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أْلَقى واعٌظ شهٌري عظة بليغة عن (السََّماِء)، 
وبعد انتهاء الِعَظِة، قاَل له أحد املستمعني: أيُّها 
بالسَّناِء  املتجلببة  السَّماِء  عن  الواعظ: حتدثت 

اإلهلي، اليت ال يعروها َمساء.
فَـُقـْل لَنا بالصِّْدِق: أَيْـَن السَّماء ؟

الفالنّي)  (المكان  يف  هناك  الواعظ:  فأجاب 
امرأٌة فقريٌة لديها طفالِن يعيشون مًعا يف غرفٍة 
يفتقرون  البَـْرِد،  شدِّة  ِمن  مرَضى  صغريٍة، 
ما  لديهم  وليس  لِـيَـتَـَدفـَّـُئوا،  والفحم  للخشب 
يأكلون.!!!  فَـاذهب واشِرت ما حيتاجونة ِلَسدِّ 
مق ، َوَقدِّْمُه مبحبٍة قائًال: ﴿ أتيُت ذا من  الرَّ
عند ربِّ السماِء. واقرأ معهم مزمور: «الرّب 
يرعاين فال يُـْعِوُزِين شيء...» (مز ٢٢). وأَيًضا 

صالة الشكر: أبانا الذي يف السموات ...﴾
وبعد أن تفعل ذلك. فستعرف أين السَّماء؟ 
وإن لم َتعرف أين السَّماء؟ فٱرجع إِلَـيَّ وأَنا أدفع 

لك حساب المشتريات.
السَّماء أيها الحبيب داخل قلبك «َها َمَلُكوُت  
اِهللا َداِخَلُكْم» (لو٢١:١٧). السَّماء هي حياتك 
اجلَِْميِع،  َمَع  السََّالَم  والِربِّ.«اِتْـبـَُعوا  القداسة  يف 
» (عب  َواْلَقَداَسَة الَِّيت ِبُدوDَِا َلْن يَـَرى َأَحٌد الرَّبَّ

.(١٤:١٢
ِإْحِرْص أيها األخ احلبيب أن تضرم هليب حمّبة 
النار  وتتأجَّج هذه  فتشتعل  قلبك،  الفضيلة يف 
حنو  تَقدَّْم  وجوارِِحَك،  جواِحنَِك  يف  املقّدسة 

القداسة اليت ا تعايُن الربَّ وَجمَْد السَّماء. وال 
جتزع، ِسّر بال فُـُتوٍر وِبال َوَهٍن. َضع يدك على 
احملراث، وال تلتفت اىل الوراء (لو٦٢:٩). تقدَّم 
إىل األمام وال تنظر خلفك، ألّنك إن التفت إىل 

الوراء تنَس ما هو قّدامك فَـَتزِلُّ َقَدُمَك.

إّن َعَدَم تقّدمك دليٌل على تأّخرك. ما مل َمتِْش 
فانَت واقٌف، ِإْحَذِر ٱلوقوف وعدم التقدُّم، حيث 
ال ارتفاع وصعود، هناك هبوٌط وسقوط. من ال 
يزداد حكمة يزداد جهالة، اجتهد َوِسْر يف طريق 
القداسة، وال تقف يف مكانك، واعلم أنَّ من ال 
ينمو يضعف، ومن ال يسري إىل االمام يرجع اىل 
الوراء. احذر من الشّر فإنّه آفٌة ُمْهِلَكٌة، ال َتُكْن 
بل ُكن كشجرة  ويابسة.  جافة  بالية  شجرة 
مغروسة على جماري املياه، تنمو وتُزِهر وتُثِمر ومتتّد 
أغصاDا باسقة إىل السَّماء.ال تكن مثل احلطب 

اجلاّف اْلُمَعدِّ للنار.
ِعْش هللا وباهللا لتنمو يف كّل فضيلة ونعمة. دع 
طريق  يف  َوِسْر  والكسل،  واالمهال  الرتاخي 
فيزداد  الكمال.  طريق  يف  وتَـَقدَّم  القداسة 
رسوخك وثباتك يف املسيح. َأضرِم شرارة حمّبتك 
متأّججة،  ونارًا  ُمْسَتِعرًا  هليًبا  لتكون  للفضيلة، 

تَقدَّم إىل ينابيع النعمة، وٱْرَتِو من ماء احلياة. 
د به، فتثبت جذورك يف أصل  إِْلَتِصق بالرّب واحتَِّ
ِ فالذي يشتهي االرتقاء يف معارج الفضيلة،  الَكْرَمة.
ُيَشيِّد يف قلبه َمَصاِعَد يرَتِقي من خالهلا إىل الكمال 
باملسيح يسوع.اّما املتواِين والذي يعمل عمل الرّب 

برخاوة، فهو يف طريق السقوط واالحندار.
لَِيُكْن ُنْصَب عينيك التقدُّم اىل األمام، ال تتأّمل 
ما أَجنْزَت، بل َمتِّْم ما مل تُنِجزه، ِإْسَع اىل َهَدِفَك 
مبثابرة واجتهاد. ِإغتنم الُفَرَص وحتيُِّنَها، وال ُتَضيِّع 

وقتك ُسًدى، بل جاهد لتزداد منوÂا بالفضيلة.
ال َتدَع األيام متضي وانَت متخاذل متواٍن. بل 
لتفوز  وكافحها  تصارعك.  األيام كما  صارع 
فوق  بالتحليق  تكَتِف  والظََّفِر.ال  الغَـَلبِة  بإكليل 
الفضيلة وينابيع النعمة، بل عليك الغوص حَىت 
إىل  الطريق  عن  تبحث  أن  عليَك  عاٌر  قَـْعرَِها. 
الذي  ا�د  اىل  لتصل  فيه  تسري  وال  السَّماء، 
تبتغيه. تَـَقدَّم أيـَُّها األخ احلبيب يف طريق السَّماء 

وال َتِقْف مكانك بال َحرَاك.
وأخريًا ال تنَس ما قاله الرّب يسوع املسيح: 

يَـْثُبُت  الَِّذي  اَألْغَصاُن.  َوأَنْـُتُم  اْلَكْرَمُة  «أَنَا 
ِفيَّ َوأَنَا ِفيِه هَذا يَْأِتي بَِثَمٍر َكِثيٍر، ألَنَُّكْم ِبُدوِني 
الَ تَـْقِدرُوَن َأْن تَـْفَعُلوا َشْيًئا.» (يو ١٥: ٥)     
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أنا الكرمة وانتم األغصان. 

كلمة غبطة البطريرك
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

الُنسك في الحياة الرهبانية
عيد رؤساء المالئكة

القديس يوحنا الذهبي الفم
صوم الميالد

لالب متَّى المسكين
انشودة المحّبة
القديس زينون
الصالة الحارة

القديس يوحنا الذهبي الفم
انا عبٌد معك - ايكومينوس

اعرف نفسك
القديس باسيليوس الكبير 

ُجزنا بالنار والماء
للقديس پاييسيوس اآلثوسي
القديس نكتاريوس العجائبي
االهتمام بخالص القريب

للقديس يوحنا الذهبي الفم
المحبة ال تسقط ابًدا

القديس غريغوريوس الالهوتي
نخبة من الِحكم واالمثال

األرثوذكسّية قانون إيمان ..
العظات الثماني عشرة

للقديس كيرللس األورشليمي 

العهد القديم ... (٩٤)



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة تكریس هیكل القدیس العظیم الشهید جیوارجیوس المظفَّر في مدینة اللد
األخوة،  أيها  روحيÂا  امتداًحا  «لنمتدحنَّ 
ِجيوارجيوس  القومي.  اإلمياين  اجللد  أملـــاسة 
الشهيد السعيد الذكر. الذي ُصِلَي يف النَّاِر 
مثل  األهوال  َفَصلَّـبَـْتُه  املسيح.  أجل  من 
العذابات  عزميتُه  وشحذت  النُّحاس، 
والعقوبات املتنّوعة، ُمذيبًة جسَدُه  الفاين فقط 
الطبيعة.  على  تغلَّبت  احملبَّة  فإن  بطبيعته. 
فَأَقنعت العاشق بأن َيِصَل بوساطة املوت إىل 
معشوقِه املسيح اإلله ُخمّلص نفوسنا.» هذا ما 

يصرُِّح بِه ُمَرمنُِّ الكنيسة.
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح،

أيها المسيحيون والزواُر األتقياء.
فَـْلنَـْفرَْح  الرب،  الذي صنَعُه  اليوم  هذا هو 
َونَــتَـَهلَّْل بِه، نعم حيّق لنا أن نفرح َونَـتَـَهلََّل ألننا 
القدمية  الكنيسة  هذه  لتدشني  اليوَم  نعيُّد 
البايل  غِري  اجلسِد  بإيداع  والرائعِة  الـَمِهيَبِة، 
ِجيوارجيوس  الشهداء  في  العظيم  للقديس 

الالبس الَظَفَر فيها، ونقله إىل مدينة اللد، مسقط رأسه.
لقد ظهر القديس ِجيوارجيوس حمامًيا عظيًما للحقيقة، وشهيًدا حملبة 
املسيح، هلذا فإن ذِكراُه الطَّاهرة ُتَكرَُّم يف مجيِع املسكونة، وهذا يعود 
ألن القديس ِجيوارجيوس قاوَم عبادة الشياطين،أي عبادة األوثان بقوٍة 
وجرأٍة َعظيمتني أماَم اإلمبراطور الرومانّي المتوحش، وسفَّاك الدماء 
وُمْضطَِّهِد المسيحيين ديوكلتيانوس يف القرن الثالث بعد امليالد. ومن 
اجلدير بالذكِر أن هذه الفرتة اليت ٱضَطهدَّ فيها االمبراطور الروماني 

ديوكلتيانوس الكنيسة، قد ُعرَِفت بأDا ”عصَر شهداِء المسيح“.
هلذا فالقديس جيوارجيوس العجائيبُّ استناَر من الروح القدس، وما 
ِاملسيح. كما يؤكد هذا  كان يطمع ويسعى ِإالَّ ليموَت من أجل حمبة 
مرُمن الكنيسة:” فإن احملبَّة تغلَّبت على الطبيعة. فَأَقْـنَـَعِت العاشَق بأن 
يصَل بوساطِة املوِت إىل معشوقِه املسيح اإلله ُخمّلص نفوسنا“ وعليه 
شريًكا  والصائر  باملسيح  الـُمَتَشبَِّه  جيوارجيوس  القديس  ِإنَّ  نقول 
آلالمِه، قد متَّ فيِه قول الّرّب: «الَِّذي يَـثْـُبُت ِيفَّ َوأَنَا ِفيِه هَذا يَْأِيت بَِثَمٍر 

َكِثٍري، ألَنَُّكْم ِبُدوِين الَ تَـْقِدُروَن أَْن تَـْفَعُلوا َشْيًئا» (يو١٥: ٥).

األمني  املسيح  صديَق  إنَّ  اإلخوة  أيها  حًقا 
جيوارجيوس استطاَع أَْن يَـتَـَفـوََّه مع القديس الرسول 
َبِل  أَنَا،  الَ  فََأْحَيا  ُصِلْبُت،  اْلَمِسيِح  بولس:«َمَع 
َا  َأْحَياُه اآلَن ِيف اجلََْسِد، فَِإمنَّ َفَما  اْلَمِسيُح َحيَْيا ِيفَّ. 
َأْحَياُه ِيف اِإلميَاِن، ِإميَاِن اْبِن اِهللا، الَِّذي َأَحبَِّين َوَأْسَلَم 

نَـْفَسُه َألْجِلي.» (غال ٢٠:٢).
بوساطة  املسيح  مع  وُمتُّ  ُصِلْبُت  لقد  أي 
، فلْم يعد للعامل أيُّ أمهيٍة  املعمودية، ومبا أنين قد ُمتُّ
بالنسبة يل، نعم قد أصبحُت مشارًكا ملوِت املسيِح 
على الصليب وأنا ميتٌّ اآلَن، وال أحيا أنا اإلنساَن 
القدَمي بعُد، ولكن حييا بداخلي املسيح. فأحيا ُملهًما 
وُمستحِوًذا عليَّ اإلميان بابِن اهللا، الذي أحبين وأسلَم 

نفَسُه ألجل خالصي.
لقد بَرهَن القديس العظيم الشايف باألفعاِل واألقوال 
”بأن الذي حييا يف قلبه هو املسيح“، هلذا فإنه يليُق 
بالقديس الالبس الظفر ِجيوارجيوس ما قاله ُخملصنا 
النيب إشعياء « ُروُح  العظيم الصوت  املسيح، بفم 
َألْشِفَي  أَْرَسَلِين  اْلَمَساِكَني،  ألَُبشَِّر  َمَسَحِين  ألَنَُّه  َعَليَّ،  الرَّبِّ 
اْلُمْنَكِسرِي اْلُقُلوِب، ألُنَاِدَي لِْلَمْأُسورِيَن بِاِإلْطَالِق ولِْلُعْمِي بِاْلَبَصِر، 
َوأُْرِسَل اْلُمْنَسِحِقَني ِيف اْحلُرِّيَِّة.» (لو٤ : ١٨). وهذا ما يشَهُد بِه أيًضا 
وللفقراء  ومعتٌق،  حمرٌِّر  للمأسوريَن  أنَك  ”مبا  قائًال:  الكنيسة  ُمَرمنُِّ 
امللوِك  وعن  وشاٍف،  طبيٌب  وللمرضى  وناِصٌر،  عاِضٌد  واملساكني 
مكافٌح وحماِرٌب، أيّها العظيم يف الشهداء ِجيوارجيوس الالبس الظفر، 

تشفع إىل املسيح اإلله يف خالص نفوسنا“.
إن احلدَث الذي ال ميكن إنكارُه، هو أّن القديس ِجيوارجيوس يـُْعـَرُف 
أنّه نصٌري حارٌّ وُحمِْسٌن إىل املسكونة، وهذا عائٌد أيها األخوة إىل أنَّ إٰلَه 
ِجيوارجيوس، هو إٰله احملبة املتجسدة، وهذا ما يؤكده القديس يوحنا 
اإلجنيلّي: « َاهللاُ َحمَبٌَّة، َوَمْن يَــثْـُبْت ِيف اْلَمَحبَِّة، يَـثْـُبْت ِيف اِهللا َواهللاُ ِفيِه. 
(١يو١٦:٤) َوَمْن الَ حيُِبُّ َملْ يـَْعِرِف اهللاَ َألنَّ اهللاَ َحمَبٌَّة » (١يو٨:٤).

ويَبِسُط القديس يوحنا السلمّي أمامنا معىن احملبة قائًال: احملبة قبل 
كل شيء هي نزع لكل فكرٍة مضادة، «اْلَمَحبَُّة تَـَتَأىنَّ َوتَـْرُفُق. اْلَمَحبَُّة 
الَ َحتِْسُد. اْلَمَحبَُّة الَ تَـتَـَفاَخُر، َوالَ تَـْنَتِفُخ، َوالَ تُـَقبُِّح ، َوالَ َتْطُلُب َما 
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لِنَـْفِسَها، َوالَ َحتَْتدُّ، َوالَ َتُظنُّ السُّوَء، َوالَ تَـْفرَُح بِاِإلمثِْ َبْل تَـْفرَُح بِاحلَْقِّ» 
(١ كو٤:١٣-٨).

هذه متاًما هي قوَّة احملبة اإلٰلهية اليت ال تُقهر، واليت نُبـَشُِّر ا اليوم 
يف هذه األرض المبتليِة بالِمَحِن، أرض املبشرين بالعدل والسالم، 
ُحمْيني تذكاَر القديس العظيم يف الشهداء ِجيوارجيوس، كما يقول 
مرمن الكنيسة: ”يا لعشقك هللا من عشٍق حاٍر يا كليَّ الغبطة. فإنَّك 
احتسبَت الثروة ثَـًرى فهتفَت تقول أين ال اعتدُّ العاملَ كلَُّه ولو كان 

ذهًبا جبملتِه، شيًئا يعادُل حمبَّة املسيح سيِّّد اجلميع“.
إّن حمبة القديس ِجيوارجيوس هللا، قد حتّولت نورًا يضيء ذهنُه عرب 
أفعال الصالة النقية الطاهرة املستمرة،كما يُدلُّ عليها مرمن الكنيسة: 
النور  السماِء صباًحا أشرق لك  ”فيما أنت شاخٌص ببصرك اىل 
حسب َوْعِد اهللا لك. فإنَُّه بينما كنت بعُد تصّلي، ظهر يقول لك قد 

أتَيُتَك ُمِغيثًا. فاطَّرِْح عنك ٱْجلَـزََع متاًما. وتشجَّْع إىل األَبِد“.

فها هو أيها األخوُة األحبُة إٰله  القديس ِجيوارجيوس الذي هو 
إٰلُهنا، يدعونا بشفاعاِت سيدتِنا والِدة اإلله الدائمة البتولية مرمي أن 
نطرح عنا كّل خوٍف من جهة االضطهادات املستمرة، ُملقَني كّل 
َمهِّنا على اهللا كما يقوُل لنا القديس بطرس الرسول يف رسالتِه: « 
ُمْلِقَني ُكلَّ َمهُِّكْم َعَلْيِه، ألَنَُّه ُهَو يـَْعَتِين ِبُكْم، ُأْصُحوا َوٱْسَهُروا. َألنَّ 
ِإبِْليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد زَائٍِر، َجيُوُل ُمْلَتِمًسا َمْن يَـْبَتِلُعُه ُهَو». (١بط

٥ :٧). آمني.

وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم
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للمرارة حالوة
جلس طفل صغير بجانب الطاولة في المطبخ حيث كانت 
أمه تُِعدُّ له الكعكة التي يحبها، وبسبب فضوله ابتدأ يتذوق 
يعجبه  فلم  بالطحين  فابتدأ  الطاولة.  على  الموضوعة  المواَد 
وتفاجأ  العجين  خميرة  من  قليًال  فمه  في  وضع  ثم  طعمه، 
ـَه نحو أمِّه قائال: ”يبدو أنك لن تصنعي  ذع، َوتَـَوجَّ بطعمها الالَّ
كعكة لذيذة هذه المرة، ألن المواد التي تستعملينها ليست 
لذيذة أبدا؟“. فقالت له أّمه: ”لن أجيبك اآلن على سؤالك، 
عليك أن تنتظر إلى أن تنَضَج الكعكة، فتبدي عندها رأيك“.

وبعد أن خبزت األم الكعكة في الفرن، ناولت َصغيَرها قطعة 
أن  لقمتين  بعد  اكتشف  ولكنه  بحذر،  يأكل  وابتدأ  منها، 
الكعكة لذيذة كالعادة وطلب قطعة أخرى، وعندها سألته أمه: 
”ما رأيك بهذه الكعكة اآلن؟“. قال لها: ”من المستحيل أن 
تكون المواد التي َتَذوَّقْـتُـَها لوحدها تعطي هذا الطعم اللذيذ!“. 
التي  هي  وبدقة  مًعا  المجتمعة  األشياء  ”إن  األم:  له  فقالت 

تعطي النتائج الجيدة في النهاية“.
والسعادة  والحموضة  المرارة  من  مزيج  حياتنا  هي  وهذه 
والمرض والُبعد والُقرب، ولكن: ”ِألَنَّ ُكلَّ اَألْشَياِء تـَْعَمُل َمًعا 
ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن اَهللا“ كما جاء في الرسالة الى اهل رومية 
(٢٨:٨). فـاألمـور التـي تـبـدو لـنا صعبة َوُمْحزِنًَة هي التي تبني 
شخصيتنا ومشاعرنا وتساعدنا على الشعور مع اآلخرين عندما 
يَعُبرون بنفس المواقف، سواء كانت محزنة أم مفرحة، وهكذا 
يستخدم اهللا معنا هذا الخليَط لكي يصبح إنسان اهللا كامًال 

ًبا لكل عمل صالح. متأهِّ

صـــــالة
للقديس اسحق السرياني

المسيح  يسوع  الرّب  أيُّها 
إلهنا، ان قلبي ال يتكبد عناء 
عندي  توبة  ال  عنك.  البحث 
وال حنان، وال شيء مما يعيد 
االوالد الى ميراثهم. يا سيِّد، 
اليك.  ألصّلي  لي  دموع  ال 
هذه  أمور  بكل  عقلي  َأْظَلَم 
ألتوق  لي  قوَّة  وال  الحياة، 
ان  وجعي.  عمق  من  نحوك 
قلبي متجّمد برًدا تحت ضغط 

لكن  الدفء.  تعطيه  ان  تستطيع  ال  حبك  ودموع   ، التجارب 
أنَت، ايُّها الرّب يسوع المسيح إلهي، يا كنز الصالحات، اعطني 
توبة كاملة ألقوم وأبحث عنك من كل قلبي، ألني بدونك لسُت 
َد اهللا اآلُب، الذي  شيًئا. أيها اإلله الصالح، َأْعِطني نعمتك لُِيَجدِّ
. أنا تركُتك، ال تَـْتـرُْكِني. أنا  ولدك بمعزٍل عن الزمن، صورَتك ِفيَّ
مرعاك،  الى  قُـْدِني  عني.  وٱْبَحْث  أنَت  ُأْخُرْج  عنك،  خرجُت 
بأسرارك  معها  غَـذِِّني  الُمختار.  قطيعك  خراِف  مَع  وَأْحِصِني 
اإللهية التي َتْسُكُن في القلب، هذا القلب الذي يحمل فيه بهاء 
ِإْجَعْلنا  أجلك.  من  جاهدوا  للذين  وتعزية،  حالوة  اعالناتك 
مخلصنا  يا  للبشر،  ومحبتك  بنعمتك  البهاء  لهذا  مستحقين 

يسوع المسيح الى دهر الداهرين، آمين.

