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أیوب - مقدمة 

األسفار الشعریَّة والِحَكمیَّة 
 یكتشف اإلنسان رعایة اهللا القدوس لإلنسان، فیشتهي أسفار موسى الخمسةفي 

أن یكون مقدًسا كما أنه هو قدوس. لكن ال یوجد إنسان واحد قادر أن یحفظ الشریعة تماًما، 
 فسقط الكل تحت لعنة الناموس، وصارت الحاجة ماسة إلي مخلٍص ینقذ النفوس من الفساد.

 یدرك المؤمن خطة اهللا ضابط التاریخ، والذي یهیئ األسفار التاریخیةوفي 
البشریة لقبول المخلص القادم، والذي بحبه یصیر ابًنا لدواد، خاضًعا للزمن الذي خلقه! 

 یتعرف المؤمن على المفهوم الروحي األسفار الشعریَّة والحكمیَّةواآلن في 
للعبادة. إنها عالقة حب متبادل، مع تقدیس كل عاطفة وموهبة لیكون المؤمن بكل كیانه 

  للرب، ویتمتع باقتناء محبوبه السماوي العجیب.
 یرى وسط جهاده الُمر في وادي األلم والدموع كیف یتعدى عالم سفر أیوبففي 

البشر لیرى قیام معركة بین اهللا إلهه وبین عدو الخیر إبلیس لحسابه، تنتهي بسمو المؤمن، 
وارتفاع قلبه فوق الزمنیات لیرتمي في الحضن اإللهي. 

 یقدم األب كما األم البنهما "سلیمان" خبرتهما في الرب بأمثال سفر األمثالوفي 
یمكن أن یحفظها عن ظهر قلب، تصیر عالمات روحیة في طریقة الروحي كما الزمني. 

هذه األمثال یحتاج إلیها الملك العظیم الممجد كما العامل الفقیر البسیط، والمتعلم كما 
األمي. 

باطل  قصیدة تكشف عن حقیقة العالم الحاضر، بكونه "سفر الجامعةوینشد 
 ال لكي تفسد سعادة المؤمن، وٕانما لكي تجنبه االتحاد األباطیل الكل باطل وقبض الریح"،

بالباطل فیصیر باطًال، وتدفعه إلي االلتصاق بالحق السماوي لیحیا إلي األبد. 
 یكشف عن حیاة المؤمن في أمثاٍل، تعتبر امتداًدا وشرًحا سفر ابن سیراخوجاء 

لما ورد في سفر األمثال. 
 الحاجة إلي االتحاد مع حكمة اهللا كما العروس بعریسها، سفر الحكمةویصور لنا 

لتكون رفیًقا للمؤمن، فیسلك ببّر اهللا، ویأنف من الشّر وال یطیقه. 
 فهو سفر المرتل الحلو المتألم، كیف یتحول األلم في حیاة سفر المزامیرأّما 

المؤمن إلى أنشودة تمأل النفس عذوبة وسالًما في الرب، وتقدیم ذبائح تسبیح موضع سرور 
اهللا. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - مقدمة 

  

 ترتفع النفس بروح اهللا إلي أحضانه اإللهیة، لتتنعم نشید األناشید ففي أخیًرا،
بعرٍس أبدٍي ال یشیخ! 

 األسفار الحكمیة أو الشعریة 
"، إذ یتطلع الیهود إلى الحكمة ال مهارة في الحیاةالحكمة" في العبریة تترجم ""

 كأفكاٍر فلسفیٍة مجردة، بل إمكانیة حیاة. لذا فإن "اهللا" هو مركز الحكمة ومصدرها (أم

 ). تحوي األسفار الحكمیة اآلتي: 7:1
 ة الیومیة المقدسة في الرب. ا- أمثال شعبیة تعین اإلنسان على الحي1
 تشبیهات لها معاٍن روحیة. - 2
 - مناقشات تعالج مشاكل الحیاة. 3

 المسیح حكمتنا الحقیقیة 
 أو معركة الحكمة، تتجلى هذه المعركة في سفر األلم هو مدرسة الحكمة. 1

أیوب.  

  .لتكن آالمك كتًبا تنصحك

  یوجد فرح هو أسى، إذ یخفي فیه بؤًسا. ویوجد بؤس نافع، هو ینبوع أفراح العالم
الجدید. 

مار أفرام السریاني 

  التألم من أجل المسیح هو نعمة، هو عطیة النعمة، نعمة مجانیة. إذن ال تخجلوا من
عطیة النعمة، فإنها أكثر عجًبا من قوة إقامة الموتى وصنع العجائب. فإنني بهذه أنا 
مدین، أما هنا (باأللم) فالمسیح مدین لي. لهذا یلیق بنا لیس فقط أال نخجل، بل نفرح 

. Ïبنوالنا هذه العطیة

  .یقیس اهللا األلم حسب االحتیاج إلیه

  .بیت الحزن یعلم العطف والحكمة

  .ُولد الحزن والموت من الخطیة، وهما یفترسان الخطیة

1 Homilies on Philippians, homily 4. 
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  .ُیعطى الحزن لنا عن قصٍد، لكي یشفینا من الخطیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ابن اهللا تألم لیجعلنا أبناء هللا، وابن اإلنسان (نحن البشر) یرفض أن یتألم لكي تستمر
بنوته هللا! 

الشهید كبریانوس 

  .بدون تجارب ال یخلص أحد
 أوغریسالقدیس 

 داود ة، فقد حولت اآلالم شخصيال ٌیفقد األلم سالم المؤمن وال فرحه الداخلي. 2
 إلى "مرتل إسرائیل الحلو"، كما یظهر في سفر المزامیر. 

 لیدخل بنا إلى الحكمة كشخٍص یرفعنا من األرض،یقدم لنا سلیمان الحكیم  .3
 األحضان اإللهیة. 

  .ففي سفر األمثال یؤكد أن بدء الحكمة هي مخافة الرب 
 التي تقوده في كل جوانب ةإذ یقتني المؤمن مخافة الرب ویدرك أبوة اهللا الحاني 

حیاته یصغر العالم جًدا في عینیه، فیرى "باطل األباطیل الكل باطل وقبض 
سفر الریح". لیس من جدید في العالم، وال ما یشبع النفس. هذا هو موضوع 

 .الجامعة
  أخیًرا تصعد النفس على سلم الحكمة لتجد من یشبعها، العریس السماوي، الحكمة

 ، تسبحة العرس األبدي. ناشیدألبتسبحة نشید ااإللهي نفسه، فتتغنى 

كذا تبدأ األسفار الحكمیة بمعركة األلم والصراع مع عدو الحكمة وتنتهي بأغنیة ه
العرس المفرحة. تبدأ باإلعالن عن الحاجة إلى المخلص قائد المعركة ضد إبلیس، وواهب 

سه، رالحكمة بال انقطاع، وتنتهي بأن یحملنا فوق كل أحداث العالم، لندخل في حجال ع
 . أنها أسفار مسیانیة، مركزها المسیح حكمة اهللا األزليونشاركه أمجاده األبدیة. 
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مقدمة 
في 

 سفر أیوب
سفر كل عصٍر  

یحتمله اإلنسان وال الذي  األلم سفر كل عصٍر، حیث یعالج مشكلةفر أیوب هو س
 الحتمال األبرار آالم الجسد في ا نموذجً . یقدم لنا هذا السفر الشر الذي یضایقها وراءیفهم م
 .. ها.خوتي مثاًال الحتمال المشقات واألناةإ "خذوا یا : یعقوب الرسولوكما یقول .صبرٍ 

). 11-10: 5(یع  ورأیتم عاقبة الرب" ،سمعتم بصبر أیوبنحن نطوب الصابرین. قد 
عن طرق معامالت اهللا مع البشر.  تجربة أیوب كشف لنات

 أیوب األممي
 یعیشون على حدود الجزیرة العربیة وبالد ،ه من أبناء الشرقؤأیوب وأصدقاكان 

 "،یعص" في أرض عوص. اسم عوص مشتق من كلمة ،أدوم التي هي أرض الحكماء
  . سكان تلك المنطقة بالكالم والوعظ والحكمةاشتهر د وق"،یعظ"وتعني بالعربیة 

ظهر غالًبا في أیام یعقوب، إذ ال نسمع في السفر عن الخروج، كما كان أیوب 
 الوثنیة سوى عبادة األمالك ةیقوم بالعمل الكهنوتي عن العائلة، وال یذكر شیًئا عن العباد

 السمائیة، وهي من أقدم العبادات. 
له بعبادة اهللا، وُدعي اهللا  واحتفظ نس.ُیدعى عوصوكان بكر ناحور شقیق إبراهیم 

سحق، إ لم یأِت من نسل لكنهنه من نسل إبراهیم أ البعض ). یرى53:31إله ناحور (تك 
بل من أبناء قطورة زوجة إبراهیم الذین صرفهم شرًقا إلى بالد المشرق وباإلجمال لم یكن 

أظهر سفر  وهكذا . ومع ذلك لم یكن في األرض نظیره في التقوى بل أممًیا،أیوب إسرائیلًیا
 .أیوب وجود أشخاص أبرار أمام اهللا لیسوا من إسرائیل

  لیس ألن عیسو قد ُرفض دین نسله الخارجون منه، فنرى یعقوب المخادع له أبناء غیر
مؤمنین، وكان لعیسو أبناء مؤمنون وأعزاء لدى اهللا. لیس من شك أنه یوجد كثیرون 

غیر مؤمنین من أبناء یعقوب، فإن الیهود جمیعهم، سواء كانوا مؤمنین أو غیر مؤمنین 
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یرجع أصلهم إلیه، كما یوجد أبناء لعیسو صالحون وأمناء كما یدل على ذلك أیوب 
 .Ïكمثال الذي هو من نسل عیسو

 األب إمبروسیاستر

 على وجه التحقیق، فالبعض یظن أنه رفمعنى اسم أیوب العبراني األصل ال ُیع
 "هدف العداوة"."، وأیًضا الصابر" و"الُمَجرب" أو ى"الُمبتل" أیًضا "،تائب" أو "راجع "یعني

یرى البعض أن معناه "مكروه"، لذا یظن بعض الدارسین أنه أخذ هذا اللقب بعد دخوله في 
التجربة، وتحول أصدقائه إلى مقاومته. ویظن البعض أن هذا االسم مشتق من "یأب" 

وآخرون قالوا إنه من أصل عربي من "آب یؤوب" أي بمعنى العبریة ومعناها "محب". 
  ."الراجع إلى اهللا"
 - بناء على ما جاء في رسائل تل العمارنة وغیرها من النصوص البعضیرى 

بل المیالد، وأن الصیغة قالمصریة والحثیة القدیمة - أنه كان اسًما شائًعا في األلف الثانیة 
 أي "یتیم". ،األصلیة لالسم هي "أّیاب" التي قد تعني "أین أبي؟" أو "بال أب"

جاء في النص السبعیني مالحظة أن أیوب حسب التقلید هو یوباب الملك الثاني 
. 33: 36ألدوم، الوارد في تكوین 

 كیف یبدو سفر أیوب؟
 حواًرا مستفیًضا أنه یحوي سفر أیوب هو من األسفار اإللهیة إال  أننمالرغم ب

 لكنه مدون بإلهام من اهللا. ،بین شخصیات السفر. هذا الحوار لیس هو كالم اهللا نفسه
 "من هذا الذي یظلم القضاء بال :رضاه عنها كقولهعدم وبعض فقرات من الحوار أظهر اهللا 

 ذكرها كما قیلت لمنفعتنا.). ولكن السفر ي2:38" (أي ؟معرفة
 ، یتقي اهللا،) ال عیب فیه1:1نثرٍي خبر رجل مستقیم (أسلوٍب ب في اتیقدم لنا الك

 ، من الشیطاناٍت ضربله باهللا سمح  ، الشر. یعیش وسط أبنائه وذویه حیاة سعیدةعنویحید 
نه تحمَّل كل هذا أ غیر ة،ح خبیثوه قرت بنیه وبناته، وأخیًرا أصابفقد ثم ،فخسر خیراته

). 21:1 (" والرب أخذ، فلیكن اسم الرب مبارًكا،الرب أعطى"خاضًعا إلرادة اله  بتواضعٍ : 
) وكانت النتیجة: في هذا كله لم 10:2راجع (؟ اءقأنقبل السعادة من اهللا وال نقبل منه الش

 ). 10:2 أیوب بشفتیه (ئیخط

1 Commentary on Paul’s Epistles (Rom. 9: 10). 
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صوفر وبلدد الشوحي، و التیماني، ألیفاز أصدقاء یعزونه هم: ةجاء إلى أیوب ثالث
وا معه على األرض صامتین سبعة أیام وسبع لیاٍل، بعد هذا فتح أیوب فاه جلس و.يتالنعما

 بین أیوب وأصدقائه، أكد أیوب أنه بريء، وظل حوار فبدأ .لیكشف عن المرارة التي بداخله
ي تنصب علیه. أما األصدقاء فتصرفوا كممثلین مؤتمنین على منذهًال أمام الشرور الت

الالهوت التقلیدي في هذا الوقت، وهو أن اهللا یعاقب في هذه الحیاة األشرار، ویجازي 
األبرار بحسب أعمالهم، فإرسال المصائب دلیل على وجود خطیئة سابقة. ویمتد هذا الحوار 
على ثالث دورات. یتكلم على التوالي كل من أصدقاء أیوب ویجیبهم أیوب. بعد هذا یدخل 

ألیهو بن یرخئیل البوزي من عشیرة رام لیقدم براهین تبرر تصرف اهللا في خالئقه. وأخیًرا 
یظهر اهللا في العاصفة ووسط جٍو مهیب، ویستعرض أمام أیوب بعض الخالئق العجیبة 

  ویسأل أیوب:  الكون.وبعض أسرار
 أین كنت حینما أسست األرض؟ "

 هل تعلم من حدد أبعادها؟ 
  لیقیسها؟  (المطمار)طيهل تعلم من مّد علیها الخ

 إلى أي شيء تستند العوامید؟ 
 ) 6-4:38 (؟"من وضع حجر زاویتها

 وٕان ).6:42ستسلم وركع في التراب والرماد تائًبا نادًما (ا ف، یجد أیوب جواًبامل
كان أیوب وسط مرارة نفسه تفوَّه بكلماٍت قاسیة، لكنه لم یكف عن أن یلقي بنفسه على اهللا، 

  وسرعان ما یتأسف على ما صدر منه من كلمات.
، وأعطیت له  مضاعفة، وعادت إلیه خیراتهةكرام من عاد أیوب إلى ما كان له

. )16: 42 األیام (انعائلة كبیرة قبل أن یموت شیًخا شبع

تساؤالت حول السفر 
سئلة منها:  دراسة أسلوب سفر أیوب على ما هو علیه اآلن أثارت العدید من األ

 ما هي العالقة بین المقدمة والخاتمة النثریة بالحوار الشعري؟
 یوجد لها أكثر من وثیقة م أ السفر،ل أحادیث یهوه جزء أصیل في مكوناته

 مختلفة؟ 
  أم أضیفت إلیه بعد ذلك؟ ،هل تلك األحادیث أصلیة في السفر

 لیهو أصلیة؟ أهل أحادیث 
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 هل أضیفت قصیدة الحكمة؟ 
ان ذلك الحدیث، أم أنه مقصود؟ هل عدم وجود حدیث ثالث لصوفر یعني فقد

أجاب كل دارس على هذه األسئلة بطریقته الخاصة المختلفة عن األخرى، حتى 
 اء التي قیلت في هذا الموضوع یفوق الحصر. أن عدد اآلر

غایة السفر 
سبي، فإن أیوب یعلن لإن كان سفر إستیر یعلن عن عنایة اهللا بشعبه في أرض ا

عن رعایته لرجل أممي، إن صح التعبیر، أحب اهللا، واستحق تسجیل اسمه وسیرته في 
الكتاب المقدس. كشف أیًضا عن جوانب من سّر األلم في حیاة القدیسین، ویوضح الفارق 

بین تعزیات البشر وتعزیات اهللا. 
یقدم لنا السفر شخصیة أیوب كمثاٍل حٍي للمؤمن الذي یثق في رعایة اهللا وعنایته 

بالرغم من عدم معرفته ما وراء الستار. إنه بار في عیني اهللا، لكنه لیس بدون خطیة أو 
 أخطاء. 

" غایة هذا السفر،  أیوب وداودصالةفي كتابه " سیوسمبروالقدیس أأوضح 
فقال: 

 هن كتاب اهللا المقدس في عدة عبارات أنه البد لإلنسان أن یعاني هنا من بري
 موراضطراباٍت في هذه الحیاة، كما تُتاح له تعزیات كثیرة أیًضا. وفي وسط تلك األ

حق) یجب أن لجمیعها، فإن روًحا تتسم بالعزیمة القویة والیقظة وٕادراك الصواب (ا
نة، وتتطلع إلى تلك الوعود بالفرح األبدي.  اهتغلب الضیقات الر

حًقا وبالفعل تفوق التعزیات الضیقات واألتعاب، ألنها تمنح الهدوء والطمأنینة 
مور العتیدة. لهذا یقول بولس الرسول أل في اءي الرجاطعتوسط الصعاب الحالیة، و

).  18:8المجد العتید" (رو  بزمان الحاضر، ال ُتقاسلأیًضا: "إن آالم ا
 .Ïحًقا إنها ال تستحق أن ُتقارن بالتعزیة. ناهیك عن الحدیث عن ثمرة الفداء

 هذا األساس، شهد القدیس داود بحٍق، في كل أعماله، وخصوًصا في المزمور ىعل 
 ماد) أنه كان یسرع إلى المجد، ألنه قال: "متى أجيء وأتراءى ق42واحد واألربعین (لا

1 De interpellatione Job et David, Book 1:1:1. ترجمة جرجس كامل  
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وقد صّور في هذا المزمور تصویًرا بلیًغا االضطرابات التي یسببها  .)2:42" (مز اهللا؟
ات التي من الرب من جهة أخرى. وفیه یصلي أیًضا زيضعف اإلنسان من جهة، والتع

نسي عمله الخاص والفیض والوفرة والنعمة التي وهبها لإلنسان.  داود هللا عنا، كأن اهللا
 قرر أن یحمیه ویكرمه، وألقى به في الهالك، ضعیًفا ومحّطًما يالذ اإلنسان رجفقد ه

).  11-10: 42بضعفات متنوعة (مز 
لقدیس أیوب نفس الشيء قبل داود، لكن كان األخیر یركز باألكثر على  اوفعل

ا األول فبأكثر شدة وعنًفا! لهذا وضعت في قلبي أن أم )،moralالدروس األخالقیة (
وًرا لما مًعا، ألن كلیهأتأمل صلوات  دفاًعا عن  و،ة الحیاة اإلنسانیةطبیعفیهما تصَّ

. لهذا یجب أن ع المتمیز لتلك الطبیعة البشریةوضالقضیة اإلنسان، ویظهر منهما 
. Ïنهتم بهذه الصلوات بالترتیب

 سیوسمبروالقدیس أ

  لنقتِد اآلن بأیوب الفرید في استقامته وتقواه، الذي یحید عن كل شٍر، والذي أغار
الشیطان مسلكه، وسرعان ما استشرى ضده، فتساقطت السهام كالبرد حتى فرغت 

جعبته. وتلقاها ذلك البطل دون أن یكبو. لو جمعنا كل محن العالم وویالته التي یمكن 
أن تحل بإنسان في حیاته من فقٍر ومرٍض وموت أبنائه، وانتقام األعداء، وجحود 

األصدقاء والجوع والسخریة واإلهانات واالفترءات... وصببناها على رأس شخٍص واحٍد 
. Ðكما انصبت على رأس أیوب البار لعرفنا قیمته وَجَلَده

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا ما نتعلمه من حالة أیوب. یضع اهللا القادرین أن یحتملوا التجربة حتى الموت أمام
. Ñالضعفاء كنموذٍج لهم

  یتعلم (اإلنسان) االحتمال من أیوب، هذا الذي لیس فقط عندما بدأت ظروف الحیاة أن
تنقلب ضده، ففي لحظة اندفع من الغنى إلي الفقر المدقع، ومن كونه أًبا ألبناء فاضلین 

تحول إلي الثكل (الحرمان من األبناء)، ومع هذا بقي كما هو، محتفًظا بتدبیر نفسه 
دون أن یتحطم. بل ولم یثر في غضب ضد أصدقائه الذین جاءوا لتعزیته فوطأوا علیه 

1 De interpellatione Job et David, Book 1:1:3. ترجمة جرجس كامل  
2 Letters to Olympias, 8. 
3 The Long Rules, Question 55. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - مقدمة 

  

 .Ïمتاعبه بأقدامهم، فتفاقمت

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 .لست أعرف بأّي لقب أدعو هذا البار 

هل أدعوه مصارًعا؟ إنه یفوق ذلك، بنواله مثل هذا العدد من األكالیل! 
هل أدعوه صخرة؟ إني أراه أكثر صالبة منها. 

هل جندًیا؟ أدرك أنه أكثر قوة في َجًلده.  
هل أدعوه برًجا؟ لكنه یقوم في الحكمة؟ 
هل أدعوه شجرة؟ أراه أكثر سخاء منها. 
هل ثمرة؟ یظهر أنه أكثر جماًال منها. 

هل كنًزا؟ ُیعرف بأنه أكثر غنى من هذا. 
. Ðال أجد لقًبا أدعو به هذا القدیسبهذا فإنني 

األب قیصریوس أسقف آرل 

  إني أصعد المنبر ال ألمدح أیوب وحده. یوجد فیكم أیوبون كثیرون أمتدحهم. في كل
 .Ñواحٍد منكم أیوب جدید، حیث یظهر صبر هذا القدیس وبسالته من جدید

القدیس أمبروسیوس 

  استخدم الشیطان كل حیله الشریرة ضد أیوب الطوباوي محاوًال أن یفرض علیه شر
 فلم یقطع عنه فقط االحتیاجات الزمنیة، بل وحاول أن ُیرعبه بكل مصائب ،الخطیة

، وٕاصابته بقروح  (وبناته الثالث)الحرمان التي لم تكن متوقعة، كموت أوالده السبعة
ممیتة، وعذابات ال ُتطاق من رأسه حتى أخمص قدمیه، لكن أیوب بقَي في هذا كله 

 .Òثابًتا غیر مجدِّفٍ 

 بل أیوب ،بالتجارب التي بها ازداد صالًحا لم ینتفع به الشیطان صبر أیوب وانتفاعه 
 .Óوحده ألنه احتمل بصبر

1 Letters 2: 3. 
2 Sermons, 131: 1. 
3 Epistle 20 to his sister, 14 
4 Cassian: Conference 6:4:2. 
5 Cassian: Conference 6:9:1. 
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  ُتوج بالنصرة من الناحیة  والذي ،الطوباوي أیوبفإننا نقرأ عن المكافأة التي نالها
 ، وكان غنًیا وصاحب ثروة طائلة (وبناته الثالث) ألنه إذ كان أًبا لسبعة بنینالیمینیة،

مقبولین وأعزاء لدى  كان یقدم كل یوٍم ذبائح هللا ألجل تطهیرهم، وذلك لشغفه أن یكونوا
اهللا أكثر منه. وكان یفتح بابه لكل غریٍب إذ كان: "عیوًنا للعمي وأرجًال للُعرج" (أي 

 أكتاف التعابى بصوف غنمه. وكان أًبا لألیتام وزوًجا لألرامل، ولم یكن ا)، وكس15:29
وقد بقي نفس الرجل في حیاة الفضیلة بصورة أعظم عندما  یفرح قط لسقوط عدٍو له.

 (وثالثة  عندما ُأِخذ منه أوالده السبعةانتصر على المصائب من الناحیة الیساریة،
 في لحظة، فإنه كأب لم یتغلب علیه الحزن المّر، بل كخادٍم حقیقي هللا ابتهج بنات)

 بإرادة خالقه. 
وٕاذ صار فقیًرا بعدما كان صاحب ثروة، وُمعدًما بعد أن كان غنًیا، وهزیًال بعدما 

كان قوًیا، ومؤدًبا ومرذوًال بعدما كان مشهوًرا وصاحب شرف، في كل هذا احتفظ بثبات 
 عقلة من غیر أي اضطراب. 

وأخیًرا إذ تجرد من كل شيء جلس وسط الرماد وكان یُحك جسده بسبب ما 
أصابه، زافًرا بتنهدات حارة، ومع هذا لم یسقط في الیأس وال جدف أو تذمر على 

. Ïخالقه
 األب ثیؤدور

سمات السفر 
. Ðباإلضافة إلى أنه سفر ُموحى به، فإنه أحد القطع األدبیة الرائعة في العالم

 من أعظم رائعةعة شعریة طبجانب ما حمله السفر من حقائق علمیة اكتشفت حدیثًا، فهو ق
كقصة متماسكة متصلة ، یتذوقها من یقرأه في لغته األصلیة. ما عرفه األدب القدیم والحدیث

تتوفر فیها كل عناصر الحبكة القصصیة وانسجام الشخصیات مع سیاق القصة، وكلها 
 دالئل على الفن القصصي الرفیع.

یرى الشیطان أن ، حیث ٥-٤: ٢؛ ١١-٩: ١. یكمن مفتاح السفر في اآلیات 1
. فإن ُنزعت عنه هذه الهبات وحلت به الضیقات، یعطي اإلنسان یخدم اهللا من أجل هباته

1 Cassian: Conference 6:10. 
2 Rev. J. Stafford Wright: Bible Study Books: Job, 1968, p. 27. 
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 اإلنسان القفا هللا.

. فقد كان الكشف عن مفهوم العقیدة اإلیمانیةمن أبرز ما قدمه السفر . 2
األصدقاء الثالثة فالسفة، علماء الهوت، أصحاب معرفة، متدینین، یجیدون معرفة صفات 

اهللا، خاصة العدل اإللهي، لكن معرفتهم نظریة عقالنیة، قدموا حقائق الهوتیة أكثرها صادقة 
وهامة، لكنهم لم یتمتعوا بالحقائق واألسرار اإللهیة كحیاة یتمتعون بها في سلوكم الیومي. 

جاءت عقائدهم جافة بال روح، بل ومدمرة لهم ولمن حولهم. 

 ولغته وما ورد فیه من عادات وأفكار تكشف عن ِقَدْم السفر. . طابع السفر3
طول عمر أیوب یكشف عن أنه ینتمي إلى عصر اآلباء قبل موسى النبي. ال یشیر إلى 

النظام الالوي للذبائح والكهنوت، وال عن وجود أمة إسرائیل. هذا كله جعل أغلب الدارسین 
  یعتقدون أنه أقدم أسفار الكتاب المقدس.

یقدم لنا سفر أیوب صورة رائعة عن معامالت اهللا مع . اهللا محب للحوار: 4
، لكنه یقدس حریة اإلرادة. أعطى حتى ضخلیقته. فمع أنه اهللا القدیر، خالق السماء واألر

للشیطان المقاوم والُمفتري والُمضل فرصته للحوار بكل حریة، ومع شهادة اهللا لعبده البار 
 مع ما أیوب استمع التهام الشیطان ضده بطول أناٍة حتى یكتشف المضل نفسه بّر أیوب.
 حمله حواره مع اهللا من لوم هللا أحیاًنا، إال أن اهللا یعمل في القلب المفتوح الصریح.

مع الشیطان، أو مع أیوب أنه محب  یظهر اهللا في هذا السفر، سواء في حواره
للحوار، ولیس إلصدار أوامٍر ونواٍه لكي تُنفذ إلزاًما دون اعتراض. إنه أب یعلمنا كیف 

نتعامل حتى مع مقاومینا، نستمع بطول أناة ألوالدنا ومرؤوسینا والمقاومین لنا، ونعطیهم 
فرصتهم للتعبیر عن أنفسهم. 

 سواء خالل أعماله اهللا قریب من أوالده، خاصة وهم في أتون التجارب، .5
 األعین حضرته في وسط أوالده حتى یزكیهم في نالظاهرة أو الخفیة. إنه یخفي أحیاًنا ع

 اهللا لیس مصدر األلم والشقاء والضیق، لكنه یسمح به، لتزكیة قدیسیه. إیمانهم.

  أیها األحباء، هل التجربة صعبة؟ دعونا نحتمل المصاعب، ألنه لیس أحد یتجنب
الرماح وتراب المعركة یفوز باإلكلیل. هل العدو یخدعكم، وحربه بال فائدة؟... 

هذه التجارب ضعیفة، ألن الرب قد مزج شرهم بالضعف. لكن دعونا نحذر من 
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صراخنا بصوت عاٍل بسبب ألٍم قلیلٍ . إننا بهذا نكون مدانین. إذ تحرمون أنفسكم من 
المكافأة األبدیة التي ُتعطى لألبرار.  

أنتم أبناء الذین اعترفوا بالمسیح. أنتم أبناء الشهداء. لقد قاوموا حتى الدم ضد 
الخطیة. لذلك اجعلوا أمثلة من هؤالء قریبة وعزیزة لدیكم لتصبحوا شجعان ألجل 

مسیحیتكم.  
لیس فینا من ُینزع جلده من جسده... لم یعاِن أحد منا من مصادرة مسكنه... لم 
ُنسق إلي المنفى، لم نسجن... إذن ما هو حجم المعاناة التي تكبدناها؟... حقیقة ربما 

. Ïنعتبر مصدر ألمنا هو أننا لم نعاِن شیًئا. وأننا غیر مستحقین آلالم المسیح
  الكبیرباسیلیوسالقدیس 

  كرب هو الطریق الذي یدخل بنا إلى الحیاة، وضّیق أیًضا، لكن المكافأة رائعة وعظیمة
 Ðإذ ندخله في مجدٍ !

القّدیس كبریانوس  

  واضحة الحقائق الخمس: اتتقدم لنا هذه القصیدة الشعریة في عبار. 6
: تم البحث في هذا السفر بغایة الوضوح علم الالهوت البدائيأ- فكرة عن 

وكماالته، وحكمته واإلسهاب والوقار والفصاحة الروحیة عن وجود اهللا، وصفاته المجیدة 
 وقدرته التي ال ُتقاوم، ومجده الذي ال ُیدرك، وعدله الذي ال ُیلغى، وعظمته ،وصفتُ  الي الت

. ُیعبر عنهاالتي ال 

 فأیوب لم یكن من شعب اهللا ،بعض األممینتقوى - یقدم لنا عینة من ب
 وال دخیًال على إسرائیل، ومع ذلك لم یكن هناك نظیر له في ، لم یكن إسرائیلًیا،الخاص

التقوى.  

ونكبات أحیاًنا نجاح األشرار  وهما ،ا تفسیًرا للمشكلتین الغامضتینقدم لنيج- 
ة بالتبن هنا، لكن هذا طأنه وٕان ُوجدت الحنطة مختل القّدیس أغسطینوس یطمئننا .األبرار

 حیث ُیحرق ،لعزلها عن التبنالمعین لن یؤذي الحنطة وال یفقدها إكلیلها، فسیأتي الوقت 
 والذین هم قلیلون إن قورنوا ،هذا التبن ال ُیهلك من هم حنطة الرب [التبن في النار:

1 Letter, 240. ترجمة دكتورة ایفا ادوارد بدمیاط  
2 Ep. 61: 5.   
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باآلخرین، لكنهم هم جمع عظیم. ال یهلك مختارو اهللا الذین ُیجمعون من أقاصي العالم، من 
 ). ویصرخ المختارون قائلین:31: 24 عة ریاح، من أقصى السماء إلى أقصاها (متبأر
). 1: 12  (مز"البشر انقطع األمناء من بنيقد خلِّص یا رب، ألنه قد انقرض التقي، ألنه "

: 24  (مت"من یصبر إلى المنتهى (حیث ُیقید الشرّ ) فهذا یخُلص" فیقول لهم الرب:
13(Î. [

.  الشدیدةواالتصال الوثیق باهللا وسط النكبات- یقدم لنا مثاًال عظیًما للصبر د

، الشدیدةن أیوب كابد اآلالم إ، وبصفة عامة نقول مسیحسید الرمًزا للیقدم لنا هـ- 
 من أجل هذا نال مجًدا عظیًما. وهكذا وضع المسیح نفسه لكي نرتفع ،ضعواوأخلى نفسه وت

 الذي من أجل السرور الموضوع ، إن أیوب كان رمًزا للمسیحالقدیس جیرومنحن. قال 
ن اهللا أ وبدا أیًضا ك،وقتًیاضطهده الناس والشیطان ا) و2:12 أمامه احتمل الصلیب (عب

ه الذین أضافوا ضیًقا خاصت لكي یشفع حتى من أجل ،قد تركه. لكنه قام من األموات أخیًرا
 على ضیقاته.

 أسیًرا لشخصیتین من الكتاب القدیس یوحنا الذهبي الفمكان   كمال أیوب:.7
المقدس، یعشقهما، حتى متى أشار إلى إحداهما ال یقدر أن یكمل ما كان یكتبه أو یتحدث 
عنه، بل یسترسل في الحدیث عن هذه الشخصیة العجیبة لیعود بعد فترة معتذًرا أنه قد ابتعد 
عن موضوع كتابته أو حدیثه. هاتان الشخصیتان هما أیوب البار من العهد القدیم، وبولس 

الرسول من العهد الجدید! 
" في لغة السفر مستقیًما، أو یسیر كامل كامًال في فضائله. تعني كلمة "أیوبكان 

على خط مستقیم، ولیس فیه غش أو دوران. كان مستقیًما في سائر معامالته، أمیًنا في 
وعوده، لیس قدام الناس فحسب، بل وأمام اهللا الذي یشهد لكماله. وسّر كمال أیوب 

واستقامته هو أنه یتقي اهللا ویحید عن الشر. ُذكر في الكتاب المقدس ضمن ثالثة رجال 
. )20-14: 14حز (مباركین هم: نوح ودانیال وأیوب 

س يل: [ّدیس أمبروسیوسقلا قول ةري مواضع كثيف ّدیس أغسطینوسقلالقد كّرر 
ننا مدعوون لنكون قدیسین كاملین بشركتنا الحیة العملیة مع  لك.]Ðأحد في العالم بال خطّیة

1 Ep. 93:33. 
2 St. Augustine: On the Grace of Christ 54. 
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یسوع المسیح ربنا. 

  لیس من یدعو نفسه قدیًسا هو قدیس، بل ذاك الذي یؤمن بالرب یسوع، ویعیش حسب
.  Ïتعلیمه

ثیؤدوروت أسقف قورش 

  كل مؤمن هو قدیس بالرغم من كونه إنساًنا یعیش في العالم، إذ یقول (الرسول) "ألن
: ٧ كو ١الرجل غیر المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غیر المؤمنة مقدسة في الرجل" (

). أنظر كیف یقیم اإلیمان القداسة؟ فإن رأینا علمانًیا (واحًدا من الشعب) في ضیقة ١٤
یلزمنا أن نمد یدنا إلیه، فال نكون غیورین تجاه سكان الجبال وحدهم، فإن هؤالء بحق 

هم قدیسون في سلوكهم كما باإلیمان، أما األولون فقدیسون بإیمانهم والكثیر منهم 
بالسلوك أیًضا. إذن لیتنا ال نذهب إلى راهٍب ملقى في السجن، بینما نمتنع عن الذهاب 

. Ðإلى واحٍد من الشعب. فاألخیر قدیس وأخ

  هو نفسه جعلنا قّدیسین، لكّننا مدعّوون أن نبقى قّدیسین. القّدیس هو من یحیا في
. Ñاإلیمان، ویسلك حیاة بال لوم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یرى البعض أنه لم تكن توجد خطورة من كمال أیوب  أیوب والبّر الذاتي: .8
وقداسته سوى معرفته بكماله، وقد مألت أفكار البّر الذاتي حیاة أیوب والزمته طویالً . من 

هنا استطاع المجرب أن یجد فیه مكاًنا لیشتكي علیه، مما جعل اهللا یقبل طلب إبلیس 
ویتركه لیجرب أیوب! 

ولم یكن هذا الكالم تجنًیا على أیوب البار، بل یظهر من تصرفاته وأقواله صدق 
هذا الكالم. فمنذ البدایة یذكر الكتاب المقدس عن أیوب أنه قدم ذبائح عن بنیه قائًال ربما 
أخطأوا، أو هم یحتاجون إلى ذبائح دونه، ألنه اعتبر نفسه غیر محتاج مثلهم. ونراه یقول 

عن نفسه: "كامل أنا، ال أبالي بنفسي، رذلت صباي". وفي الحقیقة كان أیوب یتطلع إلى بّره 
في وسط جیٍل معوٍج ضاٍل، ولكن حین رأى اهللا أخیًرا عرف حقیقة نفسه حیث یضع نفسه 

في التراب والرماد.  

1 Epistle to Philippians 4:21. 
2 In Hebr. hom 10: 7. 
3 Hom. On Ephes. Hom 1 
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 كنبي في العهد القدیم یحمل إلینا رمًزا ولو ضئیًال لكمال السید تمسك أیوب ببرِّه
المسیح الذي وحده بال خطیة. 

  . ّاهللا وحده هو الباّر والذي یبّرر، یهب اإلنسان البر
إنهم یطلبون أن ُیثبتوا بّر أنفسهم، بمعنى أنهم یظّنون بأن الصالح هو من عندهم 

، ألنهم متكبرون ویحسبون )3: 10(رو  "لم یخضعوا لبّر اهللا"ال عطّیة إلهیة. بهذا 
. Ïأنهم قادرون على إرضاء اهللا بذواتهم ال بما هللا

 القّدیس أغسطینوس

. كانت الحیاة تبدو سهلة أمام أیوب، هینة مبهجة، یعیش في الفردوس دون أن 9
یدخل مطلًقا إلى بستان جثسیماني، كأنه ینصب لنفسه خیمة على جبل التجلي! كان كمن 

یعیش إلى جوار شجرة الحیاة، ولم یتعود حمل الصلیب بعد. كان من الذین یریدون أن 
یدخلوا إلى ملكوت اهللا من الباب الواسع والطریق الرحب، ولقد أراد اهللا له أن یجرب الطریق 

الضیق، والصلیب والجلجثة، یجرب األحزان والضیقات لیأخذ بركة الضیقات. 

. لم یقدر أصدقاء أیوب أن یعزوه لألسباب التالیة: 10
أ- لم یأتوا لیعزوه بل لیدینوه. 

ب- لم یدركوا معنى التجارب ولم یختبروها. 
ج- كلماتهم بشریة، ولیست من اهللا. 

 . اتجاهات أصدقاء أیوب:11
). 28:41 (أي االختبار الشخصيأ- سار ألیفاز في أقواله طریق 

). 8:8 (أي التقلید البشري وحجة القدامىب- انقاد بلدد بالعنف والشدة نحو 
). 15-14:11 (أي الناموس القدیم الحرفيج- تبع صوفر طریق 

. رمز الوسیط اإللهيد- ألیهو: روحاني، وهو 

 "من هذا الذي یظلم القضاء بال معرفة؟" (أي :. یوبخ اهللا أیوب، قائًال له12
). هنا یعاتب اهللا أیوب لكونه یتظلم على قضاء اهللا، وكأنه یرید أن یقول ألیوب. 1:38

 لو كان لدیك معرفة بأسرار الكون والخالئق غیر المنظورة، لما * أه یا أیوب

1 City of God 17: 4. 
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شكوت من قضائي. 
 أرید أن أخرس الشیطان المدعي علیك لكي تدخل معي إلى * إنني یا أیوب

األبدیة وأنت ُمزكى، ال یسیطر شیطان علیك. 
كل ما نزعه الشیطان في حقده وحسده سأرده لك مضاعًفا، فهل هذا قضاء * 

ظالم؟ 
ما یعوق عمل روح اهللا فینا، هو إننا نرید أن نفرض علیه مشیئتنا، وال نرید أن 

نخضع نحن لمشیئته. لیتنا نتعلم أن نعیش في روعة التسلیم للمشیئة اإللهیة.  

 "ن القول بهذا مهما حّل بي.ع". فإني لن أكف ل شيءفي كلمجد هللا ا 
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 صادر كثیرة. كل من یتحقق أن اهللا هو  م یحدث شيء بدون اهللا: نحن نعلم ذلك منال
 لیس صالًحا وبه الحق ءالعقل والحكمة والصالح الكامل والحق، وأنه ال یسمح بشي

 عنصر المصادفة أو االذي له. لهذا فإن من یتحقق هذا یدرك أن تدابیر اهللا لیس فیه
 ا، ونعرف أن هذه األمور تحدث لألفضل.بنالتشویش... إنها تناس

 قدیس غریغوریوس النیسي ال

، لكن قدر ما یثابر على لن ییأس إبلیس من مقاومة اهللا في أوالده. 13
مقاومتهم یمتلئ كأس شره، وتكمل هزیمته، وتتحول مقاومته إلى بركات ألوالد اهللا. 

  جنباه نحاس، 7: 41؛ 18: 40ما یقوله سفر أیوب عنه هو مخیف ومرعب (أي .(
وظهره حدید مسبوك، أحشاؤه من حجارة صنفرة. هذا وأكثر منه یقول عنه الكتاب 

المقدس. هذا هو قائد الفرق الشیطانیة العظیم والقدیر. ولكن ماذا یدعوه صاحب القوة 
). كل الذین مع الشیطان، قواته بكاملها 15: 2ثعلب صغیر!" (نش "الحق والفرید؟ إنه 

الثعالب الصغیرة" ویحث الصیادین "هي موضع سخریة. اهللا یدعوهم بذات االسم 
 .Ïضدهم

 القدیس غریغوریوس النیسي 

  مطلًقا تهدیدات الشیطان، فإّنه مشلول كأعصاب مّیتتخافواال Ð .

1 Commentary on Song of Songs, homily 5. 
2 Hermas: The Shepherd, Command 12:6:2. 
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 هرماس

 اإلطار الذي ُدون فیه سفر أیوب وقیمته
 القصص األدبیة العظیمة في األدب العبري، ولعل هذا ما ىحدإقصة أیوب 

 عالج السفر مشكلة طالما ساعد على أن یكون لها مثل هذا االنتشار الواسع في كل العالم.
تئن منها الشعوب عبر األجیال، وهي: 

اهللا یتعامل مع نرى عهد القدیم ال: في اإللهیة التعلیم التقلیدي عن المجازاة- أ
) 1:18–12:14) وحزقیال (30–29:31رمیا ( إ فتحدث. الفردلكنه ال یتجاهل ،الشعب

 أو عقاًبا ،كانت مكافأة ألعمال خیرةسواء  اإللهیةالمجازاة مسئولیة اإلنسان الشخصیة وعن 
 ئ اإلنسان الذي یخط: قال حزقیال بلسان الربشریرة حسب التصرف الشخصي.ألعمال 

ستند هذا التعلیم إلى أسس ثابتة، فأعلن أن اهللا العادل ا و،)4–2:15 هو الذي یموت (حز
 لكن عدالة اهللا هذه .)3:24  یجازي كل واحٍد حسب أعماله (أم،)7:36  مز؛10:17ر إ(

 بقیامة الموتى وخلود  بوضوحبعد  ألن الشعب العبراني لم یكن یؤمن،تتم على األرض
 العالم فيعدالة اهللا ب هم ال یهتموننأبما و بحیاة ثانیة بعد الموت. شغلالنفس، لم یكن ین

طي اإلنسان أجرته في هذه  تتم على هذه األرض، والرب یع یرون ضرورة أناآلخر، 
 الدنیا، یجعل البار سعیًدا والشریر شقًیا.

 صدیقون یصیبهم ما یلیق بعمل یوجد: االختبار الیومي یكذب هذه النظریة- ب
 سفر الجامعة من جانٍب آخر یقول . أشرار یصیبهم ما یلیق بعمل الصدیقینیوجداألشرار، و

. ) كل الناس لهم مصیر واحد، البار والشریر2-3: 9(
 إلى األبرار یتشكك المؤمنون حینما یرون األشرار في أمان، لهذا توسل الحكماء

). قال الحكماء 1:37 مز 17:23، 31:3بأن ال یتمثلوا باألشرار وال یسیروا في طرقهم (أم 
بأن لأللم مكانة في خطة اهللا، وهو یساعد على التكفیر عن خطایانا، وأن المحنة لیست 

). 12-11:3 ب األبناء الذین یحبهم (أمؤد وهو ي،نعمة من لدنههي  بل ، من الههاقابً ع
 یطمئن البار بأنه سیخرج من . بهذاتشبه النار التي تنقي الذهبونقاوة، تعطي المحنة قوة 

)، وٕان 21:11لسعادة مضاعفة، أما الشریر فلن یفلت من العقاب (مز ود إلیه اعالمحنة وت
نسله سیصیبه الشقاء.  

حاول الحكماء أن یدافعوا عن عدالة اهللا، ویؤكدوا للمؤمنین أنهم هم الرابحون في 
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النهایة، ولكنهم نسوا الواقع الیومي. فجاء سفر أیوب یفتح عیونهم على ما یصیب الناس في 
هذا العالم، ویفتح قلوبهم إلى اإلیمان بإلٍه یرید أن یرفعنا على مستوى العطاء المجاني إلى 

 مستوى اإلیمان المطلق الذي یسیر على ُهدى كلمة اهللا بالرغم من الظالم المحیط به.
وى أیوب وعن اإلذن اإللهي الم أیوب التي نتجت عن ادعاءات الشیطان ضد تقآ

، كما حاول أصحابه أن  لعنة القضاء اإللهي على أیوبا علىلیست برهانً بذلك تثبت أنها 
یثبتوا. إنما هي برهان على الثقة اإللهیة فیه، وتحدي الرب للشیطان، لیثبت له بّر أیوب. 

فسفر أیوب تفسیر بلیغ لعدم كفاءة العقل البشري على اإلجابة على األسئلة البشریة، فظهور 
ذب والیأس، بینما ظهور اهللا یؤدي إلى ل واألمل الكااجداألصدقاء لنصح أیوب یؤدي إلى ال

الخضوع واإلیمان والشجاعة. كلمة اإلنسان عاجزة عن اختراق ظلمة عقل أیوب، أما كلمة 
اهللا فتجلب النور الدائم. ویتطلع سفر أیوب إلى السید المسیح، فتُثار المشاكل وُتسمع أنات 

 في القلب البشري فراغ ال یستطیع .الجهاالتوجع، وهذه كلها یستطیع ربنا یسوع وحده أن یع
 وحده أن یمأله.المسیح یسوع ربنا إال 

 وتاریخ كتابته سفرالتب اك
غیر معروف على وجه التحقیق اسم كاتب هذا السفر. فیما یلي بعض اآلراء: 

 بواسطة أیوب نفس عصر الحدث نفسه. یرى البعض أن هذا السفر ُسجل في 1
 نفسه، أو ألیهو أحد أصدقائه األربعة. 

 كتبه وهو في مدیان لتعزیة الشعب موسى النبي. یرى كثیر من اآلباء أن 2
الساقط تحت العبودیة، ولیثقوا في عمل اهللا معهم. ویمیل الربیون إلي نسب السفر إلي 

 .Ïموسى النبي. وكان رئیس الكهنة یقرأ سفر أیوب للتعزیة قبل یوم كبیر

ألیهو هو كاتب المناقشات، وأن موسى النبي كتب . یرى البعض أن 3
، إذ ُدعي اهللا "یهوه" في هذه األصحاحات الثالثة، األصحاحین األولین واألصحاح األخیر

)، وهو االسم الذي لم یعرفه اآلباء 9: 12ولم ُیذكر إال مرة واحد في المناقشات (أي 
). إذ كان اهللا یعرف بالقدیر (شاداي)، وقد ذكر في السفر 3: 6األولون قبل موسى (خر 

أكثر من ثالثین مرة. 
واضح أن السفر ُكتب قبل موسى النبي، حیث لم یشر إلى خروج إسرائیل من 

1 Yoma i. 4 (18 b). 
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مصر حیث خلصهم اهللا من مرارة عبودیة فرعون، وال أشار إلى الناموس. 
لم ُیوجه السفر إلى شعٍب معیٍن، لكنه ُوجد بین أسفار العهد القدیم، ُموحى به من 
اهللا. یعتقد البعض أنه ُكتب للشعب الیهودي كدرٍس لهم عن عنایة اهللا الفائقة لمحبیه وسط 

آالمهم وتجاربهم، غیر أن طابع السفر جامعي، یحدث كل إنسان في البشریة دون تقیٍد 
بجنٍس معینٍ . إنه كتاب كل عصر لكل إنسان وكل أمة، تحتاج إلیه كل البشریة في كل 

، ورعایته له. نحین لتتلمس خطة اهللا من نحو اإلنسا
 وهو شاعر ،أحد العبرانیین الملمین بآداب بالدهم  الكاتب هون. یرى البعض أ4

 وارتبط بمثاٍل أخالقٍي ساٍم، وأحس بشقاء الناس ،عبقري ومفكر عمیق، انفتح على سّر اهللا
  .وبالضیق الذي یعیشون فیه

. ن وآخروFranz Delitzsch  أخذ بهذا لوثر وفي عصر سلیمان؛ُسجل . 5
دارسین هذا الرأي، ألن سلیمان الحكیم كان مهتًما بمعالجة المشاكل لیستحسن بعض ا

الواقعیة في الحیاة، وأن سفر األمثال إلى حٍد ما حمل ذات الفكر الذي لسفر أیوب. كل من 
السفرین یهتم بالحكمة كأمٍر جوهرٍي وحیوٍي في حیاة المؤمن. هذا وٕان كان سلیمان نفسه أو 

ق مع انفتاح شخصیة سلیمان على الشعوب واألمم فأحد معاصریه قد سجل السفر، فهذا یت
 األخرى.

ویرى البعض أنه   صدیق إرمیا.إشعیاء أو حزقیا أو باروخكاتب السفر هو . 6
إما قبله مباشرة أو بعده، ربما في أیام حكم منسى. یعتمد أصحاب  لسبي،اُسجل في وقت 

 سرائیلإلعلى أن السفر جاء نتیجة تشكك البعض في عنایة اهللا الذي سمح  لرأياهذا 
 واسعٍ . لكن بعض الدارسین رفضوا هذا، ألن السفر لم قٍ بالهزیمة وحدوث كوارث على نطا

یعالج مشكلة األلم أو الكوارث على مستوى الجماعة أو الشعب، إنما على مستوى الفرد. 
 اهللا أو إلى السلوكیات لیس أكثر تقدًما مما ىوألن ما حواه السفر سواء من جهة النظرة إل

یمكن مقارنتها بشخصیة  یوبأكان للذین في عهد سلیمان. یرى البعض أن سمو شخصیة 
.  براهیمإملكي صادق الذي التقى معه 

 بل شكلت  لم ُیكتب بیٍد واحدةٍ  هذا أن سفر أیوبنقاد البعضیعتقد  لألسف. 7
و رجل عاش سم یتحدث عن خبًرا فولكلوریا) 17-7:42) والخاتمة (13:2-1:1المقدمة (

لسنة الحكماء في األلف أ وتنقل هذا الخبر على ، الشرقيشتهر فا ف،في أرض عوص
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 أي في القرنین الحادي ،الثاني ووصل إلى أرض كنعان في أیام صموئیل وداود وسلیمان
 و ق.م خسر بن587 ولما حلت الكارثة بأورشلیم سنة . أي قبل السبي،عشر والعاشر ق.م

 فدفعهم الضیاع الذي وقعوا فیه إلى التساؤل عن معنى وجودهم وعن ،یهوذا كل شيءٍ 
–1:3 قصیدة (وضع فعاد أحد شعراء الفوج الثاني ف.هلصحة إیمانهم ببّر اهللا وقداسته وعد

 وال یعرف لماذا ،) وطبعها بالطابع النبوي. قدم لنا بطًال یتألم6:42– 10:38 ؛40 – 31
 وفي حقوق اإلنسان تجاه عدالة البشر ،في معنى الوجودمعه  وأصدقاء ثالثة تجادلوا ،یتألم

). وبعد هذا جاء تلمیذ لكاتب سفر أیوب فزاد خطبه ألیهو 37 – 35:31وعدالة اهللا (
  ویبني قیمة األلم الذي یؤدب اإلنسان. ،) لیدافع أیًضا عن اهللا34:37– 1:23(

) والغضب تجاه إله لم یِف بمواعیده، 15:3ا كان هناك أناس یحسون بالمرارة (مر
 على اهللا، ا كان الشعب یعتبر أن له حقوقً .رد لهم خبر أیوب الذي تألم كما تألم بنو یهوذاُس ف

 ن اإلیمان الحقیقي یعلمنا المجانیة.ا، أل نعطیه فیعطینافأعلن سفر أیوب أن الهر لیس تاجرً 

  ÎRabbinical Literatureأیوب في أدب الحاخامات
لم یكن سفر أیوب من األسفار المقرر قراءتها قراءة عامة في المجامع الیهودیة، 

مثل أسفار موسى الخمسة واألنبیاء، أو في المناسبات الدینیة في األعیاد مثل كتب 
 .ستیروإ الجامعة ورمیا إمراثي وراعوث ووهي: نشید األناشید الخمسة، "المیجلوت" (الدرج) 

لكنه كان كتاًبا للقراءة الخاصة، فهو كتاب یعالج موضوًعا عمیًقا یروق للطبقات المثقفة 
  الواعیة.

 اهتماًما زائًدا بالشخصیة Talmudistsنظًرا ألهمیة سفر أیوب اهتم التلمودیون 
الرئیسیة للسفر. كل الحاخامات باستثناء اثنین فقط یؤكدون أن أیوب شخصیة تاریخیة 

واقعیة، وٕان كانوا قد اختلفوا في تحدید الزمن الذي عاش فیه كما اختلفوا في تحدید جنسیته. 
أن أیوب عاش في عصر إبراهیم.   Bar Kappara. یرى بار كابارا 1
أنه عاش في أیام یعقوب، وأنه تزوج دینة  Abba Kahana. یرى أبا كاهانا 2

ابنته. 
 قال بأنه عاش في أیام أبناء یعقوب، كما قال على لسان R. Levi. ر. لیفي 3

 أن أیوب ُولد أثناء ذهاب یعقوب إلي مصر، وأنه مات Yose b. Halaftaیوسي هاالفتا 

1 The Jewish Encyclopedia, NY, 1904, vol. 7, p. 193 ff. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - مقدمة 

  

عند خروج إسرائیل من مصر. 
یرى البعض أن ما حّل بأیوب علته أن فرعون طلب المشورة من یثرون وبلعام 
وأیوب كیف یعمل على تقلیل عدد شعب إسرائیل، وقد ُضرب أیوب بالضیقات ألنه وقف 

، إذ جاء فیه اآلتي: كان Sefer ha-Yashar Ïصامًتا. وردت هذه القصة في سفر یاشر 
). 16: 1أیوب أحد خصیان فرعون ومشیریه الذي أشاروا إلیه بقتل األطفال الذكور (خـر 

 عندئذ عاد یطلب مشورة أیوب من helperوٕاذ رأى فرعون في حلم ینذر بمیالد ُمِعیْن 
 یرى البعض أن موسى النبي التقى ."Ï"لیفعل الملك ما یسرهجدید، فأجابه بطریقة غامضة: 

 بأیوب أثناء تجواله في البریة قبل ذهابه إلى مصر لینقذ الشعب من عبودیة فرعون.

 لیفي ب. الهاما أن أیوب عاش في أیام موسى Levi b. Lahama. یرى 4
الذي قام بكتابة السفر. یرى بعض الحاخامات أن أیوب كان أحد خدام فرعون الذي كان 

). 20: 9یهاب كلمة اهللا (خر 
 أن أیوب عاش في أیام الجواسیس الذي أرسلهم موسى  Raba. یرى رابا5

لفحص أرض كنعان. وكان أیوب أممًیا تقًیا، أحد أنبیاء األمم. 
. یرى بعض الحاخامات أیوب إسرائیلًیا، ویرى البعض أنه أحد العائدین من 6

السبي. 

أیوب قصة تاریخیة واقعیة 
یظن البعض أنه من الصعب أن نقطع بما إذا كان أیوب شخصیة حقیقیة أم ال، 
ولكن ال بد من وجود أساس واقعي للقصة، جعل لها كل هذه القوة والتأثیر، فأیوب یعیش 

 وٕان تكن لها صورة األسطورة - ال یمكن إال أن تكون شخصیة حقیقیة،  -في قلوب الناس
ولیس من طبیعة الكّتاب العبرانیین أن یستوحوا أبطال قصصهم من محض الخیال، بل 

  .یبنوها دائًما على أسس صحیحة من الواقع
. حدد الموضع الذي كان فیه أیوب وهو عوص، وسنتحدث عن هذا الموقع في 1

 األصحاح األول.

)، وبلدد من 11: 36. حدد شخصیات أصدقائه: ألیفاز من نسل عیسو ( تك 2
)، وصوفر من مكان لم یحدد. وألیهو من نسل ناحور، أخ 2: 25نسل إبراهیم وقطورة ( تك 

1 Section “Shemot”, P 110 a, ed. Leghorn, 1870. 
2 Sefer ha – Yashar L. C. P 111a,  
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 ). 21: 22إبراهیم ( تك 

. أما الحوار بین اهللا والشیطان، فقد تعرف علیه الكاتب خالل إعالٍن إلهٍي، كما 3
 في كثیر من أسفار األنبیاء.

أیوب واألسفار المقدسة 
مع عدم محبة بعض الیهود لشخصیة أیوب، ألنه لیس من رعویة إسرائیل، إال 
أنهم كأمناء على كلمة اهللا احتفظوا به كسفٍر مقدٍس، ُكتب بوحي الروح القدس. أشار إلیه 

). 13: 5، أي 19: 3 كو 1)، واقتبس منه الرسول بولس (11: 5یعقوب الرسول ( یع 
له من تقدیٍر كبیٍر، فهو یقع في  موضعه في األسفار العبریة القانونیة، یتفق مع ما

، والتي تعرف في " الذي یسمى في العبریة "كتبهیم" أي "الكتابات المقدسة،القسم الثالث
الیونانیة باسم "الهاجیوجرافیا" - بعد سفر المزامیر وسفر األمثال، ولكنه ُوضع في الترجمة 

السبعینیة في مقدمة األسفار الشعریة، وهو ما سارت علیه الترجمات الحدیثة. 
وسفر أیوب واحد من ثالثة كتب (مع المزامیر واألمثال) وضع لها علماء 

سورین) نظاًما خاًصا لعالمات الترقیم إلظهار سماتها الشعریة. أالالهوت العبري (الم

كرم أیوب  
 بشخصیة أیوب وتقواه، وحسبوه أكثر البشر كرًما. Talmudistsاهتم التلمودیون 

وأنه مثل إبراهیم بنى فندًقا في مفترق الطرق، له أربعة أبواب، كل باب من ناحیة معینة، 
حتى ال یجد عابرو السبیل صعوبة في إیجاد مدخل إلیه. كان مشهوًرا بحبه وحنوه، یفتقد 
المرضى والمتألمین، ویهتم باألیتام. كان كإبراهیم یعبد اهللا بتقوى، مقدًما صلوات طاهرة. 

ومثل ملكي صادق وأخنوخ یسلك بال لوم، بعیًدا عن كل تصرٍف مشینٍ . 
بحسب الترجوم كان اسم أیوب أحد سبعة أسماء منقوشة على السبعة فروع للمنارة 

الذهبیة. 
رأى بعض الربییَّن أن هذه السمات تجعله یفوق شخصیة إبراهیم. لذلك حاول 

آخرون الكشف عن سمو شخصیة إبراهیم التي تفوق شخصیة أیوب. قال یوحنان زاكاي 
Yohanan b. Zakkai إن كل تقوى أیوب كانت صادرة عن الخوف من العقاب. وجاء 

 أنه مع ما بلغه أیوب من كرٍم عظیم إذ سقط في أحزان اشتكى  . Recension R . Nفي 
. "كرمك هذا لم یبلغ بعد نصف كرم إبراهیم"بأنه ُظلم، وأن اهللا قال له: 
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" ولوال Ïیمیل األدب التلمودي إلي اعتبار أیوب مخطًئا، أو كما قیل إنه "قد تمرد
"إله إبراهیم وٕاسحق تمرده اللتزم الشعب أن یردد في صلواته: "إله أیوب"، كما یرددون: 

 .Ð أن أیوب قد أنكر القیامةRaba ویرى رابا ویعقوب".

بین السید المسیح وأیوب 
 بأن سفر أیوب هو أفضل عرض درامي لمشكلة John Howard Ravenیقول 

آالم األبرار، ال یمكن مضاهاته في كل األدب. حل المشكلة الالئق مثالي یقترب جًدا من 
والبركات  أیوب المتألم البار هو ظل للمسیح المتألم البار.حل العهد الجدید بطریقة واقعیة. 

 یسند هذا آلالم المسیح. لتياالمحصیة  أیوب هي ظالل للبركات غیر المآالمتدفقة بسبب 
 .11:5Ñالفكر ما ورد في یعقوب 

واضح أن أیوب وهو لیس إسرائیلًیا كان على درایة بالوعود اإللهیة الخاصة 
)، تسلمها بالتقلید الشفوي. 27-25: 19بالخالص والتمتع بالقیامة والمجد معه (أي 

تعرض كل من السید المسیح وأیوب في زمانه أكثر من غیره لتجارب الشیطان وانتصر  .١
علیها. 

كل من السید المسیح وأیوب تخلى عنه أصحابه أبان تجاربه.  .٢
من إجابة أیوب على أصحابه قال مشیًرا ضمًنا إلى المصالحة التي صنعها السید  .٣

المسیح. "ألنه لیس هو إنساًنا مثلي فأجاوبه، فنأتي جمیًعا إلى المحاكمة. لیس بیننا 
). وقد أرادت الكنیسة بتالوتها میمر 33-32: 9مصالح یضع یده على كلینا" (أي 

أیوب یوم أربعاء البصخة أن تبین لنا أن الُمصالح الذي تكلم عنه أیوب في السفر قد 
ُوجد فعًال، وهو السید المسیح الذي بدأت آالمه بخیانة تلمیذه له في یوم األربعاء. 

كل من السید المسیح وأیوب انتصر في النهایة على التجربة، فیسوع المسیح ُصلب  .٤
ومات ولكنه قام حًیا. وأیوب قیل عنه: بارك الرب آخرة أیوب أكثر من أواله، ومات 

 شیًخا وشبعان أیاًما.

بالرغم من أن أیوب عاش العصر األول في العهد القدیم إال إنه قدم مثًال واضًحا عن  .٥
السید المسیح، حین قدم نفسه للخزي مستهیًنا بالعار، ُمضطهًدا ومرذوًال من الناس 

1 ba’at; Midr. Teh. XXVi. 
2 The Jewish Encyclopedia, vol. 7, P. 194. 
3 John Howard Raven: Old Testament Introduction, N.Y., 1906, p. 275. 
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والشیطان، ثم مات ودفن وقام معلنا القیامة، وقد شفع فینا بالدم الكریم. هكذا أیوب 
أیًضا قدم شفاعة عن مضطهدیه وقدم الذبائح عنهم.  

: المحتویات الحقیقیة لسفر أیوب هي ٌسر الصلیب[ Franz Delitzsch قولي
 .]Ïا الحل النهائيذصلیب الجلجثة هو الحل للغز كل صلیب، سفر أیوب هو نبوة عن ه

رعرع أیوب  
قیل أن هذا النبات هو الذي استعمله أیوب حینما استحم وبرأ. وهو عبارة عن 

عشب من فصیلة النعناع األخضر وفي حجمه وشكله وله رائحة عطریة هادئة (الریحان)، 
وُیجمع حزًما في یوم األربعاء لیستعمل في االستحمام مع الماء لما یعتقد من خاصیة الشفاء 

فیه. 

أیوب في الكنیسة القبطیة  
 في أول توت تذكار شفائه من مرضه العضال بعدما تعید الكنیسة القبطیة ألیوب 

 بشنس تذكار نیاحته. 2استحم بالماء، وفي 
  ُتقرأ نبواته في فترة الصوم الكبیر، وُیذكر في طقس سّر مسحة المرضى حتى ال ییأس

أحد من شدة مرضه.  
 :فنصلي في مجمع قائلین: اطلبوا عنا یا صفوف األنبیاء یذكر اسمه في التسبحة 

واألبرار والصدیقون، أطلب عنا أیها الصدیق أیوب. اطلبوا من الرب عنا یا یواقیم وحنة 
ویوسف الشیخ والصدیق أیوب ویوسف ونیقودیموس، لیغفر لنا خطایانا. 

  ویذكر اسمه أیضا في ثیؤطوكیة األحد وفي الشیرات حیث تسبح الكنیسة قائلة: السالم
 لك یا مریم ثبات أیوب البار...

  وفي ذكصولوجیة الصوم المقدس حیث تقول: بالصوم والصالة تراءف اهللا على عبده
أیوب ومنحه الشفاء. 

 :یعرف یوم أربعاء البصخة باسم (أربعاء أیوب)... تذكار أیوب في البصخة المقدسة 
ألنه فیه ُیتلى میمر هذا البار الذي كان رمًزا للسید المسیح في آالمه الشدیدة وتجاربه 
كما بالنهایة السعیدة التي ُختمت بها حیاته. وقد رتبت الكنیسة قراءة میمر أیوب یوم 

األربعاء، ألن فیه بدأ تدبیر المؤامرة على السید المسیح. 

1 Commentary, vol. 1, p. 32. 
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 وحدة السفر
  یعترض البعض على وحدة السفر باآلتي:

ذ لم ُیذكر إ، ) تبدو أنها ُوضعت مؤخًرا37-32أحادیث ألیهو (أصحاحات . أن 1
ألیهو في مقدمة السفر وال في خاتمته، وأن مناقشته لم تختلف عن األصدقاء الثالثة ألیوب، 

فجاء حواره یعترض انسجام هذه القطعة الشعریة بال معنى، خاصة وأن یهوه أجاب أیوب 
 ).1:38ولیس ألیهو (
 رد على ذلك باآلتي:ي

المناقشات حتى المرحلة األخیرة.  أ. لم ُیذكر ألیهو في المقدمة، ألنه لم یدخل في
 ولم یذكر في خاتمة السفر، ألن دوره كسابق لیهوه یهیئ الطریق في أذهانهم قد تحقق.

اهللا بالظلم، غیر أنه حاول أن یبرر موقف أیوب  تهامها. دان ألیهو أیوب على ب
)32 :33.( 

ق يج. لم یكن هدفه مناقشة مشكلة األلم بالنسبة لألبرار قدر ما كان ُیعد الطر
 لحدیث اهللا مع أیوب في العاصفة.

. أجاب اهللا أیوب ال ألیهو، ألن موضوع السفر هو أیوب البار المتألم، كما لم د
 یوجد في أحادیث ألیهو ما ُیدان علیه.

 . Ïتكون اإلجابة من العاصفة مبتورة لیهوأهـ. بدون حوار 

 الخ) ال موضع له في 7:27 (رارشكوارث األ. یرى بعض النقاد أن ما ورد عن 2
 .20هذا المكان، إذ جاء الحدیث مشابًها لما ورد في أصحاح 

رد على ذلك أن الحدیث متناغم مع ما جاء قبله ویجعله واضًحا. لقد أكد ي
األصدقاء الثالثة عداوتهم ألیوب. فبنفسه المحطمة أراد أیوب تأدیبهم على هذه العداوة 

 الموجهة ضده بال سبب. لقد توقع أیوب أن اهللا حتًما یتدخل لیرد له موقفه.

  28 عن الحكمة قطع العالقة بین األصـحاحین 28ورد في األصحاح . ما 3

 ، وأنه حدیث غریب عما سبق فقاله أیوب، وعما یعانیه من حزٍن ومرارةٍ .29و
یرد على ذلك بأن األصدقاء الثالثة ظنوا أنهم أصحاب حكمة، فأراد أیوب تأكید 

ا الحكمة، بل هم مستحقون التأدیب اإللهي بسبب عداوتهم له الباطلة. یبرز هذا نولم یقت همأن

1 John Howard Raven: Old Testament Introduction, N.Y., 1906, p. 279. 
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حال أیوب كیف كان یمر بفترات یأس ُمرة، لكن یشرق علیه الرجاء في عمل اهللا  ألصحاحا
 األكید وخالصه، فیمتلئ رجاءً .

  في وقتالسفر وخاتمته ُوضعتا مؤخًرا فتتاحیةا. یدعى بعض الدارسین أن 4
رد على ذلك أنه بدون المقدمة والخاتمة ال معنى للحوار كله، ولیس من حٌل يالحق للسفر. 
 للمشكلة ذاتها.

)، خاصة وصف 41-38 بما ورد من أقوال القدیر (ص Cheyne. استخف 5
)، كعنصر مربك في السفر ال لزوم له. ویرد على ذلك أن 34: 41-15: 40بهیموث (

  عجیًبا. وأنه إن حذفت أقوال یهوه من العاصفة تبقىاالسفر یحمل انسجاًما وتناغًما أدبيً 
 .Ïشكلة األلم بال حل، ویفقد السفر أجمل فصل فیهم

الهیكل العام للسفر 
 :2، 1ین السماء واألرض ص بأوالً : 
 فإن العدو بدوره ال یكف 8: 1ن كان اهللا یفرح بأوالده الصالحین ویعتز بهم (إ ،(

 عن الشكوى ضدهم لعله یجد فرصته لیجربهم باآلالم.
 .یسمح اهللا إلبلیس بذلك لكي یمتلئ كأسه ویتزكى أوالد اهللا 

 .5- 1: 1 أیوب قبل التجربة . 1
 .2- ص 6: 1  الشیطان واأللم. 2

 3ثانًیا: تعزیات بشریة ص 
جاء أصدقاؤه یعزونه، فتمررت نفسه باألكثر، وسّب الیوم الذي ُولد فیه، واشتهى 

، إنما صاروا یدینونه ءم یقف األمر عند العجز عن العزالمعزون متعبون كلكم". "الموت. 
 ویثیرون مباحثات نظریة تحطم نفسه.

 37- 4ثالثًا: مباحثات نظریة حول األلم ص 
  تنتهي كل مناقشة بطلب من أیوب أن یتوب.14- 4 المباحثة األولى- 1
  تعالج كل مناقشة األلم ونهایة األشرار.21- 15 المباحثة الثانیة- 2
 حثة األولى.ا مثل المب31- 22 المباحثة الثالثة- 3

1 John Howard Raven: Old Testament Introduction, N.Y., 1906, p. 282. 
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 .37- 32   ألیهو الحكیم- 4
 أللم في ذهن أصدقائه عالمة غضب اهللا، لذلك حسبوا أیوب إنساًنا أثیًما مرائًیا.ا 
  استنبط ألیفاز التیماني براهینه عن دروس تعلمها في حلم أو رؤیا، وبلدد الشوحي

 )، وصوفر النعماتي عن الخبرة والعقل.13- 2: 8عن أمثال قدیمة (
  قدم برهاًنا جدیًدا أن األشرار غالًبا ما یعیشون 21دافع أیوب عن نفسه، وفي ص 

 في وسعٍ .
  انتظر ألیهو الشاب الحكیم إلى النهایة مظهًرا أن األلم لتأدیب النفس، كما أعلن

)، كما كشف عن سمو حكمة اهللا 28- 23: 33الحاجة إلى الفادي الوسیط للتبریر (
)37 :11 -13.( 

 42- 38رابًعا: اهللا واأللم ص 
 ظهر اهللا ألیوب جهله بأموٍر كثیرٍة تدور حوله، فكیف یدرك أسرار اهللا؟ا 
  20 معلومات لم یدركها اإلنسان إال في القرن الـ 38یحوي ص. 
 وضح اهللا حكمته في التجربة:أ 

 ).5: 42بسمع األذن قد سمعت عنك واآلن رأتك عیني" ( "بها رأى أیوب اهللا. .١
عنهم والشفاعة  بها نال أیوب كرامة، فطلب اهللا من أصدقائه أن یسألوه الصالة .٢

 من أجلهم.
 ّد له البركات مضاعفة.ر .٣
 كّد له أن أوالده لم یموتوا.أ .٤

 أقسام سفر أیوب
. 2-1     مقدمة.1
. 3. مرثاة أیوب    2
. 31-4   وأصدقائهأیوبحوار شعري بین . 3

 .14-4حوار  أ- الدورة األولى لل
. 21-15حوار  - الدورة الثانیة للب
. 31-22حوار  - الدورة الثالثة لل ج

. 37-32ألیهو  خطب شعریة یلقیها . 4
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. 42-38  حوار شعري بین الرب وأیوب. 5
. 41-38  أ- الرب یرد على أیوب

. 6-1: 42إجابة أیوب على الكلمة اإللهیة - ب
. 17-7:42. أیوب یستعید ِضْعْف ما فقد  6

مالحظة 
 أهم اآلباء الذین فسروا سفر أیوب هم: 

 . القدیس یوحنا الذهبي الفم 1
Jean Chryostome: Commentaire sur Job, tome 1 (ch. 1-14), 

tome 2 (ch 15- 42). trans. into French, by Henri Sorlin (Source 
Chrétienne, No 346, Paris 1988.  

 Ï. البابا غریغوریوس (الكبیر)2
Morals on the Book of Job, Oxford, London 1845, 1847 (John 

H. Parker J. Rivringion). 
  األورشلیميس. األب هیسیخیو3

Hésychius de Jérusalem: Homélies sur Job. Vol. 1, 2. by 
Charles Renoux, F. Graffin. Patrolog. Orientalis, tome 42, Fascicule 
1, No 190, Fas 2-191. Belgium 1983. 

م، وهو كاتب ومفسر للكتاب المقدس. بدأ حیاته 450تنیح هذا األب حوالي عام 
 سیم كاهًنا في أورشلیم حسب قول ثیوفان المعترف. ال نعرف 412المبكرة راهًبا. وفي عام 

عنه شًیا سوى ما قیل عنه أنه فسر الكتاب المقدس كله. ویظهر مما تبقي من تفاسیره 
وتعلیقاته أنه أخذ المنهج السكندري في التفسیر، ودافع عن اإلیمان األرثوذكسي ضد 

" Centuriesاألریوسیین وأتباع أبولیناریوس وأتباع ماني وغیرهم. ُنشر عمل باسم "القرون 
 السینائي (القرن السادس/ سوهو عمل نسكي تحت اسمه، غیر أنه هو لألب هیسیخیو

.  Ð مارس25السابع) تعید له الكنیسة الیونانیة في 
ُوجدت ترجمات كثیرة لهذه النصوص. 

 

Ï  ،"2004للتعرف على شخصیته وأفكاره وكتاباته راجع كتاب: "الرعایة .
ccÐ حرف هـ راجع كتابنا: قاموس سیر اآلباء - .
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من وحي سفر أیوب 
بأي لقب أدعوك یا أیها البار؟ 

 
  ،عشت أممًیا بال ناموس مكتوب 

فسبقت بعذوبة تقواك كثیرین من شعب اهللا! 
 لم یكن معك كتاب مقدس، وال مرشد أو معین،  

 لكن قلبك ارتفع لیشارك السمائیین تسابیحهم! 
 
  ،حیاتك صارت إنجیًال مفتوًحا،  یقرأه كل إنساٍن 

فیتالمس مع حب اهللا للبشر. 
حیاتك تشهد هللا الذي لیس عنده محاباة، 

 یحب كل إنسان، ویشتهي خالص الكل! 
 اسمك سبق الكثیرین، ُیسجل في سفر الحیاة. 

 سمعت عن اهللا، ورأته عیناك،  
ُترى َمْن ِمْن رجال اهللا یبلغ مقامك؟ 

 
   ،سیرتك هي سیرة القلب المفتوح 

سیرة األبوة الصادقة لكل إنسان! 
في غناك لم تغلق بابك أمام المحتاجین، 

وفي فقرك فتحت أبواب الرجاء لكل المجربین! 
 
  !على المزبلة تمجدت أكثر من آدم أبیك في الفردوس

 في حدیثك مع زوجتك، لم تنحِن للغوایة كأبیك، 
 بل جذبتها لتتنعم معك بالخیرات والبركات. 

 
  .في صراعك مع التجارب المتنوعة تكللت وتمجدت

في حوارك مع أصدقائك، لم تطلب تعزیة بشریة. 
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وفي حوارك مع اهللا تواضعت فتمَّجدت! 
 
  !لم ییأس إبلیس من مقاومتك

 لكنك كنت مختفًیا في صخر الدهور. 
 تكسرت سهام إبلیس، وصار في خزي! 

 وتزكیت أمام اهللا، وصرت في مجدٍ ! 
 صبرك حّطم كل حیَّل العدو! 

 
 صرت رمًزا لمسیحنا! بطوباك یا أیو ،

 ُجربت وُكللت، وُجرب هو لیكللنا فیه! 
 تخلى عنك أصحابك، وطردته خاصته خارج المحلة! 

 شفعت في أصدقائك الذین عادوك، 
 وشفع مسیحنا بدمه الثمین فینا ونحن أعداء! 

 
  !صرت كمیٍت في مزبلة، وقمت متهلًال برؤیة إلهك

 ومات مسیحنا ودفن، وأقامنا معه لنرى األحضان اإللهیة. 
 طوباك ثم طوباك یا من صرت مثاًال رائًعا عبر األجیال. 

 بأي لقٍب ندعوك یا أیها البار؟ 
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ملحق خاص بالثالث مباحثات 
 11-4المباحثة األولى 

 5-4ألیفاز 
.  الخبرة ومالحظاته الشخصیة ورؤیا باللیل. اعتمد على 1
. أكبرهم سُنا: القائد والمتقدم في كل حوار. 2
: یوجد ارتباط حاضر بین الخطیة واأللم.  هیأ الجو ألصدقائه بتقدیم نظریته.3

فالبّر یجلب سعادة زمنیة، والخطیة تجلب نكبات زمنیة، وقام بتطبیقها على أیوب. 
 األولى حسب آالم أیوب بسیطة تتناسب مع شروره، لكنه قدم اللوم هفي مباحثت

ألیوب من أجل خطایاه العظمى: 
) لشعوره بالظلم من قبل اهللا. 11-2:4. كآبته (1
). 7:59-12:4. عدم صبره (2
). 27-8:5. عدم توبته عن خطایاه الخفیة (3

 7-6رد أیوب 
  دفعه للتساؤل عن عدل اهللا، دون الدخول في حوار حضور الفالسفة وعرض نظریاتهم

الهوتي. 
  .عٌبَ◌ر عن ثورته الداخلیة: لیس من خطیة غیر عادیة - وٕان كان یعترف بخطایاه
 ) 30-14:6توبیخه ألصدقائه على اتجاههم غیر المترفق .(
  21-1:7وجه نظره هللا لیجدد مرثاته .(

 8بلدد 
  التقلید البشري وحجة القدامىاعتمد على .
  .عدم مباالته ببؤس صدیقه
  .استخفاف بدفاع أیوب عن شكواه
  .تجاهل نقد أیوب لهم لعدم ترفقهم به
  .[عدالة اهللا] أكد نظریة ألیفاز
 ) 22-20ذیَّل حدیثه بكلمة مختصرة مبهجة لكن بطریقة غیر الئقة .(
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رد أیوب  
  .مثل إجابته األولى على ألیفاز قدم نفسه ألصدقائه وعندئذ وجه حدیثه هللا
  .سخر بافتتاحیة بلدد، ثم عارض بشدة خاتمة بلدد
  .توجه إلى اهللا یشكو، مجاهًدا في الطلبة ومعاتًبا في صداقة دون تجدیف
  .لم یستطع الشیطان أن یدفعه من ید اهللا لیجدف علیه

 11 صوفر 
  الناموس القدیم الحرفي. اعتمد على
  .في إجابة أیوب على ألیفاز وبلدد دافع بقوٍة عن براءته، مما أثار الثالثة
  .هنا باسم الثالثة یدین أیوب بعنٍف شدیٍد، متهًما إیاه بالشر
  .ختم حدیثه بإمكانیة اإلصالح وضمان الرخاء من جدید بالتوبة

 14-12 رد أیوب 
  .هاجم جهالة مشیریه، منتقًدا إیاهم
  أبرز حق الصداقة في التعزیة عوض التحطیم، لكن سرعان ما اتجه نحو اهللا مباشرة

)20:13-21:14 .(
  وسط هذه االستغاثة باهللا، أشرق الرجاء على نفس أیوب وراء الجحیم. واضح من إجابته

 .أن إیمانه تحدى الهاویة بروح الرجاء والنصرةهنا 
 

     

 21-15المباحثة الثانیة 

 15ألیفاز 
   .خلقت المناظر السابقة الجافة جًوا من الجفاء عوض الصداقة
  .نسي ألیفاز الفیلسوف األرستقراطي مبادئ الكیاسة البدائیة
  .مارس دوره لیبرز فلسفته وحكمته ویضیف اتهامات جدیدة ضد أیوب

 17-16رد أیوب 
إذ كانت كارثة اإلیمان تقترب، لم یعد أیوب یعطي اهتماًما كبیًرا لهم، بل تحول 
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من الحوار إلى الحدیث مع اهللا، كما إلیهم دون رغبة في الحوار الباطل. "معزون متعبون 
).  2:6كلكم" (

 18 بلدد 
حط من قدر أیوب، فحسبه مفترًسا لنفسه بالغیظ، ویدفع نفسه برجلیه إلى الشبكة، 

ویلحق به الموت، أي یسقط تحت ویالت األشرار. 

 19 رد أیوب 
إذ سقط تحت إحكام وحشیة من أصدقائه لم یجد له ملجأ سواء اهللا، الصدیق 

). 29-23السماوي المتعاطف معه (

 20 صوفر 
إذ ضرب أیوب على أوتار الحق الخالصي كمن یود أن یثیر المالئكة، إذ 

بصوفر في حدیثه الثاني له أذنین وال تسمعان. إنه یكمل ما قاله بلدد في تناغم، لینشدا 
قصیدة عن الرجل الشریر أوحیت إلیهما خالل تطلعاتهما إلى المزبلة حیث وجدا الشریر 

أیوب - في نظرهما. 

 21رد أیوب 
إذ ُأصیب المتهمون بالعمى، لم ینظروا إخالص أیوب وأمانته، فجحدوه وهم 

 بروح الرجاء، ریتطلعون إلى كوارثه عوض إیجاد تفسیر لها. لكن أیوب اآلن یتحصن باألكث
فانفتحت عیناه لیرى أبراًرا متألمین وأشراًرا متنعمین في الحیاة الزمنیة، فیصعب فصلهم 

)26  .(
 

     
 

 40-22المباحثة الثالثة 

 22 ألیفاز 
في صراحة ولیس تلمیًحا.  قدم في حدیثه األخیر في غیر حیاء موجًزا التهاماتهم

فبینما یدافعون عن عدالة اهللا في تصرفاتهم مع البشر صاروا حلفاء إبلیس، مصممین أن 
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ذاك الذي شهد اهللا أن عبده األمین، لیس مثله على األرض، هو أداة إبلیس. یطالب أیوب 
بالتوبة.  

 23-25 إجابة أیوب 
 21سبق أن قاله (ص  فّند أیوب أقوال ألیفاز بأنها اتهام ال أساس له، ولخص ما.( 
  ومع 23یفكر متأمًال عدالة اهللا غیر المدركة في معامالته معه كرجٍل باٍر (ص ،(

). 24الشریر (ص 

 25بلدد 
 ) 25:24تحاشى الدخول في حوار والرد علي حدیث أیوب .(
  .عاد یكرر بلدد ما قاله هؤالء الفالسفة، إن اإلنسان لن یتزكى إمام اهللا
  .قدم حدیثًا وقوًرا، لكنه ال یمس الموضوع

 26 إجابة أیوب 
یجیب أیوب بقوة، مؤكًدا حكمة اهللا في كل طرقه. لكن أوضح أن ما نطق به بلدد 

إنما كأداة إلبلیس ولیس دفاًعا عن اهللا. 

 28-27 تعلیم أیوب لألصدقاء الصامتین 
فشل صوفر، وتوقف الحوار المشترك، وبدأ مع صمتهم یقدم صمت صوفر وتعلیم أیوب: 

أیوب تعلیًما، متحدثًا كمعلم. أبرز أن اتهاماتهم هي من وحي الشیطان ولیست من قبل اهللا 

 31-29اعتراض أیوب ص 
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المحتویات 
 

األسفار الشعریَّة والِحَكمیَّة 
 7المسیح حكمتنا الحقیقیة.  ، األسفار الحكمیة أو الشعریة

 

 سفر أیوبمقدمة في 
 10     سفر أیوبمقدمة في 

سفر كل عصٍر، أیوب األممي، كیف یبدو سفر أیوب؟، تساؤالت حول السفر، غایة 
 وتاریخ سفرالتب اك، اإلطار الذي ُدون فیه سفر أیوب وقیمتهالسفر، سمات السفر، 

، أیوب قصة تاریخیة  Rabbinical Literatureكتابته، أیوب في أدب الحاخامات
واقعیة، أیوب واألسفار المقدسة، بین السید المسیح وأیوب، حول قصة أیوب، رعرع 

. أقسام سفر أیوبأیوب، أیوب في الكنیسة القبطیة، وحدة السفر، الهیكل العام للسفر، 

الباب األول 
 2-1: أیوب المقدمة النثریة

 42    شهادة اهللا ألیوبألصحاح األول: ا
 .أیوب الشاكر، نكبات متالحقةإبلیس، شكوى ،  والئم أسریة،تقوى أیوب وغناه

 89األصحاح الثاني: جولة جدیدة    
الدخول في جولة جدیدة،  آدم آخر في وسط الرماد، زوجة أیوب تجربه، افتقاد أصحابه 

الثالثة له. 
 120(صمت أصدقاء أیوب) في مجلس الصامتین :ملحق لألصحاح الثاني
كالم وقت وللصمت لل،  حیرة بین الصمت المقدس والكالم المقدس!السكون والصمت،

 وقت!

الباب الثاني 
 3أیوب مرثاة أیوب: 

 126ألصحاح الثالث: مرثاة أیوب    ا
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أنشودة الموت وعذوبته، لغز بقاء الذین یشتهون  ،سبه لیوم والدته وتمنیه لو لم یولد
الموت. 

الباب الثالث 
 31-4أیوب حوار شعري بین أیوب وأصدقائه: 

 160محور أحادیث األصدقاء الثالثة    

  161   ِلیَفاز التَّْیَماِنيألصحاح الرابع: الحدیث األول ألَ ا
استئذانه أیوب للكالم، مدحه أیوب، توبیخه على عدم ثباته، مبدأ الهوتي عام، تعزیز 

رأیه برؤیا. 

با  189   ؟ألصحاح الخامس: كیف یمكنك أن تَطوَّ
القدیسون شهود على حكمة اهللا، الخطیة تقتل األغبیاء، اإلنسان مولود للمشقة، اهللا ملجأ 

المتضایقین. 

 232حاجة المتألم إلى مواساة أصحابه  ألصحاح السادس: ا
 من حق المتألم أن یشكو، الموت هو نهایة خیبة أمل أیوب من جهة موقف أصدقائه، 

المتاعب، نقده لقسوة أصدقائه.  

 264ألصحاح السابع: شهوة الموت    ا
أیامه كأیام األجیر مملوءة شقاًء، الموت یضع حًدا للشقاء الحاضر، وصف لحالته 

التعیسة صرخة إلى اهللا إلنقاذه. 

 295ألصحاح الثامن: حكمة القدامى    ا
أقوال أیوب ضد الحق اإللهي، اهللا عادل فیما یحّل بالمؤمنین، نصیحة مدمرة، اتهام 

أیوب بالریاء، دعوة للكمال. 

 325ألصحاح التاسع: الحاجة إلى ُمصالح وسیط   ا
لن یتبرر أحد أمام اهللا، البرهان على ذلك، عجزه عن أن یحاجج اهللا، ال نحكم حسب 

الظاهر، هول متاعبه وحیرته، الحاجة إلى وسیط. 

 373ألصحاح العاشر: هل التفكیر في المصیر هو الحل؟  ا
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المحتویات 

صارت حیاته كریهة، حیاته في ید اهللا، عدالة اهللا ورحمته، الموت نهایة األتعاب. 

 409األصحاح الحادي عشر: نظریات وحقائق!   
اتهام أیوب بالكبریاء والكذب، عدل اهللا لن یخطئ، كمال اهللا ال ُیفحص، سلطان اهللا ال 

ُیحد، لم اهللا شامل، ال مفر من الغضب اإللهي إال بالتوبة والصالة. 

   443عند آباء الكنیسة األولى ملحق األصحاح الحادي عشر: المعرفة والحب 

،  غایة الغنوسیة،من هو الغنوسي؟،  الحقیقیة)معرفة (الالغنوسیةیا لعظمة المعرفة!، 
 طریق المعرفة (المعرفة)، المعرفة عطیة إلهیة!، المعرفة والحواس، در الغنوسیةامص

اإللهیة، المعرفة واإلیمان، المعرفة والحریة الداخلیة، المعرفة والشركة مع اهللا، المعرفة 
والثالوث القدوس، معرفة اهللا لنا ولخلیقته، النمو في المعرفة، المعرفة والفلسفة، المعرفة 

. معرفة اهللا الساكن في القلبوالكبریاء، المعرفة والدینونة، المعرفة والتأمل في اإللهیات، 

 480: نظریات وحقائق   َاَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 
إساءة حكمهم علیه، لیس بالضرورة یهلك األشرار في العالم، حكمة اهللا وسلطانه.  

 518: عتاب جريء    َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشر
لیس دونهم، أطباء بطالون، اهللا یدینهم، دعوة للصمت، عتاب مع اهللا، صرخة لوقف 

التأدیب، لماذا تحجب وجهك عني؟ 

 557: حیاتنا وقتیة    َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 
حیاة اإلنسان على األرض، الموت والعبور من األلم، االستعداد للموت. 

 592: بدء الدورة الثانیة - حدیث خطیر َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 
الحاجة إلى التذلل هللا، دینونة األشرار. اتهام أیوب بالبّر الذاتي، 
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الباب األول 
 
 
 

 
 المقدمة النثریة

 2-1أیوب 
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ألصحاح األول ا

شهادة اهللا ألیوب 
 

یبدأ المشهد في منطقة أدوم، لرجٍل بار یعبد اهللا الحقیقي، مثل اآلباء البطاركة 
یمارس العمل الكهنوتي لحساب أسرته.  

یلیه مشهد آخر في السماء، لم یعرفه أیوب نفسه، لكن اهللا أعلنه لكاتب السفر. 
 فیه یعلن اهللا عن اهتمامه ببني البشر، خاصة المؤمنین به.

یبرز الكتاب المقدس، خاصة في هذا السفر أن الشیطان كائن ال یعرف الخمول، 
 ال یكف عن الشكوى ضد لكن یبذل كل الجهد لمقاومة اهللا في البشریة المتعبدة له. إنه

 یأخذ اهللا موقف الدفاع عنهم. إنهم موضع عنایته اإللهیة ورعایته الفائقة، ، بینماالمؤمنین
. لكن قد یسمح لهم بالتجارب لكي تتألأل باألكثر أكالیلهم

 .3-1 . تقوى أیوب وغناه 1
 .5-4  . والئم أسریة 2
 .12-6   إبلیس. شكوى 3
 .19-13  . نكبات متالحقة 4
 .22-20  . أیوب الشاكر 5

. تقوى أیوب وغناه 1
 َكاَن َرُجٌل ِفي َأْرِض ُعوَص اْسُمُه َأیُّوبُ . "

، َوَكاَن َهَذا الرَُّجُل َكاِمًال َوُمْسَتِقیًما
]. 1" [ َوَیِحیُد َعِن الشَّرِّ ،َیتَِّقي اهللا

. وكما یقول "كان رجل" أن السفر ُیفتح بمدیح عظیم له بقوله: كثیر من اآلباءیرى 
إن كثیرین ُیدعون بشًرا، لكنهم یسلكون كحیواناٍت مفترسٍة أو حیواناٍت العالمة أوریجینوس 

غبیة أو زواحٍف أو طیوٍر ولیس كبشٍر حسبما خلقهم اهللا محب البشر. 

 " ال نع�رفه حسبما یعرفه الذین هم في الخارج، بل حسبما یع�رفه الكتاب رجلهذا االسم "
، وال من كان عاقًال فحسب، بل هالمقدس. فاإلنسان لیس هو كل من له یدا إنسان وقدما
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. Ïمن یمارس التقوى والفضیلة بشجاعة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " (أناًسا)، لكنهم هم لیسوا بالحق هكذا. فالبعض یعیشون رجاالً كثیرون یدعون أنفسهم "
بسلوك بهیمي، بینما آخرون بسلوك الزواحف، یبثون حنقهم كوحوٍش مفترسةٍ . لهذا یقول 

 )... 12: 49یشبه البهائم" (مز  داود نفسه: "واإلنسان في كرامٍة ال یبیت،

)، هذا 27: 1" على من یحمل صورة اهللا (تك إنسانلكن بالتأكید ُتستخدم كلمة "
الذي یحمي كرامته بطریقة الئقة، ویضع الخیار بین الخیر والشر، ویهب مجده لخلیقته 

 ). 31: 104التي تبتهج به، وتجد مسرتها فیه (مز 

. فقد كانت المنطقة قفًرا موحًشا، لكن به "كان رجل في أرض عوص"هكذا 
غرس... كان أیوب كنًزا ال ینقصه شيء. كان مملوًء من عنب الحصاد المغروس. كان 

) كخلیقة اإلله الحق، إذ استخدم فضائله لحساب الحق بغیر ریاٍء،  trueكامًال (حقیقًیا
.  Ðمتمًما وصایا اهللا... فقد عبد اهللا حسبما یرید اهللا

 األب هیسیخیوس األورشلیمي

). ُیعتقد أنها 21: 4" في أیام إرمیا النبي (مرا عوصكان بنو أدوم یسكنون في "
 تقع ما كانت بین دمشق وأدوم، في الصحراء السوریة. وهناك من یعتقد أنها هي حوران.

بین فلسطین والعربیة، شمال شرقي نهر الفرات، في طریق القوافل ما بین مصر وبابل. یرى 
التقلید أن حاران هي وطن أیوب، شرق بحر الجلیل. وهي منطقة كانت خصبة للغایة، 

  مدینة صغیرة.300وكانت تضم حوالي 
ولعل عوص كانت ال تبعد كثیًرا عن أور الكلدانیین التي ُدعي منها إبراهیم. فإن 

كان اهللا قد دعا إبراهیم لیقیم من نسله شعًبا مختاًرا، لكن له بقیة تشهد له وسط األمم. 
وتحقق خطة اهللا نحو البشریة حین نشترك مع القدیس یوحنا في تمتعنا بهذا المنظر: "وٕاذا 

جمع كثیر لم یستطع أحد أن یعده من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة واقفون أمام 
). 9: 7العرش" (رؤ 

لقد أخرج اهللا إبراهیم من تلك األرض الفاسدة حیث یدعو اهللا مختاریه اعتزال 
الشر. وسمح ببقاء أیوب لكي یكون شاهًدا بنوره اإللهي وسط الظالم الدامس، كالكواكب 

1 Second Instruction, 1. 
2 Homilies on Job, homily 1. 
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وسط ظلمة اللیل. 

  لكي یكشف عن استحقاق فضیلته ُأخبرنا أین قطن الرجل القدیس، ألنه من ال یعرف
أن عوص هي بلد أممي؟ كان العالم األممي تحت سلطان الشریر؛ وبالتالي كانت عیناه 

كان رجًال مغلقتین عن معرفة خالقه. إذن لُنخبر أین قطن، فإن في هذا مدیح له. 
. إنه لمدیح لیس بعظیٍم أن تكون صالًحا في صحبة صالًحا یقطن بین أناٍس أشرارٍ 

 الصالحین، وٕانما أن تكون صالًحا ساكًنا وسط أشراٍر، فهذه شهادة ال ُیمكن قیاسها... 

 ذ كان البارإ ،مغلوًبا من سیرة األردیاء في الدعارةلوًطا البار وأنقذ "فقد قیل: 
: 2 بط 2بالنظر والسمع وهو ساكن بینهم ُیعذب یوًما فیوًما نفسه البارة باألفعال األثیمة" (

7-8  ...(
: "في وسط جیٍل معوٍج وملتٍو تضیئون بینهم كأنواٍر بولس لتالمیذهوهكذا یقول 

).  15: 2في العالم" (في 
: "أنا عارف أعمالك، وأین تسكن، حیث كرسي لمالك كنیسة برغامسوقیل 

).  13: 2الشیطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إیماني" (رؤ 
 بصوت العریس، قائًال في نشید الحب: "كالسوسنة بین ُمدحت الكنیسةهكذا 

  ...)2: 2الشوك، كذلك حبیبتي بین البنات" (نش 
" فقد ُكتب: "حد عن الشر، وأفعل الخیر" یحید عن الشربحٍق قیل عنه إنه كان "

). فإنه بالحق األعمال الصالحة تكون غیر مقبولة لدى اهللا إن كانت في 27: 37(مز 
من یخطئ في أمٍر واحٍد "عینیه ملطخة بمزجها بأعمال شریرة، وذلك كما قیل بسلیمان: 

). یشهد یعقوب لذلك، قائالً : "ألن من حفظ كل 18: 9 (راجع جا "ُیفسد خیًرا جزیالً 
). بولس یقول: 10: 2الناموس وٕانما عثر في واحدة، فقد صار مجرًما في الكل" (یع 

).  6: 5 كو 1"خمیرة صغیرة تخمر العجین كله" (
إذن كان الئًقا أن ُیشار كیف كان یحید عن األعمال الشریرة إلظهار كیف كان 

الطوباوي أیوب بال غضن ثابًتا في أعماله الصالحة.  
 (الكبیر)  سالبابا غریغوریو

 َوَیِحیُد ،َیتَِّقي اهللا، َوَكاَن َهَذا الرَُّجُل َكاِمًال َوُمْسَتِقیًما، "تشهد كلمة اهللا بكمال أیوب
". َعِن الشَّرِّ 

 وهو كمال نسبي، فال یعني أنه بال خطیة، وٕانما یطلب الكمال، ویجد في بلوغه كامالً : .١
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 حسب استطاعته.

  یتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغیر كامل. فیحسب نفسه غیر كامٍل، متطلًعا كم
من بّر ال یزال ینقصه، لكنه كامل حیث ال یستحي من أن یعترف بعدم كماله، وأنه 

. Ïیتقدم لكي یبلغ الكمال
القدیس أغسطینوس  

  .یوجد شكالن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي. واحد ُیقتني هنا، واآلخر فیما بعد
 واحد حسب القدرات البشریة، واآلخر خاص بكمال العالم العتید، أما اهللا فعادل خالل

. Ðالكل، حكیم فوق الكل، كامل في الكل
القدیس أمبروسیوس 

 في معاملته مع اهللا والناس، أي یحمل روح البساطة التي بال التواء وال مستقیًما: .٢
انحراف داخلي. ما یمارسه یكشف عما في قلبه بغیر خبٍث . مستقیم في سلوكه، یدقق 

 في أفكاره وكلماته وتصرفاته، أمین في وقته ومواعیده والوزنات الموهوبة له.

 یعبد اهللا بروح تقوي، ال في شكلیات جافة بال روح. یسعى أن یتمم مشیئة اهللا، تقًیا: .٣
 بمعنى آخر یتناغم سلوكه مع عبادته هللا، یخشى اهللا لئال یسيء إلى جالله وحبه. 

 مخافة الرب سور تحوط به، فال یسمح للشٍر أن یتسلل إلى فكره أو یحید عن الشر: .٤
 قلبه أو سلوكه.

 " ولم یقل "بال خطیة"... لماذا كان بال عیب؟ ألنه كان بال عیبقیل إنه كان مستقیًما ،"
 مستقیًما.

).  9: 62" ألن الناس كاذبون (مز true حًقاكان "
". رجل حق"، ال في الكلمات فقط، وٕانما في األعمال أیًضا. بهذا فهو "حًقاكان "

ألن "فلنسمع ختام األمر كله، أتِقِ◌ اهللا وأحفظ وصایاه، ألن هذا هو اإلنسان كله" (جا 
تقًیا ). كان أیوب غیوًرا نحو التصرفات الخالصة، لهذا یقول النص إنه كان "13: 12

.. معرفة اهللا ُتعَلْن في حیاة الشخص، ." وقد أبرز علة كل فضائله أنه یتَّقي اهللاوحًقا
 ...وتصیر حافظة للحیاة

"... في عبارة أخرى: "لئال أشبع یحید عن الشرلم یقل: "لم یرتكب شًرا"، بل "

1 Two Letters of Pelagius, 3:19. 
2 Duties of the Clergy, 3:2:11. 
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). ها أنتم ترون أنه ما لم یكن اإلنسان حذًرا، 9: 30وأكفر وأقول من هو الرب؟" (أم 
فإن التخمة هي أساس الخداع. لكن لم یكن حال أیوب هكذا. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

]. 2" [َوُوِلَد َلُه َسْبَعُة َبِنیَن َوَثَالُث َبَناٍت "
 مع كثرة نسله لم ینشغل أیوب البار بممتلكاته لیقدم میراثًا عظیًما لكل ابن أو ابنة 

له، لكن ما كان یشغله هو تقدیم میراث ضخم من الصلوات والتسابیح والذبائح الروحیَّة 
والمحرقات كسنٍد لهم. 

 في البنین والبنات رمًزا لعمل الروح القدس في حیاة العالمة أوریجینوسیرى 
المؤمن، حیث ینجب أو یثمر، خالل نفسه كما خالل جسده، ثماًرا روحیَّة مقدَّسة للرب، 
فاإلنسان التقي كأیُّوب یعمل فیه روح اهللا، فتتناغم النفس مع الجسد، حیث یكون بكلیَّته 

في تفصیٍل وبتوسع تفاسیر البابا غریغوریوس (الكبیر) تحت قیادة الروح القدس. ویقدم لنا 
رمزیَّة للسبعة بنین والثالث بنات، نقتطف القلیل جًدا منها. 

  فالسبعة بنین یمثلون تدبیر الكارزین سوى ذروة الكمال؟... 7ماذا یقدم لنا رقم ،
... الثالث فئات من المؤمنین في حیاة الكنیسةوالثالث بنات یمكن أن یشرن إلي 

 الرعاة والبتولیِّین والمتزوِّجین.

سبعة فضائل الروح یولد لنا سبعة بنین، حین نحبل بالنیة الصالحة، فتولد فینا 
. فقد اهتم النبي بهذا النسل الروحي على وجه الخصوص حین یجعل الروح القدس

القدس الذهن مثمًرا بهذه الكلمات: "ویحل علیه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح 
: 11المشورة والقوَّة، روح المعرفة ومخافة الرب، ویمأله روح مخافة الرب" (راجع إش 

). فعندما تتولد في كل منا عند حلول الروح القدس الحكمة والفهم والمشورة والقوة 2
والمعرفة والتقوى ومخافة الرب، یكون قد ُولد نسل في الذهن، یحفظ ساللة شرفنا 

 العلوي في الحیاة، حیث تتحالف باألكثر مع المحبَّة األبدیَّة. 

، حیث كل منهم (البنین) یعمل بنضوج بالتأكید السبعة بنین فینا لهم ثالث أخوات
 لن یبلغ كمال 7. فإن رقم اإلیمان والرجاء والمحبة(رجولیة) بمیول فاضلة، فیتحد مع 

 ما لم یفعلوا كل شيء بإیمان ورجاء ومحبة. 10رقم 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

بعدما تحدث عن غناه الداخلي الخاص بالنفس حیث كان له سبعة بنین، أّي 
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عطایا الروح القدس مع ثالث بنات، أّي اإلیمان والرجاء والمحبة، تحدث عن غناه 
الجسدي. فاألبناء یشیرون إلي غنى الروح، والحیوانات تشیر إلي غنى الجسد المقدس في 
الرب. فال یعاني من عوٍز روحي، وال من عوٍز جسدي، مادام خالق النفس والجسد ُیشبع 

كل كیانه. 

 ،َوَكاَنْت َمَواِشیِه َسْبَعَة آَالٍف ِمَن اْلَغَنم"

، ِ◌ َوَثَالَثَة آَالِف َجَملٍ 
، َوَخْمَس ِمَئِة َزْوِج َبَقرٍ 

، َوَخْمَس ِمَئِة َأَتانٍ 
 َوَخَدُمُه َكِثیِریَن ِجد�ا. 

 ].3" [َفَكاَن َهَذا الرَُّجُل َأْعَظَم ُكلِّ َبِني اْلَمْشِرقِ 
مع ثروته الضخمة اتسم بالبٌر، وقد قدم الغنم أوًال ألنها كانت الزمة للعائالت: 

). 27-26 :27"الحمالن للباسك... لبن المعز لطعامك لقوت بیتك ومعیشة فتیاتك" (أم 
وكان خدمه كثیرین، الكل یخدمه هو وبیته. 

من بین العادات التي ال تزال قائمة بین الرعاة ومجتمعات البدو تقدیر ثروات 
الشخص وغناه لیس حسب أرضه وال بیوته، وٕانما حسب المواشي التي یملكها. فكان إبراهیم 

). هكذا ُیقدر 5: 13). وكان للوط أیًضا قطعانه (تك 2: 13غنًیا جًدا من جهة قطیعه (تك 
غنى أیوب بعدد حیواناته التي یمتلكها. وقد ذكر أناث الحمیر (األتن)، ألنها كانت قیمتها 

.  Ïأكثر من الذكور بكثیر بسبب اللبن الذي كان ُیستخدم للشرب
یرى البعض أن غنم أیوب وجماله تشیر إلي إتحاد عصر الناموس بعصر النعمة، 

 من الغنم تشیر إلي مرعي الناموس الذي یصیر كامًال باللمسات الروحیة ففالسبعة اآلل
(رقم ألف) عوض الحرف؛ ینضم إلي هذا المرعي الثالثة آالف من الجمال حیث تأتي 
شعوب األمم لتنضم إلي مرعى الناموس الروحي، ویكون الكل رعیة واحدة لراٍع واحدٍ . 

  كان أیوب غنًیا، لكنه لم یقِض حیاته في ترف بال حنو (على اآلخرین). كان بیته
مفتوًحا لكل محتاٍج بإرادته المملوءة حًبا. لم یعامل أحًدا بظلٍم، بل ساعد الذین كانوا 

یعانون من الظلم؛ كان یقدم االحتیاجات الالزمة لألرامل واألیتام. فإن هذه هي أعمال 

1 cf. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. 
N J, 1972, p. 207. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح األول 

  

 .Ïالبّر للغني البار

العالمة أوریجینوس 

 . والئم أسریة2
، َوَكاَن َبُنوُه َیْذَهُبوَن َوَیْعَمُلوَن َوِلیَمًة ِفي َبْیِت ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم ِفي َیْوِمهِ "

َ، َوُیْرِسُلوَن َوَیْسَتْدُعوَن َأَخَواِتِهِم الثََّالث
 ].4" [ ِلَیْأُكْلَن َوَیْشَرْبَن َمَعُهمْ 

صورة رائعة لرجل غني جًدا لم یشغله وال شغل أبناءه الغنى والثروة، بل یجتمع 
الكل بروح الحب والوحدة مع التدبیر الحسن، فیقیمون ولیمة في بیت كل ابٍن بالتتابع مع 

شركة مع األخوات! كان بنوه یقومون بعمل والئم دوریة، بروح المحبة والوحدة. فكان كل ابٍن 
یقیم الولیمة في دوره، حیث یجمع إخوته وأخواته. یقول المرتل: "هوذا ما أحسن وما أجمل 

 ).1: 133أن یسكن اإلخوة مًعا" (مز 

ویالحظ في هذه الوالئم األتي: 
كانت تقام في البیوت، ال في أماكن عامة، ربما لكي تحتفظ األسرة بطابعها المقدس  .١

حتى في الوالئم ووسط المسرات. 
دعوة األخوات مؤشر على أن الوالئم كانت عائلیة، وغالًبا ما كانت قاصرة على أسرة  .٢

 أیوب.

لم یذهب أیوب إلى الوالئم، لیس عن تزمٍت، فهو یطلب مسرة أوالده وبهجتهم مادامت  .٣
في الرب، فوجوده وهو شیخ ربما یكون فیه نوع من عدم إعطاء الحریة للشبان أن 

 یمرحوا بعد، حتى وٕان كان في الرب.

  الغنى العظیم یكون عادة علة للخالفات بین اإلخوة. یا له من مدیح ال ُیقدر لتربیة أب
كهذا! لقد أُعلن عن غنى األب وسالم اإلخوة مًعا، فبینما ُتوزع الثروة بینهم لم ینقسم 

 الحب، بل یمأل قلوب الكل!

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َوَكاَن َلمَّا َداَرْت َأیَّاُم اْلَوِلیَمةِ "
، َأنَّ َأیُّوَب َأْرَسَل َفَقدََّسُهمْ 

1 Fragments, 222, on Luke 16: 19. 
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  ،َوَبكََّر ِفي اْلَغدِ 
، َوَأْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َعَلى َعَدِدِهْم ُكلِِّهمْ 

  َوَجدَُّفوا َعَلى اهللا ِفي ُقُلوِبِهمْ . ،َ َألنَّ َأیُّوَب َقالَ : ُربََّما َأْخَطَأ َبِنيّ 
 ].5" [َهَكَذا َكاَن َأیُّوُب َیْفَعُل ُكلَّ اْألیَّامِ 

مع عدم اشتراك أیوب في الوالئم جسدًیا اشترك بروح األبوة الحانیة والحب روحًیا. 
كان غیوًرا على خالص نفوسهم، یخشى لئال یتنجسوا ولو بالفكر، بهذا ُیحسبون كمجدفین 

على القدوس. 
خشي لئال یفكر أحدهم في أعماقه قائالً : "قوتي وقدرة یدي اصطنعت لي هذه 

). أو كما یقول الحكیم: "لئال أشبع وأكفر، وأقول: من هو الرب؟" (أم 17: 8الثروة" (تث 
30 :9 .(

كان أیوب كاهن األسرة، یؤمن أنه یعجز عن تقدیس أوالده، وٕانما هذا من عمل 
اهللا، لذا كان یقدم محرقات على عددهم. كان یفعل هذا ال في بدأ الولیمة فحسب، وال في 

نهایتها فقط، بل كل أیام الولیمة، وكل أیام السنة. "هكذا كان أیوب یفعل كل األیام". ولعله 
كان یقدم ذبیحة محرقة عن كل العائلة كل یوم، أما في أیام الوالئم، فكان یقدم محرقة عن 
 كل واحٍد، ألن الخطایا – خاصة بالفكر - تجد في الوالئم جًوا مناسًبا للتسلل إلى الداخل.

  إن كان الحكم على الخطایا التي ُترتكب بجهٍل أنها هكذا عنیفة وتحتاج إلى ذبیحة
للتكفیر عنها، هذه الحقیقة التي شهد لها أیوب بتقدیمه ذبیحة عن أوالده، فماذا ُیقال عن 
الذین یرتكبون الخطیة بمعرفة، أو الذین في صمتهم یذعنون إلى السلوك المخطئ الذي 

 Ïلآلخرین؟
 الكبیر باسیلیوس القدیس

  قدم ذبائحه من أجل خطایاهم الخفیة، وأخطائهم التي لم یعترفوا بها. إن كان أیوب
یأخذ حذره هكذا من جهة الخطایا الخفیة التي بغیر معرفة، فكم تظن بالنسبة لألخطاء 

الظاهرة. الحظوا كیف یترجم كلمات الرسول إلي عمل: "وأنتم أیها اآلباء ال تغیظوا 
)، أي یهتم الشخص بأوالده. إنها 4: 6أوالدكم، بل ربوهم بتأدیب الرب وٕانذاره" (أف 

 ممارسة للحمایة الوالدیة. الحظوا إلي أّي مستوى من الكمال أراد أن یقودهم...

1 On the Judgment of God. 
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فبالنسبة لألخطاء الظاهرة كان یمكنه أن یصلحها، ولكنه ماذا یمكنه أن یفعل 
بالنسبة للخطایا السریة؟ مع هذا قیل لموسى: "السرائر للرب إلهنا، والمعلنات لنا ولبنینا 

). على أّي األحوال لم یتجاهل أیوب حتى األخطاء السریة 29: 29إلي األبد" (تث 
في عالقته باهللا، بل ألزم نفسه أن یصحح الموقف شخصًیا بوسیلة عالجیة. فإن هذه 

الوسیلة تسمح له أن یضرب باألخطاء فینتزعها، وأن یعلم أوالده أیًضا...  
ها أنتم ترون أنه لم یصحح من تقصیراتهم في األعمال فحسب، ولكن أیًضا ما 
یخص األفكار، متممین عملًیا كلمات المسیح: "ألن من القلب تخرج أفكار شریرة... 

)... ها أنتم ترون هنا تطهیًرا لیس 20-19: 15هذه هي التي تنجس اإلنسان" (مت 
موسوًیا، وال بالناموس، بل بطریقة رسولیة حیث یطلب تطهیر أفكارهم یومًیا، لیس فقط 

بنصحهم وتقدیم المشورة لهم، وٕانما أیًضا بحمایتهم والصالة هللا عنهم. هذا لیس عمل 
األب فقط بل وعمل الكاهن، وٕان كنا نعلم أنه لم یكن یوجد كاهن بعد... 

یرى البعض أنه كان یوجد كهنة في تلك األیام أیًضا مثل ملكي صادق لم یخترهم 
الشعب.  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تشیر نفس كلمات الكتاب إلى أن الجهل خطیة. هذا هو السبب الذي ألجله یقدم أیوب
.  Ïمحرقات عن أبنائه لئال یكونوا قد أخطأوا سهًوا في الفكر

القدیس جیروم 

  تنسب هذه العبارة ألیوب تقوى عظیمة للغایة. فإن أناًسا كثیرین اعتادوا أن یبكروا
 أعمال أرضیة وكل ما یفكرون فیه خالل اللیل هو الوسیلة لتكدیس ثروة أو ةلممارس

 مرثاةمجٍد أو كرامات، فیسرعون في القیام لتحقیق أفكارهم عملًیا. یعبر النبي في أنشودة 
ما یلزم أن ُیقال عن هؤالء: "ویل للمفتكرین بالُبطل، والصانعین الشر على مضاجعهم، 

). أّما عن أیوب فلم ینشغل بهذا، وٕانما كان في 1: 2في نور الصباح یفعلونه" (مي 
الفجر یقدم هللا خدمة، هذا الذي یجعل النور مشرًقا... فإن الذبیحة الحقیقیة هي حفظ 

). تخدمنا في هذا كلمات رسالة 3-1: 35الناموس وممارسة الفضائل (ابن سیراخ 
بولس إلي العبرانیین كمثال: "فلنقدم به في كل حین هللا ذبیحة التسبیح... ولكن ال تنسوا 

1 Against the Pelagians 1: 33. 
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 ).16-15: 13فعل الخیر والتوزیع، ألنه بذبائح مثل هذه ُیسر اهللا" (عب 

]. استقامة أیوب 5" [ألن أیوب قال ربما أخطأ بني، وجدفوا على اهللا في قلوبهم"
واضحة! یكمل برَّه نحو الصالح. إنه أب حكیم وسید مختبر، برج (من الكواكب) یتسم 

بالتعقل، مرشد صالح كمن یمسك بلجام خارجي لیلجم الشهوات الداخلیة... لم یقتنع 
داود بالترنم بتلك الكلمات: "السهوات من یشعر بها؟ من الخطایا المستترة أبرئني" (مز 

)، وٕانما وضع أیًضا وصیة اإلنجیل في العملٍ . نقول بأن أیوب سلك حسب 12: 19
الناموس والنعمة، وحسب وصیة اإلنجیل: "...الذین یسمعون الكلمة فیحفظونها في 

). إنه لم یكن مستهیًنا بذلك. لقد كتب یوحنا الالهوتي في 15: 8قلٍب جیٍد صالحٍ " (لو 
هذا: "ُنسكِّن قلوبنا قدامه، ألنه إن المتنا قلوبنا، فاهللا أعظم من قلوبنا، ویعلم كل شيء. 

) والرب نفسه 21-19: 3 یو 1أیها األحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو اهللا" (
یقول: "ألن من القلب تخرج أفكار شریرة: قتل زني فسق سرقة شهادة زور تجدیف، 

: 15هذه التي تنجس اإلنسان، وأما األكل بأیٍد غیر مغسولة فال ُینجس اإلنسان" (مت 
). إذن لنتطهر من هذه األفعال. لنطلب كل یوم الثمر من نفوسنا، فقد كان 19-20

أیوب "حًقا وبال لوم"، متطلعین أیًضا إلي ما ُكتب: "هكذا كان أیوب یفعل كل األیام" 
]5 .[

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ه، ألن من یقدم ذبائح عن الخطایا السریة، كم باألكثر یهتم دهكذا طٌهر أیوب أوال
 Ïبخصوص الخطایا الظاهرة؟

 استخدم أیوب عالًجا حتى عن أفكار بنیهÐ .
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 "عرف القدیس أنه یندر إقامة 5" [وبكر في الغد، وأصعد محرقات على عددهم كلهم .[
ولیمة دون وجود معصیة. عرف أنه یجب تطهیر مرح الوالئم بالذبائح. وما قد ارتكبه 
األبناء من وصمات في أشخاصهم أثناء والئمهم قام األب بغسلها بتقدیم ذبیحة... إذ 

، فإذ یكون الجسم في تراٍخ بالملذات یخضع القلب غالًبا ما تصحب الحفالت الشهوات
).  6: 32 (خر "للفرح الباطل. فقد كُتب: "جلس الشعب لألكل والشرب، ثم قاموا لّلعب

1 The Gospel of St. Matthew homily 42:3. 
2 The Gospel of St. Matthew homily 86:4. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

كان أیوب مستریًحا لتصرفات بنیه وبناته من جهة محبتهم لبعضهم البعض 
ووحدانیة الروح واالنسجام مًعا، كما كان مطمئًنا لتصرفاتهم وكلماتهم، لكنه ال یعلم ما یدور 
في أفكارهم وقلوبهم. إنه لم یقف موقف الدیان، فیحكم على ما في داخلهم، كما لم یقف في 
تهاوٍن، معتبًرا نفسه غیر مسئول عما في قلوبهم، إنما في حٍب مملوء حكمة التجأ هللا بتقدیم 
ذبائح روحیة ومحرقات عن كل واحٍد منهم. فهو وحده عارف باألسرار الخفیة، وقادر على 

تقدیس األعماق. 

 "لم یتوقف أیوب عن تقدیم ذبیحة دائمة، وذلك 5" [هكذا كان أیوب یفعل كل األیام .[
كما یقدم مخلصنا محرقة عنا بال انقطاع. هذا الذي ُیظهر تجسده أمام اآلب ألجلنا دون 

توقف. فإن تجسده ذاته هو تقدمة ألجل تطهیرنا؛ وبینما ُیظهر نفسه كإنساٍن یكون 
شفیًعا یغسل أدناس اإلنسان، مقدًما بسّر بشریته ذبیحة دائمة... 

باطل هو الصالح الذي نمارسه إن توقف قبل نهایة الحیاة، وذلك أنه باطل لمن 
یركض سریًعا أن یتوقف قبل بلوغه الهدف. عن هذا قبل التوبیخ: "ویل لكم أیها الذین 

). وهكذا یقول الحق لمختاریه: "أنتم الذین ثبتوا معي 14: 2فقدوا الصبر" (ابن سیراخ 
)... هكذا فرض موسى أن ُیقدم ذیل الذبیحة على المذبح، 28: 22في تجاربي" (لو 

بمعني أن كل عمل صالح نبدأه نكمله بمثابرة حتى النهایة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ستعمل اعلى وجه العموم، وصایا كل القدیسین تحثنا على ذلك بالقدوة، وذلك كما
 أصغوا ألجل معرفة بفهم، ألني ، "اسمعوا أیها البنون تأدیب الرب:سلیمان األمثال قائالً 

  كنت ابًنا ألبي غًضا ووحیًدا عند أمي"يأعطیتكم تعلیًما صالًحا فال تتركوا شریعتي. فإن
. ألن األب البار یربي أوالده تربیة حسنة، إذ یجتهد في تعلیم اآلخرین بسیرته )1:4 أم(

 "فأنت :المستقیمة الفاضلة.  حتى إذا ما حدثت مقاومة، ال یخجل من سماعه هذا القول
، إنما یكون بالحري مثل خادم أمین )21:2 رو ( ألست تعلم نفسك"،الذي ُتعَّلم غیرك

دة إلیه یستطیع أن ویقدر أن یخلص نفسه ویربح اآلخرین. وٕاذ تتضاعف النعمة المعه
 "نعًما أیها العبد الصالح واألمین.  كنت أمیًنا في القلیل فأقیمك على :یسمع ذلك القول
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 .Ï)21:25 مت (الكثیر.  أدخل إلى فرح سیدك"

 القدیس أثناسیوس الرسولي

إبلیس . شكوى 3
، َوَكاَن َذاَت َیْوٍم َأنَُّه َجاَء َبُنو اهللا ِلَیْمُثُلوا َأَماَم الرَّبِّ "

 ].6" [َوَجاَء الشَّْیَطاُن َأْیَضً◌ا ِفي َوَسِطِهمْ 
 أن المجلسین اللذین تما Targum Yerushalmiجاء في الترجوم األورشلیمي 
 Yom، والثاني في الیوم الكبیر Rosh ha- Shanahفي السماء أحدهما في روش هاشاناه 

Kippur  .
 - یجتمعون مًعا أمام اهللا یقدمون له التسبیح الالئق من بنو اهللا –كان المالئكة 

أجل محبته للسمائیین واألرضیین، ویقدمون أیًضا صلوات المؤمنین، ویترقبون أیة إرسالیة 
). 14: 1یتممونها، إذ هم خدام للعتیدین أن یرثوا الخالص (عب 

تسلل بینهم الشیطان المتكبر والمضل لكي یشتكي على البشریة، خاصة 
المؤمنین، ففي حسده ال یطیق أن یرى إنساًنا ترابًیا ینمو في الروح، وینطلق كما بجناحي 

حمامة إلى السماء. 
كل األمور مكشوفة أمام اهللا، فهو لیس في حاجة إلى مالئكة تحمل إلیه صلوات 
مؤمنیه، وال إلى الشیطان لیكشف عن فساد مؤمٍن ما. لكن اهللا في محبته للسمائیین یهبهم 
عمل المحبة سواء بتقدیم الصلوات أو إتمام إرسالیته. كما في عدله یترك للشیطان الحریة 
لیشتكي على من یرید. إنه یقدس حریة اإلرادة في المخلوقات العاقلة، سواء على مستوى 

الطغمات السمائیة أو القوات الروحیة في الشر، أو البشر. 
ال نعجب من هذا، ففي رؤیا زكریا النبي إذ شاهد كلمة اهللا نفسه كرئیس كهنة 

). 2-1: 3یحمل خطایانا كثوٍب قذٍر، كان الشیطان قائًما لیقاومه (زك 
 أال ندهش من أن یقف المتمرد وسط المالئكة، القدیس یوحنا الذهبي الفمیسألنا 

فإن ما یقدمه السفر هو بصورة بشریة لكي نتفهم الموقف بفكرنا البشري. 

  وجاء معهم الشیطان، إذ كان یطوف األرض، – حسب النص –جاءت المالئكة 
ویسیر فیما هو تحت السماء. ماذا نفهم من هذا؟ إن األرض مملوءة بالشیاطین 

1 Paschal Letters, 2. 
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والمالئكة، والكل تحت سلطة قوة اهللا، وأن المالئكة یقفون أمام اهللا حیث یتقبلون منه 
األوامر. وال یقدر الشیطان أن یفعل شیًئا یسره ما لم ینل سماًحا من فوق... بالقول: 

] ال یعني سوى أنه هو أیًضا ال یقدر أن یفعل 6" [في وسطهم جاء الشیطان أیًضا"
شیًئا بدون سماح اهللا. 

  ماذا یعني هذا التعبیر؟ إنه في العالم، فكما أن البشر المخادعین والصالحین ممتزجون
مًعا هكذا المالئكة والشیاطین. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لعلَّ أقصى ما یشتهیه اإلنسان أن یتمتَّع بالمجد السماوي بالوقوف وسط الطغمات 
السماویَّة وینعم برؤیة اهللا، فكیف یقف الشیطان هكذا لیرى اهللا ویدخل معه في حوار؟ 

بالشك أن الوقوف هنا ال یحمل المعنى الحرفي، إنَّما ُسمح له اهللا بالحوار من أجل العدالة 
وقف الشیطان اإللهیَّة وتأكید حریَّة الخلیقة العاقلة حتى بالنسبة للشیطان وجنوده األشرار. 

كما وسط المالئكة ُیسمح له بالحدیث مع اهللا، لكنَّه لم یتمتَّع برؤیة مجد اهللا، وال ُأشرق 
علیه بهاء المجد اإللهي، وال اختبر عذوبة صوت اهللا كمصدر لذَّة وفرح وسالم حقیقي! 

هكذا في یوم الرب العظیم یرى المؤمنون الحقیقیُّون في عینّي المسیح یسوع حمامة 
ودیعة، وفي أحضانه أمجاًدا ال ُیعبَّر عنها، أمَّا األشرار فیرون عینیه لهیب ناٍر، فال 

یحتملون رؤیته.  
وكما قیل هنا عن الشیطان أنه وقف ممتثًال أمام اهللا دون أن یتمتع ببهاء مجده، 

قیل في موضع آخر عن المالئكة أنهم أرواح خادمة ُمرسلة للخدمة ألجل العتیدین أن یرثوا 
)، لكن إرسالهم للخدمة ال یحرمهم من التمتع بالحضرة اإللهیة 14:1الخالص" (عب 

وٕاشراق البهاء اإللهي علیهم. 

  ربما یتساءل البعض: كیف یمكن للشیطان وقد سقط عن رتبته بسبب كبریائه أن یقف
 أمام الرب بین المالئكة؟ 

هل ُیمكن له معاینة الرب وهو غیر طاهٍر؟ 
لقد سقط إبلیس وجنوده ولم یعد من حقه رؤیة اهللا، لكن بحسب طبیعته كروح 
یمكن المثول أمام اهللا دون معاینته. هكذا كان ماثًال یشتكي علینا دون رؤیة اهللا، ألنه 

غیر طاهرٍ . 
. فقد جاء لكي ُیرى ال رأى الربالحظ أنه قیل أنه جاء أمام الرب، ولم ُیقل أنه 
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، وذلك كما یقف أعمى أمام كان أمام عیني الرب، ولم یكن الرب أمام عینیهلكي یرى. 
الشمس، فهو نفسه غارق في أشعة النور، لكنه ال یرى شیًئا من النور البهي... فإن قوة 
اهللا، بنظره یخترق كل األشیاء، فیرى الروح الدنس الذي ال یراه. فإنه حتى األشیاء نفسها 

التي تهرب من وجه اهللا ال یمكنها أن تكون مختفیة، فالكل عریان أمام نظر العلي. 
فالشیطان الغائب جاء إلى ذاك الذي هو حاضر. 

  إال المالئكة المختارون؟ وكما نعرف عنهم أنهم یتطلعون بني اهللامن هم الذین ُیدعون 
إلى عیني عظمته. یلیق بنا أن نتساءل: من أین جاءوا لیمثلوا أمام اهللا؟ فقد قیل عنهم 

 كل حین ینظرون وجه أبي الذي في تبصوت الحق: "إن مالئكتهم في السماوا
). ویقول عنهم النبي: "ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات 10:18" (مت تالسماوا

). فإن كانوا دائًما ینظرون ویقفون بجواره، یلزمنا بحرص 10:7وقوف قدامه" (دا 
، لكن إذ یقول عنهم بولس: ال یفارقونه قطوتدقیق أن نراعي من أین جاءوا، فإنهم 

"ألیس جمیعهم أرواًحا خادمة ُمرسلة للخدمة ألجل العتیدین أن یرثوا الخالص؟" (عب 
... ُمرسلون ونكتشف من أین جاءوا من هذا نتعلم أنهم)، 14:1

، فتُنزع عنهم أفراح التأمل إنهم ال یذهبون بطریقة ُیحرمون فیها من رؤیة اهللا
الداخلي، فلو أن بإرسالهم یفقدون رؤیة خالقهم ال یقدرون أن ُیقیموا الساقطین، وال أن 

یعلنوا للذین في الجهالة عن الحق، وما كانوا یستطیعون قط أن یقدموا للعمیان ما ُحرموا 
به بتركهم مصدر النور. 

تختلف طبیعة المالئكة عن حال طبیعتنا الحاضرة، حیث نحن مقیدون بالمكان 
ومحدودون بعمى الجهالة، أما أرواح المالئكة فمع كونها محدودة بمكاٍن، لكن معرفتهم 
ترتفع عنا جًدا، دون وجه للمقارنة، لهم معرفة ممتدة خارجًیا وداخلًیا، إذ یتأملون ذات 

مصدر المعرفة نفسه...  
وكما أن أرواحهم ذاتها إن قورنت بأجسادنا فهم أرواح، هكذا إن قورنوا بالروح 
السامي غیر المدرك ُیحسبون جسًدا. لذلك فهم ُمرسلون منه، وواقفون أمامه أیًضا، إذ 

في هذا هم مقیدون أن ُیرسلوا، وفي نفس الوقت حاضرون بالكامل لن یفارقوه.  
هكذا في نفس الوقت یرون وجه اآلب دائًما، ومع هذا یأتون إلینا، حیث ُیرسلون 

"، إذ جاء بنو اهللا لیمثلوا أمام الربخالل سمة التأمل الداخلي. یمكن إذن أن ُیقال: "
یرجعون إلى هناك بعودة الروح، إلى حیث لم یفارقوه قط بعدم انسحاب العقل عنه. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ : ِمْن َأْیَن ِجْئَت؟ "

، َفَأَجاَب الشَّْیَطانُ : ِمْن اْلَجَوَالِن ِفي اَألْرضِ 
 ].7 " [َوِمَن التََّمشِّي ِفیَها

" یشیر أنه لم یتعَد حدوده، ألن "التنین العظیم من الجوالن في األرضبقوله: "
). یرى كثیر من آباء الكنیسة األولین أن األرض في الكتاب 6: 12ُطرح إلى األرض" (رؤ 

المقدس تشیر إلى اإلنسان الترابي الجسداني الذي ال ینشغل إال باألرضیات، هكذا یجول 
عدو الخیر كما في ِمْلِكهِ . بینما تشیر السماء إلى اإلنسان الروحي الذي ینشغل باألبدیات. 

فالشیطان ال یقدر أن یتسلل إلى قلب اإلنسان الروحي، لكنه یجول بال ضابط في قلب 
اإلنسان الجسداني. 

عدو الخیر ال یعرف الخمول، فإنه ال یهدأ لیًال ونهاًرا عن الجوالن في األرض 
لیغوي أوالد اهللا على ترك مملكة النور واالنشغال بالخطایا. 

 "ها أنتم ترون أن السماء متعذرة 7" [من الجوالن في األرض ومن التمشي فیها .[
بالنسبة للشیطان الشریر. فإن قلتم: "حسًنا! السماء غیر متاحة له، لكن العالم یرحب به. 
نعم فإن هذا لصالحكم، فإنه إن كنتم حتى وأنتم مع عدو یقظ هكذا ال تهتمون بإصالح 

أنفسكم، فیا لكم من أناس خاملین؟...  
أنصت إلى بولس وهو یقول: "اللذان أسلمتهما للشیطان، لكي یؤدبا حتى ال 

 ). 20:1 تي 1یجدفا" (

أتریدون أن تسمعوا نًصا آخر؟ أال ترون الُمعِذبیَن الذین یرافقون المسئولین؟ هكذا 
یستخدم بولس الشیاطین. أما النتائج الصالحة فهي لیست من عمل الشیطان، بل من 

حب اهللا لإلنسان حیث یستخدم الشیطان لهذا الغرض. 

