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 مقدمة الكنيسة
 

فموضوع . يبحث هذا الكتاب في موضوع يهم الكنيسة المقدسة في كل األجيال، خاصة في جيلنا هذا 
فعندما تضعف الرعاية وتفتر األبوة . الرعاية بالنسبة للكنيسة األرثوذكسية هو موضوع حيوي ألنها كنيسة أبوية

 . تعاني الكنيسة من الضعف والركود
تاريخية إذ كان ُيَسلَّم لألساقفة في أوروبا عند رسامتهم أمام المذبح مع اإلنجيل ولهذا الكتاب قيمة  

استقى موضوعه من العظة ( الكبير)ومما يضيف لقيمته التاريخية أن غريغوريوس . المقدس وقوانين اآلباء الرسل
وقد أوردنا . كثير منهام واقتبس ال 297عن الرعاية في سنة  القديس غريغوريوس النزينزيالثانية التي كتبها 

للقديس يوحنا الذهبي " الكهنوت"وربما استعان المؤلف بكتاب . مثااًل لذلك في الفصل السادس من الجزء األول
 . م، إال أنه ليس لدينا دليل قاطع على ذلك 287الذي ُكِتَب في سنة  الفم
بعون اهلل ترجمة وطبع ونشر  بقي أن تعرف أيها القارئ العزيز أن الكتاب مكون من أربعة أجزاء، تم 

وبين يديك . م 7002م وُنِقَحْت ترجمته وأعيد طبعه ونشره عام  1690الجزئين األولين منهم في كتاب واحد عام 
 –الكَّتاب المسيحيون األوائل "اآلن الجزءان الثالث والرابع في كتاب واحد ُتْرِجَم عن النص الوارد في مجموعة 

 .  "آباء نيقية وما بعدها"ذلك بمقارنتها عند اللزوم بالنص الوارد في مجموعة و   "ترجمة كتابات اآلباء
ننا لنشجع كل من له صلة بالخدمة المقدسة أو . هذا الكتاب ليس فقط للرعاة بل هو للرعية أيًضا  وا 

فسنجد الروح القدس  لنقرأه أًيا كان موقعنا. التعليم أو التربية من أمهات وآباء أن يقتني هذا الكتاب بالقلب والروح
نرجو من ربنا يسوع، الراعي األعظم، أن يأتي الكتاب بالثمر . يخاطبنا في كل سطر من سطوره أو ما بينها

 .المطلوب لخدمة الكنيسة الجامعة رعاة ورعية، له المجد، آمين
 

 الكنيسة         
  م 7002سبتمبر  –ش  1171توت 

 
 

 مقدمة للمعرب 
 

قلَّ من يوازيه في معرفته وحماسه لألسفار المقدسة في العهدين ( الكبير)يغوريوس بالحقيقة ُيقال أن غر 
القديم والجديد، فلقد كانت ذاكرته تستدعي اآلية بل اآليات المرجعية المناسبة لكل موضوع كما لو كان يستعين 

ه األربعة إلى ما ال يقل عن بأجزائ" الرعاية"ولقد وصل عدد اإلشارات الكتابية الواردة في كتاب . بجهاز كمبيوتر
. إن كان األمر كذلك فال أقل من أن تفتح أيها القارئ العزيز كتابك المقدس وأنت تقرأ هذا الكتاب. إشارة 284

 .تأمل اآليات ولتكن قراءتك عبادة روحية
 م بمناسبة 1690هذا الكتاب في نصه اإلنجليزي ُقِدَم كهدية للمتنيح األب القمص بيشوي كامل عام 

ولقد تمت . ، وقد قام هو بدوره بتقديمه إلينا، األخ مجدي فهيم حنا وأنا، للقيام بترجمته(1646)رسامته كاهًنا 
كذلك تم مراجعته وتنقيحه . م 1690ترجمة الجزئين األول والثاني في كتاب واحد إلى العربية وطبع ونشر عام 

                                                 
 
 Ancient Christian Writers – The Works of the Fathers in Translation. 

2
 Nicene & Post-Nicene Fathers, 2nd 

Series, Vol. XII. 
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الثانية والتي ُنِشَرت عام  يعقوب ملطي في الطبعةمع مقدمة تفصيلية عن سيرة األب غريغوريوس للقمص تادرس 
 م7002

ولقد تمت ترجمة الجزئين الثالث والرابع باسم الرب القوي وعونه بنهاية الصوم المقدس للسيدة دائمة 
نسأل مًعا شفاعتها الطوباوية عند االبن الوحيد الراعي األعظم لكي يتمجد اسمه في . البتولية، مريم هذا العام

هكذا أود أن ُأهدى . لحة مباركة لجميع من عملوا ويعملون في هذا الكتاب سواء باإلسهام أو بالقراءةثمار صا
ترجمة هذا الكتاب للروح الطاهرة ألبي المتنيح القمص بيشوي كامل بمناسبة انقضاء اليوبيل الفضي النتقاله 

ق تراث كتابات اآلباء األولين وذلك عرفاًنا بتعب محبته فهو أول من وضع قدمي على طري ،(1919مارس )
وهنا ال يمكنني إال أن أذكر التشجيع األبوي المتواصل والموسوعي للقمص تادرس يعقوب حتى أستمر . ودررهم

 .على هذا الدرب
 : كذلك يلزم التنويه لآلتي

 ي لقد تم إضافة ملحقين في آخر الكتاب، األول لتصويب األخطاء التي وردت في الجزئين األول والثان
والملحق الثاني لبعض االقتباسات من النص اإلنجليزي وذلك لمنفعة مؤمني الكنيسة الجامعة في بالد 

ليتهم يرجعون لنصوص اآليات المتوافقة مع االقتباسات إن وجدت ليتمعنوا فيها مع اعتبار . المهجر
المزيد الرجوع إلى ويمكن للباحثين والذين يسعون وراء . spiritual assignmentهذا تكليًفا روحًيا

للتعرف على النصوص الكاملة آلباء نيقية، ما قبلها وبعدها  com.nicene-post.wwwموقع 
 .يحتوى عليها  CDأو شراء

 دة إن أي جزء من اآليات ما بين قوسين هو جزء لم يرد في نص المؤلف الُمَتْرَجم عنه وقد أوردناه زيا
  .في األيًضاح، وهذا تنويه عام يخص كل فصول الكتاب

 إن أي جزء من اآليات الكتابية يحل محله ثالث نقاط هو جزء لم يرد في نص المؤلف الُمَتْرَجم عنه.  

  الملحوظات التي تذيل بعض الفصول هي من وضع مترجم النص إلى اإلنجليزية، أما القليل منها والتي
 .ضع المعربفهي من و * تأخذ عالمة 

 يقتبس األب غريغوريوس نصوص اآليات الكتابية من الترجمة السبعينية والنسخة الالتينية :The 

Vulgate ( 2من الجزء  12أنظر الملحوظة التي ُتَذِيل الفصل .) كذلك تدل اختصارات إشارات
التوالي، وهي إلى األسفار طوبيا، الحكمة، يشوع بن سيراخ، على ( طو، حك، سي: )اآليات الكتابية

لى يسميها البعض خطَأ  من األسفار القانونية الثانية والتي تعترف بها الكنائس التقليدية الرسولية وا 
 ". أبوكريفا"

 المعرب
 7002سبتمبر  - 1271توت 

 مصر العامرة –المدينة العظمي اإلسكندرية 
 
 

http://www.post-nicene.com/
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 الفهرست
 2 مقدمة الكنيسة 
 1 مقدمة للمعرب 

 عن طريق حياة الراعي المقدسة التعليم: الجزء الثالث
     10 مقدمة المؤلف  

   11 . تنوع فن التعليم: 01فصل 
    11 كيف نعظ الفقراء واألغنياء؟: 07فصل 
    11 الفرحين والحزاني؟   : "     "01فصل 
    11 الرعية والرعاة؟   : "     "02فصل 
   70 العبيد والسادة؟   : "     "01فصل 
  71 الحكماء والجهالء   "  : "   01فصل 
  71 الجريء والخجول؟   : "     "01فصل 

  72 ؟ (الجبناء)الوقحين وخائري القلوب   : "     "00فصل 
  71 الغضوب والحليم؟   : "     "09فصل 
  10 الراضين والحاسدين؟   : "     "10فصل 
  11 األمناء وغير األمناء؟   : "     "11فصل 
  11 األصحاء والمرضي؟   " : "    17فصل 
  20 والذين يستهينون بها؟...الذين يهابون اآلالم  : "     "11فصل 
 21 الصامتين والذين اعتادوا الثرثرة؟  : "     "12فصل 
 21 الكسالى والمغامرين؟   : "     "11فصل 
 29 الودعاء وسريعي الغضب؟   : "     "11فصل 
 17 المتعالين؟المتواضعين و   : "     "11فصل 
 11 العنيدين ومتقلبي الرأي؟   : "     "10فصل 
 11 الشرهين في الطعام والمتعففين فيه؟   : "     "19فصل 
 11 ؟ ...الذين يهبون ما يخصهم في رحمة  : "     "70فصل 
 11 ؟ ...الذين ال يسرقون لكنهم ال يعطون مما لديهم  : "     "71فصل 
 10 المتاعب والمسالمين؟ مثيري  : "     "77فصل 
  17 الذين يزرعون الخصومات وصانعي السالم؟  : "     "71فصل 
 12 ؟ ...غير العارفين بالناموس المقدس والعارفين به  : "     "72فصل 
 11 ؟ ...التعليم باستحقاق ولكنهم يخشونعلى  القادرين  : "     "71فصل 
 01 ؟ ...وراء األمور الوقتيةالذين أفلحوا في سعيهم   : "     "71فصل 
 01 الذين يرتبطون برباط الزيجة وغيرهم من البتوليين؟   : "     "71فصل 
 90 ؟ ...الذين اختبروا العالقات الجسدية والذين ليس لهم  : "     "70فصل 
 91 ؟ ...خطايا الفعل والذين يحزنونعلى  الذين يحزنون  : "     "79فصل 
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 99 ؟ ...خطاياهم ولكنهم لم يتركوهاعلى  ين يحزنونالذ  : "     "10فصل 
 101 ؟ ...الذين يمتدحون األخطاء التي يعونها  : "     "11فصل 

  101 ؟...الذين يخطئون غريزيا وعن سهو والذين يخطئون  : "     "17فصل 
 100 ؟ ...الذين يرتكبون فقط خطايا صغيرة ولكن بطريقة  : "     "11فصل 
 110 والذين لم يكملوا؟ ... الذين لم يبدأوا فعل الصالح بعد  "  : "   12فصل 
 112 ؟ ...الذين يفعلون الشر سرا والصالح عالنية  : "     "11فصل 
 111 . عظة عامة الحتضان الفضيلة دون تشجيع الرذيلة التي تقابلها: 11فصل 
  119 .عظة للشخص الذي يعمل تحت مشاعر متضاربة: 11فصل 
   170.نبغي أن نتغاضى عن الشرور الصغيرة حتى ننزع الكبيرة منهاي: 10فصل 
  171 ...ال ينبغي الخوض في األمور العميقة روحيا: 19فصل 
  171 .التعليم بالكلمة والفعل: 20فصل 

 
كيف ينبغي أن يعود المعلم إلى نفسه عندما يكون قد تمم كل ما هو مطلوب منه هذا لكي ال : الجزء الرابع

 إلى الغرور إذا تفكر في حياته وتعليمهيندفع 
 172 

 : مالحق
I. Index of the errors and their corrections (Parts 1&7)  

 170 (7، 1الجزءان )فهرست باألخطاء وتصويبها 
II. Quotes from the English text with some Biblical verses references  179 

 زي مع بعض إشارات لآليات الكتابية بعض االقتباسات من النص اإلنجلي
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 الجزء الثالث
 
 
 
 

 الراعي أن يعلم ويعظ الرعية ىكيف ينبغي عل
 عن طريق حياته المقدسة
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 مقدمة للمؤلف
 

دعونا نقدم اآلن الطريقة التي يتم بها . لقد أوضحنا كيف ينبغي أن تكون شخصية الراعي وصفاته
ي من قبل كيف أن نفس التعليم الواحد ال يتناسب مع الجميع حيث ال لقد بين لنا غريغوريوس النزينز . التعليم

. فعلى سبيل المثال، ما يكون في الغالب نافًعا لمجموعٍة ما، يكون ضاًرا لألخرى. توجهه صفات شخصية واحدة
ل يمكن فاألعشاب التيُ تَسِمْن بعض الحيوانات قد تكون قاتلة لألخرى، والهمس الرقيق الذي يهدئ من روع الخيو 

أن يثير جرو الحيوانات، والدواء الذي يشفي بعًضا من المرضى قد يكون خطًرا على البعض اآلخر، والخبز 
 . الذي ُيَقوى حياة الرجال األقوياء يقضى على صغار األطفال

هكذا ينبغي أن يتالءم التعليم مع الصفات الشخصية للسامعين ليكون مناسًبا حسب احتياجات كل 
ويمكن القْول أن العقول المصغية ليست إال أوتاًرا . ن ال يحيد عن فن تهذيب النفس بصورة عامةفرٍد، على أ

وهكذا ُتخِرج األوتار أصواًتا متناغمة . مشدودة يعزف عليها العازفون بلمسات متنوعة حتى ال تخرج نغمة نشاز
هكذا لكي يهذب المعلم الجميع . هاألنه مع أن ريشة عزف واحدة ُتضرب عليها إال أن ضربات متنوعة تهز أوتار 

، عليه أن يلمس قلوب سامعيه باستخدام ذات التعليم الواحد ولكن بعظات المحبةفي الفضيلة الواحدة التي هي 
 . وطرق متنوعة
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 الفصل األول 
 

 تنوع فن التعليم 
 

 : عندما نقدم الموعظة ال بد أن نميز ما بين
قراء واألغنياء، الفرحين والحزانى، المرؤوسين والرؤساء، العبيد الرجل والمرأة، الشباب والمسنين، الف

والسادة، حكماء هذا العالم والجهالء فيه، ذوى الجرأة والخجولين، ذوى الوقاحة وذوى القلوب الواهنة، الغضوب 
 . والحليم

ن حياة الراضين والحاسدين، األمناء وغير األمناء، األصحاء والمرضى، الذين يعيشو ( نميز ما بين)
البراءة لخوفهم من اآلالم والذين َتَقَسْت قلوبهم بالشر ولذلك يستهينون به، الصامتين والذين اعتادوا الثرثرة، 
الكسالى والمغامرين، الودعاء وسريعي الغضب، المتواضعين والمتعالين، متصلبي الرأي والمتقلبين فيه، الشرهين 

يخصهم في رحمة والذين يدمنون النهب، الذين ال يسرقون لكنهم ال في الطعام والمتعففين فيه، الذين يهبون ما 
يعطون مما لديهم والذين يعطون لكنهم ال َيُكُفوَن عن إفساد اآلخرين، مثيرى الشغب والمسالمين، الذين يزرعون 

 . الخصومات وصانعي السالم، غير العارفين بالناموس المقدس والعارفين به ولكن في غير تواضع
القادرين على التعليم باستحقاق ولكنهم يخشون ذلك بسبب تواضعهم الفائق والذين ُيْحَجب ( ا بيننميز م)

عنهم ذلك بسبب عدم لياقتهم أو سنهم إال أن تهورهم يدفعهم إلى ذلك، الذين أفلحوا في سعيهم وراء األمور 
 . ء، الذين يرتبطون برباط الزيجة والبتوليينالوقتية والذين يشتهون األمور العالمية وقد ُابتلوا بمشقة العناء والبال

الذين تمرسوا في العالقات الجسدية والذين ليس لهم الخبرة فيها، الذين يحزنون على ( نميز ما بين)
خطايا الفعل والذين يحزنون على خطايا الفكر فقط، الذين يحزنون على خطاياهم ولكنهم لم يتركوها والذين 

يبكون عليها، الذين يرضون عن خطاياهم والذين يعترفون بها إال انهم ال يبتعدون  يتركون خطاياهم ولكنهم ال
عنها، الذين تغلبهم شهوة جنسية عابرة والذين يتقيدون بأغاللها بإرادتهم، الذين يرتكبون أخطاء صغيرة ولكنها 

 . متكررة والذين َيُقوَن أنفسهم منها إال انهم يغرقون في الخطايا الخطيرة
الذين حتى لم يبدأوا فعل الصالح والذين قد بدأوا ولكنهم لم ُيْكِملوا، الذين يفعلون الشر ( ما بيننميز )

سًرا والصالح عالنية والذين يخفون الصالح الذي يفعلونه ولكنهم يسمحون لآلخرين بالظن فيهم بالشر بسبب 
 . األمور التي يفعلونها عالنية

عات وتصنيفها إذا لم نشرح الطرق المختلفة والمتنوعة التي نعظ لكن ما الفائدة من سرد كل هذه المجمو 
 . بها كل مجموعة باختصار بقدر اإلمكان

 : العظة األولي
( الرجال)ألجل ذلك ينبغي أن نعظ الرجال بطريقة، والنساء بطريقة أخرى، حيث ينبغي أن نلزم األولين 

فينبغي أن يتقيدوا باألمور األخف حتى يتم ( لنساءا)بواجبات أخطر حتى يؤدوا األمور األعظم، أما اآلخرين 
 . تغييرهم بالمعاملة اللطيفة

 : العظة الثانية
ينبغي أن ُيَعامَل الشباب بطريقة، أما المسنين فبطريقة أخرى، إذ أن األولين يتم إرشادهم في معظم 

ن إلى األفعال األفضل بالتذكرة اللطيفة فُيْدَفعو ( المسنين)أما اآلخرين . األحيان بأن يتقدموا في النمو بعظات قوية
 . (1: 4تي  1)" ال َتْزُجْر شيًخا بل ِعْظُه كأب  ":  ألنه مكتوب



 00 

 



 02 

 الفصل الثاني 
 

 كيف نعظ الفقراء واألغنياء؟ 
 : 1العظة 

فال بد أن نقدم للفقراء التشجيع المعزي في المحن . ينبغي أن نعظ الفقراء بطريقة واألغنياء بطريقة أخرى
ال ": إلى الفقراء يقول الرب بالنبي. باليا، أما األغنياء فينبغي أن َنُحَضهم على الخوف من االبتالء بالغروروال

ثم ( 11: 42إش ) "أيتها الذليلة المضطربة": وبعدها بقليل يقول معزًيا( 42:2إش ) "تخافي ألنك ال تخزين
 . (28:10إش ) ."اخترتك في ُكوِر الَمَشقَّة... هأنذا قد": يقول أيًضا

أوِص األغنياء في الدهر الحاضر أن ال يستكبروا، وال يلقوا ": أما من جهة األغنياء فيقول بولس لتلميذه
وهنا ينبغي أن نالحظ بتدقيق أن بولس معلم الوداعة عند .  (12: 9تي  1) "غير يقينية الِغَنىعلى  رجاءهم

ألنه يقدم للمعوزين رقة محبة، أما المتكبرون " أوصِ ": ، بل يقول(اسأل" )أطلب من: "ذكر األغنياء ال يقول
لذلك فان ما قيل هو حق وما أَمَر به هو حق باألكثر ألن أولئك األغنياء قد انتفخوا . فُيْحَرمون من هذا التكريم

 ألنكم. ءولكن ويل لكم أيها األغنيا": عن هؤالء يقول الرب في اإلنجيل. في غرور تفكيرهم في األمور األرضية
وألنهم ال يعرفون الفرح األبدي، فانهم يستمدون عزاءهم من غنى الحياة األرضية ( 72: 9لو) ."قد ِنْلُتم عزاَءُكم

هؤالء الذين تغريهم . لذلك يتعزى الذين َيَتَنقْوَن في أتون الفقر، بينما يكتوي األغنياء بالخوف وُيْبَتلون .وثرائها
أما األغنياء فليتهم . ليعلم الفقراء إنهم إنما يمتلكون الغنى الذي ال يرونه. وتنفخهم تعزيات المجد الباطل والفاني

 .  يدركون أنهم ال يستطيعون االحتفاظ بالثروة التي يمتلكونها
. عادة ما تؤثر الصفات األخالقية لألشخاص على اتجاهاتهم، فقد يكون الغني متواضًعا والفقير مغروًرا

علم بسرعة لتتالءم مع نوع الحياة التي يسلكها السامعون حتى يهاجم غرور وعليه ينبغي أن تتكيف كلمات الم
في نفس الوقت يشجع بولس بلطٍف وداعٍة . الفقراء بقوة أعظم عندما ال ُتَحِفزهم حتى باليا الفقر على التواضع

غنياء المتكبرين وأحيانا يجب التعامل حتى مع األ. األغنياء ألنهم لم يتغيرون بالرغم من وفرة وثراء مواردهم
وغالبا ما يمكن أن يعود الذين  فغالًبا ما يحدث أن الجروح القاسية يتم تطبيبها بكمادات لطيفةبعظات رقيقة 

                                                 
 .، ولكنها لم تتنَق بالكامل(فرن)الفضة غير النقية تمثل إسرائيل وهي تتنقى في كور ": كور المشقة" 1
 .(the uncertainty of their riches)أنه غني غير ثابت وغير أكيد  تعنى" غير يقينية الغنى* " 7
الذي لم يكف عن تعنيف األغنياء الذين يبخلون على الفقراء، والذين  بالقديس يوحنا الذهبي الفمغالًبا ما تأثر األب غريغوريوس  2

 : يستغلونهم ويسلبون حقوقهم، فمن كلماته
لكن تكمن خطية الغني في عدم مشاركته ثروته  .خطية مادام ال يسلب الفقير مادًيا ةيرتكب أينه ال أ عادة الغني اإلنسانيتخيل ]

هو ملك ف من اهلل،هو كل الغنى  ةحقيقبالنه أوالسبب  .من السرقة في الواقع احتفاظ الغني بكل ثروته يعني ارتكاب نوعٍ .  مع الفقير
 [.مكان والدليل على ذلك يحيط بنا في كل... الجميع بالتساوي

ن األغنياء يحتفظون بكل أففي الواقع حيث . الغني من الفقير بطمعه المعتاد النتزعها ،كانت ضروريات الحياة غير عامة لو]
 [.يفعلون ذلك بالنسبة للضروريات أيًضا كانوافمن المؤكد  ،المال ألنفسهم

ويسرقون  ،يكمنون في الطرقات ،نوع من اللصوص أن تفكروا بنفس األسلوب عن هؤالء األغنياء الجشعين، فإنهمعليكم يجب ]
. لهذا نحن ال نعتبرهم سعداء لما لديهم ولكن تعساء لما ينتظرهم. ويخفون خيراتهم في منازلهم كما في المغارات والشقوق ،المارة

ص غالًبا ما يهربون من صحيح أن اللصو . وبسبب المحاكمة الرهيبة والحكم اإللهي الذي ال يرحم والظلمة الخارجية التي تنتظرهم
الغني ) .أيدي الناس وبالرغم من ذلك ومع معرفتنا فإننا نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل أعدائنا لنتجنب تلك الحياة بغناها البغيض

 ([1عظة  –ولعازر 
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إن المالطفة هنا تؤسرهم تماًما حتى أنها تلطف من َوْقع البلية التي َتْنُتج . جن غضبهم إلى التعقل بالتلطف معهم
 . عن فقدان عقولهم

كلما كانت الروح الشريرة تتملك على شاول، كان داود يمسك ة ال ينبغي أن نتجاهل أنه إننا في الحقيق
وليس شاول إال إشارة إلى غرور األقوياء، أما (. 10: 18؛ 72: 19صم  1) بقيثارته ليلطف من حدة جنونه

كانت ترنيمة داود وكان كلما تملك الروح الرديء على شاول، . داود فيشير إلى الحياة الوديعة التي للقديسين
لذلك عندما تتحول طبائع البشر ذوى السلطان إلى هياج الغضب بسبب الغرور . تلطف من حالة جنونه

. والكبرياء، فإنه يجدر بنا أن نعيدهم إلى الحالة العقلية السديدة بكلمات حنونة وعذبة كما بأنغام من قيثارة حلوة
لم فال بد أن نرسم المقارنات بالزعم من أنها تخص اآلخرين وعندما لكن أحياًنا عندما نتعامل مع أقوياء هذا العا

هكذا ألن العقل . يقضون بالحكم في القضية التي تخص اآلخرين ظاهرًيا فإننا نواجههم بذنبهم بالطريقة المناسبة
لكبرياء، وال المنتفخ بالقوة الوقتية ال يمكنه أن يترفع ضد حكم التعنيف، حيث أنه بذات حكمه قد داس على عنق ا

 . يمكنه أن يتنكر للحكم أو يدافع عن نفسه وهو يقف متهًما بذات الحكم الذي صدر من فمه
هكذا عندما َقَدَم ناثان النبي ليوبخ الملك، طلب منه أن يقضي في المشكلة التي كانت ما بين إنسان 

ولذلك لم يتمكن من اإلنكار أو أن . بلقد قضى الملك أواًل بالحكم ثم بعدها سمع أنه هو المذن.  فقير وآخر غني
لذلك عندما تأمل النبي الصالح في كون المذنب هو ذات الملك، . ينقض الحكم العادل الذي أصدره ضد نفسه

ولفترة وجيزة أخفى النبي عن . قصد بِحْكَمٍة فائقة إدانة مذنٍب مغروٍر باعترافه هو بذاته ثم بعد ذلك قطعه بالتوبيخ
ربما كانت هذه اإلدانة تكون . ثم ضرب ضربته في الحال عندما سمع حكم اإلدانة من فمه داود شخص المذنب،

وألنه بدأ بمثال شبيه، نزل التوبيخ بأكثر حدة وعنف، ألنه . أقل قوة لو أدان هذا اإلثم مباشرة عندما بدأ الحديث
رح يحتاج إلى الشق وكان في شك لقد تقدم إلى المريض مثل طبيب وعندما ظهر له أن الج. كان حكًما َمْخِفًيا

من قوة تحمله، فقد أخفى مشرط الجراح تحت معطفه، ولكنه سحبه فجأة وشق الجرح حتى يحس المريض 
  .بالمشرط قبل أن يراه، ألنه لو كان قد رآه أواًل لكان من الممكن أن يرفضه

 

                                                 
ندما سمع داود هذه وع. ، حيث ُكِتَبْت قصة ناثان عن الرجل الفقير الذي سرق الرجل الغني خروفه وذبحه.الخ1: 17صم  7راجع  1

 .القصة حكم على نفسه باللعنة التي لعن بها الرجل الغني الذي في قصة النبي
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 الفصل الثالث 
 

 كيف ينبغي أن نعظ الفرحين والحزانى؟ 
 :2العظة 

ولذلك يجب أن نقدم األمور المحزنة المقترنة . أن نعظ الفرحين بطريقة، والحزانى بطريقة أخرى ينبغي 
 . بالجزاء إلى الفرحين، أما الحزانى فنقدم لهم وعد الملكوت المفرح

. هكذا ينبغي أن يتعلم الفرحين بالتحذير الشديد، بينما يتم تعريف الحزانى بالمكافأة التي يتطلعون إليها
أما الحزاني فينبغي أن ( 74: 9لو " ).ويل لكم أيها الضاحكون اآلن ألنكم ستحزنون وتبكون": قيل للفرحينفلقد 

 (. 77: 19يو ) ."ولكني سأراكم أيًضا فتفرح قلوبكم، وال ينزع أَحٌدَ فَرُحُكم منكم": يسمعوا تعليم السيد الرب القائل
 . يعتهم وجبلتهم وليس نتيجًة للظروف واألحوالإال أن بعض الناس يصيرون فرحين أو حزانى طبقا لطب

هؤالء ال بد أن نبين لهم أن بعض العيوب مرتبطة بطبائع بعينها، وعليه فإن الفرحين ليسوا بمنأى عن 
ولينظر كل واحٍد ليس إلى ما يتفق معه كجزء من . الشهوات الحسية وال الحزانى أيًضا ببعيدين عن الغضب

ال إذا لم يحارب األمور التي ينبغي أن يتحملها جبلته، بل إلى األمور الس يئة القريبة منه، والتي تضغط عليه، وا 
 . فإنه سيستسلم للشر الذي يظن أنه تحصن ضده
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 الفصل الرابع 
 

 كيف نعظ المرءوسين والرؤساء؟
 :1العظة 

شعرهم بالقهر، إن المرءوسين يوعظون بطريقة ال ت. لكل من المرءوسين والرؤساء طريقة يتم وعظهم بها
فال ينبغي أن يفعل المرءوسين أقل مما يأتمرون به، . والرؤساء بطريقة ال تدفعهم للغرور بسبب مواقعهم العالية

 . وأما الرؤساء فال ينبغي أن يأمروا بأكثر مما هو عادل
ل لقد قي. على المرءوسين أن يخضعوا بتواضع، أما الرؤساء فعليهم باالعتدال في ممارسة الرئاسة

أيها ": ، وللرؤساء ُيْكِمل قائال"في الرب… أيها األوالد أطيعوا والديكم ": للمرءوسين بما يمكن أن ُيْفَهَم استعاريا
ليت المرءوسين يتعلمون أن يسيطروا على ( 74–71: 2كو  ) "…( لئال يفشلوا)األباء، ال تغيظوا أوالدكم 

أمام الذين  القدوة الصالحة، أما الرؤساء فعليهم أن يقدموا الميول الداخلية أمام الديان العادل الذي ال ُيرى
لذلك عليهم أن . وليعرف الرؤساء أنهم إذا أخطأوا، فانهم يستحقون الموت مضاعًفا كما يليق بالقدوة. يرعونهم

ك يحذروا كثيرا لئال يخطئوا إذ أن خطيتهم لن تهلكهم بمفردهم بل هم يتحملون المسئولية عن النفوس التي تهل
 . بسبب قدوتهم الشريرة

ينبغي إًذا أن نقدم الموعظة للمرءوسين لئال يأخذوا عقاًبا أشد إذا لم يتبرروا ولو بصفة شخصية، أما  
 . بالنسبة للرؤساء فليحذروا أن ُيحكم عليهم بالذنب بسبب أخطاء المرؤوسين حتى ولو لم يكترثوا بأفعالهم الخاصة

فسها ألنه كلما عظم هذا االهتمام، كلما قلَّ تورطها في االهتمام ينبغي أن نعظ الرعية بأن تهتم بن
بأن يوفوا بالمسئولية عن الرعية بحكمة بحيث ال يهملوا ( الرعاة)كذلك ينبغي أن نعظ اآلخرين . باآلخرين

 .مسئوليتهم عن أنفسهم
تأمل طرقها وكن اذهب إلى النملة أيها الكسالن، ": للذين يتكاسلون في رعاية أمورهم يقول الكتاب 

إن َضِمْنَت صاحبك، إن صفقت  ييا ابن": أما اآلخر فيأتيه التحذير المخيف في قول الكتاب( 9: 9أم ) ."حكيما
ومن الواضح أن من يضمن صاحبه ( 7، 1: 9أم) "كفك لغريب، إن َعِلْقَت في كالم فمك، إن ُأِخْذَت بكالم فيك

ذا صفق كف للغريب فإن العقل ينشغل بمسئولية يأخذ على عاتقه مسئولية نفس إنسان آخر بضما ن سلوكه، وا 
جديدة، وكذلك عندما تعلق بكلمات فمك، وان أخذت الكلمات فيك، ألنه إذا َنَطَق بكلمات طيبة عن المسئولين 

إن الكالم يعلق بفمه ألن هناك ضرورة ملحة ألن يلجم نفسه بتعقٍل . منه فإنه ال بد أن يراقب موضوع الحديث
 . يتسرب اإلهمال والتراخي إلى حياته مما ال يتفق مع تعليمهحتى ال

إًذا فافعل هذا يا بني، ونج نفسك ": وبالتالي يضيف الكتاب على الكلمات السابقة العظة الحسنة القائلة
 ،2: 9أم ) ."ال تعط عينيك نوًما، وال أجفانك نعاًسا. صاحبكعلى  إذا صرت في يد صاحبك، اذهب َتَراَم وأِلحَّ 

ألن الراعي الذي أخذ مسئولية اآلخرين على عاتقه كقدوة بحياته، عليه أن يحترز ليس فقط ألجل نفسه بل (. 2
 . أن يجتهد لُيِقيَم األخوة رعيته

في الحقيقة ليس كافًيا أن يقوم الراعي بالرعاية بقدوة الحياة الصالحة بل أن ينتشل أفراد الرعية المنوط 
الذين يعطون نوًما للعين إن ". ال تعط عينيك نوًما، وال أجفانك نعاًسا: "الكتاب يقولبهم من ثبات الخطية، ألن 

كذلك النعاس يحل باألجفان عندما َتْثُقل أفكارنا بالكسل . هم الذين توقفوا عن الرعاية وأهملوا مسئوليتها كليةً 
عميق، فهنا تعم الجهالة وبذلك لن أما إذا حّل علينا الثبات ال. والتهاون وتتعامى عن ما هو مستحٌق للتوبيخ

أما إذا حل النعاس ولكن بال نوم، فإننا حينئذ نكون في وعي بما يجب أن ُنَعِنَفه . نصحح أخطاء الذين نتعهدهم
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ألنه من الشائع أن الراعي الذي ال يحاول أن يرفع الشر . ولكننا ال نصححه وبالنعاس تندفع العيون لتنام بعمق
 . لة يستحقها بسبب إهماله أال وهي عدم التعرف على خطايا الرعيةالذي يراه تحل به حا

ولذلك ينبغي أن يحذر الرعاة حتى يكونوا مالحظين بشوق وأن يكون لهم عيوًنا يقظة في داخلهم ومن 
 إن المخلوقات السماوية ُتوَصف بأنها مملوءة عيوًنا في داخلها. حولهم وأن يجتهدوا لكي يكونوا خليقة حية للسماء

فمن المؤكد أنه من المالئم بأن يكون أصحاب المسئولية ممتلئين بالعيون في داخلهم ومن حولهم . 0ومن حولها
بقدر ما يهدفون إلى مسرة الديان الذي بداخلهم، وبينما يقدمون قدوة خارجية بحياتهم، عليهم أن يرقبوا ما ينبغي 

 . أن يتم تصحيحه في أعماق اآلخرين
ْن الحظوا بالصدفة أمًرا  على الرعية أن تحذر من الحكم باندفاع على طريقة حياة الرعاة، حتى وا 

ال داهمتهم الكبرياء بهذا النقد لألخطاء، وغرقوا في أعماق سفلية ليحذر هؤالء لئال يفقدوا احترامهم . مستهجًنا، وا 
 . للرعاة

شاول المضطهد إلى كهف فعندما لجأ . 2إننا سنؤسس لهذه الفكرة بطريقة أفضل بتقديم ما فعله داود
وعندما حثه . بغرض االختالء، كان داود الذي أصابته إهانات شاول لمدة طويلة، كان هناك بالصدفة مع رجاله

وقام دون أن يراه . هؤالء الرجال على قتل شاول، اعترض داود قائاًل إنه ال ينبغي أن ينال من مسيح الرب
إن نجاة .  للرعاة األشرار، وليس داود إال مثااًل للرعية الصالحةإن شاول ليس إال مثاالً . شاول بقطع طرف جبته

شاول تشير إلى الرعاة األشرار الذين تتحول أفكار قلوبهم الشريرة إلى أفعال ذي رائحة كريهة، وتنقلب من أفكار 
قوى قد ومع ذلك أحجم داود عن قتل شاول، ألن الرعية التي لها ضمير الت. خبيثة إلى أفعال ظاهرة شريرة

 . تحررت تماًما من طاعون يضرب من الخلف
وعندما ال . ال ينبغي أن تهاجم الرعية حياة الرعاة بسيف اللسان، حتى ولو بدا خطأ الرعاة في ضعفاتهم

يحجمون بسبب ضعفهم عن فضح أفعال الرعاة الخارجية شديدة الشر ولو بتواضع، فانهم وكأنهم يقطعون بهدوء 
ا يستهينون بكرامة الراعي ولو سًرا وبدون أذى، كأنهم قد استهانوا بكرامة الرعاة بتلويث طرف الجبة ألنهم عندم

وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة ": لذلك قيل بالمكتوب. ثوب الُملك المتسلط عليهم
 (. 9: 72صم  1) "شاول

وحتى إن . ولو كانوا يستحقون التوبيخيجب أن أال تتنابذ أفواهنا على أفعال الرعاة كما بسيٍف، حتى 
 . زلف اللسان في نقدهم، فال بد أن يمتلئ القلب بالندم والحزن

 . لنتأمل جيدا إنه بإهانة رموز السلطة هذه، علينا أن نخاف دينونة اهلل
عندما نسيء إلى المسئولين عنا فإننا نحتج ونشتكي أمام اهلل الذي أعطاهم الرئاسة، ألجل هذا قال 

. "وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم، بل على الرب": ى عندما عرف أن الشعب اشتكى عليه هو وهارونموس
 ( 8: 19خر )
 

 

 

                                                 
 .9: 2ورؤ  17: 10، 18: 1راجع حز  1

 .الخ 2: 72صم  1راجع  7



 07 

 الفصل الخامس 
 

 كيف يجب تعليم العبيد والسادة؟
 : 1العظة 

 حالة   فينبغي على العبيد أن يتذكروا دائًما أنهم في. يتم تعليم العبيد بطريقة، أما السادة فبطريقة أخرى
 . 0التي هم فيها؛ أال وهي أنهم خلقوا متساوين في الطبيعة مع العبيد الطبيعةدنيا وأن يدرك السادة 

وكذلك . علي العبيد أن يحترموا سادتهم لئال يخطئوا إلى اهلل باعتراضهم بغرور على النظام اإللهي
اهلل، غير مدركين أنهم يسودون فقط بحسب يخطئ السادة إلى اهلل بتعاليهم على النعمة اإللهية التي وهبها لهم 

على العبيد أيًضا أن يدركوا أنهم . ظروف وأحوال الحياة، وليس طبقا للطبيعة المشتركة المتساوية للخليقة البشرية
أيها العبيد، أطيعوا في ": فلقد قيل للعبيد. شركاء أيًضا في خدمة الخدمخدام لسادتهم وعلى السادة أن ُيِقٌروا أنهم 

جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم ": وقيل أيًضا(. 77: 2كو ) "شيء سادتكم حسب الجسد كل
وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه األمور، تاركين ": أما للسادة فيقول الكتاب(. 1: 9تي  1) "مستحقين كل إكرام

 . 7(6: 9أف ) "محاباةالتهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيًضا في السماوات، وليس عنده 
 

 الفصل السادس 
 

  كيف ينبغي أن نعظ الحكماء والجهالء؟
 : 1العظة 

الحكماء حتى يتوقفوا عن االفتخار . ينبغي أن نعظ الحكماء بطريقة، وأما الجهالء فبطريقة أخرى 
لص من االقتناع بأنهم بالنسبة للحكماء ينبغي التخ. ، والجهالء حتى يسعوا وراء المعرفة التي يجهلونها3بمعرفتهم

                                                 
 .الطبيعةبين العبيد والسادة ولكن ليس في ( حسب الجسد)الدنيوية المؤقتة  الحالةيوجد فرق في  1
. في عالم اإلمبراطورية الرومانية( الكبير)عصب البناء االقتصادي، الزراعي منه والصناعي في زمن غريغوريوس كان العبيد يشكلون  7

عطائهم الحرية القانونية إن هذا الفصل بالذات يؤكد تبنيه للمبدأ المسيحي بأن . ولقد كانت للمؤلف جهودا حسيسة لحماية العبيد وا 
ويمكن في هذا المجال أن نورد اقتباًسا من ديباجة لمستند قام فيه . بيد، هم من خليقة متساويةجميع البشر، سواء السادة منهم أو الع

بنعمته اإللهية قد كسر كل قيود ... بما أن مخلصنا مبدع كل الخليقة: "غريغوريوس بعتق عبدين رومانيين هما مونتانا وتوماس
من الجيد أن نعتق العبيد ونعيدهم إلى حالة الحرية التي ُوِلَد فيها البشر الذين العبودية التي كنا مقيدين بها ليعيدنا إلى الحرية، فإنه 

 ..."ولدوا أصاًل أحراًرا لكن قوانين األمم أخضعتهم لحالة العبودية
قدم في منتصف  .هو أول الهوتي يقدم ثورة فكرية ضد العبوديةالنيسي القديس غريغوريوس يرى بعض الدارسين أن 

 .ى سفر الجامعة أساًسا الهوتًيا لمقاومته للعبودية يتلخص في النقاط التاليةعظته الرابعة عل
 (.كأنه من طبيعة غير طبيعتهم)الخاضعين له  نأنه سيد لجنسه، يحسب في نفسه أنه مختلف ع ين بشر ئن كاظأن * 
 .الطبيعة البشرية التي خلقها اهلل حرة، لكل منهم حق أخذ قراراته المصيرية بنفسه* 
 .ب التمييز بين الممتلكات والخليقة غير العاقلة، بين صورة اهلل ومثاله الكائن العاقل الحريج* 
 !استحالة السيادة على صورة اهلل الحرة، فإنه ال يقدر إنسان أن يدفع ثمن آخر* 
 .ال ُيعطي من السيادة على الخاضعين له( سيد)اللقب * 
 من أنت يا من تظن أنك سيد لكائن بشري؟* 

وجاء في الترجمة األلمانية لكتاب . ذا تقول معظم المخطوطات بأن الحكماء ال بد أن يتوقفوا عن اإلحساس بكبرياء المعرفةهك 2
 ."أن يتذكر الحكماء بأن المعرفة الحالية ال بد وأن تزول في يوم من األيام": "الرعاية"
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حكماء، وأما بالنسبة للجهالء فعليهم أن يتعهدوا بناء الحكمة السمائية في قلوبهم أًيا كان مقدارها، وذلك ألنهم 
، وأن يتعلموا الجهالة (الحكمة العالمية)فليكن هدفنا هو أن يتخلى الحكماء عن حكمة الجهالة . متواضعون
 (. التي يظن العالم أنها جهالةأال وهي الحكمة اإللهية )الحكيمة 

ينبغي أن يتعلم الجهالء أنه يمكن أن يتركوا النقطة التي عندها ُيظن أنهم جهالء ويتقدموا إلى أن يصلوا 
إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا ": إلى حيث يقتربون جًدا من الحكمة الحقيقية، لذلك قيل للحكماء

أن ليس كثيرون حكماء حسب ": وقيل أيًضا للجهالء( 18: 2كو  1) !"يًماالدهر، فليصر جاهاًل لكي يصير حك
 ( 72: 1كو  1) ."بل اختار اهلل جهال العالم ليخزي الحكماء": ومرة أخري يقول(. 1:79كو  1) "الجسد

، أما الجهالء فيتغيروا باألكثر عن طريق الجدل العقلييقبل حكماء العالم التغيير باألكثر عن طريق 
 . ألمثلةضرب ا

بالنسبة للحكماء، من المفيد أن نغلبهم بنفس ادعاءاتهم، أما الجهالء فيكفي أنهم يتعلمون بتقليدهم ألفعال 
ني مديون لليونانيين والبرابرة": لذلك فإن المعلم العظيم بولس يقول. اآلخرين الصالحة ِِ عندما (. 12: 1رو ) "ِإ

هو يتحدث عن تحقق ما جاء في العهد القديم، فإنه ساير كان يعظ بعض حكماء العبرانيين وبعض الجهالء و 
ولكنه . 0(12: 8عب ) ."وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من االضمحالل": حكمة الحكماء بالجدل الذهني قائالً 

 وآخرون": عندما الحظ أن البعض اآلخر يمكن قيادتهم فقط بضرب األمثلة، أضاف في نفس الرسالة قائال
 "ُرجموا، ُنشروا، ُجربوا، ماتوا قتال بالسيف. تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيًضا وحبس( اءالقديسون واألنبي)
 انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا. أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهلل": وقال أيًضا(. 22-29: 11عب )