ح 
ء 
ي 
د 
د، 
ك. 
ذه 
ق 
ن 
ط 

لك ف ل ط ط
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عن محّبة اهللا
االبن  َخلَـَقَنا، كمحبة  أن  منذ  أمٌر كائٌن يف طبعنا  اهللا  † حمّبة 

الطبيعية ألبيه، واألب البنه.
✟  تأتي محبة اهللا:

† حبفظ وصايا اهللا، وهي تنبع من الفضيلة.
† وحنن بطبعنا حنّب اخلري واجلمال والصَّالح، وكلها من اهللا.

إلينا - وهي ال ُحتَصى - تدعونا حملبة اهللا  † وإحسانات اهللا 
(لذلك جيب التأّمل يف عطاياه السخّية لنا).

† جيلب إبليس علينا الغفلة، بالشهوات العاملية، لكي ال نذكر 
إحسانات اهللا إلينا، بل نفتخر ونتكّرب بالرغم من عصياننا هللا.

✟  ُسٍئَل القدیس باسیلیوس (كیف نحظى بمحبة اهللا):
✟ فأجاب قدیسنا العظیم:

† «حمّبة اهللا، ال تُـْقـتـََىن بإرشاد الناس، ألDا مغروسة فينا منذ أن 

َخَلقنا اهللا على صورته ومثاله. فكوننا ال نتعّلم من اآلخرين التعاطي 
مع الّنور وعشق احلياة، أو حمّبة الوالَدْين، أو َمْن اعتنوا برتبيتنا، كذلك 

بالشوق الكثري الذي فينا هللا، فهو أصيٌل متجّذٌر فينا».
هي  اإلنسان  خلق  بداية  فمنذ  عنَّا،  مبعزٍِل  ليست  اهللا  فمحبة 
مّتحدة فينا، ألّن اهللا هو مصدر اخلري األَمسى وهو كمال الوصايا. 
«ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهللاُ اْلَعاَملَ َحىتَّ َبَذَل ابْـَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َال يـَْهِلَك 

ُكلُّ َمْن يـُْؤِمُن ِبِه ، َبْل َتُكوُن َلُه اْحلََياُة األََبِديَُّة» (يو١٦:٣).
ملحوظة: (إّن التأمل يف احسانات اهللا لنا، ويف صفاته اجلميلة جتعلنا أن 
حنّبه كثريًا، خاّصًة بعد أن افتدانا بدمه الثمني على عود الصليب، وفتح لنا 

باب الفردوس الـُمـْغَلق. وأعاَد لنا امللكوت السعيد والّدائم.)
َوَصايَاَي  ِعْنَدُه  اَلَِّذي  تنفيذ وصاياه: «  † وحمّبة اهللا تعين ضرورة 

َوَحيَْفظَُها فـَُهَو الَِّذي حيُِبُِّين» (يو١٥:١٤-٢٣).
† وحنُن نذّكركم - من أجل حمّبة اهللا - ألنّه َدْيٌن علينا حنو اهللا.

† وإنَّ الِقَوى اليت خلقها اهللا فينا، إذا ٱْستُـْثِمَرْت َوُوجِّهت حنو الغايِة 
املرجّوِة منها، تقودنا حنو كمال الفضيلة وُحْسِن العبادة، أمَّا اذا احنرفنا 

عن هذا اهلدف األصيل، فإDّا ُحتِدرنا حنو مستنقعات الرذيلة.
† فَـَأمُر الفضيلة والرذيلة، منوٌط حبريتنا، وايًضا باملسار الذي َخنُطُُّه  
هلذه القوى املوهوبة لنا من اخلاِلِق، فإن سرنا حسب مشيئة اهللا حّققنا 
اهلدف املنشود الذي ُوِضعَت ألْجِلِه، وإن سرنا حبسب رغباتنا وأهوائنا 

سقطنا يف وهدة اخلطيئة.
† حمّبة اهللا املغروسة فينا حتثُنا وتُـْرِشُدنا باستمرار حنو  كمال فضيلة 
احملّبة. فنحب من حيبنا، وخاصة أبناء جنسنا، ونتبادل سويًَّة معهم 

عاِمَل اخلري تلقائًيا.
† وأيُّ مجال (بديٌع وفتَّان) يستأثر شوقنا اليه، واحملّبة له، مثل مجال 
الفائضة  علينا،  أفضاله  مثل  أفضال  وأيـَُّة  !؟  والدَّاِئم  الكامل  اهللا 
والشَّاملة، فأيُّ ُحٍب يكون مثل اُحلبِّ هللا، من النفس النقية  من مجيع 
َمرِيَضٌة  «فَِإينِّ  طاهٍر:  بقلٍب  تقول  أن  بدالة  تستطيع  اليت  الشرور، 

ُحبÂا.» (نش ٥:٢).
† إّن ملعان نور جمد اهللا (غري املخلوق) ال يدركه عقٌل بشريٌّ، فهو 
مجعاء  والكواكب  الشمس  فنور  ُمْستَـْقًصى،  وغُري  احلواس  فوق 

بضيائها، تُـْعتَـبَـُر َال شيء بالنسبة للنُّور اإلهلي الباهر. 
† إّن النُّور الَّذي خلقه اهللا، وبه نرى ونشاهد األجسام حولنا، يُـْعـَتبَـُر 
فهما على طرْيف  الـُمْدَرك،  اإلهلي غري  للنُّوِر  بالنسبة  وقاتًما  حالًكا 
نقيض، فالنور املخلوق كنور الشمس يُـْعـَتبَـُر  ديجورًا وغْيـَهًبا بالنِّسَبِة 
للنُّور النقّي الجلّي البَـيِِّن غير الموصوف. هذا النُّور السَّماوي بوميضه 
العقل املستنري، ليحَظى  تاّم  املتألِّق، يالمس بسكينة وهدوٍء  اإلهلي 
بيسري من بريقه املتألىلء. عندها يدخل  يف حالة االخنطاف والدََّهِش. 
انظر طروبارية التجلّي: «لـّما جتليَت أيها املسيح االله على اجلبل 
أظهرَت مجدك لتالميذك حسبما استطاعوا فأشرق لنا حنن اخلطأة 

نورك األزيل، بشفاعات والدة االله يا مانح النور ا�ُد َلْك».      

للقدیس باسیلیوس الكبیر

الُنسك في حیاة الرهبنة
وبعٌض من قــوانینها
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عید رؤساء المالئكة
أُنظُروا ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار

للقدیس یوحنا الذهبي الفم
إنجيل متَّى : (١٠:١٨-٢٠)

إن  لكم  أقول  ألنِّي  الصِّغار  هؤالء  أحد  تحتقروا  ال  «أُنظروا 
في  الذي  أبي  ينظرون وجه  السَّموات كّل حين  في  مالئكتهم 

السَّموات» (١٠:١٨).
ال ُيَسمِّي «صغارًا» هؤالء الّصغار يف الواقع، بل هؤالء املعتربين من 
الكثريين ِصَغارًا أعين الفقراء، الـُمْزَدَرى ِم، املخفّيني. كيف يكون 

صغريًا ذاك الذي يستحّق العامل كّله؟!
ِإًذا، ُيَسمَّى هنا «صغارًا»  ِإنَّ صديق اهللا كيف يكون صغريًا ؟! 
هؤالء الـُمعَتربين هكذا حبسب مفهوم الكثريين. وال يتكّلم هنا على 
الكثريين بل عن الواحد «أحد هؤالء الّصغار». هكذا ُحيفظ ذه 
الطريقة من أذيّة العثرات الكثرية. عندما يتجنَّب االنسان األشرار 
جيين فائدة كبرية، كذلك عندما ُيَكرِّم األخيار جيين فائدة ُمَضاعفة: 
أوًَّال ألنّه يقطع الّصداقة مع الكثريين من أصحاب العثرات، وثانًيا 

ألنّه ُيساِعد وُيَكرِّم الّرجال القّديسني.
«َألينِّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمالَِئَكتـَُهْم ِيف السََّماَواِت ُكلَّ ِحٍني يـَْنظُُروَن َوْجَه 
َأِيب الَِّذي ِيف السََّماَواِت»؛ هنا يُظهر هؤالء «الّصغار» مستحّقني كّل 
احرتام، ومن هنا يتَّضح أّن الّصّديقين عندهم مالئكة وكذلك اجلميع 

أيًضا. يقول الرسول بولس مثًال عن املرأة: « ِهلََذا يـَْنَبِغي لِْلَمْرأَِة أَْن َيُكوَن 
(١كو١٠:١١).  اْلَمالَِئَكِة.»  َأْجِل  ِمْن  رَْأِسَها  َعَلى  ُسْلطَاٌن  َهلَا 
وموسى: «َحدََّد ُحُدَد األَُمِم ِوفْـًقا ِلَعَدِد َمَالِئَكِة اِهللا» (تث٨:٣٢). يف 

هذه احلالة ال يتكّلم فقط على املالئكة بل على املالئكة املتسامني.
عندما يقول: «َوْجَه َأِيب» يقصد دالّتهم الكبيرة لدى اهللا وكذلك 

كرامتهم الكبرية.
«ألّن ابن االنسان قد جاء لكي يخّلص ما قد َهَلك» (١١ 

.(١٨:
وهنا يشري اىل فكرٍة أعمق وأهّم من الّسابقة، ويدعم فكرته هذه 
مبََثل Parabole  (پاراپولي، أي َمَثل:ِحَكايٌَة رَْمزِيٌَّة ذاُت َمْغًزى َأْخالِقي) 

من خالهلا يبّني أّن أباه هو الذي يريد مثل هذه األمور.
«ماذا تظّنون. إن كان إلنسان مئة خروف وضّل واحٌد منها، َأَفَال 
 . يترك الّتسعة والّتسعين على الجبال ويذهب في طلب الضَّالِّ
َوِإِن ٱتّـَفَق َأْن يجده فالحقَّ أقول لكم: إنّه يفرح به أكثر من الّتسعة 
والّتسعين التي لم تضّل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في 

السَّموات أن يهلك أحد هؤالء الّصغار» (١٢:١٨-١٤).
أرأيت ِبَكْم من الطـُُّرِق يُرشدنا إىل االهتمام باخوتنا املتواضعني؟ فال 
ٌح، جاهٌل ولذلك تزدري  تَـُقـْل إًذا إنَّ هذا َنحَّاٌس، أو َصانُع أْحِذيٍَة، فالَّ
به. حىتَّ ال تقع يف مثل هذا اخلطأ، أُنظر كم من األمثال يستخدم 

ِلَكْي تكون حكيًما معتدًال فيحّثك على االهتمام ؤالء الّصغار.
أَْوقَـَف وَلًدا أمامهم وقال: 

«َاحلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإْن َملْ تَـْرِجُعوا َوَتِصريُوا ِمْثَل اَألْوَالِد فَـَلْن َتْدُخُلوا 
َمَلُكوَت السََّماَواِت.» (مىتَّ ٣:١٨). « َوَمْن قَِبَل َوَلًدا َواِحًدا ِمْثَل 
َأَحَد هُؤَالِء  أَْعثَـَر  َوَمْن  قَِبَلِين.» (مىتَّ ٥:١٨). «  فَـَقْد  هَذا بِامسِْي 
الصَِّغاِر اْلُمْؤِمِنَني ِيب َفَخْيـٌر َلُه َأْن يـَُعلََّق ِيف ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َويـُْغَرَق 
ِيف جلَُِّة اْلَبْحِر.» (مىتَّ ٦:١٨). ويضيف «َوْيٌل لِْلَعاملَِ ِمَن اْلَعثَـرَاِت!» 

وأََمـَر بقطع األعضاء مع أمهّيتها كاليدين والعينني.
وكذلك من املالئكة الذين حيرسوDم، ُيظهر «الّصغار» مستحّقني 
لكّل احرتام، هذا من مشيئته اخلاّصة من آالمه ألنّه يقول: «َألنَّ اْبَن 
اِإلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُلَب َوُخيَلَِّص َما َقْد َهَلَك» (لوقا١٠:١٩). 
مما يُظهر موته على الّصليب كما يقول بولس الرسول وهو يتكّلم 
على األخ: «الَ تُـْهِلْك ِبَطَعاِمَك ذِلَك الَِّذي َماَت اْلَمِسيُح َألْجِلِه.» 

(رو١٥:١٤).
وهذا أيًضا من اآلب، ألّن اهللا ال يريد أن يهلك اخلاطىء كما أّن 
الّضاّل،  اخلروف  عن  ليبحث  تِضّل  مل  اليت  اخلراف  يرتك  الرّاعي 

وعندما َجيده يفرح كثريًا إلجياده وخالصه.
ُوِجَد  إنساٍن صغري  أجل  من  هذا  مثل  بفرٍح  يشعر  اهللا  إن كان 
وَحَصَل على اخلالص، فكيف تزدري أنت بالذين يستقطبون مثل 
هذا االهتمام من اهللا، بينما كان عليك أن تبذل حّىت حياتك من 

لف لذ للق
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أجل أحد هؤالء الّصغار ؟
وتقول إنّه ضعيف وبال أمهّية. طبًعا  هلذا الّسبب بالّضبط قبَل ُكّل 
شيء، جيب أن نفعل ُكّل شيء لكي ُخنّلصه. ألّن الرّاعي الذي ترك 
الـ ٩٩ خروفًا، وجاَء إىل الّضاّل ومل حيجب خالص الكثريين هالك 

الواحد.
و  (لوقا ٥:١٥).  َفرًِحا  منكبيه  إنّه وضعه على  فيقول:  لوقا  أّما 
«َيُكوُن فَـرٌَح ِيف السََّماِء ِخبَاِطٍئ َواِحٍد يَـُتوُب َأْكثَـَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعَني 

بَارÂا الَ َحيَْتاُجوَن ِإَىل تَـْوبٍَة.» ( لوقا ١٥: ٧).
عندما يرتك اِخلراف اآلمنة من أجله (أْي من أجل الخاطىء الواحد) 

وعندما يفرح أكثر من أجل خالصه 
يُظِهر هكذا اهتماًما كبريًا به.

أمام  مباالًة  ال  إًذا  ُتْظِهَرنَّ  فال 
نفوس هؤالء الّصغار. ألّن ُكّل ما 
قيل هو من أجلهم. وقد هّدد أنّـه 
بأيّـة  وال  الّسماء  أحٌد  يدخل  لن 
مثل  ويصري  يـُعْد  مل  إن  طريقة 
الطّفل، وقد ذَكََّر حبجر الّرَحى، كّل 
هذا لكي حيارب تكبُّر المتعالين. 
ألنّـه ال شيء يعادي احملّبة أكثر من 

التكبُّر ويقول: « َوْيٌل لِْلَعاملَِ ِمَن اْلَعثَـرَاِت! َفالَ بُدَّ َأْن تَْأِيتَ اْلَعثَـرَاُت، 
َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك اِإلْنَساِن الَِّذي ِبِه تَْأِيت اْلَعثْـرَُة!» (مت ٧:١٨)  ذا 
ِلذِلَك  َوْيٌل  يَِقِظَني. وعندما يقول: «َولِكْن  اِجلّدّيني صاحني  جيعل 
اِإلْنَساِن الَِّذي ِبِه تَْأِيت اْلَعثْـرَُة!» (مت ٧:١٨)، جيعل ُكلَّ واحد متنبًها 
حىتَّ ال تأيت العثرة عن طريقه. ويوصي أن نقطع الّصلة مع الـُمَعـثِّرين 

فيجعَل هكذا اخلالص سهًال. عندما ال نزدري بالّناس الوضيعني.
َأَحَد  َحتَْتِقُروا  الَ  «اُْنظُُروا،  يقول:  عندما  ذلك  باألحَرى  يأمر  بل 
هُؤَالِء الصَِّغاِر»؛ « َألينِّ أَُقوُل َلُكْم : ِإنَّ َمالَِئَكتـَُهْم ِيف السََّماَواِت 

ُكلَّ ِحٍني يـَْنظُُروَن َوْجَه َأِيب الَِّذي ِيف السََّماَواِت».
وكذلك: «ِلذِلَك ِجْئُت أَنَا». وهذا 
ما يريده أيب الذي يف السَّماوات، كّل 
بالّصغار  االهتمام  على  حيّثهم  ذلك 

وعلى االنتباه الكبري امامهم.
خالصة: أرأيت كم من االهتمام 
يُظهر من أجل الـُمْزَدَرى م من أجل 
الذين  أولئك  يهّدد  كم  الضَّالني؛ 
الكبرية  باخلريات  ويَِعُد  يهملوDم، 
م،  ويهتّمون  يساعدوDم  للذين 
مضيًفا شهادته اخلاّصة وشهادة أبيه.

شهوة المال
كان هناك راهب غيور مسع عن شجرة 
فدفعته  الناس  ويعبدها  شيطان،  يسكنها 

َضلَّل  الذي  الشيطان  هذا  ويقاتل  يذهب  ان  اىل  الكبرية  غريته 
كثريين.

أن  تريد  ملاذا  دعين وشأين.  ما دخلك يب؟  الشيطان:  له  قال 
تقطع هذه الشجرة؟

عبادة  وتُبعدهم عن  الناس  ُتضلِّل  أتركك  الراهب: كيف  فقال 
اإلله احلقيقي؟

قال الشيطان: يا أخي ماذا يهمك ما دمَت ال تعبد الشجرة؟
قال الراهب: من واجيب أن أُنقذ الناس منك ومن أمثالك.

وهنا دارت معركة بني الراهب والشيطان حىت متكن الراهب منه 
بعد ساعة، فصرخ الشيطان: اتركين وانا أضع حتت وسادتك دينارًا 
الفكرة،  أعجبته  وقد  الراهب  تراجع  حينها  صباح.  ذهبًيا كل 
ووافق. وتوالت األيام حىت كان ذلك اليوم ملا رفع الراهب وسادته 

فلم جيد شيئا، فثار وهاج ومحل فأسه وذهب ليقطع الشجرة.
تغلب  املرة  هذه  يف  ولكن  ثانية.  وتصارعا  الشيطان  فاعرتضه 
الشيطان على الراهب ممسكا إياه من عنقه. فتساءل الراهب ملاذا 

مل يستطـع ان ينتصر جمدًدا؟
أجابه الشيطان ساخرًا: املرة السابقـة كنـَت تـحـارب مـن أجـل اهللا. 
امـا اآلن فأنـت تـحارب مـن أجـل نـفسك، وشتـّان بني اهلـدفـيـن. 

فـاتـرك يا صديـقـي قـطـع الشجرة ملن ال تغريه شهوة الدنانير.
ما  فأنا كثيًرا  شخصًيا  لي  موجَّهة  أنـَّها  وشعرُت  القصة  قرأُت 
أتوقف في طريقي وأتساءل.. لماذا ال أتقدم في حياتي الروحيَّة؟؟ 
لماذا ثمار خدمتي ال تليق بربِّ الخدمة؟؟ ألف لماذا ولماذا وال 
إجابة.. حتى وجدت أن اإلجابة تكمن في كلمة واحدة.. لمن 
اعمل؟؟ ِهللا أم لنفسي..؟؟ تمضي األيام ُمكتفًيا بشهوات كثيرة.. 
وثمار زائفة.. ذاٌت وكرامٌة.. مكانة واثبات وجود.. أهواء شخصية 
واطماع أرضية.. راحٌة َورَُكٌب مرتخية.. منظر أحافظ عليه جيًدا 
طعام  يشبعه  الذي  الضال..  االبن  مثل  أنني  شيء..  أي  فوق 
الخنازير، ولم يقّرر بعد العودة لحضن أبيه حيث الشبع الحقيقي.

 ال أريد يا يسوع أن تكون لي صورة التقوى وأنا ال اعرفها، متى 
تصير يا رّب شهوتي الوحيدة ورغبتي األكيدة..؟؟ سئمت الثمار 
الفضائل..  وأشباه  الخطايا..  وأشباه  الوسط  والحلول  الجافة، 

وكالم المبادئ، وال حياة، وحيث ال توجد حياة بل موٌت.
اغلبني  محبتك..  في  َوثَـبِّـْتِني  داخلي  الموت  اهزم  يسوع  يا 
بحبك وكن ميناء سالمتي أريد أن أحارب من أجلك بقية عمري.
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الصوم يف الكنيسة األرثوذكسية حمور كل عبادة فردية أو مجاعية، أما 
فضيلة  أية  يف  تنجح  أن  أردت  ”إذا  قالوا:  فاآلباء  للفرد  بالنسبة 
روحانية فابدأ جهادك بالصوم“؛ ألن الصوم هو أول وأقوى عمل 
الوسيلة  أصبح  لذلك  روحانية،  طاقة  إىل  اجلسدية  الطاقة  لتحويل 
الفعَّالة والناجعة لتزكية كل سرية روحانية. فبقدر ما يعتاد اإلنسان 
الصوم، بقدر ما تستقر نفسه يف عالقتها مع اهللا، وتنكشف أمامه 

أسرار احلياة.
ظروف  أجل  من  مؤقـًَّتا  منارسه  بني صوم  فرق كبري  هناك  ولكن 
خاصة جنتازها، وبني صوم منارسه بدون أسباب، ُحـبÂا يف الصوم ذاته 
كوسيلة لسموِّ الروح وتقرُّا من اهللا. فُمَمارسة الصوم ألسباب خاصة 
ثابت يف  مستوى  إىل  الرُّوح  درجة  ترفع  ال  ولكن  طيِّبة،  نتائج  هلا 
عالقتها باهللا، أما الصوم ُحـبÂا باهللا فهو مثل جناحني يرفعان النفس 

ٰلِهيَِّة. لُتحلَِّق دائًما يف األجواء ٱْإلِ
ناجحة جلعل  فهو حماولة  للكنيسة كجماعة،  بالنسبة  الصوم  أما 
الصوم بدون دوافع شخصية، فالكنيسة حتدِّد أصواًما عامة ملناسبات 
الشعب حتت نظام موحَّد، حيث حيس كل  فيها كل  عامة يصوم 
إنسان أنه يقدِّم صومه مع صوم اجلماعة ليحتفظ بكيانه ُمتحًدا ا 
كثمن، أو باحلري كعربون لعضويته يف الكنيسة احليَّة العاملة واملنتصرة 
يف آن واحد. أي أن الصوم اجلماعي يـوحِّد األفراد كجسم واحد، 

ويقرِّم إىل اهللا كعروس مزيَّنة لعريسها.