 " :إال لكي یدین طرقه كما لو كانت غیر من أین جئت؟ماذا إذن أن ُیقال للشیطان "
معروفة. فنور الحق ال یعرف شیًئا عن الظلمة، هذه التي یوبخها، وعن طرق الشیطان 
التي یدینها كدیانٍ . یلیق أن ُیسال عنها كما لو كانت مجهولة. ولهذا قیل آلدم وهو في 

)، فإن القوة اإللهیة لم تجهل الموضع 9:3خطیته بصوت خالقه: "آدم، أین أنت؟" (تك 
رأى أن الساقط في خطیته مختفًیا عن الخفي الذي هرب إلیه عبده عند عصیانه، لكنه 

... عیني الحق تحت الخطیة
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إنه یدین الشیطان، لذا ُفحص طریقه، أما المالئكة المختارون فال یحتاجون أن 
خاضعون ُیسألوا من أین جاءوا، إذ طرقهم معروفة هللا. إنهم كمن یمثلون حركته، إذ هم 

 إلرادته وحدها، وال یمكن أن یكونوا غیر معروفین له.

  یجول إبلیس في األرض، إذ استخف بالسكنى في سالٍم في أعالي السماء. وٕاذ هو
كمن ُیبلغ بأنه لم َیِطْر بل مشى، ُیظهر ثقل الخطیة التي تجعله دائًما في األسفل... 

یتحدث اهللا مع المالئكة حینما ُتعلن لهم إرادته الداخلیة كموضوع إدراكهم، وأما 
المالئكة فیتحدثون مع الرب متى كانوا بهذا یتأملون فیما هو فوقهم، ویقفون أمامه في 

دهشة. وهكذا یتحدث اهللا مع نفوس قدیسیه بطریقة ما، وهم یتحدثون معه بطریقة 
أخرى... نراهم في الرؤیا: "صرخوا بصوٍت عظیٍم قائلین: حتى متى أیها السید القدوس 

وقیل لهم أن یستریحوا  والحق ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنین على األرض؟...
). 10-9:6زماًنا یسیًرا" (رؤ 

ویوبخه ببّر فهو یشجب طرقه الظالمة،  یتحدث اهللا مع الشیطان بأربع طرق:
وأحیاًنا یوقفه عن أن یجربهم...   ویسمح له أن یجرب براءتهم،قدیسیه، 

إنه یوبخه ببّر مختاریه، إذ یقول: "هل جعلت قلبك على عبدي أیوب؟ ألنه لیس 
مثله في األرض (كلها)". لقد سمح له أن یضع بّره موضع اختباره عندما قال له: "هوذا 

]. مرة أخرى منعه من أن یجربه عندما قال: "وٕانما إلیه ال تمد 12كل ما له في یدك" [
]. 12یدك" [

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ : "

 َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأیُّوَب؟ 
 َألنَُّه َلْیَس ِمْثُلُه ِفي اَألْرضِ . 

ٌ، َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْسَتِقیم
 ].8" [َیتَِّقي اهللا َوَیِحیُد َعِن الشَّرِّ 

ألنه لیس مثله في في حدیث اهللا مع الشیطان ُیظهر مدى اعتزازه بأیوب عبده، "
" في االستقامة والتقوى. خالل عالقة الحب المتبادلة بین اهللا والمؤمن الحقیقي، یقول األرض

األخیر: "من مثلك بین اآللهة یا رب؟ من مثلك معتًزا في القداسة، مخوًفا بالتسابیح، صانًعا 
)"من هو إله مثلك غافر اإلثم، وصافح عن الذنب لبقیة میراثه؟" 11: 15عجائب؟" (خر 
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) 8: 1، كما مع أیوب (أي یعتز اهللا بمؤمنیه في إیمانهم). وفي الوقت نفسه 18: 7(مي 
وقائد المئة والمرأة الكنعانیة، والعجیب أن جمیعهم أممیون. 

  كان الصبر بالفعل في أیوب، األمر الذي كان یعلمه اهللا، وقد شهد له، لكنه صار
معروًفا للبشر خالل اختبار التجربة. فما كان مخفًیا في الداخل وغیر ظاهٍر كثمرٍة، 

. Ïظهر بواسطة ما حدث وصار في الخارج
القدیس أغسطینوس 

  اعتزم الشیطان على الدخول في صراٍع، لیس مع أیوب بل مع اهللا، أما الطوباوي أیوب
فكان بینهما موضوع النزاع... 

لوال أن اهللا یعلم أن أیوب یستمر في استقامته بالتأكید لما سلمه للشیطان. إنه لم 
یسلمه له لكي یهلكه بالتجربة... وقد التهبت نیران الحسد في ذهن المجرب من أجل 

مدیح اهللا له.  
إذ یفشل العدو القدیم في اكتشاف أي شر یمكن أن یتهمنا به، یتجه نحو النقط 

الصالحة لیحولها للشر، وٕاذ ینهزم باألعمال یتطلع إلى كلماتنا لیجد مجاًال لالتهام.  
إنه یصارع لكي ُیظلم نیة القلب حتى ال تصدر أعمالنا الصالحة عن ذهٍن 

صالٍح، وبهذا ال ُتعتبر صالحة في عیني الدیان. فإنه حتى إن رأى ثمًرا على شجرة 
خضراء في الحر یبحث عن دودة تفسد الجذور. 

  الحظوا غباوة الشیطان ومكره. یشهد اهللا أن أیوب بال لوم، فهل تود (أیها الشیطان) أن
تنتزع شهادة اهللا؟... 
"، ففي هذا الكفایة في تحدید فضیلته...  عبدي أیوبإذ یقول اهللا: "

لقد هاج (الشیطان) في الحال إذ سمع اهللا یدعو أیوب عبده، فبالنسبة له ُحسب 
هذا توبیًخا له فأثاره للهجوم.  

أننا لقد كنت (أیها الشیطان) قبًال عبًدا... هذا ما عناه بولس: "ألستم تعلمون 
 ).3:6 كو 1´( فباألولى أمور هذه الحیاةسندین مالئكة

رجل كامل، ومستقیم، وحق، لقد بلغ أیوب إلى هذه الدرجة حتى أضاف اهللا: "
"ن أما أنت على العكس، وٕان كنت لست إنساًنا، لكنك لم تثابر رجل مستقیم". "یتقي اهللا

1 On the Good of Marriage, N. & P-N Frs, vol 3, p. 409. 
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على الفضیلة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "في نفس الوقت یعني بدقة أن الخائن (إبلیس) 8" [هل تفكرت ملًیا في عبدي أیوب؟ .[
یحمل نیة خبیثة نحو أولئك الذین یحسبهم خطاة من أجل رذائلهم وأبراًرا خالل خداعه. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
 َفَأَجاَب الشَّْیَطانُ : "

اًنا َیتَِّقي َأیُّوُب اهللا؟  ].9" [َهْل َمجَّ
لم یحتمل عدو الخیر أن یسمع كلمة مدیح ُتقال في شخص آخر غیره، حتى وٕان 
صدرت من اهللا فاحص القلوب والَعِالْم باألفكار وكل األسرار. هكذا لم یحتمل شاول الملك 
 1النساء یمدحن الصبي داود الذي أنقذه هو وكل جیشه وشعبه من جلیات الجبار وجیشه (

). ولم یحتمل رؤساء الكهنة والكتبة األطفال یسبحون السید المسیح في 9-6: 18صم 
 الخ). 15: 21الهیكل (مت 

  : ًُیدعى الشیطان أو المفتري بسبب افتراءاته، فإنه یفتري على اإلنسان أمام اهللا، قائال
نار اهللا سقطت "... ویفتري على اهللا أمام اإلنسان، قائالً : "هل مجاًنا یتقي أیوب اهللا؟"

). فكان متلهًفا على إثارته بأن الكارثة حلت من 16:1" (أي من السماء، فأحرقت الغنم
السماء من فوق، فیجعل العبد في نزاٍع مع السید، والسید مع عبده. في الواقع لم 

. Ïیجعلهما في نزاع، لكنه حاول ذلك وكان عاجًزا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " بحق 4: 72یقضي لمساكین الشعب، یخلص بني البائسین، ویسحق المفتري" (مز .(
"، فقد افترى على كل من اهللا حیث ادعى أن اهللا منع األخذ من المفتريُیدعى الشیطان "

"هل حًقا شجرة (معرفة الخیر والشر) بسبب الحسد، وافترى على أیوب بأكاذیب، قائًال 
 مجاًنا یتقى أیوب اهللا؟... أبسط یدك اآلن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك یجدف"

: 72، بینما هنا (مز "عدو ومنتقم"). في المزمور الثامن أعطاه اسمي 11، 9: 1(أي 
 .Ð) فیدعوه مفترًیا4

 ثیؤدورت أسقف قورش

1  Resisting the Temptation of the Devil, homily 2:2.  
2 Commentary on  Ps.72. 
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  بالتأكید الشیطان هو ُموجه االتهام ضد القدیسین. إنه ال یقدر في حضرة دیان كهذا أن
ینسب اتهاًما خاطًئا، فهو یعرف مع من یتكلم. لهذا فإنه إذ یعلم عجزه عن تقدیم اتهاٍم 
باطل ضدنا یلجأ إلي القول بشيٍء صادق. لهذا فإن خصمنا الذي یحسدنا على وجودنا 

"هل مجاًنا في ملكوت السماوات، وال یریدنا أن نكون هناك حیث ُطرد هو منه، یقول: 
 )... 9: 1 (أي یعبد أیوب اهللا؟"

یلیق بنا أن نحرص على حبنا هللا لیس من أجل مكافأة. فإنه أّي نوع من المكافأة 
هذه التي یعطیك اهللا إیاها؟  

مهما أعطاك فهي أقل من ذاته. ال تعبد اهللا لكي ما تقبل منه شیًئا. اعبده دون 
  ترجي في مقابل، وعندئذ تتقبله هو، فإن اهللا یحفظ نفسه لك لتتمتع به.

إن كنت تحب ما خلقه، فكم یكون خالق العالم؟ انزع من قلبك محبة المخلوقات، 
 "خیر لي أن ألتصق بإلهي"لكي ما تلتصق بالخالق، وعندئذ تقول ما جاء في المزمور: 

 . Ï)28: 72(مز 

 األب قیصریوس أسقف آرل

 " :لماذا ُتعجب من أیوب؟ لماذا تدلي هل مجاًنا یتقي أیوب اهللا؟یقول الشیطان "
بتصریحات غیر عادیة بخصوص رجل مستقیم؟ فإنك أنت نفسك تصمم على برَّه وهذا 

إنما بسبب عطایاك التي نالها بسخاٍء عظیٍم مقابل فضیلته. صار له فیض في كل 
شيء، إنه ُمتخم في كل شيء، لیس لدیه قلق، لیس ما یجعله یخطئ. بیته مبني حسًنا، 

مملوء بالخیرات. كل ممتلكاته مسیَّجة بسیاج البركات. أبناؤه یحیطون به مثل إكلیل 
یتوجه. لماذا ال یكون أیوب مستقیًما؟ لماذا ال یكون تقًیا؟ أي الوصایا یلتزم بأن یهملها؟ 

فمن لم یذق الفقر، لماذا یسرق؟ 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  هذا لیس اتجاه الشیطان وحده، بل 9: 1في وقاحة دخل مع اهللا في جدال (أي .(
اتجاه الناس األشرار. ألم یفعل ذلك من ورد عنه في اإلنجیل: "عرفت أنك إنسان قاٍس، 

)... 24:25تحصد حیث لم تزرع، وتجمع من حیث لم تبذر" (مت 
كان یسعى في تشویه دافع أیوب... یود اهللا دوًما أن یصدر ُحكَمه من كلمات 

1 Sermons, 21: 5. 
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أعدائه، حتى ال یترك لهم مجاًال ألي عذٍر، وذلك كما قیل في العبارة: "من فمك أدینك 
)... بهذا ُیمسك الخداع دوًما في شباكه. 22:19أیها العبد الشریر" (لو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، َأَلْیَس َأنََّك َسیَّْجَت َحْوَلُه َوَحْوَل َبْیِتهِ "

 َوَحْوَل ُكلِّ َما َلُه ِمْن ُكلِّ َناِحَیٍة؟
، َباَرْكَت َأْعَماَل َیَدْیه

 ].10" [َفاْنَتَشَرْت َمَواِشیِه ِفي اَألْرضِ !
 أن ماعز أیوب 10: 1 من أي Yose b. Haninaاستنتج الربيَّ یوسى حانینا 

 أن اهللا 14: 1  من أي R. Yohananكان قادًرا على قتل الذئاب. واستنتج الربيَّ یوحنان 
وهب أیوب أن یتذوق الحیاة الفردوسیة، فحسده الشیطان، وبدأ یحاربه مفترًیا علیه 

بخصوص برِّه. 
ألیس أنك سیجت حوله وحول بیته، وحول كل ما یلقي الشیطان باللوم على اهللا: "

" حًقا لقد سیَّج اهللا حوله لحمایته وحمایة بیته، ووهبه النجاح والغنى، له من كل ناحیة؟
وبارك أعماله، لكنه لم یفعل ذلك في محاباة، إذ لم یتسم أیوب بالبالدة والرخاوة. 

یكشف حدیث الشیطان عن بذله كل الجهد لیجد ثغرة یدخل منها إلى قلب أیوب 
أو فكره لیجتذبه إلى مملكته، فلم یجد. 

  لكي تتمتع بهذه 9: 91"ألنك قلت: أنت یا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك" (مز .(
العنایة اإللهیة یقول: لتختبر الرجاء في الرب، ولتجعله ملجأ لك... "ال یالقیك شر، وال 

). إنك ستثبت أمام رماح الشیطان، فلن تؤذیك 10: 91تدنو ضربة من خیمتك" (مز 
في شيءٍ . بهذا حوطت النعمة اإللهیة حول بیت أیوب، هذه التي شهد لها العدو صارًخا 

 وعندما سمح له (أن یجربه) أظهر "ألیس أنك سیَّجت حوله وحول بیته؟"بصوت عالٍ : 
 . Ïمن الجانب اآلخر شره، وكلل الدیان العادل المصارع المنتصر

 ثیؤدورت أسقف قورش

 "أال تالحظون أنه حتى الشیطان یدرك تماًما أن كل أمان ألیس أنك سیَّجت حوله؟ "
أیوب یأتي من قبل اهللا. یقول: "باركت أعمال یدیه، انتشرت مواشیه في األرض". أال 

1 Commentary on  Ps. 91. 
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ترون أن ثروته هي هبة من اهللا؟ أال ترون أنها لیست ثمرة ظلم (أو اغتصاب)؟... 
ولكن أبسط یدك اآلن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك یباركك (أي یجدف "
]. لقد أراد واشتهى أن ینال هذا السلطان منه، لكنه لم یجسر أن ینطق 11" [علیك)
بهذا. 

  إن لم یكن هكذا، أن یعمل صالًحا لكل البشریة، بالتأدیبات الخاصما هو عمل اهللا 
ت تماًما؟ لیتنا إذن نشكر لیس فقط حین نكون في رخاٍء، فإن هذا لیس سراكما بالم

باألمر العظیم. هذا ما یعرفه الشیطان أیًضا حسًنا، لذلك قال: "هل مجاًنا یتقي أیوب 
 Ï)10: 1أي نك سیجت حوله وحول كل ما له من كل ناحیة؟" (أاهللا؟ ألیس 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یعرف داود الطوباوي بأن هذا الترك المؤقت من جانب اهللا تجاهنا أحیاًنا یكون
لصالحنا، وفي صالته طلب أن ال یكون ذلك على الدوام (ألنه یعلم أن ترك اهللا 

لإلنسان فیه ضرر حیث تعجز الطبیعة البشریة عن السلوك نحو الكمال)، لذلك توّسل 
). بمعنى 8:119 " (مزال تتركني إلى الغایةبأن یكون ذلك في حدود معینة قائالً : "

آخر یقول: إنني أعلم أنك تترك قدیسیك ألجل فائدتهم وذلك المتحانهم... لذلك لست 
 أال تتركني، ألنه لیس من المفید لي أال أشعر بضعفي (لذلك قال "خیٌر لي أني كأسأل

)، وال من النافع لي أال تتاح لي فرصة للحرب. وهذه الفرصة لن 71:119 تذللت" مز
تتاح لي بالتأكید مادمت أمتلئ بحمایة اهللا الدائمة. فالشیطان ال یتجاسر ویحاربني 

 "هل مجاًنا یتقي :مادمت مستنًدا على حمایتك، فیتقدم معترًضا ومشتكًیا ضدي وضدك
 :1 أیوب اهللا؟ َألیس أنك سیَّجت حوله وحول بیته وحول كل ما لُه من كل ناحیة؟" (أي

 لكن "لیس إلى الغایة" (اللفظ الیوناني "لیس كثیًرا") ،ألتمس منك أن تتركني). 9-10
 .Ð حتى ُیمتحن ثبات حّبي،وذلك ألنه مفید لي أن تتركني قلیالً 

األب دانیال 

 كلماتك تضربني بشدة في صدري، وتسیج حولي من كل جانبÑ .
القدیس أغسطینوس 

1 Homilies on Ephesians, Homily 19. 
2 Cassian: conferences 4:6:2. 
3 Confessions, 8:1:1. 
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، َوَلِكِن اْبِسْط َیَدَك اآلنَ "
، َوَمسَّ ُكلَّ َما َلهُ 

 ].11" [َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُیَجدُِّف َعَلْیكَ 
عن العنایة اإللهیة أثار اعتراض البعض: لثیؤدورت أسقف قورش في حدیث 

لماذا یحیا غالبیة األغنیاء في حیاة تتسم بالظلم؟ لماذا ال یطلبون العدل؟ ولعله استقى مثل 
 [مرة أخري إنكم ثیؤدورتهذا االعتراض من فیلون السكندري ومن بعض الرواقیین. یجیب 

تنسون أن لإلنسان إرادة حرة. إنكم بهذا تحرمونه من المجد الذي ُأعطي له من صانعه. هذا 
بجانب أن صانعي الشر یجدون أساًسا قوًیا للدفاع عن أنفسهم لو أن الدیان وزع الثروة على 

"سیَّجت حولهم األبرار وحدهم في الحیاة الحاضرة. فیقولون ما قاله سیدهم عن أیوب: 
وحول بیوتهم. ضاعفت محاصیلهم وكرومهم. لكن أبسط یدك ومْس كل ما لهم، فإنهم 

 هذا ما یقوله الخطاة القساة لو أن ممارسي الفضیلة یباركون (یجدفون علیك) في وجهك"
.] Ïنالوا وحدهم عطیة الغنى

ن أق ممتد، وو هو بأیوب أن المؤمن الحقیقي مثل أغسطینوسالقدیس یرى 
 تسبیح مفرحة. هكذا أصوات أصدرالتجارب أشبه بالطرق بمطرقة، متى ضربت البوق 

. Ð اهللاأمامالمطرقة التي تحطم غیر المؤمن تكشف عن سالم وتهلیل المؤمن فتزكیه 

  لو كان في استطاعة (الشیطان) أما كان ینتقم لنفسه؟ لكن ال ُیسمح له بذلك. فعندما
یفعل ذلك، ولم یكن قادًرا أن یفعل شیًئا لم لأراد أن یجرب أیوب سأل أن ینال سلطاًنا 

ه سلطاًنا. فلماذا ال تعبدون اهللا بدون خوف، ذاك الذي بدونه لن یؤذیكم أحد، بینل 
 Ñوبسماح منه تؤدبون لكن ال ُتهزمون؟

  استطاع (الشیطان) أن یحسد الرجل القدیس (أیوب)، لكن هل استطاع أن یؤذیه؟ 

أمكنه أن یتهمه، لكن هل استطاع أن یدینه؟  
هل استطاع أن ینتزع منه شیًئا أو یؤذیه، ولو بقدر ظفر إصبع أو شعرة من رأسه، 

"ابسط یدك"؟ دون أن یقول هللا: 
أعطني سلطاًنا. لقد ُأعطي له.  

1 On Divine Providence, Discourse 6: 36. 
2 On Ps. 98.  
3 On Ps. 97. (96). 
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واحد جرَّب، واآلخر ُجرب. لكن الذي ُجرب غلب، والذي قام بالتجربة انهزم.  
فاهللا الذي سمح للشیطان أن یسحب كل ما له لم یتخَل عنه داخلًیا بكونه خادمه. 

جعل من نفس خادمه سیًفا به انهزم الشیطان. 
اإلنسان التي انهزم في الفردوس وما هي المحصلة؟ أظن أنها لنفع البشریة عامة. 

. في موضع هزمه إبلیس خالل امرأة، وفي موضع آخر صار غالًبا وهو على المزبلة
 .Ïغلب إبلیس والمرأة مًعا

 القدیس أغسطینوس

 یقوم بالهجوم علیه، أما إذ رآه قوًیا  یهیئ الشیطان التجربة، فإن رأى شخًصا ضعیًفا
. Ðیتوقف

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

  األمین بحق في مصارعته، أیوب هذا أیًضا ما نقرأ عنه، أن البّر اإللهي قد أعان
 ،عندما ناهضه الشیطان في معركة فریدة. لكن لو تقدم أیوب ضد عدوه، لیس بقوته

احتمال من جانبه،   أيممارسةإنما بحمایة نعمة اهللا مسنوًدا بالعون اإللهي من غیر 
 مفترًیا بما ،نه في خضوعه لهذه التجارب المتعددة... یكون للشیطان أن ینطق بعدلٍ إف

 حول كل ما …سبق أن قاله قبالً : "هل مجاًنا یتقي أیوب اهللا؟! َألیس أنك سیَّجت حولهُ 
 أي اسمح لي أن أحاربه "فإنُه في وجهك ،لُه من كل ناحیة؟! ولكن ابسط یدك اآلن"

 ). 11-9:1 یجّدف" (أي

ألنه انهزم بقوة أیوب لكن لم یستطع العدو المفتري أن یحتج بهذا بعد المعركة، 
للمجرب  ال بمعنى أن نعمة اهللا فارقت أیوب، ألنها هي التي أعطت ،Ñولیس بقوة اهللا

سلطاًنا أن یجرب في الحدود التي كانت ترى فیها أن أیوب یقدر أن یقاومها، وفي 
نفس الوقت لم تحمه النعمة من هجمات العدو بطریقة تنزع فیها فضیلته وجهاده، 

بمعنى أنها ال تسمح لذلك العدو الذي هو في غایة القسوة أن ینزع عنه عقله إنما تعینه. 

1 On Ps. 34, Discourse, 1: 7. 
2 Homilies on Thessalonians, homily. 4. 

Ñ هذا النص من ضمن النصوص التي جعلت البعض یتهمونه بالـ Semi – pelagianism  غیر أنه یظهر من المقال
في مجمله أنه ال یقصد تجاهل نعمة الّله وقوته. لكن خاف البعض لئال یقتطف البیالجیون بعض عباراته منفردة عن 

. المقال ویعتمدون علیها في تأكید اتكالهم على أعمال اإلنسان فقط.
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 .Ïأو یغرقه أثناء ضعفه ببث أفكار فوق طاقته أو النزول معه في نزاع غیر متساٍو معه
 ألب شیریمونا

  غالبا ما تسمح العنایة اإللهیة أن یواجه المؤمن مضیقات لكن ما یظهر لآلخرین
.  Ðالفضیلة المخفیة فیه، هكذا كان الحال بالنسبة ألیوب

 األب یوحنا الدمشقي 

 َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ : "
، ُهَوَذا ُكلُّ َما َلُه ِفي َیِدكَ 
 َوإِنََّما ِإَلیِه َال َتُمدَّ َیَدكَ . 

 ].12 " [ثمَّ َخَرَج الشَّْیَطاُن ِمْن َأَماِم َوْجِه الرَّبِّ 
لقد سمح اهللا للشیطان أن یجرب أیوب، كما سمح أن یغربل بطرس الرسول، لكن 

: 1 بط 1)، فإن التجارب تؤول للمدح والكرامة والمجد (32: 22حرص أال یفنى إیمانه (لو 
7 .(

التصریح الذي سمح به الرب للشیطان یعطي المؤمن طمأنینة وسالًما، فعدو 
الخیر ال یقدر أن یمس مؤمًنا دون إذن إلهه، حتى أمالكه ال یقدر أن یقترب إلیها بدون 
سماح إلهه. أما اهللا فهو األب القدیر المحب الحكیم، یعطي السماح بالقدر الذي نحتمله، 

وبما یؤول إلى مجدنا إن كنا أمناء. 
" كما قیل عن قایین (تك خرج الشیطان من أمام وجه الربقیل عن عدو الخیر: "

)، إذ ال یحتمل الشر الوجود في الحضرة اإللهیة. أما بنو اهللا الماثلون أمام اهللا فلم 16: 4
 في حضرة الرب حتى في نُیقل عنهم أنهم خرجوا من وجه الرب. هكذا یبقى المؤمنو

لحظات نومهم! 
لقد سمح اهللا للشیطان بأن ینال سلطاًنا لتجربة أیوب البار حسب الحدود التي 

 بین إرادة الشیطان وسلطانه. فمن جهة البابا غریغوریوس (الكبیر)وضعها له. هنا یمیز 
إرادته فهي دوًما شریرة، أما سلطانه الذي ُیسمح له به من قبل اهللا فلن یكون فیه ظلم، ألنه 

) "الروح 10:18 صم 1بسماٍح إلهٍي ألجل تزكیتنا وبنیاننا. لهذا ال نعجب مما ورد في (
من الرديء من قبل اهللا اقتحم شاول، وجن في وسط البیت". فهو روح شریر، أما القول: "

1 Cassian: conferences 13:14:1. 
2 Exposition of the Orthodox Faith, 29. 
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"، فألنه ما كان یمكنه أن یقتحم شاول بدون نوال سلطاٍن من اهللا العادل. یقول قبل اهللا
القدیس بولس: "لم تصبكم تجربة إال بشریة، ولكن اهللا أمین، الذي ال یدعكم ُتجربون فوق ما 

). لذا یقول داود المرتل: "جربني یا رب، وامتحني" (مز 13:10 كو 1تستطیعون" (
2:26 .(

 أن اهللا یسمح للشیطان أن ُیسقط علیهم الضیقات، إما القدیس أغسطینوسیرى 
ألجل تأدیبهم كما سلم شعبه للسبي بواسطة الغرباء؛ وٕاما لالمتحان كي یتزكوا كما سمح 

. Ïألیوب أن ُیجرب، وٕاما لیبعث بهم إلي نوال اإلكلیل كما سمح لشهداء أن ُیضطهدوا

  بالحقیقة عندما سأل الشیطان أن ُیعطى له سلطان ضد أیوب، كان هجومه علیه سبًبا
في نوال أیوب مجًدا مضاعًفا بعد نصرته. نواله ضعف ما فقده في الحاضر أظهر 

شك بنفس الطریقة في المواضع السماویة. یقول الرسول إنه: "إن  بالحقیقة أنه سینال بال
 ).5: 2 تي 2كان أحد یجاهد ال ُیكلل إن لم یجاهد قانونًیا" (

بالحقیقة كیف یوجد جهاد إن لم یوجد من یقاوم؟  
یا لعظمة جمال النور وبهائه الذي ال یمكن تبینه إن لم تعترضه ظلمة اللیل.  

لماذا ُیمدح البعض ألجل الطهارة، إال ألن آخرین یدانون على وقاحتهم؟  
لماذا یتمجد األقویاء إال ألنه یوجد جبناء؟  

 .Ðعندما تستخدم ما هو ُمر، عندئذ یصیر لك الُحلو مستحًقا للمدیح باألكثر

 العالمة أوریجینوس

  نقرأ في سفر أیوب كیف أن الشیطان نفسه الذي یظهر كمن له كل السلطة إلي حین
ال یقدر أن یفعل شیًئا بدون سماحٍ . لقد نال سلطاًنا على األشیاء الدنیا، وفقد سلطانه 

على كل ما هو أعظم وأسمى. سلطانه هذا لیس كمن یصدر عقوبة، بل العقوبة حالة 
. Ñبه هو نفسه

  لقد سمح اهللا للمجرب، ال لكي یعرف ما هو بالفعل یعرفه (عن أیوب)، وٕانما لكي
نعرف نحن ونقتدي به. لقد سلم للمجرب، فسلب كل شيء. وبقي الرجل مسلوًبا من 

1 On Ps. 29, Discourse, 2,6. 
2 On Genesis, homily 1. 
3 On Ps. 26 Second Discourse,1. 
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. Ïممتلكاته ومن أسرته ومن أوالده، لكنه كان ممتلًئا من اهللا

  في لحظة واحدة نزع كل األشیاء، أزال أیوب ،ن یجرب إنساًنا قدیًساأُسمح للمجرب .
 بل جملة مًعا، ، شیًئا فشیًئاا لم یحدث هذ. وقتل الوارثین،كل ما كان یملكه، نزع المیراث

 بقي أیوب ءحین ُأزیل كل شي فأعلن عن الكٍل بإعالن مفاجئ. ...بضربة واحدة
. Ðها هللادح التي یرديوحده، لكن بقیت فیه نذور التسب

  كما هو مكتوب - ولیس –استجاب اهللا (لشعبه) طلبتهم، أعطاهم ملًكا حسب قلبهم 
.  Ñحسب قلبه هو. لقد وهب أیًضا ما سأله إیاه الشیطان أن یجرب خادمه لكي یتزكى

القدیس أغسطینوس 

  أال ترون الحدود التي وضعت في االختبار؟ أما تالحظون أن الشیطان ما كان یمكنه
أن یلمس حتى القطیع لو لم ینل سلطاًنا؟ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ُیسمح للشیطان المجرب أن یثیر حرًبا على القدیسین بكل طرق التجربة، حتى یتزكى
حبهم هللا، ولكي یكون ذلك شاهًدا. وذلك عندما ُینزع عنهم أو یحرمون أو یصیرون في 

عوز ومعدمین من األمور الحسیة، بینما یبقون محبین هللا، ثابتین في محبته، یحبون 
بالحق. وبینما یحاول (الشیطان) إغراءهم یبقون غیر منهزمین، وال یغیرون محبتهم 

هللا... 
فالعدو یرغب بقوة أن یجرب كل إنساٍن، إن كان ذلك ممكًنا له، ویسأل اهللا من 

أجل الكل لكي یجربهم كما سأل من أجل الرجل البار أیوب... وٕاذ نال في وقت قصیر 
سماًحا اقترب الشیطان فوًرا حسب قوة من سیجربه. هكذا یصارع الشریر معهم حسب 

الذین هم مستقیمون وثابتون في حب اهللا یتزكون شهوته. بهذه الوسائل، أولئك 
. Òعندما یستخفون بكل شيء ویحسبونه كال شيء بجوار حبهم هللا

مار اسحق السریاني 

  ،ُیعطى السلطان ضدنا في شكلین، إما للعقاب عندما نخطئ، أو للمجد عندما نتزكى

1 On Ps 55 (56). 
2 On Ps. 56 (55) 
3 Letters, 130:14:26. 
4 Ascetical Homilies, homily 39. 
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. Ïكما نرى في حالة أیوب
الشهید كبریانوس 

 "یمكن أن یكون لها معنى 12" [هوذا كل ما له في یدك، وٕانما إلیه ال تمد یدك ،[
آخر. لقد عرف الرب حًقا أن جندیه كان شجاًعا، وأن النصرة أكیدة تحت كل الظروف 

لهذا المصارع الصامد. وأن العدو سیعود إلى الرب مهزوًما من صراع واحدٍ . عندئذ 
یسمح له بمعركة أخرى لكي ُیهزم للمرة األخرى، ویصیر هذا الذي یتبعه بأمانة منتصًرا 

باألكثر بطریقة ال ُتقارن على العدو المنهزم الذي استعاد قواه للحروب الجدیدة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ما ُكتب عن أیوب لیس بدون معنى، إذ یتضح من الكتاب أن الشیطان طلبه وسعي
 إلیه. فإن الشیطان ال یستطیع أن یعمل شیًئا من ذاته بدون إذن من اهللا. 

: 1ماذا یقول الشیطان للرب؟ "سلمه لیدي، فإنه في وجهك سیجدف علیك" (أي 
) وال یزال أیوب كما هو إلى اآلن، وهكذا اهللا أیًضا، وكذلك الشیطان. لذلك فبقدر 12

ذلك یطلبه الشیطان ویقول للرب: "إنما هو یخدمك، ألنك تساعده وتحمیه وتعینه، ولكن 
ابسط یدك اآلن وسلمه لي، فإنه في وجهك یجدف علیك".  

باختصار إذ یكون الشخص حاصًال على العزاء بالنعمة، تنسحب النعمة قلیًال 
حتى یمكن أن ُیسلم للتجارب. ویأتي الشیطان ویحضر معه آالف من الشرور كتجارٍب 

لإلنسان، مثل الیأس واالرتداد واألفكار الردیئة، لیعذب بها النفس، لكي یضعفها 
. Ðویفصلها من الرجاء في الرب

القدیس مقاریوس الكبیر 

   [ال تدخلنا في تجربة] الصالة هنا لیست لكي ال ُنجرب، بل لكي ال ندخل (ننقاد) في
 بل ،تجربة. فإذ یلزم لكل إنسان أن ُیمتحن بالنار، علیه أال یصلي لكي ال تمسه النار

 trail of واإلنسان ُیمتحن بالضیقات ، ألن آنیة الخزف ُتختبر باألتون.لكي ال یهلك

tribulation)  6:27حكمة یشوع(. 

 . )12-7:39 تك ( لكنه لم یدخل في تجربة،یوسف ُأمتحن بغوایة الزنا
 . )22:19 دا (وسوسنة ُجربت أیًضا دون أن تدخل في تجربة

1 Treatises, 4:26. 
2 Sermon 26:7. 
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 وكثیرون من كال الجنسین ُجربوا دون أن یدخلوا في تجربة. 
. Ï ألنه ثبت ثباًتا عجیًبا في الرب إلهه،أما أیوب فأعظمهم

 القدیس أغسطینوس

  لیس لدى (الشیاطین) سلطان وال قوة یمارونها ضد أحد ما لم ینالوا سماًحا من اهللا
)، وضد الخنازیر المذكورة في 2: 1حسب تدبیره، مثال ذلك ما حدث ضد أیوب (أي

. Ð)13: 5األناجیل (مر 
 األب یوحنا الدمشقي 

  سلطان أن تضر أحًدا، یظهر ذلك بوضوح في حالة الطوباوي اللیس لألرواح الشریرة
 وقد اعترفت األرواح ...أیوب، حیث لم یتجاسر العدو أن یجربه إال حسبما سمح اهللا به

 إذ قالت: "إن كنت ُتخِرجنا َفْأَذْن لنا أن نذهب إلى ،نفسها بذلك كما جاء في اإلنجیل
فإن كان لیس لدیهم السلطان أن یدخلوا الحیوانات ). 31:8 قطیع الخنازیر" (مت

 یعجزون عن الدخول في اإلنسان يالنجسة الُعجم إال بسماح من اهللا، فكم بالحر
   Ñالمخلوق علي صورة اهللا؟!

 ألب سیرینوسا

 . نكبات متالحقة4
 َوَكاَن َذاَت َیْوٍم َوَأْبَناُؤُه َوَبَناُتهُ "

  ،َیْأُكُلوَن َوَیْشَرُبوَن َخْمًرا
 ].13" [ِفي َبْیِت َأِخیِهِم اَألْكَبرِ 

  فقد اختار الشیطان وقت التجربة التوقیت الذي حلت به التجاربیلزمنا مالحظة ،
). فإن المقاوم لم یبحث 13: 1عندما كان أبناء الطوباوي أیوب منشغلین في ولیمة (أي 

فقط ماذا یفعل، وٕانما متى یفعل هذا. فمع نواله السماح، إال أنه بحث عن التوقیت 
التمتع المناسب لیمارس تدمیره. وبترتیب اهللا كان الهدف هو تسجیل هذا لنفعنا، فإن 

. بالملذات الكاملة هو تهیئة لحلول البالیا
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Sermon on the Mount, 2:10:32. 
2 Exposition of the Orthodox Faith, 4. 
3 Cassian: Conference 7:22:1. 
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 َأنَّ َرُسوًال َجاَء ِإَلى َأیُّوَب َوَقالَ : "
، اْلَبَقُر َكاَنْت َتْحُرثُ 

 ].14" [َواُألُتُن َتْرَعى ِبَجاِنِبَها
"، ففي حذاقة شدیدة أراد العدو أن األتن مع صغارهاجاء في الترجمة السبعینیة "

یزید من مرارة الكارثة، فقد سبى السبئیون البقر النافعة، إذ كانت تحرث األرض، واألتن 
المخصبة، إذ كان معها صغارها. بهذا أراد العدو أن یضرب بعنٍف لیجعل الجرح في نفس 

البار أیوب أكثر مرارة. هذا بجانب سقوط الكوارث متالحقة وبسرعة بالغة. 

، َفَسَقَط َعَلْیَها السََّبِئیُّوَن َوَأَخُذوَها
، َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَن ِبَحدِّ السَّْیفِ 

 ].15 [َوَنَجْوُت َأَنا َوْحِدي ُألْخِبَركَ 
إذ أخذ الشیطان إذًنا بالتجربة لم تعوزه اإلرادة التي ینفذ بها خطته، فإن األشرار 
یتممون مشورة أبیهم الشریر. وكما قال السید المسیح للیهود في عصره: "أنتم من أٍب هو 

). فإنه هو "الروح الذي یعمل في أبناء 44: 8إبلیس، وشهوات أبیكم تریدون أن تعملوا" (یو 
). 2: 2المعصیة" (أف 

  أال ترون سرعة الضربة؟... مثل هذا لم یحث قط من قبل، وال سمع أحد عن أمٍر
كهذا. أضف إلى هذا أنه لم ُیعد ممكًنا حرث األرض بعد، وفي لحظة ُجرد أیوب من 

كل ممتلكاته. رؤیة هالك القطیع مؤلمة دائًما، خاصة إن حدث في وقت یعتمد اإلنسان 
تماًما علیه... أضف إلى ذلك فإن حدوث قتٍل وسط الدمار یجعل الصراع غیر محتمل، 

حیث تظهر الوحشیة والهمجیة. إنها كارثة مزدوجة، القتل والحمالت الهجومیة، مع 
الهزال المتبقي مضاًفا إلى المحن التي لحقت به، حیث لم تعد تجعله جاهًال بهول 

طبیعة الكارثة التي للحدث. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ونحن   أن كثیًرا من األمور التي تبدو شریرة وردیئةالقدیس أمبروسیوسؤكد ي
 دة.عدنعاني منها تصیر فرصة لنمو فضائلنا، كما حدث مع أیوب في تجاربه المت

 ر في حاٍل أقل تطویًبا لو لم یعاني من هذه األمور التي بها صيأما كان (أیوب) ي
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 Ïبالحقیقة قد تزكى؟
 قدیس أمبروسیوسال 

  َوَقالَ : ، ِإْذ َجاَء آَخرُ ،َوَبْیَنَما ُهَو َیَتَكلَّمُ "
، َناُر اهللا َسَقَطْت ِمَن السََّماءِ 

، َفَأْحَرَقِت اْلَغَنَم َواْلِغْلَماَن َوَأَكَلْتُهمْ 
 ].16" [َوَنَجْوُت َأَنا َوْحِدي ُألْخِبَركَ 

تالحقت النكبات في لحظات وبسرعة فائقة، ولعل العدو تعمد ذلك لكي ال یترك 
ألیوب فرصة للتفكیر المتزن، بل مع تالحق الكوارث یظن أن غضب اهللا قد ّحل علیه، وأنه 

). 7: 42لن یتوقف. كانت التجارب كأمواج ال تهدأ. "غمر ینادي غمًرا" (مز 
العجیب في الرسل القادمین إلى أیوب أنهم یؤكدون أن البقر كانت تحرث، واألتن 

فلیس من لوٍم على األبناء، وال الخدم، وال ترعى. وكأنه حتى الحیوانات كانت تقوم بدورها، 
 لقد كانت خطة الشیطان الحیوانات، وكأن اللوم كله ینصب على اهللا وحده دون غیره.

محكمة للغایة، لیضرب قلب أیوب حتى یحول كل مشاعره وأفكاره نحو التجدیف على اهللا. 
بینما كنت أسجل هذا التفسیر إذا بشاب یموت فجأة، فصار صدیقه العزیز علیه 
جًدا یجدف: "لماذا أخذ اهللا أعز صدیق لدي؟" ویرفض أیة تعزیة... بل وأحیاًنا یتمتم: "أین 

هو اهللا؟ وٕان ُوجد، فأین رحمته ورعایته؟" وكأن عدو الخیر في كل جیل یبذل كل الجهد 
لتحویل طاقات البشریة نحو التجدیف على اهللا. 

لم یعِط عدو الخیر الفرصة ألیوب كي یفكر في القیام بحرب ضد السبئیین ورد 
ممتلكاته، إذ جاء الخبر التالي یعلن أن ناًرا من السماء نزلت من عند اهللا فأحرقت الغنم 

والغلمان وأكلتهم. فإن كان یرید أن یحارب السبئیین، فمن أین یأتي برجاله للقتال وقد 
أحرقتهم نار إلهیة. ثم هل یحارب اهللا؟ وكیف یبلغ إلیه؟... وكأنه لم یعد في متناول ید 

أیوب غیر لسانه لیجدف على اهللا كظالٍم عنیٍف ال یعرف الرحمة. 
"، أراد نار اهللا سقطت من السماء أن بقوله: "القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

العدو أن یوحي ألیوب أن ما یحل به لیس بضربات بشریة بل من قبل اهللا، وموجهة ضده 
وحده دون بقیة المحیطین به. ولعله بهذا أراد تشویه صورة اهللا في عینیه. فمع عدم ارتكابه 
خطایا عظمى وعدم إهماله في العبادة هللا، إال أن اهللا حّل بغضبه علیه دون غیره، مما یثیر 

1 Duties of the Clergy, 2:5:20. 
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فیه الدافع نحو التجدیف على اهللا كظالمٍ . إذ أحرق اهللا الغنم التي اختار أفضلها لیقدمها 
محرقات هللا، فإن اهللا یبدو كمن ال ُیسر بمحرقاته، وال یقبل عبادته، أو كأن "عبادة اهللا 

). 14: 3باطلة" (مل 
لم ُیسمع عن احتراق صادر من السماء منذ حرق سدوم وعمورة، لذا یقول أیوب: 

). 23: 31"ألن البوار من الرب رعب عليّ " (أي 

  لئال ال یثیره فقدان ممتلكاته بحزٍن كاٍف عند سماعه الخبر حث مشاعره بكلمات
 الرسول ذاتها. 

"، كما لو قیل إنك تعاني من افتقاد ذاك الذي نار اهللاالحظوا كیف بمكٍر قیل "
ترید أن تسترضیه بذبائح كثیرة هكذا. ها أنت ساقط تحت غضب ذاك الذي تشغل نفسك 

بخدمته كل یوم...  
هذه هي الغایة أن یستعید في ذاكرته خدماته الماضیة، ویحسب أنه باطًال قد 

خدم، وكأنه قد أراد أن یثیر فیه الشعور بظلم الخالق.  
فإن الذهن التقي إذ یجد نفسه یواجه حمل صلبان من یدي إنسان یطلب التعزیات 

من العنایة اإللهیة. وعندما یرى عاصفة التجربة تستمد قوتها من الخارج، یطلب أن 
یغطیها بالثقة في الرب، ویلجأ داخلًیا إلى میناء الضمیر. لكن ذاك الخصم الماكر أراد 
أن یحطم في ذات اللحظة قلب هذا القدیس الشجاع، وذلك بضربات موجهة من إنسان 

وبالیأس من اهللا.  
جاء إلیه بأخبار أوًال عن السبائیین الذین قاموا بالنهب، وفي الحال جاء النبأ 

عن نار اهللا التي سقطت من السماء، حتى یغلق الباب تماًما عن أیة وسیلة للتعزیة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  َوَقالَ : ، ِإْذ َجاَء آَخرُ ،َوَبْیَنَما ُهَو َیَتَكلَّمُ "
، اْلِكْلَداِنیُّوَن َعیَُّنوا َثَالَث ِفَرق

،  َفَهَجُموا َعَلى اْلِجَماِل َوَأَخُذوَها
  ،َوَضَرُبوا اْلِغْلَماَن ِبَحدِّ السَّْیفِ 

 ].17" [َوَنَجْوُت َأَنا َوْحِدي ُألْخِبَركَ 
لم یتركه العدو لیفكر لماذا سقطت النار من السماء كما بأمر إلهي، إذ جاءه 

رسول آخر یخبره بضربة جدیدة من فعل الكلدانیین. وهو في هذا یرید أن یربك فكر أیوب. 
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فإن كانت النار قد حلت من قبل اهللا، فلعل أیوب یظن أنها ضربة لتأدیبه، لكن إذ یجد حتى 
البشر یسقطون علیه، فبماذا یبرر هذا؟ 

للمرة الثالثة تحل به نكبة خطیرة، وقد جاءت عن طریق ثالث فرق من الكلدانیین، 
في وقت فقد فیه أیوب كل إمكانیة للمقاومة. ولعل العدو أراد بهذه الضربة أن یصرخ أیوب 

في قلبه: "لماذا ینجح الرب طریق األشرار؟" 

  َوَقالَ : ، ِإْذ َجاَء آَخرُ ،َوَبْیَنَما ُهَو َیَتَكلَّمُ "
، َبُنوَك َوَبَناُتَك َكاُنوا َیْأُكُلوَن َوَیْشَرُبوَن َخْمًرا

 ].18" [ِفي َبْیِت َأِخیِهِم اَألْكَبرِ 

، َوإَِذا ِریٌح َشِدیَدٌة َجاَءْت ِمْن َعْبِر اْلَقْفرِ "
، َوَصَدَمْت َزَواَیا اْلَبْیِت اَألْرَبع
،  َفَسَقَط َعَلى اْلِغْلَماِن َفَماُتوا
 ].19 " [َوَنَجْوُت َأَنا َوْحِدي ُألْخِبَركَ 

لكي یزید من مرارة الكارثة، بعث إلیه بخبٍر خطیٍر وهو أن الطبیعة أیًضا ثائرة 
ضده، فریح شدیدة هزت البیت وقتلت أوالده وبناته، حتى یصعب علیه أن یخرج جثثهم 
سلیمة! سیكون منظرهم بشًعا للغایة. هذا بجانب إرباك فكر أیوب: كیف تتكاتف السماء 

، لماذا؟ ماذا فعل لیسقط تحت هذه اهللا والبشر والطبیعة یقاومونهواألرض مًعا ضده، 
الكوارث المتالحقة من مصادر مختلفة؟ 

هذه أمر الضربات تركها العدو في النهایة، حتى یصوب سهًما قاتًال في قلب 
أیوب، إذ مات أوالده وبناته جمیًعا في لحظات تحت األنقاض. إنها خسارة بالغة جًدا. 
عندما مرض االبن الرضیع لداود لم یحتمل المرارة، بل صار یسیر ذهاًبا وٕایاًبا یصرخ، 

فماذا یكون حاول أیوب الذي فقد كل أوالده وبناته فجأة. 
كان أیوب في حاجة إلى أوالده یعزوه في كل ما فقده، لكن موتهم، خاصة بهذه 

الطریقة، حتًما جعله ینسى كل التجارب السابقة لیسقط في مرارة ال ُتحتمل. 
 إنه في الكوارث السابقة ربما یوجد ما یبرر قول القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

"، حیث هرب ما لحق بحیوانات أیوب، أما أن ینجو هذا الرسول ونجوت أنا وحديالرسول: "
األخیر من سقوط البیت بینما یموت كل أبناء وبنات أیوب مًعا، فهذا أمر غیر طبیعي، فما 

 أن هذا الرسول لم یكن إنساًنا بل الشیطان نفسه، ألنه كیف الذهبي الفمهو السّر؟ یرى 
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ینجو من یخدم أبناء وبنات أیوب دونهم وهو معهم في ذات البیت الذي سقط وأهلك من 
فیه؟ 

  ،هل فقدت طفالً ! إنك لم تفقده؟ ال تقل هذا، إنه نائم، ولیس میًتا، لقد تحرك ولم یتدمر
 إنه في رحلة من حال سیئ إلى ما هو أفضل. 

ال تثر اهللا لیغضب، بل استعطفه. فإنك إن احتملت هذا بنبٍل، فإن الراحة 
ة للراحل كما بالنسبة لك. أما إن حدث العكس فإنك تلهب باألكثر بتتضاعف بالنس
غضب اهللا...  

قدم شكًرا فإنه بهذا تتبدد سحابة الحزن عنك. قْل مع أیوب: "الرب قد أعطى، 
. Ï)21:1الرب أخذ" (أي 

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 . أیوب الشاكر 5

َق ُجبََّته"   ،ُ َفَقاَم َأیُّوُب َوَمزَّ
، َوَجزَّ َشْعَر َرْأِسهِ 

 ].20 " [َوَخرَّ َعَلى اَألْرِض َوَسَجدَ 
لو لم یتصرف أیوب هكذا لُحسب إنساًنا بلید الحس، جامًدا، غیر طبیعي وغبًیا، 

كشف بهذا التصرف عن مرارة نفسه دون الخروج عن لم یتأثر بموت بنیه وخدمه. لقد 
، وذلك بالنسبة لكثرة التجارب المتالحقة وبشاعتها.  حدود اللیاقة

بجانب هذا فإن ما فعله كان یناسب العادات المتبعة في ذلك الحین. تصرفه ال 
یعني أنه فقد سالمه الداخلي أو شجاعته وصبره وقوة احتماله. 

یرى بعض المفسرین أنه التجأ إلى هذا، ألن عدو الخیر حاول أن یبث أفكار 
التجدیف على اهللا. فتمزیق الثیاب وجز الشعر هما عالمة على إصراره على رفض هذه 

األفكار. ألن تمزیق الثیاب عالمة الرغبة في رفض التجدیف، وذلك كما فعل رئیس الكهنة، 
حینما ظن في یسوع المسیح أنه قد جدف. 

سجوده حتى األرض عالمة على إخالصه مع نفسه، إذ شعر أنه خاطي، وأن 
نفسه قد انحطت حتى التراب. 

1 Homilies on 1 Corinthians, homily 41:9. 
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 أن أیوب قام بتمزیق ثیابه كما بجز شعر رأسه األب هیسیخیوس األورشلیميیرى 
من أجل الحزن، لكن باألكثر لكي یتعرى من كل شيء، حتى من ثوبه وشعر رأسه، فال 
یجد عدو الخیر شیًئا یمكنه أن یجربه فیه. كما في تواضٍع أمام اهللا سقط على األرض. 

 "لیقنع الخائن أنه باطًال یفتري علیه أمام اهللا. فإن ذاك الذي قال عنه (الشیطان) سجد "
) ها هو یسجد. الشخص الذي قال عنه أنه متى ُدمرت 5:2؛ 11:1أنه سیجدف (

ممتلكاته سیظهر جحوًدا أمام اهللا، ها هو یقدم شكًرا أكثر من قبل. 

  ،البعض یحسبونها درجة عالیة من فلسفة الثبات أنهم متى سقطوا تحت تأدیٍب قاٍس
یكونوا بلیدین في إحساسهم بالضربات، وفي ألم الجلدات. والبعض یبالغون في 

 حساسیتهم أللم الضربات... 

). مقابل 3:5یقول النبي: "ضربتهم فلم یتوجعوا؛ أفنیتهم وأبوا قبول التأدیب" (إر 
هذا الحوار القلبي في اإلحساس بالتأدیب یقول المرتل: "لن یثبتوا في المحنة" (مز 

 الفولجاتا). فإنهم یثبتون في المحنة إن احتملوها بصبرٍ . 10:140

  ،كانت العادة في العصور القدیمة أن یحتفظ كل واحٍد بمظهر شخصه بترك شعره ینمو
لیقصه في أوقات الحزن. 

إذ فقد الرجل القدیس كل شيء في وقت محنته بواسطة الخصم، أدرك أن 
الشیطان لیس له سلطان علیه أن یجربه بدون سماح الرب، لهذا لم یقل: "الرب أعطى، 
والشیطان أخذ"... فإنه یكون األمر محزًنا إن كان ما یعطیه الخالق یأخذه منه العدو. 
لكن الذي یأخذه لیس أحد آخر إال ذاك الذي أعطى، حیث استرد ما له، ولم یأخذ ما 
هو لنا. فإن كل ما نستخدمه في حیاتنا الحاضرة یأتي من عنده، فلماذا نحزن إن كنا 

نرد إلیه ما اقترضناه منه خالل سخائه؟ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ...!یا لشجاعة أیوب التي تفوق كل ما ُیخبر به! یا للتواضع! یا لحب اهللا 

هل ظن العدو أن أیوب ال یبالي بالبقر، وال یهتم باألتن، وحسب القطیع أمًرا لیس 
بذي قیمة، والجمال كأنها ال شيء، وكل ممتلكاته أموًرا ُیستهان بها؟  

ماذا بخصوص الحزن على موت بنیه وبناته، كیف لم ُیسقطه في رعٍب؟...  
ذاك الذي كان أًبا ألبناء كثیرین لم یعد أحٍد ما یدعوه "أبي".  
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لم یقل هللا: "أیة خطایا كثیرة ارتكبها أیوب حتى ُیحسب غیر أهٍل أن یحتضن أبنائه 
عند موتهم، وال یكون قادًرا أن یكرمهم بدفنهم في قبٍر، وال في استطاعته أن یتعزى 

بدموٍع كعادة طبیعیة كاملة، وال في قدرته أن یقود موكب جنائزي، كما یفعل عادة اآلباء 
واألصدقاء؟...  

إذن لیتكم ال تغضبون حینما ُتجردون من ممتلكاتكم، وُتحرمون من الكرامات 
الزمنیة، وُتعزلون عن األبناء أو اآلباء.  

حین تفقدونهم حسب ناموس الطبیعة، ال ترتبكوا...  
فال ُیمكن أن ُیسلب منكم غناكم الحقیقي الذي هو التسبیح هللا، األمر الذي یجعلكم 

دون كل األحداث.   أقویاء تتحَّ
هل العبد یقدم اتهاًما عندما ُیطالب بالوزنات التي أودعه إیاها سیده؟ (مت 

19:25  (
أو إذ أخذ قرًضا، فهل یضطرب عندما یرده؟...  

نعم، إذ نعطي ما هو لیس لنا، لیتنا نتقدم هللا بكونه مستحًقا الشكر، عندما یعطي 
كما عندما یأخذ. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "ال تظنوا أیها األحباء أن هذه 20" [فقام أیوب، ومزق جبته، وجزَّ شعر رأسه .[
فلو لم یتصرف اإلیماءة عالمة هزیمة، بل هي على وجه الخصوص إشارة إلى النصرة. 

، لكنه بالحق أظهر نفسه حكیًما وأًبا تقًیا في نفس قط لُحسب أنه كان في حالة ذهول
الوقت. فإنه أیة خسارة هذه التي لحقت به؟ إنه لم یحزن فقط على فقدان أبنائه وأیًضا 

حیواناته، وٕانما على الطریقة التي ماتوا بها. من ال یتحطم أمام هذه األحداث؟ أي رجل 
 حدیدي ال یتأثر بها؟ 

بولس أیًضا كانت له هذه المشاعر في مواجهة الدموع، إذ یقول: "ماذا تفعلون، 
) وهو بهذا كان موضوع إعجاب! هكذا أیوب 13:21تبكون وتكسرون قلبي؟" (أع 

یستحق اإلعجاب، ألنه بالرغم من المشاعر التي دفعته إلى هذا التحرك عبَّر عنها 
بطریقة لیس فیها أي شيء غیر الئق نهائًیا... 

؛ یش 20-15:32موسى (النبي) كسر (لوحي الناموس)، ویشوع مزق ثیابه (خر 
)، فلو أن أیوب لم یمزق ثیابه لقیل أن اهللا خلقه بطبیعة ال تتأثر (جامدة)، لكنه 6:7
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قبل اآلالم التي تحل باألبرار حتى تدركوا أنه التزم أن یكون حكیًما حتى في حزنه. 

 "لكي ال تظنوا أن تمزیق ثیابه یعني تجدیًفا، وأنه في 20" [وخر على األرض وسجد .[
حالة غضب على األحداث أنصتوا إلى ما یقوله. لقد تنازل عن ثوبه للشیطان. یقول 

وجزَّ شعر رأسه... وقال: عریاًنا خرجت من بطن أمي، وعریاًنا أعود إلى النص: "
". مرة أخرى یتكلم حسًنا. فإنه منذ ذلك الحین یواجه الصراع ملقًیا بنفسه عارًیا. هناك

لقد سقط على األرض وأسقط الشیطان. لقد أظهر مشاعره وأوضح تقواه...  
الحظوا كیف أنه بتصرفاته هذه أعلن عن كلمات الرسول: "ألننا لم ندخل العالم 

).  7:6 تي 1بشيٍء، وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه بشيءٍ " (
الحظوا كیف أن كلماته التي نطق بها خدمته، لیس هو وحده فقط، بل وستخدمنا 

نحن أیًضا. 
هذه الممتلكات فوق كل شيء هل هي ملكي؟ هل أنا الذي جبلتها؟  

هذه الثروة، ألیست هي ودیعة؟ إنها غریبة عني، إذ لم ترافقني عند دخولي هذا 
العالم، ال ترافقني عند خروجي...  

لیتنا نكون متبلدین من جهة الغنى. لهذا خلقنا اهللا عراة منذ البدایة، وجعلنا 
. قابلین للموت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  عندما مات أبناء أیوب وجدوا مقبرة عامة تحت أنقاض بیته، وكل ما استطاع أن یفعله

عریاًنا  بتمزیق ثیابه وسقوطه على األرض والسجود قائالً : "ةهو إظهار عاطفته الوالدي
الرب أعطى، والرب أخذ، فلیكن اسم  بطن أمي، وعریاًنا أعود إلى هناك، خرجت من
.  Ï)20: 1" (أي الرب مباركا

القدیس جیروم 

، َوَقالَ : ُعْرَیاًنا َخَرْجُت ِمْن َبْطِن ُأمِّي"
 َوُعْرَیاًنا َأُعوُد ِإَلى ُهَناكَ . 

  ، َوالرَّبُّ َأَخذَ ،الرَّبُّ َأْعَطى
 ].21" [َفْلَیُكِن اْسُم الرَّبِّ ُمَباَرًكا

1 Letters, 117 to Julian, 2. 
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لم یذكر الكتاب المقدس أیة تسبحة تغنى بها آدم وحواء في الفردوس وسط كل 
العطایا والبركات الفائقة التي تمتعا بها. لكن سجل لنا سفر أیوب تسبحة قصیرة تفوق الكثیر 

من التسابیح، تسبحة تفرح قلب اهللا وقلوب السمائیین، و تبقى منقوشة كما على صخر 
تتغنى بها األجیال، ویجد فیها البشر عبر األجیال تعزیان إلهیة. هكذا ما كنا نتمتع 

بالمزامیر وحیاة التهلیل الداخلي لو لم یكن داود النبي رجل اآلالم، وما كنا نتغنى بتسبحة 
الثالثة فتیة القدیسین لو لم یلقوا في أتون النار.  

بقوله هذا یعلن أیوب عن عودته إلى أصله، وكما یقول الحكیم: "یرجع التراب إلى 
). عرایا نعود حیث نرجع إلى التراب الذي ُأخذنا منه (أي 7: 12األرض كما كان" (جا 

). جاء المثل الالتیني بأنه "ال یمكن أن یبلغ أحد إلى حالة من الفقر المدقع أكثر 6: 23
مما كان علیه حین ُولد". 

ظهرت أمانة أیوب على غیر ما ادعي الشیطان، فعوض أن یجدف على اهللا 
باركه، معترًفا بالعنایة اإللهیة مهما حّل به من ضیقات. 

لم یقل اهللا أعطي والسبائیون والكلدانیون أخذوا، وال قال اهللا أعطاني والرب 
أفقرني، وٕانما قال بأن اهللا الذي أعطى من حقه أن یأخذ. إنه لم یخسر شیًئا، ألن كل ما 

لدیه حتى أوالده هم ملك اهللا، هم عطیته. 
بارك اهللا الذي أعطى، ویباركه ألنه أخذ، ألن بقاء العطایا ولو إلى حین هو من 
قبیل محبة اهللا لنا. وألن اهللا الكلي الحكمة والحب والقدرة یعرف ما لبنیاننا وبالقدر الذي فیه 

نفعنا، لذا حتى األخذ منا هو لخیرنا. 

  عندما جاء الرسل إلى الطوباوي أیوب واحد یلي اآلخر، وسمعهم یعلنون عن أخبار
ممیتة، مضاًفا إلى ذلك دمار أبنائه الذي ال ُیحتمل، لم یصرخ وال تنهد، بل التجأ إلى 

. Ïالصالة وقدم شكًرا للرب؛ فلتتمثلوا به

  أیوب لیس فقط لم یجدف، بل وبارك! لم یكتِف أن یحتمل كارثته في صمٍت، بل مجد
اهللا، لیس فقط في ذلك الحین، وٕانما في المستقبل أیًضا. 

  إن كنا نمارس هذه الحكمة الروحیة (الشكر الدائم)، فلن نختبر أي شر، حتى إن
سقطنا تحت آالم ال حصر لها، بل یكون الربح أعظم من الخسارة، ویطغي الخیر على 

1 Concerning the Status, 16:2. 
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بهذه الكلمات تجعل اهللا رحوًما نحوك، ویدافع عنك ضد طغیان إبلیس. ما أن الشر. 
. Ïینطق لسانك بهذه الكلمات، حتى یهرب الشیطان منك سریًعا

  حینما كان (أیوب) محاًطا بالتمام بتلك الثروة، لم یكن ظاهًرا لكثیرین أي رجل كان
هذا. ولكن عندما ُأنتزعت ثیابه كمصارع وألقاها جانًبا، وجاء عارًیا للمصارعات ألجل 

التقوى، أدهش كل الذین رأوه. حتى أن مسرح المالئكة صرخوا عندما شاهدوا نفسه 
الثابتة في جلٍد، وامتدحوه بكونه قد كسب اإلكلیل. وكما سبق فالحظت أنه لم یكن یراه 

البشر حسًنا حینما كان ملتحًفا بكل الثروة مثلما رأوه حینما طرحها كثوٍب، وظهر كعریاٍن 
على خشبة المسرح وسط العالم، فُدهش الكل لقوة نفسه. لقد شهدوا له لیس بكونه تجرد 

. Ð بكونه في صراعه احتمل بصبر ضعفاتهوٕانمامن كل شيء، 

 "لیفعل ما یحسن لدى الرب. أنظروا فقد آمن أن اهللا 21" [الرب أعطى، والرب أخذ ،[
هو الذي أخذ... أي شيء یمكن مقارنته بهذا االتجاه؟ إنه لم یطلب أن یعرف عن حب 

استطالع، ولم یقل: لماذا یعطیني اهللا؟ ولماذا یأخذ؟ 
]. الحظوا بأیة وسیلة یتمتع بتعزیة... 21" [فلیكن اسم الرب مبارًكا"

عندما جعلني إنه الرب هو الذي قرر. تقولون: لماذا قرر اهللا بهذه الطریقة؟... 
غنًیا لم أبحث عن معرفة لماذا أعطاني الغنى، واآلن ال أرید أن أعرف لماذا أخذه 

 ألنه هل أعطاني هذا عن استحقاق من جانبي؟ هل أعطاني هذا مقابل أعمال مني.
 صالحة؟ 

 لقد قرر أن یعطیني، وفعل ذلك. لقد قرر أن یأخذ، وهو یفعل هذا. 

إنها عالمة على الروح التقویة أن نصنع كل شيء حسب إرادة اهللا، وال نطلب 
. منه حساًبا، وال تفسیًرا لما یفعله

  إنه ألمر عظیم إن استطعنا أن نقدم الشكر بفرٍح عظیمٍ . لكن تقدیم الشكر عن خوٍف
شيء، وتقدیم الشكر أثناء الحزن شيء آخر. هذا ما فعله أیوب عندما شكر اهللا.. ال 

یقل أحد إنه لم یحزن على ما حّل به أو أنه لم یتأثر به في أعماقه. ال تنزع عنه المدیح 
یؤذینا الشیطان ال لكي یسحب ما لنا ویتركنا ُمعدمین، وٕانما ألنه عندما العظیم لبرِّه... 

1 Paralytic Let Down through the Roof, 8. 
2 Concerning Statues, homily 1:18. 
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 . Ïیحدث هذا یلزمنا أن نجدف على اهللا

  توَّج أیوب وصار مشهوًرا، لیس ألنه لم یهتز بالرغم من التجارب غیر المحصاة التي
أحدقت به، وبالرغم من مقاومة زوجته له، وٕانما استمر في شكره للرب على كل حال 

لیس عندما كان غنًیا فقط، وٕانما عند صار فقیًرا أیًضا، لیس عندما كان في صحة، بل 
وعندما ُضرب جسمه (بالقروح) أیًضا، لیس عندما حلت به هذه األمور ببطء، وٕانما 

 . Ðعندما حلت به عاصفة عنیفة، حلت ببیته كما بشخصه بالكامل أیًضا

  یسبب لنا الشیطان خسائر، ال لكي ینزع عنا خیراتنا فحسب، إذ هو یعلم أن هذه كال
شيء، إنما لكي یلزمنا بهذا أن ننطق بالتجدیف. هكذا في حالة الطوباوي أیوب لم 

 . Ñیجاهد لیجعله فقیرا فحسب وٕانما لیجعله أیًضا مجدًفا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  االختبار الذي ُقدم له من الرب وٕان كان قد حسب أنه صاحب ثروات عظیمة، لكن
.  Òأظهر بوضوح أنه لم یكن یقتني سوى اهللا وحده

القدیس مقاریوس الكبیر 

  .إن سبحوا الرب على القیثارة. إن صار لكم فیض من األرضیات قدموا شكًرا للعاطي
بفرحٍ . ألنكم لم ُتحرموا من كان هناك عوز أو ُسلبتم مما لكم، اعزفوا على القیثارة 

العاطي، وٕان كنتم قد ُحرمتم من العطیة التي وهبكم إیاها. هكذا أكرر، اعزفوا ببهجةٍ . 
بثقٍة كاملٍة في إلهكم، امسكوا بأوتار قلوبكم كما بقیثارٍة، لتدوي أصواتكم إلي أعماقها 

 ".Ó"الرب أعطى، الرب أخذصارخین: 

 هنا نجد مثاًال لإلنسان الذي یبارك الرب في كل األوقاتÔ  .

  ،لیأخذ ما قد أعطاه، لكن هل فقدت العاطي؟... كأنه یقول: أخذ الكل ولیأخذ كل شيء
ولیرسلني عریاًنا، لكن ألحتفظ به هو نفسه، ماذا ینقصني إن اقتنیت اهللا؟ أو ما هو نفع 

1 J. A. Crammer, ed. Catena in Epistolas Catholicass. Oxford 1840, 35. 
2 On Ps 111. 
3 Homilies on Hebrews, homily 20:8. 
4 Sermon 5: 7. 
5 On Ps. 32, Discourse, 2: 5. 
6 On Ps. 33, Discourse, 2: 4. 
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 Ïكل شيء لي إن كنت ال أقتني اهللا؟

 :الرب أعطى، الرب أخذ. الذي أخذه الرب یمكنه أن یعطي مرة  كان یمكنه القول"
أخرى، ویرد أكثر مما أخذ". لكنه لم یقل هذا، بل قال: "ما یحسن لدى الرب فلیكن". إذ 

لیت ما یسر الرب الصالح ال ُیحزن العبد الخاضع، ما یسر الطبیب ال ما یسره یسرني. 
. Ðُیحزن المریض

  ،من أین جاءت مثل هذه الجواهر التي لمدیح اهللا؟ أنظروا إنساًنا كان من الخارج فقیًرا
لكن في الداخل كان غنًیا. هل كان یمكن لمثل هذه الجواهر أن تصدر عن شفتیه لو لم 

  Ñیحمل كنًزا مخفًیا في قلبه؟

  قدم إذ  لقد أغناه .ن یقترب إلیه! اهللا أعطاه نفسهأیا للغنى الداخلي الذي ال یقدر لص
. Ò بما یحبه،له نفسه

 لرب "ا ما لدي، أنت ال تأخذ ما في داخلي. فإنه لن یصیر فقیًرا القائل: ذأنت تأخ
 . Óأعطى الرب أخذ، لیفعل ما یحسن في عینیه، مبارك اسم الرب"

  مال الظلم هو كل غنى هذا العالم، أیا كان مصدره. إذ یجمع الغني، إنما یجمع مال
الغنى ا ى الظلم... إن أردنا الغنى الحقیقي فهو مختلف عن هذا الغنى. هذنالظلم أي غ

كان بوفرة، فإذ كان أیوب عارًیا كان قلبه مملوء باإللهیات، یفیض بالتسابیح كأثمن 
 . Ôجواهر ُمقدمة إللهه، وذلك عندما فقد كل ما لدیه

 وا قلوبكم نحو اهللا. ال تخدعوا نفوسكم. ه تسمعون هذا وجإذ 

أطلبوا أنفسكم... سواء كنتم تحبون العالم أو ال تحبونه، وتعلموا أن تدعوه یرحل 
أمامكم قبل أن ترحلوا أنتم. ماذا یعني أنكم تدعونه یرحل؟ أي ال تتعلق قلوبكم به. 

الحیاة أو بالموت،  ا مما ستفقدونه یوًما، سواء وأنتم في مءشيعندما یكون لدیكم 
م.  وادعوه یرحل، فإنه لن یقدر أن یرافقكم على الد

تهیأوا إلرادة اهللا وتعلقوا به. تمسكوا به هذا الذي ال یمكن أن تفقدوه بدون إرادتكم. 

1 On the Creed, 10. 
2 On the Creed, 10. 
3 On Ps. 30, Discourse, 4, 12. 
4 On Ps. 56 (55). 
5 Sermons on N.T. lessons. 57:9. 
6 Sermons on N.T. Lessons, 63:4.  
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 Ï."الرب أعطى، الرب أخذفإن حانت فرصة لفقدان الزمنیات، قولوا: "

  ُس ألنه أعطاه ما یلزمه، ليتعبد هللا من أجل اهللا نفسه، یحبه ألجل ذاته، و يوبأيجد و
یران التجربة منه، لكن وجدته ذهًبا  نتربتاقوٕانما ألنه لم ینزع اهللا نفسه عنه... لقد 

 Ðولیس قًشا. نزعت عنه الزغل، ولم تحوله إلى رماد!

 في بیتك، لكن قد یكون ءإن أخطأت فلتحزن على فقدان كنزك الداخلي. لیس لدیك شي 
 فراًغا. ولكن إن كان قلبك مملوء بصالحه، مملوء بإلهك، فلماذا ال تقول: أكثرقلبك 

" ما الذي ! مبارك هو اسم الربفلیكن! الرب ن لدىسحالرب أعطى، الرب أخذ، ما ي"
 Ñُیحزن اهللا؟ هل من الضربات وهو نفسه قد ُضرب؟ حاشا!

  أخرج تسبحة  !ه! هذه هي ثروتالداخلیةاحضرها من كنوزه فقد  ،جواهر التسبیح هللالیا
. Òعذبة تمجد اهللا وتزكي أیوب

  یا له من صوت شجاع عذب! من ال یستیقظ على هذا الصوت من النوم؟ من ال یثق
في اهللا في یقظة، لیسیر في المعركة بال خوف ضد إبلیس، محارًبا ال بقوته الذاتیة، بل 

. Óبقوة ذاك الذي یزكیه
 قدیس أغسطینوسال

 كیف أتأهل أن أكون في صحبة أیوب، أنا الذي ال أقبل المحن العادیة بشكٍر؟Ô 

  عندما تصیر عملًیا منسوجة في طبیعتنا. إنها ال الفضائل تصیر ممتلكاتناواضح أن ،
تتركنا ونحن نجاهد على هذه األرض، ما لم نطردها نحن بإرادتنا ونلزمها بذلك، وذلك 

 بفتح الباب للرذیلة لتدخل. 

إنها تجري بنا متلهفة كلما أسرعنا نحو العالم اآلخر.  
.  إنها تقیم من یمتلكونها في رتبة المالئكة، وتشرق أبدًیا في عیني الخالق

أما الغنى والسلطة واللذة وكل حشد مثل هذه الغباوات التي تتزاید یومًیا بسبب 
غباوتنا، هذه ال تدخل معنا في هذه الحیاة وال تصحب أحًدا عند تركه هذا العالم. فإن 

1  Sermons on N.T. Lessons, 76:11. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 41:4. 
3 On Ps. 38 (37).. 
4 On Ps. 69 (68). 
5 On Ps. 98 (Latin 97).  
6 The Long Rules, Preface.. 
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: 1قول الرجل البار قدیًما: "عریاًنا خرجت من بطن أمي، وعریاًنا أعود إلى هناك" (أي 
. Ï) هو قول بحٍق راسٍخ سائٍد بالنسبة لكل إنسانٍ 21

  بین الرجال القدامى والمعاصرین ُیفترض أن كل واحٍد منهم تمتع بنجاٍح معیٍن، إذ
 وموسى وداود ،یتمتع كل بفضیلٍة معینة: أیوب نال صبًرا ال ینهزم وسط المحنة

)... 7:35اس الغیرة (عد حالوداعة، وصموئیل النبوة متطلُعا إلى المستقبل، وفین
)، وابنا زبدي بفخامة األسلوب، فُدعیا ابني 7:2وبطرس وبولس الغیرة في الكرازة (غل 

. Ð)17:3مر (الرعد 
 القدیس غریغوریوس النزینزي 

  كان هذا أشبه بصرخة منه: "كنت ُأَ◌َ◌ُدعى أًبا إلى زمن طویل، إذ أراد من خلقني أن
أكون هكذا. لقد أراد بدوره أن ینزع عني إكلیل النسل. ال أقاومه فیما یخصه. ما یحسن 
في عینیه فلیتحقق. إنه خالق أبنائي، أما أنا فأداة. لماذا وأنا العبد استسلم لحزٍن غیر 

نافٍع وشكوى مرة ضد قراٍر عبثًا أستطیع أن أتجنبه؟" بمثل هذه الكلمات طرح الشیطان 
. Ñأرًضا

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  بها الخائن؟  هل رأیتم السهام التي صوَّ

العدو نفسه ُسلب، وقد ارتبك باطالً . فإن أیوب لم یتأثر قط باألحداث، منصًتا إلى 
أحادیث الشرور الساقطة علیه كما لو كانت تخص غیره، وأما هو فكصخرٍة تصد 

األمواج التي تتخبط علیها. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 الرب أعطي، الرب یحتمل تدبیر الرب بصبٍر، فیقول عندما یفقد شیًئا:  إن كان أحد"
 فإنه یتقبل إكلیًال على صبره الذي یسر اهللا إن كان باًرا، وغفراًنا إن كان أخذ..."،

 .Òخاطًئا

  اإلنسان البار الذي یعاني من التحطیم (لألمور المادیة) هو غني وعریان. كان القدیس

1  On Detachment.. 
2 On the death of his Father, 24. 
3  On Detachment.. 
4 Sermons, 54: 4. 
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... لقد فقد كل تلك األشیاء التي وهبه اهللا إیاها، لكنه اقتنى أیوب مملوًء من هذا الغنى
 .Ïاهللا نفسه واهبها

 األب قیصریوس أسقف آرل

  ،أنظروا كیف یختم كل ما شعر به بحق بمباركته الرب. بهذا أدرك العدو الخزي
وُحسب له ذلك عقوبة وهزیمة. فإنه هو نفسه وٕان كان قد ُخلق في َبَركٍة إال إنه تمرد 

على الرب، بینما ذاك الذي هو مائت ینطق بتسبحة المجد حتى وهو تحت تأدیباته... 
بكلمات الصبر سبَّح اهللا عندما ُضرب. لقد صوَّب سهاًما كثیرة في صدر خصمه، 
وأصابه بجراحات أكثر مرارة من التي سقط هو تحتها. فإنه بمحنته فقد األرضیات، 

وباحتماله لها بتواضٍع ضاعف بركاته السماویة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یقول الكتاب المقدس: "ألننا لم ندخل العالم بشيٍء، وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه
ن في شهوات عدیدة غیر و) الذین یطلبون أن یكونوا أغنیاء یسقط7: 6 تي 1بشيءٍ ". (

نافعة. التلمیذ الذي صار خائًنا هو برهان واضح لهذا، فقد هلك من أجل ماٍل قلیل 
 .Ðبائس

  لقدیس كیرلس الكبیرا 

  نحن سادة أنفسنا، لنا أن نؤذي أنفسنا أو ال نؤذیها... (إن ُسرقت كل كنوزنا) فبالحقیقة
لكن یبقى األمر متوقًفا علیك فتستطیع أن تجعل لهو أمر محزن، ویبدو أنه خسارة. 

ن أن یكون هذا ربًحا؟" إني أسعى ألظهر لك ك. تقول: "وكیف یممنه خسارة أو ربًحا لك
كیف هذا، فإنك إن أردت سیكون ذلك لك ربًحا عظیًما، وٕان لم ترد فالخسارة ستكون 

أقسى من خسارة ما قد ُأخذ منك. فانه كما في حالة الفنانین عندما توضع المواد الخام 
أمامهم، فمن كان منهم ماهًرا في فنه یستخدم المواد في هدٍف صالٍح، أما غیر الماهر 

هكذا األمر هنا كیف تصیر هذه ربًحا؟ إن فُیفسد المواد وتصیر بالنسبة له خسارة. 
قدمت شكًرا هللا، إن كنت ال تنتحب بمرارة، إن نطقت بكلمات أیوب: "الرب أعطى، الرب 

 Ñأخذ..."

1 Sermons, 114: 6. 
2 Commentary on Luke, homily 40. 
3 Homilies on Thessalonians, homily. 3. 
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  من یحتمل بهدوء أن یرى طفًال وحیًدا له مطروًحا كجثٍة هامدٍة؟ إنه یحتاج إلى نفٍس
 تنهدات الطبیعة، وأن یتقوى نكالفوالذ الحتمال ذلك. مثل هذا یلزمه أن یستریح م

). فبهذه الكلمات وحدها 21:1" (أي الرب أعطى، الرب أخذلینطق كلمات أیوب: "
یقف مع إبراهیم نفسه وأیوب لُیعلن عنه أنه غالب. وٕان منع نحیب النساء وقام بتفریق 

جماعات النائحین لیقیمهم للتغني بمجد اهللا، فإنه ینال فوق الكل مكافآت ال حصر لها، 
. Ïیندهش منه البشر، وتمتدحه المالئكة، وُیتوجه اهللا

  بها لالئقاهذه كلمات نفٍس حیٍة، نفس تؤدي دورهاÐ .

  لنفرض أن شخًصا فقد ابنه، وآخر كل ممتلكاته... فإنه یمكن اقتناء ثمر من المحنة
الظروف بنبٍل، وعوض استخدام  احتمالبحتى وٕان كان ال یمكن عالجها، وذلك 

كلمات تجدیف، تقدم كلمات شكر للرب، بهذا فإن الشرور التي ُتجلب علیكم بغیر 
. Ñإرادتكم تصیر أعماًال صالحة باختیاركم

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

  .اهللا صالح، وكل ما یفعله یلزم أن یكون صالًحا أیًضا 

هل قرر أنه یجب أن أفقد زوجي؟ اندب خسارتي، لكن مادامت هذه هي إرادته 
احتملها بتسلیم.  

هل یختطف مني االبن الوحید؟ الضربة القاسیة، لكن یمكن احتمالها، ألن الذي 
یأخذ هو نفسه الذي أعطي.  

إن صرت أعمى فقراءة صدیقي تعزني.  
.  Òإن صرت أصم اهرب من سماع الكلمات الشریرة، وتتركز أفكاري في اهللا وحده

القدیس جیروم 

  ،ِفي ُكلِّ َهَذا َلْم ُیْخِطْئ َأیُّوبُ "
]. 22" [َوَلْم َیْنِسْب هللا َجَهاَلةً 

هذه شهادة حیة یقدمها لنا الروح القدس عن حسن تصرفه وسط الضیق. لقد 

1 Homilies on 2 Corinthians, homily 1:6. 
2 Homilies on 2 Corinthians, homily 7:4. 
3 the Epistle to the Romans, homily 9. 
4 Letter 39: 2.  
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 اجتاز التجربة في نجاٍح ونصرٍة صادقةٍ .
" أنه لم یتهم اهللا لم ینسب هللا جهالة في تعبیر "القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

بالظلم، وال حسب أن ما حلَّ به هو ولید صدفة، وال تذمر قائًال بأنه لم یخطئ فلماذا حلت 
به الشرور، أال یبالي اهللا بأمره. مثل هذه األفكار تحل بالبعض حینما تحل بهم التجارب 

بینما یرون غیرهم یتمتعون ببركات زمنیة. 

  .حارب الشیطان (أیوب) بثباٍت، لكنه عجز عن النصرة على مصارع اهللا 

لقد فّرغ جعبة أسهمه، لكنه لم یستطع أن یجرح مقاتله الشجاع الباسل.  
أثار أمواًجا ضخمة، لكنه لم یقدر أن یحرك الصخرة الثابتة.  

استخدم حیله، لكنه لم یقدر أن یهدم البرج القوي.  
هّز الشجرة، لكنه لم یحطم الثمرة.  

لقد كسَّر األغصان، لكنه لم یوِذ الجذر.  
لقد اخترق السور، لكنه لم یحمل الكنز.  

اآلن أقول إن هذا الكنز الذي أشیر إلیه لیس من ذهٍب وال فضٍة، بل إیمان الرجل 
البار. فإن الشیطان أراد تحطیم هذا الكنز عندما هّیج علیه بالء ال ُیحتمل بعد أن نزع 

  .Ïعنه كل ثروته... ها أنتم ترون اهللا یتمجد والشیطان یخزى

 األب قیصریوس أسقف آرل

  فشل الشیطان ومالئكته أن ینتصروا على أیوب عندما أطلقوا هجماتهم علیه. كان هو
. Ðالرجل الذي یقف مقداًما، لن یهتز في إیمانه الثابت

القدیس أغسطینوس 

  الحظوا كیف یوصف أیوب أنه صار إلى حاٍل أعظم خالل التجربة، بینما سقط داود
بالتجربة أرًضا. لهذا فإن فضائل أسالفنا قد تعزز رجاءنا، وسقوطهم یدعم حذرنا 

بالتواضع، فبینما باألولى نّرتفع إلى الفرح، نبقى بالثانیة في مخاوف. 

 "إذ لم ینطق بشيء فیه 22" [في كل هذا لم یخطئ أیوب، ولم ینسب هللا جهالة ...[
"، فیظهر أنه استبعد عنه خطأ لم یخطئغباوة، حافًظا لسانه من اإلثم، بینما قیل: "

1 Sermons, 131: 1. 
2 On Ps, 12.(v. 5). 
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التذمر حتى من فكره، فلم یخطئ، وال تكلم بجهالة، وال ثار السخط في شعوره الصامت، 
وال انحل لسانه بالسب. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لتشكر اهللا ولتسبح ذاك الذي یختبرك في األتون. لتنطق بالتسبیح عوض التجدیف هذا
.  Ïهو الطریق الذي به عبَّر ذاك الطوباوي عن نفسه

  هذا هو الطریق الذي به قدم أیوب ذبیحة (تسبیح) بالرغم من األحزان المرعبة التي
.  Ðفوق الطاقة البشریة قد حلت به

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 1 من وحي أي
تسبحة وسط الضیق! 

 
  !هب لي یا رب بنعمتك أن أنعم بالغنى الروحي

 حماقة! كأكون في عینیك كامًال، یا من تنسب لمالئكت
وتحسبني مستقیًما، من أجل عمل روحك فيٌ ! 

سمٌر خوفك في قلبي، فأحیا بالتقوى. 
 ولیشرق نورك في داخلي، 

فال احتمل السلوك في ظلمة الشر. 
 
  ،هب لكنیستك أن تكون كأسرة أیوب

 ووالئم روحیة ال تنقطع! أعیادأیامها 
 بغیر انشقاق. واالتفاق األخويسمتها الحب 

 الحب التي تفرح السمائیین! ةسیمفونيتعزف 
في وسط أفراحي ال تفارقني ذبیحة صلیبك! 

خوتي كما عن حقارتي، إأطلب عن 

1 On Ps 128. 
2 On Ps. 50. 
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لئال في جهالة أو بمعرفة أخطئ إلیك. 
 
  ،لیشتِك إبلیس علٌي أمامك

فإنني تحت ظل جناحیك أحتمي! 
لیس من یسندني سواك! 

  
 يءلیجردني إبلیس من كل ش !

لكنني أقتنیك، فلن یسحبني منك. 
! يءأنت غناي وسعادتي وكفایتي في كل ش

  
  ،وسط الضیق نفسي تشكرك وتسبحك

ألن قلبي مرتفع إلیك! 
 لیس له موضع في العالم، 

وال للعالم موضع فیه! 
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 األصحاح الثاني

 جولة جدیدة
 

إن كان المالئكة، أبناء اهللا، یظهرون أمام اهللا مشتاقین إلى خدمته في محبوبیه 
البشر، فإن عدو الخیر أیًضا ال یقف في سلبیة مكتوف األیدي، بل یجول في كل األرض 

معلًنا الحرب ضد اهللا في البشریة. 
في األصحاح األول قدم الكاتب الجولة األولى للمعركة التي دارت بین الشیطان 
وأیوب، وخرج أیوب غالًبا. واآلن ُیصْر عدو الخیر على الدخول في جولة جدیدة، فهو ال 

یكف عن تصویب سهامه ضد أبناء اهللا حتى وٕان ارتدت إلیه. 
مست التجربة األولي ممتلكات أیوب وبنیه وبناته، اآلن تمس التجربة جسمه كله 

ماعدا لسانه، واستخدم امرأته كما سبق فاستخدم حواء في الجنة إلغراء آدم، وأخیًرا بدأ 
یستخدم أصدقاءه الذین جاءوا لكي یرثوا له ویعزوه. 

. 6-1  الدخول في جولة جدیدة .١
 .8-7  آدم آخر في وسط الرماد .٢

 .10-9  زوجة أیوب تجربه .٣

 .13-11 افتقاد أصحابه الثالثة له  .٤

. الدخول في جولة جدیدة 2
، َوَكاَن َذاَت َیْوٍم َأنَُّه َجاَء َبُنو اِهللا ِلَیْمُثُلوا َأَماَم الرَّبِّ "

 ].1" [َوَجاَء الشَّْیَطاُن َأْیًضا ِفي َوَسِطِهْم ِلَیْمُثَل َأَماَم الرَّبِّ 
جاء العدو لینال إذًنا بتجارٍب أقسى وأمر، فإن التنین "یشتكي علیهم أمام إلهنا 

). 10: 12نهاًرا ولیالً " (رؤ 

 "لماذا یقدم الكاتب فكرة 1" [وكان ذات یوٍم أنه جاء بنو اهللا لُیمثُلوا أمام الرب .[
 حضورهم بهذه الطریقة في كل یوم؟ 

لكي ندرك أن الحدث ذاته ال یفلت من العنایة اإللهیة، وأن المالئكة یقدمون 
حساًبا عن أحداث كل یوم، وأنهم في كل یوم ُیرسلون لحسم األمور حتى حینما نفشل 
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نحن في إدراك هذا، فقد ُخلقوا لهذا. هذا هو عملهم، كما یقول بولس: "(ألیس جمیعهم 
)... 14:1أرواًحا) خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتیدین أن یرثوا الخالص؟" (عب 

ها أنتم ترون بأي هدف كان المالئكة حاضرین، أما هو (الشیطان) فما هو هدفه؟ 
أن یجرب أیوب، وأن تسیر األمور لتحقیق هذا الهدف. 

لماذا ُاسُتجوب مرة أخرى أمام المالئكة؟ لقد تحتم علیه هكذا، فقد سبق فقال 
). یا لخزیه! كیف تجاسر 11:1أمامهم: "إنه حتًما في وجهك یجدف علیك" (راجع أي 

وعاد لیقف بینهم؟ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ : "
 ِمْن َأْیَن ِجْئَت؟ 

 َفَأَجاَب الشَّْیَطانُ : 
  ،ِمَن اْلَجَوَالِن ِفي اَألْرضِ 

 ].2" [َوِمَن التََّمشِّي ِفیَها
جاءت إجابته كالمرة األولى تماًما، وكأنه لم یؤِذ أحًدا قط، بل ومن حقه أن یسيء 

إلى الغیر. إنه لم یعترف أنه أخطأ! 

  كان الهدف في تجاربه تصویب (أیوب) نحو الموت، وٕاذ به ینال نمًوا في حیاته بذات
لقد حزن عدونا القدیم أن فضائل أیوب تضاعفت بذات الوسیلة التي كان الضربة. 

. ومع كونه قد رأى أنه انهزم في الحلقة األولي أعد نفسه یهدف بها نحو نزعها عنه
لتصویب هجمات من التجارب جدیدة، وكان ال یزال له الجسارة أن ینطق بالشر على 

 ذاك القدیس. فإن الشریر ال یستطیع أن یؤمن بوجود الخیر حتى وٕان تبرهن بالخبرة... 

"أنظر لقد ) كأن صوت اهللا یقول له بصراحة: 2: 2.. (أي "من أین جئت؟".
غلبك إنسان واحد، غلبك بالرغم مما یعانیه من ضعفات الجسد، یا من تصارع لتقف 

  أمامي أنا خالق الكل".
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 "هذا یعني أنه عندما نال سلطاًنا أن یتكلم، عندما أعطى الرب سماًحا عندئذ أجاب "
للعبد الشریر أن یفتح فمه أمامه، عندما أمر ذاك الذي ُأمسك بلسانه كعموٍد ال یتحرك. 
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یقول: "لقد الحظت بسرعة كل األرض، ونصبت شباًكا في كل موضع، وهیأت مصائد. 
كل المواقع مملوءة بمصائدي، الكل قد ضاق بشباكي، وُأمسكوا في تعبي. لیس من 

طریٍق للهروب من سبیي، فإن خططي االستراتیجیة لها أشكال كثیرة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي  

  یعلمنا زكریا أن المالئكة تجول على یطوف في كل لحظة في العالمالحظوا أنه .
). أما هذا البائس فال یكتفي بالطواف، فإن العنایة اإللهیة 11-10:1األرض (زك 

أیًضا تمارس هذا العمل، إنما یطوف لكي ُیدان باألكثر (لشروره)، ولكي نكون نحن في 
 )؛ أي رئیس الشر. 12:6أكثر حذرٍ . لهذا السبب ُدعي "رئیس ظلمة هذا الدهر" (أف 

تكلم أیها الشیطان، ماذا فعلت؟  
یقول: لقد قمت بجولة في األرض، لقد درت فیها، وها أنا هنا.  

ماذا جلبت؟  
لم یجلب شیًئا نافًعا أو صالًحا، لهذا لم یجب لماذا قام بالجولة. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعَلى َعْبِدي َأیُّوب َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ :"
  ؟َألنَُّه َلْیَس ِمْثُلُه ِفي اَألْرضِ 

، َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْسَتِقیمٌ 
  َوَیِحیُد َعِن الشَّرِّ . ،َیتَِّقي اهللاَ 

، َوإَِلى اآلَن ُهَو ُمَتَمسٌِّك ِبَكَماِلهِ 
 ].3" [َوَقْد َهیَّْجَتِني َعَلْیِه َألْبَتِلَعُه ِبَال َسَبٍب 

مرة أخرى یدافع الدیان نفسه عن المتهم، ویمتدحه. 

  إذ (اهللا) عادل لم یكن ممكًنا أن یهیج علیه بدون سبب. مرة أخرى إذ هو حق لم یكن
ممكًنا إال أن ینطق بهذه الكیفیة، إنه فعًال هاج علیه بال سبب. لكن األمرین یتالزمان 
مًعا بكونه عادًال وحًقا، فهو ینطق بالحق وال یفعل ظلًما. لنتحقق أن الطوباوي أیوب 

... ألنه ما بدون سبب ال ُیضرب، وأیًضا بمعنى آخر قد ُضرب بال سببكان من جهته 
 كان یمكن أن ُیقدم لآلخرین مثًال للفضیلة لو لم ُیجرب...  

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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  إذ لم یتراجع عن ثبات إیمانهأیوبلم یهتز ،Ï  .
 أغسطینوسالقدیس  

 أن أیوب یرمز لشخص السید المسیح الذي َقِبَل البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
" بال سبب، تألم بال سبب، وكمخلٍص وشفیٍع كفارٍي عنا تألم بسبٍب، لكي الغضباأللم "

یطهرنا بدمه من خطایانا. 

  لماذا یعود لیهاجم؟ ماذا نتعلم من هذا؟ فإننا وٕان سقطنا ألف مرة، فإن الشیطان لن
 یتوقف، بل یستمر في الحرب دون أي تردد.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 َفَأَجاَب الشَّْیَطانُ : "

  ،ٍ ِجْلد ِبِجْلد
 ].4" [َوُكلُّ َما ِلِإلْنَساِن ُیْعِطیِه َألْجِل َنْفِسهِ 

كان هذا المثل شائًعا في القدیم، في أیام أیوب، وهو ُیّعِبر عن تقدیر حیاة اإلنسان 
فوق كل شيء في العالم، وقد ُوجدت تفاسیر كثیرة له.  

ربما یشیر إلي عادة قدیمة خاصة بمقایضة جلود الحیوانات القتیلة التي یطاردها 
الصیادون. فالصیاد الجائع یقدم جلود الحیوان الذي اصطاده مقابل نوال طعام، وٕاذا لزم 
األمر واشتد به الجوع یقدم كل ما لدیه من جلود الحیوانات التي اصطادها مقابل الخبز 

إلنقاذ حیاته. وكأن هذا المثل یعبر عن قبول اإلنسان أقصى ما یمكن من الخسائر لكي ال 
یفقد ما هو أعظم أال وهي حیاته. وجاء المثل التركي: "یلیق بنا أن نقدم لحیتنا لننقذ 

 .Ðرؤوسنا"

"، فإنه مهما فقد حتى ولو جلد بجلدٍ أراد الشیطان أن یسحق شخصیة أیوب بقوله: "
كان األبناء مادام هو في صحته، لیس من یمس جلده، ال یبالي. ال یهتم بحیاة أوالده، وٕانما 
یثور ویفقد إیمانه وصوابه إن لمس أحد جلده. إنه كالنعامة التي تقسو على صغارها كأنها 

). إنه أناني، محب لذاته، تشغله صحته وراحته وسالمة جسدي 16: 36لیست لها (أي 
لیس إال؟ 

1 On Ps. 13 (12). 
2 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 

J, 1972, p. 207- 208. 
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 بقوله هذا أن أهم ما لدى اإلنسان هو نفسه. كل البقیة أمور ثانویة... على هما یعني 
هذا األساس أرغب في أن أصطاده هو، فالغنى لیس بذي قیمة عظیمة في أعین البشر. 

لننصت أیها األحباء، حتى وٕان كنا نستحي من أن نتعلم من الشیطان، وهو أنه 
یلیق باإلنسان أن یبذل كل شيء من أجل حیاته. وأنه ألمر طبیعي للبشر، فإنه ال 

ٌیسمح لنا بأي تهاون عندما نجدف بسبب الغنى. یقول إن الغنى ال یمثل شیًئا، فنبذله 
تماًما من أجل حیاتنا. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  انظروا مكر الخصم، وكیف كان عنیًفا في الخطیة... إنه یعرف الفارق بین األمور
الخارجیة والداخلیة. إنه یعرف أنه حتى فالسفة هذا العالم یدعون األمور األولى 

 بال قیمة، وأن كمال الفضیلة ال یقوم على فقدان هذه األمور adiafora(الخارجیة) 
واالستخفاف بها. وأن األمور األخیرة أي الداخلیة هو األفضل، بفقدانها یحدث غم ال 

یمكن التخلص منه. لهذا بجسارة ناقض ما قاله اهللا، وأعلن أن أیوب ال یستحق مدیًحا 
على اإلطالق، حیث لم یخضع لتجربة تمسه، هو بل تمس ما هو خارج عنه. فقد 

. Ïأعطى جلده عوض جلد أوالده، وفقد فقط ماله لیضمن صحة جسمه
القدیس جیروم 

  ،َوَلِكِن اْبِسِط اآلَن َیَدكَ "
، َوَمسَّ َعْظَمُه َوَلْحَمهُ 

 ].5" [ َفِإنَُّه ِفي َوْجِهَك ُیَجدُِّف َعَلْیكَ 
طلب الشیطان أن یمد اهللا نفسه یده لیضرب عظمه ولحمه، فإن شوكة الجسد 

). 9-7: 12 كو 2قاسیة للغایة، یصعب احتمالها بدون نعمة المسیح (

 َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّْیَطانِ : "
، َها ُهَو ِفي َیِدكَ 

 ].6" [َوَلِكِن اْحَفْظ َنْفَسهُ 
"، بمعنى أن تكون للتجربة حدود، وهي ولكن احفظ نفسهیمكن أن ُتفهم عبارة: "

حفظ نفسه ال تحطیمها. بمعنى أن التجربة تكشف عن ضعف اإلنسان، فیتواضع أمام اهللا، 

1 Letters, 118:3. 
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وُتحفظ نفسه من الكبریاء. أما إذا تعدت حدود طاقة اإلنسان، فیسقط في الیأس ویصیبها 
اإلحباط، فتهلك نفسه بسبب عدم إیمانه. 

"، أي ال یبلغ به إلى الموت. كان ولكن احفظ نفسهوضع الرب حًدا للتجربة: "
یطمع الشیطان أن یمیته في إحدى لحظات ضعفه بعدما یدفعه إلى التجدیف. لكن اهللا قیَّد 

الشیطان فال یقتله. 
"، بمعنى أنه سمح له احفظ عقله" بأنه "احفظ نفسهیفسر البعض التعبیر "

بأمراض الجسد دون فقدان قدرته على التعقل والتفكیر. 
 على هذه العبارة لیظهر مدى ضعف الشیطان، القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

فمع أنه كوحٍش كاسٍر، وبال جسٍد، لكنه ال یقدر أن یقترب لیجرب إنساًنا یحمل جسًدا إال 
بسماح من اهللا. 

 "بمعنى ال تمیته. بهذا لیس له سلطان على ذلك ما لم ینل سماًحا به... احفظ نفسه ،"
" أقوى احفظ نفسهنفهم من ذلك أن سلطانه مشروط بالسماح له أو الرفض... تعبیر "

من "ال تمس حیاته". 

  ال تخف إذن من الشیطان، حتى وهو بال جسد، حین یقترب من الجسد. فإنه لیس
من هو أضعف من ذاك الذي یقترب بهذه الكیفیة مع أنه غیر ملتحٍف بجسٍد، ولیس 

 Ïأقوى من ذاك الشجاع الجريء حتى وٕان حمل جسًما قابًال للموت!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :الشخص نفسه في ید اهللا وفي 6: 2". (أي ها هو في یدكقیل للعدو عندما طلبه (
نفس الوقت في ید الشیطان... 

"؟ إذ كیف یحفظ ذاك الذي یتوق لكن احفظ نفسه لكن كیف ُیقال للشیطان: "
دوًما إلى تحطیم األمور المحفوظة؟ حفْظ الشیطان له هنا بمعنى عدم تجاسره على 

"، ألن ال تدخلنا في تجربةالتحطیم. وذلك كما نتحدث مع اآلب في الصالة طالبین: "
اهللا لن ُیدخل أحًدا في التجربة، إذ یظلل دائًما برحمته على عبیده لیحمیهم من التجربة. 

مع هذا إن لم یحمنا من إغراءات التجربة یكون كما لو أنه یدخلنا في التجربة. بهذا 
فإنه بعدم السماح لنا أن ُنجرب فوق ما نحتمل یكون كأنه ال یدخلنا في شباك التجربة.  

1 Resisting the Temptation of the Devil, homily 2:4. 
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" إن سمح لخصمنا أن یدخلنا ال تدخلنا في تجربةبنفس الطریقة كما یقال هللا: "
" متى التزم أال ُیقهرنا بتجربته. یحفظ نفسنافیها، هكذا ُیقال عن خصمنا أنه "

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ال 6: 2اآلن أعطیك الحق أن تقلب األمور رأًسا على عقب. إني أسلمه إلیك (أي ،(
لكي تغیر روحه (فكره)، وال لكي یكون لك سلطان على إرادته، وال أن تحطم حریته في 

قراره، ألنك لو استخدمت ضغًطا على هذه األمور بسهولة تنتصر علیه، وتكون المعركة 
 ذلك، عغیر عادلة... بالتأكید تود أن تقترب من "حیاة" اإلنسان البار، لكنك ال تستطي

ألن ناموس الملك العظیم ینتقم لهذا، وٕاال یكون حارس القطیع قد أطلق العنان للذئب. 
أسلمك حیاة الذین تحسدهم، ال لتفعل ما شاء لك، وٕانما في خشیة نوامیسي وٕارادتي 

اإللهیة... 
إنك تعجز عن أن تقول بأن آخر یهاجم حیاة أیوب، ألنك أنت تهاجمه یا من 

أقیمك حافًظا له. ستكون ُمدانا إن وضعت كمیًنا لحیاته. 

  هنا الحمایة الواقیة تسیر جنًبا إلى جنب مع السماح بالضرب، ویتحقق التدبیر اإللهي
خالل الحمایة، وخالل التخلي عن العبد المختار، فبینما یتخلى عنه یحرسه... هكذا 

)، أما نفسه فمحفوظة في ید (اهللا) معینه، فإنه من 6: 2ُسلم القدیس في ید الخصم (أي 
ضمن القطیع الذي قال عنه الحق في اإلنجیل: "ال یخطفها أحد من یدي" (یو 

28:10 .(
 لوسیفر یقوم، هذا الذي قال عنه إشعیاء: "لوسیفر نعالوة على هذا، فإنهم ال یرو

)، مشیًرَ◌ا إلى أنه ال 12:14الذي قام في الصباح"، ثم یكمل "ُقطع إلى األرض" (إش 
یعود یستعید كرامته السابقة. بسقوطه من السماء على األرض أراد دمار اإلنسان، لكن 
اهللا ُیعطي من ال ُیخدع سلطاًنا أن یدوس على الخائن بقدمیه، ویحطمه إلى أجزاء. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 هذا یظهر عند صراعه ضّد أیوب الطوباوي . لیس للروح النجس سلطان علي البشر
 ولكن احفظ ،ها هو في یدكفقْد أخذ السلطان علي جسده من قبل الرب، إذ قال له: "

 ، وتتسلط علي ذاكرته وعقله، وتجعله مجنوًنا،). أّي ال ُتضِعْف روحه6:2 " (أينفسهُ 
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 .Ïخانًقا قوته الداخلیة
 ألب سیرینوسا

  وضع جسم القدیس في یدي الشیطان، لكن قواته الحیویة ُحجزت عنه. فلو أن الشیطان
ضرب ما تعتمد علیه أحاسیسه وقدرته العقلیة لقامت الخطیة الصادرة عن سوء استخدام 

.  Ðالقدرات وبقیت على بابه، لیس برغبته في ارتكابها وٕانما بسبب اختالل توازن عقله
القدیس جیروم 

 تفسیًرا رائًعا لهذه العبارة، في حدیثه عن تّشبه القدیس أمبروسیوسیقدم لنا 
القدیس بولس باهللا: 

  وفي تأدیبه له ال 6:12 یقبله (عب ابنكل من یؤمن یقبله الرب، لكنه یؤدب كل .(
. )18:118مز ( وٕالى الموت لم یسلمني" ،"أدًبا أدبني الرب: یسلمه للموت. ألنه مكتوب

 خطیة للموت، إنما نلزمهم بخبز ارتكبوایعلمنا بولس الرسول أال نهجر أولئك الذین 
 ما تعنیه عبارة "سقیتهم الدموع ووهذا ه للتوبة)، لكن لیكن حزنهم معتدالً . التيالدموع (
. فحزنهم یجب أن یكون بكیٍل، لئال یبتلع التائب من فرط الحزن. )5:130مز(بالكیل" 

 "ماذا تریدون أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة وروح :ال ألهل كورنثوسقوذلك كما 
 "تضربه أنت : إذ قیل، لكن بغیر قسوة،نه یستخدم العصاإ. )21:4 كو 1(الوداعة؟!" 

.  )14:23م (أ فتنقذ نفسه من الهاویة" ،بعصا
 منذًرا ضد ،)1:5 كو 1وماذا یقصد الرسول بالعصا، ظهر عند طعنه خطیة الزنا (

هم، إذ تكبر هؤالء الذین كان یلزمهم أن ء معنًفا كبریا، بهمالزواجالفسق باألقرباء المحرم 
یحزنوا. وأخیًرا في حدیثة عن المذنب أمر بعزله عن الجماعة وتسلیمه للشیطان، لیس 

ألجل هالك نفسه بل لهالك جسده. 
 الطوباوي،باهللا الذي لم یعِط للشیطان سلطاًنا على روح أیوب ي وبولس في هذا یقتد

 إلى الشیطان لهالك الجسد، ي). فبولس سلم الخاط6:2 أيبل سمح له بإبالء جسده (
. .) أما روحه فال تضرها.17:7  تلحس الحیة تراب جسده (ميحتى

أن ب قال ى معني أن نشرح ما یعنیه بولس الرسول، نتأمل كلماته ذاتها، بأاوٕاذا أردن
یسلمه إلى الشیطان لهالك الجسد، ألن الشیطان هو الذي یجربنا، إذ یجلب علًال 

1St. Cassian: Conferences 7:12:3. 
2 Letters, 118:3. 
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 أیوب بقروٍح مریرٍة من القدم إلى الرأس، الطوباويلشیطان ضرب اف وأمراًضا ألجسادنا.
" أحفظ نفسه "ها هو في یدك، ولكن :ألنه نال سلطاًنا لهالك جسده، عندما قال له الرب

مسلًما الزاني إلى الشیطان  ا ما أخذ به الرسول بنفس الكلمات،ًض . هذا أي)6:2يأ(
). 5:5كو  1 تخلص روحه في یوم الرب یسوع (لكيلهالك الجسد، 

عظیم هو هذا السلطان!! وعظیمة هي هذه العطیة، التي بها یهلك الشیطان ذاته 
 . إذ یجعله قوًیا بالروح بدًال من أن یكون ضعیًفا،بذاته، وذلك بحثه على تجربة اإلنسان

 ألن ضعف الجسد یقاوم الخطیة، أما تنعمه فیشعل نار ، روحهى یضعف جسده تقوذفإ
الخطیة. 

نفسه  لقد ُخدع الشیطان، إذ جرح نفسه بضرباته التي وجهها ضد نفسه، محارًبا
 فإذ بلى ضعاف الخاطي. هكذا سلح الشیطان أیوب أكثر عندما جرحه.إ في بتفكیره

 وهكذا ، من ُسِمهِ يءحتمل بالحق ضربة الشیطان دون أن یصیبه شاجسده كله بالقروح، 
 وتأسره لعبة ،ثان أفتمسكه بشصٍ ... أتالعبه كالعصفورا "أما لوي:بحق قیل عنه

  ).5 :41(أيلجواریك.. ضع یدك علیه" 
 النبوة الذي وضع فيأنظر كیف سخر بولس بالشیطان، فصار كالطفل المذكور 

یده على الحیة دون أن تضره. لقد سحبه من خبایاه وحول سمه إلى تریاق روحي ضد 
لسم الذي ُیستخدم لهالك الجسد صار عالًجا للروح! لالسموم. محوًال السم دواًء 

 وتسبب جسدي، ألترك الحیة تضرب ما هو أرضى في (جسدي)، أتركها تعض نإذ
.  )6:2أي (" حفظ نفسها ولكن ،ها هو في یدك ": البّر عني لهاأزرقاًقا فیه، فسیقول
هالكه!!...  نه یسلم حفظ نفس اإلنسان في ید الشیطان الذي یریدإیا لقدرة اهللا!! 

فبوصایا السید جعل الشیطان حافًظا لغنمه، فبغیر إرادته صار ینفذ وصایا السماء، 
 Ïوبقسوته یطیع وصایا الوداعة!

 القدیس أمبروسیوس

 . آدم آخر في وسط الرماد2
، َفَخَرَج الشَّْیَطاُن ِمْن َحْضَرِة الرَّبّ "

  ،َوَضَرَب َأیُّوَب ِبُقْرٍح َرِديءٍ 
 ].7" [ِمْن َباِطِن َقَدِمِه ِإَلى َهاَمِتهِ 

1 On Repentance. 
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ما أن نال الشیطان اإلذن حتى انقض على جسم أیوب لیضربه بمرٍض عنیٍف 
للغایة. لم یضربه بقرحٍة واحدٍة، وال عدة قروح، إنما بقروٍح من باطن قدمه حتى یعجز عن 
المشي إلى هامته. ال یقدر أن ینام على أحد جانبیه وال على ظهره أو حتى بطنه، وال أن 
یجلس، وال أن یقف، فكل جسمه باستثناء لسانه كان مملوًء بالقروح. لم یجد حتى الكالب 

). 21: 16لتلحس قروحه، كما حدث مع لعازر المسكین (لو 
إن كنت تسمع لصوت المحب " على الوعد اإللهي: العالمة أوریجینوسیعلق 

إلهك، وتصِغ إلي وصایاه، وتحفظ جمیع فرائضه، فمرًضا ما مما وضعته على المصریین 
). [إذ كانت أحد أمراضهم هي القروح، فلماذا سقط أیوب في 26: 15ال أضع علیك" (خر 

هذا المرض؟ قروح المصریین الوثنیین هي ضعفاتهم تجاه محبة العالم وما فیه. هذا ما 
 .]Ïیشفینا الرب منه، وال یضعه علینا

  "ُجرب أیوب الرجل 8:28(رو "كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللا .(
المقدس. فقد بنیه وبناته، وسقط بیته في دمار، وفقد كل ما كان لدیه، فجأة كل شيء 

قد ذهب! لم یعد أًبا وال سیًدا، ولم یعد في جسمه عضو سلیم سوى لسانه الذي ُیمكن به 
"ضرب أیوب بُقرٍح ردي من أن یجدف. أنظروا المجرب، إذ یقول الكتاب المقدس: 

 )... 7: 2" (أي إلى هامته باطن قدمه

"في كل هذا لم ترك لسانه فقط لكي ما یكون قادًرا على التجدیف على إلهه. 
).  22: 1 (أي یخطئ أیوب بشفتیه"

فقط تحققوا من هول التجربة. تأملوا عظم فضیلته. تأملوا حسًنا وتفهموا، كیف 
تحقق قول الرسول: "كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللا"... قبل التجربة لم 
یتكلم اهللا معه قط؛ وبعدما ُجرب جاء إلیه اهللا، وتحدث معه رافًعا الكلفة، كصدیٍق مع 

صدیقه.  
. Ðلتضرب الكارثة، ولیحل كل نوع من الكوارث مادام المسیح یأتي بعد الكارثة

القدیس جیروم 

  ربما ألن إلهنا یعرف إني ضعیف للغایة لم یعطه سلطاًنا على جسمي. وٕان كنت أنا
نفسي اشتهي ذلك. فمع أني أقدم نفسي (ألقبل تجربة في الجسد)، لكن اهللا حسبني غیر 

1 Cf. On Exodus, homily 7. 
2 On Ps., homily 6. 
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أهٍل لهذا الصراع، وامتحني بمتاعٍب مختلفةٍ . أما أیوب فلم یبدأ بهذا الصراع بل انتهي 
 .Ïبه

القدیس أمبروسیوس 
، َفَأَخَذ ِلَنْفِسِه َشْقَفًة ِلَیْحَتكَّ ِبَها"

 ].8" [َوُهَو َجاِلٌس ِفي َوَسِط الرََّمادِ 
ما هي هذه الشقفة (ِكَسر أواني فخاریة) التي یحك بها جسمه الُمبتلى بالقروح إال 

. عوض تقدیم تعزیات صادقة وشفاء استخدام الوسائل األرضیة أو الزمنیة لشفاء النفس
حقیقي، یستخدم الشخص شقفة تسبب باألكثر تلوثًا للقروح، وتحطم الجسم، هكذا إذ نمد 

أیدینا لعالج أمراضنا الروحیة بطرٍق بشریٍة خارج نعمة اهللا نحطم نفوسنا باألكثر ونهلكها. 
صار أیوب رمًزا للسید المسیح، إذ لم یجد أیوب موضًعا لیسند فیه رأسه، لیس 
أمامه إال أن یجلس على مزبلة وسط قروٍح مألت كل جسمه، یسخر به حتى أصدقاؤه. 
هكذا لیس البن اإلنسان أین یسند رأسه، لیس له إال أن یرتفع على الصلیب وسط آالم 

).  11: 1جسمه كله، لم تقبله خاصته (یو 
 لینعم فیها بالنصرة على عدو جلس على مزبلة،لم یصعد أیوب على جبٍل، بل 

الخیر ممجًدا اهللا إلهه. هكذا مسیحنا مخلص العالم یستریح في المتواضعین ومنسحقي 
القلوب لیقیم منهم هیكًال له. اختار الجهال لیخزي بهم الحكماء، والضعفاء لیخزي بهم 

). 28-27: 1 كو 1األقویاء، والُمزدرى وغیر الموجود لیبطل الموجود (
لم یجد أیوب أحًدا یعطف علیه، وال من یضمد قروحه، ولعل أصدقاءه خشوا 

العدو أو لم یحتملوا رائحة نتانة القروح. لم یجد قطعة قماش ینظف بها جروحه، بل كان 
یحكها بشقفة فخاریة، فكان العالج أشد ألًما من المرض نفسه. لیس من یدهن جراحات 

القروح بمواد مطهرة وال بدهٍن یهدئ من األلم! لقد اشتكى فیما بعد قائًال إن لحمه لبسه الدود 
). 5: 7مع التراب (أي 

أما جلوسه في الرماد وكل جسمه مملوء بالقروح، فیزید من تلوث جراحاته عوض 
تطهیرها. ولعله فعل هذا عالمة تواضعه وندامته وتوبته. 

". جلس فوق مزبلة خارج المدینةجاءت في الترجمة السبعینیة: "
 إننا ال نعجب إن كان ذاك الذي مدحه اهللا نفسه البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 

1 Epistle 20 to his sister, 16. 
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یسمح له بالتجربة حتى یجلس في وسط الرماد، كما سمح للقدیس یوحنا المعمدان الذي شهد 
له أنه لیس من بین موالید النساء من هو أعظم منه أن ُتدفع حیاته ثمًنا لرقصة ماجنة. 

  أال (یسمح بهذا) لكي ما یضغط علیهم إلى أسفل حتى یكافئهم في األعالي؟
إنه ینزل بهم إلى أسفل من الخارج إلى مستوى االزدراء، حتى یقودهم من 

الداخل إلى العلویات التي ال ُتدرك. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  .لقد جلس في كومة إذ لم تستطع األدویة البشریة أن تشفیه شفاه الصبر واإلیمان
. Ïمزبلة، أما نفسه فكانت تتجول في الفردوس

القدیس جیروم 

  أنزله من الكرسي الملوكي لیجلس في مزبلة. ومع مقاومته بالویالت التي أشرت إلیها
. Ðحاًال بقي سلیًما. تمزق جسمه، لكنه احتفظ في أعماق نفسه بكنز التقوى غیر منتهك

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  یا لك من إنسان فاسد (جسدًیا)، لكنك بريء! یا لك من كائن موصوم (بالقروح)، لكنك
 مجروح، لكن نفسك مملوءة صحة! تجلس على مزبلة، وتملك في السماء!جمیل! 

. Ñإن كنا نحب فلنقتِد به، ولنجاهد لنتبع مثاله
األب قیصریوس أسقف آرل 

  أال ترونه بالحق قد جاء إلى أقصى الفقر المدقع، حتى یستحیل أن تجدوا شخًصا
تقارنونه به؟ ألنه كیف یمكن أن یوجد من هو أكثر فقًرا من إنساٍن عاٍر لیس لدیه سقف 

 . جلس في مزبلةیأوى تحته؟ نعم، ولم یكن في قدرته أن یتمتع حتى باألرض بل 

لهذا حینما تجدون أنفسكم قد بلغتم إلى الفقر، تأملوا آالم البار، وللحال تقومون 
وتنفضون عنكم كل فكر للقنوط.  

تبدو هذه المحنة للبشر القاعدة لكل اآلالم مجتمعة مًعا. أما المحنة الثانیة التي 
تلیها، بل بالحري تسبقها فهي أحزان الجسد. من صار هكذا معاًقا مثله؟ من احتمل 

1 On Ps., homily 73. 
2  On Detachment.. 
3 Sermons, 114: 6. 
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مرًضا كهذا؟ من قبل أو سمع عن أحٍد سقط تحت أحزاٍن عظیمة هكذا؟ ال أحد.  
كان جسمه یبلى قلیًال قلیًال، وسیل من الدود یصدر عن أعضائه من كل جانب، 
یفیض هذا السیل الجارف بال توقف، وتحیط به الرائحة النتنة بقوة، ویتدمر الجسم شیًئا 
فشیًئا، وجعل الفساد مع عفونة كهذه طعامه مًرا، وصار الجوع بالنسبة له غریًبا وفًذا. 

لم یكن قادًرا أن یتمتع حتى بقوٍت ُیقدم له، إذ یقول: "أرى طعامي قد صـار كریًها" 
). حینما تسقط تحت ضعٍف یا إنسان، تذكر ذاك الجسم المقدس. فقد كان جسًدا 7:6(

مقدًسا وطاهًرا حتى وهو ُمصاب بجراحات كهذه...  
لكن قد یقول أحد، كانت له تعزیة عظیمة وراحة، إذ عرف أن اهللا هو الذي جلب 

هذه المتاعب علیه. هذا في الواقع یجعل اضطرابه أشد وأكثر ارتباًكا، أن اهللا البار 
الذي خدمه بكل وسیلة دخل في حرب معه... یقول: "تستذنبني لكي تتبرر أنت" 

)8:40  .(
إذ شعر بالذنب قال: "وضعت یدي على فمي. مرة تكلمت، فال أجیب، ومرتین، 

). مرة أخرى یقول: "بسمع األذن قد سمعت عنك، واآلن رأتك عیني. 5:40فال أزید" (
). 6-5:42لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد" (

لكنك إن كنت تفكر أن في هذا كفایة للتعزیة، فإنك قادر أن تختبر ذات التعزیة. 
وٕان كنت ال تعاني شیًئا من هذا من یدي اهللا، بل من غطرسة البشر، فلتشكر اهللا وال 

تجدف على ذاك القادر أن یمنعهم بالحق. وٕان كان قد سمح لهم بذلك فألجل 
امتحانك، فمن یتألم باآلالم من یدي اهللا ُیكلل. هكذا أنت أیًضا ُتكلل، ألنك تحتمل 

المصائب بتقوى، تلك التي جلبها الناس علیك، شاكًرا ذاك القادر أن یصدهم عن ذلك، 
. Ïلكنه لم یرد ذلك

 ...صارت جراحات الرجل البار (أیوب) أكثر نفًعا من الآللئ  

صّوروا هذا المصارع أمامكم، وتخیلوه في الحمأة، جالًسا في وسطها.  
یا له من تمثاٍل ذهبٍي مرصع بالجواهر!  

لست أعرف كیف أعَّبر عن هذا، فإني عاجز عن إیجاد مادة ثمینة هكذا ألقارنها 
بهذا الجسم الملطخ بالدماء. إنه أثمن بكثیر من أیة مادة، مهما بلغت تكلفتها، فإن 

طبیعة ذاك الجسد ثمینة بما ال ُیقارن بأي شيء، وتلك الجراحات أكثر إشراًقا من أشعة 

1 Resisting the Temptations of the Devil, homily 3:5-6. 
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الشمس، فإنها تنیر عیون الجسد، أما تلك فتنیر عیون النفس! إنها تضرب الشیطان 
. Ïبعمى كلي مطبق

  هل تدركون أیها األحباء كم كانت عظمة المكافأة التي للتجربة؟ 

كان جسمه رشیًقا وسلیًما، لكنه صار أكثر وقاًرا عندما ُطعن بالجراحات!... 
الملك الجالس على العرش لیس في شهرة هذا الرجل وهو جالس في الحمأة 

بمكانة عظیمة... فإنه بعد العرش الملوكي یحل الموت، ولكن بعد الحمأة ملكوت 
. Ðتالسماوا

  .(حتى الموت) لماذا جلس على مزبلة؟ لیخفي على كومة النفایات سقوطه
 لماذا خرج خارج األبواب؟ لكي یجد شیًئا من الراحة، فإنه لو بقي في حجرة 
مغلقة، مهما كان هواء الحجرة نقُیا یفسد، ویختنق هو نفسه من الرائحة الفاسدة.  

في اعتقادي أن آالمه لیس فیها علة بشریة نهائًیا، وقد أدرك أن اهللا یود أن یقدم 
درًسا بما حدث له، فلم یشعر بخزٍي وال ارتباٍك، بل كشف عن نفسه أنه صار 

أضحوكة للكل. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  على أي األحوال لقد أحسن أیوب الفعل إذ جلس على مزبلة... ألن جسمه البالي
صار نفایة. لقد تذكر أن الجسم یحوي ذات مكونات (المزبلة). 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 . زوجة أیوب تجربه 3
 َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتهُ : "

 َأْنَت ُمَتَمسٌِّك َبْعُد ِبَكَماِلكَ ! 
 ].9" [ْ◌ َعَلى اِهللا َوُمتْ !Ñَجدِّف

وٕاذ عبر وقت طویل، قالت له امرأته: إلى متى أنت جاءت الترجمة السبعینیة: "
 (أ)] 9" [تحتمل، قائالً : ها أنا انتظر قلیًال متوقًعا الرجاء في خالصي!

1 Concerning the Statues, homily 5: 1-2. 
2 Concerning the Statues, homily 5: 3. 

Ñ "في الترجمة البیروتیة "بارك" كنوٍع من الحیاء أال ُیفال "جدف .
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جاء أیًضا في الترجمة السبعینیة أن امرأة أیوب كانت تجول من بیٍت إلى بیٍت 
لعلها تجد ملجأ تأوي فیه. 

یرى بعض الیهود أن زوجة أیوب هي دینة ابنة یعقوب.  
اعتاد العدو أن یضرب المؤمنین بأهل بیتهم، كما فعل مع آدم مستخدًما حواء، 

وداود مستخدًما زوجته میكال التي هزأت بداود رجلها، بل وأراد أن یستخدم بطرس الرسول 
لیضرب به السید المسیح عندما تحدث عن الصلب فقال له: "حاشاك یا رب، ال یكون لك 

). فالتفت وقال لبطرس: "اذهب عني یا شیطان، أنت معثرة لي، ألنك 22: 16هذا" (مت 
). 23: 16ال تهتم بما هللا لكن بما للناس" (مت 

عبرَّ البار أیوب عن نظرة امرأته إلیه، فقال: "نكهتي مكروهة عند امرأتي، وخممت 
). 17: 19(صرت نتًنا) عند أبناء أحشائي" (أي 

  لم یترك له الشیطان شیًئا سوى لسانه وزوجته. فبزوجته یجربه، وبلسانه یمكنه أن
یجدف. لم ینَس الشیطان خداعه القدیم الذي به خدع آدم خالل امرأة، لذلك هاجم أیوب 

خالل زوجته، حاسًبا أنه قادر على الدوام أن یخدعه بامرأة، غیر مدرٍك أنه إن كان 
 رجل واحد قد ُجرح جرًحا ممیًتا بامرأة، اآلن العالم كله قد خلص خالل امرأة. 

أنتم تذكرون حواء، تأملوا في مریم.  
. Ïاألولى طردتنا خارج الفردوس، واألخیرة قادتنا ( بالمسیح ابنها) إلى السماء

القدیس جیروم 

 " "9: 2(أي وٕاذ عبر وقت طویل LXX لقد استبقى الروح العبارات واضحة تماًما ...(
لمنفعتنا، إذ لم یعلن عن طول هذه المدة. فلو أنه أوضح الشهور والسنوات، فإن الذین 

ُیوضعون تحت التجربة في المستقبل ُیحبطون قبل بلوغهم نهایة المدة. فُیحسبون اللیالي 
والساعات، ویركزون على هذا الزمن. یسقط كل منهم في الیأس الشدید بأن ید اهللا لم 

  كما نال أیوب في وقٍت محددٍ .تتتدخل، وأنه لم ینل عونًا من السماوا

". قد عبَّر هكذا لكي تعرف أن أیوب ُوجد أقوى، وقت طویلفي الواقع قال الروح: "
ال من المرض والقروح الكثیرة فقط، بل ومن الزمن.  

لقد صارع لزمٍن طویٍل في عذاباٍت ومتاعٍب جسدیٍة، ومع هذا بقي ال ٌیقهر في 

1 On Ps., homily 73. 
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المعارك.  
بهذا یعزینا الروح أنه مهما طال زمن التجربة ال یضعف قلبنا، فإن ید اهللا تحل 

)، فقد خلص أیوب من أتون التجربة بعد زمٍن 35:18وتكون یمینه لحسابنا (مز 
طویلٍ . 

  إذ لم یجد الخصم أن المقاتل قد الن، جند زوجته. ربما قال في نفسه: هذا الشخص
(أیوب) لن یكون أقوى من آدم. إن كان غنًیا، لكن لیس لدیه "فردوس اهللا" (كآدم في 

الجنة). ومع أنه بار، لكنه لم یحرز "شجرة الحیاة". ومع أنه تقي، لكن آدم تمتع بالحوار 
مع اهللا. هذا الشخص (أیوب) لدیه مواٍش كثیرة، أما آدم فكل حیوانات األرض خضعت 

له. لهذا إن كنت قد استطعت أن أفقده هذا خالل حواء زوجته، ربما هذا ال یقدر أن 
یقاوم هجمات زوجته. بهذا الفكر أثار الشیطان زوجة أیوب ضده. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ترك له زوجته وحدها، لیست كمعٍز، بل بالحري حلیفة الشیطانÏ. 
القدیس أغسطینوس 

أنظر لقد ُمحي ذكرك من األرض، جاءت تكملة اآلیة في الترجمة السبعینیة: "
حتى أوالدك وبناتك الذین هم آالم طلقي، ومتاعب رحمي، الذین أنجبتهم باألحزان باطًال، 

أنا متجولة  وها أنت تجلس لتقضي لیالیك في الهواء الطلق وسط فساد الدود، وصرت
 غروب الشمس كي بوعبدة، انتقل من موضٍع إلى موضٍع، ومن بیٍت إلى بیٍت، أترق

-ب). 9: 2" (أي أستریح من أتعابي وآالمي التي أحدقت بي، قل كلمة ضد اهللا ومت

  تصور أنك فقدت ثروتك التي بسببها كنت مشهوًرا. نفس األمر إن كنت قد ُحرمت من
نصیبك في األبناء، كیف یمكن أن تبقى ذكراك على األرض بعد ذلك الحین؟ خیراتك قد 

ُسرقت، ومقتنیاتك قد ُدمرت، لم یعد بعد یوجد أبناء، ولم تبَق بعد بنات، ولن یكون 
 أطفال (أحفاد) إذ ُفقد األبناء. 

(كأن زوجة أیوب تقول لزوجها): باطًال قد زرعت حقل رحمي. 
أنت نفسك قد ُحرمت مما قد غرسته، أما أنا أیضًا فقد فقدت ثمر أحزاني وتعب 
، وخبرة رحم النساء الحوامل، آالم الطلق التي ال ُتحتمل، والتي تحسب كذكرى  ثدیيَّ

1 On Ps. 30, Discourse, 4, 12. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني 

  

رهیبة. 
إذن، هل هو حزن واحد أم أحزان كثیرة؟...  

لقد بلغ الموت أبناء رحمي، وهلكت ثمرة جسمي في الهاویة.  
هل یمكنني أن أترجى أن أحبل بأطفاٍل آخرین؟  

كیف؟ أین؟ فإن الزارع الذي هو أنت قد تدمرت وهلكت، وصرت أنت نفسك 
طعاًما للهوام. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  كلما كثرت النكبات التي جلبها علیه رآه في أكثر قوة. لذلك كما تعرفون بعد أن
فإذ لم یجد له طریًقا جرى إلى سالحه القدیم، استخدم كل السبل أخیًرا استخدم آلته، 

 كوارثه بنغمة غایة في الحنو، ن وارتدى قناع االهتمام، وقدم صورة مأسویة عالمرأة،
وتحت التظاهر بإزالة شره قدم مشورة قاتلة (العن الرب ومت). لكنه وال بهذا غلب، بلى 
ألن ذاك الرجل العجیب قد أدرك خداعه، الذي بحكمة عظیمة كتم فم المرأة التي كانت 

. Ïتتكلم بتحریٍض منه

  انظروا كیف حاولت ببالغتها أن تبلغ حتى النهایة. فإن لدیها كثرة من الحجج تقنعه
 بها.

من جهة طول الزمن، إذ لم یعبر یوم وال اثنین وال ثالثة أیام، بل عدد كبیر من 
الشهور. إلى متى تحتمل؟...  

الحظوا الخدعة الشیطانیة، فقد فكر في حواء. یقول: ها أنِت التي جعلِت اإلنسان 
األول یسقط یمكنِك أن تنهي حیاة أیوب.  

لكنها كانت غبیة وفقیرة، إذ وجدت آدم غیر قادٍر أن یتغلب على ضعفه، 
استطاعت أن تضع السم في طعاٍم صالحٍ .  

 على النقیض - كان إنساًنا حكیًما منتصًرا حتى على –ها أنتم ترون أیوب 
طبیعته... فال تظنوا إذن أن األمر خاص بالمرأة أو توصیاتها...  

اآلن اقترح علي شعبنا أال یضعوا في االعتبار كرامة األشخاص، بل بالحري 
طبیعة النصیحة.  

1 The Gospel of St. Matthew homily 13:6. 
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فالمرأة جاءت لتعین الرجل ال لتكون عثرة له... إنه یتوقع تغیًرا، شیًئا یدل على 
إیمان سلیم ورجاء نبیل، إنه یعرف حنو اهللا. 

هكذا ُوضعت الخطوط الرئیسیة ألساس شقاوتها. إنها لم تقل: "قد ماتوا" حسب 
التعبیر الجاري لإلشارة عن الحزن العام بین كل البشر، فإنها لم تستخدم التعبیر 

..." لقد ُمحي ذكركالعادي. إنما ماذا قالت؟ "
في رأیي قد أرادت أن تبرر عنف المحنة بنطقها هكذا.  

هذا ما أرادت أن تقول له: "أي نوع من التغییر تترجى أن یحدث؟ هل یمكن أن 
تعود إلى ما كنت علیه بعد كل ما حدث، ألن ما قد تالشى تماًما هل یعود إلى الحیاة؟ 
فإننا نرغب في أطفال، غالًبا لكي ما یمدوا ذكرنا بطریقة ال تزول. بالتأكید أن أهم 
شيء یطلبه البشر هو أن یتركوا ذكریات بعدهم. تقول له: إنك أنت نفسك میت بفقدانك 

أبنائك، فبدون ذریة وبدون أطفال أنت تبید. 
الحظوا إلى أي مستوى قدمت هذه المشورة الرهیبة، ال لتحثه على الغضب، وٕانما 

لتنحرف به إلى رثاء ذاته... 
تقول: لیًال ونهاًرا ال تجد من یشاركك سقف بیتك، لیس من یواسیك، لیس من 

یشفق علیك، لیس من یشاركك آالمك... 
یا لها من شقاوة! لیس من یشفق على زوجته، وال یهدئ من ظروفها، والتي كانت 
في صحبة الملك صارت عبدة تعیش في العراء تحت النجوم..." فإنني بدون بیت وال 
مدینة، وال منزل، أجول في المدینة... لیس من بیٍت واحٍد یخفف من عار حالي، وفي 

كل موضع أتقبل سخریة وٕاهانة من العامة". 
..." لماذا؟ هكذا أنت تعرف أنك إذ تفعل العن اهللا“لم تقل له: "جدف"، بل قالت: 

هذا تموت، أما عن موتي فأیة تعزیة یمكن له أن یجلبه علیك؟ أي تصحیح للوضع 
بموتي؟... 

