه لنا لیس ثمرة لحبنا له، ألنه أحبنا اوالً . 

 بادر بالحب قبل أن نعرف؛ ونحن أعداء صالحنا مع اهللا أبیه. 
 لكن حبنا هو مفتاح معرفتنا لحبه القائم الغامر لكل البشریة. 

 والمكمِّل للسابق فهو التزامنا بالتبكیر إلیه لكي نجده. ماذا المبدأ الثاني أما 
"؟ "والذین یبكرون إلّي یجدوننيیعني: 

 التبكیر هنا یحمل مفهوم األولویة، فقد وضع لخالصنا وتجدیدنا أولویة خاصة، 
!" إن كان هذه هو اإلنسان أوالً فقدم اآلب ابنه الحبیب ذبیحة حب ألجلنا. وكأنه یقول: "
" في حیاتنا الیومیة وفي اهللا أوالً العمل اإللهي العجیب، أفال یلیق أن نبكر إلیه قائلین: "

أفكارنا الداخلیة، وفي سلوكنا األسري الخ. 
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 في كل تصرف، خفي وظاهر، لیكن اهللا محور تفكیرنا، نبكر إلیه، فقد بكَّر 

إلینا، وجعلنا في قمة اهتمامه وهو خالق السماء واألرض!  

 لنبكر إلیه فنعطیه أفضل أوقاتنا للقاء معه، فال یكون في آخر القائمة، نتعبد له 
في فضالت أوقاتنا. یلیق بنا أن نعطي للقائنا معه اهتماًما خاًصا، فنجري إلیه في 

الصباح المبكر، ونقدم له الیوم األول من األسبوع (األحد)، ونفضل اللقاء معه عن أیة 
رباطات بشریة أو مجامالت. اهللا فوق الكل! 

 لنبكر إلیه فنذكر خالقنا في أیام شبابنا، مقدمین له بكور عمرنا كي یقدس 
العمر كله. 

سادًسا: یهبنا ذاته كنًزا ومجًدا وشبًعا 
 "عندي الغنى والكرامة، 

قنیة فاخرة وحظ. 
 ثمري خیر من الذهب ومن اإلبریز، 

]. 19-18" [ وغلتي خیر من الفضة المختارة
 عادة یصیر الحكماء أغنیاء ومكرمین في أعین الناس، لكن لیس لهذا المبدأ 

استثناءات كثیرة.  

 ما یتحدث عنه سلیمان الحكیم هنا لیس الغنى المادي وال الكرامة الزمنیة وال 
شبع البطن، بل ما هو أعظم، التمتع بشخص السید المسیح الذي فیه كفایتنا! 

یوجد غنى ومجد وشبع یمأل كیان الحكیم، ال یستطیع العالم كله وال قوات 
الظلمة وال أحداث المستقبل أن تنتزعها منه، ألن هذا كله لن یقدر أن یفصل المؤمن 

الحكیم التقي عن شخص السید المسیح الذي لنا فیه كنز ومجد وشبع. اإلنسان الحكیم 
یردد مع القدیس بولس الرسول: "من یقدر أي یفصلنا عن محبة المسیح؟ أشدة أم ضیق 

). 25:8؟!" (رو…أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سیف

 إن كان یجب أن نمیز بین ذاك الذي ُیحسب غنًیا ألن ممتلكاته كثیرة ومثقلة بالذهب 
مثل محفظة قذرة، وبین البار الذي وحده مملوء نعمة، ألن للنعمة تدبیرها، تالحظ 
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. Óالمقاییس الالئقة والجمیلة في التنظیم والتوزیع
 السكندري إكلیمنضسالقدیس 

"في طریق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق.  
]. 21-20 [ فُأورِّث محبِّّي رزًقا، وأمأل مخازنهم"

 من هو هذا الذي یتمشى في طریق العدل وُیقیم في وسط سبل الحق إال ابن 
اإلنسان، ربنا یسوع المسیح، فیحملنا فیه، وننعم بما لدیه؟! 

ُیقال إنه في وسط 1 كما لو كان ابن اإلنسان یتمشى وسط المنائر السبع (رؤ .(
"، ذاك األزلي، ینبوع في طریق العدل أتمشىالكنائس السبع، وكما قال سلیمان: "

الملوكیة. 
األب فیكتوریانوس 

 إن كان الغني یطلب أن تشبع نفسه من المقتنیات، فإن الحكیم إذ یقتني الحكمة 
تشبع نفسه من السلوك في طریق العدل، والتحرك وسط ُسبل الحق. یجد في العدل 

والحق مع الحب ما ُیشبع أعماقه، فتمتلئ مخازنه الداخلیة من الفرح والتهلیل مع السالم 
الفائق والصالح. 

5 Instructor 3:6. 
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 البركات الزمنیة ُتقدم للبطن شبًعا مؤقًتا سرعان ما یتبعه جوع، أما البّر اإللهي 

فُیقدم للمخازن الداخلیة شبًعا وامتالء، یرفعها روح اهللا إلى السماء رصیًدا أبدًیا لحسابنا. 
وقد عبر داود النبي عن ذلك بصورة رائعة، إذ یقول: "بذخائرك تمأل بطونهم، یشبعون 

أوالًدا، ویتركون فضالتهم ألطفالهم، أما أنا فبالبر أنظر وجهك؛ أشبع إذا استیقظت 
). ما یغترفه اإلنسان من عطایا زمنیة هو هبة من اهللا، لكنها 14:17،15بشبهك (مز

هبة مؤقتة تشبع البطن، وما یتبقى منه یتركه میراثًا ألوالده، مقدًما لهم فضالته الزائلة. 
أما من یتمشى في طریق العدل في وسط بّر السید المسیح إنما یتشكل إنسانه الداخلة 
فیصیر بالروح القدس أیقونة المسیح، على شبهه. هذا هو رصیده األبدي الذي یمأل 

   هذه التي لن یسلبها سارق، وال یفسدها سوس!…مخازنه السماویة

. الحكمة األزلي 3
 في هذا االصحاح یتجلى شخص السید المسیح بكل قوة، بكونه حكمة اهللا، 

الذي یدعو كل البشریة لتقتنیه وتتمتع بإمكانیاته الفائقة. اآلن یكشف عن ذاته أنه واحد 
مع اآلب، خالق العالم، المهتم بخالص خلیقته التي فسدت، ویجد لذته في دعوة الخطاة 

إلى الخالص. 

 أول طریقه من قبل (أجل) أعماله منذ القدم" possessed Me"الرب قناني 
]22 .[

 "الرب قناني أول طریقه من قبل أعماله منذ  ركز األریوسیون على العبارة
أول ]. لیدَّعوا أن السید المسیح وٕان كان سابًقا لكل الخلیقة لكنه في نظرهم "22" [القدم

"، الذي خلقه اآلب دون غیره، وقام هو بعمل الخلقة. اعتمدوا في ذلك على كلمة الخلیقة
البابا أثناسیوس ". لذلك اهتم آباء الكنیسة، وعلى رأسهم خلقني"قناني" ویترجمونها "

]. وسأحاول تقدیم فكر 31-22 بتفسیر هذه العبارة وربطها ببقیة الفقرة كلها [الرسولي
اآلباء في شيء من اإلیجاز في ملحق خاص بهذا االصحاح. 

 اآلن ُاقدم تفسیًرا مبسًطا للفقرة. 
 بینما أساء األریوسیون فهم هذه العبارة وجد كثیر من اآلباء فیها صورة حیة 

ورائعة لمحبة اآلب الذي بالحكمة دبر خالصنا قبل خلقتنا. فمنذ البدء دبر التجسد 
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اإللهي، لیصیر حكمة اهللا أو كلمته، األقنوم اإللهي غیر المنفصل عنه إنساًنا من أجل 

)؛ "البداءة، بكر 29:8البشریة لیكون هو "أول أعماله"، أي البكر بین أخوٍة كثیرین" (رو
). وكأنه هنا یقدم الحكمة اإللهي وعده الفائق بأن أباه األزلي 18:1من األموات" (كو

معه یخطط لخالصنا قبل خلقتنا، وكأن تدبیره یسبق وجودنا كعالمة اهتمامه بنا وقدرته 
الفائقة السرمدیة لتحقیق خطة حبه نحونا. 

ُیالحظ في هذه اآلیة اآلتي: 
یؤكد أن القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  إن كان بعض اآلباء مثل أوالً :

" إال أن البعض مثل  possessed Meالكلمة العبریة ال تعني "خلقني" بل "اقتناني 
لم یمتنع عن استخدام الكلمة الیونانیة وهي تعني "خلقني"، إال البابا أثناسیوس الرسولي 

أنه یؤكد أنها لیست ذات الكلمة التي استخدمت في خلقة العالم. 

إن سفر األمثال سفر رمزي، فال نلتقط كلمة منه ونفصلها عن الكتاب  ثانًیا: 
  المقدس لنفسرها الهوتًیا.

إن كلمة "خلقني" ال تربكنا، فإن حكمة اهللا، األقنوم الثاني قد صار كلمة، ثالثًا:  
 وقد صار بالحقیقة إنساًنا وعبًدا دون أن یتغیر إذ الیزال إلًها …إذ أخذ جسًدا مخلوًقا

مبارًكا إلي األبد. 

 ال یمكن أن یكون هذا التعبیر "خلقني" خاص بجوهر أقنوم الحكمة، ألنه رابًعا: 
في نفس العبارة قیل: "من أجل أعماله"، فإن كان هذا األقنوم قد ُخلق ألجل البشریة، 
فتكون البشریة أفضل وأهم منه. أما بكون الخلق هنا یعني التجسد وخطة الخالص، 

فالمعني یختلف تماًما إذ یكون الخلق من أجل الحب اإللهي الفائق نحو البشر. 

"، فبالتجسد اإللهي احتل األقنوم أول طرقهال نتعثر من القول: "خامًسا: 
المتجسد موضع آدم، فكما بسقوط آدم فسدت الطبیعة البشریة، هكذا بنصرة آدم الجدید 

وبره صارت النصرة والبّر للبشریة. هذا ما عبّر عنه الرسول بولس، قائالً : "كأنما بإنساٍن 
واحٍد دخلت الخطیة إلي العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلي جمیع الناس 

 لكن قد ملك الموت من آدم إلي موسى، وذلك علي الذین لم یخطئوا …إذ أخطأ الجمیع
 إن كان بخطیِة واحٍد مات الكثیرون، …علي شبه تعدى آدم الذي هو مثال اآلتي
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فباألولي كثیًرا نعمة اهللا والعطیة بالنعمة التي باإلنسان الواحد یسوع المسیح قد ازدادت 

 الخ). 12:5لكثیرین" (رو

 بهذا فقد أبونا األول آدم مركزه كبكر، لیحتل حكمة اهللا المتجسد مركزه فیقودنا 
 إلي سمواته، وننعم بشركة مجده. لقد صار االبن الوحید الجنس الذي تسجد له كبكر

المالئكة بكًرا لنا: "ألنه لمن من المالئكة قال قط: أنت ابني أنا الیوم ولدتك. وأیًضا أنا 
یقول: ولتسجد له كل ُادخل البكر إلي العالم أكون له أًبا وهو یكون لي ابًنا. وأیًضا متي 

). 7-5:1مالئكة اهللا" (عب

 لقد صار بكًرا لنا وذلك بتجسده، هذا الذي تسجد له المالئكة، والذي ُیدعى دون 
). 8:1" (عب…غیره االبن الوحید، والذي قیل عنه: "كرسیك یا اهللا إلي دهر الدهور

في نفس الفقرة تحدث سلیمان الحكیم عنه: "كنت عنده صانًعا (مدبُرا)" سادًسا:  
فكیف یكون الصانع أو الخالق وفي نفس الوقت هو صنعة أو خلیقة؟ هل یخلق …

). 3:1نفسه؟ خاصة وقد قیل عنه: "به كان كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو

واضح أنه ال یعني خلقة جوهره، بل تدبیر "من أجل أعماله"، بقوله سابُعا:  
التجسد اإللهي، ألن العمل یأتي بعد وجود الكائن ولیس العكس. فهنا تعبیر "خلقني" 

عن الخلقة یشیر إلي العمل ال إلي وجود جوهره. وقد استخدم الكتاب المقدس تعبیر 
 في مواضع كثیرة، منها:  العمل

)، فالمرتل ال یطلب من اهللا أن یخلق 10:51 فّي یا اهللا" (مزاخلقه "قلًبا نقًیا 
فیه كائًنا جدیًدا، إنما أن یعمل فیه فیجدد قلبه. 

). 20:2" (أف…في المسیح یسوع ألعمال صالحةمخلوقین  "ألننا نحن عمله 
هذا ال یعني أننا قد متنا بالجسد ثم عاد فخلقنا، لكنه جدد طبیعتنا فصارت كمن ماتت 

وأعاد خلقتها في المسیح یسوع . 
 یظهر إننا نلبس المسیح بمعني عمله 24:4 مع أف14:13 وبمقارنة رو

اإلنسان الجدید المخلوق علي )، "البسوا 14:13 " (روالرب یسوعالخالصي: "البسوا 
).  24:4" (أفشاكلة اهللا

 إذ ُیعرِّف الرب جوهره أنه الحكمة االبن الوحید المولود من اآلب، األمر الذي یختلف 
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الرب قناني عن األشیاء التي لها بدایة ومخلوقات طبیعیة، قال في محبته لإلنسان: "
 جسًدا، وقناني للبشر ألجل خالصهم". أعد لي أبي"، وكأنه یقول: "أول طرقه

)، ال نفهم أن 14:1  ألنه كما عندما یقول یوحنا: "الكلمة صار جسًدا" (یو
الكلمة كله صار جسًدا، لكنه لبس جسًدا وصار إنساًنا. وعندما نسمع: "صار المسیح 

؛ 13:3لنا لعنة ألجلنا"، "جعله خطیة ألجلنا الذي ال یعرف خطیة" (غال
)، ال نفهم ببساطة أن المسیح كله صار لعنة وخطیة، بل حمل اللعنة التي 21:5كو2

كانت ضدنا (كما قال الرسول: "خلصنا من اللعنة". وكما قال إشعیاء: "حمل 
؛ 4:53؛ إش13:3خطایانا"، وكتب بطرس: "حملها في الجسد على الخشبة" (غال

)، هكذا إذ قیل في األمثال: "خلقني" ال یلیق بنا أن نفهم أن الكلمة كله 24:2بط1
بطبیعته مخلوق، إنما أخذ جسًدا مخلوًقا وأن اهللا (اآلب) خلقه من أجلنا، معًدا له 

الجسد المخلوق، كما هو مكتوب أنه من أجلنا یمكننا فیه أن نتجدد ونتأله. 
 Ôما الذي خدعكم یا من في جهالة تدعون الخالق مخلوًقا؟

البابا أثناسیوس الرسولي  

 ."مرة أخرى فإن الحكمة ذاتها تتحدث عن سّر الجسد المتَّخذ فتقول: "الرب خلقني 
بالرغم من أن النبوة هنا عن أمور مقبلة، لكن ألن مجيء الرب سبق فتعین لم یقل 
"یخلقني" بل "خلقني"، حتى یؤمن البشر بأن جسد یسوع المولود من العذراء مریم 

. Õحدث مرة واحدة ولیس مراًرا
القدیس أمبروسیوس 

 إذ یتحدث حكمة اهللا عن تجسده لتحقیق خطة خالص البشریة، یفتح طریق 
الخالص ویكون البكر الذي یحمل البشریة لیدخل بها إلي أمجاده. بهذا دعي نفسه: "أنا 

).  14:6هو الطریق" (یو

 ألن المسیح ال یرغب فقط في تقدیم ذاته للذین أكملوا الرحلة، بل أن یكون هو نفسه 
الرب قناني الطریق للذین یبدأون الرحلة، مصمًما أن یأخذ جسًدا. لذلك جاء تعبیر: "

6 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:19:47.  
7 St. Ambrose: Of the Holy Spirit, 2:6:51. 
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. Ö"، بمعنى أن الذین أرادوا أن یأتوا یلزمهم أن یبدأوا رحلتهم فیهبدء طرقه
القدیس أغسطینوس 

 " :عن بدء الطریق". وقال "قنانيمرة أخرى كما قال سلیمان الحكیم في األمثال "
األخبار السارة التي تقودنا إلى ملكوت السموات، لیس في الجوهر والكیان مخلوًقا، 

بل صار "الطریق" حسب التدبیر. إذ صارت الكلمتان "مصنوًعا" و"مخلوًقا" تحمالن 
نفس المعنى. إذ ُصنع طریًقا، والباب والراعي والمالك والقطیع، وأیًضا رئیس الكهنة، 

. ×والرسول، أسماء أخرى ُتستخدم بمعاٍن أخرى
القدیس باسیلیوس الكبیر 

]. 23["منذ األزل ُمسحُت منذ البدء منذ أوائل األرض" 
]. 24["إذ لم یكن غمٌر ُأبدئُت إذ لم تكن ینابیع كثیرة المیاه" 
]. LXX( "]25 "من قبل أن تقررت الجبال قبل التالل ُأبدئت (ولدني

 ].26["إذ لم یكن قد صنع األرض بعد وال البراري وال أول أعفار المسكونة" 
"لما ثبََّت السموات كنت هناك أنا، 

 ].27[لما رسم دائرة على وجه الغمر" 
"لما اثبَت السحب من فوق، 

 ].28[لما تشددت ینابیع الغمر" 
"لما وضع للبحر حده فال تتعدى المیاه تخمه، 

 ].29[لما رسم أسس األرض" 

یؤكد الحكمة اإللهي أنه كان موجوًدا قبل األمور اآلتیة:  
 ] 22كل الخلیقة .[
 ] 23وجود األرض .[
 ] 24أعماق ینابیع المیاه .[
 ] 25تأسیس الجبال والتالل .[

8 St. Augustine: On Christian Doctrine, 1:34 (38).  
9 St. Basil the Great: Letter 8:8. 
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 ] 26األرض وأعفار المسكونة .[
 ] 28السماء والسحب .[
 ] 29قوانین الطبیعة .[

في هذه الفقرات غني حب الخالق القدیس غریغوریوس الناطق باإللهیات  وجد 
له، فترنم قائالً : 

[أقمت السماء لي سقًفا، 
وثبَّت لي األرض ألمشي علیها. 