 (. 2: 12عب ) ."بإيمانهم
لبعض بنجاٍح، أما الفعل القوي لألمثلة فهو يؤثر بلطف هكذا نالحظ أن الجدل الذهني يمكن أن يقنع ا

 . على اآلخرين ليرفعهم إلى األمور السماوية

                                                 
  covenantهنا تعني " عهد"وكلمة . َل وحل محله العهد الجديدالذي َبطُ " ”The Old Covenantتشير اآلية هنا الي العهد القديم  1

 ".كتاب العهد القديم"وهو العهد المقطوع مع بني إسرائيل وليس 
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 الفصل السابع 
 

 كيف ينبغي أن نعظ الجريء والخجول؟ 
 :0العظة 

 . ينبغي أن نعظ الجريء بطريقة والخجول بطريقة أخرى
خجول فمن األفضل أن نعالجه عن طريق ينبغي أن نكبح جماح رذيلة الجرأة بالتأنيب العنيف، أما ال

وأما اآلخر فيمكن أن يتغيير فقط إذا قام . األول ال يدرك أنه مخطئ إال إذا قام الكثيرون بتأنيبه. الموعظة الرقيقة
 . المعلم بالتذكير بأفعاله الشريرة

خطايا من األفضل أن نصلح من الجريء بالتأنيب المباشر، بينما من المفيد فقط أن نتطرق إلى 
 . الخجولين كما بطريق الصدفة ودون قصد

: 2إر ) ."أبيِت أن َتخجِلي. وجبهة اْمرَأة  زانية  كانت لكِ ": لقد أنب الرب جماعة اليهود ذوي الجرأة قائال
ألن بعلِك هو . فإنك تنسين خْزي صباِك، وعار ترَّمِلك ال تذكرينه بعد": ويعطي عزاًء للخجولين قائالً . 0(2

 (.4-2: 42إش ) "اسمه رب الجنودصاِنعِك، 
أيها الغالطيون األغبياء، من رقاكم ": يوبخ بولس الرسول أهل غالطية بصراحة على جرأة ِإثمهم قائالً 

: 2غل ) "أبعدما ابتدأتم بالروح تْكملوَن اآلن بالجسد؟! أهكذا أنتم أغبياء": ويكمل قائال "حتى ال تذعنوا للحق؟
ثم إني فرحت ": وآثامه، فإن بولس الرسول يؤنبه في لطٍف، وكأنه يحتضنه قائالأما بالنسبة للخجول (. 2، 1

 (. 10: 2في ) "بالرب جًدا ألنكم اآلن قد أزهر أيًضا مرًة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه
هكذا نرى أنه بينما يكشف التأنيب العنيف عن آثام ذوي الجرأة، فإن الكلمات الرحيمة تستر استهانة 

 . نالخجولي
 

                                                 
 .يوضح النبي ِإرميا أن أولئك اليهود الذين اتصفوا بالجرأة قد تعنتوا في أفعالهم الشريرة بغرور الزواني الذي يفتقر إلى الحياء 1
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 الفصل الثامن 
 

 كيف ينبغي أن نعظ الوقحين وذوي القلوب الواهنة؟ 
 :9العظة 

 . ينبغي أن نعظ الوقحين بطريقة، وذوى القلوب الواهنة بطريقة أخرى
وأما اآلخرون بسبب إدراكهم الكامل . األولون يعتمدون كثيًرا على أنفسهم ويحتقرون تأنيب الغير

 . ن في القنوط واليأسلضعفاتهم فانهم عادة ما يقعو 
الوقحون يظنون أن ما يفعلونه هو متميز وفريٌد في نوعه، أما اآلخرون فإنهم يظنون أن ما يفعلونه هو 

 . ولذلك تتحطم أرواحهم في انكسار نفس وكّابة ،ُمْزَدَري به
. ضب اهلللذلك ال بد من أن يهدم المعلمون أفعال الوقحين بالتأنيب حتى يظهر ويتضح أن ما يسرهم يغ 

وهكذا . وحسًنا نفعل إذا قمنا بتأنيب الوقحين، فبذلك نبين لهم أن ما يعتقدون أنه حسن هو في الحقيقة فعٌل شرير
ألنه في بعض األحيان ال يدركون أنهم قد . قد يترتب نوع ما من القلق الصحي مما يعتقدون أنه يكسبهم مجًدا

ه السرعة عندما يقلقون على ذنب جلي جرى إظهاره بطريق ارتكبوا إثم الوقاحة، لذا يتم إصالحهم على وج
وهكذا ألن األمر جلي وال يمكن الدفاع عنه، فانهم سرعان ما يتحققوا انهم قد أخطأوا في التمسك بما . الصدفة

 . يدافعون عنه
ولس لذلك عندما رأى بولس أن الكورنثيين قد تبجحوا بوقاحة بينهم وبين أنفسهم عندما قالوا أن هذا لب

قام يتحداهم عالنية متهًما إياهم بارتكاب جريمة ( 2: 2؛ 17: 1كو  1)وآخر ألبولس وآخر لصفا وآخر للمسيح 
وزنى هكذا ال ُيَسمى بين األمم، حتى أن تكون ! ُيْسَمع مطلًقا أن بينكم زنى": الزنا، والتي لم يعالجوها، قائاًل لهم

 1) "ي لم تنوحوا حتى ُيْرَفَع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟أفأنتم منتفخون، وبالحر . لإلنسان امرأة أبيه
هكذا كأنه يقول لهم بأنهم يقولون في وقاحة بأنهم لهذا أو لذاك أو لغيره بينما هم في خالعة وال ( الخ 1: 4كو

 . يتقيدون بأية قوانين وال ينتمون ألي أحدٍ 
دهم إلى طريق الصالح إذا أشرنا بتوبيخ إننا نوشك أن نر . وعلى العكس يكون أصحاب القلوب الواهنة

صالحها وتدعيم األخرى منها ومدحها، . غير مباشر إلى بعض أفعالهم الصالحة هكذا بتوبيخ بعض األمور وا 
يمكن لعملية اإلصالح أن تتقدم إذا ذكرنا . فإنه بهذا المديح نلتمس العذر لحساسيتهم التي قد يطهرها التوبيخ

ذا أَنْبَنا بعض األعمال الخاطئة على أنها أفعال قد تحدث وليست كأفعال حدثت بعض أعمالهم الصالحة، وا  
 . إن هذا اإلطراء يحفز من غيرتهم ويكون له التأثير األكبر. بالفعل

ألجل ذلك عندما علم بولس بأن التسالونيكيين قد اتبعوا التعاليم التي تسلموها بثباٍت ولم تلطخهم 
نه أطرى على أعمال شجاعتهم ثم بعد ذلك قدم لهم إرشاًدا قاسًيا ليقويهم في األهداف العالمية بالعار، فإ

ينبغي لنا أن نشكر اهلل كل حين من جهتكم أيها األخوة كما يحق، ألن إيمانكم ينمو ": وهنا يقول.. ضعفاتهم
اهلل من أجل  حتى إننا أنفسنا نفتخر بكم في كنائس. كثيًرا ومحبة كل واحد  منكم جميًعا بعضكم لبعض تزداد

يمانكم ثم نسألكم أيها ": وقد أضاف إلى ذلك اإلطراء من أجل أعمالهم الحياتية(. 2-2: 1تس  7) "صبركم وا 
ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن ال تتزعزعوا سريًعا عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح  ءاألخوة من جهة مجي

 ( 7-1: 7تس  7) ."المسيح قد حضروال بكلمة وال برسالة كأنها منا، أي أنَّ يوم 
  .إنه يستدعي أواًل أموًرا تستلزم اإلطراء ثم بعد ذلك يتبعها باإلرشاد. بولس هذا هو معلم حقيقي
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وكأنه لم . إن كلمات اإلطراء هذه ما هي إال لتقوية النفس وتحصينها ضد أي قلق ينتابها بسبب اإلرشاد
وهكذا ألنهم ظنوا بأن المعلم لم يعرف حزنهم، . أن ال يرتاعوايوم الرب، نصحهم ب ءيعلم بحزنهم بسبب مجي

 . فإنهم بقدر خوفهم من التوبيخ، بقدر ما كانوا يخافون كذلك من أن حزنهم قد نما لمعرفة الرسول
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 الفصل التاسع 
 

  كيف ينبغي أن نعظ الغضوب والحليم؟
 :10العظة 

علينا أن نقول للغضوبين أنهم عندما يهملون . ىينبغي أن نعظ الغضوب بطريقٍة، والحليم بطريقٍة أخر 
تطهير أرواحهم يندفعون بتهوٍر إلى أخطاِء كثيرة حتى التي ال يقصدونها، ألنه من الواضح أن التهور يدفع الذهن 

في مثل هذه الحالة القلقة من التهور يقومون بأفعال ال يدركون منتهاها، وسيندمون . إلى حيث ال يشاء أو يرغب
وعندما يتصرف غير الحلماء تحت تأثير العواطف يفعلون ذلك على عكس طبيعتهم . عند اإلقرار بفعلهاعليها 

وعندما ال يقاوموا االضطرابات العقلية يقلبون األمور الخيرة التي كان يمكن . وبالكاد يدركون الخطأ الذي ارتكبوه
وحتى . قد شيدوه بالعمل المتواصل الممتد وباالنفعال الفجائي يهدمون ما. أن يفعلوها في حالة صفاء الذهن

: 12كو  1) ."المحبة تتأنى وترفق": فضيلة المحبة، وهي أٌم لكل الفضائل، تتوارى بسبب الغضب، ألنه مكتوب
وبسبب عدم الحلم، يتالشى التعليم الذي هو تمريض للفضائل، فالكتاب . لذلك إن إنعدمت المحبة انتفى الحلم( 2

ُُ َغَضَبهُ َتَعُقُل اإل ": يقول فبقدر ما يفتقر اإلنسان إلى الحلم، بقدر ما يبدو وكأنه (. 11: 16أم ) "نسان ُيبط
يضيق بالتعليم وهو ال يستطيع في الحقيقة أن يقتني ما هو صالح بالتعليم إْن كان لم يتعلم في حياته الخاصة 

 . كيف يحتمل شرور اآلخرين بهدوء بال وسكينة
فعندما ال يتحمل الفرد منا . غرور عادة ما تَُنِغص العقل عندما يسود الغضبباإلضافة إلى أن خطيئة ال

 تجاهل الناس له في هذا العالم، فإنه يحاول إبراز النقاط الصالحة التي يمتلكها، وهكذا يؤدى به عدم الحلم هذا
وفي هذا ُكِتَب . تباٍه وزهوٍ وألنه ليس بقادٍر على أن يتسامح مع االزدراء به فإنه يتفاخر ب. الغرور والَصَلفْ إلى 
وفي الواقع قد يعانى ( 6: 2جا ) ."ال تسرع بروحك إلى الغضب، ألن الغضب يستقر في ِحْضن الجهال": بالنبي

وعلى . الحليم من بعض الشرور، إال أنه ال يسمح باألمور الصالحة الخفية أن تظهَر عن طريِق خطية التباهي
ألنه عندما نتخلى . زيًفا بالخير والصالح إال انهم يعانون من أبسط الشرور العكس، الذين فقدوا حلمهم يتباهون

: 22حز )فقد أوصي حزقيال بحق بأن ُيقام حضن في مذبح اهلل . عن الحلم، فان كل صالح ينتهي ويتالشى
ة قد تقضي فإن النيران المشتعل "الِحْضن"حتى يْحَتفَظ بكل الضواحي المحترقة فوقه ألنه إذا لم يوجد هذا ( 12

لعلنا ندرك أن مذبح اهلل ليس إال نفس اإلنسان العادل التي . على الضحية الموضوعة على المذبح عن آخرها
في المذبح ليس إال حلم  "الحضن"كذلك فإن هذا . تَقدْم أمام أعين اهلل كل األعمال الصالحة التي تقوم بها كذبيحة

 "الحضن"وبهذا االنحناء تتماثل األذهان مع . كل الشدائد والنوائبالصالحين الذين ينحنون بأذهانهم لكي يتحملوا 
كذلك يجب أن ُيقاَم حضن في أسفل المذبح حتى ال تتبعثر الذبيحة المحترقة بفعل . المذبح أسفلالذي ُيقام في 

ومعه رياح النيران، وهكذا ينبغي أن تُْبِقى أذهان الحكماء على الحلم حتى ال تعصف به رياح الغضب فيضيع 
 . كل األفعال الصالحة

وهذا يفسر لنا أنه مع وجود الحلم نصون (. 12: 22حز ) 0ولقد كان عرض الحضن بالحق ذراًعا واحًدا
إن (. 7: 9غل ) ."احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح": وفي هذا يقول بولس. حكم الوحدة

 . يحتضن كل الذين ال يتركونه، حتى عندما ُيْضَطَهدون ناموس المسيح هو ناموس المحبة في الواحد الذي

                                                 
مقياسا قياسيا بالنسبة للعبرانيين والمتر والقدم هما كذلك بالنسبة لشعوب أخرى، لذلك يعطي األب غريغوريوس أهمية " عالذرا"كما كان  1

 .لكل الفضائل فضيلة قياسية وموحدةخاصة لعرض الحضن، إذ يعتبر الحلم 
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البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ": ليت غير الحليم يستمع إلى قول الكتاب المقدس
االنتصار على المدن أقل أهمية، ألن ما يتم إخضاعه هنا هو شيء خارجي (. 27: 19أم ) ."ممن يأخذ مدينة

الحلم فهو فعل أعظم بكثير، ألن العقل هو الذي ينتصر ويسيطر بنفسه على نفسه لكن االنتصار عن طريق 
 . حين يجبر الحلم العقل على التحكم داخلًيا في ذاته
إن طريقة الَخْلْق هي (. 16: 71 لو) "بصبركم اقتنوا أنفسكم": ليدرك الغضوب ما يقوله الحق لمختاريه

لكن النفس تفقد . في النفس، وتسيطر النفس على الجسدالعقل يتحكم في الحقيقة لشأن عجيب حيث أن 
لذلك يبين لنا الرب أن الحلم هو الحارس على أحوالنا ويعلمنا . سيطرتها على الجسد إذا لم يسيطر العقل عليها

عندما نرى أننا به نفقد ( الغضب)وهكذا ندرك فداحة خطيئة عدم الحلم . أيًضا أنه بالحلم يمكن أن نمتلك أنفسنا
 (.كينونتنا)هيتنا ما

إنه ( 11: 76أم ) ."الجاهل ُيظِهر كلَّ غيَظه، والحكيُم ُيَسِكُنُه أخيًرا": ليسمع الغاضبون ما يقوله سليمان
أما . بدافع الغضب تتعرى الروح كليَة، وتنزع إلى الغضب بسرعة أكثر وهذا لعدم توافر االنضباط الداخلي الحكيم

وعندما يخطئ إليه أحد ال يندفع إلى االنتقام . األمور المستقبلية تهتم بذاتها اإلنسان الحكيم فإنه يتحفظ ويترك
على التو ألنه يرغب باحتماله أن ال يفقد اآلخرين مع أنه يعرف حقيقًة أن كل األشياء سيتم عقابها بقضاء عادل 

 . في يوم الدينونة األخير
فهذه التضحية العظيمة . يقاسي منه خارجًيا ومن جهة أخرى ينبغي أن نعظ الحليم بأن ال يحزن قلبه مما

ألنه حتى لو لم يَر الناس حزنهم . التي يقدمها هؤالء دون أي عائق ال ينبغي أن تفسدها أية عدوى بخبث داخلي
 . فإن العين اإللهية الفاحصة تراه

فإن كان . حملهملذلك ال بد أن نرشد الحليم لكي ُيَصِوب هدفه بعناية فائقة لكي يحب الذين يلزمه أن يت
 ."المحبة تتأنى وترفق": لذلك يقول بولس. الحب ال يخدم الحلم، فان الفضيلة الظاهرة تنقلب وتتحول إلى كراهية

 . فهي تتأنى في صبر مع هؤالء، وكذلك تحبهم في رفق غير منقطع(. 2: 12كو  1)
ن بينكم كل مرارة  وسخط  وغضب  لُيْرَفَع م": هكذا يحث المعلم العظيم بولس تالميذه على التأني ويقول

هنا يضع بولس كل الخطايا الخارجية بحسب الترتيب وبعدها يضيف خطيئة (.  21: 2 أف) "وصياح  وتجديف  
في الحقيقة ال يمكن تنحية األمور الخارجية مثل السخط والصياح والتجديف (. 21: 2أف) "مع كل خبث": داخلية

إننا دون جدوى نقطع الشرور عن األغصان . يحكم في أعماق قلوبهمورفعها إن كان الخبث وهو أم الشرور 
 . الخارجية ونبقيه في جذور الشجرة ليثمر شروًرا أكثر

أحبوا أعداءكم، باركوا العنيكم، َأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين ": هكذا يقول الحق بذاته
أما أمام اهلل فالفضيلة هي أن مع األعداء،  من الجيد أن نتأنى. 0(22: 4مت ) "يسيئون إليكم ويطردونكم

لذلك  .اهلل يقبل فقط القرابين التي يحرقها أمام عينيه لهيب المحبة على مذبح األعمال الصالحةإن . نحبهم
ولماذا تنظر اْلَقَذى الذي في عين أخيك، وأما الَخَشبُة التي في عينك ": ولكنهم ال يحبون يقول للذين يصبرون

القذى تحركه أنفاس . إن فتنة عدم التأني هي القذى، وأما خبث القلب فهو الخشبة(. 2: 2مت ) "فال تفطن لها
يا مرائي َأخرج أواًل الخشبة ": هنا يضيف الحق. التجربة هنا وهناك وأما الخطيئة الكاملة فتثبت متعلقة كخشبة

ذا يقوله صوت الحق للنفس ه( 4: 2مت) ."وحينئذ تبصر جيًدا أن ًتخرج القذى من عين أخيك. من عينك
. الشريرة التي ال ُتْظِهْر ما تبطنه فهي تمتلئ في الداخل بالغضب والحزن، وأما خارجًيا فهي تظهر قداسة بالتأني

                                                 
 .72: 9راجع لو  1
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إنه إذا لم نقدر أن نقهر . علينا أواًل أن نلقي بخشبة الخبث بعيًدا، وبعد ذلك يمكن أن نوبخ اآلخرين على غضبهم
 .أن نتحمل شرور اآلخرين الرياء، فإننا ال يمكن

إنه من الطبيعي أن ال يتملك الغيظ الصبورين المتأنين حتى عندما يعانون من الشر أو يسمعون كلمات 
اإلهانة، وهم كذلك يستطيعون أن يحرسوا براءة قلوبهم، لكنهم بمرور الوقت يستدعون معاناتهم ويشتعلون 

لكن . سقط عنهم الوداعة المتمثلة في الصبر، ويحل محلها الخبثوهكذا ت. بالمقاومة ويسعون وراء دوافع االنتقام
 . سرعان ما يقدم لهم المعلم الغوث إذا هم كشفوا عن أسباب التغير

إنه يلهب غضب البعض فيبدأوا بتوجيه . حقا إن العدو الماكر يشن حرًبا ضد نوعين من األشخاص
على العموم ُيْعَتبر من يوجه . د على اإلهانة بمثلهاالر على  اإلهانات، أما البعض اآلخر فيحفزهم عدو الخير

إن إبليس . هو ذاك الذي يتحمل اإلهانة بحلم وسكينة من يغلب الغالباإلساءة هو الغالب المنتصر، ولكن 
هكذا . عندما ينتصر على الذي انهزم بالبدأ في توجيه اإلهانة فقد انهزم هو بدوره من ِقَبْل الذي تحمل اإلساءة

ويحزن ألنه لم َيْقِهر  ليس غضًبا وحنًقا، ويتحول بكل قوته لكي يجعل هذا اآلخر يندم على تحمله اإلهانةيحتد إب
وهكذا يتحين إبليس الفرصة لكي يخدعه، ويمأل قلبه بالحزن والحنق، إذ . ذاك المبادر بأن يبادله اإلهانة بمثلها

عه إذ يجعله يظن أنه قد خسر المعركة العلنية، وهكذا إنه يخد. أنه لم يبادل اإلساءة باإلساءة علنًيا وفي حينه
إن عدو الخير يّضخم له هذه . يجعل قلبه يحترق في داخله، وتكتئب نفسه ألنه تحمل تلك اإلهانات بحلم

وعندما يغتاظ قلبه يتحول من كونه منتصًرا ليصير . اإلهانات ويحرضه حتى يشعر باألسف على فعل الفضيلة
هؤالء يكونون مثل الذين ينتصرون . إلهانات بأسوأ منها إْن سنحت له الفرصة لفعل ذلكأسيًرا، فيرد هذه ا

إنهم مثل الذين . أعتابهاعلى  بشجاعة وهم في ساحة المعركة، ولكن بسبب إهمالهم في أواخرها، يتم أْسِرِهْم وهم
 . حمى خفيفةيبقون على قيد الحياة حتى ولو أصابهم مرٌض قاهر، بينما يمكن أن تميتهم نوبة 

على الحليم إًذا أن يحترز ويحصن نفسه حتى بعد االنتصار، وأن يحترس من العدو إبليس الذي قد 
على الحليم إًذا أن يخاف باألكثر  .اْنَهَزَم في معركة علنية، ألنه لن يتوانى عن نصب الفخاخ عند أسوار النفس

تى ال يخدعه العدو الماكر، وعندها يتعاظم فرح إبليس ليته يجزع ح. من األمراض التي تعود زاحفة للمرة الثانية
 . إذ يطأ بقدميه على رقاب المنتصرين الذين كانوا محصنين ضده لفترة طويلة

 

 الفصل العاشر 
 

 كيف ينبغي أن نعظ الراضين والحاسدين؟ 
 :11العظة 

بصالح اآلخرين،  نعظ الراضين لكي يفرحوا. البد أن نعظ الراضين بطريقة، والحاسدين بطريقة أخرى
ال إذا ساعدنا  ويتمنون أن يكونوا مثله،م وعليهم أن يمتدحوا أفعال اآلخرين بمحبة، لكي تزداد عندما يتم تقليدها، وا 

اآلخرين ممن نقابلهم في حقبة حياتنا على فعل الشر، وكنا نراقبهم بسلبية، فانهم لن يفوزوا بالجائزة عند انتهاء 
ا فيه عندما ينظروا نادمين على َقْصِب الَسْبق في أيدي اآلخرين الذين بذلوا الجهد بينما السباق، إذ أنهم ال يثابرو 

إننا في الواقع نخطئ كثيًرا إذا لم ننظر إلى أفعال اآلخرين الصالحة بمحبة، ولن نأخذ جزاًء إذا لم . لم يثابر أولئك
 . نقلد ما نحبه فيهم بكل طاقتنا

إذا لم يهموا في تقليد ما يرضونه ويمتدحونه، فإن قداسة الفضيلة  لذلك ينبغي أن يعرف الراضون أنه
هؤالء الحمقى . تبعث فيهم سروًرا غاًشا كالذي ُيسَّر به المشاهدون الحمقى في العروض العامة للفنون العابثة
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ُيْعَجبون  إنهم. يشيدون بأداء الممثلين وسائقي المركبات ولكنهم يرفضون أن يتمثلوا بهؤالء الذين يصفقون لهم
إن . باألشخاص الذين يقدمون عروًضا سارة، ولكنهم يرفضون أن يبعثوا الفرحة في قلوب اآلخرين بنفس الطريقة

الراضين عندما ينظروا إلى أفعال األخوة فال بد أن يفحصوا قلوبهم وأن ال يركنوا على فعل اآلخرين، وأال يمدحوا 
إن أشد العقاب سيحل بهم في آخر الزمان بعد ما رفضوا ما قد ُسروا . ما هو صالح فيها إذا لم يقبلوا فعل المثل

 . به
ينبغي أن نعظ الحاسدين حتى يتأملوا جيًدا العمى الذي آل إليه قساة القلوب بفعل تقدم اآلخرين في 

أية تعاسة هذه عندما تنتكس حالة البعض . الصالح، وأال يفنى هؤالء من الحزن بسبب فرح وبهجة اآلخرين
ما ! وعندما يرقبون خير اآلخرين، يتعذبون في حزن عميق، ويموتون بوجع بالء قلوبهم! ب تقدم أخ أو جاربسب

 ! إن اللعنة تحل بهم من المعاناة التي يتعذبون بها. أتعس هؤالء الذين تحزنهم سعادة اآلخرين
صالحة تخصنا نحن، ألن  فإذا أحببنا أعمال اآلخرين الصالحة والتي لم يكن بإمكاننا فعلها نقوم بأعمال

فكما أن أعضاء الجسد المختلفة تشكل وحدة حب متبادلة، متكاملة ومنسجمة، إال . الجميع في الحقيقة نسيج واحد
أن لها وظائف متباينة، هكذا ما تراه القدمان هو ِبْعوٍن من العينين وما تبصره العينان أمامها هو ِبْعوٍن من 

فم، واللسان يعاون وظائف األذنين، المعدة تخدم اليدين وتعينها، كما أن األيدي وسمع األذنين يخدم ال. القدمين
ومن العار العظيم أن ال نقلد ما جبلنا إننا نرى أن نظام الجسد يعلمنا ما ينبغي أن نفعله، . تعمل ألجل المعدة

والصالح الذي فينا . قليدهوفي الحقيقة أن ما نحبه في اآلخرين يصير جزًء منا حتى ولو لم نستطع ت. اهلل عليه
ليعلم الحاسدون أن المحبة شافية كالدواء، فهي تجعل جهد . عندما يحبه اآلخرون يصبح جزًء منهم ولهم

  .اآلخرين ملًكا لنا دون أن نقوم نحن به
وليعلم الحاسدون أنهم يغرقون فيما غرق فيه عدونا الماكر من شر أزلي إذا لم يتخلوا عن حسدهم، فقد 

وألنه . 0(72: 7حك ) ("فيذوقه الذين هم من حزبه)لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم ": عن العدو ُكِتبَ 
 . 2اإلنسان عليها وفي هالكه يكنز لعنة لنفسه والهالكين معه( خليقة اهلل)فقد السماء فهو يحسد 

فهم بعدم . لهمينبغي أن نعظ الحاسدين كيف أنهم معرضون لسقوط مروع في هوة الهالك المحفورة 
ومثال ذلك قايين الذي لو لم يحسد . طرحهم الحسد بعيًدا من قلوبهم ينساقون في طريق األفعال الشريرة المفضوح

فنظر الرب ": إن األسفار المقدسة تقول. ذبيحة المسرة التي ألخيه لما وصل إلى ما وصل إليه من جريمة القتل
وهكذا (. 4-2: 2تك) ."فاغتاظ قايين جًدا وسقط وجهه. ه لم ينظرإلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربان

لقد تخلص قايين تماًما من ذاك الذي كانت تحزنه رؤيته . كان الحسد من قربان اآلخر هو بذرة المؤامرة بقتل األخ
 . وهو في حال أفضل منه

على كل ما هو خير وصالح ليعلم الحاسدون أنه إذا استبدَّ بهم هذا الحسد المدمر الدفين فإنهم يقضون 
الجسد هنا يرمز (. 20: 12أم ) "حياة الجسِد هدوُء القلِب، وَنْخُر العظاِم الَحَسد": في داخلهم، لذلك قيل بالكتاب

عادة ما يحدث أن بعض الناس ذوى القلوب . 3إلى لضعف والوهن وليست العظام إال األفعال الباسلة القوية
وكأنهم ضعفاء، مع أن البعض اآلخر يمارس أفعااًل باسلًة أمام أعين الناس، أما  الرديئة يبدو البعض من أفعالهم

                                                 
سفار القانونية الثانية المقبولة من الكنائس التقليدية والموجودة هذه اآلية يقتبسها القداس اإللهي بنصها من سفر الحكمة وهو من األ 1

وما اقتباس القداس اإللهي وكتابات األباء األولين من هذه األسفار إال دلياًل على تداولها في . في النسخ السبعينية والقبطية وغيرها
 .ذلك الحين وحتى اآلن

 .نسان وهذه الفكرة يشارك المؤلف فيها القديسان أمبروسيوس والذهبي الفمإن إبليس يعظم من خطورة شروره وجزائه بإغراء اإل 7
 .هنا يظهر تأثير الحالة الذهنية على التصرفات البدنية 2
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حياة الجسد ": وحسًنا يذكر سفر األمثال أن. في داخلهم فان وباء الحسد ألفعال اآلخرين الصالحة يقتلهم ويفنيهم
. ظاهر تتقوى بعض األحيانإننا إذ نصون براءة الذهن، فإنه حتى األفعال التي تبدو واهنة في ال. "هدوء القلب

إن رذيلة الحسد ُتَصِير األفعال التي تبدو مؤثرة في أعين . "ونخر العظام الحسد": ولذلك يضيف السفر بحق
ن بدت مؤثرة . الناس وكأنها ال شيء في أعين اهلل إن نخر العظام الذي يسببه الحسد يعنى أن بعض األشياء وا 
 . وفعالة إال أنها تنتهي إلى ال شيء
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 الفصل الحادي عشر 
 

 كيف ينبغي أن نعظ األمناء وغير األمناء؟
 : 17العظة 

إننا نمتدح األمناء ألن في نيتهم أن ال . ينبغي أن نعظ األمناء بطريقة، وغير األمناء بطريقة أخرى
ى الزيف ألنه كما يؤذيتقولوا بأي شيء زائف، وعلينا أن نحذرهم حتى يتكتموا على الحقيقة في بعض األحوال، 

لذلك يقول الرب عندما ربط بين الكالم  .والكذب كل الناطقين به، فان سماع كل الحقيقة أحياًنا يصيب باألذى
يو ) "إن لي أموًرا كثيرة أيًضا ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن": والصمت في حضور تالميذه

19 :17 .) 
 .الدوامعلى  و أمر مربح دائًما حتى ينطقوا بالحق النافعليتعلم األمناء أن تحاشي الخداع والكذب ه

وهكذا . حتى يكون لهم األمان دون أن نخذل حراسة الحكمة. عليهم أن يمزجوا ما بين الحكمة وفضيلة األمانة
الحق ذاته (. 16: 19رو ) "وأريد أن تكونوا حكماء للخير، وبسطاء للشر": لسان معلم األممعلى  جاءت اآلية

ألن الحقيقة هي أن حكمة (. 19: 10مت ) "فكونوا حكماء كالحيات، وبسطاء كالحمام": مختارين قائالً يعظ ال
الحيات تصقل بساطة الحمام في قلوب المختارين، كذلك تتواصل بساطة الحمام بحكمة الحيات وتتطعم بها حتى 

 . الفهم والتدبرعلى  بال ينخدعوا بالحكمة فيمكرون، وحتى ال تجعلهم بساطتهم يتكاسلون في التدر 
. حتى يدركوا ثقل الذنب الذي يعانى منه المنافقون غير األمناءومن الناحية األخرى ينبغي أن نحذر 

واآلن ليس هناك أكثر أمنا من أن . إنهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم بخزي، مدفوعين دوًما بالخوف والتوجس
عندما يضطر اإلنسان أن يدافع عن الزيف والكذب، يثقله . نحمي األمانة، وليس هناك أسهل من النطق بالحق

إن الذي يمتلئون به اآلن في داخلهم سيطفح (. 6: 120مز) "فشقاُء ِشَفاِهِهم ُيَغِطيهم": قلبه بالتعب لذلك ُكتب
وا َعلَّم": هكذا يقول إرميا. بعدئذ ويقيدهم بقيوٍد، وما يعتري قلوبهم اآلن من قلق بسيط سيقهرهم بجزاء مرير

بمعنى أنه من كان يمكن أن يكون صديًقا للحق دون  (.4: 6إر ) "ألسنتهم التكلم بالكذب، وَتِعبوا في االفتراء
 . تعب، يجتهد اآلن ليقع في الخطيئة، وبينما يرفض حياة األمانة فإنه يرهق نفسه بالهالك الوعر

هو، لذلك يتنكر بحجاب من الزيف وهكذا عندما ينكشف أمره األثيم، فإنه ال يقبل أن يراه الناس كما 
والنتيجة العادية في حالة هؤالء أنه بداًل من تبكيت أنفسهم عن . والخداع ويختلق التبريرات عن إثم فاضح للغاية

. هذه الخطايا، يفقدون طريقهم وسط غيوم متشعبة من الكذب، ويتوهون عن المبادئ التي كانوا متمسكين بها
وُتاِلقي وحوُش القفر ": ال النبي بالحق ضد النفس التي تخطئ وتحاول تبرير ذلكوهكذا في كناية عن يهوذا ق

القنفذ هنا يمثل نفاق النفوس غير األمينة التي تدافع عن ذاتها ِبِحَرِفية (. 12: 22إش ) ("بناِت آوي)القنفذ 
التي نمسك به يصبح  ألنه عندما نكتشف القنفذ يظهر كل من رأسه وقدمه وجسمه كله، ولكن في اللحظة. ودهاء

 0كالكورة يخفي تحتها الرأس والقدم، وُيْخفي في أيدي الممسكين به كل األجزاء التي كانت مكشوفة
تظهر أواًل رأس القنفذ، وهذا يعني أننا . هكذا بالحقيقة تفعل نفوس غير األمناء عندما تنكشف تعدياتها

بعدها تظهر قدمي القنفذ، وهنا يمكننا أن نرى . لجرائمندرك الخطوات األولى التي يتقدم بها األثمة الرتكاب ا
وفجأة يقدم األشرار التبريرات واألعذار، عندها يلملم غير األمناء أرجلهم حتى . مراحل ارتكاب الشر األخرى

وتنسحب رأس القنفذ لتختفي ليتقدم األشرار بأدلتهم الغريبة حتى يبرهنوا على أنهم لم . تختفي مالمح شرورهم
ويبقى القنفذ في أيدي الممسكين به وكأنه كورة ألن الذين يبكتون الشر يفقدون رؤية . ا فعل الشر من األصليبدأو 
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أما اآلخر الذي يعاين كل شيء مكشوًفا في لحظة اإلمساك . كل ما قد عرفوه، فيمسكون بالخاطئ وهو في وعيه
لذلك يلجأ القنفذ لغش األشرار، أال وهو نفاق . ةباألثيم، يفقد كل معرفة به ألنه ينخدع بمراوغات توسالته الشرير 

 .النفوس الخبيثة وذلك بانكماشه وتقوقعه، مخفًيا ذاته في غموض دفاًعا عن النفس
ومن ُيَعوِّج ُطُرَقه )من يسلك باالستقامة يسلك باألمان ": ليعلم غير األمناء أن الكتب المقدسة تقول

ألن روح ": وليعلم هؤالء أيًضا ما نطق به فم الحكيم. يم درع أمان قوي، إذ أن السلوك المستق(6: 10أ م) ("ُيعرف
ليعلموا (. 4: 1حك ) ("ويتحول عن األفكار السفيهة وينهزم إذا حضر اإلثم)التأديب القدوس يهرب من الغش 
ي ما هو نعم إن أسرار اهلل ه( 27: 2أم ) "أما ِسُرُه فعند المستقيمين": أيًضا ما تشهد به األسرار المقدسة

ففي األسرار . مكشوف للنفوس البشرية باستنارة حلول روح اهلل فيهم، لذلك ِقيَل أن سّر اهلل عند المستقيمين
إن خطيئة العقول المرائية هي أنها . القدسية السماوية ينير اهلل العقول التي لم تحجبها ظلمة النفاق بشعاع حلوله

وألن . ي تتمتع بالحكمة بينما تخدع اآلخرين بخبث سلوكها المنافقتندفع بعظمة واستعالء وكأنها هي وحدها الت
 . هؤالء الحمقى المساكين يتجاهلون المجازاة العظيمة، فإنهم يستمتعون بما هو ضار ومؤذٍ 

قريب يوم الرب العظيم، " :ليعلم غير األمناء كيف يعلن النبي صفنيا ضربة التوبيخ اإللهي عندما يقول 
، يوم ضيق  وشدة ، يوم . يصرخ حينئذ الجبار مًرا. صوت يوم الربقريب وسريع جًدا،  ذلك اليوم يوم ُسخط 

، يوم بوق  وهتاف  على المدِن المحصنِة وعلى الُشُرِف  ، يوم سحاب  وضباب  ، يوم ظالم  وقتام  خراب  ودمار 
ن نفسها بالخداع ليست المدن المحصنة هذه سوى العقول المرتابة التي تحص( 19–12: 1صف ) (."الرفيعة)

أليست . والكذب، هي عقول كلما توبخت من أجل خطاياها، كلما أحجمت بعيًدا حتى ال تقترب منها سهام الحقيقة
واألكثر . الشرفات إال القلوب غير األمينة التي عندما تحجب عنها بساطة الحق، تتضخم متراجعة بنفاقها الخبيث

إن يوم الرب آٍت بالنقمة والغضب . كمة وبسبب خطيئة عدم األمانةسوًء هو أن هذه القلوب تتفاخر بادعاء الح
إن غضب الدينونة األخيرة مزمع أن يهلك القلوب البشرية التي . على المدن المحصنة وعلى األبراج الشاهقة

عندها تسقط هذه المدن المحصنة ألن . صدت عنها الحق بمتاريس ويدمر كل شيء تغلف بالنفاق والكذب
عندها أيًضا تسقط الشرفات متهدمة، إذ أن القلوب التي . تي تحصنت ضد عمل اهلل ال بد أن تتوهاألرواح ال

 . تتباهى بمكر وعدم أمانة سيضربها اهلل لتتهدم بحكم عادل
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 الفصل الثاني عشر 
 

 كيف ينبغي أن نعظ المعافين والمرضي؟
 :11العظة 

على األصحاء أن يوظفوا الصحة البدنية . أخرىينبغي أن نعظ األصحاء بطريقة، أما المرضي فبطريقة 
أما إذا انحرفوا عن الصالح إلى فعل الشر، فانهم يسيئون إلى العطية، وبذلك يستحقون . لصالح الصحة الذهنية

 .عقاًبا أكثر مرارة، ألنهم لم يهابوا من أن يضعوا مواهب اهلل الوفيرة في خدمة الشر

هوذا . هوذا اآلن وقت مقبول": ناء الخالص األبدي، ألنه مكتوبعلى األصحاء أن يغتنموا الفرصة القت
وليحذروا من أنهم إذا لم يبتغوا مسرة اهلل اآلن وهم قادرون، فانهم لن يقدروا (. 7: 9كو  7) "اآلن يوم خالص

، ويلأمد طعلى  إن الحكمة تهجر الذين ال يبالون بدعوتها. أن يفعلوا هذا عندما يقررون ذلك بعد فوات األوان
. ألني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي، ولم ترضوا توبيخي": فهي تقول

حينئذ ": وتقول الحكمة أيًضا(. 79-72: 1أم ) ."أشمت عند مجيء خوفكم. فأنا أيًضا أضحك عند بليتكم
نهمل فعل الصالح وقد وهبنا اهلل هكذا عندما (. 78: 1أم ) "فال يجدوننيإلى  يبكرون. يدعونني فال أستجيب

وسنبحث عنها ولكن دون جدوى إذا لم نوظف هذه الهبة . صحة البدن، نفقد هذه الهبة وعندئذ فقط ندرك قيمتها
 . بشكل مفيد وفي حينه

لئال َتْشَبَع األجانُب من . لئال تعطي َزْهَرَك آلخرين، وسنينك للقاسِ ": لذلك حسًنا يقول سليمان أيًضا
األجانب . 0(11-6: 4أم ) "تكون أتعابك في بيت  غريب  فتنوح في أواخرك، عند فناء لحمك وجسمكقوتك، و 

إال الكرامة التي لنا، ألننا ُخِلْقنا على صورة  الزهروما . هم األرواح الشريرة وقد انفصلت عن وطن اآلب السماوي
تآمر الذي بسبب كبريائه ضربه جزاء الموت إال المالك الم القاسوما . اهلل ومثاله، مع أنه لنا أجساد من طين
ن كان قد خلق. فضاع وجلب الموت لكل جنس البشر صورة اهلل على  من أعطى زهره لألجانب ذلك الذي وا 

ن الذي يقضي عمره الذي وهبه اهلل له حسب إ. ومثاله إال أنه كرس كل عمره لتكليفات وأوامر األرواح الخبيثة
 .سود بالشر، فان هذا اإلنسان يصير سبًيا للقاسياإلرادة الشريرة للضد الذي ي

إن كل . "لئال تشبع األجانب من قوتك، وتكون أتعابك في بيت غريب": حسنا ُأِضيَف في هذا المجال
الذين ال يجتهدون لنوال الفضائل وذلك باستخدام هبة البدن المعافى والذهن الحكيم، هؤالء يرتكبون الشر، 

غريب وليس بيوتهم، أي يضاعفون أعمال األرواح غير الطاهرة ببطر الكبرياء حتى ويزيدون من موارد بيت ال
وفي  ."فتنوح في أواخرك، عند فناء لحمك وجسمك": حسًنا قد قيل. يزداد عدد المفقودين باإلضافة إلى ذواتهم

وعند اقتراب  فعندما تضيع الصحة فجأة ويبلى الجسد بفعل اآلالم العادة ما تقضي اآلثام على نعمة الصحة،
اللحظة التي فيها تضطر الروح من مفارقة الجسد، فإن الصحة التي ُضِيَعْت زماًنا طويال في فعل الشر وَفِنَيت، 

. عندها ينوح اإلنسان حيث أنه قد تلكأ ولم يخدم اهلل. يحاول اإلنسان استعادتها برجاء الحياة الصالحة والخيرة
إذ ": لذلك قيل في مكان آخر. ة اهلل والتعويض عما ضاع بفعل اإلهمالعندها أيًضا يكون من المحال جًدا خدم

 (.22: 28مز ) "قتلهم َطَلُبوه، ورجعوا وبكروا إلى اهلل
أما من الجهة األخرى، فإنه ينبغي أن نعظ المرضى بأن يدركوا أنهم أوالد اهلل من حيث أن جراح التأديب 

 أن يصيروا ورثة بعد تطهيرهم فإنه ال يولي جهًدا في تأديبهم في ألنه إن لم يكن في تدبير اهلل. تطهرهم بالحقيقة
                                                 

 .هذا يعني انه ال بد أن نتحاشى لحظات الخطيئة، وخاصة الشهوة التي تنطوي على عواقب وخيمة سواء روحية أم جسدية 1
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ولنفس (. 16: 2رؤ ) "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه": لهذا يقول الرب ليوحنا عن طريق مالكه. مدرسة اآلالم
يؤدبه،  يا بني ال تحتقر تأديب الرب، وال َتُخْر إذا وبخك، ألن الذي يحبه الرب": السبب يقول الكتاب المقدس

كثيرة هي باليا الصديق، ومن جميعها ": كذلك يقول صاحب المزامير. 0(9-4: 17عب ) "ويجلد كل ابن يقبله
إني شبعاُن هواًنا . وان تبررت ال أرفع رأسي": ويصرخ أيوب الصالح في حزن قائالً (. 16: 22مز)" ينجيه الرب

 (. 14: 10أي ) "وناظٌر مذلتي
ذا اعتقدوا أن المدينة السماوية هي لسكناهم، عليهم أن يجاهدوا ويتحملوا يجب أن يعرف المرضى بأنه إ
لذلك كانت أحجار هيكل اهلل ُتدق في الخارج حتى ال ُيسمع صوت أو . أوزار المدينة األرضية، وكأنهم في غربة

. ربات التأديبإننا ُنْجَلد اآلن في الخارج حتى ندخل بعد ذلك إلى هيكل اهلل دون ض. 2ضوضاء في داخل الهيكل
 . تلك الضربات تنقي كل ما هو نشاذ فينا حتى ال يربطنا بهذا البناء اإللهي إال أْلَفة المحبة