يرفع  أن  يستطيع  دوافع شخصية  بدون  الفردي  الصوم  فإذا كان 
معه،  وفرحها  سالمها  يف  لتستقر  اهللا  من  ويُقرِّا  النفس  مستوى 
فالصوم اجلماعي الذي حتدِّده الكنيسة لكل الشعب، يستطيع أن 
يرفع الكنيسة كلها إىل مستوى روحي عاٍل، ويُقرِّا من اهللا ويُدخلها 
يف سالم دائم معه، هذا إذا أقبل الشعب كله على الصوم ذه النيَّة 

وبدون َمتلُمل.
والكنيسة يف حتديدها ملواسم الصوم ومدَّته اعتمدت على أمرين 

أساسيني:
األوَّل: املناسبة اليت أوحت إليها الصوم يف حدِّ ذا�ا،

الثاني: حاجة الكنيسة دائًما وباستمرار إىل الصوم يف حدِّ ذاته.
وهذان األمران مها يف حقيقتهما دافعان عظيمان، ومهمان جدÂا 

للصوم حيويان جوهر العبادة كّله.
أما املناسبة اليت أوحت بالصوم للكنيسة، فهي دائًما نابعة من سرِّ 
اخلالص الذي أكمله لنا املسيح، وهي ِإمَّا ميالده أو موته أو قيامته، 
أو حلول الروح القدس، وبدء كرازة الرسل بامسه يف العامل كله، أو 
تقييم الدور الذي أكملته العذراء القديسة مرمي يف قبوهلا سّر اخلالص 
اإلهلي الذي كان خمفًيا فيها، والشهادة له حىت يوم اخلمسني إىل أن 
حلَّ الروح القدس واضطلع هو بالشهادة من بعدها إىل Dاية الزمن.

بالصوم وحتتِّمه، هي  املناسبات  تربط ُكالÂ من هذه  اليت  والعالقة 
عالقة روحية سرية غاية يف األمهية، إذ يستحيل أن ندخل مثًال يف سرِّ 
امليالد الذي هو استعالن اهللا يف اجلسد اإلنساين، إذا مل َنْسُم بأفكارنا 
وحواسنا اجلسدية إىل مستوى إهلي. وقد قلنا سابًقا إن الصوم هو 
الطاقة اجلسدية فكريًا وعاطفًيا إىل طاقة  لتحويل  الُعظمى  الوسيلة 
روحانية. إذن فال مناص من الصوم إن كنا نريد أن نستعلن روحًيا سّر 

اخلالص القائم والـُمعَلن يف جتسُّد ابن اهللا أي يف ميالد املسيح.
لِتـَُهـيِّئ لكل فرد املستوى الروحي  فالكنيسة حدَّدت صوم امليالد 
يف  والـُمعَلِن  القائم  اخلالص  سّر  قبول  خالله،  من  يستطيع  الذي 
التجسُّد اإلهلي، أي يف ميالد املسيح، ألنه يستحيل على اإلنسان 
الطبيعي المنغمس في األكل والشرب والمالهي، أن يقبل هذا 
السّر الفائق للطبيعة، وغري املعقول حىت لدى احلكماء جدÂا. لذلك 
إذا مل يرتفع اإلنسان إىل ما فوق الطبيعة بكل كيانه اجلسدي والنفسي 
إمكانية  يف  التفكري  جمرد  للتفكري،  العقل  يتهيَّأ  حىت  (بالصوم)، 
التجسُّد وضرورته، فلن يستطيع أن يدرك هذا الِسّر: «َولِكنَّ اِإلْنَساَن 
الطَِّبيِعيَّ الَ يَـْقَبُل َما ِلُروِح اِهللا ألَنَُّه ِعْنَدُه َجَهاَلٌة، َوالَ يَـْقِدُر َأْن يـَْعرَِفُه 
َا ُحيَْكُم ِفيِه ُروِحيÂا. َوأَمَّا الرُّوِحيُّ فَـَيْحُكُم ِيف ُكلِّ َشْيٍء، َوُهَو  ألَنَُّه ِإمنَّ

َالُحيَْكُم ِفيِه ِمْن َأَحٍد.» (١كو ٢: ١٥،١٤).
فإذا استطاعت الكنيسة أن ترتفع إىل هذا املستوى الروحي كجسٍد 
ُمـَتَجٍل بالصوم وُمـَتَطهِّر، فإDا تواجه امليالد كعيد حقيقي فيصري هلا 
فرًحا وجة، ألDا ال تكون يف مواجهة السّر اإلهلي وحسب، بل 
تدخل فيه كجسد بلغ إىل مستوى سّر التجسُّد، أو حبسب التعبري 

صوم المیالد

لألب متَّى المسكين
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الالهويت: ”تصري الكنيسة جسًدا سريÂا“، أي حيل فيها املسيح متاًما، 
كما حلَّ يف اجلسد الذي أخذه من العذراء! الكنيسة هنا ال تُعيِّد 
للميالد الزمين كحادثة تارخيية فحسب، بل تعيِّد للميالد احلادث يف 

صميمها، تُعيِّد للحلول اإلهلي الذي يتجسَّدها!
وهنا كل فرد يف الكنيسة حيس ِإحساس الكنيسة، وينغمر يف جلَُّة 
عطاياها، إن هو انتفع بالصوم لنفسه. إذن فالصوم يُِعدُّ الفرَد لقبول 
ما للكنيسة، والكنيسة بصوم كل أفرادها تأخذ ما ميكن أن تعطيه لكل 
فرد. الصوم هنا سّر توحيد، وسّر األخذ والعطاء يوحِّد اإلمكانيات 
الفردية حلساب الكنيسة، ويفرِّق العطايا املمنوحة للكنيسة حلساب 

األفراد.
الكنيسة غنية، تفيض دائًما بعطاياها بكل سخاء، يف كل وقت، 
بسبب استحقاقها املستمر. والكنيسة مستحقة لكافة عطايا املسيح 
بسبب كوDا خمتارة وجديرة باالختيار مًعا، فاملسيح اختار الكنيسة 
لطفه وعمق حمبته  ِغَىن  فيها  لُيعلن  بدمه،  العامل وفداها  من وسط 
بواسطة  للعامل  أبرزت  بدورها  والكنيسة  وأسراره.  مواعيده  وصدق 
قديسيها وأتقيائها شهوًدا أثبتوا جدارة الكنيسة باختيار املسيح هلا، 
حدود  فاقت  اليت  وحمبتهم  وصومهم  َوُنْسِكِهم  وحيا�م  بسري�م 
املوت! وحىت اآلن وإىل األبد ال تزال الكنيسة تأخذ من ِغَىن لطف 
املسيح، وعمق حمبته وأسراره، وكذلك من مرياث قديسيها وجمدهم 

املذخر يف كْنـزِها بآن واحد وتفرق على أوالدها.
فإذا فحصنا ما جيري كل يوم يف جرن املعمودية، وتأملنا كيف �ب 

الكنيسة من كنـز حيا�ا سّر احلياة اجلديدة باملسيح، أي سّر امليالد 
لكل من يريد أن يعتمد، جند أDا يف نفس الوقت حتتِّم على الكاهن 
املعمِّد واالبن اجلديد املعمَّد، أن يصوما مًعا قبل إجراء سّر العماد 
حىت يتم سّر امليالد اجلديد! الصوم هنا شرط أساسي للكنيسة والفرد: 
الكنيسة ميثِّلها الكاهن والشماس، والفرد اجلديد إما يصوم بنفسه وإن 
كان طفًال يصوم أبواه وإشبينه، وذلك لبلوغ مستوى السّر يف فاعليته 
وعطائه وأخذه. الصوم هنا مالزم لسّر اخلالص بصورة حتميَّة، ألنه 
ال يعلنه فحسب كرؤيا فكرية بل هو حمسوب مدخًال أساسًيا إليه: 
ُروٌح.»  ُهَو  الرُّوِح  ِمَن  َواْلَمْوُلوُد  ُهَو،  َجَسٌد  اجلََْسِد  ِمَن  «اَْلَمْوُلوُد 
(يو٦:٣). هنا يلزم ملن يريد أن يُوَلد روحًيا أن يرتفع على ُسلَّم الصوم 
ليهيِّئ اإلرادة لالنتقال من حياة حسب الجسد إىل حياة حسب 

الروح.
ما يتم للفرد يف جرن املعمودية داخل الكنيسة هو صياغة عملية 
مبنية أساًسا على ما متَّ، وما يتم للكنيسة بٱستمرار حينما تصوم مليالد 
املسيح وتعيِّد له. فالكنيسة باعتبارها جسد املسيح السرِّي ُولدت 
مبيالد املسيح، وهي ال تزال قائمة حيَّة تشهد هلذا امليالد، ومتارسه 

بسلطان حينما تعمِّد أوالد الجسد فتحوِّهلم إىل أوالد الروح.
والكنيسة حينما تصوم للميالد كل سنة، فهي تشهد حلياة املسيح 
اليت فيها، ويف نفس الوقت، جتدِّد قوة لتعطي من هذه احلياة لكل َمْن 
يريد أن يعتمد ليأخذ ميالًدا جديًدا من ميالدها، من حيا�ا ومن 

املسيح املولود فيها!

✟ إيه أيتها احملبة! ويا َلَصَالحِك وسخائِك ويا لقوَّتِك! ال يقتين 
شيًئا ذاك الذي ال يقتنيِك. أنِت اليت جعلِت من اإلله إنسانًا، بل 
وجعلِته يتنازل ويتخلَّى َرْدًحا من الزمن عن جالل عظمته. أنِت 
اليت جعلِتِه يظل منحبًسا تسعة أشهر يف بطن عذراء. ففي العذراء 
(بوالد�ا الرب يسوع) أبرأِت حواء، ويف املسيح (بفدائه) جدَّدِت 

آدم.
✟ أنِت اليت أعددِت الصليب ألجل خالص العامل الذي قد 
ضلَّ. وأنِت اليت جرَّدِت املوت من سلطانه، عندما اقرتحِت على 
اإلله أن ميوت (من أجل خليقته)، وبفضلك حينما قُِتَل اإلله ابن 
اإلله الكلِّي القدرة على أيدي البشر، مل يتحرَّك بالغضب أيٌّ 

منهما.
✟ أنِت تصونني حياة َمن يطلبون الوطن السمائي (عب ١٢: 
وحترسني  اإلميان،  وحتفظني  السالم،  توطِّدين  عندما   (٢٣،٢٢

األبرياء، وتكرِّمني احلق، وتتمسكني بالصرب، وجتدِّدين الرجاء.
✟ ِمن أُناس متبايين اخلصائل واألعمار والقدرات، ولكن ُجبـِلوا 

من نفس الطبيعة؛ جعلِت منهم روًحا واحًدا وجسًدا واحًدا.
✟ أنِت مل تسمحي أن الشهداء األجماد حييدون عن اعرتافهم 
مبسيحيتهم، حتت �ديد أي نوع من العذاب، أو أي لون جديد 
من املوت، أو حتت إغراء أي مكافأة أو جماملة، أو عاطفة حب 

قد تكون أشد قسوة على النفس من أي تعذيب آخر.

(القدیس زینون أسقف فینیسیا انشودة المحبة  
القرن الرابع المیالدي)
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« ِحيَنِئٍذ َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلَا: يَا اْمرَأَُة، َعِظيٌم ِإميَاُنِك! لَِيُكْن َلِك 
َكَما تُرِيِديَن » (مىت ١٥: ٢٥). قد نكون حنن املسببني هلالكنا ألننا 
ْمنا إليه نتقّدم خايل  ال نصلِّي إىل اهللا، وال ندعوه كما جيب فإْن تقدَّ
الباِل وغَري مؤمنني باحلصول على ما نسأله. أما العلّي فريغب يف َأْن 
نتوّسل إليه باخالص ليظهر لنا رمحته العظيمة، ألنه املدين الوحيد 
الذي يعطينا ما مل يستقرضه منا: وإذا أمهل اآلب السماوي العطاَء 
احملّبون  اآلباء  يفعل  منه كما  قريبني  لنبقى  بل  رغبته  لعدِم  فليس 
املبطئون بالعطاِء، حلكمة منهم ليبقى أوالدهم حتت عنايتهم مّدة 
أطول. ولقد ضرب املسيح املخلص املَثل عن ذلك الصديق الذي 
جاء ليًال يطلب اخلبز. إن الذي مل َخيَْف سلطَة احلاكم ومل خيجل 
من قوله أمام أحد قد ثّبت تعاليمه بالعمل، إذ صرف املرأة الكنعانية 
واهًبا إيَّاها هبات عظيمة. لقد أظهر لنا السيِّد يف قصة هذه املرأة 
أنه يعطي سائليه بِإخالص. انه قال: «لَْيَس َحَسًنا َأْن يـُْؤَخَذ ُخْبـُز 
اْلَبِنَني َويُْطرََح لِْلِكَالب»، ولكنه أعطى املرأة املذكورة ما سألته حبرارة 

فنالت ما ليس هلا. َوَحَصلت الكالُب على ُخمَصََّصاِت األبناء.
ال يقل أحد ِإن اهللا ال حيبين ألنه مل يستمع يل، فلو تضرعنا إليه بال 
فتور ألجاب طلبنا على األقل ألجل سؤالنا املتواصل. وال يَـُقْل أحد 
منكم انين ال أستحق، ولذلك ال أجتاسر على الطلب. إنين خاطىء 
إىل  ينظر  ال  اهللا  إن  أغضبُتُه.  الذي  إىل  أتوّسل  أن  أقدر  فال 
االستحقاق بل إىل حالة النفس. إن كانت األرملة َقِدَرت أن تُـلَـنيِّ 
قلب الرئيس الفاجر الذي ال يعرف اهللا، فكم باحلري الصالة إىل اهللا 
بال انقطاع؟! أفال نسَتميُلُه إلينا؟ لنفرض انك عدو وانك تطلب ما 

ال تستحق! لنفرض انك بذرَت مرياَث أبيك وتغيبَت مدة طويلة، 
لِنـَْفِرْض انك جئت إىل العلّي يئة ذميمة أردأ من اجلميع، لنفرض 
انك جئت إليه وقت غضبه عليك، صمِّم النّيَة على رجوعك إىل 
الصورة  على  ِإْن جئَت  تريد ألنك  ما  على  الرحيم، حتصل  اآلب 
املذكورة تالشي الغضب السماوي حاًال. رمبا تقول انين ُأصلي لكن 
بال جناح، فَصالُتك ال تشبه إلحاح الكنعانية ومالزمتها وال جميء 
أوانه، وال إصرار األرملة على احلاكم، وال تضرّع  الصديق يف غري 
االبن الشاطر الذي بّذَر مرياث أبيه. فلو صلَّيَت مثل هؤالء حلصلت 
على ما تطلُب حاًال ألنَّ اهللا َأٌب حيب أبناءه حمبة شديدة ولو كان 
يف حالة َغَضِبِه. إنَّ اهللا تعاىل ال يفتش عن االهانة ليعاقب عنها بل 

عن رجوعك إليه متوسًال.
ليت حرارة حمبتنا كحرارة رأفة اهللا وحمبته لنا، إDا لنار كامنة، تنتظر منا 
الشرارة لتضطرم. فنحن مع كوننا أشرارًا، نتأمل من أجل أبنائنا َونَـغُـضُّ 
إن  األرضي  اإلله على  ترى يغضب  يا  فهل  الطَّْرَف عن سيئا�م. 
َأْسَخَطُه؟ وإذا كنا حنن الذين حنب حمبة طبيعية نتأمل من أجل أوالدنا، 
فكم باحلري يكون أمل الذي حيب البشر حمبة خارقة الطبيعة؟ إنه مل 
يتأمل ألجل إهانته بل ألجل وقاحتنا. فالسيِّد يقول: «َهْل تَـْنَسى اْلَمْرأَُة 
َرِضيَعَها َفالَ تَـْرَحَم اْبَن َبْطِنَها؟ َحىتَّ هُؤالَِء يَـْنَسْنيَ، َوأَنَا َال أَْنَساِك.» 
(إش٤٩: ١٥) وعليه فَـْلـَنبَتِهْل إىل العليِّ صارخني: « َواْلِكَالُب أَْيًضا 
تَْأُكُل ِمَن اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة أَْربَاَِا!» (مىت٢٧:١٥). 
لنتقرَّب من اهللا - عّز وجل - دائًما، وليس يف مناسبات خاصة 
وحسب. وقد شهد نيب اهللا بَِأنَّ العلّي مستعد أن حيسن إلينا دائًما 
(هوشع٣:٦).  يَِقٌني َكاْلَفْجِر.»  ُخُروُجُه   . الرَّبَّ «لِنـَْعِرَف  بقوله: 
فمهَما َأْكثَـْرنَا الرتّدَد على العلّي بالسؤال جنده بانتظارنا، فاذا ُكنَّا ال 

نستفيد من ينبوع رمحته الذي ال ينفد، فالذنب ذنبنا.
لقد قال السيِّد ُمَوِخبًا اليهود: «ِإنَّ َرمحََتكم كَغماِم الصَّباح وكالنَّدى 
إن كنت  القول:  هذا  فمعىن  (هوشع ٤:٦).  بَاِكرًا.»  يَزوُل  الَّذي 
تبّدد  تشرق  إذ  احملرقة  الشمس  لكن  َمتَّْمُت كل شيء من جهيت، 
السحاب والندى، وهكذا أنتم، فإنكم توقفون سخائي غري احملدود 
بسبب شرّكم العظيم، فالسِّيد حينما يرانا غري مستحقني يوقف هباته 
فورًا حىت ال نصبح عدميي الشكر. فلو راجعنا أفكارنا قليًال لعرفنا 
خطأنا. ومىت اعرتفنا باخلطيئة يسكب اهللا علينا رمحته الغنية العظمى. 
وهكذا، كلما أخذنا منه بكثرة يشتّد سروره َويُِعدُّ لنا هبات جديده 
وافرة. ولذلك يقول رسول املسيح: « َألنَّ رَبÂا َواِحًدا لِْلَجِميِع، َغِنيÂا 
جلَِِميِع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِبِه.» (رومية ١٢:١٠). فاذا مل ُنَصلِّ نُـْغِضب 
إله املراحم، وإذا مل نسأله يبتعد عنا ويتحّول. لقد افتقر حىت يعطينا 
الِغَىن. قد َحتَمَّل كل شيء حىت جيربنا على الصالة. فال جيوز لنا أن 
نيأس ولو أخطأنا يومًيا، فلنبتهل إليه ونصلِّ حبرارة ألجل خطايانا. 
ذا نبتعد عن اخلطيئة ونطرح روح الشّر عنا، وجنذب رمحة اهللا إلينا، 
وحنصل على اخلريات اليت ال توصف بنعمة سيِّدنا يسوع املسيح، 

وحمبته للبشر الذي له ا�د وامللك إىل دهر الداهرين آمني.