ماذا تقولین یا امرأة؟ عندما یتطلب األمر أن نرجو اهللا لیهب خیرات، عندما یلزم 
األمر استعطافه تستعدین أن تثیریه! إن كان اهللا هو مصدر هذه المتاعب، فاألمر 

یتطلب التوسل إلیه ال التجدیف علیه. ومن جانب آخر، إن كان لیس هو مصدرها، 
فال ُیجدف علیه! 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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  َا)، التي ُحفظت وحده19-13:1الده وكل ما یملكه ماعدا زوجته! (أي وَقد أیوب أف 
)، 7:2. وكان آنذاك قد تغطى كله بالُقروح الممیتة (أي )10-9:2ي ! (أتجربتهجل أل

 ! دة آالمه وتضخیمهالزیاعزیته، بل لتوأدرك أن أصدقاءه لم یأتوا 

ومع ). 6-1:2الحظ السلطان الذي ُأعطي للخصم بواسطة الرب لمحاكمته (أي 
 إال )،4:6سمه (أي ج تأنه شعر بأن سهام الرب كانت في جسده، وقال إنها قد اخترق

أنه كمصارٍع صالٍح لم یستسلم لأللم، وال رفض صعاب الصراع بل استمر.  
حني، لكن ال تطعني (تهلكني) في النهایة، ألنه ما هي جر"وٕاذ قد بدأ الرب، فلي

قوتي حتى أصمت (انتظر)؟  
حتى تحتمل نفسي؟   وما هي نهایتي

هل قوتي قوة الحجارة، وهل لحمي من نحاس؟  
-11، 9:6 " (أيكن المعونة تركتني، وافتقاده قد احتقرنيله؟ يتكال علا يألیس ل

14 LXX(Ï. 

 سیوسمبروالقدیس أ

 یه قد ُدمر تماًما، دبالحقیقة كانت زوجته وحدها قد ُتركت حتى ذلك الیوم. كل ما كان ل
 كل أوالده وممتلكاته وحتى جسمه، وُتركت هي للتجربة لتكون فًخا له. 

هذا هو بالحقیقة السبب لماذا لم یدمرها الشیطان مع األبناء، ولم یطلب موتها، إذ 
توقع أنها ستساهم باألكثر في إسقاط الرجل القدیس في الفخ. لذلك تركها كنوٍع من 

األداة المرعبة في یده.  
لقد قال: "إن كان حتى في الفردوس طردت البشریة بواسطتها، كم باألكثر أستطیع 

 Ðأن أطرحه وهو على المزبلة!"

 ) الذي على الرمل) والتجارب هي وذاك الذي على الصخر، ذاك كان المبني هو عینه
عینها، لكن النهایة لیست عینها، ألن األساس مختلف. حدث سقوط المبنى بسبب 

 غباوة البنَّاء ولیس بسبب طبیعة التجارب،... 
ن هذه األمور قیلت عن مجرد المبنى، إنما الحدیث یخص النفس، مؤكًدا أال تظن 

  نفسه.أیوب ترفضها. هكذا بنى أو تسمع الكلمة اإللهیة بأعمالهاأن 

1 De interpellatione Job et David, Book 1:2:4. ترجمة جرجس كامل  
2 Homilies on 1 Corinthians, homily 28:5. 
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 ،نزل المطر، ألن ناًرا نزلت من السماء والتهمت كل قطعانه، والفیضانات حلت
 الرسل المخبرین بالكوارث بالتتابع بطریقة مستمرة یخبرونه عن دمار إلیهحیث جاء 

 اهللا العن"  الذي هو كلمات زوجته المرة، قائلة:،هبت الریحو .وبنیه قطعانه، وِجَمَاله
 نفسه لم تهتز من مكانها، والبار لم یجدف، بل شكر .. ومع هذا لم یسقط المنزلت"مو

  ."Ïه یفعلي ما یحسن في عین،الرب أعطى، الرب أخذاهللا، قائالً : "
 الفم الذهبيالقدیس یوحنا  

  وٕاذ لم یستطیع أن ینتصر 13: 1جرب الخصم أیوب خالل أبنائه وممتلكاته (أي ،(
 علیه احضر له عدته، 

جاء محضًرا معه ابنة حواء التي أغرقت آدم، وخالل فمها قال ألیوب، الزوج 
 البار: "العن اهللا"، لكن أیوب رفض المشورة. 

أیًضا انتصر الملك آسا على المأبونین من األرض عندما جاء إلیه (الشیطان) 
). عرف آسا مكره، وخلع أمه من مركزها 13-12: 15 مل 1لیحاربه خالل أمه (

المرتفع (ملكة)، وقطع تمثالها وطرحه. 
یوحنا كان أعظم من كل األنبیاء، لكن هیرودس ذبحه من أجل رقصة ابنة حواء 

إلخ). 14، 11: 11(مت 
هامان كان غنًیا، الثالث في الكرامة من الملك، لكن أشارت علیه زوجته أن یقتل 

). 13: 6الیهود (أس 
زمري كان رأس سبط شمعون، إال أن كزبي بنت رئیس قبائل دیان طرحته، ومن 

-6: 25أجل امرأة واحدة سقط في یوم واحد أربعة وعشرون شخًصا من إسرائیل (عد 
15(Ð  .

القدیس أفراهاط  

 َفَقاَل َلَها: َتَتَكلَِّمیَن َكَالًما َكِإْحَدى اْلَجاِهَالِت ! "

  ،ْلَخْیَر َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد اهللاِ أأَ 
 َوالشَّرَّ َال َنْقَبُل؟ 

 ].10" [ِفي ُكلِّ َهَذا َلْم ُیْخِطْئ َأیُّوُب ِبَشَفَتْیهِ 

1 Concerning the Statues, hom. 4:4. 
2 Demonstration 6, of Monks, 3. 
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  .كان أیوب في ساعات حزنه أكثر حذًرا من آدم في عرش سعادته 

واحد انهزم وسط المسرات، واآلخر غلب وسط اآلالم.  
واحد وافق على ما یبدو ممتًعا، واآلخر لم یذبل في اآلم غایة في الرعب...  

لقد احتمل في جسمه ألمه، واحتمل في قلبه أخطاء اآلخرین، موبًخا زوجته على 
 . Ïغباوتها، معلًما أصحابه الحكمة، محتفًظا بالصبر في كل األحوال

القدیس أغسطینوس 

  ."الحظوا أیها اإلخوة األحباء، إنه لم یقل قط: "هذا عمل الشیطان 

انسبوا التأدیب إللهكم مباشرة، ألن الشیطان ال یفعل شیًئا بدون سماح من ذاك 
الذي یدبر أموركم بقوة سلطانه، سواء للعقوبة أو التعلیم؛ للعقوبة بالنسبة لألشرار 

).  6: 12 (عب "فإنه یجلد كل ابن یقبله"والتعلیم لالبن. 
 .Ðأنتم تحتاجون أال تهربوا من العصا، اللهم إال إذا لم تریدوا أن ترثوا

  عندما تغطي جسمه بالقروح جاءته امرأته التي ُتركت له كحواء أخرى، لتكون زمیلة
"قل الشیطان عوض أن تكون معینة لرجلها. كانت توبخه دوًما وبشدة لتهز والءه قائلة: 

 . كلمة ضد اهللا ومت"

لكن آدم الذي على المزبلة كان أكثر حكمة من آدم الذي كان في الفردوس.  
آدم في الفردوس أعطى أذنه للمرأة، لیطردا من الفردوس. وآدم على المزبلة 

طرد المرأة جانًبا فقط لكي یدخال الفردوس.  
وماذا كان آلدم الذي على المزبلة؟ من الداخل یلد خلوًدا، من الخارج كان طعاًما 

للدود.  
"تتكلمین كالًما كإحدى الجاهالت. أألخیر نقبل من عند اهللا ماذا قال لزوجته؟ 

).  10: 2 (أي والشر ال نقبل؟"
إنه یكرر بأنه ید اهللا علیه حینما كان الشیطان یضرب، ألنه لم یتطلع إلي من 

یصوب إلیه الضربة، بل إلي ذاك الذي أعطاه السلطان.  
 . Ñ نفسه بدوره دعا ذاك السلطان الذي شحذه من ید الربنفإن الشیطا

1 On Patience, 9. 
2 On Ps. 31, Discourse, 2: 26. 
3 On Ps. 29, Discourse, 29, 7. 
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القدیس أغسطینوس    

  إني أختار أن یفتقد الرب خطایاي، ویصلح معاصي، هنا في هذا العالم، حتى یقول
لي إبراهیم هناك ما قاله عن لعازر المسكین في حدیثه مع الغني: "یا ابني أذكر أنك 
استوفیت خیراتك في حیاتك، وكذلك لعازر البالیا، واآلن هو یتعزى وأنت تتعذب" (لو 

16 :25.( 

 لهذا السبب عندما یوبخنا الرب، عندما یؤدبنا، یلزمنا أال نكون جاحدین.  
لندرك أن توبیخنا في الوقت الحاضر إذن لكي ننال تعزیة في المستقبل. وكما 

: 11 كو 1یقول الرسول: "إذ قد ُحكم علینا نؤدب من الرب، لكي ال ُندان مع العالم" (
 أألخیر نقبل من عند اهللا،). لهذا السبب قبل أیوب أیًضا بإرادته كل آالمه قائالً : "32

 Ï"والشر ال نقبل؟

العالمة أوریجینوس 

  صار مباركًا أكثر من كل أحٍد، فإنه لیس فقط لم یفعل شیئًا یجعله یزل، بل مارس ما
 . Ðجعله أكثر ثباًتا. زوجته ضایقته مع كل هؤالء، ومع هذا فقد تألأل في كل شيءٍ 

  الزوجة صالح عظیم كما أیًضا یمكن أن تكون شًرا خطیًرا. فإن الزوجة عظیمة؛
.  Ñالحظوا من أیة نقطة أراد الشیطان أن یدخل خالل السور القوي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
" لكنه تطلع إلیها وقال لها: تتكلمین كإحدى الجاهالتجاءت الترجمة السبعینیة: "

). 10: 2(أي 

  .بمعنى: إنك ال تتكلمین بما یلیق بِك، وال بتعلیمِك، وال بالبنیة التي تقبلتیها مني 

هذه الكلمات ال تلیق بكِ .  
لم یرد أن یوبخها بعنٍف، بل أن یردها عن هذا التفكیر الفاسد. 

"إن كنا نقبل الخیرات من ید اهللا، أال نحتمل الشرور؟" بمعنى إن كان بالحق 
لیست هذه األمور إال شروًرا فلنتحملها.  

إنه الرب والسید، ألیس لدیه سلطان على كل شيء یرسله علینا؟  

1 On Exodus, homily 8. 
2 On Ps 128. 
3 Homilies on Hebrews, homily 20:8. 
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لماذا أعطانا خیرات؟ لیس عن استحقاق من جانبنا.  
لیتنا ال نقلق بعد الیوم بالتفكیر أننا نتألم عن عدم استحقاق.  

إنه حر تماًما، حتى إن قدم لنا فقط الشرور.  
إن كان یقدم لنا أیًضا الخیرات، فلماذا نشتكي؟ 

الحظوا إنه لم یتكلم قط عن معاصي، وال عن أعمال صالحة، إنما تكلم فقط عن 
. ءاهللا صاحب السلطان أن یفعل ما یشا

تذكري خیراتك السابقة فال تجدي صعوبة في احتمال المشاكل الحالیة. یكفي لنا 
لكي نتعزى أن ندرك أن الرب قد أرسلها إلینا. ال تتحدثي عن عدالٍة أو ظلمٍ . 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "10: 2" (أي تطلع إلیها LXX ،تطلع إلى زوجته، لكي یمیز ذاك الذي یتكلم فیها ،(
ویحترس من الحیة المختفیة في حدیث زوجته. 

  خاللها نستعید ما فقددناه، وننال بركات 1:12أال نقدم صبرنا ذبیحة مقبولة (رو (
أخرى أكثر منها؟ 

 "هل سلم اهللا أیوب لهذا الصراع باطًال؟ ألم في كل هذا لم یخطئ أیوب بشفتیه ."
یعرف بالحق مقاتله؟ ألم یعرف الملك جندیه؟... 

أما بالنسبة لنا، فلنتمثل بصبره. لنحارب بدماثة، لنمارس صبره، ونعادله في ثقته 
باهللا.  

لنتشكل حسب إیمانه دون فشل، ولنكن ثابتین في روحه، في صدق كلماته، في 
، في عزلته، وفي تجاربه، في هدوئه، في مواجهة كل ما رٍ صراعه مع عدٍو غیر منظو

، لنبقى أقویاء وموطدي العزم.  ریثو
في كل اآلالم لنكن أتقیاء ونتمم امتحاننا. فإننا بهذا نشترك في األكالیل، ونكون 

نا. المجد له مدى الدهور آمین.  شركاء في نصرته، ویكون اهللا شاهًدا لبرِّ
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  .لُیستدَع القدیر لعونكم ضد مكائد الشیطان 

لیسكن فیكم، هذا الذي ال ٌیمكن أن ٌیغلب، فإنكم حتًما تغلبون ذاك الذي اعتاد أن 
یغلب. لكنه یغِلْب من؟ أولئك الذین ال یسكن اهللا فیهم.  
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فإنكم أیها اإلخوة تعلمون هذا أن آدم في الفردوس احتقر وصیة اهللا، ورفع عنقه، 
كمن أراد أن یكون سید نفسه، ونفر من الخضوع لمشیئة اهللا. هكذا سقط من الخلود 

والطوباویة.  
لكن ٌوجد إنسان، مختبر باهر، مع أنه قابل للموت بمولده، ومع أنه جلس على 

مزبلة وفاسد بالدود، غلب الشیطان. 
نعم، آدم نفسه قد غلب حتى في أیوب، ألن أیوب من جنسه.  

لقد ُهزم آدم في الفردوس، وُغلب على المزبلة.  
بكونه في الفردوس، أعطى أذنه القتناع المرأة التي دخلها الشیطان، أما وهو 

على المزبلة قال لحواء: "تتكلمین كإحدى الجاهالت".  
هناك أعارها أذًنا، هنا قدم لها إجابة.  

عندما كان سعیًدا أصغى، وعندما ٌأبتلي غلب.  
). ألن هذا ما یجب أن 9:2 یو 1لهذا انظروا ماذا تبع هذا یا إخوتي في الرسالة (

، إذ یقول: "إن علمتم أنه قلوبنا إننا نغلب الشیطان حًقا، لكن لیس بذواتنانضعه في 
 .Ïبار، فاعلموا أن كل من یصنع البّر مولود منه"

القدیس أغسطینوس 

  فإنه إذ یرى الخصم الماكر أنه قد 36:10مكتوب: "أعداء اإلنسان أهل بیته" (مت ،(
انسحب من قلوب الصالحین یبحث عمن هم محبوبون جًدا لهم، ویتحدث إلیهم بعذوبة 
بكلمات محبوبة جًدا لدیهم، حتى إذ تتسلل قوة الحب إلى القلب یمكن لسیف إقناعه أن 

یقتحم الطریق بسهولة إلى مناطق الدفاع الداخلیة لألبرار. 

  ،یقصد بالخیر هنا إما عطایا اهللا الزمنیة أو األبدیة، وبالشر ضربات الزمن الحاضر
هذه التي قال عنها الرب بالنبي: "أنا الرب ولیس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، 

) ال یقصد الشر الذي لیس له جوهر 7-6:45صانع السالم وخالق الشر". (إش 
بطبیعته أنه مخلوق باهللا. بل ُیحسب الرب نفسه كخالق الشر (الضیق) عندما یحول 

الشر إلى عقوبة (أو تأدیب)، فتكون هذه األمور شًرا للعصاة باحتمالهم األلم، وفي نفس 
الوقت صالًحا بطبیعتها... 

1 Homily 4 on, John 2. 
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إنه عزاء قدیر لتجاربنا، متى احتملنا أحزاًنا، وتذكرنا عطایا خالقنا لنا... فقد قیل: 
).  25:11"في یوم الخیرات ال تنَس البالیا، وفي یوم البالیا ال تنَس الخیرات" (سیراخ 

فإن من یتقبل عطایا اهللا في موسم العطایا وال یخشى الضربات یسقط بفرحه في 
تیه فكره، ومن یعاني من العقوبات، ومع هذا ففي موسم العقوبات یتجاهل تعزیته 

بالعطایا التي كان قد نالها، یسقط من ثبات فكره بالیأس من كل جانب  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
لقد سخرت به امرأته ألجل بساطته وتعلقه باألبدیات، وحسبت هذه البساطة غباوة 
وجهًال وحرماًنا من الحیاة والسعادة. لهذا رأت موته أفضل بكثیر من حیاته، والتجدیف على 

اهللا أوجب من العبادة له مع المعاناة من اآلالم. 

  كأنه یقول: إن كنا نمیل إلى البركات األبدیة، فأي عجب إن كنا نواجه شروًرا زمنیة؟
لقد ركز بولس عینیه على هذه البركات باهتماٍم شدیٍد عندما خضع بفكره للشرور الحالة 
به. یقول: "فإني أحسب أن آالم الزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العتید أن ُیستعلن فینا" 

). 18:8(رو 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لم یخطئ أیوب بفمه، إذ لم ینطق بكلمة ال تلیق به كمؤمنٍ . یحذرنا القدیس 
بطرس الرسول من الخطأ بالفم، قائالً : "فال یتألم أحدكم كقاتٍل، أو سارٍق، أو متكلٍم بالشر" 

). 15:4Vulgate بط 1(

 . افتقاد أصحابه الثالثة له 4
، َفَلمَّا َسِمَع َأْصَحاُب َأیُّوَب الثََّالَثُة ِبُكلِّ الشَّرِّ الَِّذي َأَتى َعَلْیهِ "

 َجاُءوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َمَكاِنهِ : 
، َأِلیَفاُز التَّْیَماِنيُّ َوِبْلَدُد الشُّوِحيُّ َوُصوَفُر النَّْعَماِتيُّ 

وهُ   ].11" [َوَتَواَعُدوا َأْن َیْأُتوا ِلَیْرُثوا َلُه َوُیَعزُّ
ذكر هنا أسماء أصدقائه الثالثة الذین جاءوا یرثون له ویعزونه. ربما كان حاضًرا 
معهم الشاب ألیهو، وقد استمع إلى المناقشات، ویبدو أنه لم یكن صدیًقا ألیوب ألنه كان 
یصغره جًدا في السن، لكنه حضر كمستمعٍ . ربما كان یحب مجالسة الشیوخ، ولعل منظر 

أیوب في مأساته قد جذبه، فاشتاق أن یقدم له خدمًة ما أو كلمة تعزیة. 
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أما األصدقاء الثالثة فكانوا متقدمین في السن، بل كانوا شیوًخا، اشتهروا بالمعرفة 
). ربما 6: 32والحكمة والصالح، وكان لهم تقدیرهم وكانت آراؤهم ُتقابل باالحترام (أي 

كانوا یحتلون مراكز رفیعة في الدولة، كأمراء أو رؤساء. ربما كانوا أقرباء له، إذ كان الثالثة 
أحفاد إبراهیم، غالًبا ما ورثوا عنه بعض التعالیم والثمار الصالحة. فألیفاز التیماني ملك 

یرى البعض أن ألیفاز هنا لیس االبن ). 11: 36ابن تیمان حفید عیسو (تك التیمن كان 
وكان بلدد الشوحي ابن شوح الذي ولدته األكبر لعیسو بل حفیده الذي ُدعي على اسمه. 

). وصوفر النعماتي على ما ُیظن هو صفوا حفید عیسو (تك 2: 25قطورة إلبراهیم (تك 
). كان ثالثتهم من األمم، حملوا بعض الجوانب الطیبة، منها أنهم دون غیرهم من 11: 36

غالبیة األصدقاء لم یتركوا أیوب في محنته، بل صاروا یشاطرونه أحزانه كما شاطروه قبًال 
في مسراته.  

جاءوا لیس حًبا في االستطالع، وال بدعوة من أحٍد، إنما اتفقوا مًعا في عمل 
الخیر. كانوا مخلصین في رغبتهم في التعزیة، وٕان اتضح أنهم كانوا معزین متعبین بسبب 

عدم حكمتهم في معالجة األمر. 
لم نسمع عن المساكین والمحتاجین الذین یعولهم، وال األیتام واألرامل الذین كان 
یهتم بهم، قد جاء واحد منهم یسأل عنه في محنته. لعلهم سمعوا بالنكبات المتوالیة فسقطوا 
فیما سقط فیه هؤالء األصدقاء الثالثة، وحسبوا أنه كان شریٌرا أخفى شره بالعطایا الظاهرة 

واالهتمام المظهري.  
عدم حضور أحدهم بال شك كان له أثره السیئ على نفسیة أیوب، إذ حسبهم قد 

تعثروا في شخصه. 

، َوَرَفُعوا َأْعُیَنُهْم ِمْن َبِعیٍد َوَلْم َیْعِرُفوه"
، َفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَبُكوا
َق ُكلُّ َواِحٍد ُجبََّتهُ  ، َوَمزَّ

وا ُتَراًبا َفْوَق ُرُؤوِسِهْم َنْحَو السََّماءِ   ].12" [َوَذرُّ
كثیًرا ما یفسد الحزن والمرارة شكل اإلنسان حتى أن أصدقاءه الشیوخ لم یعرفوه، 
ألن قروحه شوهت جسمه، ومرارة نفسه نزعت عنه بشاشته. هذا ما حدث مع نعمى حین 

: 1أفسد الحزن هیئتها، فعندما عادت إلى بلدها تساءل أهل المدینة: "أهذه نعمى؟" (را 
19 .(
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لم یتمالك الشیوخ أنفسهم، فرفعوا أصواتهم كاألطفال وبكوا، كما مزق كل واحٍد 
جبته، وذروا تراًبا على رؤوسهم. وجلسوا معه على األرض. وكأنهم شاركوه مذلته. 

لم یلتقوا معه على مستوى المجامالت الرسمیة، إنما كأحباء یشاركونه مرارة نفسه. 
كشركاء في الضیقة القاسیة لم یستطیعوا أن یفتحوا فمهم لمدة سبعة أیام وسبع لیاٍل، صمتوا 

وهم في دهشة. جاء في المثل الالتیني: "أحزاننا الخفیفة تتكلم، أما الثقیلة فتعقد اللسان". 
حتى  وربما ألنهم أرادوا التأنيتحاشوا في البدایة الكالم لئال یثقلوا علیه التجربة، 

، فإنهم یدركون أعمال محبته العظیمة التي كان الكل یبحث كل منهم هذا اللغز المحّیر
یشهد لها، لكن هل من خطیة خفیة سببت له كل هذه الكوارث؟ هل یود اهللا أن یكشف له 

عما أخفاه في قلبه وفكره أو من أعمال ال یعرفها أحد؟ 

  لم یعرفه أصحاب أیوب، إذ لم یروا الثوب األرجواني وال العرش المرتفع، وال التاج
الملوكي والجند في الخدمة، وال العبید في أعمالهم. عوض العرش كان له األرض 

القاسیة، المزبلة عوض السریر، وعوض البیت الهواء الطلق. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

، َوَقَعُدوا َمَعُه َعَلى اَألْرِض َسْبَعَة َأیَّاٍم َوَسْبَع َلَیالٍ "
، َوَلْم ُیَكلِّْمُه َأَحٌد ِبَكِلَمةٍ 

]. 13" [َألنَُّهْم َرُأوا َأنَّ َكآَبَتُه َكاَنْت َعِظیَمًة ِجد�ا
لقد تواعدوا أن یأتوا ویلتقوا مُعا عند أیوب، لكن ما یدهشنا أنهم بقوا صامتین سبعة 

أیام وسبع لیاٍل دون أن ینطقوا بكلمة، وعندما تكلموا هاجموه بعنٍف شدیٍد، كما برأٍي واحدٍ . 
اظهروا في البدایة حزًنا ُمبالغ فیه، تبعه خصومة ومناقشات مرة وسط آالمه.  

أي حب هذا دفعهم لالتفاق مًعا والجلوس حوله وسط رائحة النتانة التي ال ُتحتمل 
ولمدة أسبوع كامل؟ ولماذا التغیر المفاجئ، على النقیض تماًما؟  

ُترى هل كانوا صادقین في محبتهم له، لكنهم قدموا حًبا بال تمییز؟ أم كانت النیة 
شریرة مخفیة تحت ستار الحزن الشدید، فانفجر ما في داخلهم؟ 

 الذین یرمزون إلى الهراطقة أن هؤالء األصدقاء البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
، ومع صدق نیتهم للعمل إال أنه ینقصهم روح التمییز. لهذا حنًوا زائًدایظهرون في البدایة 

).  4-3:13یقول لهم أیوب: "أما أنتم فملفقو كذٍب، أطباء بطالون كلكم" (أي 
. )، ومكان الهراطقة هو الكبریاء نفسه11:2لقد جاءوا كل واحٍد من مكانه (
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جاءوا على موعد في اتفاق تحت ستار الحب والصداقة.  
، ویحملون مظهر الصداقة یتفق الهراطقة مًعا على كنیسة اهللاهكذا كثیًرا ما 

والخدمة والسلوك بالفضیلة.  
أخیًرا فقد طلب اهللا منهم أن یسألوا أیوب أن یصلي عنهم، وُیقدم ذبیحة ألجلهم، 

 كي یتحولوا عن المقاومة، ویستردوا ال تكف الكنیسة عن أن تصلي من أجل الهراطقةهكذا 
عضویتهم الكنسیة، ویتمتعوا بالحیاة الكنسیة السماویة. 

  كل هذه اإلیماءات حسنة والئقة بأصدقاء یكشفون عن تعاطفهم معه، لكن ما جاء بعد
ذلك كان على النقیض. لم یكن من نفس النوع، بل على النقیض تماًما وردیًئا. أنظروا 

ماذا حدث. إنه ألمر ال ُیصدق، تحدثوا كخصوٍم حاقدین. 

  عندما تمتلئ النفس بالقنوط للحال ال تمیل إلى سماع شيٍء مما یقال. لهذا عندما جاء
أصدقاء أیوب ورأوا كارثة بیته، والبار جالًسا في الحمأة، وقد تغطى بالقروح، مزقوا 
ثیابهم وتنهدوا، وجلسوا بجواره في صمٍت، مظهرین إنه لیس ما یلیق تقدیمه بالمتألم 

. Ïهكذا سوى الهدوء والسكون. إذ كانت التجربة أعظم بكثیر من أن یكون لها تعزیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 

1 Concerning the Statues, homily 11:2. 
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 2من وحي أیوب 
آدم في المزبلة! 

 
  ،لم یكن ممكًنا إلبلیس أن یصمت

وقد رأى اإلنسان في جنة عدن ینعم بك أنت فردوسه! 
اقترب إلیه من خالل الحیة، 
وتجاسر واستخدم فم حواء. 

وبحسده طرد آدم وحواء من الجنة، 
وبالخطیة ملك الموت علیهما وعلى نسلهما! 

 
  .اآلن وقد رأى في كل إنساٍن آدم المنكسر

ظن أنه قادر أن یحطم أیوب كما حطم أباه األول. 
لم یتحدث معه خالل الحیة، 

بل تجاسر واشتكاه أمامك یا خالق الكل! 
 
  ،في كبریاء أعلن أنه كان یجول في األرض

ویمشي علیها، وكأنه ملك صاحب سلطان! 
نعم، لتنزع عنا ترابنا فال نبقى أرًضا، 

وال یقدر أن یتمشى في قلوبنا! 
یرانا سماًء ثانیًة، فیهرب من أمامنا. 

ُتجلسنا أنت في السماویات، 
فال یقدر أن یتسلل إلینا! 

 
  !یا للعجب أنت القدوس وحدك تمدحنا

وٕابلیس الشریر یشتكي علینا! 
هل یغیر على القداسة، فیشتكینا على ضعفنا؟ 

في َشِره یود أن یحطم الكل، 
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فیشاركوه تجدیفه علیك، یا أیها القدوس وحدك! 
 
  !صوب كل سهامه الناریة ضد أیوب المسكین

ذاك الذي كان كوكب الصبح یقف أمام إنساٍن أعزل! 
لم یهدأ له بال حتى یضرب كل جسده! 

بسماٍح منك قتل كل بنیه وبناته، وترك زوجته لیستخدمها ضده. 
ضرب كل جسمه، وترك له لسانه لعله یجدف علیك! 

في مكٍر شدیٍد بذل كل جهده لیحطم المؤمن بك، 
ولم یدرك أن سهامه ترتد علیه! 

 
  ،آدم في الجنة مال بأذنه لیسمع مشورة العدو

خالل حواء معینته! 
أیوب في وسط الرماد، فتح فمه لُیبكم المشورة الشیطانیة! 

صمت آدم صمًتا خاطًئا، وكسر وصیتك اإللهیة. 
ونطق أیوب بكالٍم صالٍح، وأنقذ زوجته من الحیل الشیطانیة! 

تعرى آدم في الجنة، ولم تقدر أوراق التین أن تستره! 
ولبس أیوب ثوًبا من الدود، كان أبرع جماًال من ثوب الملوك! 

ارتعب آدم وحواء حین سمعا صوتك! 
ووقف السمائیون في دهشة أمام تسابیح الجالس وسط الرماد! 

ظن آدم أن حرمانه من األكل من شجرة المعرفة ظلًما وحرماًنا. 
وحسب أیوب أن كل ما ُسلب منه هو بسماٍح منك لخیره! 

وسط كل بركات الجنة وٕامكانیاتها تركزت عینا آدم على شجرٍة واحدةٍ ! 
وسط كل التجارب التي ال ُتحتمل تركزت عینا أیوب علیك یا صانع الخیرات! 

فتح آدم فمه لیبرر نفسه، 
وفتح أیوب فمه ولم یخطئ بشفتیه! 

 
  ،جاء األصدقاء، كل واحٍد من مكانه
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ویا لیتهم ما جاءوا! 
أرادوا أن یعزوه بأفكارهم البشریة، فقدموا له مرارة! 
أظهروا كل مشاعر الحنو والمشاركة في اآلالم، 

لكن لم یقدموك إلیه یا أیها المعزي السماوي! 
 
  ،أنت صدیقي السماوي

احملني إلیك، إلى مكانك، فأستریح في حضن أبیك! 
 ، لقد نزلت إليَّ

وُجربت لكي تعین المجربین! 
لتكن أنت هو سّر تعزیتي وسالمي وفرحي الحقیقي! 
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ملحق لألصحاح الثاني 

في مجلس الصامتین 
(صمت أصدقاء أیوب) 

 

السكون والصمت 
یظن كثیرون أن الراهب هو فقط الذي یبتعد عن العالم وینعزل. هذا ضروري 

ن نقطع [أیشدِّد على أن االنسحاب الحقیقي من العالم هو  الكبیرلیوس ي باسالقدیس ولكن
هو بدء [ فالهدوء الذي نحصل علیه في الدیر ]الحبال التي تربطنا به وبهمومه ومشاكله.

هي دواء [ والوحدة ]تطهیر الذات، وبعدم االكتراث بأمور الدنیا بدء االهتمام بأمور اهللا.
 وخاصة عندما تكون مقرونة بالصلوات ، ألنها تهّدئها وتقّربنا هللا،لألهواء والشهوات

] .Ïناتثبِّت النفس في الفرح وتخرجها من األحز[ وهذه یجب أن ترافقنا دائًما ألنها ]والترانیم.
 بالرغم من أنه من دعاة الحیاة المشتركة، ال یكف عن والقدِّیس باسیلیوس

التشدید على الصمت، وعلى االلتزام بالخلوة والهدوء. فهذا هو الشرط الذي بدونه ال تستقیم 
الحیاة الرهبانیَّة، إذ كیف یمكن للراهب أن یصلِّي مراًرا في النهار، وأن یدرس ویطالع 

أل نفسه، وتمأل أرجاء تمالكتاب المقدَّس وأن یعكف على اكتشاف نفسه إذا كانت الضوضاء 
.   Ðالدیر

[الهدوء هو الخطوة األولى في تقدیسنا، فیتطهَّر اللسان لیوس ي باسالقدیسیقول 
من ثرثرة العالم، وال تُثار العین باأللوان الجمیلة وال باألشكال الوسیمة، وال تسرع األذن لنغمة 

الذهن التي لألغاني الشهوانّیة، باألذّیة التي تصدر على وجه الخصوص من أحادیث 
أصحاب التمثیلیَّات الهزلیَّة والمهرَّجین.] 

  ،أقول الحق: إن كنت تنطق مثل مار یوحنا (الذهبي الفم) ومثل مار أفرام القدیس
ومثل مار باسیلیوس اإللهي ومار غریغوریوس (النزینزي) ومار غریغوریوس (النیسي)، 

1 Epistle 2: 7, 8, 10. 
Ð  ،72، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت .

Epistle 2; Hom. Regulae fusius tractatae 5, 13, 38; Regulae brevius tractatae 25, 38, 208; 
Hom. on Ps. 33, 28. 
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وبقیة المالفنة (المعلمین) الكبار، لما كنت تفید بكلمات الذین یلتفون بك كما یفید اآلن 
. Ïصمتك مشاهدیك

القدِّیس مار یعقوب السروجي 

حیرة بین الصمت المقدس والكالم المقدس! 
  ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمین 

. أجلكبك یتكلم جمیع المتكلمین من 
.  إلیكشراًقا ونوًرا عظیًما أشرق فّي فأنظرإشعاًعا و

 الصالح. ينقتتف ، النفستستضيءك ي لفبنظر
 ما تفرست فیك لبست النور لتنطق وٕاذا ظالًما، تمتلئوحین تبتعد منك النفس 

... بكالم خبرك
 .ي یطالباننيّ الصمت والكالم قائمان عل

 رادتك. إ كحیاتيیا رب دبر 
 ولیس ،صمت في دهشةألكالم). ا في (كفایتي أشعر بعدم إذ ،ن صمت أدهشإ

 بطغیان باطل. 
 حسب مجدك وألجلك. كلمتين تكلمت تكون إو

 النفس بالصمت في دهش بك، یكون هذا الصمت حدیثًا مملوًء بكل تمتلئعندما 
 ألمجدك. وأتحرك، أتحركالحب ب ف… ما تحركت النفس لتمجدك بمحبةوٕاذامنفعة. 

 صمت وال اهدأ من تمجیدك. أوفي دهش 
، وفي كل أدهش. وفي كل یوم يتنغ یا رب الدهش (بالصمت) والكلمة فأليهب 

 بالكالم! أتحركیوم 
القدِّیس مار یعقوب السروجي 

 كالم وقت وللصمت وقت!لل

 لكّنه ال یصیر أبكم. 7: 3 یصمت البار إذ ُیعّلم أن للسكوت وقت وللكالم وقت (جا ،(
وكل من ُیعّلم بالباطل، إذ هم یبكمون وال - إّنما هذه ِسمة خاصة بالصّدوقّیین 

یصمتون. فإنهم وٕان كانوا ُبكًما عن الحق لكنهم غیر صامتین، هكذا قال الرب للبحر 

Ï الرسالة التاسعة والثالثون .
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.  Ïولیس لإلنسان أن یبكم، منتهًرا إّیاه إذ كان عاصًفا
 نوسيالعّالمة أوریج

  ،ن كان صمتنا یقوم بنفس الدور الذي یقوم به الصراخإباطًال نلجم ألسنتناÐ  .
  األب یوسف

 كریا (الكاهن) في موضٍع كان یلزم فیه الصمت، وتكلمت مریم، وحسًنا كان زلم تك
 كالمها.

كتت حواء وفي الحال صارت مرذولة، وٕاذ لم تتكلم حزنت، وماتت بسبب س
 صمتها.
 شَّتها الحیة، وأعطتها بشارة مملوءة موًتا، ووعدتها باأللوهیة، ولم تفحصها.غ
دقتها. وفي هذا الوضع صالت الحیة: یوم تأكالن من الشجرة تصیران كاهللا، فق

وفي ذاك الوقت حیث الخداع كان یلزم السؤال والكالم والدراسة. كان یلیق بحواء أن ترد 
على الكذاب وتدرس األمر نتمعن. لو درسته لهرب الكذاب منها. فإنه اذ ُیظهر الحق 

ذاته تجاه الكذب یهرب الخیر. لو تكلمت حواء مقابل ذاك الكذاب لما أستطاع أن یبت 
 الخبر الذي بدأ به... وٕاذ لم تتكلم هدمتها الحیة في عمق الهاویة.

ذ یوجد وقت یلتزم فیه اإلنسان بالكالم، ویوجد وقت یلتزم فیه الصمت بإفرازٍ . إ
كان یلیق بزكریا أن یصمت في قدس األقداس عندما بشره المالك بمیالد یوحنا. وٕاذ لم 

 زینه بالصمت الالئق به.فیصمت جعله المالك یصمت بغیر إرادته، ألنه یحبه، 
 زنت الیصابات بصمت رجلها.ح

 مت الكاهن، ومضى إلى بیته ولم یتكلم.ص
 م یعرفوا لماذا صمت نطقه.ل
 زن أحباء الكاهن بصمته، ولم یعرفوا ما هو سبب صمته.ح
 حزنت الیصابات على شریك حیاتها، ألن فمه صمت، وصوته خرس، ولم یتكلم.و
 ى رجلها الكاهن الشیخ الصامت: ماذا أعمل؟لعل الالویة قالت في حزنها عل
قد ضرب البیت بسبب العقر، وأحاط بي حزنان: أنا عاقر، وفم الشیخ صار ل

 عاقًرا، لیس لي ولد، ولیس له كلمة یتعزٌى بها.

1 PG 13:1599. 
2 Cassian: Conf. 16: 18. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني 

  

 ثر حزن بیت الكاهن من الجانین: المرأة عاقر، وهو صامت.ك
 لعجوز حبلت من الزواج بطریقة مدهشة عظیمة...ا

 یوحنا) انفتح رحم أمه، وانفتح فم أبیه. (میالدب
 یوحنا ولدت العاقر، وتكلم األخرس.ب
 ه أنصلح الرحم العاقر، والفم األخرس، والمكان الخرب.ب
آمین.  بارك هو الذي اختاره وأكثر جماله. له المجد دائًما وعلًنا. م

القدِّیس مار یعقوب السروجي 

 من یرید أن یالزم السكوت من غیر أن یقطع علل اآلالم فهو أعمىÏ. 
مار إسحق 

 إن الصمت من أجل اهللا جید، كما أن الكالم من أجل اهللا جیدÐ .
 األب بیمین

 

Ï عن بستان الرهبان .
Ð عن بستان الرهبان .
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الباب الثاني 
 
 
 

 
مرثاة أیوب 

 3أیوب 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثالث

 ألصحاح الثالثا

مرثاة أیوب 
 

جلس األصدقاء الثالثة حول أیوب لمدة أسبوع، الكل في دهشٍة وصمٍت من هول 
الكوارث التي حلت به. غالًبا لم یشعر أیوب بهؤالء الصامتین، أو لم ینشغل بوجودهم. فجأة 

لعلها أبلغ مرثاة ُسجلت عٌبَ◌ر أیوب عن المرارة التي في أعماقه، فقدم مناجاة أو مرثاة. 
.  في التاریخ البشري تحمل یأًسا رهیًبا

: ٢٠یصرخ أیوب في مرارة لكنه لم یسب اهللا. إنه مثل إرمیا یسب یوم میالده (إر
). الموت یعني التحرر من اآلالم الجسمانیة التي في هذه الحیاة. اشتهى أیوب ١٨-١٤

الموت، فهو أفضل من الحیاة، لكنه لم یفكر في االنتحار، إنما یطلب من اهللا أن یتدخل 
لیرحمه من الحیاة الحاضرة. 

حًقا لم ینطق أیوب بكلمة ضد اهللا، إذ لم یسبه، إنما سب حیاته منذ ُحبل به، لیس 
من أجل حاضره، وال خشیة ما سیحل به في المستقبل، وٕانما امتد به الیأس لیكره حیاته 
حتى وهو في رحم أمه. أي یرجع بفكره إلى الماضي الذي لن یعود، وال یمكن تغییره.  

 شدته في الوقت الذي تخلى أیام في أیوباحتفظ هؤالء األصحاب بصداقتهم مع 
 بعد هذا ، وسبع لیالٍ أیام جلس أصدقاء أیوب بجانبه صامتین سبعة .عنه أغلب أصدقائه

  تنقسم كلماته إلى ثالث أقسام:. فاه وأخذ یتكلمأیوبفتح 

  .10-1  سبه لیوم والدته وتمنیه لو لم یولد - 1
 .19-11أنشودة الموت وعذوبته   - 2
 .26-20لغز بقاء الذین یشتهون الموت   - 3

 سبه لیوم والدته وتمنیه لو لم یولد- 1
 مستقیم لعن أنه هوصفمع  ف.الحبل بهن یسب أیوب أفي حیاته كان ذلك ضعًفا 

یومه، لكنه لم یجدف على اهللا. 

فتح أیوب فاه،  َبْعَد َهَذا 
] 1. [َسبَّ َأیُّوُب َیْوَمهُ و
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جلس حزقیال في أرض السبي، وكانت نفسه تئن من أجل ما بلغ إلیه الشعب 
ومدینته والهیكل من دمار وخراب. صمت سبعة أیام وهو متحیر، فصارت إلیه كلمة الرب 

). وجلس أیوب وسط أصدقائه، وكانت نفسه تئن مما حّل به، لذا فتح فمه 16-15: 3(حز 
بعد الصمت الطویل لیسب یوم الحبل به ویوم مولده وأیام تجربته. 

صمت االثنان: حزقیال وأیوب، األول كان ینشغل بما هو هللا وشعبه وهیكله 
ومدینته، والثاني بما هو لنفسه وما یفكر الناس فیه عنه. األول تمتع بكلمة اهللا الفائقة، 

والثاني انحدر إلى الیأس والمرارة وسب حیاته. 
، لكن نرتفع فوق األنا لننشغل بما هللا والناس ال بما نحتاج أن نجلس صامتین

لذواتنا وكرامتنا، حینئذ یرفعنا روح اهللا القدوس كما إلى السماء، فنسمع الصوت اإللهي 
ونكتشف األسرار اإللهیة الواهبة الرجاء الحي. 

لألسف تطلع أیوب إلى یوم الحبل به كأسوأ یوم في التاریخ، وحسبه بدء انطالقة 
آلالمه التي ال تحتمل. لقد نسي ما تمتع به من خیرات. لقد التهمت السنوات العجاف 

السنوات المملوءة بالبركات. صار فكره سجین المر الذي یعیش فیه، فتطلع إلى حیاته كلها 
بمنظار قاتم للغایة. 

ما حّل بأیوب یحل بالكثیرین حین تطول بهم أیام الضیق. فنسمع إرمیا النبي 
)؛ "ملعون الیوم الذي ُولدُت فیه" (إر 10: 15یصرخ: "ویل لي یا أمي ألنِك ولدتنني" (إر 

20 :14 .(
حینما یغیب عن أعیننا یوم لقائنا األبدي مع مسیحنا على السحاب ولو إلى 

لحظات یضیق العالم بنا ونحسب حتى خلقتنا باطلة. "حتى متى یا رب تختبئ كل 
). 47-46: 89االختباء؟... إلى أي باطل خلقت جمیع بني آدم؟" (مز 

هنا نقف قلیًال أمام اهتمام البشریة بأعیاد المیالد منذ قدیم الزمن، فنجد األشرار 
یجدون في هذا الیوم الفرصة للتعبیر عما في قلوبهم من لهٍو ورغبٍة جادٍة في التسلط على 
الغیر، بینما یقف أوالد اهللا في جدیٍة یتطلعون إلى دخولهم في طریق اآلالم. یحسبون یوم 
میالدهم هو یوم دخولهم وادي الدموع، ولكن في رجاء حي مفرح أنهم یعبرون إلى الحیاة 

السماویة الجدیدة. 

  في أعیاد المیالد حیث تسیطر على (األشرار) الرغبة في الكلمة المتسلطة، یرقصون
 لیعَّبروا بحركات أجسامهم عن هذه الكلمة. 
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) حیث 20:40الحظ أحدهم أنه جاء في سفر التكوین عن عید میالد فرعون (تك
ُیقال إن الرجل الجامح محب لألمور المتعلقة بأعیاد المیالد. وقد اقتبست عنه ذلك فلم 
أجد في الكتاب المقدس باًرا ما صنع عید میالٍد له. فقد كان هیرودس أكثر ظلًما من 

فرعون المشهور هذا. فاألخیر قتل رئیس الخبازین في االحتفال بعید میالده، أما األول 
. Ïفقتل یوحنا

 العالمة أوریجینوس

 في تعلیقه علي كلمات إرمیا النبي: "ویل لي یا أمي، العالمة أوریجینوسأفاض 
)، وقد سبق لي عرضها في تفسیر سفر إرمیا. هنا 10:15 ألنك ولدِتني إنسان خصام" (إر

أقتبس فقرات صغیرة: 

  من أنا حتى ال أولد إال ألكون محكوًما عّلي، وأكون ُمخاصًما من الناس بسبب عتابي
 .Ðولومي لهم، وبسب تعالیمي التي أعلمها لكل سكان األرض

العالمة أوریجینوس 
حًقا من اختبر یوم میالده الثاني بالماء والروح وصار ابًنا هللا ال یسب حتى یوم 

میالده الجسدي، حاسًبا كل آالمه صلًبا ودفًنا مع مسیحه، وطریًقا ضیًقا یدخل به إلى أبواب 
السماء المفتوحة، وبهجة القیامة األبدیة. 

هنا یلزمنا أال ننكر أنه مع ما بلغه أیوب من مرارة حتى سب یوم الحبل به، لم 
یجدف على اهللا، وال ندم على تعبده له. مع ما نطق به یكشف عن مرارة نفسه، لكنه خضع 

لمشیئة اهللا. إنه تحت اآلالم مثلتا! 

 " :بعد وصول أصحابه... ألن هؤالء الذین اقتربوا لم یحیوه بعد هذا؟بماذا یفهم "
كمصارٍع ولم یسألوه: كیف حالك؟  لم یقدموا أدویة للقروح، وال وقفوا على الثمن الذي 
ناله أیوب عن كنز فضائله. لم یقولوا له: ال تثبط همتك، فإن معزیك قریب منك، ال 
تخف فإن عدوك ینهزم. ال تخزى، ألن النهایة لیست ببعیدة، والنصرة على األبواب. 

  لیس الیوم الذي ُخلق فیه، بل الذي ُولد فیه... فإن اهللا ُولدت فیهلیته هلك الیوم الذي ،"
). لم یجهل 16: 3خلقتي بالصالح، لكن حواء التي عصت ولدتني في متاعب (تك

داود ذلك، بل بالروح فهم وقال في مزمور نبوي: "باآلثام حبلت بي أمي، وفي الخطیة 

1 A Dictionary of Early Christian Beliefs, 1998, p. 69- 70. 
2 In Jerm. hom. 14:5. 
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). 5: 51ولدتني" (مز 
وس األورشلیمي ياألب هیسیخ

  !یا للعجب الذي یفوق الطبیعة حًقا! وقائع مذهلة
الموت الممقوت والمشجوب قبًال، قد أحاطت به المدائح واعتُبر سعیًدا! فبعد أن 

كان یجلب الحداد والحزن والدموع والغم الكئیب، ها قد ظهر علة فرٍح ومحط عیٍد 
احتفاليٍ ! 

بالنسبة إلى جمیع خدام اهللا ُأعلن موتهم سروًرا! فإن خاتمة حیاتهم هي وحدها 
 ألنه یختم كمالهم، وُیظهر ،تعطیهم الیقین بأنهم ُقبلوا من اهللا. لهذا ُطوَّب موتهم

الوحي: "ال تعتبر أحًدا سعیًدا قبل ل غبطتهم؟، حیث یطغي علیهم رسوخ الفضیلة كقو
ال نطبق علیِك (یا مریم) هذا القول، ألن غبطتك ال تأتي  ).28 : 11موته" (سیراخ 

 لیس عند موتك، بل منذ هذا الحبل عینه ُتغبطین ...من الموت، وموتك لم یتمم كمالك
 جعلِك مغبوطة،  بل أنِت طرحِت هو الذيمن جمیع األجیال. ال، لیس الموت أبًدا 

. Ï)مولود منكِ الموت وبددٍت كآبته وأظهرِت أنه فرح (بالمسیح ال
األب یوحنا الدمشقي 

  ،ألیس من المخجل أنك تئن بسبب الموت، بینما یتنهد بولس بسبب الحیاة الحاضرة
فیكتب إلى أهل رومیة: "الخلیقة تئن وتتمخض مًعا... بل نحن لنا باكورة الروح نحن 

). ینطق بهذا ال لیدین األمور الحاضرة، 23-22:8 أنفسنا أیًضا نئن في أنفسنا" (رو
. Ðبل شوًقا نحو األمور المقبلة

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
] 2 [َوَأَخَذ َیَتَكلَُّم َفَقالَ :

 أن صمت األصدقاء طوال األسبوع یكشف عن  الفمالذهبي یوحنا سالقديیرى 
هول ما حدث، وأنهم لم یكونوا قادرین أن ینطقوا بكلمة ما لم یبدأ هو أوًال بالحدیث. 

  ،ِ َلْیَتُه َهَلَك اْلَیْوُم الَِّذي ُوِلْدُت ِفیه

  :َواللَّْیُل الَِّذي َقالَ 

Ï ،58، ص 1997 عن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میالد السیدة ورقادها للقدیس یوحنا الدمشقي. 
2 Concerning the Statues, hom. 5:5. 
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] 3 [َقْد ُحِبَل ِبَرُجلٍ !
غالًبا ما كان أیوب ملًكا أو رئیًسا، وكان یوم میالده یوًما یعتز به الشعب، لذا 
اشتهى لو ُمحي هذا الیوم، وُطرح في بحر النسیان، حیث صار منظًرا للبؤس والشقاء. 

 ه يعرف أیوب أن والدته هي بدایة لكل الویالت، لهذا اشتاق لو هلك ذلك الیوم الذي ف
قبل یوم یتُولد حتى ُینزع أصل كل المتاعب. لقد اشتهى أن یهلكك یوم میالده لكي 

القیامة. فقد سمع سلیمان قول أبیه: "عرفني یا رب نهایتي ومقدار أیامي كم هي، فأعلم 
) فقد عرف داود أنه ال یمكن االستحواذ على ما هو كامل 4:39كیف أنا زائل". (مز 

ور العتیدة. اآلن نعرف بعض المعرفة، لكن سیكون مهنا، لهذا كان مسرًعا نحو األ
ممكًنا نوال الكمال عندما تبدأ الحقیقة - ال الظل - للعظمة اإللهیة واألبدیة أن تشرق، 

 .Ï)12:8 كو 1فنراها بوجه مكشوف (

  لقد سحبتنا اللذة الجسدیة والمتعة في هذا الحیاة، وصرنا نخشى أن نكمل هذه الرحلة
التي سیكون فیها مرارة أكثر منها مسرة. أما القدیسون والحكماء فرثوا طول العمر في 

). إنهم لم 23: 1هذه الرحلة، إذ حسبوا االنطالق لیكونوا مع المسیح أكثر مجًدا (في 
 .Ð)3: 3 (أي "لیته هلك الیوم الذي ُولدت فیه"یلعنوا یوم میالدهم كما فعل أحدهم: 

 القدیس أمبروسیوس    

  هذا ما قاله أیًضا الكارز (الجامعة): "فغبطت أنا األموات الذین قد ماتوا منذ زمان أكثر
 )... 2: 4من األحیاء الذین هم عائشون بعد" (جا 

إنها كلمات ُتعلن عن نفٍس مثبطة الهمة ومتأثرة للغایة. إذ یقول داود أیًضا: "قلت 
)... وفي عبارة أخرى: "وأنا قلت في 22: 31في حیرتي (خوفي الشدید)..." (مز 
). هذا أیًضا ما قاله أیوب في حزنه. أال 6: 30طمأنینتي ال أتزعزع إلى األبد" (مز 

ترون یا أحبائي أن الذین یصیبهم أذى یصدرون صرخات قویة؟ هل تلومونهم؟ ال بل 
نعفو عنهم! فلو أنهم لم ُیعِبروا عن أنفسهم بهذه الوسیلة یبدو كما لو كانوا ال یشتركون 
في الطبیعة البشریة. أما تسمعون موسى یقول: "إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قًتال" 

)... 15: 11(عد 
. فقد سمعتم أن أیوب ال تصغوا إلى الكلمات مجردة، بل ابحثوا عن أساس الفكر

1 On the Belief in the Resurrection, 2:32.  
2 Death is Good, 2: 3. 
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)، لكنه لم یخطئ حتى بعدما نطق بتلك الكلمات. ها 10: 2"لم یخطئ بشفتیه" (أي 
أنتم تسمعون اهللا نفسه یقول مرة أخرى: "أتعتقد إني أسلك معك بطریٍق آخر سوى أن 

 )  LXX 3: 40أعلن بّرك؟" (أي 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  [فلماذا ال نحب العالم؟]10: 11ربما تقولون إن اهللا هو خالق العالم وبانیه (عب ( 

، لیس العالم الذي خلقه إنكم تتكلمون بالحق. لكن حاملي اهللا یستهینون بالعالم
اهللا من العناصر، والذي شكَّله، بل ذاك نحن صنعناه بسلوكنا - إنه عالم مختلف، 

).  11: 16؛ 30: 14؛ 31: 12 (یو فاسد، والذي جعلنا العدو المخادع رئیسه
هذا ما یؤكده الرب بدقة، إذ قال هذا لتالمیذه: "ألن رئیس هذا العالم یأتي، ولیس 

) إنه لیس بدون سبب یقول: "رئیس هذا العالم"، بل قال 30: 14له فيَّ شيء". (یو 
هكذا لكي ال تظن أنه یتحدث عن هذه الخلیقة المنظورة، فإن عدونا لیس رئیس هذا 

العالم، والخائن لیس له أدنى سلطان على العناصر.  
العالم الذي نصنعه نحن ال بأي معنى یقول: "رئیس هذا العالم یأتي"، سوى 

حسب مشیئة اهللا، والذي به نعطي أساًسا لعدم اإلیمان والعصیان والفوضى وكل 
؟  أنواع الخطایا

إلى هذا العالم یشیر بولس بوضوح طبًقا لكلمة الرب، إذ یقول في رسالته إلى أهل 
أفسس: "وأنتم إذ كنتم أمواًتا بالذنوب والخطایا، التي سلكتم فیها قبًال حسب دهر هذا 
العالم، حسب رئیس سلطان الهواء، الروح الذي یعمل اآلن في أبناء المعصیة" (أف 

). هكذا نحن شكَّلنا عالًما شریًرا، وفي هذا العالم جعلنا أنفسنا أغنیاء عن 1-2: 2
اآلخرین من مصادر فاسدة... 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 وكأنه یقول: 3 الذي ُولدت فیه، واللیل الذي قال ُحبل برجل" [ الیوملیُقل: لیته هلك ،[
نسان إلى الخطیة، وضعف فكره المتسیب الذي به یصیر إللتهلك البهجة التي ُتسرع با

أعمى كمن قد بلغ إلى الظلمة الموافقة على الشر. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ِلَیُكْن َذِلَك اْلَیْوُم َظَالًما. 

 ،َال َیْعَتِن ِبِه اُهللا ِمْن َفْوقُ 
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 .]4 [َوَال ُیْشِرْق َعَلْیِه َنَهارٌ 
كان یود لو أن یوم میالده كان ظالًما، ألن نور حیاته قد انطفأ، والشمس قد 

غابت عنه، ولعله أراد أن تكون حیاته كلها لیًال، فینام وال یقوم. 
مع ما بلغه أیوب من تقوى واستقامة وٕایمان، إال أن السفر ال یخفي ضعفاته 

 وقد حذرنا اآلباء من البشریة، فال نعجب إن مّرت به أفكار الیأس مشتهًیا لو لم یولد.
الخوف الخاطئ الذي یدفع إلى الیأس. 

 .ویوجد انسحاق  یوجد انسحاق للقلب، روحي ومفید، وهذا یلمس القلب في أعماقه
 .Ïآخر، مضر ومقلق، هذا یقوده إلى الهزیمة فقط (كالیأس)

 القدیس مرقس الناسك

  العمل (في حفظ األفكار الصالحة) نسقط في الیأس، لهذا لیتنا نسرع إلى أنهكناإذا ما 
. Ðصخرة المعرفة ونتلو المزامیر ونعرف الفضائل على أوتار قیثارة المعرفة

 األب أوغریس الراهب

 ِلَیْمِلْكُه الظََّالُم َوِظلُّ اْلَمْوِت . 

 ِلَیُحلَّ َعَلْیِه َسَحابٌ .

 .]5 [النََّهارِ (سواد)  َكاِسَفاتُ ِلُتْرِعْبُه 

 "حیث أن الظالم بالحقیقة هو عدونا، كما أن المسیح هو لیمٍلكه الظالم وظل الموت ،"
 ). لهذا السبب عینه (الخائن) هو الظالم. 46: 12، 5: 9، 12: 8النور (یو 

) هكذا (الخائن) هو خطیة.  30: 1 كو 1وكما أن المسیح هو الّبر (
) ورسم جوهره، هكذا الخائن هو "ظل 9: 36وكما أنه هو أساس الحیاة (مز 

) 3: 1الموت" (عب 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ىًعا سورد مقاومته ال نجد  فإننا في،مرعب أكثر من الشیطان؟ نعم ما هو هل یوجد 
متنوعة   یرشق سهاًما،منظور ، إذ هو ترس خفي ضد عدو غیر)9: 5 بط 1 (اإلیمان

 منظور یلزمنا  فإذ لنا عدو غیر. غیر المتیقظینه تجا) ،2: 11 (مز في لیل بهیم

Ï 18، "الروحيالناموس " مقالتان عن .
Ð  16، "األفكار الشریرة األخرى"عن .
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اإلیمان الذي به  "حاملین فوق الكل ترس:  حربیة قویة، إذ یقول الرسولةاإلیمان كعد
یصوب إبلیس سهم إذ ف .)16: 6 (أف ن تطفئوا جمیع سهام الشریر الملتهبة"أتقدرون 

. Ïالسهمئ  وینطف، فیبرد الذهنةاإلیمان صورة الدینون الشهوة الدنس الملتهب، ُیقدم
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  ،َأمَّا َذِلَك اللَّْیُل َفْلُیْمِسْكُه الدَُّجى

 ،َوَال َیْفَرْح َبْیَن َأیَّاِم السََّنةِ 

 .]6 [َوَال َیْدُخَلنَّ ِفي َعَدِد الشُُّهورِ 
بین یومین: یوم المعصیة الذي حّل بالظالم علینا، ویوم األب هیسیخیوس یمیز 

). الیوم األول 21: 4المخلص الذي فیه یقول: "الیوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم" (لو 
جلب الظلمة والحزن على البشریة، والثاني یوم الخالص المفرح حیث تحققت نبوة إشعیاء 

 ُتقارن أیامنا اإلنجیلیة المفرحة بأیام د). فإذ نلتقي بالمخلص ال تعو2-1: 61النبي (إش 
الظلمة القابضة والمفسدة للحیاة. لهذا طلب أیوب أن ُیلعن یوم میالده في الخطیة ویستبعد 

تماًما وال ُیحسب في عداد أیامه في الرب. 

  لیته ُیلعن ذلك النهار واللیل، ولیحملهما الظالم بعیًدا، ال یدخل في عداد أیام
الشهور... لیت هذا الیوم، یوم المعصیة، ال ُیحصى بین المنافع التي ُتعطى لنا بواسطة 

المخلص. لیته ال یمتزج حزن (الظالم) القادم من الیوم بالبركات التي یهبنا إیاها 
المخلص، وال تفسدها اللعنة. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ُهَوَذا َذِلَك اللَّْیُل ِلَیُكْن َعاِقًرا! 

 .]7 [َال ُیْسَمْع ِفیِه ُهَتافٌ 
لم تعد أذناه تحتمالن صوت موسیقى أو هتاف وتهلیل، ألنه ال موضع للسرور 

في أعماقه. وكأنه فقد رجاءه إلى حین. 
 الرجاء بالبیضة التي تحمل في داخلها حیاة تقدمها  أغسطینوسالقدیس یشبه

 الضیقات واآلالم، إذ یقول: [إنها بیضة، ولیس بعد (كتكوت). إنها مغلفة بقشرة، دفءخالل 
 بل انتظر في صبٍر، ولتجعلها في دفء فستقدم حیاة. اضغط ، ال تنظر إلیها هكذالكن

1 Catechetical Lectures, 5:4. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثالث

  

] .Ïعلیها

 ومثابرة مع فرٍح ، في إیمان عملي، یدفع اإلنسان تجاه األبدیة نحو المستقبلالرجاء 
  .Ðوبهجٍة وسط اآلالم

  لنصغ ولنبتهج في الرجاء حتى وٕان كان الحاضر حیاة ال ُتحب وٕانما ُتحتمل، إذ تكون
 .Ñلك القوة على احتمال كل تجاربها

 نفرح بالرجاء متطّلعین إلى الراحة المقبلة، بهذا نسلك ببهجٍة وسط المتاعبÒ .
  القدیس أغسطینوس

  ،الشخص الذي ال یتطّلع إلى ما یمكن أن ُیرى، بل ینتظر بشغٍف ما ال یمكن أن ُیرى
. Óهذا یفرح في رجاء

 العالمة أوریجینوس

 فإنه هو سالمنا، الذي یعمل كل هذه األمور... ومن ا هو رجاء اإلنجیل إال المسیح؟م 
 .Ôال یؤمن بالمسیح یفقد كل شيءٍ 

 ُیعین أرواحنا، رافًعا من یمسك به تالرجاء بالتأكید یشبه حبًال قوًیا ُمَدلَّى من السماوا 
هذا العالم وتجارب هذه الحیاة الشریرة، فإن كان اإلنسان ضعیًفا وترك هذا  بثبات فوق

.  Õالهلب المقدس، یسقط في الحال، ویختنق في هوة الشر

 یجعل النفس شجاعة هكذا ومحبة للمخاطرة مثل الرجاء! وقبل نوالنا األمور يءلیس ش 
". قبل نوالنا األمور المقبلة "صابرین في التجاربالتي نترجاها یقدم لنا مكافأة هي: 

تتمتع في الحیاة الحاضرة بصالح عظیم خالل التجارب إذ تصیر إنساًنا صبوًرا 
 ..ومجّرًبا.

 ،الحب یجعل األمور سهلة، والروح یعین، والرجاء ینیر، والتجارب تصقلك
 بشهامة، یرافق هذا كله سالح عظیم جًدا يءحتمال كل شافتجعلك ُمجرًبا قادًرا على 

1 Ser On N. T.55: 7. 
2 Cf. St Augustine: Faith, Hope and Love  
3 In Ioan. tr 111: 1. 
4 Letter, 55. 
5 Comm. On Romans 12:12.  
6 St. Chrysostom: In Colos., hom 4 

Õ ستعود بقوة أعظم" للقدیس یوحنا الذهبي الفم .
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. Ïهو الصالة
 الفم الذهبيالقدیس یوحنا 

  .صبر اإلنسان یلد الرجاء، والرجاء الصالح یمجد اإلنسان
 أوغریسالقدیس 

، ِلَیْلَعْنُه َالِعُنو اْلَیْومِ 
 .]8 [اْلُمْسَتِعدُّوَن ِإلیَقاِظ التِّنِّینِ 

كما أن النادبات یحضرن الجنازات ویندبن مع أهل المیت وأصدقائه، هكذا حسب 
یوم میالده جنازة ُمّرة، فیطلب من الالعنین أن یتقدموا ویشتركوا معه في لعن هذا الیوم. 
یرى البعض أن بعض صیادي التماسیح كانوا یلعنون التماسیح بأشد اللعنات، 

مؤملین أن یصیر التمساح بلعناتهم وتعاویذهم ضعیًفا فیتسلطون علیه. 
جاءت الترجمة الیسوعیة "لویاثان" عوض "التنین"، وكما سنرى في وصفه في 

اإلصحاح الحادي واألربعین أنه ینطبق على التمساح، فیقصد هنا اللعنات التي یستخدمها 
السحرة والمنجمون إلثارة الشیطان. 

ن مقارنة األمور حسب حجمها أو وزنها.  مقدیس غریغوریوس النزینزيالحذرنا ي
س على شكل حمامة، وُدعي السید المسیح حمًال (إش قدالروح ال فال نعجب إن ظهر

)، بینما ُدعي الخصم جبًال عظیًما (زك 6:72) وندى (مز 46:13لؤلؤة (مت  و)7:53
) والملك الذي یعیش في المیاه. ال نحتقر ملكوت 20:40، 8:3)، ولویاثان (أي 7:4

. Ð)31:13السماوات ألنه ُشبه بحبة خردل (مت 

 ِلُتْظِلْم ُنُجوُم ِعَشاِئهِ . 

، ِلَیْنَتِظِر النُّوَر َوَال َیُكنْ 
ْبحِ    ]9 [َ◌َال َیَر ُهْدَب الصُّ

 "9: 3" (لتظلم نجوم عشائه (مسائه)... وال ُیرى لوسیفر یقوم LXX .( ُذكرت نجوم
 إلى الشیاطین. إذ یأخذون شكل مالك نور، ولكن عند إشارة، يءاللیل هنا بنور رد

 ) یظلمون، ویستمرون في انحرافهم. 9:1(یو شروق النور الحقیقي

1 In Rom. hom 21. 
2 Oration 39 on the Holy Lights, 16. 
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". لكنهم ال یأتون إلى النور، إذ ال یستطیعون أن  مظلمةىلتبقهذا ما یقوله النص: "
 یستردوا طغیانهم. 

: إشعیاء قال عنه ذيعالوة على هذا فإنهم سوف ال یرون لوسیفر قائًما، هذا ال
نسحق على األرض" ا). بعد ذلك یقول "12:14"لوسیفر الذي قام في الصبح" (إش 
 . السابقةإلى كرامته ویرجع لیشیر إلى أنه ال یقدر بعد أن یقوم 

 لكن اهللا یعطي من ال ، األرض أراد أن یحطم اإلنسانإلى السماءبسقوطه من 
 قطًعا قطًعا.  ن یحطمهأ و، سلطاًنا أن یسحق المضل تحت قدمیه،ُیخدع

 لكن لماذا یلعنه أیوب؟ 
). 11 و10ن ال یخفیه (وهو ما ورد في العبارتین حسسبٍب ل

  األورشلیميسهیسیخیواألب 
 عن هزیمة إبلیس الشریر الذي انطفأ نوره المزیف القدیس أغسطینوسیحدثنا 

بقتله السید المسیح حسب الجسد، النور الحقیقي، البار الذي یبدد الظلمة. لقد ظن أنه قادر 
أن یبدده كما حطم آدم األول، فإذا به یحطم نفسه.    

  جل البٌر؟ أأي شيء یمكن أن یكون أكثر بًرا من البلوغ حتى موت الصلیب من 

وأي عمل أعظم سلطاًنا من القیامة من األموات، والصعود إلى السماء بذات 
 الجسد الذي فیه قد ُقتل؟ 

 السلطان! نال أوًال غلب الٌبر الشیطان، وبعد ذلك 
 مات ظلًما بواسطة الشیطان! قد الٌبر ألن لیس فیه خطیة، وینتصر 

 السلطان، ألنه عاش ثانیة بعد الموت، ولن یموت بعد... ینال 
 .. .لقد ُهزم الشیطان بذات نصرته

بخداعه اإلنسان األول ذبحه، وبذبحه لإلنسان األخیر فقد اإلنسان األول من 
 Ïشبكته!

 القدیس أغسطینوس  

 " أحیاًنا بخصوص بٌر القدیسین الُمشرق في النجومفي الكتاب المقدس ُیستخدم لقب "
ظلمة هذه الحیاة، وأحیاًنا عن المظهر الباطل للمرائین، الذین یمارسون كل صالح من 

1 Sermon 261:1. 
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 ما كان لبولس أن یقول لتلمیذه: كواكبأجل مدیح الناس. فلو أن صانعي الخیر لیسوا 
 ). 15:2"في وسط جیٍل معوٍج وملتٍو تضیئون بینهم كأنوار في العالم" (في 

 سالكون أنهم  حسب الظاهر یبدومن  (أعضاء الكنیسة) بینلو لم یوجدمرة أخرى 
 الناس لهم، ولما رأى یوحنا یمرك لما وجد البعض الذین بسلوكهم ینالون تباالستقامة

النجوم تسقط من السماء، عندما قال: "وذنب التنین یجر ثلث نجوم السماء، فطرحها" 
).  4:12(رؤ 

 "إذ ُیغلق علیهمشرار" هو بدء الكنیسة في النور، حیث ال یمكن رؤیة األبروز الفجر ،، 
 فال یرون الدیان البار. هكذا ،وُیلزمون باالنحدار إلى الظلمة خالل ثقل أعمالهم الشریرة

. )LXX 10:26 فال یرى مجد اهللا (إش ،بحق قیل بالنبي: لُینزع الشریر من الطریق
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ،َألنَُّه َلْم ُیْغِلْق َأْبَواَب َبْطِن ُأمِّي

 .]10 [َوَلْم َیْسُتِر الشََّقاَوَة َعْن َعْیَنيَّ 
لقد خانته حكمته، فاشتهي أیوب أمًرا غایة في القسوة، وهو لو أن أمه ولدته قبل 
الموعد، فانفتح رحمها لیخرج سقًطا میًتا، وتتعرض هي للخطر بل وللموت. صورة مؤلمة 

للغایة بسبب التذمر! 
هذه العبارة حیث یرى ل تفسیًرا رمزًیا رائًعا البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

كما في رحم األم، وكان یود أن یولد وهما في الفردوس  المؤمن یعود إلى األبوین األولین
 لطرده بواسطة الحیة. یقول إن الحیة قد فتحت فم هذا الرحم هناك وال تنفتح أبواب الفردوس

لیخرج اإلنسان من الجنة المفرحة، ویحیا في وادي الموت. إنه یشتهي لو أن باب الفردوس 
 مفرحٍ . سماويٍ األول بقي مغلًقا لُتولد البشریة وتتكاثر في فرٍح 

 لى القبر حالما ولدإتعجبه لماذا لم یمت ویمضي - 2
 ، فهو یعتقد أن هذا كان أفضل له،مات عقب والدته مباشرةقد تمنى لو كان 

  فالموت أفضل من الحیاة.سیكون مع "ملوك ومشیري األرض"، في راحة وهدوء في القبر.ف

. أنشودة الموت وعذوبته 3
إذ قدم مرثاة، مشتهًیا لو كان قد مات في الرحم، تطلع إلى حیاته بآالمها  

ونكباتها فاستعذب الموت، مقدًما قصیدة عن الموت األكثر عذوبة من الحیاة الزمنیة إن 
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صح التعبیر. رأى في الهاویة خالًصا مما یعنیه على األرض. 
 في إسهاب تفسیًرا رمزًیا ألنشودة الموت البابا غریغوریوس (الكبیر)قدم لنا 

وعذوبته، فرأى في أیوب أنه اشتهى أن یموت في الرحم، أي مع أبویه آدم وحواء في 
الفردوس قبل خروجه إلى العالم الذي ُوضع في الشریر، كما رأینا. ویرى في لقائه في القبر 

مع الملوك ومشیري األرض لقاء مع جبابرة اإلیمان والقادة الروحیین، حیث یستریح الكل 
بحیاة أبدیة واحدة، لیس فیها من یئن أو یتألم، وال من صغیر یحسد كبیر "األسرى 

یطمئنون، وال یسمعون صوت الُمسخر، الصغیر كما الكبیر هناك، والعبد ُحٌرَ◌ من سیده" 
)18:3-19 .(

 ِلَم َلْم َأُمْت ِمَن الرَِّحِم؟ 

  ،ِعْنَدَما َخَرْجُت ِمَن اْلَبْطنِ 
وَح؟   ]11 [ِلَم َلْم ُأْسِلِم الرُّ

ربما أدرك أیوب خطأه حین اشتهي لو تعرضت أمه للخطر بنزوله سقًطا قبل 
موعده میالده، عاد لیصحح األمر، فاشتهي لو أنه ُولد ومات فوًرا بعد خروجه من رحم أمه.  

تطلع أیوب إلى الحیاة منذ والدته أنها لعنة ونكبة له، وحسب الموت أعظم بركة 
تسبحة شكر هللا على كانت تحل علیه. على عكس هذا یقدم إرمیا النبي وسط مرثاته المرة 

: 3"، فیقول: "إنه من احسانات الرب أننا لم نمت من الرحم، ولم نفنَ " (مرا عطیة الحیاة"
22 .(

جاء في قصة خرافیة أن شخًصا متقدًما في السن تعب جًدا من حمله شیًئا ثقیًال، 
فطرح الحمل على األرض، وفى یأسه استدعي الموت. وٕاذ جاء الموت وسأله ماذا یطلب 

ظاًنا أنه یطلب أن یأخذ نفسه ویموت، فوجئ به یقول: "أرجو أن تساعدني على حمل حملي 
". Ïالثقیل

قدم لنا أیوب مرثاة یتغنى فیها بعشقه للموت المبكر منذ لحظات والدته ویمتدح 
فیها القبر. وكأن الموت والقبر قد صارا صدیقین حمیمین له. أما وقد جاء السید المسیح 

بإرادته وسلطانه إلى الموت والقبر محوًال ذلك إلى أغنیة مفرحة، ال یترنم بها الیائسون، بل 
المملئون رجاء في السماویات، طالبو الشركة في المجد األبدي، والمشتهون لاللتقاء 

بأصدقائهم السمائیین، یشاركونهم تسابیحهم. 

1 Matthew Henry: Comm. On Job. 
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بالمسیح یسوع المصلوب واهب القیامة نتغنى: "إن عشنا فللرب نعیش، وٕان متنا 
). 8: 14فللرب نموت، فإن عشنا وٕان متنا فللرب نحن" (رو 

، ِلَماَذا َأَعاَنْتِني الرَُّكبُ 
] 12 [َوِلَم الثُِّديُّ َحتَّى َأْرَضَع؟

، متطلًعا 12-11التفسیر الحرفي للعبارتین  )وس (الكبیريالبابا غریغوریرفض 
إلى أیوب الطوباوي الذي ُوهب معرفة روحیة سامیة هكذا، وقدم تسابیح للدیان في أعماقه ال 

 والدته مباشرة. إنما یرى في هاتین د أو عن، مات خالل اإلجهاضلویمكن أن یشتهي 
 الخطیة في القلب أو ممارستها عملًیا. یقول سواء الرتكابه البار وهو ینتحب أیوبالعبارتین 

 عملًیا، مشتهًیا لو الرتكابها الخطیة قلبًیا، وأربع طرق مماثلة الرتكابأنه یوجد أربع طرق 
أنها بادت في مراحلها قبل أن تبلغ نضوجها الكامل. هذه المراحل األربع هي: 

، بتقدیم االقتراح: وهي المرحلة األولى حیث تبدأ في القلب الحبل بها في الرحمأ. 
خفیة. تتم ممارسة الأما من جهة العمل ف

 المرحلة الثانیة، حیث یتحول االقتراح وهي: خروجها من الرحم أو والدتهاب. 
ممارسة علنیة أمام ، أما من جهة العمل فتتحول من ممارسة خفیة إلى لذة في القلبإلى 
.  الناس بال حیاءأعین

 الموافقة إلى: المرحلة الثالثة حیث تتحول من اللذة القلبیة  الركب لهاإعانةج. 
ُیستعبد لها عادة ن جهة العمل فتتحول من ممارسة علنیة إلى م. أما الداخليوالقبول 

الخاطي. 
: المرحلة األخیرة، حیث تتحول من القبول للخطیة إلى الرضاعة من الثديد. 

نضوج . وبالنسبة للعمل تتحول من عادة إلى الدفاع عما یرتكب الخاطي كمن لم یخطئ
 . في ممارسة الخطیةكامل

 
 

 
 

 الخطیة بالعمل الخطیة في القلب راحل األربعمال

 ارتكابها خفیة الخطیة اقتراح ) الحبل بها في الرحم1(
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 ارتكابها علًنا بال حیاء لذة قلبیة ) الخروج من الرحم أو والدتها2(

 تحولها إلى عادة داخلیةموافقة قلبیة  ) مساندة الركب لها3(

 نموها ونضوجها دفاع عن الخطأال  الرضاعة أو الثدیین للطفلإعالة) 4(

 
  : حدیثه هذا قائالً البابا غریغوریوسیختم 

 إصالحها) یمكن  األولى[یلیق بنا أیًضا أن نعرف أن الطرق (المراحل الثالثة
  إال بصعوبة. إصالحها أما (المرحلة) الرابعة فال یمكن ...بسهولة

 مخلصنا الصبیة في البیت، والشاب خارج الباب، أما لعازر فأقامه في أقامهكذا 
القبر. فمن یرتكب الخطیة سًرا یكون كمیٍت ملقى في البیت. أما الذي یرتكب الخطیة 

ل خارج الباب، یرتكب الخطیة في غیر خجل عالنیة. أما من یرتكب معالنیة فیكون قد حُ 
 الخطیة مرة ومرات تحت ضغط العادة فیكون قد سقط في كومة القبر. 

 قرشمته إلى الحیاة، إذ غالًبا ما تبرحومع هذا فإن هؤالء جمیًعا یردهم المخلص 
 بل وعلى من ،النعمة في هذه الحالة بنورها على األموات لیس بالخطایا الخفیة فحسب

  ... ومن یسقط تحت ضغط العادة،یمارسها عالنیة
 الطریق الرابع إلى الحیاة. حًقا إنه یصعب على  أصحابلكن مخلصنا ال یقیم

 من ى أن ُیشف)عن الخطأ (مدافًعا الذي یستمر في عادته الشریرة، متمسًكا بألسنة المتملقین
). فالموتى یدفنون 60:9 موت النفس. عن هذا قیل: "دْع الموتى یدفنون موتاهم" (لو

] .موتاهم
في المرحلة الرابعة من الخطیة وهي الدفاع عن  البابا غریغوریوسهكذا یرى 
 القیامة من موتها حتى یعترف إمكانیة النضوج وعدم إلى هو بلوغها ،الخطأ والتستر علیه

الخاطي بخطیته وال یبرر خطأه أو یعطي لنفسه عذًرا كما فعل كل من آدم وحواء. 

 َألنِّي َقْد ُكْنُت اآلَن ُمْضَطِجًعا َساِكًنا. 
  ]13 [ِحیَنِئٍذ ُكْنُت ِنْمُت ُمْسَتِریًحا

نه یتطلع إلى ما كان یمكن إ أیوب. تبریًرا لمرارة نفس البابا غریغوریوسیقدم لنا 
 لإلنسان أن یبلغ إلیه لو لم تدخل الخطیة إلى حیاته. یقول: 

یتبع خالقه في طاعة، ل[ُوضع اإلنسان في الفردوس، وقد التصقت به قیود الحب 
 ُینقل یوًما ما إلى مدینة المالئكة السمائیة حتى بدون موت الجسد. فقد  یمكن أنبهذا كان

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثالث

 فیصیر قابًال للموت. أما لو لم یخطئ ،ُخلق خالًدا بطریقة یمكن بها أن یموت إن أخطأ
فكان یمكنه أن یبقى بدون موت، وبكامل حریته ینال الطوبى التي لعالٍم لیس فیه إمكانیة 

. الخطأ وال الموت
منذ وقت الفداء ُیرسل المختارون خالل موت أجسادهم إلى ذات الموضع الذي 
كان یجب أن یبلغه األبوان األوالن دون موت الجسد لو أنهما بقیا ثابتین فیما ُخلًقا علیه. 

 في راحة. لكان قد وجد فیها األبدیة"، یبلغ مدینته جًعا مستریًحاطمض اإلنسان "يبهذا لبق
موضع راحة وسكون من صخب الضعف البشري... 

للسالم تمتع به اإلنسان عندما ُخلق وتقبل حریة إرادته لیواجه هذا السكون الذي 
ُخلق ضعف البشري حاًال فیه. فمع أنه قد الد ج للحال وُ ،ه. لكنه إذ خضع له بإرادتهوعد

 لكنه ما أن انحنى تحت عدوه بإرادته حتى ،بواسطة خالقه في حالة سكون مملوء سالًما
سقط تحت صخب الحرب. صارت اقتراحات الجسد نفسه نوًعا من الصرخة ضد راحة 

 قبل العصیان، ذلك ألنه لم یكن یوجد وربط اإلنسانالذهن، األمر الذي لم یكن یعرفه 
 إذ یصارع ،، وعانى من صخب الفكرإرادتهنفسه بخطایاه صار یخدمه في أمور بغیر 

 الجسد ضد الروح.]

  الفرح بخلیقة اهللا أمر مرغوب فیه، أن یصیر الشخص رجًال (ناضًجا) یتقبل صورة اهللا
 فهذا ،جل أناٍس كثیرینأفهذه سعادة. أما التسكع في الحیاة الدنسة، واالفتنان من 

. األبراریبغضه 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

، َمَع ُمُلوٍك َوُمِشیِري اَألْرضِ 
] 14 [الَِّذیَن َبُنوا َأْهَراًما َألْنُفِسِهمْ 

حسب أیوب الموت راحة مع ملوك األرض ومشیریهم، هؤالء الذین أرادوا تخلید 
ذكراهم ببناء األهرامات والمدافن الضخمة الفاخرة، لكن أحًدا ما لم یعد قادًرا على التمییز 

بین ترابهم. فاألهرامات والذهب والفضة وكل ما خلفوه لم یعد یمثل شیًئا. 
 أن الملوك هنا هم األرواح المالئكیة التي كرست طاقتها البابا غریغوریوسیرى 

لخدمة خالق كل الكائنات التي تخضع لهم. وهم أیًضا یدعون مشیرین ألنهم یقدمون مشورة 
اء معهم في الملكوت. ك كشرإلیهمللعالم الروحي حیث یضموننا 
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ةً    ]15 [َأْو َمَع ُرَؤَساَء َلُهْم َذَهٌب اْلَماِلِئیَن ُبُیوَتُهْم ِفضَّ
كان من عادة الملوك والعظماء أن یضعوا ذهًبا وفضة في مقابرهم كنوٍع من 

التكریم حتى بعد الموت، وربما لكي ال تختلط جثثهم بجثث الفقراء. لكن الموت ال یمیز بین 
: 22عظیٍم وحقیٍر، غنٍي وفقیٍر، سیٍد وعبدٍ . كما یقول الحكیم: " الغني والفقیر یلتقیان" (أم 

2 .(
 أن الرؤساء هم قادة الكنیسة المقدسة یمألون بیوتهم بكلمة البابا غریغوریوسیرى 

).  6:12 بالنار (مز ىاهللا، الذهب المنق

  ،َأْو َكِسْقٍط َمْطُمورٍ 
 .]16 [َفَلْم َأُكْن َكَأِجنٍَّة َلْم َیُروا ُنوًرا

في القبر بعد انحالل الجسم لیس من یقدر أن یمیز بین تراب ملك أو عظیم أو 
سقط مطمور لم یخرج قط إلى الحیاة في العالم. یرى أیوب أن األجنة التي ماتت قبل أن 

ترى نور الحیاة هي في راحة أسعد مما هو علیه، إذ یشتهي النوم لیستریح فال یجده. 
اشتهي أیوب النوم ولو كجنیٍن لم ینظر العالم، ولم یدرك أن الراحة الحقیقیة هو 
في المسیح یسوع الذي فیه وحده ننام - أي ندفن معه - لنقوم إلى الحیاة األبدیة في مجٍد 

فائق ال ُیعبر عنه. 
 أن السقط المطمور الذي یستریح هم المختارون منذ بدء البابا غریغوریوسیرى 

 االعالم وعاشوا قبل الخالص ومع ذلك ماتوا عن العالم، هؤالء الذین لم یكن لهم لوح
منوا أن الشفیع آ فماتوا كما في الرحم، وخشوا اهللا خالل الناموس الطبیعي. لقد ،الشریعة

 وحفظوا المفاهیم التي لم تكن بعد ، عن الملذاتأنفسهم أماتوا ؛ فجاهدوا ما استطاعوا،قادم
مواًتا من أجل هذه الحیاة، أقد سجلها الناموس. هذه الفترة ما قبل الناموس قدمت لنا آباءنا 

 قد ماتت في الرحم. أجنةٍ  بأشبهكانوا 
 قدم لنا هذا البابا أمثلة السقط: 

م أخاه حین قتله. و الذي لم نقرأ عنه أنه قا:هابیل أ. 
 فسار مع اهللا وانتقل. ، الذي تزكى:أخنوخ ب. 
) حًیا. أسرته صار الوحید (مع إلهيٍ  الذي بحكٍم نوح: ج. 
 سائح في العالم، ألنه خلیل اهللا. :إبراهیم د. 
 لم یَر األمور ، سائح بعینیه الجسدیتین الضعیفتین بسبب الشیخوخةاسحق: هـ. 
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 لیرى األمور المقبلة ببصیرٍة فائقٍة فوق العادة.  ،ما استنار بروح النبوةنإ، والحاضرة
لطفه غلبه. كان مثمًرا في نسله، ب: في تواضع هرب من سخط أخیه، ویعقوب و. 

 في غنى الروح، فربط نسله بقیود النبوة. إثماًرا وأكثر

، ُهَناَك َیُكفُّ اْلُمَناِفُقوَن َعِن الشََّغِب 
 .]17 [َوُهَناَك َیْسَتِریُح اْلُمْتَعُبون

یضع الموت حًدا نهائًیا لظلم األشرار الذین ال یكفوا عن مقاومة الحق واضطهاد 
). والموت 23، 6-1: 12أوالد اهللا، فالموت أنهى ما فعله هیرودس مضطهد الكنیسة (أي 

یهب راحة صادقة للذین احتملوا االضطهاد بشكٍر من أجل اهللا. "اكتب طوبى لألموات الذین 
یموتون في الرب منذ اآلن. نعم یقول الروح، لكي یستریحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم". 

). "من وجه الشر ُیضم الصدیق، یدخل السالم، یستریحون في مضاجعهم" 13: 14(رؤ 
). 2-1: 57(إش 

 إذ ینزع البعض عن الشر، ویتحرر آخرون من ،یأتي عندئذ المدیح للموت، فشكًرا له 
 یجدون فیه عائًقا یمنع وأولئكبؤسهم، هؤالء الذین یجدون فیه ملجأ ضد شرورهم، 

خبثهم. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 اَألْسَرى َیْطَمِئنُّوَن َجِمیًعا. 
رِ   .]18 [َال َیْسَمُعوَن َصْوَت اْلُمَسخِّ

كثیًرا ما یشتهي األسرى الموت لیستریحوا من المذلة. وقد فضل شمشون أن یموت 
). 21: 16مع كل الذین كانوا یسخرون به عن أن یعیش یطحن "في بیت السجن" (قض 

 لمساندة الشر، وٕانما ال یعود إمكانیةوجد تعود ت. لیس فقط ال يءٍ یبطل الموت كل ش 
حتى مجرد صوت الشر یصل إلى األذنین. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ِغیُر َكَما اْلَكِبیُر ُهَناكَ    ،الصَّ
 .]19 [َواْلَعْبُد ُحرٌّ ِمْن َسیِِّدهِ 

بالموت یتساوى الكل الُمسخر مع الذي تحت السخرة، الكبیر مع الصغیر. یرقد 
الكل مًعا في القبر الذي ال یمیز بین هذا وذلك. 
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  ال یستطیع أحد أن یفلت من سلطانه، لیس عبد وال حر. كل األمور البشریة تبید
 عظیمة هي  ضخم.بالموت: الغنى كما الكرامة. عدم التساوي في هذه الحیاة الحاضرة

الحریة بعد رحلینا إلى هناك. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :عمل الخطیة هو عبد للخطیة" من ي"، إذ مكتوب: "كل والعبد ُحر من سیدهأضیف
)... في هذه الحیاة الحاضرة یهرب العبد بالفعل من سیده، لكنه لیس حًرا 34:8(یو 
. أما هناك فالعبد حر من سیده. هناك ال یعود یوجد شك من جهة غفران الخطیة، .منه.

عندما ال یعود تذَّكر الخطیة یدین النفس. تصیر النفس في أمان، فال یرتعب الضمیر 
بسبب الشعور بالجریمة، وٕانما یتهلل بالغفران وتمتعه بالحریة، 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 یقود الموت إلیه عبیًدا وسادتهم، وهناك ال یكرم السادة أكثر من خدمهمÏ .
 القدیس أفراهاط 

لغز بقاء الذین یشتهون الموت - 3
في دهشة یتطلع أیوب إلى الذین یشتهون الموت فال یجدونه، فإن اهللا یحوط 

 حیاة األلم دون ادراك خطة اهللا من نحوهم. احولهم كما بسیاٍج، لیمارسو
 أو لو كان قد مات حالما ، أنه ال یجدیه أن یتمنى لو لم یولدأیوبعندما وجد 

صرخ لطول فترة التجربة.  ،ُولد، نراه یشكو هنا من أن حیاته استمرت باقیة دون أن ُتقطع
وقد برر رغبته الشدیدة في الموت باآلتي:  

بدو إنها ت ت- كان یحس بصفة مستمرة بالتعب وسط ضیقاته الشدیدة التي كان1
ستظل مستمرة. 

ن قط ه األولى كان دوًما یخاف من المتاعب، ولذلك لم یكئ رخاأیامحتى في - 2
ولذلك قال "لم أطمئن، لم أسكن، لم استرح". یحس بالراحة، 

)، ومع 11: 5مع شهادة یعقوب الرسول ألیوب "قد سمعتم بصبر أیوب" (یع 
احتماله كل هذه التجارب دون أن یخطئ، ومع ما رآه على مالمح أصدقائه من حزٍن شدیٍد 
على حاله فتح فاه لینطق. بدأ یشتكي من أنه ُولد، وأنه لم یمت حین ُولد، وأن حیاته طالت 

1 Demonstration 22 of Death and the Latter Times, 7. 
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في محنته. لقد صبر طویًال، لكن لم یعد بعد یحتمل. فإنه مهما بلغ صبر اإلنسان فلیدرك 
أنه ضعیف ومعرض للسقوط. وكأن السفر ینذرنا مع الرسول بولس: "من یظن أنه قائم 

). 12: 10 كو 1فلینظر لئال یسقط" (

، ِلَم ُیْعَطى ِلَشِقيٍّ ُنورٌ 
] 20 [َوَحَیاٌة ِلُمرِّي النَّْفِس؟

یشكو أیوب هنا من أن حیاته استمرت ولم تنقطع. إنه یتعجل الموت مرحًبا 
بقدومه. مع أن النور عطیة صالحة، لكن في وسط مرارته حسب هذا النور یزید من شقائه. 
شمعة حیاته، ُوهبت له لكي یرى ما علیه من شقاء، وكان خیر له لو لم یكن له هذا النور. 

  هؤالء الذین قیل عنهم: "بضیقات 19:34كل األبرار في أحزان في هذه الحیاة (مز ،(
 ومزجوا ،). "أكلوا الرماد مثل الخبز21:14كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اهللا" (أع 

). یرغبون في العبور خالل التجارب هنا شاكرین 9:102شرابهم بالدموع" (راجع مز 
 في كل لیلة أعوم العبارات: "هذهن بمثل وعلني هكذا في حزٍن كداود إنهمهذه الوسائل. 

). 6:6، بدموعي أذوب فراشي" (مز سریري
 "ینقبون عنه كما عن كنوز"، فإن إیلیا یؤكد لي ، إذیشتهون الموتاألبرار أما أن 

مل  1 اآلن یا رب، خذ نفسي ألنني لست خیًرا من آبائي" (ىذلك بالعبارات: "كف
4:19 .( 

أیًضا صادق بولس على هذا عندما أراد تالمیذ قیصریة أن یمنعوه من الصعود 
إلى أورشلیم، إذ قال: "ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، ألني مستعد لیس أن أربط 

). 13:21 (أع أورشلیم أیًضا في أموت نفقط، بل أ
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

 أما الحزانى فیترجونه لكي یرحلوا سریًعا. الذین یعیشون في الملذات یهابون الموت ،
األغنیاء یهابون الموت، والفقراء یشتهونه لكي یستریحوا من أتعابهم. 

األقویاء یرتعبون عندما یذكرونه، والمرضى یتطلعون إلیه في رجاء لیستریحوا من 
. Ïآالمهم

األب أفراهات 

1 Demonstration 22 Of Death and the Latter Times, 8. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثالث

 هذا ربما ألجل نفع ، عندما ُیصاب الصالحون بشروٍرٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ واألشرار بالخیرات
 حتى یتحرروا ،ءيهنا إن كانوا قد أخطأوا في ش )تأدیًبا( ینالوا عقوبة كيالصالحین 

 لهم في هذه الحیاة اویجد األشرار خیرات هنا ُتقدم خالًص  تماًما من الدینونة األبدیة.
یا " : وهو یحترق في جهنميلهذا قیل للغن حتى ُیسحبوا إلى العذابات القادمة الكاملة.

یسیر  )...25: 16 (لو " اذكر إنك استوفیت خیراتك في حیاتك وكذلك لعازر البالیاابني
  من المخاطر.أكثرمن ترف هذا العالم خائفین القدیسون في رعٍب أعظم 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،وصراًعا في ماذا نجد في العالم سوى حرًبا دائمة مع الشیطانمن جهة الراحة ،
معركة دائمة ضد سهامه وسیوفه؟! حربنا قائمة ضد محبة المال والكبریاء والغضب 

وحب الظهور، وصراعنا دائم ضد الشهوات الجسدیة وٕاغراءات العالم. 
ففكر اإلنسان یحاصره العدو من كل جانب، وتحدق به هجمات الشیطان من كل 

ناحیة. وبالجهد یقدر للفكر أن یدافع، وبالكاد یستطیع أن ُیقاوم في كل بقعة. فإن 
استهان بحب المال، ثارت فیه الشهوات. وٕان غلب الشهوات انبثق حب الظهور. وٕان 
انتصر علي حب الظهور اشتعل فیه الغضب والكبریاء، وأغراه الُسكر بالخمر، ومّزق 

الحسد وفاقه مع اآلخرین، وأفسدت الغیرة صداقاته. 
هكذا تعاني الروح كل یوم من اضطهاداٍت كثیرٍة كهذه ومن مخاطٍر عظیمٍة كهذه 

، ومع هذا ال یزال القلب یبتهج ببقائه كثیًرا هنا بین حروب الشیطان! مع تضایق القلب
، كان األجدر بنا أن تنصب اشتیاقاتنا ورغباتنا في اإلسراع بالذهاب عند المسیحأنه 

عن طریق الموت المعجل. إذ علمنا الرب نفسه قائالً : "الحق الحق أقول لكم أنكم 
ستبكون وتنوحون والعالم یفرح؛ أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلي فرح" 

). 20:16(یو
من مّنا ال یرغب في أن یكون بال حزن؟! 
من مّنا ال یتوق إلى اإلسراع لنوال الفرح؟! 

لقد أعلن الرب نفسه أیًضا عن وقت تحویل حزننا إلي فرح بقوله: "ولكن سأراكم 
مادام فرحنا یكمن في ). 20:16 أیًضا فتفرح قلوبكم وال ینزع أحد فرحكم منكم" (یو

رؤیة المسیح... فأي عمى ُیصیب فكرنا، وسخافة تنتابنا متى أحببنا أحزان العالم 
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 Ïوضیقاته ودموعه أكثر من اإلسراع نحو الفرح الذي ال ینزع عنا؟!

  !یا له من نفع نقتنیه بخروجنا من هذا العالم
لقد حزن التالمیذ، عندما أعلن لهم المسیح أنه سینطلق، فقال لهم: "لو كنتم 

)، معلًِّما إیانا أن نفرح 28:14 تحبونني لكنتم تفرحون ألني قلت أمضي إلي اآلب" (یو
عند رحیل أحد أحبائنا من هذا العالم وال نحزن، متذكرین حًقا قول الرسول الطوباوي 

  .)21:1 بولس: "لي الحیاة هي المسیح والموت هو ربح" (في
حسب في الموت أعظم ربح، األمر الذي ال نقدر أن نقتنیه بواسطة شباك هذا ن

فبالموت نترك األتعاب المؤلمة العالم أو نجتنیه بواسطة خطایا الجسد ورذائله. 
ونتخلص من أنیاب الشیطان السامة، لنذهب إلي دعوة المسیح لنا متهللین بالخالص 

. Ðاألبدي
الشهید كبریانوس 

، الَِّذیَن َیْنَتِظُروَن اْلَمْوَت َوَلْیَس ُهوَ 
  ]21 [َوَیْحُفُروَن َعَلْیِه َأْكَثَر ِمَن اْلُكُنوزِ 

" یكشف عن استعداده لبذل كل إمكانیة یحفرون علیه أكثر من الكنوزبقوله : "
للبحث عن الموت كمن یبحث عن أعظم كنز یقتنیه. 

لم یفكر أیوب قط في االنتحار بالرغم من بحثه عن الموت بأیة تكلفة، فإن حیاته 
في ید إلهه، لیس له أن ینهیها بنفسه. 

 ،فكلما  أولئك الذین یطلبون اإلماتة بكمال یبحثون عنه كمن ینقبون عن كنوز خفیة
 اقتربوا باألكثر إلى هدفهم أظهروا غیرة أعظم في العمل.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  .إن موت األبرار صار رقاًدا، بل صار هو الحیاة
القدیس باسیلیوس الكبیر  

لقدیسة جورجونیا  إلى أخته األكبر منه االقدیس غریغوریوس النزینزيتطلع 
كنموذٍج حيٍّ للمسیحي، وقد تأثر بها جًدا إذ كان مغرًما بتقواها وورعها. وأوضح كیف 

 1  Treatise 7 On the Mortality, 4. 
 2  Treatise 7 On the Mortality, 7. 
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: اشتاقت إلیه، بل استعدت للموت بال خوف

 التي یقطنها المسیح، 23 ،22:12 موطن جورجونیا كان أورشلیم العلیا (عب ...(
ویشاركه المجمع وكنیسة األبكار المكتوبین في السماء... 

  كل ما استطاعت أن تنتزعه من رئیس هذا العالم أودعته في أماكن أمینة. لم تترك
 جسدها. لقد فارقت كل شيء من أجل الرجاء العلوي. الثروة الوحیدة ىشیًئا وراءها سو

 بمثالها، وأن یتمتعوا بما استحقته. اإلقتداءالتي تركتها ألبنائها هي 

  ...اشتاقت كثیًرا لوقت انحاللها، هنا أتكلم عن موتها وما تمیزت به وقتئٍذ ألوفیها حّقها
ألنها علمت بمن دعاها وفّضلت أن تكون مع المسیح أكثر من أي شيء آخر على 

). 23:1  (فياألرض
تاقت هذه القدیسة إلى التحرر من قیود الجسد والهروب من وحل هذا العالم الذي 

واألمر الفائق باألكثر أنها تذوقت جمال حبیبها المسیح إذ كانت دائمة نعیش فیه. 
التأمل فیه. 

كانت تعلم مسبًقا ساعة رحیلها عن هذا العالم، األمر الذي ضاعف من فرحتها. 
ویبدو أن اهللا أعلمها به حتى تستعد وال تضطرب حینئذٍ . 

قضت كل حیاتها لتغتسل من الخطیة وتسعى إلدراك الكمال. ونالت موهبة 
 …التجدید المستمر بالروح القدس وصارت ثابتة فیه بحسب استحقاق حیاتها األولى

لم تغفل عن التضرع من أجل زوجها أیًضا حتى ُیدرك الكمال، وقد استجاب اهللا 
لطلبتها إذ أرادت أن یكون كل ما یمت لها بصلة في حالة الكمال الذي یریده اهللا منا، 

فال یكون شيء ناقًصا أمام المسیح من جهتها. 
وٕاذ جاءت النهایة أدلت بوصیتها لزوجها وأوالدها وأصدقائها كما هو المتوقع من 

مثل هذه القدیسة المحبة للجمیع.  
كان یومها األخیر على األرض یوم احتفال مهیًبا، وال نقول أنها ماتت شبعانة من 
أیام بني البشر، فلم تكن هذه رغبتها، إذ عرفت أنها أیام شریرة تلك التي بحسب الجسد 

 وهكذا تحررت، بل ...وسراب. وباألحرى كانت شبعانة من أیام اهللا وما هي سوى تراب
األفضل أن نقول أنها ُأخذت إلى إلهها أو هربت أو غیرت مسكنها أو أسلمت ودیعتها 

عاجالً . 
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في وقت نیاحتها خّیم صمت مهیب، وكأن مماتها كان بمثابة مراسیم دینیة.  
رقد جسدها وكأنه في حالة شلل بعد أن فارقته الروح، فصار بال حراك.  

لكن أباها الروحي الذي كان یالحظها جیًدا أثناء هذا المنظر الرائع شعر بها تتمتم 
 واسترق السمع، وٕاذ به یسمعها تتلو كلمات المرتل: "بسالمة اضطجع أیًضا وأنام" (مز

). مبارك هو من یرقد وفي فمه هذه الكلمات. 8:4
ودخلِت إلى هكذا ترنمِت أیتها الجمیلة بین النساء، وصارت الترنیمة حقیقة. 

، ورقدِت كما یحق لإلنسانة المحبوبة لدى اهللا التي عاشت السالم العذب بعد األلم
وتنیحت وسط كلمات الصالح. 

كم ثمین هو نصیبكِ ! إنه یفوق ما تراه العین في وسط حشٍد من المالئكة 
والقوات السمائیة، إنه مملوء بهاًء ونقاوة وكماالً !  

یفوق كل هذا رؤیتها للثالوث القدوس، فلم یعد ذلك بعیًدا عن اإلدراك والحس 
ن تحت أسر الجسد.  ياللذان كانا قبًال محدود

أرجو أن تقبل روحك هذا المدیح مني كما فعلت مع أخي قیصریوس. فقد حرصت 
. إلخوتيعلى النطق بالمدیح 

 القدیس غریغوریوس النزینزي

  أما بالنسبة للبلهاء الذین ال یفهمونه فهو موت. خلودالموت بالنسبة للذین یفهمونه ،
یجب علینا أال نخاف هذا الموت، بل نخاف هالك النفس الذي هو عدم معرفة 

اهللا. هذا هو ما یرعب النفس بحق! 

  یستحیل علینا أن نهرب من الموت بأیة وسیلة. وٕاذ یعرف العقالء بحق هذا، یمارسون
الفضائل ویفكرون في حب اهللا، ویواجهون الموت بال تنهدات أو خوف أو دموع، 

یحررنا من األمراض مفكرین في أن الموت أمٌر محتم من جهة، ومن جهة أخرى أنه 
 نخضع لها في هذه الحیاة. التي

القدیس أنطونیوس الكبیر 

 .]22 [اْلَمْسُروِریَن ِإَلى َأْن َیْبَتِهُجوا اْلَفِرِحیَن ِعْنَدَما َیِجُدوَن َقْبًرا
 ،هؤالء الذین  هكذا كان بولس یرى أولئك التالمیذ كأموات وكمن ُدفنوا في قبر التأمل

من یبحث عن  ).3:3 كو ("قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا " :قال لهم
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ألن من یرغب في اإلماتة یتهلل باألكثر عندما یجد  عندما یجد القبر، الموت یبتهج
 الداخليیستتر ویخفي نفسه في حضن الحب  فإنه إذ یموت عن العالم، راحة التأمل،

 ضطرابات األمور الخارجیة.اعن كل 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، ِلَرُجٍل َقْد َخِفَي َعَلْیِه َطِریُقهُ 
 .]23 [َوَقْد َسیََّج اُهللا َحْوَلهُ 

لم یكن له أمل في تحسین حاله؛ لم یَر باًبا للنجاة، وال طریًقا یسلكه، إذ كان اهللا 
قد سیَّج حوله، فصار كمن في موضعه عاجًزا عن الحركة. وكما قیل في هوشع: "هأنذا 

). وكما صرخ إرمیا: 6: 2ُأسیج طریقك بالشوك، وأبني حائطها حتى ال تجد مسالكها" (هو 
). 9: 3"سیَّج طرقي بحجارة منحوتة، َقَلَب سبلي" (مرا 

  حتى الموت دخل كثمرة للخطیة، ومع هذا فإن سمو اهللا وحنوه وعنایته الفائقة حولت
هذا لصالح جنسنا. أي ثقل یحمله الموت، أخبرني؟ ألیس هذا هو تحرر من المتاعب؟ 
ألیس الموت تحررًا من االهتمامات؟ أما تسمع أیوب یمدحه بالكلمات: الموت هو نجدة 

. Ïلإلنسان، طریقة مخفیة
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 "بمعنى سوف ال یعرف متى أو بأیة وسیلة یكون رحیله من هقيقد خفي علیه طر ،"
عرفة. بمعنى أنه ال یسمح له بالمعرفة، حتى ینتظر مهنا. فإن اهللا یخفي عنه هذه ال

البشر الموت كل أیامهم. وبهذا یستعدون. یخفي اهللا هذا ألجل نفعنا العظیم، لكي یهبنا 
ون في أیة ساعة یأتي م ال تعلنكمالفرصة أن نتمم ما أمر به تالمیذه: "اسهروا إذا أل

). 42:24ربكم" (مت 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  یلزمنا أن نأخذ في اعتبارنا أننا نتأمل إلى ما شاء اهللا لنا أن   األحباءاإلخوةأعزائي ...
نترك العالم، فإننا نعیش اآلن كضیوٍف وغرباءٍ . 

لیتنا نحب الیوم المعین لنا، الذي فیه نتحرر من فخاخ العالم، ونعود إلى 
 ... الفردوس والملكوت

1 On Ps 111. 
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أي إنسان ُوضع في بلٍد غریٍب أما یرید أن یسرع في العودة إلى بلده؟! ومن  ألنه
من الذین یسرعون في العودة (بحًرا) إلى أصدقائهم ال یرغبون في ریح موافقة حتى یلتقوا 

سریًعا بأولئك الذین هم أعزاء علیهم؟! 
إننا نتطلع إلى الفردوس كبلدنا... واآلباء (البطاركة) كآباء لنا، فلماذا ال نسرع بل 
ونجرى، لكي ننظر مدینتنا ونحیي آباءنا؟! فإن لنا أعزاء كثیرین جًدا ینتظروننا. لذلك 

أیة سعادة تغمرنا وٕایاهم عندما نجتمع سوًیا؟! 
أي سرور في الملكوت السماوي حیث ال نعود نرهب الموت؟! وأیة سعادة لذیذة  

دائمة بحیاة أبدیة؟! 
هناك توجد الشركة المجیدة مع الرسل، هناك یوجد جوقة األنبیاء المتهّللین، هناك 
جموع الشهداء غیر المحصّیین، المتوجین بالنصرة في صراعهم ضد الشهوات، هناك 

هناك الرحماء مكّللین،  جموع البتولّیین الفائزون الذین قهروا شهوات الجسد بعفتهم...
هؤالء الذین صنعوا البّر بإطعامهم الفقیر ومساعدتهم له، وقد حفظوا وصایا الرب، 

وحّولوا ممتلكاتهم األرضیة إلى كنوز سمائیة. 
 األحباء بشوٍق عظیمٍ . لیتنا نود الوجود معهم ونسرع اإلخوة لنسرع إلى هؤالء نإذ

بالمجيء إلى المسیح. 
لینظر اهللا إلى شوقنا العظیم، ولیتطلع المسیح الرب إلى هدف ذهننا وٕایماننا، هذا 

. Ïالذي یقدم الجزاء العظیم الذي لمجده للذین لهم رغبة عظیمة في تكریمه
الشهید كبریانوس 

، َألنَُّه ِمْثَل ُخْبِزي َیْأِتي َأِنیِني
] 24 [َوِمْثَل اْلِمَیاِه َتْنَسِكُب َزْفَرِتي

صار أنین أیوب الخبز الیومي الضروري، ال یعیش بدونه. أحزانه تتكرر بانتظام 
وكأنها وجبات طعام یقتاٍت بها. صارت تنهداته أشبه بنهٍر ممتلٍئ یفیض باألحزان بال 

توقف.  

  إن كانت كل الخلیقة ستنحل وهیئة هذا العالم تتغیر، فلماذا نتعجب ونحن جزء من
 وُنسلم ألحزان یسمح لنا بها إلهنا حسب قیاس قوتنا، نشعر بألٍم عاٍم شدیدٍ الخلیقة أن 

1 Treatise 7 On the Mortality, 26. 
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وال یسمح لنا أن ُنجرب فوق ما نستطیع، بل مع التجربة یعطینا المنفذ لنستطیع أن 
 Ïنحتملها؟

  :ویجلب علینا تجارب ال 20: 11لكل شيء مقاییس وأوزان" (حكمة "یأمر الرب ،(
تزید عن قوتنا في االحتمال، إنما یجرب كل الذین یحاربون في طریق الدین الحقیقي 

بالحزن، وال یسمح لهم بالتجربة فوق ما یقدرون أن یحتملوا. یعطي دموًعا للشرب 
) لكل الذین ینبغي أن یظهروا أنهم وسط أحزانهم یحفظون 5: 80 بمقیاس عظیم (مز

. Ðشكرهم له

  إني مقتنع أنه إن ُوجد صوت یحرك اهللا الصالح فإنه لن یجعل رحمته بعیدة، بل یعطي
. Ñمع التجربة المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوها

 الكبیر القدیس باسیلیوس

، َألنِّي اْرِتَعاًبا اْرَتَعْبُت َفَأَتاِني
 .]25 [َوالَِّذي َفِزْعُت ِمْنُه َجاَء َعَليَّ 

یبدو أنه كان في أیام رخائه یخشى أن تحل به الكوارث، لذا یقول: "ارتعاًبا ارتعبت 
].  25فأتاني، والذي فزعت منه جاء عّلي" [

  حمل جسًدا مائًتا، مادمت أتنهد بین أمادمت أنا هنا، مادمت في هذا العالم، مادمت
 مادام صالحي وشروري ، "في خوف لئال أسقط"أكونعلل العصیان، مادمت وأنا واقف 

. Ò فإن حیاة اإلنسان كلها مًعا باطلة،مهددة بعدم االستقرار
  أغسطینوسالقدیس  

  لو ُحصر رجاء المسیحیین في حدود هذه الحیاة لكان نصیبنا مًرا بحٍق، إذ یحصر في
الجسد قبل األوان (أوان األبدیة)، أما إن كانت لهم محبة اهللا وتعتزل نفوسهم قیود 

الجسد، فإنهم یحسبون ذلك بدایة الحیاة الحقیقیة، فلماذا تحزن كمن ال رجاء لهم؟ إذن 
فلتسترح وال تسقط تحت متاعبك، وٕانما لتظهر نفسك أسمى من المتاعب ومترفع 

1 Letter 139. 
2 Letter 219 
3 Letter 256. 
4 On Ps. 39 (38). 
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 .Ïفوقها

  أیها األحباء، هل التجربة صعبة؟ دعونا نحتمل المصاعب، ألنه لیس أحد یتجنب
الرماح وتراب المعركة یفوز باإلكلیل. هل العدو یخدعكم، وحربه بال فائدة؟... 

هذه التجارب متعبة، ألنها تخدم الرب. إنها ضعیفة، ألن الرب قد مزج شرهم 
بالضعف. لكن دعونا نحذر من صراخنا بصوت عاٍل بسبب ألم قلیل. إننا بهذا نكون 

مدانین. إذ تحرمون أنفسكم من المكافأة األبدیة التي ُتعطى لألبرار.  
أنتم أبناء الذین اعترفوا بالمسیح. أنتم أبناء الشهداء. لقد قاوموا حتى الدم ضد 

الخطیة. لذلك اجعلوا أمثلة من هؤالء قریبة وعزیزة لدیكم لتصبحوا شجعان ألجل 
مسیحیتكم.  

لیس فینا من ُیقطع جسده من الجلد... لم یعاِن أحد منا من مصادرة مسكنه... لم 
ُنسق إلي المنفى، لم نسجن... إذن ما حجم المعاناة التي تكبدناها... حقیقة ربما نعتبر 

. Ðمصدر ألمنا هو أننا لم نعاِن شیًئا. وأننا غیر مستحقین آلالم المسیح
  الكبیرباسیلیوسالقدیس 

  ،َلْم َأْطَمِئنَّ َوَلْم َأْسُكْن َوَلْم َأْسَتِرحْ 
. ]26 [َوَقْد َجاَء اْلَغَضبُ 

یرجع بذاكراته إلى ما قبل التجربة لیرى أنه لم یكن مطمئًنا، إذ كان یخشى أن 
تحل به كارثة، لكن هذا لم یدفعه إلى االستكانة وال إلى الخمول، بل كان یعمل ساهًرا في 

جدیة. 

  ،اإلنسان غیر الحذر الذي یتمتع بالرخاء، ویسود على أعدائه، وُیمتدح وُیعجب منهم
یحتاج إلى من یشفق علیه أكثر من أي إنسان آخر. في الحقیقة إذ ال یتوقع أي تغیر ال 
یقدر أن یواجه حتى مشكالت الرخاء بلیاقة. فعندما تحل به أوقات صعبة یرتبك ویحبط 

بسبب عدم حذره وألنه غیر عملي. أما أیوب فعلي العكس لم یكن هكذا، بل حتى في 
رخائه كان یتوقع كل یوم األوقات الصعبة... یقول آخر: "في وقت الشبع أذكر وقت 

. Ñ)25: 18الجوع، وفي أیام الغنى أذكر الفقر والعوز". (سیراخ 

1 Ep. 101. 
2 Letter, 240.  ترجمة دكتورة ایفا ادوارد بدمیاط 
3 On Ps 10. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثالث

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ما حزن علیه أیوب لیس األمور التي تخیلها أصحابه، إنما كانت نفسه في رعٍب آخر
ن كان قد استطاع أن ینهب منه إمن عدم معرفة إن كان العدو یسلبه غناه الداخلي، 

 عالنیة: أیوبجل هذا اشهد أاألمور الصالحة، التجرید الذي ُیحسب كارثة عظمى. من 
نه لم یعرف السالم، إ]. 26" [عليٌ  لم اطمئن ولم أسكن، ولم أسترح، وقد جاء الزجر"

م یكن في هدوٍء (سكونٍ )" إذ قدم كل یوٍم ذبائح عنهم ل. "أوالدهإذ كان مضطرًبا بسبب 
 إذ فقد أبناءه في وقت واحد وثروته وصحته ،). لقد حل الزجر (السخط) علیه5:1(أي 
ن كان ُیسر اهللا في كل األمور، إیة. فإنه حتى عندما یكون البار باًرا جًدا، دالجس

). ال یقدر 2:1یستحیل علیه أن یعیش دون أن یتعرف على التجارب في هذا العالم (یع 
). 22-6:16أن یوجد دون أن یعرف حزن هذا العالم، وذلك كما قال الرب لرسله (یو 

"جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یضطهدون"  یقول بولس نفسه:
). مرة 33:16).. وقال المسیح من جانبه: "ثقوا، أنا قد غلبت العالم" (یو 12:3تي  2(

)، بقوة اآلب 23:24، 22:10 المنتهى یحیا" (راجع مت إلىر بمن یص" :أخرى قال
 والروح القدس.  واالبن

  األورشلیميسهیسیخیو األب 
المسیحي الحقیقي لم تعد شهوة الموت صادرة عن الهروب من الضیق والتجارب. ف

كعضٍو حّي مرتبط بالرأس یسوع المسیح، یقبل سمات المسیح المصلوب الذي قبل الموت 
بإرادته، فیعشق األلم ویبحث عنه ویشتهیه حتى الموت، ال ألجل األلم في ذاته، وال هروًبا 

والوحدة بین العریس المتألم المصلوب  من العالم، بل ألنه عالمة شركة الحب الحقیقي
وعروسه. هكذا انطلق الصلیب باأللم كما بالموت بالنسبة للمؤمن الحقیقي من كونه عالمة 
الخطیة وداللة حجب اإلنسان وحرمانه من اهللا مصدر السعادة لیصیر عالمة حب وشركة. 

 ). ویؤكد10:4 كو 2" (إماتة الرب یسوع فیقول الرسول بولس: "حاملین في الجسد كل حین

 2أنها آالم المسیح: "ألنه كما تكثر آالم المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیًضا" (
). 5:1كو 

  إذ بسط یدیه على الصلیب طرح رئیس سلطان الهواء الذي یعمل في أبناء المعصیة
. تالسماوا)، مهیًئا لنا طریق 2:2 (أف
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 حین ُرفع جسده إلى الُعال ظهرت األمور التي في السماءÏ .

  بعد قیامة مخلصنا الجسدیة، لم یعد یوجد سبب للخوف من الموت. الذین یؤمنون
 عن أن ینكروا بالحريبالمسیح یطأون على الموت كأنه ال شيء، مفضلین أن یموتوا 

اإلیمان بالمسیح. فإنهم مقتنعون أن الموت ال یعني دماًرا بل حیاة، خالل القیامة 
یصیرون غیر قابلین للدمار... 

الدلیل الواضح على هذا هو أنه قبل اإلیمان بالمسیح كان الناس یتطلعون إلى 
 المسیح، الموت كموضوٍع مرعٍب، كشيٍء یجعلهم جبناء. وما أن قبلوا اإلیمان وتعلیم

 صاروا على العكس یحسبون الموت أمًرا صغیًرا یدوسون علیه، ویجعلهم شهوًدا حتى
. Ðللقیامة التي حققها المخلص ضد الموت

البابا أثناسیوس الرسولي 

  بعد أن جاء المسیح ومات ألجل حیاة العالم لم یعدُ یدعى الموت موًتا بل نوًما
.  Ñونیاًحا

  ،أما تعرف كیف أصلح الصلیب أخطاء كثیرة؟ ألم یحطم الموت، ویمسُح الخطیة
ألم یصلح العالم كله، ومع هذا ال تثق  وینهى قوة الشیطان، ُویشبع كیان جسدنا الصالح؟

  Òأنت فیه؟

 من الموت صرنا خالدین، هل فهمتم 2:105 من یخبر عن أعمال الرب القدیرة؟ (مز (
النصرة والطریق التي بلغتها؟ تعلموا كیف ُاقتنیت هذه الغلبة بدون تعب وعرق. لم تتلطخ 

أسلحتنا بالدماء وال وقفنا في خط المعركة، وال ُجرحنا، وال رأینا المعركة لكننا اقتنینا 
 المعركة. الجهاد هو مسیحنا، وٕاكلیل النصرة هو لنا.

ما دامت النصرة هي لنا، إذن یلیق بنا كجنوٍد أن نرتل الیوم بأصوات مفرحة 
موت أین  بتسابیح الغلبة. لنسبح سیدنا قائلین: "قد ُأبتلع الموت إلى غلبة. أین غلبتك یا

. Ó)55-54:15 كو 1شوكتك یا هاویة؟" (
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Ep. to Adelphius 8; De Incarn. 25. 
2 De incarnatione Verbi, 27. 
3 De coem. et cruce. PG 49:394 B. 
4 Baptismal Instructions,  12:57. 
5 De coem. et cruce. PG 49:396D-397A. 
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  3من وحي أیوب 
ألمت، فأحیا معك! 

 
  ،أرى في كل مولوٍد حدیٍث صورة حیة لمیالدي

ُیولد لیصرخ مع دخوله العالم،  
وكأنه قد خرج إلى وادي الدموع! 

َمُن من البشریة ال یحمل نیًرا؟ 
أیوب البار سّب یوم میالده، 

وٕارمیا صرخ: "ویل لي یا أمي ألنِك ولدِتني". 
والمرتل یئن قائالً : "إلى أي باطل خلقت بني البشر؟" 

إن كانت هذه صرخات رجال اهللا األتقیاء، 
فماذا أقول؟ وبماذا أتكلم؟ 

 
  ،ٌطردنا من الفردوس المبهج 

وصرنا كمن في ظلمة لیٍل ال تزول. 
انقطع رجاؤنا في أن یشرق علینا نور النهار. 

صارت أیامنا مملوءة باألنین.  
كثیًرا ما نصرخ مع البار أیوب:  

لماذا لم نمت، ونحن بعد في الرحم؟ 
لماذا لم نسلم الروح حالما ٌولدنا؟ 

 
  !شكًرا لِك یا شمس البّر العجیب

أشرقت على الجالسین في الظلمة. 
بل ونزلت إلى أرضنا وشاركتنا آالمنا. 

اآلن فیما أنت هو ُمجرب تعین المجربین! 
ألحمل الصلیب مادمت قد حملته!  
ألقبل العار، وٌأطرد خارج المحلة، 
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فأجدك هناك مصلوًبا بین لصین،  
محصًیا بین األثمة، 

وأنت القدوس وحدك! 
تلذ لي اآلالم مادمت أنت معي، 

ویتحول لي القبر سماًء، مادمت سكنته! 
 
  .ألمت، فأحیا معك

اآلن فیك تستریح نفسي! 
أنت سعادتي وبهجة قلبي. 

أنت فرحي وسالمي وكنزي! 
 أنت هو الكل لي.
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الباب الثالث 
 
 
 

 
حوار شعري بین أیوب وأصدقائه 

 31-4أیوب 
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محور أحادیث األصدقاء الثالثة 
إذ عبَّر أیوب عن مرارة نفسه حتى بدا كمن فقد رجاءه وسقط في الیأس، وجد 

. لعلهم الشعور بأنه رجل مرائيأصدقاؤه الثالثة فرصتهم لإلفصاح عما في قلوبهم، وهو 
ناقشوا األمر فیما بینهم ووصلوا إلى هذه النتیجة، لكنهم أمام هول التجربة لم ینطقوا، حتى 

بدأ هو بالتعبیر عما في داخله.  
ظهر األصدقاء الشیوخ كخصوٍم، وتحول أیوب إلى ُمتهٍم، وكان ألیهو مستمًعا 

وصار وسیًطا فیما بعد. وأخیًرا تدخل اهللا لیقّیم للكل أمورهم. 
ن أ و، الخطیئةثمرةإن كل بلیة هي  الثالثة األولى مغزاها أیوب أصحابُخطب 

 ویمكنه عند التوبة الحصول على خاطئ، وأن أیوب ،البعد بین اهللا واإلنسان غیر محدود
 یجیب أیوب على هذا كله بالتفصیل ویرد على كل . اإللهيبالرضا یعود فیفوز بأنهالرجاء 

  .المتكلمین
 قصاص عادل على جرم أیوب الخفي، وقد قدم كوارثتمسك أصحابه بأن ال

 أصدقاء أیوب براهین:
 الكوارث المتوالیة.  مصیر األشرار:أوالً 

اء. ثانًیا: األبرار سعد
  . أمام اهللاطاهرٍ ثالثًا: ما من أحٍد 

مجیئه  قبل  حتى في هذا العالمهللا یجازي اإلنسانا :وكل هذا مبني على مبدأین
 یوازي بین األعمال والمجازاة. في عدٍل  اهللا  وأن، األبديكوتهلمفي 

 ذاإ ،حین تمنى أیوب الموت لیستریح من عذابه وآالمه بكونه مهرًبا من الحیاة
 یجعله أكثرهم صدًقا في السفر. ، وهذایكلم اهللافهو أما  ،أصدقاء أیوب یتكلمون عن اهللاب
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 ألصحاح الرابعا

 ِلیَفاز التَّْیَماِنيالحدیث األول ألَ 
خبرة دینیة بال روح! 

 

 حدیث ألیفاز األول
كل صدیٍق منهم كان له إیمان حقیقي باهللا، الذي یلزم أن نمجده بالسلوك في البرّ . 

كل منهم عبَّر عن إیمانه من زاویة مختلفة، وربما ألیفاز كان أكثرهم خبرة وعمًقا، وٕان كان 
قد شعر بالعجز عن تفسیر أعمال اهللا خالل العقل والتفكیر المجرد. یلیق باإلنسان أن یدرك 
أنه أصغر من أن یفسر خطة اهللا ومعامالته، وال یدرك أسرار اهللا، إالَّ أنه یجب تقدیم ذبائح 

].  ٥: ١له من أجل غفران الخطایا [
كان ألیفاز یعتز بخبرته الشخصیة مع الرؤى واألحالم لمعرفة صوت اهللا. اآلن 

وقد صار بین أیدینا الكتاب المقدس، لسنا محتاجین إلى الرؤى واألحالم.  
أبرز ألیفاز جالل اهللا وقداسته وأیًضا ضعف اإلنسان وفشله إن سلك أو فّكر 

خارج دائرة معونة اهللا. الكتاب المقدس هو سجل المصالحة بین اهللا واإلنسان، مع عجز 
اإلنسان عن تحقیق ذلك بذاته. إنه یعجز عن التمتع بالخالص بقدرته البشریة كما ال یتمتع 

بالحكمة والحیاة من ذاته، مثله مثل المالئكة. 
، والُمرجح أنه كان أكبرهم سًنا، وأفضلهم أخالًقا. )5-4 ص(بدأ ألیفاز الحدیث 

 وتحدث بمنتهى األدب واالحتشام ، شعري جمیلوأسلوبافتتح ألیفاز المناقشة بكالم بلیغ 
  .عن نفسه وعن مسعاه

  :ة أقسامأربع إلى حدیثهویمكن أن یقسم 
فبحسب  .یقع في یأس مثل هذاكیف  معزي اآلخرین أیوبیتعجب من  -1

هنا  وأهم ما قاله ".لیس من باٍر قد هلكخبرته الشخصیة عبر كل حیاته كشیٍخ مختبٍر "
  . تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقكهو:

عن هنا  أیوب. یتكلم انتقادات. وفیها الرد على 7:5  -8:4  صرؤیا ألیفاز- 2
ل أن یوقظ في أیوب الشعور بنقاوة اهللا  وهو یحاو،قداسة الهخ وحماقة الناس والمالئكة

 ص(د منهم، فهم عرضة للخطأ السامیة وضعف جمیع خالئقه الذي لم یكن أیوب سوى واح
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 نتیجة ذا فهأمالكه،إن كان أوالده هلكوا وُسلبت ف فلماذا یتذمر أیوب على اهللا؟ )،17:4-19
 ة ثم یحاول أن یعزي أیوب بفكر)،8:4 ص( یحصدون فإیاه ألن الذین یزرعون شًرا ،خطیئته

 یجب أن یحتمله بخضوٍع كان ،ى منهف فكیف ینتظر أن ُیع،أن التعب یعم الناس أجمع
وصبرٍ . 

 مع حث )،8:5 ص(  لو كان في موضع أیوبألیفاز كان یفعل ذاما- یخبره 3
 وفیه یمدح صفات ، إلى اهللا. وكان كالمه مملوًء من التبصر والعطفدعواهأیوب على رفع 

 روح أیوب في أثار ف. ولكن المبدأ المبني علیه كان ضعیًفا.5-3:4 أیوب السامیة ص
 ویصرح بأنه كان ،مكان أیوبفي ما كان یفعله لو كان هنا . یذكر )7-6 ص(المقاومة 

 ویأتي ،ضعینوا الذي یرفع المت، والعجیب في كل طرقه،یسلم أمره إلى اهللا العظیم القوة
  وینجي الفقیر والبائس. مان،بالخراف إلى األ

دیباته هي بركة لمن أ تلماذا یتذمر أیوب على تأدیبات الرب له مع أن .4
  یسحق ویداه تشفیان.، ألن القدیر یجرح ویعصب؟یحتملها

 .2-1. استئذانه أیوب للكالم  1
 .4-3. مدحه أیوب   2
 .6-5. توبیخه على عدم ثباته  3
 .11-7. مبدأ الهوتي عام  4
 .21: 12. تعزیز رأیه برؤیا 5

. استئذانه أیوب للكالم 1
] 1 [َفَأَجاَب َأِلیَفاُز التَّْیَماِنيُّ :

 أیوب مواجهة ىعل واتفقوا مًعا تحاوروا قد الثالثة األصدقاء أن المقدمة هذه تكشف
 وعطاء وعبادة تقوى من أظهره بما الشعب وخدع خدعهم قد أنه حسبوه إذ جاٍد، بأسلوٍب 

. اهللا سوى أحد یعملها ال خفیة شروًرا یخفي ظاهره نأو. للغیر
بأن ألیفاز تحدث في غیر خجٍل مع أیوب  األورشلیمياألب هیسیخیوس یقول 
وقد الحظ أن  . والراسخيفكان كمن یود أن یطیح بهذا البرج الثابت القو ،بروٍح غیر الئقة

فتح فاه لینطق  ،األول تحدث في براءة .)1: 4 ( أما ألیفاز فأجاب)،1: 3 (أیوب فتح فاه
أما ألیفاز فأجاب كمن حمل هو وأصدقاؤه  ،ه تعزیة لما حٌل بهئ یجد في أصدقالكي بكلمات
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 كلمات ألیفاز إجابة على تساؤالت في جاءت . مشتهین أن یحطموه،في داخلهم صراًعا مریًرا
   في داخله!نفسه وثورة

 ِإِن اْمَتَحَن َأَحٌد َكِلَمًة َمَعَك َفَهْل َتْسَتاُء؟
] 2 [َوَلِكْن َمْن َیْسَتِطیُع اِالْمِتَناَع َعِن اْلَكَالمِ !

 كبًتا لغلیان في م في داخلهون یحملوا كانهمصمتبالرغم من  ءاألصدقایبدو أن 
قلوبهم. یتطلعون إلى أیوب في المزبلة ال بعیني الشفقة، بل بضیٍق شدیٍد أنه خدعهم وخدع 

 وخداعه.  حوله، لكن لم یكن ممكًنا للخداع أن یدوم، إذ فضحه اهللا على شرورههم كل من 
إذ فتح أیوب فمه وتذٌمَ◌ر، حسبوا أنه قد تجاوز الٌحَ◌د جًدا، ولن یستطیعوا بعد 

احتملوا خداعه. اآلن بعد أن تذمر و  احتملوه طوال األسبوع حین كان صامًتا،الصمت. إنهم
 وٌسَ◌ب یوم میالده یحسبون أنفسهم رجال اهللا المدافعین عن عدل اهللا وٌبَ◌ره! 

ن یجیبوا على أ فیها إهانة لعدل اهللا، لذا وجب علیهم هتساؤالتوحسبوا تذمر أیوب 
 تساؤالته في حزمٍ .

یبدأ حدیثه بقوله: إن فحص أحد األمر وتحدث معك بكلمة صریحة، فهل تستاء؟ 
ولكن حتى إن استأت فإننا ال نستطیع الصمت. یبدو كمن في أدٍب واحتشاٍم یستأذن أن 

یتكلم الكل معه. وفى صراحة یحدثه بأنهم مع شعورهم بآالمه غیر أنهم ال یستطیعون أن 
یداهنوه أو یتملقوه. ربما أراد ألیفاز أن یطلب من أیوب أال یسيء فهمهم، فیظن أنهم یقسون 

علیه، أو أنهم ال یبالون بما یعانیه، فهم ال یودون أن یضیفوا على أحزانه أحزاًنا، بل أن 
یجدوا الباب السلیم لعالج الموقف. 

  ینطق بها یضرب كما ببوق لیعلن الحرب ضد أیوبالتيألیفاز بالكلمات . 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

 .كثیرون غالًبا  لیس كل أحٍد قادًرا على معرفة كیف یخدم من هم في مثل هذه المحن
   وآخرون بغباوةٍ .،البعض بخسةٍ   آالًما إلى األلم،نوضیفما ي

من الواضح أن هؤالء الذین تعهدوا بتقدیم كلمات تعزیة كانوا بال خبرة في هذا 
 وا من أیوبدعلذلك استحقوا بالحق أن يُ  وذلك كاألطباء الذین یزیدون الجراحات. األمر،

   هؤالء الذین ألهبوا الجرح عن حقٍد فیهم.)،13:4 راجع أي( اأطباء أشرارً 

ًحا رن یحسدوا إنساًنا كان منطأو إنه نوع من الخسٍة أن یظهروا حقًدا بثورٍة عنیفٍة،
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 ذاك الذي كان مستحًقا أن یكون ،ویلقون به في مصاعٍب ال حصر لها على األرض،
  موضع ترفقٍ .