من أجلي ألجمت البحر، 
من أجلي أظهرت طبیعة الحیوان، 

 ، أخضعت كل شئ تحت قدميَّ
ولم تدعني معوًزا شیًئا من أعمال كرامتك".] 

: القدیس أنبا أنطونیوس الكبیرویقول 
 إذ ال یوجد مكان ال تدركه هذه العنایة. …[العالم تصونه العنایة اإللهیة

والعنایة اإللهیة هي تنفیذ مواعید الكلمة اإللهي، الذي یهب شكًال للمادة التي 
یتكون منها هذا العالم، وهو المهندس والفنان لهذا كله. ما كان یمكن لألشیاء أن تأخذ 

] ÏÎجمالها لوال فطنة قوة الكلمة الذي هو صورة اهللا (اآلب) وعقله وحكمته وعنایته.

خطة الخالص لیست جدیدة، لكنها سابقة للخلقة ذاتها، فقبل السقوط كان اهللا 
یعد لإلنسان قیامه، وتعیَّن الحكمة اإللهي مسیِّا إسرائیل ومخلص العالم كله. لقد أكد أنه 
لیس فقط قبل خلقة اإلنسان دبَّر الفداء، وٕانما حتى قبل خلقة العالم فقد أوضح دوره في 
الخلقة. ذاك الذي أحب اإلنسان وخلق العالم ألجله، قبل التجسد وقدم حیاته فداًء عنه. 

یعلق كثیر من اآلباء على ما ورد في الترجمة السبعینیة: "قبل أن یصنع 
]. LXX 24،25األرض، ویثبت الجبال، قبل كل التالل ولدني" [

" :أي قبل كل علو لألشیاء المخلوقة، قبل التالل ولدني بحسب الهیئة كإله قیل ،"

ÏÎ25 للمؤلف: الحب اإللهي، ص .
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، أي قبل كل األزمنة واألشیاء الوقتیة.  Vulgate) 3:110و"قبل الفجر ولدتك" (مز
]. 22" [الرب خلقني في بدء طرقهلكن إذ (ظهر) في شكل العبد قیل: "

بكونه في شكل اهللا یقول: "أنا هو الحق"، وفي شكل العبد: "أنا هو الطریق" 
).  6:14(یو

) عبر إلى ملكوت اهللا للحیاة 5:1ألنه هو نفسه بكونه بكًرا من األموات (رؤ
. ÏÏاألبدیة ألجل كنیسته، بكونه الرأس لیجعل الجسد أیًضا خالًدا

القدیس أغسطینوس 

  (الكلمة) وأیًضا مولود قبل كل الدهوریلزمنا أن نسأل ما هو معنى القول بأن اهللا ،
. بالتأكید قیل هذا ألنه ُوجد میالد قبل بدء ُخلق ألجل بدء طرق اهللا وألجل أعماله

 ولكن حین یتحدث عن ِخلقٍة في بدء العصور ألجل طرق اهللا وألجل …العصور
أعماله ینطبق هذا على السبب الخالَّق لألعمال والطرق. 

: حیث أن المسیح هو الحكمة، یلزمنا أن ننظر إنه هو نفسه كان بدء طرق أوالً  
أعمال اهللا. أظن أنه ال یوجد شك في هذا ، إذ یقول: "أنا هو الطریق، ال یستطیع أحد 
أن یأتي إلى اآلب إال بي"... لذلك ُخلق ألجل بدء طرق اهللا وأعماله، ألنه هو الطریق 

  …ویقود البشر إلى اآلب
: لقد ُخلق من أجل أعمال اهللا من بدء العصور عندما أخضع نفسه لشكل ثانًیا 

. ÏÐالخلیقة المنظورة، حامًال شكل كائٍن مخلوقٍ 
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

" :قبل أن استقرت "، و"قبل أن یخلق األرض" و"قبل العالم ال یرتبك أحد من الكلمات
 فإنه یوجد هنا تلمیح إلى التدبیر حسب الجسد. فمع أن النعمة التي حّلت …"الجبال

علینا من المخلص قد ظهرت اآلن كما یقول الرسول، وجاءت عندما حّل بیننا، لكن 
هذه النعمة قد ُأعدت حتى قبل أن نوجد. بلى، ُأعدت قبل تأسیس العالم، أما عن 

. ÏÑالسبب فهو حنوه العجیب

11 St. Augustine: On the Trinity, 1:12:24 
12 St. Hilary of Poitiers: On the Holy Trinity, 12:45.  
13 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:22:75.  
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البابا أثناسیوس الرسولي  

 ].26["إذ لم یكن قد صنع األرض بعد وال البراري وال أول أعفار المسكونة" 
"لما ثبت السموات كنُت هناك أنا، 

 ].27[لما رسم دائرة على وجه الغمر" 

 حكمة اهللا الذي به كل شيء قد ُصنع، كان هناك، الحكمة نفسه یعمل في النفوس 
المقدسة ویجعلهم أصدقاء اهللا، وأنبیاءه ویحدثنا عن أعماله في هدوء. 

القدیس أغسطینوس 

 .لنتعلم أیًضا أن اآلب كان معه، وكان هو مع اآلب عندما ُخلقت كل األشیاء 
 لما َأعدَّ السماوات كنت معه، عندما صنع ینابیع المیاه".  یقول الحكمة: "

  وفي العهد القدیم إذ یقول اآلب: "لنصنع" أظهر أن االبن یجب أن ُیسجد له 
معه كصانع كل األشیاء، إذ قیل أن هذه األشیاء قد خلقت باالبن. 

القدیس أمبروسیوس 

" :عندما صنع السماء  من كان معه عندما خلق كل الوجود إال حكمته، الذي یقول
"؟ بإشارته إلي السماء واألرض یشیر إلي كل المخلوقات التي في واألرض كنت معه

السماء واألرض. إذ كان حاضًرا معه بكونه حكمته وكلمته، یتطلع إلي اآلب خالًقا 
المسكونة، ومنظًما لها ومعطًیا إیاها نظامها، وهو قوة اآلب، یهب كل األشیاء القوة، 

). وقد 16:1؛ 29:5وكمخلص یقول: "كل ما أراه اآلب فاعًال افعله أنا أیًضا" (یو
َعِلم تالمیذه القدیسون أن كل األشیاء قد ُخلقت به وله. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

. الحكمة الخالق والمخلص 4

 ].30 " ["كنت عنده صانُعا (مدبًرا)
 یؤكد أقنوم الحكمة اإللهي دوره في الخلقة. وكما یقول اإلنجیلي یوحنا: "به كان 

) ویقول الرسول بولس: "الذي به عمل 3:1كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو
)؛ "فإنه فیه ُخلق الكل ما في السماوات وما علي األرض، ما ُیري 2:1العالمین" (عب
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وما ال ُیري سواء كان عروًشا أم سیادات أم ریاسات أم سالطین، الكل به وله قد خلق" 

). 16:1(كو

 ].30" ["وكنت كل یوم لذته، َفِرحة دائًما قدامه
 یؤكد عالقة الحب المتبادل بین أقنومي اآلب والحكمة، فإن كان اآلب خطط 

لیقوم االبن بالخالص، هذا ألن لذة اآلب في ابنه، ولذة االبن في أبیه. فالفداء الذي یقوم 
به االبن "حكمة اهللا" ُینسب لآلب كقول السید المسیح : "هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل 

). فقیام الحكمة بالفداء هو بذل لآلب أیًضا محب الحكمة والواحد 16:3ابنه الوحید" (یو
معه. 

  .إنني أنا الذي یتلذذ به (اآلب). عالوة على هذا كنت كل یوم لذته قدامه 
 …لقد كان یبتهج بالعالم الذي خلقه، وببني البشر

یوجد مع اهللا الحكمة المولود قبل العوالم، ولیس فقط حاضًرا معه، بل ینظم معه 
  …العوالم 

الحظ عمله في تدبیر األمور وتنظیمها. اآلب بأمره هو العلة ، واالبن بالتنفیذ 
لما صدر من أوامر یدبر وینظم. التمایز بین األقنومین قائم في العمل الذي لكل 

منهما. 
) ُعرفت الخلیقة بكلمة األمر، وعندما ُكتب 26:1" (تكلنعملعندما قیل : "

"، یعلن اهللا أنه لم یصنع منعزًال (عن االبن). ألنه كان فرحه كنت عنده مدبًرا"
 فرح بالعالم الذي صنعه وببني البشر. …قدامه

یخبرنا الحكمة عن سبب فرحه. أنه یفرح لفرح اآلب، الذي یفرح بإتمام خلقة 
 31 ،12 ، 10:1العالم وبني البشر. فقد ُكتب: "ورأي اهللا كل شيء أنه حسن" (تك 

 حكمته شریك معه في العمل ویفرح معه إذ یكمل العمل.  …) 
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

 أال ُیحسب كفًرا القول بأنه ُوجد وقت لم یكن فیه حكمة اهللا موجودًا؟! لقد قال: "كنت 
معه مدبًرا، كنت لذته كل یوم". 

  أو القول بأن قوة اهللا لم تكن موجودة أو كلمته أو ما غیر ذلك مما ُیعرف به 
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االبن؛ أو یشیر إلیه اآلب، ألیس هذا خطأ؟!  

  من یقول إن بهاء مجد اآلب لم یكن موجوًدا في وقت ما، یحطم النور األصلي 
الذي هو البهاء.... 

 البابا الكسندروس السكندري 

 ،لذلك فإن البهاء السرمدي یشرق أمامه ویوجد معه، في ذات الوجود الذي بال بدایة 
وهو مولود دائًما، ودائًما یشرق أمامه. إنه الحكمة القائل "كنت معه لذته، كنت لذته 

دائمًا أمام وجهه..." 
 القدیس دیونسیوس الكبیر 

 حكمته هو الذي فیه لذته دائًما كما بروحه. أنه واحد معه كنفٍس هللا، ویمتد كیٍد لتشكل 
المسكونة. 

العظات االكلمندیة  

"َفِرَحًة في مسكونِة أرضه، 
 ].31" [ولذاتي مع بني آدم

إن كان الحكمة یعلن عن أنه موضوع لذة اآلب، بكونه الواحد معه والخالق،  
فإنه بدوره یجر لذته فینا نحن خلیقته التي عصته وتمردت علیه. 

. الحكمة واهب الطوبى 5
أخیًرا بعد أن أعلن الحكمة عن خطة تجسده الصادرة عن حبه وحب اآلب لبني  

البشر، وعن رغبته أن نكون موضع سروره ولذته یدعونا لالستماع إلیه وٕالي قبوله، فننعم 
بالحیاة المطَّوبة.  

 یقول السید المسیح : "الحق الحق أقول لكم إن كان أحد یحفظ كالمي فلن یري 
). 51:8الموت إلي األبد" (یو

"فاآلن أیها البنون اسمعوا لي، 
 ].32" [فطوبى للذین یحفظون طرقي

 ].33" ["اسمعوا التعلیم وكونوا حكماء وال ترفضوه
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 8األمثال 
"طوبى لإلنسان الذي یسمع لي ساهًرا كل یوم، عند مصاریعي، 

]. 34" [حافظا قوائم أبوابي

وال ینام، حیث ال توجد ظلمة. 5:1 من له النور یسهر "والظلمة ال تدركه" (یو ،(
   من یستنیر یكون یقًظا من جهة اهللا، هكذا یعیش.

القدیس اكلیمنضس السكندري 

. الحكمة واهب الحیاة 6
 ].35" ["ألنه من یجدني یجد الحیاة وینال رضى (إرادة) من الرب

 یسألنا حكمة اهللا لیس فقط أن ننصت إلیه بل أن نجده فنقتنیه، وكما یقول السید 
). 36:3المسیح: "الذي یؤمن باالبن له حیاة أبدیة" (یو

 یقدم الحكمة ذاته للنفس البشریة، وعلیها أن تبحث عنه فتجده. هنا البحث 
یعني اإلرادة، إذ ال یقتحم الحكمة النفس البشریة بغیر إرادتها، إنما إذ تطلبه بكامل 

حریتها تجده حاضراً . هذه اإلرادة المقدسة هي أیضًا عطیة من اهللا كقول الرسول: "ألن 
). 13:2اهللا هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" (في

 بالنسبة لإلنسان لیس حسن أال یرید، ولكن بنعمة اهللا ینال عوًنا لكي یرید، فإنه لیس 
باطًال ُكتب: "ألن اهللا هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" 

)؛ وٕان " اإلرادة معدة باهللا". 13:2(في
 القدیس أغسطینوس

. بؤس رافضي الدعوة 7
"ومن یخطئ عني یضر نفسه، 

 ].36" [كل مبغضي یحبون الموت
یقول السید المسیح نفسه: "الذي ال یؤمن باالبن لن یري حیاة، بل یمكث علیه  

). كما یقول: "ألنه كما أن اآلب یقیم األموات وُیحي كذلك االبن 36:3غضب اهللا" (یو
). ویقول یوحنا الحبیب: "من له االبن فله الحیاة، ومن 20:5أیًضا ُیحي من یشاء" (یو

). 12:5یو1لیس له ابن اهللا فلیست له الحیاة" (
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 8األمثال 
 8من وحي األمثال 

ألقتنیك فأتمتع بالحیاة! 

 .صوتك یدوي في آذنيَّ الداخلیتین 
 ألرتفع معك على قمم الجبال العالیة، 

 فأتمتع ببهاء مجدك على جبل طابور، 
 وأنعم بدمك الطاهر على جبل الجلجثة، 

 واختبر عشرة المالئكة على جبل التجربة. 

 ،إذ أجد نفسي تائُها 
 أراك واقًفا على الطریق، 

 تنتظرني في مفارق الطرق، 
 تحملني في طریقك الملوكي، 
 وتدخل بي إلى حضن أبیك. 