الصالة الحارة 
 للقدیس یوحنا الذهبي الفم
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«َفَخَرْرُت أََماَم رِْجَلْيِه َألْسُجَد َلُه، فَـَقاَل ِيلَ: «اْنظُْر! َال تَـْفَعْل! 
أَنَا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ِإْخَوِتَك الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوَع. اْسُجْد 

ِهللا! فَِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُّبـُوَِّة» (رؤ ١٩).
يفهُم اليونانيون البائسون أن عندنا عقيدة مقدسة تنص على 
األمم  حراس  هم  اهللا-  من  -بسماح  القديسني  املالئكة  أن 

والكنائس وكل واحٍد منَّا.
أَتَـْيُت  «َوأَنَا  قائًال:  األمم  عن  الرَّفيعة  دانيال يف حكمته  كتب 

ُمَقابِِلي»  َوَقَف  فَاِرَس  َممَْلَكِة  َوَرئِيُس  َألْجِل َكَالِمَك. 
َوُأَحاِرُب  أَْرجُع  «فَاآلَن  يقول:  وأيًضا  (دا١١:١٠)، 
َرئِيَس فَاِرَس. فَِإَذا َخَرْجُت ُهَوَذا َرئِيُس اْلُيونَاِن يَْأِيت.» 
(دا ٢٠:١٠)، وأيًضا: «َوَال َأَحٌد يـََتَمسَُّك َمِعي َعَلى 
«َوِيف   ،(٢١:١٠ (دا  َرئِيُسُكْم»  ِميَخائِيُل  ِإالَّ  هُؤَالِء 
ذِلَك اْلَوْقِت يـَُقوُم ِميَخائِيُل الرَّئِيُس اْلَعِظيُم اْلَقاِئُم لَِبِين 

َشْعِبَك» (دا ١:١٢).
وسفر الرؤيا قد حتدث عن حرَّاس الكنائس (مالئكة 

(النزينزي)  غريغوريوس  القديس  يَـتَِّفُق  بشأنه  والذي  الكنائس)، 
هناك  أن  أؤمن  «أنا  قائًال:  القديسني  املالئكة  عن  عندما كتب 
سفر  خالل  من  يوحنا  يعلمين  لكل كنيسة، كما  حارًسا  مالًكا 
قائًال:  شخص  لكل  املالئكة كحراس  عن  النيب  وتكلم  الرؤيا». 
(مز٧:٣٣)،  َويـَُنجِّيِهْم.»  َخائِِفيِه،  َحْوَل  َحالٌّ  الرَّبِّ  «َمَالُك 
يُعُهْم أَْرَواًحا  والرسول أيًضا كتب عن املالئكة القديسني: «أَلَْيَس مجَِ
اخلََْالَص!»  يَرِثُوا  َأْن  اْلَعِتيِديَن  َألْجِل  لِْلِخْدَمِة  ُمْرَسَلًة  َخاِدَمًة 

(عربانيني ١٤:١).
عندما يسمع اليونانيون أن هذه األشياء ُتدرس كمعتقدات ختص 
املسيحيني، يقولون لنا: "لماذا يا زمالء تنزعجون هكذا من معتقداتنا 
التي تخصص آلهة كحكام فوق األمم، إذا كنتم أنتم أيًضا لكم نفس 
المعتقد؟! هؤالء الذين تدعونهم مالئكة، نحن ندعوهم آلهة، نحن 
نختلف فقط على التسميات، وليس على الحقائق، وبما أنكم تقولون 
أيًضا ِإنَّ رتب المالئكة تدعى آلهة ِبمراتبها، فاالختالف لم يعد حتى 

بشأن األسماء".
جيب أن جناوم هكذا: «أنتم ملعونون، ألنكم من ناحية تعبدون 
أعمال أيديكم، ومن الناحية األخرى نصبتم كآهلة - فقط أمس 
وأول من أمس - أولئك الذين تعلمون أDم مرتبطون بكل نوع من 
أخذمتوها  اإلهلية،  تعاليمنا  معظم  سرقتم  لقد  الـُمِشيَنة.  األعمال 
البشرَي  أتبعتم منطقكم  املميته. ولكونكم  بتعاليمكم  ومزجتموها 

مرشًدا وليس اهللا، مل تستطعوا أن 
حتافظوا على مسو تعاليمنا ومتيزها، 
ملسافة  إتباعها  حماولة  بعد  بل 
السفينة  بكم  حتطمت  قصريه 
ال  لذلك  البداية.  من  بالقرب 
شيء مشرتك بيننا وبينكم، متاًما 
كما يقول الكتاب: «َوأَيَُّة َشرَِكٍة 
اتـَِّفاق  َوَأيُّ  الظُّْلَمِة؟  َمَع  لِلنُّوِر 
(٢ كو  بَِليَعاَل؟»  َمَع  لِْلَمِسيِح 

.(٦
يف  تفكرون  عندما  ألنكم 
آهلتكم الوطنية - بالرغم من أDم حًقا شياطني جنسة - تكرموDا 
وترغبون يف عباد�ا كآهلة، وعندما تؤهلوDا ال حتسبون أي حساب 
لكنها  ٱحتياجا�م،  البشر ويدبر  بين  يرعى  الذي  هللا 
لذلك  أرادت.  إراد�ا كيفما  مبحض  األمم  حتكم 
والسكيثني  األملان  بالد   Ares آريز  على  وزعتم 
الوحشيني املتعطشني للدماء، الذين صاروا هكذا حتت 
حكم هذا القاتل آريز مصدر شقاء البشر. وخصصتم 
آثينا Athene وكأDم قد  لليونانيني بسبب ذكائهم 
باملثل مع اآلخرين  ٱستمدوا ذكاءهم منها. وتعاملتم 

خمصصني اآلهلة لألمم، كل حبسب ميوله الطبيعية.
بصددها.  اليت حنن  اآلية  من  نقوله  ما  تفهمون  لكنكم سوف 
عندما أراد يوحنا اإلجنيلي أن يسجد للمالك املقدس، دون اعتباره 
ِإهلًا - فمن يعرف أفضل من يوحنا من هو اهللا باحلق والطبيعة، ومن 
هم املالئكة، الذين هم خداٌم وعبيٌد وخملوقات اهللا - بالرغم من 
هذا   أن  إذ   - ملالك  املناسب  السجود  يرفض  املالك  نرى  ذلك، 
شكل من أشكال العبادة - بل قال: « َال تَـْفَعْل! أَنَا َعْبٌد َمَعَك 

َوَمَع ِإْخَوِتَك الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوَع».
«ال تفعل ذلك»، إDا ليست جمرد عبارة متنع تصرفًا ما، لكنها 
مع كل  رفيق"  "عبد  نفسه  هو  أنه  يقول  وتوكيد.  إجيابية  شهادة 

الذين يُـِقـرُّون بأDم عبيد للمسيح ويشهدون بَأنَّ اهللا قد جتسد.
ماذا إذن نفعل أيها املالك املقدس عندما ترفض السجود؟ يقول لنا: 
"أسجد هللا، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة"، وكأنه يقول: "هل 
حتاول أن تسجد يل، لكوين أخربتك مسبًقا بأمور سوف حتدث يف 
املستقبل؟ أن كل أولئك الذين يؤمنون ويشهدون بسلطان وإلوهية 
املسيح مملوءون بالنعمة، واألمر ال خيتص يب أنا فقط. ملاذا إًذا تسجد 

لشخص قد أعطي ذات النعمة اليت أعطيت للعبيد رفاِقِه؟ 
الذين  أولئك  بشأن  اليونانيين  لمعتقدات  إًذا  ممكن  هل 
يقوله  لما  مماثلة  تكون  أن  األمم،  يحكمون  يجعلونهم 

المسيحيون عن المالئكة الُمَقدَِّسين؟!!

أنا عبٌد َمَعـــــَك
بقلم أیكومنیوس (القرن السادس)
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ِإنَّ اهللا عندما خلقنا َوَهبَـَنا َمَلَكَة الكالم حىت نبادل بعضنا بعًضا 
أفكار قلوبنا، وحىت يشاطَر كلٌّ منا قريبه ذه املبادلة ُمظهرين للنُّور ما 
نُـَبطـِّنُـُه يف القلب من أفكار وكأنه كنٌز من الكنوِز. فلْو ُكـنَّا لَـَعـْمرَِي، 
أرواًحا جمّردة ال تتصل الواحدة باآلخَرى مباشرة، ولكن مبا أن نفوسنا 
اُجلَمل والتعابري  متلّبسة بكثافة اجلسد، فاDا توّلد أفكارًا تفتقر إىل 
لِتُـْفِصَح عن املكنون يف داخلها. وحينما يستعري فكرنا نربات صوتية 
قارب،  يف  هو  الكالم، كأمنا  فاهلواء حيمل  مكنوناته  عن  لإلفصاح 
ويصل من القارئ إىل أُذن السامع. فإن َلِقَي مثة هدوءًا وسكونًا عميًقا، 
َرَسا يف آذان املستمعني كما يَـْرُسْو الزورق يف املرافئ اآلمنة. ولكن إذا 
َهـبَّْت دونَُه جلبُة السامعني كزوبعة هوجاء، فانه يضيع يف اهلواء. إذن 
فَـْلـُيَخيِِّم ٱهلدوء بصمتكم عند كالمي، فلرمبا بدا لكم شيء نافع وجدير 

باحلفظ.
كالم احلّق عسري التناول ولذا، فهو يفّر بسهولة من الغافلني. فالروح 
املدبّر قد أوضح بكلمات قليلة ومقتضبة معاين مجّة، كي تَـْعَلق بالذاكرة 
بسبب إجيازها. فانه من شرط بليغ الكالم أالَّ ختتفي معانيه بالعبارات، 
أو تزدان باأللفاظ النافلة فتشبه األثواب الفضفاضة. وأما اآلية اليت 
تُليت عليكم، منذ بُـْرَهٍة، من سفر موسى فال شكَّ أنكم تذكروDا 
مجيًعا ألنكم تصغون، هذا إن مل تكن قد تاهت عن آذانكم ألجل 
ِقَصرَِها. وهذه اآلية. هي: «راقب نفسك، كي ال يكون إثًما الفكر 

المخفي في قلبك» (تثنية ٩:١٥).
اننا، حنن البشر، حممولون على ارتكاب اإلمث يف ِفْكرِنَا. لذلك فالذي 
جَبَل وحدة قلوبنا، والذي يعلم أن أكثر خطايانا ينجم عن ِفْكرِنَا، ويتّم 
بالنِّـَيِة، قد حّذرنا أوًال أن نضبط عقولنا بطهارة كليَّة. ِألَنـََّنا نقرتف اإلمث 
بسهولة تامة، وهذا ما يستدعي قسطًا وافرًا من االنتباه والسَّهر. فكما 
ان أطباء األجسام املتيقظني يشّددون ضعفاء البُنَيِة، ويتالفون الطوارئ 
حبميٍة واقية، كذا هو طبيب النفوس احلقيقي، الذي يرى اجلميع بَِنَظرِِه 
ويعرف أننا سريعو الزََّلِل، قد سبق فحذَّرَنا من اإلمث باحرتازات جّد 
قوية، ألن أعمال اجلسد تقتضي حىت تتّم زمانًا ومشقة وفرصة مالئمة 
وعونًا من سائر األعضاء، إىل غري ما هنالك، وأّما خطرات الفكر 

فتتوّلد فورًا وحتدث بال جهد، وتتّم بال صعوبة وكل وقت يوافقها.
ال يندر أبًدا أن نرى، بعًضا من املغرورين بذوا�م لكرم أخالقهم، 
السادلني نقاب التواضع على ظاهرهم، ينجذبون - وهم جالسون وسط 
من يشيدون مبناقبهم - بفكرهم نحو الخطيئة، خبفقة قلب خفّية، 
فينظرون خبياهلم موضوع أشواقهم، ويتصّورون عالقات أو أحاديث 

أثيمة. ويف الداخل وعلى مسرح قلبهم السِّرّي، بعد أن يصّوروا اللذة 
يف داخلهم بكل جالء، يقرتفون اإلمث دون رقيب أو بصري «إىل أن يأيت 

الذي سينري خفايا الظالم، ويوضح أفكار القلوب» .
فاحذر إذن كي ال يكون الفكر اخلفي يف قلبك إمثًا. «ِإلنَّ ُكلَّ َمْن 
يَـْنظُُر ِإَىل اْمرَأٍَة لَِيْشَتِهيـََها، فَـَقْد َزَىن َِا ِيف قَـْلِبِه» (مىت ٥: ٢٨). ومن 
حيث أن أعمال اجلسد جتابه العقبات اجلّمة، يف حني أّن من خيطئ 
بالشوق يرتكب إمثه بسرعة توازي سرعة الفكر، لذلك أعطانا اهللا عّز 
وجّل، دواًء واقـًيا وسريع الفعالية إذ شهد وقال: احذر أن يكون إثًما 

الفكر المخفي في قلبك .
ولكن اَألْوىل بنا أن نعود إىل ما قّدمنا به كالمنا يف مستهل هذا 
اخلطاب. يقول كتاب اهللا العزيز: «تأّمل ذاتك». ان كل حيوان يدّب 
الذي سّواه، مجيع  له بني يديه، من جودة اإلله  على وجه األرض 
املبادئ الضرورية لصيانة كيانه وحفظه. واذا أنعمت النظر، تتحقق أن 
السواد األعظم من البهائم، حيجم غريزيÂا مبتعًدا عن كل ما يضرّه ويؤول 
عليه بالوبال، ومييل بالعكس بارتياح شديد إىل االستمتاع بكل ما يعود 
عليه بالنفع والفائدة. لذلك فاهللا تعاىل الذي أخذ على عاتقه إرشادنا، 
قد أعطانا هذه األمثولة اجلليلة، مبعىن أنَّ ما تأتيه هذه الكائنات بدافع 
الغريزة، نأتيه حنن بإرشاد العقل وبإشرافه، وحىت أن ما يتيّسر هلا بال 
فطنة وال مشّقة، يتيّسر لنا حنن بأعمال الفكر وإجهاد الدماغ، وحىت 
حنافظ أيًضا حبرٍص على ما غرسه اهللا فينا من الـَمَلَكاِت واملبادئ، 
والنباتات  العالئف  عن  تعرض  البهائم  أَنَّ  اإلمث كما  عن  ُمـْعرِِضَني 
الساّمة، تواقني هياًما إىل الِربِّ، كما البهائم تتوق إىل املراعي اخلصيبة 
اليانعة. تأمل إذن ذاتك حىت تكون جديرًا بأن متّيز بني ما جيلب لك 

الضََّرَر، ويوردك التهلكة، وبني ما يقودك إىل اخلالص والنجاة.
به  ويُراد  األول  على وجهني:  يأيت  الذَّاِت  يف  النظر  أن  مبا  ولكن 
التحديق بالعيون اجلسدية إىل األشياء املنظورة، والثاين هو عبارة عن 
توجيه البصرية بقوى النفس الروحية إىل التَّـَبحُِّر يف األشياء اليت جّسد 
هلا، فان زعمنا ان هذه الوصية ملقاة على العينني ألَدركنا حاًال وسريًعا  
أDا فوق الطاقة، ألنه كيف ميكن ألحد أن حيتوي ببصره كل كيانه؟ ألن 
العني ال ميكنها أن ترى نفسها. فهي ال متتد إىل اهلامة وال تعرف ما هو 
الظهر وما شكل الـُمَحيَّا، وال كيفّية تنسيق األحشاء يف الداخل. فيكون 
من الُكْفِر إذن أن نقول ان شرائع الروح القدس مستحيلة وفوق الطاقة.

بقي اآلن أن نفهم ما تتضمنه هذه الوصية، باعتبار أDا موّجهة إىل 
الروح. «تأّمل ذاتك» أعين راقبها من مجيع األحناء، ولتكن بصرية 
نفسك يَـْقَظى لتتعهدك بالسََّهِر. «انك جتوز وسط الفخاخ» ( حكمة  
٩: ٢٠). والَعُدوُّ قد َنَصَب احلبائل، خمفية حتت الثرى، ومّدها لك 
من كل َصْوٍب وجهة. فارَْع نظرك إذن إىل ُكلِّ شيٍء حىت «ختلص مثل 
الظيب من األشراك ومثل العصفور من احلبائل» (امثال ٦: ٥). فانه ال 
سبيل إىل قنص الظيب باألشراك لِـِحدَِّة بصره. وأما العصفور، فلخّفة 
جناحيه، يرتفع إىل علو شاهق جيعله مبأمن من مطامع الصيادين، 
الّلهم إذا أخذ حذره وانتبه لذاته. فاحذر أن تبدو أقل سهرًا على ذاتك 

أعرف نفسك
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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من سائر العجماوات، خشية انك إذا ما َتعثَّرَت يف هذه احلبائل، تغدو 
فريسة الشيطان «عبده وطوع مشيئته» ( ٢تيمو ٢: ٢٦).

«تأّمل ذاتك». أعين ُتالحظ ما بني يديك أو حواليك، لكن الحظ 
ذاتك فقط. ألننا حنن شيء، وما هو حتت حوزتنا أو حييط بنا شيء 
آخر، فنحن على مثال خالقنا، ُفِطْرنَا من نفٍس وروٍح. ما منلكه هو 
اجلسد وحواّسه، وما حييط بنا فهي األمواِل واألشغاِل وسائر حاجيات 
احلياة. فما معىن هذه اآلية إذن؟ معناها أَِن ٱْسَتِخفَّ باجلسد، وال تباِل 
به وال جتَِدَّ يف طلب ما يطيب له، من صحٍة أم من مجاٍل أم من طوِل 
ُعْمٍر. وال تُـَعـلِّْلهُ بلذائذ الشهوات. وال يغرنََّك الّنضار وا�د والعظمة 
واجلربوت. وال تأبه كثريًا ألموٍر ُجِعَلْت خلدمة حياة زائلة، فتستعظم 
شأDا، وال �مل انصبابك عليها، نفسك اليت ختّصك دون سواها. لكن 
«تأّمل ذاتك» ال غري. زيِّنها واعِنت ا، وامُح عنك بدأبك، كل شّر 
لطَّخها به اإلمث ، وكل وصمة لوَّثَــْتـَها ا اخلطيئة. ال بل حاول أن توشِّيها 
لتتألأل اًء، وتتدّفق بنور الفضيلة وَسـَناها. ادرس ذاتك َمن أنت يا 
ترى، واعرف ما هو جوهرك. ان جسدك هو رهن الفناء، وأما نفسك 
فهي بنت الخلود. واعلم أن لنا حياتني: حياة جسدية سريعة الزوال، 

وحياة أخرى روحية ال تعقبها Dاية، وال يعرتيها فناء.
تعبث  وال  خالدة.  أDا  على  بالزائالت  تتعّلق  وال  ذاتك  الحظ 
باخلالدات على أDا هدف لصروف الزمان وتقّلبات الدهر. ِإْسَتِخفَّ 
لعمري  فهي  ا  اعِنت  نفسك،  وعليك  الزوال.  فهو سريع  باجلسد 
اخلالدة دون سواها. اعرف ذاتك بكل دقة ووضوح حىت تعلم كيف 
متنح لكّل ما يفيده، فللجسد القوت واللباس، وللنفس تعاليم الِربِّ 
والسرية الصاحلة واالنقطاع إىل الفضيلة وتقومي ما اعوّج من األهواء. ال 
تُـرَفِِّه اجلسد وال تسَع بافراط وراء التَُّخَمِة «َألنَّ اجلََْسَد َيْشَتِهي ِضدَّ 
اآلَخَر» (غال ٥:  َأَحُدُمهَا  يـَُقاِوُم  َوهَذاِن  اجلََْسِد،  َوالرُّوُح ِضدَّ  الرُّوِح 
١٧)، فاحذر أن يَـْعَلَق ُحبُّ اجلسد يف فؤادك، فينشغف به ويتوىل ما 
هو أحّط قدرًا ومنزلة زمام السِّيادة والسُّلطان. انه كما جيرى األمر يف 
الثانية دوDا وزنًا، كذلك شأن  كفَّيت امليزان، إن ثقلت كفٌَّة َخفَّت 
اجلسد مع الروح، فَشَبع الواحد هو حتًما فاقة عند اآلخر. ان رَتَع 
اجلسد على َأِسرَِّة امللّذات، َوتَـَهدََّل من فرط السُّْمَنة، فال بّد للروح 

عندئٍذ من أن تضمر وحيّل ا السَُّقام.
فاألطباء  وأقوياءها.  البُـْنيـَـِة  ِضَعاف  تالئم  بعينها  الوصية  هذه  إن 
يفرضون على املرَضى عندما حتّل م األمراض أن يهتموا ُهم أنفسهم 
بَأجسادهم، وأن ال يهملوا ما ميكنه أن يعود عليهم بالنجاعة. كذلك 
«الكلمة» الذي هو طبيب نفوسنا احلقيقي، يشفي النفس اليت لّوثتها 
اخلطيئة بفضل هذه املعونة املتواضعة. «اعرف نفسك» حىت تُـَوفَِّق بني 
نوعية إمثك وكيفّية مداواته. فإن كان عظيًما مميًتا، فأنت حباجة ماّسة 
اىل اعرتاف ِجّدي، وَعَربات ُمـرٍَّة، َوَأْسَهاٍر متواصلة، وأصوام ال تنقطع. 
وان كانت زلّتك عرضية فلتعادهلا توبتك. فقط «اعرف ذاتك» لتدرك 
إن كنت سليم النفس أم عليلها، ألن كثريين من املرَضى املَصابني ِبِعَلٍل 
ُعَضالة فّتاكة،ال يعرفون البتة أDم مرضى، ِلِعلَِّة تغافلهم َوِقلَِّة اهتمامهم. 
فعظيمة إذن تلك الفائدة اليت جيتنيها أصّحاء األبدان من هذه الوصية، 