حباًطا إت ب بل وسب، كیف كانت كلماتهم لیست فقط خالیة من التعزیةواالحظ
ال تضف متاعب أكثر ": ليهذا قل ،. متجددةباتهامات مناقشات طویلة أثاروا .خطیًرا

 ).3:4 ابن سیراخ" (لقلٍب متضایقٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
الذهبي القدیس یوحنا یرى  ؟"هل تتكلم كثیرا في أسى: " الترجمة السبعینیةجاءت

راجع ( ". مشقة وألمكتحت لسان":  یقول لهوكأنهالخطیة"،  " أن األسى هنا یقصد بهاالفم
 )7: 10 مز

 ألن شهرة حیاته "؟هل تتكلم" قال:هل ترتكب أعماًال شریرة؟ و إنما  :لم یقل ألیفاز 
 ففي كل موضع توجد شهادات عن فضیلته. كانت مشرقة في طول األرض وعرضها،

  الكلمات.منبع ن ألن الخطیة أحیانا ت، صالحةك تقل إن أعمالم یقل له: الل

 "لقد ترجى الموت  ؟ماذا قال أیوب)... الترجمة السبعینیة( "من یحتمل عنف كلماتك
 شرور كثیرة هكذا بالرغم من بيلقد لحقت " :هل قال والخالص من الحیاة الحاضرة.

 ،خداميمع  أتوق أن أختفي مع األشرار، :بل قال هكذا  ال،" العظیمة؟وفضائلي يبر
 مثل هذه السمات وهذه ليأنا الذي  :لم یقل.  األشرارهما نالألنال ذات  مع السقط،

 .األهمیة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. مدحه أیوب 2
 البد وكان للكثیرین، هوعطائ وٕارشاده تعلیمه جهة من ألیوب بمدحه زفاألي بدأ    

 ال عادل إنسان أنه یبرز نأ أراد جهة فمن. بذلك تشهد العملیة حیاته ألن هكذا، یبدأ أن
. باطلٍ  كرجلٍ  أیوب على للهجوم المدیح هذا یستخدم أن أراد آخر جانب ومن ،الواقع یغالط

 یحمل حي كقائدٍ  أیوب عن شخصیة لنا كشفت ألیفاز كلمات األحوال أي على
. العطاء في وسخائه للكثیرین، بإرشاده اهتمامه جهة من األبوة روح

  ،َها َأْنَت َقْد َأْرَشْدَت َكِثیِرینَ 
 ].3َوَشدَّْدَت َأَیاِدَي ُمْرَتِخَیًة [
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یمتدحه كمعلٍم ومرشٍد عملي، فقد عّلم الكثیرین وشدَّد األیادي المرتخیة لكي تعمل 
فلماذا ال تقدر أن تشدد   إن كنت قد شددت اآلخرین بغناك،:ن یقول لهمكلكنه  وتخدم.
 نفسك؟ 

 ومساندته للضعفاء، وتشدیده ء العلو الشاهق الذي بلغه الرجل، بإرشاده الجهاللنتأمل ،
 المتعددة، وقلقه نحو أوالده، ومتابعة ه وذلك وسط اهتمامات بیته، والتزامات،للمتراخین

لكن كل  . كثیرة، فقد كرس نفسه أن یضع اآلخرین على الطریق المستقیمأعمال
هكذا ..الهراطقة واألشرار إذ یسجلون سمو الصالحین یحولون هذا السمو إلى اتهامات

 فیها عن ي من نفس الزاویة التي یروأیوبعن فرصة لیسب الطوباوي (ألیفاز) یبحث 
 .أمور ممدوحة عنه

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 رائًعا جانًبا لنا قدم-  حب عن ولیس علة عن كان وٕان-  الذي أللیفاز شكًرا     

 المحب بالرجل یكن لم قبیلةٍ  رئیس أو حاكمٍ  أو كملكٍ  فإنه. أیوب شخصیة جوانب من
 .خیةتالمر األیادي ویشدد وینصح یرشد أبوة في لكنه وینهي، یأمر للسلطة

. األبوة روح نیحملو وال الضعفاء، نیسندو ال لكنهم كثیرون مرشدون یوجد فإنه
 آباء لیس لكن المسیح، في المرشدین من ربوات لكم كان وٕان ألنه: "بولس القدیس یقول

 الروحي المرشد). 15:4 كو 1" (باإلنجیل یسوع المسیح في ولدتكم أنا ألني كثیرون،
 متى: "المسیح السید عنه یقول الذي الحب، روح القدس، الروح الحق، روح یحمل الحقیقي

 یقدم الحق روح یحمل من). 13:16یو" (الحق جمیع إلى یرشدكم فهو الحق، روح ذاك جاء
 صغار شجعوا: "الرسول یقول وكما المرتخیة، األیادي مشدًدا عملًیا، عوًنا اإلرشاد مع

). 14:5تس 1" (الجمیع على تأنوا الضعفاء، أسندوا النفوس،
 اهللا مدینة لمواطني الدواء یقدم من أسلوب هو هذا نأ أغسطینوس القدیس یرى

 حتى المریضة أثناء رحلتهم على األرض، لكي یعمل الروح القدس، واهًبا الشفاء للنفوس
. Ïالسماوي الموطن إلى بالبلوغ تتمتع

 أنك تجد بالتبعیة فإنه هكذا،. الخطاة نكره بالتالي فإننا والعصاة، األشرار نبغض كنا إن 
 بال أحد یوجد ال فإنه ،الجمیع نم قطعهات بالحقیقة ،اخوتك أغلب من نفسك قطعت قد

1 City of God,15:6. 
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 . خطیة

 الكل من نأنففإننا  المفترسة، الوحوش من أشر اهللا أعداء نكره أن نایلزم كان إن
 . الفریسي مثل بالكبریاء وننتفخ

 أسندوا النفوس، صغار شجعوا ترتیب، بال الذین رواذأن: "هذا بغیر بولس یأمرنا
 .Ï)14: 5 تس 1" (الجمیع على تأنوا الضعفاء،

 "ال)... 15:4و ك ا" (كثیرون آباء لیس لكن... المرشدین من ربوات لكم كان وٕان 
 بالمرشد، ةخاص ةفالكرام. حبه عمق یظهر بالحري بل كرامة، أیة هنا بولس یطلب
. Ðاألب عالمة والحب

 الفم ذهبي یوحنا القدیس

، َقْد َأَقاَم َكَالُمَك اْلَعاِثرَ 
 ].4َوثَبَّتَّ الرَُّكَب اْلُمْرَتِعَشَة [

كم شدد أیوب األیادي المرتخیة للعمل الالئق، أمسك بأیدي المتعثرین ورفعهم من 
التراب، وشدَّد ركبهم لتحملهم على السیر في طریق الحیاة بقوة اهللا. هكذا مدحه ألیفاز حتى 

متى وبخه ال یظن أیوب أنه متحامل علیه، أو متجاهل ماضیه بكل حسناته. لقد عزى 
أیوب الكثیرین، فیستحق أن یجد من یعزیه.  

یرى بعض المفسرین أن ألیفاز أورد هذا لتوبیخ أیوب، وكأنه یقول له:  
[أنت الذي أرشدت الكثیرین، لماذا ال ترشد نفسك؟  

 فلماذا لم تجد راحة لضعفك؟ ، وشددت أیادي متراخیة
 بالكالم، فلماذا أنت منطرح على األرض بجسدك كما العاثرینوٕان كنت قد اعنت 

 بنفسك؟ 
 بل أنت منهار أمام ، فلماذا لم تشجع نفسك،إن كنت قد ثبَّت الركب المرتعشة

 كما لو كنت مفلوًجا؟  األمراض التي حلت بك، سالًكا
ألیس هذا دلیًال على ریائك، ألنك تقدم الدواء لغیرك وترفض أنت أن تقبله للشفاء 

: 4من مرضك؟ الذي تعلم غیرك أال ینهاروا هل أنت تنهار؟ "أیها الطبیب أشِف نفسك" (لو 
22  .(

1 On Corinthians, homily 33;5. 
2 Homilies on Corinthians,13:4. 
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!]  ففیه غباوة الذي فعلتهلخیرا أما ،أنظر فإن حدیثك السابق ربما كان باطالً 

  إن إهمالنا الخوتنا لیس بالخطأ الهین، إنما یجلب علینا عقوبة عظیمة وتأدیًبا بغیر
رحمة... 

مداومة النصیحة والتعلیم تجعل اإلنسان مجتهًدا، وتصیره إلى حال أفضل، وفي 
هذا أقتبس المثل العام الذي یؤكد هذه الحقیقة وهو أن "قطرات الماء المتواترة تشقق 

الصخر". 
أي شيء ألین من الماء؟! وأي شيء أصلب من الصخر؟! ومع هذا مواالة العمل 

باستمرار یغلب الطبیعة. فإن كان هذا بالنسبة للطبیعة، ألیس باألولى تغلب الطبیعة 
البشریة؟!... 

یا له من جزء كبیر من جسد الكنیسة یشبه المیت الذي بال حراك!! 
تقولون: وماذا یخصنا نحن في هذا؟ 

إن لدیكم إمكانیة عظمي بخصوص إخوتكم. فإنكم مسئولون إن كنتم ال 
تنصحونهم، وتصدون عنهم الشر، وتجتذبونهم إلى هنا بقوة، وتسحبونهم من تراخیهم 

الشدید. ألنه هل یلیق باإلنسان أن یكون نافًعا لنفسه وحده، وال یكون نافًعا لنفسه 
ولكثیرین أیًضا؟ 

 (مت "خمیرة")، و13: 5" (مت "ملًحالقد أوضح السید المسیح ذلك عندما دعانا 
)، ألن هذه األشیاء مفیدة للغیر ونافعة لهم.  14: 5 (مت "نوًرا")، و33: 13

فالمصباح ال یضيء لذاته بل للجالسین في الظلمة. وأنت مصباح، ال لتتمتع 
بالنور وحدك، إنما لترد إنساًنا ضل، ألنه أي نفع لمسیحي ال یفید غیره؟! وال یرد أحًدا 

إلي الفضیلة؟! 
مرة أخرى، الملح ال ُیصلح نفسه بل یصلح الطعام لئال یفسد ویهلك... هكذا 
جعلك اهللا ملًحا روحًیا، لتربط األعضاء الفاسدة أي األخوة المتكاسلین المتراخین، 

وتشددهم وتنقذهم من الكسل كما من الفساد، وتربطهم مع بقیة جسد الكنیسة. 
 ألن الخمیرة أیًضا ال تخمر "خمیًرا"،وهذا هو السبب الذي ألجله دعانا الرب 

ذاتها، لكن بالرغم من صغرها فإنها تخمر العجین كله مهما بلغ حجمه. هكذا افعلوا 
أنتم أیًضا. فإنكم وٕان كنتم قلیلین من جهة العدد، لكن كونوا كثیرین وأقویاء في اإلیمان 

والغیرة نحو اهللا. وكما أن الخمیرة لیست ضعیفة بالنسبة لصغرها، إذ لها قوة وٕامكانیة 
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من جهة طبیعتها... هكذا یمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداًدا أكثر منكم ویكون لهم 
نفس المستوى من جهة الغیرة...  

من أجل هذا ال تجتمعوا هنا باطالً . بل ال أكف عن أن أتوسل إلیكم بكل غیرٍة كما 
كنت أفعل من قبل قائالً : "تعالوا بإخوتكم إلى هنا. أرشدوا إلى هنا. أرشدوا الضالین. 

علموهم بالعمل ال بالكالم فقط"... 
لیت إله السالم والمحبة، الذي ینزع عن أرواحنا كل حنٍق ومرارٍة وغضٍب، یتنازل 
ویهبنا - بارتباطنا مع بعضنا البعض في وحدة تامة كما ترتبط األعضاء مع بعضها 

) - أن نقدم له باتفاٍق واحٍد وفٍم واحٍد وروٍح واحٍد تسبیح شكرنا 16: 4البعض (أف 
. Ïالواجبة له

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 بن إلسحق ینتسب ال تقي لرجل حیة شهادة نجد فإننا ألیفاز نیة تجاهلنا إن
 المتعثرین مساندة التقي قلبه في وضع فقد هذا ومع ما، لشعٍب  اكاهنً  ولیس ملك ،إبراهیم
 في كما القدیم العهد في وكهنته اهللا خدام من الكثیرین سَیدین إنه .المرتعشة الركب وتشدید
 لنمسك أرًضا الساقطین نحو االنحناء من أعظم رعويٍ  عملٍ من  فلیس. الجدید العهد

 وحملنا تواضٍع، في أرضنا إلى ونزل تجسد قد اإللهي الكلمة كان فإن. معهم ونقوم بأیادیهم
 الكل یتمتع حتى ویعین یسند أن مؤمنٍ  وبكل بل خادٍم، بكل یلیق هكذا السماء، إلى فیه

. اهللا مع بالشركة
 اإلیمانیة، وللحیاة بل للرعایة حًیا منهًجا أیوب لسمات هبعرض ألیفاز لنا قدم لقد

 نفسه بخالص هتمامهال تجاهل دون الحب، خالل أخیه بحیاة مؤمن كل یهتم وكیف
. بیته أهل وخالص

. توبیخه على عدم ثباته 3
 َواآلَن ِإْذ َجاَء َعَلْیَك َضِجْرتَ !

] 5 [ِإْذ َمسََّك اْرَتْعتَ !
یوبخ ألیفاز أیوب قائًال له إنه إذ جاء دوره لیشرب كأس الضیق خّر وضجر 

. كأنه یقول له: حین كنت في رخاٍء كنت تجید لیتهمه بالریاءوارتعب. هنا یبدأ الهجوم 
التعلیم، لكن إذ سقطت فیما یسقط فیه غیرك انفضح ضعفك، ونفد صبرك. 

1 To Those Who Had Not Attended The Assembly. 
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 ما بتأكید أن ما إ .یحارب أصحاب األذهان المولعة بالجدال حیاة األبرار بطریقتین
هكذا ُوبخ  .ینطقون به خطأ، أو أنهم ینطقون بالحق الذي ال یالحظونه في سلوكهم

 ، یشجعونه ألنه ینطق بأمور صادقة.الطوباوي أیوب من أصحابه على طریقة حدیثه
 ثم اشتكوا من ضعف ، أوًال على لسانهامتدحوهالحظوا كیف  ...لكنه ال یحفظها هو

فإن األشرار لكي ال ُیظهروا أنفسهم أنهم أشرار یقولون أحیاًنا أموًرا صالحة عن  .حیاته
 . إذ یعلمون أن الغیر یعرفون عنهم هذا،األبرار

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 طبیعي فعل رد هي إذ وتصرفاته، أیوب ضیق الفم ذهبي یوحنا القدیس یبرر
 له تهماواتهام قائهدصأ تصرفات بجانب هذا فجأة، حدوثها وسرعة وشدتها الكوارث لكثرة

. مثیرة بطریقة
 أال واألب والمرشد القائد مركز في وهو بالقائد یلیق نهأ نتجاهل ان یمكننا ال

 .لغیره وتعزیة قوة ٌسر لیكون المحن، أمام سریًعا یضطرب

  لیس هناك من یلحق األذى بالكنیسة أكثر من أولئك الذین لهم صورة القداسة ولقبها
ولكنهم یتصرفون تصرًفا فاسًدا. ومن الخطأ الفادح أن نعهد بمكانة الرعایة إلى شخٍص 

إذ مقصٍر حیث أن الرعایة هي القدوة. إساءة اختیار الراعي ینتج عنه عواقب وخیمة، 
. فلیهرب كل إنسان أنه وهو في الخطیة، یأخذ كرامة من أجل هذه المكانة التي أخذها

غیر مستحق من ثقل هذا اإلثم العظیم ولیتأمل مصغیا بأذني قلبه لهذا الصوت القائل: 
"ومن أعثر أحد هؤالء الصغار المؤمنین بي، فخیر له أن ُیعلق في عنقه حجر الرحى، 

). هنا یرمز حجر الرحى إلى دوامة 2: 17، لو 6: 18 (مت ویغرق في لجة البحر."
الحیاة، وتشیر لجة البحر إلى الهالك األبدي. إنه من األفضل كثیًرا أن یهلك إنسان 
علماني بمفرده لبس ثوب القداسة صورًیا من أن یخلع هذا اإلنسان على نفسه ثوب 

الرعایة وُیهلك اآلخرین بقدوته الشریرة. وٕاني على یقین من أن عقاب الجحیم سیكون 
 .Ïأخف وطأة لو سقط هذا اإلنسان فیه بمفرده دون أن یكون سبًبا في سقوط آخرین معه

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  بالرغم من أنه قد یحفظ اإلنسان نفسه نقیَّة من الخطیَّة. ولو في درجات سامیة، لكنَّني

1 Pastoral Care< 1:2. 
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أعرف أن من كان هذا حاله ال یقدر أن یقود اآلخرین إلى الفضیلة. فمن تسلَّم رعایة 
ر من الخطیَّة... بل یلزمه أن یرتفع في صنع الخیر كقول الوصیَّة  شعب ال یكفیه التحرَّ

 ).٢٧: ٣٧"حد عن الشر وافعل الخیر" (مز 
فینبغي علیه، ال أن ُتمسح آثار الرذیلة من روحه فقط، بل وتكون مزودة 

بالفضائل، حتى یفوقهم بالحري في الفضیلة أكثر من سموُّه علیهم من جهة الكرامة. 
یلزمه أالَّ یعرف حدوًدا لصنع الخیر أو النمو الروحي، وال یظنه ربًحا عظیًما مجرَّد 

تفوقه على العادیِّین. 
یجب أالَّ یقیس نفسه باآلخرین، أشراًرا كانوا أو إلى حد ما متقدمین روحًیا، بل 

یقیس نفسه على ضوء الوصایا. فال یقیس الفضیلة في میزان صغیر، طالما هي نابعة 
). ٣٦: ١١من اهللا األعظم إذ "منه وبه وله كل األشیاء" (رو 

 القدِّیس غریغوریوس النزینزي

  ،َأَلْیَسْت َتْقَواَك ِهَي ُمْعَتَمَدكَ 
] 6[َوَرَجاُؤَك َكَماَل ُطُرِقَك؟ 

هنا یوبخه على ما أظهره من تقوى أثناء رخائه، فأین هذه التقوى؟ وأین رجاؤك 
واستقامة طریقك؟ ألیست هذه كلها ادعاءات باطلة ال جذور لها في أعماقك؟ 

لقد تمم ألیفاز عمل الشیطان وخدم مصالحه، إذ أراد أن یثیر أیوب على التجدیف 
. وأن تقواه ورجاءه واستقامته هذه كلها كانت مظاهر باطلة، باتهامه بالریاءعلى اهللا، 

 "وأیًضا رجاؤك وكمال طریقك؟ ،ألیست تقواك قامت على الغباوة) "LXX ( بهذا یطلب
إنه یعنى إما  إنه یطعن في نیة أیوب وهو یعمل. ..أن یشوه أعماله الفاضلة السابقة.

بل كان كله  نك لم تتِق اهللا بنیة مستقیمة،أأو  ،ة خداًعاوءن حیاتك مملأأنك لم تعمل أو 
 وحیاتك ،لو إن أعمالك صادقة..  غباوة.وءإنه ممل ،رجاؤك بال تعقل كالًما مجرًدا.

 ... ما كنت تخشى هذه الشرور،نقیة

ویبذل كل الجهود لیبرهن أن حماقته  ،یصارعه ،ها أنتم ترون كیف یهاجمه ألیفاز 
 ...جلبت علیه هذه األتعاب

 ال تظنوا أن :یقول ..الحظوا أمًرا آخر ).LXX 9(" دونيبوصایا الرب یب"
 لهذا ،فإن اهللا یؤدبك . والناس األشرار المملوئین حقًدا مسئولون عما حّل بكالشیاطین
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 .فإن التأدیب عن عدٍل دون جدالٍ 

  الفمالذهبيالقدیس یوحنا 

، وقوتك، )تقواك( خوفك أین":  على هذه العبارة (الكبیر)البابا غریغوریوسیعلق 
 بدقة تدبیروصف ن كان قد سّبه عن غیر حٍق إال أنه إ وبأنه ؟"وصبرك، وكمال طرقك

 بلوغ وأخیًرا الصبر،ف اهللا، في الثقةثم  الرب، مخافة وهو ، أو درجاتهاوُسلمها الفضائل
 : الكمال

أم " (في مخافة الرب ثقة شدیدة" .أو التقوى هي بدء الطریق الربانیة المخافةأ. 
14 :26 .(

 بل ،ماالً  تملك أن ال العظیم، الصالح فإن للغایة، صالًحا أمًرا ىالغن نحسب ال لیتنا 
. Ïالتقوى دروب وكل الرب مخافة تقتني

 المنیع والبرج والحمایة السور من بأقل لیس الخوفÐ .
 الفم ذهبيال یوحنا القدیس 

هذه التي ال تظهر   في اهللا"الثقة القویة" أوالقوة خالل مخافة الرب نعبر إلى  ب.
.  في المحنةإال

 الرب یخاف الذي اإلنسان ألن). المستمر للفرح (المتطلبات تلك كل تحوي الرب مخافة 
 أن كما. للبهجة الكامل الینبوع ویقتني ،السعادة مصادر كل یجمع فیه، ویثق یلیق، كما

 الرب یخاف بمن حلّ  مهما هكذا تختفي، ما سرعان متسع محیط في تسقط ماء نقطة
 .الهائل الفرح محیط في ویزول یتبدد

. متهلالً  اإلنسان تجد الحزن یسبب ما وجود مع فإنه للغایة، عجیب ألمر إنه حًقا
 تمتعه مقابل عنده قیمة بال یكون المر هذا فإن حزًنا، یجلب ما يءش یوجد ال إذ فإنه

. Ñالدائم بالفرح
 الفم ذهبيال یوحنا القدیس

فاإلنسان یتزكى بمعنى الكلمة  .بالصبر یتمتع المؤمن  الثقة في الربخاللج. 
فمن ال یقدر على مواجهة من یعارضه ُیجرح بسیف  . أخطاء الغیرباحتمالهوینمو في القوة 

1 Concerning the Statues, homily 2. 
2 Concerning the Statues, homily 15. 
3 Concerning the Statues, homily 18. 
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. الُجبن

  لمدة أربعة أیام نحن مشغولون في شرح مثل لعازر (والغني)، مقدمین الكنز الذي نجده
في جسم ُمغطى بالقروح. كنز لیس من ذهب وفضة، بل من الحكمة والتجلد، من 

. Ïالصبر واالحتمال
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إلنسان یكون بالحق كامًال متى كان طویل اف .الكمالأما الصبر فیقود إلى  د.
  ).19: 21 لوأنفسكم" (بصبركم تقتنون " . على ضعفات الغیراألناة

قوة وسط تهبنا وهذه ، الثقة فیه وتقواه تهبنا مخافة الرب :سلم الكمالهذا هو 
طرق نبلغ  الغیر بضعفاتهم، وبهذا الصبر احتمال في صبًرا القوة تقدم لنا ه، هذالمحن
. الكمال

  .یوجد شكالن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي. واحد ُیقتني هنا، واآلخر فیما بعد
واحد حسب القدرات البشریة، واآلخر خاص بكمال العالم العتید، أما اهللا فعادل خالل 

. Ðالكل، حكیم فوق الكل، كامل في الكل
القدیس أمبروسیوس 

  یتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغیر كامل. فیحسب نفسه غیر كامٍل، متطلًعا كم
من بّر ال یزال ینقصه، لكنه كامل حیث ال یستحي من أن یعترف بعدم كماله وأنه یتقدم 

. Ñلكي یبلغ الكمال
القدیس أغسطینوس  

. مبدأ الهوتي عام 4
، ُاْذُكْر َمْن َهَلَك َوُهَو َبِريءٌ 
] 7[َوَأْیَن أُِبیَد اْلُمْسَتِقیُموَن؟ 

 في رأى ألیفاز - ال –یقدم ألیفاز برهاًنا عملًیا على ما وجهه إلیه من اتهام. فإنه 
یوجد إنسان بار قد هلك، وال مستقیم قد ُأبید. یطلب منه مثًال واحًدا خالل خبرة أیوب 

الطویلة في كل عمره عن باٍر أو مستقیٍم قد حّل به ما حّل بأیوب. 

1 W. W. Wiersbe: Treasury of the World’s Great Sermons, 1993, p. 130. 
2 Duties of the Clergy, 3:2:11. 
3 Two Letters of Pelagius, 3:19. 
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هذا مبدأ الهوتي أخالقي كان سائًدا في أذهان الكثیرین، فإنه حتى بعد الشریعة 
كان داود یدهش معاتًبا الرب كیف ُینجح طریق األشرار، ویسمح بالضیقات لألبرار. لكن 

سرعان ما یكتشف الحقیقة، فإنه حتًما ینال األبرار مكافأتهم السماویة، ویسقط األشرار 
المصرون على شرهم تحت الدینونة. یقول المرتل: "ال تغر من األشرار، وال تحسد عمال 

اإلثم، فإنهم مثل الحشیش سریًعا ُیقطعون، ومثل العشب األخضر یذبلون... قد رأیت الشریر 
عاتًیا وارًفا مثل شجرة ناضرة، عبر فإذا هو لیس بموجود، التمسته فلم یوجد... أما خالص 

). 37الصدیقین فمن قبل الرب، حصنهم في زمان الضیق" (مز 
حدیث ألیفاز صادق لو أنه قصد بالهالك واإلبادة ما هو أبدي، أما أن یطبقه على 
النكبات الزمنیة فغیر صحیح. لهذا فإن حدیثه ال ینطبق على أیوب إذ لم یكن قد هلك أبدًیا. 

). ویقول الحكیم: "حادثة واحدة للصدیق 1: 57یقول النبي: "باد الصدیق" (إش 
)، حتى تنتهي الحیاة الزمنیة وفى یوم الرب ینفصل هذا عن ذاك. 2: 9وللشریر" (جا 

 "لكن غالًبا ما یحدث في هذه الحیاة أن  "أي بريء یهلك؟ وأین یبید المستقیمون؟
ن ألو  . ویبید المستقیمون تماًما، لكن في هالكهم ُیحفظون للمجد األبدييء،یهلك البر

 ش" (إباد الصدیق، ولیس أحد یضع ذلك في قلبه: " یهلك، لما قال النبييءلیس من بر
نعم " :المستقیمین لما قالت الحكمة عن الصدیق  لو أن اهللا في عنایته لم یبد).1: 57

 ).11: 4 حك" (بسرعة قد ُأخذ، لئال یحول الشر فهمه

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  اإلنسان الشریر غیر المؤمن حتى إن افترضنا أنه یلتحف بجسٍم سماوٍي یبقى عارًیا
. Ïألنه ال یفعل شیًئا لینال رداء اإلنسان الداخلي

 القدیس دیدیموس الضریر

  یا لنفع التجارب واآلالم التي یحسبها البعض شریرة، فال یحاول القدیسون تجنُّبها، بل
بالحق یطلبونها بكل قوتهم، محتملین إیاها بشجاعة، وبهذا یصیرون أحباء هللا، 

ویحصلون على إكلیل الحیاة األبدّیة... ویتغنى الرسول الطوباوي قائالً : "ُأسر بالضعفات 
والشتائم والضرورات والضیقات ألجل المسیح. ألني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" 

1 Pauline Comm. From the Greek Church. 
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 .Ï)١٠: ١٢ كو ٢(

 األب تادرس

 َكَما َقْد َرَأْیَت َأنَّ اْلَحاِرِثیَن ِإْثًما 
 ].8َوالزَّاِرِعیَن َشَقاَوًة َیْحُصُدوَنُهَما [

كما  خبرته ومالحظاته الشخصیة: ":نیي في حججه على عاملین رئیس ألیفازیعتمد
  الخ].13 [ورؤى اللیل]، 8" [قد رأیت

م نظریة دقیقة، فقد وجد خالل إحصائیاته أن دنه خالل مالحظاته یقأظن ألیفاز 
، لكن أیوب كذَّب هذه  أي في عدالةٍ  تحل بهم الكوارث بما یتناسب مع شرورهماألشرار

  الخ).17:21النظریة (

بأیوب، فحسب أن ما حٌل به   لم یتفاعل مع شدة الضیق الذي حلّ ألیفازیبدو أن 
 آالم بسیطة تتناسب مع شروره الخفیة، أما شره الخطیر فهو مبالغته في التذمر على اهللا. 

ن یقدم أیوب توبة عن شروره الخفیة فتزول عنه أ یترجى ألیفازبهذا كان 
 الضیقات، أما سبه لیوم میالده، فهذا ما یحطمه تماًما!

یتحقق هذا یومًیا فما یزرعه اإلنسان إیاه یحصد، وكما كتب الرسول بولس: "إذ 
). وقیل: "إن كان أحد 6: 1 تس 2هو عادل عند اهللا أن الذین یضایقونكم یجازیهم ضیًقا" (

یجمع سبًیا، فإلى السبي یذهب، وٕان كان أحد یقتل بالسیف، فینبغي أن ُیقتل بالسیف" (رؤ 
). لكن اهللا في طول أناته ینتظر توبة األشرار، وفى محبته یسمح بالضیق لألبرار 10: 13

لكي یتزكوا. 
كان أصدقاء أیوب یضغطون علیه، أولئك الذین جاءوا لتعزیته! وكأعداٍء كانوا 

لمات مّرة.  كب یزعجونه

  التعزیة الوحیدة للذین یجدون أنفسهم في بؤٍس وحزٍن، هي أن یتبرأوا من الذنب، حتى
ئه قاصد أىعلدو ن یبال یظهروا وقد حملوا آالمهم ومصائبهم كعقاٍب للخطیة. لكن كا

 یحاولون نزع حتى هذه التعزیة من القدیس أیوب، لیبدو أنه هو المسبب لتعاسته، مأنه
ثامه الخطیرة، وأنه یتكبد تلك الضیقات ثمًنا ألعماله الشریرة! آب كمن جلب غضب الرب

)، الذین غرسوا رذائل، فحصدوا أحزاًنا 9-8:4وقد وصفوا عقوبات األشرار (قابل أي 
ا بنسمة غضبه، التي هبت على الساكنین وهللا، ألنهم فن امر بأواكالء هل! هؤألنفسهم

Ï  150، ص 1968مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة .
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بذ اهللا تخطیطات الماكر، ویسد ني و،)LXX 21، 19:4بیوًتا من طین فذبلوا (قابل أي 
زعمه األصدقاء كان صحیًحا فیما  وما ،) 16LXX ،13:5 فم الشریر (قابل أي

 .Ïلعظیم البارة الك اإلنسانذات قالستحقاسبة یختص بقوة الرب، لكنه غیر صحیح بالن
 سیوسمبروالقدیس أ

، ِبَنَسَمِة اِهللا َیِبیُدونَ 
 ].9َوِبِریِح َأْنِفِه َیْفُنوَن [

كل ما یدبره األشرار ویخططون له یبید بنسمة من اهللا، فتفشل كل تدابیرهم 
 أیام مصر فرعون على أناته أطال كما األشرار على أناته یطیل اهللا نإ حقیقة،  هذهالشریرة.
 على الخطاة عصا تستقر ال حتى یبیدهم شرهم كأس یمتلئ إذ لكن النبي، موسى

 به حلٌ  ما ألن ،أیوب على ینطبق ال هذا. سوف بحر في وجیشه فرعون فأهلك الصدیقین،
. ألبادته ولیس تهلتزكي كان

 إن وأنه البدایة، إال لیست ُمرة كوارث من به حلٌ  ما نأ أیوب ُیرعب أن ألیفاز أراد
 .والفناء اإلبادة فمصیره كبریائه عن وینزع الخفیة، بشروره یعترف لم

 نك تسعى إنك لست كما تظن في نفسك، في كبریائك، ف(كأن ألیفاز یتهمه هكذا:) إ
عت حًقا كما هو واضح من صن قد ماأنظر  .ن تجعل اآلخرین یحسبونك هكذاأبالخداع 

فإنك . كل مالك، وتاج میراثكوأفضل ثروتك، و هلك نسلك أیًضا، كما .فساد جسدك
فإنه لیس ظلًما ...  یا لك من مریض في هذا األمر. وحًقا كما تظن،بالحق لست طاهًرا

 إذ صوبها اهللا ،وبال سبب قد ابتلعتك هذه المصائب، وٕانما هي متناغمة مع العدالة
 .علیك

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 
على كل األحوال، إن كان كل من الصدیق والشریر یتعرض للتجارب والضیقات، 
فإن األول تتهلل نفسه داخله وسط اآلالم ألنه یتقبل الضیقات من یدي اهللا لتنقیته وتزكیته. 

ن یراجع نفسه فیرجع أأما الشریر فإنه یئن في داخله، ویجد نفسه كمن سقط في شبكة، وله 
إلى الرب مخلصه، أو یصمم في غباوة وعناء على شره، فیسقط في مرارة في هذا العالم كما 

في الدهر اآلتي. 

1 De interpellatione Job et David, Book 1:4:10. ترجمة جرجس كامل  
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 إنه 5:11 "الرب یمتحن الصدیق، أما الشریر ومحب الظلم فتبغضه نفسه" (مز ...(
 ، أما األشرار فیبغضهم. نفسه تمقت األشرار المحبین للظلم... بامتحانهمیزكي صدیقیه 

إنه دیان للصدیقین واألشرار، فُیدان األشرار ألنهم بحبهم للظلم یمقتون أنفسهم... 
). إن كان 32:15 وكما یقول سلیمان في األمثال: "من یرفض التأدیب یرذل نفسه" (أم

وهذا یتناغم مع المثل: ؛ یحب نفسه" فإن من یحب البرّ  الذي یحب الظلم یحتقر نفسه،
 )... 8:19 "من یقتني الحكمة یحب نفسه" (راجع أم
 الرب الذي یقیم فخاًخا ألنه). بال شك، 6:11 "یمطر على األشرار فخاًخا" (مز

 لكي یصطاد هؤالء الذین أفسدوا حریتهم ویلزمهم أن یسلكوا الطریق ،للخطاة أنفسهم
. Ï)6:14 القائل: "أنا هو الطریق" (یوبالمستقیم تحت لجامه، فیعطیهم إمكانیة التقدم 

 ففیها یتحول سكن اإلنسان من األرض 1:84ما أحلى مساكنك یا رب الجنود!" (مز ،(
إلى السماء... العقل والقلب المملوءان بالشوق إلى مسكن الرب مثمران وسعیدان! عندما 
یحل الموت بالخاطي ال یجد فكره مشغوًال بهذا المسكن بل بالعقوبات. إنه ال یتأمل في 

. Ð بل في رعب لهیب جهنم،تالسماواملكوت 

 یقول الكتاب المقدس إن الشریر 4:1 "األشرار كالتراب الذي یذریه الریح" (مز .(
 لیس له كیان، لكن أنسیكون بائًسا، فال یكون حتى كتراب األرض. فالتراب یبدو ك

بل نه یتبعثر هنا وهناك ولیس له موضع واحد إحتًما له نوع من الوجود في ذاته... 
یجرفه الریح، ولیس له قوة للمقاومة. نفس األمر بالنسبة للشریر. ما أن ینكر اهللا حتى 

. Ñ أرادأینماتجرفه نسمة الشیطان بالضالل ویلقیه 

 الذي له أقنعة كثیرة اإلنسان للشر، وسعید هو ةبائس هو اإلنسان الذي له أقنع 
 .Òلصالحل

 القدیس جیروم

  ،َزْمَجَرُة اَألَسِد َوَصْوُت الزَِّئیرِ 
 ].10َوَأْنَیاُب اَألْشَباِل َتَكسََّرْت [

1 Homily 60 on Ps 11 (10). 
2 Homily 63 on ps 84 (83). 
3 Homily, on Ps.1. 
4 Homily 14 on Ps.82 (81). 
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یشبه الظالمین والمضطهدین القساة بأسوٍد مزمجرة زائرة. خالل العدالة اإللهیة 
یتوقف صوت زئیرهم، فال یعود صوتهم یرعب في البریة أو الغابات. وأسنانهم تتكسر 

فیعجزون عن التمزیق، أي ینزع اهللا عنهم سالحهم، وال یعودون بعد قادرین على االفتراس 
] فیموتون جوًعا، وال یتركون أشباًال تخلفهم. 11[

ربما أراد ألیفاز أن یتهم أیوب بطریقة غیر مباشرة، فیعلن له أنه كان كأسٍد 
مفترٍس، لیس في المنطقة من یقف أمام سطوته. كلماته كانت كزئیر األسد المرعب، ینهب 

ویفترس في ظلم واستبداد. لكن هوذا سطوته قد زالت، وثروته تبددت وأسرته قد ضاعت، وال 
یوجد له ابن واحد كشبٍل یحتل مركزه. 

هكذا تحول ألیفاز من المدح إلى الذم. 

، َاللَّْیُث َهاِلٌك ِلَعَدِم اْلَفِریَسةِ 
 ].11َوَأْشَباُل اللَّْبَوِة َتَبدََّدْت [

 من األهون على األسد أن یجُبن عن أن یسلك البار حیاة سهلة. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 زمجرة اللبوة: "یقارن ألیفاز أیوب بأسٍد بسبب قوته الملوكیة، لكنه بحٍق یضیف "
إذ  "غطرسة التنانین" أیًضا أضاف .ملمًحا إلى عظمة فضیلة أیوب (الترجمة السبعینیة)،

على أي . ملًكا بین الزواحف )التنین( هذا الوحش دعا إذ ، أن تتحدث عن روحهتأراد
 ...ن هذا كله ینكسر، إنها تطأ على آالم البارإیقول ألیفاز األحوال 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

. تعزیز رأیه برؤیا 5
، ثُمَّ ِإَليَّ َتَسلََّلْت َكِلَمةٌ 

 ].12َفَقِبَلْت ُأُذِني ِمْنَها َهْمًسا [
یروى هنا ألیفاز ألیوب رؤیا شاهدها، یقدمها إلدانته. یرى البعض أن اهللا قد وهب 

ألیفاز هذه الرؤیا لیهدئ نفسه، عندما سمع عما حّل بأیوب. وأن هذه الرؤیا شاهدها قبل 
التقائه بأیوب الُمجرب. 

قدمت له هذه الرؤیا سًرا ككلمة تسللت إلیه، كمن یهمس في أذنیه. 
في تواضع اعترف ألیفاز أنه قبل نصیًبا قلیًال من السّر اإللهي ولم یدرك الرؤیا 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الرابع

كلها كما ینبغي. 

، ِفي اْلَهَواِجِس ِمْن ُرَؤى اللَّْیلِ 
 ].13ِعْنَد ُوُقوِع ُسَباٍت َعَلى النَّاِس [

في وسط اللیل حین هدأ الناس ووقعوا في سبات، أي ناموا، كان ألیفاز منشغًال 
بما هو وراء ما حدث ألیوب، فأظهر له اهللا هذه الرؤیا. یدعونا المرتل داود أن نتكلم في 

قلوبنا مع اهللا، ونصمت حتى یتكلم اهللا معنا: "تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم، واسكتوا" 
: "لیسكت فمك، فیتكلم قلبك، القدیس مار اسحق السریاني). وكما یقول 4: 4(مز 

ولیسكت قلبك فیتكلم اهللا". 
یلیق بنا في اللیل أن نذكر اهللا ونلهج بشریعته فُیعلن لنا أسراره وحكمته. "إذا 

). 6: 63ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك" (مز 

، َأَصاَبِني ُرْعٌب َوَرْعَدةٌ 
 ].14َفَرَجَفْت ُكلُّ ِعَظاِمي [

یبدو أنه قبل أن یشاهد الرؤیا شعر برعدة تهز كل عظامه. امتأل قلبه بمخافة 
الرب، وأدرك عظمته، وشعر بأنه أصغر من أن یعاتب اهللا. بهذا تهیأ لقبول الرسالة اإللهیة. 

). 11: 2یحثنا المرتل: "اعبدوا الرب بخوٍف واهتفوا برعدةً " (مز 

 َفَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوْجِهي. 
 ].15اْقَشَعرَّ َشْعُر َجَسِدي [

مّر بألیفاز روح، غالًبا ما كان مالًكا مرسًال من قبل اهللا، لخدمة الكلمة. وقد 
اقشعر شعر جلده، إذ صار السمائیون موضع رعب لإلنسان منذ سقوط آدم، یخشى بلوغه 

رسالة مؤلمة، ال یتوقع أخباًرا طیبة. 
بكونه یمثل ) 7: 8 عد(ن أن یحلقوا كل شعر أجسادهم و الالويالتزمفي القدیم 

لم یحتمل الروح یمر أمام ، بنحو أیوهكذا ألیفاز إذ یحمل شًرا  .أموًرا جسدیة ال لزوم لها
 اضطرابهعالمة كمال ، جسمهشعر  اقشعر كل كیانه حتى واضطربفقد سالمه ف ،وجهه

  .حتى بالنسبة لما هو زائد في جسمه

  َوَلِكنِّي َلْم َأْعِرْف َمْنَظَرَها.،َوَقَفتْ 
 ].16[ِشْبٌه ُقدَّاَم َعْیَنيَّ 
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شبه قدام رأى ألیفاز المالك بصورة جلیة، جاز به قدامه كما لو كان خیاًال، "
". لم أعرف منظرها"، أو كمن یرى في مرآة، ال یقدر أن یصفه "عیني

جاءه الصوت خفیًفا، فإننا ال نسمع صوت اهللا الهادئ وسط الضجیج. فلم یلتِق 
). 13-11: 19 مل 1إیلیا باهللا وسط العاصفة، وٕانما خالل الریح الهادئ الخفیف (

 إذ عبر به الروح لم یستطع ، لذلكحمل ألیفاز أفكاًرا جسدانیة ُمرة من نحو أیوب
ولم یقدر أن یمیز  ،إنما رأى ما هو أشبه بخیاالت ، أن یرى األمور الروحیةيبفكره الجسدان

 ألیفاز دون أن اعترفهكذا .  تقدر أذناه على تمییزهلم ،صوت الروح الذي كان منخفًضا
لم یستطع أن ینام ویستریح بینما  . فصارت رؤى اللیل هواجس مزعجة، أنه فقد سالمهيیدر

  وارتبك ذهنه بخیاالت.، شعر جسمهواقشعر ،ارتجفت عظامه .كان البشر نائمین في سباٍت 

 .خوته ظلًماإ على ویفتريهذا ثمر اإلنسان الفاسد الذي یحول الحق إلى باطل، 

  َسِمْعُت َصْوًتا ُمْنَخِفًضا:
، َأاِإلْنَساُن َأَبرُّ ِمَن اهللاِ 

] 17 [َأِم الرَُّجُل َأْطَهُر ِمْن َخاِلِقِه؟
جاءت الرسالة لتوبیخ أیوب بسبب تذمره، فهو ال یجسر أن یدعي بأنه أبّر من 

 اهللا، وال أطهر منه. 

 ).9: 45"ویل لمن یخاصم جابله... هل یقول الطین لجابله: ماذا تصنع؟" (إش 

 .)1:12 "أبٌرُ◌ أنت یا رب من أن أخاصمك" (إر

. )2:143 "ال تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر قدامك حيٌ " (مز
"لیكن اهللا صادًقا، وكل إنسان كاذًبا، كما هو مكتوب لكي تتبرر في كالمك وتغلب 

 ). 4:3 (رو متى حوكمت"
). 20:3 "ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسٍد ال یتبرر أمامه" (رو

 األمر الذي یكاد یكون يءٍ لكي یكون اإلنسان باًرا یلزمه أن یحفظ الناموس في كل ش ،
ا فإنه في ذلك الیوم حین ذهلمستحیًال أن تحققه الطبیعة البشریة. فإذ كل إنساٍن كاذب، 

، هي يءٍ یأتي الرب لیدین البشریة، هو وحده یتبرر فیما یقوله، إذ كلماته حق في كل ش
. Ïكلمات الحق

1 Commentary on Romans (3:4). 
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 أوریجینوس العالمة 

 طلب المراحم التي للحق والعدل الذي لك. "ال تدخل في أ بل ،إنني ال أثق في نفسي
). كیف یعلن النبي بكل وضوح ثقته في حنو 2:143 المحاكمة مع عبدك" (مز

. Ïالمسیح، عندما یقول: "ال تستدِع عبدك للمحاكمة أمامك"
 القدیس جیروم 

 یلیق بنا نحن خدام اهللا وأساقفته أن ا إنساٍن كاذًبا، واهللا وحده هو حق، ماذ كلإن كان 
 Ð؟نفعل سوى أن ننبذ األخطاء البشریة ونطیع وصایا الرب

 الشهید كبریانوس 

، ُهَوَذا َعِبیُدُه َال َیْأَتِمُنُهمْ 
 ]. 18َوإَِلى َمَالِئَكِتِه َیْنِسُب َحَماَقًة [

 فإن اهللا ال ،إنه یتحدث هنا عن القوات السمائیة الفم الذهبيالقدیس یوحنا یرى 
 . طبیعتهم غیر معصومة من الخطأنبمعنى أیأتمنهم 

لقوات السمائیة حریة لن إ في رسالته إلى أمفیلیكوس القدیس باسیلیوسیقول 
 اإلرادة ویمكن أن یمیلوا إلى الخیر أو إلى الشر، لذا فهم في حاجة إلى مساعدة الروح.

 لهم .ن السالطین والرئاسات الخإیقول في مقاله الثالث ضد أونومیوس كما 
نهم إذ إ و،القداسة من جهادهم وتأملهم المستمر في اهللا، ولیسوا قدیسین من طبیعتهم الذاتیة

 لخالصة هللا. ا ینالون القداسة حسب درجة محبتهم ،یتوقون إلى الصالح
ن هؤالء العلویین یستمدون القداسة من الروح القدس إوفي مقاله عن الثالوث یقول 

 منهم. بهذا یظهر أنهم لیسوا صالحین بالطبیعة، بل بالحریة التي تجتذبهم  كلٍ حسب رتبة
إلى الصالح والنعمة. 

ما یحفظ المالئكة اآلن من السقوط هو أن تأملهم في اهللا ینمو ویتزاید، واألمر 
ة التي حلت بالطغمات المالئكیة الساقطة بسبب كبریائهم، هذا مع بالثاني إدراكهم للتجر

مقاومتهم المستمرة للمالئكة األشرار یزیدهم شوًقا للصالح وتذكیة أمام اهللا. 

  تمثل الزنابق جمال المالئكة السمائیین البهي، الذین ألبسهم اهللا بهاء مجده. إنهم لم

1 Homily 53 on Ps 143 (142). 
2 Letters, 67:8. 
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یتعبوا وال غزلوا، إذ تقبلوا من البدء ما هم علیه دائًما. وٕاذ في القیامة یصیر الناس 
. Ïكالمالئكة أراد أن نترجى جمال الثوب السماوي، فنكون كالمالئكة في البهاء

القدیس هیالري 

  ...حًقا ُیحسب الناس والمالئكة قساة إن قورنوا بك، فأنت وحدك الملك الكلي الحنو
 Ðنسألك أن تكون أنت الدیان، ألنك تحنو على جمیع األمم!

 القدیس جیروم

  ،ن كل مخلوق إ، أي متحولة اإلرادة. فقابلة للتغیرطبیعة المالك ناطقة وعاقلة وحرة
متٌحول، وغیر المخلوق وحده ال یتحول. وكل ناطٍق حرٍّ . بما أن طبیعته ناطقة وعاقلة 

فهي حرة، وبما أنها مخلوقة فهي متٌحولة (متغیرة)، لها القدرة على البقاء والتقدم في 
 .Ñالصالح، وعلى التحول إلى الشر... والمالك خالد لیس بالطبیعة بل بالنعمة

 األب یوحنا الدمشقي 

یبدو أن العبارات التالیة لیست جزًء من الرؤیا، وٕانما هو تعلیق ألیفاز.  
حتى المالئكة مع أنها كائنات مقدسة لكنها ال تؤتمن على أسرار اهللا، بل یكشفها 
اهللا لمن یشاء. اهللا هو الراعي الصالح الذي یتعهد كرمه بنفسه، ال یسلم شئونه بالكامل في 
أیدي السمائیین أو األرضیین، مهما بلغت طهارتهم أو قداستهم. فالمالئكة أن قورنوا باهللا 

ُحسبوا حمقي، وٕان قورنوا بحكمته حسبوا جهالء. 

 اهللا عند ماء المریبة لم  أمر موسى وهرونى عص لمالیس من حاجٍة أن تخبر كیف 
)، فإن الطوباوي أیوب یروي أن المالئكة وكل خلیقة 13:10یدخال أرض الموعد (عد
 .Ò- المتكلم الیفاز)18:4یمكن أن تخطئ" (أي 

 القدیس جیروم

، َفَكْم ِباْلَحِريِّ ُسكَّاُن ُبُیوٍت ِمْن ِطینٍ 
 ،الَِّذیَن َأَساُسُهْم ِفي التَُّراِب 

1 Catena Aurea. 
2 On Ps. Homily 14. 

Ñ2، كتاب 1991 للقدیس یوحنا الدمشقي، بیروت األرثوذوكسيریانوس شكور: المئة مقالة في اإلیمان د أت األرشمندري ،
 . 17مقال 

4 Against Jovinianus, Book 2, 4. 
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؟ [  ]19 َوُیْسَحُقوَن ِمْثَل اْلُعثِّ
 اإلنسانبمقارنة حیاة وبمقارنة حكمة المالئكة بحكمة اهللا ُتحسب األولى حماقة، 

 الترابي بحیاة المالئكة تحسب األولى عثًا.

إن كان هذا بالنسبة للمالئكة الساكنین في السماء، فماذا یكون األمر بالنسبة 
للبشر سكان بیوٍت من طین؟ لعله یقصد بالبیوت هنا األجساد التي ُخلقت من تراب. 

المالئكة ال یموتون، بینما البشر ُیسحقون مثل العث بین أصابع الید بسهولة وسرعة. فإن 
كان اهللا ال یأتمن مالئكته الساكنین معه في السماء، األرواح النقیة، والخالدین، فهل یأتمن 
اإلنسان الذي یسكن على األرض، المخلوق من تراب، ویموت ألتفه األسباب كما ُیسحق 

العث؟  

 إذ تأمل بولس ذلك حسًناة. إذ نحن نوجد في أجسام أرضي،إننا نسكن بیوًتا من طین  
 بیت خیمتنا ضقال: "ولكن لنا هذا الكنز في أواٍن خزفیة" وأیًضا: "ألننا نعلم أنه إن ُنق

؛ 7: 4 كو 2 (األرضي فلنا في السماوات بناء من بیت اهللا بیت غیر مصنوع بیدٍ "
5:1.( 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 إذ یعرف اهللا طبیعتهم ومیل  ،واضح أن اهللا لم یأتمن األبرار كما تثق أنت في نفسك
 فیهم ك إذ یدر، أن یرفض الثقة)اهللا(المالئكة الساقطون یدفعون  .أجسادهم للسقوط

 ألنهم فكروا بالشر ، وجعلهم منحطین،لقد نزعهم عن كرامتهم األصلیة ورتبهم .فسادهم
 األعاليطبیعة وقد سكنوا في هذه اللئك الذین لهم وإن كان األمر هكذا بالنسبة أل. علیه

 فماذا نقول ،إن كان هذا أمر المالئكة الذین بطبیعتهم أسمى منا ،بین القوات الفاضلة
كنهم اسم و، خطاة؟ طبیعتهم لیست فقط تراًباونزاليعن البشر الذین ال ، عن اآلخرین

 ، هؤالء الذین بسهولة یفسدون كخطاة)7: 2 (تك بین الخالئق مصنوعة من الطین
 ).5:2 (یع كثوب یأكله العث

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

َباِح َواْلَمَساِء ُیَحطَُّمونَ  ، َبْیَن الصَّ
 ]. 20ِبُدوِن ُمْنَتِبٍه ِإَلْیِهْم ِإَلى اَألَبِد َیِبیُدوَن [

لیس لإلنسان أن یفتخر على اهللا، وال یظن أنه صاحب معرفة، فربما بین صباح 
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ومساء قبل عبور الیوم یموت اإلنسان وال یعود بعد ُیوجد على األرض. في كل یوم، بل مع 
كل دقیقة یموت بشر على وجه األرض، ومع هذا ال یفكر أحد في موته، لیس من ینتبه إلى 

هذه الحقیقة وال من یتعظ في جدیة. 

 بارتكابهالمساء، أي من بدء حیاته إلى نهایتها ُیجرح إلى ُیقطع الخاطي من الصباح و 
 ألن األیام شریرة" ،. على عكس هذا بحق یحثنا بولس قائالً : "مفتدین الوقت.الخطیة.

 هذه التي فقدانها ،وع نصلح حیاتنا الماضیةم). نفتدي الوقت إن كنا بالد16:5(أف 
 باالستهتار.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َأَما اْنُتِزَعْت ِحَباُل ِخَیاِمِهْم؟ 
]. 21َیُموُتوَن ِبَال ِحْكَمٍة [

تُنزع عنهم حكمتهم البشریة التي یعتزون بها، فیموتون وتموت معهم حكمتهم 
وتدابیرهم الحمقاء. 

  ولم یخجل من أن یضع أیوب في  ، ضد كل الخطاة بصفة عامةاتهاًمایقدم ألیفاز
 .عدادهم

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  األبد"، هؤالء بالتأكید یموتون إلىكأنه یقول: هؤالء الذین قلت عنهم "بال فهم یهلكون 
لمختارین بطریقة منحطة ألنهم سائرون نحو حیاة ا إذ ینظر األشرار إلى .بال حكمة..

".. وألن یموتون بال حكمةغیر منظورة خالل الموت المنظور، لذلك قیل هنا حسًنا: "
نه حسب الطوباوي أ األمور الصادقة في معناها وهي ضد األشرار، إال هلیفاز قال هذأ

  في تشامٍخ بالحكمة.ىعالت، وم مستحًقا للوأیوب

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 
هذا ما بلغ إلیه اإلنسان بسبب الخطیة، لكن تجسد الكلمة اإللهي وتقدیم 

الخالص غّیر الموقف تماًما. 

  وبسبب كرامة لقد قدم لآلب بكر طبیعتنالنا هذا بسبب "الجسد" الذى قدمه الرب، نلقد .
ستلمها بیده وضمها لنفسه ا" مقبولة، فالعطیةالُمقدم وكمال قابل التقدمة، وجد اآلب "

). 10:68  "اجلس عن یمیني" (مز:ل (للرب المتجسد)اوق
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ألم یرتفع (الناسوت المتحد بالالهوت) إلى فوق السماوات؟! 
ألیست هذه كرامة بال قیاس؟! 

في شخص اإلله المتجسد) فوق السماوات، وسمت فوق  لقد ارتفعت (طبیعتنا
المالئكة. لقد عبرت فوق رؤساء المالئكة والشاروبیم، وحلقت فوق السیرافیم، عالیة 

في العرش اإللهي الحقیقي وحده...  أكثر من كل القوات السمائیة، واستراحت
في خطر من أن  في الماضي، حتى كان األمر إن سلوك جنسنا كان هكذا شریًرا

 متأهلینیباد كل الجنس البشرى عن وجه األرض. واآلن نحن الذى قبًال حسبنا غیر 
في األرض رفعنا إلى السماوات.  للبقاء

نحن الذین كان قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، نصعد اآلن إلى ملكوت 
السماوات، وندخل السماوات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهي. 

هذه الطبیعة التي لنا، التي كان الشاروبیم یحرس أبواب الفردوس منها، هوذا 
الیوم ترتفع فوق الشاروبیم! 

 هكذا عبوًرا سریًعا؟! عید الصعود)كیف یمكننا أن نعبر على حدث عظیم (
ألنه نحن الذین أسأنا إلى مثل هذه المراحم العظیمة، حتى صرنا غیر مستحقین 
لألرض ذاتها، وسقطنا من كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع إلى كرامة علویة 

كهذه؟! 
كیف انتهى الصراع؟! 

لماذا زال غضب اهللا؟... 
فإن هذا هو بحق عجیب: إن السالم قد حّل، ال بعمل قام به الذین أثاروا غضب 
اهللا... بل الذي غضب علینا بحق هو نفسه یدعونا إلى السالم. إذ یقول الرسول: "إًذا 

). وماذا یعنى هذا؟ أنه 20:5 كو 2نسعى كسفراء عن المسیح كأن اهللا یعظ بنا" (
بالرغم من أننا أسأنا إلیه، فإنه هو الذى یسعى إلینا ویدعونا إلى السالم. إنه حقا هكذا، 

. Ïفإذ هو اهللا، وهو اإلله المحب یدعونا إلیه
یوحنا الذهبي الفم القدیس 

 .من یعرف وهن الطبیعة البشریة ینال خبرة قوة اهللا 

األب مكسیموس المعترف 

1 In Ascensione, PG 50. 
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  ،عندما تسمع أن الجاللة اإللهیة أسمى من السماوات، وأن مجدها ال ُیعبر عنه
وجمالها ال ُیصف، وطبیعتها ال ُیقترب منها، ال تیأس من أن ترى ما تشتهیه. إنه في 

مقدورك، ففي داخلك المستوى الذي به تتمكن من إدراك اإللهیات. فإن الذي خلقك 
وهبك في نفس الوقت هذا السمو العجیب. 

ي سالقدیس غریغوریوس الني
 

 4من وحي أیوب 
لتمسح كلماتي بمسحة الحب! 

 
 !وضع أصحاب أیوب في قلوبهم أن یحطموه 

 ظنوا أمَّر لحظات نكباته فرصة سانحة للهجوم علیه!
 لكن لیهجم العالم كله ضده،

 ماذا یصیبه، مادمت أنت في جانبه!
ماذا یهینه، مادمت أنت تشهد له! 

 
  ،كثیًرا ما أظن في نفسي حكیًما

وأحسب كلماتي صادقة. 
لكن ما نفع الفهم والحكمة بال حب؟ 

لتمسح شفتي بمسحة روحك القدوس، 
ولتقم حارًسا على فمي، 

فال أنطق إال بما یحمله قلبي من فیض حبك! 
ألحبك، فأحب خلیقتك، 

وعوض النقد الالذع أمأل كل نفٍس بالرجاء فیك! 
 
  ،رأى ألیفاز في أیوب البار إنساًنا مرائًیا

ما حّل علیه من نكبات ال ٌتحتمل، 
هي ثمرة طبیعیة لخطایاه الخفیة. 
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حسب أیوب حكیًما في أعین الناس، 
یعلم اآلخرین ویرشدهم، 

ویراه عاجًزا عن إرشاد نفسه. 
یراه إنساًنا غیر قادٍر على تنفیذ ما یوصى به! 

 
  ،هب لي عینین مقدستین

فال أنظر بعیني ألیفاز المملوء حقًدا، 
والمتربص ألخیه البار، 

كي یقدم ضده اتهامات باطلة! 
 
  ،هب لي عینین مترفقتین بإخوتي

یصرخ قلبي في داخلي: 
من یضعف وأنا ال أضعف؟ 

من یعثر وأنا ال ألتهب؟ 
 
 ،في أبوة حانیة لم یعرف أیوب السلطة 

  سلطانه،تولم یكن اآلمر الناهي لمن هم تح
 ل في أبوة حانیة أرشد الكثیرین.ب

 لم یكن ما یشغله كل أیام حیاته،
 سوى خالص كل نفٍس حتى أفراد أسرته!

 كان سنًدا للضعفاء،
 یشدد أیادیهم المرتخیة،
 ویرفعهم من السقوط،

 ویثبت الُركب المرتعشة!
 حمل صورتك یا محب البشر!

 وأبى أن یعمل إال حسب مسرتك اإللهیة!
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 ،أحاطت به التجارب لكي تبتلعه 
 وتوالت الكوارث المفاجئة بال رحمة،

 وبدأ أیوب كمن فقد كل شيٍء حتى صحته!
 لكنه كإنسان صرخ إلیك في أنات مرة،

 أما قلبه فلم ینحرف،
 وشفتاه لم تنطقا بكلمة تجدیف.

 حسب أنه لم یفقد شیًئا،
 ألنك أنت كنزه، ومصدر صالحه وخیراته!

  اقتناك!هلم یفقد شیًئا، ألن
 
 ،وجد ألیفاز فرصته 

 فاستعرض حكمته وفهمه الالهوتي.
 قال: لیس من باٍر یحل به ما حٌل بأیوب،

 وال بمستقیٍم یهلك كهالكه!
 إنما هذه شهادة إلهیة لشر أیوب الخفي!

 وٕاذ لم یحل بأحد في التاریخ كله ما حٌلَ◌ به،
 فهو أشر األشرار،

 ورئیس كل الخطاة والمرائین.
 تطلع إلى أیوب كأسٍد كان یجول زائًرا یرعب ویهدد،

 وها هو اآلن یموت جوًعا، لیس لدیه فریسة.
 فقد كل بنیه، لم یعد له شبل!

 صار األسد سخریة األطفال وألعوبة ال حول لها!
 
 ،رأى ألیفاز رؤیا سماویة 

 وعوض أن یرتدع ارتجف وخاف،
 ان أیوب لیس أبّر من المالئكة، وعاد یؤكد

 إن اهللا ینسب لمالئكته حماقة!ف
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 من هو أیوب التراب والرماد لیبرر نفسه أمام اهللا!
 هوذا قد ُنزعت خیمته،

وصار موته عاًرا وخزًیا أمام الكل! 
 
 ،في طول أناة ترك اهللا ألیفاز وأصحابه یسخرون 

 وبحكمته السماویة سمح ألیوب أن ُیهان منهم.
 هوذا اإلهانة تصیر له رصید مجد أرضي وسماوي. لكن

 كل اتهام ضده یتحول إلى إكلیٍل أبديٍ !و
 لیتهم األشرار أوالد اهللا ظلًما،

 لكن لن یسمح لعصاهم أن تستقر على صدیقیه!
 
 !حًقا لن یتبرر كائن ما أمامك 

 أنت وحدك القدوس!
 أمام نور بهائك، تختفي كل األنوار!
أمام ٌبَ◌رك، لن تتبرر خلیقة ما! 

 
  ،إن كنت وأنت الدیان

أتیت لتخلص ال لتدین، 
فكیف أجسر وأدین أخي؟ 

كیف أسلبك عرشك یا فاحص القلوب؟ 
هب لي مع الحكمة حًبا، 

ومع شوقي لخالص الجمیع قلًبا مترفًقا!  
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 ألصحاح الخامسا

ب  ؟كیف یمكنك أن تَطوَّ
 

بعد أن دعَّم ألیفاز حجته بخبرته الشخصیة وبرؤیا إلهیة سماویة، اآلن في هذا 
األصحاح یقدم القدیسین كشهوٍد أمناٍء لحق اهللا. وفي تلمیٍح یوضح ألیوب أنه لیس من 

جماعة القدیسین. كما یوضح الحقائق التالیة: 
  ١: ١٤أن الذین یتهمون اهللا هم جهالء (مز  .(
  یبدو األغبیاء كأنهم في رخاٍء ولكن إلى حین، وفجأة تتبدد ممتلكاتهم، إذ أن اهللا

یلعنهم. 
  ال ینمو األلم مثل الورود، لكن البشر یجلبونه ألنفسهم خالل غباوتهم الشریرة، وتظهر

من فوق كالبرق. 
بال شك نطق أصدقاء أیوب ببعض الحقائق الصادقة، وأیوب البار نطق أیًضا 

ببعض الحقائق الصادقة وأحیاًنا بعبارات ال تمثل الحق. هذا إن درسنا كلماتهم منفصلة عن 
األحداث، وبعیًدا عن النیات التي في قلوبهم وأفكارهم. 

أخیًرا یقول ألیفاز ألیوب: لو كنت في موضعك، لرجعت إلى اهللا، الذي یسحق 
األشرار ویبارك المساكین واألبرار. فإنه هو وحده یصلح أمرك، ویهبك كل بركة مادیة 

]. ٢٧-١٧تشتهیها [

 .1. القدیسون شهود على حكمة اهللا  1
 .5-2. الخطیة تقتل األغبیاء   2
 .7-6. اإلنسان مولود للمشقة   3
 .16-8. اهللا ملجأ المتضایقین   4

. القدیسون شهود على حكمة اهللا 1
  ؟ َفَهْل َلَك ِمْن ُمِجیٍب ،ُاْدُع اآلنَ 

 ]1َوإَِلى َأيِّ اْلِقدِّیِسیَن َتْلَتِفُت؟ [
كان ألیفاز واثًقا جًدا من موقفه، لذا وضع أمام أیوب أن یختار الُمَحِكمین. یقول 

 بمعنى فلتفتش بنفسك في كل العالم، هل یوجد من أدع اآلن، فهل لك من مجیب؟"له: "
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بلغت به الكوارث مثلك؟ 
هل من قدیٍس في وسط كل البشریة لحق به ما لحق بك؟ لم یتعامل اهللا مع أي 

قدیس بهذه الصورة، فحتًما أنت لست منهم. 
هل یوجد بین القدیسین من سب یوم میالده كما فعلت؟ 

هل ثار قدیس ما ثورتك، وتسرع في الحكم هكذا؟ 
؟" أنهم جمیًعا یوافقونني على رأیي. كلهم یقفون في إلى أي القدیسین تلتفت"

صفي، ویؤیدون ما أقوله. 
نتفخ بكبریاء ا مستحق للوم. لقد أیوب حاسًبا أن ، بهذه العباراتألیفازنطق 

 .الحكمة

 "نه ینطق بهذا في سخریة: إنك ال تقدر أن تقتني إ. "وٕالى أي القدیسین تلتفت
 هؤالء الذین لم ترد أن یكونوا في صحبتك وأنت في ، لمساندتك في ضیقتكنالقدیسي
 وسعك.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 تنظر؟"ن"أدُع اآلن، فهل لك من مجیب؟ وأي المالئكة القدیسي ) LXX ( لیفاز أكأن
نت عاجز عن التمتع بزیارة وأنك تلهو بنفسك عندما تظن أن اهللا شاهد معك، إیقول: 

 وأقنعك أنه ُمرسل من اهللا. جعلك ،مالك لك في صلواتك. لقد التقیت بمحتاٍل خدعك
  لكن من الواضح أن اهللا لم یقدم شهادة بذلك لك.،تعتقد بهذا

 خیوس األورشلیميياألب هیس

أما عن فاعلیة صلوات القدیسین، فقد جاء في سفر األعمال أن مالًكا ظهر في 
 وهوذا قد ،ال تخف یا بولس ینبغي لك أن تقف أمام قیصر "رؤیا للقدیس بولس، وقال له:

 ).24: 27" (أع وهبك اهللا جمیع المسافرین معك

   إن كان هنا ُوجدت سفینة في خطر تعاني من الغرق وقد خلص المساجین من أجل
)، تأملوا ماذا یكون األمر بالنسبة للشخص القدیس في بیته، فإنه 24: 27بولس (أع 

كثیرة هي التجارب التي تهاجمنا، تجارب أكثر خطورة من تجارب الطبیعة، لكن اهللا 
قادر أن یهبنا أن نخلص إن كنا فقط نطیع القدیسین كما فعل الذین في السفینة، إن كنا 

 نتمم ما یأمروننا به. فإنهم لیس فقط خلصوا، وٕانما ساهموا في إیمان آخرین. 
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بینما كان القدیس في قیود صنع أعماًال أعظم ممن هم في حریة. 
 الحر في حاجة إلى سجینه ةانظروا فإن الحال هنا هو هكذا: كان قائد المائ 

المقید، كان ربان السفینة الماهر في عوٍز إلى من لم یكن رباًنا، بل بالحري كان هو 
الربان الحقیقي. فإنه قاد كربان سفینة لیست من هذا النوع (أرضیة) بل كنیسة العالم 

كله، متعلًما من ذاك الذي هو رب البحر أیًضا. قادها ال بفٍن بشرٍي، بل بحكمة الروح. 
في هذه السفینة یوجد تحطیم كثیر للسفن، أمواج كثیرة، أرواح شر "من خارج 

 .Ï)؛ فكان هو الربان الحقیقي5: 7 كو 2خصومات، من داخل مخاوف" (

 مع اهللا لیقدموا صلوات أكثر، بأكثر مثابرة لكي ديتحث أولئك الذین لهم حدیث ول 
 لتي تحطم العالم كله. اتهدأ العاصفة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 تمر في الوجود فقط من أجل الصلوات المقدمة من المسیحیین.مسلعالم ا 
 یستیدس من أثیناأر

 حینما نصلي ال نصلي من أجل شخٍص واحٍد، بل من أجل كل  لواتنا عامة وعلنیة؛ص
 ب، ألننا نحن جمیعنا الشعب كله هو واحد.عالش

 رة مراحم اآلب.حضیته ال تتوقف الصلوات من أجل اإلخوة واألخوات في ل 
 لشهید كبریانوسا

. الخطیة تقتل األغبیاء 2
  ،َألنَّ اْلَغْیَظ َیْقُتُل اْلَغِبيَّ 

 ]. 2َواْلَغْیَرَة ُتِمیُت اَألْحَمَق [
ُیحسب الخطاة أغبیاء، إذ ال یقبلون حكمة اهللا. هؤالء یقتلهم الغضب، وُتفسد الغیرة 

لعل ألیفاز یقصد بهذا أن ما یحل بأیوب إنما ثمر طبیعي لغباوته، ناسًبا له عظامهم. 
 الحماقة والغباوة.
في ونه سخر به لیقتل أیوب نفسه. أن المحتال خدعه فأثار فیه الغضب، وأیقول ب

  نفسه لكن قد ظهرت غباوته.ررهذا یود أن یب

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
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 ) "یلزم مالحظة أن الذي 2:5 أيراجع "الغضب یقتل الغبي، والحسد یمیت الطفل .(
یغضب هو غبي، والذي یحسد ُیحسب طفالً . ألن األول لیس بدون مبرٍر یعلن عن أنه 

ثار بالغضب. واألخیر یبرهن تُ  ویترك نفسه ،غبي، إذ یجلب الموت على نفسه بإرادته
بحسده على أنه طفل غیر ناضج، ألنه حین یكون حاسًدا یشهد بأن من كان في وسٍع 

. Ïهو أعظم منهویعذبه 
القدیس یوحنا كاسیان  

  ال یوجد شيء یفوق الحب، وبالتالي ال یوجد شيء أدنى من الغضب. یلزمنا أال نهتم
 نافًعا وضرورًیا حتى نتجنب الغضب الذي یسبب اضطراًبا، وال نرتبك بدابشيء مهما 

باألمور حتى التي نحسبها لیست كمالیة حتى نحفظ هدوء الحب والسالم بغیر نقٍص، 
 مفیًدا مثل شيءألنه یلزمنا أن ندرك أن ال شيء مهلك مثل الغضب والتكدر، ولیس 

. Ðالحب
 األب یوسف

  !لیس شيء أكثر خطورة من الحنق، وال أقسى من الغضب

 !یوجد ُسكر بالغضب أكثر خطورة من الُسكر بالخمرÑ 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  فسد ت و، التي بها ننفصل عن الحنو،مدى خطورة خطیة الغضب (الغیظ)في لنتأمل
 التشبه بصورة العلي. 

 كما ، وما نلتزم بعمله، فنبقى في جهالة في كل ما نفعل،بالغضب ُتطرد الحكمة
بانسحاب نور الفهم ف). 9: 7ا هو مكتوب: "الغضب یستقر في حضن الجهال" (ج

 ُیفسد الهیاج الذهن. 
، حتى الحكمة تبدو محتجزة. كما هو مكتوب: "الغضب بالغضب تضیع الحیاة

 )... 1:15یحطم الحكماء" (أم 
ب اإلنسان ال یصنع ٌبر اهللا" (یع ـ، كما هو مكتوب: "غضبالغضب یبطل الٌبر

20:1.(. . 

1The Institutes, Book 5:22.  
2 St .John Cassian: Conferences ,16:7. 
3 In Matt. hom 10:7; 15:4.  
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  باإلنسان یلزمه أن یعیش في عزلة كحیوانٍ . الالئق بالتعقل همن ال یضبط مشاعر
، كما هو مكتوب: "الرجل الغضوب یهیج الخصومة، بالغضب یفسد االنسجام

 )... 15:18(أم   الغضب یسكن الخصام"يءوبط
. كما هو مكتوب: "ال تغرب الشمس على غیظكم" (أف بالغضب ُیفقد نور الحق

). ألن الغضب یجلب ظلمة التشویش. یخفي اهللا عنه أشعة معرفة نفسه. 26:4
بالغضب ُیغلق على بهاء الروح القدس. من الجانب اآلخر ُكتب حسب ترجمة قدیمة: 

(إش   إال على من هو متواضع ومسالم والمرتعب من كالمي"،"على من یستقر روحي
2:66.( 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  .إن كان الشخص یغضب بكونه إنساًنا، فإنه یضع حًدا للغضب بكونه مسیحًیا
القدیس إیرونیموس 

  ،من كان غضوًبا فهو خاٍل من طول األناة والمحبة، یقلق سریًعا من األقوال التافهة
فمن ال ... ویثیر الخصام ألمر یسیر حقیر، وحیثما ال یكون له مكان یطرح نفسه

 ینوح على مثل هذا؟ فهو مرذول عند اهللا والناس. 
 السریاني أفراممار 

  ُیسمى الروح القدس سالم الروح، وُیدعي الغضب قلق النفس، فلذا یجب أن نستنتج
. أن ال شيء ُیبعد عنا حضور (عمل) الروح مثل الغضب

القدیس یوحنا الدرجي 

لیس باألمر العجیب أن یتهم ألیفاز أیوب بالغیرة أو الحسد وهما خطیتا ألیفاز، إذ 
 ]. 2[" َواْلَغْیَرَة ُتِمیُت اَألْحَمق قائالً : "یهُیسقط أخطاءه عل

  ال یعتبر الحسود الكوارث التي تحل به محنة، بل المحنة بالنسبة له هي الخیر الذي
یحل على غیره، وبالعكس النجاح لیس هو أن یكون سعیًدا، بل أن تحل المحن بغیره. 
یحزن الحاسد لرؤیة األعمال الطیبة للناس، وُیسر بالكوارث التي تحل بهم. ویقال إن 
الجوارح التي تلتهم الجثث المیتة تقضي علیها الرائحة الطیبة (العطر)، فإن طبیعتها 

تتفق مع ما هو شریر وفاسد. وأي شخص یقع تحت سیطرة هذا المرض (الحسد) 
تقضي علیه سعادة أقربائه وجیرانه، ولكنه إذا رأى تجربة شریرة یطیر إلیها ویضع 
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 .Ïمنقاره المعوج فیها ویخرج الكوارث المخفیة
القدیس غریغوریوس النیسي 

  ...لیطرد قبل كل شيء یلیق باإلنسان الذي ُوضع علیه النیر أن یكون ثابًتا في إیمانه
. Ðعنه الحسد والغضب، وینزع الشفاه المخادعة

 أفراهاط الحكیم الفارسيلقدیس ا

  یكون الضرر تافًها والخطر بسیًطا عندما ُتجرح األطراف بسیٍف، فیكون الشفاء هّیًنا
مادام الجرح واضًحا وُیستخدم الدواء. فالقرحة التي ُترى ُیمكن عالجها بسهولة. أما 

جراحات الحاسدین فهي خفّیة وسّریة، وال تقبل عالًجا لشفائها، فتغلق على نفسها آالًما 
مخفیة داخل مكامن الضمیر. 

  مثل هؤالء ال یهنأون بطعاٍم أو یتمتعون بشراٍب .إنهم على الدوام یتأّوهون ویتنّهدون
ویحزنون، فطالما ال ُیطرد الحسد تتمزق قلوبهم نهاًرا ولیًال بال انقطاع. 

كل الشرور لها حدود، وكل خطأ ینتهي بارتكاب الجریمة. فالزاني تنتهي معصیته 
عند حد ارتكاب التعّدي، واللص تقف جریمته عندما یقتل، والسالب یضع حًدا لجشعه، 

والمخادع یضع نهایة لغّشه، أما الحسد فلیست له حدود.  
إنه شر یعمل على الدوام، وخطیة لیس لها نهایة. 

الشهید كبریانوس 

 "األقلالحسد یمیت الضعیف)  little one"( راجع أي) یستحیل علینا أن ).2: 5 
 فإن  منا في جانٍب معینٍ . لذلك قیل "األقل" یقتله الحسد.أفضلنحسد إال من نظن أنهم 

  یحمل شهادة ضد نفسه أنه أقل من غیره، حیث یعذبه الحسد منه... الحاسد

، فقد ُجن حین ُرفضت تقدمته، من ذاك أخاههكذا كان قایین الذي انحدر لیقتل 
  .)..4الذي قبل اهللا تقدمته وُفضل عنه (تك 

هاد أخیه، ألنه فقد بركة الباكوریة، إذ حرم منها من ط باضعیسووهكذا التهب 
  ..).29:25 ؛38: 27(تك  أجل طبخة عدس (خضار)

 إذ ُأخفي عنهم ٌسر اإلعالن، ،لیین العابرینيإلسماعل یوسف االخوةوهكذا باع 

1 The Life of Moses: 2:258, translated by Magdy Fahim Hanna. 
2 Demonstrations, 6:8 (Of Monks).  
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 ). 11-5:37 فال یكون رئیًسا علیهم (تك ،فوضعوا أنفسهم في موقف المقاومة لتقدمه
 أن یبلغ الرجل إلى ي رماه برمٍح، إذ خشبأنوهكذا اضطهد شاول خادمه داود 

 ). 11-10:18صم  1 بلوغه النمو الیومي في الفضیلة (أدرك منه، إذ أعظمقامة 
سد إنما هو الضعیف(األقل)، فإنه لو لم یشعر بأنه األقل لما حزن حفمن یقتله ال

 :إذ ُیفسد الحسد الذهن یقتل كل ما یجده صالًحا. قال سلیمان على صالح اآلخرین.
... )30:14 "حیاة الجسد هدوء (سالم) القلب، ونخر العظام الحسد" (أم
 على هلحسد، ویركز عواطفافمن اشتاق أن یكون كامًال وصحیًحا فلیتجنب سم 

المیراث الذي ال یقل بكثرة الوارثین، هذا الذي هو میراث واحد للكل، وكامل بالنسبة 
نه... فحینما ال یشتاق ولكل أحدٍ . والذي یظهر میراثًا أعظم كلما زاد عدد الذین یمنح

 ة ال یوجد شيء یقف أمام الحب. ئالشخص إلى األمور الردي

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لُ  ، ِإنِّي َرَأْیُت اْلَغِبيَّ َیَتَأصَّ
 ]. 3َوَبْغَتًة َلَعْنُت َمْرِبَضُه [

 وها هو یرى ألیفاز أن أیوب سبق فتأصل ونجح، لكن إذ هو غبي لم یدم حاله.
، فبجانب اتهامه بالریاء، وأنه یلعن مربضه. وكأن ألیفاز یقدم اتهاًما جدیًدا ضد أیوب

یخفي وراء أعماله التي تبدو صالحة شروًرا خفیة ال یعلمها غیر اهللا، لهذا حلت به 
 كوارث لم ُیسمع عنها في تاریخ البشریة، فإنه كان غبًیا یجري وراء الغنى ومحبة العالم.

اتهام أبعد ما یكون عن حیاة هذا البار! 
 حسب فكره - –ربما ال یعني هذا أن ألیفاز اشتهي دمار أیوب، وٕانما إذ اكتشف 

أن ما حل به هو من قبیل غضب اهللا علیه بكونه شریًرا، أدرك أن هذا من قبیل عدل اهللا 
أن یسقط أیوب تحت اللعنة، لیستأصله من هذا العالم وكل غناه، ألن قلبه ارتبط به. 

 التي في األشیاء وال ،ال تحبوا العالمیحذرنا الكتاب من محبة العالم والتعلق به. "
ألن كل ما في العالم شهوة الجسد  اآلب، فلیست فیه محبة ،حد العالمأ أحبن إ .العالم

 "أیها ).16-15: 2 یو 1" ( بل من العالماآلب لیس من ،وشهوة العیون وتعظم المعیشة
 ان یكون محًبا للعالم فقد أراد فمن ،ن محبة العالم عداوة هللاأ تعلمون أما ي،الزناة والزوان
 ).4: 4" (یع صار عدوا هللا

  .یتأصل الغبي في األرض ویتمسك بها، إذ هو متمسك بحب األرض بكل شهوة قلبه
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إنه یتشامخ بتأصله، عندما یتشبث في هذا العالم بالخیرات الزمنیة، حتى ینال ما یرغبه، 
وال یخضع لسلطاٍن، ویسود على الضعفاء دون مقاومة، ویقاوم الذین یمارسون السلطة 
حسًنا، ویبلغ ظروًفا أفضل بوسائل شریرة، حتى أنه بتركه الحیاة الحقیقیة، یعیش هذا 

 الزمن في أكثر سعادة. 

لكن إذ یرى الضعفاء أن األشرار یزدهرون، یصیرون في ذعٍر ویضطربون 
داخلًیا، بما للخطاة من وسٍع، وتترنح خطوات ذهنهم.  

بنفس الطریقة أعلن المرتل: "أما أنا فكادت ُتزل قدماي، لوال قلیل لزلقت خطواتي، 
).  3-2:73ألني غرت من المتكبرین، إذ رأیت سالمة األشرار" (مز 

ولكن عندما یرى األقویاء مجدهم للحال یثبتون أذهانهم على العقوبة (التأدیب) 
الذي یتبعه المجد. وبفكر داخلي عمیق للقلب یزدرون باألمور التي تبتلع المتكبرین من 

". رأیت الغبي یتأصل، وبغتة لعنت جمالهالخارج بازدیاد الغرور الباطل. حسًنا قیل: "
فإن لعن جمال الغبي هو إدانة مجده بحكم مدروس، فإنه قدر ما یغرق في العذابات 

یتعالى باألكثر في الخطیة. فإن تشامخه مؤقت، لكن عقوبته دائمة.  
من یبدأ طریقه بالكرامة ینتهي بالدینونة. على كل حاٍل كلما أوجد الشریر له طریًقا 

. "بنوه بعیدون عن األمنفي هذا العالم سحب عدًدا أكثر إلى الدمار، لذلك بحق قیل: "
فإن أبناء الغبي هم الذین یقتدون به، یولدون في طموح هذا العالم. إنهم بعیدون عن 

األمن، خاصة بالنسبة لممارستهم الشر إن قورن بتحررهم من الضعف. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  .ترید اآلن أن ترث األرض، حذار من أن ترثك األرض 

 ورثَتَك◌َ ...  ايً إن كنت ودیًعا ورثتها، أو قاس
 سوف ترث األرض حًقا مّتى تمسكت بصانع السماء واألرض! 

  القّدیس أغسطینوس

 ویرید أن یجري نحو ثمار (محبة) العالم النتنة؟،من ذاق حالوة ثمار شجرة الحیاة Ï 

 هكذا معرفة اهللا ال تثبت في القلب المشتبك بشهوات ،كما أن النار ال تثبت في الماء 

Ï  33رسالة .
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 .Ïالعالم

 رب  إال ذاك الذي تتقد فیه نارك دائًما یا،لیس من رذل العالم بالكمالÐ. 

 القدیس یوحنا سابا

  النفس التي أوشكت أن تقبل الكلمة اللوغوس، یجدر بها أن تموت عن العالم
)، فال تجد إال المسیَح، فهذا هو 12:2، كو 4:6) وُتدفن في المسیح (رو 14:6(غل

 .Ñاالستقبال الالئق الذي یطلبه منها لنفسه

القدیس أمبروسیوس 

  ،َبُنوُه َبِعیُدوَن َعِن اَألْمنِ 
 ].4 َوَال ُمْنِقَذ [،َوَقْد َتَحطَُّموا ِفي اْلَباِب 

ربما كان الباب مرتفًعا فسقط على بني أیوب ومن في الولیمة یحسبون أنهم في 
 في رأي ألیفاز - –سالم وأمانٍ . سقط بثقله فسحقهم تحته، ولم یوجد من ینقذ. فشر أیوب 

قد حّل على بنیه وأهلكهم. 

  هذا معناه: لماذا أنت مرتعب من موت أوالدك؟ فإن أبناء األغبیاء ال یهلكون بسبب
 إذ بعدٍل جازاهم ،ن وهم في الحیاة... ولیس من أحٍد ینقذهمو وٕانما یحزن،عدم الخالص

 مادام ال یوجد من یخلصهم من ،لوه ظلًما یأخذه منهم األبرارااهللا. أیًضا ربحهم الذي ن
 ، تهلك بأمر اهللا.دالشر، وتضیع قوتهم كلها في الملذات وتنف

  األورشلیميسهیسیخیواألب 
ن هم الذین یظنون أنهم في أمان، قائمون داخل بیت به باب مغلق، لیس من م
 هم أشرار –حمه لیؤذیهم؟ في نظر ألیفاز أوالد وبنات أیوب الذین - في رأیه تیقدر أن یق

ومراءون كأبیهم، وها هم یظنون أنهم سعداء في الولیمة، ال یتوقعون ضرًرا یتسلل إلیهم. 
إنهم في أمان، داخل الباب، وتحت حراسة خدمهم وعبیدهم! لكنهم لیسوا في أمان، بل الباب 

 الذي هو مصدر أمانهم یسقط علیهم فُیهلكهم.
لقد حمل هذا القول نبوة عن السید المسیح القائل: "أنا هو الباب، إن دخل بي أحد 

Ï 3 مقال .
Ð 43 رسالة .

3 Escape from the World, 9:55. 
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). هذا الباب آمن به األمم فدخلوا إلى 9:10فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى" (یو 
 ناإلیمان، وخرجوا إلى الحیاة السماویة، فوجدوا مرعى إلهًیا. صار هذا الباب عینه عثرة لم

ظنوا أنهم في أمان، حیث تمسكوا بحرف الناموس، وظنوا أنهم دون غیرهم داخل األبواب 
 اإللهیة.

لقد رفضوا اإلیمان بالسید المسیح، فصار الباب - مدخل المؤمنین - عثرة لهم، 
إذ یقول: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطیة، وأما اآلن فلیس لهم عذر في 

 )22:15خطیتهم" (یو 

  .لیتنا ال نرتبك أیها اإلخوة في فهمه، إذ یحمل تشبیهات بكونه هو الباب وأیًضا البواب
ألنه ما هو الباب؟ طریق الدخول. من هو البواب؟ ذاك الذي یفتح الباب. إذن من هو 

P10Fذاك الذي یفتحه إالَّ هو نفسه حیث یكشف عن ذاته لُیرى؟

Ï 

  .هذه الخطیة العظمى هي عدم إیمانهم بالمسیح الذي جاء خصیًصا لكي یجدد إیمانهم
 لو لم یأِت لتحرروا من هذه الخطیة. 

بمجیئه صارت حیاة غیر المؤمنین باألكثر محفوفة بالدمار كما صارت لخالص 
الذین یؤمنون. فإنه هو رأس الرسل ورئیسهم، صار كما أعلنوا: "للبعض رائحة حیاة 

 . Ð)١٦: ٢ كو ٢لحیاة، وللبعض رائحة موت لموت" (

 القدیس أغسطینوس

 "...كما أن مدخل المدینة ُیدعى باًبا، هكذا في یوم الدینونة وقد تحطموا في الباب "
وال هو باب الملكوت، حیث یدخل منه كل المختارین إلى مجد مدینتهم السماویة... "

]. فإن الحق یخلص من الویل األبدي هؤالء الذین في حالتهم المؤقتة قد 4" [منقذ لهم
تضایقوا بالتأدیب. من یرفض الضیق ُیترك في ذلك الحین دون وجود وسائل للخالص. 

فبالنسبة له (للمخلص) لم یهتموا أن یقبلوه أًبا لهم یدربهم، لذلك فإن األشرار في وقت 
محنتهم لن یجدوه منقًذا لهم یعینهم. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ن إ :اآلن فلنتأمل ما تقوله األناجیل في ضوء الوعود بالخیرات. والبد لنا من القول

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 46: 4. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 89: 1. 
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 ."یسوع"الخیرات التي یعلن عنها الرسل في هذه األناجیل هي ببساطة 
أحد الخیرات التي یعلنون عنها هي القیامة. ولكن القیامة، على وجه ما، هي 

یسوع، فهو القائل: "أنا هو القیامة"... 
. )7:52إش (كما یقول إشعیاء: "ما أجمل على الجبال أقدام المبشرین بالخیر" 

إنه یرى كم هو جمیل ومالئم إعالن الرسل الذین قد ساروا (في المسیح)، وهو القائل: 
یسوع المسیح، ویذهبون في  نفكريم"أنا هو الطریق". یمتدح أقدام السائرین في الطریق ال

.   (اآلب)من خالل هذا الباب إلى اهللا
 .Ïإنهم یعلنون عن الخیرات، عن األقدام الجمیلة، أي یسوع

العالمة أوریجینوس 
، الَِّذیَن َیْأُكُل اْلَجْوَعاُن َحِصیَدُهمْ 

  ،َوَیْأُخُذُه َحتَّى ِمَن الشَّْوكِ 
 ].5َوَیْشَتفُّ الظَّْمآُن َثْرَوَتُهْم [

صارت ثروة أیوب وبنیه نهًبا للسبائیین والكلدانیین. فقد اخترقوا الحواجز 
المصنوعة من الشوك، وسلبوا الثروة. 

ربما یشیر هنا إلي اللص الذي یسرق كل المحصول حتى المختلط باألشواك، أو 
 في شرحه لهذه العبارة حیث یقول Thomsonإلي العادة التي أشار إلیها دكتور طومسون 

إن الفالحین بعد دراسة الحبوب غالًبا ما یضعونها بجوار القش في مكان خاص، ویغطونها 
بشجیرات كثیفة مملوءة أشواًكا حتى ال تقترب إلیها الحیوانات ویأكلوها، وٕاذ یرید اللصوص 

. Ðسرقة الحبوب یلتزمون بإزالة هذه الشجیرات المملوءة أشواًكا أوالً 
یأكل الجائع حصیده، خطًفا من وعیة (دار الشرق ببیروت): "سجاء في الترجمة الي

". فمن ال یفتح قلبه بالحب الداخلي الحقیقي للجائعین بین األشواك، ویبتلع العطشى ثروته
والعطشى والمحتاجین، یصیر نهًبا للغیر. یقتحم الجائع مخازنه، وُیسلب الحصاد من بین 
األشواك، ویعطش كثیرون إلى ثروته، فیحسبون من حقهم أن یبتلعوا كل ما له وال یتركون 

 له شیًئا.
هكذا یتطلع ألیفاز إلى أیوب وأوالده أنهم لم یكونوا أسخیاء في الحب، إنما من 

1 Comm. on John, 1:10. 
2 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. 

N J, 1972, p. 208. 
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أجل المظهر والمجد الباطل یعطون بسخاء، أما قلوبهم فكانت جافة وقاسیة، فاستحقوا نهب 
 ممتلكاتهم من الجائعین والعطشى.
إلى الرب، قائالً : "ألننا أخطأنا إلیك، ولم نطع وصیاك،  في مرارة صرخ طوبیت

فأسلمتنا إلى النهب والجالء والموت، وأصبحنا أحدوثة وأضحوكة وعاًرا في جمیع األمم التي 
ُترجعنا إلى الوراء عن العدو، ومبغضونا نهبوا "). ویقول المرتل: 4:3بددتنا بینها" (طو 

یتنا  ین األمم، بعت شعبك بغیر ماٍل وما ربحت بألنفسهم. جعلتنا كالضأن أكًال، ذرَّ
). ویقول الرب: "ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، ال بثمٍن، بل 14-10:44بثمنهم... (مز 

، حز 37:50، 6:30، 3:17 - راجع إر 13:15بكل خطایاك وفي كل تخومك" (إر 
 ).13:10، إش 46:23، 21:7

 يه ا. م)13: 15(إر " طایاك خكل بل بثمٍن، ال بلنهب، لدفعها أخزائنك وروتك"ث 
 لتي الثروات اله طایاهم؟ خل كقابل ميف لنهبل هللا ادفعهاي لتي الخطاة ارواتث
 ان كن إألرض الى عما إنفسه، لكنز يلواقع اي فسانٍ  إنل كألرض؟ الى عجمعونهاي
-19:6ت  (مإلنجیل اخبرنا يما كالًحا، صنساًنا إان كذا إلسماء اي فو أریًرا، شنساًناإ

 اصًدا، قلنهب لثرواتك وزائنك خدفعأ طایاكِ  خسبب بنه: إلشعب اهذا لقول يل). ه20
 ذا هن علكنوز اذه ههللا ازع نقد! لموسى؟ وإشعیاء ورمیا إثل مألنبیاء الثروات اتلكب
 مة ألُیعطى ونكم، مینزع ُ هللا الكوت من: "إلمسیح السید االل خن مقال ولشعب،ا

 لشعب اذا هروات ثهللا افعد قد فحن،ن يه ألمة اذه). ه43:21ت " (مثماره أعملت
. لینا) إألنبیاء(ا

 ذه هلى ععدهم بن محن نُأستؤمنا م)، ث2:3و  (روالً  أهللا اقوال ألى عُأستؤمنوا مه
 هللا الكوت: "مبارة عإن قول نن أمكننا يذلك. كنا لُأعطیت ونهم مزعت نُ قد فألقوال؛ا

 لكتاب ان أیس. لیه فحققت تلمخلص االها قلتي" اثماره أعمل تمة ألیعطى وُ نكم منزعيُ 
 فهمون ال ينهم ألألنبیاء، اال ولناموس املكون ال يالًیاح نهم أل بنهم، مِزع نُ لمقدسا
 نهم عنزع يُ لذي اهللا الكوتم إن فذلك ل، األسفارندهم عوجد. تیه فلمكتوب ادركون يُ الو
 كنهم لاألنبیاء، ولناموس لرحش يأ معرفة بهتمون ال ينهم إ".لمقدسةاألسفار ا عنى"م وه
 قل واذهب قال:: "فلتالیة النبوة االفعل بحققت تلرب السید ابمجيء. وهم فون دقرأونهي
 ذا هلب قلظ. غعرفوا تال وبصاًرا إأبصروا وفهموا، تال ومًعا سسمعوا الشعب اهذال
 إنه: "فشعیاء إبوة نیًضا أحققت تما). ك15-14:13ت ؛ م10-9:6ش " (إلشعبا

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الخامس

  

 كل وبز خند سل كالركن، ولسند اهوذا يمن وورشلیم أن منزع يلجنود اب رلسید اوذاه
 لخمسین ائیس ر،خالشي والعراف والنبي، ولقاضي الحرب، ارجل ولجبار. ااء مندس
 د قذا هل). ك3-1:3ش" (إالرقیة بالحاذق ولصناع این بالماهر والمشیر والمعتبرو
... ألمم ان مئنا جلذین احن ننا لدفعهو نهم، مهللا ازعهن

 إن: لشعب اهذا لقول يأنه، ك"خومكِ  تل كفي وطایاكِ  خكل بل بثمنٍ "ال ب: قول ي
 وجد ال ينه ألخومك، تل كألت ملتي اطایاكِ  خسبب بلنهب لدفعها أثروتك وزائنكخ
 هم والخطایا بخومهم تل كمتلئ ال تیف. كالخطیة بمتلئ يم للشعب اذا هند عكانم
 لمسیح السید ان أما بلحكمة، اقتلوا ولحق، او هلمسیح السید ان أما بلحق، اتلوا قلذینا

 هللا ان ابلى عحكمهم بلعدل؟ او هلمسیح السید ان أما بلعدل، اقتلوا ولحكمة، اوه
 ین بن مسوع يلمجد اب رام قحینما. والعدل والحكمة ولحق الك ذل كقدوا فالموتب
 حدهم وهم لهر ظه، بمنوا آلذین لقط فهر ظنما... إتلوه قلذین لبًدا أظهر يم لألمواتا

. ألموات ان مام قینح
 عرفها، تم لرض أي) فعدائك أسط وي فلعبودیة لأخضعك (وعدائك أع مُأعبُِّرك"و

 ي فلعبودیة لالفعل بلشعب اذا هخضع أُ قدل". لیكم عوقد تُ غضبي بشتعلت اد قاًرا ننأل
 رمیا إواصل يلشعب، للموجه اذا هلتهدید االم كبعد. وعرفها يم لرض أفي وعدائه أسطو
. رفت عب را ينت"أ: لكلمات اذه هلسابقة اقواله ألى إیضیف والته صلمسیح السید اوأ

 ویل طكن"ال ت وأ" أخذني ال تناتك أطول. بضطهديَّ  منم يل قمتان وتعهدني وأذكرني
 .LXX(Ï( "لیهم عألناةا

 العالمة أوریجینوس

. اإلنسان مولود للمشقة 3
  ،ِإنَّ اْلَبِلیََّة َال َتْخُرُج ِمَن التَُّراِب 
 ].6[ َوالشََّقاَوَة َال َتْنُبُت ِمَن اَألْرضِ 

بعد أن دلل ألیفاز على كل ما فقده أیوب هو قصاص عادل من قبل اهللا، بدأ كمن 
یشجعه حتى ال یسقط في الیأس. 

". أنها لیست إن البلیة ال تخرج من التراب، والشقاوة ال تنبت من األرض"
كالمحاصیل الطبیعیة تنبت في أوقاٍت معینٍة، وتصدر كالعشب من التراب، لكن كل ما 

1 In Jer. hom. 14:12, 13. 
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یحدث هو من قبیل العنایة اإللهیة. أو بمعنى آخر: ال تلقي باللوم على التربة حین ظهرت 
البلیة، فهي لیست من صنعها، بل علیك، ألن العلة هي في داخلك. "إن استهزأت، فأنت 

). 12: 9وحدك تتحمل" (أم 
 دون غرس بذور، هكذا یلیق بنا أال نظن أن ةٍ كما ال نتوقع ظهور أشجار من ترب

 د إنما هو حصا، لیس اعتباًطابأیوب ّل  شروًرا. فما حوان یرتكبأ دون بأناسٍ ضیقات تحل 
 .ريرالغرس الش

هذه الحقیقة كشفها لنا ربنا یسوع خالق النفس، والعالم أن داء النفس في ذاتها، ولیس 
خارًجا عنها. فالنفس البشریة تشبه إناًء خزفًیا واحًدا ال یختلف إال في طبیعة ما بداخله، فإن 
كان ما بداخل الواحد بنزیًنا وبداخل اآلخر ماء، سیصطحب اقتراب جمرة نار التهاب األول 

 وانفجاره، أما الثاني فیطفئ الجمرة.

 أكثر من مقاٍل یؤكد أنه ال یستطیع أحد أو ظرٍف القدیس یوحنا الذهبي الفمكتب 
ما أن یؤذي إنساًنا ما لم یؤذي اإلنسان نفسه.  

 د یقول قائل: ألم یؤِذ الشیطان آدم، إذ أفسد كیانه، وأفقده الفردوس؟ق 
ن إنما السبب في هنا یكمن في إهمال من أصابه الضرر، ونقص ضبطه أل

للنفس، وعدم جهاده. فالشیطان الذي استخدم المكائد القویة المختلفة لم یستطع أن 
یخضع أیوب له، فكیف یقدر بوسیلة أقل أن یسیطر على آدم، لو لم یقدر آدم بنفسه 

 على نفسه؟!
اذا إذن؟ أال یصیب األذى من یتعرض لالفتراءات ویقاسي من نهب األموال، م

 فُیحرم من خیراته، وُیطرد من میراثه، ویناضل في فقٍر فادٍح؟
، بل ینتفع إن كان وقوًرا، ألنه هل أضرت هذه األمور الرسل؟ ألم یجاهدوا دائًما ال

مع الجوع والعطش والعري؟! وبسبب هذه األمور صاروا ُممجدین ومشهورین وربحوا 
ألنفسهم معونة أكثر من الرب؟! 

أیًضا أي ضرر أصاب لعازر بسبب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود من یقیه؟ و
 ألم تكن هذه األمور تضفر له إكلیًال من زهور النصر؟!...

 إخوة یوسف مثًال أضروا یوسف، لكن یوسف نفسه لم یصبه الضرر.
قایین ألقى بشباكه لهابیل، ولكن هابیل لم یسقط فیها. وهذا هو السبب الذي و

 ألجله ُوجدت التأدیبات والعقوبات.
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اهللا ال یرفع العقوبة عن مدبر الضرر لمجرد حدوث الصالح الذي یتمتع به ف
محتمل الضرر، بل یؤكد عقوبته بسبب شر صانع اإلثم. فإنه بالرغم من أن الذین 

یسقط علیهم الشر، یصیرون أكثر مجًدا على حساب المكائد المدبرة ضدهم، لكن هذا 
لم یكن في نیة اإلنسان أال یضره غیره، بل ینال نفًعا عظیًما على یدي مناضلیه. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، َوَلِكنَّ اِإلْنَساَن َمْوُلوٌد ِلْلَمَشقَّةِ 
 ].7َكَما َأنَّ اْلَجَواِرَح ِالْرِتَفاِع اْلَجَناِح [

خلق اإلنسان لیعیش في سالم وراحة وتهلیل قلٍب، لكن بالتعدي على الوصیة 
"، إذ ُولد في الخطیة (مز اإلنسان مولوًدا للمشقةوٕاعطاء ظهره هللا مصدر سعادته صار "

). وصارت المشقة كأنها جزء ال یتجزأ من كیاننا، أو كأننا ُخلقنا لكي نعاني منها، 5: 51
كما خلقت الجوارح لتحلق بأجنحتها في العلي. لیس لنا أن نستغرب البلوى التي تصیبنا كأنه 

). 19: 3). یلزمنا أن نأكل خبزنا بعرق وجوهنا (تك 12: 4 بط 1قد أصابنا أمر غریب (
 أن حیاة اإلنسان جهاد مستمر مع عدو الخیر، البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

یدخل في معركة ال تتوقف، لكن هذه المعارك تؤول لنصرة المجاهدین وٕاكلیلهم. 

 أن ُیظهر أن أخرى القنوط هو نابع من داخل الناس. الحظوا كیف التزم مرة ایقول: هذ 
كلماته تتطابق مع الطبیعة، حتى ال ُینتقد حدیثه. فإن الطبیعة البشریة ُخلقت هكذا. 

اإلنسان، فیلیق بنا أال ندهش وال نستغرب:  بالشفقة أكثر من افاألرض ال تنتج شیًئا جدیرً 
نولد لكي نسبب ألًما و نتألم. هذا أیًضا ما قاله النبي: "ألن كل أیام سنیننا... أفخرها 

 ).9:47). وقال یعقوب: "أیام سنّي حیاتي قلیلة وردیة" (تك 10:90تعب وبلیة " (مز 
 یقول إنه في طبیعتنا یستحیل أن نهرب من األلم. فإنه "ولكن اإلنسان مولود للمشقة".

ال یرید أحًدا یعترض مرة أخرى بأن أیوب بار. یقول: إنه بار لكن الطبیعة البشریة عادة 
ُخلقت لتحتمل الشرور. الحظوا أنه خرج من الطبیعة لیؤكد أن أیوب لیس بال لوم.  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألن "اآلن ملكوت اهللا ،یلزمنا أال ننسحب من جهادنا في السهر بسبب الیأس الخطیر 
 وال فال ُیمكن نوال فضیلة بغیر جهاد،). 12:11  والغاصبون یختطفونهُ " (مت،ُیغَصب

". ومن أجل اإلنسان مولود للمشقَّةیمكن ضبط العقل بغیر حزن قلبي عمیق، ألن "
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) یلزمنا أن نكون 13:4  إلى قیاس قامة ِمْلِء المسیح" (أف،الوصول "إلى إنساٍن كاملٍ 
. Ïعلي الدوام في جهاد عظیم مع عنایة النهائیة

األب سیرینوس 

  ،لیكن لنا حذر عظیم واجتهاد من جهة الظروف الخارجیة عندما ُنصاب بثقل الحزن
حتى نبلغ الرجاء في نوال األمور العلویة. یقف الذهن لینال العلویات خالل هذه 

التأدیبات الخارجیة. 

 "إذ یتمتع اإلنسان بالعقل یدرك أنه "اإلنسان مولود للمشقة، كما أن الطائر للطیران ...
من المستحیل علیه أن یعبر زمن سیاحته دون حزنٍ . لذلك عندما عدد بولس ویالته 

 ). 3:3 تس 1لتالمیذه بحق أضاف: "فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا" (

فإنه إذ ُیضرب الجسد بضربات یرتفع الذهن طالًبا العلویات. كما یقدم بولس مرة 
 2أخرى شهادة بذلك، قائالً : "وٕان كان إنساننا الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یوًما فیوًما" (

"، فإن الذهن للطیران اإلنسان مولود للمشقة، كما أن الطائر). هكذا فإن "16:4كو 
یطیر في حریة نحو العلى بنفس السبب الذي ألجله یعاني الجسد من االنحناء إلى 

أسفل في ثقل.  
" هنا تمثل الحیاة حسب الجسد. هكذا یقول بولس: "إذ فیكم حسد اإلنسانكلمة "

 كو 1)، مكمًال بعد ذلك: "ألستم بشًرا" (3:3 كو 1وخصام وانشقاق ألستم جسدیین" (
4:3 Vulgate .(

"، فكل إنسان جسداني، إذ یطلب األمور یولد اإلنسان للمشقةفي هذه الحیاة "
المؤقتة یحمل نفسه بثقل شهواته.  

إنها مشقة صعبة أن تطلب مجد الحیاة الحاضرة، لتقتني ما تطلبه، وأن تصونها 
باجتهاد عندما تغلب. إنها مشقة صعبة بآالم ال تحد أن تمسك بأشیاء، وأنت تعلم أنها 

ال تدوم لزماٍن طویلٍ . أما القدیسون إذ ال یشغفون بالزمنیات، لیس فقط ال یسقطون 
تحت ثقل الشهوات الوقتیة، بل هم متحررون من التعب حتى إن ثارت الصلبان، في 

هذه األحوال وفي الضعفات.  
فإنه أي شيء أقسى من الجلد؟ ومع هذا ُكتب عن الرسل عندما ُجلدوا: "وأما هم 

1 Cassian: Conferences, 7:6:3. 
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فذهبوا فرحین من أمام المجمع، ألنهم ُحسبوا مستأهلین أن ُیهانوا من أجل اسمه" (أع 
). أي شيء یمكن أن ُیقلق أذهان الذین حین تأدبوا بالضربات لم یضطربوا؟ 41:5

، ألنه بالحق یشعر بشرور الحال الحاضر عندما یتوق "یولد اإلنسان للمشقة"
".  والطائر للطیراننحو الصالحات... لذلك حسًنا أضیف: "

فالنفس تنسحب من آالم المشقة وهي تقوم بالرجاء في العلویات. ألم یكن بولس 
كالطائر ُولد للطیران، هذا الذي احتمل صلبان ال عدد لها، قائالً : "محادثتنا في 

السماء". وأیًضا: "ألننا نعلم أنه إن ُنقض بیت خیمتنا األرضي، فلنا في السماوات بناء 
). إنه كطائر صعد فوق المناظر 1:5 كو 2من اهللا بیت غیر مصنوع بیٍد أبدي" (

الدنیا. مع أنه كان سالًكا على األرض في الجسد، كان جناحا الرجاء یحمالنه في 
العلویات. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  مخاوف المجاهد تصیر له علة حیاة لخالصه، وعلى العكس تصیر لعار أعدائه
والسخریة بهم. یرد كل هجماتهم ویجعلها باطلة، ویصد كل إغراءاتهم... یقدم العدو 

معركة ألیوب ضد (شیطان) في الهواء، یتحرك بطریقة رهیبة بین السماء واألرض. فقد 
)، ولم یدعه القدیسون الذین على األرض 12:14سقط (لوسیفر) من السماوات (إش 

یستریح علیها، مع أنه یرغب في أن یتمتع بدمارنا. فإنه إذ هزمه أیوب مراًرا لم یوقف 
المعركة، دون انتظار إلى النصرة الحاسمة، بل یتطلب مراًرا أن ینهك البار. 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

. اهللا ملجأ المتضایقین  4
، َلِكْن ُكْنُت َأْطُلُب ِإَلى اهللاِ 
 ].8َوَعَلى اِهللا َأْجَعُل َأْمِري [

ته ال یشوبها عیب. إن مان استبعدنا نیة ألیفاز ونظرته الخاطئة ألیوب، فإن كلإ
كان اإلنسان بسبب تعدیه على وصیة اهللا صار مولوًدا للمشقة، فلیس من عالٍج آخر سوى 

لو كنت  الحقیقي للمتألمین. كأن ألیفاز یقول له: دالرجوع إلى اهللا، واالتكال علیه، فهو السن
ألجأ إلى اهللا، وأخضع في موضعك یا أیوب، ما كنت أتذمر وألعن یوم میالدي، وٕانما 

 1أبسط أمري أمام اهللا، ما یحسن في عینیه یفعله (. لمشیئته، بكونه مصدر كل خیٍر وتعزیةٍ 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الخامس

  

). وكما یقول المرتل: "سٌلَ◌م للرب طریقك، واتكل علیه، وهو یجري" (مز 18: 3صم 
). وقول الرسول: 2:91). "أقول للرب: ملجأي وحصني، إلهي فأتكل علیه" (مز 5:37

 ).13:5أعلى أحد بینكم مشقات فلیصلِ " (یع 

  إذ وجدت حالي هكذا، یقول، فإن ثقتي ال تشبه ثقتك، إنما أنتظر عالًما إن اهللا هو
السید. أنت تربك نفسك، أما أنا فأنتظر اهللا دون التوقف عن دعوته ودون فقدان الرجاء. 

فهو على الدوام قادر أن یستبدل الظروف ویغیرها. إني أجد نفسي في وسط الشرور، 
لكن اهللا قادر أیًضا أن یضعني في وسط الخیرات، إذ ینقلني من حالي السابق إلى هذا 

الحال. یقول: "الرب هو القدیر، بمعنى أنه سید الكل، ضابط كل الظروف، وكل 
األماكن واألشیاء. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول له: أنت في الواقع لست أهًال للصالة. أنا نفسي سأدعو رب الكل. فإنك إذ أنت
معتد بنفسك لم تعد تدعو رب الكل، ولهذا هاجمتك هذه الشرور الحاضرة. 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

 تحرسنا، وتجعلنا كأیها الرب، إنك تتوجنا بترس إرادتك الصالحة. ماذا یعني هذا؟ إن 
 .Ïمنتصرین، وبعد النصرة تعطینا إكلیالً 

  قدیس جیرومل ا

 !أشر إلیه بما یؤلمك، أشر إلیه بما تشتهیهÐ 

 "2:91قول للرب: ملجأي وحصني إلهي، فأتكل علیه" (مز ت.( 
یس في ستره هو. من هو لن الذي یقول هكذا للرب؟ "الساكن في ستر العلي"، وم

هذا الذي یسكن في ستر العلي؟ ذاك الذي ال یتكبر مثل هذین اللذین أكًال (من شجرة 
لودهما الذي ُخلقا علیه. لقد اختارا أن یسكنا  خمعرفة الخیر والشر) لیصیرا إلهین، ففقدا

)، واستخفا 5:3في سترهما، ال في ستر العلي. هكذا أنصتا إلى مشورة الحیة (تك 
ه اهللا تحقق فیهما ولیس وعد الشیطان لهما. لذلك ببوصیة اهللا، وأخیًرا اكتشفا أن ما هدد 

 .Ñلتقل أنت أیًضا: "علیه أتكل، فهو ینجیني، ولست أنا أنجي نفسي

1 Homily 20 on Ps. 92 (90). 
2 On Ps 37 (36). 
3 On P.s 91 (90). 
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 ان إن صليعلم یصنع هو شیًئا. إنه سيُ  لیس أحد یعینه اهللا ماÏ  .

  األثر الكامل لإلیمان هو هذا: یجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع فُیفتح لنا. بینما
.  Ð یغلق باب رحمة اهللا أمام نفسهیجادل الذياإلنسان 

 رب، ولن تستقر قلوبنا حتى تستریح فیك خلقتنا لك یاÑ  .
 القدیس أغسطینوس

، اْلَفاِعِل َعَظاِئَم َال ُتْفَحُص 
 ]. 9َوَعَجاِئَب َال ُتَعدُّ [

ال نخشى من تسلیم ذواتنا كما كل أمورنا بین یدي اهللا، فهو الصانع العظائم 
والعجائب بال حصر. هو القدیر، عظائمه ال ُیمكن إدراكها. "ال یدرك اإلنسان العمل الذي 

). 11: 3یعمله اهللا من البدایة إلى النهایة" (جا 

 .من أعلن عنه األنبیاء أنه  تجاسروا بالتجدیف على.. تجاسر الهراطقة بالتجدیف علیه
من خطأ  هربوا ااهللا القدیر. أما أنتم فاعبدوا اهللا الواحد القدیر، أًبا ربنا یسوع المسیح.

من الرب القدیر، الفاعل  طلبأ": وقولوا، ةقمن كل هرط هربواا .اإلیمان بآلهة كثیرة
. Ò، آمین أبد األبدىل إ"... الذي له المجدوعجائب ال ُتعد، عظائم ال تفحص

القدیس كیرلس األورشلیمي 
ُیدعى اهللا بالصانع العجائب، لیس استعراًضا لقوته بأنه یفعل ما یفوق الطبیعة 
التي خلقها، وال رغبة في كسر نوامیسها، إذ هو ُموجدها، ولكن من أجل محبته لإلنسان 

جد يیصنع عجائب، لیجعل من شعبه عجًبا! محبته الفائقة لبني البشر أمر عجیب للغایة! 
 رجال اهللا مسرتهم وسعادتهم في التسبیح هللا أنه صانع عجائب!

. )10: 86 (مز " اهللا وحدكأنت ، وصانع عجائبأنتعظیم "
. )5: 89 (مز " في جماعة القدیسینأیًضاالسماوات تحمد عجائبك یا رب وحقك "
. )3 :96 (مز " بین جمیع الشعوب بعجائبه، بمجدهاألممحدثوا بین "
. )2 :105 (مز "نشدوا بكل عجائبهأ ،رنموا له"

1 On Man’s Perfection in Righteousness 20:43. 
2 On Man’s Perfection in Righteousness 20:40. 
3 Confession 1:1:1. 
4 Catechetical Lectures, 8:8. 
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. )8 :107دم (مز آفلیحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني "
 )9 :31 (سیراخ " صنع عجائب في شعبهألنه ،من هو فنغبطه"

 علًنا في جسده، وٕانما أیًضا  ) من یراها تتحقق لیس فقط1:9 یخبر بعجائب اهللا (مز
بطریقة غیر منظورة في نفسه، بل هذه العجائب أكثر سمًوا ورفعة. فالبشر كأرضیین 

وینقادون بما یرونه بالعین یتعجبون باألكثر أن لعازر المیت یقوم في الجسد، أكثر من 
). ولكن تدعو األعجوبة 9؛  أع 11تعجبهم أن بولس المضطهد یقوم في الروح (یو 

المنظورة النفس للتمتع بالنور، أما بغیر المنظورة یعبر اإلنسان لیدرك غیر المنظورة 
 .Ïفیتحدث عن كل عجائب اهللا

 ن تفرح بأعمال اهللا (العجیبة) تنسى حتى نفسك، إذ یمكنك أن تبتهج فیه وحده. فإنه أي أ
سك، إنما ترجع إلى أمر خاطئ. فشيٍء أفضل منه؟ أال ترى هذا أنك إذ ترجع إلى ن

)... "أنت اإلله الصانع العجائب وحدك" (مز 11:77"أتذكر عجائبك منذ القدم" (مز 
). بالحقیقة أنت اإلله العظیم، تصنع عجائب في الجسد كما في النفس، أنت 14:77

وحدك الصانع لها. الصم یسمعون، والعمیان یبصرون، والضعفاء یشفون، واألموات 
یقومون، والمفلوجون یتشددون. لكن هذه العجائب تمت في ذلك الحین في الجسد. 

لننظر تلك التي تمت في النفس. هؤالء الذین كانوا منذ قلیل سكرى صاروا عاملین، 
هؤالء الذین كانوا منذ قلیل عبدة أصنام صاروا اآلن مؤمنین، هؤالء الذین كانوا قبًال 

 .Ðیسلبون اآلخرین اآلن صاروا یقدمون عطایا للفقراء

 "فإنه في كل عمل رحمة من نحو 5:89 تحمد عجائبك یا رب" (مز تالسماوا ...(
النفوس المفقودة، عمل تبریر للخطاة، ماذا نسبح سوى أعمال اهللا العجیبة؟ أنتم تحمدونه 

ألن الموتى یقومون، أحمدوه باألكثر ألن المفقودین قد خلصوا. باألمس قد رأیت یا 
إنسان دوامة سكر، اآلن ترى جماًال لضبط النفس. باألمس كنت ترى مجدًفا على اهللا، 
اآلن تراه مسبًحا له. باألمس كان عبًدا للمخلوق، الیوم صار عابًدا للخالق. هكذا تحول 

م الذاتیة. لیصیروا هالبشر عن هذه األحوال الرهیبة. لیتهم ال یتطلعون إلى استحقاق
 .Ñسماوات ویحمدوا عجائب ذاك الذي جعلهم سماوات"

1 On Ps. 9. 
2 On Ps. 77 (76). 
3 On Ps. 89 (88). 
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 لقدیس أغسطینوسا

  ،اْلُمْنِزِل َمَطًرً◌ً◌ا َعَلى َوْجِه اَألْرضِ 
 ].10َواْلُمْرِسِل اْلِمَیاَه َعَلى اْلَبَراِريِّ [

". الُمنزل مطًرا على وجه األرضیقدم لنا مثًال من الطبیعة على عظائم اهللا. "
غالًبا ما نستخف بالمطر، لكنه عمل عظیم یكشف عن قدرة اهللا، بدونه كان یمكن أن تتدمر 

الحیاة. 
ي وسط آالمنا وضیقاتنا إذ نصرخ إلى اهللا خالق السماء واألرض، یتطلع إلینا ف

 فیغطي نفوسنا بالسحاب بكونها سماواته، ویمطر على حیاتنا بمیاه روحه القدوس واهب
لتعزیات السماویة. فنقول: عند كثرة همومي في داخلي... تعزیاتك ُتلذذ نفسي" (مز ا

أن السحاب الذي یغطي النفس السماویة هم جماعة األنبیاء  قدیس جیرومال). یرى 19:94
 والرسل، وأن المطر الذي یهبه اهللا إیانا هو وصیته المفرحة أو تعالیمه اإللهیة.

 ل واحد غیر أهٍل لفهم التعلیم اإللهي، فبالنسبة له هذا التعلیم ُمغطى بالسحاب. ك
) تحتاج األرض إلى المطر، فإن لم تتقبل أرضنا 8:147لمهیئ لألرض المطر" (مز ا"

. Ïالمطر، الذي هو ینبوع التعلیم اإللهي، ال تخرج ثمًرا

 رسالته هي مطر 1:32ان موسى سحابة لذلك یقول: "یهطل كالمطر تعلیمي" (تث ك (
لس في رسالته إلى العبرانیین؟" ألن أرًضا وروحي ینزل علینا. كواقٍع حقیقٍي ماذا یقول ب

). مرة أخرى یقول: "أنا غرست 7:6قد شربت المطر اآلتي علیها مراًرا كثیرة" (عب 
. Ð)6:3وأبولس سقى" (كو 

 لسحاب هم األنبیاء والرسل الذین یسقون قلوب البشر القفر بأمطار تعالیمهماÑ. 

 قدیس جیرومال
" بأنها  المیاه على البراري "المرسلالبابا غریغوریوس (الكبیر) هذه اآلیة:یترجم 

"، وأن اإلنسان یمثل كل شيءٍ . فإن أعظم العجائب هي خلقة اإلنسان على كل شيءٍ "
[اإلنسان یشترك مع الحجارة في الوجود، ومع األشجار في الحیاة، الممثل للمسكونة كلها: 

ومع الحیوانات في اإلحساس، ومع المالئكة في التمییز. إنه بحق یمثل لقب "المسكونة"، إذ 

1 Homily 56 on Ps. 147 (146). 
2 Homily 73 on Ps. 97 (96). 
3 Homily 66 on Ps. 89 (88). 
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فیه ُتحتوى كل المسكونة. هكذا یقول الحق لتالمیذه: "اذهبوا إلى كل العالم، وبشروا باإلنجیل 
). فإن كل الخلیقة هي من أجل اإلنسان وحده، الذي 20-19:28لكل الخلیقة" (راجع مت 

فیه خلق ما هو عام بكل األشیاء.] 

 حتى الیوم السادس)... فإنه ال ي إلى عالم الموجودات بعد (أيلم یدخل اإلنسان البشر 
یلیق بالحاكم أن یظهر قبل ظهور األمور التي یسیطر علیها.  

 يٍ لكن ما أن صارت سلطنته مستعدة، حیث أعد الخالق كل األشیاء كمسكٍن ملوك
للملك القادم، حتى ُأعلن عن الحاكم! 

 كقوٍس یحوط هي هو األرض والجزائر والبحر والسماء التي الملوكيهذا المسكن 
فوق الكل أشبه بسقٍف لها. 

في هذا القصر اختزن غنى من كل نوع: كل عالم النباتات والحیوانات، كل ما له 
 األمور المادیة كغنى یجد أیًضا كل ما هو يجسد وَنَفْس وحیاة. وٕان أراد أحد أن یحص

جمیل وذات قیمة في نظر اإلنسان، من ذهٍب وفضٍة وحجارٍة كریمٍة، یتمتع بها. 
لقد خبأ الخالق هذه األشیاء بفیٍض في حضن األرض، كما لو كانت كنًزا ملوكًیا، 

 ویسیطر على البعض ، یتأمل بعضها، في العالميحتى متى ظهر اإلنسان البشر
 وٕاذ ینظر جمال األمور التي .اآلخر. فإنه إذ یتمتع بهذه األمور یشكر واهب الخیرات

 .Ïیراها وضخامتها ینجذب إلى قوة خالقها العظیمة غیر المدركة
 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  یعطى القدیر مطًرا على األرض، عندما یروي قلوب األمم الجافة بنعمة الكرازة
السماویة، ویرسل المیاه على كل األشیاء، إذ بملء الروح یحول عقم اإلنسان المفقود 
إلى اإلثمار، كما یقول الحق نفسه بشفتیه: "من یشرب من الماء الذي أنا أعطیه لن 

). 14:4یعطش" (یو 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،اْلَجاِعِل اْلُمَتَواِضِعیَن ِفي اْلُعَلى
 ].11َفَیْرَتِفُع اْلَمْحُزوُنوَن ِإَلى َأْمٍن [

أما المثل التالي فهو قدرة اهللا التي تتجلى في المتواضعین حیث یرفعهم العلي، 

1 De hom. Opif. 2. 
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وعملهم في حیاة الحزانى فیهبهم أماًنا. 
لنكبات المتوالیة أیوب لینزل إلى المزبلة، إذ لم ُیعد له موضع یسكن فیه  ادفعت

، فالتواضع ت یصیر في العال، أي یحلق في السماوامرویستریح. لكن إذ یتواضع بدون تذ
 هو السلم الذي تصعد به النفس بالمسیح یسوع إلى حضن اآلب.

ا إن الحزن یسحق اإلنسان لیصیر كمن هو منحدر إلى المرارة والدمار، لكنه إذ قً ح
 حزن في الرب یصعد إلى األمان الحقیقي.ي

  ،اْلُمْبِطِل َأْفَكاَر اْلُمْحَتاِلینَ 
 ].12َفَال ُتْجِري َأْیِدیِهْم َقْصًدا [

المثل الثالث تدخل اهللا في شئون البشر، فمع ما وهبهم من حریة إرادة لكنه ال 
"، فال تُترك أیدیهم تستقر على "یبطل أفكار المحتالینیترك األمور تسیر بال ضابط، فهو 

رؤوس الصدیقین. 
لحق اإللهي، فال یستطیع المحتالون أن یضعوا باااللتجاء إلى اهللا یتمتع المؤمن ب

أیادیهم على المؤمن. وال یقدر الباطل والخداع أن یتراءى في وجود الحق، ألن الحق نور 
قاتًما للغایة. لیس لملكوت النور  یبدد الباطل، الظلمة. ففي وسط الظهیرة تصیر حیاتهم لیالً 

 أن یملك علیهم، بل تسیطر علیهم مملكة الظلمة.
 ما كانت القیادات الیهودیة في مكٍر یظنون أنهم قادرون على اصطیاد السید ایرً ثك

المسیح، أما هو فكان یسمح لهم أن یجربوه، وخالل مكرهم یحكمون على أنفسهم بأنفسهم. 
 مام الحكم. إنما یحمالن الفساد في داخلهما.أفالمكر والخداع ال یستطیعان الوقوف 

  عندما یحتالون بأموٍر شریرٍة ُیظهرون أنفسهم ما هم علیه، وٕاذ ال یستطیعون إتمام
مقاصدهم یحفظ (اهللا) الذین یدبرون الشرور ضدهم. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،اآلِخِذ اْلُحَكَماَء ِبِحیَلِتِهمْ 
ُر َمُشوَرُة اْلَماِكِریَن [  ].13َفَتَتَهوَّ

]. ١٩: ٣اقتبس الرسول بولس هذه اآلیة في رسالته األولى إلى كورنثوس [
یستطیع اهللا بسهولة فائقة أن یهدم مؤامرات الماكرین، الذین یحسبون في أنفسهم 
أنهما حكماء، لیس من یقدر أن یقف أمامهم. لقد أبطل ویبطل مشورات الكثیرین كمشورة 
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أخیتوفل الذي كان یخطط ألبشالوم لیقتل أبیه داود ویستلم عرشه، وأیًضا أبطل مشورة 
). حًقا كل آلة صورت ضد كنیسة اهللا لن 8)، ومشورة هامان (اس 23-7: 4سنبلط (نح 
). 17: 54تنجح (إش 

). "سقط في الهوة التي 15: 9"في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم" (مز 
). 16-15: 7صنع، یرجع تعبه على رأسه، وعلى هامته یهبط ُظلمه" (مز 

مثلین كیف یأخذ اهللا الحكماء بحیلتهم، األول البابا غریغوریوس (الكبیر) یقدم لنا 
من العهد القدیم والثاني من العهد الجدید. ففي العهد القدیم أراد إخوة یوسف الخالص من 

أخیهم لئال یسمو علیهم ویخضعوا لسلطانه، وبحسب حكمتهم البشریة باعوه عبًدا. فاستخدم 
اهللا تصرفهم هذا وبتدبیره اإللهي صار عظیًما في مصر، وسجدوا هم أمامه. أما الثاني فهو 
حكمة العبرانیین في العهد الجدید حیث أراد الكهنة والقیادات الدینیة الخالص منه لئال یسیر 

 –)، حكموا علیه بالموت، وٕاذا بذات الوسیلة 19:21العالم كله وراء السید المسیح (یو 
الصلیب - سار العالم كله وراءه. 

  كیف یأخذ اهللا الحكماء بمكرهم؟ بأنهم وهم یظنون أنهم قادرون أن یعملوا بدون اهللا
یجدون أنفسهم باألكثر محتاجین إلیه. یسقطون في مأزق لیظهروا أنهم أقل من صیادي 

. Ïالسمك واألمیین الذین ال یستطیعون اآلن أن یعملوا بدون حكمتهم
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  عاطًفا ت)، وحاول أن یخدعه، فتظاهر أنه یتخذ موقًفا م18:18تملق الرئیس یسوع (لو
حكماء ال معه. ولكن بماذا أجاب العالم بكل شيٍء وهو كما هو مكتوب عنه: "اَآلخذ

 Ð)؟13:5رهم" (مكب
قدیس كیرلس الكبیر ال 

  ،ِفي النََّهاِر َیْصِدُموَن َظَالًما
 ].14َوَیَتَلمَُّسوَن ِفي الظَِّهیَرِة َكَما ِفي اللَّْیِل [

المؤمن الحقیقي حیاته نهار مستمر بال ظلمة، وكما یقول الرسول: "جمیعكم أبناء 
). كان لوط ال یعرف الظلمة حین 5:5 تس 1نور، وأبناء نهار، لسنا من لیٍل وال ظلمةٍ " (

استقبل المالكین وألح أن یستضیفهما ویبیتا في منزله، لكن األشرار كانوا في ظلمة ولم 

1 Homilies on 1 Corinth. 10:3. 
2 Commentary on Luke, homily 122. 
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یدركوا أنهما مالكان من نور، فأرادوا أن یعرفوهما ویرتكبوا معهما شًرا مفسًدا، فأصیب 
)، 11:19الرجال بالعمى، وصاروا كمن في ظلمة وعجزوا عن أن یجدوا باب البیت (تك 

هكذا عوض التمتع بالنور المالئكي سقطوا في ظلمة الشر، وفقدوا بصیرتهم الداخلیة 
والخارجیة. 

 "ألنه في حضور الحق ذاته قد ُأصیبوا بالعمى بخداع في النهار یصدمون ظالًما ،"
 معدم اإلیمان... هكذا فإن النور نفسه ینصحهم قائالً : "سیروا مادام لكم النور لئال یدركك

). 35:12الظالم" (یو 
إذ یرى األشرار جیرانهم یصنعون شیًئا حسًنا ُیصابون بألم حسدهم، ویعانون من 

عذابات حقدهم المؤلم، عندما یرون بقلوبهم المفعمة بالحسد أموًرا صالحة في اآلخرین. 
" عندما تحزن أذهانهم ألجل سمو الغیر في النهار یصدمون ظالًمالذلك حسًنا قیل: " 

یحدث ظًال من شعاع النور... 
ینشغلون بغیرة وبفحٍص شدیٍد لیجدوا شیًئا یمَّكنهم أن یتهموا به اآلخرین. إنهم 

بالحق یرون كل األعضاء سلیمة لكن بعیون قلوبهم المغلقة یطلبون أن یجدوا 
بالمشاعر بلوى للغیر... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  أشر ما في الحسد أنه داء ُیطوى في الكتمان. ترى الحسود خافض البصر، كالح
الوجه، یشتكي باستمرار من عذاب داخلي مما یذبل وجهه ویضني جسده، فیهزل 

ویضعف. فهو یستحي أن یقول: "إني حسود، اشعر بالمرارة والحزن للخیر الذي حصل 
علیه إنسان غیري، وٕاني أتعذب لسعادة أصدقائي، وال أطیق نجاح أترابي. إني أرى أن 
سعادة اآلخرین سیف یمزق أحشائي ویطعنني في الصمیم". هذا ما كان یجب أن یبوح 

به الحاسد. لكنه یفضل أن یحفظه في قلبه ویصمت، وهكذا یبقى الداء في ذاته، 
. Ïفیضنیه العذاب، ویفنى جسمه قلیًال قلیالً 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 وتتعاون مًعا ضد ،تتألم الوحوش والطیور والدبابات آلالم أجناسها التي في الطبیعة 

Ï  ،307، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
. 11عظة 
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ط األخ والقریب والبعید ویفرح بسق، المضادین لها، أما الحاسد فیفعل عكس هذا
والنسیب والصدیق. 

 ..صائًرا كعدٍو .یحسب الحاسد مصائب اآلخرین فائدة لنفسه أكثر من أي نجاح له 
عاٍم ضد البشریة وصفعة ألعضاء الكنیسة. ألنه أي شيء أقرب إلى الجنون من 

الحسد؟! 

 أما أنت فإنسان تحسد ، وال یحسد شیطاًنا آخر،الشیطان حاسد، لكنه یحسد البشریة 
 وباألخص الذین هم من عائلتك وعشیرتك، األمر الذي ال یصنعه ،أخاك اإلنسان

الشیطان. 

  24: 2 (حك فعلى أساسه دخل الموت إلى العالموالحقد لیس داء أشر من الحسد( ،
 أمكنه حتى اسن حاله، فعمل كل محُ حتمل ي لم مكرًمااإلنسان  بصرأألن إبلیس لما 

 البر، يون من ذوريكثتل آخرون وقُ قتل، يُ قارب داود أن وح هابیل، ُذب وبالحسد .قتله
المسیح. ة وصار الیهود قتل

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

َي اْلَباِئَس ِمَن السَّْیفِ  ، اْلُمَنجِّ
 ].15ِمْن َفِمِهْم َوِمْن َیِد اْلَقِويِّ [

تهدف مشورة الماكرین إلى إبادة المساكین، لكن اهللا ینجیهم من سیفهم كما من 
فمهم وأیادیهم. هو ضابط الكل، یعمل لحساب المساكین، وال تقف مشورات األشرار وال 

أیادیهم القویة وال سیوفهم أمامهم. 
 كلها في ید الرب ال یخشى سیف إبلیس القاتل للنفس، وال تهذ یلقى المؤمن بحیاإ

یفقد رجاءه بسبب هذا القوي. فإن كان إبلیس یحمل سیف االفتراء والتدمیر، وهو قتال منذ 
لذي ینجي بنفسه، كما یرسل االبدء، لكن الذي معنا أعظم من الذي علینا. معنا إلهنا 

 مالئكته لحراستنا. فیه تتمتع بالرجاء، وال یقدر الیأس أن یسیطر على قلوبنا أو أفكارنا.