 ،عندما تئن نفسي من الضیق 
 عند األبواب أجدك قاضًیا عادالً ! 

 تسمع لكل متاعب نفسي، 
 وحین یظلمني العالم أجدك مدافًعا عني! 

 .ألسمع صوتك فأتمتع بحكمتك 
 حكمتك هي الطعام النازل من السماء. 

 تشبع نفسي وترویها. 
 تهبني حیاة فائقة، 

 كل كنوز العالم تتصاغر جًدا أمامها. 

 !ألقتنیك یا حكمة اهللا، یسوعي المحبوب 
 فأحب الصالح وأبغض كل الشرور. 
 تهبني مشورة صالحة وقوة مع كرامة. 
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 8األمثال 
 تمأل مخازن نفسي ببركات ال تفني! 

  ،من أجلي تجسدت وصرت إنساًنا 
 التقي بك كمخلٍص وصدیٍق شخصي. 

 أنت موضع سرور اآلب، 
 جعلتني موضوع سرورك ولذتك كل یوم! 

 ،ألقتنیك فأقتني النور 
 ال یكون بعد فيَّ ظالم وال لیل، 
 وال تغفو عیني بل أبقي ساهًرا.  

 أتمتع بالحیاة المطوبَّة، 
 أنال شركة الطبیعة اإللهیة! 

 !نعم من یجدك یجد الحیاة األبدیة 
 ومن یخطئ إلیك إنما یقتني الموت! 

 أنت حیاتي وفرحي ومجدي! 
   

 

 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 22:8ملحق: األمثال 

 22:8ملحق أم 

"الرب قناني" 
للقدیس البابا أثناسیوس الرسولي 

مع آباء آخرین 

"الرب قناني أول طریقه 
من أجل أعماله 

منذ القدم" 
]22:8 .[

 

 لهذه العبارة له أهمیة خاصة للرد القدیس البابا أثناسیوس الرسولي تفسیر 
الخاصة بشخص السید  على شهود یهوه المعاصرین، والذین تبنوا األفكار الآلریوسیة

المسیح، لذلك منًعا من اإلطالة استحسنت أن أخصص ملحًقا خاًصا بهذه العبارة. 

 یالحظ في أحادیث البابا أثناسیوس منهجه الخالصي الرائع، فمع دخوله في 
حواٍر الهوتٍي، كان ما یشغل ذهنه هو خالص اإلنسان وتمتعه بشركة األمجاد األبدیة. 
ففي تأكیده المیالد األزلي ووحدة جوهر الكلمة مع اآلب، رّكز على عمل السید المسیح 

الخالصي خالل تجسده. قدم لنا بحق صورة رائعة وعذبة لمحبة اهللا الفائقة ولذته في بني 
البشر. 

قام المرحوم صموئیل كامل عبد السید مع الدكتور نصحي عبد الشهید 
وقد استحسنت أن اقتبس كثیًرا من العبارات عن هذه الترجمة بتعریب المقالة ونشرها. 

). 1987لمركز دراسات اآلباء بالقاهرة (أكتوبر 

 6 
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 7 

أهمیة العبارة 
 

) قلب 22:8(أم”الرب قناني (خلقني) أول طرقه ألجل أعمالهشغلت العبارة "
البابا أثناسیوس الرسولي، وقد كّرس أغلب مقاله الثاني ضد األریوسیین لشرح هذه 

)، وأربعة فصول في تفسیر 18-16العبارة. كتب ثالثة فصول كمقدمة لتفسیرها (فصول
). 22-19العبارة (

 عن األریوسیین: [إذ مألوا كل مكان بهذا القول المأخوذ البابا أثناسیوس یقول 
من األمثال، یبدو لدى كثیرین من الذین یجهلون العقیدة المسیحیة أنه یعني شیًئا ما، 

" لكي یظهر للجمیع أنهم في هذا األمر كما في خلقلذلك من الضروري أن نفحص لفظ "
.] Ïغیره لیس لدیهم سوى الخیال

 عرض البابا أثناسیوس الرسولي تفاسیر األریوسیین للعبارة وقام بالرد علیهم، 
موضًحا أن تفاسیرهم جاءت لخدمة أفكارهم الخاصة، وال تتفق مع بقیة أسفار الكتاب 

المقدس وال مع روحه. وقدم التفسیر الالئق بالعبارة، جاء هذا التفسیر یحمل روح الكتاب 
لُیعلن بكل قوة سّر الخالص، وعمل حكمة اهللا المتجسد في حیاتنا. 

سفر رمزي 
 أن سفر األمثال ُسجل بلغة الرمز، لهذا ال یلیق أن البابا أثناسیوس یوضح 

تؤخذ آیة واحدة وُتفسر بمعناها الظاهر، بل یلزم الدخول إلى أعماق العبارة واكتشاف 
المعنى السّري الخفيّْ . 

" :؛ على أي األحوال هي أمثال، ُعبر الرب خلقني أول طرقه من قبل أعماله ُكتب"
عنها بطریق األمثال، فال یجوز لنا تفسیرها بمعناها الظاهر، بل نسأل بتقوى إدراك 

 فما ُیقال في "األمثال" ال ُیقدم بوضوح بل بطریقة كامنة، وذلك كما ُیعلمنا …معناها
الرب نفسه في اإلنجیل بحسب یوحنا: "تكلمت بهذه األمور بأمثاٍل ولكن یأتي الوقت 

). لهذا وجب أن نكشف 25:6الذي ال أعود أتكلم فیه بأمثال بل عالنیة" (أنظر یو

1 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:16:19. 
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، ولیس بطریقة واضحة، فُتفسر كما لو كان  عن المعاني ونبحث عنها كأمٍر خفيٍّ
المعنى واضًحا، لئال بالتفسیر الخاطئ نضل عن الحق.  

لو كان الحدیث المكتوب عن مالٍك أو أي شيء آخر مما له بدایة أو عن 
، الذي حكمة اهللاواحٍد منا نحن أعماله، لُتفهم: "خلقني". لكن إن كان الحدیث عن "

فیه ُخلق كل ما هو له بدایة، فیتحدث عن الحكمة ذاتها أال یلزمنا أن نفهم تعبیر 
"خلقني" دون أن تحمل أي تعارض مع تعبیر "ولدني"؟ فال ننسى أن "الحكمة" هو 

الخالق والصانع، وال نجهل الفارق بین الخالق والمخلوقات، فال ُیحصى بین 
المخلوقات، بل تعني معنى آخر. فإذ ُذكرت في األمثال، ال ُیؤخذ المعنى الواضح بل 

الكامن الذي ُأوحي للقدیسین الستخدمه في النبوة.  
الحكمة بنت لقد جاء معنى "خلقني" بعد ذلك مباشرة في موضع آخر، فیقول: "

". اآلن واضح أن جسدنا هو بیت الحكمة الذي أخذه الحكمة لنفسه لیصیر بیًتا
)... 14:1إنساًنا، لهذا یقول یوحنا بوضوح: "الكلمة صار جسًدا" (یو

]، ال یعني جوهر الهوته، وال والدته األزلیة األصلیة من 22في هذه العبارة [
اآلب عندما یتكلم الكلمة بواسطة سلیمان، بل یعني الجانب اآلخر، أي تدبیره من 

 Ð…أجلنا. وكما سبق فقلت لم یقل: "أنا مخلوق” أو "صرت مخلوًقا"
البابا أثناسیوس الرسولي  

قناني ولیس خلقني 
یؤكدون أن القدیس غریغوریوس أسقف نیصص قلنا أن بعض اآلباء مثل 

" .  possessed Meالكلمة العبریة ال تعني "خلقني" بل "اقتناني 

 إن بعًضا من الذین لهم باع في الالهوت بدقة یقولون أن النص العبري ال ُیقرأ 
" بدًال من possessed"خلقني". ونحن أنفسنا نقرأ في كثیر من النسخ القدیمة "قناني 

"خلقني".  
بالتأكید "اقتناء" في اللغة الرمزیة لألمثال تخص العبد، الذي ألجلنا "أخذ شكل 

). ولكن إن كان أحد ُیصر على هذه العبارة كما ُتقرأ في الكنائس، 7:2عبد" (ف 

2 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:19:44.  
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فنحن ال نرفض حتى تعبیر "خلق". فإن هذا أیًضا لغة رمزیة ُتشیر إلى "العبد"، وذلك 
). هكذا نقول أن هذا التعبیر، 20:8" (روكل الخلیقة مستعبدةكما ُیخبرنا الرسول: "

كما اآلخر یحمل تفسیًرا مستقیًما (أرثوذكسًیا). فإن ذاك الذي صار ألجلنا مثلنا، ُخلق 
حقیقة في أواخر األیام؛ ذاك الذي في البدء هو الكلمة واهللا، قد صار جسًدا وٕانساًنا.  

فإن طبیعة الجسد مخلوقة، وباشتراكه فیها في كل جوانبها مثلنا بدون خطیة، 
) ال حسب اإلنسان كقول 24:4ُخلق عندما صار إنساًنا، وخلق "حسب اهللا" (أف

الرسول، بطریقة جدیدة ولیس بزرٍع بشريٍ . 
" قد ُخلق بالروح القدس وبقوة العلّي، هذا اإلنسان الجدیدلقد تعلمنا أن هذا "

الذي یأمرنا بولس الناطق بأسرار ال ُینطق بها أن نلبسه، ُمستخدًما تعبیرین لُیعبر 
البسوا اإلنسان الجدید المخلوق حسب عن الثوب الذي نرتدیه، قائًال في موضع: "

). فإن األمر هكذا 4:13" (روالبسوا الرب یسوع المسیح، وفي موضٍع آخر "اهللا"
)، هذا الذي لبسه في أول 6:14أنه صار لنا ذاك الذي قال: "أنا هو الطریق" (یو

طرق الخالص، لیجعلنا عمل یدیه، وُیشكلنا من جدید من التربة الشریرة بالخطیة 
لنصیر على صورته. إنه في نفس الوقت أساسنا قبل مجيء العالم، وذلك ككلمات 

بولس الرسول: "ال یستطیع أحد أن یضع أساًسا آخر غیر الذي ُوضع" 
لم تكن ینابیع كثیرة المیاه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل ). وبحق: "11:3كو1(

الت'ddي استطاعته أن یخلق كل األشیاء، بل وال المالئكة أیًضا یستطیعون أن 
یخلقوا ألنهم هم أیًضا من بین المخلوقات. 

 لكن إن كان اهللا قد دعا األشیاء غیر الموجودة إلى الوجود بواسطة كلمته 
الذاتي، فال یكون الكلمة من بین األشیاء غیر الموجودة والتي ُدعیت (إلى الوجود)، وٕاال 
فلنبحث عن كلمة آخر بواسطته دعي الكلمة نفسه أیًضا إلى الوجود، ألن كل األشیاء 

.] Ñغیر الموجودة قد صارت بالكلمة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم: بنفس المعنى یقول 

" ؟ الصانع یقول عن المالئكة "الصانع (مالئكته)"، لكن ألم یقل عن االبن"

3 Four Discourses Against the Arians  2:16:21,22. 
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بالرغم من تعبیره عن الخالف بین المالئكة واالبن هكذا: القائل عن المالئكة 
" جعله اهللا رًبا ومسیًحا"، "الرب خلقني "…الصانع مالئكته أرواًحا، أما عن االبن 

). إنه یتحدث ال عن اهللا الكلمة بل عن التجسد. ألنه عندما أراد 36:2؛ أع22:8(أم
أن یعبر عن الفارق الحقیقي، لم یستبعد المالئكة فقط بل وكل القوات العلویة 

الخادمة.  
انظر كیف یمیز وبوضوٍح عظیٍم بین المخلوقات والخالق، الخدام والرب، 

. Òالوارث واالبن وبین العبید
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

یتمیز حكمة اهللا وكلمته عن بقیة الخلیقة الكلمة وحده یعرف اآلب ویراه.  رابًعا:
ال یستطیع أحد أن یعرف اآلب كما هو وأن یراه إال ذاك المولود منه كأشعة  في أنه

صادرة عن النور، األمر الذي یؤكد أنه لیس مخلوًقا. شتان ما بین معرفة السمائیین 
ورؤیتهم لآلب وبین معرفة ورؤیة االبن الوحید المولود من اآلب أزلًیا. 

[حیث أن األرض كلها مملوءة بمعرفته، فإن معرفة اآلب هي خالل االبن، 
 كل یوم …كنت عندهومعرفة االبن من اآلب هي واحدة بعینها، وُیسر اآلب قائالً : "

]. هذا أیًضا یبرهن أن االبن لیس غریًبا، بل الئق بجوهر 30" [لذته، فرحه دائًما قدَّامي
اآلب. 

]، عند نهایة (خالص) العالم، كما هو 30 ومع أن لذته أیًضا في بني البشر [
مكتوب في نفس األمثال، إال أن هذا له معنى آخر. فإنه حتى هذا الذي به یبتهج لیس 

ألن فرًحا ما ُیضاف إلیه، بل إذ یرى األعمال التي ُصنعت على صورته، یفرح اهللا بسبب 
صورته.  

.] Óوكیف یبتهج االبن أیًضا إال ألنه یرى نفسه في اهللا؟

). إذن فالكلمة مختلف عن 27:10["لیس أحد یعرف اآلب إال االبن" (مت
 إال الذي رأى اآلب ویراه، كما قال: "لیس أحد قد یعرف اآلبالمخلوقات وهو وحده الذي 

4 St. John Chrysostom: Homilies on Hebrews, 3. 
5 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:22:82. 
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] Ô).16:6هو من اآلب" (یو

 توضح خامًسا: شهادة اآلب له، وسجود المالئكة له، وقبوله األلقاب اإللهیة
أنه لیس واحًدا من بین المخلوقات، بل الخالق نفسه. 

هذا )؛ "7:2" (مرإنك أنت ابني[یظهره اآلب أنه ابنه الذاتي والوحید بقوله: "
" صارت المالئكة تخدمه)، ولهذا "17:3" (متهو ابني الحبیب الذي به سررت

 …)؛ حیث كان مختلًفا عنهم، وهم یسجدون له11:4(مت
أنتم تدعونني عندما سجد له التالمیذ َقِبل منهم السجود وأخبرهم من هو قائالً : "

ربي ). وحینما قال له توما: "13:13" (یورًبا ومعلًما، وحسًنا تقولون ألني أنا كذلك
) سمح له بهذا القول، وباألحرى قبله ولم یمنعه... 28:20(یو "وٕالهي

] Õما كان لُیسجد له، أو ُتقال عنه تلك األقوال لو أنه كان بین المخلوقات.

 
التفسیر الثاني لألریوسیین 

یدَّعي األریوسیون أن اهللا خلق االبن الكلمة قبل كل الخلیقة، ویقوم االبن بخلقة 
كل المخلوقات السماویة واألرضیة. وكأن اهللا یستنكف أن یمد یده للخلقة، أو أن الخلیقة 

ال تحتمل لمسة ید اهللا. 

[یا لحماقتهم عندما یقولون عنه: "إن اهللا عندما أراد أن ُیوجد طبیعة مخلوقة، 
ورأى عدم قدرتها على احتمال لمسة ید اآلب الشدیدة، فإنه یصنع ویخلق أوًال واحًدا 

] Öویسمیه ابًنا وكلمة، لكن عن طریقه كوسیط، ُیوجد به كل األشیاء أیًضا.مفرًدا فقط، 

الرد علیهم 
اهللا ال یستنكف من أن یهتم : كان رد البابا أثناسیوس الرسولي علیهم بأن أوالً 

، كما یهتم بالعصفور الواحد الذي بال قیمة )18:21(لوحتى بعدد شعر رأس اإلنسان 
فكیف في عیني بائع العصافیر، وُیلبس عشب الحقل ما هو أجمل من لباس سلیمان، 

6 Four Discourses Against the Arians, 2:16:22. 
7 Four Discourses Against the Arians, 2:16:23,24. 
8 Four Discourses Against the Arians, 2:17:24. 
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یستنكف من خلقة السماء واألرض؟ 

[إن كانوا یقولون إن اهللا یستنكف من أن یخلق األشیاء األخرى، لهذا صنع 
االبن فقط، وسلَّم خلقة األشیاء األخرى لالبن كمساعد، فإن هذا یكون غیر الئق باهللا، 
ألنه لیس عند اهللا كبریاء. هؤالء یخجلهم الرب عندما یقول: "ألیس عصفوران ُیباعان 

) الذي في 29:10بدرهٍم، وواحد منهما ال یسقط على األرض بدون إذن أبیكم" (مت
السموات؟... 