نعم ليعرف العليل كم هي مريرة جراح التأديب حتى أن أوالدنا في الجسد يتطهرون لكي يصلوا إلى 
الميراث الذي ال يفنى، ونتحاشى جزاء فكم بالحري تكون آالم التطهير اإللهي إن كنا سنقبل . الميراث األرضي

أفال نخضع باألولى جًدا . ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، وكنا نهابهم": لذلك يقول بولس. الشر األبدي
ألبي األرواح، فنحيا؟ ألن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فألجل المنفعة، لكي نشترك في 

 (. 10-6: 17عب ) "قداسته
على العليل أن يتفكر كيف أن صحة القلب يهبها هوان الجسد الذي يستدعي الذهن إلى معرفة ذاته، 
ويجدد تذكرتنا بضعفنا الذي عادة ما نتجاهله عندما نكون أصحاء، والروح التي تزيغها الكبرياء ُتْرَغم على تذكر 

أشار بلعام بالحق إلى هذا عندما ُأعيَقْت ولقد . الحالة التي تخضع لها بحسب شرور الجسد التي تسكن فيه
كان بلعام في طريقه لتحقيق هدفه لكن األتان الذي كان يركبه قام . 3ليته كان قد خضع لصوت اهلل. رحلته

هكذا فإن الروح المشتاقة التي تود أن . بإحباط نيته، فلقد توقف باألمر وهو يرى مالكا مخفًيا عن ذهن اإلنسان
 .العالم يعيقها عقبات غير مرئية تتغير لتصبح مرئية بعد ذلك تتقدم في رحلة هذا

ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقَة النبي حماٌر ": لذلك ذكر بطرس ملحوظة مضادة إذ يقول
نعم بالحقيقة يتم توبيخ اإلنسان لتعديه المتهور من قبل دابة تحمل (. 19: 7بط  7) "أعجم ناطًقا بصوت إنسان  

لكن . ل، وذلك عندما يستدعي هوان الجسد العقل المغرور إلى فضيلة التواضع التي كان ينبغي أن يصونهااألثقا
 . لقد غير خطابه، ولكن ذهنه لم يتغير. بلعام لم يأخذ بنعمة التوبيخ حيث لم يتوقف عن لعنة حماره

من الخطايا التي يمكن  آالم الجسد نعمة عظيمة ال بد أن يدركها المريض، فهي تطهر من اآلثام، وتحد
لذلك يقول . كذلك يعاني العقل من الجراح القاسية االحتمال التي تتسلط عليه من ضربات خارجية. ارتكابها

ِ  منقيٌة للشرير، وضرباٌت بالغٌة مخاِدَع البطن": الكتاب المقدس نعم إن ُحُبُر الجراح . 4(20: 70أم ) "ُحُبُر ُجْرح 
البطون تشير عادة إلى . التطهير تنقي من الشرور، سواء التي بالفكر أو بالفعل تنقي من الشرور؛ أي أن آالم

إننا نتعلم أن العقل يشار إليه . العقول، ألنه كما تستهلك البطون الطعام يتمثل العقل الهموم بالتأمل والتفكير فيها
                                                 

 .لحياة التي تقابل الصالحين ما هي إال برهان لحب اهللإن آالم ا. 17: 2راجع أم  1
والبيت في بنائه ُبِنَي بحجارة صحيحة ُمقَتَلَعة  ولم ُيْسَمع في البيت عند بنائه ِمْنَحٌت وال ِمْعَوٌل وال أداٌة من " 2: 9مل  1راجع  7

 ."حديد  
 .(الخ 72: 77عد )راجع قصة بلعام واألتان  2
يطبق . المطهرة تعيد قانون العدالة إلى نصابه، وتعيق األشرار عن فعل الشر، وتحثهم على الصالحإن المصائب والتجارب  2

 .(Mor. 72. 71. 20: )غريغوريوس هذه اآلية في تفسيره لسفر أيوب
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، أي أن سراج (72: 70أم ) ."طننفس اإلنسان سراُج الرِب، يفتش كل مخادِع الب": بالبطن من العبارة المكتوبة
ألنه قبل حلول الروح القدس كانت النفس تلهو . الوحي اإللهي يدخل إلى النفس البشرية فينيرها كاشًفا لها كمرآةٍ 

 . باآلثام، ولكنها لم تعرف كيف تَُقِدر أخطارها
من الخارج،  أي أنه عندما ُتْضَرب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطننعم، إن 

وبمقدار ما نتألم خارجيا، بقدر ما نحزن داخليا . فاننا ُنْسَتدَعي في صمت ُمَعَذبين لنتذكر خطايانا ونراها بعيوننا
إن الحزن . وهكذا تتزامن جروح الجسد الخارجية مع اآلالم السرية التي تطهر مخادع البطن تماما. على أفعالنا

 . ل الشريرةعلى الجراح الخفية يشفي خبث األفعا
العذابات التي تحملها  ينبغي أن نعظ العليل حتى يحتفظ بفضيلة الحلم وحتى يتفكر كم هي عظيمة

وكم كانت تلك اإلهانات بالغة ومفزعة، كم كانت الصفعات على الوجه . مخلصنا على أيدي الذين جبلهم
نفوسا من األسرى الذين في قبضة هذا كله بينما يختطف المخلص كل يوم . الطاهر كثيرة على أيدي الهازئين

لقد تحمل في صمت سبابنا . وبينما كان يغسلنا بماء الخالص، لم يجفف وجهه من بصاق الغادرين. العدو القديم
وبينما . ليحررنا من العذاب األبدي من ِقَبْل دوره كوسيٍط، لقد َتَحَمَل اللطم ليمنحنا مجًدا خالًدا مع جوقات المالئكة

لقد قبل مرارة الحقد في عطشه لكي ُيسكرنا . ت خطايانا، لم يخَش من أن ُيّعِرَض رأسه للشوكخلصنا من تبكي
وعندما قدموا له العبادة مستهزئين صمت، وقدم عنا عبادة الحب لآلب مع أنه مساٍو له في . بعذوبة الماء األبدي

إًذا لماذا يصعب على أن اإلنسان . لألمواتوبالرغم من أنه هو الحياة، عبر إلى الموت حتى ُيِعدَّ الحياة . الجوهر
يتقبل الضربات اإللهية بسبب أفعاله الشريرة إذا كان اهلل قد تحمل شًرا هذا مقداره جزاء أفعاله الصالحة؟ ومن ذاك 
الحكيم والعاقل الذي يتنكر للجميل ألن اآلالم قد ضربته، بينما لم َيْسَلم المخلص الذي عاش بال خطية من 

 ط؟ ضرب السيا
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 الفصل الثالث عشر 
 

 كيف نعظ الذين يهابون اآلالم، والذين يستهينون بها؟ 
 :12العظة  

هؤالء ينبغي أن نعظهم بطريقٍة، أما الذين . الذين يهابون اآلالم يعيشون بعيدا عن البراءة نتيجة لذلك
صالح حتى ولو كان عن قست قلوبهم للغاية بفعل الشر فإنهم يوعظون بطريقة أخرى حيث انهم عصوا على اإل

 . طريق اآلالم
ينبغي أال يطمح الذين يهابون اآلالم في خير مؤقت بسبب أية لحظة سعيدة، فهم يرون أن األشرار 

عليهم كذلك أال يشعروا أن الشرور الحاضرة ثقيلة التحمل، فهم ال يجهلون أن الصالحين أيًضا غالًبا . يتمتعون به
 . ما يتجرعوا آالمها
. يدركوا بأن عليهم أن يرتعبوا من العقاب األبدي إن هم أرادوا حقيقًة أن يتخلصوا من الشرور ينبغي أن

إنه . يجب أال يتحول هذا الخوف إلى رهبة دائمة، بل أن تتربى نفوسهم في نعمة الحب الراعي الحنونلكن 
وأيًضا يقول ( 18: 2 يو 1) "، بل المحبة الكاملة تطرُح الخوف إلى خارج(ال خوف في المحبة"): مكتوب
: 8رو ) "يا أبا اآلب: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيًضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ": الكتاب

لذلك إْن كان هذا . 0(12: 2كو  7) "وحيث روح الرب هناك حرية": ولذلك يصرخ معلمنا بولس بذاته قائالً ( 14
. فعل الشر فإن حرية الروح تتراجع بالحقيقة ويسيطر الخوف على النفسالرعب من الجزاء هو العائق الدائم ل

إن النفس التي ترزح تحت نير عبودية الخوف . وهذه النفس لن تفعل الصالح إال إذا اعتراها الخوف من الجزاء
إن الذي . يجب أن نحب الخير لذاته، وليس ألننا ُنساق إليه مقهورين بعقوبات سبق تحديدها. ال تدرك نير الحرية

ومن الواضح وضوح . يفعل الخير خوًفا من شر العذابات يتمنى لو لم توجد حتى يرتكب اإلثم في جرأة وجسارة
 .الشمس أن البراءة تضيع هنا وال يراها اهلل، ألن اشتهاءهم للشر حاضر أمام عينيه

بكيتهم وبمرارة أشد، البد من ت فعل الشر وال توقفهم جراحات اآلالمعلى  الذين يصرونأما اآلخرون  
وبصفة عامة ينبغي أن يتم التعامل مع هؤالء باحتقار ولكن  .ألن قلوبهم قد فقدت اإلحساس وتقست بغلظة أكثر

بمعنى أن نظهر خيبة األمل التي تبعث على الخوف . غير ملموس وبخيبة أمل ولكن ال يجب أن نركن إليها
لن الحكم اإللهي لهم وبحزم حتى يرجعوا عندما يتفكروا في القضاء ال بد أن نع. يغلفها تحذير يوحي أيًضا بالرجاء

 . األبدي
إن َدَققَت األحمَق في هاون  بين ": ال بد أن يعلموا مثاًل أن األقوال المقدسة تتحقق فيهم عندما تصرخ

وا، أفنيتهم ضربتهم فلم يتوجع": ويشكو النبي منهم قائالً (. 77: 72أم ) "السميذ بمدق ، ال تبرح عنه حماقته
: 14إر ) "لم يرجعوا عن طرقهم. أْثِكل وأبيد شعبي": ، لذلك أيًضا قال الرب(2: 4إر )." وأبوا قبول التأديب

                                                 
: دوروثيؤس األبيقول  .بين الخوف الذليل المهين والخوف البنوي الذي يتوافق تماًما مع حب اهلل الكامل األب غريغوريوسيميز  1
" الرب يا قديسيه( خافوا)اتقوا " :داود الطوباوي النبي، فلماذا يقول (8:2يو  1)" المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج: "يقول يوحنا]
 .خوف كامل الثاني، والنوع يالنوع األول أول :هذا يكشف عن نوعين من الخوف ؟(62:2مز )

 .سين الكاملين الذين بلغوا إلى قامة الحب الكامليخص القدي والثانياألول يخص المبتدئين، 
يرضيه، وقد بلغ بهذا  لكي وأما الذي ينفذ إرادة اهلل بسبب حبه هلل.  بسبب خوفه من العذاب يكون خوفه مبتدًئافمن يطيع إرادة اهلل
 ويخشى لئال هللبها بوجوده مع ايخاف لئال يفقد تلك البهجة التي يتمتع ( الكامل)وبواسطة هذا الخوف . الحب إلى الخوف الكامل

 [.إلى الخارج البدائيهذا هو الخوف الكامل، المولود من الحب، الذي يطرد الخوف . يخسرها
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، وأيًضا يشتكي النبي بصوت أولئك المتعظين (12: 6إش ) "والشعب لم يرجع إلى ضاربه": يقول أيًضا(. 2
هذا ألن النفس عندما تسمع . تداوت بابل ولكنها لم تشفَ  ،(6: 41إر) "داوينا بابل فلم ُتْشفَ ": بجراح اآلالم

طريق الخالص إلى  كلمات التبكيت وتحس باآلالم التي تسببها وهي في لجة ارتكاب اإلثم، ال تبالي وال ترجع
قد صار لي ": هكذا َبكََّت الرب شعَب إسرائيل وهو في األسر ولم يكن قد تحول عن طريق اإلثم، قائالً . المستقيم

هذا يعنى بالحقيقة (. 18: 77حز ) "كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور  . يت إسرائيل زغالً ب
ابتعدوا عني وصاروا نحاًسا "أن اهلل شاء أن ينقيهم في نار غضبه واآلالم ليّصيرهم ذهًبا أو فضة ولكنهم 

  .ضيلة بل على فعل الرذيلةوقصديًرا وحديًدا ورصاًصا، لكنهم حتى في وسط المحن أقدموا ليس على الف
لذلك عندما يتطهر اإلنسان، يصدر . يدوي بصوت عال أكثر من أي معدن آخر عندما ندقه النحاسإن 

 . أصواًتا، وكأنه صار نحاسا في وسط كور
لذلك فالذين لم يتخلوا عن رذيلة حب التظاهر . بمهارة فإنه يظهر زيفا وكأنه فضة القصديروعندما يعالج 

 . ط اآلالم قد صاروا قصديًرا في الكوروهم في وس
 . في الكور عندما يؤذي االخوة جيرانه حتى وهم في وسط العذابات الحديدكذلك يستخدم اإلنسان 

فهو أثقل المعادن، لذلك فان الذين تثقلوا بحمل الخطايا ولم تستطع حتى اآلالم أن تبعدهم  الرصاصأما 
بمشقات َتِعَبت ولم ": ألجل ذلك ُكِتَب بحزقيال النبي. اص في الكورعن الشهوات األرضية قد صاروا وكأنهم رص
 ( 17: 72حز ) ."تخرج منها كثرة ِزْنَجاُرها؛ في النار زنجارها

إن الزنجار لم يخرج حتى . اإلثم والرذائل( صدأ)ُيَسِلْط اهلل علينا نار الدينونة حتى يطهرنا من زنجار 
باطاًل صاغ الصائغ ": لذلك أيًضا يقول النبي. واآلالم لم ننفض عنا الرذائلبالنار، ألننا ونحن في وسط الباليا 

 (.20-76: 9إر )(" ألن الرب قد رفضهم. فضة مرفوضة ُيْدَعْونَ )واألشرار ال يفرزون 
ولندرك مع ذلك أن الذين ال تدفعهم الباليا لإلصالح، فان العظات الحنونة المحبة قد تهدئ من 

وكما هو معروف، إن . ح اآلالم في إصالحهم، قد تثنيهم المداهنة عن فعل الشروالذين ال تصل. روعهم
اإلنسان العليل قد ال تشفيه الجرعات العالية من العقاقير بينما غالًبا ما تستعيده المياه الفاترة فقط إلى الحالة 

 .يد بالزيت لتشفيهاكذلك بعض الجراحات التي ال تشفيها عمليات االستئصال يكفيها بعض التضم. الطبيعية
 .قد تلينه 0وكذلك أيًضا الماس القوي ال يقطعه الصلب إطالًقا ولكن دماء الماعز

 

                                                 
 ."مدينة اهلل"هذا االعتقاد الغريب كان سائدا وقد ورد في كتابات بعض اآلباء اآلخرين مثل القديس أغسطينوس في  1
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 الفصل الرابع عشر 
 

 ؟كيف ينبغي أن نعظ الصامتين، وأهل الثرثرة
 : 11العظة 

 ينبغي أن نوصي الصامتين انه عندما. نعظ الصامتين بطريقة والذين اعتادوا الثرثرة فبطريقة أخرى
ألنه عندما يلجمون اللسان بشدة ودون . يصدون بعض الرزائل بفتور فانهم ينخرطون بغير إرادة في رزائل أسوأ

إعتدال، فانهم نتيجة لذلك يعانون في أعماق قلوبهم من ثرثرة أكثر خطورة وتجيش األفكار في عقولهم أكثَر فأكثر 
ما يعطون الحرية ألفكارهم أن تنطلق وتحوم  وعادة. بالقدر الذي يقيدون أنفسهم بصمت عنيف وغير فاحص

وعليه تنتفخ أذهانهم في كبرياء وتحتقر الذين . باألكثر عندما يظنون أنهم في مأمن من الذين يتصيدون األخطاء
. إذا إنغلق الفم في هذه الحالة، فإنه يتعرض للسقوط في الرزائل بسبب الكبرياء. ينصتون إليهم وكأنهم ضعفاء

ة ُيْخِضْع اإلنسان لسانه لكنه يترك العنان لعقله لكي يرتفع ويتكبر حيث ينطلق ُمِديًنا اآلخرين في في هذه الحال
 . قلبه سًرا وبال قيد ألنها دينونة خفية وذلك دون أن يتفكر في سيئاته

لذلك نعظ الصامتين بأن ال يكون هدفهم هو الشكل الخارجي فقط ولكن كيف يحفظوا أنفسهم في الداخل 
يابني أصغ ": ألنه مكتوب. يخافوا باألكثر من دينونة اهلل ألفكارهم الخفية عن الخوف من تأنيب اآلخرينحتى 

بالحقيقة ليس فينا شيء أكثر شروًدا من ( 7،  1: 4أم ) "أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير. إلى حكمتي
آثامي كثرت أكثر من : ")ب المزاميرهكذا يقول صاح. القلب الذي يهجرنا في الغالب لينزلق في أفكار شريرة

لذلك وجد ": وكذلك عندما يعود صاحب المزامير إلى نفسه ويقول( 17: 20مز) ."وقلبي قد تركنى( شعر رأسي
إننا عندما نحرس الفكر يحضر القلب الذي من . 0(72: 2صم  7) "عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصالة

 . دأبه الشرود

امتون من الظلم، يتحولون إلى الشعور بحزٍن أكثر حدة، ألنهم ال يستطيعون أن غالًبا عندما يعاني الص
أما إذا تحدث اللسان بهدوء عن المضايقات التي تعذبه، فإن الحزن قد يزول فقط من . ينطقوا بما يعانون منه

 . منطقة الوعي
في الجروح المتقيحة إال إذا ُفِتَحْت  وال تبطل اآلالم الداخلية. إن الجراح التي تكاد ُتْغَلق تكون أكثر إيالًما

                                                 
يقابلها في طبعة بيروت المتداولة " ملوك الثاني"فمثال ( 7)الكتابية من النسخة السبعينية يقتبس األب غريغوريوس نصوص اآليات *  1
 (.مل2مل، 2)في الطبعة البيروتية فيقابلهما ( مل7مل، 1)، أما "صموئيل الثاني"

 : بعض النسخ الرئيسية للكتاب المقدس* 
يم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية القديمة، هي ترجمة للعهد القد، Version The Septuagint النسخة السبعينية

بمدينة اإلسكندرية عام ( أحبار لكل سبط من أسباط إسرائيل االثني عشر 9)وقد قام بترجمتها اثنان وسبعون َحبًرا من أحبار اليهود 
 ةقبل الميالد بتوصية من بطليموس فيالدلفيوس حاكم مصر اإلغريقي ومؤسس مكتبة اإلسكندري 787

2thالنسخة الالتينية 
 Century) )Version The Vulgate،  تمت ترجمتها في القرن الثاني وقام بتنقيحها وضبطها

 .أي الشعبية" الفولجاتا"وهذه الترجمة تعرف باسم . م 282عام ( جيروم)القديس إيرونيموس 
 .تمت في القرن الثاني الميالديالنسخة القبطية بلهجاتها المختلفة، 

 السريانية النسخة
أسفار القانونية الثانية التي ( السبعة)ومن األهمية بمكان أن نعرف أن النسخ األربع األولي المذكورة عاليه تشتمل على 

 .تعترف بها الكنائس التقليدية، والتي إقتبس منها األب غريغوريوس وآباء الكنيسة الجامعة اآلخرين الكثير منها
 .ار الكتاب المقدس وهي المتداولة بين أيديناالترجمة البيروتية للعربية لد 
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فان الذين ُيْفِرطون في صمتهم ال بد أن يعلموا أنهم يحولون سموم األحزان لتصير لذلك . وبدأت في الشفاء
ينبغي أن يحذروا إن كانوا يحبون االخوة أكثر من  .أكثر خطورًة عندما يلتزمون الصمت أثناء هذه الضيقات

هكذا يكون الكالم ال الصمت دواًء . يتوانوا في أن يرفعوا صوتهم لتبكيتهم إن لزم األمر أنفسهم بأنهم بالتأكيد لن
إن . هذا ألن من يتكلم هنا يمنع اآلخر من فعل الشر. للجميع عندما يتضافر الكل في تحسين الصحة المتبادلة

  .سموم اآلالم التي نتحملها تزول عندما تفتح الجروح
يفعله القريب من شر ويصمت، فكأنه يمنع البلسم عن الجراح التي يراها  حقيقة عندما يرى إنسان ما

في هذه الحالة ال . وبذلك يؤدى به إلى الموت، وذلك بمقدار تمنعهم عن تقديم الشفاء عندما كان في استطاعتهم
يسكت إلى حين  اإلنسان الحكيم": ينبغي أن ُيْرَبَط اللسان تماًما، بل أن نتحكم فيه بتعقل وحكمة، ألنه مكتوب

بمعني أنه عندما يكون التكلم بما هو مالئم مناسًبا، (. 2: 70سي ) ("أما العاتي والجاهل فال يبالي باألوقات)
للسكوت وقٌت، ": وقد ُكِتَب أيًضا. فإنه ينبغي إزاحة الرقابة على الصمت والتكلم حتى ُيَقَدَم العون بكل الجهد

 . هناك أوقات متنوعة ال بد أن نتمعنها بحكمةبمعنى أن ( 2: 2جا) ."وللتكلِم وقتٌ 
وعندما يمكن أن يتكلم بمنفعة، . عندما ينبغي أن نلجم اللسان، حينئذ ال يجب أن ينفرط بجهالة الكالم

احفظ باب . اجعل يا رب حارًسا لفمي": لقد تأمل النبي هذا األمر فقال .حينئذ ال ينبغي أن يصمت متكاسالً 
يمكن أن  باًباوهنا لم يطلب صاحب المزامير من الرب أن يضع سياًجا أو حائًطا بل (. 2: 121مز ) "شفتيَّ 

 . لنتعلم متى نفتح أفواهنا بحكمة وفي الوقت المناسب، وبالعكس كيف نغلقها بالصمت. يفتحه أو يغلقه
ما يسرفون أما الذين يدمنون كثرة الكالم فعليهم أن يالحظوا بدقة كم هم بعيدون عن الطريق المستقيم عند

فعندما نحيط الماء بسياج، يرتفع إلى مستويات عليا وهو . ن العقل يسلك كالماءإ. في خضم من الكلمات
أما عندما نطلقه ويتهدم السياج، فإنه يتبعثر في كل اتجاه ويخترق . يتصاعد إلى نقطة االرتفاع التي منها انحدر

م الزائد كالماء عندما يتحرر من رقابة الصمت، ويحمل وهكذا بالحقيقة يضيع كل الكال. كل المستويات السفلية
العقل عبر قنوات عديدة ويتوه، وبالتالي يفقد القوة التي بها يمكن أن يعود داخلًيا للمعرفة الذاتية، ألنه يتشتت 

المصوبة وهنا ُيَعِرض العقل نفسه للجراحات  .بسبب كثرة الكالم والثرثرة، ويحيد عن مواقع التأمل السري في القلب
مدينة منهدمة بال ": وهكذا ُكِتَب باألمثال. من العدو الذي يترصد به، ألنه لم يحيط نفسه بسياج من اليقظة

 (. 78: 74أم ) ."سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه
إن قلعة العقل التي بال سور من الصمت تتعرض لسهام العدو، وعندما ينبعث الكالم من أسوار القلعة 

ربها تتعرض للعدو عالنية فيهزمها دون ما تعب، إذ ينهزم العقل الثرثار حيث يحارب نفسه بنفسه بكثرة ويض
 . الكالم

وكما يسقط العقل الكسول خطوة بخطوة بعدم الحذر من كالم العبث، عندها ينحدر فينطق بالكالم 
سان قادًحا حياتهم، وأخيًرا ننزع إلى إننا نكتفي أواًل بأن نتكلم عن شئون اآلخرين ثم بعدها يقرض الل. الضار

وهكذا عندما َنْبُذر اإلثارة، تبدأ المنازعات وتُشُب النيران في بؤرة الغضب، وينطفئ حينئذ سالم . الّسب الصريح
إن إطالق الماء ما هو إال إطالق ( 12: 12أم )" ابتداء الخصام إطالق الماء": لذلك حسًنا يقول سليمان. القلب

(" نبع الحكمة نهٌر متدفقٌ )كلمات فم اإلنسان مياه عميقة، ": ومن الناحية األخرى يقول الحكيم. ةاللسان بثرثر 
والذين ال يتحكمون بألسنتهم يكسرون . هكذا عندما نطلق الماء، نصير ينبوًعا للخصام والمنازعات(. 2: 18أم)

(. 10: 79أم ) "هل أو يستأجُر المحتالينرام  يطعُن الكل هكذا من يستأجُر الجا": ولذلك نقرأ المكتوب. التآلف
: لذلك يشهد النبي قائال. واألكثر من ذلك، فإن الذين يدمنون كثرة الكالم يحيدون تماًما عن طريق البّر المستقيم

أما )كثرة الكالم ال تخلو من معصية ": ويقول سليمان أيًضا(. 11: 120مز) "رجل لسان  ال يثبت في األرض"



 36 

وعمل العدل سكوًنا ( ويكون صنع العدل سالًما"): ولذلك يقول إشعياء(. 16: 10أم ) ("اقلالضابط شفتيه فع
لذلك . وهذا يشير إلى انه حيث ال يكون هناك ضبط للكالم يفتر بّر النفس( 12: 27إش ) ."األبدإلى  وطمأنينة

يع ) ."خدع قلبه فديانة هذا باطلةإن كان أحد فيكم يظن انه َديٌِّن، وهو ليس ُيْلِجُم لسانه، بل ي": يقول يعقوب
: 1يع) "ليكن كل إنسان مسرًعا في االستماع، مبطًئا في التكلم، مبطئا في الغضب": كذلك يقول أيًضا( 79: 1

هو شر ال ( وأما اللسان فال يستطيع أحد من الناس أن يذلِّله"): وعندما يصف قوة اللسان يضيف قائالً ( 16
إن كل كلمة بطالة يتكلم بها ": ألجل ذلك يحذرنا الحق ذاته في قوله(. 8: 2يع ) "ُيْضَبْط مملوٌء سًما مميًتا

والمقصود هنا أي كلمة بطالة غير مبررة وليست (. 29: 17مت) "الناس سوف ُيْعَطْوَن عنها حساًبا يوم الدين
ينبغي أن نتفكر في لذلك، إن كنا سنعطي حساًبا عن أي كلمة بطالة، فإنه . ضرورية وال تهدف ألي نفع للتقوى

 . 0العقاب المذخر للثرثرة التي هي مؤذية وتحمل كل إثم
 
 
 

                                                 
برفيقه  حدٍ أه كل علفيما . ألن الذي يقول على أخيه شًرا يغضب اهلل الساكن فيه. شًرا إخوتكموذلك بأن ال تقولوا عل . احفظوا ألسنتكم 1

 (مقاريوس الكبير القدِّيس) .فباهلل يفعله
  ٍمار اسحق ) .فال أقل من أن تحفظ فمك من مشاركته في هذا األمر ،شربال إن كنت ال تقدر أن تسد فم المتكلم عن إنسان

 (السرياني
  ترجمتهما. أنه نظم بيتين شعر كتبهما وعلقهما في بيت المائدة إلبادة طاعون النميمة القديس أغسطينوسجاء عن:  

 وسالًبا شأن ديره  ض غيرهيا ثالًبا عرْ 
 بخيره     تحظىفلست    دع ذا المكان مفًرا

فنصحهم . وينمون عليهم أمامه ،فأخذوا يغتابون قوًما. فق أن جلس معه على المائدة بعض األساقفة من أصدقائهتَّ اف
 .إما أن تمحوا هذين البيتين أو أنني أقوم عن المائدة :القديس حااًل قائاًل لهم

 يتكلم بهذا مرة أخرى الَّ أحتى يخجل ويتعلم  ،إذا سمعت أحًدا يثلب غيره اهرب منه كهروبك من حية سامة. 
 جيروم القدِّيس
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 الفصل الخامس عشر 
 

 كيف نعظ الكسالى، والمغامرين؟ 
 :11العظة 

ينبغي أن يقتنع الكسالى بأْن ال يضيعوا فعل . ينبغي أن نعظ الكسالى بطريقٍة، والمغامرين بطريقة أخرى
ين أن ال يفسدوا استحقاقات أفعالهم الصالحة بتسرع يفتقر إلى التروي في ترقب الخير بتأجيله، وعلى المغامر 

 . مواقيت هذه األفعال
ليدرك المتكاسلون بأن عدم الرغبة قد َتُحوَل دون فعل ما نقدر على فعله من صالح في الوقت المالئم 

ادقة في موعده يفقد تماًما كل إحساس إن العقل المتبلد عندما ال يتحرك بفعل الحمية الص. عندما تحل هذه الرغبة
لذلك يقول سليمان . بالرغبة في فعل الصالح، ألن هذا التهاون يكبر ويزداد بقوة، ولكن دون أن نشعر به

 ( 14: 16أم ) "الكَسُل ُيْلِقي في السَّبات": بوضوح
ولذلك قيل إن الكسل  الكسول بالرغم من أنه يكون متيقًظا بمشاعر حقيقية إال أن كسله يزيد من التهاون،

فعندما يتوقف السعي في عمل الخير فإنه يبدأ تدريجًيا في فقدان اإلحساس . يلقي باإلنسان في سبات عميق
فعندما تهمل النفس ( 14: 16أم )" والنفس المتراخية تجوع": حسًنا أضيف إلى هذه الفقرة. بالمشاعر الحقيقية

جهدها إلى األمور السماوية، فإن الشهوات الدنيوية تؤذيها وهكذا عندما ذاتها وال يتم كبح جماحها بقوة وال تتجه ب
تتجاهل قيود التهذيب، فإنها باألحرى تفقد طريقها وهي تسعي وراء الملذات، لذلك أيًضا ُكِتَب بسفر األمثال على 

 (74: 71أم ) "شهوة الكسالن تقتله": لسان سليمان
ير نظيًفا عندما يخرج الروح الشرير ولكن عندما يظل فارًغا أن البيت يص 0ألجل ذلك يعلمنا الحق ذاته

 . يرجع إليه مع أرواح أخرى ليتملك عليه
إن الكسالن عادة ما يهمل ما يجب فعله، متصوًرا العقبات والمخاوف التي ال أساس لها، وهو يركن إلى 

الن ال يحرث بسبب الشتاء، الكس": إلى هؤالء يقول سليمان بالحق. مبررات يختلقها بسبب خموله وبالدته
في )الذين ال يجتهدون في أعمال البّر اآلن لن يحصدوا شيًئا ( 2: 70أم )." فَيْسَتْعِطي في الحصاد وال ُيْعَطى

 . وهذا يعنى أنه عند ظهور شمس الدينونة الحارقة يستعطي لدخول الملكوت لكن دون جدوى( الصيف
إن (. 2: 11جا ) "ال يزرع، ومن يراقب السحب ال يحصدمن يرصد الريح ": لهذا يقول سليمان أيًضا

نعم . الريح ليست إال تجارب األرواح الشريرة، والسحب التي تدفعها ما هي إال النكبات التي يوقعنا فيها األشرار
تدفع الرياح السحب عندما تحرك ضربات األرواح الشريرة األشرار، وهكذا فإن من يرصد الريح ال يزرع، ومن 

السحب ال يحصد، إذ أن الذين يخشون تجارب األرواح الشريرة وظلم األشرار ال يْبُذرون ِبذاًرا صالحة  يراقب
 . اآلن، وال يحصدون بعد ذلك الثواب المقدس

أما من الجهة األخرى، فان المتسرعين يقضون على كل فعل صالح ويسقطون في الشر بسبب عدم 
إنهم ال يدركون أنه كان ينبغي . يتفكرون فيما يفعلونه وال متى يفعلونهمثل هؤالء ال . تمييزهم لألعمال الصالحة

ال تعمل شيًئا عن غير مشورة، فال تندم ": لهؤالء يوجه سليمان قوله المناسب. أال ُيفعل أمر ما إال بعد انقضائه
أم ) "ستقيًماوأجفانك إلى أمامك م( لتنظر عيناك إلى قدامك"): ويقول لهم أيًضا(. 72: 27سي ) "على عملك

. والذين ال يفحصون أفعالهم، يتقدمون ولكن بعيون مغلقة. وهذا ال يتم إذا لم تسبق المشورة أفعالنا(. 74: 2
                                                 

 .الخ 22: 17راجع مت  1
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 . هؤالء يسقطون بسرعة حيث أغفلوا جفون المشورة فزلت أقدامهم
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 الفصل السادس عشر 
 

 كيف نعظ الودعاء، وسريعي الغضب؟ 
 : 11العظة 

أحيانا يعاني الودعاء من الخمول وهم . بطريقة وسريعي الغضب بطريقة أخرى ينبغي أن نعظ الودعاء
وبسبب هذه الرخاوة واللين الزائد يضعف عنفوان . هذا الخمول هو في الحقيقة قريب جًدا من التكاسل. في السلطة

 . القوة أكثر من الالزم
إلى غياهب العقل الهائج  أما سريعو الغضب عندما يصلون إلى مراكز القوة، ينحدرون بغضب خبيث

إنهم ال يعرفون ما يفعلون في وسط هذا . بالغضب، وُيْدِخلون حياة الرعية في فوضى بتبديد سالمها وهدوئها
واألمر الخطير هو أنهم في بعض األحيان يظنون أن إثارة الغضب هو غيرة . الغضب عندما يندفعون بحنق

 .ضيلة، ويتعاظم الذنب بغير خشية أو توجسعلى الصالح، وهنا ُيْعَتَقد أن الرذيلة هي ف

وعليه فإن الودعاء يزداد وهنهم في خمول وكسل، أما سريعو الغضب ففي الغالب ما يخدعون أنفسهم 
وهكذا في حالة الودعاء هناك خطأ يرتبط دون وعي بالفضيلة، وأما سريعو . بما يظنون أنه غيرة على االستقامة

 . ه فضيلة الغيرةالغضب فيلبسون قناًعا يظنون أن
من أجل ذلك ليحذر الودعاء وليهربوا مما يسيطر عليهم، أما سريعو الغضب فليأخذوا حذرهم مما هو في 

 . على األولين أن يتبينوا ما يمتلكونه، أما اآلخرون فليتبينوا ما ال يمتلكونه. داخلهم
هم أن يتخلوا عن الفتن أما سريعو الغضب فعلي. على الودعاء أن يعملوا جاهدين ليحظوا بالحرص

 . واالضطراب
ينبغي أن نعظ الودعاء لكي يهدفوا إلى الغيرة في البّر، أما سريعو الغضب فعليهم أن يربطوا ما بين 

 . الوداعة والغيرة التي يظنون أنهم يقتنونها
لقدس ألن الذين يمتلئون بالروح ا حمامة ونار،انه من الواضح أن الروح القدس يتجلى لنا على هيئة 

 . متوقدين بنار الغيرةوكذلك  ودعاء كبساطة الحمام،يصيرون 
الذين يتخلون عن حماس الغيرة وسط هدوء الوداعة أو الذين وسط حماس الغيرة يفقدون فضيلة 

 . الوداعة، هؤالء بالتأكيد قد ُفرِّغوا من امتالء الروح القدس
لس الذي نصح بتدابير إرشادية مختلفة الثنين ربما يمكن تفسير هذا بشكل أفضل إذا أشرنا إلى تعليم بو 

 وبخ، انتهر، عظ بكل أناة": فهو يقول لتيموثاوس مرشًدا إياه. من تالميذه كليهما يختصان بنفس مقدار المحبة
(. 14: 7تي ) ."تكلم بهذه، وعظ، ووبخ بكل سلطان": أما لتيطس فإنه يقول واعًظا إياه(. 7: 2تي  7) ."وتعليم

لآلخر؟ أليس ذلك ألنه يرى أن  وباألناةلواحد  بالسلطانولس، المعلم العظيم في فن اإلرشاد، لماذا يوصي ب
 تيطس قد أوتي وداعة روح أكثر مما يجب وأما تيموثاوس فقد أْعِطيَّ غيرة شديدة للغاية؟ 

 .إن بولس يلهب حماس تيطس إال أنه يكبح جماح تيموثاوس بلطف وطول أناة
 . ويأخذ من اآلخر ما هو زائد عنهيقدم لواحد ما ينقصه، 

، ويكبح جماح اآلخر بلجامإ  . نه يهدف إلى إثارة الواحد بمهماز 
ولكونه الزارع العظيم وقد أحاط الكنيسة برعايته، فإنه يروي بعض البراعم حتى تكبر، أما التي توغلت 

ُحرمت منه بسبب ضمورها، وأما  إنه يريد أن يتأكد أن األولى تعطي ثمًرا إذ. فروعها واستفحلت فإنه يقلمها
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 . األخرى فال تفقد ثمرها بعدما نمت
إن الغضب الذي يزحف تحت قناع الغيرة هو مختلف تماًما عن ذلك الغضب الذي يغرق القلب 

فاألول يزداد ولكن بغير اتساق في األمور التي يجب أن يثور فيها، . المضطرب حتى بغير ذريعة استفزاز مقبولة
 . شتعل دائًما في أمور ال ينبغي أن يثور فيهاأما اآلخر في

سريعو الغضب يسببون ِخَدع اآلخرين، . علينا أن نعرف أن سريعي الغضب يختلفون عن غير الحلماء
غير الحلماء فقط يضيقون باحتيال اآلخرين، أما سريعو الغضب فليس . أما غير الحلماء فانهم فقط ال يتحملونها

أثر الذين يصدونهم حتى يحركون أسباب المشاحنات، ويفرحون عندما تتسبب مشاكل  فقط يسببونه بل هم يقتفون
 .المنازعات

إنهم . من األفضل إًذا أن نصد هؤالء عندما يهدأ غضبهم بالفعل حيث أن الغضب في ثورته يصم آذانهم
إليهم وهم في هدوء يتلقون كلمات المشورة بقبول فقط عندما يعودون إلى وعيهم، ويخجلون عند تقديم المشورة 

لذلك لم تتكلم أبيجايل علًنا أمام . إن العقل الذي تسكره موجات الغضب يبدو له الحق كأنه باطل. النفس وسالمها
، إذ لم يكن من الممكن 0نابال عن خطيئته عندما كان غارًقا في سكره، بل أعلنت له هذا عند عودة الوعي إليه

 . أن يدرك نابال إثمه وهو مخمور
ما يهاجم سريعو الغضب اآلخرين وال يمكن صدهم، ينبغي أال نعاقبهم بتوبيخ علني، بل أن نزخر عند

ولعلنا نفهم ذلك بطريقة أفضل إذ نورد قصة أبنير الذي عندما تتبعه عسائيل . لهم بعًضا من التقدير وطول األناة
فأبى أن يميل فضربه أبنير ... ى األرضلماذا أضربك إل. ِمْل من ورائي": بسرعة الَعْدو والعنف، قال له أبنير

عسائيل هنا (. 72-77: 7صم  7) "ِبُزجِّ الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه، فسقط هناك ومات في مكانه
هكذا . مثل هؤالء كلما تم صدهم بوعي، انساقوا في غضبهم الجنوني. يمثل الذين يدفعهم الغضب الجنوني بعنف

بمعنى أن المعلم الذي يشير لسانه للنور اإللهي السماوي ويدرك كيف أن  ،"اآلب مصباح"هرب أبنير الذي يعنى 
إنه يرفض أن يتبادل الحديث مع الغاضبين، وهو ال . وهن اإلنسان يمكن أن ينحرف في طريق الغضب الوعر

 . يرغب في ضرب الساعين وراءه
ْدو العنيف مثل عسائيل، فعلى نعم عندما ال يسيطر سريعو الغضب على أنفسهم، وال يتوقفون عن العَ 

المعلمين الذين يحاولون ضبطهم في ذروة الغضب أن ال يظهروا إال كل هدوٍء وسكينٍة كمن يضرب جانبًيا وبهذا 
 . يمكن أن ُيْخَتَرَق عقلهم

لم يضربه أبنير برأس الرمح بل بزجه، وهذا يعنى أنه لم يوبخه عالنية، بل تعامل مع الغضوب في هدوء 
لكن عسائيل وقع ميًتا في الحال، بمعنى أنه عندما تدرك النفوس الغاضبة مدى . مه مع اإلبقاء عليهحتى يهز 

بت ذاتها فيها هكذا . االهتمام بها وكيف تم التعامل معها بلطٍف، تسقط في الحال من المكانة العالية التي نصَّ
 . 2دون أن تطعنها رأس الرمح فإنها بلمسة العطف تهجر غضبها التلقائي، وكأنها ماتت بضربة ضعيفة

 

                                                 
لقد أساء نابال لداود للغاية بسلوكه المشين مع خدم داود، لكن أبيجايل، زوجة نابال، تدخلت وتشفعت . 22: 74صم  1راجع  1

 .ةلزوجها، وهدأت من غضب داود، وعندما مات نابال بعد عشرة أيام من ذلك الحدث، اتخذها له زوج
 .الخ 77: 7صم  7راجع  7
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 الفصل السابع عشر 
 

 كيف نعظ المتواضعين، والمتعالين؟ 
 :10العظة 

 . ُيوعظ المتواضعون بطريقة، والمتعالون بطريقة أخرى
ليعلم المتواضعون كم هو حقيقي ذاك التميز الذي يرجونه، وليتعلم المتعالون كم هو تافه ذلك المجد 

 . حوزتهم المؤقت الذي لن يدوم في
. ليعرف المتواضعون الطبيعة األبدية لألمور التي يجتهدون في اقتنائها واألمور المؤقتة التي يحتقرونها
 . وليعلم المتعالون أن األمور التي يقصدون الحصول عليها هي أمور وقتية، أما التي يتجاهلونها فهي أمور أبدية

كل ": وليعلم المتكبرون أن ،"ضع نفسه يرتفعومن ي": لينصت المتواضعون إلى صوت الحق الملوكي
 (.12: 18لو ) "من يرفع نفسه يتضع

 "قبل الكسر الكبرياء": ، وليعلم المتكبرون أن(22: 14أم )" قبل الكرامة التواضع"ليعلم المتواضعون أن 
 (.18: 19أم )

لى هذا أنظر": ليعلم المتواضعون أن : 99إش) "من كالميإلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد : وا 
  (.6: 10سي )" لماذا يتكبر التراب والرماد": ، وليذكر المتكبرون القول(7

مز ) "أما المتكبر فيعرفه من بعيد" :وللمتكبر يقول، "الرب عال ويرى المتواضع" ليعلم المتواضع أن
128 :9 .) 