 "ألن المسیح یعتمد، والشیاطین التي كانت 5:29وت الرب ُمكٌسَ◌ر األرز" (مز ص ،(
هم في بقبًال منتفخة متعالیة تتحطم في كومة الدمار "یكسرهم الرب. مثل عجٍل، یقذف 

. Ïالهواء كقطٍع من األشجار ویبعثرهم في أماكن بعیدة في أجزاء

1 Homily 89,  for Epiphany on Ps. 29 (28). 
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 "لیكن صمتك مدیًحا لي. ال أطلب صوتك یمدحني، بل عذابك 25:1خرس" (مر ا !(
وعقوبتك مدیح لي. لست ُأسر بمدیحك لي، أفرح بمفارقتك. "أخرس وأخرج من الرجل" 

ا تفعل في حجرتي التي ذ). كأنه یقول: أخرج من مسكني، ما25:1(راجع مر 
 أرید أن أدخل. أخرس وأخرج من الرجل (الحیوان العاقل). أخرج من الرجل، ف؟للضیو

أترك حجرة الضیافة التي ُأعدت لي. الرب یرید مسكنه... إنها لیست إرادتي أن تقتنیه... 
 Ïلقد أخذت أنا جسًدا بشرًیا... الجسد الذي تقتنیه اآلن یشارك جسدي، أخرج منه!

 یهدفون إلى إطالق أسهمهم في الظلمة نحو القلب المستقیم... ألنني أقف في خط م نهإ
المعركة، متیقًظا ومتمنطًقا مستعًدا للمعركة. إنني لن أغفل عن الجهاد الذي بدأ، خاصة 

وأنكم تقولون إنهم قد شدوا أوتار أقواسهم، وصارت السهام ُمعدة في جبعتهم، وها هم 
، لكنهم لیسوا بعد قادرین على تصویبها. لقد شدوا  ینتظرون في الظلمة لیجرحوا قدیسيَّ

الوتر، لقد مألوا الجعبة. إنهم مستعدون لتصویب سهامهم في الظلمة في القلب 
الصادق. اآلن إذ استعدوا تماًما أضع نفسي بینهم، وأقف مقابل سهامهم، حتى بألمي ال 
یشعر خدامي باأللم، وبجراحاتي ُیشفون، وبآالمي ال یتألمون، بل یقولون: "كأنه بترس 

. Ð)13:5تحیطه بالرضا" (مز 
 قدیس جیروملا

 " .یعطى الضعفاء یضیف أن اهللا یعمل ما هو مضاد عندما ُیظهر اهتماًما بالضعفاء
"... كان ألیفاز مشغوًال بأن یقیم حواًرا، به یحط من شأن رجاء، ویبكم أفواه الظالمین

أیوب. لكن من عادة اهللا أن یرفع الضعفاء ویذل األقویاء وُیخزى المخادعین. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َفَیُكوُن ِللذَِّلیِل َرَجاءٌ 
 ].16َوَتُسدُّ اْلَخِطیَُّة َفاَها [

إذ یتطلع البائس إلى الماكرین ینهار في الیأس، لكن إذ یتطلع إلى اهللا یمتلئ 
رجاًء، فُتسد أفواه الماكرین، وال تستطیع الخطیة الكامنة فیهم أن تنطق بكلمٍة، ألن اهللا نفسه 

ِتكلم. 

1 Homily 76 on Mark 13:31. 
2 Homily 60 on Ps. 11 (10). 
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  حتى وٕان كانت هذه القوى (الشریرة) ترتفع وتغلب، فلتعلم أن هذا تأدیب اهللا، فإنهم وٕان
انتصروا لكنهم سُیدانون بدینونة عادلة. لتكن متأكًدا من هذا، أن الوحش سُیذبح في 

الوقت المعین. وأما أنت یا أخي فلتكن غیوًرا في التماس الرحمة لكي یكون سالم شعب 
. Ïاهللا

القدیس أفراهاط 

  ،ُهَوَذا ُطوَبى ِلَرُجٍل ُیَؤدُِّبُه اهللاُ 
 ].17[ َفَال َتْرُفْض َتْأِدیَب اْلَقِدیر

 بین تأدیب الرب لمؤمنیه وبین العقوبة التي یفرضها على األشرار. ألیفازیمیز 
 فهو یقٌدَ◌ر تأدیب اهللا األبوي للمؤمن متى سقط.

یقدم ألیفاز في آخر حدیثه األول تعزیة، كان ألیفاز نفسه محتاًجا إلیها، وهي قبول 
تأدیب الرب القدیر. 

ما حّل بأیوب لم یكن إال تأدیًبا من اهللا القدیر المحب. ومن الحماقة والجنون 
مخاصمة الرب وتجاهل أبوته الحانیة حتى في لحظات التأدیب نفسها. 

" تعني "ال تكره"، فیلیق بالمؤمن أن ال ترفضجاءت الكلمة العبریة المترجمة "
یخضع بسروٍر إلرادة اهللا وتأدیباته، حتى وٕان كانت مرة، فنحن في حاجة إلى عصا 

التأدیب، ولنحسب أن ما یحل علینا نستحقه، وهو دواء مّر نافع لشفائنا. 
كما تعني أیًضا ال تسيء بتفكیرك عنه، وال تستخف بما عمله، بل تنحني أمامه 

وتثق في حكمته وعنایته. 
كما تعني أال تتغاضى عنه، كأن ما حّل هو من قبیل الصدفة، ولیس عن خطة 

إلهیة حكیمة ومحكمة. لتحسب التأدیب هو صوت الرب ورسالته السماویة. 
هكذا یلیق بنا قبول تأدیب الرب، وتقدیر حكمته، والخضوع له بخوٍف ورعدٍة، 
واثقین أنه لبنیاننا األبدي. إنه یفطمنا عن العالم والخیرات الزمنیة لكي نلتصق بواهب 

الخیرات نفسه ویهیئنا للمجد األبدي. 
ا أجمل أن یوجه القائد نفسه ومن هم حوله نحو بركات تأدیب الرب لمؤمنیه. م

ن حتى ؤمفمع ما فیها من مرارة ومتاعب، لكنها غیر مدمرة، إنها وقتیة، تهب قوة لیقف الم
 یشعر أن ما یحل به هو بسماٍح من اهللا لبنیانه وٕاصالحه هأمام وحوش األرض، ألن

1 Demonstrations, 5:25 (Of Wars).  
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 وتزكیته.
ن هدف ألیفاز هنا لیس تشجیع أیوب على قبول األلم من ید اهللا، إنما یدعوه كل

إلى أن اهللا ال یطلب تأدیبه بل تدمیره، ألنه تعدى الحدود، وبهذا لم تعد آالمه إال عقوبة،  
ربوًنا لما یلیق بأیوب أن ینتظره في یوم الدینونة، عفة للغایة، لكنها لیست إال نيوٕان بدت ع

 ألنه أشر األشرار.

 مغطاة بقشرة جامدة ومّرة، فإن هذه القشرة الخارجیة غیر صالحة لألكل، ولكن الرمانة 
وهكذا حیاة الفلسفة الداخل جمیل المنظر، وبه بذور منسقة بعنایة، وطعمه حلو. 

(الحكمة الروحیة)، تبدو من الخارج جافة وغیر مبهجة، ولكن عندما تنضج تكون 
. وعندما یفتح البستاني (اهللا) رمانة الحیاة في الوقت المناسب ملیئة باآلمال الطیبة

ویظهر جمالها المخفي، فإن الذین یذوقونها یستمتعون بحالوتها. ویقول بولس الرسول: 
 (أي أول انطباع عن الرمان وأي تأدیب في الحاضر ال ُیرى أنه للفرح بل للحزن"

) 11: 12" (عب أما أخیًرا فیعطي الذین یتدربون به ثمر بّر السالمبالنسبة لقشرته)، 
 .Ï(أي حالوة الثمرة من الداخل)

  النیسيغریغوریوسالقدیس 

  ،َألنَُّه ُهَو َیْجَرُح َوَیْعِصبُ 
 ].18[ َیْسَحُق َوَیَداُه َتْشِفَیانِ 

بینما سمح اهللا بالقروح في جسد أیوب كجراحات مرة، لكنه جّراح ماهر، یعصب 
الجراحات الداخلیة للنفس، ویهبها تعزیات روحه القدوس الشافیة. 

في تأدیبه یبدو كمن یسحق، لكنه یرد لمؤمنیه كل كرامٍة ومجٍد على مستوى أبدي، 
بهذا یداه تشفیان. یرتل موسى النبي: "فرحنا كاألیام التي فیها أذللتنا، كالسنین التي رأینا 

). 6:1). ویقول هوشع النبي: "هو افترس فیشفینا" (هو 15: 90فیها شًرا" (مز 

  .إذ یجرح یشفي، فإننا إذ ُنطعن برمح مخافته یردنا إلى الحس السلیم
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لذلك فإذا رأى أحد في أي وقت الشر في أشخاص كثیرین، ولكن غضب اهللا ال یحل
على الجمیع، وٕانما على البعض فقط، یجب أن ُیدرك أن التأدیب ُیطبق بحٍب على 

1 The Life of Moses, 1:193. 
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الجنس البشري. فإن الضربات ال تحل على الجمیع، ولكن الضربات التي تحل على 
. Ïالبعض تؤدب الجمیع لیرجعوا عن الشر

  النیسيغریغوریوسالقدیس 

 أوًال یجرح، وبعد ذلك 6: 12" (عب "ألن الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابن یقبله .(
 یشفي. فهو یجلب ألًما ثم یعصب. 

قد وكلتك هذا الیوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع "على نفس الوتیرة یقول: 
). مهما یكن األمر فإنه یلزم أوًال إزالة 10: 1وتهدم وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس" (إر 

ما هو رديء منا (من داخلنا)، فاهللا ال یقدر أن یبني حیث یوجد بناء حقیر. فأیة شركة 
).  14: 6 كو 2بین البّر والشر، وأّي اتفاق بین النور والظلمة (

یلزم اقتالع الشر من جذوره، یلزم هدم بناء الشر من نفوسنا، حتى یمكن للكلمة 
 .Ðأن تبني وتغرس

  عندما ال تُنزع الشرور أوًال، ال نقبل الصالح. إنه یحطم المباني الهزیلة التي لعدم
اإلیمان، إذ هو السید الذي یبني الخیمة الحقیقیة التي یصنعها هو ولیس إنساًنا (عب 

 . Ñ)9: 3 كو 1)، والتي قال عنها بولس: "أنتم بناء اهللا" (2: 8

 "18: 5 (إر "وأیًضا في تلك األیام یقول الرب أفنیكم.(.. 
یتمهل اهللا في إدانته للذین یستحقون العقاب، حتى یعطیهم فرصة للتوبة. فهو ال 

  بالخاطئ، بل یتمهل في العقاب. الفناءیعاقب على الخطیة في الحال، وال یوقع 
نجد مثاًال على هذا في سفر الالویین: في اللعنات التي قیلت للذین یخالفون 

"وٕان كنتم مع ذلك ال تسمعون لي الشریعة، فبعد اإلعالن عن العقوبات األولي، قیل: 
"وٕان كنتم ). ثم یذكر أیًضا عقاًبا آخر: 18: 26 (ال أزید على تأدیبكم سبعة أضعاف"

 (ال  فأنا أسلك معكم بالخالف ساخًطا"،بذلك ال تسمعون لي بل سلكتم معي بالخالف
). من هنا یتضح لنا أن اهللا یوقع العقوبات ببطٍء شدیٍد، ألنه یرید أن یقود 27: 26

الخاطئ إلى التوبة بدًال من أن یجعله یدفع الثمن في الحال. 
هذا أیًضا ما حدث مع الشعب، فقد كان الرب یتوعد باآلالم التي سوف تحل به، 

1 The Life of Moses, 1:206. 
2 Homilies on Jeremiah, homily 1: 16: 2. 
3 Fragments from Catena on Jerm. 70. 
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. Ï"وأیًضا في تلك األیام ال أفنیكم"ثم قال له بعد ذلك: 

 "یوضح الكتاب المقدس أن العقوبات ُتوقع على اإلنسان "ألن هذا زمان انتقام الرب .
الذي یحتملها ویصبر في احتمالها. فعندما ال یعاقب اإلنسان على األرض یظل هكذا 

"ال بدون عقاب حیث یتم عقابه في یوم الدینونة. ویقول الرب على لسان هوشع النبي: 
). اهللا ال یعاقب 14: 4 (هو  وال كناتكم ألنهن یفسقن"،أعاقب بناتكم ألنهن یزنین

الخطاة بسبب غضبه علیهم، كما یظن البعض، أو بمعني أخر إن اهللا عندما یوقع 
عقاًبا بإنسان خاطئ، فإنه ال یوقعه بدافع الغضب من هذا اإلنسان، بل على العكس، 
فإن عالمة غضب اهللا على اإلنسان تتمثل في عدم توقیع العقاب علیه. ألن اإلنسان 
الُمعاقب حتى ولو تألم تحت تأثیر هذا العقاب، إال أن القصد هو إصالحه وتقویمه. 

). لو أردت أن 1: 6 (مز "یا رب ال توبخني بغضبك وال تؤدبني بسخطك"بقول داود: 
 (إر  ولكن بالحق ال بغضبك لئال تفنیني"رب،"أدبني یا تؤدبني، فكما یقول إرمیا: 

). كثیرون ُأصلحوا بسبب عقوبات الرب وتأدیباته لهم. كما یقول الكتاب، إن 24: 10
أبناء السید المسیح حینما یخطئون یتم عقابهم لكي تكون أمامهم فرصة للرحمة من 

 ولم ، ولم یسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائضي،إن ترك بنوه شریعتيقبل الرب: "
یحفظوا وصایاي، افتقد بعصا معصیتهم وبضربات إثمهم، أما رحمتي فال أنزعها 

). 33-30: 89(مز عنهم" 
من ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطایا ولم یعاقب حتى اآلن یكون عالمة عن 

. Ð للعقاب بعداستحقاقهعدم 
 العالمة أوریجینوس

یكَ  ، ِفي ِستِّ َشَداِئَد ُیَنجِّ
 ].19َوِفي َسْبٍع َال َیَمسَُّك ُسوٌء [

كان الحدیث السابق عاًما، أما اآلن فیوجه حدیثه بوجه خاص إلى أیوب مباشرة، 
مقدًما له مواعید اهللا الثمینة، ومعلًنا عن مراحمه العظیمة. 

حًقا لم یكن أصدقاء أیوب مسترشدین بَروح اهللا في كل ما قالوه، لكنهم قدموا 
وعوًدا إلهیة عرفوها بالتقلید الشفوي. وٕان كانوا أحیانا نطقوا على اهللا وعلى أیوب كالًما غیر 

1 Homilies on Jer.,7. 
2 Homilies on Jer. ,L II 
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مستقیم.  
" یؤكد تكرار الضیقات في ست شدائد ینجیك، وفى سبع ال یمسك سوءبقوله: "

والمتاعب، مع تكرار العون والخالص. مادمنا في العالم نتوقع ضیقات، لكننا نثق في عون 
اهللا أبینا واهتمامه بخالصنا وسالمنا. یقول الرسول بولس: "أیة اضطهادات احتملت، ومن 

). 11: 3تى 2الجمیع أنقذني الرب" (
 1" لن تسبب الضیقات أضراًرا حقیقیة، فالشریر ال یمس أوالد اهللا (ال یِمسك سوء"

)، بل هم محفوظون في ید اهللا مخلصهم. 18: 5یو 

  إال إلى التعب في فترة الحیاة الحاضرة؟ فإن اهللا بعد 7 الذي تاله رقم 6بماذا یشیر رقم 
أن أكمل كل شيء في الیوم السادس خلق اإلنسان واستراح في الیوم السابع. هذا الیوم 

السابع عینه بدون مساء، إذ لیس بعد أیة نهایة لینهي الراحة التي تبعتها. فعندما ُأكملت 
كل األشیاء تبع ذلك الراحة، فإنه بعد األعمال الصالحة للحیاة الحاضرة تأتي بعدها 

في سبع ال "، وهكذا "في ست شدائد ینجیك الربمكافأة الراحة األبدیة. لهذا فإنه "
". فإنه بتوجیه الحنو األبوي یدربنا على متاعب الحیاة الحاضرة. ولكن عند یمسك سوء

مجيء الدیان یخفینا من البالء... بل یحضرنا إلى خالصه األكثر تأكیًدا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إن كان أیوب هو أحد هؤالء الذین یحذرهم اهللا وُیصلح من أمرهم، ولیس الذین یضربهم
بالعقوبة والدمار، لهذا في ست شدائد ینجیه اهللا، هذه التي تنهكه، لكنه إذ هو خادمه 

وصدیقه وجندیه، فإن الشر لن یمسه في المرة السابعة، فإن عون اهللا یحفظه. لكن یبدو 
أن الحال لیس هكذا، كما عني ألیفاز. هنا الكارثة التي حلت بك المرة األولى هي 

احتراق القطیع، والثانیة الغارة على الثیران، والثالثة فقدان األتن، والرابعة سلب الجمال، 
والخامسة موت الرعاة، والسادسة موت أبنائك وبناتك المفاجئ، وبعد ذلك السابعة الشر 

على أي األحوال، فإن اهللا ال ینجیك، قد مسك أنت وهو األلم الجسدي وقروح أعضائك. 
ذاك الذي یضرب ویشفي، الذي یسبب األلم ویداوي، لتستحق االفتقاد اإللهي. 

 ما قاله ألیفاز عني به أن یقود أیوب إلى الیأس. لم یكن یعلم أن هذا شجع 
المصارع باألكثر. فإن اهللا في ست مرات نجاه من الشدائد، فإن المصائب الست التي 

عددناها اآلن قد حلت علیه من العدو. أما اهللا إذ یتطلع إلى البار، فقد وضع مقدًما 
). 12:1حدوًدا ال یتعداها العدو. "انظر، ها أنا أسلمه لك، لكن احترم نفسه" ( راجع 
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بمعنى "لك أن تمس خارجه، لكن هذه الكلمات لن تعطیك سلطاًنا أن تدخل إلیه في 
داخله... الحظوا كیف حفظ اهللا أیوب من هذه المحن، وباطًال قال ألیفاز ألیوب 

األمور السابقة والالحقة. 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  الحظوا كیف یحطم كل نفٍع فیما یقوله ویقدم لطمة عنیفة. كیف وبأیة وسیلة؟ بإظهار
أن أیوب لم یكن طرًفا بین الذین یتقبلون تحذیًرا، وال الذین ینالون رجاءً . لكن في الواقع 

ما قاله ینطبق على شخص أیوب تماًما. لكن ُمحادثته كان لها تطبیقها العام، إذ قال أن 
هذا هو ما رأیناه وسمعناه. فإن كان هذا لم یحدث في حالتك، إن كنت باقًیا في 

شدائدك، فإنها لفائدتك لتعرف ضاللك. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ِفي اْلُجوِع َیْفِدیَك ِمَن اْلَمْوِت 
 ].20َوِفي اْلَحْرِب ِمْن َحدِّ السَّْیِف [

). "لینجي 19: 37لن یقدر الجوع أن یهلكهم، إذ "في أیام الجوع یشبعون" (مز 
 یحتاج اإلنسان إلى كلمة اهللا - ).19: 33من الموت أنفسهم، ولیستحییهم في الجوع" (مز 

ال بصفته المخلِّص الذي یعید نفس اإلنسان إلى طبیعتها األولى فحسب، بل أیضا إلشباع 
 ففي السید المسیح یقدم نفسه لإلنسان كأنه كل شيء بالنسبة إلیه. جمیع االحتیاجات. فهو

 یقدم المسیح ذاته ألولئك الذین یشعرون ال یقدر الجوع أن یحطمنا ألن السید هو شبعنا.
واحد،  وهو حاجة إلیه. فهذا الشعور یمنحهم استحقاق تواجده وسكناه في قلوبهم.في بأنهم 

 یقدم ذاته لكل مؤمن حسب حالته الروحیة.

 قد صار لهم الحواس مّدربة على التمییز بین الخیر " كما یقول الرسول ألولئك ،ربما
) ، قد صار المسیح كًال من هذه األشیاء، حتى یالئم الحواس 14:5 (عب "والشر

 المختلفة للنفس. 

  ینیرها. ًئا أعین النفس شيتجد، حتى  الحقیقي النورُدعيفقد 
  تسمعه. ًئا آذانها شيتجدوهو(اللوغوس)، حتى 

  تتذوقه. ًئا للنفس شيتجدخبز الحیاة، حتى  ثم هو
 تعي ، حتى یمكن لحاسة الشم عند النفس أننهدال ي بالناردین أوُدعوبشكل ما 
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الرائحة الذكیة للكلمة.  
ي باللوغوس ُدعولنفس السبب قیل أیضا أنه قادر أن ُیَحُس وُیمسك به، و

 1، 4:1-1 المتجسد، حتى تلمسه ید النفس الداخلیة فیما یتعلق بكلمة الحیاة (یو
 ). 1:1یو

واحد - كلمة اهللا ذاتها - الذي یتكیف مع االنفعاالت الولكن كل هذه األمور هي 
المختلفة للمصلي، تبعا لتلك المسمیات المتعددة، فال یترُك بذلك أیا من قدرات النفس 

. Ïخالیة من نعمته

  حقا، یمكنني القول أنه یصیر كل شيء یحتاجه كل مخلوق قادر على التحرر. لذلك
 عن ذلك النور نبحثوي - وهم في ظلمة الشرور - ن كانوایصبح نور الناس، إ فهو

لم یصیروا في  الذي یسطع في الظالم الذي ال یدركه. فلم یكن لیصبح نورا للناس لو
. Ðالظلمة

 العالمة أوریجینوس

ینجي الرب اإلنسان من سیوف األعداء، مهما بلغ عددهم، فال تقدر حروب 
: 91الشیاطین أن تهلكنا. "یسقط عن جانبك ألف، وربوات عن یمینك، إلیك ال یقُربُ " (مز 

7 .(

 وأن أطأ عنق ،یسوع ابن اللَّه، ربي، یهبني ویأمرني أن أسحق تحت أقدامي روح الزنا 
  .Ñروح السخط والغضب، وشیطان الجشع الخ

 ) "أخذ الرب یسوع، حًبا فینا، على 16:6تي1كما أن اآلب "له وحده عدم الموت ،(
نفسه ِثَقل الموت نیابة عنا. 

وعلى النمط نفسه ینطبق هذا الوصف على اآلب وحده: "لیس فیه ظلمة". فإن 
المسیح، لمنفعة البشر، أخذ على نفسه ظالمنا، حتى یمكنه بسلطانه أن یأتي بموتنا إلى 

. Ò وأن یبدد ظلمتنا الداخلیةnaughtال شيء 

  قبل مجيء ربنا ومخلصنا، ملكت كل الشیاطین على عقول الناس وأبدانهم، واستقرت

1 Comm. On Song of Songs, book 2:9. 
2 Comm. On John 1:20. 
3 In Josh. Homily 12:3.. 
4 Comm. On John 2:26 (21). 
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یجدر  في أرواحهم. ثم ظهرت نعمة الرب المخلص ورحمته على األرض، تَعلِّمنا كیف
بنفس كل إنسان أن تستعید الحریة، وتسترد صورة اهللا التي ُخِلَقت علیها... 

من هو هذا، إذا لم یكن یسوع المسیح، الذي بجلداته قد شفینا نحن المؤمنین به، 
َد الرئاسات والسالطین" الذین في وسطنا و"َأْشَهَرُهم جهارا" فوق الصلیب؟ (كو  عندما "َجرَّ

15:2(Ï .

  لقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا، أي "َمِلُك هذا الدهر" وأعوانه من قوى الشر. لهذا
نشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذاك الذي یشترینا حتى نعود من حالة التغرب عنه. 

لذلك بذل مخلصنا دمه فدیة عنا...  
ولما كانت "مغفرة الخطایا"، وهي تتبع الفداء مستحیلة قبل أن یتحرر اإلنسان، 

 واحتفظ بنا تحت سیطرته، ،البد لنا أوًال أن نتحرر من سلطان ذاك الذي أخذنا أسرى
نتحرر بعیًدا عن متناول یده، حتى نتمكن من أن نحظى بغفران خطایانا والُبْرء من 

. Ðجراحات الخطیة، حتى ننجز أعمال التقوى وغیرها من الفضائل
 العالمة أوریجینوس

  ،ِمْن َسْوِط اللَِّساِن ُتْخَتَبأُ 
 ].21َفَال َتَخاُف ِمَن اْلَخَراِب ِإَذا َجاَء [

كما یحمي اهللا أوالده من السیف في المعركة، كذلك یحمیهم من لسان األشرار 
 واالفتراءات الموجهة إلیهم باطالً . هكذا في تالذي هو أحد من السیف؛ یحمیهم من االتهاما

ال یخاف من وقت الحرب كما في وقت السلم یعیش المؤمن تحت مظلة اهللا في سالٍم، 
، حتى إن رآه قادًما. الخراب

من سوط اللسان ُتختبأ، فال یقدم ألیفاز اتهاًما ضد أیوب في شكل نصیحة: "
. كأنه یقول: لقد انهزمت في التجربة، ألنه إذ حّل بك الضیق، تخاف من الخراب إذا جاء"

كان یجب أال تخطئ بلسانك، بل تختبئ من هذا الخطأ. لسانك یشهد على شرك، فقد 
 ال ینطبق على هسقطت في فخ اللسان، وانحنیت لجلداته القاتلة. لم یدِر ألیفاز أن ما یقول

)، إنما 22:1أیوب، ألن اهللا نفسه یشهد أنه في هذا كله لم یخطئ، ولم ینسب هللا جهالة (
الذي سقط في شراك اللسان وتحت جلداته هو ألیفاز نفسه الذي أراد بها أن یسقط أیوب 

1Contra Celsus 2:77.. 
2 De Principiis 4:1:2, Contra Celsus 2:52;3:7. 
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البار. أما أیوب فینطبق علیه قول المرتل: "ألنه ینجیك من فخ الصیاد، ومن الكلمة 
). 3:91القاسیة" ( مز 

 لخطیة. فقال  اءبدو  هسانإنأدركوا أن صوت م أحب قدیسو الرب حفظ الصمت، ألنه
 في نفسه: "قلت أتحفظ لسبیلي من الخطأ بلساني". ألنه عرف ما سبق Ïقدیس الرب

 ومن شهادة ،یختبئ من جلدات لسانهفقرأه أن من عالمات الحمایة اإللهیة لإلنسان أن 
 ضمیره. 

إننا نؤدب بواسطة توبیخات أفكارنا، وحكم الضمیر.  
اتلة،  قاباتإصب أیًضا بجلدات أصواتنا، عندما ننطق بأشیاء تصیب نفوسنا ؤدن

اك اإلنسان الذي تنقى قلبه من نجاسات  ذنأيوُیضرب ذهننا بجراحات دامیة. لكن 
الخطیة، فال یخطئ بلسانه؟  

 یوجد أحد أمكنه أن یحفظ فمه متحرًرا من الكالم الرديء الهكذا إذ رأى أنه 
التزامه بأحكام الصمت. وضع نصب عینیه أن یتجنب  بوضع لنفسه قانون البرّ 

 .Ðبالصمت السقطة التي كان یصعب علیه الهروب منها بالكالم
 بروسیوسأمقدیس ال 

  " ّفإذ یرى القدیسون أنفسهم منهمكین مع المقاوم في 22["ال تخف من الخراب إذا حل [
 أشكال متنوعة، یجهزون أنفسهم بأسالیب مختلفة في معركتهم. 

لهم معونة كلمة اهللا في مواجهة المجاعة. 
ولهم درع ضبط النفس في مواجهة سیف الحرب. 

ولهم حصن الصبر في مواجهة سوط اللسان.  
ولهم عون الحب الداخلي في مواجهة األذى الذي للكوارث الخارجیة.  

هكذا بطریقة عجیبة یجتازون التجارب المتنوعة التي یجلبها علیهم العدو الخبیث، 
فینالون غنى أعظم في الفضیلة كجنود اهللا. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "اهللا في عنایته ورحمته، حینما یقوم بعمله  .)3: 5 (إر  وأبوا قبول التأدیب"،أفنیتهم

Ï  7: 39ربما یقصد داود النبي(مز( .
2 Duties of the Clergy, 1:2:6. 
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)، الفناءالتطهیري من أجل خالص النفس، فإنه یذهب في عمله حتى النهایة (حتى 
فإذا كان كل الذي یأتي علینا من قبل العنایة اإللهیة یهدف إلى  على األقل من جانبه.

كمالنا وٕالى تأدیبنا، ومع ذلك ال نقبل التأدیبات اإللهیة التي تقودنا إلى الكمال، فإن الذي 
 وأبوا قبول ،أفنیتهم (أدبتهم)یفهم معنى هذه الفقرة یمكنه أن یقول للرب: یا رب، لقد 

 .Ïالتأدیب

 العالمة أوریجینوس

  ،َتْضَحُك َعَلى اْلَخَراِب َواْلَمَجاَعةِ 
 ].22َوَال َتْخَشى ُوُحوَش اَألْرِض [

یتطلع المؤمن إلى مؤامرات األشرار وهیاج وحوش البریة، وفى طمأنینة یستخف 
بهم، ألنه محفوظ في اهللا. هذا هو حال بولس الرسول الذي لم یخَش آخر عدو وهو الموت، 

)، "لكننا في هذه جمیعها، یعظم 55: 15 كو 1موت؟" (وأكمل تسبحته قائالً : "أین شوكتك یا 
). 35: 8انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 

 "حسًنا قیل بالمرتل: "فیرى الصدیقون ویخافون، "على الخراب والمجاعة یضحك ...
). اآلن ینظر 7-6:52وعلیه یضحكون، هوذا اإلنسان الذي لم یجعل اهللا معینه" (مز 

األبرار إلى األشرار ویخافون، یتطلعون فیما بعد ویضحكون. إنهم ُیمسكون اآلن 
بالخوف خشیة أن یتمثلوا بهم، ولكنهم إذ ال یقدرون أن یصلحوا من سقطوا تحت الحكم 

األبدي ال یضمرون لهم عطًفا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  تجد أجزاء كثیرة في الكتاب المقدس یتشبه فیها اهللا بصفات اإلنسان. فإذا سمعت یوًما
" ال تظن أن الغضب والثورة عواطف وصفات موجودة عند وثورته اهللا غضبكلمات "

اهللا، إنما هي طریقة بها یتنازل اهللا ویتكلم لیؤدب أطفاله ویصلحهم.  
ألننا نحن أیًضا حینما نرید أن نوجه أوالدنا ونصحح أخطائهم نظهر أمامهم 

بصورة مخیفة ووجه صارم وحازم ال یتناسب مع مشاعرنا الحقیقیة، إنما یتناسب مع 
طریقة التأدیب. 

إذا أظهرنا على وجوهنا التسامح والتساهل الموجود في نفوسنا ومشاعرنا الداخلیة 

1 Homilies on Jer., 6. 
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تجاه أطفالنا بشكل دائم، دون أن نغیر مالمح وجوهنا بحسب تصرفات األطفال، 
نفسدهم ونردهم إلى األسوأ. بهذه الطریقة نتكلم عن غضب اهللا، فحینما یقال أن اهللا 
یغضب، فإن المقصود بهذا الغضب هو توبتك وٕاصالحك، ألن اهللا في حقیقته ال 

یغضب وال یثور، لكنك أنت الذي ستتحمل آثار الغضب والثورة عندما تقع في 
العذابات الرهیبة القاسیة بسبب خطایاك وشرورك، في حالة تأدیب اهللا لك بما نسمیه 

 Ï اهللا!غضب
 العالمة أوریجینوس

، َألنَُّه َمَع ِحَجاَرِة اْلَحْقِل َعْهُدكَ 
یَِّة ُتَساِلُمَك [  ].23َوُوُحوُش اْلَبرِّ

متى كان المؤمن في سالم مع اهللا تصیر له صداقة مع كل الخلیقة. یقیم عهًدا 
حتى مع حجارة الحقل، فال تصدم بحجر رجله. یقیم عهد سالٍم حتى مع وحوش البریة. 

كسر أ واألرض،قطع لهم عهًدا في ذلك الیوم مع حیوان البریة وطیور السماء ودبابات أو"
). من كان 18: 2آمنین" (هو جعلهم یضطجعون أ واألرض،القوس والسیف والحرب من 

في عهٍد مع خالق السماء واألرض، وتشتهي السماء واألرض مصالحته وتجد مسرة في 
خدمته. 

  ونصحح سلوكنا، أخطائنان نصلح من أنه ألمر إلزامي علینا أن نجاهد، وإهكذا ،
 نصیر في حاٍل أفضل جًدا حتى مع الحیوانات باستقامةفبدون شك متى تم هذا 

المفترسة والوحوش، وال أقول عن الكائنات البشریة. 
 هذا یطابق ما ُدِون في سفر أیوب الطوباوي: تكون الوحوش المفترسة في سالٍم 

ن تؤثر فینا أ ولن تقدر ، هجمات تصدر عن الخارجى لن تخش.)LXX 23:5معك" (
 ةعثرة في الخارج مادامت جذورها لم ُیسمح لها بالدخول وأن ُتغرس فینا. فإن "سالم

. Ð)165:119، ولیس لهم معثرة" (مز اسمكجزیلة لمحبي 
  القدیس یوحنا كاسیان 

 "واضح أن الشیاطین خضعت له، لیس 23 ["ووحوش األرض في سالم معك .[
بإرادتها، بل تحت إلزام. إذ یفهم ذلك كله بشجاعة وصبر... إنه یعرف أن یحرس بیته 

1 Homilies on Jer., 18. 
2 The Institutes, 9:8. 
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)، وعواطف الجسد 16:3 كو 1في سالم، إذ لم یكن جسد أیوب في صراع ضد الروح (
لم تقاوم ناموس الروح. 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

 " إذ یفترس بعنف طبیعته المتوحشة، ممسًكا وحش األرضعدونا المخادع ُیدعى ،"
بنفوس الخطاة في ساعة موتهم... أما الصالحون، فإنهم إذ یخضعون بكل قلوبهم 

لخوف اهللا یزول عنهم كل ثقل الخوف الحال من الخصم. 

  أعطى "الحق" السالم لتالمیذه في البدایة عندما قال: "سالًما أترك لكم، سالمي أنا
). اشتهى سمعان السالم الكامل عندما طلب إلیه قائالً : "اآلن 27:14أعطیكم" ( یو 

). فإن سالمنا یبدأ بشوقنا للخالق، ویكمل 29:2أطلق عبدك بسالم حسب قولك" ( لو 
بالرؤیة الواضحة. فإنه سیكون كامًال عندما ال تعمى أذهاننا بالجهل، وال تتأثر بهجمات 

جسدیة. فإننا إذ نلمسه في بدایاته، إما تخضع النفس هللا أو یخضع الجسد للنفس، 
فُیقال عن خیمة البار إنها في سالم، أي في جسده الذي یسكنه عقله، فتكون العواطف 

المتمردة والتي للشهوات تحت قیادة ید البرّ . 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َفَتْعَلُم َأنَّ َخْیَمَتَك آِمَنةٌ 
  ،َوَتَتَعهَُّد َمْرِبَضكَ 
 ].24َوَال َتْفِقُد َشْیًئا [

في المصالحة مع اهللا یتحقق السالم في البیت واألسرة. من یسكن في ستر العلي 
)، یسكن العلي في بیته، ویتعهد خالص أسرته. 1: 91(مز 

ما هي الخیمة إال الجسد الذي یتقدس بالسید المسیح، فیصیر ممجًدا وفي أماٍن 
على مستوى أبدي؟ 

  ،لسنا نرید أن نتخلص من الجسم، وٕانما من الفساد الذي فیه. جسمنا هو ثقل علینا
لیس ألنه جسم بل ألنه فاسد وقابل لأللم. ولكن إذ تحل الحیاة الجدیدة، فإنها تنزع هذا 

. Ïالفساد، أقول هذا الفساد ال الجسم نفسه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 In 2 Cor. hom 10:3. 
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  أرانا موسى النبي كمثاٍل، بواسطة مجد الروح الذي سطع على وجهه الذي لم یستطع
أحد أن یتفّرس فیه، كیف أنه في قیامة األبرار ستتمجد أجساد أولئك المستحقین، بمجٍد 
تحصل علیه منذ اآلن النفوس المقدسة األمینة، إذ ُتحسب أهًال القتناء هذا المجد في 

. Ïداخلها، في اإلنسان الباطن
 القدیس مقاریوس الكبیر 

  إنهم بعدل ینالون مكافأة آالمهم في الجسم الذي تألم فیه األبرار وحزنوا وتزكوا باآلالم
بكل وسیلة. وفي ذات الجسم الذي فیه ُقتلوا من أجل محبتهم هللا، فیه ذاته سیحیون، 

 . Ðوفي ذات الجسم الذي فیه احتملوا العبودیة فیه سیملكون

 القدیس إیریناؤس

  ،َوَتْعَلُم َأنَّ َزْرَعَك َكِثیرٌ 
یََّتَك َكُعْشِب اَألْرِض [  ].25َوُذرِّ

فقد أیوب كل بنیه، وها هو ألیفاز یقول له إنه إن رجع إلى اهللا یكثر زرعه وتزدهر 
ذریته. 

ذریة األبرار كثیرة كعشب األرض، إذ یعطى اهللا كلمة ونعمة لألبرار فیكسبون 
نفوًسا كثیرة للرب كأوالد له. 

  عندما نكون خاضعین بالكامل هللا، ُنزود أیًضا بكلمة الكرازة. ویخلف نفوس المؤمنین
ذریة ضخمة عندما ُیمنحون أوًال الكرازة المقدسة... ُتشَّبه ذریة البار بعشب األرض 

حیث أن من یولد في صورة منه بینما ینزع فساد المجد الزمن الحاضر، یصیر أخضر 
بالرجاء في األبدیات. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َتْدُخُل اْلَمْدَفَن ِفي َشْیُخوَخةٍ 
 ].26َكَرْفِع اْلُكْدِس ِفي َأَواِنِه [

الرجوع إلى اهللا یهبه طول العمر، فیتمم رسالته ویدخل القبر في شیخوخة صالحة 
في األوان الالئق كما ُیجمع القمح وُیخزن في أوانه. 

1 Sernon 5:10. 
2 Adv. Haer. 5:37:1. 
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 ."ماذا یعنى "تدخل قبرك في كمال (الشیخوخة)، ككدس (كومة) الحنطة في أوانها 
بالقبر سوى حیاة التأمل، فإنها كمن تدفنا نحن الموتى عن العالم، وتخفینا في العالم 
الداخلي بعیًدا عن الشهوات األرضیة. فإن الذین هم موتى عن الحیاة الخارجیة هم 

أیًضا مدفونون بالتأمل، هؤالء الذین یقول لهم بولس: "ألنكم قد متم، وحیاتكم مستترة مع 
 )... 3:3 كو 2المسیح في اهللا" (

فمن ُیخضع غطرسة الجسد فیه یترك له هذا العمل: أن یدرب العقل بتداریب 
مقدسة. ومن یفتح ذهنه في الكلمات المقدسة یسمو ویمتد متمتًعا بالتأمل الداخلي. فإنه 

لیس بكارز كامل من یتكرس للتأمل متجاهًال االلتزام بالعمل الموكل إلیه أو بسبب 
االلتزام بالعمل یترك االلتزام بالتأمل...  

بالتأمل یقومون في حب اهللا، وبالكرازة یعودون إلى خدمة قریبهم...  
وقت العمل یأتي أوًال وبعد ذلك التأمل. لهذا یلزم كل إنسان كامل أن یبدأ بتدریب 

فكره بالعادات الفاضلة وبعد ذلك یستلقي في أكداس حنطة الراحة... "أرجع إلى بیتك 
)...بعد أن ُنشفي یرسلنا الرب إلى بیتنا. إنه یأمرنا 39:8وحدث بكم صنع اهللا بك" (لو

أن نروي األمور التي صنعها معنا، حتى تنشغل النفس أوًال بالعمل وبعد ذلك تنتعش 
بالتأمل. تبًعا لهذا خدم یعقوب من أجل راحیل واقتنى لیئه. وقد قیل له: "لیس من عادة 

)... ماذا ُیعنى براحیل سوى الحیاة 26:29مكاننا أن ُتعطى الصغیرة قبل البكر" (تك 
التأملیة؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  َكَذا ُهوَ . ،َها ِإنَّ َذا َقْد َبَحْثَنا َعْنهُ 
].  27 َواْعَلْم َأْنَت ِلَنْفِسَك [،َفاْسَمْعهُ 

بین لیرد لهم سالمهم وسعادتهم وخیراتهم، ائإذ أبرز ألیفاز صالح اهللا القابل الت
 یختم محادثته األولى بتقدیم ضماٍن أكیٍد لحكمته التي قدمها ألیوب.

لقد تسلمنا اإلیمان باهللا خالل التقلید المقدس، هذا ال یعني تراخینا، بل یلزمنا أن 
نبحث عنه ونطلب أن یتجلى في حیاتنا، ونتعرف علیه كل یوم، فنحبه ونقتنیه. ننصت إلى 

صوته، ونتعلم منه لتكون لنا خبرة شخصیة في التعامل معه. 
یطالب أیوب أن یبحث عن ما سمعه بخصوص وحوش األرض وأكداس الحنطة 
والقبر، حتى ال یأخذ المعاني حرفًیا، بل یدرك أسرارها الروحیة العمیقة فیتمتع بالتأمل في 
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اهللا. 

  بمعنى لتكن أنت قاضًیا لنفسك، الحكم لضمیرك وجًها لوجه. لكن أعمال أیوب
مضیئة، وأفكاره الخفیة أكثر إشراًقا من أعماله المنظورة، وذلك خالل المعركة التي 

أثارها العدو ضده. 
  األورشلیميسهیسیخیواألب 

 5من وحي أیوب 

 أنت هو سر الطوبى!
 

  لى األبد. إ أن أثبت فیك اشتهیتشهوة 

 أنت هو القیامة والحیاة األبدیة.

  فأنعم بسّر الحیاة األبدیة المطّوبة.أقتنیك،
 
 القدیسین.شركةیرتفع قلبي لینعم ب  

  ویطلبون خالص نفسي.،في حبهم یصلون عني

  بالتوبة؟إلیكلكن ما هو نفع صلواتهم ما لم ارجع 

  مع غنى نعمتك؟أتجاوبكیف أشاركهم نصیبهم ما لم 
 
 التمتع بك یا أیها الحب السرمدي.  منحرمتني الخطیة  

 .يّ  فتملك الغضب والحسد عل،نزعت عني الحب

 تحولت إلى الغباوة والجهالة، فصرُت جاًفا.

 اقتلعتني الخطیة من جذوري،

 فلم أعد أقطن فیك یا سّر الحیاة.

 ُحرمت من السالم الداخلي واألمان الحقیقي. 
 في غباوة تعثرت فیك، یا أیها الباب اإللهي. 

  وحٌطم طاقاتي.،بدد العدو مواهبي

 . األشرارصرت مأكًال له، ومشرًبا لمالئكته 

 تحولت حیاتي إلى بریة مملوءة أشواًكا وحسًكا.

 كل ما حٌل بي من مرارة.بأعترف 
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 هو ثمرة تهاوني وجهلي!

 لغنیة؟امن ینقذني من العدو، ویحملني إلیك إال نعمتك 
 
  .اآلن أرجع إلیك، طالًبا حضرتك في داخلي 

 أنت هو الصانع العجائب،

 ك القدوس تجدد طبیعتي،حبرو

 وتقیم من بریتي الجافة فردوًسا روحًیا.

 تحول أرضي إلى السماء،

  حیاة سماویة.إلىوبشریتي الضعیفة 

 تمألني بروحك القدوس، المطر السماوي، 
  اإللهیة.إلى األحضانیحملني بجناحیه ویطیر بي 

  .یرفعني إلى العال، وهناك تستقر نفسي

 تجعلني عجًبا، یا أیها العجیب!
 
 .لتؤدب، فإني ابنك موضوع رعایتك الفائقة 

 لتسحقني یداك فتشفیانني.

 لتسمح بست شدائد، وفي السابعة تنجیني.

  لكي تقدم لي ذاتك خبًزا سماوًیا. ،لتسمح بالجوع

 لیضرب العدو بسیفه، فإنه یرتد علیه،

 .أحضانكألني في 

  ألن قلبي یناجیك.،لیصمت لساني

 نهار العالم الشریر، ته يلي
 فإني مترقب مجیئك على السحاب.

 ألتكئ على صدرك،

 .فال أخشى وحوش البریة الكاسرة

 لتسكن فٌي وأنا فیك،

 فیتقدس جسدي مع عقلي ونفسي.

 تصیر خیمة جسدي في آمان،
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 ونتبارك ثماره المقدسة بروحك القدوس. 

 أحیا كل أیام غربتي في عزك،

 وبالفرح انطلق شبعان األیام التي باركتها.
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 ألصحاح السادسا

حاجة المتألم إلى مواساة أصحابه 
 

خیبة أمل أیوب من جهة موقف أصدقائه 
لم یتهم ألیفاز أیوب مباشرًة أنه خاطيء عظیم، وٕانما بدأ حدیثه برقٍة، غیر أن 

حدیثه یحمل بطریقة غیر مباشرة عدة اتهامات خطیرة، منها أنه مرائي یخفي خطایاه التي 
بسببها حلت به كل هذه الكوارث، وأنه إنسان جاهل یتهم اهللا. لقد فهم أیوب ما كان یعنیه 

ألیفاز. 
اتفق أیوب مع أصحابه أن ما حّل بأیوب هو من اهللا، لكن كان االختالف في 

تفسیر ما وراء هذه اآلالم، هل حلت علیه كعقوبٍة إلهیٍة من أجل خطایا خفیة.  
یبرر أیوب صراخه، فإن الحیوانات متى شبعت ال تصرخ بل تصمت، فصرخة 

أیوب لیست من فراغ.  
كان أیوب یتوقع وهو متوهج بالحرارة أن یجد في أصدقائه ماًء مثلًجا یطفئ الحرارة 

لقد توقع منهم العطف، وتوقعه هذا مبني على مبادئ اإلنسانیة، ومن ال التي في داخله. 
یظهر هذا العطف یكون قد ترك خوف القدیر. ثم إن التجرد من اإلنسانیة كفر وٕالحاد، وٕان 
الشدائد محك الصداقة. لقد ذكَّرهم أنه لم یطلب منهم رد أمالكه، ثم سألهم أن یروه في أي 

شيء أخطأ، وأن یعاملوه بالعدل، ویكلموه باالستقامة. 
یشبه لقد أخذوا موقًفا جاًفا شبیًها بجدول تنضب میاهه عند الحاجة الشدیدة إلیه. 

نفسه بمسافٍر في الصحراء یعرف أماكن المیاه العادیة، وٕاذ بلغ إلیها وجد المیاه قد تسربت 
في الرمل وجف الموضع تماًما. 

سبب خیبة أمله من جهة موقف أصحابه، هؤالء الذین حاولوا  با حزینً أیوبكان 
 إذ ارتباًكا، وسبب له ، في نفسه جًداما أثر هذا هو ا له.صار عدوً قد ن اهللا أباإلیحاء له 

 الذي أحبه وعبده قد جلب علیه كل تلك المتاعب، ووضعه تحت عالمات  اهللاأنیرى 
 ه الموت الذي كان یشتاق إلیه.ب غضبه هذه، مما بعث فیه الرغبة في أن یحل

  الخفیة، یعترف بخطیئتهأن أنه یجب على أیوب ألیفازكانت فحوى كلمات 
حق المحزون "عنه بالكلمات اآلتیة:   عبرا، هذا أنشأ في نفس أیوب نفورً ؛ویطلب مغفرتها
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 ولهذه الكلمات تفسیران األول ).14:6(أي  " وٕان ترك خشیة القدیر،معروف من صاحبه
ابه الذین بامتناعهم عن مشاركتهم مشاعره یتركون القدیر. والثاني إن الترك یشیر إلى أصح

إن أیوب أیًضا یشعر بأنه قد زل عن طریق اهللا، فإظهار شيء من العواطف اللطیفة نحوه 
یقوي ثقته باهللا. هذا المعنى هو األرجح. یلیق بنا وجوب االمتناع عن الغلظة والمجافاة حتى 

مع الذین یسیئون التصرف، لئال ُیساقوا إلى عدم اإلیمان. 
یوجه أیوب نظره وكالمه إلى اهللا بعبارات تبدو كما لو كانت تخلو من االحترام. 

یخاصم اهللا الذي ینسب إلیه أنه هو سبب كل آالمه، وینطق بكل ما یجول في فكره، ویسأل 
ویتوسل إلى اهللا أن یتركه وشأنه أو ینهي بتهكم هل هو جاد حتى یضع اهللا رقیبا علیه؟ 

  لماذا یعني القدیر بشيء صغیر كاإلنسان؟ ،حیاته
 أنه خلیقة ضعیفة جًدا وٕاقامته أساسطلب شفقته وعطفه على تهللا  إلى اتتقدم نفسه
 وعودته إلیه مستحیلة وال یمكن قط توقعها. ، من العالم سریعوانتقاله ،في هذا العالم قصیرة

أنه ارتكب شًرا، فإنه یرید أن یعرف أي  ولكن على فرض ، أیوب أخطأعني أنهذا ال ي
؟  له ذنبه ویزیل إثمهضرر أصاب اهللا من خطأه، ولماذا ال یغفر اهللا

ظن ألیفاز أن ما قاله ألیوب هو عین الحكمة، یقین ال یمكن ألحد االعتراض 
علیه. لكن أیوب لم یقتنع بكل ما قاله، واستمر یبرر نفسه في شكواه، وقد تحدث بمنطق 

مقبول یشوبه الضعف البشري. 

 .7-1. من حق المتألم أن یشكو   1
 .13-8. الموت هو نهایة المتاعب  2
 30-14. نقده لقسوة أصدقائه   3

. من حق المتألم أن یشكو 1
 ].1"فأجاب أیوب وقال" [

 یتكلم باسم  ألیفازنأ إال أن أیوب أدرك ألیفازحوار الإن كان الذي دخل معه في 
 ).15:5الكل مُعا، لذا وجه أیوب إجابته للجمیع (

اتسم أیوب بالتعقل واالتزان إذ لم یقاطع ألیفاز الذي بدأ حدیثه بقسوة. واستمع 
أیوب بصبٍر حتى أكمل ألیفاز كل ما أراد أن یقوله. 

  ،َلْیَت َكْرِبي ُوِزنَ 
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 ].2َوَمِصیَبِتي ُرِفَعْت ِفي اْلَمَواِزیِن َجِمیَعَها [
كشف أیوب عن كربه، أنه ال یمكن تصویره تماًما، وال أن یدركه أحد إدراًكا 

كامالً . ولیس من میزاٍن في العالم یستطیع أن یزن حزنه، فطلب أن ُتجمع كل الموازین لتزن 
حزنه الشدید. 

 "فأجاب أیوب وقال: آه، من یزن بالحق كربي، ویرفع مصیبتي في الموازین جمیعها؟" 
): "أنت قد أرشدت كثیرین... وثبت الركب 5-3:4هذه العبارة تخص الكلمات السابقة (

 المرتعشة، واآلن إذ جاء علیك ضجرت، إذ مسَّك ارتعت". 

أود أن تصیر كربتي واضحة، وتدرك أنه لیس أحد اختبر مثل هذه األحزان. تطلع 
إلى كارثتي، فإنها بطبیعتها تقیم لي عذًرا، وٕان كان على وجه الدقة ما یخصني هو أمر 

ال یُغفر... 
لقد برهن ألیفاز على أن هذه الكارثة بسبب شره، مقدًما الحجة على ذلك: "أذكر 

). إنه یقول تماًما كما قال البرابرة 7:4من هلك وهو بريء، وأین أبید المستقیمون؟" (
عن بولس بعد أن لدغته الحیة في مالطة: "لم یدعه العدل یحیا ولو نجا من البحر" 

). 4:28(أع 
 یقول: البشر - خاصة العامة - یحكمون على األحداث بطریقة ساذجة عشوائیة، 
ال یضعون أساًسا ألحكامهم على تصرفات الشخص، بل بالحري على ما یحل به من 

). 17:4تأدیبات وعقوبات. لهذا یقول ألیفاز: "هل المائت (اإلنسان) أبّر من اهللا؟" (
یجیب أیوب: ال أستطیع أن أجیب، وال أن أقول إنني أعاني من أحزاٍن كثیرٍة ومرعبٍة 
هكذا دون أن أرتكب أیة خطیة، فإن الضربات تنطق ضدي. یقول: إني أستطیع أن 

أقترب من القدیر وأناضل معه. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " سوى الوسیط بین اهللا واإلنسان، الذي جاء لیزن الموازینمن الذي ُیعطى له لقب "
استحقاق حیاتنا وُینزل معه كل من العدل والحنو مًعا؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َألنََّها اآلَن َأْثَقُل ِمْن َرْمِل اْلَبْحرِ 
 ].3[ ِمْن َأْجِل َذِلَك َلَغا َكَالِمي
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كانت كوارثه مضاعفة وثقیلة جًدا ال ُیمكن إحصائها وال وزنها، فهي "أثقل من 
" أي وجد فیها ما یبدو باطًال أو لغا كالمهرمل البحر". لهذا طلب التماس المعذرة إن "

.  وسط هذه اآلالم یصعب تزیین الكلمات أو حتى ضبطهاممتزًجا بمرارة، فإنه 
هكذا یعتذر أیوب عما صدر من فمه تعبیرات ثائرة عندما سبَّ یوم الحبل به أو 
یوم میالده. فهو ال یبرر ذلك، لكنه كان یتوقع من أصدقائه أن یضعوا في اعتبارهم حاله 
قبل أن ینتقدوه. كان یلیق بهم أن یترفقوا به وسط هول مصیبته، فهو في حاجة إلى الحنو 

ال إلى النقد المر. 

  إن وضعت كربي في میزان، أحكامي مع عذابات آالمي، وتزنهم، لیس منفصلین بل
ألن ما أحزن أیوب لیس فقدان "أثقل من رمل البحر". جمیًعا مًعا، تجد أحزانى 

ممتلكاته، وخسارة ثروته، وسحق أبنائه، وال القیح الصادر عن قروحه، بل النتائج 
المؤلمة التي بلغت إلیها روحه... كل أمواج البحر الظاهرة لیست في ثقل الكلمات التي 

تصدر مع التدمیر الصادر عن مقاطعة العدو. 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  ،َألنَّ ِسَهاَم اْلَقِدیِر ِفيَّ 
، َتْشَرُب ُروِحي ُسمََّها

 ]. 4[ َأْهَواُل اِهللا ُمْصَطفٌَّة ِضدِّي
 فتشرب روحهم؟ إنها سهام الحب ،ما هي سهام القدیر التي تصوب نحو أوالد اهللا

التي یصوبها اهللا نحو قدیسیه فُیجرحون بالحب اإللهي، ویشتهون الموت لَیلتقوا معه، 
ویختبروا محبته اإللهیة في أكمل صورها. 

ن اآلب في محبته للبشریة صٌوَ◌ب سهمه الثمین، كلمة اهللا، أیرى كثیر من اآلباء 
حیث دفع به نحو قلوب البشر، لیجرحهم بجراحات الحب، فتصرخ النفس: "أنا مجروحة 

). 5:2 شنحًبا" (
وكما یصوب اهللا سهام حبه نحو قلوبنا لیهبها جراحات الحب الواهبة للشفاء 

 الخیر سهامه الملتهبة ناًرا في قلوب البشر ووالسعادة على مستوى أبدي، هكذا یقذف عد
). 16:16 لكي یقتلها، ویؤهلها لجهنم األبدیة (أف

هذه الصورة حتًما منقولة عن عادة شائعة بین األمم المتبربرة حیث یغمسون 
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. Ïرؤوس السهام في مواد سامة، حتى متى أصابت أحًدا تفیض بهم إلي الموت
إن كانت الكوارث التي حلت به ال یمكن لموازیٍن أن تزنها، فإن ما هو أخطر من 

ذلك السهام الداخلیة، سهام القدیر التي ُوجهت إلیه. یرى اهللا الذي یحبه ویعبده قد جلب 
علیه تلك المتاعب، وصَّوب سهامه فیه. 

شعر كأن حمتها أو السم الذي ُمسحت به السهام قد تسرب إلى روحه، ففقد اتزانه 
وانهارت أعماقه. 

لقد وقف مذهوالً . إنه في معركة أمام جیش اهللا المصطف ضده، یحاربه اهللا 
بأهواله، فمن أین له بالتعزیة؟ ال یستطیع أن یرفع عینیه إلى السماء، إذ ال یجد تعزیات 

تحل علیه منها، بل أهوال اهللا تقاومه. 

 ألنه رماها بسهمه. فقالت العروس: ، الرمح على تصویبه الدقیقيمدحت العروس رام 
سهام العریس قد ). تعنى هذه الكلمات أن 5:2" (نشید  حًبا)مریضةمجروحة ( يإن"

)، الذي یرسل 8:4و ي 1. إن ُمصّوب هذه السهام هو الحب (نفذت إلى داخل قلبها
)، االبن الوحید، إلى هؤالء الذین یخلصون، ثم یغمس سن 2:49" (إش ر"سهمه المختا
 في روح الحیاة. وسن السهم هو اإلیمان وبواسطته یقدم اهللا ُمصّوب السهم يالسهم الثالث

 ي، أحد یحفظ كالمأحبنيكما یقول السید المسیح: "إن  وكذلك السهم مًعا إلى القلب
 . Ð)23:14  وعنده نصنع منزالً " (یوي،ویحبه أبى وٕالیه نأت

البابا غریغوریوس النیسي 

  إلى درجات إلهیة علیا ترى بداخلها سهم الحب العذب الذي جرحها، ارتفعت التيالنفس 
". أیها الجرح الجمیل والسهم العذب  مجروحة بالحبيإنوتفتخر بهذا الجرح قائلة: "

 التحول و! فلقد فتح نفاذ السهم باًبا ومدخًال للحب، وهقلبيالذي أدخل الحیاة إلى 
یشیر القدیس أیوب إلي تلك السهام، وعندما .  السهام إلى فرح العرسي من رميالخیال

). حًقا نتطلع عادة إلي 4: 6قاسى من آالمه المكثفة أعلن أن سهام الرب طعنته (أي 
 السهام بكونها كلمات اهللا. ولكن هل استطاع أن یشعر بآالم كثیرة عندما ُطعن بها؟ 

. أو هل هي سهام ألنه ال كلمات اهللا، وٕان كانت سهاًما، فهي تثیر الحب ال األلم

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 208. 

Ð  على نشید األناشید ترجمة الدكتور جورج نّوار.4عظة  
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یوجد حب بدون ألم؟ عندما نحب شیًئا دون أن نملكه ال نستطیع إال أن نشعر بحزنِ . 
اإلنسان یحب بغیر ألم عندما یملك موضوع حبه، فال یتألم وال یتأوه. لهذا فإن عروس 

 "فإني مجروحة حًبا"المسیح في شخص الكنیسة تنطق بهذه الكلمات في نشید األناشید: 
). تعلن بنفسها أنها مجروحة بالحب. إنها تحب ما لم تبلغه بعد، إنها 8: 5؛ 5: 2(نش 

تحزن ألنها لم تقتنه بعد. وٕاذ تحزن ُتجرح، ولكن هذا الجرح ُیحضرها سریًعا إلي كمال 
 .Ïالصحة الحقیقیة. من ال ُیضرب بهذا الجرح لن یقدر أن یبلغ تمام الصحة الحقیقیة

  ذات العقوبة (التي على آدم)2:38"سهامك انغرست فٌي، ویدك ثقلت عليٌ " (مز ...(، 
نا أن نحتملها هنا، هذه یلزمذات السخط، أي آالم كل من الذهن والجسد، هي ضرورة 

)، وقال إن سهام البّر 4:6". وقد أشار أیوب إلى ذات السهام (سهام "بأنهاالتي وصفها 
  بینما كان یعاني تحت تلك اآلالم.،نغرست فیها

 كمن تهب الحب ال األلم... لنفهم اعتدنا أیًضا ان ندعو كلمات اهللا سهامً القد 
 ". كلماتك انغرست في قلبي" هكذا: "سهامك انغرستإذن "

 السبت، وبتذكري السبت (األبدیة) وعدم نوالي أتذكربهذه الكلمات ذاتها یحدث أن 
 من الفرح في الوقت الحاضر، وأتذكر أنه لیس لي صحة في جسدي، بل وال إیاه، ُأحرم

حسبها صحة عندما أقارنها بالصحة التي أنالها في الراحة األبدیة، حینما أیلیق بي أن 
)، وأرى بمقارنة 53:15كو  1یلبس هذا الفاسد عدم الفساد، وذاك المائت عدم الموت (

. Ðن الصحة الحاضرة لیست إال مرًضاأما سأكون علیه 
 القدیس أغسطینوس

  إنها تطعنني بهذه الطریقة، لیس مجرد ُرشقت في جسمي، بل حرمتني من الحكم
المتزن. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "6 (أي ألن سهام الرب في جسمي، عنفها یشرب دمي، كلما أردت الكالم تطعنني :
). انسحق أیوب بهذه السهام. هذا ما تغنى به داود في المزامیر: "ألن سهامك قد 4

). فإن كلیهما یتحدثان عن أحزان یصوبها 2:38انتشبت في، وثقلت یدك عليّ " (مز 
". كأنه عنفهم یشرب دمياألعداء ضدهما بسماح من اهللا، ولهذا السبب یقول أیوب: "

1 On Ps. 37, Discourse, 5. 
2 On Ps. 38 (37).  
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یقول: "غنى نفسي قد ُاستنزف، ال أستطیع أن أصمد في مواجهة هذه التي تفسدني 
بوجه متقد. فإنه إذ یبدأ أیوب یتحدث تطعنه اآلالم. خاصة عندما یطول الحدیث، فإن 
جراحاته تظهر بوضوح في أكثر قوة، لذا یضع لجاًما یكتم كلماته خشیة أنها ال تسر 

اهللا تماًما. 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  ،َهْل َیْنَهُق اْلَفَرُا َعَلى اْلُعْشِب 
 ]5َأْو َیُخوُر الثَّْوُر َعَلى َعَلِفِه؟ [

كان یلیق بهم عوض نقده أن یشاركوه آالمه، فإن شكواه ومرارة نفسه لیست من 
 فراغ، فالحیوانات غیر العاقلة لن تصرخ بدون سبب.

عٌبر أیوب عن حال الهزال الذي بلغه بسبب كثرة الكوارث وشدتها وعنصر 
المفاجأة بجانب عدم مباالة أصدقائه لحاله، فعوض تقدیم كلمة تعزیة تسنده، بدأوا یكیلون له 

اتهامات كثیرة وخطیرة. 
صار أشبه بحجٍر بال إحساس، لیس في قدرته أن یعبر عما في داخله، فال یقدر 

أن ینهق مثل الفرا (الحمار الوحشي) ألنه ال یجد عشًبا، وال یصیح (یخور) كالثور على 
علفه. اضطر أن یأكل طعاًما ال یلیق به كإنسان دون أن یفتح فاه. 

لقد صار في موقٍف ال ُیحسد علیه، فهو یعلم أنه ال یقدر أن یتبرر أمام اهللا، لكنه 
 ال أن ، تفتح أمام نفسه المحطمة أبواب الرجاء،كان یترقب كلمات تعزیة من أصحابه

حطمه الیأس. ي
 أنه صار كمن سقط تحت لعنة الناموس الفاضح للخطیة البابا غریغوریوسیرى 

دون أن تمتد إلیه النعمة لتقیمه. حًقا لیس في الناموس خطأ، إنما الحاجة إلى النعمة الغافرة 
للخطایا التي كشفها الناموس. كان یلیق بأصدقاء أیوب أن یسندوه بالتطلع إلى نعمة اهللا، ال 

أن یبكتوه بمرارة ویحطموا نفسه. 

  فإن من یتذوق الناموس بطریقة هل یمكن ألحٍد أن یذوق ما یجلب موًتا بتذوقه؟
جسدانیة یجلب موًتا، إذ وصیته ُتظهر الخطیة وال تزیلها... كما یشهد بولس قائالً : "إذ 

). وأیًضا: "إذ الناموس مقدس والوصیة مقدسة 19:7الناموس لم یكمل شیًئا" (عب 
)، بعد ذلك یقول للحال: "لكي تظهر خطیة منشئة لي 13-12:7وعادلة وصالحة" (رو 

) 13:7بالصالح موًتا لكي تصیر الخطیة خاطئة جًدا بالوصیة" (رو 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " التي خدمة البرّ "، أما النعمة بالمخلص فیدعوها "خدمة الدینونةوصایا موسى هي "
 فاقت في المجدٍ ...

الناموس الذي یدین ُأعطي بموسى، وأما النعمة التي تبرر، فقد صارت بواسطة 
 Ïاالبن الوحید. فكیف ال یكون المسیح فائق المجد وبما ال یمكن مقارنته؟

القدیس كیرلس الكبیر  

  یدین الناموس الخطاة، وأما النعمة فتتقبلهم وتبررهم باإلیمان. إنها تقودهم إلى المعمودیة
. Ðالمقدسة وتهبهم غفران الخطایا

ثیؤدورت أسقف قورش  

  مازال الیهود عند ماّرة مقیمین عند المیاه المرة، ألن اهللا لم یرهم بعد الشجرة التي یصیر
.  Ñبها الماء عذًبا

  ،ألقى الرب بشجرة في المیاه، مما جعلها عذبة. أما عندما تأتي شجرة (صلیب) یسوع
ویسكن في داخلي تعلیم ُمخلصي حینئذ یصیر ناموس موسى "عذًبا"، ویصیر مذاقه، 

 . Òلمن یقرأه ویفهمه، بالحقیقة حلًوا"

العالمة أوریجینوس 

، َهْل ُیْؤَكُل اْلَمِسیُخ ِبَال ِمْلحٍ 
 ]6َأْو ُیوَجُد َطْعٌم ِفي َمَرِق اْلَبْقَلِة؟ [

كان أیوب ملًحا نزع بنعمة الرب وبحبه الفائق الفساد عن كثیرین، مقدًما لهم 
لقد صار   إذ دخل في بوتقة التجارب لم یقدم له أحد ملًحا.واآلنتعزیات سماویة صادقة، 

 وفي فقره لم یجد ملًحا یملح به الطعام الماسخ الذي یتصدق به البعض في فقٍر مادي مدقٍع،
علیه. 

 "في الناموس المعنى الخفي 6:6" (أي هل یمكن للطعام الكریه أن یؤكل بدون ملح؟ (
هو ملح الحرف. فمن یعتمد على المالحظات الجسدیة ویرفض فهم المعنى الروحي 

1 Comm on John, book 1, ch. 10:17. 
2 PG 82:394. 
3 In Exodus hom. 7:3. 
4 In Jer. hom. 10:2. 
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ماذا یفعل سوى أنه یأكل طعاًما كریًها؟ ولكن هذا الملح، أي الحق، یوضع في الطعام 
عندما تعلم أن رائحة المعنى الخفي توجد في أعماق الناموس، قائالً : "لو كنتم تصدقون 

). وأیًضا: "لیكن لكم في أنفسكم 46:5موسى لكنتم تصدقونني، ألنه هو كتب عني" (یو 
). 50:9ملح، وسالموا بعضكم بعًضا" ( مر 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َعاَفْت َنْفِسي َأْن َتَمسََّها
 ]7َفَصاَرْت ُخْبِزَي اْلَكِریهِ ! [

ما كانت نفسه تعافه في أیام رخائه، وما لم یكن قادًرا أن یمسه بیده صار خبزه 
 إلهك؟" أین : قیل لي كل یومإذ ،صارت لي دموعي خبًزا نهاًرا ولیالً " الكریه. یقول المرتل:

ني قد . "إ)5: 80 (مز " وسقیتهم الدموع بالكیل، خبز الدموعأطعمتهمقد . ")3: 42(مز 
 بنو یأكل هكذا :قال الرب. ")9: 102 (مز " ومزجت شرابي بدموعٍ ، الرماد مثل الخبزأكلت

 قل لشعب . كما قیل: ")13: 4 (حز إلیهم"طردهم أ الذین األمم خبزهم النجس بین إسرائیل
 ، خبزهم بالغمیأكلون إسرائیل، في ارض أورشلیم هكذا قال السید الرب على سكان األرض

: 12 (حز " عن ملئها من ظلم كل الساكنین فیهاأرضها لكي تخرب ،ویشربون ماءهم بحیرةٍ 
 ال جوًعا للخبز وال عطًشا األرض، جوًعا في أرسل یقول السید الرب تأتي أیامهوذا . ")19

 .)11: 8 (عا " بل الستماع كلمات الرب،للماء

 "قبًال كانت 7:6 (أي "ما عافت نفسي أن تمسها، هذه صارت مثل خبزي الكریه .(
النفس مهتمة فقط بما لنفعها، مشمئزة من أن تحمل أثقال الغیر، عطفها على اآلخرین 

قلیل، وكانت عاجزة عن أن تواجه المضادین. اآلن تلزم نفسها أن تحتمل ضعف قریبها. 
إنها تحتاج إلى قوة لتغلب المضاد، حتى بحب الحق تطلب متاعب الحیاة الحاضرة 

بشجاعة عظیمة هكذا، حتى األمور التي كانت قبًال تهرب منها في ضعفها. فبانحنائها 
(من أجل الغیر) تُبنى. بانجذابها إلى الغیر تمتد إلى قدام، وبمشاركتها المشاعر تتقوى، 

وٕاذ تنفتح لحب قریبها تكون كمن بتصمیم عزیمتها ترتفع نحو خالقها.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  بنفس الطریقة كما أن الحمار (الوحشي) ال یختار أن ینهق بال سبب، وال الثور أن
یخور عند المزود، هكذا ال یختار أحد أن یأكل خبًزا بدون ملح، وال أن یصغي إلى 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح السادس

 كلمات باطلة. بالحقیقة قدم أمثلة مستحیلة للغایة. 

یقول هكذا: ما كنت قد اخترت أن أنتحب على هذا األمر، لو لم توجد ضرورة 
تحثني على هذا. فإن كان لیس من المقبول أكل خبز بال ملٍح، فلیس أقل من أن ألتزم 

بالنحیب وأتوجع وانطق بكلمات زائدة... 
، لماذا؟ ألني أعرف أن طعامي له رائحة تعافه النفس "فإن نفسي ال تجد راحة" 

كرائحة األسد. 
 القروح والصدید ال یكفیان، فأضاف عذاًبا جدیًدا.  

المرض قد أفسد كل أحاسیسه حتى صار الطعام بالنسبة له عذاًبا.  
یقول إن الغثیان مع رائحة كریهة للغرغرینا نزعت تمییزه الحسي. أي شيء أكثر 

عذاًبا من هذا؟ النوم ال یعطى راحة والطعام ال یقوته! 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الموت هو نهایة المتاعب 2
  ،َیا َلْیَت ِطْلَبِتي َتْأِتي

 ]8َوُیْعِطیِنَي اُهللا َرَجاِئي! [
وبخ ألیفاز أیوب بعنٍف ألنه طلب الموت، وبدًال من أن یسحب ما قاله عاد أیوب 

یكرر ذلك أكثر من قبل، وقد سجل لنا السفر كلماته، ال لنقتدي به، وٕانما لكي ینذرنا. 
لقد سأل اهللا أن یحقق طلبته ویهبه رجاءه، ال بأن یعبر به التجربة، بل أن یتعطف 

علیه بالموت. 

 َأْن َیْرَضى اُهللا ِبَأْن َیْسَحَقِني 
 ].9َوُیْطِلَق َیَدُه َفَیْقَطَعِني [

ما یرجوه أیوب وسط ضیقته أن اهللا الذي ّمد یده علیه فافتقر ثم تثكل ومرض، یمد 
یده باألكثر فیسحقه ویأخذ حیاته. ومع هذا لم یفكر قط في االنتحار، على عكس الفیلسوف 

سینكا الذي كان یشجع على االنتحار كوسیلة شرعیة للتخلص من اآلالم التي ال ُتحتمل، 
األمر الذي لیس فیه احترام لناموس اهللا، وال ناموس الطبیعة. 

ل هذه الشهوة إلى طلبة یقدمها هللا، لكنها صالة  اشتهى أیوب سرعة موته، وقد حوَّ
أو طلبة لیست حسب مشیئة اهللا. 
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  ،َال ُیْشِفقُ  َفَال َتَزاُل َتْعِزَیِتي َواْبِتَهاِجي ِفي َعَذاب
 ].10َأنِّي َلْم َأْجَحْد َكَالَم اْلُقدُّوِس [

مع رغبته الشدیدة في الخالص من اآلالم بالموت إال أن قلب أیوب یحمل لمسات 
روحیة، فیترقب في إیمان التمتع بالتعزیة والبهجة بعد خروجه من العالم. واضح أن أیوب 
كان له ضمیر صالح ورجاء حي في األبدیة، وٕان كان قد توقع عذاًبا ألیًما یلحق به قبل 

". ابتهاجي في عذاب ال یشفقموته "
"، كأنه یقول: "لست ابتغي أن یشفق اهللا علّي، بل دعه ال یشفق" أو "ال یشفق"

لیسمح باآلم الموت التي تضع حًدا آلالمي وتدخل بي إلى الراحة. 
!" دعه ال یشفقفي جسارة غیر الئقة یتحدى أیوب الرب اهللا ویقول: "

مزج أیوب عتابه - حتى وٕان تعدى الحدود - بإیمانه وتمسك بكالم اهللا، إذ یقول: 
". فكان یحسب نفسه مؤتمًنا على كالم اهللا القدوس، ربما لم أجحد (أكتم) كالم القدوس"

). 1: 6 كو 2تمتع برؤى إلهیة. كأنه یقول مع الرسول بولس إنه لم یقبل نعمة اهللا باطًال (
كان مستعًدا أن یتمتع بالكلمة اإللهیة، وأن یشهد لها للغیر لیتمتع اآلخرون معه بها. 

قانون حیاته هو كلمة القدوس، لم یخجل منها وال یتراخى في الشهادة بها. 
 أنه ال یستطیع حتى الموت أن یكتم فمه عن  القدیس مار یعقوب السروجيیرى

الشهادة والتسبیح هللا. 

  .یا رب لن أتوقف عن تسبیحك، حتى بعد وفاتي
من یحیا لك وبك ال یموت؛  

وال یقَو صمت الموت على إسكاته. 
إذن، فلیتكلم بفمي، لُیكرّر بعد موتي في المستقبل. 

  ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمین 
. أجلكبك یتكلم جمیع المتكلمین من 

.  إلیكشراًقا ونوًرا عظیما أشرق فّي فأنظرإشعاًعا و
 الصالح. ينقتتف ، النفستستضيءك ي لفبنظر

  ظالًما، تمتلئوحین تبتعد منك النفس 
...  ما تفرست فیك لبست النور لتنطق بكالم خبركوٕاذا

 .ي یطالباننيّ الصمت والكالم قائمان عل
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 رادتك. إ كحیاتيیا رب دبر 
  في (للكالم). كفایتي أشعر بعدم إذ ،ن صمت أدهشإ

  ولیس بطغیان باطل. ،اصمت في دهشة
 حسب مجدك وألجلك. كلمتين تكلمت تكون إو

 النفس بالصمت في دهٍش بك، یكون هذا الصمت حدیثًا مملوًء بكل تمتلئعندما 
 ألمجدك. وأتحرك، أتحركالحب ب ف... ما تحركت النفس لتمجدك بمحبةوٕاذامنفعة. 

 صمت وال اهدأ من تمجیدك. أوفي دهش 
، وفي كل أدهش. وفي كل یوم يتنغ یا رب الدهش (بالصمت) والكلمة فأليهب 

 بالكالم! أتحركیوم 
القدیس مار یعقوب السروجي 

  یقول: بالتأكید لست أقدم لك أمًرا فیه أي تناقض. فإنه لیس لدي ضمیر ینجذب للتشبه
بهذه األشیاء التي تنطق بها. في بساطٍة أقول إنني احتمل تأدیبات تتعدى حدود 
الطبیعة، فإن المحن التي حلت بي تفوق طاقة الجسم البشرى... إنه لم یقل: "لقد 

اجتزت آالًما بالرغم من إني بار"، بل یقول إنه ال یقدر أن یحتملها كما یقول داود: 
).  2:6"تراءف علّي یا رب، فإني ضعیف" (مز 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ."غالًبا ما تكون كلمات اهللا لنا لیست أصوات كلمات بل "إني لم أجحد كالم القدوس
هي فرض أعمال علینا. فإنه یتحدث معنا باألمور التي یعملها معنا في صمٍت . لذلك 
فإن الطوباوي أیوب یكون قد جحد كالم اهللا لو أنه تذمر على الضربات علیه. ولكن 

"، خاضًعا لذاك الذي یضربه. القدوستظهر مشاعره من نحو ضاربه بدعوته إیاه "

 "إنه لم یتذمر قط على ظلم ذاك الذي ضربه. ففي وسط إني ال أجحد كالم القدوس ."
". لكن یلزمنا أن ندرك أنه أحیاًنا یقوم الخصم بضربنا القدوسضرباته یدعو الضارب "

باألحزان، وأحیاًنا یقوم اهللا بذلك... 
بضربات الخصم نحن نختلس الفضیلة، وعندما تنكسر عاداتنا الشریرة بضربات  

الرب نصیر أقویاء في الفضیلة.  
لقد سبق فرأى النبي هذه الضربة عندما قال: "ترعاهم بقضیٍب من حدیٍد، ومثل 
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). فالرب یرعانا ویكسرنا بقضیب من حدید، بعصا 9:2آنیة الفخاري تسحقهم" (مز 
الٌبر القویة حسب تدبیره، بینما یّحیینا من الداخل، یحزننا من الخارج. فإنه یحط من قوة 

الجسد ویسمو بغایة الروح.  
هكذا تشَّبه هذه الضربة بآنیة الفخاري، كما یقول بولس: "لنا كنز في أواٍن خزفیة" 

). ویصف التحطیم مع الرعایة قائالً : "وٕان كان إنساننا الخارج یفنى، 7:49 كو 2(
). لیت اإلنسان القدیس الذي یتوق إلى 16:4 كو 2فالداخل یتجدد یوًما فیوًما" (

االقتراب من اهللا، یعلن بقوة بروح التواضع حتى من خالل الضربات التي تحل به. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  :هذا معناه: إنني ال أبالي بهذه "إنني ال أفتري على إلهي القدوس"أعلن بصراحة .
الحیاة، ال أخشى الرحیل من هذا الجسد، إذ ال أود أن ُأوجد كاذُبا في عالقتي 

). فإن اهللا ال یشهد عن قداسة أحٍد 3:2، 1:1بالشهادات التي قدمها عني اهللا القدوس (
إال للذین یجدهم یمارسون أعمال القدیسین. لقد قال أیًضا: "لیس أحد مثل أیوب على 

 خالل هذه الحیاة الفاسدة، إذ لیس ن). لهذا یلزم أن نكون حریصي3:2، 8:1األرض" (
من الممكن للناس الجسدانیین أن یتقبلوا شهادة من اهللا لها أهمیتها كهذه وبذات السمة. 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

ِتي َحتَّى َأْنَتِظرَ    ؟َما ِهَي ُقوَّ
  ،َوَما ِهَي ِنَهاَیِتي

 ]11َحتَّى ُأَصبَِّر َنْفِسي؟ [
لم یكن أیوب یترجى أن یرى أیاًما صالحة بعد، فقد بلغت صحته إلى الحضیض، 
وصار في حالة میئوس منها. لیس بعد من شفاء لجسمه، ولم تعد بعد فیه قوة لالنتظار. لقد 
أدرك أیوب ما بلغ إلیه من ضعف، وكان یلیق به أن یترجى ذاك الذي یحمل ضعفنا عوض 

اشتهاء الموت عن یأسٍ . 

 "حیاتي قصیرة المدى ما هي قوتي حتى استمر؟ وما هي نهایتي حتى تهدأ نفسي؟ 
) كم من مدارات للشهور والسنین تحتویها؟ كیف ال انزعج على هذه الحیاة 5:14(

السریعة الزوال؟ 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 
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  عوًضا عنه!يدم)، ودخل یقبل الخز (آعلى ضعفه(المسیح) سید الشفق  

  یا نور المسیح، الذي ینیر العیون المظلمة، دْع نورك یضيء على ضعفي، حتى استنیر
بك. 

القدیس مار یعقوب السروجي 

  لنضع على رؤوسنا خوذة الخالص، لكي ال ُنجرح ونموت في المعركة. لنمنطق أحقاءنا
بالحق، فال نوجد ضعفاء في القتال.  

لنقم ونوقظ المسیح، فیهدئ األمواج عنا.  
).  16-15: 6لنأخذ الترس تجاه الشریر، كاستعداٍد إلنجیل مخلصنا (أف 
)... 19: 10لنقبل من ربنا السلطان أن نسود على الحیات والعقارب (لو 

)، حتى یفرح بنا ذاك الذي هو رجاؤنا 12: 12لنفرح في رجائنا في كل وقٍت (رو 
ومخلصنا... 

)، هو االستعداد لإلنجیل. 16: 6لنأخذ ألنفسنا سالًحا للمعركة (أف 
)، فُیفتح أمامنا وندخل فیه. 7: 7لنقرع باب السماء (مت 

: 6لنسأل الرحمة باجتهاد، فننال ما هو ضروري لنا. لنطلب ملكوته وبره (مت 
33  .(

لنتأمل في ما هو فوق، في السماویات، حیث المسیح صاعد وممجد.  
لكن لننسى العالم الذي هو لیس لنا، حتى نبلغ الموضوع الذي نحن مدعوون إلیه.  

لنرفع أعیننا إلي العال لنرى الضیاء المتجلي.  
)... 28 24لنرفع أجنحتنا كالنسور، لنرى حیث یكون الجسد (مت 

، ومحتال ذاك الذي یقاتلنا. ُیعد نفسه للهجوم على يعدونا حاذق یا عزیز
الشجعان الظافرین، لیجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذین له فال یحاربهم، إذ هم مسبیون 

ُمسلمون إلیه. 
من له جناحان یطیر بهما عنه، فال تبلغ إلیه السهام التي یقذفها نحوه؟ یراه 
الروحیون یحارب، وال یتسلط سالحه على أجسادهم. ال یخافه كل أبناء النور، ألن 

الظلمة تهرب من أمام النور. أبناء الصالح ال یخشون الشریر، ألنه أعطاهم أن یطأوا 
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. Ï)15: 3علیه بأقدامهم (تك 
القدیس أفراهاط  

ِتي ُقوَُّة اْلِحَجاَرِة؟   َهْل ُقوَّ
 ]12َهْل َلْحِمي ُنَحاٌس؟ [

  "حتى إن كانت قوتي كقوة 12: 6(أي "هل قوتي قوة الحجارة؟ أو هل لحمي نحاس؟ (
الحجارة أو النحاس، فإن العذابات الصادرة عن العدو تجعلها تتراجع، ألنه یحسب 

). إن كان اهللا یقول هذا عن 18:41الحدید كالقش، والنحاس مثل خشب مسوس (أي 
العدو، فمن الضروري إذن أن نبحث عن الرحیل من هذا الجسد من كل جانب. 

 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

  األبرار من نوٍع معیٍن، وقوة الفاسدین من "قوة"من الضروري أن نضع في الذهن أن 
 نوٍع آخر. 

فقوة األبرار هي أن ُنخضع الجسد ونقاوم إرادتنا الذاتیة، ونبید مسرة الحیاة 
الحاضرة، ونحب خشونة هذا العالم من أجل المكافآت األبدیة، وأن نستخف بإغراءات 
الرخاء، وأن نغلب ُرعب المحن في قلوبنا، أما قوة الفاسدین فهي التعلق غیر المنقطع 

باألمور الزائلة، وطلب المزید المستمر من المجد الباطل، حتى مع ضیاع الحیاة، 
والبحث عن مقاییس أكبر للشر، ومقاومة حیاة الصالحین، لیس فقط بالكلمات، 

والسلوك وٕانما أیًضا بالسالح، لكي یعتدوا بذواتهم، وارتكاب الشر یومًیا دون أي نقص 
في الشهوة.  

لذلك قیل للمختارین بالمرتل: "لتتشدد ولتتشجع قلوبكم یا جمیع المنتظرین الرب" 
). وُأعلن للفاسدین بواسطة النبي: "ویل لألبطال على شرب الخمر، 24:31(مز 

). 22:5ولذوي القدرة على مزج المسكر" (إش 
كیف أدرك إشعیاء حسًنا كال النوعین من القوة في الكلمات: "وأما منتظرو الرب 

). فإنه إذ لم یقل: "ینالون" بل قال: "یغیرون" (یجددون) 31:40فیجددون قوة" (إش 
قوة، یدرك بوضوح أن القوة التي یتركونها من نوٍع والتي تدخل فیهم من نوع آخر. 

  ما نشیر إلیه هنا بالنحاس والحجارة لیس ضربات العلي التي لم تلن بواسطة أیة

1 Demonstrations, 6. 
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ضربات للتأدیب؟ على العكس قیل للمختارین بالنبي بوعد من الرب: "وأنزع قلب الحجر 
). 19:11من لحمهم، وأعطیهم قلب لحمٍ " (حز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لم یكن ممكًنا ألیوب أن یتكل على قوته الذاتیة، بل یضع رجاءه في ربنا یسوع 
واهب القوة. 

  بین كل المولودین الذین لبسوا جسًدا واحد هو البار، إنه یسوع المسیح، كما یشهد عن
). وشهد عنه النبي أیًضا: "لم یعمل 33: 16أنا قد غلبت العالم" (یو "نفسه، إذ قال: 

). وقال الرسول الطوباوي: "ألنه جعل الذي 9: 35ظلًما، ولم یكن في فمه غش" (إش 
). كیف جعله خطیة؟ حمل الخطیة دون 21: 5 كو 2لم یعرف خطیة خطیة ألجلنا" (

). یقول الرسول أیًضا: "الذین یركضون 14: 2أن یرتكبها، وسمرها على الصلیب (كو 
). 24: 9 كو 1 ("في المیدان جمیعهم یركضون، ولكن واحًدا یأخذ الجعالة

أضف إلي هذا أنه لیس من بین البشر من نزل إلي المعركة ولم ُیجرح أو ُیضرب، 
)، فضربت الكثیرین، وجرحت 14: 5ألن الخطیة سیطرت منذ تعدى آدم الوصیة (رو 

الكثیرین، وقتلت الكثیرین. ولم یقتلها أحد من بین الكثیرین حتى جاء مخلصنا على صلیبه. 
كان لها شوكة تخز الكثیرین، حتى جاءت النهایة، وتحطمت شوكتها حین ُسمرت على 

. Ïالصلیب
القدیس أفراهاط  

، َأَال ِإنَُّه َلْیَسْت ِفيَّ َمُعوَنِتي
 ] 13َواْلُمَساَعَدُة َمْطُروَدٌة َعنِّي! [

 ] "كان الطوباوي أیوب غنًیا في الفضیلة إال أنه ].13"لیس من معونة لي من نفسي 
لم یكن معتًدا بذاته، فتكلم هكذا كمن هو بال قوة... واضح اآلن أنه كمن ُضرب فكره 
من جهة الرجاء، متطلًعا أن ال رجاء له من نفسه. لكنه إذ یعلن أنه ضعیف في ذاته 

 لكن الحظوا أن ذاك . "أیًضا أصحابي تركوني".یضیف أیًضا أن أقرباءه قد هجروه
المحتقر من الخارج یجلس في الداخل على كرسي الحكم. ففي اللحظة التي فیها یعلن 
عن نفسه أنه متروك للحال یكسر ذلك بالنطق بالحكم بالكلمات: "من ینزع الحنو عن 

1 Demonstrations, 7: 1. 
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صاحبه ینسى مخافة الرب". 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
كان أیوب یئن من أصدقائه ألنهم تركوه في محنته، أما ربنا المجد یسوع فلم یترك 

محبوبه اإلنسان، بل عبر إلیه حتى إلى الجحیم لیحرره منه. 

  ،إذ جاء یسوع قاتل الموت، والتحف بجسٍد من نسل آدم، وُصلب بجسده، وذاق الموت
وعندما أدرك الموت أنه قد جاء إلیه ارتعب في موضعه، وارتبك إذ رأى یسوع. لقد أغلق 

ر أبوابه، ودخل إلیه وسلبه غنائمه.   أبوابه ولم یرد أن یلتقي به. عندئذ فجَّ
وعندما رأى األموات نوًرا في الظلمة، رفعوا رؤوسهم من عبودیة الموت، وتطلعوا 
ورأوا سمو المسیا الملك. عندئذ جلست قوات الظلمة في حداٍد، إذ ُسلبت سلطة الموت 

منهم.  
ذاق الموت الدواء القاتل له، وسقطت یداه، وتعلم أن األموات سیقومون ویهربون 

من سلطانه. وٕاذ أصاب (یسوع) الموت بسلبه ممتلكاته ولول وصرخ عالًیا في مرارة، 
قائالً : "أبعد عن مملكتي، ال تدخلها. من هو هذا الحي الذي یدخل عالمي؟" 

وٕاذ كان الموت یصرخ مرتعًبا (إذ رأى الظلمة بدأت تزول، وقام بعض األبرار 
المحبوسین  الراقدین لیصعدوا معه) أدرك أنه عندما یأتي في كمال الزمن، سیخرج كل

من تحت سلطانه، ویذهبون لیروا النور. 
لذلك عندما أكمل یسوع خدمته بین الموتى، أخرجه الموت من مملكته، ولم یسمح 

له بالبقاء فیها. وحسب أن افتراسه له كبقیة الموتى لیس فیه مسرة، إذ لیس له سلطان 
على القدوس، وال یقدر أن یحل به فساد... 

كما أن اإلنسان متى أخذ سًما في الطعام الذي ُیعطى للحیاة، ویدرك في نفسه أنه 
أكل سًما في الطعام، یتقیأ الطعام المختلط بالسم من بطنه، لكن تبقى فاعلیة السم عاملة 
في أعضائه، حتى ینحل كیان الجسم قلیًال قلیًال ویفسد. هكذا موت یسوع أبطل الموت، 

 كو 1إذ به تملك الحیاة، ویبطل الموت، هذا الذي ُیقال له: "أین غلبتك یا موت؟" (
55:15(Ï .

القدیس أفراهاط  

1 Demonstrations, 22:4. 
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. نقده لقسوة أصدقائه 3
، َحقُّ اْلَمْحُزوِن َمْعُروٌف ِمْن َصاِحِبهِ 

 ].14َوإِْن َتَرَك َخْشَیَة اْلَقِدیِر [
یوبخ أیوب أصدقاءه على عنفهم وقسوتهم. حًقا لم یتكلم سوى ألیفاز، لكن ظهرت 
عالمات القبول والموافقة من الصدیقین اآلخرین. یشعر أیوب أن قسوتهم صارت علة جدیدة 
لیتمنى الموت، ألنه أیة راحة له في هذا العالم إن كان أصدقاؤه الذین جاءوا لیعزوه صاروا 

معذبین له؟ 
إنه من حق اإلنسان الحزین أن ُیقدم له المستریحون عطًفا، ویظهروا له محبة 

خالصة، ویطیبوا خاطره، ویستمعوا إلى شكواه، ویمزجوا دموعه بدموعهم. هذا ما یلیق بهم 
كأعضاء مع الحزین في ذات الجسد الواحد. 

من ال یقدم حنًوا للمتألم یكون قد ترك خشیة القدیر، أي فقد مخافة الرب ألنه كیف 
)؟ 17: 3 یو 1تثبت محبة الرب ومخافته فیمن ال یبالى بآالم أخیه (

الشدائد هي محك الصداقة؟ تكشف األصدقاء بالحق ممن یدعون الصداقة. "األخ 
). 17: 17للشدة یولد" (أم 

  .توجد وصیتان للحب: محبة اهللا ومحبة قریبنا. بحب اهللا یصیر لمحبة القریب وجودها
وبمحبة القریب تتشدد محبة اهللا. فمن ال یبالي بمحبة اهللا بالحق ال یعرف شیًئا عن 
كیفیة محبة القریب، وحین نتقدم بأكثر كماٍل في محبة اهللا نرضع لبن الحب نحو 

قریبنا. 
ألن محبة اهللا تلد محبة القریب، لذلك عندما تحدث الرب بصوت الناموس ونطق 

، 5:6؛ تث 37:22بالكلمات: "تحب قریبك" سبق ذلك قوله: "تحب الرب إلهك" (مت 
)... مرة أخرى محبة اهللا تتقوى بحب قریبنا، وقد شهد یوحنا بذلك إذ یقول: 12، 10

 یو 1"من ال یحب أخاه الذي أبصره كیف یقدر أن یحب اهللا الذي لم یبصره؟" (
)... بهذا یقول بحق حكیم: "ال یمكن معرفة صدیق وقت الرخاء، وال یمكن أن 20:4

). 8:12یختفي عدو وقت المحنة" (ابن سیراخ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 وٕانما یلیق بنا أن نقّدمها باتساع، بروح سِمحة، ولیس فقط ،ال یكفي أن نظهر رحمة 
 . .بروح سِمحة بل بروح فرحة مبتهجة.
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وقد رّكز على نفس النقطة بقّوة عندما كتب إلى أهل كورنثوس لیحّثهم على 
من یزرع بالشح فبالشح أیًضا یحصد، ومن یزرع بالبركات فبالبركات "االتساع، إذ یقول: 

 "لیس عن حزٍن أو اضطرارٍ ". ولكي یصّحح مزاجهم یقول: )6: 9 كو 2( "أیًضا یحصد
 ن حزنت وأنت تصنع رحمة فأنت قاس وعنیف. إ. فإنك ..)7: 9 كو 2(

 هذا هو السبب في قوله ..ن كنت حزیًنا كیف تقدر أن تسند الذین هم في حزن؟.إ
 من یبقى كئیب كیف یكون حزین المالمح من یتقّبل الملكوت؟!، ألنه "الراحم فبسرور"

 بل في ،النظرة وهو ینال غفران خطایاه؟ إذن ال تفّكر في إنفاقك المال (عمل الرحمة)
فرح مع أنه یبذر وهو غیر متأكد يالفیض الذي تناله خالل اإلنفاق. فإن كان الذي یبذر 

؟ فإنك تعطي إنما القلیل لتنال تالسماوامن جهة الحصاد، كم باألكثر من ُیْفِلح 
 بالفلسین ُحسبت األرملة أنها فاقت من قّدم وزنات كثیرة وذلك بسبب روحها ..الكثیر.
. Ïالمتسع

  .یرتبط القوي بالضعیف فیسنده، وال یسمح بهالكه 

مرة أخرى إن ارتبط بشخص متكاسل یقیمه ویدفعه للعمل. قیل: "أخ یعینه أخ هو 
مدینة قویة". هذه ال یفوقها بعد المسافة وال السماء وال األرض وال الموت، وال أي أمر 
آخر، إنما هي أقوى وأكثر فاعلیة من كل األشیاء. هذه وٕان صدرت عن نفٍس واحدٍة، 

قادرة أن تحتضن كثیرین دفعة واحدة.  
اسمع ما یقوله بولس: "لستم متضایقین فینا بل متضایقین في أحشائكم. كونوا أنتم 

 . Ðأیًضا متسعین"

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
  16 : 6 ابن سیراخ(ء الحیاة" دوا"الصدیق األمین( .

ك في عزيال یوجد عالج مؤثر في شفاء األوجاع مثل الصدیق الصادق الذي ي
 ویدبرك في مشاكلك، ویفرح بنجاحك، ویحزن في بالیاك. من وجد صدیًقا ،ضیقاتك

هكذا فقد وجد ذخیرة. فالصدیق األمین ال شبیه له، فوزن الذهب والفضة ال یعادل 
). 15 ،14:  6 صالح أمانته (انظر ابن سیراخ

  ."بحق لیكن لك صدیق تدعوه "نصف نفسي

1 In Rom. hom. 21. 
2 In Ephes., hom. 9. 
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  ال توجد صداقة حقیقّیة، ما لم تجعلها كوصلة تلحم النفوس، فتلتصق مًعا بالحب
 المنسكب في قلوبنا بالروح القدس.

  .ال یوجد عالج مؤثر لشفاء اآلالم مثل الصدیق الصادق الذي یعزیك في ضیقاتك
القّدیس أغسطینوس 

  ،َأمَّا ِإْخَواِني َفَقْد َغَدُروا ِمْثَل اْلَغِدیرِ 
 ].15◌َ [ ِمْثَل َساِقَیِة اْلِوْدَیاِن َیْعُبُرون

إذ جاءوا مًعا لیعزوه، وبقوا سبعة أیام وسبع لیاِل صامتین، كان ینتظر منهم كلمة 
تعزیة تطفئ اللهیب الداخلي، لكنهم انقضوا علیه بوحشیة كمن یغدرون به، یكیلون له 

االتهامات الباطلة، ویصبون على جرحه ما یلهبه، بدًال من تقدیم زیت یلطف من التهابه. 

 ذلك لمجرد تجاهل اهللا له جعل أقرباءه یستخفون قرب معارفي لم یسندوا احتیاجاتي"أ ."
به وسط مثل هذه اآلالم. ففي كل مرة یبتعد اهللا، ُیحرم اإلنسان من ملجأه، ویصیر الكل 

ضده معادین له. یقول لم یعرفني أحد في محنتي. لكن هذا في خطورة ان "كل الذین 
اعتادوا أن یكرموني صاروا اآلن ضدي". هذا أمر سيء للغایة أن یسحق الشخص 

تحت قدمیه إنساًنا منبطًحا. یبدو لي أنه كان یلمح بذلك إلى أصدقائه الذین كانوا معه. 

 وال یعود ،لو لم یكن شریًرا ما كان قد صار لكم عدًوا. إذن اشتهوا له الخیر فینتهي شّره 
إنه عدّوكم ال بسبب طبیعته البشرّیة وٕانما بسبب خطّیته!   بعد عدًوا لكم.

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن أیوب یشبه أصدقاءه بالخائفین من الجلید البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
الذي یتجمد من أسفل ویسقط علیهم الثلج النازل من أعلى. أنهم یطأون بأقدامهم من حلت 

بهم المحن الزمنیة األرضیة، إذ یطلبون مجد العالم، وال یدركون أنه ستحل بهم العقوبة 
السماویة كثلٍج ساقٍط علیهم ال یستطیعون الهروب منه. 

 " نصعد إلى جبٍل لنتبعه وهو ُمضطهد وهارب من عناء مقاومیه، حتى أننا نحن أیًضا
". فنرتفع إلى نعمة مجیدة، أسمى من كل شيٍء، ونملك معه. وكما قال ونجلس معه

بنفسه: "أنتم الذین تبعتموني في تجاربي متى جلس ابن اإلنسان على كرسي مجده في 
التجدید، تجلسون أنتم أیًضا على اثني عشر كرسًیا تدینون أسباط إسرائیل االثني عشر" 
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). ٢٨: ٢٢؛ لو ٢٨: ١٩(مت 
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

، الَِّتي ِهَي َعِكَرٌة ِمَن اْلَبَردِ 
 ].16َوَیْخَتِفي ِفیَها اْلَجِلیُد [

جاءوا في مظهر الغدیر الذي یقدم ماًء للظمآن، فقدموا له ماًء محمًال بالطین، 
ویختفي فیه الجلید، ال یمكن شربه. 
 العكرة، المملوءة وحالً . فإنه من فضلة قلوبهم أصدقائهیئن أیوب من تعزیات 

ع رجاءها في ضكل نفس تالترابیة یقدمون وحالً . ومن برود محبتهم یقدمون ثلًجا. هكذا 
تعزیات البشر، ال تتقبل إال وحًال وجلیًدا. التي عوض أن تروي النفوس المجروحة، 

  ومن البرود الروحي. ،تحطمها بما تخفیه من الفكر الترابي الزمني
 وتحررها من ، السماءإلىأما من یتقبل تعزیات الروح القدس التي ترفع النفس 

 فیتحول قلبه الترابي بماء الروح إلى فردوٍس وحل هذا العالم، وتهبها حرارة الروح.
، فیترنم: "َأجلسنا معه في لألرضیات ینزع الروح من داخله كل محبة سماوي.

یبدد كل برود للنفس، واهًبا لهیب الحب الفائق، ال تستطیع كل میاه العالم  السماویات".
 أن تطفئه.

 یسمى (الروح القدس) المعزي، ألنه یعزي ویفرح الذین في الشدائدÏ .
القدیس مقاریوس الكبیر   

  لقد َدعي الروح القدس الذي سیرسله بالمعزي، ملقًبا إیاه هكذا بسبب عمله، ألنه لیس
فقط یعطي راحة لمن یجدهم مستحقین، ویخلصهم من كل غٍم واضطراٍب في النفس، بل 

یسكن في قلوبهم فرح أبدي حیث یقطن  في نفس الوقت یمنحهم فرًحا أكیًدا ال ینحل.
الروح القدس. 

 یستحیل أن ینال أحد نعمة اهللا ما لم یكن له الروح القدس، الذي فیه كل عطایا اهللاÐ .
 القدیس دیدیموس الضریر  

  حینما تمتلئ النفس من ثمر الروح تتعّرى تماًما من الكآبة والضیق والضجر، وتلبس

. 1:17 عظة ˺
2 De Spir. Sanc. 9. 
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االتساع والسالم والفرح باهللا، وتفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس . 
القدیس مار اسحق السریاني   

  ،مملكة طاهر النفس داخل قلبه، والشمس التي تشرق فیها هي نور الثالوث القدوس
 والسّكان معه هم طبائع األطهار الروحانیین، وهواء نسیمها هو الروح القدس المعزي،

... وحیاتهم وفرحهم وبهجتهم هو المسیح ضیاء اآلب

  .من نظر في ذاته إلى ربنا، وامتزجت نفسه بنوره، یمتلئ قلبه بالفرح
الشیخ الروحاني 

  ،ِإَذا َجَرِت اْنَقَطَعتْ 
 ].17[ ِإَذا َحِمَیْت َجفَّْت ِمْن َمَكاِنَها

 صار بسبب الحرارة جاًفا، لیس فیه نقطة ماء ، بجدول ماءأصدقاءهیٌشَ◌به أیوب 
 فیتركون طریق ،وا ظمأهم وظمأ حیواناتهموللشرب. فإذ یعرج إلیه المسافرون مترجین أن یر

 مسافات بعیدة حتى یكادوا أن یتوهوا عن الطریق، إذ بهم یفاجئون إلىالسفر ویذهبون إلیه 
 بجفافه، فیحل بهم الخزي.

لم یقف األمر عند وجود طین في میاه الغدیر، وٕانما سرعان ما تجف، یذهب إلیها 
أیوب لیشرب، فیجد جدول ماٍء جاف. 

 أن هؤالء الذین تسقط البابا غریغوریوس (الكبیر)؟ یرى "حمیت"ماذا یقصد بكلمة 
علیهم التأدیبات تصیر أذهانهم حامیة، ملتهبة بنیران الندامة غیر المثمرة، ألنهم ال یفكرون 

في األبدیات، بل هم مشغولون بالمجد الزمني. فندامتهم تحطمهم باألكثر، ویذوبون في 
مكانهم. 

  الذین یرتعبون أمامي، انظروا فقد طرحوني إلى أسفل مثل جلیٍد أو ثلٍج كثیٍف الذي"
". یقول: كأن األحزان قد ضغطت عندما یذوب عند االقتراب من الحرارة یتعذر تمییزه

علّي من كل جانب، وصار الخاضعون لي وأصحابي ضدي. فإنه لیس فقط قانون 
الحب قد أبطل، وٕانما حتى المهابة التي تقود إلى الطاعة قد زالت. وأما أنا الذي أصارع 

مع محٍن وانفعاالٍت عنیفٍة، فقد صرت كثلٍج مجمٍد، وعندما یحل فصل الحر ینحل ویزول 
وال یبقى له أثر. ال یترك أیة عالمات وراءه ألن الملك - الذي هو أنا - جالس على 

مزبلة. والالبس األرجوان قد صار عارًیا تماًما خارج المدینة. إنه یجلس في الخارج 
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لیقضي اللیل، هذا الذي كان قبًال یقطن مساكن فاخرة، كانت منازله مغشاة بالذهب 
والفضة بفیضٍ . هذا الذي كان محاًطا بخدٍم كثیرین، اآلن صار مهجوًرا. الذي له أبناء 

كثیرون وأكالیل موروثة، فجأة صار في دمار، فقد كل غنى بیته. 
 األب هیسیخوس األورشلیمي 

 ولحمته روح، وهو هذا الثوب الذي لبسته یا إنسان داخل المعمودیة سداه نور ،
 وحاكه لك الروح. في داخل المیاه نزلت ،لهیب. لقد أعده لك اآلب، ونسجه لك االبن

ولبسته إلهًیا. لقد قدم الثالوث النار بالمعمودیة لیحرق اإلثم ولكي تحیا النفوس مع 
. Ïاهللا

مار یعقوب السروجي    

  ،َتِحیُد اْلَقَواِفُل َعْن َطِریِقَها
 ].18َتْدُخُل التِّیَه َفَتْهِلُك [

تحول جدول الماء عن المحتاجین إلیه، فال یجد العطشى ماًء للشرب. هكذا ابتعد 
األصدقاء بتعزیاتهم بعیًدا عن أیوب، فصاروا كمجرى ماء یهرب من الظمأى. أما الروح 

القدس المعزي فیروي النفس ویشبعها، فال تحتاج إلى شيءٍ .  

  أن كًال منا یطلب راحته وفرحه، إال أنه ال یطلب ذلك كما یجبإخوتيمن المعلوم یا ، 
وال حیثما یوجد. فاألمر یتوقف على تمییز الفرح الحقیقي من الفرح الكاذب، وبالعكس 

فإننا غالًبا ما ُنخدع بخیاالت الفرح الباطل والخیر الكاذب. 
ع فرحه ضفالبخیل والمتجبر والشره والشهواني، كل منهم یطلب الفرح، إال أن هذا ي

في جمع غنى وافر، وذاك في شرف الرتب والكرامات، وهذا في المآكل والمشارب 
 وال حیثما ،اللذیذة، وذاك في إشباع شهواته النجسة. لیس منهم من یطلب فرحه كما یجب

یوجد، من ثمَّ ال یجده أحد منهم بالرغم من أن الكل یشتهونه. 
ل لها فرًحا حقیقًیا، فلماذا إًذا تتعب  كل ما في العالم ال یقدر أن ُیشبع النفس وُیخوِّ

أیها اإلنسان الغبي، وتطوف باطًال في أماكن كثیرة متوقًعا أن تجد خیرات تمأل بها 
أحبب خیًرا واحًدا یحوي جمیع الخیرات، ففیه وحده تجد  نفسك وُترضي بها جسدك؟!

الكفایة. 

 میمر عن المعمودیة المقدسة. ˺
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استرح إلى الخیر الواحد العظیم العام، ففیه الكفایة عن كل شيء. 
). 5، 2: 103مز  (ُیشبع بالخیرات عمركوأما أنِت یا نفسي فباركي الرب الذي 

القدیس أغسطینوس   

 َنَظَرْت َقَواِفُل َتْیَماءَ . 
 ].19َرَجْوَها [ َمَواِكُب َسَبأ

تطلعت قوافل تیماء وسبأ، قوافل تجار تلك البالد الموجودة في صحراء العرب، 
نظرت إلى المیاه، وترجت أن تشرب منها، لكنها خزت إذ هربت منهم. 
البابا غریغوریوس یطلب الطوباوي أیوب أن نتأمل سبل تیماء وطرق سبأ. ویرى 

 أن تیماء تترجم بالریح الجنوبیة، وسبأ تترجم "شبكة". فإلنسان الذي ال ینشغل (الكبیر)
باألبدیات إنما كمن تهب علیه الریح الجنوبیة الحارة، فتجعل حیاته منحلة كما بفعل الحرارة، 

وتصیر قدماه كمن قد ُأمسكتا في شبكة أو تقیدتا بقیود الزمنیات. 

 َخُزوا ِفي َما َكاُنوا ُمْطَمِئنِّین.
 ].20َجاُءوا ِإَلْیَها َفَخِجُلوا [

إذ یتجه المسافرون في البریة نحو جدول میاه معروف، یشعرون براحة ألنهم 
 یجدون ماًء للشرب، لكن تتحطم ثقتهم تماًما حین یجدونه جاًفا. هذا هو موقف أنهمواثقون 

نه یجد تعزیاته فیهم، فإذا بهم یقدمون كلمات جافة أ الذي كان یظن أصدقائهأیوب نحو 
 وقلوًبا بال حب، فیخیب أمله تماًما من جهتهم.

كانت ثقته عظیمة أن یشرب من میاه الجدول في وسط البریة. لكن طمأنینته 
ظهرت باطلة. 

 إنهم البابا غریغوریوس (الكبیر)لقد جاء األصحاب إلى أیوب وخجلوا، وكما یقول 
لم یستطیعوا أن یهزوا فكر القدیس بنقدهم العنیف المرّ .  

هذه هي مشاعر الطوباوي أیوب أن أصحابه قد صاروا في خزي، إذ فشلوا بكل 
افتراءاتهم أن یدخلوا به إلى الیأس، بل هم أنفسهم صاروا في ارتباك بجنون غباوة عنفهم. 

 "عندما یصوب األشرار شرورهم إلى الصالحین، إذ یرون "یخزون فیما أنا أترجى .
رجاءهم الداخلي یهتز یتهللون، ألن خداعهم قد أثمر. إنهم یحسبون نشر أخطائهم 
أعظم ربٍح اقتنوه، إذ یفرحون حین یهلك زمالؤهم. ولكن إذ یتأصل رجاء اإلنسان 
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الصالح في الداخل ولم یهتز وینحِن إلى األرض بالشرور الخارجیة تخزى نفوس 
األشرار، لعجزهم البلوغ إلى أعماق الذین في محنة، ویخجلون، إذ یظهر أن عنفهم بال 

هدف. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أن أیوب یقول لهم: "انظروا مقاطعاتكم  هیسیخیوس األورشلیميباألفي رأي 
الخاضعة للجزیة أو إلى جیرانكم كما إلى طرقكم. فإنكم بالتأكید تدركون أنهم إذ ظنوا أنهم 

أكثر شهرة من غیرهم إال إنهم مستحقون للوم. "یغطیهم العار، هؤالء الذین یتكلون على 
مدنهم وغناهم، هذه التي كانت لدى أیوب بفیضٍ . وٕاذ أصیب بالتجارب نزع اهللا عنه كل 

هذا، لهذا فإن ثقتهم فیما هو لهم خطأ، فعن قریب یبطل كبریاؤهم ویهلك تشامخهم. 

 َفاآلَن َقْد ِصْرُتْم ِمْثَلَها. 
 ].21َرَأْیُتْم َضْرَبًة َفَفِزْعُتْم [

یؤكد أیوب ألصدقائه أنهم صاروا هكذا مثل هذا الغدیر المخادع الذي ال یروي 
أحًدا وال یهب تعزیة، بل یقدم سراًبا وخداًعا... هذه هي تعزیات البشر الباطلة، إنها كال 

شيء! 
". كأنه یقول: حین كنت في رخاء كنتم تالطفونني في وقٍت لم رأیتم ضربة ففزعتم"

أكن فیه محتاًجا إلى مالطفتكم. وٕاذ حلت بي الضربة، فزعتهم وقدمتم لي مرارة عوض 
الكلمات العذبة، ونقٍد الذع عوض التعزیات. 

 "كأنه یقول في وضوح: "لقد خشیت اهللا عندما اآلن قد جئتم ورأیتم ضربتي ففزعتم ..."
كنت مدعًما بالرخاء، ولم أشعر بجراحات الضربة. أما أنتم فلم تخشوا اهللا بالحب، إنما 

ارتعبتم منه فقط خالل ضربات العصا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َهْل ُقْلتُ : َأْعُطوِني َشْیًئا
 ]22[؟ َأْو ِمْن َماِلُكُم اْرُشوا ِمْن َأْجِلي

وٕان كان قد افتقر إلى حالة العدم، لكنه لم یستجِد منهم شیًئا، ولم یثقل علیهم في 
شيٍء، وال طلب ماًال، وال كبَّدهم أیة نفقات، فلماذا یأخذون هذا الموقف المؤلم؟ 

وِني ِمْن َیِد اْلَخْصم   ،ِ َأْو َنجُّ
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 ]23َأْو ِمْن َیِد اْلُعَتاِة اْفُدوِني؟ [
لم یسألهم أن ینقذوه من عدو أو من ید عتاة، وال سألهم أن یدفعوا فدیة إلنقاذه. 

هكذا كان أیوب عفیف النفس، حتى عندما بلغ إلى أّمر حاالت الفقر. 

، َعلُِّموِني َفَأَنا َأْسُكتُ 
 ].24َوَفهُِّموِني ِفي َأيِّ َشْيٍء َضَلْلُت [

لقد اختلف أیوب معهم في الرأي، إال أنه لم یعاند، بل كان مستعًدا أن یقبل الحق 
". علموني فأنا أسكت، وفهموني في أي شيء ضللتإن كان مخطًئا، إذ یقول: "

في وسط الضیق متى قام أحد بتوبیخنا، خاصة إن كان متحامًال علینا، یصعب 
أن نصغي إلیه أو نقبل مشورته، مركزین أنظارنا نحو تحامله الشریر واستغالل ضیقتنا 

لتحطیمنا. أما أیوب ففي وسط الضیقة یعلن ألصدقائه أنه مستعد أن ینصت ویسمع، بل 
وٕان ابرزوا خطأ في حیاته یصحح من حاله.  

یا لها من صورة رائعة لنفسیة وٕان اضطربت بسبب مرارة الكوارث المتالحقة، لكنه 
. میحمل هدوًء داخلًیا، واستعداًدا عجیًبا لقبول مشورة أصدقائه مهما كانت نیاته

 "ها أنتم ترون أیوب یصغي إلیكم في صمت. في أحزاني هل أنا متمرد؟ أما علموني "
أشعر بفیضان المحنة؟ لست منغلقا على قبول المشورات. إن كنتم تدحضوني ألني 

مخطئ، فسترونني مسرًعا نحو إصالح الموقف. 
 األورشلیمي ساألب هیسیخیو

  هذا معناه: لم أطلب منكم شیًئا في الماضي، وال طلبت منكم اآلن، وأنتم قد جئتم بناء
علموني على مبادرة من جانبكم لكي تجدوني وتعزوني. فلماذا تتعاملون معي كعدٍو؟ "

 ". فأسكت؛ إن كنت أخطئ في شيء ما اخبروني

على أي األحوال، حتى تحت هذه الظروف لست أرفض التعلم مادمتم تنطقون 
بما هو نافع. وسأصمت إن نطقتكم بكلمات مقبولة.  

بالتأكید ال یقدرون أن یقدموا اتهامات واضحة، إنما مجرد حدس وتخمینات.  
إذ كانت حیاة الشخص مملوءة بالفضائل بوضوح، كان یلیق بهم أال یروا في 

التأدیبات ما یقولونه. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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اهللا وحده مطلق الكمال، یعلِّم المسكونة وال یحتاج إلى التعلُّم. أمَّا نحن كرعاة إذ 
نخدم باهللا الساكن فینا، یلزمنا أن یتسع القلب دائًما، ویستمر في االتساع لیأخذ من اهللا، 
وتفوح باألكثر رائحة المسیح فینا، ألنَّه مهما عظم اتِّساع قلبنا فهو لیس إالَّ نقطة صغیرة 

ة محبَّة اهللا وفیضه الالنهائي.  بالنسبة ِلُلجَّ
 إن لم یكن دائم التعلُّم یقف نموه ویظهر جموده – ولو كان بطریرًكا –فالراعي 

وُیعثر شعبه عن النمو الروحي. وبقدر ما یخشع تحت أقدام الرب، ویفتح قلبه له في 
الصالة والدراسة في الكتاب المقدَّس، وبقدر ما یصغي دائًما بكل قلبه لیتعلَّم في كل أمر 

أحكام اهللا، ینمو في شركته وتنمو معه رعیَّته أیًضا. 

  إنَّني ال أقدر على الهروب من عمل التعلیم مادام الكهنوت قد ألقي على عاتقي، رغم
 محاولتي الهروب منه.

.  وٕانَّني أرغب في الجهاد في التعلُّم حتى أكون قادًرا على التعلیم
ألنَّه یوجد سیِّد واحد (اهللا) الذي وحده ال یتعلَّم ما یعلِّمه للجمیع.  

أمَّا البشر فعلیهم أن یتعلَّموا قبل أن یعلِّموا، ویتقبَّلوا من اهللا معلِّمهم ما یعلِّمون به 
اآلخرین. 

القدِّیس أمبروسیوس 

  اقرأ الكتب المقدَّسة باستمرار، فال ترفع الكتاب المقدَّس قط عن یدك. تعلَّم ما ستعلِّمه
لآلخرین، مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیم، لكي تكون قادًرا أن تعظ وتوبخ 

)، "وأما أنت فاثُبت على ما تعلَّمت وأیقنت، عارًفا ممَّن ٤: ٣ تي ١المناقضین (
: ٣ بط ١تعلَّمت". كن مستعًدا دائًما لمجاوبة كل من یسألك عن الرجاء الذي فیك" (

١٥.( 
القدِّیس جیروم 

، َما َأَشدَّ اْلَكَالَم اْلُمْسَتِقیمَ 
 ]25 َفَعَلى َماَذا ُیَبْرِهُن؟ [،َوَأمَّا التَّْوِبیُخ ِمْنُكمْ 

لم یسترح أیوب ألسلوبهم في معالجة األمر، فكان یلیق بهم أن یحاوروه بروح 
الحب واالستقامة. أما أن یستخدموا أسلوب النقد والتوبیخ على افتراضات وظنون ال أساس 

لها، فهذا لیس للبنیان. 
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 "یقول: یبدو لي إني عاجز عن أن أقود حسنا! تبدو كلمات اإلنسان الحق بال قیمة ."
المعركة، ألن خصومي یقاومونني، وألنه إذا قیل الحق وأعلن عنه بصراحة، لیس من 

یصغي إلیه. فإن كلمات اإلنسان البار تبدو بال قیمة لكل أحد. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "إنها باطلة بالنسبة للذین لیسوا حًقا. ولكن إذ إذ تبدو كلمات اإلنسان الحق باطلة ."
أتطلع إلیكم ال أعرف من تخدمون؟! 

 األورشلیمي ساألب هیسیخیو

، َهْل َتْحِسُبوَن َأْن ُتَوبُِّخوا َكِلَماٍت 
یحِ ! [  ]26َوَكَالُم اْلَیاِئِس ِللرِّ

التوبیخ بروح العنف وفى قسوة لن یثمر. 

 "نعم، فإنه وٕان لست أسألكم كلمة أو قوة، وال توبیخكم یجعلني أن أكف عن النطق ."
كان یلیق بكم أن تحكموا في قضیتي حسب الظروف الحاضرة، فإني ال أتوسل إلیكم... 

"... ال أعبأ بأصوات حدیثكم هذا بجانب أنكم تهاجمون فإنني لست أطلب قوة منكم"
األیتام، وتسیئون إلى أحد أصدقائكم. إنه یقول لهم بأنه لیس للعداوة وال للصداقة تأثیر 

". فإنكم إني ال أطلب شیئاعلیكم. على أي األحوال، إن رغبتم دعوني أعود إلى قولي: "
حتى إن أخذتم موقف المقاومة أكرر مرة أخرى: ضمیري ال یثور عليَّ . 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َبْل ُتْلُقوَن َعَلى اْلَیِتیمِ 
 ]27َوَتْحُفُروَن ُحْفَرًة ِلَصاِحِبُكمْ ! [

إذ یتطلع أیوب إلى تصرفاتهم مع األیتام كما مع أصدقائهم یستطیع أن یكرر: "إن 
ضمیري لن یوبخني بكلماتكم". 

یشبههم وهم یوبخونه بینما هو في حالة مرة وفى كارثة، كمن یذل یتیًما عاجًزا عن 
صد اإلهانات.  

حسب أیوب نفسه وقد فقد أوالده كالیتیم الذي یفقد والدیه، یحتاج إلى حنوهم 
). 5: 68فیتشبهون باهللا، إذ هو "أبو الیتامى وقاضي األرامل" (مز 

ما یحزنه أنهم وهم أصدقاء له ینصبون فًخا یسقط فیه، عوض مساندته لیخرج من 
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فخ التجارب المتالصقة. 

 "إنه یظهر نفسه كم هو ضعیف، إذ یدعو نعم، أنتم تسحقون وتبذلون الجهد لتدمیري ."
نفسه "یتیًما". عندما تجرح المحبة لن تنزع الحب، لذا یشكو في الحال أنهم یدمرونه، 

ومع هذا یشهد أنه صدیقهم. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ینشد الكمال ویرغب في أن یجاهد قانونًیا في قتاله (إنسانٍ ) یجب على كل راهٍب
الروحي، أن یتخلص من خطیة الغضب والسخط بأكملها، وأن ینصت للتحذیر الذي 

لُیرفع من بینكم كل مرارة وسخط وغضب وصیاح  قائالً : "،ُیوجهه إلیه "اإلناء المختار"
). وحین یقول: "لُیرفع من بینكم كل غضب" ال 31:4" (أف وتجدیف مع كل خبث

 ،یستثني أحًدا مهما كان، لما تقتضیه الضرورة أو لما هو نافع لنا، وٕاذا احتاج األمر
ُیعالج أي أخ مخطئ بطریقة ال یكون من شأنها أن تجعله شبیًها فینبغي فوًرا أن 

 یعالج مریًضا بحمى خفیفة فورط نفسه بغضبه وسخطه فیما أدى به ذهببشخٍص 
ینبغي على من یرید أن یشفي جرح شخٍص ما أن . ذلك ألنه إلى فقد بصره وبصیرته

 ال یشكو من أي ضعف، لئال ُتوجه إلیه عبارة اإلنجیل: "أیها ،یكون سلیًما ُمعافى
في عین أخیه ال یرى الذي )، ولئال وهو یرى القذى 23:6الطبیب اشف نفسك" (لو 

الخشبة التي في عینه. إذ كیف یرى حتى یخرج القذى من عین أخیه، ذاك الذي في 
 P16FÏ)5-3: 7عینه خشبة الغضب؟ (مت 

 القدیس یوحنا كاسیان

  ،َواآلَن َتَفرَُّسوا ِفيَّ 
 ]. 28َفِإنِّي َعَلى ُوُجوِهُكْم َال َأْكِذُب [

كان أیوب صادًقا مع نفسه كما مع الغیر، لهذا سألهم أن یتفرسوا فیه ویعیدوا 
النظر في األمر، فإنه ال یكذب وال یخدع أحًدا.  

كأنه یقول لهم: ال تتصیدوا بعض كلماتي، تطلعوا إلى وجهي، فإني وٕان كنت قد 
لعنت یوم الحبل بي ویوم میالدي، األمر الذي تتصیدونه، لكنني لم أجدف على إلهي.  
تفرسوا في قروحي فإنها ال ُتحتمل، فما ینطق به لساني لیس بدون مبررٍ . إنني 

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:5. 
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لست أخاصم إلهي. 

 ِاْرِجُعوا. َال َیُكوَننَّ ُظْلمٌ . 
 ].29اْرِجُعوا َأْیًضا. ِفیِه َحقِّي [

یعود فیكرر مطالًبا إیاهم بإعادة التفكیر، یسألهم أن یرجعوا إلى أنفسهم وال 
یتحاملوا علیه، فیروا حقه، فإن كان لم یقدر أن یحتفظ بهدوئه فال یعني هذا أنه فقد استقامته 

ونبله. 

  ،َهْل ِفي ِلَساِني ُظْلمٌ 
] 30َأْم َحَنِكي َال ُیَمیُِّز َفَساًدا؟ [

یسألهم هل نطق بلسانه كلمة فیها تجدیف على اهللا. أي إثم یتهمونه به؟ ألیس ما 
نطق به یتكافأ مع ما یعانیه من مرارة. 

 أخینا ة یمجرنفضح خطیة أخینا یفضح اهللا خطیتنا، وعندما نخبر الناس عن ا دمعن
 .اذ هكاعنیفعل اهللا م

 ء البریةابآ دحأ

  شًرا. ألن الذي یقول على أخیه شًرا إخوتكماحفظوا ألسنتكم. وذلك بأن ال تقولوا عل 
حٍد برفیقه فباهللا یفعله. أه كل علفيیغضب اهللا الساكن فیه. ما 

 مقاریوس الكبیر  القدِّیس
 

 6 من وحي أیوب
لتَصٌ◌وب سهام حبك في قلبي 

 
  !في وسط ضیق هذا العالم تئُن نفسي في داخلي

 ُترى هل یدرك أحد ثقل صلیبي؟ 
 هل یشاركني أحد مرارة نفسي! 

   ضیقاتي طمت فوق رأسي،
وضاق قلبي جًدا. 
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   ،سیدي أفضح خطیتي أمام عیني
 عوض الصراخ من كثرة الضیقات، 

نقذ نفسي من الفساد! م و، أغرق في لجة محبتك یا غافر الخطایا
 ال أرى في قلبي سهام العدو الملتهبة ناًرا. 

 بل وسط الضیق أرى سهام حبك تخترق أعماقي. 
 یتحول كل كیاني إلى ُعرس مفرح. 

 أغني وأرنم: إني مجروح حًبا! 
 
  ،ال أعود أترقب تعزیة من بشٍر

 وال أشعر بعد بتفاهة حیاتي! 
ن كانت حیاتي قد صارت كطعاٍم كریٍه بال ملح، إ 

بحبك أراك الملح الحقیقي الذي یسكب عذوبة على أعماقي. 
بك أصیر ملًحا لألرض ونوًرا للعالم! 

 ضعفي، ألنك أنت قوتي وعوني. يال أعود أرث
 
  .في وسط ضیقي صارت تعزیات البشر ثقًال على نفسي

 یقدمون من مجاریهم میاًها عكرة تخفي في داخلها جلیًدا. 
 یا أیها المعزي السماوي، أنت أما 

تهبني روحك في داخلي ینبوع میاه حیة، ف 
 تنعش نفسي، وتجدد حیاتي، 

 تنزع كل تراب في داخلي، 
 جنة سماویة. إلى تحول قفري 

 لیس موضع للجلید في داخلي، 
 ألن روحك لهیب نار متقد، من یقدر أن یطفئه؟ 

 
 ي لیتبرروا هم، نأصدقائي ینتقدون

 ُیظهرون حكمتهم البشریة دون حٍب صادقٍ . 
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 أما أنت فالمعلم العجیب، 
 تعلم بالوصیة المملوءة حًبا. 

 معك، ألتحدث تتحدث معي 
ترشدني وتحملني فیك، 

فیك!  وتصعد بي إلى حضن أبیك مبرًرا
 
  ،توبیخات البشر كثیًرا ما تدفعني إلى الیأس

شتهي الموت. فأ ، تحطم أعماقي
 حانیة، أبوة توبیخاتك تحمل 
 تجرح وتعصب، 

 تقتلع الزوان من حقلك، 
 لتغرس جنتك في أعماقي، 
 حزمك یحمل عذوبة فائقة. 

تاب حنًوا فائًقا! ع نظراتك تحمل مع ال
 
  ،لتكن أنت صدیقي الفرید

 كلماتك جادة مملوءة عذوبة! 
 نظراتك تهب رجاًء، وتسحق نفسي بالحب! 

 اللقاء معك یحول قلبي إلى هیكٍل لك. 
 إلیك! ألنطلق لمساتك تلهب كل كیاني 

 لتأتي وتسكن فٌي، وأسكن فیك إلى األبد.  
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 ألصحاح السابعا

 شهوة الموت
 

ن یفعله وسط أفي هذا األصحاح یقدم لنا أیوب صورة حیة لما یلیق بالمؤمن 
متاعبه، خاصة مع المقاومین له. إنه لم یتجاهلهم، بل تحدث معهم بحكمٍة وهدوٍء وصدٍق، 
لكن بین الحین واآلخر یحول وجهه عنهم لیرفعه نحو اهللا، ویدخل معه في حدیث صریح. 

 فیلجأ إلى ،ن قلٍب یذوق المر من قلوب أصدقائهمهكذا جاء هذا األصحاح صالة تخرج 
 اهب التعزیات، صدیقه السماوي الفرید، ومخلص نفسه.وقلب اهللا 

یعود أیوب فیكرر أنه یلتمس لنفسه العذر في تطرفه في شهوة الموت، مقدًما 
الحجة لذلك. 

. في وسط آالمه تطلع أیوب بنظرة تشاؤمیة حیث أغلب األصحاح موجه إلى اهللا
یرى كل البشریة أشبه بالعبید والخدم الذین یشتهون دوًما عبور الزمن للدخول إلى المساء 
لینالوا شیًئا من الراحة، ویستلمون أجرة تعبهم. إذ كانت أتعابه تالزمه كان یشتهي حلول 

اللیل لكي یستریح من أتعاب النهار.  
یصرخ أیوب بأن آالم النهار وأحالم اللیل المرعبة جعلته یشتاق أن یحل به الموت 
عوض استمرار الحیاة. إنه یتساءل: هل اإلنسان الضئیل هام جًدا لدى اهللا، حتى یضع اهللا 

).  ٣-١: ١٤؛ ١٨-١٧عینه علیه، ویتحین كل فرصة لكي یعاقبه؟ (
یعترف أیوب أنه أخطأ، لكنه یتعجب كیف أن خطیته تجعل اهللا یلقي به أرًضا، 

، لئال یموت یطلب من اهللا أالَّ یتأخر في اإلعالن عن المغفرةكما لو كان حمًال ثقیالً . إنه 
قبل أن یتمتع بالغفران. 

 6-1. أیامه كأیام األجیر مملوءة شقاًء  1
 10-7. الموت یضع حًدا للشقاء الحاضر 2
 16-11. وصف لحالته التعیسة  3
 21-17. صرخة إلى اهللا إلنقاذه  4

. أیامه كأیام األجیر مملوءة شقاًء  1
، َأَلْیَسْت َحَیاُة اِإلْنَساِن ِجَهاًدا َعَلى اَألْرض
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 ]1َوَكَأیَّاِم اَألِجیِر َأیَّاُمُه؟ [
یلتمس أیوب لنفسه العذر حتى في تطرفه في شهوة الموت، مدعًما رأیه بأن حیاة 

). كل إنساٍن یدرك أن أیامه 1: 14اإلنسان كلها تعب، فهو "قلیل األیام وشعبان تعًبا" (أي 
قلیلة، له ما یبرره في اشتهاء الموت عن قریب، لهذا یدهش كیف یعتبرونه قد ارتكب جریمة 

شنیعة عندما اشتهى ذلك. 
)، ینم عن 16: 115" هذه التي أعطاها اهللا لبني البشر (مز على األرضبقوله "

وضاعة اإلنسان، فإن مكان إقامته ال یزال أسفل على األرض، ولیس بین الطغمات 
السماویة. حًقا ال یسكن كعدو الخیر في جهنم، إنما إلى حین على األرض. نعیش مؤقًتا 

هنا ال یحكمنا القدر الذي للرواقیین، وال الحظ األعمى لألبیقوریین، إنما مشورة اهللا وخطته 
اإللهیة السمائیة العالیة. 