 فإن لم یكن من غیر الالئق باهللا أن یعتني بأصغر األشیاء إلى هذه الدرجة، 
) فإنه ال یكون من غیر 30-25:6مثل شعرة الرأس والعصفور وعشب الحقل (مت

الالئق أن یخلق هذه األشیاء، ألن األشیاء التي هي موضع عنایته هي نفسها التي یكون 
]. ×هو خالقها بكلمته الذاتي

یقول البابا أثناسیوس: [مرة أخرى إن كانت الطبیعة بسبب عدم قدرتها ثانًیا: 
أن تحتمل فعل الخلق المباشر من اهللا، احتاجت إلى وجود وسیط، فالكلمة أیًضا لكونه 
مخلوًقا ومصنوًعا (حسب قولكم) فإنه یكون هو نفسه في حاجة إلى وسیط لخلقه بسبب 

كونه واحًدا من الطبیعة المخلوقة التي ال تستطیع أن تحتمل فعل اهللا، بل یحتاج إلى 
 فستكون هناك حاجة مرة أخرى لوسیٍط آخر لهذا وسیط، وحتى إن ُوجد وسیط للكلمة

Îالوسیط، بذلك یكون من المستحیل أن تقوم للخلیقة قائمة Í [.

ثالثًا: إن كان الكلمة قد ُخلق لكي یخلق بقیة الخلیقة، فیكون قد ُخلق من 
أجلنا. 

یرى البابا أثناسیوس الرسولي أن العبارة الواردة هنا في سفر األمثال ال ُتشیر  
إلى وجود الكلمة، بل إلى التدبیر الخاص بتجسده، فإن المسیح لم ُیوجد ألجلنا، وٕاال 
صار هو صورة مّنا لُیمجدنا، وٕانما التدبیر الخاص بتجسده تم ألجلنا لُیحقق خالصنا 

من أجل في هذه العبارة على القول " البابا أثناسیوس الرسولي لقد ركزفنحمل صورته. 
" فإن التجسد، ولیست "والدة الكلمة األزلیة"، هو من أجل اإلنسان. أعماله

9 Four Discourses Against the Arians, 2:17:25,26. 
10 Four Discourses Against the Arians, 2:17:26. 
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 أوضح البابا أثناسیوس أن اإلنسان لم ُیخلق لكي یعمل، إنما ُخلق ألجل ذاته 
وبعد ذلك یعمل، هكذا حكمة اهللا لم ُیوجد لكي یعمل، بل هو الكائن األزلي وقد قبل بحبه 

أن یقوم بعمل الخالص، مختفًیا في الناسوت لكي ُیحرر اإلنسان الُمستعبد ویرده إلى 
األحضان اإللهیة. 

" فإنه ال یرید أن یشیر إلى ألجل األعمال[ألنه إن كان یقول أنه قد ٌخلق "
جوهره، بل إلى التدبیر الذي صار ألجل أعماله، وهو األمر الذي یكون تالًیا لوجوده.  

 ُخلق ال لكي یعمل بل لكي یوجد أوًال كإنسان، بعد ذلك تلقى أمًرا أن آدمألن 
یعمل. 

 ُخلق لیس من أجل الفلك، بل لیوجد أوًال ویصیر إنساًنا، بعد ذلك تلقى ونوح 
أمًرا أن یصنع الفلك. 

ومن یبحث ویفتش فإنه سیجد نفس الشيء مع كل واحد من المخلوقات. ألن 
 العظیم أیًضا كان إنساًنا أوًال وبعد ذلك ُعهد إلیه بقیادة الشعب. موسى

 هكذا هنا أیضا من الممكن أن نفهم نفس الشيء ألنك تري أن الكلمة لم ُیخلق 
" ألجل األعمال"، لكنه بعد ذلك ُأرسل "في البدء كان الكلمةلكي یكون له وجود بل "

كان االبن موجوًدا دائًما ولم تكن هناك  وتدبیر خالصها. ألنه من قبل أن توجد "األعمال"
أیة حاجة لكي یخلق، وعندما خلقت "األعمال"، وصارت الحاجة ماسة بعد ذلك إلي 

تدبیر إصالحها، عندئذ قدم الكلمة ذاته لكي ینزل ویصیر مشابًها "لألعمال". وهذا ما 
یوضح لنا معنى لفظ "خلق". 

ألنه یرید أن یثبت التشابه فإنه یقول مرة أخري بإشعیاء النبي: "اآلن هكذا یقول 
 من الرحم ألكون له عبًدا، ألرجع إلیه یعقوب وٕاسرائیل. وأجمعهم شكَّلنيالرب الذي 

). LXX 5:49جمیًعا وأتمجد أمام الرب" (إش
انظر هنا أیًضا إنه یتَّشكل ال بوجوده بل لكي یجمع األسباط التي كانت 

) جاءت العبارة "خلقني"، یقول 2:8موجودة قبل أن یتشَّكل. فكما في العبارة السابقة (أم
"، حتى یظهر من لیجمع مًعا" یقول هنا "من أجل أعمالههنا "شّكلني"، وكما قال هناك "

كل ناحیة أنه "خلقني" أو"شّكلني" جاءت الحقة لوجود الكلمة. فكما قبل أن یتَّشكل كانت 
األسباط موجودة التي ألجلها تَّشكل، هكذا یبدو أن األعمال موجودة التي من أجلها 
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ُخلق. 
موجودة بعد كما سبق أن  لم تكن "األعمال" وعندما "كان الكلمة في البدء"

وأصبحت الحاجة ملحة، عندئذ قیلت لفظة "خلق".  أشرت، وعندما صارت "األعمال"
ذلك كما لو كان هناك ابن وعندما فقد العبید وسقطوا في أیدي العدو بإهمالهم 

وصاروا محتاجون إلى عمل عاجل، ُأرسل االبن بواسطة أبیه لُیخلصهم ویردهم، وقد 
ارتدى زیَّا مثلهم وتشكل مثلهم، كي ال یتعرف علیه المسئولون أنه السید فیهربوا. إنه 
یخفي نزوله ویكتشف الكنوز التي خّبأوها تحت األرض. وعندئذ إذا سأله أحد، لماذا 

فعلت هذا؟ یجیب قائالً : "أبي شكَّلني هكذا وأعّدني ألجل أعماله". وكأنه بهذا القول ال 
یعني أنه عبد وال أنه واحد من أعماله. وال یتحدث عن بدء میالده، بل عن المهمة 

". من أجل األعمالالموكلة إلیه فیما بعد "
). 8:2(في بنفس الطریقة أیًضا فإن الرب لبس جسدنا، "ُوِجد في الهیئة كإنسان"

الرب خلقني أول طرقه ألجل فلو أنه ُسئل من الذین رأوه وتعجبوا لكان یقول لهم: "
أقمته على ". هذا ما یقوله الروح في المزامیر: "جبلني لكي أجمع إسرائیل" و"أعماله

". وهذا األمر هو ما یشیر به الرب عن ذاته قائالً : "أنا أقمت ملًكا بواسطته أعمال یدیك
). وكما أنه حینما "أشرق جسدًیا" على صهیون لم 6:2على صهیون جبله المقدس" (مز

یكن هذا له بدایة وجود أو ُملك، بل لكونه كلمة اهللا وملًكا أبدًیا، فإنه ُحسب مستحًقا من 
الناحیة البشریة أن تشرق مملكته على صهیون أیًضا، لكي بعد أن یفدیهم ویفدینا من 

الخطیة المتملكة علیهم، یجعلهم في مملكته األبویة.  
هكذا إذ أقیم من أجل األعمال، فإن هذا لیس من أجل األشیاء التي لم تكن 

موجودة بعد، بل من أجل األشیاء التي كانت موجودة عندئذ وكانت في حاجة إلى 
.] ÏÏإصالح

تقولون أن اهللا، إذ أراد خلقة الطبیعة األصلیة وتحریرها دبَّر وخلق االبن حتى  [
خالله ُیشكِّلنا. 

 اآلن إن كان األمر هكذا انظروا أیًضا أنه َلُكفٌر عظیم أن تتجاسروا على النطق 
به. 

11 Four Discourses Against the Arians, 2:20:52. 
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یظهر االبن أنه جاء إلى الوجود من أجلنا ولیس نحن ألجله، ألننا لم ُنخلق من 
أجله، بل ُخلق هو ألجلنا، لذا فهو مدین لنا بالشكر ولیس نحن... نحن ُخلقنا على 
صورة اهللا ولمجده، وأما االبن فهو صورتنا وُوجد لمجِدنا. نحن جئنا إلى الوجود لكي 
نوجد، أما كلمة اهللا فقد ُوجد - كما یلزم أن تقولوا - ال لیوجد، بل كأداة الحتیاجاتنا، 

ألیس من یتمسك بمثل هذه األفكار یكون أكثر فلیس نحن منه، بل هو نشأ الحتیاجنا. 
] ÏÐ؟!من جاهلٍ 

ألن كلمة اهللا لم ُیخلق ألجلنا بل باألحرى نحن ألجله إذ "فیه كل األشیاء [
). لیس ألننا كنا ضعفاء كان هو قوًیا، وُخلق بواسطة اآلب وحده 16:1ُخلقت" (راجع كو

لكي ُیشكلنا بواسطة نفسه كأداة، لتهلك مثل هذه األفكار! األمر لیس هكذا. 
 ألنه حتى إن كان اهللا لم یستحسن أن یخلق المخلوقات، لكن الكلمة كان عنده، 

الذي لیس بأقل من أن یكون مع اهللا، واآلب فیه. في نفس الوقت، األمور األصلیة ال 
یمكن أن توجد بدون الكلمة، إذ به ُخلقت - هذا صواب - ألنه حیث إن الكلمة هو ابن 
اهللا بالطبیعة مرتبط بجوهره، ومنه وفیه، كما یقول هو نفسه إن الخلیقة ما كان یمكن أن 

توجد إال به. فكما أن النور ُیضيء كل األشیاء بأشعته وبدونها ما كان یمكن وجود 
أضاءه، هكذا اآلب - كما بیٍد - خلق كل األشیاء في الكلمة وبغیره لم یكن شيء مما 

.] ÏÑكان

[بحسب كالمكم یظهر أوًال أن االبن قد ُجعل من أجلنا، ولسنا نحن من أجله؛ 
بمعنى أننا لم ُنخلق ألجله، لكنه هو قد ُصنع من أجلنا، وبذلك یكون مدیًنا بالفضل لنا، 

] ÏÒولسنا نحن المدینین له.

لم ُیخلق شيء جدید في المرأة سوى جسد الرب، مولوًدا من العذراء مریم بدون [
: "الرب قناني، أول طرقه من ِقَبْل زرع، إذ قیل أیًضا في األمثال عن شخص یسوع

" (أي من من أجل أعماله قبل أعماله"، بل "خلقني]. إنه ال یقول: 12" [(أجل) أعماله

12 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:16:30. 
13 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:18:31.  
14 Four Discourses Against the Arians, 2:17:30. 
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.] ÏÓأجل تدبیر الخالص)، وذلك لكي ال یفهم أحد النص بخصوص الهوت الكلمة

"، وال قال خلقني عمالً الكلمة إذن لیس مخلوًقا وال عمالً ... لذلك لم یقل: "[
خلقني " لئال یظهر أنه مخلوق بالطبیعة وفي جوهره. كما لم یقل: "خلقني مع أعماله"

" لئال من الجانب اآلخر حسب فساد األشرار یبدو أنه أداة ُصنعت من ألصنع أعماالً 
أجلنا.  

" لئال وهو بالحقیقة قبل الكل كابن خلقني قبل أعمالهمرة أخرى لم ُیعلن: "
یظهر اللفظان "الوالدة" و"الخلقة" كأنهما یحمالن ذات المعنى. لكنه قال بتمییز دقیق: 

"، وكأنه یقول: "اآلب قد صنعني، في الجسد، لكي أكون إنساًنا". ألجل أعماله"
مرة أخرى یظهر أنه لیس عمًال بل ابن. فإنه كما أن الذي یأتي إلى منزل ال 

یكون هو جزء من المنزل بل آخر غیره، هكذا الذي خلق األعمال یلزم أن یكون 
بالطبیعة آخر غیر األعمال. ألنه إن كان األمر كما تقولون أیها األریوسیون أن كلمة 
اهللا هو عمل، فبأي ید وحكمة جاء هو نفسه إلى الوجود؟ فإن كل األشیاء جاءت إلى 

)، 2:66الوجود بید اهللا وحكمته، الذي هو نفسه یقول: "یدّي صنعت كل شيء" (إش
ویقول داود في المزمور: "وأنت یا رب في البدء أسست األرض، والسموات هي عمل 

 "تذكرت أیاًما قدیمة، أتأمل جمیع أعمالك، كنت أتأمل 142یدیك". وأیًضا في المزمور 
.] ÏÔ )24:104، 25:102أعمال یدیك (مز

 ولیس مولودفي نفس االصحاح یؤكد كلمة اهللا أنه رابًعا: المولود األزلي. 
]. 25" [قبل التالل ولدنيمخلوًقا، إذ یقول "

)... هو صوت 5:17[إن كان الصوت القائل: "هذا هو ابني الحبیب" (مت 
قبل كل التالل ولدني" اآلب وقد سمعه التالمیذ، واالبن نفسه أیًضا یقول عن ذاته: "

)، أال یكونون بهذا یحاربون اهللا... ألنهم لم یخافوا صوت اآلب، ولم یحترموا 25:8(أم
كلمات المخلص، ولم یطیعوا القدیسین، حیث كتب أحدهم: "الذي هو بهاء مجده ورسم 

). وترنم آخر: "ألن 24:1كو1)؛ و"المسیح قوة اهللا وحكمة اهللا" (13:1جوهره" (عب
)، "كلها بحكمة ُصنعت" 9:36عندك ینبوع الحیاة، وبنورك نرى نوًرا" (مز

15 St. Athanasius of Alexandria: Statement of Faith. 
16 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:21:70. 
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). ویقول یوحنا : "في 4:1). ویقول النبي: "كلمة الرب صارت إليَّ " (إر24:104(مز
). ویقول لوقا: "مثلما سلمها إلینا الذین صاروا منذ البدء 1:1البدء كان الكلمة" (یو

). وكما یقول داود أیًضا: "أرسل كلمته فشفاهم" 2:1معاینین وخداًما للكلمة" (لو
). كل هذه األقوال تفضح الهرطقة األریوسیة في كل مكان؛ بل توضح 20:107(مز

أزلیة الكلمة، وأنه من جوهر اآلب ولیس غریًبا عنه. ألنه متى رأى أحٌد نوًرا بغیر 
إشعاع؟ أو من یجرؤ أن یقول إنه "رسم جوهر شيء آخر غیر الجوهر؟" أال یكون قد 
أصیب بالجنون بدرجة كبیرة ذاك الذي یفكر أیًضا بأن اهللا كان في وقت ما بال كلمة 

 ] ÏÕوبال حكمة؟

خامًسا: كلمة اهللا األزلي 
بین كلمات اإلنسان التي تصدر عنه بال وجود شخصي  البابا أثناسیوس یمیز 

وبین كلمة اهللا الحّي األزلي والعامل مع اآلب. یلجأ اإلنسان إلى یدیه لیعمل، ألن كلماته 
 بال وجود حّي حقیقي، أما اهللا فیعمل بكلمته الموجود الحيّ .