يف أيّة حالة كانوا، فهي تشفي َمن كان سقيًما، وتصون َمن هو كامل 
العافية. فإّن ُكالÂ منا، حنن املتتلمذين «للكلمة» يعترب خاِدَم واحدٍة من 
الـِمَهِن تلك اليت عّينها لنا اإلجنيل. وذلك البيت الكبري، الذي هو 
الكنيسة ال جيمع بني جنبيه أواين من كل صنف: من ذهب أو فضة 
أو خشب أو خزف فحسب، بل يضّم كذلك شىت الفنون واملهن. 
فبيت اهللا، الذي هو كنيسة اهللا احلّي يسّجل بني صفوفه صّيادين، 
مسافرين، مهندسني، بّنائني، حرثة ورعاة، جنوًدا ومصارعني. وهذه 
اآلية الوجيزة ستالئم مجيع هؤالء موضحة للكافة بأجلى بيان، ما حيتم 
على ُكلِّ واحٍد من الدقة والغرية عند القيام بعمله. هل أنت صياد 
أرسلك الرب الذي قال: «هاءنذا مرسل صيادين كثريين فيقنعوDم عن 
كل جبل» (ارميا ١٦:١٦). فرتّقْب بكل عناية خمافة أالَّ تفلت طريدة 
الرذائل  من  احلق  بكالم  انتزعتها  ما  اذا  حىت  فيقنصوهم.  واحدٌة 
املتحكمة ا، تقودها إىل ما فيه خريها. أأنت مسافر نظري ذاك الذي 
كان يصلي: «ثّبت خطوايت» (مزامري ١١٨: ١٣٣)، راقب ذاتك 
كي ال تتيه عن جاّدة الطريق، أو متيل يَـْمـَنًة أو َيْسرًَة، بل ِسْر يف ٱلطريق 
السُّلطانية. أيها املهندس ضع أساس اإلميان الذي هو المسيح يسوع 
واجعله وطيد األركان راسًخا. أيُّها البَـنَّاء انظر إىل ما تبنيه كي ال يكون 
خشًبا أو هشيًما أو تبًنا، بل «ذهًبا أو فضة أو حجارة مثينة» (١ كور
١٢:٣). أيها الرَّاعي، الحظ ذاتك كي ال �مل فرًضا من فروضك 
وتضميد  الضَّال،  َهْدي  انها  الفروض؟  تلك  هي  وما  الرعائية. 
الجريح، وشفاء المريض. ايها احلارث أَْعزِْق حول التينة ا�دبة وقّدم 
هلا كّل ما ميكن أن يساعدها على اإلنتاج والعطاء. أيها اجلندي. 
«اشرتك يف مشّقات اإلجنيل» (١تيمو١: ٨)، َوأَْبِل بالًء حسًنا ضّد 
أرواح الشِّرير، وأهواء اجلسد، خذ سالح اهللا الكامل، وال ترتبك موم 
احلياة لرتضي الذي جّندك. أيها املصارع الحظ ذاتك، كي ال تتعدى 
نواميس هذه الرياضة. فانه ال أحد ينال االكليل ما مل جياهد جهاًدا 
شرعًيا. تشبَّه ببولس الرسول الذي جاب األقطار وجاهد وصارع. أما 
أنت فَٱْحِرْص وال تَـُغضَّ الطـَّْرَف عن نفسك شأن املصارعني احملّنكني. 
العدّو.  لسهام  هدٌف  هي  اليت  الرئيسة،  األعضاء  بساعديك  صن 
إىل  حدِّق  َعـْدِوك  ويف  حنو خصمك.  أبًدا  شاخًصا  نظرك  واجعل 
األمام. وهكذا ِسْر حىت حتوز قصب السَّْبِق. صارع يف احلرب األعداء 
تكون يف  أالَّ  فهو  األوحد  الكلمة  وأما غرض هذه  املنظورين،  غري 
حياتك ُجمَـْنَدًال على احلضيض أو نائًما، بل أن تكون ثابت الَقَدم، 
باحلكمة  ذاتك  درس  على  ُمِكبـÂا   ، (النُّعاس)  الكرى  عنك  نابًذا 

والسََّهر.
إن هذا اليوم قصري، فانه لن يسنح يل أن أَُعدِّد للقائمني مبهام إجنيل 
املسيح مجيع واجبا�م، كما لن يسنح يل أيًضا أن أُبّني قوَّة هذه الوصية، 
وكيف أDا توافق اجلميع بال استثناء. «الحظ ذاتك»، ُكْن َفِطًنا ذا 
ِحْنَكِة واستشر يف أمورك. احرص على ما متلك، متوقًعا أّي شيء قد 
يطرأ عليك، وال تفقد باستهتارك ما أنت حاصل عليه، وال تعّلق آمالك 
مبا مل حيصل حىت اآلن -ولرمبا لن يربز قط إىل حّيز الوجود- كأنه قد 
صار يف قبضة يدك. أَوليس أمٌر بديهّي أن حيّل هذا الدَّاء بالشَّباب، 
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وهم الذين ِخلِفَِّة عقوهلم، يظنُّون أن ما يرجونه قد صار يف حوز�م. 
فاDم واحلقُّ يُـَقاُل، عندما ينعمون براحة البال وسكونِِه يتخّيلون أوهاًما 
باطلة ال ِقَوام هلا، ويتنقلون بسرعة الفكر إىل هذه التخيُّالت، فيحلمون 
بغرور احلياة وبزجيٍة شريفٍة ونسٍل كرٍمي، وبشيخوخة متأخرة، وامجاع الكل 
على اجالهلم وتقديرهم. لكن ألDم ال يستطيعون التوقف عند هذه 
فيبنون  العالية،  البشرية  بالوظائف  حاملني  الزُُّهوُّ،  يأخذهم  اآلمال، 
القصور اجلميلة الشاهقة ويفرشوDا بأفخر الرياش وأجوده، وحيوطوDا 
بالرياِض الغّناء، ويفضي م الغرور إىل أDم يفصلوDا عن فلك حميطهم 
األرضي. مث جيمعون هناك ِغالَهلم يف أهراٍء خيالية. ويضيفون هلا مواشي 
وعدًدا وفريًا من العبيد واِإلماء. مث يضيفون إىل هذه كلها الوظائف 
املدنية، وقيادة الشعوب، واجليوش واحلروب، واالنتصارات، وحىت املْلك 
عينه. وحيّلقون فوق هذه األشياء مجيًعا بباطل أفكارهم الفارغة، حىت 
انه يرتاءى هلم أDم قد بدأوا ينعمون مبا يرجونه، كأDم قد ظفروا به 
وأمسى حتت أقدامهم. ان هذا الدَّاء، هو داء نفس مريضة بطّالة، حتلم 

بأمور كهذه بينما يكون اجلسم مستيقظًا واعًيا.
فهذه اآلية حتّط من َعْجرَِفِة الرُّوح، َوتُـْنزُِل من ُغـْلواِء األفكار اجلاحمة، 
وتكبح وتردَُع تقّلب األفكار وعدم ثبا�ا، وتديل ذه الوصية السَّديدة 
قائلة: «تأمل في ذاتك» وال حتلم مبا هو غري موجود، لكن استعمل ما 
هو حاضر يف سبيل منفعتك وخريك. وأظّن أن ُمْشتـَرَِع الناموس قد 
َعَمَد إىل هذا التحريض ليستأصل مّنا هذه العادة الذَّميمة. ألنه أسهل 
على املرِء أن يُـنَـِقبَّ بفضول، عن شؤون غريه من أن يهتم بأمور نفسه. 
وحىتَّ ال نقع ذه األحبولة قال لنا: ُكفَّ عن التنقيب يف زّالت غريك، 
وال تعِط سبيًال ألفكارك حىت تبحث عن عيوبه، بل باألحرى «راقب 
ذاتك»، أعين َأِجْل بصريتك بدرس ذاتك. فما أكثر الذين حسب 
قول الرّب (مىت ٧: ٣)، ينظرون إىل القذى يف عني أخيهم وال يفطنون 
إىل اخلشبة اليت يف عيوDم. فال َتُكفَّ إذن عن درس ذاتك لرتى إن 
كنت سالًكا مبقتضى الناموس. إمنا ال تندفع إىل األمور اخلارجة، وال 
جتَِدَّ ُمـنَـقِّـًبا لتعثر على عيب يف قريبك مثل الفريسّي املتكرب، املغّرت بنفسه، 
الذي أقبل ليزّكي نفسه، وميتهن العّشار بازدراء. ال تَـَملَّ مناقشة ذاتك 
احلساب، فلعّلك قد َأخطأت برغباتك، أو أن لسانك قد َسَبَق فكرك. 
أو لعّل شرÂا صدر عنك، فان وجدت يف حياتك آثاًما كثرية (وستجد 
بال ريب ألن كل إنسان يخطئ) ُقل كلمات العشار هذه: «يا اهللا اغفر 
يل أنا اخلاطئ». «الحظ ذاتك». فهذه الكلمة سوف َمتْـُثُل أمامك، 
وُجتِديك نفًعا إن كنت متمتًعا برغد العيش، أو كانت كل حياتك جتري 
كجدول عذب بصفٍو وهناء، فتكون لك مرشًدا صاحلًا  يوقفك على 
حقيقة األمور الُدنيوية. وعندما تكون حتت صروف احلدثان (الحدثان 
= الليل والنهار، ويقصد نوائب الدهر) ترتّدد هذه الكلمة على قلبك يف 
حينها حىت ال تذهب يف سكرة ا�د إىل اخليالء والعجرفة، وال تسقط 
من فرط الَغمِّ يف الفشل والُقـُنوِط. هل أنت معتّز بثروتك الواسعة؟ أم 
أنت متباٍه ِحبََسِبَك َوِطْيِب َحمَْتِدَك (أْصِلَك) ؟ أم أنت تفتخر بوطنك، 
ومبا أنت عليه من األناقة واجلمال إىل غري ذلك من األجماد؟ «تأمل 
ذاتك» فانك مائت، «ألَنََّك تُـرَاٌب، َوِإَىل تُـرَاٍب تَـُعوُد» (تك١٩:٣). 

انظر إىل الذين سبقوك ومتّتعوا قبلك ذه اإلنعامات نفسها، فأين هم 
الذين تبّوأوا املناصب املدنّية؟ أين هم فحول اخلطباء؟ أين هم الذين 
نّظموا األعياد الوطنية؟ أين هم األنام األغنياء، أين هم ذوو اجلياد 
املطّهمة والـُمعدَّة مليادين السِّباق؟ أين هم القادة أرباب احلرب، وحّكام 
الواليات، أصحاب اَجلْوِر واالستبداد؟ أليسوا مجيًعا غبارًا ورماًدا !؟  
أليس الكل غدا أوهاًما وأحالًما ؟ أَوليست آثار حيا�م قد احنصرت يف 
قليل من العظام؟ طَْأِطِىء الرأس وٱْهِبط يف القبور، وحاول ان استطعت، 
أن متّيز بني العبد واملوىل، بني الغين والفقري.. فَـرِّق إن كان مبقدورك بني 
امللك واألسري، بني اجلبار والصعلوك، بني اجلميل والقبيح. وعندئٍذ إذ 
تقف على حقيقة جوهرك، فانك لن تشمخ بعد قط، بل انك تباشر 

االهتمام بنفسك إذا كنت قد فقهت.
هل أنت من َنَسٍب وضيع ساقط، فقري بني الفقراء ال وطن لك، وال 
ديار، أم أنت سقيم اجلسم عليل، تفتقر إىل قُـوِتَك اليومي، و�لع فَـرَقًا 
(خوفًا) أمام ذوي السُّلطان، َوِجًال حبضر�م أمجعني، لشظافة عيشك 
وبؤس حالك؟ «ألن العوز، كما يقول الكتاب، ال يقاوم االنتهار» 
(أمثال ١٣: ٨). فال تيأس من نفسك ألنك ال متلك يف هذه احلياة 
شيًئا من املوجودات اليت يطمح كل امرئ إىل امتالكها. وال تطرح 
عنك كل أمل محيد، لكن ٱْسُم بنفسك إىل ما قد أُِعدَّ لك سالًفا من 

اخلريات، وما هو خمزون َلَك للمستقبل.
فأوًال أنت إنسان، وأنت وحدك بني احليوانات جمبول على صورة اهللا. 
حلسن  ُجبلت،  قد  أَنََّك  الَنَظَر،  أحَكْمَت  ِإْن  هذا،  يكفيك  أفال 
حظك، بيدي اهللا الذي أبدع كل هذه املربوءات؟ وثانًيا مبا انك قد 
ُفِطْرَت على صورة خالقك الذي صنعك أفليس بوسعك أن ُتَضاهي 
املالئكة جمًدا بسريتك الصاحلة القومية؟ فلقد َحـَباك اهللا نفًسا عاقلة ا 
تدركه، وتبحث بفكرك عن طبيعة الكائنات، وجتين ألّذ مثار احلكمة. 
ان احليوانات األرضية بأسرها، داجنة كانت أم متوحشة، وكل ما يعيش 

يف املياه، وكل ما يطري يف اهلواء، هي مستعبدة لك، وأنت سّيدها.
هو  ما  مجيع  إىل  تبلغ  أَمل  املدن،  وتؤسس  الفنون،  تستنبط  أفلم 
ضروري، ال بل إىل ما يُعّد من سبيل البذخ والرتف أيًضا؟ أفلم تَـُشقَّ 
يف عباب البحار سُبًال سهلة بفضل فطنتك وذكائك؟ أَوال جيود عليك 
البَـرُّ والبحُر مبا تفتقر إليه يف حياتك؟ أليس ألجلك ُتظهر السَّماء 
واهلواء وحمافل الكواكب العلوية كل ما فيها من نظام ومجال؟ فِلَم إذن 
تنكسر نفسك غمÂا، أألنك ال متلك جواًدا ذا َحَكمة فضية؟ أفليس 
لك الشمس اليت تسكب النور عليك يف َعْدوَِها السريع سحابة النهار، 
أم ألنه ليس لك أواٍن من ذهب ومصابيح من فضة؟ فلك الَبْدُر الذي 
ينريك بأنواره الغزيرة. أم ألنك ال متتطي املركبات املصفحة بالذهب؟ إمنا 
لك قدمان، فَـُهَما مركبتك اليت رافقتك من طّي احلشا. فلماذا إذن 
تَـْغِبُط ذا املال الوفري، ومع ذلك يفتقر إىل اقدام غريه حىت يربح من 
ترقد على سرير عاجي؟ لكن لك  مكان إىل مكان؟ أو ألنك ال 
األرض اليت هي أمثن من العاج، لك الراحة العذبة يف حضنها، والوسن 
اخلفيف الناعم الذي ال تعّكره اهلموم واألحزان. أم ألنك ال جتلس 
حتت مظلة مغشاة بالذهب؟ فعندك السَّماء املتأللئة بسناء كواكبها 
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الساطعة - هذا من الوجهة البشرية - ولكن ما يفوق هذا كثريًا هو 
نزول اإلله بني البشر ألجلك، وتوزيع الرُّوح القدوس، وإبادة املوت 
واضمحالله. هو األمل بالقيامة والنشور، والوصايا اإلهلية اليت تؤدي 
بك إىل الكمال. لك السبيل الذي يقودك إىل اهللا بواسطة الوصايا 
للذين مل  املعّدة  العدل  وأكاليل  لك،  املهّيأ  السَّماوات  وملكوت 
حيجموا عن الفضيلة رغم ما كابدوا يف سبيلها من املشاق واألتعاب.

لو كنت تالحظ ذاتك جيًدا لوجدت حواليك هذه الآلىلء ال بل 
كثريًا غريها، ولكنت متتعت مبا هو بني يديك دون أن تغتّم ملا تفتقر 
إليه. ويف أيِّ َحاَلٍة ُوِجْدَت، وكانت هذه الشريعة ُنْصَب عينيك، متّدك 
بالغوث واملعونة. َفمثًال هل تَـَملََّكْت أفكاَرَك َسْورَُة (ثورة) الغضب، 
وحشية  أعمال  اقرتاف  إىل  أو  بذيئة،  بألفاظ  التَّـَفوُِّه  إىل  ودفعتك 
ضارية؟ فإن الحظت ذاتك، فلسوف ُختِْمُد الَغَضَب كما ُيْكَبُح جواٌد 
اِحلَجى  بضربات  تشعر  إذ  االْنِقَياَد)،  يَـْرُفُض  أْي   ، (َمجُوٌح  َحـُرون 
غالبه  أي:  "حاجاه"  يقال  ولذلك  بـ"الفطنة"  المتسم  العقل  تعني  (الحجى 
وانتصر عليه في فطنته.) كأمنا جبلدات السِّياط، وتلُجُم لسانك وتفتُّ 
يف ساعديك، فال ترفعه على من أَثَار َسَخَطَك. واذا ما الشَّهوات 
فإن  السَّافلة،  األشواق  إىل  بنفسك  وهَوت  فيك  هاجت  الرديئة 
َعَكْفَت على ذاتك، وذكرت أن هذا األمر الذي يسوّغ لك اآلن مريًئا 
عذبًا، سينقلب فيَما بعد إىل مرارة العلقم، وان اللذة اليت يستجديها 
اجلسد اآلن يف اإلدمان على املنكرات، ستلد آكلًة سامًة ترعى بدننا 
وتذيقنا على غابر الدهر أمّر العقاب يف جهنم. وان لظى شهواتنا 
حاًال،  ذكرها  يعفى  السَّالفة  والتنعمات  األبدي.  اللهيَب  َسُيْذِكي 
ويعقبها سكون داخلي رهيب يأخذ مبجامع النفس، كما أن الصمت 
خيّيم وجلبة اجلواري املتشاجرات يكّف عند حضور ربّة املنزل اجلليلة.

«الحظ إذن ذاتك» واعلم أن يف نفسك قّوتني: قوة روحية واعية، 
وقوة شهوانية عمياء. فاألوىل ينبغي هلا أن تَـَتَسلَّم زَِمام القيادة، وعلى 
األهواء أن تنقاد هلا صاغرة. فال تسمح مطلًقا للقوى العقلية فيك أن 
تصبح عبدة لألهواء، وخانعة حتت نريها. وال ترفض قط أن يثور ثائر 
األهواء على العقل، وان تغتصب هذه لذا�ا حىت التسّلط على النفس.
ان التبّصر العميق يف ذاتك ينهج لك سبيًال كافًيا للتبّحر به تعاىل، 
ألنه إن الحظت ذاتك تصبح بغىن عن البحث عن اخلالق يف نظام 
الطبيعة، بل ينعم النظر يف ذاتك، كما يف عامل صغري، إىل حكمة 

النفس  مثل  له،  أن اهللا ال جسم  السَّامية. واعلم  اخلالق 
املنتشرة فيك واليت ال جسم هلا. وانه ال حيصره مكان 
ما، ألن نفسك أيًضا ال تقيم مبكان خاص ا دون 
مّتحدة  ألDا  مكان  يف  حمصورة  هي  لكن  غريه، 
باجلسد. آمن ان اهللا غري منظور بتأملك بنفسك، ألن 
النفس ال تقع حتت حاسة العني ا�ّردة، إذ ال لون هلا، 
وال شكل، وال مفرغة يف قالب مادي، لكنها تعرف 
مبا تقوم به من األعمال وحسب. وباملعىن عينه فال 

حتاول أن تبصر اهللا بعينيك، لكن شّدد روح اإلميان يف 
ذهنك، وليكن عندك منه تعاىل إدراٌك روحيٌّ. َأْكِرب ذلك الفنان الذي 

ضّم ِقَوى نفسك إىل جسدك، حبيث تصل إىل أقصى أطرافه، وجتمع 
كل األعضاء، مهَما بعدت، يف شركة وائتالف واحد. تفّحص ماهية 
القدرة اليت يستمّدها اجلسد من النفس، وما هو االنفعال والتأثري الذي 
من  تتعّذب  بدورها  النفس  ان  وكيف  اجلسد،  من  النفس  به  تتأثر 
القتباس  النفس  عند  خاليا  وأي  اجلسد،  من  تأتيها  اليت  األمراض 
املعارف. وتفّحص أيضاً كيف ان االستزادة من االّطالع والتوّسع يف 
العلم ال متحو املعارف السابقة، لكن الذكريات تلبث واضحة جلّية 
اجلزء  منقوشة يف  تبقى  بل  أو خَلل،  تشّوش  أدىن  يعرتيها  أن  دون 
األشرف من النفس، كأDا حمفورة على اسطوانة من حناس، وكيف اDا 
عندما تلني وتنقاد ألهواء اجلسد، تفقد مجاهلا اخلاص ا، وكيف انه 

إذا تطّهرت من أدران اإلمث تأخذ يف السعي جبّد مشاكلة خالقها.
تأملت يف  أن  بعد  اجلسد  تركيب  عينيك،  َحُسَن يف  ِإْن  الحظ، 
خواص النفس. وَأْكِربْ عبقرية ذلك املهندس االهلي الذي أحّل النفس 
الناطقة يف حمل يناسب شرفها الرفيع. جبل اإلنسان واقًفا مستقيًما دون 
غريه من سائر احليوانات، حىت يعرف من هيكله هذا أن أصول حياته 
متفرعة من فوق. ألن ذوات األربع مجيعها تطرق بنظرها إىل األرض، 
وإىل جوفها، وكأين بنظر اإلنسان املصّوب أبًدا إىل السَّماء، يُـْرشده إىل 
أن ال يُـرَفِّه جوفه، وال الشَّهوات اليت من حتته، لكن عليه أن يصبو، بكل 
أشواقه ومهجتة، لالرتقاء حنو العالء. مث بعد أن جعله مرفوع اهلامة، 
حصر له فيها أكثر حواّسه شرفًا: فهناك البصر، والسمع، والذوق 
والشّم وكلٌّ لآلخر. وهي وان كانت حمصورة كلها يف مكان ضيق، فال 
واحدة منها تعيق يف شيء عمل األخرى. فالعينان حتتّل املرتبة األعلى 
يف املراقبة مبعىن أنه بفضل هذه املنزلة ال يعرتضها عن إمتام عملها عضو 
من أعضاء اجلسد األخرى. ولكن مبا اDا نازلة بني اجلفون كأDا يف 
معقل، فهي مضطرة ألن تنظر إىل األمام بفضل تلك األهداب البارزة 
اليت تعلوها. أما السمع فليس مفتوًحا خبٍط مستٍو لكنه يلتقط األصوات 
التدبري نتيجة حكمة  من اهلواء يف ممّر لوليب كثري التجاويف. وهذا 
سامية، حىت يتمكن الصوت من أن ميّر بال عائق، أو باحلرّي أن يرّن 
إذ يتصدّع بتلك التجاويف. وهكذا فال شيء مما حيدث يف اخلارج يعود 
قادرًا أن يقف عقبة يف سبيل السماع. تأمل طبيعة اللسان، كيف أنه 
لدن مرن، ويلّيب بدوراته املختلفة كل حاجات الكالم. وأما األسنان 
وإن كانت ُحتَْسُب من أعضاء اآللة الصوتية، إال أDا َكُسوٍر قَـِويٍّ يذود 
عن اللسان. وهي تستخدم أيًضا للقوت. فبعض يقطع األكل وبعض 
يطحنه. وهكذا فإن أنت اعتمدت هذا األسلوب لتتفّحص 
سائر األعضاء كاستيعاب اهلواء بالرئتني واحملافظة على حرارة 
هذه  فمن كل  الدماء،  وجماري  اهلضمي،  واجلهاز  القلب، 
األشياء تتبّني حكمة اخلالق اليت ال نّد هلا وال نظري. فتقول 
مع النيب: «ان ِعلمك أدهشين من ذايت» (مز ١٣٨: 

.(٦
معاينته  إىل  تبلغ  حىت  ذاتك»  إذن  «تأّمل 
تعاىل، الذي له ا�د والعزّة إىل دهر الدهور. 
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ـْبـُر على اَأللم ✞ ✞  الصَّ
عندما يزورنَا مرٌض ما، فمن اجلَيِِّد أن نُودَِع ذواتنا للمسيِح بال شروٍط. 
علينا أن نتذكَّر أَنَّ نفَسنا حباجٍة ماسَّـٍة للصَّـْربِ ومتجيِد ٱِهللا يف أوقاِت 
اَألملَِ َأْكثَـُر من األوقاِت اليت يكوُن فيها جسُمنا قويÂا كالفوالِذ، حيُث 
بوسعنا أن نقوَم بأعماٍل جسديِّة ُمْدهشٍة. لكنَّنا َقد نفتخُر ونتباهى 
دون أن نُدرَِك معتقدين أنـَّنا َرِحبْـَنا الفردوس بسيفنا (مبجهودنا) اخلاّص.