" في حالة جهاٍد مستمٍر، جهاد، كأیام األجیرأما عن حالة اإلنسان هنا فهي "
كجنوٍد في معركة ال تتوقف. أعداؤنا ال یكفون عن المقاومة، وال ینامون اللیل. بالموت 

ُتحسم المعركة، إما لكي نكلل أبدًیا أو نصیر في خزي وخجلٍ . 
 نعمل طوال النهار لنقدم حساًبا في نهایته. كأجیر یود أن كأیام األجیرأیامنا 

ینتهي الیوم سریًعا حتى یستریح من اإلجهاد في العمل المستمر. یرحب األجیر بعبور 
). 6: 130النهار وحلول اللیل للراحة، كما یفرح الحارس بعبور اللیل بنور الصباح (مز 

). 12: 5یشتاق األجیر إلى نهایة الیوم، ألن "نوم المشتغل حلو" (جا 

 حیاة اإلنسان على األرض بمثابة جهاد، وحیاته كأیام األجیر؟ كالعبد الذي ستيأل 
الذي یترجى أجرته؟ هكذا أیًضا أنتظر   خوًفا من سیده، أو كاألجیرفي الظلیكمن 
اء ُقِسمت لي. إذا اضطجعت أقول متى یطلع النهار؟ وٕان ُقمت ي شقغة ولیالرافشهوًرا 

ا من اللیل حتى مطلع الصباح. جسدي لمً أقول ثانیة، متى یحل المساء؟ إني مملوء أ
أتفه  أنتن بتلوث الدود، وبّللت كتل األرض بحك قروحي التي تخرج إفرازات قیح! أیامي

قول: "سُیعّزیني فراشي"، لكنك تروعني في  أغیر رجاء.ب ي وتنته،م فارغالمن ك
. LXX(Ï 14، 13، 6-1:7األحالم، وُتخیفني في الرؤى" (أي 

 أتعس حال اإلنسان! كاألجیر، یتعب ویكد ألجل اآلخرین وهو نفسه في عوزٍ ! وال  ما

1 De interpellatione Job et David, Book 1:2:5. ترجمة جرجس كامل  
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  تحتیتكبد عبودیة ُمّرة خرین! كل یوماآلیقوى على مساندة نفسه، إال بواسطة تعاطف 
ظل هذا الفزع. ولئال یمسك به سیده، یظن أنه یستطیع أن یختبئ منه في ووف خقهر ال
! فكِّر في ذاك الذي یتحدث عنه سیراخ في سفر برا؛ الظل الجائل الهائم الهالعالم

: ائًال في نفسهوقإنسان یخطئ على فراشه مستهیًنا  كل "Ecclesiascticusالحكمة 
أال ). 18:23 أخاف؟" (سیراخ نمم تخفیني؛طان والحي ،ة حوليلمظالمن یراني؟ ف"

ل الذي نقرأ يجنظنوا أن ذلك اإلنسان أجیر مسرف؟...، مثل الشاب الذي ورد في اإلت
عنه أنه تسلم من أبیه نصیب المیراث، وعندما صار في عوٍز وفي حاجة، بدأ یرعى 

)، 16-11:15 ه (لونفقاته بما یتقاضا اع جوعه وسدادشبقطعان اآلخرین كوسیلٍة إل
ه على األقل قد اهتدى في النهایة وتاب، ألنه عاد إلى أبیه، ولم یكتم خطایاه بل نلك

 كشف عنها.
اإلنسان الذي یظن أن اهللا ال یراه، ذاك الذي یرى كل شيء، وأن آثامه یمكن  كنل

ث ياقبة، حالمرب من را یظن أنه یهبثً ، لكنه عیعیش في الظلأن یخفیها الظالم، إنما 
ن الرب، األبهى من الشمس، تكشف عن كل األسرار والخفایا، وتنیر كل ظلمة، يع

؛ سیراخ 20-19:3لقلب، وتخترق إلى العلو واألعماق (یو ا قوتدخل إلى معرفة عم
)). ولهذا فاإلنسان الذي یظن أنه في حمایة الظالم، ظنه باطل؛ ألنه ال 28(19:23

 ).5:1ة، والظلمة لم تمسك به (یو لملظ انیر فيذي ينور اللى الهروب من اعلیقوى 
أن ُیخفي نفسه! ألن  لبثمة ُیكتشف كهارٍب وأجیٍر شریٍر، ویتم التعرف علیه ق من

كل األشیاء معروفة للرب، قبل أن یفحصها، ال بالنسبة لألحداث الماضیة فقط، بل 
 .Ïوالمستقبلة أیًضا

  ٍء فارٍغ، ألن ذلك مجرد حدیث واٍه ولیس ا رجيُیفقد فنما إ ه یخفي ُجرمه،أنمن یظن
ال یعطي ثمًرا، بل  ،))14(13:27الحق. حًقا "حدیث الخطاة الفارغ مكروه" (سیراخ 

))، وما 19 (16:21بكاًء فقط! ألن "حدیث األحمق مثل ِحْمٍل في الرحلة" (سیراخ 
العالم، حتى أنه یتثقل بحمٍل  ل في هذابيلسا رل عاب كاهالخطیة إال ثقٍل؟ إنها ثقٌل على

لتفت إلى الرب ي نثقیٍل من الُجرم! فإن كان راغًبا في عدم الخضوع لحمل الثقل، علیه أ
 .Ð)28:11الذي قال: "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین وثقیلي األحمال، وأنا أریحكم" (مت 

1 De interpellatione Job et David, Book 1:3:6. ترجمة جرجس كامل  
2 De interpellatione Job et David, Book 1:3:7. ترجمة جرجس كامل  
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 سیوسمبروالقدیس أ

  .یستحیل على أٌي شخص، حتى اهللا في قدیسیه عندما ُیجربون، والقداسة تتبع التجربة
"حیاة اإلنسان . وكما یقول أیوب: وٕان كان قدیًسا أن یجتاز هذا العالم بدون تجربة

. Ï)1: 7  (أيعلى األرض نضال (جهاد)"

 ) 1نقرأ في سفر أیوب كیف أنه بینما كان رسول الشر األول یتحدث جاء أیًضا آخر :
). وفي نفس السفر كتب: "أال توجد هنا تجربة" وبحسب النص العبري األفضل: 16

إننا نجاهد في هذه الحیاة لكي ما نكلل في "توجد حرب ضد اإلنسان على األرض". 
 الخ). 1: 4 (مت الحیاة العتیدة، ولهذا الهدف نخاطر بحیاتنا؛ في معركة هذا العالم

 الخ). ولهذا السبب أیضا 1: 22یشهد الكتاب المقدس عن إبراهیم أن اهللا جربه (تك 
یقول الرسول: "نفتخر في الضیقات... عالمین أن الضیق ینشئ صبًرا، وفي الصبر 

 ا). وفي موضٍع آخر: "من سیفصلن5-3: 5رجاء، واآلن الرجاء ال یخزى" (راجع رو 
عن محبة المسیح؟ أشدة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سیف؟ كما 

- 35: 8هو مكتوب: إننا من أجلك ُنمات كل النهار، قد ُحسبنا مثل غنم للذبح" (رو 
). یعزي إشعیاء النبي مثل هؤالء بالكلمات: "أنتم المفطومون عن اللبن، المفصولون 36

 10- 9: 28عن الثدي، أنظروا تجربة فوق تجربة بل، وأیضا رجاء فوق رجاء (إش 
LXX "فكما عبر الرسول: "آالم الزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العتید أن ُیستعلن فینا (
. Ð)18: 8(رو 

  القدیس جیروم

  عندما تهرب من مصر تأتي إلي مصاعد علویة جًدا للعمل واإلیمان. تواجه برًجا
"جمیع الذین وبحًرا وأمواًجا. طریق الحیاة ال نسلكه دون أمواج التجارب. یقول الرسول: 

). أیوب 12: 3 تي 2 (یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع ُیضطهدون"
 .Ñ)1: 7 (أي "حیاتنا على األرض تجربة"أیًضا لم یعلن بأقل من هذا: 

 العالمة أوریجینوس

  ماذا یعني هذا 7: 5 (اإلنسان مولود للمشقةأیوب بدوره ردد قول ألیفاز: لكن .(

1 On Ps., homily 7. 
2 Letter 130 to Demetrias, 7. 
3 Homilies on Exodus, homily 5: 3. 
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بالنسبة ألیوب؟ لقد جاء إلى النتیجة النهائیة بأن هذا لیس هو الظلم الوحید، بل هو نابع 
عن طبیعة اإلنسان نفسها التي تثیر هذه التجارب، كما أن اهللا یقرر أن حیاة اإلنسان 

"، إذ ال تكون بعد هكذا "في على األرضیجب أن تكون مؤلمة. لكن أیوب أضاف"
السماء". 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ما هذه الحیاة إال ملء من الشباك؟ 

"ما )؛ إننا نعیش بین تجارب عدیدة. 13: 9نحن نسلك بین شباك (ابن سیراخ 
).  LXX 1: 7 (أي هي حیاة اإلنسان على األرض إال حالة من التجربة"

 ألنه یوجد من هو حیاته في السماء.  "على األرض"،حسًنا أضاف 
 أجرة أجیر، كلها تعِب وشدِة، أوهى من القصص الباطلة "على األرض"حیاته 

)، تسبح في كلمات وتفیض بكلمات.   6LXX، 2-1: 7(أي 
سكناها في مساكن من طین، والحیاة ذاتها وحل. لیس من ثبات للفكر وال َجَلده. 

 . Ï)4: 7في النهار یتوق اإلنسان إلي اللیل، وفي اللیل یبحث عن النهار (راجع أي 

 القدیس أمبروسیوس

  الشرور التي تحل علیكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبٍر سیأتي. أنه سیمسح عرق
التعب. أنه سیجفف كل دمعة، وال یكون بكاء بعد. هنا أسفل یلزمنا أن نئن وسط 

: 7 (أي "ما هي حیاة اإلنسان على األرض سوى محنة؟"التجارب، إذ یتساءل أیوب: 
1(Ð . 

  أحزاني الشریرة تناضل مع أفراحي الصالحة، وفي أي جانب تتحقق النصرة؟ لست
 أعرف. 

 ف یا رب عليٌ ! اءالویل لي! تر
هوذا لم أخِف جراحاتي!  الویل لي! 

أنت الطبیب، وأنا مریض.  
  ألیست حیاة اإلنسان على األرض تجربة؟أنت رحوم وأنا بائس. 

، ال  المتاعبنك تأمر بأن نحتملاإلغاظة والمصاعب؟ إمصادر من یرغب في 

1 Death is Good, 3: 12. 
2 On Ps. 29, Discourse, 2: 8. 
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 أن نحبها. 
لقد أمرت أن نحتمل ال أن نحبها. فإنه لیس من إنساٍن یحب ما یحتمله، وٕان كان 

. Ïیجب أن یحتمل

  ال تظنوا أنكم بال خطیة مادمتم في هذه الحیاة، إذ نقرأ عن هذا في الكتاب المقدس
 لهذا مادمنا في هذا الجسد حتما یلزمكم أن على األرض تجربة؟" ألیست حیاة اإلنسان"

تقولوا في الصالة كما علمنا الرب: "أغفر لنا معاصینا، كما نغفر نحن أیضا للمذنبین 
إلینا". تذكروا أن تغفروا سریًعا. ان أخطأ إلیكم أحد وسأل الغفران، حتى یمكنكم أن 

. Ðتصلوا بإخالص وتفوزوا بغفران خطایاكم

 "1:7" (أي الحیاة البشریة على األرض تجربة LXX ،لیس أحد قط في آمان تام ،(
ن یكون هكذا حتى یأتي إلى تلك المدینة، حیث ال یخرج منها صدیق ما، وال أوال یلزمه 

ما. اآلن ونحن في ذات مجد الكنیسة نتعرف على أصوات تجاربنا،  یلتحق بها عدو
 ،وكأعضاء المسیح نخضع لرأسنا في رباط الحب، ونسند بعضنا البعض بروٍح مشتركٍ 

ن التجارب عامة إونقول من المزامیر ما نجده فیها عن الشهداء الذین سبقونا قائلین 
. Ñعلى كل البشر من البدایة حتى النهایة

  قدر ما یحب (الشخص) وطنه السماوي تصیر رحلته األرضیة هي في ذاتها تجربة
. Òا یطلب اهللاه فوقتبث من ي،عظمى... في هذه التجربة، أي في هذه الحیاة

  أنتن بالفعل تعشن في عفة وقداسة ونقاوة وبتولیة، ومع هذا ما هي حیاتكن هنا؟ أما
 1: 7تتواضعن عند سماعكن: "ما هي الحیاة البشریة على األرض إال تجربة" (أي 

LXX ؟( 

أال یسحبكن من االعتداد بالذات في زهٍو القول: "الویل للعالم من العثرات" (مت 
)؟  7: 18

: 24أما ترتعبن لئال ُتحسبن بین الكثیرین الذین تبرد محبتهم بسبب اإلثم (مت 
)؟  12

1 Confessions 10:28:39 
2 Letter 189 to Boniface, 8. 
3 On Ps. 69 (68). 
4 On Ps. 77 (76). 
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 1أما تقرعن صدوركن عند سماعكن: "من یظن أنه قائم فلینظر أن ال یسقط" (
)؟  12: 10كو 

وسط هذه اإلنذارات اإللهیة والمخاطر البشریة، هل نجد األمر صعًبا أن نحث 
 Ïالعذارى القدیسات على التواضع؟

  التي في كلیتها ُتدعى تجربة (أي ،أن یشعر بالضمان في هذه الحیاةما ال یلیق بإنساٍن 
). فإن ذاك الذي استطاع أن یبلغ إلى حاٍل أفضل مما كان علیه من السوء، لیته 1:7

ال یتحول مما هو أفضل إلى ما هو أسوأ. رجاؤنا الوحید، وثقتنا الوحیدة ووعدنا األكید 
. Ðالوحید هو مراحمك

 ني أقول: آه! یا لیت لي جناحین مثل حمامة، فأطیر بعیًدا وأكون في راحة! إ 

  ألتجول بعیًدا وأبقى في البریة. إذن
 ذاك الذي انتظرترس ذات الخبرة، إذ قیل: "امأبل وحتى في البریة ربما س

 ). LXX 5:558یخلصني من الضعف ومن العاصفة" (مز 
. Ñحًقا، حیاة اإلنسان على األرض هي حیاة تجربة

  لیس أحد یتأكد من الحیاة األبدیة هذه التي یعد بها اهللا غیر الكاذب أبناء الوعد قبل
أزمنة األبدیة. لیس أحد یتأكد ما لم یكمل حیاته التي هي حالة من التجربة على 

). فإن اهللا یحثنا على المثابرة فیها حتى نهایة هذه الحیاة، إذ نقول 1: 7األرض (أي 
 .Ò)13: 6له كل یوم: "ال تدخلنا في تجربة" (مت 

  ال یوجد إنسان یمكن أن یقول عنه البشر بتأكیٍد كامٍل أنه بار حتى یرحل من هذا
العالم. فإنه في حیاته التي هي تجربة على األرض یلزم لمن كان قائًما أن یحذر أال 

.  Ó)12: 10 كو 1یسقط (

 ) أما اآلن، مادام الجسد الفاسد یضغط 1: 3 یو 1هناك سنكون مثله، نراه كما هو .(
)، فإن 1: 7)، والحیاة البشریة على األرض كلها تجربة (أي 15: 9على النفس (حك 

1 Of Holy Virginity, 40. 
2 Confession, 10:32 (48). 
3 Letters, 95:3. 
4 On the Gift of Perseverance, 62. 
5 On the Gift of Perseverance, 33. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح السابع

  

. Ï)2: 143في نظره لیس من إنسان حي یتبرر (مز 

  لقد ظهر بما فیه الكفایة أنه في هذه الحیاة، التي هي بكلیتها تجربة، یلیق أال یفتخر
. Ðأحد كما لو كان قد تحرر من كل الخطایا

  من سوى المتكبر، یظن أنه قادر أن یعیش هكذا دون حاجة أن یقول هللا: "اغفر لنا ما
علینا"؟ مثل هذا الشخص لیس باإلنسان العظیم، بل المنتفخ بالباطل، ومقاوم هللا الذي 

. Ñ)5: 5 بط 1، 6: 4یعطي بفیض نعمة للمتواضعین (یع 
القدیس أغسطینوس 

 "هكذا أیام اإلنسان إذ تتشرب بمعرفة الحق واألبدیات "ألیست أیامه مثل أیام أجیر؟ ...
تقارن بأیام األجیر، إذ یحسب الحیاة الحاضرة طریقه ولیست مدینته، هي نضال ولیست 
سعف النصرة. إذ یرى أنه بعید عن مكافأته، ینسحب باألكثر ببطء لیقترب من غایته... 

). إذن 36: 18اآلن قیل بصوت المخلص: "مملكتي لیست من هذا العالم" (یو 
كلنا نحن الذین وهبنا الرجاء في السماء نرتدي متاعب الحیاة الحاضرة، وننشغل 

باالهتمام بالغیر. إذ غالًبا ما یحدث أننا حتى إن ُأكرهنا على خدمة أبناء الهالك نلزم 
هكذا ننشغل أنفسنا أن نرد للعالم ما هو له، ونهتم بما للغیر لننال المكافأة التي لنا. 

 على عكس هذا یقول الحق للبعض: "إن بأمور اآلخرین بأمانة حتى نبلغ إلى مكافأتنا.
). 12: 16كنتم لستم أمناء فیما هو للغیر، فمن یأتمنكم على ما هو لكم؟" (لو 

هكذا یقول مواطنو األرض العلیا لخالقهم كلمات المرتل: "من أجلك ُنمات كل 
: 15 كو 1). ویقول بولس: "أموت كل یوم یا إخوة لمجدكم" (راجع 22: 44النهار" (مز 

)؛ وأیًضا: "لهذا السبب احتمل هذه األمور أیضا لكنني أخجل، ألنني عالم وموقن أنه 31
)... 12: 1 تي 2قادر أن یحفظ ما التزم به ألجله إلى ذاك الیوم" (

  ُوصفت أنها هي یلیق بنا أن نالحظ أنه لم ُیقل أن حیاة اإلنسان تلحقها تجربة، بل
. فإنه إذ كان (لإلنسان) حریة اإلرادة انحرف عن الشكل المستقیم ذاتها صارت تجربة

الذي ُخلق به وصار خاضًعا إلى حالة الفساد الدنیئة. بینما أنجبت حیاة اإلنسان من 
ذاتها األذى لذاتها، صارت هي نفسها ذات األمر الذي انحدرت إلیه... لقد صارت حیاة 

1 On the Trinity 4:3:5. 
2 On Virginity, 48. 
3 City of God, 19:27. 
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". فإننا حتى إن كبحنا أنفسنا لكي ال نخطئ، فإننا ونحن تجربةاإلنسان بطریقة ما هي "
نمارس األعمال الصالحة یغشانا تذكر األعمال الشریرة بضباب النفس. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 أمثلة كثیرة كیف صارت حیاة اإلنسان حتى البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

 " یعاني منها. تجربةفي جهاده الروحي "

على سبیل المثال یذكر أن اإلنسان وهو یجاهد أن یمتنع عن الحیاة المترفة 
الُمبالغ فیها، فإن امتناعه هذا أو نسكه یمكن أن یصیر تجربة له. فبالنسك یصیر وجهه 
شاحًبا، وٕاذ یالحظ اآلخرون وجهه الشاحب یحسبونه مستحًقا للكرامة فیمدحونه، وخالل 

مدیحهم له یتسرب المجد الباطل إلى ذهن الناسك.  
یقدم لنا مثًال آخر: قد یوهب إلنسان معرفة الناموس اإللهي، فیبتهج بأنه نال فهًما 
أكثر من غیره، فیرتفع ببهجة تحمل أنانیة، وبتشامخه یفسد عطیة الفهم التي نالها. ففي یوم 

الدینونة یكون حاله أسوأ من غیره بذات األمر الذي بدا فیه أكثر من غیره بهاء في هذه 
الحیاة. 

هكذا یقدم أمثلة كثیرة لفضائل متنوعة تتحول إلى تدمیره بسبب فساد طبیعته، 
". تجربةفیصیر ما هو للبنیان هو عینه لهالكه، ألن حیاته "

 إذ قیل في سفر أیوب "ألیست حیاة اإلنسان على ه أنقدیس أغسطینوسالساءل یت
 "  تدخلنا في تجربة؟اللماذا نصلي: " ) فLXX 1:7أي  (األرض تجربة؟

 األول الذي فیه حث على عیجیب بأنه یلزم أن نمیز بین نوعین من التجارب، النو
)، وتوجد 13:1 أني أجرب من قبل اهللا" (یع ربالخطیة، عن هذا قیل: "ال یقل أحد إذا جُ 

تجربة للتذكیة هذه التي قیل عنها: "ألن الرب إلهكم یمتحنكم (یجربكم)، لكي یعلم هل 
لب، ق). اهللا یعلم ما في ال3:13تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم" (تث 

 .Ïإنما یعني هنا "إننا نحن نعلم" ما في قلوبنا"

  نه یوجد نیر ثقیل أ)، و1:7ن حیاة اإلنسان على األرض تجربة (أي أعرفه أهذا أنا
). لكن ما یسرني باألكثر هو أن أناقش السؤال 1:40على أبناء آدم (ابن سیراخ 

ننا نزالء أو غرباء على األرض، إذ وجدنا مدینتنا العلیا، إالخاص بهذا البناء، إذ نقول 

1 Cf. Sermons on N.T. Lessons 7:9 
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. Ïحیث ننال هنا العربون، وعندما نبلغها لن نفارقها
  أغسطینوسالقدیس  

ُق اْلَعْبُد ِإَلى الظِّلِّ  ، َكَما َیَتَشوَّ
ى اَألِجیُر ُأْجَرَتهُ [  ].2َوَكَما َیَتَرجَّ

یشتاق العبد الذي یكد في حر النهار إلى الظل، هكذا یشتاق أیوب إلى الخروج 
من نهار هذا العالم بالموت لیستظل في القبر. 

یشیر طول الظل إلي نهایة الیوم بأتعابه، حیث یكون العامل مشتاًقا أن ینهي 
یومه. في الهند كان ُیقاس الزمن حسب طول ظل الشخص. إذ سأل إنسان عن طول یوم 

عمله ُیسال أن یقف في مكان به شمس وُیقاس طول ظله فیخبرونه عن الزمن. فمن یرغب 
      Ðفي ترك عمله غالًبا ما یقول كم هو طول ظلي القادم؟

 "أنا الذي هربت منك مرة، 9:143 من أعدائي یا رب، إلیك التجأت" (مز أنقذني .(
 الفردوس، فقیل عنه أشجار واختفى بین ،. فقد هرب آدم من وجه اهللاإلیكاآلن أهرب 

). لقد هرب من LXX  2:7 (أي "كعبٍد یهرب من سیده، ویجد ظالً في سفر أیوب: "
 "كل األمور :وجه سیده ووجد ظالً . الویل له إن استمر في الظل، لئال ُیقال بعد ذلك

. Ñ)9:5حكمة التعبر كظلٍ " (
  أغسطینوسالقدیس  

  مثل عبد یشتاق بشغٍف نحو الظل، وأجیٍر یتطلع إلى نهایة عمله، هكذا أنا أقتني"
یركض بولس الهثا لیمسك بهذا الظل، أشهر الباطل، وأحصي اللیالي المتعبة..." 
). هذا الظل یقتنیه بالفعل القائلون بكل 13: 1مشتاًقا أن ینطلق ویكون مع المسیح (في 

)... هذا هو السبب 12: 20شهوة قلوبهم: "نحن الذین احتملنا ثقل النهار والحر" (مت 
الذي ألجله یرتفع بولس على الدوام بجسارة في مواجهة النكبات، فإنه "كاألجیر الذي 
یتطلع إلى نهایة عمله"... إذ یعلن أنه تثقل فوق الطاقة، قائالً : "إننا تثقلنا جًدا فوق 

). لكن كیف مسح من نفسه مجاري هذا 8: 1 كو 2الطاقة حتى أیسنا من الحیاة" (

1 On Ps. 119 (118). 
2 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 208. 
3 On Ps. 143 (142).  
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التعب الشدید بمنشفة مكافأته، یخبرنا بنفسه عن هذا قائالً : "فإني أحسب أن آالم الزمان 
) هكذا كأجیر یتطلع إلى 18: 8الحاضر ال تقاس بالمجد العتید أن ُیستعلن فینا" (رو 

نهایة عمله، مهتًما أن یزید من المكافأة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َهَكَذا َتَعیََّن ِلي َأْشُهُر ُسوءٍ 
 ].3َوَلَیاِلي َشَقاٍء ُقِسَمْت ِلي [

حسب أیوب وسط معاناته أنه قد ضاع كل عمره بال نفع، فظن أن كل أشهر 
حیاته سوًء، ولیالیه شقاء. بعد المنحة لم یكن قادًرا في مرضه أن یعمل فنسي كل ما سبق 

فعمله في أیامه صحته ورخائه، أما اهللا فلن ینساها. شعر أن وجوده على األرض یمثل عبًئا 
على الجماعة، فهو بال عمل، ولم یدرك كیف یعتز به خالق السماء واألرض، وبه یتبارك 

الكثیرون. 
یشتاق المؤمن إلى الراحة األبدیة كظٍل یلتجئ إلیه بعد معاناته من حرارة شمس 

التجارب والضیقات في هذا العالم. وهو في هذا یدرك أن حیاته رحلة قصیرة ال تبلغ السنة 
أو السنوات لكنها شهور محصیة، شهور باطلة ولیاٍل قاسیة، لیالي شدة وتعب. إنها حیاة 

عابرة، لكن إلى أبدیة مجیدة. كلما أدركنا قصر الزمن عبرنا متهللین إلى األبدیة غیر مبالین 
بثقل الحیاة ومتاعبها. 

یحسب حیاتنا شهور سوء أو شهوًرا باطلة، ولیالي سوء أو شتاء وتعب، وهي 
". یذكر الشهور التي تضم األیام كما ال ینسى اللیالي، فالمؤمن قسمت لنامحصیة ومحددة "

یهتم بخالصه ككٍل، أو حیاته كوحدٍة واحدة، كما یهتم بكل لیلة وحدها. یهتم بكل صغیرة 
وكبیرة في تصرفاته، كما بالحیاة في مجملها. 

 ِإَذا اْضَطَجْعُت َأُقوُل َمَتى َأُقوم. 
ْبِح [،اللَّْیُل َیُطولُ   ].4 َوَأْشَبُع َقَلًقا َحتَّى الصُّ

صارت لیالیه طویلة للغایة، ألن النوم لم یجد له فیه مكاًنا، فبالكاد تعبر الدقائق، 
وفى نفس الوقت ال یترقب نهاًرا یجد فیه راحة. 

لیس المكان وال الزمان یهبان راحة حقیقیة لإلنسان، إنما سالم القلب الداخلي، 
فمن یهرب من اآلالم بالنوم لیًال، یجد في نومه قلًقا وأهواًال ربما أشد مما یعانیه في نهاره. 

 في هذه العبارات صرخات الكنیسة المقدسة البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح السابع

  

مادامت في هذه الحیاة المملوءة فساًدا، فتولول غیر مقتنعة بما هي علیه من عدم استقرار. 
تود أن تصعد بالتأمل الدائم في اهللا لتستقر فیه، وأن تتحصن به لتخدم خالقها بحٍب، وال 

یقدر الفساد أن یقترب إلیها ویلمسها. أفسدت الخطیة حیاة اإلنسان وحرمته من االستقرار، 
فصار في صراٍع دائٍم إن استراح كما باللیل یطلب أن یعمل، وٕان عمل یطلب أن یستریح. 
إذ أفقدته الخطیة اقتناء اهللا لم یعد فكره یجد راحة. راحته الحقیقیة هي في اهللا ینبوع الراحة. 

، وهو أن النوم هنا یشیر إلى السقوط في الخطیة ر تفسیر آخوللبابا غریغوریوس
التي تجلب لإلنسان الفساد. 

  هذا أیًضا یمكن أن ُیفهم بمعنى آخر. فإن النوم هو االنبطاح في الخطیة. لو أن النوم
 1لیس رمًزا للخطیة ما كان یمكن لبولس أن یقول لتالمیذه: "اصحوا للبّر وال تخـطئوا" (

). ولذات السبب یعهد بسامعه اآلتي: "استیقظ أیها النائم، وقم من األموات، 34: 15كو 
). وأیًضا: "إنها اآلن ساعة لنستیقظ من النوم" (رو 14: 5فیضيء لك المسیح "(أف 

13 :11 .(
بموافقتنا للممارسات الشریرة نهلك بالفساد، وأما بالسماح لصور األعمال الشریرة أن 

تقوم في القلب، نتدنس بوصمات التراب، لذا یقول: "جسدي یلتحف بقذارة التراب". 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َلِبَس َلْحِمَي الدُّوُد َمَع الطِّینِ . 
 ].5ِجْلِدي َتَشقََّق َوَتَقیََّح [

قروحه ولَّدت دوًدا مأل جسمه، فصار الدود حول جسمه في جروحه أشبه برداء 
یلبسه، وال یقدر الخالص منه. وقشور القروح صارت مثل أكداس التراب، أما جلده فتقلص 

وتمزق. هكذا من یقدر أن یصف منظر أیوب الذي صار أشبه بكومة تراب مشحونة بالدود، 
رائحتها كریهة للغایة، دبَّ الفساد فیها، من ینظر إلیه یشمئز تماًما. 

 كانت قروح جسمه تعد له إكلیل السماءÏ  .
القدیس جیروم 

  ،َأیَّاِمي َأْسَرُع ِمَن اْلَمكُّوكِ 
 ]. 6َوَتْنَتِهي ِبَغْیِر َرَجاٍء [

1 Homilies on Psalms, 6. 
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إن كان أیوب یشتهى سرعة الموت، فألن حاله یكشف عن ذلك. اعتقَد أن ما هو 
علیه یسرع به إلى نهایة حیاته على األرض، لم یبَق له سوى أیام قلیلة، فبالطبیعة ال یقدر 
جسمه على مقاومة هذا المرض. حیاته تنتهي بال رجاء في العودة إلى حال رخائه األول. 

. الموت یضع حًدا للشقاء الحاضر 2
، ُاْذُكْر َأنَّ َحَیاِتي ِإنََّما ِهَي ِریحٌ 

 ].7َوَعْیِني َال َتُعوُد َتَرى َخْیًرا [
ربما الحظ أیوب أن أصدقاءه وٕان كانوا لم یقاطعوه في كالمه، لكنهم لم یعودوا 
یحتملون التطلع إلیه في منظره البشع، وال أن یسمعوا صوته، لذا تحول من الحدیث معهم 
إلى الحدیث مع اهللا، فهو وحده طویل األناة، یصغي إلى القلوب المجروحة، وال یستنكف 

ذكر أن حیاتي من األجسام المریضة مهما تشوهت صورتها. لقد صرخ نحو اهللا قائالً : "أ
". هكذا أراد أیوب أن یجلب حنو اهللا وعطفه بكونه مخلوًقا ضعیًفا للغایة، تعبر إنما هي ریح

حیاته سریًعا دون توقف كما تعبر الریح. وكما یقول المرتل: "أذكر أنهم بشر، ریح تذهب 
). 39-38: 78وال تعود" (مز 

هكذا كان أیوب یضع نصب عینیه حقیقة واضحة عن ِقَصْر الحیاة، وعن یقینه 
بموته وعدم اإلفالت منه. هذه الحقیقة تجعلنا ال نضع رجاءنا في العالم، وال نرتبط باألمور 
المنظورة، وال تسیطر علینا األمور الحسیة. فسعادتنا هنا تقوم على إدراكنا أننا غرباء یلزمنا 

أن نسلك بأمانة، وبروح متهلل حتى نعبر إلى مسكننا الدائم. 

  عین المیت ال تعود ترى خیًرا، إذ ال تعود تمارس النفس األعمال الصالحة ما أن
تجردت من الجسد. لهذا السبب فإن الغني الذي كان یهلك في نار جهنم عرف أنه ال 

یقدر أن ُیصلح من أمره بأعمال صالحة، فإنه ال یعود ثانیة لممارسة ما هو لخیره، إنما 
طلب إلخوته الذین تركهم: "أسألك إذا یا أبِت إبراهیم أن ترسله إلى بیت أبي، ألن لي 

: 16خمسة إخوة، حتى یشهد لهم لكیال یأتوا هم أیًضا إلى موضع العذاب هنا" (لو 
27-28 .(

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َال َتَراِني َعْیُن َناِظِري.
 ]8َعْیَناَك َعَليَّ َوَلْسُت َأَنا! [
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قاءه قد أحاطوا به وجلسوا حوله سبعة أیام ال ینطقون، لكن دصأالحظ أیوب أن 
وهم ناظرون إلیه كانوا كمن هم عمیان ال یرون أیوب في حقیقته، أما عینا اهللا فتنظران إلیه 

وسط محنته حتى وٕان بدأ بسبب شدة الكوارث كمن هو غیر موجود، أو كمن فقد حیاته 
 وكیانه!

 إلى نظرات الرب إلیه، فهو وحده ینظر إلى القلب، وقادر على اإلنسانیحتاج 
تعزیته، بل وتجدیده. حینما تطلع ربنا یسوع وسط محاكمته إلى سمعان بطرس لم یحتمل 
عیني السید، فخرج خارًجا یبكي بكاء مًرا حتى یلتقي به ثانیة بعد قیامته فیقیمه من قبر 

  الرعوي!هجحوده، ویرده إلى عمل

لقد أدرك ایوب المٌجَ◌رب أنه لیس من طریق للشكوى فیما حٌلَ◌ به بسماح من اهللا 
  یرفعها هللا نفسه. أنإال

)، 13: 39سیعبر الزمن سریًعا وال یرانا من ینظروننا اآلن، "نذهب فال نوجد" (مز 
نترك ما هو منظور لنتمتع بغیر المنظورات. 

" یكشف البار أیوب أنه یثق في رعایة اهللا وعنایته عیناك علّي ولست أنابقوله "
لست به، وٕانه سیرسله إلى األبدیة لیتمتع بها، ال عن فضل من جانب أیوب. لهذا یقول: "

"، فمن جهتي أموت لكن من یقیمني سواك؟ ومن یدخل بي إلى المجد إال أنت؟ أنا

 "هو حنو المخلص، الذي یلین قسوة عین اإلنسان]. ألن "8" [ال تراني عین إنسان "
جفافنا عندما یتطلع إلینا. هكذا یشهد اإلنجیل، قائالً : "فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، 

-61: 22فتذكر بطرس كالم الرب... فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا" (لو 
). لكن إذ تتجرد النفس من الجسد، ال تعود بعد تلتفت "عین اإلنسان"، إذ لن تخَّلص 62

إنساًنا بعد موته، إن كانت النعمة لم تهبه المغفرة قبل موته. لهذا یقول بولس: "هوذا 
). هكذا یقول المرتل: "ألن 2: 6 كو 2اآلن وقت مقبول. هوذا اآلن یوم خالص" (

 ). 1: 118رحمته لحال الكائن الحالي" (راجع مز 

 تنقذه الرحمة اآلن في الحال الحاضر، تسلمه العدالة وحدها للعقوبة. فمن ال
یقول سلیمان: "وٕاذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال، ففي الموضع حیث تقع 

). ففي لحظة سقوط الكائن البشري، یتقبل الروح القدس 3: 11الشجرة هناك تكون" (جا 
أو الروح الشریر النفس الراحلة من حجرات الجسد، فیحتفظ الروح بها إلى األبد دون 

تغیر.  
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فإن كانت قد تمجدت ال تطرح في الویالت، وال إن انطرحت في الویالت األبدیة 
تعود فتقوم لتجد وسیلة للهروب... 

"، لذا یضیف في یرى بعین إنسانبعد الحیاة الحاضرة ال یعود اإلنسان بعد "
الحال: "عیناك علي، وأنا لست واقًفا!" وكأنه یقول بكلمات واضحة: عندما تأتي في 

فالشخص الذي لم تلتفت صرامة للدینونة ال ترى لكي تخلص، بل ترى لكي تعاقب. 
إلیه في الوقت الحاضر بعنایتك المخلصة المترفقة تتطلع إلیه فیما بعد بناموس 

 العدل.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 السََّحاُب َیْضَمِحلُّ َوَیُزولُ .
 ].9َهَكَذا الَِّذي َیْنِزُل ِإَلى اْلَهاِوَیِة َال َیْصَعُد [

في حدیثه مع اهللا یعترف أیوب أنه ذاهب إلى مقره األخیر بال عودة إلى هذا 
العالم، حیاته هنا على األرض أشبه بسحاب یتحرك ویضمحل بال عودة. 

 ن هذه الحیاة أ فهذا ُیظهر ).17: 115مز " (رب "لیس األموات یسبحونك یا: إذا قیل
فالذین ]، 9" [والذي یهبط إلى الهاویة وال یصعد" فقط هي الوقت المعین للندم والمغفرة.

 فال یبقى لهم ،ماتوا في الخطایا . أما الذینهللا الحیاة هم الذین سُیسبحون اذهیسرون به
ن یسبحوا بعد الموت كالمتمتعین بالبركات. إنما ینوحون على أنفسهم، ألن أوقت 

یقوم األتقیاء بالتسبیح، أما  والنحیب لمن هو تحت العقاب. لذلك ،التسبیح لمن یشكر
. Ï بعد ذلك)ماتوا في الخطایا فلیس لهم وقت لالعتراف (الحمد الذین

 ما جاء   الحظ).9: 7" (أي  وال یصعدقبرهكذا الذي ینزل إلى ال": بخصوص العبارة
، وكل بیت سیخرب، كیف ي ولما كان العالم كله سینته،"ال یرجع بعد إلى بیته" بعد ذلك

یوب أن یسمعوا أمغایرة؟ لكن كان یجب  رض جدیدةأیرجع ثانیة إلى بیته عندما تكون 
 ولو قدم في .ن قطعت ُتخلف أیًضا وال تعدم خراعیبهاإ"ألن للشجرة رجاء، : یقول

 . وتنبت فروًعا كالغرس،فمن رائحة الماء تفرخ، صلها ومات في التراب جذعهاأاألرض 
نه یتكلم بعتاب ولوم! یقول إذا إین هو؟ أ ف، اإلنسان یسلم الروح.أما الرجل فیموت ویبلى

 ُوجد الشجر همرة ثانیة الذي من أجل ال یحیا اإلنسانأكانت الشجرة تقع ثم تحیا ثانیة، 

1 Catechetical Lectures, 5:4. 
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" مات رجل فیحیا نإ"ویقول : ما یتبع ذلك م الكلمات اقرأختكله؟ ولكي ال تتصور أنه 
ن یفنى أ"بعد : موضع آخري  وف.ن أقوم"أ"سأنتظر إلى : وحاًال یضیف) ، 14:14أي (

"تحیا أمواتك، تقوم : وفي إشعیاء .)26:19أي هللا" (جلدي هذا وبدون جسدي أرى ا
حز " (من قبوركم "ها أنذا افتح قبوركم وأصعدكم: وفي حزقیال .)16:26أش " (الجثث

من الراقدین في تراب األرض یستیقظون، هؤالء إلى  "وكثیرون: نیالاوفي د .)12: 37
. Ï)2:12دا " (زدراء األبديالالحیاة األبدیة وهؤالء إلى العار وا

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  ،أنه كمن یقول بوضوح إن من یطیر إلي العال (كالسحاب) یضمحل، إذ یفتخر بذاته
مندفًعا إلى الدمار. 

  بحق ُتشبه قلوب الیائسین بالسحاب، إذ تصیر مظلمة بضباب الخطأ، وكثیفة بالعدید
من الخطایا، ولكن إذ تضمحل تزول، حیث یشرق علیها لهیب الدینونة األخیرة فتتبدد 

بالریاح. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َال َیْرِجُع َبْعُد ِإَلى َبْیِتهِ 
 ].10َوَال َیْعِرُفُه َمَكاُنُه َبْعُد [

یعلم أیوب تماًما أن بموته ال یعود بعد إلى بیته في هذا العالم، ال یعود یمتلك 
شیًئا، وال یتمتع بعد باألرضیات، وال یمارس أعماله الزمنیة. إنه یترك كل شيٍء لمن یأتي 

بعده ویحتل موضعه. 
": لیس فقط ال یعود أیوب بعد موته إلى موضعه، وٕانما وال یعرفه مكانه بعد"

الموضع ومن یسكنون فیه ال یعرفون أین هو أیوب، إذ تنقطع الصلة تماًما بین أیوب ومن 
یسكن في موضعه. 

  ما أن ُیسلم إنسان إلى العقوبات األبدیة ال ُیستدعى مرة أخرى من هناك، حیث یمكن
أن یربط ذاته بالحب... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
: 5، "قال له: اذهب إلى بیتك" (مر نعندما شفي السید المسیح الرجل المجنو

1 Catechetical Lectures, 18:14. 
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)، أي یرجع إلى أعماقه، فیحرص أال یخطئ مرة أخرى، أما بعد الموت فال یستطیع أن 19
یرجع إنسان إلى بیته لُیصلح من أعماقه فال یخطئ. 

  ُخلق اإلنسان لیتأمل خالقه، فیبقى دوًما یطلب أن یكون على مثاله، ویقطن في بهجة
 خارًجا في كحبه. أما إذا ُطرد خارًجا عن ذاته بالعصیان، یفقد أساس ذهنه. إذ ُیتر

الطرق المظلمة یجول بعیًدا عن مسكن النور الحقیقي. 

 "لیس المكان المحلي - فقد صار الخالق –"، فإن مكان اإلنسان وال یعرفه مكانه بعد 
نفسه، الذي خلقه لكي یكون فیه، كمكاٍن لإلنسان. لكنه ترك المكان عندما أنصت 

لكلمات المخادع، متخلًیا عن محبة الخالق... لكن یوجد كثیرون جًدا بعدما نالوا عون 
المخلص، انحدروا في ظالم الیأس وهلكوا مرة أخرى في یأٍس شدیٍد، إذ یستخفون بأدویة 

مكانه  وال یعرفهالرحمة المقدمة لهم. وبحق قیل عمن ُیحكم علیه بالهالك األبدي: "
". یالحظ على وجه الخصوص أنه ال یقول: "وال یعرف مكانه بعد"، بل یقول: "وال بعد

" ال تنسب للشخص بل للمكان، هذا الذي في حزم یعرفیعرفه مكانه بعد". فان كلمة "
). 25: 13یقول للقاطنین في الشر في النهایة: "ال أعرفكم من أین أنتم" (لو 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. وصف لحالته التعیسة 3
 َأَنا َأْیًضا َال َأْمَنُع َفِمي. 

 َأَتَكلَُّم ِبِضیِق ُروِحي. 
 ].11[ َأْشُكو ِبَمَراَرِة َنْفِسي

عندما أدرك داود النبي بطالن الحیاة الزمنیة قال: "صمت. ال أفتح فمي" (مز 
)، أما أیوب فإذ عرف ذات الحقیقة لم یتوقف عن الكالم، بل أعلن عن شكواه بمرارة 3: 39

لكي یقدم وصیته األخیرة ألصدقائه ومن هم حوله. 
 بخطایانا كما نسبح ونشكر اهللا، لننطلق فیلیق بنا في األنفاس األخیرة أن نعتر

في سالم اهللا عوض الشكوى والتذمر. 

 "فإن اإلنسان الذي یخجل من أن یعترف بالشر الذي فعله "یمنع أنا أیضا ال أمنع فمي "
). تسلمنا من 2: 95فمه"... لذا یقول المرتل: "لتأتي إلى حضرته باالعتراف" (مز 

). كما 13: 28سلیمان: "من یكتم خطایاه ال ینجح، ومن یقر بها ویتركها ُیرحم" (أم 
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). 17: 18ُكتب أیًضا: "اإلنسان البار هو األول في اتهام نفسه" (راجع أم 

 "یهیئ اللسان للكالم، فیكون صوت االعتراف ضیق الروح"، ألن "سأتكلم بضیق روحي "
ضد ارتكاب الشر. فإنه یلیق أن نضع في ذهننا أن الفاسدین غالًبا ما یعترفون 

بالخطایا، لكنهم یفتخرون بها جًدا، وال یبكون علیها. أما المختارون فیعَّبرون عن إدانتهم 
المرة ألنفسهم بالدموع، هذه التي تكشف كلمات االعتراف. لهذا حسًنا بعد أن تعهد 

. ضیق الروحالطوباوي أیوب أال یمنع شفتیه أضاف للحال 
"... مرارة الروح لها لسانها الخاص في قلب إني أتحدث بمرارة نفسي (روحي)"

أتكلم “البار، فینطق بأكثر دقة ویسمع إلیه أكثر (من اللسان الجسماني). لذلك لم یقل: 
"، حیث أن قوة الحزن تأخذ كل سأتحدث (أحاور) بالمرارةفي مرارة روحي" بل قال: "

خطیة على حدة وتثیر الذهن المخدر للنواح. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  وال تنتظر اآلخرین لیقدموا 17: 18حین تنشغل بخطیٍة ما كن متهًما لنفسك ( أم ،(
االتهام. بهذا تصیر أشبه بإنساٍن باٍر یتهم نفسه في أول حدیث له في المحكمة، أو 
تكون كأیوب الذي لم یعقه جمهور الشعب في المدینة من اإلعالن عن جریمته أمام 

. Îالكل"
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ینصت اآلب إلیك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ویسرع لمقابلتك. عندما تكون ال تزال
بعیًدا یراك ویركض.  

 إنه ینظر ما في داخل قلبك، وُیسرع حتى ال یؤخرك أحد، بل ویحتضنك.  
"مقابلته لك" هي سبق معرفته، و"احتضانه لك" هو إعالن رحمته، وتعبیر عن حبه 

األبوي.  
 یقع على عنقك لكي یقیمك أنت الساقط تحت ثقل الخطایا، ولكي یرجعك إلى 

السماء إذ اتجهت إلى األرض، فتطلب خالقك.  
 یقع المسیح على عنقك، لكي یخلص عنقك من نیر العبودیَّة، فیحملك نیره الهین 

)...  30: 11(مت 

1On Humility.. 
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 یقع على عنقك بقوله: "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم، 
).  28: 11 نیري علیكم" (مت احملوا

.  Ï هكذا یحتضنك الرب عندما تتوب
القدِّیس أمبروسیوس 

 ]12 َأْم ِتنِّیٌن َحتَّى َجَعْلَت َعَليَّ َحاِرًسا؟ [،َأَبْحٌر َأَنا
تطلع داود المرتل إلى اهللا وهو یفكر في عبوره من العالم، فصمت بفمه لكي یسبح 

قلبه اهللا، ویتأمل فیما أعده اهللا له من أمجاد، أما أیوب فتطلع إلى نفسه وفكر في آالمه، 
]. هل أنا 12فصار في ثورٍة عارمٍة، وقد أعطى لنفسه عذًرا بقوله: "أبحر أنا أم تنین؟" [

بحر هائج بال توقف یحتاج إلى أن یلتزم بحدوده؟ أو تنین یلزم كبح جماحه حتى ال یلتهم 
كل سمك البحر. 

  لست في قوٍة تماثل البحر، فقد جعلته عظیًما بین المخلوقات، وبسببه وضعت رماًال
حوله كحارٍس له، الذي بأمرك یضع البحر في حدوده ویكسر سلطانه... 

ولیس لي خبث التنین، فقد أقمت عداوة بینه وبین اإلنسان.  
لقد أشرت إلیه أن یحفظ نفسه بعیًدا عن اإلنسان كعدٍو له، مقدًما له تحذیًرا في هذا 

أضع عداوة بینك وبین المرأة، وبین نسلك ونسلها. إنه یسحق رأسك، وأنت “الشأن: 
).  16: 3تسحقین عقبه" (تك 

 ، على أي األحوال: "جعلت عليَّ حارًسا" بمعنى أنك أقمت حارًسا حاقًدا عليَّ
الخائن، الذي یالحظ كل تصرفاتي وكل كلماتي. إنه یفحص حتى أفكاري ویخونني في 

كل ما أفعله.  
عالوة على هذا یضع لي في شكل اتهام أمًرا لم یكن في اعتباري. لم احفظ 

وصیتك لكي ما أنال السعادة الزائلة، بل أحب اهللا من أجل الحیاة العتیدة، كعبٍد أمیٍن 
). لقد جعله العدو كحارٍس لدي، تحت حراسته كان 23، 21: 25؛ 25: 24(مت 

مربوًطا وموثًقا في حالة بائسة وبتجارب قاسیة للغایة. وأنت مددت ید معونتك إلیه، 
، لذلك حلت التجارب بي.  ولیس إليَّ

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

1 In Luc 15: 11-32. 
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یِني   ،ِإْن ُقْلتُ : ِفَراِشي ُیَعزِّ
. ]13[ َمْضَجِعي َیْنِزُع ُكْرَبِتي

كان یرجو كما اعتاد كثیر من البشر أن یجد في النوم هروًبا مما یحل به، فیترقب 
 اللیل لعله ینعس ولو إلى حین. ءمجي

  في الكتاب المقدس عادة ما ُتستخدم الكلمات: "سریر" أو "مضطجع" أو "المهد" الذي
من القش الذي ترقد علیه الحیوانات لتشیر إلى أسرار أعماق القلب. لهذا فإن كل نفس 
منفردة إذ یطعنها العریس برماح الحب المقدس تقول في نشید األناشید: "في اللیل على 

)... 1: 3فراشي طلبت من تحبه نفسي" (نش 
) مرة أخرى: 21: 17هكذا یقول الحق لمحبیه أنفسهم: "ملكوت اهللا داخلكم" (لو 

) وكأنه یقول بوضوح: "إن لم أسحب جسدي 7: 16"إن لم أنطلق ال یأتیكم المعزي" (یو 
من انتباهكم المركز علیه لن أقودكم بالمعزي الروح، وتدركون غیر المنظور. لذلك قیل 

)، 5: 149بالمرتل عن األبرار: "لیبتهج األتقیاء بمجٍد، لیرنموا على مضاجعهم" (مز 
حیث أنهم إذ یهربون من األذى لألمور الخارجیة، یتمجدون في سالٍم داخل أعماق 

قلوبهم. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  تقول فإنكن على الحراسة. لذلك و ألنهم دائًما قائمنال ینامویشبه ذلك المالئكة الذین 
 من مواجهة الحق بواسطة بال تهر والتي مال تناالصدق وهكذا تقلد المالئكة التي 

 .Îخیاالت غیر واقعیة

  وفي أثناء النوم یتم هضم الطعام وُتحفظ صحة ، بعد ما یدخل في غیبةاإلنسانینام 
من یشاركون في مائدة االحتفال. لذلك تنام العروس بعد االحتفال. وُیعتبر هذا النوم 

 الذي ال یكون الشخص فیه غیر واٍع بما  العادي ویختلف عن النوم،غیر مألوفٍ 
 یتلو أحدهما اآلخر. واالستیقاظ ألن النوم ،حوله. وكالهما یضادان بعضهما البعض

  مستیقظ" (نشوقلبي ،ونرى في العروس خلیط من التعارض الممّیز: تقول "أنا نائمة
) ماذا نفهم من هذه اآلیة؟ یشبه هذا النوم الموت، وفیه تتوقف كل وظائف 2:5

 باللمس ولكن ینخفض إحساس: فال توجد رؤیة أو سمع أو شم أو تذوق أو اإلحساس

Ï  على نشید األناشید ترجمة الدكتور جورج نّوار.5عظة  
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 ویقلل الغضب ، ویهدأ انفعال الخوف،ضغط الدم. وینسى الشخص القلق أثناء النوم
 ویجعل الشخص غیر واٍع بالشرور. لذلك نتعلم ،وینخفض القلق من التجارب المریرة

. Î مستیقظ"وقلبي ، "أنا نائمة: وتفخر قائلةارتفعتمن العروس أنها 
القدِّیس غریغوریوس النیسي 

  ِاطرح عنك نوم الغفلة لتقرع باب المسیح. لقد طلب بولس إن ُیفتح له هذا الباب لیتكلَّم
)، ربَّما هذا هو الباب الذي رآه یوحنا مفتوًحا: "بعد هذا 4: 3عن ِسّر المسیح (كو 

نظرت، وٕاذا باب مفتوح في السماء، والصوت األول الذي سمعته كبوق یتكلَّم معي قائالً : 
) ُفتح الباب لیوحنا وأیًضا 1: 4ِاصعد إلى هنا، فُأریك ما البد إن یصیر بعد هذا" (رؤ 

لبولس لیناال من أجلنا أرغفة لغذائنا، ألنهما ثاَبَرا وقرعا الباب في وقت مناسب ووقت 
)، لُیعید الحیاة لألمم الذین تِعبوا وُأرَهقوا من طریق العالم بوفرة 2: 4 تي 2غیر مناسب (
 .Ðالغذاء السماوي

 القدِّیس أمبروسیوس 
، ُتِریُعِني ِباَألْحَالمِ 
. ]14[ َوُتْرِهُبِني ِبُرًؤى

لم یستطع اللیل أن یهرب به من التعب، وال النوم أن یسحبه من الضیق، بل 
صارت األحالم ترعبه والرؤى ترهبه. صار اللیل مزعًجا لیس بأقل من النهار. 

إننا محتاجون إلى ید اهللا القویة، هذا الذي وحده یقدر أن یحفظنا، ها حارسنا الذي 
ال ینعس وال ینام. 

  ...ماذا نفهم هنا عن األحالم والرؤى سوى تصورات عن الفحص األخیر في الدینونة
لوال أن األحالم غالًبا ما تحمل صوًرا مخادعه تصدر عن عدونا الخفي ما كان 

: 34الحكیم یشیر إلیها بقوله: "ألن األحالم والتصورات الباطلة تخدع الكثیرین" (ابن سیراخ 
7 .(

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َفاْخَتاَرْت َنْفِسي اْلَخْنقَ 

Ï  على نشید األناشید ترجمة الدكتور جورج نّوار.10عظة  
2 In Luc 11:15 -13. 
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 ].15[ َواْلَمْوَت َعَلى ِعَظاِمي َهِذهِ 
لم یباِل بأي نوع یموت، إنما ما یشغله أن یسمح اهللا له بالموت. إنه ال یطلب 

الخالص من الضیقة، بل من الحیاة الزمنیة ككلٍ . 

 َقْد ُذْبتُ . َال ِإَلى اَألَبِد َأْحَیا.
 ]16 َألنَّ َأیَّاِمي َنْفَخةٌ ! [،ُكفَّ َعنِّي

بجانب الكوارث التي حلت بالطوباوي أیوب سواء بخصوص ممتلكاته وموت بنیه 
 األمور التالیة التي جعلت من التجربة القدیس یوحنا الذهبي الفمومقاومة زوجته له یضیف 

 مرارة فائقة:
 والقیامة، األمر الذي بالحق ت[أوالً : عدم معرفته األكیدة عن ملكوت السماوا

).  16:7LXXتحدث عنه حزیًنا: "ال إلى األبد أحیا، فیلزمني أن أحتمل الكثیر" (أي 
 ثانًیا: شعوره بأنه مارس أعماًال صالحة كثیرة.

 ثالثًا: شعوره بأنه لم یمارس شًرا.
رابًعا: افتراضه أن ما حٌل به من یدي اهللا، فلو أنها من یدي الشیطان لكان في 

 هذا یخفف من مضایقته.
 الذین یتهمونه بالشر، قائلین: "اهللا یغرمك بأقل من هخامًسا: سماعه من أصدقائ

 ).6:11إثمك" (أي 
 ادًسا: یرى الذین یعیشون في الشر في رخاء، وینتفخون علیه.س

.] Ïسابًعا: لیس أمامه آخر یتطلع إلیه قد عانى بمثل هذه األمور

 " لتحرر حیاتي من روحي، ونفسي من جسدي، وعظامي من الموت. فإنني ال أحیا
"... كانت له الرغبة أن ینتقل من هنا... حتى صار إلى األبد فألتزم أن أحتمل بصبرٍ 

جسمه منحالً . لم یباِل أیوب من تعریة عظامه. لماذا هذا؟ ألنه یقول بأن الحیاة 
". واضح أن أیوب یتكلم عن الحیاة األرضیة. ال أحیا إلى األبدالحاضرة سریعة الزوال. "

كیف یكون طویل األناة في هذا األمر؟ فقط ألن نوال السعادة یتطلب طول األناة 
والصبر، أي السعادة العتیدة... حدیث أیوب یحمل بوضوح تلمیًحا عن الحیاة المادیة 

أنها ضعیفة، وفاسدة، غیر مستقرة، سریعة الزوال، ال تحمل سمات الحیاة األبدیة. 

1 The Gospel of St. Matthew homily 33:7. 
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األب هیسیخیوس األورشلیمي 

. صرخة إلى اهللا إلنقاذه 4
  ،َما ُهَو اِإلْنَساُن َحتَّى َتْعَتِبَرهُ 

. ]17[ َوَحتَّى َتَضَع َعَلْیِه َقْلَبكَ 
في ضیقته شعر أیوب أن اإلنسان أتفه من أن یكون موضع التفات اهللا 

ومخاصمته وامتحانه. كأنه یقول هللا: لماذا تشغل نفسك بكائٍن ضعیٍف هكذا؟ لماذا تتعهده 
منذ الصباح وتمتحنه؟ إنه أتفه من أن یقف أمامك، عاجز كل عجز عن أن یدخل في بوتقة 

. )4: 8 (مز "دم حتى تفتقدهآ وابن ، حتى تذكرهاإلنسانمن هو التجارب. یقول المرتل: "
ولعل أیوب وقف مندهًشا أمام اهتمام اهللا الفائق باإلنسان، فمع ضعف اإلنسان 

وحقارته، لكن اهللا مشغول به، یمتحنه لكي یزكیه ویمجده. 
یعجب أیوب أن یضع اهللا قلبه على اإلنسان فیكون عزیًزا علیه، كشخٍص یعطف 

علیه، ویقیم له موضًعا في قلبه اإللهي. یتعهده كل صباح بمراحم جدیدة كما یحرص 
الصدیق على حب صدیقه له، أو كما یسأل الطبیب كل صباح عن حال مریضه. وفى كل 

لحظة یمتحنه، كمن یجس نبضه ویغار علیه. 
 عن خلقة اإلنسان یرى أن اهللا قد خلق القدیس غریغوریوس النیسيفي حدیث 

العالم بكل إبداٍع كقصٍر عظیٍم أعده ألدم وحواء كملٍك وملكةٍ . وأن اهللا قدم لإلنسان كل 
إمكانیة السعادة والسلطان على الخلیقة التي أوجدها اهللا من أجله.  
القدیس مار یعقوب وفي حدیثه عن العظمة الحقیقیة والعظمة الباطلة تحدث 

 في إبداع حیث یبرز حب اهللا الفائق نحو اإلنسان. فقد زین السماء بالكواكب Ïالسروجي
وهیأ األرض بالمخلوقات الجمیلة، وقدمهما لإلنسان لتكونا تحت سلطانه. لقد أراد اهللا 

لإلنسان أن یكون صاحب مجد وسلطة، لكن بحسد إبلیس سقط في العظمة الباطلة، ففقد 
عظمته الحقیقیة. ومع هذا فقد سمح اهللا آلدم إن یعود إلى ما كان علیه من تراب ال لیذله، 

بل لكي ال یحیا إلى األبد فاقًدا عظمته، إنما باكتشاف حقیقته ینال المجد خالل عمل 
المخلص. 

  یمجد اهللا اإلنسان بأن یغنیه بفیض من عطیة العقل، ویفتقده بإلهام النعمة، ویمجده

Ï میمر "على العظمة" ُیقرأ یوم األربعاء من األسبوع الثاني من الصوم الكبیر .
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بعظمة عطیة الفضیلة، فمع أنه هو ال شيء في ذاته، لكنه خالل سخاء حب اهللا 
المترفق یهبه أن یكون شریًكا في معرفة اهللا ذاته. یضع الرب قلبه على اإلنسان، وهكذا 
یمجده فیأتي به إلى الدینونة بعد أن یهبه عطایاه، یزن استحقاقاته بدقٍة، وبحزٍم یحاكم 

أثقال الحیاة، ویقدم عقوبة دقیقة بعد أن ُوهب مزایا كثیرة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  مْن ِمَن الكائنات األرضیة ُخلق على صورة اهللا إال اإلنسان؟ 

ولمن ُأعطى السلطان على كل الطبیعة ومخلوقاتها لیختصها لذاته؟  
إنه لشرف أصیل یكلل جبینه، ویسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من 
الشمس تشامًخا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من المالئكة الرتباطه بجسٍد مادٍي فقد 

 .Ïُوهب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  .بسط السماء، ووضع فیها جمیع األنوار: الشمس والقمر وجمیع الكواكب، تطوف فیها
لم تسأل السماء، بل هو زینها بمناظر حسنة، تُبهر عیون الناظرین. 

لیس للشمس فم لتطلب منه نوًرا عظیًما یضيء على الخلیقة جمیعها. 
زیَّن جمیع أجناس الطیور والبهائم بألوان شهیة وبهیة منذ البدء. 

زین الخلیقة، وفى كمالها لم تتغیر زینتها. 
أتقن بیت الخلیقة جمیعها كما قیل، وزینها بصور جمیلة.  

قام البیت من بناء مملوء عجًبا. 
 بها. قمأله جمیعه ُحسًنا، بزیناٍت ال ُینط

ولما أتقن البیت بجمیع ما فیه طلب الصانع أن یقیم فیه من هو ممتلئ جماالً .  
أخذ تراًبا وجبل آدم، ونفخ في وجهه نسمة حیاة محییة. 

أتقن نفسه، فصار مثاًال مملوء عجًبا!  
صنعه كشبهه، ومأله مجًدا وبهاءً ! 

اشتعل ضوءه، وانطفأ أمامه نور الشمس لما فیه من مجٍد وهبه إیاه سیده 
عندما خلقه.  

1 Hom. In Ps 48, 8, PG 29:450 b. 
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القدیس مار یعقوب السروجي 

  لم ُیخلق آدم لكي یموت، بل لكي یجاهد من أجل الخلود. ولكي یظهر مصداقیته. هذا
ویقدم برهاًنا علیه أضاف: "الذي أعطانا غیرة الروح"... واآلن یعمل خالل المعمودیة، 

 .Ïویهبنا عربونا لیس بقلیلٍ : الروح القدس

  الذهبي الفمیوحنا القدیس

  ،َوَتَتَعهََّدُه ُكلَّ َصَباحٍ 
 ]18َوُكلَّ َلْحَظٍة َتْمَتِحُنهُ ! [

  بماذا تغنى داود مشابًها هذه العبارة؟ "یا رب من هو اإلنسان حتى تعرفه؟ أو ابن
) لماذا قال داود هذا عن البشر، وما هو 4-3: 144اإلنسان حتى تهتم به؟" (مز 

تفكیره عندما شرح ما جاء بعد ذلك: "اإلنسان مثل الباطل، تعبر أیامه كظل". لماذا بكل 
الحق، یمجد اهللا هذا اإلنسان الضعیف، ویعیره اهتماًما لحال الشر الحاضر؟ یسأل 

)، 12: 7األبرار اهللا بسبب جهلهم... ذلك ألنه "صانع الخیرات ومحب لإلنسان "(حك 
یفتقد الذي خلقه مراًرا ویعطیه اهتماًما عظیًما. لهذا یضیف أیضا داود: "یا رب طأطأ 

). بهذا یظهر اهتمام اهللا الشدید بالبشر، فإنه إذ 9: 18؛ 5: 144سماواتك وانزل" (مز 
)، فإنه شاركنا حالنا، 14: 1یطأطأ السماوات ینزل بنفسه إلینا "الكلمة صار جسًدا" (یو 

یقوي ویحصن ضعفنا. أما أیوب فُیظهر بإسهاب مدى الخیر الذي یلحق باإلنسان الذي 
یذكره اهللا. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "یتحول اللیل إلى نور عندما 18" [وتتعهده كل فجٍر (صباح)، وتمتحنه فجأة ...[
تستنیر ظلمة خطأنا بمعرفة الحق. یتحول اللیل إلى نوٍر، عندما ینیر بهاء البّر قلوبنا، 
هذه التي غطاها عمى الخطیة الكثیف. رأى بولس الفجر قد ظهر في أذهان التالمیذ 

). 12: 13قد تناهي اللیل وتقارب النهار" (رو “عندما قال: 
لكن لنالحظ أن اهللا بعد أن یفتقد اإلنسان في الفجر یمتحنه فجأة، فإنه باقترابه 

یرفع قلوبنا إلى األعالي الفاضلة، وٕاذ ینسحب یسمح له أن ُیهاجم بالتجربة. بعد نوال 
عطایا الفضائل، فإنها إن لم تتحرك النفس بهجوم التجربة تنتفخ، وتظن أن ما نالته هو 

1 2 Cor. hom 10. PG 61: 507. 
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من عندها... 
هكذا إیلیا ُأفتقد عند الفجر، ففتح أبواب السماء بكلمة، لكن حاًال ُجرب، فهرب إلى 

). 3: 19 مل 1البریة كمن بال عون، خوًفا من سیدة وحیدة (
وهكذا بولس إذ ًرفع إلي السماء الثالثة، واخترق أسرار الفردوس نال تأمالً . ومع 

هذا إذ عاد إلى نفسه كان یصارع ضد هجمات الجسد، وخضع لناموس آخر في 
 كو 2أعضائه، فكان حزیًنا بسبب تمرده متطلًعا إلى أن ناموس الروح صار مهدًدا (

 الخ). 2: 12
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َحتَّى َمَتى َال َتْلَتِفُت َعنِّي
 ]19َوَال ُتْرِخیِني َرْیَثَما َأْبَلُع ِریِقي؟ [

یطلب من اهللا أن یرفع عصاه عنه ولو إلى لحظات لكي یتنفس. 
 في مقاله: "العنایة اإللهیة" مشكلة الذین یتعثرون القدیس یوحنا الذهبي الفمعالج 

في محبة اهللا بسبب الضیفات التي تحل بهم: 

  لنسرع إذن بإصالح الذین یتعّثرون بسبب الضیق ناسین عنایة اهللا وحبه، فنجّنبهم
السقوط تحت هذه العقوبة، موّضحین لهم عّلة دائهم. 

ما هي عّلة هذا الخطر العظیم: تجاهل عنایة اهللا؟! 
إّنه طیش الفكر وفضولّیته. اشتهاء تفّهم كل علل األحداث التي تحل بنا، والرغبة 

في مقاومة عنایة اهللا غیر المدركة وال موصوفة، تلك العنایة الفائقة لكل فحص 
واستقصاء! ومع هذا ال یخجل اإلنسان من هذا الموقف الفضولي المملوء تهوًرا. 

ُترى من فاق بولس في حكمته؟ اخبرني، ألم یكن إناًء مختاًرا؟ ألم یأخذ نعمة الروح 
الفائقة غیر المنطوق بها؟ ألم یتكّلم المسیح فیه؟ ألم یكشف اهللا له عن أموٍر ال ُینطق 
بها؟ ألم یسمع ما ال یحق إلنسان أن ینطق به؟ ألم ُیختطف إلى الفردوس ویرتفع إلى 

السماء الثالثة؟ ألم َیُجْب البحار والبر یجذب الوثنّیین إلى المسیحّیة؟ ألم ینل من مواهب 
الروح المتنّوعة؟... ومع هذا كّله، فإن هذا الرجل بعظمته وحكمته وقّوته وامتالئه بالروح 

 إذ خّصه اهللا بهذه االمتیازات، عندما یتطّلع إلى عنایة اهللا، ال في كل جوانبها، بل في –
جانب واحد منها، تأخذه الدعوة منسحًقا، ویتراجع سریًعا خاضًعا هللا غیر المدرك. فإنه لم 
یبحث عن عنایة اهللا بالمالئكة وال رؤساء المالئكة أو الشاروبیم والسیرافیم وكل الطغمات 
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غیر المنظورة، وال في عنایته بالشمس والقمر والسماء واألرض والبحر، وال في سهره 
على الجنس البشري بأكمله واهتمامه بالحیوانات غیر العاقلة والزرع والعشب واألهویة 

 وأفاض في بحث النقطة، نوالینابیع واألنهار... لكنه عنایة اهللا الخاصة بالیهود والیونانیي
وشرح كیف دعي اهللا األمم ورفض الیهود ثم أوضح كیف حقق الخالص... وحینما 

أدراك هذا، اكتشف الرسول أنه أمام محیط واسع، وٕاذ حاول فحص أعماق هذه العنایة 
ارتجف متحقًقا استحالة تفسیر عللها، وارتعب قدام عنایته الالنهائیة غیر المحدود وال 

"یا لعمق غني موصوفة وال مفحوصة وال مدركة، فتراجع في مهابة متعجًبا،وهو یقول: 
) 33: 11رو اهللا وحكمته وعلمه"! (

لقد أوضح بعد ذلك كیف تالمس مع أعماقها دون أن یفلح في استقصائها، قائًال 
 أحكامه عن الفحص وطرقه عن االستقصاء؟!" د"ما أبع

إنه لم یقل أن أحكامه عن الفحص فحسب وٕانما بعیدة أیًضا عن االستقصاء. لیس 
فقط ال یقدر اإلنسان على فهمها، بل وال حق له أن یبدأ في االستقصاء. یستحیل علیه 

أن یدرك غایتها أو حتى یكتشف بدأ تخطیطها؟! 
 وقد –أنهى حدیثه "ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن االستقصاء" وٕاذ قال 

"ألن من عرف فكر الرب، أو من صار له  بأنشودة شكر قائالً : –امتأل عجًبا ورعدة 
مشیًرا. أو من سبق فأعطاه فُیكافأ؟! ألن منه وبه وله كل األشیاء. له المجد إلى أبد 

. Ïاألبد. آمین"
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َأَأْخَطْأُت؟ 
  ؟َماَذا َأْفَعُل َلَك َیا َرِقیَب النَّاسِ 

، ِلَماَذا َجَعْلَتِني َهَدًفا َلكَ 
 ]20َحتَّى َأُكوَن َعَلى َنْفِسي ِحْمالً ! [

شهد اهللا عن أیوب أنه كامل ومستقیم، أما أیوب فیعترف أنه مخطئ. یقول 
 أو إني "أخطأت". إن كان أمام أصدقائه یعلن أنه بريء لم یرتكب إحدى الخطایا "أأخطأت؟"

الشنیعة التي ربما ظن األصدقاء أنه ارتكبها سًرا، إذا به یعلن أمام اهللا أنه لن یتبرر قدامه، 
ألنه یخطئ. كیف یبرر نفسه أمام اهللا "رقیب الناس"، الذي یعرف ما في قلوبهم وأفكارهم 

1 Divine Providence 1-2. 
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ویشغله قداستهم ونقاوتهم. 
یعلن أیوب أمام اهللا عجزه عن التصرف، فقد أخطأ ولكن ماذا یفعل هللا؟ إنه ال 
یوجد من یرضي العدل اإللهي، لكن نطلب مراحمه، ونختفي تحت ظل جناحیه، ونتهیأ 

لعمل نعمته، فنصیر موضع سروره. 

 " :ألیس أنت 20" [إن كنت قد أخطأت، فماذا أفعل، یا من تدرك ذهن البشر؟یقول [
). إنك لم تقدم 3: 2؛ 8: 1الذي دعوتني "بال لوم، حًقا، باًرا، تقًیا، ال یوجد فيَّ شر؟" (

هذه الشهادة عن جهل، فأنت تعرف اإلنسان بكلیته، إذ خلقت ما بداخله وما بخارجه؛ 
لكن إن كان الذین یشتمونني ویحتقرونني قائلین إنني مخطئ، یستخفون بأعمالي البارة 

التي تأهلت لشهادتك، فماذا أفعل؟ 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  یقول هذا ال لیتهم اهللا شخصًیا، حاشا! وٕانما ألن ما حدث له سبب اتهاًما عظیًما ضد
 اهللا. 

". فإنهم وٕان لم یتكلموا فأنت تعرف أفكارهم تدرك ذهن البشر أنتلهذا یقول: "
 السریة، كل االنعكاسات الشخصیة. 

لقد احتمل مثل هذا اإلنسان الكثیر. فإنه لم یقل: "أنا بار"، بل قال: لدیهم فكرة 
صالحة عني. أنظر إنهم یوجهون اتهاًما ضدك بسبب تجاربي. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َوِلَماَذا َال َتْغِفُر َذْنِبي
، َوَال ُتِزیُل ِإْثِمي

 َألنِّي اآلَن َأْضَطِجُع ِفي التَُّراِب؟ 
]  21َتْطُلُبِني َفَال َأُكونُ ! [

" واضح لماذا ال تغفر ذنبي، وال تزیل إثمي؟في صالة حارة صرخ یطلب المغفرة: "
أنه لم یطلب مجرد الراحة الزمنیة، ورفع التجربة عنه، إنما یطلب رضا اهللا حتى ُیرجع إلیه 

سروره الداخلي. 
یطلب المغفرة اآلن وهو في العالم، ألنه إن مات واضطجع في التراب ال یكون 

للتوبة موضع، وتنقطع عالقته باهللا. 
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  بهذه الكلمات عینها، ماذا یعلن سوى الرغبة في الوسیط المتوقع، الذي یقول عنه
). أو بالحري تنزع الخطیة 9: 1هوذا حمل اهللا الذي یرفع خطیة العالم" (یو “یوحنا: 

تماًما عن البشریة عندما یتحول فسادنا إلى مجد عدم الفساد. 
فإننا ال نستطیع أن نتحرر قط من الخطیة مادمنا ممسكین في الجسد المائت. لذلك 

یتوق الشخص إلى نعمة المخلص ألجل كمال القیامة عندما یتطلع الشخص إلى الشر 
أنه قد زال تماًما. لهذا فإنه في الحال بعدما تحدث عن العقوبة التي كان یستحقها (خالل 

میراثه من آدم) والدینونة التي یرتعب منها بسبب أفعاله یكمل: "اآلن أضطجع في 
أنت تراب، “التراب، تطلبني في الصباح فال أكون. لقد قیل لإلنسان األول عندما أخطأ: 

). اآلن في الصباح، أي في اإلعالن عن النفوس، عندما 19: 3وٕالى تراب تعود" (تك 
 الدیان، یحل النور عوض ظلمة اللیل. قال المرتل في ءتصیر األفكار عاریة عند مجي

). 3: 5هذا: "في الصباح أقف أمامك وأنظر" (مز 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أنا الخاطي على الدوام، أحتاج دوًما إلى عالجÏ .

  كلما قبلناه (بالتناول) نعلن موت الرب. بالموت نعلن غفران الخطایا. إن كان
سفك الدم من أجل غفران الخطایا، فیلیق بي دائًما أن أقبله لكي یغفر دوًما 

خطایاي. 
 القدیس أمبروسیوس

 .إنك ُتدعى إنساًنا فهذا من عمل اهللا، وأن ُتدعى خاطًئا فهو من عمل اإلنسان ذاته 

  امُح ما تفعله أنت لكي یخَّلص اهللا ما قد فعله. 

یلیق بك أن تكره عملك الذاتي فیك، وتحب عمل اهللا فیك.  
عندما ال تسرك أعمالك الذاتیة، في هذا تبدأ أعمال اهللا الصالحة، إذ تجد خطأ في 

أعمالك الشریرة.  
االعتراف باألعمال الشریرة بدایة األعمال الصالحة.  

إنك تعمل الحق وتأتي إلى النور. كیف تعمل الحق؟ إنك ال تدلل نفسك وال تهادنها 
وال تتملقها، وال تقول: "إني بار"، بینما أنت غیر بار؛ هكذا تبدأ تفعل الحق. 

1 The Sacraments 4:6:29. 
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إنك تأتي إلى النور لكي ما تعلن أعمالك أنها باهللا معمولة، ألن خطیتك، األمر 
ذاته الذي تكرهه، ال یمكنك أن تبغضه ما لم یشرق اهللا فیك ویظهره الحق لك. 

أما من یحب خطایاه حتى بعد نصحه، فهو یبغض النور الذي ینصحه ویهرب 
منه، فاألعمال التي یحبها ال تظهر له أنها شریرة. من یفعل الحق یتهم أعماله الشریرة 

فیه وال یبرر نفسه، وال یصفح عن نفسه حتى یغفر له اهللا.  
فمن یرغب في أن یغفر له اهللا هو نفسه یعرف خطایاه ویأتي إلى النور، حیث 

یشكر على إظهار ما یلزمه أن یبغضه في نفسه. إنه یقول هللا: "رّد وجهك عن 
خطایاي". ولكن بأي وجه یقول هذا ما لم یضف "ألني أنا عارف بآثامي، وخطیتي 

)؟  11: 51أمامي في كل حین" (مز 
لتكن آثامك أمامك یا من ال تریدها أن تكون أمام اهللا.  

لكن إن وضعت خطایاك خلفك، فسیدفعها اهللا لیجعلها أمام عینیك، یحدث هذا 
. Îفي الوقت الذي ال یعود یوجد فیه ثمر للتوبة

 القدیس أغسطینوس 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 12:13. 
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 7من وحي أیوب 
 أیامنا تجربة ال تنقطع

 
  ماذا أرى في حیاتي على األرض؟

سلسلة ال تنقطع من التجارب. 
أعیش كاألجیر الذي یترقب نهایة الیوم، 
لیستریح من تعبه وینال أجرة لمعیشته. 

 
  ،یسلمني النهار بكل مشقته للیل

ویسلمني اللیل برعبه للنهار. 
متى أجد راحتي؟ 

شهور حیاتي تسرع بي للرحیل. 
أیام غربتي تعبر سریًعا كالبخار، 

تعبر وتتبدد بال عودة! 
 
  الهاویة ال أعود للحیاة على األرض، إلىإن نزلت 

وال یعود مسكني على وجه البسیطة یعرفني بعد 
 
  ،وسط الضیقات أصرخ

من أنا التراب والرماد حتى تهتم بي وتؤدبني؟ 
من أنا الترابي حتى تفتقدني؟ 

 
  !أنت هو رجائي وسروري وكنزي

بك ال أرهب الموت، 
بك تتحول رحلتي الشاقة إلى عبور مفرح! 

المي، آلترافقني في طریق 
فتتحول أحزاني إلى أغاٍن وتسابیٍح ال تنقطع!  
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 ألصحاح الثامنا

 حكمة القدامى
 

لم یعلق ألیفاز على إجابة أیوب إنما ترك األمر لبلدد الذي یحمل ذات تفكیره في 
هذا األمر. فاألصدقاء الثالثة كانوا یعتقدون في یقین أن ما حّل بأیوب هو عقاب إلهي 

عادل عن خطایا خفیة ال یعرفها أحد سوى اهللا. 
 أي أنه حكمٍة، ثم یؤكد بلدد إن اهللا یعمل ب،وبخ بلدد أیوب بسبب ما سبق أن قالهي

 ویتعجب من أن أیوب یتهم اهللا بعدم اإلنصاف. كذلك عندما ، البار ویعاقب الشریریكافئ
 ألبناء أیوب كان المفاجئ أن الموت وافترض ، فإنهم یهلكون هالًكا عادالً ،ینسى الناس اهللا

  في قلب أیوب الذي یعاني األلم.ه سیًفا غرس ذلك فكان؛خطایاهمعن  ا إلهيً اعقابً 
من الصعب أن ندعو أحادیث بلدد "محاورة"، فإنه إنسان تقلیدي یهتم بحكمة 

القدامى، دون التمتع بخبرة شخصیة. یبدو أنه لم یدخل في آالم أو تجارب شدیدة. یرى أن 
ما حّل بأیوب هو ثمرة طبیعیة لسلوٍك شریر من جانب أیوب أو أوالده، وأنه لو كان باًرا 
اللتمس من اهللا أن یرد له البركات المفقودة، فیردها له اهللا بأكثر وفرة عما كان لدیه قبًال 

]٧-٢ .[
یوبخ أیوب ألن خبرته ال تقارن بحكمة الشیوخ القدامى. 

 أمثلة من الطبیعة، فأوراق البردي تحتاج إلى میاه كثیرة لكي ینمو، وٕاالَّ  بلددقدم
]. إنه یظن أن بیته وممتلكاته في ١٣-١١جفت. اإلنسان الشریر یفقد ماء بركات اهللا [

أمان، لكنها تتبدد سریًعا مثل نسیج العنكبوت. كما یشبه عشًبا سرعان ما یظهر وسرعان ما 
]. ١٩-١٦یقتلع من جذوره فیزول لیحل محله آخر [

في رأیه أن أیوب كان یجب أن یبلغ إلى النتائج الالئقة بسبب الكوارث التي حلت 
]. ٢١-٢٠به. وأن براءته تتحقق إن ُأصلح حاله [

؛ ٤: ١٣ال یمكننا أن نرفض آراء بلدد تماًما، لكن یجب مقابلتها بما ورد في لو 
 .٣-٢: ٩یو 

 .2-1. أقوال أیوب ضد الحق اإللهي   1
 .4-3. اهللا عادل فیما یحّل بالمؤمنین   2
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 .7-5. نصیحة مدمرة    3
 .19-8. اتهام أیوب بالریاء    4
 .22-20. دعوة للكمال     5

. أقوال أیوب ضد الحق اإللهي 1
 ]1َفَأَجاَب ِبْلَدُد الشُّوِحيُّ : [

  ؟ِإَلى َمَتى َتُقوُل َهَذا
 ]2َوَتُكوُن َأْقَواُلَك ِریًحا َشِدیَدةً ! [

في حدة شدیدة یحاول بلدد أن یبكم فم أیوب وینتقد ثورته النفسیة. احتد بلدد 
" وكأنه یقول إن أقوال ألیفاز فیها كل الكفایة، وكان یلزم إلى متى تقول هذا؟مهاجًما أیوب: "

أیوب الصمت والخضوع. لقد شبَّه ثورة أیوب بریح شدیدة عاصفة، لكنها لن تقدر أن تقف 
أمام العدل اإللهي. 

 البار، فلو أیوب بلدد قد اندفع في هجومه على ن أالقدیس یوحنا ذهبي الفمیرى 
أنه صمت وتأنى ألدرك أن ما قاله أیوب لیس إال رد فعل طبیعي لآلالم الشدیدة والتجارب 

التي لم یسقط فیها آخر غیره. هذا ومع عتابه هللا لم ینكر أنه خاطي یطلب منه المغفرة. 
 في إدانة البار وفي النقد الُمبالغ فیه، حتى رأى أسقطهفاع بلدد في الكالم دو انألكن الثرثرة 

في كلمات البار الصالحة شًرا. لم یدرك بلدد أن تعبیر اإلنسان المتألم عما یعاینه من تعٍب 
 هو أمر تقتضیه الطبیعة البشریة بالضرورة.

  هل قال (أیوب) إنه یعاني من الظلم؟ 

ها أنتم ترون (أصدقاء أیوب) لم یبلغوا هدفهم بأیة طریقة، ألنه لم یقل هذا قط. 
)، "هل قوتي 12: 7أبحر أنا أم تنین؟" (“لكن أیوب تحدث عن ضعف طبیعته، قائال: 

: 7) ما هي حیاتي؟ "فإنني ال أحیا إلى األبد فأحتمل بصبرٍ " (12: 6قوة الحجارة؟" (
)... 12: 7). عالوة على هذا فقد عرف خطایاه: "لماذا ال تغفر ذنبي؟" (16

، إذ فشل في فهم أن الذین یختبرون األلم دان بلدد نفسه في ثرثرتهبعد ذلك، 
بالفعل یجدون تعزیة في التعبیر عن أنفسهم، إذ قال أیوب نفسه: "أنا أیًضا ال أمنع 

). علي أي األحوال یقول إن هذه الكلمات التي أعبر بها 11: 7فمي، إذ في ضیق" (
تستلزمها الضرورة. 
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  فهو أثمن من ، الفمبالحريال ُیستعمل الوعاء الذهبي لألشیاء الدنیئة لِغلّو ثمنه، فكم 
  .الذهب والمرجان، فال یجوز أن ندنِّسه بالكالم القبیح والشتم وطعن اآلخرین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كلمات األبرار دائًما محزنة بالنسبة للظالمین، وما یسمعونه للبنیان یحملونه ثقًال على
إلى متى تقول كاهلهم. هذا ما یشیر إلیه بلدد الشوحي بوضوح بالنسبة له، حیث یقول: "

 " ُیظهر أنه غیر قادر بعد على احتمال كلمات البنیان.إلى متى" من یقول: "هذا؟

یفتخر الظالمون جًدا بأنهم یقولون ما هو صواب، ویجدون أخطاء في األقوال 
الصالحة... 

عندما یكون النقد مبالًغا فیه بالتأكید یفقد الحدیث معناه...  
یلوم األشرار األمور الصالحة، لئال یظهروا هم أنفسهم أنهم ال یعرفون ما هو 

صالح. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

فاع د بانالثرثرة في الكالم من خطیة بلدد: اآلباء    لقد حذرنا الكتاب المقدس كما 
 والتي ولَّدت اإلدانة والنقد الالذع الُمبالغ فیه: 

 ).19:10"كثرة الكالم ال تخلو من معصیة، أما الضابط شفتیه فعاقل" (أم 

 ).3:5"ألن الحلم یأتي من كثرة الشغل، وقول الجهل من كثرة الكالم" (جا 

 ).7:5خَش اهللا" (جا ا"ذلك من كثرة األحالم واألباطیل، وكثرة الكالم، ولكن 

  لم یقل الرسول إنه ال یوجد من ُیَذل اللسان، بل ال یستطیع أحد (من البشر) أن ُیَذلل
. Ï ومعونتهمتى أُلِجم نعترف بأن ذلك بفضل حنان نعمة اهللاللسان، حتى 

  ...!یستطیع اإلنسان ترویض الوحوش المفترسة، أما لسانه فال یقدر أن ُیلِجمه
یستطیع اإلنسان تهذیب كل شيء ما عدا ذاته، فما یقدر علیها! 

یقدر على تهذیب كل ما یخاف منه، أو یجدر به أن یخافه، أما ذاته التي ال 
یخافها فال یقدر علیها! 

 أنتم ال تقدرون على إقناع ألسنتكم إذن لنلجأ إلى اهللا الذي یستطیع أن ُیلِجمه.
. "یا رب ملجأ كنت لنا"ألنكم بشر... فلنطلب من اهللا لكي یروضنا قائلین له: 

1 De Nat et Grat 
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هل یستطیع (اإلنسان) صورة اهللا أن ُیَروِّض األسد، ویعجز اهللا عن ترویض 
 صورته؟

إن رجاءنا یكمن في هذا الُمَروِّض لنخضع له ملتمسین رحمته... لنحتمله حتى 
ُیَروِّضنا، فنصیر كاملین، ألنه كثیًرا ما یسمح لنا بتأدیبات. فإن كنتم تستخدمون 

لنا نحن وحوشه إلى  األسواط في ترویض الحیوانات المفترسة، أَما یستخدم اهللا ذلك لیحوِّ
 Ðأوالد له؟

 القدیس أغسطینوس

 هي عرش الغرور، ومن هذا العرش تظهر محبة إبراز الذات والمباهاة الثرثرة 
 واالفتخار.

، وباب االغتیاب، وموصل إلى الهزل والضحك، وخادم الثرثرة إشارة إلى الجهل
للكذب والریاء. 

 ُتِزیل الیقظة وتبرد الحرارة وتفتر الصالةهي دلیل النوم وتشتیت الذاكرة ،Ñ. 

 القدیس یوحنا الدرجي

 ن يرآلخاین (لسماع األخبار). ال تحط من شأن تفهلتملواألذنین ا ثارر الثناسر اللذاح
 غي إلى من یحط من شأن الغیر.صتال و

  جیرومیسقدال
 یدة الموتصم مفلارع بلسانك، فتس تال. 

 اسابنر بوعدملا

  ومن الساكت یترجم أسرار اهللامن یحذر بلسانه لن ُیسلب كنزه منه إلى األبد. فم .
. Òیتكلم بسرعة یبعد عن خالقه

 الشیخ الروحاني

  یجب علینا أن نسعى استخدامه إلى اضطررناعلینا أال نستخدم التوبیخ إال نادًرا. وٕاذا 
 بشغٍف إلى خدمة الهو ال أنفسنا. 

Ð عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید .
Ñ  2: 11سلم السماء .
Ò أي القدیس یوحنا سابا: عن بستان الرهبان .
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لیكن لنا هدف واحد، فال نفعل شیًئا بقلب مزدوج. لنخرج من أعیننا خشبة الحسد 
أو الحقد أو التصنع، حتى نتمكن من اإلبصار فنخرج القذى من عیني أخینا. للنظر 

 اهللا لنفسه اختارها، التي )1:4 نش (إلى القذى بعیني الحمامة، اللتین لعروس المسیح
. Ó)27:5 أف ( أي نقیة ال غش فیها،كنیسة مجیدة ال دنس فیها وال غضن

 القدیس أغسطینوس

 فربما تراه دائًما مخطًئا، لكنك ال تعلم بأیة ال تكن دیاًنا ألخیك، لتؤهل أنت للغفران ،
خاتمة یفارق العالم. فاللص المصلوب مع یسوع كان قاتًال وسفاًكا للدماء، ویهوذا كان 
تلمیًذا للمسیح ومن األخصاء، إذ كان الصندوق عنده، إالَّ أنهما في زمن یسیر تغیرا، 

 فدخل اللص الفردوس، واستحق التلمیذ المشنقة وهلك.

القدیس أنسطاسیوس 

. اهللا عادل فیما یحّل بالمؤمنین 2
  ،َهِل اُهللا ُیَعوُِّج اْلَقَضاءَ 

 ]3َأِو اْلَقِدیُر َیْعِكُس اْلَحقَّ؟ [
حسب بلدد في ثورة أیوب هیاًجا ضد اهللا، وكأن اهللا یعوج القضاء ویعكس الحق. 
حاشا ألحٍد أن یظن هذا. اإلنسان في ضعفه قد یلجأ إلى عكس الحق بسبب خوفه، أما اهللا 

"، فال یكون ظالًما وال یفعل ما هو باطل. القدیرفهو "

 أیوب ذلك في حدیثه، وال كان یجهله عندما كان یمسك لسانه. لكن يلم ینكر الطوباو 
كل الوقحین یتكلمون بالحقائق المعروفة بكلمات ضخمة لكي یظهروا بهذا أنهم 

 متعلمون. 

لئال ُیظن أنهم صامتون إنهم یستنكفون من أن یحفظوا سالمهم بروح التواضع، 
. إنما من المعروف أنهم یمدحون استقامة عدالة اهللا عندما یكونون هم في عن جهلٍ 

أماٍن من المصائب، ویتمتعون برخاء حیاتهم بینما یكون الغیر یعانون من كوارث.  
إنهم یسلكون في الشر، ومع هذا یظنون أنهم أبرار. إذ هم في رخاٍء یتصورون أن 
هذا بفضل استحقاقاتهم، ویستنتجون أن اهللا ال یعمل ظلًما... ولكن إن لمست حیاتهم 

قوة للتصحیح (بالتأدیب) ولو إلى أقل درجة، یندفعون للحال مهاجمین السیاسة اإللهیة، 

5 Sermon on the Mount 2:66. 
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بینما كانوا منذ قلیل - إذ لم یصبهم أذى - یطرون في المدیح واإلعجاب بالتدبیر 
اإللهي.  

إنهم یرفضون أي حكم أن یكون عادًال متى حّل بهم... حسًنا ینطق المرتل ضد 
)... لهذا ال نعجب أن یحمد 18: 49یحمدك إذا أحسنت إلیه" (مز “اعتراف الشریر: 

بلدد عدالة اهللا مادامت ال تمسه شخصًیا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 في أصدقاء أیوب رمًزا للهراطقة، فإنهم إذ یرون البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
الكنیسة المقدسة في ضیقة لبنیانها یحسبون أن ما حّل بها هو من قبیل العدالة اإللهیة، وأن 

ما یتمتعون به من رخاء هو من أجل فضائلهم. 
 المادیة والكرامة باإلمكانیات الخیر الهراطقة في كل األجیال وغالًبا ما یسند عد

الزمنیة لیقتنصوا أوالد اهللا من أحضان العروس المقدسة، تارة بالفلسفات الّبراقة المخادعة، 
لذي تعانیه العروس شریكه ا وثالثة بحفظهم من الضیق ، المادیةباإلغراءات رىوأخ

 المصلوب. 
هذا هو دور بلدد الذي ظن في جهله حكمة، وحسب أیوب مجدًفا على اهللا القدیر 

 ومتذمًرا على العدالة اإللهیة.

 الهرطقات واالنشقاقات لكي یتلف اإلیمان، ویفسد الحق، ویحطم  الخیروعد( اخترع (
 الوحدة. 

وٕاذ یعجز عن أن یحفظنا في طرق الخطأ الجدید المظلمة یسحبنا إلى متاهة 
 جدیدة للخداع. 

إنه یصطاد الناس بعیًدا عن الكنیسة نفسها، وٕاذ یظنون أنهم اقتربوا من النور 
وهربوا من لیل العالم یغمرهم في ظلمة جدیدة وهم غیر مدركین لها.  

ومع أنهم ال یتمسكون باإلنجیل ونظام المسیح وناموسه یدعون أنهم في النور 
یغیر نفسه إلى مالك  العدو المخادعة، هذا الذي یقول عنه الرسول أنه تخالل مداهنا

.  نور ویزین خدامه  كخدام للبرَ 
یدعون اللیل نهاًرا، والموت خالًصا، والیأس رجاًء، والخیانة أمانة، وضد المسیح 

المسیح، ویثبط الحق بالخداع بإبراز الحق بصورة كاذبة.  
هذا هو ما یحدث یا إخوتي عندما ال نعود إلى ینبوع الحق، عندما ال نتطلع إلى 
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. Ôالرأس ونحفظ التعلیم الصادر من السماء
 القدیس كبریانوس

  من عادة إبلیس أن یقلد األمور الخاصة باهللا. إنه یقیم رسًال كذبة لیقاوموا الرسل
. Õالحقیقیین، ویأخذ شكل مالك لكي یخدع  البشر

 ثیؤدورت أسقف قورش

  یوجد فالسفة لهم مناقشات بارعة عن الفضائل والرذائل، یمیزون بینها، ویقدمون
تعریفات لها، وفي النهایة یقدمون تسلسًال عقلًیا دقیًقا، یمألون الكتب، ویحمون حكمتهم 
بأحادیث ثرثارة؛ هؤالء یجسرون ویقولون للناس اتبعونا، انضموا إلى فرقتنا إن أردتم أن 

 .Öتعیشوا سعداء. لكنهم ال یدخلون من الباب؛ هؤالء یریدون أن یحطموا ویذبحوا ویقتلوا

  ،إن وجدنا هذه الشخصیات الثالث أیها األخوة القدیسون، نجد من یلیق بنا أن نحبهم
ومن یجب علینا أن نحتملهم، ومن یلزمنا الحذر منهم. فالراعي ُیحب، واألجیر ُیحتمل، 

.  Öواللص ُیحذر منه
القدیس أغسطینوس 

  ،الرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتین أعرض عنه، عالًما أن مثل هذا قد انحرف"
). لیتنا كبحارة حكماء نبحر في 11-10:3وهو یخطئ، محكوًما علیه من نفسه" (تي 

إیماننا في المسلك السلیم حتى نعبر بأكثر أماٍن، ونتبع سواحل األسفار المقدسة. 
القدیس أمبروسیوس 

 ].4ِإْذ َأْخَطَأ ِإَلْیِه َبُنوَك َدَفَعُهْم ِإَلى َیِد َمْعِصَیِتِهْم [
یحاول بلدد أن یثیر أیوب بأن ینسب ما حّل بأبناء أیوب هو ثمرة خطیتهم وشرهم، 

فنالوا مجازاة عادلة من اهللا. ما ألهب جراحات أیوب باألكثر، أن بلدد حسب موت أبناء 
أیوب بهذه الصورة البشعة لیس له تفسیر آخر سوى أنهم عصوا اهللا، فدفعهم إلى ید 

معصیتهم. لقد اعترف أیوب بأنه خاطئ، وكان یقدم محرقات بأسماء أبنائه لئال یكون قد 
عبر بأفكارهم فكر خاطئ ضد اهللا. لكن ال یمكن الحكم بأن ما حدث هو ثمر طبیعي 

6 The Unity of the Catholic Church, 3. 
7 PG 82:442.   
8 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 45: 3. 
9 Sermon on N.T. Lessons, 87:5. 
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لعصیاٍن قد ارتكبوه. 

. نصیحة مدمرة 3
، َفِإْن َبكَّْرَت َأْنَت ِإَلى اهللاِ 
 ].5َوَتَضرَّْعَت ِإَلى اْلَقِدیِر [

یقدم بلدد نصیحة طیبة ألیوب أن یسرع ویبكر طالًبا ومتضرًعا إلى اهللا، لكن بلدد 
لم یكن یشعر بأن أیوب یستحق أن ینال ما هو أكثر مما كان علیه. یشیر علیه بالصالة 

والطلبة من اهللا لیرد له أضعاًفا مما فقده إن كان زكًیا مستقیًما. 
 یقدم بلدد نصیحة مدمرة ألیوب تكشف عن دمار قلب بلدد نفسه. لقد ،یا للعجب

طالبه بالصالة إلى القدیر مبكًرا. هذه تبدو نصیحة كتابیة رائعة، فالمؤمن یطلب من القدیر، 
قتناء الع بواهب العطایا بل تیطلب وینال ألنه یبكر إلى اهللا لكنه ال یجعل الصالة ال للتم

عطایا زمنیة، حاسًبا ان استجابة الصالة بالتمتع بالزمنیات عالمة رضا اهللا وقداسة 
نه مؤشر خطیر یفسد اإلیمان باهللا الذي یود ان نطلب ملكوت اهللا وبٌره وهذه كلها  إالمصلي.
 تزاد لنا.

ن نسأل اهللا كأٍب لنا في كل شيء حتى األمور التافهة، عالمة أ یمنع الیس م
  بنوال ما نسأله عالمة تقدیسنا ومحبة اهللا لنا.اإلجابةشركتنا الحیة معه، لكن لن تكون 

ولعل بلدد هنا كان متیقًنا أن أیوب لن یسترد ما فقده، فیكون ذلك عالمة شره، 
مثله مثل أبنائه الهالكین. ومن جانب آخر یضع بلدد مقیاس البّر واالستقامة هو تمتع 

 [یحسب الناس األشرار الملذات البابا غریغوریوس (الكبیر)الشخص باألمور الزمنیة. یقول 
الوقتیة هي بركة خاصة للمكافأة اإللهیة. ما یجرون هم وراءه باهتمام وشوق شدید، یعدون 

به اآلخرین كأمر عظیم.] 
. إنها لغة شوق النفس نحو اهللا – هي في ذهن القدیس أغسطینوس –الصالة 

 المترجم الشتیاق القلب.

 ،الفكر والرغبة، إنها تشغل الذهن والقلب، الصالة هي بلوغ العقل المملوء حًبا إلى اهللا 
 .ÏÎالمعرفة والحب. الحیاة الكاملة للمسیحي الصالح هي رغبة مقدسة

  من اهللا وال تطلب اهللا نفسه، كأن العطیة أفضل أشیاءوآسفاه. إنه من السهل أن تطلب 

10 Tr. on 1 John 4:6. 
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.  ÏÏيمن العاط

  اهللا ال یمنع محبة هذه األشیاء بل أن نجد سعادتنا في حبنا لها. یلیق بنا أن نجعل حب
قدم للمخطوبة لكي في مهره لها تحبه يُ خالقنا هو غایة تقدیرنا لهذه األشیاء... فالمهر 

.  ÏÐهو. هكذا یعطیك اهللا كل شيء، فلتحب ذاك الذي صنعها

 !أي شيء ثمین یطلبه من اهللا من یستهین بتقدیره هللا نفسه؟ÏÑ 

 بل عطیة ذاته لك،ال تطلب شیًئا من اهللا ÏÒ  .

 أن تترجى اهللا من اهللا، هذا هو أن تحب اهللا صاحب النعمةÏÓ  .

 لیس بعدل ُیحب ما یأتي من اهللا إن كان اهللا نفسه ُینسى بسببهÏÔ  .

  ال تجد شیًئا یقدمه لك أفضل من ذاته، لكن أن كنت تجد ما هو أفضل منه أطلبه بكل
.  ÏÕوسیلة

 !هل ال یوجد لدى اهللا مكافأة؟ ال توجد إال عطیة ذاتهÏÖ  
 القدیس أغسطینوس

 إلى الصالة بكونها لقاء داخلًیا للقلب النقي مع اهللا القدوس، األب أفراهاطیتطلع 
فالصالة هي حدیث القلب، الذي لن یكون موضوع سرور اهللا القدوس ما لم یكن طاهًرا 

ونقًیا. 

 ُتسمع الصالة الصالة جمیلة وأعمالها مستقیمة، الصالة المقبولة ُتشعر اإلنسان بالراحة .
 عندما نشعر بالغفران فیها. 

الصالة المحبوبة هي الصالة النقیَّة الخالیة من كل غش. وتكون الصالة قویَّة 
عندما تعمل قوَّة اهللا فیها. 

، وتكون المحور یلتزم أن یتمم مشیئة اهللاعزیزي، كتبت إلیك أن اإلنسان عندما 

11 On Ps. 76:2. 
12 Tr. on 1 John 2:11. 
13 Sermon 91:3. 
14 Sermon 331:4. 
15 Sermon 304:3. 
16 Confession 4:12:18. 
17 On Ps. 53:10. 
18 On Ps 72:32. 
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األساسي لصالته، یسمو اإلنسان في صالته. قلت لكم هذا: ال تهملوا الصالة. 
یلزم أن تشتاقوا إلى الصالة وال تكلُّوا منها. كما قال ربنا وهو مكتوب: "انه ینبغي 

)، یجب أن تُتوقوا إلى السهر، وِانزعوا عنكم 1: 18أن ُیصلى كل حین وال ُیمل" (لو 
. ×Ïالغفلة والنوم. یجب أن تكونوا مستیقظین في كل وقت بالنهار واللیل وال تفتروا

القدیس أفراهاط 

  هل كان أیوب محتاًجا إلى تعلیمك هذا؟ 

بكر في الصالة إلى الرب ألم یكن خالل كل حیاته دائما یصلي؟ وأنت تقول: "
".  القدیر

) 5: 1إنه لیس فقط لم یتوقف عن الصالة مبكًرا للرب، بل كان یقدمها مبكًرا (
) 164، 37: 119وخالل النهار وفي كل لحظة، یسبح اهللا سبع مرات في الیوم (مز 

نهاًرا ولیًال، فإن هذا بالنسبة له لم یكن غباوة. نهایة تجاربه تظهر هذا، نتیجة صراعاته 
(أبرزت أنه رجل صالة)...  

لقد أسأت الحكم (یا بلدد) وظلمت المصارع، فإن أیوب لم یفشل في رؤیة اهللا 
الذي تتحدث أنت عنه لتنتقد البار، ولیس لتمجد اهللا. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،ِإْن ُكْنَت َأْنَت َزِكی�ا ُمْسَتِقیًما
  ،َفِإنَُّه اآلَن َیَتَنبَُّه َلكَ 

 ].6َوُیْسِلُم َمْسَكَن ِبرَِّك [
یرى بلدد أنه لو أن أیوب زكًیا مستقیًما ما حدثت له هذه النكبة، ولو أنه تصرف 

حسًنا مع أول تجربة لما حلت به التجربة الثانیة. 
هذا لیس بصواب، فقد ُیجرب اإلنسان الصالح أكثر من مرة، بل وقد یتعرض 

لتجربٍة تمتد كل حیاته، التي ُتحسب كال شيء إن قورنت باألبدیة التي یتمتع بها. 
تظاهر بلدد بأنه ینصح أیوب لیتوب عن شره كي یرد اهللا له ما كان علیه، بل 

وأكثر مما كان علیه، لكن في أعماقه كان یبغي أن یؤكد له أنه شریر ومرائي. 

  ،َوإِْن َتُكْن ُأوَالَك َصِغیَرةً 

19 Demonstrations 4:16. 
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 ].7َفآِخَرُتَك َتْكُثُر ِجد�ا [
یرى بلدد أن أیوب إنسان شریر، لو كان مستقیًما وسقط في تجربة لكانت آخرته 
أفضل مما كان علیه قبل التجربة. بالفعل أراد اهللا أن یبرهن لبلدد أن أیوب بار ومستقیم، 

فجعل آخرته أفضل من أواله. 
 أیوب أكثر مجًدا من أوالده، لكن ما ناله في آخر حیاته لم یكن ةلقد صارت آخر

إال عربوًنا للمجد الُمعد له في الحیاة األبدیة. لقد مات شیًخا شبعان األیام، لكنه یقوم لیعیش 
 في أورشلیم العلیا أبدًیا.

ن تألموا في أواخر حیاتهم، لكن هذه اآلالم والعذابات يكثیر من الشهداء والقدیس
هي آللئ وجواهر روحیة نتعرف على عظمتها وبهائها في یوم الرب العظیم، حیث یعتزون 

 ي عبَّروا عنه بقبولهم اآلالم بشكٍر وفرحٍ !ذبالحب ال

. اتهام أیوب بالریاء 4
  ،ِاْسَأِل اْلُقُروَن اُألوَلى

 ].8َوَتَأكَّْد َمَباِحَث آَباِئِهْم [
- لیس إال  - حسب خبرته الشخصیة لم یجسر بلدد أن یعلن ألیوب أن ما حٌل به

 هذا على خبرة األجیال القدیمة. فإن كان ألیفاز ه وضع أساس حكموٕانماتأكید بأنه شریر، 
  خبرة القدامى.إلىعتمد على خبرته الشخصیة، فإن بلدد یكمل ذلك بالرجوع اقد 

) یرى أن ما 10-8 على هذه العبارات (األب هیسیخیوس األورشلیميفي تعلیق 
حدث مع أیوب یشبه ما حدث مع هابیل. تطلع قایین إلى جثمان أخیه هابیل ملقًیا عن 

)، فظن أن هذا ثمرة عمله، وأن قایین بار وقد استقرت األرض 4األرض قتیًال (تك 
واستراحت لتكون بین یدیه وهو في طمأنینة، ولم یكتشف الحقیقة أن صوت دماء أخیه 

تصرخ، وقد بلغت إلى السماء. 
كما تطلع قایین إلى هابیل حاسًبا ما حدث له هو بسبب شره، هكذا تطلع بلدد 

وزمالؤه إلى أیوب وهو في المزبلة، فحسبوه شریًرا. وكما شهد اهللا لبّر القتیل معلًنا أن أبواب 
السماء مفتوحة لتستقبل صوته، هكذا یشهد اهللا ألیوب ویستمع إلى صرخات قلبه. لقد أراد 

أن یطأ أخاه تحت قدمیه، وأراد األصدقاء أن یسحقوا نفس أیوب تحت أقدامهم. 
كان یلیق بأصدقاء أیوب أنفسهم أن یسألوا القرون األولى فیروا أن ما حل بهابیل 
من ظلٍم، لیس عن شر فیه، بل سبب برِّه، ولم تنته حیاته ببركات أرضیة وخیرات زمنیة، 
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وٕانما بانفتاح أبواب السماء لتتقبل صرخات دمه المسفوك على األرض. 
)، أما بلدد 7: 4قال ألیفاز إن اهللا ال یسمح ألحد المستقیمین أن ُیباد هكذا (أیوب 

فیقول هنا أن اهللا یدفع باألشرار المرائین إلى الخزي والعار والدمار في هذا العالم. فإن كان 
 ببلدد یوجه له وٕاال ما كان قد حّل به هذا كله، إذا ألیفاز أراد تأكید أن أیوب لیس مستقیًما

. اتهاًما صریًحا أنه شریر مرائي
یطلب من أیوب أن یلجأ إلى القرون األولى لیتأكد بنفسه أن ما یقوله حق، وذلك 

خالل الخبرة العملیة الطویلة عن أحكام اهللا من جهة األشرار منذ القرون األولى حتى 
عصرهم.  

  ،َألنََّنا َنْحُن ِمْن َأْمسٍ 
 ].9َوَال َنْعَلُم َألنَّ َأیَّاَمَنا َعَلى اَألْرِض ِظلٌّ [

یطالبه أال یعتمد على خبرته حتى وٕان كان شیًخا ألن العمر كله أشبه بیوٍم، كأنه 
باألمس قد مضى، ومعرفته محدودة، وخبرته تكاد تكون عابرة مثل حیاته. هذا ما یدفعنا 

للتطلع إلى خبرة األجیال القدیمة. 
: ، قائًال◌ً  به الملك داود في صالته الوداعیةىجاءت كلماته متقاربة مع ما تغن

 1 (". أیامنا كالظل على األرض، ولیس رجاءآبائنا كل"ألننا نحن غرباء أمامك ونزالء مثل 
قلب داود وفكره. فالكلمات التي نطق بها بلدد ك انو)، لكن قلبه وفكره لم یك29:15أي 

 نافعة، وكان ُیمكن أن تكون مقدسة لو أن قلبه كان طاهًرا نقًیا ومحًبا ومقدًسا.

، َفَهالَّ ُیْعِلُموَنكَ 
  ،َیُقوُلوَن َلكَ 

 ].10[ َوِمْن ُقُلوِبِهْم ُیْخِرُجوَن َأْقَواًال َقاِئِلینَ 
یحمل اآلباء األولون حًبا نحو أوالدهم وأحفادهم، فیقدمون مع خبرتهم قلوبهم 

المتسعة لنا، لذا فإن كلماتهم لها وزنها. 

  .وضع بلدد كلمات الحق العجیب ضد المرائین، لكنه بحدیثه هذا كان یشیر إلى نفسه
ألنه لو لم یكن متظاهًرا بالبّر بصورة هزیلة ما كان قد تجاسر لیعلم إنساًنا صالًحا 

كلماته بالحق تحمل قوة رائعة، لكن كان یلیق توجیهها لألغبیاء بطیٍش عظیم كهذا... 
، فإن من یسكب ماء في النهر بینما ولیس لرجٍل حكیٍم؛ لألشرار ولیس إلنسان صالح

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح الثامن

  

حدائقه جافة وظمأى یكشف أنه لیس بأقل من مجنون. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 في كتاب "بدء األدب المسیحي اآلبائي"، أهمیة تراث اآلباءسبق لي الحدیث عن 
: ÐÎجاء فیه

[ما هو مدى التزامنا بما ورد في تراث اآلباء؟ 
یمّثل اآلباء القّدیسون فكر الكنیسة الجامعة الذي تسّلمته من الرسل بفعل الروح 

، قائالً : القّدیس أغسطینوسالقدس الذي یعمل بال انقطاع في حیاة الكنیسة. یتحّدث عنهم 
"تمّسكوا بما وجدوه في الكنیسة، عملوا بما تعّلموه، وما تسّلموه من اآلباء أو دعوه في أیدي 

". ÐÐ"، "من یحتقر اآلباء القّدیسین إّنما یعرف أّنه یحتقر الكنیسة كّلهاÐÏاألبناء
یقوم هذا السلطان على عاملین: عامل طبیعي إذ اّتسم اآلباء بالحیاة القدسّیة 

واألمانة في استالم ودیعة اإلیمان الحّي من أیدي الرسل لذلك هم أقدر على الشهادة للحیاة 
الكنسّیة من كل جوانبها، خاصة وأنهم یحملون الفكر الواحد، بالرغم من اختالف الثقافات 

والمواهب والظروف، مع ُبعد المسافات بین الكراسي الرسولّیة وصعوبة االتصاالت في ذلك 
الحین. والعامل الثاني إلهي حیث عاش اآلباء منحصرین بالروح القدس قائد الكنیسة 

ومرشدها إلى كل الحق، یحفظها داخل دائرة صلیب المسیح. 
هذا ال یعني عصمة اآلباء كأفراد، وٕاّنما تعیش الكنیسة الجامعة ككل محفوظة 

بروح الرب... 
القّدیس احتل تراث اآلباء مركزا مرموًقا في حیاة الكنیسة وٕایمانها، اعتمد علیه 

 على كثیر من التقالید الكنسّیة القّدیس باسیلیوس، كما اعتمد ÐÑ في دفاعهأثناسیوس
خالل أقوال اآلباء السابقین له. 

تزاید هذا االتجاه، إي االلتجاء إلى أقوال اآلباء السابقین، في القرن الرابع، ونما 
 كمثال، في كتاباته إلى الرهبان فالقّدیس كیرلس اإلسكندري. ÐÒجًدا في القرن الخامس

 لتأكید أن المولود هو كلمة اهللا – دفاًعا عن لقب القّدیسة مریم ثیؤتوكوس ÐÓالمصرّیین

ÐÎ  ،17-15، ص 1995للمؤلف: بدء األدب المسیحي اآلبائي .
21 St. Augustine: Contra Julian, II 9. 
22 Ibid 37. 
23 Athanasius: Ep. ad Afros 6. 
24 Kelly: Early Christian Doctrines, p. 48–49. 
25 Ad Monach PG 77:12,13. 
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 أشار إلیهم أن یقتفوا آثار القّدیسین. إذ –المتأّنس دون انفصال الالهوت عن الناسوت 
حفظوا اإلیمان المسلم إلیهم من الرسل، وعّلموا المسیحّیین باستقامة. مّرة أخرى یؤّكد أن 

". وفي حدیثه ÐÔالتعلیم الصحیح الخاص بالثالوث القّدوس قد وضح "بحكمة اآلباء القّدیسین
 التجأ إلى تعلیم الكنیسة المقّدسة الممتّدة في كل العالم وٕالى اآلباء المكّرمین ÐÕضّد نسطور

أنفسهم، معلًنا أن الروح القدس تحّدث فیه. ولتدعیم حدیثه عن السّید المسیح استند إلى 
.] ×Ð، قّدمها إلى مجمع أفسسÐÖبعض متقتطفات آبائّیة في كتاباتهم الجدلّیة

، َهْل َیْنُمو اْلَبْرِديُّ ِفي َغْیِر اْلُمْسَتْنَقعِ 
 ]11َأْو َتْنُبُت اْلَحْلَفاُء ِبَال َماٍء؟ [

إذ یتهم بلدد أیوب بالریاء یقدم صوًرا مؤلمة عن المرائي بوجه عام، غیر أنه یعني 
 أیوب بوجه خاص:

 الجاف الذي بال اء، والحلفبالبردي الذي ال ینمو إال في میاه مملوءة وحالً أوالً : 
 ].11ماء [

، فیظن أنه في آمان، مع أن بیته لن یثبت بالعنكبوت الذي یتكل على بیتهثانًیا: 
]14-15.[ 

 ٌسر حیاة ونمو النباتات أنها، مع بالعشب الذي تحرقه الشمس فتجففهثالثًا: 
]16.[ 

  فیسقط ویهلك.، في الطریقبمن یتعثر بالحجارةرابًعا: 

 . بجذورها فُتقلع وتموتبالشجرة المورقة الجمیلة التي یضرب الفأسخامًسا: 

ما هي خبرة اآلباء األولین في هذا األمر؟ یجیب اآلباء بأن آمال المرائین 
وأفراحهم كالبردي والحلفاء. كالهما ینمیان في المستنقع وسط الطین أو الوحل أو الحمأة، 
وبالماء. هكذا المرائي ال یحقق رجاء. بدون أرض متعطنة أو جو غیر الوحل. یتكل على 

مظاهر خارجیة للتدین والتقوى والنجاح، مظاهره مخادعة، على الغرور بنفسه كلمات المدیح 
الموجهة إلیه، هذه كلها لیست إال وحًال، وآمالهم لیست إال بردي وحلفاء. 

 المرائي الذي یحتاج إلى میاه الروح القدس اإلنسانإن كان البردي یشیر إلى 

26 In Joan. evang. 4 11: PG 74:216. 
27 Adv. Nest. 4:2. 
28 De recta Fide ad regin; apol. contr. Orient PG 76:1212 For; 316. 
29 E. Shwartz: acta conciliorum oecumenicorum 1:1, 7:89 F. 
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المقدسة. في وسط المیاه یُولد المؤمن ابًنا هللا بالروح القدس، وبمیاه الروح یرتوي ویتجدد، 
 حتى یحمل أیقونة السید المسیح، فیتأهل لنوال شركة المجد األبدي.

  یشیر بالبردي والحلفاء إلى حیاة المرائي، إذ له مظهر الخضرة، لكن بال ثمر نافع
لخدمة اإلنسان فمع كونه أخضر، له مجرد لون القداسة، یكون دائم الجفاف عدیم الثمر 

عملًیا... 
المراءون منفصلون عن واهب البركات الكثیرة بسبب نزعات فكر قلوبهم فمع نوالهم 

عطایاه یطلبون مدیحهم ال مجد العاطي. وبینما یمجدون أنفسهم بمدیح ذواتهم عن 
بركات موهوبة لهم، یقاومون صانع الخیرات بذات العطایا. 

المرائي ینتقد بشدة حیاة من یوبخه. إذ یتوق أن یثبت انه مخطئ فوق كل حدود، 
حتى یبرر نفسه، ال بما یمارسه من أفعال بل بإبراز أخطاء اآلخرین... حسنا قیل 

)... 8: 9بسلیمان: "ال توبخ مستهزئا لئال یبغضك" (أم 
هنا نحتاج أن نعرف أن سمو الصالحین یبدأ بالقلب وینمو إلى نهایة الحیاة 

الحاضرة. أما ممارسات المرائین، فإذ لیس لهم جذور فإنهم غالًبا ما یبلغوا إلى ال شيء 
قبل نهایة الحیاة الحاضرة. غالًبا ما یكرسون حیاتهم للدراسات المقدسة، وٕاذ هم یفعلون 

هذا ال إلقامة مخازن للفضائل بل لنوال مدیح وٕاطراء، فعندما یبلغون عبارة تهبهم مدیًحا 
بشرًیا یسرون بالنجاح الزمني. لهذا فهم فارغون تماًما من الثقافة المقدسة، ویظهرون 
بسلوكهم بعد ذلك كیف یحبون الزمنیات، أما عن األبدیات فال تتعدي الحدیث عنها 

بشفاههم... إنهم شهود على أنفسهم أن صالحهم لیس نابًعا عن القلب. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لهذه الغایة اعتمد المخّلص هذا الذي ال حاجة به إلى العماد، حتى یقدِّس الماء ألجل
 .ÑÎالذین سیولدون من جدید

القّدیس إكلیمنضس السكندري 

  .ُیسمى العماد "غسل التجدید"، إذ یصحبه تجدید الروح الذي یرف على المیاه

  ،یخلق الروح القدس لنفسه شعًبا جدیًدا، ویجدد وجه األرض، عندما یخلع الناس عنهم
 في ِجدَّة الحیاة" ن)، "ویسلكو9:3من خالله، "إنسانهم العتیق مع أعماله" (كو 

30 Les Eclgae, 7. 
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). 4:6(رو
  ،كل من ُحِسب مستحقا لشركة الروح القدس، بمعرفة أسراره غیر المنطوق بها

سیحصل، وبكل تأكید، على راحة وابتهاج القلب. فحیث قد توصل ، بإرشاد الروح إلى 
معرفة لكل ما یحدث من أمور - وكیف ولماذا تحدث - فال یمكن لنفسه أن تضطرب 

تشعر بأسف.  أو
  .الطبیعة اإلنسانیة ضعیفة. وحتى تصیر قویة، فهي تحتاج إلى مساعدة من یقویها

مساعدة من؟ مساعدة الروح. 
بمعنى أن الذي ینشد القوة الحقیقیة، ال بد أن یصیر قویا بالروح. 

) 3:2 تیموثاوس 2األغلبیة تصیر قویة بالجسد، وحسب الجسد. أما جنود اهللا (
فیصیرون أقویاء بالروح، وبالتالي شجعانا في مواجهة “الفكر الجسدي الذي یهتم بما 

). فالروح في مصارعة مع الجسد، أما روح اإلنسان التي یقویها 7:8للجسد (رومیة 
 ذلك الروح فستحرز النصر.

العّالمة أوریجینوس 

  اعتمد الرب ال لیتطّهر بل لیطّهر المیاه، حتى إذا اغتسلت المیاه بجسده الذي لم یعرف
 .ÑÏالخطّیة، جاز لها أن ُتستخدم في العماد

القّدیس أمبروسیوس 

 اعتمد المسیح، أعني طهَّر الماء بعمادهÑÐ. 

العّالمة ترتلیان 

 َوُهَو َبْعُد ِفي َنَضاَرِتِه َلْم ُیْقَطْع 
 ].12َیْیَبُس َقْبَل ُكلِّ اْلُعْشِب [

سرعان ما یظهر البردي بأوراقه الجمیلة الخضراء، لكنه ییبس ویتالشى في وقت 
). 6: 129وجیز، وقبل أن ُیقلع (مز 

، َهَكَذا ُسُبُل ُكلِّ النَّاِسیَن اهللاَ 
 ].13[ َوَرَجاُء اْلَفاِجِر َیِخیبُ 

31 Expositio Evangleii Secundum Lucan, 2:38. 
32 Adv. Judaeos, 8. 
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سّر الریاء هو نسیان اإلنسان هللا فاحص القلوب والعارف باألسرار الخفیة في 
الفكر. 

 "رجاء المرائي ال یمكن أن هكذا سبل كل الناسین اهللا، ورجاء المرائي یخیب ..."
یثبت، فإنه إذ ال یجعل األبدیة غایته یفقد كل ما یمسك به في یده. میل فكره غیر مثبت 
على المجد الذي ال ینتهي، وٕانما إن هو یشهق طالًبا المدیح الزائل یفقد ما قد تعب في 

). 2: 6نواله، یشهد "الحق" بذلك، قائالً : "الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم" (مت 
 ال یستطیع أحد أن یربط نفسه بالزائل ویبقى هو نفسه غیر زائل. فإن من یحتضن 

". ورجاء المرائي یخیباألمور الزائلة بالطبع ینحدر إلى الزوال. لیقل: "
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  أیوب الذي خضع مرة أخرى للتجربة سبح اهللا وباركه، بالحق لم ینَس اهللا. لهذا فإن
]. إنه إذ یشبه شجرة مغروسة 12نهایة األبرار ال ُتقارن بالعشب الذي یذبل بالحرارة [

)، فإنه إذ یحتفظ بثمر الفضائل 3: 1على مجاري المیاه، تعطى ثمرها في حینه (مز 
یسبب لغروس كثیرة في العالم أن تزهر. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 كم باألكثر تكون مسرة ...نه مصدر فرح ومجد للبشر أن یكون لهم أبناء یتشبهون بهمإ 
. ÑÑاهللا عندما یؤكد إنسان روحي في أعماله وتسابیحه ویعلن السمو اإللهي في حیاته

القدیس كیریانوس 

 أمًرا آخر فلبلیتكِ . یا أیتها النفس، ذاك الذي خلقِك یمكنه أن یشبعكِ . فإن طلبت◌ِ 

القدیس أغسطینوس 

، َفَیْنَقِطُع اْعِتَماُدهُ 
 ]14َوُمتََّكُلُه َبْیُت اْلَعْنَكُبوِت ! [

إذ ال یعتمد المرائي على اهللا، فإن كل ما یرجوه بل حتى ما یناله یصیر كبیت 
العنكبوت الذي ینسج مسراته وتعزیته بنسیج واهٍ . 

..." غباوته ال تشبعه" البابا غریغوریوس (الكبیر) ورد هذا النص في كتابات

33 Treatise 10:15. 
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  إنها غباوة المتناهیة أن یعمل اإلنسان بمشقة ویركض الهثًا وراء لحظة مدیح، فیمارس
الشخص الوصایا السماویة بجهٍد جهیٍد ویبتغي أجرة أرضیة... 

"... قد یحدث أن كلمات المرائین تدوم حتى نهایة الحیاة ومتكله بیت العنكبوت"
 عیني يالحاضرة ذاتها، ولكن إذ ال یطلبون مدیح خالقهم، ال تحسب أعمالهم صالحة ف

اهللا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "ألن رجاء الفاجر یخیب، بیته یكون بال ساكن، وخیمته تبرهن أنها نسیج عنكبوت "
)LXX لماذا تقول هذا ألیوب؟ هل ألنك بالفعل تعرف نهایة المصارع، ولك وجهة .(

 نظرك من جهة ساكن بیته وخیمته كنسیج عنكبوت؟ 

لكن أنت تظن بأن بیته مصنوع من خشب وحجارة، مبني ألجله بالفضائل (مت 
). إنك تتخیل خیمته مصنوعة من هذه األرض، ولهذا السبب تظن أنها ستهلك 24: 7

ألننا نعلم أنه إن “كنسیج عنكبوت، مع أن مسكنه فعًال في السماوات، ككلمات بولس: 
نقض بیت خیمتنا األرضي فلنا في السماوات بناء من اهللا، بیت غیر مصنوع بیٍد، 

 2أبدٌي؛ فإننا في هذه أیضا نئن مشتاقین إلى أن نلبس فوقها مسكًنا الذي من السماء" (
). 2-1: 5كو 

لهذا السبب أیوب أیًضا یئن، لكنك تنظر (یا بلدد) إلى هذه المراثي بكونها جبًنا 
 "، ال بأموٍر منظورة، بل بما هو غیر منظور. یدعم بیتهوتجدیًفا. إنه "

لهذا ینطق الكتاب المقدس بعبارات الحكمة: "الحكمة بنت بیتها لنفسها، شیدت 
)... 1: 9أعمدتها السبعة" (أم 

أخذ أیوب هذا بصبر، ولم یجحد ثقته في عالقته باهللا، بل على العكس احتمل 
العدو بشجاعة، وصد هجماته الباطلة، حتى یستطیع أن یكون له وجه باسل ضد كل 

النزاعات في الهجمات الجدیدة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ال یجلب مكافأة، وبال منفعة تماًما في خالص . ویمقته اإلنسان،الریاء یكرهه اهللا 
 بالحري یكون علَّة هالكها. النفس، بل

 لكن إلى حین، إذ ال یدوم كثیًرا، بل ینكشف كل ،إن كان الریاء ال ینفضح أحیاًنا
شيء، فیجلب على صاحبه وباًال، وهكذا یكون أشبه بامرأة قبیحة المنظر تُنَزع عنها 
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زینتها الخارجیَّة التي ُوضعت لها بطرق صناعیَّة. 

  الریاء غریب عن سمات القدِّیسین، إذ یستحیل أن یفلت شيء مما نفعله أو نقوله من
. كل كلماتنا وأعمالنا "لیس مكتوم لن ُیستعلن، وال خفي لن ُیعرف "عیني الالهوت، إذ

یلیق بنا أن نتزكَّى كعباد حقیقیِّین  سُتعلن في یوم الدین. لذلك فالریاء ُمتعب وبال منفعة.
. ÑÒنخدم اهللا بمالمح صریحة وواضحة

 القدِّیس كیرلس الكبیر

 " یحمل كل شيء أمام عینّیه ویبتهج بذلك! یا لها من لصوصّیة الریاءالكل یرى اللص "
 ÑÓجدیدة من نوعها، تجتذب الناس وتبهجهم بینما هم ُیسلبون!

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 َیْسَتِنُد ِإَلى َبْیِتِه َفَال َیْثُبتُ . 
 ].15َیَتَمسَُّك ِبِه َفَال َیُقوُم [

یفتخر المرائي بأعماله ویتكل علیها، كما یمسك العنكبوت ببیته الواهي. 
كما یظن العنكبوت أنه متحصن بنسیجه الذي به یصطاد فریسته وهو ال یدرك أن 

نسیجه ُیمكن أن ُیكتسح بسهولة هكذا اإلنسان المرائي یتحصن في شكلیاته ومظاهر تقواه 
وٕامكانیاته، وٕاذا به یفقد كل شيء. 

 "كما أن بیت حیاتنا 15" [یستند إلى بیته فال یثبت، یدعمه (بدعامة) فال یقوم .[
الخارجیة هو المبنى الذي یعیش فیه الجسم، هكذا بیت فكرنا هو أي شيء یركز الذهن 
علیه... ألن كل شيء نحبه یكون بالنسبة لنا كما لو كان مسكًنا یعطیه راحة. لذلك إذ 
ركز بولس قلبه على العلویات، فإنه وٕان كان ال یزال على األرض فهو غریب علیها. 

). أما ذهن المرائي فإنه في كل ما یفعله ال یفكر في 20: 3"محادثتنا في السماء" (في 
 شيء إال في سمعته وشهرته... 

النفس الخاویة إذ تجد نفسها ال تحتفظ بشيء في داخلها بالرغم من كل أتعابها، 
تطلب شهادة من الخارج...  

یتكئ المرائي على هذا البیت من اإلطراء باطًال، ألنه في یوم الدینونة لن تثبت 

34 In Luc Ser 86. 
35 In Acts, hom., 5.  
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شهادة بشریة. فإن المدیح الذي ناله شهادة له تقبله كأجرة له. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
المسیحي وهو یسلك على األرض بروح المسئولیة وااللتزام في كل ما یؤتمن علیه، 

یحمل لمسة سماویة في أفكاره كما في أحاسیسه ومشاعره، تترجم في كلماته وسلوكه 
یاتنا هي مدرسة إلهیة خاللها نتعلم ونتدرب على الحیاة السماویة، في كل حالظاهر. 

 اتجاهات حیاتنا.

 مامنا بها تها). فإن 1:3و كیدكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه األمور على الدوام (رأ
 .ÐÓیحررنا من األرض وینقلنا إلى السماء

 قدیس یوحنا الذهبي الفمال

 نحن الذین حفظنا الدرس بینما ت لنا أن نكون هناك في حضرة اهللا في السماواقحي ،
كنا على األرض، وذهبنا هناك إلى السماء كي نكون في محبة اهللا اآلب، ذاك الذي 

 عرفناه ونحن على األرض، وألن اهللا الكلمة القدوس صنع كل شيء وعلمنا ویعلمنا كل
. ÑÕيء، وهو یدربنا في كل األمور الصالحةش

 قدیس إكلیمنضس اإلسكندريال

 دما تتحقق إرادة اهللا بواسطتنا نحن الذین على األرض كما تتحقق في الذین هم في عن
) ونرث 49:15و ك 1 (شبه بالسمائیین إذ نحمل مثلهم صورة السماوينتالسماء 

). ویأتي الذین بعدنا وهم على األرض یصلون لكي 34:25ملكوت السماوات (مت 
. ÑÖیتشبهوا بنا إذ نكون نحن في السماء (الفردوس)

العّالمة أوریجینوس 

، ُهَو َرْطٌب ُتَجاَه الشَّْمسِ 
 ].16َوَعَلى َجنَِّتِه َتْنُبُت َأْغَصاُنُه [

" الذي یشرق على الجالسین في الظلمة شمس البرّ المتجسد "اهللا جاء كلمة 
 بنور البّر، فیصیروا أبناء النور، وأبناء النهار. الشمس التي تنقلنا من ظلمة القبر لیتمتعوا

36 Baptismal Instructions, 7:14. 
37  Paedagogus 3:12. 

38 On Prayer 26:1. 
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 البشریة من موت أقام هو عمل السید المسیح الذي اهذ إلى نور السماء، تجفف العشب.
 ،ن الذین یصرون على عدم اإلیمان بهو اآلب، أما الجاحدأحضان إلىالخطیة ودخل بها 

 فیجفون ویتأهلون للنار األبدیة.

 "كثیًرا ما ُیمثل الرب في الكتاب المقدس بلقب  الشمسءیرى رطبا قبل مجي ."
). 2: 4"، كما قیل بالنبي: "ولكم أیها المتقون اسمي تشرق شمس البرّ " (مل الشمس"

لقد ضللنا عن طریق “األشرار الذین یطردون في الدینونة ُیوصفون في سفر الحكمة: 
). لهذا فانه قبل 6: 5الحق، ونور البّر لم یشرق علینا، والشمس لم تشرق علینا" (حك 

الشمس ُیرى البردي رطًبا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َوُأُصوُلُه ُمْشَتِبَكٌة ِفي الرُّْجَمةِ 
 ].17َفَتَرى َمَحلَّ اْلِحَجاَرِة [

یقیم منا حجر الزاویة حجارة حیة مبنیین في بیت الرب، في الهیكل السماوي. أما 
 یسقطون ویهلكون.ف ، حجر الزاویةياألشرار فیتعثرون ف

)، بینما یرجع LXXالترجمة السبعینیة (األب هیسیخیوس األورشلیمي یستخدم 
  البابا غریغوریوس (الكبیر) للفولجاتا.