 [بما أن اإلنسان ُیولد في وقت ما، فهو نفسه یلد ابنه أیًضا في وقت ما، وحیث 
أن اإلنسان قد ُوجد من العدم، لذلك فإن كلمته تتوقف وال تبقى. أما اهللا فهو لیس 

)، وهو 14:39)، لكنه هو الكائن (خر16:8كاإلنسان ألن هذا ما قاله الكتاب (یهودیت
] ÏÖالموجود دائًما، لهذا فإن كلمته أیًضا كائن وأزلي مع اآلب مثل إشعاع النور.

[ال یعمل اإلنسان بواسطة الكلمات، بل بیدیه، ألن یدیه لهما وجود، أما كلمته 
فلیس لها وجود فّعال، لكن یقول الرسول: "كلمة اهللا حّي وفّعال، وأمضى من كل سیف 

ذي حدِّین، وخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیز ألفكار القلب 
ونیاته، وال توجد خلیقة غیر ظاهرة أمامه، بل كل شيء مكشوف وعریان لعینْي ذاك 

). فهو إذن خالق "وبغیره لم یكن شيء واحد" 12:4،13(عب الذي نقدم له الحساب"
.] ×Ï) ویمكن أن یكون شيء بدونه1:3(یو

التفسیر الثالث لألریوسیین 

17 Four Discourses Against the Arians, 2:18:32. 
18 Four Discourses Against the Arians, 2:18:35 
19 Four Discourses Against the Arians, 2:18:35 
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یقولون أنه ُیسمى كلمة بسبب األشیاء المدركة، وحكمة بسبب األشیاء التي  
نالت حكمة، ٌیسمى قوة بسبب األشیاء التي اكتسبت قوة. 

 بهذا القول یكون كلمة اهللا له وجود خیالي، البابا أثناسیوس أنه یرد علیهم 
یناقضون بعضهم بعًضا، إذ یؤكد البعض وجود الكلمة  مجرد أسماء نطلقها علیه. وهم

قبل كل الخلیقة، وبه كان كل شيء، ویقول آخرون أنه مجرد أسماء ننتفع بها. 

 [إنهم یصطدمون ببعضهم بعًضا، إذ تتعارض أفكارهم فیما بینها، فأحیاًنا 
یقولون الحكمة كثیرة، وأحیاًنا أخرى یقولون إن الحكمة واحدة... بینما هم أنفسهم یقولون 

] ÐÎإن الحكمة موجودة مع اهللا أزلًیا، یتناسون أقوالهم نفسها.

20 Four Discourses Against the Arians, 2:18:40. 
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تفسیر العبارة 
 ؟"خلقني "قیل لماذا

 اإلنسان الجدید المخلوق على صورة خالقه لنا صار بالتجسد. 1

  الكلمتان "خلقنيcreated Me ال تصدران عن الطبیعة اإللهیة الخالدة، بل عن ما "
قد ارتبطت بها في التجسد، طبیعتنا المخلوقة. كیف یمكن أن هذا "الحكمة"، "والفهم"، 
"والتعقل"، الذي یؤسس األرض، وُیعد السموات، ویشق األعماق، ُیدعى هنا "مخلوًقا 

ألجل بدء أعماله"؟ 
یخبرنا أن مثل هذا التدبیر لم یوضع بدون سبب عظیم. حیث أن البشر، بعدما تسلموا 
الوصیة التي یجب علیهم مالحظتها فقدوا بسبب العصیان نعمة الذاكرة، وصاروا 

ینسون، لهذا السبب "أنا ُأعلن لكم األمور التي تحدث یوًما فیوًما لخالصكم، لعلَّكم 
تضعون في ذاكرتكم ما ُأعد منذ األزل، األمور التي نسیتموها، فإنه لیس بإنجیل 
جدید أنا ُأعلنه لكم اآلن، بل أعمل إلصالحكم لتعودوا إلى حالتكم األولى. لهذا 

السبب أنا ُخلقت، أنا القائم على الدوام، وال احتاج إلى الخلقة لكي أوجد، فأنا بدء 
الطرق من أجل أعمال اهللا، أیًضا من أجل البشر فإن كان الطریق األول قد تحطم 

)، الذي هو 20:10صارت هناك حاجة إلى تكریس طریٍق جدیٍد حّي للتائهین (عب
أنا، الطریق. 

" تشیر إلى ناسوته، وضعها أمامنا الرسول اإللهي خلقنيهذه النظرة أن معنى "
). وأیًضا استخدم 14:13" (روالبسوا الرب یسوعبوضوح بكلماته التي قدمها لنا: "

" شاكلة اهللا البسوا اإلنسان الجدید المخلوق علىنفس الكلمة إذ یقول: "
). فإن كان ثوب الخالص هو واحد، الذي هو المسیح، ال یقدر أحد أن 24:4(أف

یقول أن "اإلنسان الجدید الذي على شاكلة اهللا" آخر غیر المسیح، بل من الواضح 
أن الذي یلبس المسیح یلبس اإلنسان الجدید المخلوق على شاكلة اهللا. فإنه بالحقیقة 
هو وحده الذي یمكن أن ُیدعى بحق "اإلنسان الجدید"، الذي لم یظهر في الحیاة من 

زرع إنسان بالطرق الطبیعیة المعروفة العادیة، بل في حالته وحده تحققت الخلقة 
بطریقة جدیدة غریبة وفریدة. لهذا السبب فإنه لذات الشخص عندما ننظر إلى طریقة 
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"، وعندما ننظر اإلنسان الجدید المخلوق على صورة خالقهمیالده العجیبة نقول "
إلى طبیعته اإللهیة المتحدة بخلقة هذا اإلنسان الجدید ندعوه "المسیح". فاإلنسان 

(أقصد المسیح واإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه) ینطبقان على نفس الشخص 
. ÐÏالواحد بعینه

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
 البابا أثناسیوس الرسولي: یقول 

" فهو ال ُیقال عن الجوهر إطالًقا، وال یعني الوالدة. َخَلقَ   [عندما ٌیقال اللفظ "
). 18:102 سیسبح الرب" (مزُیخلقفداود یترنم: "لٌیكتب هذا لجیل آخر وشعب عندما 

). ویقول بولس في رسالته إلى أهل 10:51فيَّ یا اهللا" (مزاخلق ویقول أیًضا: "قلًبا نقًیا 
 االثنین في نفسه إنساًنا واحًدا یخلقأفسس: "مبطًال ناموس الوصایا في فرائض لكي 

 بحسب اهللا في البر وقداسة المخلوق). وأیًضا "البسوا اإلنسان الجدید 15:2جدیًدا" (أف
.] ÐÐ )24:4الحق" (أف

خلق اهللا خالًصا ألجل زرع جدید الذي به [هذا مشابه لما یقوله إرمیا: "
). وعندما قال هذا لم یقصد أي جوهر LXX 22:38(إر  "سیتجول الناس في أمان

خاص بمخلوق، بل هو یتنبأ بالخالص المتجدد بین البشر، ذلك الخالص الذي صار 
، فإن ÐÑبالمسیح ألجلنا. وحیث أن هناك فرًقا بین المخلوقات وبین القول المذكور "َخَلقَ "

وجدتم الرب ٌیدعى مخلوًقا في أي موضع في الكتاب فأوضحوه وحاربوا. أما أن لم یكن 
 قد ٌكتب في أي موضع أنه مخلوق سوى ما قاله عن ذاته في األمثال "الرب خلقني"

.] ÐÒفاخجلوا إذن من الفرق السابق ذكره

. بالتجسد صار لنا أًخا وبكًرا 2
 البابا أثناسیوس الرسولي: یقول 

[بكون اهللا أباه بالطبیعة صار فیما بعد خالقه وصانعه، عندما لبس الكلمة هذا 

21 St. Gregory of Nyssa: Against Eunomius, 3:2.  
22 Four Discourses Against the Arians, 2:19:46. 

  بالیونانیة (إكتیسي)23
24 Four Discourses Against the Arians, 2:19:46. 
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الجسد المخلوق والمصنوع، وصار إنساًنا. 
 كما أن البشر إذ قبلوا روح االبن صاروا أبناء به، هكذا كلمة اهللا عندما لبس 

جسد إنسان عندئذ قیل أنه مخلوق ومصنوع. إن كنا بالطبیعة نحن أبناء عندئذ یكون هو 
بالطبیعة مخلوًقا وعمًال؛ ولكن إن كنا بالتبني والنعمة صرنا أبناء عندئذ فالكلمة أیًضا إذ 
عملت النعمة ألجلنا صار إنساًنا، وقال: "الرب خلقني". وفي موضع آخر، عندما لبس 

طبیعة مخلوقة صار مثلنا في الجسد، لذلك من المعقول أن یدعى أًخا وبكًرا 
] ÐÓ…)29:8(رو

نحن ُخلقنا بواسطة اهللا أوًال وبعد ذلك ُولدنا، خلیقة بالطبیعة وأبناء بالنعمة. أما [
و"البكر بین إخوة "، البكر بین األمواتالمسیح فُولد أوًال ثم ُخلق بعد ذلك. فمعنى "

" یتعارض مع "االبن الوحید". بهذا ُیفسر: "أول طرقه" و"من بكر كل خلیقة"، و"كثیرین
.] ÐÔ النصوص تحمل مقابلة بین الكلمة واألعمال…أجل أعماله"

. بالتجسد صار المسیح لعنة ألجلنا 3
" كما لو كان یقول الرب خلقني أول طرقه[إنه محب للبشر فهو یقول اآلن: "

)، وخلقني للبشر من أجل خالص الناس. ألنه 5:10"اآلب هیأ لي جسًدا" (أنظر عب
كما أننا عندما نسمع من یوحنا: "الكلمة صار جسًدا" فإننا ال نفهم من ذلك أن الكلمة كله 

" صار المسیح لعنة ألجلناجسد، بل أنه لبس جسًدا صائًرا إنساًنا. وعندما نسمع "
). فإننا ال 21:5كو2" (جعل الذي لم یعرف خطیئة، خطیئة ألجلنا). وأیًضا "13:3(غل

نفهم من كل هذا أنه هو نفسه قد صار لعنة وخطیة، بل تحمل اللعنة الموجهة ضدنا كما 
" حمل خطایانا). ومثلما قال إشعیاء "13:3" (غلافتدانا من اللعنةقال الرسول "

" (انظر حمل خطایانا في جسده على الصلیب)، ومثلما كتب بطرس "4:53(إش
.] ÐÕ)24:2بط1

لماذا قیل: "من أجل أعماله"؟ 
 البابا أثناسیوس الرسولي: یقول 

25 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:21:61.  
26 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 2:20:54. 
27 Four Discourses Against the Arians, 2:19:47. 
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 [بحسب فكر أولئك  (األریوسیین) ُیعتبر جوهر الكلمة مخلوًقا بسبب قوله 
"، وبالتالي لكونه مخلوًقا فهو لم ُیخلق من أجلنا، وان لم یكن قد ُخلق من الرب خلقني"

أجلنا فنحن لم نخلق به، وان لم نخلق به فلن یكون هو لنا في داخلنا، بل سیكون خارجنا 
كما لو كنا نقبل منه التعلیم مثلما نقبله من معلمٍ . ولو كان األمر هكذا معنا لما فقدت 

الخطیة سلطانها علي الجسد، بل لظلت ملتصقة به ولیست بعیدة عنه. غیر أن الرسول 
ألننا نحن یعارض تعلیم هؤالء بإعالنه ألهل أفسس قبل ما سبق أن اقتبسنا بقلیل قائالً : "

". فإن كنا قد خلقنا في المسیح فال یكون هو الذي ُخلق، بل مخلوقین في المسیح یسوع
نحن الذین ُخلقنا بواسطته. لذا فإن القول "خلق" هو من أجلنا نحن وبسبب احتیاجنا. فإن 

 إذ أنه هو .الكلمة رغم أنه خالق، احتمل أیضا لقب المخلوق. ولم یكن هذا لقبه الخاص
.] ÐÖالكلمة، ولكن اللقب "خلق" هو خاص بنا نحن المخلوقین بواسطته

قبل كل الجبال ولدني 
[بینما أنه عندما یشیر بصورة مطلقة إلي المیالد من اآلب فإنه یضیف في 

 فهو لم یقل لماذا ولد مثلما حدث في عبارة  .)25:8" (أمقبل كل الجبال ولدنيالحال : "
"خلقني" حیث ذكر "من أجل األعمال". بل انه یقول بصورة مطلقة "ولدني"، كما جاء في 
القول: "في البدء كان الكلمة". ألنه حتى وٕان لم تكن األعمال قد خلقت، إال أن كلمة اهللا 

.] ×Ðكان موجوًدا، "وكان الكلمة اهللا"
[ألنه عندما قال: "الرب خلقني أول طرقه"، أضاف : "لكنه قبل كل الجبال 

ولدني". فإن كان الكلمة مخلوقا بالطبیعة وبالجوهر، والمولود یختلف عن المخلوق فما 
بل لكان اكتفى بلفظ "خلق" مادام هذا اللفظ یعني أیًضا ”كان له أن یضیف "ولدني

 ولكنه هنا یقول "خلقني أول طرقه ألجل أعماله". وأضاف عبارة "ولدني" لیس ."ولدني"
عن غیر قصد، بل بعد ربطها بأداة الربط "لكن"، وبذلك یعطي حمایة كافیة للفظ "خلق" 

قائالً : "لكنه قبل كل الجبال ولدني"، ألن عبارة "ولدني" إذ تأتي مع لفظ خلق فإنها تضفي 
.] ÑÎعلیها معًنى معیًنا

28 Four Discourses Against the Arians, 2:20:56. 
29 Four Discourses Against the Arians, 2:20:56. 
30 Four Discourses Against the Arians, 2:20:60. 
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الكل، حتى یكون هو ابن اآلب ”[ألن إدخاله إلى العالم ساهم في تسمیته "بكر
الخلیقة من أجل تبني ”الوحید الجنس بسبب أنه هو الوحید الذي من اآلب، كما أنه "بكر

الجمیع. وألنه هو بكر بین االخوة، وقد قام من بین األموات لیكون هو باكورة الراقدین 
)، لذلك كان من الواجب أن یكون متقدما في كل شيء ، لهذا فقد 20:15كو1(انظر 

 "الباب" "خلق أول الطرق". لكي إذ نتبعه وندخل بواسطته هو القائل "أنا هو الطریق" و

 ونشترك في معرفة اآلب ، فإننا نسمع الكلمات: "طوباهم الذین بال عیب في الطریق"

ونشترك في معرفة اآلب، فإننا نسمع الكلمات :"طوباهم الذین بال عیب في الطریق" 
.] ÑÏوأیًضا "طوبى ألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا"

[كلمة اهللا محب البشر لیس الجسد المخلوق بمشیئة اآلب لكي یحیي كدم نفسه 
هذا الجسد الذي أماته اإلنسان األول بسبب تعدیه، كما قال الرسول: "وكرس لنا طریًقا 

حًیا حدیثًا بالحجاب أي جسده". وهو ما أشار إلیه في موضع آخر حینما قال: "إن كان 
أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة. األشیاء العتیقة قد مضت هوذا الكل قد صار جدیًدا". 