هل تعرفني منُذ كْم من السنني وأنا أُعاين من آالٍم ُمبَـرَِّحٍة وأحيانًا 
غِري ُمبَـرَِّحٍة؟ األمل الـُمحَتمُل هو حالٌة دائمٌة. أوًال : عانيُت من التهاٍب 
ُشَعِيبّ يف الرئتْني. وفيما بعُد من العملية اليت أُجرَِيْت يل! مثَّ بدأْت 
معانايت الطويلُة من املشاكِل الـِمَعوِيَِّة. وقد قضيُت نصف َسَنٍة بأٍمل ال 
يُطاُق بسبب الفتِق يف إحَدى الفقراِت. يف ذلك الوقِت، مل أستطِع 
القياَم حىتَّ بالسََّجداِت، وكنُت أُالقي صعوبًة يف االعتناِء بنفسي، هذا 
دون أن أَذُكَر ِخْدَمَة الناِس الذين ظـلُّوا يأتون لزياريت الحـًقا، ظهَرْت 
ا فتاق. وكلَّما َتِعبُت كانت تؤملين  َّDُكتلٌة كبريٌة يف بطين، وعلمُت أ
الطبيب  بندالميون  القديس  عيد  عشيَّة  األياِم،  أحد  يف  وتنتفخ. 
إىل  أذهَب  أن  جيُب  لكن كان  وآلَـَمْتِين كثريًا.  انتَـَفَخْت  الشايف. 
اإلسقيط ُحلضور السَّهرانية، خَطَر بذهين أن أجلس قليًال، ُمثَّ فّكرُت، 
«َلْو فتحُت املقعد اخلشيبَّ َألجلَس، سيفعل اجلميع كذلك» ففّضلُت 
اثنَيت عشرة ساعًة من السَّهرانيِة، ظََننُت َأنَّ  أبًدا. وبعد  أالَّ أجلس 
الفتاَق سيزداُد سوًءا. ُعدُت إىل قالييت، ومل َأَكْد َأضُع َقَدِمي ِفيها حىتَّ 
األُب».  أيُّها  «افتْح  ينادي:  أحدهم  الصغُري، ومسعُت  اجلرُس  قُرَِع 

فابتسمُت وَفكَّرُت: «َجيِّد، اآلن سنبَقى هكذا بال تَوقٍُّف!».
وبالفعل، أَتى مزيٌد من الناِس لزياريت يف ذلك اليوم. ويف املساء عندما 
غاَدَر آِخُر زائٍِر، أدركُت أنَّ األمل قد زال ُكـلِّـيÂا! لكن عندما أخذُت 

ِقسطًا من الرّاَحِة يف اليوم التايل،عاودين األمل ثانية! وبعدها، آملين الفتاُق 
وأزعجين، لكينِّ أُعِجبُت به. فِبَما أنَّ املسيَح عاَىن من اآلالم، فهو 
يعرُف أنَّ الوجع قد ساعدين، وهلذا السبب َمسََح بِه. دام هذا الوضع 

مخَس سنواٍت. هْل لَدْيِك أَدَىن ِفكرٍة عن صعوبِة هذه السنوات ؟
✟ ياروندا، ماذا حدَث الحًقا عندما َعانَيـَْت من المشاكل في 

رٍْجـلَـْيَك ؟
✝ هذا كان وضًعا آخَر، إذ مل أقِدْر على الوقوِف. وعندما كان 

انتهى  عندما  الوقوِف.  على  نفسي  َأْجَربُت  لزياريت،  يأتون  الناُس 
ذلك، بدأُت أُعاِين ِمَن النزيِف. وقد أخربوين أنُه ناتٌج عن التهاٍب 
بالقولون. وهذه قصٌَّة أخرى، وسبع سنواٍت ُأخرى من النزِف واَألِمل. 
لكن ال تقلقي، َصلِّي من أجل ِصحَِّة نفسي فقط. أنا سعيٌد ألنَّ ٱهللا 
. ا�ُد ِهللا.  قد َشـرَّفين وأعطاين هذه العطية، وال أريُد أن يأخذها مينِّ
الذي مسَح بذلك لكي َأستفيَد ذه الطريقِة. هكذا جنتاُز امتحاننا 
يف الصِرب. أَمَّـا اآلن، «أَنتم حمتاجون إىل الصَِّرب» (عب ٣٦:١٠). 
ألنـََّنا ِإْذ َمل َيُكن لَدينا الصَُّرب على االحتماِل  - حنُن الذين َمنلُك خمافًة 
ِهللا قليلًة - فماذا سيفعُل الناُس العائشون يف العاِمل؟ لِكينِّ أَرى الكثَري 
مَن األشخاِص العلمانيني وقد تفوَّقُـوا علينا، حنُن الرهباَن بفضيلتهم.

َأْخَربِين واِلَداَي أنَّه عندما كان ميرُض أهُل ڤارسا، مل يكونوا يهرعون 
فورًا إىل احلجي أَفندي (هو اللقب الذي اعتاد أهل ڤارسا على تسمية القّديس 
أرسانيوس الكبادوكي به بعد ذهابه إلى األرض المقّدسة للحّج: الحجي أفندي كلمة 

ُمـرَكَّبة من «حجي« وتعني «الحاج» و «أفندي» وتعني «الشخص ذو السلطان»)
ما  بقدر  األملَ  حيتملون  أوًال  لكنَّهم كانوا  الشفاِء.  على  للحصول 
استطاعوا، بتضحيٍة وصٍرب، العتقادهم بَِأنَّ املعاناَة بَـرََكٌة. فقد كانوا 
َعاَىن  الذي  املسيح،  أجل  من  قليًال  نفسي  «فلتتعذَّب  يفكُِّرون: 
الكثري لُِيَخـلِّـَصِين». مثَّ كانُوا َيذهبون إىل احلجي أَفندي ليشفيهم، 
فقط عندما كانوا ُيشاهدون أعماهلم ترتاجُع وعائال�م تُعاِين. َهْل 
الناُس  إذا كان  به؟  يتمتَّـعون  الذي كانُوا  ٱلتفاِين  مقداَر  تَـَرْيَن 
العلمانيون يُفكرون ذه الطريقِة، وميلكون مثَل هذا الصَِّرب، فكيف 
أَُفكَِّر؟ لقد قال املسيح: «ِبَصْربُِكُم  الرَّاهَب، أن  أنَا   ، يتوجَّب عليَّ
ٱقْـتـَُنوا أَنْـُفَسُكْم.» (لو١٩:٢١). ملَْ ُيَسرَّ اهللاُ بإحساِن أيُّوب، عندما 
كان ميلُك ثروًة طائلًة، كما ُسرَّ بصربه واحتماله خالل املصاعب 

اليت حلَّت به.
✟ ياروندا، عندما تقول أّن المريض يحتمل مرضه، فهل تعني 

أنّه ال يُظِهر أَلمه للعَيان ؟
✝ فقط يف آِخر املطاِف وعند أقَصى درجاِت احلاجة ميكنه أن َيدََع 
اآلخرين يَعرفون بِأََلِمِه. قد يقوُل بأنّه يتوجَُّع، لكن ليس لدرجٍة كبرية. 
ألنّه إذا مل ُخيربهم بَِأملِه فقد ُيسيئون الظنَّ ببعِض تصرُّفاتِه. على سبيل 
املثال، لو أصيَب أحُد الرهباِن مبرٍض ما وعاَىن من مشكلٍة صحيٍَّة ومل 
سّيئة،  أفكاٍر  من  البعُض  يتأذَّى  فقد  الصالِة،  حضور  يستطْع 

خبصوص غياب الرَّاهب.
16
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

الفصل الثامن - (تتمة)
وركب من جديد السفينة متجًها اىل جزيرة خيوس الزاخرة بالتاريخ

املدائن  ملكة  القسطنطينية  ودََّع  الربيع،  أُمسيات  إحدى  يف 
الـُمْسَتعَبَدة للُحـكم الرتكي واجته جنوباً: «ُكل مرّة إىل مكان أبَعد ... 
أبَعد». لقد ترك املدينة إىل األبد، وآيا صوفيا، واألرض اليت أَنْـبَـَتْت 
االسطوديتي،  وتيودوروس  وميثوديوس،  كيرللس  أمثال  ُرهبانًا 
وبطاركة أمثال الكسندروس، وغريغوريوس الخامس، وأباطرة أمثال 

قسطنطين ويوستينيانوس وميخائيل الپاليالوغس.
ومتتم نكتاريوس:

- «الوداع يا مدينة ملك امللوك، مدينة العذراء الظافرة يف احلروب، 
الّدامي. الوداع. وتقّبلي شكري  أرض الشهداء ومهد األرثوذكسّية 

املتواضع، أنا عبد الرّب الفقري وغري املستحّق».
كان حيمل رسالة تعريف موّجهة إىل مدير ميتوخي (منسك أو دير 
صغير). وكان يف طريقه لرؤية املرتوبوليت غريغوريوس، وللقاء عائلته 
اليت استقّرت يف خيوس: فقد نَـزََح أخوه خارملبوس أوًال للعمل عند 
بعض األصدقاء ممن ميلكون مراكب جتارية ومراكب صيٍد، مث تبعته 

بقّية العائلة، ألّن املعيشة يف الوطن األم كانت َعسريًة.
إّن املدينة اليت جرت فيها جمازر اليونانيني 
كانت قد احتضنته وصارت له وطًنا ثانًيا 
عشر  فيها  أمَضى  لقد  الرّب.  من  مبارًَكا 
يف  خالهلا َكُمَدرِّس  َعِمَل  متتالية  سنوات 
إحَدى قُرى خيوس وتدعى لييت. فعلََّم فيها 
أوالًدا ُوَدَعاء ُبسطَاء، يعاين أهلهم األتقياء 

مرارة البحر والبؤس.
وصار يكتشف بوضوٍح أكثر فأكثر عظمة 
املأساوي،  احلياة  اإلله وحقيقته، يف مسار 
بعض  احلزين  الصَّف  غرفة  هدوء  يف  كما 
الشيء. وكانت هذه أيًضا مرحلة ضرورية يف 

حياته: فقد توضَّحت له حقيقتان 
وانطبعتا  يوم.  بعد  يوًما  هامَّتان 
أّن ُكل  األوَىل  نفسه:  يف  عميًقا 
أم  ذلك  شاء  خاطًئا  يوَلد  انسان 
فيه  يعيش  الذي  العامل  وأنَّ  َأَىب، 
مليء بالسقطات، وعليه أن يزيد يف 
احلقيقة  وأَمَّا  اخلطيئة.  جهاده ضّد 
اهللا،  املسيح،كلمة  أّن  فهي  الثانية 

واألقنوم الثاين يف الثالوث القدوس، الذي ُصِلَب ِألَجلنا وقام، وقد ملس 
توما جراحاته، هو املَخـلِّص الوحيد.

وقد كانت هاتان احلقيَقتاِن بالنسبة إليه بداية الطريق إىل السَّماء 
وDايتها. وأما البداية فهي أن تعرف أنََّّك لسَت ِسَوى ذرّة صغرية من 
الغبار، وأنَّك خاطىء. والنهاية هي أن تقَبل بأّن املسيح قد تنازل 
أنَت  لُِيَخـلَِّصك  لُِيَخـلَِّصَك،  أنَت  صورَتَك  عبٍد،  صورَة  واختذ 
شخصًيا. وليس هناك سوى طريق واحد، ولن يوجد غريه أبًدا. ال 

طريق بالقرب منه، وال مواٍز له: 
«أَنَا ُهَو الطَّرِيُق َواحلَْقُّ َواْحلََياُة. لَْيَس َأَحٌد يَْأِيت ِإَىل اآلِب ِإالَّ ِيب» 
(يو١٤: ٦). إّن فعل اخلالص هو فعل املسيح املخلِّص 
من األلف إىل الياء. إِنَّه هو الذي يدخل القلب، مع 
الروح املعزِّي، ويعطي معرفة اخلطيئة والتوق إىل التوبة، 
دون إكراه أحد أو احلَـدِّ من ُحـرِّيته. «ميكنك يا بـَُين أن 
حتصل على ُسَؤال قلبك، وباألوَىل ما أنَت حباجة إليه».

بالتعليم يف لييت،  عشر سنوات كاملة قضاها هناك 
حيث املرفأ اجلميل، والشمس الساطعة والبحر األزرق 
يومياته  يكتب  أن  له  َتَسىنَّ  لو  الصَّيادين.  ومراكب 
لوضع ُكتًبا عّدة حتمل عنواين أمثال: الشمس، البحر، 

وجوه الناس المنفيين، هموم كثيرة ...
يشاهدن  أُمَّـَهات  بقرب  بقي  املرَّات  من  وكم  كم 
أطفاهلن ميوتون، وبقرب أشخاص يسهرون الليل 
آخرين  وبقرب  الصعبة.  األمراض  يصارعون 
فقدوا عملهم وأصبحوا عاطلني عن العمل. ال 
العصيبة،  املشكلة  ليواجهوا  أيديهم  سالح يف 
مشكلة احلصول على اخلبز اليومي: ولكنه يف 
حياته مل يتَخلَّ عن الصالة، وال عن الصرب وال 
عن األمل الشجاع، فكانت األمور تسري بشكٍل 

أفَضل، وكان الناس ينجون من جو اليأس.   

أسقف المدن الخمس

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11117777

 
 
 
 
 
 
 
 

أ

أ



18

علينا أن Dتم خبالص القريب كما Dتم خبالص نفوسنا، فاذا مل 
نفعل هذا ال خنُلص حنن أيًضا. ِإنَّ اجلندي الذي يهرب من ساحة 
القتال ليخُلص يهَلك مع غريه. خالًفا لذلك اجلندي البطل الذي 
يدافع عن اآلخرين، وعن نفسه ليخُلص معهم. ِإنَّ حياتنا احلاضرة 
حلرب شعواء، وأشّد من سواها حني يستمر القتال والكفاح، فلنباشر 
احلرب كما أمر امللك مستعّدين للغلبة والقتال وسفك دماء األعداء، 
مهتمني بنجاة اجلميع، ومشّددين الواقفني، وناهضني بالواقعني ألن 
الكثريين من اخوتنا قد يكونون حينئٍذ ُمـْثَخِنَني باجلراح، وليس بقرم 
أحٌد بعد املعركة، ال شعب وال كاهن وال ناصر وال صديق وال أخ، 
وعلى اإلمجال ال أحَد يُـْعَىن م بل كلٌّ يفكر بنفسه فقط، فهنا تُباد 
حمبة الذَّات َوتُـَعدُّ وقاحًة عظيمة عند اهللا َأالَّ Dتم ِإالَّ لنفوسنا، وإمنا 
الثناء واملديح لذلك الذي يضحي بنفسه يف سبيل اآلخرين. فاذا كنا 
ضعفاء َيْسُهل التغّلب علينا من البشر والشيطان، ألننا نسعى إىل 
التفريق وال نُـثَــبِّت بعضنا بعًضا، وال نتحصَّن مبحبة اهللا بل نفتش عن 
أسباب أخرى للصداقة بالقرابة أو بالتعارف أو باجلوار، مع ان هذه 
العبادة،  وحسن  التقوى  من  أكثر  الصداقة  يف  تثبتنا  ال  األسباب 
وهكذا ال نزال ضعفاء معاكسني ألننا نصادق اليهود الوثنيني أكثر 

من مصادقتنا أبناء كنيستنا املسيحيني.
أخاك شريرًا   تدعو  القلب.  نقول: هذا شرير وذاك وديع وطيب 
ألَنه ُحـرَِّم عليك أن تقول له يا أمحق. َأَال تْعُلْو خّديك ُمحْرَُة اخلجل 
إذا شتمت أخاك الذي هو عضو من جسدك، والذي تشرتك معه 
يف الوالدة الروحية، ويتناول معك من مائدة واحدة؟ وإذا أتى أخوك 
باجلسد بأعمال شريرة كثرية، جتتهد أن تسرت عيوبه ألنك حتسبها 
مهينة لشرفك. أما أخوك الروحي الذي جيب عليك أن تنفي التهمة 
عنه ِعَوًضا عن تثبيتها، تدعوه شريًرا وال تطيعه، مع ان الواجب عليك 
طريق  إىل  لريجع  وتنقذه  والضَّالل،  الِغيِّ  عن  لرتدعه  تصادقه  أن 
الفضيلة، وقد تعرتض على ذلك بقولك انه ال َميْــتَـِثل َويَـْنـَتِصح. من 

يف  واجتهدت  أََنَصْحَتُه  ذلك؟  عرفت  أين 
أو  مرة  نصحته  نعم،  جتيب:  إصالحه؟ 
مرتني! ِإنَّ ُنْصَحَك هذا جيب أن يستمر دون 
انقطاع! أال ترى كيف ان اهللا تعاىل يردعنا 
واإلجنيل؟   والرسل  األنبياء  بواسطة  دائًما 
ماذا؟ هل نتمِّم أوامره وخنضع هلا؟  كال!  هل 
يرتكنا من دون َنِصيَحٍة؟  أصمت!  أال يعمل 
أن  تقدرون  ال  دائًما:  يكلمنا  إذ  بالعكس 
يدفعهم  األكثرين  لكن  واملال!  اهللا  ختدموا 
الطمع والشوق جلمع الثروة يوًما فيوًما، أمل 
يصرخ بنا اهللا دائًما: اتركوا فَـيُـْتـَرُك لكم؟ ومع 
دائًما  ينذرنا  أال  ُقْسَوًة.  القلوب  تزداد  ذلك 
على  ونتغلب  الرديئة،  الشهوات  لنسود 
محأة  يف  يتمرغون  الكثريين كاخلنازير  ان  مع  الساقطة،  امللذات 
ِإنَّ اهللا  اخلطايا. هذا كله ال يزال ينذرنا، وحنن ال نفكر وال نقول 

ينصحنا، بل نظل على حالنا وال خنضع ِإلْنَذارِِه.
لذلك قال: ما أقّل الذين َخيْـُلُصون. فإن كانت ال تكفي فضيلتنا 
ألجل اخلالص، فيجب أن نلتفت إىل فضيلة اآلخرين! فما الشيء 
الذي ينتظرنا يف اآلخرة إن مل نلتفت إىل نفوسنا وال لغرينا؟ لكن ما 
يل ألومكم يف اإلمهال من أجل خالص القريب، وحنن ُمْهِمُلون من 
يعيشون معنا حتت سقف واحد، أعين م الزوجة واألوالد واخلَدم.
اننا Dتم لكي يكون لنا خَدم كثريون خيدموننا بإخالص، ولكي نرتك 
الزوجة بأمجل احللى  تتحلى  مرياثـــًا كبريًا ألوالدنا بعد مماتنا، ولكي 
الذهبية الثمينة وتلبس أفخر املالبس، ولكننا ال نفكر قطًعا بنفوسهم 
بل باملقتنيات. ال نفكر بالزوجة بل مبا يزيّنها وال باألوالد بل مبا يرثون. 
فما أشبهنا بصاحب بيت تكاد جدرانه تسقط. فبدًال من أن يهتم 
برتميمها أحاطها بسياج فقط. أو برجل حيضر جلسده املالبس الفاخرة 
وال يعاجل أسقامه ومرضه، ويرتك سّيدة البيت تتأمل وتذرف الدموع 
و�تم جبواريها وأشغاهلن وبأواين البيت وأثاثه. فنحن نعمل هكذا عيًنا، 
فبينما تتأمل أنفسنا من وطأة املرض وشدته، نستسلم للغضب والنميمة 
واألعمال املخالفة للعقل السليم، وللعجرفة واالضطراب، مع أن هذه 
النفوس ملتصقة بالرتاب، وقد مزقتها وحوش كثرية، ومع ذلك فال Dتم 