 "ُیشار إلى الناس في الكتاب یسقط على كومة من الحجارة، ویحیا وسط صوان ..."
وأجعل شرفك یاقوًتا، وأبوابك “المقدس بالحجارة، كما قیل للكنیسة المقدسة بإشعیاء: 

 )... 12: 54حجارة منحوتة (بهرمانیة)" (إش 

 كحجارة حیة، نعبر بطرس عن ذلك بتقدیمه النصیحة: "كونوا أنتم أیضا مبنیي
). هنا إذ یدعوهم حجارة لم یدعهم بأي حال "حجارة حیة"، إنما 5: 2 بط 1بیًتا روحًیا" (

باللقب المجرد للحجارة، إنه یقیم المفقودین والمختارین ممتزجین مًعا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "هذه تخص أولئك الذین تكلم عنهم ینام على كومة من الحجارة، ویعیش بین الحصى "
). وأیضا: هیئوا 10: 62" (إش نقوه من الحجارةإشعیاء: "هیئوا طریق الشعب... 

: 140؛ مز 4: 5 مكابیین 1؛ 14: 57الطریق، ارفعوا المعثرة من طریق شعبي" (إش 
). یستنزف (العدو) ویجرح نفسه بموٍت عضاٍل، عندما ننقي طرقنا من الشباك 6
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والحجارة المعثرة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ِإِن اْقَتَلَعُه ِمْن َمَكاِنِه َیْجَحُدُه َقاِئالً : 
 ].18َما َرَأْیُتَك [

یقدم تشبیًها آخر للمرائي وهو الشجرة الجمیلة المزدهرة، التي تحتفظ بخضرتها 
بالرغم من أشعة الشمس، وجذورها ثابتة في التربة الصخریة، ال تزعزها الریاح. هذه الشجرة 

متى ضربها الفأس ُتستأصل تماًما وال یبقى لها عالمة في المكان الذي ُزرعت فیه. 
ذ ضرب الریاء إن یتمتع بمنظرها، لكن أالمرائي كالشجرة التي یشتهي الكل 

 لهن كل اللواتيارها وجمالها. تصیر كالعذارى الجاهالت مفأس بجذورها، تفقد حیویتها وثلكا
 لكن لیس لدیهن زیًتا، فال یحملن نوًرا یخرج من مصابیحهن. ،مظهر العذارى الحكیمات

 حجال العریس السماوي، حیث ال یمكن للظلمة فيیبقین في الظلمة، عاجزات عن الدخول 
 أن یكون لها موضع فیه.

 "یهلك المرائي من مكانه، عندما ُینزع إن كان اهللا یلزم أن یهلكه، فإن مكانه یجحده ."
من مدیح الحیاة الحاضرة بتدخل الموت. لكن الشاهد الداخلي یجحده، وهكذا یهلكه، 

وتثبت أن اهللا ال یعرفه، إذ بعدل یدین حیاة المتظاهر. الحق ال یعرفه، وال یتعرف على 
األعمال الصالحة التي مارسها. فإنه لم یمارسها بهدٍف سلیٍم في الفكر. لهذا عندما یأتي 

: 25اهللا إلى الدینونة سیقول للعذارى الجاهالت: "الحق أقول لكن إني ال أعرفكن" (مت 
). فإنه إذ یرى فساد الفكر یدین حتى عدم الفساد الذي في الجسد. 12

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "یقصد باالبتالع في الكتاب المقدس ما قاله إن كان أحد ُیبتلع، فالموضع یجحده ."
النبي إشعیاء: "ُیبتلع الموت إلى األبد، ویمسح السید الرب كل دمعة عن كل وجه" (إش 

"، ألن االبتالع الذي به ابتلع الموت آدم موضعه سیجحده). لهذا السبب فإن "8: 25
)، یبتلع الموت نفسه 17: 2) حثه على عصیان أوامر اهللا (تك 17: 5(راجع رو 

 لدماره. 

". أي موضع؟ ربما هذا یخص الموت، ألن موضع الخائن موضعه یجحدهلكن "
هو الموت.  
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). جعل (السید 8: 25أیضا یمكن القول: "یمسح كل دمعة عن كل وجه" (أش 
المسیح) آدم مجیًدا بصلبه وموته وقیامته، ویحول للعدو مكر الواشي. لقد خلص آدم، 

وُاغتصبت اللعنة بواسطة ذاك الذي تنتمي إلیه كل الموجودات. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،َهَذا ُهَو َفَرُح َطِریِقهِ 
 ].19َوِمَن التَُّراِب َیْنُبُت آَخُر [

هذا هو مصیر الشریر الرائي، فإنه كان یظن أن رجاءه یتحول إلى فرحِ . فانه 
ُیقتلع كالشجرة ویحل محله آخر، في ذات الموضع. 

. دعوة للكمال 5
 مؤلمة عن اإلنسان المرائي ویقصد به "أیوب"، یقدم لنا استعرض صورً ابعد أن 

صورة مبهجة لإلنسان الكامل، مطالًبا أیوب أن یترك ریاءه لیسلك طریق الكمال. ولعله وهو 
یصف ما یتمتع به اإلنسان الكامل من رضا اهللا عنه وعن ذبائحه وتقدماته، وكیف یمأل فمه 

فرًحا وشفتیه هتاًفا، ویتمتع بالنصرة على األعداء الذین یحزنهم الرب، وضع أمام نفسه 
ن یترك شره الخفي ویقتدي بأصحابه الثالثة، أوالصدیقین ألیفاز وصوفر. وكأنه یدعو أیوب 

ن خیمة أیوب الشریر لم یعد لها وجود، أما هم أالذین في ذهن بلدد هم كاملون. یرى بلدد 
وس األورشلیمي أن ما تحدث به بلدد يفلهم مساكنهم محصنة باهللا، یرى األب هیسیخ

نطبق على أیوب، ففیما هو یتهمه بالشر ویدعوه إلى الكمال، يبخصوص الكاملین في الرب 
 إذا به یدافع عنه وهو ال یدري.

  ،ُهَوَذا اُهللا َال َیْرُفُض اْلَكاِملَ 
 ].20َوَال َیْأُخُذ ِبَیِد َفاِعِلي الشَّرِّ [

في ختام حدیثه یلخص بلدد فهمه الالهوتي األدبي وهو أن اهللا ال یرفض الكامل، 
بل یستجیب لطلبه حتى وٕان بدا كأنه قد رفضه. ویحول نوحه إلى رقٍص وفرٍح، فیمأل فمه 

الداخلي بالضحك الروحي. عندئذ یخزى الذین عیروه حینما یرونه قد عاد على رخائه األول 
وفرحه. یصیر لباسهم هو الخزى والعار عندما یرونه متوًجا بالمجِد 

یقابل هذا أن اهللا ال یسند فاعلي الشر ویبید خیمهم. ولعله أراد أن یلمح هنا إلى 
أیوب بكونه شریًرا لم یسمع اهللا لصرخاته، وقد أباد مسكنه تماًما مع أسرته.  
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هذا هو حكم بلدد على أیوب الذي ینصحه أن یرجع عن شره ویتوب ویتهمه 
بالشر والریاء. حكم علیه وهو ال یعلم ما في قلبه وال ما في فكره، بل ال یعلم ما دار بین اهللا 

والشیطان في السماء. 

  علي أي األحوال فإن أیوب لیس باإلنسان الشریر، وال بالجندي الشریر. على العكس
یمكن للشخص أن یطبق علیه ما أضافه بلدد وهو غیر مدرك أنه فیما هو یتهمه إذا به 

یصیر مدافًعا عنه. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  بالتأكید عندما یظهر الكامل في الدینونة یرفع في الحال من حال البسطاء المرذولین
ویمجدهم، ویحطم عظمة أصحاب الفكر الشریر ویدینهم... هكذا ال یمد اهللا یده لألشرار 

في الفكر حیث أن كل الذین یطلبون المجد األرضي یتركهم أسفل، حتى وٕان كانوا قد 
فعلوا أموًرا صالحة، أیا كان صالحها، فانه ال یهبهم األفراح العلویة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ِعْنَدَما َیْمأل َفَمَك َضِحًكا
 ].21[ َوَشَفَتْیَك ُهَتاًفا

 لكي یتمتع بالضحك ،یدعو بلدد أیوب لترك الشر والسلوك في طریق الكمال
الروحي، والفرح في الرب. هذا الفرح الذي ینعم به المؤمن الحقیقي، حیث یحمل في داخله 

 ربنا یسوع ُمفرح القلوب.

لمسیحیة دعوة للتمتع بفرح السماء، فإن كان مسیحنا قد نزل من السماء متجسًدا، ا
 عروًسا متهللة بعریسها، لهذا یدعونا الرسول بولس وهو في هإنما لكي یحملنا إلى سماوات

 السجن: "افرحوا في كل حین، وأقول یا إخوتي افرحوا".
أن الفرح هو طعام النفس، بدونه تجوع وتموت. الفرح  لقدیس أنبا أنطونیوسارى ي

الداخلي السماوي یسند النفس في تغربها عن موطنها السماوي، ویهیئ الجسد لیحمل سمة 
 أشبه بالروحانیة، فیتهیأ لیصیر جسًدا روحانًیا في یوم الرب العظیم.

 ما أن األشجار إن لم تشرب من الماء ال یمكنها أن تنمو، هكذا النفس إن لم تقبل ك
الفرح السماوي ال یمكنها أن تنمو وتصعد إلى العالء. أما النفوس التي قبلت الروح 

والفرح السمائي فهي التي تستطیع االرتفاع إلى العالء… فقد انكشفت لها أسرار ملكوت 
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 وهي بعد في هذا الجسد، ووجدت دالة قدام اهللا في كل شيء، وكملت لها تالسماوا
 جمیع طلباتها.

 لنفس دائما تتربى بهذا الفرح وتسعد به، وبه تصعد إلى السماء، فهي كالجسد لها ا
 غذاؤها الروحي.

 لقدیس أنطونیوس الكبیرا

 ن نظر في ذاته إلى ربنا، وامتزجت نفسه بنوره، یمتلئ قلبه بالفرح.م 
 لشیخ الروحانيا  

 یلیق باإلنسان أن یضحك في كل األوقات فیكون كحیواٍن ضاحكٍ ... فاألحمق یرفع ال 
). أما اإلنسان العاقل فیبتسم بشكل ال یلفت 23:21 صوته عندما یضحك" (ابن سیراخ

 النظر... 

ومن الجانب اآلخر یلیق باإلنسان أال یكون مكتئًبا متجهًما، بل فقط جاًدا. ألني 
 أفضل لمن كانت له مالمح صارمة أن یبتسم.

. ×Ñاالبتسامة هي إحدى مبادئ التربیة وموضوعاتها
 السكندريالقدیس إكلیمنضس 

 حیث ال تعذب النفس وتتمزق بالشهوة لفرح الحقیقي هو فرح الحیاة األخرى،اÒÎ  .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ملكوت اهللا داخلكم یعنى الفرح الذي یغرسه الروح القدس في قلوبكم، بكونه أیقونة
.   ÒÏوعربون للفرح األبدي الذي تتمتع به نفوس القدیسین
 لقدیس غریغوریوس أسقف نیصصا

 انتبه یا بلدد، وبسرعة تطلع إلي "أفواه المخلصین تمتلئ ضحًكا، وشفاههم بهجة ."
" بالحق إال فیما بعد في الدهر اآلتي، حیث تنتظر أیوب ال یمتلئكلماتك وزنها... لكن "

النعمة، وذلك بكونه إنساًنا مخلًصا. هناك أیضا سیتمتع بشفاٍه مملوءٍة بعمل النعمة، 
بمعنى مملوءة بالشكر هللا. 

39  Paedgogus 2:5. 
40  In 1 Tim. hom 2. )(ترجمة سعاد سولایر المحامیة  
41  De Prop. Sec. Deum. 
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األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  أعلن المسیح عن الضحك الصادر عن الفرح والبهجة كما یقول الكتاب المقدس في
). ربما لهذا السبب ُدعي اسم أحد اآلباء 21: 8 (أي "یمأل الفم الحق ضحًكا"أیوب: 

 .ÒÐ(البطاركة أي اسحق) "الضحك"، ألن االسم یعني البهجة اإللهیة

 العالمة أوریجینوس

 "فم األبرار سیمتلئ ضحًكا عندما تكمل 21" [عندما یمأل فاك ضحًكا، وشفتیك هتاًفا .[
دموع رحلتهم، وستمتلئ قلوبهم بالكامل بهتاف الفرح األبدي. بخصوص هذا الضحك 
یقول الحق لتالمیذه: "الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم یفرح. أنتم 

). مرة أخرى: "سأراكم أیضا فتفرح 20: 16ستحزنون ولكن حزنكم یتحول إلى فرح" (یو 
). بخصوص هذا الضحك الذي للكنیسة 22: 16قلوبكم، وال ینزع أحد فرحكم منكم" (یو 

). قیل أیًضا إن من 25: 31المقدسة یقول سلیمان: "تضحك في الیوم األخیر" (أم 
یخاف الرب یسیر ذلك معه حسًنا حتى النهایة. ال یوجد هناك ضحك الجسد، بل 

ضحك القلب... 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َیْلِبُس ُمْبِغُضوَك ِخْزًیا
 ]. 22َأمَّا َخْیَمُة اَألْشَراِر َفَال َتُكوُن [

 "أو غیر المنظورین... فقد لبس ن"، سواء كانوا المنظوريیلبس مخاصموك خزًیا 
 في نفس ل). صارت إیزابي21-20: 39المصري الخزي عندما رأى یوسف (تك 

 1الوضع عندما رأت إیلیا یشترك في وضع القدیسین، ذاك الذي اضطهدته بطغیان (
)، أیضا المخاصمون ألیوب غیر المنتصرین لبسوا أیًضا خزًیا عندما رأوا 2: 19مل 

أیوب متهلًال بین المالئكة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،إذ یرون أمام عیون ذهنهم أفعالهم الشریرة الماضیة تتدفق، یلبسهم اإلثم من كل ناحیة
وینحدر بهم بثقله. عندئذ یعانون من ذكرى شرورهم وهم ُیعاقبون. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

42 Fragments, 110 on Luke 6: 21.  
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 8من وحي أیوب 

 ألقتنیك یا حكمة اهللا!

 
  یا حكمة اهللا،إلیناحبك أنزلك  

 فأنت نوري وكنزي وٌسر فرحي وسالمي.

  السكنى في داخلي. إلى، واشتقتيّ اقتربت إل

  األبد.إلى فأقتنیكلتدخل ولتقطن فّي، 
 
 ؟بدونك من یضبط لساني فال یكون ثرثاًرا 

 أستطیع أن أروض الوحوش المفترسة،

 لكن من یروض لساني غیرك؟

  فال أشعر بفراغٍ .،تشبع أعماقي بغناك

  الباطلة.األحادیث فال أجوع إلى ،أشبع بك

 تمألني بعربون مجدك، فال أدین أحًدَ◌ا!

 أقتنیك فأقتني الحب اإللهي.

  معك عن كل بشرٍ .ألتكلم ،أصمت

  فأشتهي مجد كل إنسانٍ .،أحب
 
 ،ألقتنیك فأنت هو المصلوب 

 ة.مأسلك كعضٍو في كنیستك العروس المتأل

 أجد لذتي وغناي وفرحي في الصلب معك.

  الفلسفیة الكاذبة،اإلغراءاتلن تجتذبني 

 د الكنیسة عروسك.ح عدو الخیر بجیقتنصنيوال 

 وال أطلب راحة زمنیة وسعادة وقتیه على حساب المجد األبدي.

  حاملة روح النصرة.لمةتبقي كنیستك المتأ

  فلن تتزعزع إلى األبد!،أنت في وسطها
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 .ألقتنیك فأقدمك لكل خاطي جریح 

 الذع والتجریح.لال بلغة النقد ا أقدمك بلغة الحب والترفق في حكمتك،

 خوتي.إسترت علُى، هب لي أن أستر 

 هب لي أن احتضن بالحب الساقطین معي. رفعتني من الجحیم إلى الفردوس،

 عجیب هو خالصك، وعجیبة هي حكمتك!

  بك حكیًما عجیًبا في حبي إلخوتي!اجعلني 
 
 .علمني یا أیها الحكمة اإللهي كیف أصلي إلیك 

 وتقتنیك كل البشریة معي. ،أقتنیكطلب إال أن أ فلن ،لتلهب قلبي بحبك

 ماذا تقدم لي سوى سكناك فيّ .

 . أن أتحد معكىماذا أترجى سو

  إال التمتع بك!،أیة مكافأة لي

  وبك اقتني كل شيء بحلولك في داخلي! فأقتنیك،هب لي حكمتك،
 
 مة اإللهي،كمتى تأتي أیها الح  

  السماویة.األمجادفأنعم بآخرة مجیدة، أنعم بشركة 

 ر نفسي هناك أبدًیا.ستقفت تحملني إلى حضن اآلب،

  عذوبة دائمة،إلىآالمي  و راحة سماویة،إلىتتحول أتعابي 

  الیومیة إلى بهجة القیامة!يومیتات
 
 يّ هب لي یا رب أن تشرق بنورك عل، 

 فأعرف أسرارك الفائقة.

 أختبرها بغنى بنعمتك،

  آبائي.ةأتذوقها في حیاتي كما خالل خبر

 لتعمل حكمتك فّي كما في آبائي.

 ال أن أتمسك بكلمات آبائي دون حیاتهم.

 هب لي قلًبا مقدًسا یتسلم الودیعة المقدسة،

 وُیسلمها ال في حرفیات وشكلیات،
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 بل بروح الحق والقداسة.
 
 ،لتروني من میاه روحك القدوس 

 فأكون كشجرة الزیتون المغروسة في بیتك.

 لن یقدر العدو أن یقترب إلیها،

 ن تفقدها حیویتها ونموها.أوال لتجاربه 

  بذكراك الدائمة، فلن یفارق اسمك شفتي.يأرتو

 وال تُنزع صورتك من قلبي!

  رجاءً .ئمتلأأذكرك دوًما ف

  فیك، فأجد أماًنا وسالًما.ئاختب

 عوض بیت العنكبوت الذي نسجته لنفسي،

 استقر في أحضانك یا حصن حیاتي.
 
 .بك یا حكمة اهللا یزول عني كل ریاء 

 فال أكون كالبردي الذي ینمو في میاه بها وحل،

 بل كشجرة مغروسة على مجاري میاه روحك القدوس.

  كالعنكبوت المحمي ببیت واٍه،أكونوال 

 .أمانٍ بل أقطن فیك یا مصدر كل 

 ال أكون كعشٍب تحرقه الشمس فتجففه،

 .أعماقيبل أتمتع بنورك المشرق على 

 وال أكون متعثًرا بالحجارة في الطریق،

 بل أصیر حجًرا حًیا في الهیكل السماوي.

 وال أكون كشجرة مورقة ضرب الفأس بجذورها،

 بل شجرة زیتون مغروسة في بیتك المقدس.
 
 ،بك تتهلل نفسي 

 بك أتمتع بعربون فرح السماء!

 بك أصیر العروس المقدسة الحكیمة.
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 أیوب - األصحاح التاسع

 ألصحاح التاسعا

الحاجة إلى ُمصالح وسیط 
 

یجیب أیوب على بلدد في األصحاحین التاسع والعاشر. 
كان لكل صدیٍق لمسته الخاصة للمشكلة. لم ُتقدم هذه الحوارات بال هدف، فقد 

. یتكلم عن اهللا بوقاٍر، أما أیوب صاحب المشكلة، فكان في جدیة یبحث عن حلٍّ أو آخر
وعن نفسه في تواضِع، وعن متاعبه في انفعاٍل، لكنه لم ینطق بكلمٍة واحدٍة لتوبیخ أصدقائه، 

أو اتهامهم بالقسوة علیه. كما لم یجب مباشرة على بلدد. 
یتفق أیوب مع بلدد في الخطوط الخاصة بأحكام اهللا السلوكیة، ولكن كیف یمكن 
لنا االلتقاء مع اهللا وجًها لوجه عندما تبدو أعماله وخططه فائقة؟ إنه دوًما یغمرنا بحكمته 

]. لكن خالل ما یعانیه أیوب یتطلع إلى اهللا فیراه عنیًفا. حًقا إن اهللا یدبر ٤-٣وقوته [
 ال یهبه تفسیًرا لمشكلة األلم التي حلت به.  – في نظره –الطبیعة ویهتم بها، ولكن هذا 

 یستطیع إنسان أن یكون باًرا أمام النه أبموافقة أصحابه على اآلن بدأ أیوب 
).  3:8 ( وعلى قول بلدد إن اهللا ال یعوج القضاء،اهللا

 التي یعمل ،ملكة الطبیعة وقد استقاها أیوب من محكمة اهللا وقدرتهثم یتكلم عن 
كل نظم الطبیعة وقواتها مستمدة منه، و یفعل ما یرضیه .فیها إله الطبیعة بقدرة ال ُتقاوم

 ویتحكم في ، في الجبال ویجعل أعمدة األرض تتزلزلحزح علیه. فهو یستطیع أن یزدوتعتم
 الشمس والنجوم. 

 أي أنه ].21[ فرذلت حیاتي" ، بنفسيأبالي "كامل أنا ال : بقوله برَّهتیثبثم 
 وینكر أیوب على بلدد قوله إن اهللا یمیز في معاملته للناس ، ولو كلفه حیاته،یتمسك ببرِّه

 إنه ].31-25[ ثم یرجع أیوب إلى التأمل في حالته الخاصة ).20:8(بین الكامل والشریر 
نه یشعر بأن اهللا یحكم علیه وال یزال یعامله  أل،ال یمكن أن ینسى ألمه أو یتعلل بالرجاء

كنجسٍ . 
یرى أیوب أن اهللا قد طرحه كمن هو في غضٍب شدیٍد من جهته، وأن رجاءه 

الوحید هو أن یلتقي معه وجًها لوجه لیحقق له العدالة، لكن ال یزال غیر الممكن الوصول 
إلیه، حتى في المحكمة یتعامل اهللا معه كما لو كان قاضًیا غیر عادلٍ . یكتشف الحاجة إلى 
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. اشتاق أیوب أن یجد هذا الوسیط الذي یستطیع أن وسیط بین اهللا غیر المنظور والناس
یقدمه هللا القدیر. یترجى أیوب لو كان له وسیط لدى اهللا، أو یتخلى اهللا عن عصا سلطانه 

ویصیر بشرًیا لمرة واحدة! 
]، وأن اهللا یبدو كمن هو مصمم ٢٨-٢٥لم یكن ممكًنا ألیوب أن ینسى آالمه [

على إظهار أیوب أنه نجس ومذنب. یحاول أیوب أن یجعل من نفسه أن یكون أبیض 
]. ٣١-٢٩ [بالزوفاكالثلج، وطاهًرا كما 

لقد قدم لنا أیوب مفهوًما إنجیلًیا صادًقا عن التطهیر من الخطایا. 
، وأن یمنحه اهللا بعض طلب أن یرى اهللا مذلته، ویتطلع إلى حالته بعین الشفقة

]. وٕانما یجد صعوبة في أن معاملته 39-32 [إمكانیة إیجاد المصالحةالراحة، ثم یتأمل في 
لیست مع إنسان مثله بل مع اهللا، ویشعر أن كل محاولة یثبت بها أنه بريء عقیمة، لذا 

].  33 [ُمَصاِلح حكیم یوفق بینهما ویصالحهمایتوق إلى 
 وهو ال ، كیف الحوار معه.ة الغائبیغن اهللا فیتحدث عنه بصیشتكي أیوب م

قتل يُ  على السواء، حین تأتي الكارثة ووالخاطئ وٕان اهللا یجازي البار ،یسمع وال یحاور
 حیرة عظیمة بین الشعور ]. إنه في33-32[األبریاء، یهزأ اهللا بالضیقات التي تصیبهم 

مشاعر أیوب ضح إن وا .بظلم اهللا نحوه وبین تذكر الشركة المباركة معه في الماضي
 ولكنه ال یعرف كیف یثبت ،نه على صوابأ فهو یعتقد تنطوي على شیئین متناقضین
  إذا دخل في مواجهةفي نفس الوقت و. محدد من اهللاتهامذلك، فحتى اآلن لم یوجه إلیه 

مع اهللا یخشى أال یتمكن من الدفاع عن نفسه بنجاح. 

 .2-1. لن یتبرر أحد أمام اهللا   1
 .13-3. البرهان على ذلك   2
 .21-14. عجزه عن أن یحاجج اهللا  3
 .24-22. ال نحكم حسب الظاهر   4
 .31-25. هول متاعبه وحیرته   5
 .35-32. الحاجة إلى وسیط  6

. لن یتبرر أحد أمام اهللا 1
 ]1َفَقاَل َأیُّوبُ : [
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 َصِحیحٌ . َقْد َعِلْمُت َأنَُّه َكَذا.
ُر اِإلْنَساُن ِعْنَد اِهللا؟ [  ]2َفَكْیَف َیَتَبرَّ

). كذلك كشف له أنه 2: 8لم یدافع أیوب عن اتهام بلدد له بكثرة الكالم (أي 
یتفق معه في مبدأ: "اهللا ال یعوج القضاء، وأن األتقیاء محفوظون بعنایة اهللا، وأن الشریر 

یهلك بشره". 
". ال یحمل هذا التساؤل روح التذمر، كیف یتبرر اإلنسان عند اهللا؟لكنه تساءل: "

وال یحمل ثورة ضد صرامة اهللا، وٕانما هو اعترف بالواقع أن اهللا إن عاملنا حسب استحقاقنا 
لهلك كل البشر، ألنه لیس بار في عیني اهللا، لیس وال واحد. 

إذا ما تطلع أیوب إلى نفسه مقارًنا نفسه بمن هم حوله یرى أنه بار، لكن إذ یتطلع 
ن یتبرر أمامه. فإنه حتى مالئكته أإلى اهللا القدوس البار، یجد نفسه لیس بطاهٍر، وال یقدر 

القدیسین لن یتبرروا أمامه. یقول المرتل: "ال تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر 
 ).2:143قدامك حيٌ " (مز 

لن یقدر أحد أن یتبرر أمام اهللا سوى كلمته األزلي الذي صار إنساًنا بال خطیة 
 وحده، من یختفي فیه یحمل برَّه، فیتبرر أمام الرب.

یقول الرسول: "ومنه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسة 
)، "وتلبسوا اإلنسان الجدید المخلوق بحسب اهللا في البّر وقداسة الحق" 30:1 كو 1وفداء" (

 ).24:4(أف 

 ) 26: 13؛ 30، 20-19، 3-2: 9انظروا كیف یعترف أیوب أیًضا بخطایاه-
 الرب. هكذا هو متأكد من أمامنه ال یوجد بار أنه متأكد أ یقول .)17، 16:14، 5:14

 إن قلنا إننا بال خطیة، فالحق لیس فینا. بینما یقدم اهللا شهادة سامیة عن أنناهذا أیًضا 
 نفسه یعرف الحقیقة أنها هكذا حیث أیوب إال أن ،برِّه بالنسبة لمستوى السلوك البشري

. Ïیقول: كیف یتبرر المائت أمام الرب؟ إن شاء أن یحاجه ال یقدر أن یجیبه"
 أغسطینوسالقدیس  

  نراه من خالل كلماته یعبر عن نفسه بطریقة رائعة بكونه ورًعا وفاضًال، إذ یقدم سلوكه
كتقدمه هللا، مكیًفا كلماته لحساب مجد اهللا. حتى عندما یتكلم من نفسه، أو عند إثارة 

1 On Forgiveness of sins and Baptism, 14. 
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زوجته له، وعندما أغضبه أصدقاؤه، بل وعندما سحب الواشي (إبلیس) حنجرته لیجدف، 
). 1: 34لم یتوقف البار عن تمجید اهللا. "أبارك الرب في كل حین" (مز 

بطریقة أفضل صحح أیوب كلمات أصحابه الذین أهانوه، محوًال كل ما نطقوا به 
ضد المصارع في حقٍد واستخفاٍف نحو أیوب البارع إلى بركة من أجل اهللا. إن قلت: 

كیف ذلك؟ تعلم هذا، فإن بلدد بنیة حاقدة في عبارته بدأ بهذه المقدمة: "هل الرب یعوج 
) ماذا یمكن ألیوب أن یقول عن 3: 8القضاء أو الصانع كل األشیاء یعكس الحق؟" (

هذا؟ كیف یجیب خصمه محوًال بطریقة عجیبة ما قد عني به أن یصرعه؟ لنصغ، 
صحیح قد عرفت أنه كذا. فكیف یتبرر اإلنسان المائت عند "فأجاب أیوب وقال: "

]. 2-1" [الرب؟
لماذا تهین أیوب كمن هو لیس بباٍر؟ 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 لمائت عند اهللا؟ ألنه ا نأجابهم أیوب: "صحیح، قد علمت إنه كذا. فكیف یتبرر اإلنسا
 حكیم فينه إن شاء أن یحاجه ال یسمعه، فال یجیبه عن كلمة واحدة بألف كلمة، أل

 وقوي وعظیم، فمن هو صلب بما فیه كفایة حتى یقوى على الوقوف أمامه؟ الذي هفهم
 یقلبها في غضبه. المزعزع األرض من يذلعلم! وات تشیخ وهي ال الیجعل الجب

أساساتها، فتزلزل أعمدتها! یتحدث إلى الشمس، فال تشرق ویضع ختمه على النجوم. 
 ممهدة، صانع النعش (أو رض ألى كما علبحرالباسط السماوات وحده والماشي على ا

 Greatر (العظیم) باب الجدوال Evening starة المساء مونج Pleiades(Ïالعاس ّ 

Bear دع الخیول.اومخ 
عظائم ال ُتفحص، وعجائب ال تعد، مجیدة وبال قیاس وال عدد. إن مّر ل عفا

كان بوقه  كم). LXX 11-2:9 علّي ال أراه، وٕان اجتاز بي فال أدرك كیف؟" (أي
 أقوى، حینما جعله یهتف بخصوص قدرة الرب! لكن في هذه القوة ینال البار عونًا ال

 قدرة الرب هي التي توصف، إذا في الحقیقة أسرار فدائنا اهننما تبدو أبيالًكا. حًقا ه
 Ðُتستعلن!

 سیوسمبروالقدیس أ

Ï عات نجمیة (الوب).ومجم 
2 De interpellatione Job et David, Book 1:4:11. ترجمة جرجس كامل  
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 " صار لنا إنه الكنز الذي ُأعطي لهم في هذه الحیاة لیمتلكوه في داخل نفوسهم، الذي
). فالذي وجد كنز الروح السماوي 30: 1 كو 1" (وقداسًة وفداءً  حكمة اهللا وبر�ا

وامتلكه یتمم به كل بّر الوصیة وكل تتمیم الفضائل بنقاوٍة وبال لوٍم، بل بسهولة وبدون 
تغصٍب . 

لذلك فلنتضرع إلى اهللا، ونسأله ونطلب منه بشعور االحتیاج، أن ینعم علینا بكنز 
روحه، لكي ما نستطیع أن نسلك في وصایاه كلها بطهارٍة وبال لوٍم، ونتمم كل بّر 

. Ïالروح بنقاوة وكمال، بواسطة الكنز السماوي، الذي هو المسیح
 القدیس مقاریوس الكبیر

  إذ یخضع اإلنسان هللا یتقبل بر�ا، أما من یقف أمامه فیفقد البرّ . فإن من یقارن نفسه
بمصدر كل الخیرات، یحرم نفسه من الصالح الذي ناله. من ینسب لنفسه البركات 

الموهوبة له من اهللا یحارب اهللا بذات عطایا اهللا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  بّر اهللا هو المسیح، یقول الرسول: "صار لنا من اهللا حكمة وبر�ا وقداسة وفداءً "؛ كما هو
 مكتوب "من یفتخر فلیفتخر في الرب". 

بّر اهللا الذي هو عطیة النعمة بدون استحقاقات، ال ُیعرف بواسطة أولئك الذین 
یریدون أن ُیقیموا بّرهم الذاتي، فال یخضعون لبّر اهللا الذي هو المسیح.  

في هذا البّر نجد غنى عذوبة اهللا التي یقول عنها المزمور: "ذوقوا وانظروا ما 
. Ð)8:43أعذب الرب" (مز 

القدیس أغسطینوس 

. البرهان على ذلك  2
ُه َال ُیِجیُبُه َعْن َواِحٍد ِمْن َأْلٍف [  ].3ِإْن َشاَء َأْن ُیَحاجَّ

ال یستطیع إنسان ما أن یباري خالقه في المناقشة أو في النضال. ال یقدر 
اإلنسان أن یجیب عن سؤال واحٍد من بین كل ألف سؤال یقدمه اهللا له. لقد تكلم اهللا مع 
أیوب وعرض علیه عدة أسئلة، ووقف أیوب عاجًزا عن اإلجابة عن أي سؤال منها (أي 

1 Sermon 18:1,2. 
2 City of God 21:24. 
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). هكذا تقف حكمة اإلنسان صامته في عجز أمام حكمة اهللا الفائقة. 39، 38
یوجه اهللا إلى اإلنسان ألف اتهام، وال یجد اإلنسان إجابة لیبرر ما یفعله ولو في 
أمٍر واحد من األلف، ألن اهللا ال یخطئ في حكمه. وهو یعرف أعماقنا أكثر من معرفتنا 

). 5-4: 40نحن ألنفسنا. لیس لنا إال أن نضع أیادینا على أفواهنا كما فعل أیوب (أي 

  ألم اعترف لك بمعاصي، یا إلهي، وأنت نزعت أثم قلبي؟ إنني ال أناضل في المحاكمة
معك، إذ أنت هو الحق. لست أود أن أخدع نفسي، لئال یقف إثمي ضد نفسه. لذلك 

: 130لست أجادل في أحكامك، ألنك "إن كنت تراقب اآلثام یا رب فمن یقف؟" (مز 
3(Ï .

  لست أجادل في المحاكمة معك، یا من أنت هو الحق. لن أخدع نفسي، لئال تقف
 ضد الحق. لذلك لن أناضل في المحاكمة معك. ألنك إن كنت تراقب اآلثام یا آثامي

. Ð)3:130رب فمن یقف أمامك؟ (مز 

  . ّاهللا وحده هو الباّر والذي یبّرر، یهب اإلنسان البر
إنهم یطلبون أن ُیثبتوا بّر أنفسهم، بمعنى أنهم یظّنون بأن الصالح هو من عندهم 

 ألنهم متكبرون ویحسبون ،)3: 10 (رو "لم یخضعوا لبّر اهللا"ال عطّیة إلهیة. بهذا 
. Ñأنهم قادرون على إرضاء اهللا بذواتهم ال بما هللا

القدیس أغسطینوس  

  عادة ما یشیر إلى "المجموع الكلي".... یقول المرتل: 1000في الكتاب المقدس رقم 
 )... هكذا قیل بیوحنا الرائي: "یملك 8: 105"الكلمة التي أوصي بها ألف جیل" (مز 

)، ألن ملك الكنیسة المقدسة یتم حیث یصیر كامًال في 6: 20معه ألف سنة" (رؤ 
مجموعه... 

اآلن من یناُضل مع اهللا ال ُینتسب إلیه، بل ینسب لنفسه مجد صالحه. لیت 
اإلنسان القدیس یعتبر أن ما قد ناله فعًال حتى أعظم العطایا أهمیة إنما إذا تمجد إنما 

بسبب ما ناله كهبة... ولیقل: "من یحاججه ال یقدر أن یجیب واحد عن ألف". ألن من 
یناضل مع خالقه یعجز عن اإلجابة علیه عن واحد من ألف. فإن اإلنسان الذي یضع 

1 Confessions, N& PN Frs, vol. 1, p 47. 
2 Confession, 1:5 (5). 
3 City of God 17: 4. 
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نفسه في موضع الكمال یبرهن على أنه ینقصه حتى بدایة الحیاة الصالحة نفسها. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " حٍد أ كل  أن). بمعنى3:130إن كنت تراقب اآلثام یا رب، یا رب فمن یقف؟" (مز
یقول: "أنا خاطي، إني مملوء بخطایا بال حساب، ال أقدر أن أقترب إلى اهللا وأصلي 

 یطلب وٕانمال بالنسبة ألي أحٍد أن یقدم حساًبا دقیًقا عن شئونه، يستحمنه إوأدعوه"... 
 عدم المباالة، بل لنقدم تعزیة ألولئك إلىالرحمة والحنو. نقول هذا، ال لنسحب النفوس 

) 9:20" (أم يالذین سقطوا في الیأس. "من یقول: إني زكیت قلبي، وتطهرت من خطیت
 "Ïنه حٌر من الخطایا؟أفلیتذكر: "من یثق في 

 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا 

 ُهَو َحِكیُم اْلَقْلِب َوَشِدیُد اْلُقوَّةِ . 
 ]4َمْن َتَصلََّب َعَلْیِه َفَسِلَم؟ [

إن تجاسر أحد وأصر على عناده وتمرده على اهللا، حتما یجني ثمر حماقته. كل 
الذین تحدوا ولم یتوبوا لم یسلموا، وال وجدوا سالًما في أعماقهم، وراحة في طریقهم، ونجاًحا 
في أعمالهم. كل مقاومة اهللا تشبه العشب أو الشوك الذي یتحدى النار فیحترق ویهلك (إش 

). 24: 28؛ حز 4: 27
). وٕاذ حارب التنین اهللا 4: 2 بط 2المالئكة الذین تصلبوا على اهللا لم یسلموا (

). هكذا الخطاة المتمردون "یذخرون ألنفسهم غضًبا في 9-7: 12ُطرح إلى األرض (رؤ 
). 5: 2یوم الغضب" (رو 

إنه لجنون مطبق أن یقف اإلنسان لیقاوم اهللا أو یناضل ضد الكلي الحكمة 
والقدرة، العارف بكل شيء والقادر على كل شيء. 

من یرید السالم الحقیقي ال یدخل في خصومة مع اهللا، بل یقبل السید المسبح 
الذي هو سالمنا، یهبنا المصالحة مع اهللا أبیه، ومع نفوسنا ومع إخوتنا، بل ومع الطبیعة 

نفسها. 

 "أي عجب إن دعونا خالق الحكماء فإنه هو حكیم في القلب، وقدیر في القوة ."
"، حیث أنه القدیر، هذا الذي نعرف أنه الحكمة ذاتها؟ وأي دهشة أن یصفه بـ "حكیًما

1 On Ps. 130. 
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هو القدرة ذاتها؟ لكن القدیس إذ یسَّبح الخالق بهاتین الكلمتین ینقل إلینا المعنى حیث 
" إذ یعرف تماًما أسرار الحكیمیدعونا أن نرتعب عند معرفتنا ألنفسنا. فإن اهللا یدعى "

"، إذ معروف أنه یضربهم بقوةٍ . لذلك فإنه ال ُیخدع بواسطتنا القدیرقلوبنا، كما یضیف "
إذ هو حكیم، وال نقدر أن نهرب منه ألنه قوي... 

" ألن خالق كل األشیاء بطریقة عجیبة هو نفسه من یقاومه ویكون له سالم؟"
یدیرها، حتى إذ خلقت تعمل مًعا في تناغمٍ . لهذا فإن أیة مقاومة ضد اهللا تكسر التناغم 

مًعا في سالم، وال یمكن إدارة هذه األمور حسًنا، إذ تفقد اإلدارة التي من فوق. إن 
خضعت هذه األمور هللا تستمر في السالم، وٕان تركت لذاتها تعمل في تشویش... أب 
الجنس البشري األول إذ عصى وصیة خالقه تعرض لغطرسة الجسد، وٕاذا لم یخضع 

لخالقه في طاعة له، ینحط بذاته حتى یفقد سالم الجسد... 
اآلن ُیقال إننا نقاوم اهللا حینما نعارض تدبیره. لیس أن ضعفنا یقاوم قراراته غیر 
المتغیرة، ولكن ما یفعله ضعفنا لیس فیه قوة إلتمامه. لكن إن حاول الضعف البشري 

غالًبا ما یعرف قوة تدبیره، ومع هذا یهدف نحو معارضته قدر استطاعته. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 من یطلب السالم یطلب المسیح، إذ هو السالمÏ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 بإرادته). یدعوه في موضع آخر وسیًطا. إنه 14:2(أف  ) هو سالمنا"حیقول: "(المسي 
 وسط بین مجالین منقسمین.تي

النفوس المولودة من ینبوع صالح اهللا، ُحجزت في العالم. ُوجد حاجز في الوسط، 
المسیح بٌسَ◌ره، ونوع من السیاج. حاجز من صنع خداعات الجسد والشهوات العالمیة. 

 وطریق حیاته، حطم هذا الحاجز. لقد هزم الخطیة وعلَّم أنه یلزم وآالمهصلیبه ب
 تحطیمها. 

نزع الحاجز من الوسط. لقد غلب العداوة في جسده. العمل لیس عملنا نحن. لم 
  ُندع لنحرر أنفسنا.

 .Ð بالمسیح هو خالصنااإلیمان

1 Hom on Ps.,33. 
2Marius Victorinus: Epistle to the Ephesians 1:2:14-15.  
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 األب ماریوس فیكتورینوس

، اْلُمَزْحِزُح اْلِجَباَل َوَال َتْعَلم
 ].5◌ِ [ الَِّذي َیْقِلُبَها ِفي َغَضِبه

كثیًرا ما نتطلع إلى الجبال في الطبیعة فنظنها ثابتة ومستقرة، لیس من یقدر أن 
)، وتبدو الشمس والمسكونة 6: 3یحركها أو یزحزحها، لذا ُدعیت "الجبال الدهریة" (حب 

بقوانینها ثابتة، لكن عندما یشاء الرب السماء واألرض تزوالن، وأیًضا الجبال تتزحزح بكلمة 
"، أي إن أرادت أو لم ترد. هو إله المستحیالت،  المزحزح الجبال وال تعلممنه. إلهنا هو "

)، واندكت أو تبددت 4: 114)، وقفزت الجبال (مز 7: 68أمامه ارتعد جبل سیناء (مز 
). 6: 3الجبال الدهریة (حب 

 مع المیاه، والصخور كالشمع تذوب أمام وجهك" أساسها"تهتز الجبال من 
 ).18:16(یهودیت 

 وارتجت، ألنه غضب" (مز ارتعدت"ارتجفت األرض وارتعشت، أسس الجبال 
7:18 ( 

 )5:97"ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سید األرض كلها" (مز 

 ).32:104ن" (مز خ"یمس الجبال فتد

 ).4:114"الجبال قفزت مثل الكباش، واآلكام مثل حمالن الغنم" (مز 

 ).5:144ن" مز خ"انزل ألمس الجبال فتد

 هي الجبال التي جعلها الرب تشیخ؟ إنها موسى وهرون ویشوع بن نون وجدعون  ما
واألنبیاء وكل رجال أسفار العهد القدیم. لقد جاء الرب یسوع، واحضر العهد الجدید، وما 
قد صنعه (قبالً ) صار قدیًما. تجدد المسیحي وشاخ الیهودي؛ النعمة تجددت، والحرف 

. نعم لقد زحزح المفهوم الذي بحسب الحرف، وهدمه، تزحزحت الجبال وانتقلتشاخ. لقد 
وأقام اإلدراك الذي بحسب الروح. لهذا فإن فهم الناموس حسب الجسد قد عبر وصار 
الناموس روحًیا. لهذا یقول الرسول: "فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي" 

یؤكد الرسول قائالً :  ). ولكن هو نفسه الذي كان جسدًیا صار روحًیا، كما14: 7(رو 
). هكذا جعل یسوع هذه الجبال 40: 7 كو 1"أظن إني أنا أیًضا عندي روح اهللا" (

تشیخ ولم یعلم الیهود ذلك. حًقا لو عرفوا ذلك لما صلبوا رب المجد، ولما اتبعوا 
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. Ïالخرافات الیهودیة
القدیس أمبروسیوس 

  نقول إن الیهود، بالرغم من سابق تمتعهم بعطف اهللا إذ كانوا محبوبین منه أكثر من
غیرهم، إال أن هذا التدبیر والنعمة اإللهیین قد تحوال إلینا، عندما نقل یسوع السلطان 

. Ðالعامل بین الیهود إلى مؤمني األمم

  "عندما خاطب یسوع الیهود بقوله: "ملكوت اهللا ینزع منكم، وُیعطي ألمة تعمل أثماره
)، فأي تدبیٍر آخر كان بسلطانه اإللهي مزمًعا تقدیمه، غیر أنه دفع 43: 21(مت 

.  Ñ الذي كان یتضمن أسرار ملكوت اهللا- إلى دائرة الضوء–الكتاب الیهودي بأكمله 

  7:5نحن الذین ُنقلنا من الناموس واألنبیاء إلى اإلنجیل، قد أعید ختاننا (یش (
)، فتحققت فینا كلمة الرب لیشوع، "الیوم قد 4:10 كو 1(بالصخرة) التي هي المسیح (

.  Ò)9:5دحرجت عنكم عار مصر" (یش 
العالمة أوریجینوس 

  32: 104یقول: الجبال ال تعرف ذلك. وكما قال داود: "یمس الجبال فتدخن" (مز .(
یتحدث في هذه العبارة عن قدرة اهللا قائًال إنه قادر أن یفعل كل شيء في قوة غضبه. 

فإن أیوب یقدم شهادة عن عدله، كما یقدم شهادة أیًضا عن قوته. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "الجبال المنظورة یستخدم". "یستخدم الجبال وهي ال تعلم، الذي یقلبها في سخطه "
بالحق عندما یرید أن یغیر وجه الخلیقة المنظورة. لكنه لیس باألمر العجیب لهذه 

"، ألنها لم ُتمنح عقًال مثل الكائنات البشریة ُتستخدم(الجبال) التي ال تعرف أنها "
والمالئكة األحیاء. لذلك یدعو أیوب قوة الشیاطین المتعجرفة جباالً . لهذا فإن إرمیا النبي 

). ألن 25]: 35 [28یدعو الواشي (إبلیس) "جبل الفساد الذي یفسد كل األرض" (إر 
 خداًعا ال یستطیعون أن یبلغوا أفكار اهللا، إذ نفساد الشیاطین خسیس. فمع أنهم مملوءو

یرید أن یخفي أفكاره عنهم، وال أدركوا السقوط الذي حل بهم. ما یقوله بولس هو مثال 

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 5:12. 
2 Contra Cels. 5:50. 
3 Contra Celsus 4:42. 
4 In Jos. hom 5:5. 
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لهذا: "لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین، ولكن بحكمة لیست من هذا الدهر، وال من 
عظماء هذا الدهر الذین یبطلون، بل نتكلم بحكمة اهللا في سرٍّ . الحكمة المكتومة التي 

سبق اهللا فعینها قبل الدهور لمجدنا. التي لم یعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، ألن لو 
).  8-6: 2 كو 1عرفوا لم صلبوا رب المجد" (

ذاك الذي یستخدم هذه (القوات) في صراعات سّر الصلب، هو نفسه الذي خلقهم 
" دمر في غضبه)، ولیس فقط أهلكهم بل و"14: 3)، وأهلكهم (عا 16: 1(كو 

)، فإنه 15: 2مذابحهم، وبدد هیاكلهم، وأتلف تماثیلهم. في نصرة، نزع مجدهم (كو 
)، إذ كان یجب أال یفعلوا هذا، 8-4: 13لیس فقط اغتصبت الشیاطین المجد (رؤ 

إنما أیًضا أفسدوا البشریة معهم. ولكن في أي وقت یحل بهم الدمار الحقیقي العادل، 
كما في سخٍط كامٍل؟ عندما ینتهي هذا العالم المنظور. على أي األحوال، إن قلتم، 

]. 6" [المزعزع األرض من مقرها“كیف یفعل هذا؟ فستتعلمون ذلك من اآلتي: 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

، تكون كجبل ةاهللا في محبته للبشریة یقیم من مؤمنیه الحقیقیین جباًال مقدسة ثابت
سیناء حیث یظهر علیه الرب ویقدم شریعته لموسى، أو كجبل تابور حیث یتجلى علیه في 
وسط كنیسته التي تضم رجال العهد القدیم، ممثلین في موسى وٕایلیا، ورجال العهد الجدید 
ممثلین في بطرس ویعقوب ویوحنا. من الجانب اآلخر فإن األشرار المقاومین للرب، غیر 

أمام  أنهم جبال راسخة، فإن أساساتهم ترتعد أنفسهمالخاضعین له، وٕان كانوا یظنون في 
 أمامنون. تقفز مثل الكباش من خ وبرجزه یرجفهم، یمسهم بغضبه فید،الرب في غضبه

  النار.أماموجهه، وتذوب كالشمع 

  طاة خ). عندما تمٌجَ◌د ابن اإلنسان هكذا ارتج ال7:18"ارتجت األرض وارتعشت" (مز
)، فإن رجاء المتكبرین الذین كانوا في هذه 7:18وارتعشوا. "أسس الجبال ارتعدت" (مز 

 لم یعد بعد ،رتعد. "وارتجت ألنه غضب". هذا هو الرجاء في البركات الزمنیةاالحیاة قد 
 .Ïمتأسًسا في قلوب الناس

 من هم التالل؟ المتكبرون. كل شيء 5:97قدام الرب" (مز  "ذابت التالل مثل الشمع .(
 أین المسیح والمسیحیین یرتعب ویخضع... أین تشامخ القوات؟ خاللیرتفع ضد اهللا 

1 On Ps. 18. 
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مع. كانوا شقسوة غیر المؤمنین؟ كان الرب بالنسبة لهم ناًرا، فذابوا عند حضرته مثل ال
 قساة حتى عملت النار.

 القدیس أغسطینوس

  بالنسبة لي تبدو الجبال أنها قوات الشیاطین. 5:97"ذابت الجبال مثل الشمع" (مز .(
  فهم بالتأكید الناس المتكبرون. ن،سواء كانوا جباًال أو ال یكونو

 تهلك المتشامخین وٕانماهذه النار ال تهلك الذین في األسفل (المتواضعین) 
 هم في الوادي، وٕانما لن ینجو ما یؤثر على الذینوحدهم. كحقیقة واقعة فإن البرق نادًرا 

 منه أولئك الذین في األعالي على الجبال.

 القدیس جیروم
ة الجبال وهي ال تعلم، فإنه حزح مفهوًما رائًعا عن زالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 

إذ جاء إلى العالم حرك الجبال المقدسة، حیث حرك مفاهیمنا عن موسى النبي مستلم 
 نحن ها من الفكر الیهودي الحرفي لنتسلماالشریعة وعن األنبیاء ورجال العهد القدیم. حركه

 لكنهم ال یعلمون ٌسر ، واألنبیاءواآلباء. فمع تمسك الیهود بالشریعة اإلنجیلبالروح خالل 
رونهم خالل البرقع الموضوع على وجه موسى. لقد ياهللا وحكمته الخفیة، ألنهم ال زالوا 

تحرك هذا كله لیكون نصیبنا، فندرك ونعلم ٌسر خطة اهللا األزلیة وحكمته الفائقة وتدبیره 
لخالصنا. هذا ما كان یعتز به الرسول بولس بعدما التقى بالسید المسیح وتزحزحت الجبال 

 ن یصمت.أبالنسبة له، وصارت له درایة بالٌسر اإللهي، فلم یستطع 

 ).4:3"الذي بحسبه حینما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درایتي بٌسر المسیح" (أف 

 .)3:4"لیفتح الرب لنا باًبا لنتكلم بٌسر المسیح" (كو 

"لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى یقین الفهم لمعرفة ٌسر اهللا اآلب 
 ).2:2والمسیح" (كو 

"وأنیر الجمیع في ما هو شركة السّر المكتوم منذ الدهور في اهللا خالق الجمیع 
 ).9:3بیسوع المسیح" (أف 

  ،اْلُمَزْعِزُع اَألْرَض ِمْن َمَقرَِّها
 ].6[ َفَتَتَزْلَزُل َأْعِمَدُتَها

إن كانت األرض تبدو كأنها مستقرة على أعمدة لیس من یقدر أن یزعزعها، فإنها 
بأمر خالقها تتزعزع، ولیس ما یوجد من یدعمها. 
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ن المتشامخین الذین یسكنون أمن الجانب الرمزي، رأینا أن الجبال تتزحزح بمعنى 
 هذا ومن جانب آخر، فإن الناموس .خالل البروق اإللهیة قمم الجبال یتعرضون للدمار

 فهمهم إلى  واآلباء واألنبیاء هم جبال مقدسة عالیة، تتحرك من أیدي الیهود الحرفیین في
ذین انكشفت لهم الحكمة اإللهیة، وتعٌرفوا على ٌسر المسیح المكتوم. لأبناء العهد الجدید ا

بنفس المنطق بالنسبة لألرض فإنها تشیر إلى األشرار الذین صاروا تراًبا كأبیهم آدم األول، 
، احیث قیل له: أنت تراب، وٕالى التراب تعود". اآلن إذ نزل السماوي إلى أرضنا، وحل بینن

، فنسمع الصوت اإللهي: "أنت سماء وٕالى ةصار كواحٍد منا، صرنا نتمتع بالحیاة السماوي
 السماء تعود".

، فنسمع الصوت ةوحل بیننا، وصار كواحٍد منا، صرنا نتمتع بالحیاة السماوي
 اإللهي: "أنت سماء وٕالى السماء تعود".

  ،قائد المئة الغریب یعرف، بینما الالوي الذي من خاصته لم یعرف. األممي سجد له
والعبراني جحده. لهذا فإنه لیس باألمر غیر المعقول أن أعمدة العالم قد تحركت (أي 

 ) عندما لم یؤمن رؤساء الكهنة. 6: 9

لقد تحركت األعمدة لكي تحتل مكانها أعمدة جدیدة. كما لو ان اهللا نفسه حسب 
). تعلموا أیة أعمدة أقامها: "یعقوب 3: 75ذلك الئًقا أن یقول:" أنا أقمت أعمدتها" (مز 

. Ï)9: 2وصفا ویوحنا المُعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا یمین الشركة" (غال 
القدیس أمبروسیوس 

 واني والدلو یكیل الماء الخارج من الینابیع الطبیعیة، أما الماء النابع من الینابیع باأل
 بهذا الروحیة فإنه یقاس بفهمنا ورغبتنا المتقدة ووقارنا، بهذا نقترب إلیها. من یسلك

 فیه بطریقة غیر منظورة، هللال بركات ال تعد، حیث تعمل نعمة ااالترتیب یحمل في الح
ب من ي ینسحوتخفف عبء ضمیره ، وتأتى به إلى آمان وفیر، وتعده بعد ذلك لك

 یمكن لإلنسان الذي ال یزال یحتضن جسده . فإنهشاطئ األرض، ویحمل مرساة السماء
اهج السماء ویتأملها بال بأال یكون له شيء یتعلق باألرض، بل یضع أمام عینیه كل م

. Ðعاانقط

 امنا بها اهتم). فإن 1:3 كودكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه األمور على الدوام (أري

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 5:13. 
2 Baptismal Instructions, 7:11. 
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. Ïیحررنا من األرض وینقلنا إلى السماء
 دیس یوحنا الذهبي الفمقلا

  نحن الذین حفظنا الدرس بینما كنا تلنا أن نكون هناك في حضرة اهللا في السماوایحق ،
على األرض، وذهبنا هناك إلى السماء كي نكون في محبة اهللا اآلب، ذاك الذي عرفناه 

ء، يش ء وعلمنا ویعلمنا كليونحن على األرض، وألن اهللا الكلمة القدوس صنع كل ش
. Ðوهو یدربنا في كل األمور الصالحة

 دیس إكلیمنضس السكندريقلا

 إبراهیم مدینته وأقاربه بناء على أمٍر إلهي، لكن هجرته كانت تناسبه كنبي، هدفها ترك 
 طلب معرفة اهللا.

ما كانت ُتعدُه لمعرفة تلك األمور – إنا أظن  – كمةيحق لم تكن هجرة جسد بال
 التي تكتشفها الروح. 

 دائرة األفكار الدنیئة واألرضیة، رفع رجه وطنه، أي خروجه من ذاته، خابترك
لي عن ارتباط  وتخإبراهیم ذهنه قدر المستطاع فوق الحدود العامة للطبیعة البشریة،

 النفس بالحواس. 
لحواس، صار عقله نقًیا، یدرك ما هو غیر منظور، ولم ا ت إذ لم تعقه تعلقااهكذ

. Ñیعد السمع والنظر یسببان لذهنه خطأ بسبب المظاهر
 دیس غریغوریوس أسقف نیصصقلا

 ما تتحقق إرادة اهللا بواسطتنا نحن الذین على األرض كما تتحقق في الذین هم في دنع
) ونرث 49:15  كو1 (به بالسمائیین إذ نحمل مثلهم صورة السماويشتنالسماء 

عدنا وهم على األرض یصلون لكي ب). ویأتي الذین 34:25ملكوت السماوات (مت 
. Ò یتشبهوا بنا إذ نكون نحن في السماء (الفردوس)

 المة أوریجینوسعلا

 أمرنا دقف أن تتوقوا إلى السماء، واألمور التي في السماء، بل حتى قبل السماء، بجي 

1 Baptismal Instructions, 7:14. 
2 Paedagogus 3:12. 
3 Against Eunomius, lib. 12. PG 45:940 A – 941 D. 
4 On Prayer 26:1. 
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تحدث في كل األمور كما لو كنا نتحدث ون نتصرف نأوأن نجعل األرض سماًء، 
هناك، بینما نحن على األرض. هذا أیًضا یجب أن یكون غایة صالتنا التي نقدمها 

للرب. فال شيء ُیعیق وصولنا إلى كمال القوى العلویة ألننا نقطن على األرض؛ إنما 
 ل كل شيء كما لو كنا قاطنین سلًفا فيعفنمن الممكن حتى ونحن نسكن هنا أن 

. Ïألعاليا

 ًقا لقد جاء السید لُیلغي األمور القدیمة ویدعونا إلى وطن أعظم.ح 
 یصنع كل شيء لیعتقنا من األمور غیر الضروریة، ومن عاطفتنا نحو هنإ

األرض. لهذا السبب أشار إلى الوثنیین أیًضا قائالً : "إن هذه كلها تطلبها األمم" (مت 
وال  دم تعبها كله من أجل الحیاة الحاضرة، وال تبالي باألمور المقبلة،تق)؛ التي 33:6

. Ðبأي فكر سماوي
 دیس یوحنا الذهبي الفمقلا

 ،اآلِمُر الشَّْمَس َفَال ُتْشِرقُ 

 ].7َوَیْخِتُم َعَلى النُُّجوِم [
ال یتوقع أحد ما أال تشرق الشمس في موعدها، إذ وضع لها الرب قوانین ثابتة. 

). ما حدث 12: 10لكنه إن شاء فال تشرق. مرة أمر أن تقف لخدمة شعبه فوقفت (یش 
القدیس أثناسیوس في أیام یشوع بن نون یعلن عمل اهللا العجیب خالل خدامه، وكما یقول 

 [إن كانت الشمس قد توقفت في جبعون، والقمر في وادي إیلون إالَّ أن هذا العمل الرسولي:
لیس عمل ابن نون، بل عمل الرب الذي سمع الصالة، هذا الذي انتهر البحر، وعلى 

.] Ñ)45: 27الصلیب جعل الشمس تظلم (مت 
). 9: 20 مل 2مرة أخرى طلب اهللا أن تتراجع الشمس فأطاعت األمر اإللهي (

هكذا أیًضا بالنسبة للنجوم فهو وحده یقدر أن یختمها أو یخفیها عن أعیننا. 
اهللا بإرادته یحفظ نظام سیر الطبیعة كامتداد لعملیة الخلق، وكعمل من أعمال 

عنایة اإللهیة. 

، اْلَباِسُط السََّماَواِت َوْحَدهُ 

1 In Matt. hom., 19:7. 
2 In Matt. hom., 22:4. 
3 Paschal Ep. 29.  
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 ].8َواْلَماِشي َعَلى َأَعاِلي اْلَبْحِر [
اهللا الذي خلق الكون یحفظ ناموس الطبیعة فتبقى السماوات مبسوطة، وبدون 

عنایته النهار نظامها. إنه یطأ البحار بقدمیه ویمنعها من أن "ترجع لتغطي األرض" (مز 
). إنه یسیر على األمواج الهائجة، معلًنا أنه وحده یهدئ كل أمواج التجارب الثائرة 9: 104

ضدنا. 
 أنه لیس من وجه للمقارنة بین ما فعله موسى القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

النبي أثناء عبور البحر األحمر وسیر السید المسیح على الماء. فما فعله موسى مارسه 
كخادٍم خالل الصالة، أما السید المسیح فبسلطاٍن مطلقٍ . عندما هبت الریح عبروا تحت 

)، أما السید المسیح فسار على 21: 14قیادة موسى على أرض جافة وسط البحر (خر 
سطح البحر كما على طریٍق، لیشهد عن ما ورد في الكتاب المقدس "السائر على البحر كما 

 . Ïعلى رصیف"

 "إال إلى الحیاة السماویة ذاتها التي ت] بماذا یشیر بالسماوا8[ "الباسط السماوات وحده 
). 1: 19للكارزین، الذین قال عنهم المرتل: "السماوات تعلن مجد اهللا" (مز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  البن هو الذي مشى على البحر عندما سأله ایعلمنا إنجیل الرب أنه لیس اآلب بل
 .Ð)28:14 على الماء" (مت یكبطرس قائالً : "مرني أن آتي إل

  هو وحده الذي یبسط 6: 9إنه الرب الذي یختم ویحصي حشد الكواكب (أي .(
 ). 25: 14، مت 8: 9السماء، وقد سار على البحر كما على رصیف (أي 

: 14سید، مرني أن آتي إلیك علي الماء" (مت  عندما رآه بطرس یسیر قال: "یا
بسط یمینه  ). أمره الرب، لكنه تردد وكاد أن یغرق ویهلك بین األمواج، لوال أن الرب28

 ل). الجسد ترنح، ویمین الرب أنقذت. وقال له الرب: "یا قلي31-29: 14إلیه (مت 
) إنه اإلیمان هو الذي مشى في شخص الرسول، 31: 14اإلیمان، لماذا شككت؟" (مت 

. Ñولیس الجسد
القدیس أمبروسیوس 

1 Homilies on St. John, homily 43:2. 
2 Of the Christian Faith, 5:2:30. 
3 The Prayer of Job and David, Book 1, 5:15. 
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  من كان قادًرا أن یمشي على البحر إن لم یكن خالق المسكونة؟ 

لحق قال عنه بالروح القدس الذي نطق قدیًما جًدا خالل الطوباوي أیوب: با
لباسط السماوات وحده، والماشي على البحر كما على األرض".  ا"

رشي كان في عمود عقیل عنه في شخص الحكمة: "سكنت في األماكن العلویة، و
).  5-4:24سحاب" (سیراخ 

بحر طریقك یا اهللا، وسبلك في المیاه الكثیرة" البالمثل أعلن داود في المزمور: "في 
) الحظ أیًضا حبقوق: "سیر المیاه طما، أعطت اللجة صوتها" (حب 19:77(مز 

10:3(Ï. 
 ب خروماتیوساأل 

 ].9َصاِنُع النَّْعِش َواْلَجبَّاِر َوالثَُّریَّا َوَمَخاِدِع اْلَجُنوِب [
هو خالق مجموعات النجوم، وقد ذكر هنا ثالث مجموعات نیابة عن الجمیع: 

"، وال یزال یحفظها في الوجود ویوجه تحركاتها، وذلك لخدمة بنى النعش والجبار والثریا"
البشر. 

 أنه عندما یشیر الكتاب المقدس هنا إلى القدیس غریغوریوس النزینزيرى ي
النعش والجبار والثریا، یقصد كل الكواكب وعنایته اإللهیة بها. وذلك مثلما یشیر إلى 

. Ð) فیعني كل الطیور8:147فراخ الغربان (مز  باهتمامه
"، أي النجوم التي ترى من جهة القطب الجنوبي وال یراها من هم مخادع الجنوب"

في نصف الكرة الشمالي. 
في هذه الكواكب معنى رمزًیا للكنائس السبع التي البابا غریغوریوس (الكبیر) یري 

هي الكنیسة الجامعة، هذه التي رآها القدیس یوحنا الحبیب كسبعة منائر. إنها تتمتع بعطایا 
النعمة اإللهیة السبع، أشعتها تشرق بنور الفضیلة الصادر عن الحق. 

  یشیر بالنعش والجبار والثریا ومخادع الجنوب إلى كل مجموعة كواكب السماوات وكل
ما یوجد هناك... حتًما یتحدث أیوب عن كل نوع من المعجزات التي تمت بواسطة اهللا. 
على أي األحوال إنه یتحدث باألكثر عن التدابیر التي تحققت من أجلنا، فإنها بالتأكید 
تدابیر إلهیة سامیة تفوق الطبیعة. إنها غیر مدركة، ألنها أعلى جًدا من أن یبلغ إلیها 

1 Chromatius: Tractate on Matthew, 52:2. 
2 Letters, 101, to Cledonius the Priest against Appolinarius. 
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روح بشري. وهي مجدیة ألن اهللا یتقبل العبادة من الخالئق هنا من أسفل، وتلك التي 
هي في العال المملوءة بأعمال عجیبة... لقد أعلن لنا یوحنا الالهوتي: "وأشیاء أخر 
كثیرة صنعها یسوع إن ُكتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه یسع الكتب 

). لیس فقط ألنها فوق كل عدد، وٕانما ألن أعماله سامیة، وأن 25: 21المكتوبة" (یو 
أذان هذا العالم تعجز عن تقبلها. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

، َفاِعُل َعَظاِئَم َال ُتْفَحُص 
 ].10َوَعَجاِئَب َال ُتَعدُّ [

: 5هنا یكرر أیوب ما سبق أن قاله ألیفاز حرفًیا، أرجو الرجوع إلى تفسیر أیوب 
9 .

  ،ُهَوَذا َیُمرُّ َعَليَّ َوَال َأَراهُ 
 ].11َوَیْجَتاُز َفَال َأْشُعُر ِبِه [

). إدراكنا 23: 17أعمال اهللا فائقة، یعمل معنا وحولنا وفینا دون أن نراه (أع 
المحدود یعجز عن معرفة تحركاته ألجلنا، لذا یصعب علینا بل ویستحیل تقییم تصرفاته 

حتى الظاهرة، ألننا ال ندرك ما هو وراءها. لیس من حقنا أن نعلق على تصرفاته، أو نظن 
أننا قادرون على تفسیرها. 

  إذ ُحرم الجنس البشري من الفرح الداخلي وذلك بسبب الخطیة، فقد بصیرة الذهن، وال
یستطیع أن یخبر أین تسیر هذه األمور. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إذ یرتفع (اهللا) علّي ال أراه، وٕاذ عبر بي ال أعرف أیًضا هذا". اهللا یرتفع فوق كل واحٍد"
منا، عندما یرجئ الحكم الذي علینا. ومن جانب آخر یعبر بنا، أي یعبر في وسطنا... 

 أن نبلغ إلیه بروحنا، عفي المقام األول ال نقدر أن نراه بعیون جسدنا، وثانًیا ال نستطي
 ألن ما یشكله رقیق للغایة لیس فقط بالنسبة للعیون، وٕانما حتى بالنسبة لألرواح.

  إنه یعبر خالل أذهاننا، لكن من الواضح أن عبوره تم خالل حیاتنا حیث عبر بطریق
تدبیر تجسده وآالمه على الصلیب وقیامته المجیدة... وفوق هذا كله من یقدر أن یعرف 

كیف كان هو إنساًنا واهللا (في نفس الوقت)؛ كیف تألم وحطم األلم؛ كیف ذاق الموت 
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 بط 1؛ 10: 1 تي 2؛ 54: 15 كو 1كإنسان، وكإله أخضع الهاویة وحطم الموت (
3 :22 .( 

)، ولم 2: 8إنه ذاك الذي حرر البشریة من تلك اللعنة ومن شر الخطیة (رو 
یستطع أحد أن یخفف من األثقال التي علینا التي حررنا هو منها.  

ال یستطیع أحد بعد أن یقول له: "ماذا تفعل؟" أو لماذا تبرر الخطاة، وُتدخل - 
). لقد 23: 21؛ تث 14-13: 3تحت البركة - ذاك الذي كان تحت تهدید اللعنة (غل 

فعل هذا أوًال بكونه اهللا، بالقوة التي تخصه بكونه اهللا، إذ عمل بسلطاٍن، إذ دفن دین 
" هذا الذي كان ضدنا. یرد غضبه)، لذلك یضیف: "14: 2خطایانا في األرض (كو 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
 أن هذا حال اإلنسان الذي یشعر بالعزلة عن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

اهللا. لقد عبر به ووهبه خبرة الطهارة، لكنه بعد ذلك سقط تحت مرارة تجارب الجسد، هذه 
التي تحوط بالذهن، وتحتشد به، فتصیر العین الداخلیة غیر طاهرة، وبالتالي عاجزة عن 

رؤیة اهللا. هذا بسماح من اهللا لكي یتواضع الذهن ویطلب العون اإللهي. 

  إذ یجد الذهن نفسه تحت التجربة ضعیًفا یلجأ إلى طلب عون الكائن اإللهي، ویتوقف
تماًما عن اعتماده على ذاته. وهكذا یحدث أن یعبر، فیلصق الذهن ذاته باهللا في أكثر 

عمق، وذلك بذات المركبة التي بها صار في حزٍن لسقوطه وُبعِده عن اهللا. 
لذلك فإن دخول اهللا وخروجه ال یمكن اكتشافه تماًما بقدراتنا مادام موضع تناوب 
حالنا (من دخول اهللا وخروجه) مخفًیا عن أعیننا. كمثال ال یوجد تأكید معین أن تجربة 

ما هي الختبار الفضیلة أم هي أداة لتدمیرنا. 
أما عن العطایا، فإننا ال ندرك قط إن كانت هي مكافآت عن أعمال مارسناها، أم 

هي سند في طریق اإلنسان إلى وطنه (السماوي). 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  عندما تعرض الرسول لمعرفة األمور اإللهیة - في رسالته إلى أهل كورنثوس - أكد
"فإن الرغم مما ناله منها- ال تزال محدودة وغایة في الضآلة. إذ قال: ب أن معرفته -

: 8 كو 1كان أحد یظن أنه یعرف شیًئا، فإنه لم یعرف شیًئا بعد كما یجب أن ُیعرف" (
12( . 

لقد أكد لنا أننا اآلن نعرف بعض المعرفة، أما الجانب األعظم منها فسنعرفه في 
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"ألننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل الدهر اآلتي: 
 .)10-9: 13 كو 1فحینئذ یبطل ما هو بعض" (

وعندما أراد توضیح الفارق بین معرفتنا هنا ومعرفتنا في الحیاة األخرى لجأ إلى 
هذا التصویر: "لما كنت طفًال كطفل كنت أتكلم، وكطفٍل كنت أفطن، وكطفٍل كنت 
أفتكر، ولكن لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر اآلن في مرآة، في لغز، 

).  12-11: 13 كو 1ولكن حینئذ وجًها لوجه" (
هل لمست مدى الفارق بینهما؟ إنه كاختالف معرفة الطفل الصغیر عن معرفة 

لتطلع وجًها لوجه، إذ تشیر المرآة إلى االرجل الناضج، وكاختالف الرؤیة في مرآة عن 
من أنت أیها  "التعبیر العمیق لكن في غموض!... فلماذا إذن ال نصدق قول بولس:

: 9رو اإلنسان الذي تجاوب اهللا؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟!" (
20( 

 تأمل كیف یلیق بنا الخضوع إلرادة اهللا في صمت!
إنه بال شك ال یقصد بقوله هذا أنه یود أن یفقدنا إرادتنا. حاشا! لكنه یؤكد أنه 

ینبغي على الباحث االلتزام بالصمت، كالطین في یدَّ الخزاف ال یقاوم وال یجادل. وقد 
ذكر الخزاف والطین لیذكرنا بطبیعتنا، فإنهما في درجة واحدة من حیث وجودهما (ألن 

الخزاف مخلوق من التراب) ومع هذا یخضع الطین للخزاف، فأیة مغفرة یترجاها 
اإلنسان وهو یتجاسر بتهور مجادًال إرادة اهللا جابله، مع أن الفارق بینه وبین الوجود 

 ذاته ال نهائًیا؟!
أذكر أیها اإلنسان من أنت؟  

ألست طیًنا وتراًبا ورماًدا؟  
ألست بخاًرا؟  

ألست عشًبا؟ ألست زهرة عشب؟  
هكذا یتسابق األنبیاء في رسم صور قدام أعیننا للتعبیر عن حقیقة وجودنا. أما اهللا 
الذي تود أن تخضعه لفضولك الطائش فهو ال یخضع للموت أو التغییر. إنه سرمدي 

ال بدایة له وال نهایة، غیر مدرك، فائق لكل فهم وكل منطق، غیر موصوف وال 
منظور! هذه الصفات التي ال نقدر إدراكها أنا وأنت أو حتى الرسل واألنبیاء، بل وال 

 بالرغم من طهارتها غیر المنظورة وروحانیتها ومعیشتها في السماء –القوات السمائیة 
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 .Ïعلى الدوام
 دیس یوحنا الذهبي الفمقلا

، ِإَذا َخَطَف َفَمْن َیُردُّهُ 
 ]12َوَمْن َیُقوُل َلهُ : َماَذا َتْفَعُل؟ [

اهللا صاحب السلطان، لیس من خلیقة لها أن تراجعه فیما یعمل. نضع ثقتنا فیه، 
ونقبل مشیئته، حتى وٕان بدت ُمرة بالنسبة لنا. إذا خطف حتى نفوسنا من یقدر أن یقاومه، 

). 35: 4 أو لماذا تفعل هكذا؟ (را من یقول له: ماذا تفعل؟أو یدخل في مناقشته؟ 

 إن أراد أن یهلك فمن یرده، ومن یقول له: ماذا تفعل؟" "
" أوًال ال یجسر ماذا تفعل؟" أي من ینقذنا؟ ال یستطیع أحد أن یقول: "من یرده؟"

أحد على ذلك، وال یكون أحد هناك ألن النتائج تحمل شهادة ذاتیة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  .یلزم تكریم أعمال خالقنا على الدوام دون فحٍص، فإنها لن تكون ظالمة 

فإن من یبحث عن علة مشورته السریة ال ُیحسب هذا إال مقاومة من اإلنسان 
ضد مشورته في كبریاءٍ .  

فعندما ال یمكن لإلنسان أن یكتشف دافع أعمال اهللا یلزمنا أن نصمت في 
تواضٍع، خاضعین ألعماله، ألن الحواس الجسدیة لیست على مستوى یمكنها أن تخترق 

أسرار جالله...  
: 9یضیف فیما بعد بولس: "ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟" (رو 

20 (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

" من یقول له: ماذا تفعل؟ على قول أیوب: "البابا غریغوریوس (الكبیر)یعلق 
قائًال بأنه ال یستطیع أحد أن یقاوم غضب اهللا. مع هذا فالكتاب المقدس یقدم لنا عدة أمثلة 

لوقوف بعض رجال اهللا أمام غضب اهللا.  
 غضب اهللا حین وقف یشفع في الشعب الساقط، قائالً : موسى النبيلقد قاوم 

).  32: 32"واآلن إن غفرت خطیتهم وٕاال فأمحني من كتابك الذي كتبت" (خر 

1 The Divine Providence, 2. 
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 ویجعل فیها ناًرا من على المذبح، طلب موسى من هرون أن یأخذ جمرةأیًضا 
ویضع بخوًرا، ویذهب مسرًعا إلى الجماعة، ویكفر عنهم "ألن السخط قد خرج من قبل 

).  48- 46: 16الرب" (عد 
غضب اهللا حین زنى الشعب مع نساء غریبات، فأظهر غیرته  فینحاس كما أطفأ

). 8: 25بأن طعن اإلسرائیلي والمدیانیة في بطنها فامتنع الوبأ عن بني إسرائیل (عد 
). 24 صم 2 یشفع في شعبه أمام الرب لیرفع غضبه عنهم (داودوهكذا وقف 

).  33: 5 أن نصلي حتى من أجل أعدائنا ومضطهدینا (مت الحقوطالبنا 
هكذا یظهر اهللا عظمة حبه الفائق لإلنسان فإنه وٕان عجز أي كائن عن الوقوف 
أمام غضب اهللا إال أنه حتى في غضبه یعلن حبه، فیعطي فرصة لإلنسان أن یقتحم محبة 

اهللا بتواضعه وتوبته ومحبته هللا والناس ولخالص نفسه؛ فیطلب رحمة لنفسه ویشفع عن 
إخوته. 

 صورة رائعة لمقاومة غضب اهللا، وذلك القدیس مار یعقوب السروجيیقدم لنا 
بالتوبة: 

  وحّل االنقالب اإلثمعتصم ا الغضب، فقد إلبطالقال یونان: لیس من وسیلة 
 لیحطمكم... 

 قرب الضیق، وصار السقوط على الباب. 
الرب أرسلني، ذاك الجبار الحامل الخلیقة، لكي أدعو باالنقالب وبصوت الفزع 

... أسواركمعلى 
خاف من  الشنیعة. األخبارلطمت هذه األصوات ملك نینوى، وارتعب عندما سمع 

من  . وتذلل الملك المخوف قدام إنسان حقیر. قامیونان أكثر من صفوف الجبابرة
كرسیه البهي. وتذلل الملك المخوف قدام إنسان حقیر. قام من كرسیه البهي وطرح 

التاج عنه، ولبس مسوًحا، وأعد نفسه للتوبة... 
ن هذه المعركة لیست كالمعارك المعتادة، فجمع شعبه وحثهم على الجهاد. أأدرك 

بالصلوات لیّسیج األبواب. جعل الجنود جمع جنوده وصفهم للِطلبة، وموَّن صفوف 
 یمسكون بالصوم، كل واحٍد حسب قوته لیصطفوا للقتال مقابل واألطفالالرجال والنساء 

الغضب. 
 فإن قتاًال جدیًدا ندخل ،قال الملك لجنوده مثل هذه الكلمات: اجتمعوا مًعا للِطلبة
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فیه على غیر العادة... 
ُرّضع اللبن لیس ابن یوٍم واحد یكف عن الجهاد. قتال شدید، ال ترون فیه ملالً . 

. نا قبل أن یحل الشر بنانیشتركون معنا هنا بین الصفوف ویسندو
 من أسهل یجاهدون واألطفال في هذا القتال الصبیان أقوى من الرجال، 

الجبابرة. 
األطفال الذین لم یخطئوا في هذه المعركة یخرجون باأللوف ویشتركون معنا، فبهم 

 .أفضلیصیر النضال 
ن أها العبراني یجزم ویهدد بهالكنا، لنعمل لئال یفرح إذا ما غلبنا. لم یهدأ عن 

یدعو بالغضب على فسادنا. ونحن لن نهدأ حتى ندعو المراحم لخالصنا. طلب الرجل 
 یكرز، وتعالوا نطلب نحن من سیده... اتركوهأن یٌثَ◌بت كلمته ألنه نبي، 

 سیده صاحب السلطان لكي ال یهلكنا. إنه رسول ینطق بما قیل له. في إلىنرجع 
األمر لقلب المدینة. ال سلطانه أن یكرز ال أن ُیهلك، فال نحزن. لو أن بیده (النبي) 

ن یبني ویهدم كما یهدد... لكن مقابل نمل، فإن الدمار بید الرب. لیس بید النبي أ
 فإنه ال نسأله وندعو بالبكاء، فُنسكت الرجل ونخمده. ال ، التوبةأصواتقظ وصوته ن

یطیعنا ویتوقف عن كالمه. لنرسل أصوات آالمنا إلى العلي فهو یخلصنا. 
 القدیس مار یعقوب السروجي

 اُهللا َال َیُردُّ َغَضَبهُ .
 ].13َیْنَحِني َتْحَتُه َأْعَواُن َرَهَب [

متى غضب لیس من یرده عن غضبه سوى رحمته وحبه. فهو یسحق المتكبرین 
). التوبة 13: 2المقاومین له. وكما جاء في سفر زكریا، "فلیسكت قدامه كل البشر" (زك 

بتنهداتها ودموعها وتواضعها ترد الغضب اإللهي. 

  ،وتعطي للنفس التوبة نار تلتهم كل ضعف بشري، تنزع التهاون والكسل وثقل الجسد
، وتظهر لها خالل هذه  القّمة المرتفعة بطالن هذه الحیاة جناًحا تطیر به نحو السماء

 الحاضرة. 

من ال یرتفع إلى مركز المراقبة ال یستطیع أن یلتقط صورة صادقة لألرض 
ومحتویاتها. فإن أموًرا كثیرة تظلم مجال الرؤیة وتصم األذنین وتلعثم اللسان. لهذا یلیق 
باإلنسان أن ینتزع نفسه من هذا الصخب، ویبتعد عن الدخان، ویدخل إلى الوحدة لیجد 
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السالم العمیق والهدوء والسكون مع االستنارة.  
عندما تركز األعین على حب اللَّه، وال تعود تسمع األذن إال كلماته وكأنها 

سیمفونیة روحیة عذبة، تصبح النفس أسیرة (اللَّه) تشعر بتقزز من الطعام والنوم.  
حًقا أن ضجة العالم واالهتمامات المادیة تنزلق على النفس لكنها ال تدخل إلیها، 

وبارتفاع النفس هكذا ال تعود تبالي بفرقعات العواصف األرضیة.  
وكما أن سكان الجبال ال یعودون یسمعون أصوات المدینة وال یرون ما یدور 
فیها، إنما یحسبون هذه كلها أشبه بضجیج مبهم، هكذا الذین تركوا العالم بإرادتهم 

وانطلقوا یطیرون في مرتفعات الفلسفة (الحكمة) ال یعودون یدركون شیًئا عن أحوال 
العالم، ألن كل حواسهم متجهة نحو السماء.  

إذن لنبحث ال عن وحدة البریة فحسب، إنما عن وحدة الرغبة الداخلیة. لنختبئ 
فوق أعلى قمة النفس حیث ال یسكن فیها شيء أرضي.  

إن قوة التوبة كمثل هواء یطرد الغبار ویكتسح الشهوات أسرع من الدخان. 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  أیة خطایا یمكن للندامة أن تفشل في غسلها؟ أّیة وصمات راسخة ال یمكن لمثل هذه
 .Ïالدموع أن تغسلها؟ باعتراف بطرس الثالثي مسح إنكاره الثالثي

القدیس جیروم  

 للرحمة. هللالصالة الممتدَّة والدموع الغزیرة تجتذبان ا 

 لبكاء وحده یقود للضحك المطوَّب.ا 

 وقد بكى هو طوبى للباكیننفسه كل التطویبات، إذ قال: " يفراد یسوع أن ُیظهر أ ،"
. Ðیضع أساس هذا التطویب حسًنا كيلنفسه 

 وریجینوسألعالمة ا

. عجزه عن أن یحاجج اهللا 3
، َكْم ِباَألَقلِّ َأَنا ُأَجاِوُبهُ 
 ].14َوَأْخَتاُر َكَالِمي َمَعُه [

1 Letter, 77:4. 
2 In Jer. hom 3:49; In Luc. hom 18. 
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یقف أیوب في انسحاق أمام اهللا معترًفا أنه یعجز عن الدخول في حواٍر معه. لكن 
كما یرى كثیرون ركز أیوب أنظاره على ضعفه، فانحدر نحو الیأس، عوض التطلع إلى 
مراحم اهللا الفائقة وحبه للبشریة، ونسي أن اهللا الكلي القدرة یشتاق أن یدخل في حوار مع 

خلیقته، ولم یمنع الشیطان أن یحاوره، كما رأینا في األصحاحین األولین من السفر. 

  من الجدیر بالمالحظة أن هذا القدیس (أیوب) قد عبر إلى دینونة نفسه حتى متى
كم باألقل أنا حلت دینونة اهللا ال تجد فیه شیئا تمسك به. إنه یتطلع إلى ضعفه فیقول: "

]. فإنه ال یتكل على بّره الذاتي، بل یلجأ إلى الرجاء 14" [أجاوبه، وأختار كالمي معه
وحده في استعطاف اهللا. لذا أضاف: "حتى إن كان لي شيء من البًر فإنني ال أود أن 

]. وٕاذ یدرك استعطاف اهللا یضیف: "عندما أدعو 15أجیب، بل أقدم طلبة لدیاني [
]. لماذا یتضاءل هكذا... لماذا یرتعب 16یجیبني، فإنني أؤمن انه ال یسمع صوتي" [

بمثل هذه الریبة المحزنة؟ عیناه مثبتتان على رهبة الدیان... فیتضاءل أمام قوة العین 
الفاحصة. فإن كل ما یفعله یبدو له ضئیالً . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

ْرُت َال ُأَجاِوبُ  ، َألنِّي َوإِْن َتَبرَّ
 ].15َبْل َأْسَتْرِحُم َدیَّاِني [

قد یبرر اإلنسان نفسه ألنه ال یعرف حتى حقیقة نفسه، وما بداخله. إنه ال یعرف 
األخطاء الخفیة التي قد ال یدركها اإلنسان نفسه. هذا ما عبَّر عنه الرسول بولس بقوله: 
"لست أشعر بشيء في ذاتي"، أي لم یكن یشعر بشٍر متسلط علیه، "لكنني لست بذلك 

). هكذا كان یخشى الرسول أنه إن برر نفسه یكشف له خطایا خفیة ال 4: 4 كو 1مبرًرا" (
یعرفها. هذا ما دفع أیوب أن یطلب الرحمة من الدیان فاحص القلوب، ویرتمي على مراحمه 

ال على استحقاقاته الشخصیة. 
ما یشغل ذهن أیوب لیس أن یتبرر في أعین الناس، فإنهم وٕان كانوا یهینونه ویطرحونه 

أرًضا، ویسحقونه بأقدامهم، فإن الذي یدینه هو الدیان الرحوم، الذي لن یقدر أن یتبرر 
أمامه بذاته، بل یطلب رحمته وحنوه اإللهي. 

  یقول (أیوب لبلدد): إنك تسب أیوب باطالً . ماذا تنتفع، وأنت تطأ البار بقدمیك؟ إني
أرجئ الحكم هللا، ملتجًئا إلى عنایته اإللهیة وحنوه. إنه ال یصغي إلى ما یقال عني دون 
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أن یفحص؛ ال یخضع لما قیل عني. ال یتهم اهللا أیوب كخاطئ، بل وال یصغي لذلك، 
ذلك للسبب التالي: وٕان كنت باًرا بمقارنتي بمن هم أبرار لكنني محتاج إلى نوع من حكم 

اهللا من جهتي وشهادة من العال. إن كانت حیاتي تتفق مع الحق اإللهي الذي للدیان، 
فلیس من یقدر أن یبطل قوة هذا الحق. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  كل برٍّ بشرٍي ال یحسب بًرا لو فحص بأحكام دقیقة... كأنه یقول في وضوح: وٕان كان
یلزمني أن أنمو في ممارسة الفضیلة، فإنني أكون متقدًما في الحیاة، لیس عن استحقاق 

ذاتي، بل بنعمة اهللا الغافرة. لهذا یلزم أن نكون حارین في الصالة عندما نسلك 
باستقامة، حتى تصیر كل طرق البّر التي نسلكها مملحة بالتواضع. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َلْو َدَعْوُت َفاْسَتَجاَب ِلي
 ].16َلَما آَمْنُت ِبَأنَُّه َسِمَع َصْوِتي [

یفسر البعض هذه العبارة: إنه إذ آمن ُسمعت صلواته، لیس من أجل صالته 
نفسها، لكن من أجل اسم اهللا القدوس الذي آمن به. "ال من أجلكم أنا صانع یقول السید 

). 32: 36الرب، فلیكن معلوًما لكم" (حز 
 في حدیث أیوب هنا صورة حیة للصراع المستمر البابا غریغوریوس (الكبیر)یري 

في حیاة المؤمن، فإنه بالنعمة یدعو اهللا فیستجیب له، حیث یلتهب قلبه بحب اإللهیات لكن 
وسط هذا السمو العجیب تقتحم األفكار الزمنیة الفكر، فیجد المؤمن نفسه كمن سقط، فیظن 

أن اهللا ال یسمع صوته. 

  .كثیًرا ما یلتهب الذهن بنار الحب اإللهي، ویرتفع لیرى السماویات واألسرار الخفیة
ینتقل الذهن إلى العال، ُویجرح بالحب الكامل، ویصیر متغرًبا عن األمور السفلیة؛ لكنه 
بعد ذلك إذ ُیضرب بتجربة مفاجئة تنحني النفس التي سندها اهللا بهدٍف واضٍح، وُتجرح 

بتجربٍة تهاجمها. إنها تقف في حیرة تتردد بین الممارسات الصالحة والشریرة، وال 
تستطیع أن تخبر أي الجانبین أقوى. 

كثیًرا ما یحدث أنها تقف في دهشة كیف تقتني الحقائق العلویة بینما تصارع مع 
األفكار الشریرة. مرة أخرى تحتاج أن تعرف كیف تتسلل إلیها األفكار الشریرة بینما تنقلها 
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غیرة الروح القدس بقوٍة إلى األمور السامیة. هذه الحركات المتناوبة (بین األفكار 
السماویة والشریرة) یراها المرتل بحق عندما یعلن: "یصعدون إلى السماوات، یهبطون إلى 

)... یرتعب الذهن من تحركاته هذه، ومن األمور التي یخضع 26: 107األعماق" (مز 
. للها ال إرادًیا، حتى یظن في نفسه أنه مطرود ومرذو

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َذاَك الَِّذي َیْسَحُقِني ِباْلَعاِصَفةِ 
 ].17َوُیْكِثُر ُجُروِحي ِبَال َسَبٍب [

شعر أیوب بأنه لم یرتكب خطایا غیر عادیة، مع هذا حدثت له نكبات غیر 
عادیة، فقد هبت عواصف التجربة ال لتزعجه وٕانما لتسحقه. فقد جرحته النكبات بكثرة بال 

سبب. 
"، لكن البعض بال سببیرى بعض المفسرین أن أیوب هاجم العدالة اإللهیة بقوله "

یرى أن أیوب كان في ذهول ألنه لم یسقط في تعٍد صارخ، وال ارتكب خطیة في نظر الناس 
أنها جریمة كبرى. 

 "ألنها ُتعلن باضطراب عاصفة]... ُدعیت بالحق "17" [ذاك الذي یسحقني بالعاصفة ،"
العناصر. وكما یشهد المرتل بقوله: "یأتي إلهنا وال یصمت؛ نار قدامه تحرق، وحوله 

). یقول نبي آخر أیًضا: "الرب في الزوبعة، وفي العاصف 3: 60عاصف عنیف" (مز 
في هذه الزوبعة لن ینكسر البار، ألنه یخشى على الدوام ویخاف ). 3: 1طریقه" (نا 
. لئال ینكسر

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " یكثر جروحي بال الحظوا في كلماته أنه لم یقل: "لم یجرحني قط بال سبب" بل
". فإنه لیس بسبب كثرة خطایاه حلت به تلك الجراحات الكثیرة، إنما من أجل سبب

امتحان صبره...  
، 11: 23 مرة أخرى، یقول: "حفظت طریقه ولم أحد، من وصایاه لم أبرح" (أي 

). إنه یحفظ طرق اهللا ولم یحد عنها إذ لم ینسها، بل كان یتقدم راكًضا فیها، بالرغم 12
من أنه ضعیف، وأحیانا یتعثر ویسقط. ومع هذا فهو یستمر في الطریق، یخطئ أقل 
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. Ïفأقل حتى یبلغ حالة الكمال، حتى ال یعود یخطئ

 ولم یؤمنوا بالمسیح أنه ،هم بذواتهم احتقروا النعمةدقال هذا عن الیهود الذین في اعتدا 
 ،یقول بأنهم أرادوا أن ُیقیموا بّرهم، هذا البّر الذي من الناموس، ال أنهم ینّفذون الناموس

 عندما یحسبون في أنفسهم أنهم قادرون على تنفیذ ،الناموس بل یقیمون بّرهم في
، ال البّر الذي هللا بل البّر الذي یمنحه اهللا )3: 10(رو  الناموس بقوتهم، جاهلین بّر اهللا

. Ðلإلنسان
القدیس أغسطینوس 

، َال َیَدُعِني آُخُذ َنَفِسي
 ].18َوَلِكْن ُیْشِبُعِني َمَراِئَر [

یتعرض كل إنسان آلالم بین حین وآخر، أما أیوب فلم تتركه اآلالم یتنفس، ولم 
یفارقه المر. وفي هذا كله لم یعرف ما هي العلة. 

 "كثیًرا ما یسمح للتجارب أن تحل 18" [ال یدعني آخذ نفسي، ولكن یشبعني مرائر .[
إنني مملوء بي، فال أستطیع أن آخذ نفسي. إذ كثیًرا ما یجلب العدو عذابات علًي، "

". أیضا زوجتي وأصحابي هم الذین یسفهونني بسبهم لي وحدیثهم معي بحقدٍ . لهذا مرائر
أشعر بأن هذا یحل بي من عند اهللا الذي یسمح له أن یحّل بي، مع أن في استطاعته 

). بعنایته 19: 71أن یمنعه عني. ومع هذا لن أكف عن الشهادة لعدل اهللا وقوته (مز 
اإللهیة یحفظ كل األمور في یده. ال یجسر إنسان له حس صالح أن یفتري على 

أحكامه، إذ هي صادر عن البار القدیر. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 َنَذا.أَ ِإْن َكاَن ِمْن ِجَهِة ُقوَِّة اْلَقِويِّ َیُقولُ : هَ 
 َوإِْن َكاَن ِمْن ِجَهِة اْلَقَضاِء َیُقولُ : 

 ]19َمْن ُیَحاِكُمِني؟ [
یتطلع أیوب إلى اهللا فیراه دون منازع القوي، لیس من یقدر أن یقف أمامه. هو 

). أما من جهة القضاء فلیس من سلطة أعلى، وال من محكمة 14: 22یتكلم فیفعل (حز 

1 On Man’s Perfection in Righteousness, 26-27. 
2 Grace & Freewill, 24. 
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علیا تستمع إلى احتجاج إنسان، هو دیان الكل،  فوق كل الخلیقة. 

 "تعلن لنا الشمس عنه كما تعلن 19" [إذ هو قوي یحكم؛ فمن إذن یقاوم حكمه؟ ...[
). 19: 104غیرها من المخلوقات، كم هو عظیم وقدیر، وال تقدر أن تعصى أمره (مز 

كذلك یعلن القمر عنه وهو ینمو (حتى یصیر الهالل بدًرا) وینمحق (حیث یتضاءل بعد 
اكتماله) حسب قانونه. یعلن البحر أیًضا عنه حیث ال یتعدى الحدود المعینة له، ویقاوم 

الرمل عنف األمواج. 
هذا هو السبب الذي ألجله ال یستطیع أحد أن یقاوم أحكامه، وأن یعصاها. على 
أي األحوال، إن كنتم تتحدثون عن األحكام التي یدین بها البشریة، من له الجراءة أن 

: 18یقاومه؟ فإن كنتم تتحدثون عن إبراهیم، فقد قال عن نفسه: "أنا تراب ورماد" (تك 
). وداود بنفس الروح قال: "آثامي قد طمت فوق رأسي، كحمٍل ثقیٍل أثقل مما أحتمل" 27

). 4: 38(مز 
إنه ال یكف عن أن یتغنى بقیثارته ما یعلنه إشعیاء الشهیر: "ویل لي، ألني إنسان 

). 5: 7بائس، نجس الشفتین، وأنا ساكن بین شعب یحتفظ بتعالیم دنسةه" (راجع إش 
] كیف یكون هذا؟ أنصتوا: لیس 20" [باَرا یتدنس فمي إن بدیتلهذا یضیف المصارع: "

من السهل عل شخٍص ما أن یكون بال لوم في األعمال والكلمات. لهذا بحق یضیف: 
". وٕان بدیت كامًال، فإني بالتأكید أحمق"

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  قد یقول قائل: ماذا أفعل؟ كیف أكون نوًرا، وها أنا أعیش في الشرور واآلثام؟! وبهذا
یتطرق إلیه الیأس والحزن، إذ لیس لنا خالص بدون الشركة مع اهللا، واهللا نور ولیس فیه 

ودم یسوع ظلمة البتة، والخطیة ظلمة، فكیف أتطهر منها؟! یكمل الرسول قائالً : "
". یا لعظم هذا الضمان الذي وهبه لنا! إننا بحكم المسیح ابنه یطهرنا من كل خطیة

وجودنا في هذا العالم وسط التجارب قد یتعثر اإلنسان بعدما غفرت له خطایاه في 
المعمودیة، لذلك یجب علینا أن نبذل ما في وسعنا معترفین بحالنا كما هو حتى یشفینا 

. Îالسید المسیح بدمه
 القدیس أغسطینوس

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
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ْرُت َیْحُكُم َعَليَّ َفِمي؟   ِإْن َتَبرَّ
 ].20َوإِْن ُكْنُت َكاِمًال َیْسَتْذِنُبِني [

أما من جانب أیوب فإن برر نفسه یتحول دفاعه إلى إثم، وُیحكم علیه من كلماته، 
ألن اهللا عارف بخبایا القلب التي قد ال یعرفها اإلنسان نفسه. "إن قلنا إنه لیس لنا خطیة 
نضل أنفسنا ولیس الحق فینا". إن حسب أیوب نفسه كامًال، یحسب هذا اتهاًما هللا، وذنًبا 

یرتكبه كمتكبر جاهل بأعماقه. 

  إنني افتخر ألنني أخلص، ولیس ألنني بال خطایا، بل ألن الخطایا قد ُغفرت. إنني ال
أفتخر ألني نافع أو ألن أحًدا ما نافع لي، وٕانما ألن المسیح هو شفیعي (محامي) أمام 

 .Ïاآلب، ألن دم المسیح سفك من أجلي
القدیس أمبروسیوس  

 َكاِمٌل َأَنا. َال أَُباِلي ِبَنْفِسي. 
 ].21َرَذْلُت َحَیاِتي [

یتطلع أیوب إلى شیخوخته فیرى في نفسه أنه كهل، ال ینتفع بطول السنین التي 
عاشها، فقد أنتجت ال شيء! إنها سنین مرذولة بال ثمر. هذه أحاسیس اإلنسان الذي یتطلع 

إلى حیاته خارج دائرة حب اهللا ونعمته واهب الثمر! 

. ال نحكم حسب الظاهر 4
 ِهَي َواِحَدةٌ .

یَر ُهَو ُیْفِنیِهَما [  ].22ِلَذِلَك ُقْلُت ِإنَّ اْلَكاِمَل َوالشِّرِّ
یصر أصدقاء أیوب على أن األبرار ینجحون في هذا العالم ومصونون من 

التجارب، وٕان لحقتهم سرعان ما ُترفع عنهم. أما األشرار ففاشلون تحوط بهم التجارب في 
هذا العالم وتسحقهم، ولیس من منقذ. أما أیوب فیؤكد عكس ذلك فقد ینجح بعض األشرار 

في هذا العالم ویزدهرون، بینما یتعرض األبرار للتجارب المتالحقة. هذه هي نقطة الخالف 
الرئیسیة في كل المناقشات بین أیوب وأصدقائه، هدفها أن یؤكد األصدقاء بأن أیوب شریر 

مرائي، یحمل صورة التقوى ویخفى شروًرا تغضب اهللا. 
یؤكد أیوب هنا أن األحداث الزمنیة لیست هي المقیاس للتعرف على حقیقة 

1 On Jacob and the Happy Life 6:21. 
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اإلنسان إن كان باًرا أو شریًرا. 
"، قد تحل النكبات على األشرار كما على األبرار، والموت یحل بهؤالء هي واحدة"

). یأكل یوشیا الملك الصالح كما یأكل 25: 11 صم 2وأولئك. "السیف یأكل هذا وذاك" (
". لقد ُأرسل الصالحون الكامل والشریر هو یفنیهماآخاب الملك الشریر. هكذا نرى أن "

). 9، 5: 24واألشرار مًعا إلى سبي بابل (إر 

 "یمكن توضیح ذلك بالكلمات 22" [هي واحدة، أنا قلت الكامل والشریر هو یفنیهما .[
التالیة: إني قلت هذه الكلمات عن نفسي، حتى وٕان كنت كامًال ال أظهر كامًال لو 

ُفحصت بدقة، وال إن كنت شریًرا أظهر هكذا إن بقیت مخفًیا، أنسحب من االمتحان 
الدقیق الثاقب. أما الدیان الحازم فهو یدرك كل األمور، ویخترق حیل األشرار بطریقة 

عجیبة. من أجل البلوغ إلى األفضل یدین كل حسب میله. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  :ألیست هذه هي منطوقات مواطن أورشلیم السماویة 

). ٣:٤٢"صارت دموعي لي طعاًما نهاًرا ولیالً " (مز 
).  ٦:٦"أعوم كل لیلة سریري بدموعي، بدموعي أبلل فراشي" (مز 

). ٩:٣٨"تنهدي لیس بمستور عنك" (مز 
)؟  ٢:٣٩"حزني قد تجدد" (مز 

ألیس أوالد اهللا الذین یئنون مثقلین ال یریدون أن یتعروا، بل یلبسوا فوقها حتى 
ُیبتلع المائت من الحیاة؟ ألیس حتى الذین لهم ثمار الروح یئنون داخلهم مترقبین 

).  ٢٣:٨التبني، خالص أجسادهم؟ (رو 
ألم یكن للرسول بولس نفسه مواطن أورشلیم السماویة هذا كله عندما كان مثقًال 

وفي حزن قلب مستمر من أجل إخوته اإلسرائیلیین؟ لكن سوف ال یكون موت في 
المدینة إال عندما ُیقال: "أین نضالك یا موت؟ أین شوكتك یا موت، فإن شوكة الموت 

 . Ïهو الخطیة"

أغسطینوس  القدیس

 ِإَذا َقَتَل السَّْوُط َبْغَتًة 

1 The City of God, 20:17. 
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 ].23َیْسَتْهِزُئ ِبَتْجِرَبِة اَألْبِرَیاِء [
إذ امتد السیف بغتة یقتل هذا وذاك؛ الشریر لهالكه، والبار لتزكیة إیمانه. "لكي 

). إذ 7: 1 بط 1تكون تزكیة اإلیمان مع أنه ُیمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد" (
یستخف األبریاء بالموت ألنه عبور إلى المجد! 

 على عبارة: "یضحك بتجربة األبرار" قائالً : [إن البابا غریغوریوس (الكبیر)یعلق 
كان یستخدم تعبیر "ضحك" اهللا لیعني به فرحه، فإنه یقال أنه یضحك بتجربة األبرار، إذ 

یطلبوه بغیرٍة (في وقت التجربة) وفي حنو یفرح بنا، فإن ألمنا یسبب له نوًعا من الفرح حینما 
تصیر لنا رغبات مقدسة أن نؤدب أنفسنا من أجل حبنا له.] 

 ) أن أحزاننا الحاضرة خفیفة إذ تحدث في حدود زمٍن ما 17: 4 كو 2یقول بولس (
.  Ïومكاٍن معین. مقابل هذا التعب الهّین نقتني المجد بدرجٍة تفوق كل قیاسٍ 

 أمبروسیاستر 

  كل محنة إما هي عقاب لألشرار أو اختبار لألبرار... هكذا السالم والهدوء في أوقات
. Ðالمشاحنات یمكن أن ینتفع بهما الصالحون بینما یفسد األشرار

القدیس أغسطینوس  
یرِ .  اَألْرُض ُمَسلََّمٌة ِلَیِد الشِّرِّ

 ُیَغشِّي ُوُجوَه ُقَضاِتَها.
 ]24 َفِإًذا َمْن؟ [،َ َوإِْن َلْم َیُكْن ُهو

كثیًرا ما یسمح اهللا لألشرار أن ینجوا بل ویتسلطوا على األرض، فمن جانب ال 
یشتكي العدو بأن األبرار یعبدون الرب ویتقونه لنوال بركات زمنیة ونجاح أرضي، ومن 

جانب آخر فإن اهللا یترك الشریر في حریته لعله یتوب عن فعله إن تالمس مع محبة اهللا، 
أو یمتلئ كأس شره إن أصر على تمرده وعناده. 

إن كان العدو الشریر ُیدعى "إله هذا الدهر"، فال نعجب إن تسَّلم األشرار األرض، 
وظنوا أنهم ناجحون وملوك. 

ُتسلم األرض لید األشرار، ویتمتع األبرار بالسماء، ألن السماوي ساكن فیهم. 
" بینما یتعرض األبرار للظلم على األرض ویلبس یغشى وجوه قضاة األرض"

1 CSEL 81:227. 
2 Eighty Three Different Questions, 27. 
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األشرار قناعات، فیظهرون كقضاة لألرض، كمن یحكمون بالعدل، وٕان لم یكن األمر كهذا. 
مع تقدیم هذه الحقیقة، لكن یرى الكثیرون أن أسلوب أیوب یحمل نوًعا من التذمر، 

كیف یترك الرب األشرار ینجحون ویسیطرون على األرض، ویظهرون كقضاة یحكمون 
على األبریاء. 

مع تقدیم مبدأ هام بحكمة كان یمكن لكلمات أیوب أن تعزیه داخلًیا، فال یبالي 
 كضعف بشري - أثار فیه مشاعر مرة. –باتهامات أصدقائه. لكن یبدو أن التذمر الداخلي 

فقد رأى أیام رخائه قد عبرت سریًعا، هربت منه، ولم یبَق لها أثر، فصار كمن لم یذق 
الخیر قط. 

، فقد یسمح اهللا بتسلیم Ï أن األرض هنا تشیر إلي الجسدالقدیس أغسطینوسیرى 
الجسد للتأدیب بید الشریر، أو للفحص والتزكیة، أما نفس البار فلن یقدر العدو أن یقترب 

إلیها.  
) سوى أنه إذ ُخلق الجسد 24:9" ( لید الشریرةاألرض مسلمماذا یعني القول: "

لترابیة لألشرار ، لكن ال سلطان لهم علیها سوى  اسادناأجمح اهللا بتسلیم یسمن التراب، فقد 
ما فیها من تراب، أما إذ تحمل الطبیعة الجدیدة التي على صورة خالقها وتلبس صورة آدم 

ن الكلمة  أسطینوسأغقدیس ال علیها. یرى مالثاني الذي من السماء، فال سلطان ألحٍد منه
، أخذ هذا الجسد الترابي وسمح بتسلیمه لألشرار للمحاكمة وقتله، سداإللهي نفسه وقد تج

 .Ðموته لنختبر قیامته وأمجادها ومهآاللكي ال نخشى األشرار، بل نشارك مسیحنا 

  غالًبا ما ُیسلم البار في یدي الشریر، ال لُیكرم األخیر، وٕانما لكي ُیختبر األول، وبالرغم
  الوقت في أنه إال،)23:9من أن الشریر یأتي إلى موت مهیب كما هو مكتوب (أي 

 اهللا والمخازن العظیمة المخزونة  سخریة، بینما صالحالحاضر یكون الصدیق موضع
.  Ñلكل منها مخفیة

 النزینزيالقدیس غریغوریوس  

  :؟ ُیسلم الجسد في أیدي 24: 9 (أي "األرض ُمسلمة لید الشریر"ما هو معني(
المضطهدین، لكن اهللا ال یترك باره هناك. من الجسد المسبي یحضر النفس التي ال 

1 On Ps. 26. 
2 Cf. On the Gospel of St. John, tractate 28:2. 
3 On the Great Athanasius, 17. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح التاسع

  

 . Ïُتغلب

  33-32:37"الشریر یراقب الصدیق محاوًال أن یمیته، الرب ال یتركه في یده" (مز .(
)؟ 12:17 (مت أرادوا األشرار؟ لماذا فعلوا بهم ما أیديفلماذا إذن ترك الشهداء في 

 ،لقوا البعض للوحوش، وحرقوا البعض بالنارأ و،وصلبوا البعض ذبحوا البعض بالسیف،
" إنه لم یترك الرب قدیسیه بخطٍط مدمرةٍ . بالتأكید "وأهلكوهموقادوا البعض في سالسل، 

ال یتركهم في أیدیهم. أخیًرا لماذا ترك ابنه الوحید في أیدي األشرار؟... اسمع ما یقوله 
ُأعطیت األرض في أیدي لة في أیدي األشرار: "ب عن آالم ربنا المقمتنبأسفر آخر 

 المضطهدین. لكن اهللا أیدي)... إنه یتحدث عن تسلیم الجسد في 24:9" (أي األشرار
) هناك، فمن خالل الجسد الذي ُأسر، قاد النفس غیر 10:16لم یترك "صفیة" (مز 

.  Ðالمنهزمة

  أغبیاء! كیف یكون لكم من ). یا لكم 7:12"هلموا نقتله، فیكون لنا المیراث" (مر
 لكن ال یكون لكم المیراث... عندما ،المیراث؟ هل ألنكم قتلتموه؟ نعم، لقد قتلتموه

  اضطجعت ونمت". أنا أنكم قتلتموه إنما نام، إذ قال في مزمور آخر: "افتخرتم
  لو لم أرد ذلك لما نمت. ، قتلي، وأنا نمتالقد ارتجوا وأرادو

" (یو أیًضا (حیاتي)، ولى سلطان ان آخذها أضعن أأنا نمت، ألن "لي سلطان 
18:10 .( 

 ). 5:3 ز ونمت ثم استیقظت" (ماضطجعت"أنا 
 لُتعَط األرض في أیدي األشرار، أي لُیترك الجسد في أیدي  لتثوروا أیها الیهود،

  ویثبتوه بالمسامیر، ویطعنوه بالحربة. ،المضطهدین، لیعلقوه على خشبة
یًضا؟.. متى ُخلقت حواء؟ عندما نام آدم! متى أنه یقوم أألم یضف ذاك الذي ینام 

.  Ñخرجت أسرار الكنیسة من جنب المسیح؟ عندما نام على الصلیب

  لیسمر الجسد على 17: 10لیثر المضطهدون! لُتسلم األرض في ید الشریر (أي !(
"أنا أقوم الخشبة بالمسامیر، وُیطعن بحربة. فإن ذاك الذي یضطجع وینام یقول 

 ."Ñثانیة

1 On Ps. 36, Discourse, 3: 13. 
2  On Ps. 37 (36). 
3 On Ps. 41 (40). 
4 On Psalm 4. On Feast of the Martyrs, 9. 
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القدیس أغسطینوس 

. هول متاعبه وحیرته 5
 َأیَّاِمي َأْسَرُع ِمْن َعدَّاٍء َتِفرُّ 

 ].25َوَال َتَرى َخْیًرا [
سرعة العدائبن (الذین یجرون المركبة) غالًبا ما ُتستخدم في العصور القدیمة لنقل 

. يالرسائل العاجلة. كان الملوك یحتفظون ببعض هؤالء العداء لخدمة القصر الملوك
حینما أرسل الملك حزقیا دعوة إلي جمیع إسرائیل ویهوذا لالحتفال بعید الفصح في 

 أي 2 ("ذهب السعاة بالرسائل من ید الملك ورؤستائه، في جمیع إسرائیل ویهوذا"أورشلیم 
). وفي أیام إرمیا یبدو أنه كانت هذه الخدمة قد استقرت وانتظمت، ففي نبوته عن 6: 30

"یركض عداء للقاء عداٍء، ومخبٍر للقاء مخبٍر، لیخبر ملك بابل بأن خراب بابل قیل: 
). كذلك استخدم الفارسیون رسل سریعین. 31: 51 (إر مدینته قد أخذت عن أقصى"

)، 15، 13: 3ُاستخدموا عندما صدر األمر بقتل جمیع الیهود في اإلمبراطوریة (إس 
"فخرج البرید ركاب الجیاد والبغال، وأمر وأیًضا عندما صدر األمر لالنتقام من أعدائهم: 

 .Ï)14: 8 (إس الملك یحثهم ویعجلهم"

  اخبرني أي شيء ثابت في هذا العالم؟ الثروة التي غالًبا ما ال تبقى حتى المساء؟ أم
. a runner(Ðالمجد؟ أستمع ماذا یقول رجل بار: "حیاتي أسرع من عد�اء (

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 أن اهللا خلق اإلنسان لیرى خیًرا، أي یرى اهللا البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

الخیر األعظم،، أما وقد دخلت الخطیة في حیاته، ففقد بصیرته الداخلیة ولم یعد ینظر 
النور اإللهي وال یرى خیًرا، فیتشكك في تصرفات هللا. 

  ُخلق اإلنسان لهذا الهدف، أن یرى خیًرا، الذي هو اهللا. ولكنه إذ لم یرد أن یقف في
النور، هرب من النور، وفقد عینیه. على نفس المستوى تعهد األمور الجسدیة بالخطیة. 

فخضع للعمى وصار غیر قادر على رؤیة النور الداخلي... 
لكن عندما نفكر في مثل هذه األمور متشككین على الدوام (في اهللا كصانع 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 208- 209. 
2 Letters to the Fallen Theodore, 2:3. 
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 یخلق اهللا شخًصا سبق فرأى أنه اخیرات) تلح علینا أسئلة صعبة ونحن صامتون: "لماذ
سیهلك؛ لماذا وهو األعظم في القوة والصالح لم یضع في ذهنه أن یخلق اإلنسان عاجًزا 

عن أن یهلك؟ 
وٕاذ في صمته یتساءل الفكر هكذا، یخشى اإلنسان أنه في تهوره خالل هذه األسئلة 

یسقط في الكبریاء، فیتراجع نحو التواضع الذي یحجم أفكار القلب.  
وكلما صار في محٍن أشد - وسط المتاعب - یتألم بخصوص تفسیر المعنى 
السري لألحداث، لذلك یكمل:" إن قلت ال أتكلم بهذه الطریقة، أغیر مالمح وجهي 

]. 27وأصاب الحزن" [ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َتُمرُّ َمَع ُسُفِن اْلَبْرِديِّ .
 ].26َكَنْسٍر َیْنَقضُّ ِإَلى َصْیِدِه [

هجرته أیام رخائه كسفینة ُتسرع نحو مینائها اآلمن، وكالنسر الذي ینقض على 
فریسته في لمح البصر، كما ال یبقى للسفینة أثر بعد عبورها، وال للنسر في الجو بعد 
انقضاضه على الفریسة، هكذا عبرت أیام الرخاء ولیس من أثٍر لها. هوذا الزمن یسرع 
باإلنسان كما إلى الزوال، سرعان ما یعبر بنا إلى األبدیة، فال یكون للزمن موضع في 

أبدیتنا. 

   حیاتنا أسرع من العٌداء"runner تعبر فال ُیرى شيء. إنها كممر سفینة أو كنسر 
 ننساه، ه)، هكذا تعبر حیاة اإلنسان. ما نقولLXX 26-25: 9طائر یطلب طعاًما" (

وال تبقى عالمة لعبورنا ظاهرة سوى أنها مملوءة حزًنا وآسى. "ُضربت في كل أطرافي. 
. LXX(Ï 33، 28: 9هل ُوجد وسیط بیننا لكي یوبخ ویفصل بیننا" (أي 

القدیس أمبروسیوس 

  كما ال یترك البحر أثاًرا للسفن، وال یوجد آثار في الهواء للنسر المنقض على الفریسة
)، هكذا یكون غنى العالم عندما یعبر، فإنه لن یترك ذرة من اآلثار 11-10: 5(حك 

التي للسعادة. فإن الغنى وما یصدر عنه ُیطرح في النسیان. لهذا فإن أیوب كمثاٍل 
احتقر كل تأثیر لتلك الحیاة وعدم استقرارها، وهو یشیر علینا أال نرتبط بها. 

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:16. 
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األب هیسیخیوس األورشلیمي 

، ِإْن ُقْلتُ : َأْنَسى ُكْرَبِتي
 ].27[ ُأْطِلُق َوْجِهي َوَأْبَتِسمُ 

یبدو أن أیوب بدأ یتطلع إلى ما وراء الزمن لیجد أن كربته ستنحل یوًما ما وال 
یكون لها وجود، حین تنطلق نفسه من هذا العالم، فتصیر كل حیاته كظل قد عبر ال أثر 

له. قال في نفسه أن ینسى ما هو علیه من كرٍب، یترك همومه ویتعزى أو یبتهج 
(یضحك). 

إن أراد أیوب البار أال یتكلم وسط ضیقته، ووضع في قلبه أن یتجاهل ما حّل به، 
فإن مالمح وجهه تشهد عن عنف التجربة وتنطق بقسوة العاصفة وعنفها دون أن ینطق 

بكلمة. 

  الشرور التي تحل علیكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبٍر سیأتي. أنه سیمسح عرق
التعب. أنه سیجفف كل دمعة، وال یكون بكاء بعد. هنا أسفل یلزمنا أن نئن وسط 

: 7 (أي "ما هي حیاة اإلنسان على األرض سوى محنة؟"التجارب، إذ یتساءل أیوب: 
1(Ï . 

 القدیس أغسطینوس

 َخاُف ِمْن ُكلِّ َأْوَجاِعي أ◌َ 
 ].28َعاِلًما َأنََّك َال تَُبرُِّئِني [

یرى أیوب أنه أن دخل حتى مع نفسه في حوار بخصوص آالمه ربما یخطئ في 
خشي أن یعاتب اهللا من أجل سماحه حق اهللا، لذا یخشى التفكیر فیها إذ ال یقدر أن یتبرر. 

له بهذه اآلالم، ألنه یعلم أنه بهذا ال یبرئه اهللا، بل یكون ذلك ضده. 

 "29- 28" [كنت أخاف من كل أعمالي، عالًما أنك ال تبرئني، عندما أكون مذنًبا .[
ما هي األعمال التي مارسها الطوباوي أیوب، هذه قد أوضحها هذا التاریخ 

المقدس. فقد تعلم أن یسترضي خالقه بتقدیم محرقات كثیرة. بحسب عدد أبنائه - كما 
 عن كل واحٍد منهم، مطهًرا إیاهم یبكر في الصباح وقدم محرقات كانهو مكتوب - 

لیس فقط من األعمال الدنسة، بل ومن األفكار الشریرة. سجل لنا بشهادة الكتاب 

1 On Ps. 29, Discourse, 2: 8. 
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).  5: 1المقدس: "ألن أیوب قال ربما أخطأ بني، وجدفوا على اهللا في قلـوبهم" (
 حیث أعلن عن نفسه عندما أزعجه أصدقاؤه: "ألم أبِك مشاعر العطفمارس 

). لقد تعهد القیام بدور الحنو، إذ یقول: "كنت عیوًنا 25: 30لمن عسر یومه؟" (
).  15: 29للعمي وأرجًال للعرج" (

 في قلبه؛ في هذا یكشف نفسه بكل وضوح في وقارٍ : "إن احتفظ بنقاوة الطهارة
).  9: 41غوى قلبي على امرأة" (

 من أعماق قلبه، إذ یقول: "إن كنت قد رفضت حق أعلى قمة التواضعبلغ 
). 13: 31عبدي وأمتي في دعواهما علي" (

، قائالً : "أو أكلت لقمتي وحدي، فما أكل منها الیتیم؟" وهب بسخاء عظیملقد 
)... مارس الضیافة قائالً : "غریب لم یبت في الخارج، فتحت للمسافر 17: 31(أي 

).  32: 31أبوابي" (
أحب أعداءه وفي وسط كل هذه األمور، لتكمیل فضائله بأسمى طریق للحب، 

. یقول في هذا: "إن كنت قد فرحت ببلیة مبغضي، أو شمت حین أصابه سوء، أنفسهم
). 30-29: 31بل لم أدع حنكي یخطئ في طلب نفسه بلعنة " (

)، مادام قد مارس علي الدوام 28: 9إذن لماذا كان القدیس خائًفا من أعماله (
أعماًال تجعل اهللا یلین أمام العصیان؟ كیف هذا؟ كیف یخاف حتى من هذه األعمال 

] إال إذا استنتجتا من 28العجیبة في ذعر، حیث یقول: "أخاف من كل أعمالي" [
أعمال القدیس وكلماته أننا بالحق نرید أن نسر اهللا بعد أن تغلبنا على العادات الشریرة 

. فإنه یوجد على وجه الصالحة التي نمارسها أن نخاف من ذات األعمالیلزمنا 
الخصوص أمران یلزم أن نخشاها بصورة جادة في ممارستنا لألعمال الصالحة وهما: 

الكسل والخداع. قیل بالنبي حسب الترجمة القدیمة: "ملعون من یعمل عمل الرب 
). 10: 48بخداع ورخاوة" (إر 

فاإلنسان یرتكب جریمة الخداع في عمل الرب عندما یحب ذاته بمبالغة من أجل 
األعمال الصالحة التي فعلها. فیبذل كل وسعه أن یحول األعمال الصالحة إلى 

مكافأة. كذلك یلیق بنا أن نضع في ذهننا أنه یوجد ثالثة طرق ُیمارس فیها الخداع. إن 
یكون هدفه إما كسب المشاعر الخفیة لزمالئه المخلوقین، أو طلب المدیح، أو نوال 

نفع خارجي (مادي). على نقیض ذلك قیل بالنبي عن اإلنسان المستقیم: "طوبى لمن 
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)... وذلك إن كان ال یهدف إلى نوال 15: 33ینفض یدیه عن كل منفعه" (راجع إش 
مجد باطل من زمالئه، وال إطراء من شفاههم، وال هبات من أیادیهم... 

لهذا ألن األعمال الصالحة ذاتها ال تقدر أن تهرب من الخطیة الكامنة ما لم 
كنت خائًفا من كل ُتحرس بمخافة شدیدة. لذلك بحق قال القدیس في هذا الموضع: "

". أعمالي
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َأَنا ُمْسَتْذَنبٌ 
 ]29َفِلَماَذا َأْتَعُب َعَبثًا؟ [

یرى أیوب أنه عبثًا ُیتعب نفسه لكي یتبرأ أمام اهللا. 

 .من یعرف وهن الطبیعة البشریة ینال خبرة قوة اهللا 

األب مكسیموس المعترف 

  یقول: أنا أعرف إنني ضعیف أمام عدل اهللا الالنهائي؛ أما أمام البشر فإني بار حسب
). 3: 2؛ 8؛ 1: 1شهادتك (

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  كانوا ینظرون إلى ألنهم كانوا ینظرون عظمة اهللا، ظهر لهم صغر أشخاصهمهؤالء .
أمواج بهائه، وصفاء طبیعته، وعجب أزلیته، ومجد عظمته، وقوة عدم محدودیته، 

وجمال قداسته السامي، وٕالى هذه األمور الموجودة طبًعا منه وعلیه وله وبه. فكانت 
أفكارهم مستنیرة لیروا نفوسهم، ویتأملوا أشخاصهم كما هو مكتوب. كانوا أیًضا محترسین 

لئال یوجد جواب اإلثم في قلوبهم أو التفكیر الذي یؤدي إلى الظن أن صالح 
.  Ïشخصیاتهم استحقوه بفضائلهم لیبلغوا إلى قمة عظمة اهللا

  ال تقدر نفسي أن تثبت في التواضع الحقیقي، وترى صغر ذاتها، وتفكر في فقر
طبیعتها، ما لم تبهرها ثروات اهللا الخفیة، وُیحركها سمو منظرها. فالفقر ُیترك بالغنى، 
والظلمة تُبغض بإشراق النور. وُیشعر بتواضع النفس من سمو اهللا العجیب، من شعر 

.  Ðبعظمة اهللا، یرى صغر ذاته

Ï الرسالة الثامنة والثالثون .
Ð الرسالة الثامنة والثالثون .
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القدیس مار یعقوب السروجي 
 َوَلِو اْغَتَسْلُت ِفي الثَّْلِج 

 ].30َوَنظَّْفُت َیَديَّ ِباَألْشَناِن [

  الثلج هو دموع التواضع الذي فیها تسمو كل الفضائل األخرى في عیني الدیان
الحازم... فإن البعض یحزنون، ولكن في غیر تواضع، وذلك إذ یحزنون یبكون، ولكن 

هذه الدموع عینها یقدمونها وهم مستخفین بحیاة إخوتهم، أو في تعالي على تدبیر 
)، ولن یمكنهم أن یغتسلوا، snow waterخالقهم. هؤالء لهم ماء ولكن لیس ثلًجا (

ألنهم ال یغتسلون بدموع التواضع. أما من یغتسل ویتطهر من الخطیة بالثلج، فهو الذي 
). 17: 51في یقین یقول: "القلب المنكسر والمتواضع ال ترذله یا اهللا" (مز 

  یمكن أیًضا أن ُیفهم "الثلج" بمعني آخر. فإن الماء الصادر عن ینبوع وفي مجرى نابع
عن األرض، أما الثلج فیسقط من السماء. كثیرون جًدا یحزنون مولولین على أمور 

أرضیة... إنهم یجرحون باأللم في صلواتهم، ولكن من أجل األفراح بالملذات الزمنیة 
لذلك فإنهم ال یغتسلون بالثلج، ألن دموعهم نابعة من أسفل... 

أما الذین یحزنون ألنهم یتوقون إلى مكافآت في العال فهم یغتسلون ویتطهرون 
بالثلج، حیث تفیض علیهم الندامة السماویة. إذ یطلبون األبدیة بدموٍع وحزٍن، وقد التهب 

 فیهم الشوق إلیها، وبهذا ینالون من العال الوسائل التي بها یتطهرون.

  سوي "األعمال"؟ فقد قال النبي ألشخاص معینین: "أیادیكم مملوءة باألیديماذا ُیقصد 
)، قاصًدا "أعمالكم مملوءة قسوة". 15: 1دًما" (إش 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  في هذه المعركة العظیمة، إذ یعیش اإلنسان تحت النعمة فتعینه، وبالتالي یحارب حسًنا
نه ال یحتاج إلى مقاتلین جبابرة أو مهلكین عتاة ألجل إماتة إویفرح في الرب بمخافة، ف

وأغفر  ":أعمال الجسد، إنما یمكننا الشفاء من بعض جراحات الخطیة بهذا القول الیومي
 مجاهدین بهذه الصالة ضد الرذائل وضد الشیطان رئیس )،12: 6 مت(" لنا ذنوبنا

الرذیلة بحرٍص عظیٍم جًدا وحذاقة بالغة، مبطلین مشوراته الممیتة التي یقدمها أال وهي 
عدم إدانة اإلنسان نفسه وتقدیم أعذار یبرر بها خطایاه.  

هذه المشورات (الشیطانیة) لیست فقط تترك الجراحات بغیر شفاء، بل تدفع بها 
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إلى أضرار خطیرة ومهلكة.  
وهنا تظهر الحاجة إلى عفة مملوءة حذًرا، حتى تقمع شهوة الكبریاء البشریة، حیث 

نه مستحق للوم. فإذا أخطأ یستنكف أ في نفسه ى وال یرید أن یر،یسر اإلنسان بنفسه
، یبحث لنفسه عن عذر ي مشفبتواضعٍ من االعتراف بخطئه، وبدًال من أن یتهم نفسه 

یقدمه بزهٍو ممیت.  
وألجل قمع هذا الكبریاء، نجد ذاك الذي طلب العفة من اهللا بقوله "ضع یا رب 

 لئال "یتعلل بعلٍل ىحارًسا لفمي وباًبا حصینا لشفتي، وال تمل قلبي إلى كالم شر"، یخش
  …". فإن هذا "التعلیل" أكثر من كالم الشر 

فالشریر ینكر أنه شریر، بالرغم من ارتكابه الشر الذي ال یقدر أن ینكره. فإذ ال 
یقدر أن یخفي عمل الشر، ألنه واضح أنه قد ارتكبه، یبحث كیف ینسب الشر إلى 

غیره ظانا بهذا أنه ُیبعد نفسه عما یستحقه.  
وٕاذا ال یرغب في نفسه أن یكون مجرًما، یضیف إلى خطئه خطأ بتقدیمه تبریرات. 

وبدال من أن یتهم نفسه بخطایاه یقدم أعذاًرا دون أن یدري أنه بهذا ینزع عن نفسه 
 .Ïالعفو ال العقوبة

 القدیس أغسطینوس
  ،َفِإنََّك ِفي النَّْقِع َتْغِمُسِني

 ].31َحتَّى َتْكَرَهِني ِثَیاِبي [
كان ُیظن في القدیم أن ماء الثلج له خاصیة تطهیر الجلد. كانوا یظنون أن الجلد 
یصیر أبیض بواسطة ماء الثلج، وأنه یمنع العرق. وكان البعض یظن أن الشخص األسود 

یر البشرة بیضاء باغتساله بالثلج.  یمكنه أن یصَّ
لیس من طریق للتبرئة أمام اهللا، فالثلج یعجز عن تنظیف جلده، واالشنان 

(الصابون أو المطهر) عن تنظیف یدیه. لیس من جدوى في ذلك، فإنه كلما حاول اإلنسان 
أن یبرئ نفسه یجد نفسه مغموًسا في الوحل (النقع)، حتى یكره ثیابه ویعاف لمس نفسه. 
ولعل أیوب یرى أنه لیس فقط باطًال یبرئ نفسه أمام من هم حوله، بل مع كل 
محاولة للتبرئة یكشف اهللا ضعفاته الخفیة، فیرى نفسه غائًصا في الوحل الكریه في نظر 

الناس. لم یكن أیوب یجسر على الحوار مع اهللا كما لو كان إنساًنا مثله، فلیس للخزف أن 

Ï13، لقدیس أغسطینوس ل العفة .
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یحاور الخزاف. 

  واضح أن البشر یدعون أبراًرا وُیقال عنهم أنهم بال أخطاء، ولكن إن تسلل إهمال إلیهم
یسقطون. یحتل اإلنسان دائًما المكان الوسط، فیمكن أن ینزلق من أعلى الفضیلة إلى 

الرذیلة، ویمكن أن یقوم من الرذیلة إلى الفضیلة. لن یكون في أمان، بل یلزمه أن 
یخشى تحطیم سفینته حتى في الجو الحسن، بهذا ال یمكن إلنساٍن أن یكون بال خطیة. 

) 20: 7یقول سلیمان: "ألنه ال إنسان صدیق في األرض یعمل صالًحا وال یخطئ" (
). كذلك یقول الطوباوي 36: 6 أي 2كذلك في سفر الملوك: "لیس إنسان ال یخطئ" (

داود "األخطاء من یشعر بها؟ من الخطایا المستترة أبرئني ومن خطایا الكبریاء احفظ 
). وأیًضا: "ال تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر 13-12: 19عبدك" (مز 

. Ï). والكتاب المقدس مملوء من مثل هذه العبارات2: 143قدامك حي" (مز 
القدیس جیروم 

 في عبارات أیوب هنا صرخات التوبة حیث البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
یشعر أنه وٕان كان بحسب البشر هو بار، لكنه مذنب في عیني اهللا، فیطلب الصفح. هكذا 

عاش أیوب كل حیاته یطلب التوبة، فتصیر حیاته مطوبة. 