فإن كان كل شْي قد صار خلیقة جدیدة فإنه من الضروري أن یكون هناك شخص هو 
.] ÑÐأول هذه الخلیقة

[ومن الصواب أن یقول:"الرب خلقني أول طرقه ألجل أعماله" لكي ال یحیا 
اإلنسان فیما بعد بحسب الخلیقة األولى وٕاذ توجد بدایة خلیقة جدیدة والمسیح هو بدء 

"أنا هو الطریق".وأیضا یعلم الرسول المغبوط في  طرقها، إذن فلنقتف أثره هو القائل لنا:
رسالته إلى أهل كولوسي  قائالً : "هو رأس الجسد الكنیسة، الذي هو البدایة، البكر من 

.] ÑÑاألموات لكي یكون متقدما في كل شيء"
[ألنه هكذا خلق المخلص بحسب الجسد وصار أول الذین خلقوا من جدید 

واتخذ باكورتنا التي هي الجسد البشري الذي لبسه، وبعده یأتي الشعب اآلتي الذي خلق 
كما قال داود "یكتب هذا لجیل آخر، وشعب سیخلق یسبح الرب". ویقول في المزمور 
الحادي والعشرین : "الجیل اآلتي سیخبر عن الرب وسیعلنون بره للشعب الذي سیولد 

31 Four Discourses Against the Arians, 2:20:64. 
32 Four Discourses Against the Arians, 2:20:65. 
33 Four Discourses Against the Arians, 2:20:65. 
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.] ÑÒالذي صنعه الرب"
[إذن فقد كمل فیه الجنس البشري وأعید تأسیسه كما كان في البدء، بل 

باألحرى بنعمة أعظم من األول. ألننا بعد القیامة من بین األموات لن نخاف الموت 
بعد، بل سنملك في السموات مع المسیح على الدوام. وهذا ألن نفس كلمة اهللا الذاتي من 

اآلب، قد لبس الجسد وصار إنساًنا. ألنه لو كان مخلوقا ثم صار إنساًنا فإن اإلنسان 
یبقى كما كان دون أن یتحد باهللا. ألنه كیف یمكن لمخلوق أن یتحد بالخالق بواسطة 

مخلوق؟ ألن أیة معونة یمكن أن یحصل علیها متماثلون من مماثلیهم ماداموا هم أیضا 
محتاجین إلي نفس المعونة؟ وٕان كان الكلمة مخلوًقا فكیف یمكنه أن یبطل حكم اهللا 

]  ÑÓویصفح عن الخطیئة وهو أمر كتب عنه األنبیاء أنه خاص باهللا؟
[مرة أخرى، لو كان االبن مخلوقا لظل اإلنسان مائًتا كما كان قبًال، حیث أنه 
لم یتحد باهللا. فإنه ال یستطیع مخلوق أن یوحد المخلوقات مع اهللا، إذ أنه هو نفسه في 

حاجة لمن یوحده باهللا. ولیس في وسع جزء من الخلیقة أن یكون خالًصا للخلیقة إذ هو 
نفسه في حاجة إلى الخالص. ولكي ال یحدث هذا أرسل اهللا ابنه وصار ابن اإلنسان 

باتخاذه الجسد المخلوق. وحیث أن الجمیع كانوا خاضعین للموت، وكان هو مختلًفا عن 
الجمیع فقد قدم جسده الخاص للموت من أجل الجمیع. إذن حیث أن الجمیع ماتوا 

.] ÑÔ بواسطته هكذا قد تم الحكم (إذ أن الجمیع ماتوا في المسیح)
[لذلك فإن الحق یوضح أن الكلمة ال ینتمي إلى المخلوقات، بل بالحري هو 
نفسه خالقهم. ولذلك فقد لبس الجسد البشري المخلوق، لكي بعد أن یجدده كخالق فإنه 
یؤلهه في نفسه، وهكذا یدخلنا جمیعا إلى ملكوت السموات على مثال صورته. ألنه ما 

كان لإلنسان أن یتأله لو أنه اتحد بمخلوق أو لو أن االبن لم یكن إلًها حقیقًیا. وما كان 
لإلنسان أن یقف في حضرة اآلب لو لم یكن الذي لبس الجسد هو بالطبیعة كلمته 

.] ÑÕالحقیقي
[أن یتحد ما هو بشري بالطبیعة بهذا الذي له طبیعة األلوهیة، ویصیر خالص 

34 Four Discourses Against the Arians, 2:20:66. 
35 Four Discourses Against the Arians, 2:20:67. 
36 Four Discourses Against the Arians, 2:20:69. 
37 Four Discourses Against the Arians, 2:20:70. 
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اإلنسان وتألِّیه مؤكًدا. ولذلك فإن الذین ینكرون أن االبن هو بالطبیعة من اآلب وأنه 
مولوده الذاتي من، فلینكروا أیًضا أنه قد حصل على جسده البشري الحقیقي من مریم 

.] ÑÖالدائمة البتولیة
مكتوب "بالحكمة أسس اهللا األرض". فإن كانت األرض إذن قد تأسست 

بالحكمة فكیف تأسس هذا الذي أسسها؟. ولكن هذا النص قد قیل بأسلوب األمثال. 
ویجب أن نبحث عن المقصود من هذا لكي نعرف أن اهللا خلق األرض وأسسها بالحكمة 

لكي تكون ثابتة وطیدة وتظل باقیة. والحكمة نفسها تأسست ألجلنا لكي تصیر بدایة 
وأساس خلقتنا الجدیدة وتجدیدنا. وهنا أیًضا ال یقول في  هذه النصوص أنه "قبل الدهر 
(العالم) قد صنعني كلمة أو أًبا لكي ال یبدو أن له بدایة صنع، فقبل كل شيء یجب أن 

نبحث إن كان هو ابًنا وأن نفتش الكتب بخصوص هذا األمر. 
ألنه لم یقل "قبل الدهر أسسني كلمة أو ابًنا" بل قال ببساطة "أسسني" لكي 

 أنه یقول هذا بأمثال لیس عن نفسه بل عن هؤالء الذین ُیبنون – كما قلب –یوضح 
فوقه. وألن الرسول قد عّرف هذا لذا فإنه یكتب "ال یستطیع أحد أن یضع أساًسا آخر 

غیر الذي ُوضع الذي هو یسوع المسیح" وأیًضا "فلینظر كل واحد كیف یبني علیه". ومن 
الضروري أن یكون األساس مماثًال لتلك األشیاء التي تبني علیه حتى یمكنها أن تلتئم 

معه وتتحد به. ولكونه الكلمة، فإنه من حیث كونه كلمة حًقا فال یوجد هناك من یماثلونه 
 وذلك ألنه وحید الجنس، ولكن بصیرورته إنساًنا فقد صار –حتى یمكن أن یتحدوا معه 

له مماثلون وهو الذین ارتدى جسدهم المماثل لجسده. وتبًعا لذلك فإنه "تأسس" بحسب 
بشریته لكي یمكننا نحن أیًضا أن ُنبني فوقه حجارة كریمة ونصیر هیكًال للروح القدس 

الساكن فینا. وكما أنه هو أساس حًقا، فنكون نحن الحجارة التي تبنى علیه، وأیًضا یكون 
 ألن هذا مستحیل حًقا –هو الكرمة ونصیر نحن أغصانه لیس بحسب جوهر الالهوت 

 بل بحسب بشریته، ألن األغصان یلزم أن تكون مشابهة للكرمة، حیث أننا نحن –
مشابهون له بحسب الجسد. 

لكن عندما لبس جسدنا الذي أخذه كقطعة من جسد القدیسة مریم عندئذ یقول 
"أسسني" كما لو كان قد قال: "لكوني كلمة فقد ألبسني جسًدا ترابًیا". ألنه هكذا تأسس 

38 Four Discourses Against the Arians, 2:20:70. 
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من أجلنا، آخًذا ما یخصنا على عاتقه. لكي باتحادنا معه في الجسد، وارتباطنا به بسبب 
مشابهة الجسد نبقى غیر مائتین وغیر قابلین للفساد وبه نصل إلى إنسان كامل. 

إال أن هذه النعمة كانت قد ُأعدت قبل أن یخلقنا بل حتى من قبل أن یخلق 
العالم. والسبب في هذا صالح ومذهل. فلم یكن من االئق أن یفكر اهللا بخصوصنا بعد 

أن خلقنا لكي ال یظهر أنه یجهل األمور التي تتعلق بنا. 
 كتفسیر للنص الذي جاء في األمثال: –إن بولس الرسول المغبوط یعّلم بهذا 

"قبل الدهر" و "قبل أن تكون األرض"، وذلك عندما كتب إلى تیموثاوس قائالً : "اشترك 
في احتمال المشقات ألجل اإلنجیل بحس قوى اهللا. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، ال 

بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي ُأعطیت لنا في المسیح یسوع قبل 
األزمنة األزلیة، وٕانما ُأظهرت اآلن بظهور مخلصنا یسوع المسیح الذي أبطل الموت 

وأنار الحیاة". بل وقال إلى أهل أفسس "مبارك اهللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي باركنا بكل 
بركة روحیة في السماویات في المسیح یسوع. كما اختارنا فیه قبل تأسیس العالم لنكون 

قدامه في المحبة قدیسین وبال لوم. إذ سبق فعیننا للتبني بیسوع المسیح لنفسه". 
ولم یكن من اآلئق إذن أن تؤسس حیاتنا بأي طریقة أخرى سوى أن ُتؤسس في 
الرب الذي هو كائن منذ األزل، والذي به قد ُخلقت العالمین، لكي نستطیع نحن أیًضا أن 

نرث حیاة أبدیة إذ أن هذه الحیاة كائنة فیه.  
وحیث أنه أضاف قائالً : "عندما أعد السموات كنُت أنا في نفس الوقت معه"، 

ینبغي أن نعرف أنه لم یقل هذا كما لو أن اآلب أعد السماء أو السحب الُعلیا بدون 
الحكمة، ألنه ال ریب أن جمیع األشیاء قد خلقت بالحكمة، وبغیرها لم یكن شيء ما. وما 
قاله یعني هذا أن "كل األشیاء قد صارت في وبواسطتي، وعندما صار هناك احتیاج أن 

ُتخلق الحكمة ألجل األعمال، فإني وأنا موجود مع اآلب حسب الجوهر، لكن بالتنازل 
إلى المخلوقات قد طبعت صورتي على األعمال، حتى یكون العالم كأنه في جسد واحد 

غیر متمرد بل یكون متوافًقا مع نفسه". فكل الذي یتأملون المخلوقات بفكر مستقیم 
بحسب الحكمة المعطاة لهم یستطیعون أن یقولوا: "كل األشیاء تثبت بتدبیرك". 
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االصحاح التاسع 

مائدة الحكمة 
 

 ال یقف عمل الحكمة عند النداء العملي لكل البشریة والدعوة للتمتع به بكونه حكمة 
اهللا األزلي، الخالق والمدبر للخلیقة كلها، مقدًما بركاته الفائقة، لكنه یكشف هنا عن المائدة 

التي أعدها للمؤمنین، تكلفتها بذل ذاته بالحب العملي على الصلیب ألجل اإلنسان. 

 یدعونا السید المسیح - الحكمة اإللهي - إلى سمواته لكي نشبع من المائدة الفریدة 
الغنیة، فقد حمل جسدنا بیًتا له، وصار جسده الحقیقي الذي یبذله بالحب طعاًما روحًیا یشبع 

النفس ویرویها. 

جاء السید المسیح نفسه لیدعونا إلي ولیمته، كما بعث إلینا تالمیذه  ورسله 
والعاملین في كرمه لتقدیم دعوة عامة لكل البشریة. لكن ال یستطیع أن یتمتع بهذه الدعوة إال 

من یشعر بجهله واحتیاجه إلي الحكمة. مسیحنا جاء ال لیدعو األبرار، بل الخطاة إلي التوبة. 
اختار جهال العالم لكي یخزي بهم الحكماء في أعین أنفسهم، واختار الضعفاء لیخزي 

األقویاء، والمزدري وغیر الموجودین لیخزي بهم من یظنوا في أنفسهم أنهم شيء 
). 27:1كو1(

من ال یقبل ولیمة الحكمة یجد نفسه قد انسحب إلي ولیمة الجهل.  

. 12-1    مائدة الحكمة.1 
. 18-13 مائدة الجهل . 2 

 مائدة الحكمة
یستعرض سلیمان الحكیم اهتمام حكمة اهللا بالمائدة السمائیة التي أعدها لمحبوبیه، 
بني البشر، الذین هم موضع سروره ولذته، موضًحا تكلفتها وفاعلیتها في حیاتهم. تحدث عن 

اآلتي: 
]. 2].  ج. طعام فرید [2]. ب. قوة البیت وثباته [1أ. بیت الولیمة [
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]. 3]. و. الدعوة للولیمة [2]. هـ. نظام الولیمة [3د. شراب فرید [
]. 10]. ط. طریق الولیمة [9-7]. ح. جدیة الولیمة [6-4ز. فاعلیة الولیمة [
].  12]. ك. المنتفع بالولیمة [11ي. امتداد الولیمة [

أ. بیت الولیمة  
كل إمبراطور أو ملك أو رئیس دولة یهتم أن یخصص جزًءا رئیسًیا من قصره إلقامة  

الوالئم، خاصة لألباطرة أو الملوك أو الرؤساء، وأیًضا لرجال الدولة والمسئولین وغیرهم. 
تكشف صالة الولیمة عن اهتمام الشخص بمن یدعوهم كما تعلن عن شخصیة من قدم 

الولیمة. لذا فإن المبني یحمل طابًعا قومًیا یكشف عن حضارة البلد وٕامكانیاته الخ. أما حكمة 
اهللا فلم یبِن منزًال لیدعو اآلخرین إلیه، بل قبل طبیعتنا البشریة، إذ صار إنساًنا حًقا. صار 

البیت لیس بغریٍب عنه، بل هو بیته. اتحد الهوته بناسوته بال انفصال وبغیر امتزاج. فالدعوة 
التي یقدمها لنا هي أن نثبت فیه فنصیر أعضاء جسده. أنها دعوة اتحاد أبدي معه! 

لقد فتح أبواب بیته، أي جسده، لیس فقط حین فتح فاه أمام الجماهیر في موعظته 
علي الجبل، وال حین تحدث معنا علي مستوي الجماعة كما علي المستوي الشخصي، مع 

كل أحٍد منا، وٕانما حین سمح بفتح جنبه علي الصلیب لیفیض لنا دًما وماء. جنبه مفتوح علي 
الدوام لكي ندخل في بیته، ونتالمس مع أحشاء حبه الناري، فننعم بالوجود الدائم معه وفیه. 

). ویقول الرسول بولس: 15:4وكما یقول صاحب الولیمة نفسه: "اثبتوا فيَّ وأنا فیكم" (یو
).      3:3"حیاتكم مستترة مع المسیح " (كو

]. 1 ["الحكمة بنت بیتها"  
 البیت الذي بناه حكمة اهللا هو ناسوت السید المسیح. لقد هّیأت خطة اللَّه األزلیة 

التجسد لكي یتحقق الخالص. 