، وليعلم المتكبرون أن (78 :70مت )" ابن اإلنسان لم يأت لُيْخَدم بل ليخدم": ليعرف المتواضعون أن
 (.14: 10سي ) ("ومن رسخت فيه فاض أرجاسا)الكبرياء أول الخطأ "

، وليعلم (8: 7في )"وضع نفسه، وأطاع حتى الموت موت الصليب": ليعلم المتواضعون أن مخلصنا
: 21أي )"كل بني الكبرياءعلى  هو ملك" "عند نهوضه تفزع األقوياء": المتكبرون ما هو مكتوب عن رئيسهم

74  ،22.) 
ألن عدونا المخلوق كسائر . مع كبرياء إبليس حلت علينا الدينونة، وبتواضع اهلل تحقق عهد خالصنا

المخلوقات أراد أن يتعالى فوق الجميع، أما مخلصنا فقد ارتأى أن يصير صغيًرا بين الجميع، وهكذا ظل متعالًيا 
 . وعظيًما فوق الكل

وليعلم المتعالون أاه بغرورهم يهبطون . رتفعون كشبه اهلل عندما يتواضعونلذلك ليعرف الودعاء أنهم ي
ليس هناك إًذا ما هو أَحُط من الغرور الذي ُيْسِقط اإلنسان من حالة الرفعة . إلى شبه المالك العاصي

  .يوما أرفع التواضع الذي بنزوله إلى الحضيض يرتبط بالخالق الذي هو فوق الجميع في األعال. الحقيقية
، كما أن آخرين 0ولكن علينا أن ندقق جيًدا، إذ أن البعض في الغالب ما ينخدعون بلبس شكل التواضع

ومثال ذلك الذين يظنون أنهم ودعاء ويلبسون مسحة من الخوف ظاهرة . يتوهون بعيًدا بسبب جهل غرورهم
 . للجميع

مر إصالح بعض األخطاء يصمت هذا بينما يتصف المتكبرون بجرأة كالمهم، وهكذا عندما يستدعي األ
أما المتكبرون فانهم يجاهرون . الودعاء بسبب خوفهم، وَيدَّعون أن صمتهم هذا إنما هو راجع إلى تواضعهم

                                                 
 .2: 9عظة : عرًضا دقيًقا عن التواضع الحقيقي والتواضع الزائف في شرحه لرسالة فيلبيلقديس يوحنا الذهبي الفم يقدم ا 1
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، وهم يعتقدون بأن كالمهم ال يعتريه أي خوف وهو قرين للبر     .في كبرياء وفي غير حلم 
وأما المتعالون فيقومون بتأنيب ما ال . وداعةيتحاشى الودعاء تأنيب الخطأ في خجل معيب يلبس قناع ال

 . يحق تأنيبه وفي إسراف ومغاالة، وفي ذلك كله يندفعون بهياٍج طائٍش تحت قناع الجرأة وعدم الخوف
. لذلك على المتكبرين أن ال يتجرأوا أكثر من الالزم، وعلى المتواضعين أن ال يذعنوا فوق ما هو مناسب

وقد يضطر الودعاء أن يظهروا بمظهر من يعطي . عن البّر ليصير ممارسة للغرور هكذا يغير المتكبرون الدفاع
إال انه ينبغي أن نالحظ أننا قد ننقذ المتكبرين . مهابة للرذيلة إذا هم أذعنوا لآلخرين بشكل فوق ما هو ضروري

ي يمتلكونها أو على إنه يمكن أن نمتدح بعض الصفات الجيدة الت. إذا أقرنا بعًضا من المديح بجانب التوبيخ
حينئذ فقط يمكن اقتالع الشر الذي نبغضه فيهم عندما نستميل  .األقل أن نأتي على ذكر البعض مما يفتقدونه

 . آذانهم ونحن نقدم هذه الحسنات
 . هكذا نملس على الجياد برقة حتى يمكن بعد ذلك أن نروضها باستخدام حتى الكرابيج

ى جرعات الدواء المر حتى ال يكون الدواء الذي ينفع الصحة كذلك أيًضا يضاف بعض من العسل عل
هكذا عندما تغلف الحالوة المذاق المر، فإن الطبائع القاتلة المميتة تنخلع بفضل ما هو . خامة مرة في مذاقها

 . مر
هكذا ينبغي أن يتضمن توبيخ المتكبرين جرعة مناسبة من المديح حتى يمكن أن يتقبلوا التأنيب الذي 

يمكننا إًذا أن نزيد من إقناعهم إذا صرحنا بأن تقدمهم في  .ضونه بجانب قبولهم االستحسان الذي يحبونهيبغ
إنهم ينقادون إلى الصالح بأكثر . الصالح يمكن أن يكون نافًعا لنا باألكثر وهو يصب في خيرنا أكثر منهم

 . سهولة إذا اعتقدوا انهم بذلك يقدمون النفع لآلخرين
ما كان موسى يجتاز في الصحراء بإرشاد من اهلل، وكان عمود السحاب يسير أمامه، ألجل ذلك عند

: وكان يرغب في أن يعيق حوباب من التخاطب مع األمميين وأن يجعله مكرسا في محيط قبضة اهلل القوي، قال
كلم عن إسرائيل اذهب معنا فنحسن إليك، ألن الرب قد ت. إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه"

لى عشيرتي أمضي": وعندما أجابه ".باإلحسان ال تتركنا، ألنه بما ": أضاف قائاًل له ،"ال أذهب بل إلى أرضي وا 
في الحقيقة لم يكن موسي منزعًجا بسبب (. 21-76: 10عد ) "أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون  
من معرفته بالنبوة، والتي كان عمود السحاب يتقدم أمامه ليرشده  جهله بالطريق وهو العارف بالذات اإللهية أكثر

هكذا ببعد نظره طلب معونة من ذلك . ظاهرًيا بينما حديثه الحميمي مع اهلل يعلمه داخلًيا في أعماقه بكل األمور
تعالي، وهكذا استطاع أن يستميل أُذَنْي ذلك الم. المغرور ليرشده إلى الطريق حتى يقوده إلى طريق الحياة

أمور  أفضل وأكثر ضرورة، ولهذا خضع حوباب للموعظة، فقد ظن أنه يخدم كمرشد  لذاك الذي إلى  دافًعا إياه
 . يعظه
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 الفصل الثامن عشر 
 

 كيف نعظ العنيد، والمتقلب في الرأي؟ 
 :19العظة 

 . ينبغي أن نعظ العنيد بطريقة، أما المتقلب الرأي فبطريقة أخرى
أما . يد أنه ُيَقدر نفسه بأكثر من الواقع، لذلك فهو ال يخضع لنصيحة اآلخرينيجب أن نقول للعن

المتقلبون في الرأي فيحطون من كرامتهم وال يعطون ألنفسهم حق قدرها، لذلك فهم حينما يتقلبون في أفكارهم، 
 . يغيرون أحكامهم بين لحظة وأخرى

سه من اآلخرين، لَما أهمل بالتأكيد نصيحة كل ينبغي أن نحذر العنيد بأنه لو لم يعِط قدًرا أفضل لنف
أما متقلبو الرأي فنقول لهم بأنهم إذا َأْعطوا أنفسهم ولو أقل القدر لما دارت أهواءهم . اآلخرين طبقا لتقديرهم

 .المتقلبة كالريح في تحول دائم في اتجاهات عدة
ا اآلخرون فينبغي أن ينصتوا ، أم(17:19رو ) "ال تكونوا حكماء عند أنفسكم": لألولين يقول بولس

 (12: 2أف ) "مضطربين، ومحمولين بكل ريح تعليم": لبولس وهو يقول
فلذلك يأكلون من ثمرة طريقهم، ( رذلوا كل توبيخي. لم يرضوا مشورتي"): يقول سليمان للمعاندين

شفاه الحكماء "): لكذلك أيًضا يكتب سليمان عن هؤالء المتقلبين ويقو (. 21: 1أم ) "ويشبعون من مؤامراتهم
إن قلب الحكيم ثابت ومتوازن على الدوام، فهو يبقى في (. 2: 14أم )" أما قلب الجهال فليس كذلك( َتُذر معرفة

أما قلب الجاهل فهو متقلب، ألنه يبدو متقلًبا . سالٍم مع مبادئه السامية، وهو يحثه دائًما على األعمال الصالحة
وألن األخطاء تولد بعضها البعض، لذلك ينبغي أن نالحظ بتدقيق أنه من . حدٍ ومتغيًرا وال يستقر على حاٍل وا

فالعناد يتولد عن الكبرياء، وتقلب األفضل أن نعمل على تطهير هؤالء بالتأنيب عندما نستأصل أصل المرارة، 
 .الرأي ينتج عن ضعفه

ال إن احتقروا المفعول . على المعاندين أن يدركوا كبرياء أفكارهم، وأن يعملوا على التغلب عليها وا 
الظاهر لمشورة اآلخرين المستقيمة، فإن غرورهم قد يأسرهم داخلًيا، وعليهم أن يالحظوا بيقظة كيف أن ابن 

ألني ال أطلب مشيئتي ": اإلنسان، الذي له دائًما مشيئة واحدة مع اآلب، يقدم لنا قدوة إلخضاع مشيئتنا إذ يقول
وهو يمتدح باألكثر صدق هذه الفضيلة، فقد أعلن في السابق أنه سيبقي على  .0"بل مشيئة اآلب الذي أرسلني
ز ولماذا (20: 4يو ) "كما أسمع أدين. أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي شيئصا": هذه المشيئة ليوم الدينونة قائالً 

ظهر مجد قوته وبأي ضمير يحتقر اإلنسان خضوعه لمشيئة اآلخر إن كان ابن اهلل وابن اإلنسان عندما بدأ ي
 يشهد بأنه ال يدين من نفسه؟ 

لهذا فقط يجففون منابع . من الجهة األخرى، على متقلبي الرأي أن ُيَنموا شيًئا من الجدية لتقوية عقولهم
لذلك يرتفع المبنى قوًيا عندما يقام على . الضعف والتقلب في الرأي، عندما يقطعون جذور العبث من قلوبهم

لذلك إن لم نحترز مقدًما من عبث العقل ورعونته فإننا ال نستطيع أن نتغلب على . هأرض صلبة لبناء أساس
هذا ": ويبين بولس كيف أنه ال يشترك مع هؤالء في أي من ضعفاتهم عندما يقول. تقلب الفكر على اإلطالق

: 1كو  7)" ألعلي استعملت الخفة، أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد، كي يكون عندي نعم نعم، وال ال؟
 ". ألجل ذلك لم أتأثر بنسمة المتقلبين حيث أنني ال أخضع لهذا العبث والطيش: "وكأنه يبين بوضوح( 12

                                                 
 .الخ 28: 9؛ يو 20: 4حسب ما جاء في يو 1
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 الفصل التاسع عشر 
 

 كيف نعظ الشرهين في الطعام، والمتعففين عنه؟ 
 :70العظة 

 . الذين يدمنون الشراهة نعظهم بطريقٍة، أما المتعففون فبطريقة أخرى
أما عدم الحلم وخطية الكبرياء فغالًبا ما . يش في السلوك والنجاسة، كل هذه تتبع الشراهةالثرثرة والط
ألنه لو لم يندفع الشرهون إلى الثرثرة الجارفة لما احترق لسان اإلنسان الغني بشدة، هذا الذي . تتزامن مع التعفف

ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرَف إصبعه يا أبي إبراهيم، ": كان يصنع الوالئم اليومية ببذٍخ ولسان حاله يقول
يتضح من هذه الكلمات أن هذا الغني بينما (. 72: 19لو ) "بماء ويبرد لساني، ألني معذب في هذا اللهيب

كان ينعم كل يوٍم بترف، كان غالًبا ما يرتكب خطايا اللسان، ألنه بينما كان يتعذب في جحيم النار توسل ليبرد 
 . ل لسانههذا اللهيب، وخاصة تبلي

: هنا يشهد الحق المقدس بسلطاٍن قائالً . أكثر من ذلك فان الطيش والعبث كثيًرا ما يالزمان الشراهة
هؤالء تدفعهم شهواتهم الشرهة عادة إلى النجاسة، (. 9: 27خر ) "وجلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا لل عب"

لصوت اإللهي للعدو الماكر الذي ألهب في اإلنسان هكذا يقول ا. ألنه عندما تمتلئ البطون تشتد وخزات الشهوة
على بطَنك ( من جميع وحوش البرية"): شهوة عارمة ليأكل التفاحة فَقيََّده في شراك الخطية الخانقة، يقول

إنك ستحكم القبضة على قلوب البشر عن طريق الفكر : "وكأنه يقول بكلمات عديدة للعدو(. 12: 2تك ) "تسَعْين
 ". والشراهة

أتي النجاسة بعد إدمان الشراهة، في هذا يشهد النبي رافًضا أن يخفي أموًرا ما عندما يتكلم عن حقائق ت
: 74مل  7) "وجميع أسوار أورشليم مستديًرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشُرطِ ": ظاهرة قائالً 

لها ونعطيها العناية الفا(. 10 ئقة حتى تمتلئ بفرح بأطايب الطعام، أما أسوار رئيس الشرط هو البطن التي ُنجِّ
هكذا يهدم رئيس الشرط . أورشليم فهي فضائل النفس التي ترتفع إلى فوق، مشتهية السالم الروحاني السماوي

 . أسوار أورشليم، ألنه عندما تنتفخ البطن، وتستبد بها الشراهة، تتحطم كل فضائل النفس بالنجاسة
: هنا يقول بطرس. م المتعففين الداخلي ال يضعف إذا لم يزعزعه نفاذ الصبرمن الجهة األخرى، فإن سال

وفي ": على التو قوله متعمًدا ويضيف ".قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا"
 . اقتنائه ، ألنه يعرف ُمْسَبًقا أن المتعففين يعوزهم الصبر، وهو يحثهم على(9-4: 1بط  7)" التعفف صبًرا

وال يدين من ال يأكل ": كذلك إْن لم تكن خطيئة الكبرياء تنخس أفكار المتقشفين، لما قال بولس مؤكًدا
التي لها حكاية حكمة بعبادة ": قال أيًضا محذًرا اآلخرين من المباهاة بتعففهم مضيًفا(. 2: 12رو ) "من يأكل

إننا نالحظ في هذا الشأن . 0(72: 7كو ) "اع البشريةنافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشب
، ألنه عندما يضعف (عبادة نافلة)أن بولس المعلم العظيم يضع التواضع الظاهري جنًبا إلى جنب مع الخرافات 

الجسد بفعل التقشف الزائد عن الحد، فإن التواضع يظهر خارجًيا فقط، أما في الداخل فيسود الغرور المميت 
 . لتواضع ذاتهبسبب هذا ا

إن كان العقل ال يغتر بسبب التقشف، فلماذا إًذا وقف الفريسي المغرور يعدد بدقة فضائله الحسنة، وهو 

                                                 
 20. 17. 7الجبل على  في عظته أغسطينوسالقديس راجع . ما هو إال شهوة َمْزهوَّة ومنتفخة وفي غرورالتقشف الزائد عن الحد  1

 .الخ
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 (. 17: 18لو ) "أصوم مرتين في األسبوع": يقول
لذلك ينبغي أن نحذر الذين ألقوا بأنفسهم في لجة النهم، بأن ال يطعنوا أنفسهم بسيف النجاسة 

عليهم أن يتفكروا جيًدا ألن اللغو في الكالم وطيش العقل يتعقبانهم من ِقَبْل . لذات الطعامباستسالمهم إلى م
السيد )إننا نشرد بعيًدا عن أبينا الثاني . نهمهم وقد تمسك بهم شراك اإلثم القاسية بسبب اهتمامهم الزائد بالبطن

 (. آدم)نا األول عندما تمتد أيدينا للطعام في نهٍم وفي هذا نكرر سقوط أبي( المسيح
أما من الناحية األخرى، فعلى المتعففين أن يحذروا أن بهروبهم من خطيئة الشراهة ال تتولد رذائل أشد 

ألنه إن انهزمت الروح من قبل نفاذ الصبر . سوًء بمعنى أن تنهار أرواحهم في خطيئة الغضب وعدم الصبر
 . 0والغضب، فلن نكنز أية فضيلة، حتى ولو قهرنا الجسد

في بعض األحيان تأخذ بعض عقول المتعففين الحذر من الغضب، إال أن بعض الملذات الغريبة تفسده، 
: لذلك يقول النبي بحق. وهكذا تموت فضيلة التعفف، وتفشل النفس تماًما في أن تقي نفسها من اآلثام الروحية

رون" م للخصومة والنزاع تصومون، ولَتْضِربوا ها إنك. إنكم في يوم صومكم ُتوِجدوَن مسرة، وبكل أشغالكم ُتَسخِّ
ال فائدة إًذا إن قهرنا . اللكمة بالغضبوترتبط  اإلرادة بالمسرةهنا ترتبط . 2(2-2: 48إش  ) ."بلكمة الشر

علينا أن نعظهم بأن يبقوا . الجسد بالتقشف إْن كان العقل ال تزال تختطفه العواطف الجامحة وُتَضِيَعُه الرذائل
أن ال يخففونه، ولكن عليهم أن ال يعتقدوا أبًدا أن هذه فضيلة فائقة أمام أعين الديان غير المرئي على تقشفهم، و 

ال ارتفع السامعون بالكبرياء إن آمنوا أن هذه الفضيلة جديرة بتقديٍر عظيمٍ  أمثل هذا يكون ": لذلك يقول النبي. وا 
 (.2، 4: 48إش ) "كين التائهين إلى بيتكأليس أن تكسر للجائع خبزك وأن ُتْدِخل المسا... صوم أختاره

هكذا . هنا ينبغي أن ندرك كم تكون فضيلة التقشف بغير استحقاق إذا لم تتكامل مع الفضائل األخرى
ولكي نقدس الصوم علينا أن نبين استحقاقه أمام اهلل، ليس بتقشف (. 14: 7يوئيل ) "قدسوا صوًما": يقول يوئيل

 . ل األخرى إليهالجسد فقط، بل بإضافة الفضائ
ال بد أن نعظ المتقشفين بأن يقدموا صوًما يكون مسرًة أمام اهلل، وذلك إذا قدموا للفقراء ما قد حرموه على 

لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس ": عليهم أن ينصتوا بتدقيق لقول الرب بالنبي مَوِبًخا. 3غذاء أجسادهم
ولما أكلتم ولما شربتم، أفما كنتم أنتم . م صوما لي أناوالشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة فهل صمت

الذين يصومون يصومون ألنفسهم وليس هلل، إذا لم يعطوا الفقراء ما  (9، 4: 2زك ) "اآلكلين وأنتم الشاربين
ذا احتجزوه لوقٍت آخر  . حرموا بطونهم منه، وا 

ن الجسد بغرور فإن الحق يخاطب لذلك وخشية أن ينجرف الشرهون في نهم الشراهة وينتفخ الذين يقهرو 
                                                 

 :كثيًرا ما يتحدث اآلباء عن االعتدال في العبادة 1
  ال تثقل حملك، وال تضعف جسدك بسيرة تفوق طاقتك، لكن تواضع ألجل المسيح كما أنت، وأنفع الذين يلتقون بك، وال تحرم من

منك افعله، لئال تطالب جسدك اليوم أن يحمل الثقل الذي كنت ما طلبته ... عشرتك أصدقاءك والذين يرونك ويستفيدون منك
. تحمله في شبابك، لكن خفف عنه قلياًل الحمل الذي كان يحمله، لئال يضعف ويسقط، فتصبح عاطاًل عن خدمتك الروحية

 (القديس مار يعقوب السروجي)
 (ء البريةابآ دحأ! )ريقد يقي هو وحدهواضع الحقلتا. نسك وال األسهار وال أي نوع من األلم يمكن أن يخلصالس لي 

مرامكم " )...إنكم في يوم صومكم تجدون مرامكم"(: الترجمة اليسوعية)هذه اآلية يقابلها في الترجمة العربية من نص الفولجاتا *  7
 .”your own wills are found“( بمعني إرادتكم

الصوم ، هما أردت أن تطير صلواتك مرتفعة إلى اهلل، هب لها جناحينإن : ]بين الصوم والصدقة القديس أغسطينوسكثيًرا ما يريط  2
 [.والصدقة
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. فاحترزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم في ُخمار  وسكر  وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة": األولين قائالً 
 (. 24-22: 71لو) "ألنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل األرض

لفم ينجس اإلنسان، بل ما يخرج من الفم ليس ما يدخل ا": وليت المتقشفين ينصتون إلى هذه الكلمات
األطعمة للجوف، والجوف ": أما الشرهون فعليهم أن يصغوا لهذه الكلمات(. 11: 14مت )" هذا ينجس اإلنسان

وأيًضا ( 12: 12رو ) ..."ال بالَبَطِر والسُّْكرِ ": ويقول أيًضا( 12: 9كو 1)" لألطعمة، واهلل سيبيد هذا وتلك
كل شيء طاهر ": وليسمع المتقشفون كالم الوحي القائل(. 8: 8كو 1) "ال يقدمنا إلى اهللولكن الطعام ": يقول

الذين نهايتهم "): ليسمع الشرهون(. 14: 1تي )" للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهًرا
 (.16 :2في ) ("الذين يفتكرون في األرضيات)الذين إلههم بطنهم، ومجدهم في خزيهم ( الهالك

مانعين عن الزواج وآمرين أن ُيمتنع عن أطعمة قد ... يرتد قوم عن اإليمان": أما للمتعففين فيقول
 (. 2-1: 2تي 1) "خلقها اهلل لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق

أو )حسن أن ال تأكل لحًما، وال تشرب خمًرا وال شيًئا يصطدم به أخوك ": تقول كلمات الوحي للنهمين
بل استعمل خمًرا قلياًل من أجل معدتك وأسقامك ": أما للمتعففين يقول الكتاب(. 71: 12رو ) ("عثر أو يضعفي

 (.72: 4تي  1) "الكثيرة
على الشرهين إًذا أن يعتدلوا في طعام الجسد، وعلى المتعففين أن ال يتجرأوا فيلعنوا مخلوقات اهلل التي 

 . ال يشتهونها
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 الفصل العشرون 
 

 ف نعظ الذين يهبون ما يخصهم، والذين يقتنون ما يخص اآلخرين؟كي
 :71العظة 

ينبغي أن نعظ الذين يهبون ما يخصهم لآلخرين من باب الشفقة بطريقٍة، أما الذين يرغبون حتى اآلن 
 . ما يخص اآلخرين فبطريقة أخرىعلى  في االستيالء

ينخدعوا ويتعالوا فوق اآلخرين الذين يهبونهم هؤالء الذين يهبون ما لديهم بسبب العطف البد وأن ال 
إن سيد البيت . ال ينبغي أن َيْرتأوا فوق ما ينبغي فقط ألنهم يرون أنهم قد قدموا العون لآلخرين. عطايا أرضية

إنه يأمر مجموعًة ما من . األرضي عندما يوزع الرتب والواجبات على الخدم، ُيَعِيْن البعض ليْحُكم واآلخر لُيْحَكم
ا يحدث أن الذين . ن ُتَزِود الباقين بما يلزمهم، أما أولئك الباقون فعليهم أن يأخذوا ما ُيْعَطْونأ ًً ولكن أحياًن

يْحُكمون يقعون في التعدي، والذين ُيْحَكمون يبقون في إْمَرة رب البيت، أي أن الذين َيِهبوَن ُيثيرون الغضب، أما 
 . أي تمرد الذين يقتاتون على الهبات فَيْبَقْوَن دون

لذلك ليعرف أولئك الذين يِهبوَن بسبب الشفقة أنهم إنما يوِزُعوَن عطايا أرضية مؤقتة، وأنهم ُمَوَكِلين من 
. 0ِقَبْل رب السماء، وعليهم أن يظهروا تواضًعا باألكثر عندما يدركون أن هذا الذي يعطونه هو أصاًل ليس لهم

ومن الضروري إًذا . ل على العكس ينبغي أن ُيْبِطل الخوف غرورهمعليه ينبغي أال تنتفخ عقولهم بغرور باطل، ب
أن يدققوا في توزيع ما أأُتِمنوا عليه باستحقاق؛ بمعنى أْن ال ُيْعطوا لمن ال يستحقون، أو يمنعوا العطية عن 

العطية  من يستحقون أو يعطون مقداًرا كبيًرا حيث ينبغي أن ُيعطى القليل، وبالعكس وأن ال يتسرعوا فيوزعوا
 .بال فائدة أو يتراخوا، فيتعذب ذوي الحاجة ويتأذون

إن الرغبة في المديح الوقتي تطفئ . ينبغي أال يتسلل إلى عملهم الصالح أبًدا أي انتظار لشكر أو ِمنَّة
وحتى بعد . نور العطية، وال ينبغي أن ُيِعيَق أي تكدير أو تعب يصاحب هذا العمل الخيرين من تقديم الصدقات

ديم الصدقة بشكٍل فاضٍل، ينبغي أال ينتاب النفس أي فرح مفرط أو تطلب أي استحقاق تدعيه لذاتها، ألنه بهذا تق
ن كان يخدم أحد، " :يتالشى كل إنجاز، وألنهم ال يمتلكون كل الحرية، فإن عليهم أن ينتصحوا بما هو مكتوب وا 

بغير اتزاٍن ألنهم يهبوا العطايا، لينصتوا لما هو وحتى ال يفرحوا (. 11: 2بط  1" )فكأنه من قوة يمنحها اهلل
إننا عبيد بطالون، ألننا إنما عملنا ما كان يجب : كذلك أنتم أيًضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا": مكتوب
: ولكي ال ُيْفِسد اإلبتئاس والكرب هذه السماحة والحرية ليسمعوا ما يقوله الكتاب المقدس(. 10: 12لو ) "علينا

كذلك لكي ال يفتشوا عن مديٍح (. 2: 6كو  7) ."، ألن المعطي المسرور يحبه اهلل(ليس عن حزن أو اضطرار")
وأما أنت فمتى صنعت صدقة، فال تعرف شمالك ما تفعل ": زائٍل لعطية ما قد وهبوها، ُيَحِذَرهم الكتاب قائالً 

قدماتك التقوية، بل ليكن فعل الحق خالًيا من بمعنى أال تدع مجد هذا العالم يتسرب إلى ت(. 2: 9مت ) "يمينك
 إذا صنعت": وحتى ال يسعون وراء جزاء لما يهبونه، ليتهم يصغون إلى ما هو مكتوب. كل رغبة في المكافأة

-12: 12لو ) "ضيافة فأدِع المساكين، الُجْدع، الُعْرج، الُعْمي، فيكون لك الطوبى، إذ ليس لهم حتى ُيكافؤك
12.) 

ال تقل " :، ليتنا نصغي لما جاء باألسفار المقدسةي الوقت المناسب ليس متأخًرا أو مبكًراولكي نعطي ف

                                                 
. لقد إإتمن اهلل البعض على الثروة ولم يهبها لنا إال لكي نخدمها ونوزعها بحكمة على أصحابها الحقيقيين الذين هم الفقراء والمحتاجين 1

 .يليوس، ويوحنا الذهبي الفم وأغسطينوسهذه الفكرة تكرر نفسها في كتابات اآلباء مثل القديسين باس
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وحتى ال يبعثر البعض اآلخر ما لديهم في (. 78: 2أم )." اذهب وعد، فأعطيك غًدا وموجود عندك: "لصاحبك
بأن يتأنوا في تقديم غير منفعة، متخفين تحت قناع السماحة والعطاء، دعهم يصغون إلى ما هو مكتوب أيًضا 

من يزرع بالبركات فبالبركات ": وكذلك يعطون بالقدر المناسب، وهنا ليتهم يستمعون للكتاب القائل. 0الصدقة
ال ينبغي أن يعطوا الكثير حين يجب أن يكون القدر قلياًل مما يؤدي إلى عدم تحمل (. 9: 6كو7)  "أيًضا يحصد

ليس لكي يكون لآلخرين راحة  ":ليت هؤالء يتفكرون فيما هو مكتوب. قلًقاالعوز والحاجة والذْين بدورهما يفجران 
حتى )فضالتكم ألعوازهم، كي تصير فضالتهم ألعوازكم، ... لكي تكون... ولكم ضيق، بل بحسب المساواة

ال بد للمعطي أن يتحمل أوقات العوز والحاجة وعلى النفس أن تتدرب (. 12-12: 8كو  7) ("تحصل المساواة
ال إذا حلت أوقات العوز فإن النفس لن تتقبلها . الصبر وبعدها تقدم الصدقة سواء كانت قليلة أو كثيرة على وا 

هناك خشية أن يحرم . بسكينة وحلم وستزول مجازاة ما سبق من وفرة وسيجلب التذمر خراًبا أسوأ للروح
وكل من سألك ": ليستمعوا للمكتوب المحتاجون تماًما من العطية في الوقت الذي كانوا يستحقون فيه القليل،

أعط الصالح وال تؤاس ": وكذلك الذين يعطون من ال ينبغي إعطائهم، فليسمعوا المكتوب(. 20: 9لو ) "فأعطه
ضع خبزك وخمرك على ": كذلك مكتوب(.  4: 17سي ) "أحسن إلى المتواضع وال تعطي المنافق. الخاطيء

والذي يقدم خبًزا وخمًرا لألشرار يقدم العون  (18: 2طو ) "الخطاة مدفن البار، وال تأكل وال تشرب منهما مع
هناك بعض األثرياء يطعمون مهرجي المسرح ببزٍخ، بينما الفقراء المسيحيين يتضورون . لألشرار من أجل شرهم

باًرا وليس  أما من يقدم الخبز لألثيم ألنه إنسان بشري، وليس لكونه أثيًما، فإنه في الحقيقة يطعم متسوالً . جوًعا
 . ذ يحب فيه طبيعته البشرية وليس خطيئتهخاطًئا، إ

ليحذر الذين بحٍب يعطون تقدمات مما لديهم حتى يدققوا لئال يعطوا التقدمات وكأنها كفارة لخطاياهم 
الماضية، فإنهم بذلك يرتكبون خطأ يستحقون عليه العقاب وخشية أن يظنوا أن بّر اهلل إنما هو معروض للبيع 

الحياة أفضل من "دون عقاب إْن استطاعوا أن يقدموا مااًل مقابل خطاياهم، ألن  ورين أنه يمكنهم أن يخطئوامتص
وال ألجسادكم . ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون"(. 72: 17لو ) "الطعام، والجسد أفضل من اللباس

لذلك فان الذين ( 74: 9مت ) "للباسأليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من ا. بما تلبسون
يقدمون الطعام والكسوة للفقراء وهم ال زالوا ملوثين بالشر بالروح والجسد ُيَضيُقوَن من مساحة البّر ويوسعون من 

 . مساحة الشر، فهم يعطون اهلل من ما يقتنون ولكنهم ُيَسِلموَن أنفسهم إلبليس
قتناء حتى ما هو لآلخرين، عليهم أن ينصتوا بتدقيق إلى ما أما من الناحية األخرى، فإن الذين يهدفون ال

كنت غريبا فلم . عطشت فلم تسقوني. ألني جعت فلم تطعموني": يقوله الرب عندما يأتي في الدينونة األخيرة
لقد سبق هذه اآليات (. 22-27: 74مت ) "مريًضا ومحبوًسا فلم تزوروني. عرياًنا فلم تكسوني. تْأووني

ولنالحظ أنهم  (.21: 74مت ) "النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكتهإلى  اذهبوا عني يا مالعين": مباشرة قوله
. لم ُيتهموا بارتكاب النهب أو السطو أو أفعال عنيفة أخرى، ومع ذلك فقد ُحِكَم عليهم بالنار األبدية في جهنم

ن ينهبون ما يملكه اآلخرين، وال يعطون لذلك ال بد أن ندرك كم هي عظيمة تلك اللعنات التي ُتَصُب على م
ليدركوا كم هي مروعة هذه التهمة بالنهب . إن عقاًبا أليًما للغاية سيضربهم. اعتباًرا للغير، ويتعلقون بما ينهبونه

المنسوبة إليهم ولذلك فإن عدم تقديم العطايا يعرضهم لجزاء عظيم جًدا، وِلَيِزنوا جيًدا ما هو جزاء الظلم، وكيف 
                                                 

إذا أحسنت فاعلم إلي من تحسن، ": ينبغي فحص الحاالت في وقتها وعدم االندفاع في العطاء؛ هذه الفكرة موجودة في إبن سيراخ 1
تعرق  التقدمات"والذي يعني أن تجعل   Let the alms sweat in thy handأما النص (. 1: 17سي ) ."فيكون معروفك مرضًيا

أنه نص كتابي وهو ليس كذلك، وهو يشير إلى التأني وفحص األمر عند على  ، اقتبسه غريغوريوس وبعض اآلباء اآلخرين"بين يديك
 .تقديم الصدقة
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 .عدم تقديم الرحمة يقابله جزاء لعينأن 
ويل للمكثر ما ليس ": وعندما يسيطر هؤالء على أمالك اآلخرين، فعليهم أن ينصتوا لما يقوله الكتاب

إن من يكثر من المكاسب األرضية باإلضافة إلى ثقل اإلثم فكأنه ( 9: 7حب )(" وللمثقل نفسه رهونا... )له
ويل للذين ": ومن يريدون توسع بيوتهم فلينصتوا إلى قول الكتاب. ًنا كثيًفاباشتهاء ما لغيره ُيَحِمل نفسه طي

، حتى لم يبَق موضع ، وُيْقِرنون حقاًل بحقل  إش ) "فصرتم تسكنون وحدكم في وسط األرض. َيِصلون بيًتا ببيت 
رض مع أقرانكم؟ إلى أين تمدون ما لكم، أال تقدرون أن تسكنوا في األ: "هذا وكأن الكتاب يقول بوضوح(. 8: 4

من ": ليسمع هؤالء أيًضا قول الكتاب." وتشتهون زيادة أموالكم. تحطون من قدرهم وتمتدون على حساب اآلخرين
وال يجني ثمرة الفضة إال (. 6: 4جا )" يحب الفضة ال يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة ال يشبع من دخل

 . ون محبتهم لهاالذين يعزمون على توزيع فضتهم من أجل فعل الخير بد
: هؤالء عندما يتحرقون بشهوة االمتالء والشبع من كل أنواع الثروات وبسرعة، هؤالء يقول لهم الكتاب

ومن الواضح أن الذين يسعون لزيادة ثرواتهم بجهٍد، ال يهتمون ( 70: 78أم ) "المستعجل إلى الغنى ال يبرأ"
إنهم ال يدركون أنهم يختنقون في شراك . م األرضي بَنَهمبتحاشي الخطيئة ويقلدون الطيور عندما تْرُقب الُطعْ 

الخطيئة، ويتوقون للمكاسب العالمية، ويتجاهلون الخسارة التي سيعانون منها مستقباًل، هؤالء عليهم أن يسمعوا 
في الحقيقة بداية  هذه الحياة هي(. 71: 70أم ) "ُربَّ ُمْلك  ُمعَِّجل  في أوله، أما آخرته فال تَُباَركْ ": الكتاب القائل

ألنه عندما نرغب في الغنى هنا بحب الشر، ننزع عن أنفسنا . حتى ندخل في النهاية إلى أرض المختارين
: الذين يرغبون في نيل الكثير ويمكنهم أن يحققوا كل ما يرغبون فيه، يقول لهم الكتاب. الميراث األبوي األبدي

ماذا : "وكأن الحق يقول بوضوح( 79: 19مت ) "وخسر نفسه؟ ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله"
 " يربح اإلنسان إذا استطاع أن يجمع كل شيء حوله ولعن نفسه؟

. وعادة ما تنصلح شهوة األشرار المغتصبين بسرعة عندما يوقنون باإلرشاد أن هذه الحياة عابرة وفانية
عالم بأن غناهم لن يدوم طوياًل وسيفاجئهم الموت العاجل إننا ُنَذِكْر الذين يثابرون ليكونوا أثرياء في هذا ال

ليتأملوا أمثلة ألناس . فإنهم هكذا يحملون معهم للدينونة اتهاًما بالنهب. ليجردهم من كل ما جمعوه بوسيلة شريرة
أنفسهم لقد فحصوا ضمائرهم وخجلوا، ألنهم قاموا بتقليد أشخاص قد سبق ولعنوهم ألنهم ارتكبوا ب. كانوا يلعنونهم

 . نفس األعمال الشريرة
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 كيف نعظ الذين يشتهون مقتنيات اآلخرين بينما يحبسون ما لديهم، 
 والذين يهبون ما لديهم ولكنهم يسلبون ما لآلخرين؟

 :77العظة 
يهبون ما  ينبغي أن نعظ الذين يشتهون مقتنيات اآلخرين بينما يحبسون ما لديهم بطريقٍة، بينما الذين

 . لديهم ولكنهم ال يتورعون عن سلب اآلخرين فبطريقة أخرى
إننا بالحري ندفع دين . عندما نقدم الضروريات للذين في حاجة نعطيهم في الحقيقة ما هو لهم وليس لنا

إليهما لذلك عندما يتكلم الحق اإللهي ذاته عن االحتراز والحيطة التي نحتاج . العدالة، وال نقوم بأعمال الرحمة
يتوافق هذا مع ما كتبه . 0(1: 9مت ) "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس": في أعمال الرحمة يقول

َق أْعَطى المساكين، ِبرُُّه قائٌم إلى األبد": صاحب المزامير وهنا عندما يذكر العطية الُمقدمة (. 6 :117مز ) "فرَّ
ألن العطية التي وهبنا اهلل إياها هي بالتأكيد شأن من شئون . "رحمة"وليس كلمة  ،"عدل"للفقراء، يذكر كلمة 

 "أما الصديق فيعطي وال يمسك": لذلك يقول سليمان النبي. العدالة، وهي أننا نقدم العطية للصالح العام
 .2(71:79أم)

بأن لنعظ أولئك ليتفكروا جيًدا في مثال شجرة التين التي لم تثمر والذي فيه يشتكي الوكيل المنشغل 
هذه الشجرة . هذا ألن الشحيح يخبئ بغير فائدة ما كان يمكن أن يكون مفيًدا لكثيرين. 3الشجرة تشغل حيزا

المجدبة تشغل حيًزا فقط عندما ُيْبِقي عليها األحمق وراء ظل تكاسله لكي تجف، بينما يحاول اآلخرون أن 
إننا : "يقولون بعض األحيان كما هي عادتهم هؤالء. َيْرَعوَنها وُيَعِرضونها للشمس؛ شمس األعمال الصالحة

ن كنا لم نعمل عماًل من أعمال الرحمة يستحق . نستعمل ما ُوِهَب لنا وال نسعى أن نأخذ ما هو لآلخرين وا 
ومثال ذلك الرجل الغني . إنهم يؤمنون بذلك ألنهم َصٌموا آذانهم عن كلمات السماء". المجازاة، إال أننا لم نخطئ

لكنه . ، والذي لم ُيَسّجْل عنه أنه سلب اآلخرين"بس األرجوان والَبزَّ وهو يتنعم كل يوم مترفًهاكان يل": الذي
، وفي الحياة اآلخرة تلقفته نار المجازاة، ليس ألنه اقترف إثم (الخ16: 19 راجع لو)استخدم ما يملكه بترف 

 . ن بإسرافولكالتعدي مباشرة، ولكن ألنه أْسلََّم نفسه واستخدم ما كان من حقه 
علي المقتنين أن يفهموا أنهم مبدئًيا يسيئون إلى اهلل، ألنهم لم يقدموا شيًئا من عطايا الرحمة في مقابل 

مز ) "وال يعطي اهلل كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم": لذلك يقول صاحب المزامير. كل ما أعطاهم اهلل
واآلن ": لذلك يصرخ يوحنا المعمدان قائالً . مقابل الخيرإن كفارة الفدية هي أن نفعل الصالح في . 4(2-8: 26

فإن (. 6: 2لو) "قد ُوِضَعْت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة ال تصنع ثمًرا جيًدا ُتْقَطع وُتلَقي في النار
ا الذين يحسبون أنفسهم غير آثمين بادعاء أنهم لم يسلبوا أحًدا، البد وأن يتقوا ضربة الفأس الموشكة، ويزيحو 

وهذا خشية أنه بإهمال التقدم بثمر األعمال . عنهم ذلك اإلحساس باألمان الخائر والمفرط في غير حيطة
                                                 

لن يناال  مثل هذا الزهو والمباهاة. مع أننا قد نعمل أفعال الخير ويرانا الناس ويتمجد اهلل، إال أنه يجب أال نفعل هذا فقط ليرانا الناس 1
" العدالة"أي   ”justice“و   ”just“يقابلهما في النص اإلنجليزي عن نسـخة الفولجاتا " صديق"و" صدقة"إن كلمتي . المكافأة

 ".العادل"و
 .ال يتوقف الصديق عن تقديم الصدقة، إذ يظل قادًرا على فعلها، ألن اهلل يجزيه ويثريه 7
 .2: 12راجع لو 2
 .سان فدية عن نفسه، وال يمكن أن ُيْعِتْقنا الِغنى من الموتال يمكن أن يقدم اإلن 2
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 . الصالحة، ُيقَطعوَن نهائًيا من الجذور الخضراء ويموتون
أما الذين يتقدمون بما لديهم ويْنَهوَن أنفسهم عن سلب ممتلكات اآلخرين، عليهم أن يحذروا ابتغاء 

هؤالء األشخاص عندما . وسخاٍء عظيمين، لئال تسود صورتهم الخارجية في استعراض االستقامةالظهور بجوٍد 
يعطون دون تمييز مما يمتلكون، يسقطون مباشرة في لغو يخلو من الحلم، وعندما تصيبهم الحاجة، يسقطون 

اآلثام َيْنُبُت أيًضا  ما أتعس هذه العقول التي تعتبر الشح وليًدا للحرص والتوفير وأن حصاد. كذلك في الشح
لذلك ليحذر هؤالء وليتعلموا كيف يحتفظوا بما لديهم بطريقة مقبولة وبعدها ال يتجولوا لنهب . من بذور الفضيلة

ألنه عندما ال تجف جذور الخطية وهي في فيضها ونموها فان أشواك الشح المتنامية الفروع لن . ما هو لآلخرين
 . فرصة لسلب اآلخرين إذا وضع حق الملكية في نصابه وتم تنظيمهوبالتالي لن توجد . تضمر أو تجف

الذين يوَعظوَن بهذه الطريقة عليهم أن يعطوا مما لديهم في عطٍف ورحمٍة ألنهم قد تعلموا كيف يقيموا 
مثل هؤالء ال يمكن أن يتقاضوا بقسوة بقدر ما يهبون في . أمانة الرحمة دون أن يقحموا شرور السلب والنهب

هذه . ومن الواضح أن األمر يختلف عندما نبدي الرحمة لآلثمين أو عندما نأثم إذا أمكننا أن نبدي الرحمة. رحمة
. إن الذي تحول إلى مرارة بسبب جذور السم المهلك ال يمكن أن تخرج منه ثمرة حلوة". رحمة"ليست بالتأكيد 

إش ) "رب محب العدل، مبغض المختلس بالظلمألني أنا ال": ألجل ذلك يقول الرب بالنبي رافًضا حتى التقدمات
إنهم يقدمون إلى اهلل ( 71:72أم ) !"ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش  ": يقول أيًضا(. 91:8

من قدم ": حتى األشياء التي يأخذونها من المحتاجين، لكن الرب يبين بتأنيب عظيم كيف ُيَجِرَدُهم قائاًل بالحكيم
وهل هناك ما هو أفظع من قتل (. 72: 22سي ) "ال المساكين فهو كمن يذبح االبن أمام أبيهذبيحة من م

 . االبن أمام عيني أبيه؟ هكذا ينظر اهلل إلى هذه الذبائح بغضٍب شديٍد كحزن اآلب الذي فقد ابنه
أن األرض  الذين ال يشتهون ما هو لآلخرين وكذلك ال يتخلون عن ما يمتلكون يلزمهم أن يتفكروا جيًدا

لذلك فان الذين يحتكرون ألنفسهم . التي جبلوا منها، هي ملك مشاع للجميع، وهي لذلك تقدم غذاء مشترًكا للكل
والذين ال يعطون مما أخذوا ينحدرون إلى أعماق  كارثة يهلك فيها . تقدمة اهلل المشتركة، فانهم ال محالة مذنبين
ين، ُيميتهم الفقر، ألنهم يخبئون في مخازنهم ما كان يمكن أن ُيِقيَت األخوة إذ ُيَحِطموَن كل يوم أشخاًصا عديد

إننا عندما نخدم المعوزين بما هو ضروري لهم نعطيهم مما هو لهم، وليس مما . هؤالء ويبقيهم على قيد الحياة
  .ننا بالحري نقدم دين العدالة وليس أعمال الرحمةهو لنا، إ

هؤالء في كمية ما يقدمون، لكنهم يهملون التفكير في كمية ما وفي معظم األحيان وأغلبها ما يدقق 
على . بإحصاء خطاياهمكنوع من الجزاء بالمثل، ولكنهم ال يهتمون  بإحصاء عطاياهميمتلكونه وهم يهتمون 

0(9: 1حج ) "واآلخذ أجرًة يأخذ أجرًة لكيس مثقوب  ": هؤالء أن ينصتوا لما هو مكتوب
هذه األموال نراها ونحن  .