خبالصها من الشهوات، بل Dتم بالبيت واخلدم.
إن مجحت دابة أمامنا نغلق األبواب وخنتبئ من وجهها. أما اآلن 
فنغّض النظر عن الوحوش الكثرية، أي األفكار الرديئة التي تمزق 
األماكن  فَـَنْحِبُسَها يف  الوحوش مراقبة شديدة  نراقب  إننا  نفوسنا. 
ُمَقـيِِّديَن إيَّاها بالسَّالسل واألصفاد. أما النفس  اخلالية من الناس، 
اليت هي جملس الشورى، وقصر امللك ودار احلكومة، فتدخل إليها 

الوحوش رافعة أصوا�ا وضجيجها .
أعماق  يف  أينما كان  واالضطراب  االنتظام  عدم  ينتج  هذا  من 



19

الربابرة  عليها  هجمت  مدينة  حينئٍذ  فتشبه  وخارجها،  النفس 
ودخلتها. وهكذا حيل بنا ما حيل بالطيور الصغرية إذ تدخل األفعى 
أعشاشها، لتستويل عليها فرتفع أصوا�ا احلزينة وتطري خائفة مذعورة 

ال تعلم كيف تنجو من اخلطر.
اَألِسرَّة،  بدل  الرتاب  وافرتشنا  الطعام  امتنعنا عن  لو  اإلخوة!  أيها 
وأكلنا الرماد ومل َنُكفَّ عن البكاء، ملا فعلنا شيًئا يستحق الذكر إذا مل 
Dتم خلري القريب. إنَّ الرجال العظام يهتمون قبل كل شيء للصاحل 
العام تاركني مصاحلهم اخلاصة، ولذلك َمتَجَُّدوا. إن موسى النيب اجرتح 
َويَـْعُظُم، كما  العجائب واآليات، ولكنه مل يشتهر ذا  الكثري من 
اشتهر بصراخه إىل اهللا: «َواآلَن ِإْن َغَفْرَت َخِطيَّتـَُهْم (َبِين ِإْسرَائِيَل)، َوِإالَّ 
فَاْحمُِين ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي َكَتْبَت» (خروج ٣٢: ٣٢) ومبثل هذا نطق 
امللك والنيب داود: «أَنَّا الَّذي َخِطئُت وأَنَّا الَّذي فَـَعلُت السُّوء، وأَمَّا 
أُوٰلِئَك اخلِْراِف، فَِإَذا فَـَعـُلوا ؟ فلَتُكْن عَليَّ َيُدَك وعلى بَـْيِت َأيب» (امللوك 
الثاين ١٧:٢٤) وهكذا متاًما نرى البطريرك إبٰرهيم يتنازل عن مصاحله 
اخلاصة من أجل مصاحل اآلخرين، ُمَعـرًِّضا نفسه إىل مصائب خمتلفة، 
وكان يصلي إىل اهللا من أجل الغرباء عنه. وعكسه، نرى الذين ال 
يهتمون إالَّ بنفوسهم، يتحّملون األضرار العظيمة. هكذا لوط إذ مسع 
. ِإْن َذَهْبَت ِمشَاًال  من إبٰرهيم: «أَلَْيَسْت ُكلُّ اَألْرِض أََماَمَك؟ اْعَتزِْل َعينِّ
فَأَنَا َميِيًنا، َوِإْن َميِيًنا فَأَنَا ِمشَاًال» (تكوين ٩:١٣) فلما أخذ األرض اليت 
اختارها، بدأ يبحث فيها عن مصاحله، فلم جيدها، ومل يكد ينقذ ذاته 
من احلريق على األرض اليت عاش فيها. مع ان أرض إبٰرهيم مل يصبها 
أدىن ضرر. وهكذا النيب يونان حينما أمهل مصلحة القريب من أجل 
منفعته اخلاصة، ومل يهتم ملصلحة القريب، فتعّرض خلطر اهلالك إذ 
أصابته عاصفة شديدة طرحته يف املاء، ولكنه عندما سعى إىل منفعة 
اآلخرين وجد ما ينفعه أيًضا. والبطريرك يعقوب (ابو اآلباء)، إذ مل 
يفتش عن منفعته اخلصوصية يف القطعان، حصل على ثروة عظيمة. 
منفعته  أيًضا  وجد  األخوة،  مبنفعة  باهتمامه  يوسف  ولده  وكذلك 
إلمهاهلم  وا�د  الذكر  استحقوا  الذين  والصديقون كلهم  اخلاصة. 
القديس  أما  اآلخرين.  واشرتاكهم يف مصائب  اخلصوصية،  املصاحل 

بولس الرسول فقد تأمل مع اآلخرين وعرَّض نفسه يف سبيل غبطتهم 
الذين مل يسلموا  يُـْقَطع من مرياث احلياة األبدية من أجل  وودَّ أن 
لعنايته. فتأمل أيها العزيز عظمة نفس رسول األمم ومسّو أفكاره َوٱقْـَتِد 
بغريته. فإن كنت ال تقدر أن تكون مثله فُكن على األقّل َكِصدِّيِقي 
العهد القدمي الذين ذكرناهم. ألنك ال حتصل على منفعتك اخلاصة 
للقريب ال ختُلص.  حىت تبحث عن مصلحة أخيك؛ وإن مل �تم 
اجلريان  يسرع  أن  عن  فعوًضا  الناس،  ألحد  يحترق  بيًتا  تصّور 
للمساعدة مل يربحوا منازهلم، خوفًا من السرقة؛ فتأمل كيف يكون 
قصاصهم نظرًا النتشار اللهيب. يفقدون هم أيًضا كل ما ميلكون، 

ألDم مل يهتموا إلسعاف القريب.
إن خالق املسكونة، رغبة يف احتاد البشر، جعل األعمال مرتبطة  
ببعضها؛ َوِحبُْكِم الضَّرورة، منفعة الواحد تتعلق مبنفعة اآلخر، وعلى 
هذا يقوم نظام العامل. فلو أمهل الربّان اخلطر احملدق بركاب السفينة 
نفسه  ألهلك  وحده،  جناته  عن  يبحث  وشرع  اإلعصار،  أثناء 
واآلخرين. ِإنَّ اجلندي يُـَعـرِّض نفسه للخطر ليس إلنقاذ نفسه بل 
إلنقاذ اجلماعات كلها، والعامل جيتهد يف صنع البضائع ال لنفسه بل 
ألجل اآلخرين. وُربَّ معرتض يقول: إن كل واحد يفعل هكذا ألجل 
غايته اليت تعود عليه بالنفع الذايت ال ملنفعة اآلخرين، وقد ينفعهم 
القريب  بنفسه. وهذا يؤكد ما نقوله ألن  اهتمامه  أيًضا عن طريق 

حيصل على منفعته أيًضا، حينما يضع ُنصب عينيه منفعة غريه.
ويف الواقع ان البشر ال يبحثون عن مصاحل غريهم، إن مل حتوجهم 
الضرورة. ولذلك، فقد جعل اهللا الكون هكذا، فال أحد يقدر أن 
يصل إىل هدفه املقصود إال مبا يقّدمه من نفع لآلخرين. وال شك 
يف أن هذا بدافع احملبة للبشر. فالذي حيثّنا على اإلحسان هو الرغبة 
يف متجيد اآلب السماوي، ومن يتخلى عن هذه الرغبة ال تكون له 
يَع  داّلة على اهللا. وهذا نتأكده من كالم الرسول: «وَلْو َبَذْلُت مجَِ
أَْمَواِيل ِإلْطَعاِم الـَمَساِكني، وَأْسَلْمُت َجَسِدي ُألْحَرق، وملَْ َتُكْن ِيفَّ 
أراد  فاذا   (٣:١٣ األوىل  (كورنثوس  َشْيًئا.»  أَنْـَتِفُع  فال  الـَمَحبَّة، 

مأحدكم احلصول على منفعته الذاتية فال يبحث عنها وحدها.

ה יָטֽ قسط – قسيطة ְקִשׂ
(١) َقَسَط – يَـْقِسُط – َقْسطًا : َعَدَل ، 
فالقسط هو العـدل ، ويقــــول الحكيــم: 
ْه  « أَِمْل أُْذَنَك َواْمسَْع َكَالَم احلَُْكَماِء، َوَوجِّ
قـَْلَبَك ِإَىل َمْعرَِفِيت، ألَُعلَِّمَك ِقْسَط َكَالِم 
احلَْقِّ، لِتَـرُدَّ َجَواَب احلَْقِّ لِلَِّذيَن أَْرَسُلوَك.» 
( أم١٧:٢٢و٢١) ، أي "ألعلمك قول 

احلق اليقني" ( كما جاءت يف كتاب احلياة – ترمجة تفسريية ) أو" 
حقيقية أقوال احلق"( كما جاءت يف الرتمجة الكاثوليكية ) وجاءت 

يف الرتمجة االجنليزية املعتمدة ألعّلمك يقينية أقوال احلق"
ה : יָטֽ (٢) قسيطة ְקִשׂ

وهي بذات اللفظ يف العربية ( تك ١٩:٣٣،يش 
٢٤: ٢٢، أي ٤٢: ١١). وهي قطعة من النقود ال 
يُعلم اآلن مقدارها، ويرى بعض العلماء أDا مشتقة 
من« َقسَّط » العربية ، مبعىن قسم إىل أقسام متساوية  
أي أDا كانت قطعة حمددة من الفضة ال يعلم وزDا 
اآلن ، ويقول البعض إنه كان مرسوٌم عليها صورة 
نعجة ألDا كانت تعادل مثن "نعجة" ولذلك تُرمجت "بنعجة" يف 

املواضع الثالثة يف الرتمجة الكاثوليكية.
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جودة اهللا تحـثّـنا على ممارسة المحبة
وعلى هذا، فلنطرْح عنا بذَخ الدنيا، ونضمْن ما يقدِّمه لنا الغىن من 
حتقيق خالصنا بالصدقات. لُنعِط الفقراء جزءًا من أموالنا، فنغتين 
مبلكوت السماوات! ابُذْل شيًئا من مالك، خلري نفسك، ال ملتعة 
جسدك فقط. أعِط جزءًا هللا، ال للناس وحَدهم! ِإْحرِْم بطَنك شيًئا 
وُخصَّ به روحك. أَنِقْذ من النار حاجًة، وأَمِّْن عليها من نار اجلحيم 
الـُمْحرَِقِة، أَعِط هذه احلياة جزءًا وال تنَس احلياة اليت تستقبلك. أَعِط 
قليًال من أعطاَك كثريًا، أعِط الكلَّ َمن أعطاك الكّل، فلْن تفوَق اهللا 

سخاًء ولو ختلَّيَت له عن كلِّ مالك، وعن ذاتك.
ُكلََّما أعطيَته زادك، ولن تعطَيه شيًئا ليس له. وكما أنَّه يستحيُل 
أن يسبَق أحٌد ِظلَُّه أو ترتفَع قامته فوق رأسه، هكذا يستحيل أن 
نغلب اهللا يف العطاء، ألننا ال نعطيه شيًئا ليس له، فال ميكننا أن 

نفوقه أو أن نساويَه َكَرًما.
َفكِّْر: من أين لك أنَّك كائن، وأنَّك 
تتنفَّس، وأنَّك تُفكِّر؟ ومن أين لك، 
وأن  اهللا،  تعرف  أن  ذلك،  فوق كل 
وأن  السماوات،  ملكوَت  ترتجَّى 
تساوي املالئكة شرفًا، وتتأمَّل جمد اهللا 
اآلن يف مرآة وألغاز، وِمْن بعُد، وجًها 
لوجه، وأن ترث مع املسيح، وتصبح 
وإذا  (بالنعمة).  إهلًا  نفسك  أنت 
تكلَّمنا بصراحٍة وجسارة، فمن أين؟ 
وممن يأتيك هذا مجيُعه؟ وإن تكلَّمنا 
َيسََّر  قليِلها وكثريِها، فمن  الِنَعم  عن 

لك أن ترى مجال السماء، ومسَري الشمس، وَمسَرى القمر، وعدَد 
النجوم، وما بينها من االنسجام والنظام، انسجام القيثارة، (القيثارة 
أو كوكبة القيثارة (باإلنجليزية: Lyra) كوكبة صغيرة تقع في نصف الكرة السماوية 
الشمالي، إذ تبلغ مساحتها ٢٨٦ درجة مربعة، وهي بذلك تحتل المرتبة ٥٢ من 

حيث المساحة. ونّيرها النسر الواقع هو خامس أسطع النجوم في السماء.)

ودوراَن  والدهور،  الفصول  وتعاُقَب   
وإمثار  والنهار،  الليل  واختالَف  السنني، 
هائًجا  البحر  َوِسَعَة  اهلواء،  وَميَعَة  األرض، 
َمْن  الرياح؟  وحترُّك  األDار،  وُعمَق  وهادئًا، 
أعطاك املطر؟ وَزرَْع األرض والغذاء، والفنون، 
وإمكان  والتمدُّن،  والقوانني،  والشرائع، 
الكثريين من أعضاء أسرٍة واحدة أن يعيشوا 
مًعا ؟ كيف ميكن أن يكون بعض احليوانات 
من  لغذائك؟  وبعُضها  خلدمتك  الداجنة 
على  ما  كلِّ  على  وَمِلًكا  سيًِّدا  أَقامك 
األرض؟ أليَس هو الذي يطلُب منك اآلن، 
قبل كل شيء، أن تكوَن كرميًا رحيًما؟ أفال 
خنجل بعد كلِّ ما قبلنا، ومع كلِّ ما نرجو أن نقَبَل من اهللا، أالَّ 
نبادَله هذه الرمحة؟ لقد َميَّـزَنا من احليوانات الُعْجم، وأعطانا وحَدنا 
أَأَفسدنَا  العْجماء؟  احليوانات  مثل  أفُنمسي  األرض،  على  العقل 
ناَ ما أدري ماذا، حىت لنتصوَّر أننا  البذُخ إىل هذا احلّد؟ َوَجنَّنَنا، فصريَّ

من طبيعٍة أمسى من طبيعتهم؟
فلنتشبَّه مبسَلك اهللا، الشريف، السامي: فإنه ُميطر على األبرار 

والُفجَّار، وُيشرُق الشمس على اجلميع.
 

التضامن اإلنساني یدُعــو إلى المحبة
والغين  القوي  أَيُّها  وأنتما  الفقر،  َخفِِّف  املرض،  آِس  أنَت،  أّما 
ساعدا املريض والفقري، وأنَت أَيُّها الواقف َأْسِعِف الواِقَع واملكسوَر، 
وأنَت أَيُّها املتفاِئل اسُنِد املتشائم، وأنت أيُّها الناجُح شجِِّع الفاشل. 
َأظِهْر هللا ُشكَرك على أَنَّك بني القادرين على ُصنع اخلري. كْن إهلا 
للفقري يف تشبُّهك برمحة اهللا، فما من شيٍء يقتبسه اإلنسان من اهللا 

مثُل الرمحة.
كلُّ نوّيت عرضٌة للغرق، وخصوًصا إذا كان جسورًا، وكلُّ إنسان 
ذي جسد هو أيًضا عرضٌة لألمراض الطبيعية، وخصوًصا إذا سار 
متطاوًال، ال ينظر إىل املطروحني أمامه على األرض. فُمدَّ يدك إىل 
َمن يَغرُق، ما دامِت الريُح مؤاتيًة لك، وأحِسْن إىل البائس ما ُدمَت 
على  القسوة  يف  ما  بنفسك  ختتَرب  أن  تنتظر  ال  ناجًحا.  موِسرًا 
املساكني من الشّر، وما يف العطف عليهم من اخلري. ال حتِمل اهللا 
أو  الفقراء  على  يرتفَّعون  من  على  ميدُّها  عليك كما  يَده  ميُدَّ  أن 
يتغافلون عنهم. تعلَّم من شقاِء غريك، تعلَّم أن تعطي احملتاج قليًال. 
فال قليَل عند من ال ميلك شيًئا، وال عند اهللا، إذا كان العطاء على 
قدر املستطاع. وإن مل يكن لديك ما تُعطي، أعِط من نشاطك، 
أعِط من دموعك: فذلك أعظُم تفريٍج لغمِّ املعذَّب أن جيَد قلًبا 

يعِطُف عليه، وخيفِّف شيًئا من شقائه.
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فيا إنسان، أال تكرتُث إلنسان مثَلك أكثر من اكرتاِثك لدابَّة من 
الدواب؟ فلو أنَّ هذه الدابّة وقعْت يف ُحفرة أو شرَدت، لكلَّفْتك 
الشريعة أن ُخترجها أو أن تردَّها. أليَس من الواجب علينا من الرِفِق 

بأشباِهنا وأمثالِنا مثل ما تطلُبه الشريعة من الرفِق بالبهائم؟

المحبة وصیة ال مشورة
أتأَمَُّل خبشوع، يف كيس الدراهم الذي كان املسيح يتصدَُّق منه، 
وأُقدُِّر ما متَّ بني بطرس وبولس من االتفاق على تقسيِم عمل بشارة 
الذي  الكمال  وأحرتُم حتديَد  باملساكني.  العناية  وتعميم  اإلجنيل، 
َعرَضه الربُّ على الشاب الَغِينّ بأن يوزِّع ماَله على الفقراء. أتظنُّ أنَّك 
خمـيَّــٌر بني أن متارس احملّبة أو ال متارُسها؟ أتظنُّ أDّا مشورٌة ال وصية؟ 
كنت أمتىن أن تكوَن كذلك، ولكنَّ أمرًا مينُعين: هو اخلوف من أن 
أقف يف الدينونة األخرية بني أهل الشَِّمال، من جانِب اِجلداِء، وأن 
يطرَدين مْن أوقفين يف ذلك اجلانب. فإنَّ هؤالِء مل ُحيَكْم عليهم ذا 
أتوا أيَّ فعل آخر من  م سرقوا، أو Dبوا، أو زَنَوا، أو  َّDاملوقف أل

م مل َخيُدموا املسيح بأشخاِص املساكني. َّDاملنكرات، ولكْن أل
فاذا صدَّقتموين يا عباد اهللا، يا اخوَة املسيح، وشركاَءه يف املرياث 
األبدي، فهلمُّوا بنا نزور املسيح، ونعتين باملسيح، ونُطِعُم املسيح، 
ونكسو املسيح، ونُـْؤِوي املسيح، ونكرُِّم املسيح، ال بَأْن ُجنلسُه إىل 
مائدتنا فحسب، وال بأن نصبَّ عليه ِطْيـًبا، كمرَمي ا�دلية، وال أن 
مثَل  لدفنه  يلزم  ما  له  ُحنِضَر  أو  الرامي،  قربًا كيوسَف  له  نُقدَِّم 
نيقودميوس الذي مل حيُِبَّ املسيح إالَّ نصَف حمبة، وال أن نقدَِّم له 
الذهب والبخور والـُمرَّ كما فعل ا�وس قبل مجيع من ذَكرت. ولكن 
مبا أنَّ سيَِّد هذا العامل «يريُد رمحًة ال ذبيحة»، ومبا أنَّ الطيبَة أفضُل 
الفقراء  بواسطة  السّيد  هلذا  فلنقدِّْمها   ٍ خروف، ألِف  ذبيحِة  من 
هذه  من  انتقلنا  ما  إذا  األرض، حىت  على  املطروحني  واملساكني 
األرض «يقبلونَنا يف املظالِّ األبدية»، باملسيح نفسه ربِّنا الذي له 

ا�د إىل دهر الدهور، آمني.
 

إصنع الخیر
للقديس باسيليوس الكبير

متثَّل باألرض، أنت أيها اإلنسان. أَِمثْر مثَلها لئالَّ تكوَن دوَن املادَّة، 
فإنَّ األرض ال تُثِمُر لِلذَِّ�ا اخلاصَّة بل خلدمتك. أمَّا أنت فبخالِفها 
َتؤوُل إليك منفعُة إحساِنك، ألنَّ األعماَل الطيِّبة تُغين عاِمَلها. إذا 
أعطيَت اجلائع، عاَد إليك ما أعطيَته أجرًا فَأغناك. كالقمح يُبَذُر يف 
األرض فيعوُد نفُعه على باِذره، واخلبُز الذي ُتطعُمه للفقري يُِغلُّ لَك 
َغلًَّة عظيمًة. فاجعْل من غلَِّتَك بدايًة للزرع اإلهلي. اعتْرب أَنَّه َأجمُد 
لإلنسان أن يُدعى أبا الفقراء من أن تكوَن له أكداٌس من الذهب 
مكدَّسًة يف الصناديق. وأنت َرِضيَت أم أَبَـْيَت، سترتُك كلَّ ثروتك 

على األرض؛ أمَّا جمُد أعماِلك احلسنة فُريافقك إىل أمام اهللا.