 لیتنا ننظر إلى المسیح من الجانبین: الكلمة اإللهي الذي صار واحًدا في مریم مع الذي 
أخذه من مریم. فإنه في رحمها شكَّل الكلمة لنفسه بیته، كما أنه في البدایة شكَّل آدم من 

 أو باألحرى كما قال سلیمان الحكیم  صراحة، إذ یعرف أن الكلمة قد ُدعي …األرض
"، وقد فّسرها الرسول قائالً : "ونحن بیته"، وفي موضع آخر الحكمة بنت بیتهاالحكمة: "

یدعونا هیكالً . إن كان یلیق باللَّه أن یسكن في هیكل على صورة (معینة) مصنوع من 
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234 

حجارة، فقد أمر بواسطة سلیمان الشعب القدیم أن یبنیه، بینما عند ظهور الحق  توقفت 
.  Ï الصورة (إذ ظهر الحق نفسه)

البابا أثناسیوس الرسولي 

" ُیشیر بطریقة الحكمة بنت بیتها لكننا نقول إنه في الجزء األول من الكتاب حیث یقول "
لم تسكن في غامضة خالل هذه الكلمات إلى إعداد جسد الرب، فإن الحكمة الفائقة 

، بل بنت لنفسها مسكًنا من جسد العذراء... هكذا یمكننا أن نرى في هذه مسكن آلخر
. Ïالعبارة سلیمان یتحرك بروح النبوة ویسلم لنا فیها كمال سّر التجسد

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 هنا بالتأكید ندرك أن حكمة اللَّه، أي الكلمة الشریك مع اآلب في األزلیة قد بنى لنفسه 
 ذبح بیًتا، أي جسًدا بشرًیا في أحشاء البتول، وأخضع الكنیسة له كأعضاء للرأس، وقد

، وأعد مائدًة بالخبز والخمر، حیث أبرز الكهنوت على رتبة ملكي الشهداء كذبائح
صادق، ودعى البسطاء والذین ینقصهم الحس، وكما یقول الرسول: "اختار اللَّه ضعفاء 

. Ñ)27:1كو1العالم لیخزي األقویاء" (
القدیس أغسطینوس  

 في كتابه ضد أونومیوس:  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص شهادة 
  "كان الكلمة قبل كل العصور، أما الجسد فُصنع في ملء الزمان، وال یستطیع أحد 

أن یقول العكس أن الجسد كان قبل الدهور أو الكلمة ُصنع في ملء الزمان. 
ثیؤدورت 

 ،أي طبیعته في الجسد التي أخذها من بنى بیًتا له المسیح، یقصد حكمة اللَّه وقوته ،
العذراء، حیث یقول (یوحنا): "الكلمة صار جسًدا، وحّل بیننا". وذلك كما یشهد النبي 

حكمة اللَّه بنت الحكیم: الحكمة الذي كان قبل العالم، مصدر الحیاة، غیر المحدود، "
. Ò" بواسطة ُأٍم ال تعرف رجًال، أي أخذ هیكل الجسدبیتها

1 St. Athanasius of Alexandria: Four Discourses Against the Arians, 4:34. 
2St. Gregory of Nyssa: Against Eunomius, 3:2. 
3 St. Augustine: City of God, 17:20. 
4 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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القدیس هیبولیتس  

 یعلن الكتاب المقدس أن الثالوث القدوس اشترك في إتمام عمل التجسد اإللهي أو 
في إقامة بیت الولیمة، حیث دبَّر خطة الخالص، وبني الحكمة اإللهي له بیًتا، وتحقق التجسد 

اإللهي بعمل الروح القدس في أحشاء القدیسة البتول مریم، فنالت كرامة فریدة. والعجیب أن 
حكمة اهللا أیًضا یبني بروحه القدوس له فینا بیًتا له، مسكًنا للثالوث القدوس، إذ یقول: "یحبه 

). 23:14أبي وٕالیه نأتي، وعنده نصنع منزالً " (یو

 كما نقرأ أن اآلب صنع سّر تجسد الرب، والروح أیًضا، هكذا نقرأ أن المسیح نفسه صنع 
جسده. 

)، وفي موضع آخر: "أرسل اللَّه ابنه 22:8 ُكتب: "الرب خلقني" (أم لآلب  بالنسبة
مولوًدا من امرأة، مولوًدا تحت الناموس". 

. Ó خلق كل السّر، كما نقرأ: "وُوجدت مریم ُحبلى بطفل من الروح القدس"والروح  
القدیس أمبروسیوس 

 یقیم من إنساننا الداخلي بیت ولیمة عجیب، تدعوه النفس "جنته" إذ تناجي حكمة 
). ویستجیب الحكمة اإللهي 16:4اهللا، قائلة: "لیأِت حبیبي إلي جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش

لدعوتها فیقول: 
 " قد دخلت جنتي یا أختي العروس. 

 قطفت ُمّري مع طیبي. أكلت شهدي مع عسلي. 
 شربت خمري مع لبني. 

). 1:5 كلوا أیها األصحاب. اشربوا واسكروا أیها األحباء" (نش

 هذا هو البیت الذي یقیمه فینا حكمة اهللا ویحسبه بیته وجنته، یدعو إلیه أصحابه 
السمائیین لیأكلوا ویشربوا ویفرحوا بثمر روحه القدوس العجیب فینا.  

علي هذه الدعوة التي تقدمها النفس القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  یعلق 
البشریة لذاك الذي أقام منها جنة وحّول أعماقها ولیمة غنیة فیقول: 

 5  St. Ambrose: Of the Holy Spirit, 2:6:59, 60. 
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 [ من هو هذا الذي تدعوه العروس إلي ولیمتها التي تحمل ثمارها؟ 
 لمن أَعّدْت ولیمة من مصادرها (الداخلیة)؟ 

 من هو هذا الذي تدعوه العروس إلي الولیمة التي أعدتها؟ لیس إال ذاك الذي منه 
). إنه یعطي لكل شخص طعامه في حینه 36:11وبه وفیه توجد كل األشیاء (رو

)، 41:6)، یفتح یدیه ویمأل كل حّي من بركاته. نزل كخبٍز من السماء (یو15:145(مز
وأعطي العالم الحیاة، وجعل المیاه تتفجر من ینبوعه الذي للحیاة. هذا هو ذاك الذي ُتعد له 

العروس مائدتها. 
 المائدة هي جنة مزروعة بأشجار حیة.  

.] Ôنحن بحق األشجار، والطعام المقدم له هو خالص نفوسنا

 عمل حكمة اهللا أن یهدم الخیمة القدیمة التي هي أعمال اإلنسان القدیم التي أقامتها 
الخطیة فینا، لُیقیم بیًتا جدیًدا داخلًیا، یتجدد كل یوم. "إن كان إنساننا الخارجي یفني فالداخل 

).  16:4كو2یتجدد یوًما فیوًما" (

 هذا البیت الذي بناه السید المسیح هو كنیسته المقدسة حیث یقدم نفسه حجًرا حًیا 
)، یحملنا كحجارة حیة ترتكز 4:2بط1مرفوًضا من الناس ولكنه مختار من اآلب وكریم (

علیه، ُنبني بجوار بعضنا البعض ونتحد مًعا لنصیر أشبه ببرٍج واحدٍ . وكما یقول القدیس 
بطرس الرسول: "كونوا أنتم أیًضا مبنیین كحجارة حیة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًسا، لتقدیم ذبائح 

). 5:2بط1روحیة مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح " (

ب. قوة البیت وثباته 
]. 1 ["نحتت أعمدتها السبعة"

 إن كان قد أقام حكمة اللَّه لنفسه بیًتا، إذ اقتبس ناسوتنا وجعله واحًدا معه، فإنه نحت 
أعمدة سبعة یقیم علیها البناء. ما هذه األعمدة إال روحه الناري الواحد معه. هذا الروح الذي 

ال ینفصل عنه، وهبنا إیاه بإقامته إنساننا الداخلي بیًتا له، فصرنا مسنودین به، یقودنا بقوة 
إلي مراعي المسیح التي ال تنضب، ویدخل بنا إلي ملكوته األبدي، واهًبا إیانا القوة والنصرة 

والتعزیات الفائقة. 

6 Homilies on Song of Songs, hom. 10. 
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یستحیل أن ینال أحد نعمة اهللا، ما لم یكن له الروح القدس، الذي فیه كل عطایا اهللا Õ .
القدیس دیدیموس الضریر 

ُیسمي (الروح القدس) المعزي، ألنه یعزي ویفرِّح الذین في الشدائد Ö .
القدیس مقاریوس الكبیر 

 حین تمتلئ النفس من ثمر الروح تتعزى تماًما من الكآبة والضیق والضجر، وتلبس 
. Öاالتساع والسالم والفرح باهللا، وُیفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس

مار اسحق السریاني 

" أي الرائحة الذكیة التي للروح الكلي القداسة، كقول إشعیاء: وأقامت أعمدتها السبعة ،"
"وأرواح اللَّه السبعة تستقر علیه". ویرى البعض أن األعمدة هي  السبعة أنظمة التي تقوم 
علیها الخلیقة بتعلیمه (اإللهي) المقدس والموحى به، أي األنبیاء والرسل والشهداء والكهنة 

والمتوحدین والقدیسین واألبرار. 

 باألعمدة السبعة وحدة الروح القدس  إنه یقصد أورشلیم الجدیدة والجسد المقدس. ویعني
. ÏÎالسباعیة المستقرة علیها

القدیس هیبولیتس  

 لدینا شهادات كثیرة، لكننا نكتفي بالقلیل من الكثیر. كمثال: 7 بخصوص كرامة الرقم 
سبعة أرواح ثمینة قد ُسمیت، فإنني أظن أن إشعیاء یحب أن یدعو أنشطة الروح أرواًحا، 

)، والبار یخلص من ست 6:12وتعالیم الرب المصفاة سبعة مرات كقول داود (مز
ضیقات وبالسابعة ال ُیضرب. أما الخاطي فُیغفر له لیس سبع مرات، بل سبعین مرة سبع 

مرات. وأیًضا یمكننا أن نرى ذلك بالمقاباللنقیض (فإن عقاب األشرار ممتدح)، فُانُتِقم 
لقایین سبع مرات، أیًضا أن العقوبة عن قتل أخیه إذ تحققت، اقتص له لالمك سبعین مرة 
سبع مرات، ألنه كان قاتًال حسب الشریعة وُیدان. واألقرباء األشرار ینالون سبع أضعاف 

 7 De Spirit, Sanc. 9. 
8  Hom. 17:1 

 .130، ص1980 للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر، ×
10 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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، وحجر زربابل یزین بسبعة أعین، وبیت الحكمة یستقر على سبعة أعمدةفي حضنهم، 
واللَّه ُیسبح سبع مرات في الیوم، وأیًضا تحمل العاقر سبع، الرقم الكامل، وذلك في مقابل 

. ÏÏتلك التي أوالدها غیر كاملین
القدیس غریغوریوس النزینزي 

ج. طعام فرید 
]. 2[ "ذبحت ذبحها" 

ماذا یقدم السید المسیح في بیته إال جسده المبذول، ذبیحة حب، یشتمها اآلب رائحة  
رضا، ویقدمها لمؤمنیه مائدة فائقة سماویة. 

 .هذه المائدة هي عضد نفوسنا، رباط ذهننا، أساس رجائنا، خالصنا ونورنا وحیاتنا 

 :عندما تري المائدة معدة قدامك قل لنفسك 
من أجل جسده ال أعود أكون تراًبا ورماًدا، 

وال أكون سجیًنا بل حًرا! 
من أجل هذا (الجسد) أترجى السماء، وأتقبل الخیرات السمائیة، والحیاة الخالدة، 

ونصیب المالئكة، والمناجاة مع المسیح! 
ُسمر هذا الجسد بالمسامیر وُجلد، وال یعود یقدر علیه الموت! 

إنه الجسد الذي ُلطخ بالدماء وُطعن، 
. ÏÐومنه خرج الینبوعان المخلصان للعالم: ینبوع الدم وینبوع الماء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إذ نتناول هذه الذبیحة الفریدة نشتهي أن نشارك مسیحنا حبه الذبیحي فنقدم ذبائح 
 [ تخرج هذه الذبیحة من كل القلب، وتتغذى العالمة ترتلیان:حب بال انقطاع. وكما یقول 

علي اإلیمان، وتراعي الحق، تدخل في براءة ونقاوة، في عفة، تتزین بالحب. ویلزمنا أن 
نحرسها بعظمة األعمال الصالحة، مقدمین مزامیر وتسابیح علي مذبح اهللا لننال كل األشیاء 

11 St. Gregory Nazianzen: On Pentecost, 3. 
12 N P N Frs., Series, vol. 12, hom 24 on 1Cor. 
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.] ÏÑمنه

نقدم مع الرسول بولس ذبیحة األلم الیومي فنترنم قائلین: "من سیفصلنا عن محبة 
كما هو مكتوب أننا من أجلك ُنمات كل النهار. قد ُحسبنا مثل غنٍم  …المسیح أشدة أم ضیق 

). بصلیب ربنا ُتذبح األنا فنقول: "مع المسیح صلبت فأحیا ال أنا" 25:8،26للذبح" (رو
). 20:2فنقول: "بل المسیح یحیا فيَّ " (غال  …معتزین بأن المسیح الذبیح صار حًیا فینا

)، ذبیحة 5:4)، ذبائح البّر (مز16:51،17نقدم ذبیحة االتضاع أمام اهللا (مز
). 15:13)، ذبیحة التسبیح (عب1:12الجسد المضبوط بصلیب الرب (رو

  .أنا نفسي أود أن أكون في عداد أبنائها لكي ُأذبح بواسطتها. أود أن ّأذبح لكي أكون ابًنا 
لكن هل هي قاتلة ألبنائها، أو ُمعذبة لهم؟ فإني اسمع اهللا أیًضا في موضع آخر 
یقول: "احرقهم كالذهب في النار، وُأمحصهم كالفضة المصفَّاة". بالتأكید إنه بآالم النار 

والعقوبات وباختبار االستشهاد من أجل اإلیمان. 
یعرف الرسول أیًضا نوًعا من الذبح یصفه لنا: "الذي لم ُیشفق على ابنه بل بذله 

ألجلنا أجمعین كیف ال یهبنا معه كل شيء؟"  
أنظر كیف تذبح الحكمة اإللهیة حتى ما لها! 

ُیذبح االبن البكر الوحید، الذي لیس فقط یحیا بل یهب حیاة لآلخرین. أقول: إنه 
. ÏÒالسید المسیح الذي یبذل ذاته من أجل معاصینا

العالمة ترتلیان 

 :ُتشیر إلى األنبیاء والشهداء الذین ُقتلوا في كل مدینة ودولة "ُذبحت حیواناتها العبارة "
بواسطة غیر المؤمنین من أجل الحق، ویصرخون قائلین: "من أجلك ُذبحنا كل النهار، 

. ÏÓُحسبنا كغنم ُنساق للذبح"
القدیس هیبولیتس 

13 On Prayer, 28. 
14  Tertullian: Scorplace, 7. 

15 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
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د. شراب فرید 
]. 2[مزجت خمرها"  "

 نادًرا ما كان قدماء الیهود أو الیونانیین أو الرومانیین یشربون الخمر دون مزجه 
بماء، وقد تعرض كثیر من قدامي الكتاب لهذا األمر، فالبعض یرى مزج الخمر بالماء بنسبة 

 إال أن بعض  الخمور تحتاج إلى إضافة Pliny، وأشار بلیني 1 إلى 5، وآخرون 1 إلى 3
 مقادیر من الماء إلى قدرین 3 قدًرا من الماء علیها، لكن الغالبیة العظمى یرون إضافة 20

من الخمر. 

 هذا والبعض ال یمزج الخمر بالماء لیضعف من قوته بل یمزجه ببعض التوابل أو 
 وغیر ذلك لكي تزداد حدة الخمر، فال یصیر opium أو madragoraالعسل، أو المر، أو 

مسكًرا فحسب بل ویجعله مخدًرا. وربما المزج أیًضا ُیشیر إلى مزجه بأنواع ثمینة من الخمر 
لكي تسبب لإلنسان فرًحا وبهجة قلٍب . 

قداس األسقف یقدم لنا حكمة اهللا دمه الطاهر شراًبا روحًیا سمائًیا. وكما جاء في  
 اجعل كل المشتركین فیها أن یتناولوا دواء …وهذه الكأس… [ نقدم لك هذا الخبزسرابیون:

الحیاة، شفاًء لكل ضعٍف، وسنًدا لكل تقدم وفضیلة، ولیس دینونة علینا.] 

