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 ساحلكمة يف الكتاب املقد أقوالاتلعامل حبكمة مع 
 قلم أر. يس. سربولب

رؤى ثاقبة للحكماء. يف كثري من األحيان، يتم احلفاظ ىلع و ،اخلاصة بها عةُمجم  ال تهايبدو أن لك ثقافة دليها حكم
قول "الغرزة يف وقتها ال يف أفكر مثًل ة. ل. دلينا أمثال يف اثلقافة األمريكي  ث  هذه احلاكيات من احلكمة يف شلك م  

 تنقذ تسعة )أي تنقذ اثلوب لكه(" أو "انلقود اليت ندخرها يه انلقود اليت نكسبها".

األمثال. ومع ذلك، فإن هذه املجموعة  سفرأي  — اثلاقبةاكمل من هذه األقوال  سفرالكتاب املقدس، بالطبع، دليه 
ة املجمواعت األخرى من حيث أن هذه األقوال ال تعكس فقط احلكمة اإلنساني   لكختتلف عن  احلكمة ثالأم من

 من اهلل. وىح بهاة، ألن هذه األمثال مبل احلكمة اإلهلي  

وىح م ألنها. ببساطة وتطبيقهاوال احلكيمة ومع ذلك، جيب أن نكون حذرين للغاية يف طريقة تعاملنا مع هذه األق
بعض انلاس كما لو  يتعامل معها. ومع ذلك، اا اعمً لزامً إفرض تمثل القوانني،  ةالكتابي  ال يعين أن األمثال  هذا بها
ال  املوىح بها من اهللحّت األمثال فأنواع املشالك.  شّت   بهذه الطريقة، فإننا نواجه اة. إذا نظرنا إيلهوصايا إهلي   تاكن

 .بشلك اعمتنطبق بالرضورة ىلع مجيع مواقف احلياة. بدال من ذلك، فيه تعكس رؤى صحيحة 

 نصيحةما نقول، "انظر قبل أن تقفز". هذه  ا، كثريً تلوضيح هذه انلقطة، اسمحوا يل أن أذكركم بأمثال ثقافتنا. أواًل 
من هذه األمثال يف  ". إذا حاونلا تطبيق لكً ائهت هو دمة. لكن دلينا مثًل آخر يبدو أنه يتناقض معه: "من يرتد  ي  ق

احلكمة أن  بتتطل  نفس الوقت وبنفس الطريقة يف لك موقف، فسوف نشعر باالرتباك. يف العديد من املواقف، 
قييمنا ، ال يمكن أن نكون مشلولني للغاية يف تذاته. يف الوقت بتهورخطواتنا اتلايلة حّت ال نتحرك بعناية  نفحص

 نلا. تُتاحملزايا وعيوب خطوتنا اتلايلة دلرجة أننا نرتدد لفرتة طويلة قبل اختاذ قرار ونفقد الفرص عندما 

يف الكتاب  هاجندة. لكن عندما متناقضة يف حكمتنا اثلقافي  تبدو بطبيعة احلال، ال يزعجنا حًقا أن جند أمثااًل 
. يقول امعروفً  اواحدً  أذكر مثااًل  دعوين ة الكتاب املقدس.قي  املقدس، جند أنفسنا نتصارع مع أسئلة حول مصدا

ب  َح  اق ِته" ) األمثال، سفر س  ب  َح  اق ِتِه"  ،نقرأ (. ثم، يف اآلية اتلايلةأ 4: 26"ال  ُُت اوِِب اْلج اِهل  ح  س  اوِِب اْلج اِهل  ح  "ج 
 حكمة؟لل أقوااًل  االثننيكون ي؟ كيف يمكن أن املتناقضةأ(. كيف يمكننا اتباع هذه اتلعليمات  5: 26)

ال يكون من عندما كما يف املثال اذلي ذكرته أعله، تعتمد اإلجابة ىلع املوقف. هناك ظروف معينة مرة أخرى، 
 اْلاهلىلع  اإلجابةحسب َحاقته، ولكن هناك ظروف أخرى يكون من احلكمة فيها  اْلاهلاحلكمة اإلجابة ىلع 
ب  َح  اق ِتِه 4: 26األمثال سفر حسب َحاقته. يقول  س  نَْت ، "ال  ُُت اوِِب اْلج اِهل  ح 

َ
ََلُ أ َالَّ َتْعدئ ن يتحدث إذا اكن هناك م  . "ِلئ
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، والشخص اذلي حياول ءيشإىل  يؤديلن  احلديثمعه. مثل هذا حبماقة، فليس من احلكمة عموًما اتلحدث 
يكون وضعنا أفضل  واقفمبعبارة أخرى، هناك مع األَحق يف خطر الوقوع يف نفس احلماقة.  احلديثمواصلة 

 .عندما نصمت

اوِِب "، 5: 26َحاقته. يقول سفر األمثال  حسبَحق األيف أوقات أخرى، قد يكون من املفيد اإلجابة ىلع مع ذلك  ج 
ب  َح  اق ِتهِ  س  هئ  اْلج اِهل  ح  َالَّ يَُكوَن َحكئيًما يفئ َعْيََنْ َنْفسئ جعلوا ني القدماء ىلع الرغم من أن الفلسفة ايلوناني   ."ِلئ

ل اة للجدإحدى أكرث الطرق فاعلي   ةدموا يف اتلعايلم الكتابي  تخاسأحيانًا وفهموا  ايلهودا، إال أن  فني  اْلدال عمًل 
جة الشخص ل من حُ قل  ت واليت، ُحجة االخزتال للتسخيفأي  absurdum ad reductioخر. أنا أشري إىل اآلمع 

ر للشخص االستنتاج املنطيق الرضوري ، من املمكن أن تُظهِ نيةقاتل. من خلل هذه ةملستوى اللمعقويل  اآلخر 
تؤدي يف انلهاية إىل استنتاج سخيف. ذللك، عندما يكون دلى  افرتاضاتهأن ر تُظهِ من حجته، وباتلايل  ينتجاذلي 

يف بعض األحيان  َحاقته حسب اْلاهلىلع  اإلجابةكون تحجة َحقاء، يمكن أن  طرحالشخص فرضية َحقاء وي
 إىل نهايتهبه  صل، وسأاْلدال. ختطو إىل منطقته وتقول: "حسنًا، سوف أختذ موقفك من أجل ااًل للغايةع  فأمًرا 

 ".قفكة مووأريك َحاق ةاملنطقي  

 كنوز بهة. إنه كزن مهمل يف العهد القديم، ايلومي   للخربةة عملي   ةتوجيهي   مبادئاألمثال بزتويدنا ب سفرذللك، يهتم 
 ن أردنااهلل نفسه. إ فكرة وملموسة تأيت من مل نصيحة حقيقي  حي تلوجيه حياتنا. إنه ال حرص هلا تنتظر يف صفحاته

حلكمة اهلل  شعط  املتأما . ا ايلنبوعسيهمل هذ هو من َحقاألاليت نرشب منه.  ايلنبوع وهالسفر  ااحلكمة، فهذ
 االضطراباتالعديد من  اخلوض يفن من ب منه بعمق. حنن حباجة إىل االستماع إىل حكمة اهلل حّت نتمك  سيرش

ة اتلعامل اهلل، حنتاج أن نتحمس ملعرفة كيفي   لك لكمة. ولكن، كما هو احلال مع املعارصةواالرتبااكت يف احلياة 
 األمثال بشلك صحيح. سفرمع 

 

يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات 
بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصلح. وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .(The Holiness of God) قداسة اهلل""

 

 .تيبوتلوكجملة تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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