نخبة من الِحَكِم واألمثال
أَلدَّرُس رَْأُس ٱلْـِعــْلِم َفٱْحــِرْص َعَلْيِه

َفُكـــــــلُّ  ِذي  ِعـــلــمٍ  َفِقيـــٌر ِإلَْيــــــْه
َمْن  َضيَّــَع  ٱلدَّْرسَ  يُـَرى  َهـــاِذيًا

ِعْنَد ٱْعتِـــــــَباِر ٱلنَّـــــاِس َمـــا ِفي يَـَديْــْه
فَــــِعــــــزَُّة  ٱْلعـــِْلِم  ِمــــــْن  ِحْفـــــــِظــــــِه

 َكِعــــــــزَِّة ٱلْـُمـْنـِفـــــِق ِفـي َمـــــا َعلَـْيـــــْه 

َثَالُث  ُمـْهـــِلـَكاٌت َال َمـــــــَحالَــــــْه
َهَوى نَـْفٍس يَــُقوُد ِإَلى ٱْلِبطَاَلْه

َوُشـــــــحٌّ َال يَـــَزاُل يُطَـــــــــاُع َدْأبًا
َوُعْجــٌب ظَــاِهٌر ِفي ُكــلِّ َحالَـــْه

َأُخوَك ٱلَِّذي َيْحِميَك ِفي ٱْلَغْيِب َجاِهًدا
َوَيْستُـُر َمـا يَـْأِتي ِمــَن ٱلســُّــــــــوِء َوٱْلُقْبـــِح

َويـَْنُشُر َما يـُْرِضيــــَك ِفي ٱلنَّــــاِس ُمعـْــِلًنا
َويـُْغِضي َوَال يَْألُــــو ِمَن ٱْلبِـــــرِّ َوٱلنُّْصــــِح

َحبِـيـبُـَك  مـَْن  يَــغَـــاُر  ِإَذا  زََلْلــــَتا
َويـُْغِلـُظ ِفــي ٱلْــَكَالِم َمـَتى َأَسـْأتَا

ُيَســـرُّ ِإِن ٱتـََّصـْفـَت ِبُكـلِّ فَـضـٍْل
َويَـْحَزُن ِإْن نَـَقْصـَت َأِو ٱنْـُتِقـْصــَتا

َوَمـْن َال َيْكتَــِرْث بِـــَك َال يُـــَباِلي
َأِحدتَّ َعِن ٱلصََّواِب َأِم ٱْعَتَدْلَتا 

َمــْن  تَـــنَــاَســـى  ُذنُــــوبَـــُه  قَـتَـَلْتـُه
َوأَبَاَنْت َعـْنُه ٱلْــَولِــيَّ ٱْلَحِميـَما

ْنَب نَـْفَرٌة َعْنُه تُـْبِقي ِذْكُرَك ٱلذَّ
َلَك  ِإْنَكاَر  ِفْعِلِه  ُمْسَتِديَما

لَْيـــَس ٱلتَّــَفـضُُّل يَا َأِخــي َأْن ُتْحســَِنا
ِألٍَخ ُيَجــــاِزي بِٱْلَجِميـــِل ِمَن ٱلـثـَّــَنا

ِإنَّ ٱلتَّــَفــضَُّل َأْن ُتَجــاِزَي َمــْن َأَســا
َلَك بِٱلْـَجِميِل َوأَْنَت َعـْنـُه ِفي ِغَنى



وأيًضا يأتي بمجٍد ليدين األحياء واألموات
إشارة مكتوٌب  أمامه  ورأى  َضيٍِّق،  ِجْسٍر طويٍل  إىل  وَصَل سائٌق 
الجسر“، واذا بسائٍق آخَر يسير  المرور على هذا  عليها:”ممنوع 
الممر  إلى  عربته  األّول  السائق  فأدار  تَـأَنـِّيـِه،  أمامه مالحظًا  ببطء 
اآلخَر وهو يُـَحْمِلق بغضب إلى السائق الثاني بعد أن تخطَّاه، وعند 
نهاية الجسر إذ بضابط المرور ُيشير إليه للتوِّ ويأمره بالوقوِف ويقول 

له: ”َأما رأيَت اإلشارة المكتوب عليها: ممنوع المرور؟ “
 أجابه السَّائق: ”بَـلَـى“

السَّائق  فأجابه  اُألخَرى؟“  السيَّارة  تجاوزَت  إذن  فَِلَم  ”حسًنا، 
بخضوٍع وخجل:

َلْم أتوقـَّع وجودك عند نهاية  ”َسيِّدي الضَّابط، ألكون صريًحا، 
الِجسر“.

في  لنا  يحدث  سوف  عّما  ُيخبرنا كثيرًا  لم  يسوع  الرّب  إنَّ 
المستقبل، ولكنه أخبرنا عن َحَدٍث هامٍّ جدÂا سوف يحُدث في 
المستقبل. ِإنـَّـه أبْـلَـغَـَنا أن نتوقَّع تواجده الفجائي عند نهاية جسر 
الحياة. يقول قانون اإليمان النيقاوي: ”وأيًضا يأتي بمجٍد ليدين 
األحياء واألموات“. المستقبل هو شيء كّل واحد ِمـنَّا يَـتَّـِجه نحوه 
ويطلبه بمعدَّل ستين دقيقة في السَّاعة. مهما فعل اإلنسان، ومهما 
الرّب  مجيء  هو  المستقبل  في  َحَدث  أهم  فإنَّ  اإلنسان،  كان 

يسوع وظهور ُكّل واحٍد ِمـنَّا أمامه للدينونة.
مباراة في  تُـَبيـِّن  ُمـَعـلَّـقة  الكبيرة صورة  القاعات  توَجد في إحَدى 
الشطرنج بين شخص يُدَعى فوست Faust والشيطان، وعنوان 
الصورة: «موت الملك Checkmat» (الشطرنج لعبة فارسّية: فكلمة 
الملك)،  فيها  يُؤسر  تُقال عندما  Checkmat هي:«الشَّاه مات»،  شيخمات 
وفيها يُنهي الشيطان المباراة لصالحه، وهو يَزنق فوست في موِضٍع 
فوست.  إلى  بازدراء  ينظر  الشيطان وهو  الصُّورة  تُـبَـيِّن  َحرِج، كما 
ُتَكمِّل القصَّة أنَّ شيًخا كان يقف في إحَدى الممرّات وهو يحملق 
في الصُّورة لمدٍَّة طويلة، ثُمَّ يصرخ فجأة: ”هذا ليس صوابًا، يُمكن 
أن  يمكنه  َيُمت،  َلْم  المِلك  أخرى!  حركة  إلى  فوست  ينتقل  أن 

يتحرَّك.“
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ال يهّمنا كثيرًا أن يظَهر الشيطان كما لو كان قد وَضَع ملكنا في 
موِضٍع َحرٍِج في مباراة هذا العالم، إنـَّه ال زالت أمام الملك َحرَكة 
كبيرة وأخيرة، سوَف يأتي ثانية في مجده ليدين األحياء واألموات.

الُكتب المقّدسة تشهد على مجيئه:
للرّب  الثاني  المجيء  عن  ِبُكلِّ وضوح  المقّدس  الكتاب  يتكّلم 

يسوع فيقول:
اْلِقدِّيِسيَن  اْلَمالَِئَكِة  اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع  «َوَمَتى َجاَء 
َجِميُع  أََماَمُه  َوَيْجَتِمُع  َمْجِدِه.  َعَلى ُكْرِسيِّ  َيْجِلُس  َفِحيَنِئٍذ  َمَعُه، 
الشُُّعوِب، فَـُيَميِّـُز بـَْعَضُهْم ِمْن بـَْعٍض َكَما يَُميِّـُز الرَّاِعي اْلِخرَاَف ِمَن 

اْلِجَداِء» (مت ٣١:٢٥-٣٢).
«.. آتي أيًضا (مرًَّة ثانية) ..» (يو٣٠:١٤).

«  ِإنَّ َيُسوَع هَذا الَِّذي اْرتَـَفَع َعْنُكْم إَِلى السََّماِء َسَيْأِتي هَكَذا َكَما 
رَأَيْـُتُموُه ُمْنطَِلًقا إَِلى السََّماِء» (أع ١١:١).

« ألَنَُّه الَبُدَّ أَنَّنـَا َجِميًعا نُْظَهُر أََماَم ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لـِيَـنَـاَل ُكلُّ َواِحٍد 
َما َكاَن بِاْلَجَسِد ِبَحَسِب َما َصَنَع، َخْيـرًا َكاَن أَْم َشرÂا.» (كو١٠:٥).
« َمَتى أُْظِهَر اْلَمِسيُح َحَياتُـَنا، َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن أَنْـُتْم أَْيًضا َمَعُه ِفي 

اْلَمْجِد.» (كو٤:٣).  



٢١- الدم والماء والجنب المفتوح من العالمات الرمزية 
في الكتاب.

وآخر  موسى.  عهد  يف  اخلارقة  العالمات  بداية  واملاء  الدم  كان 
معجزات يسوع كان أيًضا الدم واملاء. ففي البداية َحـوََّل موسى النهر 
إىل دم (خر ٢٠:٧)، ويف النهاية أخرج يسوع ماء ودًما من جنبه 
(يو٣٤:١٩). وعليه فهناك صورتان خمتلفتان: صوت احلاكم وصوت 
قال  املؤمنني.  غري  وصوت  املؤمنني  أو صوت  الصَّاخبة.  اجلماهري 
بيالطس: «ِإينِّ بَرِيءٌ ِمْن َدِم هَذا اْلَبارِّ»، مثّ أخذ ماء وغسل يديه. 
(مىتَّ  أَْوَالِدنَا»  َوَعَلى  َعَليـَْنا  «َدُمُه  صرخت:  اجلماهري  لكن 
والدم  للحاكم،  الماء  جنبه:  من  االثنان  َتَدفـََّق   .(٢٤:٢٧-٢٥
للجماهير الصَّاخبة. والتفسري ممكن بشكل آخر: الدم لليهود والماء 
للمسيحيني. هلؤالء اِإلدانة بالدم خليانتهم، وَلَك أنَت الذي يؤمن اآلن 
اخلالص باملاء؛ ألنه مل حيدث شيءٌ عبَـثًا. وقد ترك لنا آباؤنا الذين 
م يَـَرْون أّن قوَّة املعمودية املخّلصة  َّDَفسَّروا هذا املقطع شرًحا آخر: ِإ
مزدوجة حبسب اإلجنيل: ُمتنح إحدامها باملاء للذين يتلقون االستنارة، 
والثانية بالدم للقديسني الذين يستشهدون يف زمن االضطهاد. لذلك 
خرج من جنب يسوع دٌم وماء. ِإنَّ هذا االعرتاف باملسيح باملعمودية 
أو يف زمن االضطهاد يثبت النعمة. وهناك تفسري آخر جلرح اجلنب، 
وهو أنَّ املرأة اليت كانت مبدأ اخلطيئة خرجت من جنب الرَُّجل، وأنَّ 
املسيح الذي جاء ليمنح الغفران للرجال والنساء على َحـدٍّ سواء، قد 

فَتـََح جنبه للنساء لكي يسحق الخطيئة.

٢٢- تشجيع المستمعين
ولو حنن حبثنا لوجدنا أسبابًا أُخرى. ولكن ما قلناه فيه الكفاية، 
بسبب ضيق الوقت، ولكي ال ميّل املستمعون، وِإن مل َيُكن ُمـِمالÂ َقطُّ 
أن نسمع ُكّل ما خيّص السيِّد الـُمتَـوََّج، وال سّيما على هذه اجللجلة 
املقّدسة. إّن غرينا يسمعون فقط؛ أمَّا حنُن فنرى ونلمس. فال َيْضَجَرنَّ 
أحد. إمحل صليبك ِضدَّ أعداء الصَّليب، وارفع إميان الصليب كدليل 
انتصار على املناقضني. وعندما تُناقش غري املؤمنني يف صليب املسيح، 
أُرسم بيدك إشارَة صليب املسيح فيصمت املناقض. وال ختجل من 
االعرتاف بالصَّليب، ألنَّ املالئكة يفتخرون به بقوهلم: «الَ تـَْنَدِهْشَن! 
أَنـُْنتَّ َتْطُلْنبَ َيُسوَع النَّاِصرِيَّ اْلَمْصُلوَب. َقْد قَاَم! لَْيَس ُهَو هُهَنا. ُهَوَذا 
اْلَمْوِضُع الَِّذي َوَضُعوُه ِفيِه.» (مر ٦:١٦). أال تستطيع أن تقول، أيها 
املالك: «أنا أعَلْم َمن َتطلُـَنب: َسيِّدي» ! ولكنه قال بكل يقني: «أنا 

أعلم ... املصلوب»، ألّن الصَّليب تاٌج ال عاٌر .

٢٣- ما معنى الجلجلة
أما حنُن فلنعد اىل الشرح الذي بدأناه مستندين إىل أقوال األنبياء. 
ُصِلَب الرَّّب، وقد حصلَت على الدالئل. أنَت ترى مكان اجللجلة 
عن  ُمـْعرِبًا  بالتسابيح  و�تف  اجلمهور)  من  خمتلفة  (ُهتافات 
تفرح  ال  االضطهاد.  يوم  يف  إميانك  جتحد  أن  فَٱْحَذْر  موافقتك؛ 
بالصَّليب يف زمن السِّْلِم فقط، بل فليكن لَك نفس اإلميان يف زمن 
االضطهاد. وال تكن صديق يسوع يف زمن السِّْلِم، وَعدُّوه يف زمن 
امللك  مواهب  وِإنعامات  اخلطايا  مغفرة  اآلن  تتلقَّى  أنَت  احلرب. 
الروحّية. ُصِلَب َألجِلَك يسوع الربيء، فَـَهـالَّ تصلب نفسك ألجل 
الذي ُصِلَب مكانك؟ أنَت ال تقدِّم ِهَبًة - إذ سبَق أن تلقيت أنت 
اهلبة - بل ترّد اهلبة بدفع َديِْنَك للذي ُصِلَب ألجِلَك على اجللجلة، 
واجللجلة موضع اجلمجمة (يو١٧:١٩). َمن ُهم الذين أطلقوا بروح 
«الرأس  المسيح  حيُث  اجللجلة  مكان   على  االسم  هذا  نبويّة 
احلقيقي» (أفسس ١٥:٤). ِإْحَتَمل الصَّلَب؟ كما يقول الرسول: 
«هو صورة اهللا غري املنظور» ؛ وبعد بقليل: «هو رأس اجلسد، أي 
الكنيسة» (كوُلسي ١٥:١-١٨ ؛ أفسس ٢٢:١-٢٣)؛ وأيًضا: 
املسيح» (١كور ٣:١١)؛ «وهو رأس ُكّل  «ورأس ُكّل رجل هو 
فوق موضع  الرأس  تأّمل  لقد  رئاسة وسلطان» (كوُلسي ١٠:٢). 
اجلمجمة. يا لَلتسمية النبويَّة العظيمة! فهذا االسم هو بالنسبة لَك 
رئاسة  رأس ُكل  «إنه  إنسان  جمّرد  املصلوب  تعترب  ال  تذكري، كي 
وسلطان». إّن رأس ُكّل سلطان هو الذي ُصِلَب، ذاَك الذي رأسه 
هو اآلب، «ألّن رأس ُكّل رجل هو املسيح ... ورأس املسيح هو 

اهللا» (١كور ٣:١١). 
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٩٤)
(أ) الیهود تحت الُحكم الیوناني

 (٣٣٢-١٤٢ ق.م.)
بأطراف  لتمسك  فارس  أنشأ�ا  اليت  اجليِّدة  الطُرق  من  بالرغم 
ممتلكا�ا، ِإالَّ أنَّ اإلمرباطورية الفارسية بدأت يف الَتَصدُِّع، وَتداَعْت 
أركاDا وبدأ الصِّراع بني فارس واليونان واستمّر قرنني من الزمان. وكانت 
بالد الشرق األدىن مسرًحا حلروب دامية مستمرّة، وتكّللت فتوحات 
شخصيات  من  وهو  بالنجاح،  المقدوني  الملك  الثاني  فيليب 
إىل  ِفَرق  من  احملارِبَة  القوَّات  تطوَّرت  ففي عهده  العظيمة،  اإلغريق 
جيش ُمَنظَّم جيمع بني سالح الفرسان والـُمـشاة، وكان ميتاز بكثرة 
الغامض  موته  حىتَّ  جناح  يف  األمور  وسارت  اَحلرََكِة،  ومرونة  العدد 

وارتَقى عرش مقدونيا ابنه اإلسكندر.

أوًال: اليهوديّة في العصر المقدوني (اإلسكندر األكبر) 
(٣٣٢-٣٢٣ ق.م.):

يف سنة ٣٣٦ ق.م. تقلَّد اإلسكندر األكبر ُحكم مقدونيا وهو 
يف الثانية والعشرين من عمره، وقد اعتزم يف سنة ٣٣٤ ق.م. القضاء 
على الدولة الفارسّية، وُسرعان ما ظهرت مهارته احلربّية وجناحه يف 
كافة احلروب اليت خاضها واليت بدأت بإخَضاع الواليات اإلغريقّية، 
مثّ َقَصَد آسيا الصغرى لُيالقي قّوة فارس َوَحتَـقََّق له النَّصر يف النهاية 
على داريوس الثالث الملك الفارسي سنة ٣٣١ ق.م. (١مك١: 
الطريق  على  وسيطر  آسيا،  يف  الـُفرس  سيادة  على  فَـَقَضى   .  (١
التجاري الرئيس ، واستمرَّ يف زحفه  ووَصَل إىل سوريا واستوَىل على 
دمشق وفتَح صور ذات اِحلصن احلريب املنيع بعد أن حاصرها سبعة 

أشهر، وبسقوط صور قاعدة األسطول الفارسي انتهت 
وزحف  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  الُفرس  سيادة 
وأشقلون  وأشدود  عكا  على  واستوىل  جنوبًا  جبيوشه 
وسقطت غزّة بوابة مصَر التارخيية ذات اِحلصن القوي، 
مثّ أداَر وجهه َشطَر أورشليم سنة ٣٣٢ ق.م. ليستويل 
عليها، ويقّص يوسيفوس رواية دخوله املدينة بأنـَّه حينما 
َعِلَم رئيس الكهنة بأنَّ الفاتح العظيم يقرتب من املدينة 
أبواب  وفتح  الزهور  بأكاليل  املدينة  تُـزَيَّن  بأن  أمَر 
أورشليم وخرَج الستقباله وهو يرتدي مالبسه الزاهية، 
وملا رأى اإلسكندر أّن رئيس الكهنة قـدَّم فروض الوالء 
واخلضوع وأنَّ اليهود يهتفون بالدعاء له عفا عن املدينة 
وأطلعه  اهليكل  إىل  ودخل  الكهنة،  رئيس  واصطحبه 

على تلك النبوءات اليت حتّدثت عنه (دانيال ٣:١١). وبذلك َجنت 
بدون  مصَر  ودخل  اإلسكندر  وتقدَّم  والدمار،  النهب  من  املدينة 
مقاومة، وقد َرحََّب به املصريون خاصة بعد أن أظَهَر َمْسَلًكا كرميًا 
ويف  مصَر.  على  فرعونًا  الكهنة  فتوَّجه  عقائدهم،  واحرتام  حنوهم، 
اخلُلجان  ذات  اإلسكندرية  موقع  اإلسكندر يف  ذكاٍء شديد وجد 
الطبيعية وجزيرة راقودة ا�اورة هلا، كافة املميزات اليت تكفل االزدهار 
ملدينٍة عظيمٍة تنشأ يف هذا املكان، وبذلك تتحّقق أهدافه العسكرية 
واحلضاريّة والتجاريّة، فَعَهَد إىل مهندسه العظيم دينوكراتس مبهمة 

ختطيط املدينة وهي املدينة اليت َخلَّدت امسه.
وأثناء غيبة اإلسكندر وهو يف مصَر جاءته أخبار أّن السامريني 
ثاروا على احلاكم الذي عّينه نائًبا عنه هناك، ففي احلال أصدَر أوامره 
حنو  زحفه  اإلسكندر  استأنف  مثّ  مدينتهم،  بتخريب  جنوده  إىل 
الشرق متجًها إىل وادي دجلة واقتحم عواصم داريوس يف صوصه 
أمَر  الضخم  فارس  استوىل على كنز  أن  وبعد  وبابل،  وبرسبوليس 
حبرق قصر داريوس العظيم، ومل يكَتِف اإلسكندر بتلك الفتوحات، 
إذ أخذت إمرباطوريته يف االتساع وامتدت إىل مشايل اهلند. ويف سنة 
٣٢٣ ق.م. بينما كان يف بابل وهو يف عودته مات، وهو يف الثالثة 
مع  متساًحما  موقًفا  أخذ  القصرية  حياته  ويف  عمره،  من  والثالثني 
اليهود، ومنحهم الكثري من احلريّة، يرعون شؤوDم ويديروDا حسب 
رغبتهم، وميارسون عباد�م وينعمون بعقائدهم، وكان أكثر سخاًء 
معهم إذ جعل اليهود واليونانيني يتساوون يف احلقوق، ومن أهم نتائج 
اللغة  وتأّلق  األدىن،  الشرق  يف  اليونانية  احلضارة  انتشار  فتوحاته، 
اليت خضعت  البالد  أرجاء  مجيع  والعلوم يف  الفلسفة  لغة  اليونانية 
لسيطرة اإلسكندر الكبير، األمر الذي َمهََّد الطريق للرتمجة اليونانية 

للعهد القدمي لتكون املدخل الرئيس لكتابة العهد اجلديد.  
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