إن الذين يمعنون النظر في الكم الذي يهبونه وليس في الكم . ضعها ولكن عندما نفقدها تكون مخفيًة عن عيوننان
الذي ينهبونه، كأنهم يضعون أموالهم في كيس كله ثقوب وبينما هم يمألونه وهم يتمنون أن يعيشوا في أمان، 

 .يفقدونه دون أن يالحظوا
 

                                                 
 .بمعني أنك ال تنتفع شيًئا من األجر إذا أضعته في غير ما هدف 1
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 مثيري الشقاق، والمسالمين؟  كيف نعظ
 :71العظة 

 . ينبغي أن نعظ مثيري الشقاق بطريقٍة، والمسالمين بطريقة أخرى
إذ ال . يجب أن يعرف مثيرو الشقاق أنه مهما كثرت فضائلهم، بالتأكيد ال يمكنهم أن يصيروا روحانيين

، هكذا (77: 4غل ) "محبة، فرح، سالم: ووأما ثمر الروح فه": يأبهون بالتوافق والوحدة مع األخوة، ألنه مكتوب
ألنكم بعد جسديون، فإنه إذ ": لذلك يقول بولس. فان الذين ال يجاهدون لحفظ السالم يرفضون إفراز ثمر الروح

اتبعوا السالم مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن ": ويقول أيًضا(  2:2كو  1) "فيكم حسٌد وخصاٌم وانشقاقٌ 
جسٌد . مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم": ويعظنا أيًضا قائالً (. 12: 17 عب) "يرى أحد الرب

، لذلك ال يمكن تحقيق رجاء (2-2: 2أف ) ."واحد، وروٌح واحد، كما دعيتم أيًضا في رجاء دعوتكم الواحد
 . الدعوة الواحد إن لم نجتهد في وحدانية العقل مع اخوتنا في البشرية

أن بعض الناس، بينما ُيْمَتدحون وسط هذه العطايا يفقدون عطية الروح الواحد التي هي يحدث غالًبا 
الهبة األعظم ومثال ذلك اإلنسان الذي ربما ُيْخِضع جسده أكثر من اآلخرين إذا ما هو قام بتلجيم نهمه، مع ذلك 

 . يحتقر الروح الواحد بينه وبين الذين يتفوق عليهم في التعفف
ون ما بين التعفف وتوافق الروح الواحد عليهم التأمل جيًدا في نصيحة صاحب المزامير إن الذين يفصل

، بدف  وعود  ليرنموا له": عندما يقول المعرفة المتعالية تنفخ بعض (. 2: 126مز ) "ليسبحوا اسمه برقص 
ي الروح الناس وتفصلهم عن الجماعة وكلما عظمت هذه المعرفة قلت الحكمة، وتأثرت فضيلة التآلف ف

مر ) "ليكن لكم في أنفسكم ملٌح، وسالموا بعضكم بعًضا": لذلك ليت هؤالء يسمعون ما يقوله الحق ذاته. الواحد
ألنه كلما كثرت حكمة اإلنسان، كان تفريطه . إن الملح بال مسالمة ليس ثمرة للفضيلة لكنه سبب لعنة. 0(40: 6

كان له أن يتجنب الخطيئة لو كان يتمني بحذق وحكمة، لذلك أكثر سوًء وبهذا يستحق جزاًء ليس له من تبرير، و 
ليست هذه . ولكن إن كان لكم غيرٌة ُمرٌَّة وتحزب في قلوبكم، فال تفتخروا وتكذبوا على الحق": يقول يعقوب

الحكمة نازلًة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، ألنه حيث الغيرة والتحزب، هناك التشويش وكل أمر 
وأما الحكمة التي من فوق، فهي أوال طاهرًة، مسالمًة، مترفعُة، مذعنًة، مملوء ٌة رحمًة وأثماًرا صالحة، . رديء

الحكمة طاهرة، (. 18–12: 2يع ) "وثمر البر  ُيْزَرع في السالم من الذين يفعلون السالم. عديمة الريب والرياء
 . ماعة االخوة بسبب الكبرياءألنها تفكر بنقاء، وهي مسالمة ألنها ال تصنع شقاًقا مع ج

ليعرف الذين يتصاخبون في شجار أنهم ال يقدمون أية تضحية إلى اهلل بأعماٍل صالحة طالما هم ====
فإن قدمت قربانك إلى المذبح، ": هذا ألن الكتب المقدسة توضح قائلة. ل عن محبة االخوةوانفصافي شقاق 

قربانك قدام المذبح واذهب أواًل اصطلح مع أخيك، وحينئذ  وهناك تذكرت أن ألخيك شيًئا عليك، فاترك هناك
واآلن عندما (. 74-72: 4مت ) ("كن مراضًيا لخصمك سريًعا مادمت معه في الطريق. )تعال وقدم قربانك

وألننا نعرف أن اهلل يمحو لنا كل الشرور إذا . يرفض اهلل التقدمة، يعلمنا أن ندرك كيف أن هذه الخطيئة مروعة
لندرك أن شرور الشقاق مفزعة، وال يمكن أن يْتبَعها أعمال البّر طالما ال تنطفئ نار . عمال البرّ تلتها أ

 .االنشقاقات تماًما
                                                 

 .كما يحفظ الملح من الفساد، البد للراعي من شيء في داخله يحفظه هو ورعيته من فساد الخطيئة ليكونوا ذبيحة مسرة للرب 1
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نعظ مثيري االنشقاقات بأن يميلوا آذانهم لألفكار السماوية، كما ينبغي أن يفهموا ما يحدث في عالم أدنى 
وأن يفهموا أيًضا . ن بعض ولكنها تطير في جماعاتفالطيور من نفس النوع ال تنفصل بعضها ع. الكائنات

ذا أمعنا النظر جيًدا نجد أن الطبيعة غير العاقلة حقيقة أنه حتى الحيوانات المفترسة تأكل مًعا في هيئة قطعان  وا 
من خالل االنشقاق هو شر عظيم، ألنها تفقد " العاقلة"توضح بتوافقها كيف أن الشر الذي ترتكبه الطبيعة 

 . أن تحفظه بالغريزة الطبيعية" غير العاقلة"ر العقلي ما استطاعت الطبيعة بالتدبي
ومن جهة أخرى نعظ المسالمين بأنهم عندما يحبون السالم الذي يقتنونه أكثر من الالزم فقد ال يكونوا 

لكي يحذر لذلك يفرق الحق ما بين السالم األرضي والسالم السمائي، و . في حالة مالئمة لتحقيق السالم األبدي
السالم  يتركبمعني أن ( 72: 12يو) "سالمي أعطيكم. سالما أترك لكم": تالميذه منذ ذلك الوقت مما سيأتي قال

 . 0السالم األبدي يعطيالمؤقت، لكنه 
وهكذا يمكن أن نتعامل مع . ذا ما انشغل القلب بالسالم المتروك لن يصل إلى السالم الُمْعَطيلذلك إ

ال أنه أمر على  السالم إن أحببناه بإفراط فقد يتملك اإلثم المتورطين فيه، وبالتالي ينبغي محبوب أو ُمبغض، وا 
ال فشلوا تماًما في تبكيت سلوك الناس  أن نعظ المسالمين بأن ال يسعوا بشوق كبير وراء السالم البشري، وا 

ْوَن معالجة المنازعات وعندما يتعامون عن سيئاتهم يقطعون حبل السالم مع خالقهم، وعندما يخشَ . الشرير
في الحقيقة ليس السالم األرضي المؤقت . البشرية عالنية، ينالون عقاًبا بكسرهم الناموس الذي يربط قلوبهم مًعا

أليس هذا جنوًنا إًذا أن نحب األثر المطبوع في التراب، وأن ال نحب اهلل الذي . إال أثر القدم لذلك السالم األبدي
  طبعنا بجبلته؟

أال ": ندما يرتبط داود تماًما بعهد سالم الروح، يشهد بأنه ليس على توافق مع األشرار إذ يقوللذلك ع
يتضح هنا (. 71: 126مز ) "صاروا لي أعداء. أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغًضا تاًما أبغضتهم

نوبخ سلوكهم الشرير حتى نكون  ،أن نحب كينونتهم لكننا نوبخ أفعالهمأن ُبْغْض أعداء اهلل بغًضا تاًما يعني 
 . ذوي نفع لهم

هكذا أثار  .هكذا ينبغي أن نتفكر جيًدا أننا عندما نكف عن تبكيت األشرار ونقيم سالًما معهم نأثم جًدا
وهكذا رفع بنو الوي السيوف وضربوا كل الخطاة ولم . النبي العظيم موسي عداوة األشرار عندما قدم تقدمة للرب

وهكذا ضرب فينحاس الذين تعاونوا مع المديانيين مقدًما . 2وهكذا قيل أن اهلل قد طهر أيديهميبَق منهم أحد، 
 . 3العرفان ألهله، وبهذا الغضب هدأ من غضب اهلل

 "ما جئت أللقي سالًما بل سيًفا. ال تظنوا أني جئت أللقي سالًما على األرض": لذلك يقول الحق ذاته
ألجل . صداقٍة مع األشرار بغير تمييز وحكمة، نقيد أنفسنا برباطات الخطيئة، ألنه عندما نرتبط ب(22: 10مت )

هذا أيًضا يوشافاط الذي ُلِعَن من ِقَبْل كثيرين شهدوا على سابق أعماله، هذا نال توبيًخا ألجل صداقته مع الملك 
غضي الرب؟ فلذلك أتساعد الشرير، وتحب مب": لذلك قال له الرب بلسان النبي. آخاب وكان على وشك الهالك
وهيأت قلبك )غير انه ُوِجَد فيك أموٌر صالحة ألنك نزعت السواري من األرض . الغضب عليك من ِقَبِل الرب

 .4(2-7: 16أي 7) (لطلب اهلل
                                                 

يسوع المخلص هو سالم مؤقت وهو يشتمل على الشوق الدنيوي للخالق، بينما " يتركه"ن السالم الذي يشرح األب غريغوريوس بأ 1
 .هو سالم كامل، سالم رؤية مغبوطة في السماء" يعطيه"السالم الذي 

 .الخ 72: 72راجع خر 7
 .(الخ 12: 74عد)قتل فينحاس في حمو غضبه أحد اإلسرائيليين بخنجره بسبب وجوده مع زانية مديانية  2
 .النبي هو ياهو، والسواري هي مجالس عبادات الزنا 2
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ومن الجلي أن حياتنا تصير حياة نشاز مع اهلل الذي هو فائق البّر، لكون أوتارنا قد تناغمت في وفاق  
 . مع األشرار

نعظ المسالمين بأن ال يخشوا االضطرابات التي تعصف بسالمهم األرضي، وليكسروا حاجز  ينبغي أن
ثم عليهم أن يحتفظوا بحبهم الداخلي دون شائبة، حتى ولو حدث اضطراب خارجي . الصمت بكلمات التوبيخ

نا سالٌم، وحينما أ": ويعلن لنا داود أنه استطاع أن يرعى بحكمة ِكال األمرين. للسالم الخارجي بسبب التوبيخ
إنه لم . لنالحظ انه عندما تكلم قام عليه معارضيه ومع ذلك كان مسالًما(  2: 170مز ) "أتكلُم َفُهْم للحربِ 

 .يتوقف عن التوبيخ، وال عن محبة الذين يوبخهم
فعندما (. 18: 17رو ) "إن كان ممكًنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس": هكذا يقول بولس أيًضا

هذا ". فحسب طاقتكم"، وأضاف "إن كان ممكًنا: "أن يحث تالميذه على أن يسالموا جميع الناس قال أوالً أراد 
ذا اضطرب . ألنهم إن كانوا قد قاموا بتوبيخ األفعال الشريرة، فإنه كان من الصعب عليهم أن يسالموا الجميع وا 

لذلك . َقى السالم غير مضطرب في قلوبناالسالم األرضي الوقتي في قلوب األشرار بسبب التوبيخ يجب أن َيبْ 
بما أن السالم يأتي باتفاق طرفين، فإنه إذا : "وكأنه يقصد أن يبين اآلتي" فحسب طاقتكم: "بالحقيقة يقول بولس

لذلك يحذر الرسول تالميذه ". ما ُأنُتِزَع من الطرف الذي يتلقى التوبيخ، ليته يبقي في قلوب القائمين على التوبيخ
ن كان أحد ال يطيع كالمنا بالرسالة، َفِسُموا هذا وال تخالطوه لكي َيْخَجلَ " :قائالً  : وأضاف على التو قائالً  "وا 

اكسروا معه رباط السالم : وكأنه يعني اآلتي(. 14-12: 2تس  7) "ولكن ال تحسبوه كعدو، بل أنذروه كأخ  "
يؤثر الشقاق في عقول األثمة، وحتى ال يفارق الخارجي ولكن ابقوا السالم الداخلي معه عميًقا في قلوبكم حتى 

 . السالم قلوبكم حتى ولو تم رفضه
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 الفصل الثالث والعشرون
 

 كيف نعظ زارعي الخصومات، وصانعي السالم؟
 : 72العظة 

 . كل منهم بطريقة مختلفة عن األخرى ينبغي أن نعظ 
المالك الذي عصى عندما بذر  مكتوب عن. علينا أن نحذر زارعي الخصومات حتى يعرفوا من يتبعون

، لذلك يقول سليمان عن أحد هؤالء (78: 12مت ) "إنسان عدو فعل هذا": الزوان في وسط الزرع الجيد
في قلبه . الرجل اللئيم، الرجل األثيم يسعى باعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه": األعداء

ولنالحظ أن زارع الخصومات ُأْطِلَق عليه ( 12-17: 9أم ) ."ماتأكاذيب يخترع الشر في كل حين يزرع خصو 
هذا ألنه لو لم يسقط أواًل ألنه َحاَد في أعماقه عن وجه الخالق مثل المالك الذي تكبر، لما ". الرجل اللئيم"قبال 

إن ". أصابعهيغمز بعينيه، يقول برجله، ويشير ب"ولقد ُوِصَف هذا الرجل بحق على أنه . زرع الخصومات خارجًيا
يحفظ أعضاء الجسد الخارجية منضبطة ومن يفقد هدوَء النفس ينزلق  ياالنضباط الداخلي في العقل هو الذ

بعدها بأعضائه الخارجية في حركات غير متزنة، وبذلك يشير باضطرابه الخارجي بأنه لم يثبت في داخله 
 "وبى لصانعي السالم، ألنهم أبناء اهلل ُيْدَعْونَ ط": هكذا ليسمع زارعو الخصومات المكتوب. ليستقيم ويقف قوًيا

 (. 6: 4مت )
إذا كان صانعو السالم يدعون أبناء اهلل، فان الذين يزرعون أما من الجهة األخرى، فعلينا أن ندرك أنه 

 .والذين ينحون بأنفسهم بعيًدا عن عصارة الحب تجف عيدانهم .الخصومات هم بالتأكيد يدعون أبناء الشيطان
ى لو ظهرت في أفعالهم ثمار جيدة، فإنها في الحقيقة ليست ثماًرا على اإلطالق، ألنها ال تنبع عن وحدانية وحت

ألنه بتكرار التعدي، ينتزعون من . لذلك فليدرك زارعو الخصومات كم هي مضاعفة اآلثام التي يرتكبونها. الحب
ال ُتَعْد من الحقد بارتكاب خطيئة واحدة أال وهي  إنهم يّوِلُدون ضغائن. الجذور كل الفضائل من القلوب البشرية

وبما أن ال شيء أكثر . أنهم عندما يزرعون الشقاق يقتلون المحبة التي هي في الحقيقة أٌم لكل الفضائل
هؤالء إًذا الذين يزرعون الخصومات، . كرامة عند اهلل من هذه الفضيلة، فإن شهوة إبليس هي أن يراها مجدبة

لذلك ينتزع إبليس المحبة من . ة األقارب، ويخدمون عدو اهلل، قد تحالفوا معه في ود ووفاقويقضون على محب
 . قلوب الذين يغويهم، إذ َفَقَد هذه المحبة وَسَقَط، لذلك يقطع هذا الرباط الذي به يمكن للنفس أن تقوم من سقطتها

م العظيمة كفاءتها وخاصيتها وفي الجانب اآلخر ينبغي أن نعظ صانعي السالم أال ينزعوا عن رسالته
كذلك من الضار جًدا أن تنفصم وحدة األبرار، . بسبب عدم معرفتهم بالوسط الذي ينبغي أن يقيموا فيه السالم

ن كان السالم يَوِحْد ما بين األشرار في سيئاتهم، فإنه كلما زاد هذا التوافق قوي . خاصة إذا ما اتحد األشرار وا 
هكذا قال المنطوق اإللهي أليوب البار ضد أوعية جهنم .اومة الخير لكي يتعذب األبرارتأثير الفعل الشرير في مق
ولقد قيل عن . 0(72: 21أي ) "مطاوي لْحِمِه متالصقة، مسبوكة عليه ال تتحرك": الذين هم أضداد المسيح

ء قويت تجمعاتهم هكذا كلما توحد األعدا(. 19: 21أي) "الواحد يمس اآلخر، فالريح ال تدخل بينها": كواكبه
 . فالذين يرتبطون بسالم األشرار ُيَقوون شوكة الشر، وهم يقهرون األبرار ويطغون عليهم بكل سوء. لقتل األبرار

عندما حّل ببولس، المعلم العظيم، اضطهاد شديد خالل الفريسيين والصدوقيين وقد اتحدوا بقوة لكي 

                                                 
( 2: 21أي) ."تتضام بعضها إلى بعض فال تسلك بينها الريح". قوة الجسد واحدة فهو دائًما متماسك األجزاء وملتحم بعضه ببعض 1

 .بكونه إبليس( 21أي )ان هكذا تظهر ترجمة نص اآلية في نسخة الفولجاتا، ويشير األب غريغوريوس دائًما إلى لِوياث
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الرجال االخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة األموات أنا أيها ": ُيْحِدثوا شقاقا بين االخوة، صرخ قائالً 
كان الصدوقيون ينكرون قيامة األموات وأما الفريسيون فكانوا يؤمنون بذلك حسب الكتب ( 9: 72أع )" ُأَحاَكم

ؤالء الذين لقد تم تفريقهم بعد أن اتفقوا على اضطهاده، وخرج بولس سالًما من بين الجموع المنقسمة، ه. المقدسة
 . في وحدتهم كانوا قوة فهاجموه واضطهدوه في قسوة

ثانًيا يمكن بعد ذلك تحقيق . في نفوس األشرار حب السالم الداخليترسيخ السالم يتحتم معه أواًل زرع 
إن النفوس التي لم تتيقن بعد من منافع السالم الداخلي، ينبغي عدم دفعها إلى تبني . السالم الخارجي بمنافعه

نا أن ُنِعد  قلوبهم لتقبل السالم علي. إْن فعلنا ذلك فإننا نزج بهم في غير ضرورة إلى الشر. سالم الخارجيال
أي حال إْن ُوجد أناس ال على  .السماوي حتى ال يسقطون في فخاخ الشر السيئة باستغاللهم للسالم األرضي

حينئذ . األرضي قبل اإلرشاد إلى السالم السماوييقدرون أن يسيئوا إلى للصالح، علينا أوال أن ُنثَِبَت السالم 
. يمكن لألشرار الذين يصدون الحب اإللهي بمرارة أن يتصرفوا برقٍة على األقل من أجل حب االخوة جيرانهم

بذلك يمكن أن ينتقلوا من نقطة هم فيها قريبين لألفضل، ليرتفعوا حتى يلتصقوا بالسالم مع اهلل الذي جبلنا حتى 
 . د حينولو بع

 الفصل الرابع والعشرون 
 

 كيف نعظ غير العارفين بالناموس المقدس،
 والعارفين به ولكن في غير تواضع؟ 

 : 71العظة 
ينبغي أن نعظ الذين ال يفهمون كلمات الناموس المقدس الفهم الصحيح بطريقٍة، أما الذين يفهمونه 

 . أخرىبطريقة صحيحة ولكنهم ُيَعِلُموَنه بغير تواضع فبطريقة 
يليق بالذين ال يفهمون الكلمة المقدسة بطريقة صحيحة أن يالحظوا جيًدا أنهم في الحقيقة يسكبون أقدس 

في كأس من السموم، ويعذبون أنفسهم بجرح مميت بمشرط كان ينبغي أن يكون شافًيا، ( النبيذ)قطرات المسطار 
 . كان ُيفترض أن يفعلوه ألجل عافيتهموذلك ألنهم يدمرون ما هو صحيح دون بتر الجزء العليل حسبما 

ومن . ليتعلم هؤالء أيًضا أن يتفكروا جيًدا كيف أن الكلمة المقدسة ُأِقيمْت لنا كمصباٍح في ليل هذه الحياة
وكذلك يتضح أن ذهنهم الشارد . الواضح أنه عندما ال نفهم الكلمة بطريقة صحيحة تسود الظلمة بداًل من النور

فبينما يظنون أنفسهم أكثر حكمة من . الفهم الخاطئ لو لم يكونوا قد انتفخوا بالكبرياء أوالً  ما كان ليقودهم إلى
وأكثر من ذلك، لكي يكتسبوا شهرة . اآلخرين، يستنكفون عن إتِّباِعِهم في األمور التي يجيدونها بطريقة أفضل

لعارفين بحق، وأن يؤكدوا آراءهم بالمعرفة من جمهور غير العارفين، يحاولون بأقصى جهدهم أن يسيئوا إلى ا
" جلعاد. "0(12: 1عا ) ."ألنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم": المعاكسة، لذلك حسًنا يقول النبي

، وألن كل جماعة الكنيسة مجتمعين لالعتراف بالشهادة للحق لذلك (الخ 22: 21راجع تك" )رجمة شهادة"تعني 
عندما تحمل النفوس فهم الكلمة اإللهية . 2هد لكل حق اهلل بأفواه جميع المؤمنينفهي بالحق تمثل جلعاد، ألنها تش

هكذا فإن توسيع التخوم ما هو إال . في حب تكون مثل الحوامل، وعندما َتْكُمل أيام حملها تظهر ثمار األفعال
راطقة يشقون عقول يعني أن اله" ألنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم"وهذا القول . امتداد للشهرة

                                                 
 .ابتغى بنو عمون أن ُيّؤِمنوا ألنفسهم األرض الخصبة التي لجلعاد، فأبادوا القاطنين عليها وشقوا حتى بطون الحوامل 1
 ."جوقة للشهادة"في تفسيره جلعاد حيث يشير إلى الشهداء على انهم  6-9: 90راجع تفسير القديس أغسطينوس للمزمور  7
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عندما تنتفخ القلوب الضعيفة لحملها . المؤمنين التي أثمرت بالفعل قدًرا من فهم الحق، وذلك بتعاليمهم المخالفة
لذلك عندما نحاول أن نثني مثل . الكلمة المقدسة، تتعلق بسيف الخطأ، ألنها بتقديم التعليم تصنع لنفسها سمعة

ألنه إذا . اء المخالفة، يجب علينا أواًل أن نحذرهم أال يغتروا بالمجد الباطلهؤالء كي ال يتفاعلوا مع هذه اآلر 
 . استأصلنا جذور الكبرياء تذبل أغصان الثقة الزائفة

يتحولون ليكونوا تقدمة للشيطان بنشر الخطأ والشقاق، مناقضين  باألكثر ينبغي أن يفهم هؤالء أنهم
وهي لم تعرف إني ": ألجل ذلك يشكو اهلل بالنبي القائل. ابين للشيطانللناموس اإللهي الذي َيْنَهر عن تقدمة القر 

 القمحيعطينا الرب (. 8: 7هو ) "أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت، وَكثَّْرُت لها فضًة وذهًبا جعلوه لبعل  
التي ( الحرفي المعني)عندما نفهم بقوة الروح المعاني األكثر عمًقا للناموس المقدس، بذلك تذبل قشرة الحرف 

المقدس ليسكرنا بتعاليم األسفار المقدسة ( المسطار) نبيذهويعطينا أيًضا من . تظهر في بعض الفقرات الغامضة
، الفضةوعندما يكثر اهلل . لتجري حياتنا في رقة وسالسة بمفاهيم واضحة مقدسة الزيتويقدم أيًضا . السامية

 . إذ يمأل قلوبنا بفهم هذا مقداره لعظمة اهلل وتساميه بالذهبِرينا كذلك ُيثْ . يهبنا كالما مليئا بإشعاعات الحق
يقدم الهراطقة كل ذلك للبعل، ألنهم يقلبون كل هذه األمور في قلوب السامعين ويبدلونها بفهمهم الفاسد 

لون كلمات يبد. يقربون ذبيحة قربان للبعل من القمح والمسطار والزيت والفضة والذهب التي وهبنا اهلل إياها. لها
لنحذر هؤالء إذ أنهم بداًل من أن تقدم عقولهم مفاهيم السالم، يبدلونها ليخرج منها . السالم لتصير أخطاء للشقاق

 . بذاًرا للشقاق بها تدركهم دينونة اهلل العادلة، وبها تموت كلمة الحياة فيهم
ينطقون بها بتواضع، عليهم أن أما في الجانب اآلخر، فإن الذين يفهمون كلمات الناموس بحق لكنهم ال 

يحذروا عند تعاملهم مع الكلمات اإللهية أن ينظروا ألنفسهم حتى ال يتبعوا أفعال اآلخرين وأن يراعوا أنهم قبل أن 
يضعوا هذه الكلمات أمام الناس، أن يتفكروا أواًل في أنفسهم، وأن ال يهملونها، وأن يتأملوا كل التعاليم المقدسة، 

حًقا الذين يتصدون لعالج اآلخرين ويجهلون تطبيب . جاهلوا ما تعلنه األسفار المقدسة ضد المتكبرينوأولها أال يت
لذلك على الذين ينطقون بكلمات الناموس دون تواضع أن يروا . أمراضهم، هم أطباء مساكين يفتقدون المهارة

. نهم قد يموتون وهم يسعون في ذلكأل. السم والبالء الذي يصيبهم قبلما يمارسوا العالج على المرضى اآلخرين
ليحذروا . عليهم أن يحذروا حيث أن الطريقة التي ُيَعِلمون بها ال تتوافق مع الماهية المتميزة لموضوع التعليم ذاته

إن كان يتكلم أحد ": ليتهم ينصتون لقول الكتاب المقدس. حتى ال ُيَعِلموا شيًئا بالكالم، ويقدم سلوكهم شيًئا آخر
ليسمعوا . كيف إًذا لهؤالء أن ينتفخوا بالغرور وهم ال يتكلمون بكالمهم بل بكالم اهلل(. 11: 2بط  1) "اهلل فكأقوال

 (. 12: 7كو  7) "بل كما من اهلل نتكلم أمام اهلل في المسيح": أيًضا المكتوب
هلل، وبهذا يجب أن نعم إن الذين يتكلمون بكالم اهلل أمام اهلل يفهمون أنهم قد قبلوا كلمات التعليم من ا

 "مكرهة للرب كل متشامخ القلب": كذلك ينبغي أن ينصتوا إلى قول الكتاب. يسعوا لمسرة اهلل وليس لمسرة ذواتهم
يغتصبون حق اهلل من الواضح أن هؤالء عندما يسعون وراء مجدهم الباطل باستغالل كلمة اهلل، (. 4: 19أم )

ليسمعوا كذلك ما يقوله . ح من الذين قبلوا التعليم بأموٍر مقدسةألنهم ال يخشون سلب المدي الواهب المعطي،
اشرب مياًها من ُجِبْك، ومياًها جارية من بئرك، ال تفض ينابيعك إلى الخارج، سواقي مياه ": سليمان للمعلمين

فعندما يفحص المعلم أعماق قلبه . 0(12-14: 4أم ) ."في الشوارع، لتكن لك وحدك، وليس ألجانب معك
وهو يشرب من المياه الجارية من بئره إذا هو تأثر بارتوائه من ينبوع . صت إلى ما يقوله، يشرب من ُجِبهوين

                                                 
غريغوريوس هذه الصورة االستعارية للجب والينابيع لتشير للعالقة ما بين الزوج وزوجته، وهو هنا يطبق هذه الفقرة على يستخدم اآلب  1

 .تعليم المرشدين



 59 

ينبغي أن يشرب يقصد أنه " ال تفض من ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع: "وعندما أضاف. الكلمة
إلى الخارج ما هو إال تقطير التعليم كالماء بقوة  إن فيض الينابيع. الراعي أواًل ثم بعد ذلك يروي اآلخرين بالتعليم

توزيع الكلمة اإللهية بين جموع غفيرة من السامعين، كٌل حسب " سواقي المياه في الشوارع"وتعني . في اآلخرين
: وألنه مع امتداد كلمة اهلل إلى معرفة الكثيرين يحشر المجد الباطل نفسه، هكذا جاء القول المناسب. شخصيته

لقد كتب النبي ". بالغرباء"وفي هذا المجال تدعو الحكمة األرواح الشريرة ". لك وحدك وليس ألجانب معكلتكن "
، وعتاة طلبوا نفسي": عن المجربين قائالً  لذلك يقول لتبقى سواقي (. 2: 42مز ) "ألن غرباء قد قاموا علي 

راعي للتعليم كالسواقي في الشوارع، ولكن من الضروري أن يخرج ال"المياه في الشوارع لك وحدك، ويعني هذا أنه 
ينبغي أال نتخذ من األعداء شركاء في خدمة . عليه أال يتحالف مع األرواح النجسة وذلك من خالل الغرور

 .  علينا بذلك أن نبث تعليمنا بعيًدا بعيًدا ليتسع دون أن تغرينا أية رغبة في المديح الباطل." الكلمة اإللهية
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 لعشرون الفصل الخامس وا
 

 كيف نعظ الذين يرفضون خدمة التعليم لتواضعهم الشديد، 
  واآلخرين الذين يتعلقون بها بسرعة وبال روية؟

 :71العظة 
ينبغي أن نعظ بطريقٍة ما الذين يعلمون باستحقاق لكنهم يخشون ذلك بسبب تواضعهم الشديد، ونعظ 

الخدمة بسبب عدم لياقتهم أو عمرهم إال ألن تهورهم  هؤالء اآلخرون ُتْحَجب عنهم هذه. اآلخرين فبطريقة أخرى
 . يدفعهم إليها دفًعا

الذين يستطيعون التعليم بتأثير عظيم إال أنهم يبتعدون بفعل التواضع المفرط ينبغي أن يتعلموا بأن 
ن لهم أن ولذلك إن كا. يستدلوا من التفكر في األمور الصغيرة كم يخطئون كثيًرا في حق المهام األكبر واألعظم

ليتفكروا كم هم . يخفوا األموال التي في حوزتهم عن االخوة المعوزين، فإنهم دون شك يبثون فيهم الكآبة والحزن
متورطون في ذنب عظيم، ألنهم إذ يحجبون كلمة التعليم عن االخوة الخطاة، يحجبون دواء الحياة عن أنفٍس 

: 70سي ) "المكتومة والكنز المدفون أي منفعة فيهما الحكمة": لذلك بالحق يقول الحكيم. سائرة إلى الموت
. إن كانت مجاعة تفني شعًبا، وأخفي هذا الشعب قمحه، فهؤالء بال شك هم دعاة للموت ومبشرون به(. 27

وعليه ليتفكر الذين ال يتقدمون لخدمة خبز النعمة التي قد أُْنِعَم بها لهم عندما تهلك النفوس من العطش 
 أم) "محتقر الحنطة يلعنه الشعب": لذلك قيل أيًضا بالحق على لسان سليمان .في هول العقاب للكلمة المقدسة،

إن مثل هذا اإلنسان تصيبه اللعنة، ألنه . الذي يخبئ الحنطة يحتكر لنفسه كلمات التعليم المقدس( 11:79
 . يستحق عقاب كل الذين كان يمكن أن يسلكوا في الصواب بسببه خطيئة الصمتبسبب 

ن كان على المتمرسين في الفنون الطبيعية أن يتعهدوا جرًحا يحتاج إلى المشرط، ويحجمون عن فعل إ
وليعلموا كم هم متورطون في ذنب عظيم، إذ أدركوا جراحات النفس . ذلك، بالتأكيد يتحملون مسئولية موت االخوة

: 28إر ) "ون من يمنع سيفه عن الدمملع": لذلك قيل على لسان النبي. وأهملوا عالجها بمشرط الكلمة المقدسة
عن هذا السيف قيل . من يمنع السيف عن الدم هو من يمنع سيف كلمة التعليم من تهذيب الحياة الجسدية(. 10

 (. 27: 27تث ) "ويأكل سيفي لحًما": أيًضا
ى ينزع ليت هؤالء الذين يخفون كلمة التعليم في داخلهم أن ينصتوا في فزع لصوت الدينونة اإللهية حت

وليعلموا أن الذين (. أي أن ينزع الفزع من الدينونة الفزع من اإلقدام على التعليم)هذا الفزع فزًعا آخر من قلوبهم 
وليسمعوا . ال يتقدمون بمواهبهم تضيع منهم ويخسرونها؛ ال يخسرونها فقط بل مع الخسارة تصيبهم اللعنة

لذلك ": في هذا يقول. ا لم يؤخر جهًدا في تعنيف الخطاياكيف أن بولس كان يصدق أنه برئ من دم اخوته قدرم
(. 72-79: 70أع ) "ألني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة اهلل. أشهدكم اليوم هذا أني برئ من دم الجميع

، بمعنى (12: 77رؤ ) "ومن يسمع فليقل تعال": وليسمعوا أيًضا كيف أن الصوت المالئكي يحذر يوحنا قائالً 
. عون صوته في أعماقهم عليهم أيًضا أن يرفعوا أصواتهم ليجذبوا اآلخرين إلى حيث يدعوهم اهللالذين يسمأن 

وحينئذ يسمع قول إشعياء الذي ِإّباَن خدمة . هذا لئال إذا تقدم أحد هؤالء خاِل اليدين يجد األبواب موصدًة أمامه
: هو بهذا يصرخ نادًما موبًخا نفسه قائالً الكلمة أغلق شفتيه بالرغم من أن النور السماوي أشرق وأضاء عليه و 

وليسمع هؤالء كلمات سليمان التي تبين كيف أن (. 4: 9إاش ) "ويل لي أني هلكت ألني إنسان نجس الشفتين"
النفس السَِّخيَّة ُتَسمَُّن والُمْرِوي ": المعلم تزداد حكمته إذا لم يحجب مواهبه بسبب خطيئة الخمول، والتي تقول
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. الذين يخرجون لخدمة التعليم يوزعون بركاته، وبذلك يمتلئون داخلًيا ويزدادون(. 74: 11أم ) "ْروىهو أيًضا يُ 
ليسمع . وكلما استمر المعلم يروي سامعيه بنبيذ الكلمات الروحية الفعالة، أسكرته رشفات النعمة المتكاثرة

هوذا شفتاي ": التعليم التي أعطاها اهلل إياههؤالء كيف أن داود قام بتقديم ذلك بموهبة من اهلل، ولم يخبئ موهبة 
 (.10-6: 20مز  ) "تكلمت بأمانتك وخالصك. لم أكتم عدلك في وسط قلبي. أنت يا رب علمت. لم أمنعها

أيتها الجالسة في الجنات، األصحاُب يسمعون صوتِك ": ليسمعوا كذلك ما يقوله العريس للعروس
ِمعيني ِْ الجنات هي الكنيسة، فهي التي ترعي براعم الفضيلة الخضراء في الجالسة في . 0(12: 8نش ) "فأْس

والعريس أيًضا يشتهي أن . قلوب المؤمنين، والمختارون يشتهون سماع صوتها كما يستمع األصحاب لصوتها
 . يسمع صوتها إذ يتوق المسيح لسماع تعاليمها من خالل نفوس المختارين

 وانه يْنِزل سيًفا لالنتقام، فرز المختارين الذين لم يترددوا لنسمع كيف أن موسى عندما َعِلَم بغضب اهلل
ضعوا كل واحد  سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من ... من للرب فإليَّ ": في إزاحة جرائم األشرار ولعنتها، فقال

. 2(72 -74: 27خر ) "باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد  أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه
وضع السيف على الفخذ يعني تفضيل غيرة التعليم على ملذات الجسد، ألن الذين لهم غيرة التعليم باألمور 

أما الرجوع من باب إلى باب فهو التنقل بالتوبيخ من رذيلة . المقدسة ينبغي أن يهتموا بهزيمة الشهوات المحرمة
كذلك الوصول إلى المحلة يعني العيش في كمال داخل  .إلى أخرى، ألن من ِقَبْل الرذيلة يدخل الموت إلى النفس
أْقُتلوا كل واحد أخاه، : "لذلك قال النبي إشعياء مضيًفا. الكنيسة دون أي تحيز وذلك بتوبيخ الخطاة بغير محاباة

هذا يعني يجب أال نخشى استخدام سيف التوبيخ عند اكتشاف التعدي ". وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه
لذلك ينبغي أن يتحرك رجال اهلل في غيرة الحب . جب المجازاة حتى بالنسبة ألقربائنا الذين نحبهمالذي يستو 

ولذلك فإن الذين يمتنعون عن توبيخ حياة الجسد الشهوانية بكل حزم، يتنكرون بالتأكيد . المقدس، فيضربوا اإلثم
 . لعالقتهم مع اهلل

م كفاءتهم أو أعمارهم ومع ذلك قبلوا القيام بها بسبب أما الذين ُحِجَبْت عنهم خدمة التعليم بسبب عد
وعليهم حتى . 3تهورهم، عليهم أن يبتعدوا عن طريق اإلصالح المستقبلي بانتحالهم هذه الخدمة العظيمة بتسرعٍ 

. بعد محاولتهم قبول ما ال يستطيعون القيام به أال يفقدوا أية فرصة للقيام بها بحٍق عند حلول الوقت المناسب
 . يهم أن يحذروا بأن المعرفة يمكن فقدانها إذا حاولوا إظهارها بطريقة غير الئقةعل

على هؤالء أن ينتبهوا بأن فراخ الطيور عندما تحاول الطيران قبل أن َتْقوي أجنحتها، تسقط من فوق 
ل البناء التي لم كذلك عليهم أن يفهموا أنه إذا وضعنا قوائم الخشب الثقيلة على هياك. حيث كانت تحاول التحليق

كذلك عندما تلد النساء أطفااًل لم يكتمل نموهم، فإنهم بهذا . تقَو بعد فالنتيجة تكون ال معيشة حياة بل دماًرا وموًتا
لذلك يعلم الحق ذاته تالميذه عن قوة التعليم الذي أراد أن يقدم مثااًل . يمألون قبوًرا بالموتى، وليس بيوتا بالحياة

ِدموا على خدمة التعليم بدون أن تكتمل قدرتهم على ذلك، وهو الذي كان يمكن أن يعطي القوة في ألتباعه بأال ُيقْ 
 "فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من األعالي": الحال لمن يريد أن يقويه، أضاف قائاًل في الحال

ا حتى ال نتجول كمعلمين إال إذا لبسنا القوة إن البقاء في المدينة يعني االعتكاف بيننا وبين أنفسن(. 26: 72لو )
                                                 

هنا يتعرض األب غريغوريوس لنفس الفكر األبوي وهو أن العريس والعروس في سفر نشيد األناشيد يشيران إلى العريس السمائي  1
 .يسةيسوع وعروسه الكن

 .إال تحقيقا لألمر اإللهي... لم يكن قتل أولئك الخطاة 7
هكذا يصف القديس غريغوريوس النزينزي اندفاع البعض بقليل من االستعداد لُيَنَصبوا على خدمة إرشاد المؤمنين، وكذلك يفعل  2

 .القديس يوحنا الذهبي الفم في وصفه للمندفعين لهذه األمانة المقدسة
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لذلك قيل بلسان . عندئذ فقط نخرج خارًجا من التأمل في أعماق نفوسنا إلى حيث يمكن أن نعلم اآلخرين. اإللهية
(. 11-10: 27سي ) "إْن ُسئلَت مرتين فجاوب باإليجاز. تكلم يا شاب لكن نادًرا متى دعتك الحاجة": الحكيم

نا ذاته وهو الخالق وهو الجالس في السماوات ُيَعِلْم المالئكة على الدوام بإعالن قوته الفائقة لم ألجل هذا مخلص
أنه كان يريد أن يبث في هؤالء ومن الواضح . يرد أن يكون معلًما للناس على األرض قبل سن الثالثين

ليم بنعمة الحياة الكاملة إال عندما المتسرعين خوًفا مقدًسا عندما يرون أنه وهو الذي بال خطيئة لم يتقدم للتع
لو ) "الصبي يسوع في أورشليم... بقي... ولما كانت له اثنتا عشرة سنة": وهنا تبين األناجيل. بلغ كمال العمر

: 7لو ) "وجداه في الهيكل جالًسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم"ولما كان أبواه يطلبانه (. 27-22: 7
29 .) 