 عالوة على هذا فإن الروح القدس یظهر بواسطة سلیمان الحكیم نظام ذبیحة الرب، ُمشیًرا 
الحكمة بنت إلى الذبیحة المقدمة من الخبز والخمر. وأیًضا عن المذبح والرسل یقول "

بیتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبائحها، مزجت خمرها في الكأس، أیًضا رتبت 
مائدتها، أرسلت جواریها تُنادي على ظهور أعالي المدینة: " من هو جاهل فلیمل إلى 

هنا". والناقص الفهم قالت له: "هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي 
". ُیعلن عن الخمر الممزوج، أیًضا یخبرنا مقدًما بصوت نبوي عن كأس الرب مزجتها

.  ÏÔالممزوج بماء وخمر، التي تظهر أنها تمت في آالم ربنا والتي سبق النبوة عنها
القدیس كبریانوس 

" :في وعاء فخاري تعني أن المخلص، یّتحد بالهوته بالجسد مثل مزجت خمرها العبارة "

16 St. Cyprian: Epistle Lxii To Caecilius, On The Sacrament Of The Cup Of The Lord, 5. 
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. ÏÕخمٍر نقٍي في البتول، مولوًدا منها إلًها وٕانساًنا في نفس الوقت دون امتزاٍج بینهما
القدیس هیبولیتس 

 إذ یبطلون اللبن یشربون خمًرا یفرح قلوب من هم أكثر كماًال، الذین ال یعودون یمارسون 
األمور الطفولیة. اآلن صاروا قادرین علي شرب األمور الصالحة من كأس الحكمة 

. ÎÕبأفواههم
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 یقدم لنا حكمة اهللا كأس الخمر، الذي هو دمه المبذول عنا غفراًنا لخطایانا، ومعه 
 لندرك بها أسرار الكتاب المقدس وننال معرفة روحیة فعَّالة في حیاتنا. كأس الحكمة

 هؤالء الذین یتقبلون رموًزا من الكتاب المقدس حسب فهم التالمیذ ینعمون بالرجاء في أن 
القدیسین یأكلون حًقا، بل سیكون خبز الحیاة الذي ینعش النفس بطعام الحق والحكمة 

. ×Ïوینیر الذهن ویجعله یشرب من كأس الحكمة اإللهیة حسب إعالن الكتاب المقدس
العالمة أوریجینوس 

 إن كان الخمر یشیر إلي الفرح الروحي، فإننا إذ نتناول من الدم المقدس، وٕاذ نشرب 
من كأس الحكمة، یتولد فینا فرح حقیقي یسند النفس ویرویها، فال تخور في طریق اآلالم. 

هـ. نظام الولیمة   
 ].2[ "أیًضا رتبت مائدتها" 

بقوله "رتبت" أو "أعدت" مائدتها، یؤكد الكتاب المقدس أن هذه الولیمة مع كونها  
مجانیة، وأبوابها مفتوحة لكل بشر، لكنها ولیمة أعدها الرب نفسه. هیأ البشریة ألجیال طویلة 

خالل اآلباء واألنبیاء لدخولهم إلیها. للولیمة نظامها وتدبیرها، ألن الذي أعدها إله نظام ولیس 
). 32:14كو1إله تشویش (

و. الدعوة للولیمة 
أرسلت جواریها تنادي على ظهور أعالي المدینة:  "

17 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
18 Hom on Song 9; PG 44:956. 

19 Origen: De Principiis 2:11:3. 
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من هو جاهل فلیمل إلى هنا. 
والناقص الفهم قالت له:  

].  5-3 [هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها"
أرسلت الحكمة جواریها إلي قمم التالل والمرتفعات والجبال لتنادي، فهي دعوة 

عامة وعلنیة، ألن اهللا یرید أن الكل یخلصون وٕالي معرفة الحق یقبلون. كانت العادة قدیًما 
في بعض المدن اآلسیویة أن ُیرسل الشخص إلى المدعّوین مجموعة من الجواري النساء 

یسبقهن بعض الخصیان وُیقدمون دعوة االستضافة. 

Ïالقدیس إكلیمنضس السكندري یرى  Í أن هؤالء المرسلین هم األنبیاء الذین تقدموا 
الرب، وقد أرسلهم لیدعوهم إلى الولیمة؛ هؤالء لیسوا سارقین وال لصوص، أما الفلسفة فلم 
ُترسل بواسطة الرب لذا جاءت تسرق. وهو یقصد هنا الفلسفات الُمضادة للحق والمقاِومة 

لمعرفة اللَّه. 

 :ُتشیر إلى معرفة الثالوث القدوس الموعود بها، كما ُتشیر إلى "أعدت مائدتها" العبارة 
جسده ودمه الطاهرین الثمینین، اللذین یقدمان كل یوم ذبیحة على المائدة اإللهیة 

. ÐÏالروحیة، تذكاًرا دائًما للعشاء األول اإللهي الروحي
القدیس هیبولیتس 

 صرخة الدعوة موجهة إلي من یشعر أنه جاهل لكي یمیل ویتمتع بالحكمة اإللهیة، 
ومن یشعر بنقص الفهم یتقدم لیتمتع بمائدة المعرفة الحقة. 

 في بیت الولیمة هذا یجد اآلتین من المشارق والمغارب موضًعا لهم في حضن إبراهیم 
 ÐÐواسحق ویعقوب في ملكوت السماوات.

   العالمة أوریجینوس
ز. فاعلیة الولیمة 

اتركوا الجهاالت فتحیوا، "

20 Stromata 1:17. 
21 From the Commentary of St. Hippolytus on Proverbs. 
22 Com .on Caut .3.  
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]. 6" [وسیروا في طریق الفهم
 إذ یستجیب المؤمن لنداء الحكمة العلني المجاني یلیق به أن یعلن عن تجاوبه مع 

هذا النداء بترك الجهاالت والسیر في طریق الفهم، وذلك بغني نعمة اهللا العاملة فیه. یطالبنا 
بترك الجهل والجهال، فإن من یصاحبهم بالضرورة یصیر جاهًال مثلهم. 

 تلك (مائدة الشیاطین) هي اختالط بالشیاطین، أما هذه (مائدة الرب) فهي شركة مع 
 ÐÑاهللا.

القدیس كیرلس األورشلیمي 

 .المائدة السرائریة هي جسد الرب الذي یعضدنا قبالة شهواتنا وضد الشیطان 
  حًقا یرتعد الشیطان من الذین یشتركون في هذه األسرار بوقار. 

القدیس كیرلس الكبیر 

ح. جدیة الولیمة 
 "من یوبخ مستهزًئا یكسب لنفسه هواًنا، 

 ومن ُینذر شریًرا یكسب عیًبا. 
ال توبخ مستهزئا لئال یبغضك، 

]. 8-7["  وبخ حكیما فیحبك
 كان الفالسفة یظنون أنهم بال خطیة، یمثِّلون طبقة خاصة معصومة من الخطأ، 

لكن كلمة اللَّه تكشف عن ضعف الطبیعة البشریة وحاجة الكل، حتى المعلمین والقادة، إلى 
التعلم المستمر. 

 ألعل هذا هو السبب أنه ال یوجد أحد حتى من بین الذین یتجاسرون وینعتون أنفسهم 
كحكماء، ألنهم (الفالسفة) یظنون أن الحكیم بال خطیة؟ أما كتابنا المقدس فال یقول هذا 

]. بالشك من یظن أن اإلنسان یلزم أن ُیوبخ، یحكم بأنه 8بل یقول: "وبِّخ حكیًما فیحبك" [
خاطي.  

على أي األحوال، من جانبي ال أجسر أن أحسب نفسي حكیًما حتى بهذا المعنى. 
یكفیني أن أحسب نفسي ما ال یستطیعوا أن ینكروه، أي ُینسب الصراع من أجل الحكمة 

23 De Myster .5:3. 
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إلى الفالسفة، أي إلى محبي الحكمة. فإن الذین یمتهنون محبة الحكمة ال یتوقفون عن 
. ÐÒالصراع من أجل الحكمة، وُیحسب هؤالء أكثر منهم حكماء

القدیس أغسطینوس 

 الدعوة موجهة إلى الجمیع، لكن ال یدركها إال اإلنسان الجاد في خالص نفسه. لهذا 
فإن المستهزئ إذ یجد في الدعوة توبیًخا الستهتاره عوض التجاوب مع نداء الحكمة یهین من 

یقدمها إلیه، والشریر المصمم علي شره عوض التوبة ینسب لمن یهتم بخالصه العیوب 
والشرور. 

 لیس عجیًبا أن "كل من له ُیعطي فیزداد، ومن لیس له فالذي عنده ُیؤخذمنه" 
). من لدیه حكمة یزداد حكمة، ألنه یطلب أن ینمو فیها، یحب من یعلمه ویوبخه 29:25(مت

لینال معرفة. وأما من له روح السخریة واالستهزاء والشر یزداد شًرا، ألنه یحمل بغضة لمن 
یوبخه أو یرشده. 

"أعِط حكیًما فیكون أوفر حكمة، 
]. 9 [ علِّم صدِّیًقا فیزداد علًما"

 لم یقل "أعط تعلیًما للحكیم"، بل قال "أعط حكیًما"، دون تحدید ما تقدمه له. فالحكیم 
ینتفع من كل ما ُیعطى إلیه؛ إنه كالنحلة التي تجمع عسًال من كل زهرة. 

 في شعبه حكماء یحتاجون أن یبدأ معهم بعض  القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى
تأمالته في الكتاب المقدس لیفتح لهم الطریق، وأما هم فیكملون ما بدأه وُیضیفون علیه، إذ 

یزدادون حكمة. 

 یلیق بنا أن نقدم كل النقاط األخرى، لكن بهذا یصیر الحدیث طویًال للغایة، ویمتد إلى 
مدة طویلة جًدا. لهذا فإننا نتوقف عن أن نقدم نقاط أخرى، ونترك هذا األمر لكم، ففي 

وسعكم أن یكون بین أیدیكم. أنه في قدرتكم أن تجمعوا هذه النقاط مًعا في البیت وتفحصوا 
االختالفات، وبنفس الطریقة تدركون نقاًطا جدیدة. قیل: "أعط بدء المكان للحكیم فیزداد 

. ÐÓ]. فالبدء هو من عندنا، وأما النهایة فهي عندكمLXX 9حكمة" [

24 St. Augustine: On the Trinity, 14:1:2. 
25 St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 14. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ط. طریق الولیمة 
 "بدء الحكمة مخافة الرب، 

]. 10 [  ومعرفة القدوس فهم"
 لن نستطیع الدخول في طریق الحكمة ما لم نطلب مخافة الرب، فهي بدء الحكمة، 

وهي غایتها أیًضا. نبدأ بالمخافة اإللهیة التي ترافقنا طوال الطریق حتى تدخل بنا إلي 
األحضان اإللهیة. ننعم بالخوف الممزوج بالحب، لیس خوف العبید الذي یطرد المحبة، بل 

خوف البنین الذین یتمتعون بروح الحب. 

 في هجومه على الفلسفة والفالسفة قائالً : بأن الفالسفة العالمة ترتلیانیتحدث 
یفشلون في التعرف على اللَّه، ویتشككون، ویصیرون في ارتباك بسبب فقدانهم مخافة الرب. 

ي. امتداد الولیمة 
]. 11["ألنه بي تكثر أیامك، وتزداد لك سنو حیاة" 

 تهب الحكمة كثرة أیام وزیادة سني حیاة. إن قصرت أو طالت أیام حیاة المؤمن 
علي األرض، إال أنها في عینْي اهللا مثمرة وممتدة ال یستطیع الموت أن یحطمها. 

ك. المنتفع بالولیمة 
"إن كنت حكیًما، فأنت حكیم لنفسك، 
]. 12[وٕان استهزأت، فأنت وحدك تتحمل" 

 ما یزرعه اإلنسان إیاه یحصد، فإن زرع حكمة تمتع بها، وٕان زرع سخریة واستهزاء 
ال یضر أحًدا إنما یضر نفسه. 

 ال یشترك في المائدة الروحیة إال ذاك الذي ُیدعى بواسطة (اللَّه)، والذي یصغي إلى 
.  ÐÔالحكمة القائلة: "هلموا كلوا"

القدیس دیونسیوس الكبیر  

 من یختبر الحكمة یأتي إلیها جائًعا، یطلبها ال لینال بركات زمنیة، إنما لیقتنیها، 

26 St. Dionysius the Great: Extant Fragments, ANF, p. 114.    
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 عن ذلك بقصیدة رائعة في طلب الحكمة ختم بها السفر، جاء فیها: یشوع بن سیراخوقد عبر 
[ في شبابي وقبل تجوالي، التمست الحكمة عالنیة في صالتي. 

أمام الهیكل طلبتها، وٕالي آخر حیاتي أسعى وراءها.  
ابتهج قلبي بزهرها، كما یبتهج بعنٍب ینضج. 

ودرجت قدمي في الطریق المستقیم. 
ومنذ شبابي جددت في أثرها. أملت أذني قلیًال فتلقیتها. 

ووجدت لنفسي تأدیًبا كثیًرا. 
  وتقدمت بفضلها، والذي أتاني الحكمة آتیه مجًدا،

فإني عزمت أن أعمل بها، وغرت علي الخیر فال أخزي. 
جاهدت نفسي ألجلها. ومارست الشریعة بدقة بالغة.  

ومددت یديَّ إلي العالء. وبكیت علي جهاالتي. 
وجهت نفسي إلیها بالطهارة ووجدتها. 

ومعها ملكت اإلدراك منذ البدء، فلذلك ال أخذل.  
تحركت أحشائي في طلبها، فلذلك اقتنیت اقتناًء صالًحا.] 

) 21-13:51   (یشوع بن سیراخ

مائدة الجهل 
]. 13["المرأة الجاهلة صخابة حمقاء وال تدري شیًئا" 

إن كانت مائدة الحكمة قد أعها اهللا نفسه ورتبها، مقدًما إمكانیات إلهیة یتمتع بها  
المؤمن لیصیر حكیًما وصاحب معرفة، وینمو فیهما، فإن مائدة الجهل تقدمها المرأة الجاهلة. 

ولعله یقصد بالمرأة الجاهلة هنا الشر نفسه. ویصفها باآلتي: 
بال حكمة وال معرفة صادقة. أ.جاهلة: 

 تسبب صخًبا بال معني وال یحمل حًبا، بل ضجیًجا وقلًقا. ب.صخابة:
تتصرف بغباوة. ج. حمقاء: 

تجلس عند باب بیتها علي كرسي في أعالي المدینة، تعلم من یلتصق د.متشامخة: 
بها روح الكبریاء. 

لتنادي عابري ویسیروا وراءها. "ه.تنادي السالكین في الحق لكي یتركوا طریقهم 
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السبیل المقومین طرقهم من هو جاهل فلیمل إلى هنا والناقص الفهم تقول له: المیاه 
]. 17-15" [المسروقة حلوة وخبز الخفیة لذیذ

فتقدم عذوبة مع السرقة، ولذة مع المتخفي في الشر. بینما یقیم حكمة اهللا و.تغوى 
بیًتا یدعونا إلیه لنتمتع بولیمة حب بادل، إذا بالجهل یدعو الشباب ویغویه لولیمة میاه مسروقة 

وخبز خفي ُتقام في الشارع بدون بیت. 
 لمن یقبل ضیافتها، ویأكل من خبز الخفیة الذي تقدمه ز.تقدم خیاالت وموًتا

]. 18[وال یعلم أن األخیلة هناك وأن في أعماق الهاویة ضیوفها" والمیاه المسروقة الحلوة. "
 

الحكمة      الجهالة 
* ملكة تهتم بالبناء .   * امرأة جاهلة حمقاء. 

* تعد ولیمة ثمینة.    * تدعو للملذات الباطلة. 
* تقدم خبرة الحیاة الملوكیة.   * تقدم العبودیة للملذات. 

  9من وحْي األمثال 
عجیبة هي مائدتك! 

 سماویة، مائدة ودمك جسدك لي قدمت 
. معرفتك في وأنمو وأفرح اشبع
.  نفسي مخلص یا بك واتحد بها أتمتع

 لك، هیكل إلى نفسي حولت  
  داخلي، في مذبحك وأقمت 

!  الفرید كهنوتك وأعلنت
.  حب ذبیحة حیاتي اقبل

  فرحك، خمر علیها لتسكب
.  حیة مقادس إلى أعماقي وتحول

 منكبیك، على احملني  
!  وضعیف جاهل فإني
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  الملوكي، طریقك في بي انطلق
.  بمعیتك فأتمتع

 الجهل، ولیمة إلى انجذب فال اسندني  
.  غریب لصوت اسمع وال
  زائلة، ملذات أطلب وال

.  الهاویة إلى نفسي تنحدر لئال

 أعماقها إلى ولتدخل نفسي اقتحم  .
.  فیها فادخل السماء أبواب لي افتح

  أعماقي، في لتسكن
!  سمواتك في أنا واسكن

.  قلبي وتهلیل وشبعي نصیبي أنت
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