فكر جيًدا كيف أن يسوع وقد كان له اثنتا عشرة سنة، كان يجلس في وسط المعلمين، لكنه ال بد إًذا أن نت
هذا مثال نقتدي به حتى ال نتقدم بجرأة إلى مكانة التعليم وأمامنا الصبي يسوع بقوته . لم يكن يعلم بل يسألهم

أما عندما قال بولس . رح األسئلةاإللهية، وقد أعطى خدمة كلمة المعرفة للمعلمين، وجلس راغًبا في أن يتعلم ويط
بل كن قدوة للمؤمنين في الكالم، في التصرف، في المحبة، في الروح، في )ال يستهن أحد بحداثتك ": لتلميذه

يأتيان كمرادفين في الكتب " الشباب"و" الحداثة"، البد أن نعلم أن كلمتي (17: 2تي ) ("اإليمان، في الطهارة
وليسـرك قلبك )افرح أيها الشـاب في حداثتك " :لمات سليمان الحكيم عندما يقولالمقدسة، والشاهد على ذلك ك

 . 0(6: 11جا ) ("في أيام شبابك

                                                 
 .12أو  14وهي مرحلة الطفولة والِصبي حتى سن  pueritia -1: يميزون بين مراحل أعمار خمسة كان الرومانيون 1

7- adolescentia  20أو  70وهي مرحلة الشباب المبكر حتى سن. 
2- inventus  24أو  20حتى  70أي الشباب والرجولة المبكرة من سن. 
2- aetas seniorum  90حتى  24و 20وهي مرحلة النضوج الكامل ما بين. 
4- senectus  سنة 90وهي مرحلة المسنين وتبدأ من فوق . 

 adolescentiaو  inventusوفي هذه الفقرة يبين األب غريغوريوس أن في نسخة الفولجاتا ال يوجد تمييز محدد بين مرحلتي
ولس عندما أمر تلميذه تيموثاوس بأن يقوم حسب رواية القديس جيروم بأن ب -حيث ُيْسَتْخَدم اللفظين أحيانا كمرادفين وهذا ال يثبت 

 .بالتعليم واإلرشاد لم يكن في ذلك الوقت في مرحلة النضوج الكامل
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 الفصل السادس والعشرون 
 

 كيف نعظ الذين نجحوا في كل شيء طبًقا لرغباتهم، 
 والذين فشلوا في كل شيء؟ 

 : 71العظة 
ر الوقتية بطريقٍة، أما الذين يشتهون األمور العالمية وقد ينبغي أن نعظ الذين أفلحوا في سعيهم وراء األمو 

فالذين أفلحوا عليهم أن يحذروا من أنه عندما يتفق كل شيء مع رغباتهم أال . ُأْبُتلوا بمشقة العناء فبطريقٍة أخرى
ْهَجرهم بداًل ينبغي على هؤالء أال يحبوا مَ . يهملوا بحثهم عن اهلل المعطي وأن ال يعطوا جل اهتمامهم للعطية فقط

من موطنهم األصلي، وأال ُيَحِولوا المؤن التي ُأْعِطَيت لهم ألسفارهم إلى عقبات تعوق وصولهم اآلمن، وأال 
 . يبتهجوا بضوء القمر بالليل وذلك بأن يبتعدوا عن النظر إلى أشعة الشمس الالمعة

لم هو مكافأة، بل هو عزاء في وسط عليهم إًذا أن يحذروا حتى ال يظنوا أن كل ما ينجزونه في هذا العا 
. عليهم بالعكس أن يرتفعوا بتفكيرهم عن الخيرات العالمية لئال تتعلق قلوبهم بها فتتعثر في وسطها. المصائب

هكذا ألن كل الذين ال يمكنهم بتمييز قلوبهم أن يقللوا من شأن هذه الخيرات التي تبهج القلوب لصالح حب الحياة 
وهكذا يقدم النبي مثال أهل أدوم الذين قبلوا أن يكونوا . 1هذه الحياة إلى نقمة أبديةيحولون نعمة األخرى 

الذين جعلوا أرضي ميراثًا لهم بفرح كل القلب ": ضحية ملذاتهم، وقام بتوبيخ الذين ينغمسون فيها قائاًل عنهم
ذا تأملنا هذه الكلمات ملًيا،(. 4: 29حز )(" لنهبها غنيمة)وُبْغَضِة نفس   نجد أن التوبيخ قد وقع عليهم ليس  وا 

 . ألنهم قد فرحوا من كل القلب والنفسألنهم قد فرحوا، بل 
كذلك يحذر . 7(27: 1أم ) "ألن ارتداد الحمقى يقتلهم، وراحة الجهال تبيدهم": لذلك يقول سليمان

ن، والذين يستعملون هذا والذين يشترون كأنهم ال يملكو(... أيها االخوة الوقت منذ اآلن مقصر"): بولس قائالً 
، أي ينبغي أن تخدمنا أمور هذا 2(21-20: 2كو  1) ("ألن هيئة هذا العالم تزول)العالم كأنهم ال يستعملونه 

كذلك تلك األشياء التي هي فقط لتدعيمنا في حياة . العالم خارجًيا دون أن َنِحيَد عن طلب الفرح السمائي الفائق
ن كنا نحزن اآلن ألننا لم نتحد بعد . أو توقف توبة النفس في رحلة الحياةالمهجر الوقتية يجب أال تؤخر  وا 

 . باألبديات، فكيف لنا أن نفرح باألرضيات، وكأننا نسعد بها
تسند الكنيسة (. 9: 7نش ) "شماله تحت رأسي، ويمينه تعانقني": لذلك تقول الكنيسة بلسان المختارين

أما يمين . وهي تسندها بفرح الحب الفائق خيرات الحياة األرضية،ي بذلك رأسها تحت يد اهلل اليسرى، وكأنها تعن
في يمينها طول ": لذلك يقول سليمان أيًضا. يحيط بها من كل جانب الفرح األبدياهلل التي تعانقها فتعني أن 

كانا مسجلين  هنا يبين سليمان أن الغنى والمجد يظهران كما ولو(. 19: 2أم )" أيام، وفي يسارها الغنى والمجد
هنا يشير إلى اليد (. 9: 108مز ) "خلص بيمينك واستجب لي": هكذا يقول صاحب المزامير. على اليد اليسرى

: 14خر ) "يمينك يا رب تحطم العدو": لهذا جاء بالمكتوب أيًضا. اليمنى، ألنه يعني أنه يطلب الخالص األبدي
                                                 

 .في هذه الفقرة يبين األب غريغوريوس ِقَصْر الحياة البشرية. 21-76: 2كو  1راجع  1
د يلجأ هذا الطبيب إلى وسائل عالجية غير عادية، وق. يشبه اهلل بالطبيب الذي كثيًرا ما يرفض توسالتنا حتى يهبنا الصحة الروحية 7

 .4: 101راجع القديس أغسطينوس في العظة على الجبل  وشرحه للمزمور ... أي إلى جراحة روحية
نالحظ أن فكر األب غريغوريوس يتماثل مع فكر القديس أغسطينوس متأثرا " القضاء والقدر"بالنسبة لبعض المعضالت الالهوتية مثل  2

راجع المقدمة عن سيرة األب ) Magna Moralia in Job: قاًل عنه في بعض األحيان، ويظهر هذا في فقرات كثيرة من كتاببه ونا
 .(، الجزئين األول والثاني"الرعاية"غريغوريوس للقمص تادرس يعقوب والتي وردت في كتاب 
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ألنه عادة نرى األشرار يرتفعون في . يسرى، لكن يمين اهلل تهلكهمقد يستمتعون أعداء اهلل بالخيرات بيد اهلل ال(. 9
 . المجد األبدي تقع بهم اللعنة ءالحياة األرضية، أما عند مجي

لذلك على الذين يتمتعون بخيرات هذه الحياة أن يفكروا بحكمة أن هذه الخيرات هي في حوزتهم لكي 
ألجل ذلك وعد اهلل بأرض . بهم إلى لعنة أبدية مريرة لكنها في بعض األحيان تؤدي. تحفزهم للحياة األفضل

وألن هذا الشعب الذي لم يتعلم بعد قد . كنعان لشعب إسرائيل ليحثهم في األخير على الرجاء في األمور األبدية
وحتى . ذاق شيًئا ما من األمور الوقتية التي وعدهم بها اهلل، وثقوا بتلك الوعود التي كانت في المنظور البعيد

هذا . يتقوى أيًضا رجاءهم باألبديات، لم يدفعهم هذا فقط إلى األمور المادية بل منها إلى الرجاء في السماويات
لكي يحفظوا . وأعطاهم أراضي األمم وتعب الشعوب ورثوه": يشهد به صاحب المزامير بوضوح حينما يقول

 (. 24-22: 104مز ) "فرائضه ويطيعوا شرائعه
فس البشرية بالشكر مع خيرات اهلل غير المتناهية التي هي مجازاة األعمال وعندما ال تتجاوب الن

: لذلك أيًضا قال صاحب المزامير. برحمةبنفس القدر الذي تنعمت فيه  بعدل   الصالحة، تكون هذه النفس ملعونة
يرات اإللهية هذا ألن الملعونين لم يعادلوا الخ(. 18: 22مز " )حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار"

بأعمال صالحة، إذ لم يهتموا بأنفسهم وهم في هذه األرض وانغمسوا في ملذات كثيرة ولم َيْجِلْب عليهم تقدمهم في 
أذكر انك استوفيت خيراتك ": لذلك قيل للرجل الغني الذي كان يتعذب في لهيب جهنم. هذا العالم إال هالك النفس

حتى يستوفي أيًضا مقداًرا أكثر من  هناريًرا إال أنه استوفى الخيرات ومع أنه كان ش(. 74: 19لو ) "في حياتك
 . بمقدار ما تشبث بطريقه ولم يغيرها بالرغم من الخيرات التي أخذهاهناك الباليا 

أما من الجانب اآلخر، فان الذين يسعون وراء األمور األرضية وقد أجهدتهم متاعب التجارب، فعلينا أن 
مق وحيطة الخير العظيم الذي يوفره الخالق والمعطى لهؤالء الذين ال يتركهم لرغباتهم نعظهم بأن يراعوا بع

أما الشخص الذي ُيمكن شفائه . عندما ييأس الطبيب من حالة مريض ما، يترك له العنان لرغباته. الشخصية
نا في نفس الوقت نحفظ إننا نمنع في بعض األحيان المال عن األطفال، إال أن. 0فإنه يحرمه من كثير مما يشتهيه

وعليه فإن الذين تقهرهم الباليا الوقتية وتذلهم يجب أن يتهللوا برجاء الميراث األبدي حيث . كل الميراث لهم كورثة
 . أن اهلل بنعمته األبدية لم ُيَمِحْص هؤالء بالتجارب لتهذيبهم إال ألنه حفظ لهم الخالص األبدي حسب شرائعه

لمحن في وسط رغباتهم الوقتية، عليهم أن يتمعنوا عميًقا بأنه في معظم األحوال لذلك فإن الذين تبتليهم ا
ومثال ذلك داود كما أسلفنا سابًقا والذي . يسقط في ِشَباك الخطيئة حتى الذين ارتفعوا إلى القوة والسلطة الوقتية

ًً عندما كان أحد أفراد الرعية منه عندما جلس على فعندما كان أحد . العرش كملكٍ  كان اهلل يحبه كان أكثر كمااًل
أفراد الرعية، كان يحب البّر ويخشي أن يضرب عدوه األسير، أما عندما صار ملًكا وقد غلبته الشهوة، لجأ إلى 

 . الغش لكي يقتل قائًدا مخلًصا في جيشه
ين من يسعى وراء الثراء والسلطة والمجد ويظل بال لوم، إن كانت هذه األمور قد ثبت ضررها حتى للذ

اقتنوها دون أن يسعوا وراءها؟ وهل يستطيع الذين يمتلكون الثراء والسلطة والمجد أن َيْنَجوا دون أن يجاهدوا 
بشجاعة وفي بسالة، خاصة عندما يرون داود الذي أعده اهلل واختاره قد سيطرت عليه هذه األمور األرضية 

 عندما تدخلت الخطيئة؟ 
سليمان الذي ُكتب عنه أنه سقط حتى في خطيئة الزنا بعد كل هذه  علينا أن نحذر هؤالء بأن يتعظوا من

ولقد هجرت الحكمة قلبه . الحكمة التي اقتناها، ولم ُيْكَتْب عنه أنه اجتاز وعانى من أية بلية أو تجربة قبل سقطته

                                                 
 .26: 9؛ لو12: 14لك مت ، وكذ 7، والجزء الثالث فصل  2الجزء األول فصل " الرعاية"راجع كتاب  1
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 . 0بالتمام حيث عجزت عن حراستها أبسط قواعد المحن والباليا
 
 
 
  

 

                                                 
 .الخ 12: 11مل  1راجع  1
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 الفصل السابع والعشرون
 ف نعظ المتزوجين، والبتوليين؟ كي

 : 70العظة 
 . ينبغي أن نعظ الذين في رباط الزيجة بطريقٍة، والبتوليين بطريقة أخرى

ينبغي أن نعظ المتزوجين بأن يتبادل األقران الحب والمسرة، ولكن دون فعل التعدي ضد الخالق الذي 
نعم يمكنهم أن يفرحوا . ا التمسك بالشئون اإللهيةعليهم أن يتعاملوا مع األمور العالمية دون أن يهملو . جبلهم

عليهم أن يحزنوا على الشرور . بالنعم الحاضرة لكن في خوف واهتمام عظيمين، حتى ال يسقطوا في الشر األبدي
المؤقتة ويصوبوا آمالهم نحو الخير األبدي بكل تصميم وحتى النهاية، ليظلوا على وعي بأن ما هم فيه اآلن هو 

ينبغي أال تحطم شرور هذا العالم الشجاعة التي تمأل قلوبهم، بل . أما الذي يتوقون إليه فهو شأن دائم أمر وقتي،
ينبغي أال تخدعهم األمور الصالحة في هذه الحياة، وأن ال . ينبغي أن تقوي شهوة األمور السمائية هذه القلوب

 . يلقيهم خوف الدينونة إلى حزن اليأس
فس المسيحي المتزوج هي نفس ضعيفة وقوية في آن واحد، إذ أنها ال تستطيع يمكن أن نقول اآلن بأن ن

ومع أن النفس تضعفها الملذات . كلية أن تتجاهل األمور الجسدية، كما أنها تأمل بقوة أن تتحد باألمور األبدية
ظى باألمور العالمية ومع أن للنفس أن تح. الجسدية إال أنها تتقوى باالستمتاع بما يوفره الرجاء القدسي السماوي

ولذلك عليها أن ال . في طريق هذه الدنيا، عليها أن تشتهي األمور اإللهية التي ينبغي أن تشغلها في النهاية
يعبر القديس . تنغمس كلية في األمور األرضية حتى ال تسقط بعيًدا عن األمور األبدية التي ينبغي أن تشتهيها

لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم ال ": بولس عن هذا جيًدا وبإيجاز حين يقول
واآلن الذين لهم نساء كأن ليس لهم، هؤالء (. 20-76: 2كو  1)" يبكون، والذين يفرحون كأنهم ال يفرحون

يستمتعون كثيًرا براحة جسدية من قبل المرأة، وبسبب حبه للمرأة يحيد الرجل عن كمال الفضائل، فيسقط في 
الذين لهم نساء كأن ليس لهم بمعنى أن هؤالء يرون األمور ليس فقط وكأنها مؤقتة ويتحملون . فعال الشريرةاأل

والذين يبكون كأنهم ال يبكون . اهتمامات الجسد كأنها ضرورة لكنهم يتطلعون برغباتهم إلى الفرح الروحي األبدي
. ون معها كيف يتهللون بتعزيات الرجاء األبديبمعنى أن الذين ينوحون على الشدائد الخارجية بطريقة يعرف

تعني َتَرُفْع الجسد عن األمور األرضية، وعدم التوقف عن التأمل في األمور " والذين يفرحون كأنهم ال يفرحون"
ضافة لآليات السابقة يقول بولس. السماوية وكأنه يقول (. 21: 2كو  1) "ألن هيئة هذا العالم تزول": وا 
ليس هناك أي جدوى في أن نبتغيه ". ال يمكن أن يدوما العالم أبدًيا، ألن العالم الذي تحبونه ال تحبو : "بوضوح

 .دوًما، وكأننا نحن أنفسنا باقين، فهذا الذي تحبونه سيزول
لذلك عليهم أن . على المتزوجين أن يتحملوا بصبٍر متبادٍل بعض األمور التي قد تغضب األطراف

احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس ": جيع المتبادل حيث يقول الكتابيتعاونوا لنيل الخالص بالتش
المحبة هي التي دفعت المسيح بأن ُينعم علينا بالبركات . نعم المحبة هي ناموس المسيح(. 7: 9غل ) "المسيح

اء الصالحة لذلك نتمم ناموس المسيح أيًضا بالمحبة عندما نقدم األشي. بفيض، وأن يتحمل شرورنا في صبر
ليتهم ال يتفكرون باألحرى فيما يتحملوه من اآلخرين بل . بسخاء، ونتحمل بمحبة الشرور التي يفعلها االخوة

ألننا إذا تأملنا فيما يتحمله اآلخرون منا ألصبح ما نتحمله نحن من اآلخرين أمًرا . فيما يتحمله اآلخرون منهم
 .هيًنا باألكثر

لذلك عندما . بأن يتذكروا بأنهم متحدين برباط الزيجة بغرض إقامة النسل كذلك ينبغي أن نعظ المتزوجين
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ليتهم يدركون أنه بالرغم من أنهم لم . ينزلقون في عالقات جسدية مفرطة، يحولون هذا الغرض لخدمة الملذات
وات دائمة لذلك عليهم بالضرورة أن يعتزلوا في صل. يتعدوا رباط الزيجة إال أنهم يتجاوزون حقوق هذا الرباط

هكذا ينصح الرسول بولس بدواء . 0ليصلحوا ما أفسدوه بفعل العالقات الجسدية الواجبة والمختلطة بالملذات
وأما من جهة األمور التي كتبتم لي عنها؛ فحسن ": سماوي واصًفا إياه للضعفاء وليس لألقوياء، عندما يقول
(. 7-1: 2كو  1) "حد  امرأته، وليكن لكل واحدة  رجلهاللرجل أن ال يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا، ليكن لكل وا

وبما أن الرسول قد أبرز مسبًقا الخوف من الوقوع في الزنا، بالتأكيد ال يقدم النصيحة لألقوياء الواقفين على 
أقدامهم بل يبرز أمر الفراش للذين يمكن أن يسقطوا حتى ال تنهدم قواهم فينبطحون أرًضا، لذلك يضـيف قائاًل 

هكذا ألجل هؤالء الذين (. 2: 2كو  1) "ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيًضا الرجل": لضعفاءل
ولكن أقول هذا ": تساهل الرسول معهم، سمح باللذة في أكرم رباط؛ أال وهو رباط الزيجة المقدس، فأضاف قائالً 

 (. 9: 2كو  1)" على سبيل اإلذن، ال على سبيل األمر

حيث أن هذا اإلثم ال يشتمل على ... فقد تعني فكرة االنغماس تواجد الخطيئة؛ خطيئة يتم غفرانها واآلن
وقد عبر لوط عن هذه الحقيقة واصًفا . لكنه لم يكن تحت السيطرةفعل شرير، بل على فعل شرعي بالحقيقة، 

الهروب . 2التو إلى الجبالحاله عندما هرب من سدوم المحترقة إال أنه عندما أتى إلى صوغر لم يصعد على 
من سدوم المحترقة هو بمثابة إزاحة لنار الجسد اآلثمة، وقمة الجبل تمثل طهارة المتعففين، والذين هربوا إلى 
الجبل هم على األقل الذين لم ينغمسوا في اللذات الجسدية، لكنهم يمارسون هذه العالقة ألجل ما هو مطلوب من 

الوقوف على . بل يعني السعي وراء ثمرة الذرية وليس سعًيا وراء ما هو جسديالوقوف على الج. إنجاب الذرية
حالة لوط الهارب من سدوم والذي لم يتقدم إلى األمام ليصل إلى . الجبل يعني تحاشي االلتصاق بطريق الجسد

ي العالقة الجسدية الجبال تمثل أناًسا كثيرين ابتعدوا عن خطايا الجسد إال انهم لم يقيدوا أنفسهم بما هو واجب ف
هؤالء بالفعل قد تخلوا عن الحياة الذميمة والمستهجنة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى الكمال في . وهم في رباط الزيجة

إن مدينة صوغر تقع في نصف الطريق وهي بمثابة ميناء خالص لالجئ ضعيف وهذا يعني . التعفف الزيجي
 . ، ينالون الخالص والعفو3لتعفف وال يقعون في الخطايا الكبرىأنه عندما تخلو العالقات الجسدية لهؤالء من ا

هؤالء قد وجدوا مدينة صغيرة يحتمون فيها من لهب النيران مع أن حياة الزيجة التي يمارسونها ليست 
هوذا المدينة هذه قريبة للهرب ": لذلك يقول لوط نفسه للمالك. فاضلة بشكل َجِلْي إال أنها في مأمن من العقاب

كانت المدينة قريبة، لكن (. 70: 16تك )" أليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسي. اْهُرُب إلى هناك. يها وهي صغيرةإل
َتَمَثَل فيها ملجأ خالص، إن الحياة الزوجية ليست منفصلة تماًما عن الحياة العالمية، وال هي ببعيدة عن تهليل 

مدينة صغيرة، عندما يتشفعون بعضهم لبعض  إن المتزوجين بهذا السلوك فقط ينقذون حياتهم في. الخالص
إني قد رفعت وجهك في هذا األمر أيًضا، أن ال أقلب المدينة ": ولذلك حسًنا قال المالك للوط. بابتهاالت دؤوبة

ألنه في الحقيقة يصير التضرع الدائم إلى اهلل أمًرا مبارًكا بكل المقاييس، (. 71: 16تك ) "التي َتكلْمَت عنها

                                                 
يتطابق هذا . هو لذة العالقة الجسدية، يتعدون حدود الرابطة الزوجية الوحيديرى األب غريغوريوس بأن المتزوجين الذين يكون همهم  1

الوحيد، وبذلك ينغمسون فقط في  الرأي مع آراء بعض الكتاب األولين الذين يبينون أن المتزوجين ال ينبغي أن يجعلوا هذا هدفهم
والذي يقول بأن اللذة والسعادة األرضية " hedonism: "هؤالء بالتأكيد يقرون بالمبدأ الفلسفي. اللذات مع استبعاد كل هدف عقالني

الطبيعية، بل  وبالطبع ليس المقصود هنا أن المتزوجين غير مسموح لهم باالستمتاع بهذه الممارسة الجسدية. هما غاية الخير األرضي
 .نوصي بها بشرط أال ُتْسَتْبَعد األغراض األخرى العقالنية والنفسية

 .الخ 16راجع تك 7
 .مع فكر بعض آباء المسيحية األوائل مثل القديس أغسطينوس  يتشابه فكر األب غريغوريوس عن الخطيئة األصلية 2
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أما بخصوص هذا التضرع فيحذر بولس . ر حياة الزيجة هذه مباركًة غير ملعونة في كل األحوالوهكذا تصي
كو  1)" ال يسلب أحدكم اآلخر، إال أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصالة": أيًضا قائالً 

2 :4.) 
ماوية بأكثر تدقيق وحرص حتى ال أما الذين لم يرتبطوا برباط الزيجة، فعليهم أن يالحظوا النصائح الس

وألن رباط الزيجة الشرعي ال يضغط عليهم، فإن هذه . يجعلهم نير االتحاد الجسدي مثقلين باالهتمامات العالمية
ال إن أهملوا هذا . االهتمامات غير الشرعية يجب أال تثقلهم إن يوم الدينونة البد سيجدهم في حالة استعداد وا 

 . اًبا أشد قسوة إذ انهم غير مرتبطين وهم قادرون أن يفعلوا األفضلاالستعداد، يستوجبون عق
إنه . ليت هؤالء ينصتون ألقوال الرسول عندما يرغب في تعليم بعض األشخاص بخصوص نعمة البتولية

هذا أقوله لخيركم، ": لم يقلل من شأن رباط الزيجة، بل هو يلعن االهتمامات العالمية التي يتضمنها هذا الرباط
تنبع بعض (. 24: 2كو  1)" يس لكي ألقي عليكم وهًقا، بل ألجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباكل

االهتمامات األرضية عن رباط الزيجة، لذلك يحث بولس معلم األمميين إلى األفضل حتى ال تقيدهم هذه 
باطهم برباط الزيجة إال انهم لم يلقوا إنها في الحقيقة عقبة لغير المتزوجين ألنه بالرغم من عدم ارت. االهتمامات

وعليه يجب أن نحذرهم من االرتباط بعالقة جسدية آثمة بامرأة، ففي هذا يجلبون على أنفسهم . عنهم هذا النير
ال ": وحينما ذكر بولس رذيلة الزنا ضمن عدد من الجرائم الممقوتة البغيضة وأْبَرَز هذا اإلثم قائال. حكم اللعنة

وال خطافون ... أوثان وال فاسقون وال مأبونون وال مضاجعو ذكور، وال سارقون وال طماعون زناة وال عبدة
 (. 2: 12عب ) "وأما العاهرون والزناة فسيدينهم اهلل": ويقول الرسول أيًضا(. 6: 9كو  1)" يرثون ملكوت اهلل

عليهم حينئذ أن . ألجل ذلك يحذرهم الرسول حتى ال يغامروا بخالصهم إذا عصفت بهم رياح التجارب
 . 0(6: 2كو  1) "ألن التزوج أصلح من التحرق": يلجأوا إلى ميناء رباط الزيجة، فالكتاب يقول

إذا أقدم هؤالء على الزواج فال لوم عليهم بشرط أال يكونوا قد قطعوا عهدا بالحياة األفضل حيث أن الذين 
: ألجل ذلك تبين الكتب. نسبة لهم غير شرعييصير الشرعي بالقد عقدوا العزم على الخضوع للخير األعظم 

، الذين وضعوا نصب (97: 6لو )" ليس أحٌد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت اهلل"
 . أعينهم هدًفا أسمى ُيَتَهمون بالنظر إلى الوراء إذا تحولوا عن الخير األسمى وركضوا نحو الخير األدنى

                                                 
 1)راجع أيًضا نصيحة بولس الرسول لألرملة الشابة بأن تتزوج . رق؛  من األفضل التزوج عن أن نترك أنفسنا للتح6: 2كو  1راجع  1

 .(12: 4تي 
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 الفصل الثامن والعشرون 
 

 كيف نعظ المتمرسين بخطايا الجسد، والذين ليسوا كذلك؟
 : 79العظة 

علينا . المتمرسون في خطايا الجسد ينبغي أن نعظهم بطريقٍة، أما الذين قد تحرروا منها فبطريقة أخرى
ذر المختبرين بخطايا الجسد من هياج البحر على األقل بعد أن عانوا من تحطم السفينة شوا وعليهم أن يخ. أن نحَّ

العذابات بعدما عرفوها حتى ال يموتون عندما يفعلون الشر ثانية، بعدما حفظتهم الرحمة عندما وقعوا فيه في 
وجبهة امرأة زانية كانت لِك، أبيِت أن ": لذلك يقول الكتاب للنفس التي تخطئ وال تتوقف عن ذلك. المرة األولى

 (. 2: 2إر ) "تخجلي
ذر هؤالء بأن يتفكرو  ا في أنهم إن لم يكونوا راغبين في حفظ الصالح الطبيعي الذي أخذوه يجب أن نحَّ

فال أقل من أن يرمموا ما قد أفسدوه، وليفكروا أيًضا كم هو عظيم مجد المؤمنين الذين ليس فقط يحفظون أنفسهم 
وا ما فعله وماذا يمكن لهؤالء أن يقولوه إذا لم يصلح. في عدم فساد، بل ويجذبون اآلخرين بعيًدا عن االنحراف

الشر بهم بينما يبقى اآلخرون ثابتين في البّر؟ ماذا يمكن أن يقول هؤالء ألن كثيرين يسرعون إلى الملكوت 
 جاذبين اآلخرين معهم، بينما هم ال يقتربون من الرب الذي ينتظر قدومهم؟ 

لهذا يقول الرب بلسان . عليهم أن يفكروا في تعدياتهم السابقة، ويبتعدوا عن تلك التي تهدد بالسطو عليهم
النبي الذي يستدعي اآلثام القديمة في يهوذا لتلك األنفس التي فسدت في هذا العالم حتى يخجلوا عند تذكر شرور 

حز ) "وزنتا بمصر، في صباها زنتا، هناك دغدغت ثديهما، وهناك تزغزغت ترائب عذريتهما": الخطايا المستقبلية
خضوع رغبات النفس كاألغاني لشهوة العالم الشريرة، وزغزغة ترائب  دغدغة الثديين بمصر تعني. 0(2: 72

 .العذرية بمصر ما هي إال فساد الحواس الطبيعية الطاهرة وخضوعها للشهوة الجنسية العارمة
الذين لهم تجربة بخطايا الجسد عليهم أن يفكروا باهتماٍم بالٍغ في نعم اهلل العظيمة التي بها يفتح لنا 

إذا طلق رجل امرأته فانطلقت ": فهو يقول على لسان النبي. محبة، إذا نحن عدنا إليه بعد الخطيةصدر رحمته ال
من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ أال تتنجس تلك األرض نجاسة؟ أما أنِت فقد زنيِت 

الة قائم في حالة الزوجة لنالحظ هنا أن إدعاء العد. 2(2:1إر )" لكن ارجعي إلىَّ يقول الرب! بأصحاب كثيرين
التي ترتكب الزنا وُتَطَلْق، أما بالنسبة لنا نحن عندما نعود بعد السقوط في الخطيئة، فاهلل يقبلنا ليس بالعدل، ولكن 

هذا إًذا استقراء واضح؛ بمعني إن كانت خطايانا قد ُغِفَرت بحٍب هذا مقداره فكم تكون . بالرحمة الحانية المحبة
نحن أخطأنا ولم نرجع؟ وأي عفو يمكن أن يتوقعه األشرار من اهلل الذي الزال يدعوهم حتى بعد جسامة الشر إذا 

وحسًنا يعبر عنها النبي عندما يقول الرب للذين . إنها رحمة اهلل التي تدعونا حتى بعدما أخطأنا. ما أخطأوا
اسلكوا . هذه هي الطريق" :ئلةقا)بل تكون عيناك تريان معلميك، وأذناك تسمعان كلمة خلفك ": يبتعدون عنه

 (.71-70: 20إش ) ("فيها
                                                 

يصف النبي أخطاء أهل السامرة وأورشليم الكثيرة وكالهما من ساللة إبراهيم وسارة، وقد تمثلت هذه األخطاء في أختين صارتا  1
 .لرعاة من موعظة لغير األنقياءوهنا يطبق األب غريغوريوس هذه الفقرة على ما ينبغي أن يقدمه ا. زانيتين

لكن اهلل لم يطلقها كما يفعل األزواج، لكنه . استحق اليهود في تلك الفترة أن يصفهم اهلل كزوجة ارتكبت الزنا وقد استوجبت الطالق 7
ل، الزوجة التي وقد كتب الكثيرون عن أمانة حب اهلل يهوه لشعب إسرائي. دعاهم للرجوع إليهن مع أنهم قد زنوا مع عشاٍق عديدين

 :كانت تخون على الدوام؛ راجع الدراسة التي قدمها
 J. Ziegler، Die Liebe Gottes bei den Propheten (Alttest. Abh. 11. 2، Munster i. W. 1620). 
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بالحقيقة ُيَعِلم الرب الجنس البشري مواجهة، حيث أن اإلنسان قد خلق في الفردوس ومنحه اهلل اإلرادة 
أما اإلنسان فقد َأعطى ظهره لوجه اهلل عندما ازدرى في كبريائه . الحرة، وأعلمه ما ينبغي أن يفعله وما ال ينبغي

يا اهلل، إال أن اهلل لم يهجر اإلنسان ووهبه الناموس بغرض استدعائه، وأرسل مالئكته لكي تحضه على البّر بوصا
 . وهكذا أعاننا اهلل ووقف وراءنا يوصينا ويدعونا لنستعيد النعمة مع أننا قد ازدرينا به. وظهر في جسدنا الفاني

األفراد، إذ أن كل واحٍد منا يفهم كلمة  وهكذا ما ينطبق على الجنس البشري عامة ينطبق خاصة على
ن ازدرينا به بفعلنا للخطية، فلن  رادته اإللهية، وكأننا نقف أمامه وا  الوعظ قبل أن يخطئ، ويدرك مقاصد اهلل وا 

لكننا . إننا ندير ظهورنا أمام وجه الرب عندما نهجر بركات الطهارة ونختار اإلثم ونشتهيه. نظل نقف أمام وجهه
 .  يطلبنا ويجري وراءنا حتى بعدما أدرنا ظهورنا إليهاهللنري أن 

انه يدعو اإلنسان للرجوع حتى بعدما يطيح وجهه . هو يجذبنا ويدعونا للرجوع حتى بعد أن ارتكبنا اإلثم
لذلك إن لم يشعر اإلنسان بالخجل أمام . بعيًدا، وهو ال ينظر لخطايا اإلنسان، بل يفتح قلبه بحٍب عندما يرجع

وفي هذه الحالة يصبح احتقار دعوته شًرا .  الحانية التي تدعونا للرجوع فال أقل من أن يخشى عدالة اهللمحبة اهلل
 . عظيًما، ألنه بالرغم من ازدرائنا فإنه ال يزدري بنا، بل ويلح في دعوتنا

ن دمار أما من الجهة األخرى، علينا أن نعظ الذين قد تبرروا من خطايا الجسد بأن يرتعبوا باألكثر م
كلما علت مرتبتهم وبرزت للعيان، كلما تعددت علينا أن نعظهم بأنه . يصير مروًعا باألكثر كلما ارتفعت مكانتهم

. وكلما رأى العدو نفسه مقهوًرا ِبِذلٍة، كلما اْسَتْنَفَر نفسه وتحرك. السهام التي يصوبها ذلك العدو الذي يتربص بنا
 .معركة مع حصون مخترقة من قبل ضعفات الجسد وكلما رفض خزي الهزيمة، أدرك أنه في

ينظروا إلى الجزاء والمكافأة دون كلل وتوقف حتى يمكنهم أن ينبذوا كل مشقات علينا أن نعظهم بأن 
 . كل المشقات ذألننا إذا َتَمَعنا في السعادة األبدية التي سنقتنيها، فستهون عندئ. التجربة التي يعانون منها

ألنه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوتي، ويختارون ما ": قيل بالنبي لينصت هؤالء إلى ما
أعطيهم )إني أعطيهم في بيتي وأسواري نصًبا واسًما أفضل من البنين والبنات : "يسرني، ويتمسكون بعهدي

وقطعوا كل وهذا يعني أن الخصيان هم الذين قاوموا شهوة الجسد، (. 4 -2: 49إش ) ("اسًما أبدًيا ال ينقطع
وهذا يعني ". في بيتي وأسواري: "صلتهم بالشر، وقد أشار اهلل لعظم الفرح الذي يستمتعون به مع اآلب في قوله

 . أنه سيفضلهم حتى على األبناء في ملكوت اهلل األبدي
هؤالء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء، ألنهم أطهار، هؤالء هم ": ليتهم ينصتون أيًضا لقول يوحنا

 (.2: 12رؤ )" ين يتبعون الخروف حيثما ذهبالذ
: 12رؤ )ليتهم ينصتون كيف سيرتلون ترنيمة ال يستطيع أن ينطق بها إال المئة واألربعة واألربعون ألفا 

ويمكن أن يستمع . 0هذه الترنيمة الخاصة تعني الفرح مع اهلل إلى األبد وأمام كل المؤمنين وفي طهارة الجسد(. 2
قد يصلوا بمحبتهم إلى رفعة وفرح هؤالء، . لى هذه الترنيمة، لكنهم ال يستطيعوا أن ينطقوا بهابقية المختارين إ

 .لكنهم ال يأخذون نفس المجازاة
ليس الجميع يقبلون هذا ": لينصت المتبرئون من خطايا الجسد إلى ما يقوله الحق نفسه عن الكمال 

وذكر أن هذا ليس للجميع عندما بين هذا كديباجة وقد أشار إلى هذا كأسمى شيء، (. 11: 16مت ) "الكالم
 . وكذلك أعطي أهمية بأن يعمل أصحاب هذه المواهب الصعبة على حراستها وصيانتها. لألمور الصعبة

                                                 
إن عدم . حالة الفساد عدم الفساد هو حالة عدم فناء كل من الروح والجسد، وذلك مجازاًة إليماننا عندما كنا في األجساد الفانية في 1

 .22: 14كو  1؛ 10: 1تي  7؛ 72: 9؛ أف 2: 7راجع رو . الفساد هو مقصد المجازاة بعدم الفناء
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يلزم على هؤالء الذين قد تبرروا من خطايا الجسد أن يدركوا بأن حالة البتولية هي أفضل من رباط 
نعم عليهم أن يعطوا البتولية قدرها . ن ال يشعروا بالتعالي على اآلخرينعليهم أالزيجة، لكن في نفس الوقت 

بهذا فقط . الحق، ويضعونها في المكانة األولي، أما بالنسبة لهم فينبغي أن يضعوا أنفسهم في األماكن األخيرة
 .يمكنهم أن يحفظوا ما قد ثمنوه ويحصنوا أنفسهم من المجد الباطل

أن حياة المتعففين غالًبا ما يعتريها الخزي والعار بسبب تصرفاتهم الدنيوية، لنعظ هؤالء بأن يفكروا في 
وذلك عندما يقوم البعض بتصرفات هي فوق طاقتهم، بينما اآلخرون ال يحفزون قلوبهم نحو ما هو صائب 

َنَطَق صوت (. 2: 72إش ) "اخجلي يا صيدون، ألن البحر ِحْصَن، البحِر َنَطقَ ": لذلك يقول النبي بالحق. وقويم
هكذا تصبح حياة الصالحين التي كان ينبغي أن تكون قويمة، تصبح مكرهة للرب بالمقارنة . البحر بعار صيدون

ألنه عندما يتوب الخطاة راجعين إلى الرب غالًبا ما تدفعهم الغيرة لعمل . بحياة الذين تقذف بهم األمواج العالمية
أما اآلخرون الذين قد حفظوا أجسادهم طاهرة، أحياًنا ينتابهم . نةالصالح، ألنهم مدركون أنهم يستحقون الدينو 

وهذا يحدث عندما يتسرب إليهم الشعور بأنه لم يتبَق من شر في حياتهم . 0الكسل وتفتر غيرة الروح المتقدة فيهم
 .يستحق التوبيخ إال القليل

للرب أكثر من حياة الطهارة  ويحدث كثيرا أن حياة الذين يحترقون حًبا حتى بعدما أخطأوا تعطي مسرة
قد ُغِفَرْت خطاياها الكثيرة، ألنها ": لذلك يقول الديان العادل. التي يعتريها الكسل بسبب اإلحساس باألمان

إنه هكذا يكون فرح في السماء ": وأيًضا يقول(. 22: 2لو ) ("والذي ُيغفر له قليل يحب قليالً )أحبت كثيرا، 
إننا نعلم من التجربة أن (. 2: 14لو ) "عة وتسعين باًرا ال يحتاجون إلى توبةبخاطيء واحد يتوب أكثر من تس

األرض التي تعطي ثماًرا كثيرة حتى مع نمو األشواك هي أفضل من أرض خالية من الشوك إال أنها عاقرة ال 
 .تعطي ثمًرا

اء مكانتهم على يلزم على الذين قد تبرروا من خطايا الجسد أن يحذروا بأن ال يتعالوا وهم في علي
 . إذ أنهم ال يعرفون أن األقل فضاًل منهم قد يعملون أعمااًل كثيرة أفضل. اآلخرين

 .إن اهلل العادل البار ُيقَِّيْم سلوكنا طبقا للمكانة التي قد نلناها
إننا في الحقيقة عندما ننظر إلى المظهر الخارجي لألشياء، قد ال نعرف أنه في عالم األحجار الكريمة 

 (. حجر كريم)هو المفضل عن الَبَلْخش ( حجر مشبع بالحمرة)ن حجر البْيجاَذق فإ
إن المهتمين باألكثر بظواهر األمور يدركون أن الطبيعة تعطي قيمة عالية لبعض األحجار بالرغم من 

كذا في ه. إننا نفضل األحجار حسب لونها مع أنها قد تكون أقل قيمة في الطبيعة. أنها تفتقر إلى بهاء اللون
حالة اإلنسان، فإن البعض منهم بالرغم من مرتبته العالية قد يكون أقل، وبالعكس أولئك الذين لهم المكانة األدنى 
هم األفضل، إذ إنهم بسلوكهم في الحياة يرتفعون على مرتبتهم المتدنية بينما األولين يعجزون عن الوصول إلى 

 . د إلى هذا المستوىمرتبتهم السامية ألن طريقة سلوكهم لم تصل بع
 

                                                 
 .يبين اآلب غريغوريوس أن الصالح الذي نفعله لن يجدي شيًئا إن تكاسلنا ولم نستمر ولم َتَتِقْد روحنا بالغيرة حتى النهاية 1
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 الفصل التاسع والعشرون
 

 كيف نعظ الذين لهم خطايا الفعل الشرير وهم يحزنون عليها،
  والذين لهم فقط خطايا الفكر؟

 :10العظة  

خطايا الفكر فبطريقة على  ينبغي أن نعظ الذين يحزنون بسبب أفعالهم الشريرة بطريقٍة، أما الذين يبكون
 . أخرى

ون األفعال الشريرة أن يتطهروا بحزٍن كامٍل وحقيقٍي، لئال يتورطوا ويصيروا مدينين باألكثر علي الذين يبك
، بمعني أنه 0(4: 80مز ) "وسقيتهم الدموع بالكيل": يقول الكتاب. بفعل الشرور وكذلك بسبب شح دموع الندم

لْت بها عن اهلل فأصابها الجفاف الشهوة دموًعا بنفس النسبة التي تحو على  الروح أن تشرب في ندمهاعلى  ينبغي
 . بسبب الخطيئة

علي هؤالء أن يحترزوا وأن ال يتوقفوا عن تذكر خطاياهم، وأن يكون ذلك دأبهم في الحياة وحتى ينسي 
وقبل (. 6: 41مز ) "أستر وجهك عن خطاياي، وامح كل آثامي": لذلك يقول داود ملتمسا. الديان العادل آثامهم
آثامي، ألنها إلى  أتوسل أن ال تنظر: "وكأنه يقول(. 2: 41مز) "وخطيتي أمامي دائًما": لذلك بآيات قليلة يقو 

 "أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي، وخطاياِك ال أذكرها": لذلك يقول الرب بلسان النبي. أمام نظري دائًما
 (. 74: 22إش )

اد طريقهم في كل خطية، ينبغي أن فسعلى  وبينما يندمون. يلزم أن نعظهم بأن يفكروا في كل خطية
علي )سكبت عيناي ينابيع ماء ": حسًنا قال إرميا عند التفكير في تعديات يهوذا الكثيرة. تتطهر أعماقهم بالدموع

حدة، فالعقل ال على  إن عيوننا تسكب ينابيع دموع عندما نبكي كل خطية(. 28: 2مرا ) ("سحق بنت شعبي
لكن عندما يوخزنا الضمير بحدة َمرًَّة بسبب هذه . التساوي وفي نفس الوقتيسكب دموًعا على كل الخطايا ب

 . كل واحدةعلى  الخطية وَمرًَّة بسبب تلك، تتطهر هكذا النفس من جميع اآلثام باألسى والندم
ومن . الرحمة التي التمسوها حتى ال تهلكهم قسوة العذابات المفرطةعلى  علينا أن نعظهم بأن يتكلوا

ومن الواضح أيًضا أن اهلل قد أبعد . و كان اهلل يريد فقط عقابنا بشدة لما قابل تعديات الخطاة بحٍب رحيمٍ الواضح ل
نتقدم أمامه ": لذلك يقول المكتوب بالمزمور. الذين بسابق رحمته جعلهم قضاة ألنفسهمعلى  من تصوره اللعنة

، وبترنيمات نهتف له أنفسنا لما على  ألننا لو كنا حكمنا": يًضاويقول بولس الرسول أ(. 7: 64مز ) "بحمد 
 (. 21: 11كو  1) "ُحكم علينا

ومن الناحية األخرى علينا أن نّحذرهم حتى يكون لهم قسط من الثقة في الرجاء حتى ال يزداد تهاونهم 
داهنه ألنه غالًبا عندما يرى العدو الماكر أن النفس تتعذب بسبب سقوطها، يغريها بم. في شعور زائف باألمان

 . وتلطف في اطمئنان حتى يقودها إلى الخطية
لَتنُظَر ( ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب)وخرجت دينة ": هذا يعبر عنه الكتاب مجاًزا في قصة دينة فيقول

وتعلقت نفسه بدينة . بنات األرض، فرآها شكيم بن حمور الحوي رئيس األرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها
لقد خرجت دينة لتنظر بنات أرض غريبة، وهذا (. 2-1: 22تك )." الفتاة والطف الفتاةابنة يعقوب، وأحب 

                                                 
ذاللهم من ِقَبْل ا 1 صارت لي دموعي خبًزا ": آلشوريين، أعطي الرب الشعَب اليهودي فيًضا من الدموع، فصارت لهم خبًزابإخضاعهم وا 

 .(2: 27مز ) "نهارًا وليالً 
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ومعني أن . يتمثل في النفوس التي تهمل ما يخصها وتهتم بأفعال اآلخرين، وهي تحوم خارًجا عن اختصاصها
د تعلقت نفس وق. شكيم رئيس األرض قد أذلها، هو أن إبليس يقهر النفس بإذالل عندما تنشغل بأمور خارجية

أما عندما تعود النفس وتتحول عن الخطية العنًة إياها . شكيم بدينة بما يعني أنها قد توحدت معه في اإلثم
التعدي، فإن العدو ُيْغِوي النفس ويغريها بوعود كاذبة وأرض آمنة، حتى ينزع عنها فضيلة الندم على  وباكيةً 

الواقعة الشريرة القاتلة، على  الكالم هنا". فتاة، والطف الفتاةوأحب ال: "هكذا يضيف القول الحق. وخيرات الحزن
هذا كله وهو يريد أن تنخدع النفس بكل هذه التوابع . وبعدها يتكلم عن رحمة اهلل، ويؤكد أخيًرا على زمان التوبة

. قترفها اآلنأفعال شريرة تعلى  وَتِحيد عن هدف التوبة حتى يصل بها األمر في النهاية إلى عدم الشعور بالندم
وهكذا تخسر بركات السماء ويقهرها الخوف من العقاب تماًما، إذ أصبحت ال تمارس اإلثم فقط، بل وتفعله بفرٍح 

 . ولذةٍ 
إن كانوا قد أخطأوا فقط . وأما الذين يحزنون من أجل خطايا الفكر فعلينا أن نعظهم بأن يفكروا بعميقٍ 

عدة عامة يمكن أن يقع القلب في اإلغراء، ويشعر باللذات عند ارتكاب من أجل اللذة أم بموافقة أيًضا، ألنه كقا
إال انه في . 0إن الذي يحقق له اللذة يحزنه في عمق أفكاره. خطايا الجسد إال أنه في عقله يرفض هذا الفعل اآلثم

ذا سنحت له . بعض األحيان تحيط التجارب بالعقل، فيعجز كلية عن المقاومة، ويقبل عمًدا ما يبهجه باللذات وا 
وعندما يفحص الديان العادل هذه . التو ينفذ هذه الرغبات التي تموج في داخلهعلى  الفرصة الخارجية، فإنه

األمور بحٍق، فان هذه الخطيئة ال تكون بالفكر فقط، بل هي أيًضا فعل شرير، حيث أن ما يمنع وقوعها هو فقط 
إن اإلرادة باتفاق حقيقي تكون . ال محالة إن سنحت الفرصةعدم توافر الفرصة؛ بمعني أن الفعل الشرير واقع 

  .قد أكملت هذا الفعل اآلثم
 : ، أال وهي2ثالثة مراحلعلى  لقد تعلمنا من حالة أبوينا األولين أن الخطيئة ترتكب

 ، عرض الخطيئة
 التلذذ بممارستها،

 . والرضاء بها
 . المرحلة األولي هي من فعل العدو إبليس

 .فعل الجسد والثانية من
 . وأما الثالثة فهي من فعل الروح

( ال تحزن)فهذا الذي يتربص بنا يعرض علينا الشر ليخضع له الجسد في لذة، وأخيًرا ترضي الروح 
 . وتنهزم

هكذا قدمت الحية الشر وسلَّمت حواء، وكأنها الجسد، نفسها للغواية وانهزمت الروح التي هي آدم بفعلي 
 . ضاهالعرض واللذة وأظهر ر 

 .إننا نعي فكرة الخطيئة عندما ُتعرض علينا، ثم ننهزم بملذاتها، وبالرضاء عنها توضع القيود حولنا
لذلك يليق بالذين يحزنون من أجل خطايا الفكر أن يدققوا ليعرفوا ما هي درجة السقوط في الخطيئة، 

                                                 
يبين اآلب غريغوريوس هنا الخطوات التي تمر بها خطيئة الشهوة الجنسية؛ إنها تستدرج أواًل الحواس ثم بعد ذلك تتقبلها النفس  1

 .عت اإلرادة لهذه اللذة الجسدانية، فإننا أخيًرا نرتكب الخطيئة الفعليةوتستلطفها، ثم إذا خض
ولكني أري ناموًسا آخر في أعضائي يحارب ": تمر الخطيئة بثالث مراحل؛ أال وهي تجربة إبليس، شهوة الجسد وخضوع اإلرادة 7

يغوريوس عنصًرا رابًعا أال وهو العناد ويضيف غر (. 72: 2رو ) "ناموس ذهني ويسبيني إلي ناموس الخطية الكائن في أعضائي
 .والصلف، ألن بهما يحاول الخاطئ تبرير فعله الشرير
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ال إن. حتى ُيَقِيموا أنفسهم بحزٍن يتناسب في درجته مع درجة السقوط لم يفزعوا من األفكار الشريرة، فانهم  وا 
في أحوال مثل هذه يحيط بها الفزع  ينبغي أال يضربهم القنوط واليأسومع ذلك . سينقادون إلى الفعل الشرير

إن اهلل الرحيم مستعد باألكثر أن يغفر شرور الفكر هذه، فهو ال يسمح لها أن تتطور فتصير أفعااًل . والخشية
 . شريرة

في هذا يقول صاحب . يزال في فكرنا ولم يكتمل بالفعل يكون باألكثر قاباًل للغفران الشر الذي ال
مز ) "أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي (قلت. أعترف لك بخطيئتين وال أكتم إثمي)": المزامير بحق

الرغبة في  إلى يشير( The wickedness of my heart)في هذا النص . 0"وأنت رفعت إثم قلبي"(. 4: 27
يتبين هنا أن اهلل قد رفع الذنب بمجرد االعتراف بهن وبمجرد أن نطق داود بالوعد نال . االعتراف بخطايا الفكر

حد إلى  وألن خطيئته لم تصل. ذلك حسب الوعدعلى  لقد طلب داود طهارة الفكر، وقد حصل. الموعود به
نعم إن اآلالم التي أثقلته قد طهرت نفسه، ألن . النفستعذيب إلى  الفعل، فإن ندمه كذلك لم يذهب بعيًدا ليصل

 . الخطيئة كانت بالفكر فقط
 
 

                                                 
 .كما ورد نصها في الفولجاتا" وأنت رفعت إثم قلبي: "يشرح األب غريغوريوس هذه اآلية 1
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 الفصل الثالثون 
 

 كيف نعظ الذين يبكون على خطاياهم ولكنهم ال يتركونها، 
  والذين يتركون الخطايا ولكنهم ال يبكون عليها؟

 :11العظة 
ركونها بطريقٍة ما، أما الذين يتركون خطاياهم ينبغي أن نعظ الذين يحزنون على خطاياهم ولكنهم ال يت

 . لكنهم ال يبكون عليها فبطريقٍة أخرى
أما فيما يخص الذين ينوحون على خطاياهم ولكنهم ال يتركونها، فعلينا أن نحذرهم بأن يدركوا بعناية بأنه 

روا في تدنيس أنفسهم بالرغم من النحيب على خطاياهم، فان محاوالت تطهير أنفسهم تكون دون جدوى إذا استم
لذلك تقول . إنهم يغسلون أنفسهم بالدموع، لكنهم يعودوا للنجاسة بعد أن تطهروا. بفعل الشر هكذا طوال حياتهم

 .0(77: 7بط  7) ."كلٌب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرٌة مغتسلٌة إلى مراغة الحمأة": الكلمات المقدسة
ثقل معدته، أما إذا عاد إلى قيئه، فإنه يثقل نفسه بأحماٍل عندما يتقيأ الكلب، يلقي بالطعام الذي كان ي 

إنهم في الحقيقة يلقون بالشرور التي . هكذا يفعل الذين ينوحون على خطاياهم ويعترفون بها. كان قد تخلص منها
إليها لكن عندما يفعل هؤالء الشرور مرة أخرى بعد االعتراف بها يعودون . تمرغوا فيها بعدما شبعوا منها وسقطوا

 . ثانية
هكذا أيًضا الذين ينوحون على خطاياهم . عندما يغتسل الخنزير في مراغة الحمأة، يصبح أكثر نجاسة

ولكنهم ال يتركونها، يقعون تحت العقاب بسبب خطية أعظم وأخطر إذ يحتقرون العفو الذي كانوا سيفوزون به 
يفصلون بين البكاء وطهارة الحياة، فحتى دموعهم وألنهم . بسبب الدموع وهم يعودون بالفعل إلى مراغة الحمأة

إن تكرار . 2(14: 2سي )" ال تكرر األلفاظ في صالتك": لذلك نقرأ أيًضا المكتوب. تصير نجسة في أعين اهلل
اغتسلوا، ": لذلك أيًضا يقول إشعياء. األلفاظ في الصالة هو بمثل ارتكاب الخطايا التي ننوح عليها للمرة الثانية

 (. 19: 1إش ) "تنقوا
والذين يغتسلون ولكن لم . إن الذين ال يحتفظون ببراءة الحياة بعد النواح، يهملون الطهارة بعد االغتسال

َمْن اغتسل ِمْن ": لذلك يقول الحكيم. يتطهروا ما هم إال الذين يرتكبون الخطايا التي كانوا يبكون عليها والزالوا
 (.20: 22سي ) "غسلهَلْمِس الميت ثم لمسه، فماذا َنَفَعُه 

الذي يطهر نفسه بالبكاء هو كمثال الذي يغتسل بعد لمس الميت، أما الذي يعود إلى فعل الخطية بعد  
 . أن ذرف الدموع عليها فكمن يعود إلى لمس الميت بعد اغتساله

الذين عندما ينبغي أن َيْعَلم الذين ينوحون على خطاياهم ولكن ال يتركونها بأنهم في عين الديان العادل ك
 . َيُحلون أمام أشخاص بعينهم، يحزنون بتضرٍع ذليٍل، ولكن عندما يتركونهم، يكنون لهم كل الكراهية واألذى

يشهد يعقوب . العودة إلى فعل الشر بعد النحيب عليه ما هو إال عداوة مغرورة ضد اهلل الذي إليه نتوسل
 ( 2: 2يع ) "عداوٌة هلل؟أما تعلمون أن محبة العالم ": الرسول على ذلك قائال

على الذين ينوحون على خطاياهم لكنهم ال يتركونها أن يدققوا بحذر في أن التبكيت لن يؤدي إلى البّر،  

                                                 
نزير اقتبسها آباء كثيرون مثل هذه الصورة االستعارية لإلنسان الذي يعود إلى الخطيئة متشبها بالكلب أو الخ. 11: 70راجع أم 1

 .القديسون يوحنا الذهبي الفم وأغسطينوس وجيروم
 .بمعني أن نعود الرتكاب خطيئة سبق أن نحنا وندمنا عليها 7
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فالذين يفعلون . المهم هو موقفنا الداخلي في ذلك الوقت. كذلك سقوط البار في الخطيئة لن يكون بغير أذى
 . م الثقة المغرورة وتقذف بهم َوَسَط َشٍر يجلبونه بالتمامالصالح جزئًيا دون أن ُيْكِمُلوه تأخذ به

أما اآلخرون الذين يغريهم الشر، ولكنهم ال يخضعون له، يضعون قلوبهم بالحق في طريق البّر، وذلك 
لتمت نفسي موت ": هكذا قال بلعام عندما نظر إلى خيام األبرار. من ِقَبْل تواضعهم، وقد ترددوا ولم ينخدعوا

لكن عندما مر زمان التبكيت، قدم المشورة ضد أولئك الذين (. 10: 72عد ) "، ولتكن آخرتي كآخرتهماألبرار
وعندما وجد مناسبة للجشع، نسي في الحال كل ما كان يبتغيه في طريق . صلى أن يكون مثلهم عند الموت

 .0البراءة
ب ناموس ذهني، ويسبيني ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحار ": يقول بولس معلم ومرشد األمم

. إدراكه لضعفاته كان يؤهله أن يوطد جذور البّر بقوة(. 72: 2رو )" إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي
لماذا إًذا ال يقترب من البّر الذين تمتلئ قلوبهم بالتبكيت بينما ُيَجَرب اآلخرين ولكنهم ال يدنسون أنفسهم باإلثم؟ 

ال يكتمل ال يعين األشرار، كما أن الشر الذي ال يتم تحقيقه ال يصيب الصالحين  أليس واضًحا أن الصالح الذي
 بلعنٍة؟ 

آثامهم لن تنال من الجهة األخرى، فإن الذين يتركون اإلثم لكنهم ال يبكون عليه ينبغي أن نعظهم بأن 
لذي يتوقف عن الكتابة، فهو لن مثال ذلك الكاتب ا. المغفرة لمجرد أنها لم تتكرر، إذ ُيْشَتَرْط أن تتطهر بالدموع
هكذا ال يمكننا أن نزيل اإلهانات والسفاهات بمجرد . يمحو ما كتبه لمجرد أنه لم يضف شيًئا على ما كتب

التوقف عنها، ألنه حًقا من الضروري أن ننبذ كلمات اإلهانة التي صدرت في سابق كبريائنا بكلمات الوداعة 
مكن إطالق سراح المدينين لمجرد توقفهم عن االستدانة إن لم يكن قد قاموا وال ي. التي تنبثق من واقع تواضعنا

هكذا أيًضا عندما نخطئ إلى اهلل، فإن توبتنا ال تُْقَبْل بمجرد التوقف عن فعل . بتسديد الديون التي قد اقترضوها
 . اتهفي لذ انغمسناال بد إذا من الندم مع التوبة عندما ننبذ اإلثم الذي سبق أن . الخطيئة

في الحقيقة حتى إذا لم نتلوث بخطايا الفعل، فإن براءتنا لن تكون كافية ألن تنقذنا طالما نعيش في هذه 
إًذا بأية ثقة وطمأنينة نشعر . الحياة، ألن هناك الكثير من األمور غير الشرعية التي يمكن أن تطرق أبواب قلوبنا

  باألمان عندما نرتكب الشر؟ أليس هذا شاهدا علينا؟
كال؛ إنه يشفي أمراض خطايانا بترياق مضاد حتى يرجع بدموع الندم الذين  وهل يتلذذ اهلل لعذاباتنا؟
وبعد أن سقطنا وخسرنا أنفسنا في حمأة اآلثام، يمكن أيًضا أن نقوم فنربح . ابتعدوا، ألنهم قد فرحوا بالملذات

 . أنفسنا حسب الناموس
وتعالي الكبرياء . اهلل أن يتطهر بندم يسوقه للخالص المنقذالقلب الذي غرق في جنون الملذات يريده 

: هكذا تقول األسفار المقدسة. الذي يصب علينا جراحات مؤلمة، يريد اهلل أن يشفيها بتواضع الحياة المنكسرة
م ، ألنه إن فشل األثمة ول(2: 24مز ) "ال ترفعوا إلى العلي قرنكم، ال تتكلموا بعنق متصلب( قلت للمفتخرين")

القلب المنكسر ": لذلك يقول الكتاب المقدس. يقروا بشرورهم ولم يقدموا توبة بتواضٍع، فإنهم بذلك يرفعون قرونهم
 منكسر،كل الذين يبكون على خطاياهم إال أنهم ال يتركونها لهم قلب (. 12: 41مز ) "والمنسحق باهلل ال تحتقره

قلوبهم ولكن  يسحقونين يتركون الخطايا وال ينوحون عليها، بينما الذ. يسحقوهولكنهم في الحقيقة يستنكفون أن 
 . نكسارفي غير ا

ويتضح (. 11: 9كو  1) "لكن اغتسلتم، بل تقدستم. هكذا كان أناس منكم": ألجل ذلك يقول بولس

                                                 
 .12: 72راجع عد  1
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وهكذا عندما رأى  .الذين تقدسوا هم الذين أصلحوا حياتهم واغتسلوا في توبة بآالم الدموع المطهرةهنا أن 
وهنا (. 28: 7أع ) "توبوا، وليعتمد كل واحد  منكم": رس أن البعض قد أفزعتهم أفعالهم الشريرة، أرشدهم قائالبط

عندما ذكر بطرس المعمودية تحدث أواًل عن حزن التوبة، بمعنى أنه ينبغي أن يغتسلوا أواًل بماء الندم، وبعد ذلك 
 . يغتسلون في قدس المعمودية

 يعيش الذين يتجاهلون البكاء على آثامهم السابقة؟ بأي ضمير إًذا يمكن أن 
وكيف يتأتى لهم أن يعيشوا في أمان اإلحساس بالعفو والمغفرة إن كان المعلم الجليل بطرس يؤمن بأنه 

 0ال بد من التوبة مع سّر المعمودية الذي من وظائفه األساسية مغفرة الخطايا؟
 

                                                 
فيه آباء الكنيسة هنا يبين األب غريغوريوس ضرورة التوبة قبل المعمودية وكذلك أيًضا الصوم كشرط ُمْسَبْق، وهذا يتفق مع ما يعتقد  1

على الذين على وشك الدخول إلى المعمودية أن يمارسوا صالًة دائمًة وصياًما وركوًعا في سهٍر : "األولين مثال جوستنيان وترتليان
 .De bapt. 70. 1ترتليان ." الليَل كله معترفين بكل آثامهم السابقة

 منا نود التوبةإذ ُدفنت خطايانا في المعمودية ال تعود تظهر بل تختفي ماد. 
 القديس يوحنا الذهبي الفم  
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 الفصل الحادي والثالثون
 

  ،وعي  بهاعلى  األخطاء  التي هم( أمام الغير)تدحون كيف نعظ الذين يم
 والذين يلعنونها لكنهم ال يتحصنون ضدها؟

 : 17العظة 
 . أما الذين يعترفون بها إال أنهم ال يتجنبونها فبطريقة أخرى ،نعظ الذين يرضون عن أخطائهم بطريقةٍ 

أنهم في الغالب ما يسيئون ليس فقط  ينبغي أن نعظ الذين يسردون األخطاء التي يرتكبونها بالتفكير في
حيث يمتدحون )إن الشر الذي يفعلونه هو شخصي، ولكن كالمهم الشرير . بأقوالهم بل باألكثر بأفعالهم أيًضا

يجعلهم مسئولين عن الشر بقدر عدد األفراد الذين يستمعون إليهم، ويسترشدون بشرورهم ( أمام الغير أخطاءهم
أن يحذروا من أنهم إذا فشلوا في التخلص من شرورهم فعلى األقل عليهم أن يفزعوا من  لذلك ينبغي. بالثناء عليها
 . ليتهم يكتفون فقط بلعنتهم الفردية. َزْرِعِهم للشر

نكرر أنه يجب أن يحذروا من أنهم إذا لم يخشْوا كونهم أشراًرا فعلى األقل  يشعروا بالعار إذا رآهم الناس 
اس الخطية ويريدون إخفائها، إذ أن النفس تشعر بالعار بسبب اتهامها بالخطيئة في الغالب يتحاشى الن. هكذا

 . وهي ما تخشاه في الحقيقة
ومن الجهة األخرى، عندما يكون اإلنسان شريًرا في فحشاء وبغير خجل فإنه كلما ارتكب الشر اعتقد أن 

َنَظُر ": لذلك ًكتب بالنبي إشعياء. عماقبهذا الفهم ينغمس بال شك في هذا الشر إلى األ. هذا أمر شرعي من حقه
لو أخفت سدوم خطيئتها (. 6: 2إش ) "وجوههم يشهد عليهم، وهم يخبرون بخطيئتهم كسدوم، ال يخفونها

أما اآلن فقد فقدت تماًما كل واعٍز للخوف ولم تسَع حتى أن تُْبِقي خطيئتها في . لكانت تخطئ ولكن في خوفٍ 
ألن الخطية بالقول هي عينها بالفعل (. 70: 18تك) "صراخ سدوم وعمورة قد كثر إن": لذلك قيل أيًضا. الظالم

 . لكن الخطية التي نفصح عنها على المأل هي خطيئة قد تم ارتكابها عن َعْمد
يجب أن نعظهم بأن َيِزُنوا  فالذين يعترفون بأفعالهم الشريرة ولكنهم ال يتجنبونهاأما في الجانب اآلخر 

حيث ال يمكن أن . ما سوف يقولونه لتبرير أنفسهم عندما يواجههم قضاء اهلل العادل والصارم قبل فوات األوان
أليس هم الذين يدينون أنفسهم؟ إنهم يقيمون تهمة . يتبرروا من ذنب إثمهم العظيم حتى إن كانوا قضاًة ألنفسهم

 . إثمهم ضد أنفسهم ويدفعون بها إلى دينونة شرورهم
أنه حيث تستنير النفس فتدرك الشر الذي تفعله بينما ال تجاهد لكي تهزمه، ففي هكذا علينا أن نعظهم ب

ألن النفس هنا مع . لذلك كلما اتضحت الرؤية، اشتدت النهاية سوءً . الواقع هذا إشارة إلى جزاء الدينونة الخفي
ارة التي ُأْعطَيت لتقديم العون هؤالء إذ يتنكرون لالستن. أنها تدرك النور بفهٍم، إال أنها ال تبتعد عن ظلمة الشرور

وألن اهلل قد وهب لهم نور اإلدراك حتى يتمكنوا من إزاحة الخطيئة، . لهم، فإنها بذلك تتبدل فتصير شهادة ضدهم
إن فعل شر اإلثم الذي يقترفونه والذي يلعنه إدراكهم ما هو إال مذاق مبكر للدينونة . إال أنه بذلك يتعاظم عقابهم

ذا لم. اآلتية تتبرر النفس هنا على األرض بفحصها لذاتها، فإنها ُتحَفْظ للدينونة األخيرة لتذوق عذابات أشد  وا 
 . وأعظم كلما فشلت في التخلي عن الشر الذي تلعنه

وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده وال يستعد وال يفعل بحسب إرادته فُيضرب ": لذلك يقول الحق
لينحدروا إلى ": كذلك يقول صاحب المزامير( 28-22: 17لو ) ("ًرا ُيْطلب منه كثيرفكل من ُأْعِطي كثي... )كثيرا
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أما . من الواضح أنه يقصد باألحياء الذين يدركون ما يحدث لهم ويشعرون به. 0(14: 44مز ) "الهاوية أحياء
وات، أما الذين الذين يجهلون الشر الذي يفعلونه ينحدرون إلى الهاوية كأم. األموات فال يشعرون بأي شيء

 . يدركون الشرور ويعرفونها، فانهم ينحدرون إلى هاوية الضيم أحياء وهم في وعيهم وقد أدركتهم اللعنة
 

                                                 
: 19عد ) "فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية": راجع اآلية. إلى السرعة والمفاجأة التي تحل بها اللعنة" أحياء"تشير كلمة  1

22). 
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 الفصل الثاني والثالثون
 

 كيف نعظ الذين يخطئون غريزي ا وعن سهو،
 والذين يخطئون عن عْمد  بإرادتهم؟ 

 :11العظة 
بغير إرادتهم بطريقٍة، أما الذين يتعمدون التقيد بأغالل  يجب أن نعظ الذين تغلبهم الشهوة الجنسية

 . الخطية فينبغي أن نعظهم بطريقة أخرى
لذلك عليهم أن َيحُموا القلب الذي تداهمه . 0ليحذر األولون إذ أنهم مشتبكون يومًيا في حروب هذه الحياة

 . الجراحات بدرٍع من الخوف والقلق
دو المنصوبة في الفخاخ، وأن يحصنوا أنفسهم في قلعة العقل في عليهم أيًضا أن يفزعوا من سهام الع
ألنه عندما يفتقر القلب للحيطة والحذر، فإنه يتعرض ألسهم الجراح . يقظٍة غير منقطعة في هذا الصراع األسود

د ألن العدو الماكر يضرب بانطالقة أكثر في منطقة الصدر، ويفتك بها إذ يجدها غير محصنة بدرع التدبير وبع
 .النظر

على الذين تداهمهم الشهوة الجنسية وتغلبهم أن يكسروا القيود األرضية ألنهم عندما ينشغلون بها في 
غير اعتدال، ال يدرون بسهام الخطية التي قد تخترقهم، لذلك يقول اإلنسان المخمور فاقد الوعي بلسان النبي 

. 2(24: 72أم ) !"تيقظ؟ أعود أطلبها بعدمتى أس! لقد لكأوني ولم أعرف! ضربوني ولم أتوجع": سليمان
يحدث ذلك عندما ال يستطيع أن . يستريح العقل وينام دون أية هموم تقلقه، وال يحس بأي ألم، حتى إذا ُضِربَ 

إن هذه النفس تتدافعها الشرور وال تحس بمغريات . يرى أمامه الشرور المحدقة به، وال يدري بتلك التي قد ارتكبها
. في نفس الوقت هي تود أن تكون يقظة فقط لكن لَتِجَد الخمر ثانية. ال تريد أن تنهض للدفاع الرذائل، وحتى

بمعنى أنها وهي مثقلة في نوٍم واهن ومتذبذب ال يسمح لها بأن تراقب ذاتها وتحرسها، فإنها تحاول أن تستيقظ 
لذي ينبغي فيه أن تصحو في يقظة، إنها تنام في الوقت ا. فقط لكي تنغمس في هموم هذا العالم وتسكر بملذاته

وتكون ": ألجل ذلك جاء بالمكتوب من قبل. وعندما تصحو ال تسعى وراء ما ينبغي بل وراء أموٍر أخرى دنيوية
اإلنسان الذي يهمل حروب اآلثام . 3(22: 72أم )" كُمْضَطِجع  في قلب البحر، أو كُمْضَطِجع  على رأس سارية

 . تالطم قمم الجبال، ه يغض نوما وسط بحٍر من التجارب العالمية التي تقوم عليه وكأنها أمواج
ومعنى أن نفقد دفة . وكما يفقد الربان دفة السفينة، كذلك يفقد العقل وعيه اإلرادي في قيادة سفينة الجسد

أما إذا أمسك الربان جيًدا . السفينة في وسط البحر هو أننا نفشل في حراسة يقظة ضد عواصف هذا العالم
 . الدفة، فإنه يوجه سفينته مرة ضد ُعَباُب البحر وهياجه ومرة أخرى بالتعلق بالرياح العاتية المائلةب

عندما يتحكم العقل ويسيطر على النفس في يقظة، فإنه مرة يسود ويتغلب على بعض األمور بتدبر 
                                                 

ا الفكر أبوي ويسود عموم كتبهم منذ هذ. نحن في هذه الحياة في حرب ال تضع رحاها؛ حرٌب في جانب المسيح وضد قوات الجحيم 1
 .1: 2ولقد َوَجَد هذا المفهوم جذوره في العهد القديم؛ راجع أي . القدم

إن الغارقين في اإلثم وال يمتنعون عنه بل يتمادون فيه هم سكارى، يفقدون الحس بآالمهم، لذلك عندما يعودون إلى وعيهم، يطلبون  7
 .الخمر ثانية

ر . للحياة كرحلة في بحار من التجارب منتهاها هو األبدية في سفينة الكنيسة كانت تستهوي فكر اآلباءالصورة االستعارية  2 ًِ كذلك ُتَذِك
مثل هذه التشبيهات بالماضي حيث المغامرات واألسفار التي كان يقوم بها الرحالة في الِبحار حسب ذكرها في ملحمة اأُلديسا 

"Odyssey". 
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نظر متبصًرا ويجمع قواه ليواجه إنه يهزم األخطار اآلتية بجهاد عظيم وي. للعواقب ومرة أخرى يحاول أن يتحاشاها
 . األخطار القادمة

نش ) ."كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل": ألجل ذلك قيل عن فرسان المدينة السمائية البواسل
والليل يعني  السيف على الفخذ يعني أن تخضع أفكار الجسد الشريرة بسيف التعليم المقدس الحاد،(. 8: 2

ا ألننا ال يمكن أن نرقب التهديدات التي تحل بالليل، وألن الصالحين يخافون من هكذ. عمى الخطيئة وظلمتها
 . ُيِعد ون أنفسهم لالشتباك في الحربالذي ال يرونه، فإنهم دوًما 
من الواضح أن حاسة الشم تدرك ما ال يقدر البصر ( 2: 2نش ) "أنفك كبرج لبنان": قيل أيًضا للعروس

أليست أنف الكنيسة هي حاسة اإلدراك . يز ما بين رائحة العطور والرائحة الكريهةباألنف يمكن أن نم. أن يدركه
وتأتي المقارنة ببرج لبنان، ألن البصيرة القوية التمييز ال ُتقاُم إال في األماكن المرتفعة، إذ ترى  عند القديسين؟

قبل أن تحدث، تقل قوتها فإن سبق وتوقعنا التجارب . حروب التجارب قبل أن تحل، حتى تتحصن النفس ضدها
 . وتخمد وحينئذ نكون مستعدين لضربة العدو الخفية

أما الذين قد ربطتهم قيود الخطيئة اإلرادية، فعلينا أن نعظهم بأنهم عندما يقترفون اإلثم بإرادتهم، يثيرون 
 .بأكثر شدة وكلما اْلَتَفت حولهم قيود الخطيئة اإلرادية عصف بهم الحكم. ضدهم دينونة أكثر شدة وعنفا

 . التهور والعجلة هما اللذان يدفعان إلى السقوط في الخطيئة، كذلك التوبة قد تغسلها بأكثر سرعة
هناك فرق بين الذين . قيود الخطيئة تثقل وتصبح التوبة أكثر بطًء، إذ يزيد الفعل اإلرادي من قيودها

فعندما يسقط األولون من حالة . االندفاعيهلكون بسبب الخطيئة اإلرادية والذين يسقطون عن سهو وفي عجلة 
لذلك يقول الرب بلسان النبي بتوبيخ هادئ للمندفعين في سهو بالمقارنة .الصالح، يقعون عادة في فخ اليأس

إر ) "لئال يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفُ بسبب شر أعمالكم"...: بالذين يقترفون الخطيئة عن عمد
وبما أن الخطيئة (. 7: 72إر ) "هأنذا أعاقبكم على شر أعمالكم": أيًضا وبسبب غيظه يقول الرب( 2: 2

اإلرادية تختلف عن الخطايا األخرى، فإن الرب ال يجازي عن األفعال الشريرة كما يفعل في حال النوايا الفاسدة، 
 . لى نية خبيثةإذ غالًبا ما تعود األفعال إلى اإلهمال والضعف، أما اإلرادة الشريرة فإنها تعود دائًما إ

: 1مز )" وفي مجلس المستهزئين لم يجلس": أما في الحالة األخرى، فإن النبي يصف اإلنسان الصالح
يشير الجلوس هنا إلى الجلوس على كرسي القاضي أو الوالي، أما الجلوس مع المستهزئين ففيه ارتكاب (. 1

وبالرغم من ذلك يتم اقتراف اإلثم . لعلل واألسبابللخطيئة بإرادة وعن عمٍد وفيه إدراك لماهية الشر باستخدام ا
في الجلوس وسط المستهزئين الذين يتفاخرون في غرور، تنتفخ النقائص والضعفات بهدف اقتراف الشر . إرادًيا

وكما تزيد كرامة الجالسين على كراسي القضاء عن الواقفين بعيًدا، فان الخطايا التي ُتْرَتَكْب عن عمد . عن عمدٍ 
 . في عقوبتها ويتعاظم جزاؤها عن تلك التي ُتْرَتَكب عن طريق السهوتفوق 

هكذا يليق أن نعظ الذين يتورطون في خطايا العمد بأن يستقرئوا كيفية العقاب الذي سيحل بهم، وبمقدار 
 . ما يصيرون أمراء للشر وليسوا مشاركين فيه فقط

 

 



 82 

 الفصل الثالث والثالثون 
 

 قط خطايا صغيرة ولكن بطريقة متكررة، كيف نعظ الذين يرتكبون ف
 والذين يتجنبون فعل هذه الخطايا ولكنهم ُيْغِرقون أنفسهم أحياًنا في خطايا كبيرة ومميتة؟ 

 :12العظة 
ينبغي أن نعظ الذين يرتكبون أخطاء صغيرة ولكن بشكل متكرر بطريقة مختلفة عن تلك التي نعظ بها 

 . يا خطيرة إال أنهم َيُقوَن أنفسهم من فعل الخطايا الصغيرةالذين يغرقون أنفسهم أحياًنا في خطا
على الذين يتعدون في األمور الصغيرة بتكرار أن يتفكروا ليس في طبيعة الخطيئة بل في عدد مرات 

. ألنهم عندما ال ينزعجون بخوف عند التفكر في أعمالهم الشريرة، فعليهم أن يرتاعوا عند تذكر عددها. ارتكابها
وهي التي ُتَكِون السيول الدافقة في مجاري  ،بالحقيقة قطرات صغيرة من المطر إال أنها كثيرة ال تعد نعم هي
هكذا كما أن المياه المتجمعة في بطن السفينة والتي ترتفع تدريجًيا وبصورة ال نشعر بها يكون لها نفس . المياه

 االلتهابات صغيرة عندما تظهر البثور منثورة كذلك أيًضا تكون. المفعول كما لو كانت سفينة في وسط اإلعصار
أعضاء الجسد ولكن عندما تنتشر وال يمكن إحصائها قد تدمر الحياة كما لو كانت جرًحا واحًدا كبيًرا وخطيًرا على 

سي ) "العامل الشريب ال يستغني، والذي يحتقر اليسير يسقط شيًئا فشيًئا": لذلك نقرأ المكتوب. يؤلم الصدر
ن الذين يهملون الحزن والتوبة وال يتجنبون الخطايا الصغيرة، ال يسقطون فقط من حالة البّر، بل إ(. 1: 16

 . ينحدرون قلياًل قلياًل وبعيدا حتى السقوط التام
الذين يتعدون على الدوام بخطايا صغيرة عليهم أن يفكروا جيًدا أنه في بعض األحيان يتم ارتكاب 

إننا نتعرف على الخطايا األكبر بأكثر سرعة وهكذا . يرة أكثر منها في أموٍر أكبرالخطايا األسوأ في األمور الصغ
وهكذا فإنها تنمو . بينما الخطايا األصغر ال نتطلع إليها بل وال نعتبرها خطايا. يمكن الشفاء منها بسرعة أكثر

تاد النفس على هذه الصغائر ال كذلك يحدث دوًما انه عندما تع. وتصير أسوأ إذ نبدي اهتماما قلياًل عند ارتكابها
تعود تهاب الكبيرة منها، وتكتسب جرأة تصل معها إلى تبرير الشر بنفس المقدار الذي تتعلم فيه ارتكاب الخطايا 

 . الصغيرة دون أدنى خوف
وعلى العكس، الذين يحفظون أنفسهم من الخطايا الصغيرة، ولكنهم يغوصون من وقت آلخر في الخطايا 

فعندما ترتفع قلوبهم وتنتفخ ألنه قد أمكنهم تحاشي . طر عليهم أن يأخذوا حذًرا واعًيا بما هم فيهاألكبر واألخ
بينما يستطيعون أن يسيطروا على الصغائر خارجًيا يسقطون داخلًيا في . الخطايا الصغيرة، تلتهمهم هوة الكبرياء

 . لي بشيء ومرتكبين أشنع الخطايا علًنايحطمون أنفسهم مغلوبين من قبل كبرياء ال تبا. خدعة المجد الباطل
علينا أن نحذر الذين يحفظون أنفسهم من الخطايا الصغيرة ولكنهم ينغمسون أحيانا في الكبيرة منها من 

الصالح القليل الذي يظهرونه بكبرياء . هذه الهفوات الداخلية وخاصة عندما يعتقدون أنهم صالحون خارجًيا
 . ألعظم واألخطرسيؤدي بهم إلى هوة الخطايا ا

إن الذين ينسبون ألنفسهم القدرة حتى على عمل أصغر الخيرات، تهزمهم الخطايا األكبر عندما تتخلى 
هكذا يتعلمون من سقوطهم أن قيامهم بدون خطيئة لم يكن بسببهم، ويدركون أن الشرور  .عنهم النعمة اإللهية

عليهم أن يتأملوا هذا أنهم . ي تنفخها أصغر وأقل الفضائلالعظيمة قد ُتْخِضْع القلوب المغرورة، هذه القلوب الت
في . كذلك تكون خطيئتهم أسوأ عندما يحاولون إخفاءها. بالخطايا الكبيرة يقيدون أنفسهم بأربطة الذنوب العميقة

ة الحالة األولي يرتكبون الخطايا الكبيرة بالفعل، أما في حالة ارتكاب الصغيرة منها يخفون عن اآلخرين حقيق
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 . كونهم أشرار
عندما يرتكبون أخطر الشرور أمام أعين اهلل، يظهر شرهم للعيان، وعندما يفعلون أصغر الصالح أمام 

الذين ُيَصٌفوَن عن ( أيها القادة العميان"): لذلك قيل للفريسيين. أعين البشر، يحاكي الناس هذا الصالح
رى يقول لهم بأنهم يدققون في أتفه الشرور، لكنهم وكأنه بكلمات أخ(. 72: 72مت ) "البعوضة ويبلعون الجمل

ألنكم تعشرون النعنع والشبث ... ويل لكم": لذلك أيًضا يوبخهم صوت الحق قائاًل لهم. يبتلعون األعظم منها
ولنالحظ بدقة أن الحق عندما ذكَر (. 72: 72مت ) "والكمون، وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة واإليمان

وهنا يريد الحق أن يبين بأن . ن عن أصغر األشياء، اختار أقلها قيمة، لكنها تتميز برائحة عطرةأنهم ُيَعِشرو
وبالرغم من انهم يتغاضون عن . المرائين في حفظهم لألمور التافهة، يريدون أن تنتشر رائحة سمعتهم وصيتهم

 . َبْل الرأي البشري فيهم طواًل وعرًضااألمور الثقيلة فإنهم يدققون في التافهة منها حتى ينشروا سمعة عطرة من قِ 
  

 
 

 الفصل الرابع والثالثون 
 

 كيف نعظ الذين حتى لم يبدأوا في فعل الصالح، 
 والذين قد بدأوا ولكنهم لم يكملوه؟ 

 : 11العظة 
 . ينبغي أن نعظ الذين لم يبدأوا في فعل الصالح بطريقٍة، أما الذين بدأوا ولم ُيْكِملوا فبطريقة أخرى

هؤالء . ي الحالة األولى، ينبغي أال يبدأوا ببناء ما يحبونه كثيًرا بل أواًل بهدم األمور الشريرة التي تشغلهمف
. يجربونها إال إذا اكتشفوا مدى خبث وفساد األفعال المألوفة لديهم دون أنلن يتبنوا األمور التي سمعوا عنها 

رغب في أن يقوم، والذي ال يشعر بآالم الجراحات، كيف اإلنسان الذي ال يدري أنه ساقط ومخطئ، ببساطة ال ي
 يسعى وراء الدواء الشافي؟ 

لذلك ينبغي أن ُنَعِرَفهم أواًل ان األمور التي يحبونها لن تجديهم، وبعدها فقط نعلمهم بالتدقيق كيف أن 
ه حينئذ يدركوا بيسر أنه هكذا ينبغي أواًل أن يتحولوا عن ما يحبون. األمور التي يهملونها هي أمور فاضلة وحسنة

ذا عرفوا حقيقة ما قد جربوه، سيقبلون ما لم يجربوه بسرعة. ينبغي أن يحبوا هذا الذي قد تجنبوه سيسعون . وا 
 .بإرادتهم المطلقة وراء الصالح إذا هم أدركوا أنهم احتضنوا بال جدوى ما هو شرير وزائف

اب يوم الدينونة فليصدقوا أنه ِقَصاٌص ُمِلْح لن ليعلموا أن خير هذا العالم ولذَّاته ستزول، أما حس 
وكذلك اآلالم التي تنتظرهم في . إن األمور الوقتية التي يتلذذو بها ستؤخذ منهم عنوة وبغير إرادتهم. يتالشى

 .مجازاة العالم اآلخر ستكون بغير إرادتهم
لذلك عندما يدرك . ة مدمرةلتمتلئ هذه النفوس بالخوف المهيب من تلك األمور التي انغمسوا فيها بلذ

العقل كيف أنه ُضِرَب وتأذي من خطورة السقطة حتى وصل إلى حافة الهاوية، عليه أن يراجع الُخطى وأن يحب 
 . ما سبق أن احتقره، وأن يخشى ما قد أحبه

، لتقلع قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك. أنظر": لذلك قيل إلرميا عندما أرسله اهلل لُيَعِلمْ 
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فإن لم يهدم ما هو خطأ لن يستطيع أن يبني ما هو حق (. 10: 1إر ) "وتهدم وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس
هكذا . إن لم ُيْقَتَلْع أشواك الحب الزائف من قلوب سامعيه لن يستطيع أن يغرس الكلمات المقدسة لتثمر. بالحقيقة

ي، فهو لم يعظ اليهود بما ينبغي أن يفعلوه، بل أنَبُهْم أواًل فعل بطرس أواًل، لقد هدم لكي يستطيع بعد ذلك أن يبن
يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل (: اسمعوا هذه األقوال نأيها الرجال اإلسرائيليو"): على ما قد فعلوه

ا بمشورة هذا أخذتموه ُمَسلَّمً . اهلل بقوات وعجائب وآيات صنعها اهلل بيده في وسطكم، كما أنتم أيًضا تعلمون
إذ لم )الذي أقامه اهلل ناقًضا أوجاع الموت، . اهلل المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه

وعندما ُغِلبوا باإلقرار بقسوتهم، كان عليهم أن يبحثوا بشوٍق عن . 0(72-77: 7أع)(" يكن ممكًنا أن ُيْمَسَك منه
 .م الذي عندما أنصتوا إليه ربحوا ربًحا عظيًماهذا التعلي. 2لبناء أنفسهمالتعليم المقدس 

توبوا وليعتمد كل واحد " :أجابهم بطرس في الحال" ماذا نصنع أيها الرجال االخوة؟": لذلك سألوا سريًعا 
لو لم يدركوا سقطتهم وهالكهم أواًل لَصاِلِحهم، الحتقروا بالتأكيد هذه الكلمات التي قيلت (. الخ 22: 7أع)" منكم

 .لبنائهم
لهذا عندما سطع نور من السماء على شاول، لم يسمع عما كان ينبغي أن يفعله، بل سمع تأنيًبا عن 

أنا يسوع " :عندئذ تلقى اإلجابة" من أنت يا سيد؟": وعندما سقط على األرض، سأل. األخطاء التي كان قد فعلها
لنالحظ أنه مع أن الرب ( 2-4: 6أع ) "يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟" :عندها أضاف شاول." الذي أنت تضطهده

. كان يتكلم من السماء، فقد وبخ أفعال الذي كان يضطهد الكنيسة، ولم يدله على ما ينبغي أن يفعله على التو
لنالحظ أيًضا كيف أن كل البناء قد انهاَر، وكيف بعد سقوطه على األرض طلب من الرب أن يعيد بناء هيكله 

كان على هذا الذي . كان كبرياؤه ينهار بداخله، احَتجز الرب الكلمات التي تبنيوفي الوقت الذي . في تواضعٍ 
كان يضطهد الكنيسة بعنف أن َيُخر ساجًدا على األرض لفترة ما بعد وقوعه حتى يمكن بعد ذلك أن يقوم معاًفا، 

 . سابقةوذلك بالقدر الذي يتغير فيه تماًما عن حالته األولى، ويْنَحلَّ بالكامل من أخطائه ال
لذلك فان الذين لم يبدأوا بعد في فعل الصالح ال بد أواًل أن يُخروا أرًضا من علياء عنادهم في الشر، 

 . وذلك بفعل اليد الشافية حتى يقوموا بعد ذلك إلى حالة السلوك القويم
. لغابةإننا ال نستطيع أن نرفع القوائم الخشبية إلى سقف المبنى قبل أن نقطعها ونطرحها على أرض ا

. إن اخضرارها في هذه الحالة يكون عيًبا. إنها ال ترفع في الحال إلى هيكل المبنى، ألن عليها أن تجف أوالً 
 . وكلما جفت وُطِرَدْت عنها الرطوبة وهي ملقاة أرًضا، أصبحت راسخة وثابتة عند رفعها لسقف البناء

ه، عليهم أن يفكروا بحرٍص عميٍق في أنهم لم أما اآلخرون الذين قد بدأوا فعل الصالح لكنهم لم ُيْكِملو 
ومن الواضح أن الذي نبدأ في فعله وال ننميه . إنهم يبعثرون ما قد بدأوه. ينجزوا ما قد تعين عليهم إنجازه

 . بالممارسة الجادة سيضمحل ويتالشى
تة في مكاٍن واحٍد إنها ال يمكن أن تبقى ثاب. في هذا العالم تشبه أنفسنا البشرية سفينة تمخر في المياه

 .إنها تغوص إلى أسفل إْن لم تصارع لتبقى إلى فوق. وسط المياه
كذلك إن لم تحاول األيدي القوية أن تحمل األعمال الصالحة التي بدأتها طافية إلى حيث الكمال، فان 

ا المتراخي في عمله أيضً ": لهذا يقول سليمان. مجرد التراخي في االجتهاد ال يتوافق مع ما تم إنجازه في البداية

                                                 
 .ء الثاني لخطاب القديس بطرس أمام اليهود بعد حلول الروح القدس في يوم الخمسينهذه اآليات في الجز وردت  1
: 2؛ أف79: 12كو  1؛ 7: 14رو}هو مفهوم هام في كتاب العهد الجديد وخاصة في رسائل بولس الرسول " البناء الروحي"مفهوم  7

 .على مستوى الفرد المسيحي أو جماعة المؤمنين هنا إلى التقدم أو النمو الروحي سواء" البناء الروحي"يشير . {وهكذا 76
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 (. 6:  18أم) "هو أخو المسرف
هكذا . الذين ال يكملون ما بدأوه من عمل صالح باجتهاد ُيَقلدوَن المتراخين وتصبح أيديهم سواعد للدمار

كن ساهًرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، ألني لم أجد أعمالك ": يقول الروح لمالك كنيسة ساردس
نعم إن كنا . وألنه لم يجد األعمال كاملة أمام اهلل، فان ما بقي هو عتيد أن يموت(. 7: 2رؤ ) "كاملة أمام اهلل

  .ال نحاول أن نحيي الميت فينا، فإن حتى الحي المتبقي سيفنى ويموت
علينا أن نعظ هؤالء حتى يتأملوا جيًدا أنه قد يكون من األفضل لهم لو لم يبدأوا بداًل من أن يبدأوا في 

ليت . الخلف لما فرطوا وتهاونوا في مقاصدهم المرسومةإلى  لو لم ينظروا. ستقامة ثم بعد ذلك ينتكسونطريق اال
ألنه كان خيًرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر  من أنهم بعد ما ": هؤالء يصغون إلى ما تقوله األسفار المقدسة

 (.71: 7بط  7)(" عن الوصية المقدسة المسلمة لهم)عرفوه يرتدون 
ا أو حاًرا": ليصغوا أيًضا للقول المقدس  ًِ هكذا ألنك فاتر ولست بارًدا وال حارصا أنا . ليتك كنت بارًد

الحارون هم الذين يتممون مساعيهم الصالحة، والباردون هم الذين (. 19-14: 2رؤ ) "مزمع أن أتقيأك من فمي
حقا البد للمنتكسين من الحرارة إلى . أولئكأما الفاترون فهم ما بين هؤالء و . لم يبدأوا أي شيء حتى يكملونه
ألن الذين ال يجتهدون حتى يتخطوا هذه الحالة من الفتور ليصلوا إلى الحرارة . البرودة أن يمروا بحالة الفتور

وال شك أن مصير هؤالء هو برودة الموت، ألنه عندما . الروحية، يتسكعون في خمول في حالة الفتور الضارة
 . ي الفتورتحل البرودة يختف

على اإلنسان إًذا إما أن . إن الذين يستمرئون خطاياهم ال بد وأن يفقدوا الرجاء المقدم لخالص الخطاة
ال فإن الفاترين ال ينتظرهم إال التقيؤ أما الذين قد . الذين لم يتغيروا لهم رجاء في الخالص. يكون حاًرا أو بارًدا وا 

 . الفضائل حتى ال يتم تقيؤهم وُيْطَرُحوَن إلى برودة الموت تغيروا بالفعل فعليهم أن يلتهبوا بحرارة
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 الفصل الخامس والثالثون 
 

 كيف نعظ الذين يفعلون الشر سر ا والصالح عالنية، 
 والذين يفعلون عكس ذلك؟ 

 :11العظة 
ذين الذين يفعلون الشر سًرا والصالح عالنيًة يوعظون بطريقٍة، أما اآلخرون فبطريقة أخرى، أولئك ال

 . يخفون الصالح الذي يفعلونه ويسمحون بالظن فيهم بالشر بسبب أمور أرضية يفعلونها عالنية
إن الذين يفعلون الشر سًرا والصالح عالنية عليهم أن يذكروا كيف أن أحكام البشر تتالشى بسرعة، أما 

على أواخر األمور حيث تبطل شهادة علينا أن نعظهم بأن ُيثِّبتوا بصيرتهم فقط . الدينونة اإللهية فدائمة وأبدية
لذلك . المديح البشري ويبقى حكم السماء الذي يخترق حتى األمور الخفية ويتجاوزها ليصل إلى المجازاة األبدية

فان عندما يفعل هؤالء الشرور ِخْفيًة لكنها ظاهرة أمام أعين الدينونة اإللهية، والصالح عالنيًة أمام أعين الناس، 
علني يصير بغير شهادة ، أما الشرور الخفية فهي ليست بال شاهد حيث يشهد عليها الشاهد هذا الصالح ال

 . األبدي
قبوًرا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات ": حسًنا يدعو الحق هؤالء

ض أعمالهم الصالحة ، أي أنهم يخفون شرورهم ورذائلهم الداخلية، بينما يظهرون بع(72: 72مت )" وكل نجاسة
 . حتى ينالوا المديح فقط من أجل برٍّ علنيٍ 

لذلك ينبغي أن نعظ هؤالء أال يحتقروا األعمال الصالحة فيتركوها، بل أن يدركوا أن هذه األعمال تستحق 
بمعنى أن الذين يكتفون بالثناء البشري يعتقدون خطأ، إذ بذلك يسيئون الحكم على هذه . شهادة أسمي وأرفع

إنهم في الحقيقة يبيعون استحقاق أعمالهم الصالحة، أي الجزاء األبدي، بثمن بخث، أال وهو . فعال الصالحةاأل
(. 7: 9مت ) !"الحـق أقول لكم انهم قد استوفوا أجرهم": يقول الحق عن هذا الثمن. المكافأة العابرة الفانية

الخفية ومع ذلك يظهرون وكأنهم قدوة علنية في  ينبغي أن نعظ هؤالء بأنه عندما يتبرهن أنهم أشرار في األمور
إنهم . يجاهرون بأن يتبنى الناس ما ينبغي أن يتحاشوه، وأن يحبوا ما ينبغي أن يكرهوه. األعمال الصالحة

 . باختصار أحياء بالنسبة لآلخرين، إال انهم أموات بالنسبة ألنفسهم
 انهم يسمحون علًنا بأن يظن الناس فيهم شرا وعلى العكس من ذلك هؤالء الذين يفعلون الصالح سًرا إال

بسبب بعض أفعالهم، ليحذروا ألنه بينما يبقون أنفسهم أحياء بفضل الصالح الذي يفعلونه، فإنه ال ينبغي أن 
 .يسيئوا إلى أنفسهم فيقتلوا اآلخرين بسبب قدوتهم ذات السمعة الشريرة

يصبوا سًما في عقول الذين يسجلون عليهم ذلك  حتى إن ارتشفوا خمًرا بعيًدا عن الخطيئة ينبغي أال
إنهم في الحقيقة ال يقدمون إال القليل الخوتهم في الرعية عندما يفعلون بعض الصالح سًرا، ولكن . عندما يرونهم

لنقدم مثال بإنسان يستطيع أن يطأ تحت قدميه الرغبة في . ببعض أفعالهم اآلثمة يزرعون بذور الشر بقدوتهم
وعندما ال َيْبُرز . يكون مذنًبا إذا هو حجب مقدار تهذيب نفسه وأخفى العمل الصالح الذي يفعله المديح، هذا

 . العمل الذي ينبغي تقليده، يكون ذلك بمثابة بذور نزرعها ثم بعد ذلك نقتلع البراعم التي تنبت
حسنة ويمجدوا فليضُ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم ال": هكذا يذكر الحق في اإلنجيل

: وفي هذا ينطق الكتاب بآية أخري تتضمن في الظاهر أمًرا مخالفا(. 19: 4مت )" تأباكم الذي في السماوا
ال فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوا. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم"  "توا 
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هذا يعني . ي أن يراها الناس وفي موضع آخر ينبغي أن ُتَريماذا يعني هذا أن نقوم بأفعال ال ينبغ(. 1: 9مـت )
ليتمجد اآلب بان ما نفعله ينبغي أن يكون في الخفاء حتى ال يمجدنا الناس ومع ذلك ينبغي أن تظهر أعمالنا 

الدافع العقلي هو الفيصل هنا؛ هذا الدافع الذي ال يسعى إلظهار العمل الصالح لذاته، بل لتمجيد . السمائي
  .ب السمائياآل

ن  ن ظهر عالنيًة، ويكون ُمْعلًنا حتى وا  ا حتى وا  ًً لذلك عادة ما يحدث أن العمل الصالح يكون َخِفَي
ألنه إذا لم يسَع اإلنسان عندما يفعل الصالح عالنية وراء مجده الذاتي بل وراء مجد اآلب . فعلناه في الخفاء

لكن عندما .  هو الشاهد الوحيد الذي ابتغى مسرتهالذي في األعالي، عندئذ يكون قد أخفى عمله ويكون اهلل
يشتهي اإلنسان المجد الذاتي بفعله الصالح ولو خفية، فإنه يكون قد فعله أمام شهود كثيرين بمقدار المجد 

 . البشري الذي يبتغيه في أعماق قلبه
نزعها عن فكر  أما السمعة السيئة التي تسود بسبب شناعتها ودون ارتكاب الخطيئة هي سمعة ال يمكن

وهكذا . إن كأس الخطيئة المعروض طوًعا عن طريق القدوة ُنقِدَمه لكل الذين يظنون أن الشر حاضر. الناظرين
يحدث أن الذين بإهماٍل يسمحون لآلخرين بأن يظنوا بهم شًرا، ال يرتكبون الشر بشخصهم فقط ولكن أيًضا بالذين 

قال بولس للذين أكلوا بعًضا من الطعام النجس دون أن ينجسوا  لذلك. يقتدون بهم، وبذلك يكون الشر مضاعًفا
ولكن انظروا لئال يصير سلطانكم هذا معثرة ": أنفسهم لكن بفعلهم ذلك صاروا عرضة للفضيحة وتجربة الضعفاء

ألنه إن رآك أحد يا من له علم متكًئا في هيكل وثن، أفال "): ويضيف بولس أيًضا. 0(6: 8كو  1) "للضعفاء
فيهلك بسبب علمك األخ الضعيف الذي مات المسيح ( وى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح لألوثانيتق

لذلك إن كان . وهكذا إذ تخطئون إلى االخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. من أجله
لك قال موسي في ألجل ذ( 12-10: 8كو  1) "طعام يعثر أخي، فلن أكل لحًما إلى األبد، لئال أعثر أخي

هانة (. 12: 16ال ) "ال تشتم األصم وقدام األعمى ال تجعل معثرة": الالويين أن نشتم األصم هو فعل به قدح وا 
وأن نجعل معثرة قدام األعمى هو فعل فاضح في َتِبعاِته، ألن األعمى ال يدرك هذا . لشخص غائب ألنه أصم

 . العمل المعثر ويجهل خصائصه
 

                                                 
. لقد عرض الكورنثيون على الرسول بولس مشكلة أكل الطعام الُمَقدم لألوثان وهي تقدمات عادة ما كانت ترتبط بالزنا وبآلهة األوثان 1

ول حذر المفرطين من أن يسببوا لذلك فإن بولس الرس. ولقد وجد الكورنثيون وخاصة المدققين منهم أنه من الصعب شراء لحوم عادية
العثرة لذوي الضمائر الضعيفة وهو يَعلِّم بأن المسيحي ال يخطئ إذا أكل من هذه اللحوم في األحوال العادية ودون أية مشاركة في 

 :راجع .الطقوس الوثنية المالزمة لذلك
J. Sickenberger، Die Briefe des hl. Paulus an die Korinther und Romer (Bonn 1627) 22 – 20 & C. 

Lattey، Readings in First Corinthians (St. Louis – London 1678) 126-44. 
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 الثالثون الفصل السادس و 
 
 لقى على جمهور العامة عظة مخصصة لكي تُ 

 الحتضان الفضيلة دون تشجيع الرذيلة التي تقابلها 
 

مرشد األرواح أن يراعي هذه األمور في مراحل التعليم المختلفة حتى يوصي بالعالج بعناية لكل  ىعل
كذلك من الشاق . ة حاجات كل فردفعندما نعظ أفراد الشعب يتطلب ذلك جهًدا عظيًما لخدم. جرح وفي كل حالة

إن هذا األمر . ما هو مناسب من االعتباراتعلى  أن ُنَعلم كل فرد بما ينطبق عليه وعلي الخصوص بالَحثْ 
المعلم في نفس الوقت أن يتعامل مع عدد كبير من السامعين يخضعون على  لشاق باألكثر عندما يكون
أن يتشكل الخطاب بمهارة كبيرة بالرغم من التنوع الكبير في  في هذه الحالة ال بد. لمشاعر وعواطف متنوعة

هكذا يجب أن يتوجه الخطاب ومباشرة ليخترق . سقطات الحاضرين ككل ودون الدخول في التناقضات الفردية
 : جهتينعلى  األورام الخبيثة لألفكار الجسدانيةعلى  المشاعر كما بسيف ذي حدين لكي ما نطلق الرماح

 والثانية .تعليم التواضع للمتكبرين بطريقة ال يزداد معها خوف الذين يعانون من األورام ضرورة األولي
 . حقن الثقة في هؤالء حتى ال نشجع التهور األهوج في المتكبرين

ينبغي أن نعظ كل من الكسول والمتهاون أن يغارا ألجل األعمال الصالحة، دون أن يزداد تسيب 
 . مقى والمتهوريناألعمال غير المنضبطة في الح

 . المتهورين دون توليد اإلحساس بعدم األمان غير المحدود في الكسالىعلى  ينبغي أن نفرض االعتدال
علينا أيًضا أن نطرد الُحْنق عن الغاضبين، دون أن نزيد شعوًرا بالالمباالة في قلوب المتهاونين 

 .والمتسيبين
 . قة ال يشتعل معها الحنق والغضبعلينا أن نشعل الغيرة في قلوب المتهاونين بطري

وعلى المبذرين أن يتعلموا . العطاء الوفير دون أن ُنْرِخي العنان للمسرفينعلى  ينبغي أن نحث الُمَقِترين
 . التمسك بأمور مصيرها الزوالعلى  حسن التدبير دون تشجيع المقترين

لنوصي المتعففين ببتولية الجسد . هواتليتعلم المتعففين أسرار الزيجة ولكن دون أن تفكر عقولهم في الش
 . دون أن يحتقر المتزوجون النسل الجسدي

 . ينبغي أن نتعلم األمور الصالحة دون تقديم أية مبررات لفعل الشر
لنعير األمور الصغيرة . وعلينا أن نمتدح أعلي مراتب الخير وأن ال نتجاهل الصالح في األمور الصغيرة

 . ها كافية وأن نسعى جاهدين القتناء األمور الساميةانتباًها لكن دون أن نعتبر 
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 الفصل السابع والثالثون 
 

  العظة التي نقدمها للشخص الذي يرزح تحت مشاعر  متضاربة  
 

المعلم وهو يخاطب جمًعا غفيًرا أن يلتفت إلى مشاعر األشخاص الخفية على  حًقا إنه من الصعب
لكن مهمته تكون أكثر ثقاًل . ارٍة وحرفية، وكأنه في حلبة المصارعةودوافعهم وأن ينتقل من جانب إلى آخر بمه

لنأخذ مثااًل عادًيا لشخص ذي مزاج مرٍح . عندما يكون عليه أن يعلم األشخاص الذين تستعبدهم رذائل متباينة
عنه هذا  المعلم هنا أن يرفععلى  ينبغي. جًدا إال أن االكتئاب الشديد يعتريه عندما يحل عليه الحزن المفاجئ

وفي نفس الوقت عليه أن ُيَقلِّم طبيعته المرحة بمبالغة . الحزن المؤقت دون أن ُيؤِصل المزاج المرح في أعماقه
ومعنا أيًضا مثال إلنسان ُتْثِقَله عادة التسرع غير الُمتِسقة، ومن وقت آلخر يتملكه . دون أن يشتد حزنه المؤقت

هناك أيًضا إنسان آخر ممتلئ بخوٍف مفرٍط، إال أنه . في سرعة الخوف فجأة ويعيقه عندما يحاول فعل شيء
أحيانا يندفع بتهوٍر أرعن لكي يحقق رغبة ما، وبالتالي ينبغي أن يقهر الخوف المفاجئ حتى ال يزداد التهور 

 . ومن الجهة األخرى ال بد من التحكم في التسرع المفاجئ حتى ال ينمو خوفه الطبيعي. الُملِّحْ 
ة ليس عجيًبا أن يتخذ أطباء الروح الحذر في مثل هذه األمور وهم يرون الذين يداوون الجسد في الحقيق

قد يصيب المرض العاتي بدًنا ضعيًفا يفرض في الواقع عالًجا خطيًرا ال . يدققون في العالج بتمييز ومهارة
يزداد معها ضعف البدن،  هنا يتعهد الطبيب المريض لكي يزيل هذا المرض بطريقة ال. يتحمله الجسد الواهن

لذلك يتم تركيب الدواء بدقة وكفاءة عظيمتين، بهما يمكن إزالة المرض والضعف في . فيودي بالجسد إلى الموت
 . وقٍت واحٍد ليخدم أهداًفا متنوعة

إن . يكون دواًء حقيقًيا عندما نعالج مرًضا كائنا في الجسد وفي نفس الوقت نداوي حاجات البدن السائدة
دواُء البدن يمكن تركيبه ووصفه ليخدم غايات متباينة، أليس حرًيا بدواء الروح الذي يأتي في طيات التعليم كان 

 الواحد والذي هو فن الفنون الرفيعة الذي يعالج األمور التي ال ترى أن يقهر الشرور األخالقية المتنوعة؟ 
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 الفصل الثامن والثالثون 
 

 يرة حتى ننزع الكبيرة منها ينبغي أن نتغاضى عن الشرور الصغ
 

بما أنه عندما ُتهاِجم أسقاُم رذيلتين إنساًنا ما فإن الواحدة تُْقَهَر بطريقة أقل واألخرى تكون أكثر عنًفا، 
فإن لم نستطع أن نمنع . لذلك من األفضل أن نسرع بالعون في حالة الرذيلة التي تؤدي باألكثر إلى موت عاجل

دي إلى موٍت محقق إال إذا ازدادت الرذيلة األخرى وقويت، على المعلم في هذه إحدى هذه الشرور من أن تؤ 
الحالة أن يكتفي بعظات ذكية معتدلة لكي ما يسمح بإحدى هذه الشرور أن تزداد لكي َيُحوَل دون أن تتسبب 

حياة هذا العليل  إنه عندما ُيَتَبع هذا اإلجراء ال ُيعِظم الشر بل في الحقيقة يخلص. األخرى في الموت العاجل
مثال ذلك فإن اإلنسان الذي ال . معطًيا له عالًجا وهو يأمل عندما تحين الفرصة أن يعيده إلى الصحة التامة

اإلطالق لكي ما يعتدل في شراهته غالًبا ما تغلبه التجارب وتجره إلى النجاسة إلى الدرجة التي على  يفعل شيًئا
ونتيجة لذلك تتحرش . نفسه بالتعففعلى  غاية في كفاحه، محاواُل أن يسيطرإنه يكون خائًفا لل. يستسلم فيها لها

في هذه الحالة يصبح من المستحيل إخماد إحدى هذه الشرور إال إذا اشتعلت . به التجارب وتوصله للمجد الباطل
. جم بأكثر خطورةالرذيلة األخرى، أي الوبائين إًذا ينبغي أن نهاجمه بأقسى شدة؟ بالتأكيد ذلك الوباء الذي يها

ال فإنه  بكل بساطة ينبغي أن نتسامح مؤقتا عندما تَُقِوي فضيلة التعفف من الغرور حتى يبقي المريض حًيا وا 
 .سيفقد حياته تماًما بسبب الشراهة النجسة

لذلك يقول بولس معتبًرا أن السامع الضعيف ال زال يرغب في فعل الشر وأنه يفرح بالمديح البشري عن  
إننا (. 2: 12رو ) "أفتريد أن ال تخاف السلطان؟ افعل الصالح فيكون لك مدح منه": ير، يقول بولسفعل الخ

لكن عندما فكَّر . مديح ذي مجٍد وقتي فانٍ على  ال نفعل الصالح ألننا نخشى سلطان العالم أو لكي نحصل
تتحاشى في وقٍت واحٍد كاًل من  بولس في أن الروح الضعيفة ال تستطيع أن ترتفع إلى القوة التي تمكنها من أن

لقد تغاضى عن الخطأ . اإلثم أو المديح، فإن بولس المعلم العظيم في عظته أعطى شيًئا وسلب شيًئا آخر
وبما أن النفس ال تستطيع أن تتخلى عن كل الشرور مرة واحدة، فإنه . الضعيف مؤقًتا لكي يخلَع عنه الخطير
 . لكي تتفرغ لتصارع األخرى يكون من السهل أن تنزع النفس إحداها
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 الفصل التاسع والثالثون
 

 بالتأكيد ينبغي عدم الخوض في األمور الروحية العميقة
 عند التخاطب مع النفوس الضعيفة  

 
لذلك ينبغي أن . ال بد أن يدرك الراعي أنه يجب أال يرهق أذهان سامعيه لئال تتوتر النفس كثيًرا وتنكسر

: لذلك يقول الحق ذاته. 0العميقة عن جموع العامة من السامعين، ويكشفها فقط للقلةيحجب كل األمور الروحية 
( 27: 17لو ) "َخَدِمِه ليعطيهم الُعُلوَفَة في حينها؟على  فمن هو الوكيل األمين الحكيم الذي يقيمه سيده"

ي قلب ضيق المفاهيم حتى ال يضيع مفعولها ف حسب قدرها الصحيح،هنا الكلمة التي تقاس   2"العلوفة"وتعني 
وأنا أيها األخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال  في ": لذلك يقول بولس. ال يتسع إلدراكها

 (.الخ 1: 2كو  1) "اال طعامً  سقيتكم لبنا. المسيح
م لذلك عندما نزل موسي من لدى قدس أقداس اهلل حجب هيئته البهية ببرقع في حضور الشعب، ألنه ل

 . 3يكن ينوي أن يكشف لجمهور المشاهدين األسرار التي َتَسَلَمها في لحظة استنارة روحية عميقة
ولذلك قال اهلل من خالله أنه إذا حفر إنسان بئًرا وأهمل أن يغطيها ووقع فيها ثور أو حمار فعليه أن 

 . 4يدفع ثمنها
عن القلوب الجاهلة لبعض المستمعين، أعماق مجرى المعرفة وال يخفيها إلى  وهكذا عندما يصل إنسان

: ولذلك قيل أليوب المبارك. فان الُحْكم يقع عليه إذا عثرت نفٌس ما بسبب كلماته سواَء كانت نقية أو غير نقية
ا عندما يصيح المعلم الصالح عالًيا في وقت الظالم يكون حقً ( 29: 28أي  ) "؟ِحْكَمةً  5اءخَ من وضع في الطَّ "

: كذلك يضيف قائالً (. 11: 12رو ) "إنها اآلن ساعة لنستيقظ من النوم": يح بالليل قائالً مثل الديك وهو يص
، وال تخطئوا" من عادة الديوك أن تصيح بأعلى صوتها في أحلك الساعات ظلمًة، (. 14:22كو  1) "اصحوا للبرِّ

ر المعلم الحقيقي عالًيا لذلك يجاه. ولكن عندما يقترب الفجر تَُقِلل من طول فترة الصياح وتخفض من قوته
غير ُمْعلٍن األسرار الخفية، وبعد ذلك يتعلم هؤالء األسرار  الظلمةبالحقيقة البسيطة للقلوب التي الزالت في 

 . الحقيقة نور األعمق عن السمائيات فقط عندما يقتربون من
 

                                                 
هذه يجب عدم . هنا يشير األب غريغوريوس بوضوح إلي بعض الفقرات في الكتاب المقدس التي قد تكون َعِسَرة الفهم على البعض 1

 .De doct. Christ: غسطينوس مع هذا الرأي فيويتفق القديس أ. طرحها للعامة إال عند الضرورة
 .”measure of wheat“ "مقدار من القمح"يقابلها في اإلنجليزية في نص الفولجاتا " الُعُلوَفة"كلمة *  7
 .22: 22راجع خر  2
 .الخ 22: 71راجع خر  2
 .بالحكمة والفطنة( الطََّخاء)هنا تَُقاَرْن الغرائز التي يمتلكها الديك  4
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 الفصل األربعين 
 

 التعليم بالكلمة والعمل 
 

ما سبق أن قلناه؛ أال وهو أنه ينبغي اإلصغاء إلى  يرة المحبةعند هذه النقطة الفاصلة نصل بغ 
للمعلمين ال عن طريق الكالم ولكن باألفعال، وأنهم بأفعال البّر ينبغي أن يتركوا خطوات تسير الرعية في ِأثرها، 

 .هذا بداًل من إظهار الطريق فقط بكلمة الوعظ
الديك قبل أن يبدأ . تعارًيا إلى المعلم الصالح، يشير الديك اس29: 28وفي هذا النص الذي جاء في أي 

هكذا يتضح للذين ينطقون . الصياح ينفض جناحيه أواًل ويضرب بهما جسمه كما لو كان يوقظ نفسه متنبًها
إذ أنهم عندما يتكاسلون في القيام . بكلمة الوعظ المقدسة أن يتيقظوا في ممارستهم الدؤوبة لألعمال الصالحة

 . ، فان الكلمات فقط هي التي تحرك السامعينباألفعال المقدسة
ليضربوا أنفسهم بأجنحة . الحياة الصالحةعلى  ليرتفع الرعاة أوال باألعمال السمائية حتى تحرص الرعية

وليفحصوا أنفسهم بعناية حتى يكتشفوا في أي المجاالت يتكاسلون أو يتراخون، وعليه يمكن إصالح . التأمل
الرعاة أن يهتموا أواًل على  .ينئذ فقط يمكن أن ُيقَِّوُموا حياة اآلخرين بكلمات الوعظ واإلرشادح. األخطاء بتوبة ُمرَّة

وقبل أن ينطقوا بكلمات . بتوبيخ أخطائهم في دموع، وبعدها يمكن أن يكشفوا ما يستحق العقاب في اآلخرين
 . التأنيب، ينبغي أن ُتْظِهر أفعالهم ما هم بصدد قوله
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 ابعالجزء الر 
 
 
 
 

نفسه عندما يكون قد إلى  كيف ينبغي أن يعود المعلم
 تمم كل ما هو مطلوب منه

  الغرور من ِقَبْل حياته وتعليمهإلى  لكي ال يندفع
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إننا نرى أن عقل المعلم في الغالب ما ينتشي بالفرح بسبب طريقة أدائه عندما يلقي عظة جيدة تحمل 
العافية بشفاء جراحاتهم، إلى  ِذْب نفسه بهواجس مؤلمة، فهو عندما يعيد اآلخرينلذلك عليه أْن ال ُيعَ . رسالة مثمرة

وأن ال يسقط . عليه أن ال يهمل نفسه وهو يهتم باالخوة رعيته. ينبغي أال يهمل صحته فتنمو حينئذ أورام الكبرياء
 . هو نفسه وهو يرفع اآلخرين

هؤالء يشعرون باألمان . الهالكإلى  ائل بأناٍس بعينهافي الحقيقة لدينا أمثلة كثيرة فيها تؤدي عظمة الفض
هذا وعندما تصارع الفضيلة ضد . غير المتسق عندما يَؤِمنوَن قوتهم، وحينئذ يباغتهم الموت بسبب إهماِلهم

الرذيلة، يستعلي الذهن بإطراء الذات، ويتبع ذلك أن الروح تنشغل فعلًيا باألعمال الصالحة فتطرح جانًبا القلق 
وفي حالة قصور الذات والتبلد هذه ُيَعِدد له المجرب كل . حيطة واحتراز وتستريح في أمان في ثقة بالذات وكل

 . األفعال الصالحة ويضخمها ويَعليها بأفكار مخادعة عن تفوقه عن اآلخرين
تعيد وعندما يس. في الحقيقة إن اإلحساس بالفضيلة ُيدرك في نظر الديان العادل ما هو إال سقطة للروح

ولذلك قيل للنفس . الذهن ما يقوم بفعله يتعالى في ذاته أمام ذاته، فيسقط في حضرة صانع التواضع وخالقه
بما : "هذه الكلمات تعني ببساطة اآلتي(. 16: 27حز ) 0"ممن َنِعْمَت أكثر؟ أْنِزْل وَأْضَطِجع مع الغْلف": المتكبرة

 . الدمارإلى  ا الجمال ذاته سيودي بكأنك تتعالى بسبب جالل الفضائل وجمالها، فإن هذ
كان كاماًل ( جمالك)ألنه ": إن النفس المغرورة بفضائلها ُتَوبَّْخ في هيئة أورشليم عندما يقول الوحي

-12: 19حز ) "جمالك، وزنْيِت على اسمكعلى  فاتكلتِ . ببهائي الذي جعلته عليِك، يقول السيد الرب
جمالها، وتتفاخر بفضائلها في اعتزاز، وبهذه الثقة ذاتها تندفع في طريق هكذا تفتر النفس بسبب الثقة في (.14

هنا نالحظ كذلك أنه قد . الزانيات وُيسلب العقل وينخدع بأفكاره، فتستميله األرواح الشريرة، وتفسده بآثام عديدة
لوقت وراء المديح هذا يعني أنه عندما تهمل النفس الراعي األعظم، تسعى في نفس ا. "اسمكعلى  وزنيتِ ": قيل

لقد . حينئذ تبدأ هذه النفس في انتحال فضائٍل لنفسها ُأْعِطيت لها لمهمتها كمنذرة من ِقَبْل الرب المعطي. الذاتي
الجميع بصفاتها الداعية على  وأصبح كل همها هو التأثير. صارت شهوتها أن تزيد من مجدها، وُتْعِلي مكانتها

لتركها رباط الزيجة، وهي تزني ألنها أفسدت الروح بشهوتها للمديح  "مهااسعلى  تزني"وهكذا فهي . لإلعجاب
نعم بالحق تَسلَّْم الفضيلة لألسر  (.28:91مز )" وسلَّم للسَّبي ِعزَّه، وجالله ليد العدو": لذلك يقول داود. الذاتي

 . ما تقوم بفعل الصالحالنفوس المخدوعة باستعالئها عندعلى  والجالل أليدي العدو عندما يسود عدونا القديم
هذا االستعالء بسبب الفضيلة، حتى ولو كان محدوًدان غالًبا ما يجرب حتى عقول المختارين إال انه ال 

ألجل هذا يقول داود . في هذه الحالة التي فيها يتعالى الذهن، يبتعد بعيًدا حتى يستعيده الخوف. يهزمها تماًما
لكن ألنه وثق بفضائله، فإنه انخدع وهكذا (. 9: 20مز) "عزع إلى األبدال أتز : وأنا قلت في طمأنينتي": أيًضا

آمنت : "هذا وكأنه يقول بصراحة(. 2: 20مز ) "حجبت وجهك، فصرُت مرتاًعا": أشار إلى ما يتحمله مضيًفا
 َحَلفُت فاِبرهُ ": لذلك يقول داود أيًضا. بقوتي في فضائلي، لكن عندما ُهِجْرت أدركت كم هو عظيم ضعفي

على  لكن ألنه لم يكن قادرا أن يحفظ القسم، فإنه(. 109: 116مز ) "أن أحفظ أحكام برِّك( أقسمت وصممت)
تذللت إلى ": الفور وركن إلى الصالة قائالً على  لذلك طلب العفو. التو عندما حلت به المشاكل أدرك ضعفه

                                                 
كان اليهود والمصريون . ر النبي شعب مصر من المصير الُمَرِوْع الذي ينتظرهم حيث لن يشفع لهم ال جمال وال كرامة وال قوةيحذ 1

 .يكرهون أهل الغرلة ولذلك يقول النبي للمصريين انه كلما احتسبوا الغرور كان السقوط عظيًما وصاروا ُمْبَغضين
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 (. 102: 116مز) "يا رب أحيني حسب كالمك. الغاية
يدفع اإلرشاد اإللهي العقل بأن يتذكر ضعفاته قبل أن يدفع إليه بالمواهب حتى ال وفي بعض األحيان 

ابن "لذلك فان النبي حزقيال وهو يركن إلى التأمل في األمور السمائية، ُدعي أواًل . يصيبه الغرور بسببها
قلبه بالغرور من  ، وكأن الرب يرشده بوضوح أن ال يرتفع(الخ 9، 2، 2، 1: 2؛ 8، 9،  2، 1: 7حز) ..."آدم،

قبل األمور المزمع أن يراها، بل عليه أن يتأمل بعناية ماهية نفسه عندما تخترق كل شيء لتصل إلى أسمي 
ذاته بفعل جموح إلى  ألنه عندما يفتتن اإلنسان ويْغتَّر فوق ذاته، حينئذ ُيَعاد في َجَزعٍ . األمور، تذكر أنك إنسان

 . أخطائه
وهنا . رينا كثرة الفضائل، البد لعيون أنفسنا أن تنظر بتمعٍن إلى النقائصلذلك من الضروري عندما تط

النفوس أن ال تنظر إلى الصالح الذي فعلته بل بالحري على  .ينبغي أن تسجد النفس منحنية من أجل صالحها
كثر قبواًل إلى الصالح الذي تكاسلت في فعله، حتى عندما يصبح القلب منكسًرا ونادًما بتذكر السقطات، يكون أ

كل شيء ُيْكِمل إلى حد كبير أذهان الذين يتولون الرعاية، على  إن اهلل القادر. وبقوة أمام أعين خالق التواضع
لكنه يترك أموًرا جزئية غير كاملة حتى عندما يذيع صيتهم ببهاء نتيجة بعض اإلنجازات الخارقة، يجب أن يتوبوا 

ويكافحون في أمور صغيرة للغاية، فأقل القليل أن يرتفعوا بأنفسهم  وحيث انهم يجاهدون. نقائصهمعلى  في حزنٍ 
بعض هذه األمور الصغيرة فبالضرورة على  وبما أنه ليس في مقدورهم أن يتغلبوا. لَيِصلوا إلى األمور السامية

 . ينبغي أال يتفاخروا بُأمور عظيمة قد تم إنجازها
كيف ينبغي أن تكون حياة الراعي، ألنني ُأْرِغْمُت أن  لتدرك أيها الصديق الصالح، إنني حاولت أن أبين

إنني . لقد رسمت صورة مثالية للراعي مع إنني أعتقد كم أنا شقي وبائس كرسام. أفعل هذا بسبب عتابك الُمِلحْ 
إنني أطلب منك برجاء أن تعينني . 0هنا أرشد اآلخرين إلى شاطئ الكمال، أنا الذي تلطمني أمواج الخطيئة

 .صلواتك ونحن في حطام سفينة هذه الحياة حتى يمكن أن ترفعني يداك الفاضلتين وأنا أغرق بأثقالي بدَّفتي
 

                                                 
ممارًسا التعليم الذي يعلمه في هذا الجزء األخير كما ... ي االفتتاحية، إلى يوحنا أسقف رافينافي هذا الختام يتوجه غريغوريوس، كما ف 1

 .وهو أنه دوًما يعود لذاته ليفحصهاأيًضا في كل أجزاء الكتاب 
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1 1ملحق   

Index of the errors and their corrections (Parts 1&7) 

 م وتصويبها 7001طبعة ( 7، 1الجزءان " )الرعاية"فهرست باألخطاء الواردة في كتاب 
  

  سطر  صفحة   الصواب   الخطأ 
    10   11   القوي   قوي 

   6   17   والشعب   الشعب 
   4   12   نسكية   ناسكة 
   18   12   والذي   والذين 
   14   14    نالتها  نالها 
   4   12   في   ففي 

   11   16   رأسه   رأس،ه 
   16   74   ألوالده   أوالده 
   2   29    عنها  عنه 
   12   21   الذين   الذي 
   2   29   فيجب   فيحب 
   7   22   العيش   العين 
   9   46   األثر   أثر 

   16   90   التغلب   يتغلب 
   71   92   لتولدت   تتولد 
   7   21  " ؟...إليكم  ؟ "إليكم

     6   22   ما لهم   مالهم 
   8   24   َثمَّ   ثم 

   9   29   قْدس   القدس 
   4   26   َيْسُكت   يسكت 

 
7 7ملحق   

 

Quotes from the English text with some appropriate Biblical verses references 

 مع بعض اإلشارات الكتابية المتوافقة معها  اقتباسات من النص اإلنجليزي
 

PART III 
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 Often، for instance، what is profitable to some، harms others. Thus، too، herbs, 

which nourish some animals،, kill others; … medicine that alleviates one disease، 

aggravates another; and bread such as strengthens the life of robust men، destroys 

that of little children. (Prologue)  

 The (poor) are to learn that they do possess riches، though they do not see them; 

and the (rich) must realize that they certainly cannot retain the wealth they behold. 

(Ch. 7) 

 Fear is to be inspired in the rich who are elated by the consolations of temporal 

glory. (Ch. 7) 

 Thus، harsh invective was to disclose the faults of the one (the impudent)، and 

gentle words to cloak the negligence of the other (the timid). (Ch. 2)  

 Hence، in fact، the crafty Enemy wages war against two persons، namely، he 

inflames one to be the first to offer insults، he provokes the other to requite insult 

by insult. (Ch. 6)  

 And so the envious must be told that by not guarding themselves from envy، they 

are sinking down into the state of the ancient wickedness of the crafty Enemy. … 

For as he lost Heaven، he begrudges it to created man، and in his own ruin he 

stores up more damnation for himself by ruining others. (Ch.10)  

 Then these fenced cities fall، because souls, which showed themselves impervious 

to God, shall be lost … hearts that lifted themselves up in the prudence of 

insincerity، are stricken down by a just sentence. (Ch. 11)  

 Therefore، when the gift of bodily health for the doing of good is disregarded، the 

loss of the gift brings realization of its value. In vain is it sought at last، if the gift 

had not been profitably employed in due season. (Ch. 17) (Prov. 1. 72 – 79، 78) 

 He did not shrink from offering His head to thorns; that He took bitter gall in His 

thirst in order to inebriate us with everlasting sweetness… what man is there of 

sane mind who is ungrateful for being himself smitten، when He who lived here 

without sin did not depart hence without a scourging? (Ch. 17)  

 The mind، therefore، that is under the slavery of fear، does not know the grace of 

liberty. Good should be loved for its own sake، not pursued under the compulsion 

of established penalties. (Ch. 12) (Rom. 8. 14) (7 Cor. 2. 12)  

 When the tongue ought to be restrained، it should not be unprofitably loosened in 

speech، or when it could speak with profit، it should not indolently withhold 

speech. (Ch. 12) (Ps. 121. 2) (Eccles. 2. 2) 

 If a famine were wasting away the people، and these same people kept their corn 

hidden away، they would، undoubtedly، be the authors of death. Consequently، let 

them consider what punishment is to be meted out to those who do not minister 

the bread of grace which they themselves have، perishing from hunger for the 

Word. (Ch. 25) ( Prov. 00. 26)  

 The Holy Spirit is exhibited to us under the symbols of a dove and of fire، because 

all whom He fills He makes both meek with the simplicity of the dove، and 

glowing with the fire of zeal. (Ch.19)  

 Unless، therefore، levity of mind is guarded against beforehand، fickleness of 

thought is not overcome at all. (Ch. 18) (7 Cor. 1. 12)  
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 Levity of conduct follows hard on gluttony … when the belly is distended to 

satiety، the pricking of lust are aroused. (Ch. 16) (Exod. 27. 9)  

 I leave a transitory peace، and give you a lasting one… Indeed، what is transitory 

peace but the footprint، so to speak، of the peace that is eternal? What، then، can 

be more insane than to love footprints made in the dust، but not to love Him by 

whom they were impressed? (Ch. 77) (John 12. 72)  
 Obviously، He wished to instill into the hasty a most salutary fear، seeing that He 

Himself who could not fall، did not preach the grace of a perfect life until He had 

reached a perfect age. (Ch. 74) (Luke 7. 29)  

 We should، then، if we will not fear His justice، feel shame in view of that loving-

kindness inviting us to return… (Ch.78)  

 For، it is evident that it has been His will to hide from His own judgment those 

whom in anticipation He has made judges of themselves. (Ch. 76) (1Cor. 11. 21) 

 We، then، become aware of sin by suggestion، we are overcome by pleasure، and 

by consenting we are also put in bonds. (Ch. 76) Cf. (Rom. 2. 72)  

 For often the merciful God absolves sins of thought the more readily، in that He 

does not allow them to issue in deed، and wickedness that is merely conceived is 

the more readily absolved، because it has not been brought under the stronger 

bondage of the consummated deed. (Ch. 76) (Ps. 21. 4)  

 It is not that God is regaled by our tortures; no، He heals the diseases of our sins 

by their contrary antidotes، so that we who have departed from Him by the delight 

of pleasures، may return to Him in tearful grief. (Ch. 20) 

 Here، when he (Peter) was about to speak of baptism، he spoke first of penitence، 

that is، they were first to bathe themselves in the waters of their sorrow، and 

afterwards wash themselves in the sacrament of baptism. (Ch. 20) (Acts 7.28)  

 Thus، when the mind is smitten and perceives how very seriously it has harmed 

itself by its fall، and observes that it has harmed itself to the precipice، it should 

retrace its steps، and dreading profoundly what it loved، it should learn to love 

what it once despised. (Ch. 22)  

 They are to be admonished to ponder well that it might have been more tolerable 

for them not to start in the way of rectitude، than to turn back after having begun. 

(Ch. 22) (7 Peter 7. 71)  

 Actually، when transitory praise is sought for a good deed، then what is worthy of 

an eternal reward is sold for a trifling price. (Ch. 24) (Matt.9.7)  

 The mind of the doer should not seek (good works) to be seen on his own account، 

and yet that on account of the glory of the Heavenly Father it should not be 

concealed. (Ch. 24) (Matt. 4.19)  

 Frugality is to be indoctrinated in the prodigal، but not so as to intensify in the 

niggardly their tenacity of things doomed to perish. (Ch. 29)  

 Physical virginity is to be commended to the continent، yet so as not to make the 

married despise the fecundity of the body. (Ch. 29) 

 For it is not that good is to be done so that no power of the world is to be feared، 
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or that the glory of transitory praise may be won. (Ch. 28)  

 Let them (preachers) carefully examine themselves and discover in what respects 

they are idling and lagging، and make amends by severe penance. Then، and only 

then، let them set in order the lives of others by their words. (Ch. 20) 

 When you penetrate the sublime things، remember that you are a man; for when 

you are enraptured above yourself، you will be recalled in anxiety to yourself by 

the curb of your infirmity.  

 

PART IV 
(Ezekiel 7.1, 2, 9, 8; 2. 1-9) 

 

 For (the soul’s) own good it should prostrate itself. It should look to the good not 

that it has done، but that which it has neglected to do، so that while the heart 

becomes contrite in recalling its weakness، it may be the more solidly established 

in the eyes of the Author of humility. (Part IV) (Ps. 116: 109, 102)  

 

 