  تستطیع في یوم واحد أن تقتني كل أبدیة یا أخي، وفي یوٍم واحٍد تفقدها. أعطیت لك
آالف األیام على األرض لُتستخدم لخالصك األبدي أو دینونتك األبدیة. مطوب مئات 
المرات الیوم الذي تتوب فیه عن كل أعمالك الشریرة وكلماتك الدنسة وأفكارك، وتعود 

إلى اهللا بصرخة تطلب الرحمة. هذا الیوم أفضل لك من ألف یوم آخر! 
ما هو هذا الیوم المبارك؟ إنه یوم إدانة اإلنسان لنفسه. عندما یبزغ فجر ذاك الیوم 

فإن اإلنسان الذي یدین العالم كله حتى ذلك الحین حین یتطلع إلى نفسه أنه أعظم 
الخطاة على أرض اهللا. یشعر بالخجل أمام اهللا، وأمام كل إنسان وأمام كل شيء خلقه 

اهللا على األرض. هذا الخجل یلتهب فیه كناٍر، عندئذ یعرف ویعترف: "أنا أعظم الخطاة 
على أرض اهللا، كل البشر اآلخرین أفضل منى... یا رب أرحمني، یا رب أنا الخاطي 

واغسلني من وحل خطایاي، حتى ابدأ أتشبه بخلیقتك." 
ال تتوقع یا أخي أن یوم التوبة المبارك یأتي من ذاته، بل تمسك به في أول یوم 

1 Against the Pelagians, 1:2. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح التاسع

  

". Ïیلتقي فیه بك، وقل: "أنت هو الیوم المبارك الذي فیه أشتري الحیاة األبدیة
األسقف نیقوالي فیلیمیروفیش 

 " إال الجسم األرضي، الذي تلتحف به النفس وتتغطي؟... یقال إن بالثیابماذا یقصد "
ثیابنا تشمئز منا، إذ تجعلنا مكروهین. لقد شعر بكراهیة الثیاب ذاك الذي قال: "ولكني 

أرى ناموًسا آخر في أعضائي یحارب ناموس ذهني ویسبیني إلى ناموس الخطیة الكائن 
). هذه الثیاب عینها التي لم یكن قادًرا أن یسر بها نهائیا 23: 7في أعضائي" (رو 

رغب بكل غیرة أن یلقیها جانًبا لكي یستردها یوًما ما في حالة أفضل بكثیر، قائالً : 
"ویحي أنا اإلنسان الشقي، من ینقذني من جسد هذا الموت؟" 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. الحاجة إلى وسیط 6
  ،َألنَُّه َلْیَس ُهَو ِإْنَساًنا ِمْثِلي

 ].32َفُأَجاِوَبُه َفَنْأِتي َجِمیًعا ِإَلى اْلُمَحاَكَمِة [

  هذا ما یعنیه تقریبا؟ إن كان الذي یعاقبني إنساًنا، فإن عقوباته ال تدین بالتمام من
یسقط تحتها. أستطیع أن أحاكم أمامه، وأبرهن له أنه ظالم، ولكن ألنك أنت هو اهللا 

فهذا مستحیل. 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َلْیَس َبْیَنَنا ُمَصاِلٌح 
 ]33َیَضُع َیَدُه َعَلى ِكَلْیَنا! [

شكوى أیوب تمثل صرخة البشریة منذ سقوطها، فهي في حاجة إلى مصالٍح یمكن 
اللجوء إلیه لیرد اإلنسان إلى األحضان اإللهیة. من هو هذا الذي له القدرة أن یمد یده 

بالحب لیضم اإلنسان إلى اهللا. من هو هذا الذي له تلك الدالة إال كلمة اهللا المتجسد، الذي 
هو واحد مع األب في ذات الجوهر، ومساٍو له، وقد صار واحًدا مع بنى البشر، صار آدم 

الثاني. 
إذ الشفیع ربنا یسوع المسیح وحده بال خطیة، فهو قادر أن یقوم بعمل المصالحة 

بین اآلب واإلنسان. 

1 Bishop Nicolai Velimirovich: The Prologue from Ochrid, May 25. 
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  أال ترون كیف أعلن أیوب عن مجيء المسیح، متنبأ تحت مظهر هذه الصالة، سّر
وسیط حیاتنا؟ لهذا قال أیًضا بولس: "ألنه یوجد إله واحد ووسیط واحد بین اهللا 

). فإنه ماذا یحدث لو أن المسیح قد 5: 2 تي 1والناس، اإلنسان یسوع المسیح" (
تجسد وقام بتكرار ما قاله إشعیاء في توبیخه للناس؟ "اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر 

أفعالكم من أمام عیني. كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الخیر. اطلبوا الحق، أنصفوا 
المظلوم، اقضوا للیتیم، حاموا عن األرملة. هلم نتحاجج یقول الرب. إن كانت 

). 18- 16: 1خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج" (إش 
) فإنه 6: 2"؟ ألنه أخذ شكل اإلنسان واهللا (في الوسیطلماذا قیل عن المسیح أنه "

)، أن 10: 5من الضروري للوسیط أن یكون قادًرا على قیادة األعداء للمصالحة (رو 
یحمل وجه االثنین، فإنه بهذا یحقق االتفاق والمصالحة. وٕاذ یرید المسیح أن یصالح 

) أخذ شكل 7: 2)، إذ هو اهللا وصار إنساًنا (في 18: 5 كو 2اإلنسان مع أبیه (
االثنین. 

بل ذهب إلى أبعد من هذا؛ إذ یعلن للبشر ما یفعله في أمر دینونتهم، كیف أنه 
الدیان وهو المحب لهم، وكیف یبرز الدیان كصانع الخیرات والرؤوف، فإنه یصف 

 االغتسال، شاهًدا عن الغسل بالمعمودیة.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
 من خالل ربنا یسوع المسیح الذي صالحنا مع اهللا 1:5"لنا سالم مع اهللا" (رو ،(

خالل ذبیحة دمه... 
جاء المسیح لكي ُیْهِلك األعداء، ویصنع السالم، ویصالحنا مع اهللا الذي َفَصْلَنا 

عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطایانا. 

  لهم أوًال إلى ظهر في هیئته الجسدیة وبذل ذاته كجسٍد، یجذب لنفسه الجسدیین حتى ُیحوِّ
شبه الكلمة الذي صار جسًدا، ثم بعد ذلك إلى ما كان علیه قبل أن یصیر جسًدا. 

 أوریجینوسالعالمة 

 ِلَیْرَفْع َعنِّي َعَصاُه 
 ].34َوَال َیْبَغْتِني ُرْعُبُه [

  من یقدر أن یرفع عصا اهللا، أي غضبه اإللهي، فال یعود یرتعب اإلنسان منه؟ إنه
ربنا یسوع المسیح الذي وضع إثمنا علیه، ودخل بنا إلى الحب اإللهي فصرنا بروحه 
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القدوس أبناء هللا، لنا من الدالة علیه. 
]، فإنه إذ تجسد وصار مثلنا فال یضربنا بالعصا وال 34" [لیرفع عني عصاه" 

بالخوف، بشرط أن نهرب إلى نعمته وٕالي اإلیمان، نهرب إلى ذاك الذي قام من 
). وعندما ظهر للتالمیذ 10؛ 5: 28األموات: قال المالك للنسوة: "ال تخفن" (مت 

]. 35استخدم ذات اللغة مرة أخرى. في هذا المعني أكمل أیوب: "إذا أتكلم وال أخافه [
). هذا ما كتبه یوحنا 39- 37: 22فقد أبطل الخوف عنا، وشّید ناموس الحب (مت 

). 18: 4 یو 1الالهوتي: "المحبة الكاملة تطرد خوفنا" (راجع 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ِإًذا َأَتَكلَُّم َوَال َأَخاُفهُ .
].  35َألنِّي َلْسُت َهَكَذا ِعْنَد َنْفِسي [

بالُمصالح ندخل إلى األب في دالة البنوة، نتمتع بحبه، ونفرح باالتحاد معه. 

  ."في الناموس امسك اهللا العصا، حیث قال: "إن فعل إنسان هذا أو ذاك لیمت موتا
وأما في تجسده فقد نزع عصاه، مظهًرا طریق الحیاة بوسائل لطیفة. فقد قیل له بالمرتل: 
"تقدم وأملك وتهلل من أجل الحق والدعة والبرّ ". فإنه ال یفكر في أن یخیف بكونه اهللا، 
بل یسكن في قلوبنا كأٍب یحب. كما یعلمنا بولس بوضوح: "إذ لم تأخذوا روح العبودیة 

). لهذا 15: 8أیًضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ یا أبا، اآلب" (رو 
]، ألنه إذ رأى القدیس مخلص العالم 35الق أن یضیف هنا: "إًذا أتكلم وال أخافه" [

قادًما في وداعة لم یلتحف بالخوف، بل بنعمة التبني صعد إلى الحب. یقول یوحنا: "ال 
). ویقول زكریا: 18: 4 یو 1خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرد الخوف" (

). 74: 1"منقذین من أیدي أعدائنا نعبده" (لو 
فالخوف لیس له قوة لیقیمنا من موت الخطیة، لكن نعمة الوداعة المنسكبة تقیمنا 
إلى عرش الحیاة. هذا ما أشیر إلیه بألیشع، فإنه إذ أرسل خادمه بالعصا لم یرد الحیاة 

للصبي المیت مطلًقا. ولكن عند مجیئه شخصًیا بشخصه وبسط نفسه على الجسم 
المیت، ولصق نفسه بأعضائه ومشى هنا وهناك، ونفخ في فم الجسم المیت سبع 

مرات، رده إلى نور الحیاة الجدیدة خالل خدمة الحنو... فاهللا إذ قدم رعب الناموس 
بواسطة موسى یكون كمن أرسل العصا بواسطة الخادم. لكن عندما جاء بشخصه 

وبسط نفسه في تواضع على الجسد المیت جعل نفسه ملتصًقا بأعضاء الجسد المیت". 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح التاسع

  

الذي إذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا، لكنه أخلى نفسه، 
 -6: 2آخًذا صورة عبد، صائًرا في شبه الناس، وٕاذ وجد في الهیئة كانسان..." (في 

8 .(
لقد نفخ في الجسم المیت سبع مرات، وذلك باإلعالن عن النعمة اإللهیة، واهًبا 

روح النعمة السباعیة للذین انطرحوا في موت الخطیة. بعد هذا قام حًیا، في ذاك 
الصبي الذي لم تستطع عصا الرعب أن تقیمه إنما نال الحیاة بروح الحب. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لماذا تخافون أیها المسیحیون؟ 

المسیح یتحدث: "أنا هو ال تخافوا".  
لماذا تنزعجون لهذه األمور؟ لماذا تخافون؟ 

أنا هو ال تخافوا. فرضوا أن لقد سبق فأخبرتكم بهذه األمور أنها ستحدث حتًما... "
".  یقبلوه في السفینة

وللوقت صارت السفینة إلى األرض التي إذ عرفوه وفرحوا تحرروا من مخاوفهم. "
". ُوجدت نهایة عند األرض، من المنطقة المائیة إلى المنطقة كانوا ذاهبین إلیها

. Ïالصلدة، من االضطراب إلى الثبات، من الطریق إلى الهدف
 القدیس أغسطینوس

  إرادة اهللا ال أن یخّلصك من المخاوف بل یحّثك على ازدرائها، فإن هذا أعظم من
. Ðالتخلُّص منها

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم
 

 9من وحي أیوب 

 هب لي مصالحة أبدیة!

 
  لقدوس.امن یتبرر أمامك یا أیها 

 إن حاكمت تتبرر أنت!

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 25:7.  
2 In Matt. hom 34:2. 
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  فهمي بال حصر. خطایاي أعلنتإن 
 إن قدمت ألف اتهاٍم ال أستطیع ان أجیب بكلمة!

 أنت فاحص القلوب والكلى،

  وضعفاتي الخفیة.أفكاريال ُتخفى عنك 

 اعترف لك إني خاطي.
 
  في خصومة، أمامك أقفن أال اقدر  

 فأنت الحكمة عینها والقدرة.

 أمامك تتزحزح الجبال الراسخة وهي ال تدري.

 أمامك تنهار النفوس المتشامخة،

.  النارموتذوب الجبال البشریة كالشمع أما
 لتزحزح كل كبریاء في داخلي.

 .يأعماقولتذب كل فساٍد في 

 ولتقم جبالك المقدسة، كلمتك الثابتة، 
 عوض جبالي المتشامخة الفاشلة!

 
  العالیة،الجبال  أصحاب أنهمظن الیهود 

  ومنهم جاء اآلباء واألنبیاء. ،إذ تسلموا الشریعة
 لقد تزحزحت هذه الجبال عنهم، 

 نقلتها إلینا لننعم بها بالروح ال الحرف.و

 كشفت لنا أسرار الناموس الداخلیة،

 وأعلنت لنا النبوات التي تحققت بمجیئك.

  بالحق علینا عوض الظالل!وأشرقت

 !أعماقنالك المجد یا مقیم جبالك في 
 
 كیف أدخل في محاكمة معك، یا أیها الخالق القدیر؟ 

 تأمر الشمس فال تشرق، والنجوم فال تتحرك.

  فتظهر ظلمتي الداخلیة،،تقف الشمسل
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  بصیص نور داخلي!أجدولتتوقف الكواكب فال 

  فلتشرق علٌى یا شمس البٌر،،عوض الشمس الظاهرة

  محتاج إلیك، فإني جالس في الظلمة.إني

  فتقیم منى كوكًبا یحمل بهاء مجدك.،تشرق علٌى بنور برِّك

  أقتنیك فأتبرر.مكعوض تبریر نفسي أما
 
 أمامك كما في ساحة قضاء، اءى تر أكیف 

  البحر؟أعاليوأنت باسط السماوات، والماشي على 

 لتقم من أرضي سماء، فأصیر مسكًنا لك.

 عبر في داخل نفسي كما على بحٍر هائجٍ .لت

 ف.صحضورك یبكم األمواج ویهدئ الریاح والعوا

  في حاجة إلى غنى نعمتك،إني

 اك، تجتاز فال أشعر بك.رفأنت تعبر بي وال أ

 الق: لماذا فعلت؟خن یقول للأمن یقدر 

 إني أصمت وسط العاصفة،

  فأنت طبیب نفسي،،نتظر حضوركأو

 تشفیني من جروحي الكثیرة الممیتة!

 أرید أن أراك!

 أرید أن أسمع صوتك!
 
 طرب نفسي عندما ُتسلم األرض لید الشریر؟ضلماذا ت 

  صار رئیس هذا العالم الشریر!إبلیسهوذا 

  إلى الجحیم! هو وینحدر، تزولاألرضلیملك، ولكن 

 نساًنا!إلماذا تئن نفسي، فأنت القدوس صرت 

  سهام الموت إلیك،إبلیسصوَّب 

 ولم یدرك أنك القیامة والحیاة األبدیة.

 . سلمت جسدك للموت إلى حینبإرادتك

 لكي تحطم الموت وتقتله في داره.
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  بعد من الشریر، أخافلست 
 فإنه لن یجد بعد فّي أرًضا یستلمها.

 حولت أرضي سماء،

 فال موضع لعدو الخیر في داخلي!
 
 ! إني أترقب رحیلي بفرٍح وبهجة قلٍب 

 ثًرا على المیاه.أ ال تترك ،تعد حیاتي كسفینة في البحر

  ال أترك أثًرا لرحلتي في الهواء.،وأطیر كنسٍر في السماء

،  بروحك القدوس أطیر إلیكإني
  أبیك السماوي.أحضانواستقر في 

 رة على ضعفاتي وشروري!تلست افتخر إال بصلیبك وغنى نعمتك السا
 
 .لن أبرر نفسي! ال لیس ما أتبرر به 

 هب لي مصالحة أبدیة.

 أنت وحدك تنزع العداوة، وتدخل بي إلى حضن أبیك.

  فامتلئ رجاء وحًبا!، بدمك تتكلمنتأ

  باألمجاد األبدیة.أتمتعفیك وحدك وبك 
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 ألصحاح العاشرا

هل التفكیر في المصیر هو الحل؟ 
 

، إذ لم نتعرض لنكباٍت مثله، بذات الصورة من أیوبیصعب علینا أن نحكم على 
جهة الكمیة والتنوع، مع عنصر المفاجأة. هذا بجانب أنه لم یكن لدیه الشریعة وال اإلنجیل، 
حیث تعلن لنا كلمة اهللا عن دور الشیطان كخصٍم مقاوٍم ال یهدأ، وعن الخطیة، وأیًضا عن 
الحیاة المقبلة، ومع هذا مع ما لدینا من إمكانیات روحیة تسندنا، ففي مواقٍف كثیرٍة یصعب 

علینا إدراك أحكام اهللا. 
 الُمجرب یصارع بین الحقائق التالیة:  أیوبفي هذا األصحاح نرى 

. إدراكه أنه لم یفعل شروًرا خفیة تستوجب مثل هذه التجارب الُمرة من كل 1
جانٍب . 

. في نفس الوقت كان على یقیٍن من الرعایة اإللهیة الفائقة، فهو خلیقته 2
المحبوبة جًدا لدیه. 

. ال یمكن إلنساٍن أن یفحص حكمة اهللا، وال أن یقف أمامه لیحاوره كمن في 3
ساحة القضاء. 

. واثق من عدل اهللا، فهو لیس بظالمٍ . 4
. عاجز عن أن یصمت، فالتجربة فوق احتمال الطبیعة البشریة. 5

 أمام هذه الحقائق یرى أیوب أن الحل الوحید هو التفكیر في المصیر المحتوم.
كأنه یقول هللا: إن كنت ال تقدر أن تقدم لي أسًسا مقنعة لتعاملك هكذا مع شخٍص بريء 

]، فهل قررت ٥-٤]، وٕاذ ال یمكنك أنك ُتخدع كما قد یخدع القضاة البشریون [٣-٢مثلي [
منذ البدایة أن تعاملني كخاطي، سواء كنُت مذنًبا أم غیر مذنب؟ هل ُكتب عليَّ المصیر 

]؟ ٧-٦الزمني بالدمار [
ولكن كیف یمكن أن یتفق هذا مع معجزة خلقتي عندما كونتني من التراب إلى 

]، لكن یبدو أنك ١٢] فإنك حتى اآلن الزلت تهبني الحیاة وترعاني [١١-٨لحٍم وعظام؟ [
]، بغض النظر إن ١٣من البدایة وضعت المصیر الخفي بتدمیر كل ما أعطیتني إیاه [

]، حتى وٕان كنت قادًرا أن ارتفع ألبرهن على براءتي، فقد ١٥-١٤كنُت صالًحا أو شریًرا [
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صممت أن تصطادني وتسكب علّي آالم وأحزان، لكي تشهد على ذنبي أمام أعین العالم 
]١٧-١٦ .[

]. لكن إذ ١٩-١٨بالتأكید كان األفضل أنني لم أكن قد ُولدت عن أن أبقى حًیا [
أنا حّي، فحیاتي على األكثر قصیرة هكذا، حیث تصوب عذاباتك علّي، إذ سرعان ما یحل 

]. ٢١-٢٠بي الموت، حیث الظلمة والمصیر النهائي [
یكمل أیوب حدیثه في الرد على بلدد، فمع تأكیده أن جمیع األبرار كما األشرار 

یتعرضون للتجارب، لكن تحت ثقل النكبات صار یئن، ولیس له أن یتبرر أمام اهللا إال أنه 
یشكو من عجزه عن أن یرزح تحت المتاعب التي حلت به. كأن یتردد بین التزامه التسلیم 

بین یدي اهللا، وبین ثقل الحمل وشهوة التخلص منه بالموت. 

 .7-1. صارت حیاته كریهة  1
 .13-8. حیاته في ید اهللا  2
 .17-14. عدالة اهللا ورحمته 3
 .22-18. الموت نهایة األتعاب  4

. صارت حیاته كریهة 1
. َقْد َكرَِهْت َنْفِسي َحَیاِتي

،  ُأَسیُِّب َشْكَواي
 ].  1َ◌َأَتَكلَُّم ِفي َمَراَرِة َنْفِسي [

الحكم في شيٍء من الشجاعة یقف أیوب أمام الدیان لیرفع شكواه إلى من أصدر 
 الُمجَّرب أنه لیس من طریق للشكوى فیما أیوبعلیه بالدخول في ضیقات مرة. لقد أدرك 

 اهللا نفسه. إلى یرفعهأن حٌلَ◌ به بسماح من اهللا إال 

عجز أیوب عن أن یدافع عن نفسه أمام اهللا، وقد خشي عظمته، ولم یجد من 
". اشتهى الموت یأًسا. قد كرهت نفسي حیاتيیصالحه معه، عندئذ صرخ: "

أطلق أیوب شكواه ضد نفسه، فهو ال یتهم اهللا بالظلم والقسوة، إنما یتهم نفسه 
بالجهل، ال یعرف أساس الخصومة، إذ افترض أیوب أن العیب فیه، لكنه ال یعرفه. 

لم یرد أن ینطق بكلمة، لئال یخطئ، لكن انطلقت المرارة التي في داخله تتكلم. 
). 20: 7وكما یقول الرسول "الخطیة الساكنة فيّ " (رو 
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 "اآلن إذ بدأت الحیاة الحاضرة أن تصیر بال طعم، 1" [نفسي قلقة من جهة حیاتي .[
وتصیر محبة الخالق عذبة، التهبت النفس ضد ذاتها، فتتهم ذاتها بالخطایا التي كانت 

]. 1" [أسیب كالمي ضد نفسيقبًال تبررها، بكونها تجهل العلویات. لهذا أكمل: "
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  .لتكن آالمك كتًبا تنصحك
مار أفرآم السریاني 

 أن أیوب البار وسط المحن الشدیدة ارتفع قلبه البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
نحو السماویات، والتهب قلبه بالحب نحو اهللا، فتجلت أمامه الخطایا التي لم یكن یشعر بها 

قبًال أو التي كان یستتفهها أو یبررها، لذلك كره ما كانت علیه حیاته، وصار هو متهًما 
لنفسه، یسمح لنفسه أن ینطق بشكواه ضد نفسه.  

صار أیوب دیاًنا لنفسه، حتى ال یسقط تحت الدینونة في یوم الرب العظیم الذي 
یستذنبه. إنه یفضل أن یستذنب نفسه قبل أن یستذنبه اهللا حتى في هذا العالم، فیسخر منه 

أعداؤه حین یسلمه اهللا لهم لتأدیبه. حًقا ما أعذب أن یلقي اإلنسان باللوم على نفسه! 
هكذا تتحول الضیقة من ثقل یمرر النفس، إلى تمتع بثقل أمجاٍد أبدیٍة، نختبرها 
وسط اآلالم. لذا یقول الرسول بولس: "ألن خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل 

 ).17:4 كو 2مجٍد أبدي" (

 "من یخبر عن خطایاه، مشمئزا منها، یلزمه أن یتكلم في مرارة أتكلم في مرارة نفسي ،"
نفسه، حتى أن المرارة ذاتها تعاقب اتهامات لسانه في تبریره لضمیره. لكن یلزمنا أن 

نضع في ذهننا أنها تجلب نوًعا من األمان من آالم الندامة التي تسدد ضربة إلى 
نفسها، وعندئذ ترتفع بثقة أعظم لمواجهة استجواب الدیان السماوي. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  .ال ترجع النفس إلي اهللا إال إذا انتزعت من العالم، وال ینزعها بحق إال التعب واأللم
القدیس أغسطینوس 

 وال  عن نفوسناوال نفسه مختلفة ؛لم تكن طبیعة بولس الرسول تختلف عن طبیعتنا ،
عاش في عالٍم آخٍر، بل سكن في نفس العالم والمدینة وخضع لنفس القوانین والعادات، 
لكنه فاق في الفضیلة كل البشر في الماضي والحاضر. اآلن، أین هؤالء المعترضین 
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ن خفة ضیقاتنا أل"على صعوبة الفضیلة وسهولة الخطیة؟ فهذا الرجل یدینهم بكلماته: 
فإن كانت ضیقاته ). 17:4 كو 2الوقتیة تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجٍد أبدىٍ " (

 أو مجرد يء ضیقاتنا التي إن قارنتها صارت كال شبالحري فكم ،محتملة وخفیفة
  ؟...لٌذات

عترضه من صعوبات ا وتْحَمل بكل فرٍح ما ،احتضن بولس اآلالم بمحبة بال ُمقابل
وعوائق في طریق الفضیلة. فلم یتضایق من ضعف الجسد أو ضغوط المسئولیة أو 

 آخر. ِعالوة على ذلك فاقت مسئولیاته كل مهام القادة يءٍ  وال من أي ش،بطش العادات
وصار ازدیاد المخاطر سبًبا في التهاب والملوك، لكنه كان یزداد في الفضیلة یومًیا. 

). 13:3 وأمتد إلى ما هو قدام" (في ، "أنسى ما هو وراء:، فقالغیرته باألكثر
 "وبهذا عینه : قائالً ، الجمیع لمشاركته هذا الفرحا دع،قترب منه الموتاعندما 

فكان یتهلل فرًحا في الضیق ). 18:2 ي وأفرحوا معي" (ف،كونوا أنتم مسرورین أیًضا
 كتب إلى أهل كورنثوس: "لذلك ُأَسر بالضیقات والشتائم ◌ٍ .واأللم وفي كل مذلة

 ذلك أذرع ا). وَدع10:12كو  2 والضیقات ألجل المسیح" (واالضطهاداتالضرورات 
 مصدر مثمر لفائدته، فصار ال ُیهَزم أمام أعدائه. وبالرغم من انهأ موًضًحا ،العدالة

 ُمصِحَحً◌ا الكثیر من مفاهیم ،بهجٍ م والشتم كان كمن في عرٍس واالضطهادالضرب 
هللا بقوله: "ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته ا شاكًرا ،النصرة، متهلًال فرًحا

 .Ï)14:2كو  2في المسیح كل حین" (

 !ما أمجد اآلالم! بها نتشبه بموته 

كما ُیلقى ممحص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حین حتى 
یراها قد تنقت، هكذا یسمح اهللا بامتحان البشریة بالضیقات حتى تتنقى وتحصل على 

نفٍع عظیمٍ ... فلیتنا ال نضطرب وال نیأس عندما تحل بنا التجارب. ألنه كما أن 
ممحص الذهب یعلم الزمن الذي ینبغي أن یترك فیه الذهب في الفرن، فُیخرجه في 

الوقت المعین، وال یتركه بعد في النار، حتى ال یفسد وال یحترق، هكذا كم باألكثر یعلم 
فعندما یرانا قد تنقینا باألكثر، یعتقنا من تجاربنا حتى ال ننطرح وُنطرد اهللا ذلك. 

 بسبب تزاید شرورنا.
عندما یحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه، ال نتذمر وال تخور قلوبنا، بل نتحمل اهللا 

Ï  2في مدیح بولس: عظة .
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الذي یعرف هذه األمور بدقٍة، حتى یمتحن قلوبنا بالنار كیفما ُیسر، إذا یفعل هذا بهدٍف 
لفائدة المجربین، لذلك یوصینا الحكیم قائًال بأن نخضع هللا في كل األمور، ألنه یعرف 

) 2، 1 :1تماًما متى یخرجنا من فرن الشر. (حكمة یشوع 
 برضا، سواء عندما يءٍ نخضع له على الدوام، ونشكره باستمرار، محتملین كل ش

یمنحنا بركات أو یقدم لنا تأدیبات. ألن هذه األخیرة هي نوع من أنواع البركات. 
فالطبیب لیس فقط یسمح لنا باالستحمام (في الحمامات)... أو الذهاب إلى 

 الحدائق المبهجة، بل وأیًضا عندما یستخدم المشرط والسكین هو طبیب!
واألب لیس فقط عندما یالطف ابنه، بل وعندما یؤدبه ویعاقبه... هو أب! 

وٕاذ نعلم أن اهللا أكثر حنًوا من كل األطباء، فلیس لنا أن نستقصي عن معاملته، 
وال أن نطلب منه حساًبا عنها، بل ما یحسن في عینیه یفعله. فال نمیز إن كان یعتقنا 

من التجربة أو یؤدبنا ألنه بكٍل من الطریقین یود ردنا إلى الصحة، ویجعلنا شركاء 
معه، وهو یعلم احتیاجاتنا المختلفة، وما یناسب كل واحٍد منا، وكیف، وبأیة طریقة 

یلزمنا أن نخلص. 
لنتبعه حیثما یأمرنا، وال نفكر كثیًرا إن كان یأمرنا أن نسلك طریًقا سهًال وممهًدا أو 

. Ïطریًقا صعًبا وعًرا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َقاِئًال هللا: َال َتْسَتْذِنْبِني.
 ]2 ِلَماَذا ُتَخاِصُمِني! [،َفهِّْمِني

مع ما یبدو في أیوب من تذمٍر، لكنه یعلن جهله عن سّر الخصومة ویستذنب 
"، أي ال تفصلني ال تسذنبنينفسه، وٕان كان ال یعرف ما هو ذنبه، لهذا في تواضع یطلب: "

عنك. 
إذ سمحت لي بحمل اآلالم، فال تسمح للخطیة علة تعبي أن تستقر في داخلي.  

إذ سمحت لي بعصا التأدیب، ال تسمح بهالكي.  
أدبني لكن ال تحكم علّى إني مستحق للدینونة. وكما یقول الرسول: "إذ قد ُحكم 

). 32: 11 كو 1علینا نؤدب من الرب لكي ال ُندان مع العالم" (
ما اشتهاه أیوب تحقق بالمسیح یسوع: "إذ ال شيء من الدینونة اآلن على الذین 

Ï  ،الخ.35، ص 1966یسوع والمفلوجان: للقدیس یوحنا الذهبي الفم، ترجمة القمص تادرس یعقوب ملطي  
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). 1: 8هم في المسیح یسوع، السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح" (رو 
یسمح اهللا بالتجارب لكي یصرخ المؤمن طالًبا المعرفة، واكتشاف أسرار اهللا: 

". فهمني، ال تخاصمني"
 یرید من اهللا أن لكن هذا ال یكفیه، بلخالل الضیق أدرك أیوب البار أنه خاطي، 

 یهبه فهًما لیدرك ما هي خطیته، فیعترف بها هللا، ویهرب منها خالل النعمة اإللهیة.

  عظیم هو اإلیمان، وعظیمة هي قوة الضمیر، أن یستدعي اإلنسان اهللا كشاهٍد على
 تحقیق هدفه. 

لم یرفض أیوب ما یحل به خالل حاله البشري، إنما یرفض ما یأتي من عدم 
القداسة، معترًفا أنه یحل به عن ضعفٍ .  

أن یخطئ اإلنسان هذا من خالل واقعه البشري، ألنه لیس أحد ُمستثنى من 
السقوط.  

أما أن یعمل بطریٍق غیر مقدس، فهذا لیس من حاله البشري، إنما هو سم عدم 
اإلیمان خالل القلب الشریر. 

ال یلیق باإلنسان البار أن یفعل هذا.  
. Ïتعتمد المغفرة لإلنسان على مراحم اهللا، ال على قوة اإلنسان

القدیس أمبروسیوس 

 "في ] إذ یعلن عن نفسه أنه خاطي، "2" [قائًال هللا: ال تدینني، فهمني لماذا تخاصمني؟
"، ماذا یقول هللا إال أنه یطلب أال ُیدان، حیث أن مرارة ندامته الحاضرة تنزع مرارة نفسه

 آالم السخط عن خطایاه؟ 

یدین اهللا اإلنسان في هذه الحیاة بطریقین: بإدراك أنه بالمتاعب الحاضرة قد بدأ 
فعًال أن یجلب علیه العذابات العتیدة، وٕاال أن یرفع العذابات العتیدة خالل الضربات 

الحالیة... 
ُیخَّلص التأدیب من الویل أولئك للذین یتغیرون وحدهم. أما الذین ال ینصلحون 

بالمتاعب الحاضرة، فیدخلون إلى متاعٍب أخرى كنتیجة لذلك.  
لو أن بعض العقوبات الحاضرة ال تحفظ من الویل األبدي، ما كان بولس یقول: 

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:17. 
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). 32: 11 كو 1"ولكن إذ قد ُحكم علینا نؤدب من الرب، لكي ال ندان مع العالم" (
)، كما 19: 3كما قیل لیوحنا بصوت المالك: "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه" (رؤ 

)... 6: 12كتب: "ألن الذي یحبه الرب یؤدبه، ویجلد كل ابن یقبله" (عب 
]. وكأنه یقول بوضوح: لقد مارست 2" [فهمني، لماذا تحاكمني؟بعدٍل قیل هنا: "

حكمك علّي بضرباتك علي، لكي بهذه الضربات تجعلني في أماٍن من الدینونة.  
یمكن أیًضا أن تفهم هذه العبارة بمعنى آخر. كثیًرا ما یتقبل البار ضربات 

التجربة، وٕاذ یمتحن حیاته بالعین الحاذقة التي تستجوبه ال یقدر أن یحدد أیة خطیة 
علي وجه التدقیق ألجلها قد ُضرب، حتى وٕان شعر في نفسه أنه خاطي. إنه یرتعب 

باألكثر تحت العصا بالنسبة لجهله السبب الحقیقي للضربات. إنه یصلي للدیان لُیظهر 
له غایة ضربه إیاه، حتى یتأدب بالبكاء على خطیته. فهو متأكد تماًما أن المنتقم البار 
لن ُیحزن أحًدا بظلمٍ . وأنه قد ُوضع تحت الجلدات كإنذاٍر خطیٍر، ومع ذلك لم یقدر أن 

یكتشف من نفسه ما یجب أن یحزن علیه. 

َ، َأَحَسٌن ِعْنَدَك َأْن َتْظِلم
، َأْن َتْرُذَل َعَمَل َیَدْیكَ 

 ]3َوُتْشِرَق َعَلى َمُشوَرِة اَألْشَراِر؟ [
عاد أیوب یعاتب اهللا كمن شعر بالظلم، إذ یترك األشرار یتممون مشورتهم الشریرة 

في حیاة مؤمنیه الذین هم من عمل یدیه.  
واضح في السفر كله أن أیوب لم ینسب الظلم إلى اهللا، لكنه كان في حیرة شدیدة، 

إذ لم یعرف كیف یفسر األحداث بالرغم من إدراكه وتأكده من عنایة اهللا. 
إذ یركز اإلنسان في ضعفه على الضیقات التي حلت به، یتعجب كیف یترك اهللا 

األشرار یتممون مشوراتهم الشریرة ضد أوالد اهللا. یظن اإلنسان كأن اهللا قد نسي أنه عمل 
دون.  يیدیه، وموضع رعایته، وأنه ترك األشرار یفعلون ما یر

لكن إذ یرفع المؤمن نظره إلى اهللا، یدرك أنه الطبیب السماوي الصالح الذي 
یٌحَ◌ول مشورات األشرار لبنیان أوالده ومجدهم. یسمح لهم أن یمارسوا الضیق، لكنه یهب 

ن یسمح اهللا بتجربة فوق طاقة مؤمنیه وٕامكانیاتهم! لأوالده قدرة على الصبر واالحتمال. 
 ) .5:14بحق نترنم قائلین: "قد كسر الرب عصا األشرار، قضیب المتسلطین" (إش 

 " بطریقة تكبح نفس البار، حتى عندما یسلم جسده لفنون یهتم بمشورة األشرارالرب لم "
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 تصیر كال شيء، إذ یكیف الخالق الضربات حسب متجربتهم له... لكن حدة مشورته
 قدرتنا على االحتمال... 

حسًنا قال بولس: "ولكن اهللا أمین، الذي ال یدعكم ُتجربون فوق ما تستطیعون، بل 
). فلو أن اهللا 13: 10 كو 1سیجعل مع التجربة أیضا المنفذ، لتستطیعوا أن تحتملوا" (

الرحیم یسمح بالتجارب فوق قدرتنا، بالتأكید ما كان یوجد إنسان یقدر أن یقف أمام 
خطط األرواح الشریرة الماكرة دون أن یسقط أرًضا. 

 " :كمن یقول بصراحة: إنك لن تضغط بقسوة صلدة على عمل یدیكإنه بلیاقة یضیف ،"
من تذكر أنك قد خلقته بنعمتك. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " عمل یدیكلم یقل: "لماذا تتبرأ من البار، اإلنسان الفاضل"، بل من ."
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "فإن كان بسبب خطایاي (تؤدبني)، فكیف تهتم بمشورتهم؟ أنت تهتم بمشورة األشرار ،"

 ٍد معینة، وفي الوقت الحاضر یطغي وحًقا یتألم األبرار في الوقت الحاضر في حد
بلغ أحیاًنا األشرار مراكز عالمیة، فیكونوا قضاة أو ياألشرار على األبرار، كیف؟ 

كنه ال یترك العصا هكذا. فإن لذا لتأدیب قطیعه، لتأدیب شعبه... هلوًكا. یفعل اهللا م
 عصا األشرار تُترك إلى حین على نصیب األبرار، لكنها ال تُترك إلى األبد.

 لقدیس أغسطینوسا

 "2:125" (مز رأورشلیم الجبال حولها، والرب حول شعبه من اآلن وٕالى الده ...(
نة لها، فهي في حاجة إلى الحصانة من الرب لكي  یقول: إن كانت حتى الجبال محصِّ

تكون منیعة... لیس لها أن تثق في سلسلة الجبال.  
ن الرب ال یسمح لعصا الخطاة أن ألما الذي یجعلها ُمحصنة، انظروا هذا: "

 لنوال معونة ق). إنه یشیر إلى سبب الئ3:125مز (" تستقر على نصیب الصدیقین
الرب، حتى یشجعهم أن یثقوا فیه. ما هو؟ یقول المرتل: إنه لم یحتمل أن یكون صالح 

الصدیقین في أیدي الخطاة...  
إنه ال یسمح لهم أن ینالوا سلطاًنا على میراث األبرار، فإن سمح به، إنما إلى حین 
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 .Ïألجل إصالحهم ونصحهم وتأدیبهم
 لقدیس یوحنا ذهبي الفما

  ،َأَلَك َعْیَنا َبَشرٍ 
 ]4َأْم َكَنَظِر اِإلْنَساِن َتْنُظُر؟ [

وثق أیوب أن عیني اهللا لیستا كعیون البشر الجسدیة، فهو یري في الظالم، 
: 16 أي 2)، تجوالن في كل األرض (3: 15ویعرف الخفیات، عیناه في كل مكان (أم 

). كل شيء مكشوف أمام اهللا. لهذا یقول الرسول: "نحن نعلم أن دینونة اهللا هي حسب 9
). 2: 2الحق" (رو 

مادام اهللا مدرًكا ألسرار قلب أیوب، ویعلم محبته له ونقاوة قلبه، فهو لیس بمحتاٍج 
 یتزكى أمام الرب. أن یسمح للعدو أن یجربه كیف

ًقا لم یكن اهللا محتاًجا أن ُیسلم أیوب للتجربة لكي یفحص أعماقه، إنما سمح ح
بذلك لیخزي عدو الخیر، ولكي یتزكى باألكثر أیوب خالل صبره واحتماله بشكٍر دون أن 

 یجدف على اهللا.
ي عتاب صریح یقول أیوب هللا إن عینیه لیست كعیون البشر، فهي فاحصة ف

إلنسان بال حدود، تعرف حتى ما سیفعله في المستقبل، فما الحاجة لفحصه؟ یسأله األعماق 
 أال یسلمه للشریر حتى ال یضغط علیه فیخطئ.

 "ال تقدر أعین الجسد أن تتطلع إلي 4" [ألك عینا بشر، أم كنظر اإلنسان تنظر؟ ...[
أعمال الحقبات الزمنیة إال في حدود زمٍن معین، عالوة على هذا فإن أیام البشر 

وسنواتهم تختلف عن أیام األبدیة وسنواتها. حیاتنا تبدأ في زمٍن وتنتهي في زمٍن، بینما 
األبدیة فبال حدود... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "هذه الكلمات معناها... لیس من ضرورة لك أن تفحص أم كنظر اإلنسان تنظر؟ "
أیوب، وتمعن النظر فیه لتنظره إن كان هو كما یدعي العدو، فإذ أنت هو اهللا تعرفه 

مقدًما. إنك ال تنظر كما ینظر المائت، فلماذا ُسلمت أنا للعدو لیلزمني أن أرتكب إثًما؟ 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

1 On Ps. 125. 
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 َأَأیَّاُمَك َكَأیَّاِم اِإلْنَساِن 
. ]5[ َأْم ِسُنوَك َكَأیَّاِم الرَُّجل

كما أن اهللا غیر محدود، فإن أیامه غیر محدودة، هو خالق الزمن. أیام اإلنسان كما 
قال لیعقوب لفرعون: "قلیلة وردیئة"، عرضة للتغییر. لذا فإن نظرة اهللا لألمور وأحكامه تختلف 

عن نظرة اإلنسان. فبالنسبة هللا الماضي كما الحاضر والمستقبل، الكل حاضر قدامه. 

  ،َحتَّى َتْبَحَث َعْن ِإْثِمي
 ]6َوُتَفتَِّش َعَلى َخِطیَِّتي؟ [

یرى أیوب أن اهللا أعظم من أن یبحث عن خطیته أو یفتش عن إثمه، أو أن أیوب 
في عیني نفسه أتفه من أن ینشغل به اهللا لیبحث عن خطایاه. وكأنه یقول مع إرمیا النبي: 

"قد عرفنا یا رب شرنا، إثم آبائنا، ألننا قد أخطأنا إلیك، ال ترفض ألجل اسمك. ال تهن 
). 21-20: 14كرسي مجدك" (إر 

  كأنه یقول وهو یتساءل في تواضعٍ : لماذا تفحصني بالضربات في زمٍن، بینما حتى قبل
أن یوجد الزمن تعرفني معرفة كاملة في داخلك؟ لماذا تقیم استجواًبا عن خطایاي خالل 

الضربات، وأنت بقدرة أبدیتك تعرفني قبل أن تخلقني؟ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ِفي ِعْلِمَك َأنِّي َلْسُت ُمْذِنًبا
 ].7َوَال ُمْنِقَذ ِمْن َیِدَك [

سبق أن اعترف أنه خاطئ، لكنه لیس بالمعاند الشریر والمقاوم هللا ووصیته، وال 
".  في علمك إني لست مذنًبابالمرائي. لهذا یقول: "

هكذا یلیق بنا أن نعترف أننا خطاة، لكننا بالنعمة نعلن له مع الرسول: "أنت 
). 17: 21تعرف إني أحبك" (یو 

مع اعترافي بأني شریر، لكن لیس من ینقذني من یدك سواك! إلیك ألجأ فال 
تغضب عليّ ! 

 "إنه كمن یقول بوضوح: ماذا لك سوى أن تصفح، یا من ال لیس من یفلت من یدك ،"
یقدر إنسان على مقاومة قدرتك؟ فإنه كما ال یوجد من ینعم بافتقادك عن استحقاق 

بسموه، هكذا، فإن حنوك هو الذي یسمح بنوال المغفرة. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  حتى إن قدمت شهادة عني، فإني ال أستطیع أن أخلص ببري، وٕاذ أنت ترید أن
" كل الخلیقة من یقدر أن ینقذني من یدیك؟تضربني ال أقدر أن أخلص نفسي، ألنه "

في یمین هذا الذي له المجد األبدي. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

. حیاته في ید اهللا 2
َنَتاِني َوَصَنَعَتاِني ُكلِّي َجِمیًعا.  َیَداَك َكوَّ

 ]8َأَفَتْبَتِلُعِني؟ [
اإلنسان مدین هللا بوجوده، لكن عندما تحّل به تجربة یرى كأن اهللا یرید أن یبتلعه. 
استخدم كثیر من اآلباء الكنسیین هذه العبارة للرد على أتباع ماني وغیرهم ممن 

. Ïادعوا أن جسم اإلنسان عنصر ظلمة، وأنه فاسد بطبعه یجب الخالص منه
 أن الجسد ال یستطیع أن یعیش وحده، كذلك ال  مار یعقوب السروجيالقدیسیرى 

لم ُیمنح الجسد حیاة دائمة من دون النفس، ولم ُتمنح [تستطیع النفس أن تعیش وحدها. 
دون الجسد، والجسد الموضوع في بالنفس إحساًسا من دون الجسد. فحیاة النفس هامدة 

.] التراب یبقى بدون حیاة
أشار كثیر من آباء الكنیسة إلى أن إحدى بركات التجسد اإللهي، أن اهللا رّد للجسد 

الذي خلقه كرامته، إذ لم یأنف كلمة اهللا األزلي أن یحمل جسًدا بشرًیا حقیقًیا، ویمارس 
أعماًال جسدیة. 

 سار في طریق كل ،من أجل أن الكلمة نزل وأتى لیكون جسًدا مع الجسدانیین 
 یفعل بقوة جبروته. أ في العالم ثالثین سنة بتواضعٍ . حینئذ بديالمولودین، وبق

 ویسلك حسب عادتهم... ، ومختلًطا بهم،عجیب أنه كان ساكًنا في بیت النجار
... ! ممتلئة من تمجیده، وقد اكتفي ببیٍت صغیٍر یتربى فیهتالسماواالعجب أن 

طواته... صار خصار طفًال ورضع اللبن ولم یمل... صار صبًیا وقاس األسواق ب
 ومع التائبین نزل ،شاًبا وتعبد في بیت النجار. صار رجًال وأحنى رأسه قدام یوحنا

للتعمید بتواضعه... 

Ï  26: 12راجع تعلیق البابا غریغوریوس (الكبیر) على هذه العبارة، وأیًضا القدیس كیرلس األورشلیمي (عظة.( 
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 أتى وصار جسًدا، ال بالتشبیه بل بالحق. صار إنساًنا لیشعر العالم هلنصدق أن
ظهر نفسه لیجدد العالم عوض األول الذي لدغته الحیة. أ الثانيأن آدم 

نه لم یتجسد بالحق. وأن إ  قائلینهنكانوا یظلموللو بدأ یفعل القوات من صباه 
 وحینئذ بدأ یسیر ،جسده خیال ولم یكن جسًدا. من أجل هذا ثبَّت ربنا ثالثین سنة

بطریق القوات. لیكون بالجسد رجًال كامًال یشبه آدم. ألنه خرج لیخاصم العدو 
 (الشیطان) عوض آدم.

 مار یعقوب السروجي القدیس

  ،لسنا نرید أن نتخلص من الجسم، وٕانما من الفساد الذي فیه. جسمنا هو ثقل علینا
لیس ألنه جسم، بل ألنه فاسد وقابل لأللم. ولكن إذ تحل الحیاة الجدیدة، فإنها تنزع هذا 

 .Ïالفساد، أقول هذا الفساد ال الجسم نفسه

  ،إن أردتم أن تتعلموا أیة نوعیة للجسد الذي خلقه اهللا أوًال، فلنذهب إلي الفردوس
ونبحث عن اإلنسان الذي ُخلق في البدایة. فإن ذاك الجسد لم یكن فاسًدا وال میًتا. لكنه 

كان أشبه بتمثال ذهبي خارج من الفرن یشرق بهاًء، هیكله متحرر من كل فسادٍ . 
العمل ال یجعله مُتعًبا لیس من عرق یتصبب منه. ال یتآمر علیه، وال وجد شيء من 

 .Ðهذا النوع یزعجه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یا لشدة فاجعة هذا القدیس من أجل الضعف العام لكل البشر! یا لقسوة الرعایة أن اهللا
صنع اإلنسان بیدیه! یمكن أن یعفي عن اإلثم بحجة الضعف (البشري)، وتعلن النعمة 

. Ñعملها األبدي فینا خالل حنو الحصانة السماویة
القدیس أمبروسیوس 

 "كأنه یقول له في 8" [یداك كونتاني وصنعتاني كلي جمیًعا، ثم عدت فطرحتني فجأة .[
تواضعٍ : وٕان كان ما أفعله غیر الئق باسترضائك إن خضع لفحٍص عادٍل، فلتذكر 
رحمتك، لئال تهلك صنعة یدیك... لماذا تستخف بي هكذا، وأنت خلقتني بمثل هذه 

الظروف من الكرامة؟ 

1 In 2 Cor. hom 10:3. 
2 Concerning Statues, homily 11. 
3 The Prayer of and David, 6:17, 18. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "لیس كدیاٍن، بل كأب تصلحني! لقد ضربتني "
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ماذا یعني بیدْي اهللا؟
  فإننا نحسب أن األصابع تشیر 20: 11إذ نقرأ أن الروح القدس هو إصبع اهللا (لو ،(

إلي االبن والروح. أخیًرا لكي یشیر أنه یقتني التقدیس من كل من االبن والروح یقول 
 .Ï)8: 10 (أي "یداك كونتاني وصنعتاني"قدیس معین: 

القدیس أمبروسیوس 

  "إنها تشیر إلي العنایة اإللهیة التي تعمل بعد خلقتنا"یداك كونتاني وشكلتاني .Ð. 

 ثیؤدورت أسقف قورش

 ُاْذُكْر َأنََّك َجَبْلَتِني َكالطِّینِ .
 ]9َأَفُتِعیُدِني ِإَلى التَُّراِب؟ [

یلجأ أیوب إلى حب اهللا الفائق لإلنسان. أقامه اهللا من الطین، وقدم له كل هذه 
اإلمكانیات الفائقة، فهل یرجع اهللا عن حبه، ویرد اإلنسان إلى ما كان علیه؟ 

لیس لإلنسان أن یفتخر ألنه ُجبل من الطین، وفى نفس الوقت ال یستهین بنفسه، 
وال یستخف بحیاته، فهو من صنع اهللا، الذي خلقه على صورته ومثاله. 

  .یبدو أیوب كمن یقول: أذكر ضعف الجسد، وأغفر إثمي
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لماذا تنسى عملك؟ لماذا تنسى افتقادك؟ 

نعم لماذا تنَس ضعفي؟  
)  6: 2؛ عب 4: 8ألنه من هو اإلنسان إال افتقادك له؟ (مز 

لهذا ال تنسى من هو ضعیف. تذكر یا رب أنك خلقتني ضعیًفا، أذكر أنك 
). كیف یمكنني أن أقف ما لم توجهني 9: 10؛ أي 14: 103جبلتني كالطین (مز 

"تحجب وجهك، عنایتك على الدوام لتقوي هذا الطین، فتصدر قوتي عن وجهك؟ 

1 The Holy Spirit, 3: 5:33. 
2 Commentary on Ps. 139. 
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 . Ï)29: 104 (مز فیرتاع كل شيء"

  .احتیاجات الجسم تولد اهتمامات، وتدخل بنا إلي مساٍع تعوق قوة النفس وتمنع تركیزها
). فإن كان 9: 10 (أي "أذكر أنك جبلتني من الطین"أوضح القدیس أیوب ذلك حسًنا: 

الجسم طیًنا، فبالتأكید یلوثنا وال یغسلنا. إنه یفسد النفس ویلوثها باإلفراط في إشباع 
). هكذا ترتبط 11: 10 (أي "كسوتني جلًدا ولحًما، فنسجتني بعظاٍم وعصٍب "الهوى. 

"من ذنبي ال تحلني. نفوسنا وتتعذب بأعصاب الجسم وأحیاًنا تقسو غالًبا عندما تنحني. 
إن كنت شریًرا، فیا ویلي! إن كنت باًرا، ال أتجاسر وأرفع رأسي، ألني شبعان هواًنا. 

 . 17LXX (Ð، 15-14: 10 (أي تجلب عذابات ضدي"

القدیس أمبروسیوس 

  30: 107)، الذي هو میناء آمن (مز 6: 31ُیوضع (اإلنسان) في ید اهللا (مز ،(
)، بالطبیعة هو رءوف ینقذ ویخلص. یهتم اهللا بأولئك الذین 3: 61وبرج حصین (مز 

)، 6: 8خلقهم من الطین برعایة فائقة... لقد أقام شكًال ملوكًیا ملتحًفا بالمجد (مز 
صورة مستحقة للكرامة؛ أعطاه سمات على مثال الخالق، إذ أراد ذلك. لذا یلیق بكل 

واحٍد منا أن یحفظ هذه الصورة في كل حیٍن، وباألكثر في وقت التجربة... هكذا اآلن 
یصور أیوب بدقة كل تاریخ آدم، مقدًما لنا تعلیًما مختصًرا، هذا الذي شرحه موسى 

 بإفاضة.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  لقد تضایق یونان بعد هروبه ومصالحة شعب نینوى مع اهللا... متألًما ومنفعًال بطریقة
بشریة مملوءة حزًنا. فأمر اهللا األرض أن تنبت یقطینه لیونان تحمى رأسه، ثم أمر 
الشمس أن تزید من حرارتها فتحرقها. فغضب یونان لهالكها، لكن إذ عزاه الرب ثم 

"أنت تشفق على الیقطینة التي لم تتعب فیها وال ربیتها، جربه اسمع ماذا یقول له: 
التي بنت لیلة كانت، وبنت لیلة هلكت. أفال أشفق أنا على نینوى المدینة العظیمة 
التي یوجد فیها أكثر من أثنى عشرة ربوة من الناس الذین ال یعرفون یمینهم من 

 ) 12-10: 4یونان شمالهم؟!" (

هذا ما أراد أن یقوله: ألم تفرح بظل الیقطینة، فكم بالحري ینبغي لي أن أفرح 

1 The Prayer of Job and David, Book 4: 6: 22. 
2 Death is Good, 3: 12. 
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 ...هكذا یؤلمني هالك البشریةبخالص أهل نینوى؟! ألم تتألم بهالكها؟! 
"التي لم تتعب فیها  وتوقف... بل أكمل: "أنت شفقت على الیقطینة"لم یقل له: 

". ألنه كما یشفق البستاني على الشجرة التي تعب فیها أكثر من غیره، هكذا وال ربیتها
أراد اهللا أن یثبت محبته للبشر خالل هذه المحبة. كأنه یقول له: أنت تدافع بقوة عن 

عمل غیرك الذي لم تتعب فیه، بالحري یلیق بي الدفاع عن عمل یدي! ثم یخفف من 
"، أي أخطأوا بغیر "ال یعرفون یمینهم من شمالهمحدة االتهام الموجه ضدهم بقوله: 

 معرفة...
"من جهة بني ومن جهة عمل یديَّ ویعاتب الذین یئنون بأنهم متروكون قائالً : 

 وكأنه یقول: من ُیذَّكر األب بابنه أو یحثه لیفكر فیه؟ أو )11: 45إش أوصوني!" (
 من ُیذَّكر الفنان أال یتلف فنه؟!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 أن اإلنسان الترابي یحمل فكًرا ترابًیا یمیل إلى البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

الزمنیات األرضیات، لكن الروح القدس یرفعه إلي السماویات.  
من محبة اهللا أنه یسحب نعمة روحه القدوس منه كما إلى حین حتى یكتشف 

]. یشعر اإلنسان بضعفه ویدرك أنه بدون تدخل 9" [أفتعیدني إلى التراب؟حقیقته فیصرخ: "
نفخة النعمة السماویة یكون تراًبا جاًفا.  

، َأَلْم َتُصبَِّني َكاللََّبنِ 
 ]10َوَخثَّْرَتِني َكاْلُجْبِن؟ [

تشبیه رائع، فكما یمكن للشخص البسیط أن یصب اللبن أو یصنع الجبن هكذا في 
ُیسر وسهولة صنع اهللا اإلنسان. 

 ًنً◌ا لألجساد.  إذ هو،منه إذ أخذ الرب جسًدا لم یخجل  خبرنا بهذا؟أمن الذي  لكن مكوِّ
" من الرحم قدستك "قبلما صورتك في البطن عرفتك. وقبلما خرجت: یقول الرب إلرمیا

خفي أفیخجل من الجسد الذي أ ، جسد اإلنسانهلقخمن  ن كان لم یخجلإف .)5:1ر (إ
 ،بنل كاليلم تصبنأ": یوبأ كما كتب األحشاءالذي یخلق األطفال في ، فیه الهوته

 Ï" بعظام وعصب؟!ي جلًدا ولحًما فنسجتني كالجبن، كسوتنيوخثرتن

1 Catechetical Lectures, 12:26. 
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القدیس كیرلس األورشلیمي 
مرة أخري إذ تعمل فیه نعمة الروح القدس ینسحب فكرنا مما كان علیه، فیصیر 
ذهننا كاللبن المصبوب، فیتشكل بالروح القدس إلى الحنو والرقة من جدید، ویصیر أشبه 

بقطعة من الجبن. 

  وهكذا   بكل أفعالها فیه وخالله.وتوحي، الباليتختفي الطبیعة العاقلة الخالدة في جسدنا
إذ لكم هذا الجسد الذي صار مذبًحا ُیقدم علیه البخور، لذلك ضعوا علیه كل أفكاركم 

ومشوراتكم الشریرة قدام وجه الرب، رافعین عقولكم وقلوبكم إلیه، متوسلین أن یرسل ناره 
المقدسة لتحرق كل ما هو على هذا المذبح وتنقیه، فیخافكم خصومكم (الشیاطین 

 مل 1 (النبيوالخطایا) - كهنة البعل - ویهلكون على أیدیكم، كما حدث مع إیلیا 
 - الخ) حینئذ تشاهدون المعزى القدوس في الماء اإللهي (المعمودیة) الذي 25:18

 .یمطر علیكم مطًرا روحًیا

 القدیس أنطونیوس الكبیر

، َكَسْوَتِني ِجْلًدا َوَلْحًما
 ].11َفَنَسْجَتِني ِبِعَظاٍم َوَعَصٍب [

حین خلق اهللا اإلنسان، لم یخلقه عریاًنا، ألنه كساه بالجلد، وال أوجده ضعیًفا، إذ 
نسجه بالعظام والعصب. هكذا تتشح أجهزتنا الداخلیة بالجلد وتتحصن بالعظام واألعصاب. 

وكان ُیمكن أن یعیش اإلنسان في وقاٍر وقوٍة لو لم تعریه الخطیة وتضعف قدرته. 
 أن اإلنسان الداخلي ملتحف بجلٍد ولحٍم، وذلك البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

ألنه في أثناء ارتفاعه نحو السماویات یجد في نفس الوقت إعاقة حیث ُیحاصر بتحركات 
جسدیة تعوقه.  
 أن أیوب یلمس رعایة اهللا الفائقة الذي خلقه من القدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 

العدم ووهبه جلًدا وجسًما، عظاًما وأعصاب، فكیف یمكن لهذا الخالق المبدع في حبه 
ورعایته وقدراته أال یهتم باإلنسان محبوبه؟ 

  إنه یعني: ألست أنت هو الذي تقدم له تأكیًدا على عظمة الحب نحو اإلنسان، وعلى
عظمة الحكمة هذه؟ فإن كان أیوب یشیر إلى تكوین اإلنسان في شيء من التفصیل 

إنما لیبرهن أنه بعدما خلقه من العدم، هل ینكر رعایة اهللا العظیمة وحكمته الفائقة هذه؟ 
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وقد أظهر أن اإلنسان (بذاته) عدم. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الذي أعد الرحم لیحمل الجنین؟!  لصانع حكیم، منإنه
ألشیاء التي بال حیاة في داخلك؟! لمن یهب الحیاة 

ن یولد الطفل حتى أ، وما ، وكسانا بجلٍد ولحمٍ من الذي ربطنا بعضالت وعظام
من الثدیین؟!  یفیض اللبن

ویبقى هكذا حتى یعبر إلى ،  فرجالً ، فشاًبا،كیف ینمو الطفل لیكون صبًیا
 Ï!من یوٍم إلى یوٍم؟ هذا التحول الدقیق أحد ن یالحظأدون ، الشیخوخة

 القدیس كیرلس األورشلیمي

، َمَنْحَتِني َحَیاًة َوَرْحَمةً 
 ].12َوَحِفَظْت ِعَناَیُتَك ُروِحي [

 فإننا نلجأ إلیه. إنه یسمح ،ن اهللاعإن كان لنا ما نشتكي منه حتى مما صدر 
  ال لكي نتذمر.،بالضیق لكي نتعلم أن نلجأ إلیه فهو الذي خلقنا لكي ننعم به

مع عطیة الجسد في روعة خلقته وٕامكانیاته الظاهرة والخفیة، قدم اهللا لنا ما هو 
أعظم، أال وهى نسمة الحیاة التي من فم اهللا. منحنا الحیاة والرحمة، وقدم لنا نعمة العقل 

والفكر مع القلب والعواطف. 
أقام النفس مخفیة في الجسم، لكن ما یحفظها، لیس الجسم بقدراته وطاقاته، إنما 

عنایة اهللا. 

  یا لقوة مرثاة هذا الرجل القدیس للضعف العام لكل البشر! كم كان ثقل االتهام بأن اهللا
صنع اإلنسان بیدیه قوًیا، ومع ذلك ُیقدم اإلنسان عذًرا عن ارتكاب الذنب بدعوى أنه 

. Ðضعیف، بینما تعلن النعمة عن العمل األبدي فینا خالل حنو الحمایة السماویة
القدیس أمبروسیوس 

 "ال یكفي أن یكون لك ذلك بالطبیعة، بل یتطلب 12" [وحفظت عنایتك روحي .[
 عنایتك اإللهیة علینا. یقول: خالل كل حیاتي استعین بعنایتك اإللهیة.

1 Catechetical Lectures, 9:15. 
2 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:18. 
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  إن كنت تشك في عنایة اهللا ْسل األرض والسماء والشمس والقمر، سْل الكائنات غیر
العاقلة والزروع... سْل الصخور والجبال والكثبان الرملیة والتالل. سْل اللیل والنهار. فإن 

عنایة اهللا أوضح من الشمس وأشعتها. في كل مكان، في البراري والمدن المسكونة، 
 على األرض وفي البحار... أینما ذهبت تسمع شهادة ناطقة بهذه العنایة الصارخة...

في كل موضع ترتفع األصوات مدویة بوضوح أعلى من أصوات البشر العاقلین، 
تعلن لكل من یرید أن یسمع عن محبة اهللا الساهرة!  
"في كل األرض خرج صوتهم وٕاذ أراد النبي أن یسجل قوة هذه األصوات قال: 

 ).4: 19مز وفي أقصى المسكونة كلماتهم" (
 Ïال یفهم لغتنا نحن إال أهل لساننا، أما الخلیقة فتنطق بلغة تفهمها جمیع الشعوب!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َلِكنََّك َكَتْمَت َهِذِه ِفي َقْلِبكَ .
 ].13َعِلْمُت َأنَّ َهَذا ِعْنَدَك [

كان أیوب في صراٍع بین هذه النعم اإللهیة المجانیة ورعایة اهللا الفائقة للحفاظ 
على الجسم كما على النفس، وبین ما ُسمح له بأن تحّل به متاعب ال ُتحتمل. لهذا یقول: 

"، أي أن األمرین یتفقان مًعا خالل مشیئتك المكتومة في داخلك، لكنك كتمت هذه في قلبك"
ال یستطیع أحد منا أن یدرك أعماقها. إنه في یقین من نحو عنایة اهللا ومن نحو سماح اهللا 

". علمت أن هذا عندكله باأللم: "

 "إذ كتمت هذه في نفسي، أعرف أنك تستطیع كل شيء، وال یستحیل علیك شيء ."
)؛ فإنه یكفیني خلقتي أن 19: 1أال ترون أن إمكانیة معرفة اهللا معلنة في خلیقته (رؤ 

تظهر لي وجود اهللا وقوته دون حاجة إلى السماء؟ فإننا إذ ُخلقنا هكذا، أن نوجد من 
حیوان منوي (بذرة)، وأن نكون بهذا العون، وال یسمح لنا بالسقوط في مخاطٍر، هذا كله 
یكفي لیظهر قوة اهللا وسلطانه. وذلك كما في حقیقة حفظ الخاطي وعدم معاقبته (هنا)، 

وفي تأدیب البار ومعاقبته. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كیف ال یكون مثل هذا (منح الحیاة والرحمة) لخالق كهذا؟ 

1 The Divine Providence, 5. 
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أي شيء یمكن أن یكون مستحیًال علیه؟  
)، وجعلت التراب یعبر إلى 7: 2فإن كنت جعلت الطین على صورة اهللا (تك 

درجة الكائن العاقل، إن كنت تهب الكائنات األرضیة سعادة تعادل ما للكائنات 
السماویة، كیف ال تقدر أن تصنع معجزة لي؟ 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 اهللا ورحمته عدالة. 3
، ِإْن َأْخَطْأُت ُتَالِحُظِني

. ]14َوَال تُْبِرُئِني ِمْن ِإْثِمي [
ال ینكر أیوب أنه مخطئ، وأن خطایاه یعلمها اهللا، ویالحظها، وبهذا لن یتبرر 

) 3: 130أیوب أمامه. "إن كنت تراقب اآلثام یا رب، یا سید فمن یقف؟" (مز 

  في خطیة قصوى، 1: 28إن أخطأت تالحظني، لئال أسقط في الحفرة (مز ،(
)، واذهب إلى جب الذئاب. 1: 10وأضیع تماًما، ولئال أضل عن القطیع (یو 

حسب قانون العدل ال تجدني باًرا، بل تجدني ملوًما تحت ضربة اللعنة الموروثة 
). 17: 3(تك 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
أدرك أیوب أنه لن یستطیع أن یتبرر بذاته، بل محتاج إلى من یهبه. إنه كسائر 

آباء العهد القدیم كان یترجى مجيء المسیا المخلص.  

  ...تألم السید المسیح في الوقت الذي كان فیه بیالطس بنطس یعمل حاكًما وقاضًیا
من الذي تألم؟ ربنا، ابن اهللا الوحید!  
وماذا حدث له؟ ُصلب ومات وُقبر! 

ومن أجل من؟ ألجل األشرار والخطاة!  
یا لعظم هذا التنازل! یا لعظمة النعمة! 

 .Ï)12: 116؟ (مز ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي"

 القدیس أغسطینوس

Ï  قانون اإلیمان عظة للموعوظین عن .
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 .فالمحتاجون إلى البهجة یتقدم إلیهم ككرمة،  یظهر المسیح لكل واحٍد حسب احتیاجه
من یقدم  تیهم كباٍب، والمحتاجون إلىیأوالمحتاجون إلى الوجود في حضرة اآلب 

ألجل ) (المذبوح صلواتهم یجدونه الشفیع فیهم الكاهن العلى، وللخطاة هو الحمل
تقدیسهم. 

 وعمل ، بل یبقى كما هو. هو باقٍ هدون أن تتغیر طبیعت نه كل شيء لكل واحدإ
مملوء  معلًما وأممتاًزا  یًباببنوته لن یتغیر، لكنه یكیف نفسه حسب ضعفنا، بكونه ط

. Ïينه الرب نفسه، لم یقبل الربوبیة عن تقدم، إنما عمل بنوته طبیعإحنًوا 

  النفوس إذ هو طبیب ،"الشافي"ي ونانیة فتعنيلا"مخلص"، أما في ي تعن "یسوع"كلمة 
عمى، وقاد األذهان إلى النور. یشفي أ المولود يواألجساد، شافي األرواح، فتح عین

: "، وأیًضائتخط "ال: العرج المنظورین، ویقود الخطاة في طریق التوبة، یقول للمفلوج
مفلوًجا بسبب خطیة النفس.  ، ألن الجسد كان)8، 14:5 یو ("احمل سریرك وامش"

خدم النفس أوًال حتى یمتد بالشفاء إلى الجسد. 
ن كان إمن خطایا، فإنك تجده طبیًبا لك. و  في نفسهتألًمام حدكمأن كان إلذلك 

. )24:9مر " (عن عدم إیمانيأ": قل لهياإلیمان فل حدكم قلیلأ
 فإن یسوع ،مؤمٍن، بل یقترب ن غیروحدكم آالم جسدیة، فال یكأ تصابأن إو
. Ðمثل هذه األمراض، ولیعلم أن یسوع هو المسیح یعالج

 القدیس كیرلس األورشلیمي

  كثیًرا ما یضطرب الذهن في أعماقه عند تذكر الخطیة، فیحث على ممارستها بصورة
أشر مما كان علیها حین سبق فارتكبها. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 "اعترف یا إنسان بخطایاك لتنال المغفرة "اظهر 14: 10" (أي إن أخطأت تالحظني .(

).  LXX 26: 43آثامك فتتبرر" (إش 
). من ینكر ذنبه 7: 51لماذا تخجلون من االعتراف بها وأنتم قد ُولدتم فیها؟ (مز 

وال یعترف به ففي الحقیقة ینكر مولده.  
لكن أتریدون أن تحتفظوا بما تتسلموه! لماذا تظنون أنكم تملكون ما لم تتسلموه؟ 

1Catech. Lect. 10:5. 
2Catech. Lect. 10:13. 
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لهذا فلیعترف الخاطي، وغیر المقدس، وال یرتفع البار وال یتشامخ، لئال یفقد مكافأة برِّه 
. Ï)15: 10بالكبریاء (أي 

القدیس أمبروسیوس 

 ِإْن َأْذَنْبُت َفَوْیٌل ِلي. 
ْرُت َال َأْرَفُع َرْأِسي.   َوإِْن َتَبرَّ

 ].15ِإنِّي َشْبَعاُن َهَواًنا َوَناِظٌر َمَذلَِّتي [
بدون التوبة نسقط في هذا الویل الذي یشیر إلیه أیوب هنا. فإنه لیس ما ینقذني 
منه، ال سمو أخالقي وال عبادتي أیا كانت مادامت بدون توبة. هذا ما یعنیه أیوب بقوله: 

" أي اتكلت على بري الذاتي أو على سلوكي أو خدمتي، هذا كله لن یرفع رأسي إن تبررت"
أمام إلهي. 

ِإنِّي " تجلب العار والهوان،حذرنا الكتاب المقدس من الخطیة أیا كانت فإنها 
 ].15 ["َشْبَعاُن َهَواًنا َوَناِظٌر َمَذلَِّتي

. )34 :14 أم ("وعار الشعوب الخطیة األمة،ن أالبر یرفع ش"
. )3 :123 (مز " هواًناامتألناكثیًرا ما  ألننا ،ارحمنا یا رب ارحمنا"
. )35 :3 أم ("والحمقى یحملون هواًنا ،الحكماء یرثون مجًدا"
. )2 :11 أم (" ومع المتواضعین حكمة، الهوانفیأتي الكبریاء تأتي"
. )18 :13 أم (" ومن یالحظ التوبیخ ُیكرمالتأدیب،فقر وهوان لمن یرفض "
. )3 :18 أم (" ومع الهوان عارأیًضا، جاء الشریر جاء االحتقار إذا"
. )38 :1 (سیراخ "فتجلب على نفسك الهوان ،ال تترفع لئال تسقط"
. )28 :20 (سیراخ " وخزیه معه على الدوام، الكذوب الهواناإلنسانن أش"
. )1 :22 (سیراخ "حد یصفر لهوانهأ كل ، بحجر قذرأشبهالكسالن "
. )7 :4 (هو " كرامتهم بهوانٍ فأبدل ّي،لإ أخطأواعلى حسبما كثروا هكذا "
 استبدلن االستعمال الطبیعي إناثهم ألن ، الهوانأهواء إلى اهللا أسلمهملذلك "

 .)26 :1 (رو "بالذي على خالف الطبیعة

  بجانب الشرور الموروثة (الجدیة) أضفت شروًرا من عندي... خطیة آدم بال شك ال

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:19. 
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أنا تسمح إلنسان أن یتطلع إلى فوق بجسارٍة، وال أن یمجد ذاته. لهذا یقول أیوب: "
". هواًنا شبعان

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  نعم، فإن "الویل" للشریر، وللبار "الحزن"، فالعقوبة األبدیة تلحق بالخاطي الهالك، بینما
كل شخص من المختارین یتطهر بآالم الحزن الوقتي... 

ولكن إن تغاضینا عن خطیة أبینا األول إلى حین، نجد أنفسنا ُنصطاد بواسطة 
عادة الكبریاء الشریرة.  

كثیًرا ما یحدث أنه بالفضائل الموهوبة، ینتفخ اإلنسان في جسارة وبّر ذاتي، ولكن 
خالل تدبیر العنایة اإللهیة العجیبة ُیسمح له أن توضع أمام عینیه بعض األمور 

المعارضة التي یسقط فیها البعض... 
إذ یري القدیس ما یحدث لزمالئه تصدر عنه شخصًیا صرخة من جهة المخاطر 

التي نتعرض لها.  
بهذا إذ نقرأ عن نوح شخٍص ما نتعلم أن نحزن على ما في داخلنا.  

اآلن إذ یثور الكبریاء في الفكر، فإن الشعور المجروح بحب األعالي یفارقنا، ولكن 
عندما تحل النعمة من فوق علینا تحثنا في الحال على االشتیاق إلیها بدموع. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " :یعرف اإلنسان البار 15" [إن تبررت ال أرفع رأسي، فإني شبعان هواًنابحق یقول .[
 ضعفه... 

الحكیم یتحرك للتعرف علیها، والغبي ال یفعل ذلك.  
بالحق یتحرك الحكیم نحو التوبة ویتذكر أخطاءه، والجاهل یسر بها.  

)، أما الشریر فهو المدافع عن نفسه.  17: 18الحكیم هو من یتهم نفسه (أم 
البار یود أن یسبق متهمه في اتهام نفسه بخطایاه، أما الشریر فیرغب في أن 

یبكمه. 
واحد یسرع من البدایة في الحدیث عن أخطائه، واآلخر یحاول أن یتهم الغیر 

. Ïبحدیثه الثرثار حتى ال تنفضح خطایاه

1 The Prayer of Job and David, 6:19-20. 
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القدیس أمبروسیوس 
 الهوان الذي القدیس أثناسیوس الرسوليفي إحدى الرسائل الفصحیة یصور لنا 

یحل بالنفس البشریة بسبب الخطیة، بینما یتمتع األبرار أصحاب القلوب النقیة بالمجد، أي 
مجد رؤیة اهللا. 

 ننا نقول بأن األشرار أموات، لكن ال في حیاة تعبدیة ضد الخطیة، وال هم مثل إ
 ،یدفنون النفس في الخطایا والجهاالت إنما ،القدیسین یحملون الموت في أجسادهم

أشبه بنسوٍر فتقترب النفس من الموت. وٕاذ یشبعونها بالملذات الممیتة، تكون نفوسهم 
. وقد أعلنت الشریعة عن هذا إذ تأمر في صورة رمزیة صغیرٍة تحوم فوق جثث الموتى

. )13:11 ال (بعدم أكل النسور وجمیع الطیور التي تأكل الجیف
  ألننا غًدا نموت"،هؤالء یقتلون النفس بالشهوات، وال یقولون سوى "لنأكل ونشرب

. )13:22 ش(إ
وقد وصف النبي الثمرة التي یجتنیها أمثال هؤالء الذین ینغمسون في الملذات، 

 ش (إ ال یغفرن لكم هذا اإلثم حتى تموتوا": "فأعلن في أذني رب الجنود:فقال
14:22( .

، إذ یحسبون آلهتهم بطونهم، ◌ٍ یكونون في عارنهم إنعم، حتى عندما یعیشون، ف
 ألنهم افتخروا بمثل هذا الموت. ،وعندما یموتون یتعذبون

 والجوف ، "األطعمة للجوف:ویحمل بولس أیًضا شهادة عن هذه النتیجة فیقول
. )13:6 كو 1 ( واهللا سیبید هذا وتلك"،لألطعمة

 ومبغضو الصدیق ،وتعلن الكلمة اإللهیة عن هؤالء بأن موت األشرار شر
، ألن األشرار یرثون ناًرا مرة وظالًما مهلًكا. )21:34 مز (یخطئون

 فقد أماتوا أعضاءهم التي ،ن والذین یمارسون الفضیلة ممارسة حقیقیةوأما القدیس
. فیتحقق فیهم، بسبب )5:3 كو (على األرض، الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الردیئة

 مت ( ألنهم یعاینون اهللا"، "طوبى لألنقیاء القلب:هذه النقاوة وعدم الدنس، وعد مخلصنا
8:5(. 

 القدیس أثناسیوس الرسولي
، َوإِِن اْرَتَفَع َرْأِسي َتْصَطاُدِني َكَأَسدٍ 

 ]16ثُمَّ َتُعوُد َوَتَتَجبَُّر َعَليَّ ! [
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كأنه قد صار فریسة في فم أسد، لیس من مفٍر وال مهرٍب، وال من رحمٍة أو شفقةٍ ! 
". يجاءت إحدى الترجمات: "إن تكبرت وتجبرت كأسٍد فإنك تصطادن

  عالوة على هذا 9-8: 28عین اإلنسان بحق كأسد، ألنه وحش ملوكي (تك .(
فإن البار إذ یحفظ كرامة صورة (اهللا) فیه یكون مرعًبا لخصومه. قیل في هذا في 

). أما إن انحط إلى الطمع، كما 1: 28سفر األمثال: "الصدیق جرئ كأسد" (راجع 
یحثه األعداء على ذلك، ففي ذات اللحظة "ُیصطاد كأسٍد للذبح". یصیر موضوع 
سخریة للذین كانوا یقتفون أثره، فیكون كاألسد الذي ما أن یسقط في إغوائهم له، 

یصطادونه. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،ُتَجدُِّد ُشُهوَدَك ُتَجاِهي
 َوَتِزیُد َغَضَبَك َعَليَّ . 

 ].17َمَصاِئُب َوَجْیٌش ِضدِّي [
ما ضاعف نكبة أیوب أنه شعر بغضب اهللا یتزاید، مما زاد التجربة مرارًة وثقالً . لم 
ینقص اهللا وجود شهوٍد ضد أیوب، إن عجز شاهد یقوم شاهد جدید محله. ولما كانت كلمة 

"شهود" في الیونانیة تعني "شهداء، فكأن الذین یشهدون هللا على محبته ورعایته اإللهیة 
وعمله الخالصي حتى الموت، یصیرون شهوًدا ضد المتشككین في عنایة اهللا والمتذمرین 

علیه. ظهور هؤالء الشهود القدیسین یدیننا، فال یكون لنا حجة أو تبریر لتصرفاتنا الخاطئة، 
 ". َوَتِزیُد َغَضَبَك َعَليَّ . َمَصاِئُب َوَجْیٌش ِضدِّيوقد عبَّر أیوب على ذلك بقوله: "

"، جاءت إحدى الترجمات: "جیوشك تتناوب الموقف  وجیش ضديَمَصاِئبُ "
ضدي". 

  شهود اهللا هم الذین یحملون شهادة بممارسة األعمال المقدسة... أیًضا أولئك الذین
یتألمون من أجل الحق. في اللسان الیوناني "الشهداء" هم "الشهود". یقول الرب خالل 
یوحنا على لسان المالك: "حتى في األیام التي كان أنتیباس شاهدي األمین الذي ًقتل 

).  13: 2عندكم" (رؤ 
اآلن یجدد الرب شهوده ضدنا، عندما یضاعف حیاة المختارین، فیتحدون شرنا 

بقصد إقناعنا وتعلیمنا... كل ما یفعلونه یضاد شرنا. لذلك دعیت كلمة الحق "الخصم"، 
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حیث یقول الوسیط في اإلنجیل: "كن مراضًیا لخصمك، سریًعا مادمت معه في الطریق" 
). ویقول أبناء الهالك في اضطهاداتهم بخصوص نفس المخلص: "إنه ضد 25: 5(مت 

). 15، 12: 2أفعالنا تماًما"، وبعد ذلك: "ألن حیاته لیست كحیاة الناس اآلخرین" (حك 
هكذا یجدد اهللا شهوده ضدنا، حتى ُیظهر أن األعمال الصالحة التي نهملها نحن 

یمارسها اآلخرون، لتوبیخنا...  
"... وذلك كما شهد بطرس القائل: "ألن الوقت وتزید غضبك عليالق أن یضیف: "

البتداء القضاء من بیت اهللا، فإن كان أوًال منا، فما هي نهایة الذین ال یطیعون إنجیل 
" كما یلیق، إذ یزید غضبه). لذلك إذ یحدد اهللا القدیر شهوده ضدنا "17: 4 بط 1اهللا؟" (

یضع حیاة الصالحین أمام أعیننا، ویظهر بأیة قسوة سیضرب عنادنا، ونحن نمارس 
الخطیة، وذلك في الدینونة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. الموت نهایة األتعاب 4
اءت كتابات الكنیسة األولى ومفاهیمها في عبادتها ونسكها وقوانینها وكل ج

جوانب حیاتها لها مسحة أخرویة كتابیة. وكانت عقیدة الحیاة األخرى لیست عنصًرا إیمانًیا 
لقد كانت الكنیسة األولى ككنیسة كتابیة بحق  ه!سرئیسًیا فحسب، وٕانما هي ُصلب اإلیمان نف

لم نحو اكنیسة أخرویة، وضعت قلبها في السماء، لتعیش سفیرة للمسیح السماوي، تجتذب الع
السماء، وتدخل به إلى الحیاة الفردوسیة، لكي تترقب في رجاء كمال المجد األبدي والمیراث 

السماوي. 
 فقد عبَّر عنها ما ورد في سفر إلى الموت، ظرة مؤمني العهد القدیمنأما عن 

لعدم الفساد، وجعله صورة ذاته اإللهیة، لكن بحسد  إن اهللا خلق اإلنسانفالحكمة: "
). لم یخلق اهللا الموت، لذا فبالبر ینال 24، 23:2حك ( "المعإبلیس دخل الموت إلى ال

ن اهللا لم یصنع الموت، وال ُیسر بهالك األحیاء؛ فإنه خلق كل شيء أل"اإلنسان الخلود: 
ال ُملك لمثوى األموات على وسّم مهلك،  لكي یكون، وأن خالئق العالم مفیدة، ولیس فیه

حك " (لعلم بقدرتك هو أصل الخلودا"). كما قیل: 15-13:1حك " (األرض، ألن البّر خالد
3:15.( 

العهد القدیم ینظرون إلى الموت أنه انضمام أو نوم مع  ان اآلباء المؤمنون فيك
في حزٍن  Sheol)، وكانوا یخشون فقط من النزول إلى الهاویة 30:47؛ 8:25آبائهم (تك 
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)، أما قطع 8:25؛ 15:15یحسبون الموت في شیخوخة صالحة بركة (تك . )35:27(تك 
 ).10:38اإلنسان من أرض األحیاء في ریعان شبابه، فهو أمر مخیف (إش 

ع هذا فقد اختلفت نظرة الیهود إلى الموت من شخٍص إلى آخر، وقد قدم لنا م
 .Ïما للموتهالفرید أدیرشایم مقارنة بین قائدین یهودیین في نظرت

وقد  .Jochanan ben Saccai لقائد األول هو الحاخام یوخانان بن ساكايا
تالمیذه جاءوا إلیه وهو على سریر الموت، فانفجر في البكاء.  عنه أن Ðجاء في التلمود

مات الدهشوا لذلك، فتساءلوا كیف أن "نور إسرائیل، عمود الهیكل الحق"، تخونه هكذا ع
لو أنني ُأقدم أمام ملك أرضي یحیا الیوم ویموت غًدا، غضبه "الخوف؟ أجابهم الحاخام: 
ره الحكم بالموت ال یكون موًتا أبدًیا، ویمكن بسهولة الدخول معه اوقیوده لیست أبدیة، وٕاصد

في حواٍر، أو شرائه بالمال، من هذا ارتعب وأبكي، فكم باألكثر یكون حالي وقد اقتربت من 
وقوف أمام ملك الملوك، القدوس، المبارك، الذي یحیا ویقطن إلى األبد، قیوده قیود دائمة، لا

ال و الذي ال أستطیع أن أحاوره بالكلمات، وال أرشیه بالمال! اوحكمه بالموت حكم أبدي، هذ
یقف األمر عند هذا، وٕانما قدامي طریقان: واحد نحو الفردوس واآلخر نحو الجحیم، وأنا ال 

  إلى أي الطریقین سأذهب: هل إلى الفردوس أم إلى الجحیم، فكیف ال أسكب الدموع؟"مأعل
الذي یدعى القدیس، فإنه عندما  .Jehudah Rر. یهودا  ما المثل الثاني فهوأ

مات رفع یدیه نحو السماء مؤكًدا أنه ال یوجد أصبع واحد من أصابعه العشرة قد كسر 
 ناموس اهللا!
ألول فاقد الرجاء تماًما، یعیش في یأٍس شدیٍد ویخشى اللقاء مع اهللا بالرغم من ا

جمع عند الیهود، والثاني في اعتزاٍز شدیٍد ویقیٍن یظن أنه حتًما م مركزه كرئیٍس ألعظم
یتمتع بالفردوس، ألنه لم یكسر وصیة ما بأحد أصابعه. صورتان متطرفتان تماًما، واحد 

 Ñیحطمه الیأس، واآلخر یحطمه الكبریاء!

 َفِلَماَذا َأْخَرْجَتِني ِمَن الرَِّحِم؟ 
وحَ  ، ُكْنُت َقْد َأْسَلْمُت الرُّ

 ]18َوَلْم َتَرِني َعْینٌ ! [

1 Alfred Edersheim: Sketches of Jewish Social Life, 1994, ch. 10. 
2 Ber 28b. 

Ñ  :ي الفكر وفخرویات في الكتاب المقدس األكتاب الثاني: اللحیاة ما بعد الموت؛ اي فاؤنا رجللدراسة بتوسع راجع كتابنا
 .1998الیهودي؛ 
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).  11: 3یكرر أیوب ذات الرغبة التي سبق فأعلنها في حدیث سابق (
مرة أخرى كان یشتهي أیوب أن ُیخنق في الرحم، وال یخرج إلى العالم، وال یراه 

أحد. 
لعل أیوب شعر بأنه صار مثًال وسخریة لكل ناظریه، فاشتهي لو لم َیَر أحًدا قط، 

وال أحد یراه. 

 ].19 َفُأَقاَد ِمَن الرَِّحِم ِإَلى اْلَقْبِر [،ْ َفُكْنُت َكَأنِّي َلْم َأُكن
كما أن الذي یضع قلبه في الحیاة الزمنیة یخطئ، هكذا من ییأس من الحیاة 
ویشتهي الموت عن یأس یخطئ. األول یحب العالم والخلیقة أكثر من خالقها، والثاني 

یستخف بخطة اهللا من نحوه. 

 َأَلْیَسْت َأیَّاِمي َقِلیَلًة؟ 
. ]20[  َفَأْبَتِسُم َقِلیالً ،اْتُركْ ! ُكفَّ َعنِّي

یطلب من اهللا أن یكف عن التأدیب لیلقط أنفاسه ویستریح قلیالً . 
یعلم أیوب أن أیام اإلنسان قلیلة، فیطلب في هذا القلیل شیًئا من الراحة، ولو من 

حین إلى آخر. 

  قال سلیمان: "ألنه إن عاش اإلنسان سنین كثیرة، فلیفرح فیها كلها، ولیتذكر أیام الظلمة
). مرة أخري كتب: "أیا كان ما تأخذه 8: 11ألنها تكون كثیرة، كل ما یأتي باطل" (جا 

في الید، تذكر نهایتك، فال تخطئ". لذلك عندما تجرب الخطیة الذهن یلیق بالنفس أن 
تدرك قصد بهجتها، لئال تسرع بها الخطیة إلى موت محقق، حیث من الواضح أن 

الحیاة القابلة للموت تنتهي سریًعا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یا أبناء آدم، یا من ملك الموت علیكم، فكروا في الموت، وتذكروا الحیاة، وال تتعدوا
الوصیة مثل أبیكم األول. 

أیها الملوك المتوجون باألكالیل، تذكروا الموت الذي سینزع األكالیل الموضوعة 
على رؤوسكم، سیكون َملًكا علیكم حتى یأتي الوقت الذي فیه تقومون للدینونة. 

یا أیها المتعالون والمتكبرون والمتعجرفون، تذكروا الموت، الذي سیحطم تعالیكم، 
ویحل أعضاءكم، ویفك المفاصل، ویحل الفساد بالجسم وكل أشكاله. بالموت ینحط 
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المتعالون، والعنفاء القساة ُیدفنون في ظلمته... 
یا أیها الجشعون المغتصبون والسالبون لزمالئكم تذكروا الموت، وال تضاعفوا 

خطایاكم. ففي ذلك الموضع ال یتوب الخطاة، ومن سلب ممتلكات رفیقه ال یملك حتى 
ماله، بل یذهب إلى الموضع الذي ال ُتستخدم فیه الثروة، ویصیر بال شيء، تعبر عنه 

. Ïكرامته، وتبقى خطایاه لتقف ضده یوم الدینونة
القدیس أفراهاط 

 ].21[ َقْبَل َأْن َأْذَهَب َوَال َأُعوَد ِإَلى َأْرِض ُظْلَمٍة َوِظلِّ اْلَمْوِت 
یضع الموت أمام عینیه، فیطلب شیًئا من الراحة، ربما لكي یستعد للرحیل، ولكي 
ال یخطئ ولو بفكره تحت ثقل التجارب. وكما یقول المرتل: "أنر عیني لئال أنام نوم الموت" 

). طلب وقًتا یرجع فیه إلى نفسه، ویطلب عمل اهللا في حیاته قبل أن یموت 13:3(مز 
) 10: 88وُیغلق الباب. "أفلعلك لألموات تصنع عجائب؟" (مز 

ال یطلب أیوب الراحة ألنه متعلق بالحیاة الزمنیة، فهو یعلم أنه راحل وال یعود 
". قبل أن أذهب وال أعودبعد. "

یقدم لنا أیوب صورة مؤلمة عن الموت والقبر، هذه التي كانت سائدة حتى بین 
". إلى أرض ظلمة وظل الموتالمؤمنین قبل قیامة المسیح. "

كان منظر أیوب فیه سخریة ألصدقائه والمارین به، لعله اشتهي القبر حیث 
الظلمة، فال یرى أحد قروحه، بل ویتحلل جسمه كبقیة األجسام دون تفرقة! 

حیاتنا معركة دائمة، موقعها هو أرض القلب والفكر والحواس؛ فهي بالنسبة لنا 
حرب داخلیة بین النور والظلمة. لن یهدأ عدو الخیر حتى النفس األخیر، حاسًبا نفسه ملًكا 
من حقه اقتناء كل البشریة تحت سلطانه. فالمؤمن برحیله یعلن نصرته النهائیة، أو نصرة 

 نعمة اهللا العاملة فیه.

  كثیرون من شعبنا یموتون بهذا الموت (الجسدي)، فیتحررون من هذا العالم. هذا
الموت الذي یحسبه (أهل العالم) كارثة، یراه عبید اهللا رحیًال إلى الخالص. 

لكن األبرار ُیدعون إلى الراحة، واألشرار إلى تفرقة... یموت األبرار كاألشرار بال 
العقاب.  

1 Demonstrations, 22:6. 
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. Ïسالم عظیم یوهب للمؤمنین، وعقاب لغیر المؤمنین

  ،وصراع في ماذا نجد في العالم سوى حرب دائمة مع الشیطانمن جهة الراحة ،
معركة دائمة ضد سهامه وسیوفه؟! حربنا قائمة ضد محبة المال والكبریاء والغضب 

وحب الظهور، وصراعنا دائم ضد الشهوات الجسدیة وٕاغراءات العالم. 
ففكر اإلنسان یحاصره العدو من كل جانب، وتحدق به هجمات الشیطان من كل 

ناحیة. وبالجهد یقدر للفكر أن یدافع، وبالكاد یستطیع أن ُیقاوم في كل بقعة. فإن 
استهان بحب المال، ثارت فیه الشهوات. وٕان غلب الشهوات انبثق حب الظهور. وٕان 
انتصر علي حب الظهور اشتعل فیه الغضب والكبریاء، وأغراه الُسكر بالخمر، ومّزق 

فاقه مع اآلخرین، وأفسدت الغیرة صداقاته. اتالحسد 
هكذا تعاني الروح كل یوم من اضطهاداٍت كثیرٍة كهذه ومن مخاطٍر عظیمٍة كهذه 
تضایق القلب، ومع هذا ال یزال القلب یبتهج ببقائه كثیًرا هنا بین حروب الشیطان! مع 

أنه كان األجدر بنا أن تنصب اشتیاقاتنا ورغباتنا في اإلسراع بالذهاب عند المسیح، عن 
طریق الموت المعجل. إذ علمنا الرب نفسه قائالً : "الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون 

). 20:16 وتنوحون والعالم یفرح؛ أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلي فرحٍ " (یو
من مّنا ال یرغب في أن یكون بال حزن؟! 
من مّنا ال یتوق إلى اإلسراع لنوال الفرح؟! 

لقد أعلن الرب نفسه أیًضا عن وقت تحویل حزننا إلي فرح بقوله: "ولكن سأراكم 
مادام فرحنا یكمن في ). 20:16  وال ینزع أحد فرحكم منكم" (یو، فتفرح قلوبكم،أیًضا

رؤیة المسیح... فأي عمى ُیصیب فكرنا، وسخافة تنتابنا متى أحببنا أحزان العالم 
 Ðوضیقاته ودموعه أكثر من اإلسراع نحو الفرح الذي ال ُینزع عنا؟!

الشهید كبریانوس 

 ،َأْرِض َظَالٍم ِمْثِل ُدَجى ِظلِّ اْلَمْوِت 

 ،َوِبَال َتْرِتیٍب 

 ].22َوإِْشَراُقَها َكالدَُّجى [

سوى أنها "خارج جهنم    أن یتحدث عن موضعالقدیس یوحنا الذهبي الفملم یرد 

1 Treatise 7 On the Mortality, 15. 
2 Treatise 7 On the Mortality, 4. 
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:  لعناتها. ففي إحدى عظاته یقول عن في شيء من التفصیلتحدثلكنه ، Ï"هذا العالم
 بحًرا من ذات النوع باألبعاد التي نعرفها هنا، بل أعظم تنها بحر من النار، لیسإ[

وأعنف، بأمواج ناریة، نیران غریبة مرعبة. توجد هناك هوة عظیمة مملوءة لهیًبا مرعًبا. 
... یمكن لإلنسان أن یرى النار تخرج منها من كل جانٍب مثل حیواٍن مفترسٍ 

 .هناك لیس من یقدر أن یقاوم، لیس من یقدر أن یهرب
هناك الُ یرى وجه المسیح الرقیق واهب السالم في أي موضع. 

وكما أن الذین صدر علیهم الحكم بالعمل في المناجم هم أناس عنفاء، ال یرون 
مر هناك. ولكن لیس باألمر البسیط بعد عائالتهم، بل الذین یسخرونهم، هكذا یكون األ

هكذا، بل ما هو أردأ بكثیر. ألنه هنا یمكن أن یقدم اإلنسان التماًسا لإلمبراطور طالًبا 
الرحمة، وقدُ یعفي عن السجین، أما هناك فلن یحدث هذا. إنهم لن یخرجوا بل یبقوا، 

 ].Ðالتعبیر عنهایحتملون عذابات ال یمكن 
بالرغم من كل هذه العذابات فإن العذاب إنه  القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

  .Ñحرمانهم من حضرة الرب وشركة القدیسین في السماءالرئیسي للمدانین هو 

، لكن الكل Òدرجات العذابات مختلفة في الجحیم، تعتمد على مدى خطایا اإلنسان

 .Óیسقط تحتها أبدًیا
یرى أن هذه ] وهو .Ôیقول: [مستحیل أن یكون عذابات جهنم غیر موجودة

، لكنها ُوضعت لحث البشریة على التوبة اإللهيالعذابات لیست لمجرد تحقیق العدل 

 وٕان ندخل في متاعب كهذه ،[إن كان اهللا یهتم أّال نخطئ یقول: .Õواالمتناع عن الخطیة

نه یعد جهنم، حتى ال إیقول  كما .]Öلتصحیحنا، فواضح أنه یعاقب الخطاة ویكلل األبرار

 .× في جهنماُیلقى أحدً 

  كما أن الموت الخارجي یفصل الجسد عن النفس، هكذا الموت الداخلي یفصل النفس

1 In Rom. hom. 31:4. 
2 In Matt. hom. 43 (44):4; cf. In Hebr. hom. 31:4. 
3 In Phil. hom 13:4; In Matt. hom. 23(24):8; In Eph. hom. 3:3. 
4 In Matt. hom. 75 (76):5. 
5 In 1 Cor. 23:4; In 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
6 In 1 Thes. hom.; cf. 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
7 In 1 Tim hom. 15:3.  
8 In Rom. hom. 31:4. 
9 In Ps 7:12. 
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" هو ظلمة االنفصال، حیث كل واحٍد من الذین ُیدانون ظل الموتعن اهللا. هكذا فإن "
 بنار أبدیة تهلكه، یكون في ظلمٍة من جهة النور الداخلي. 

اآلن فإن طبیعة النار أن تصدر نوًرا، ولها سمة التدمیر، أما النار التي تسخط 
على خطایا سابقة، فلها سمة التدمیر ولیس لها نور. لذلك یقول الحق للهالكین: "اذهبوا 

). وٕاذ 41: 25عني یا مالعین إلى النار األبدیة الُمعدة إلبلیس ومالئكته" (مت 
یتمثلون جمیًعا في شخٍص واحٍد، یقول: "اربطوا رجلیه ویدیه، وخذوه واطرحوه في 

).  13: 22الظلمة الخارجیة" (مت 
لو أن النار التي تعذب الهالكین یمكن أن یكون لها نور لما قیل عن المطرودین 

النار علیهم وال یعاینوا  خارًجا "اطرحوه في الظلمة". هكذا أیضا یقول المرتل:" تسقط
). إذ تسقط النار على األشرار. Vulgate 8: 58الشمس" (مز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
"، یبدو لنا أنه لیس في القبر نظام معین، إنما یستوي الملوك مع بال ترتیب"

العبید، واألغنیاء مع الفقراء الخ.، كل منهم ُیدفن بدوره حسبما یعین اهللا له، لكن توجد خطة 
إلهیة دقیقة من جهة ما قد یحل بنا من تأدیبات حتى وٕان لم نستطع تفسیرها. 

 " :عجیبة للغایة، فإن اهللا القدیر، الذي بحق یعاقب على الشرور لن بال ترتیبالكلمات "
". العقوبات ذاتها التي تصدر عن میزان بدون ترتیبیسمح حتى للعذابات أن تكون "

"، إذ كیف یمكن أال یكون ترتیب في بدون ترتیبالعدالة ال یمكن بأیة كیفیة أن توقع "
العقوبات التي یصدرها، مادامت حسب قیاس الجریمة هكذا تكون العقوبة التي تلحق 

بالذین یدانون أبدًیا. وكما هو مكتوب: "لكن القادرین یكون عذابهم أشد، والعذابات األشد 
). قیل في دینونة بابل: "بقدر ما مجدت نفسها 7 ،6: 6تحل على األقویاء" (حك 

). فإن كانت العقوبة حسب قیاس 7: 18وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذاًبا وحزًنا" (رؤ 
الخطیة، فإنه حق ال یمكن إنكاره إنه یوجد ترتیب محفوظ في العقوبات... 

كما أنه في بیت أبینا منازل كثیرة حسب تنوع الفضائل، هكذا یوجد اختالف في 
الجریمة، ویخضع المدانون لعقوبة متباینة في نیران جهنم. فمع أن جهنم واحدة وهي 

بعینها للكل، لكن هذا ال یعني أن الكل یحترقون بذات الكیفیة. 

 "بالرغم من النار في ذلك الموضع ال تعطي نوًرا للراحة، إال 22" [وٕاشراقها كالدجي .[
أنه ألجل عذابهم باألكثر تضيء بهدف معین. فإن المدانین سیرون باللهیب المنیر 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 أیوب - األصحاح العاشر

  

أتباعهم معهم في العذاب، هؤالء الذین من أجل حبهم للعصاة فضلوا محبة الحیاة 
الجسدانیة عن وصایا الخالق... 

ُیظهر لنا الحق أن الغني الذي كان نصیبه أن ینزل في عذابات النار األبدیة (لو 
) وصف بأنه یتذكر إخوته الخمسة، وقد سأل إبراهیم أن یرسل لهم 19-31: 17

 دون شك –لتعلیمهم، حتى ال یسقطوا تحت نفس العقوبة في المستقبل. فمن الواضح 
- إن ذاك الذي یتذكر أقرباءه الغائبین قد ضاعف من آالمه، فكم باألكثر عندما یراهم 

فیما بعد بعینیه حاضرین معه یزید من عذابه.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ي یوم الدینونة، ما من شك أن الصالحین سُیفصلون عن الطالحین، واألبرار عن ف
األشرار. وسوف ُیخصص لكل نفٍس من خالل دینونة اهللا مكاًنا یلیق بجدارتها 

 .Ïواستحقاقها، إن شاء اهللا
  العالمة أوریجینوس

 ث عن درجات كثیرة ومقاییس متنوعة في كل من الملكوت وجهنم... فإن اهللا حدتن
. Ðهیماند حسب مقدار إ واحكقاٍض عادٍل یعطي كل

 لنور وفي المجد توجد درجات. وفي جهنم نفسها وفي العقاب یظهر أنه یوجد ايف 
 .Ñد آخرون ممن ارتكبوا خطایا أقل یوجحرة ولصوص، كماس

 قاریوس الكبیرمیس القد
 
 10ن وحي أیوب م

 نت هو أبدیتي!أ
 
 .إذ تحصرني الضیقات أشعر بمرارة وضیق 

 كره حیاتي، مشتهًیا الموت.أ
 مأل القلق أعماقي، ویهتز كل كیاني الداخلي.ي

1 De Principiis 2:9:8 (Cf. Butterworth). 
 .3:40 عظة˻
 .4:40 عظة˼
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 د َكَرهت نفسي حیاتي.قصرخ مع أیوب: ا
حًقا في ضعفي كثیرا ما اشتهیت الموت. 

كثیرا ما تعجبت لماذا خلقتني. 
كن إذ أرفع عیني إلیك، في وسط تجاربي لن أنسى إني صنع یدیك. ل

في وسط تأدیباتي لن أتجاهل رعایتك الدائمة لي. 
أنت حب، كلك حكمة وكلك أبوة وحب!  

أتطلع إلیك فتحملني وسط تأدیباتي إلى أحضانك. 
اذكر أبوتك، فأنسى كل متاعبي. 

 ق تضیق نفسي بآثامي.يوض التفكیر في الضعدرك بالحق خطایاي الخفیة، أ
 طلب نعمتك الغافرة للخطایا.أوض اشتهاء الموت، ع
 وض التذمر أستذنب نفسي.ع
 عترف بخطایاي اآلن، حتى تسترني في یوم الدین.أ

 أنفضح أمام نفسي، فأستتر ببرِّك.
 تحول الضیقة إلى طمأنینة،ت
 یث أختفي فیك، وأتحصن بك، یا ملجأ حیاتي.ح
 لنفس،اوض ثقل الضیقات التي تحطم ع
 تمتع بثقل مجٍد أبدٍي یرفع نفسي إلى السماویات.أ
 نسى كل ألٍم، بل وأشتهیه،أ

 هو طریق الشركة معك في الصلب، كما في مجد القیامة.ف
 
 .في ضیقتي ووسط آالمي أدرك إني خاطي 

كنني محتاج إلى روحك القدوس ینیر بصیرتي،  ل
 أعرف خطیتي واكتشفها، فأعترف لك بها.

ك لتسندني نعمتك، فأهرب منها.  يبغضها، وأصرخ إلأ
 من یفضح نفسي أمامي غیر نورك یا رب.

 أترجى بتهلیٍل غنى حبك الغافر لكل خطایاي!وتشرق علّي، فأدرك ضعفاتي، ل
 ال تحكم علّي یوم مجیئك!فب لي أن أحاكم نفسي هنا، ه
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 ،في ضعفي ابتلعت اآلالم نفسي 

 سبتك قد تركت األشرار یهلكونني.ح
 درك أنك لم تسمح لي بضیٍق فوق احتمالي.أیني إلیك، عكنني إذ أرفع ل
 حبك تضع حدوًدا للضیقة فال تتعداها.ب
 بنعمتك تهبني عطیة االحتمال بفرٍح،و
 تسكب علّي ثمر الروح، الصبر، طریًقا للعبور إلى األمجاد.و
 ًقا إنك ال تترك عصا األشرار تستقر على الصدیقین.ح
 األبدیة. نما خاللها تزكیهم، وتعبر بهم إلىإ
 
 ،إلهي، أنت عارف أعماقي 

 نت خالق الزمن، وأنت فوق الزمن.أ
 سَت محتاًجا أن تفحصني بالتجارب.ل
 في ضعفي أخشى ضغطات العدو عليّ .ف
 ئال ینحرف بي إلى الشر!ل
 ني ألجأ إلیك كي تحفظني منه!إ
 
 .إلهي اعترف لك إني خاطي 

 نعمتك أصرخ مع الرسول بطرس:ب
 .كنت تعلم یا رب إني أحبأ
 ست أرید أن أقاومك، وال أن أعصاك.ل
 لكن هذا لن یبررني، فإني ضعیف. 

 أسندني بنعمتك، فأحمل ٌبرك.
 
 ،حًقا إني أئن من جسدي 

 كنه هو من ُصنع یدیك الصالحتین.ل
 تبدد الفساد الذي تسلل إلیه،ل
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 لتقدس الجسد الذي خلقته، وتود أن تمجده!و
 أنت هو الكلمة األزلي صرت جسًدا،و
 تجسدك تقدس كل كیاني.بكي ل
 ال أستخف بالجسد، إذ هو شریك للنفس في المجد!ف
 ك المجد یا من تكرم أجسادنا فیك!ل
 رَّمت جسدي، ألنه من صنع یدیك!ك

 وٕاذ أهنته أنا بخطایاي، تجسدت أنت لتمجد ما خلقته!
 

 إني صنع یدیك، أنت تعتز بي!
 إني واثق من عنایتك الفائقة، مهما ثارت األمواج ضدي.

 بقى فكرى في ضعفه، عاجًزا عن إدراك حكمتك!يكن ل
 أكشف لي عن سّر محبتك، فال أتعثر!

 رفني أحكامك، فألهج في حبك!ع
 
 ،عجیب أنت في رعایتك لي 

 إني إن أخطأت تراقبني، كي ال انحرف باألكثر،ف
 قودني بعصا التأدیب، لكي ال أسقط في جب الذئاب.ت
 رفًقا!تجتنذبني بالحب المملوء حزًما، والحزم المملوء ت
 
   ،سرعان ما أتطلع إلى صلیبك

وأعبر معك إلى قبرك یا مخلصي. 
فیصیر الموت لي ال عن یأس وقنوط، 

بل شركة حب لمن مات من أجلي، 
بل أشتهي أن أموت معك حًبا فیك وفي محبوبیك. 

ال أتطلع بعد إلى سنى حیاتي،  
لكنى أترقب خالص العالم كله! 

ال أخشى األحداث، لكني أتهلل بخالص الكثیرین! 
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 أیوب - األصحاح العاشر

عجیب أنت في حبك، 
یا من تحول حتى الموت إلى عطیة مفرحة! 

 
  .لن انشغل بعد بضیقاتي

لن اصرخ بعد في غباوة، قائالً : 
ارفع یدك عني، فقد غصت في وسط مرارتي 

لن اصرخ إلیك كجاهل، 
حاسًبا ان الموت راحة لي من أتعابي. 

 
   ،لتشرق یا شمس البّر علّي وعلى البشریة

فتبدد ظلمة أفكارنا،  
وتخرجنا من قبورنا الداخلیة، 

وتحول عظامنا الجافة إلى جیش عظیم جًدا جًدا. 
) 38ألنعم مع حزقیال برؤیا قیامة البشریة بك (حز 

فال تكون في حیاتي ظلمة،  
ولن أعاني بعد من لیل! 

بل في نورك أدرك أسرار خالصك، 
وانعم ببهجة معرفة تدبیرك العجیب. 
وأصیر دوما ابن النور، وابن النهار! 
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األصحاح الحادي عشر 

نظریات وحقائق! 
 

 سنتیمتر واحًدا، فهل یمكن أیوبلم یستطع كل من ألیفاز وبلدد أن یحركا ذهن 
لصوفر أن یفعل شیًئا؟ یبدو أن صوفر كان أكثر األصدقاء بساطة، كان رجًال عملًیا یمثل 

اإلنسان الكنسي، لكن لألسف في حرفیة وبدون عالقة شخصیة مع اهللا، مما یفقده الفكر 
الكنسي الحق. 
الكنیسة الحقیقي، لیس فكر الرغبة في المجادالت والمناقشات العقیمة والغبیة،  فكر

لكن فكر التمسك بروح الحق واالستقامة واإلیمان السلیم بقلٍب متسٍع، ونفٍس منحنیٍة في 
خشوٍع وتواضٍع، ووجٍه باٍش كوجه المخلص الدائم االبتسامة. 

كانت قروح أیوب تدمي وجراحات قلبه المنكسرة تتزاید، ولیس من یسكب زیًتا 
یلطف القروح، وال من یضمد الجراحات، بل جاء حدیث الصدیق الثالث صوفر كالسابقین 

یزید جراحاته التهاًبا حتى وٕان نطق لسانه بالحٍق◌ٍ . 
 وهو یعترض على ما حّل به إذ هو بار.  أیوبلقد أنصت صوفر إلى 

بالحق ظن صوفر لو أن أیوب التقى مع اهللا وجًها لوجه ألدرك أنه خاطيء 
]. ٦-٤بكثیر مما كان یستحقه [أخف عظیم، وأن ما حّل به 

اهللا كلي القدرة  ، مظهًرا أنبكلمات بلیغة عظیمة الحكمة اإللهیةیتحدث صوفر 
]، وال ُیمكن فحصه.  ١٠-٧[

وال  . یراقب بني البشر بدقٍة وعدلٍ ، وأنهالمذنبعلى هللا السلطان المطلق أن و
].  ١٤-١١یمكن لإلنسان أن یخفي خطیته عنه [

لذا یلیق باإلنسان أن یتوب وأن ینزع عنه خطیته، بهذا یتمتع بالرخاء والسالم 
]٢٠-١٥ .[

 إذا ، وٕامكانیة الخالص من هذا الشقاءیرسم صوفر صورة جمیلة عن شقاء أیوب
  الخطوات التالیة: بإتباع وذلك ،اعترف بخطیئته وتاب عنها

 ویغیر تفكیره.  في داخله، - أن یتطلع1
ویتحرك لیلتصق باهللا، ویصلي إلیه بغیرة ولجاجة. إلى فوق، - أن یتطلع 2

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الحادي عشر 

 وٕان وجد في یدیه أیة ثروة عن یصلح االعوجاج في تصرفاته،- یجب أن 3
طریق اإلثم أو الخداع والغش والظلم یعوض عنها. 

- یجب علیه أن یبذل أقصى جهده لیصلح حال بیته أیًضا.  4
، كما كان یتكلم  التواضعیعوزه مع ما قدمه صوفر من حكمة لكن كان متكبًرا
. بالمنطق السلیم دون الشركة في اآلم أخیه بحٍب صادقٍ 

. 4-1. اتهام أیوب بالكبریاء والكذب  1
. 6-5. عدل اهللا لن یخطئ   2
. 9-7. كمال اهللا ال ُیفحص  3
. 10. سلطان اهللا ال ُیحد   4
. 12-11. علم اهللا شامل    5
. 20-15والصالة . ال مفر من الغضب اإللهي إال بالتوبة6

. اتهام أیوب بالكبریاء والكذب 1
 ]1يُّ : [تَفَأَجاَب ُصوَفُر النَّْعَما

  ،َأَكْثَرُة اْلَكَالِم َال ُیَجاَوبُ 
ُر؟ [  ]2َأْم َرُجٌل ِمْهَذاٌر َیَتَبرَّ

)، أما بلدد فكان في حدیثه أكثر 2: 4بدأ ألیفاز بمقدمة في وقار شدید (أي 
). وجاء صوفر ینقَّض علیه بغیر رأفة، موجًها إلیه عبارات 2: 8خشونة مع أیوب (أي 

قاسیة جًدا. 
لم یكن ممكًنا لصوفر أن یقبل منطق أیوب أن اهللا هو الذي سمح له بالتجارب 

).، فإن هذا یناقض كل فلسفة دینیة سواء في 7:10، 4:11،21:9بالرغم من كونه باًرا (
  أیوب كمن هو مناقض لكل الفالسفة وأصحاب المعرفة الدینیة.اعصره. بدلعصره أو سابقه 

" ظن صوفر في أیوب أكثرة الكالم ال یجاوب، أم رجل مهذار یتبرر؟بدأ بقوله: "
إنساًنا ثرثاًرا، ورجل كالم بال عمل، ال یستحق أن ُیرد علیه، ومهذاًرا ال یحمل جدیة، لیس 

في حدیثه رویة، أو اتزان لیجاوب علیه. 
)، وجاءت في 2: 8سبق بلدد فقال ألیوب: "وتكون أقوال فیك ریًحا شدیدة" (

الترجمة السبعینیة: "نسمات فمك تفیض في كلمات". هنا یتهمه صوفر النعماتي بالثرثرة.  
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حًقا لقد قدم صوفر آراء سدیدة وحكیمة، لكنه اتهم أیوب ظلًما، ألنه لم یشاركه 
. اتهم أیوب بالثرثرة وكثرة ولم یدقق في كلمات أیوب وظروفهمشاعره كإنساٍن متألم للغایة، 

 وفيالكالم الباطل بغیة تبریر نفسه. مع أن ما نطق به ال ُیحسب ثرثرة بالنسبة لما حّل به. 
). 20: 9حدیثه لم یبرر نفسه بل اعترف أنه خاطي (

هنا یدعو صوفر أیوب أن یكون حكیًما، بأن یجلس عند أقدام الشیوخ، وینصت 
صامتا، ال أن یكون كثیر الكالم. یقول القدیس یعقوب : "لیكن كل إنساٍن مسرًعا في 

). ولعله یقصد بالشیوخ أصحابه الثالثة. بمعني 19: 1االستماع، مبطئا في التكلم" ( یع 
آخر یرى صوفر أن من حقه ومن حق زمیلیه ان یقدما عظات ونصائح ومشورات ألیوب، 

وما على أیوب سوى أن یجلس عند أقدامهم یتعلم منهم في صمٍت ! 

  لم یقدم صوفر رأًیا خاطًئا بقوله: "رجل كثیر الكالم لن یقدر أن یتبرر. مادام اإلنسان
یترك نفسه یتكلم مسترسًال، تهرب منه رزانة الصمت، ویفقد حفظ نفسه في أمان. لهذا 

). هكذا یقول سلیمان: "مدینة متهدمة بال 17: 32كتب: "عمل العدل سكوًنا" (إش 
). Vulgate 28: 25سور، الرجل الذي لیس له سلطان على روحه في الكالم" (أم 

). ویحمل المرتل شهادة 19: 10كما یقول أیًضا: "كثرة الكالم ال تخلو من معصیة" (أم 
)، بل وُتفقد قیمة 11: 140بذلك، قائالً : "رجل كثیر الكالم ال یثبت علي األرض" (مز 

 العبارة الصادقة عندما ُتقال دون تمییز... 

العبارة الصادقة هي ضد األشرار، إن كانت تهدف إلى نفع الصالحین... أما 
األشرار فال یقدرون أن یسمعوا الكلمات الصالحة بصبٍر، متجاهلین إصالح حیاتهم، 

 فیلصقون أنفسهم بكلمات للرد على الغیر.

  من یتذكر كلمات الطوباوي أیوب یعرف مدى بطالن هذا االتهام... إذ كیف یدعو
). 20: 9نفسه زكًیا (طاهًرا) من قال: إن تبررت یحكم علي فمي" (

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
حًقا لقد حّث الكتاب المقدس على الصمت ما أمكن إن كان مقدًسا، كما حّث على 

 ،اجعل یا رب حارًسا لفميالكالم البّناء. طلب المرتل حراسة إلهیة مشددة لفمه، قائالً : "
 .)3: 141" (مز احفظ باب شفتي

 :یعلم الروح القدس اإلنسان أن یحفظ جسده كله - من الرأس إلى القدمین - في تناسق 

 .. لتنظرا بنقاوة.العینینفیحفظ 
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 لشيء لینطق بالصالح فقط، معطًیا وزًنا لكل كلمة، فال یسمح اللسانویحفظ 
 .Ï أن یختلط بحدیثهيدنس أو شهوان

 ن" دون أن یكون لهم اإلدراك ياهربوا من أولئك الذین یحملون اسم "رهبان وبتولي
 بل وربما ،كم تتقدمونو والتمییز الحسن. ألنكم إن اختلطتم بهم، لن یدعالحقیقي

 وهم یسیرون وراء أهوائهم. فإن أتوا ، بل برودة،یطفئون حرارة غیرتكم، إذ ال حرارة لهم
إلیكم وتحدثوا معكم في أموٍر أرضیٍة حسب أهوائهم الخاصة، ال تستكینوا لهذا، إذ كتب 

، عالمین أنه ال )5.:2 تس 1(الرسول بولس: "ال تطفئوا الروح، ال تحتقروا النبوات" 
 .Ð الروح أكثر من الكالم الباطلیطفئ شيء

 القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر

  .إن الصمت من أجل اهللا جید، كما أن الكالم من أجل اهللا جید
 األب بیمین

  وتكون هیكًال للروح القدس، اآلب،عندما یكون لسانك كِلسان المسیح، ویصیر فمك فم 
من الحجارة وعندئذ أّیة كرامة تكون هذه؟! فإنه وٕان كان فمك مصنوًعا من الذهب 

ا من الفم الذي ال بً الكریمة فإنه لن یضيء هكذا كما بُحلّي الوداعة. أّي شيء أكثر ح
  .Ñ بل هو معتاد أن یباِرك وینطق بالكلمات الصالحة،یعرف أن یشتم

القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

 كثیًرا ما تكلمت وندمت، وأما عن الصمت فما ندمت قطÒ .
القدیس أرسانیوس معلم أوالد الملوك 

 لكّنه ال یصیر 7: 3  وللكالم وقت (جا، إذ ُیعّلم أن للسكوت وقت،یصمت البار ،(
وكل من ُیعّلم بالباطل، إذ هم یبكمون وال ، أبكم. إّنما هذه ِسمة خاصة بالصّدوقّیین

 لكنهم غیر صامتین، هكذا قال الرب للبحر ،یصمتون. فإنهم وٕان كانوا ُبكًما عن الحق
.  Óولیس لإلنسان أن یبكم، منتهًرا إّیاه إذ كان عاصًفا

1 Epistle 1. 
2 Epistle 16. 
3 In Matt. hom 78:3. 

Ò عن بستان الرهبان .
5 PG 13:1599. 
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 نوسيالعّالمة أوریج

  ،َأَصَلُفَك ُیْفِحُم النَّاَس 
 ]3 َوَلْیَس َمْن ُیْخِزیَك؟ [،َأْم َتْلُغو

دعاه مستهزًئا، یهزأ باهللا حیث یشتكي علیه، ویسخر بالناس، إذ ال یخجل من أن 
یخدع من هو حوله. كما دعاه متهكًما، هكذا استخدم صوفر ألفاًظا قاسیة، ووصفه بصفات 

غیر الئقة. 
یرى البعض في كلمات صوفر هنا اتهاًما غیر مباشٍر أللیفاز وبلدد، فكان یلیق 

بهما أن یبكماه، وال یتركاه یثرثر بكالٍم عنیٍف وخاطٍئ وبال معنى. 
لف أیوب في تشامخ وبأكاذیب باطلة، ولم یستطع صدیقاه أن  في رأیه قد تصَّ

یفحماه، بل صمتا عن الدفاع عن الحقٍ . 
یتهمه بأنه "یلغو" أي "یسخر" أو "یتهكم"، بتقدیمه اللوم هللا خالل شكواه. 

  ،ِإْذ َتُقولُ : َتْعِلیِمي َزِكيٌّ 
 ].4َوَأَنا َبارٌّ ِفي َعْیَنْیَك [

اتهم أیوب بكلمات لم یتفوه بها. اتهمه بالقول إن تعلیمه زكي، وهو لم یقل هذا.  
اتسم أیوب بسالمة اإلیمان. حًقا أحیاًنا اندفع مشتهًیا الموت بسبب ثقل التجربة، 

لكنه لم یفكر في االنتحار. 
وعاتب اهللا، لكنه لم ینكر عدالة اهللا ومراحمه. 

وأعلن أنه لیس شریًرا وال مرائًیا لكنه لم ینكر أنه خاطئ وینتظر المغفرة.  
تعلیم أیوب عن اهللا أفضل بكثیر من أصدقائه. 

لقد أساء هؤالء األصدقاء، خاصة صوفر، كلمات أیوب، وأعطوها معاٍن غیر ما 
في ذهنه، ولم یراعوا ظروفه، وأنهم لو وضعوا في مكانه ربما أخطأوا في حق اهللا. 

. عدل اهللا لن یخطئ 2
، َوَلِكْن َیا َلْیَت اَهللا َیَتَكلَّمُ 

 ].5[ َوَیْفَتُح َشَفَتْیِه َمَعكَ 
یستشهد صوفر باهللا نفسه، أنه وٕان صمت ولم یجاوب أیوب، لكن إلى حین، فإن 

تكلم وفتح شفتیه الكتشف أیوب أنه یستحق أكثر بكثیر مما حّل به.  
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ما أصعب أن نضع أنفسنا كما على العرش اإللهي وندَّعي أننا نعلم ما في فكره، 
ونحكم على اآلخرین ناسبین الحكم هللا. 

لقد تحققت أمنیة صوفر، وتكلم اهللا مع أیوب، فتح شفتیه مدافًعا عنه، مطالًبا 
أصدقائه باالعتذار له، وأن یطلبوا صلواته عنهم فیسامحهم. 

حًقا شتان ما بین أن یفتح اإلنسان فمه لیحكم على إخوته ویدینهم تحت ستار 
الدفاع عن الحق والشهادة هللا القدوس، وبین ان یفتح اهللا فمه ویتحدث مع اإلنسان. یتكلم اهللا 
بالحق، لكنه الحق المملوء حًبا وحكمة عملیة، في صراحة عاتب سمعان بطرس، بل ودعاه 

"شیطاًنا" حین اعترض على صلب السید المسیح وموته، لكنه كان یسنده ، كما مدحه 
عندما اعترف أان یسوع هو المسیح ابن اهللا. 

یفتح اإلنسان الخاطئ الضعیف فمه لیعكس ضعفه وأخطاءه على الغیر، أما هللا 
فیفتح فمه لكي یهب الخاطئ قوة لالعتراف وٕامكانیة للتوبة، وقدرة على التقدیس الدائم والنمو 

الروحي المستمر بعمل روح اهللا القدوس. 

  یقول الحق لبطرس الذي كان ال یزال مملوًء بالمفاهیم األرضیة: "ألنك ال تهتم بما هللا
)، ومع هذا عندما اعترف حسًنا قیل له: "إن لحًما ودًما لم 33: 8لكن بما للناس" (مر 

). هكذا یفتح اهللا شفتیه عندما 17: 16یعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات" (مت 
یعلن إرادته للبشر بافتقاٍد صریحٍ . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لما كنا ال نستطیع أن ننتحل ألنفسنا صفة القضاء بسبب خطایانا، وجب علینا أن
 ، ألنه كیف ونحن خطاة نحكم على اآلخرین وندینهم؟!نتنحى عن القیام بهذه الوظیفة

إذن یجب علینا أال یدین أحد أخاه، فإن حدثتك نفسك بمحاكمة اآلخرین فاعلم أن 
الناموس لم یقمك قاضًیا ومحاِكًما، ولذلك فانتحالك هذه الوظیفة یوقعك تحت طائلة 

الناموس، ألنك تنتهك حرمته...  
إذن یجب أن نعني بفحص أنفسنا قبل الجلوس على منصة القضاء للحكم على 

 .Ïغیرنا، خصوًصا إن كنا في وظیفة المرشد والمعلم

القدیس كیرلس الكبیر 

Ï  ٣٣، ٣٢عظاته على إنجیل لوقا: عظة .
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  خادم ونطق بحكم قبل ادعىسیحكم اهللا في وقته المناسب. فإن القاضي ُیهان متى 
. Ïمعرفة قرار الحكم الذي للقاضي

  ابسط رداءك على المذنب واستره، إن كنت ال تقدر أن تحتمل وتضع أوزاره على
 نفسك.

 مار إسحق السریاني

 َوُیْعِلُن َلَك َخِفیَّاِت اْلِحْكَمةِ ! 
  ،ِإنََّها ُمَضاَعَفُة اْلَفْهمِ 

 ].6َفَتْعَلَم َأنَّ اَهللا ُیَغرُِّمَك ِبَأَقلَّ ِمْن ِإْثِمَك [
نه كان یلیق بأیوب أن یلتزم الصمت عوض اتهام اهللا بالظلم ألنه أیرى صوفر 

  بهیجربه وهو بار. وقد أكد له صوفر ان ما حٌل به هو عقوبة أقل مما یستحقه إثمه. فیلیق
 أن ینتظر المزید من النكبات.

خفیات إذ كان صوفر یشعر بعجزه عن إقناع أیوب اشتهي أن ُیظهر اهللا ألیوب 
 ویعطیه فهًما مضاعًفا، فیعلم أن التأدیب الذي حّل به أقل مما یجب. حكمته اإللهیة
 بین معرفة أعمال الحكمة اإللهیة العظیمة وبین البابا غریغوریوس (الكبیر)یمیز 

أعمال الحكمة اإللهیة الخفیة العظیمة. فمن السهل أن یتمتع اإلنسان بمعرفة حكمة اهللا 
العظمي خالل الطبیعة التي خلقها ألجل اإلنسان، وعطایاه الفائقة الیومیة. أما معرفة 

حكمته الخفیة العظیمة فیصعب إدراكها حیث یبدو اهللا كأنه تخلى عن اإلنسان، فیسمح له 
بالضیق أو التجربة. یحتاج اإلنسان إلى نعمة إلهیة لیدرك ما وراء األلم من حكمة إلهیة 
خفیة، فإذا ما نال اإلنسان هذه المعرفة تحسب معرفة مضاعفة، حیث یدرك حكمة اهللا 

عندما یعطي وأیضا عندما یأخذ؛ عندما یقدم لإلنسان ما یشتهیه وأیًضا عندما ال یقدم له 
طلبته. 

 "6: 11" (أي ویعلن لك خفیات الحكمة، وأن ناموسها مضاعف .( 

 هي أنه عندما یحكم اهللا القدیر الذین خلقهم یأتي بهم إلى أعمال الحكمة العظمي
نهایة الصالحات التي بدأ بها، ویعین بإلهاماته هؤالء الذین ینیرهم بنور افتقاده، فمن 

الواضح ألعین كل البشر أن الذین خلقهم بسخائه المطلق یسندهم برأفاته. وعندما 

1 CSEL. 
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یمنحهم هبات روحیة هو بنفسه یدخل بهم إلى الكمال، هؤالء الذین بدأ معهم في 
سخائه بالرأفات. 

 فهي عندما (یبدو كأنه) یتخلى عن من خلقهم، أعمال الحكمة العظمي السریةأما 
عندما ال یكمل األعمال الصالحة التي بدأ بها معنا بسبب الخطیة، عندما ینیرنا ببهاء 
نعمته المنیرة، ومع هذا یسمح بتجربة الجسد أن تضربنا بضباب العمى. عندما ال یهتم 
إن یحفظ لنا العطایا الصالحة التي وهبنا إیاها، فیسمو بأشواق نفوسنا نحوه، ومع هذا 

یضغط علینا بطریقة خفیة خالل عجز ضعف طبیعتنا. 
 غنى اهللا وحكمته قكان بولس قلًقا كي یبلغ أسرار هذه الحكمة عندما قال: "یا لعم

، ألن من عرف فكر ءوعلمه! ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن االستقصا
)... إذ كان بولس عاجًزا عن بلوغ أسرار 33: 11الرب أو من صار له مشیرا؟" (رو 

اهللا عاد إلى معرفة ضعفه. 
كان صوفر متعلًما بالسعي وراء المعرفة، لكنه كان جاهًال بسبب وقاحة حدیثه 

المتعجرف، غیر مدرك لحقیقة نفسه، ناظًرا إلى حاله الضعیف كشخٍص فاضلٍ . 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یقول صوفر أنه حیث یعلن اهللا لإلنسان حكمته الخفیة، یهبه فهًما مضاعًفا. هذه 
حقیقة یتمتع بها المؤمن الصادق واألمین. إنه ال یكف عن أن یطلب من اهللا أن یهبه حكمة 

إلدراك خطة اهللا، فینال فهًما مضاعًفا. 
ماذا یعني بالفهم المضاعف؟ 

 أن إدراك حكمة اهللا الخفیة، لیس إدراًكا البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى أوالً :
نظرًیا عقالنًیا بحًتا، لكنه معرفة الخبرة والحیاة، حیث ترتبط الحكمة بالحب، فالحكیم ینال 

فهًما مضاعًفا، حیث یمارس حًبا مضاعًفا، أال وهو حب اهللا وحب القریب. ینال حًبا 
مضاعًفا نحو اهللا وبال حدود؛ وینال حًبا مضاعًفا نحو إخوته، فیود بكل كیانه أن یقدم 

إخوته عنه في كل شيٍء، ویشتهي أن یتعامل معهم كما یرید أن یعاملونه به. 
ناموس المحبة ناموس مضاعف، حیث نلتزم بالحب هللا أو للقریب.  

، حیث نحبه بكل القلب ومن جهة محبتنا هللا ینبغي أن یكون حًبا مضاعًفاهذا 
وكل النفس وكل القدرة، فال نترك ألنفسنا شیًئا ال نقدمه هللا.  

ومن جهة حبنا للقریب فهي مضاعفة، حیث ُنطالب من جانب أال نستخف 
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 خالل الطمع أو اإلهانة باللسان أو االستهانة بأجساد الغیر خالل أنانیة الشهوات بقریبنا
الجسدیة؛ ومن الجانب اآلخر أن نسلك مع الغیر حسبما نود الغیر أن یفعل بنا. 

 "سوى الحب؟ به نقرأ ناموس اهللا). بماذا ُیفهم "6: 11" " (أي وناموسها مضاعف "
بطریقة باطنیة كیف یجب مساندة وصایا الحیاة بأعمال خارجیة. یقول صوت الحق عن 

). یقول عنها 12: 15هذا الناموس: "هذه هي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعًضا" (یو 
). وأیًضا: "احملوا بعضكم أثقال 10: 13بولس: "المحبة هي تكمیل الناموس" (رو 

بماذا یمكن أن یفهم ناموس المسیح أكثر من المحبة، التي ). فإنه 2: 6بعض" (غل 
بالحق نتممها حینما نحمل أثقال إخوتنا على أساس المحبة؟ 

"، حیث أن المحبة، المملوءة بالعنایة الفائقة مضاعًفاهذا الناموس عینه یدعي "
بغیرة، تمتد إلى كل أعمال الفضیلة. لقد ُوضعت بوصیتین فقط لكنها تبلغ إلى عدٍد ال 

)...  40- 39: 22ُیحصي. فإن بدء الناموس هو محبة اهللا ومحبة قریبنا (مت 
. فإننا ُنوصى بحب خالقنا "بكل قلبنا وكل "محبة اهللا" تنقسم إلى ثالثة أقساملكن 

نفسنا وكل قدرتنا". وفي هذا یلزمنا أن نالحظ أن الكلمة المقدسة توصي بااللتزام بمحبة 
". فمن من كلاهللا. فهي ال تخبرنا فقط كیف، وٕانما تعلمنا إلي أي مدى حیث تضیف "

یرغب أن یسر اهللا بالكمال یلیق به أال یترك في نفسه شیًئا لنفسه. 
. فمن جانب قیل بواسطة رجٍل بارٍ : "افعلوا هذا ومحبة قریبنا جاءت في وصیتین

). ومن الجانب اآلخر یقول الحق: "كل 15: 4أن ال یكون لك إنسان تبغضه" (طوبیت 
). بهاتین 12: 7ما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أیضا بهم" (مت 

الوصیتین ُأحجم التصرف الشریر وُوضع علینا التصرف الحسن. 

 " فبینما هو ذو مبدأ المحبة، ما أن یستولي على مضاعفالذلك ناموس اهللا بحق یدعي ،"
العقل حتى یلهبه بطرق مضاعفة بأعماٍل ال حصر لها... یعلن بولس عن مضاعفة هذا 

الناموس عبنه بطریقة الئقة، معدًدا اآلتي: "المحبة تتأنى وتترفق، المحبة ال تحسد، 
، وال تقبح وال تطلب ما لنفسها، وال تحتد، وال تظن السوء، وال خالمحبة ال تتفاخر وال تنتف

). 6-4: 13 كو 1تفرح باإلثم، بل تفرح بالحق" (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 الفهم المضاعف یعني المزید المستمر غیر المنقطع. مادمنا في الجسد لن ثانًیا:
نتوقف عن طلب النمو في الحكمة والمعرفة والحب. بل ویرى بعض اآلباء أن هذا النمو ال 
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یتوقف حتى في الحیاة األبدیة. فكلما تطلع المؤمن إلى اهللا، ونال اتحاًدا أعمق، ینمو بال 
توقف في الحكمة والمعرفة والحب. إنه لن یكف عن أن یتغنى على الدوام: "هوذا الكل قد 

: ) 21صار جدیًدا" ( (رؤ 

  فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل واحد یطلب المزید من المعرفة على الدواممع أن ،
كل األمور بالنسبة لكمالها الحقیقي حتى یحل الزمن لیأتي ما هو كامل ویزول ما هو 

. Ïجزئي
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 
  إنه یشجعها ویحّثها أال تجلس خاملة هناك، بل تخرج إلیه خارًجا، وتحاول أن تراه ال

. ألنه )9: 2وتراه وجًها لوجه (نش ، بل تذهب إلیه من مرآة في لغزمن الشبابیك، وال 
اآلن إذ هي ال تستطیع أن تراه یقف هكذا خلفها ولیس أمامها، یقف وراء ظهرها، 

. Ï)9: 2نش وخلف الحائط (
العالمة أوریجینوس 

لم یعرف صوفر حدوده، فإن كان ما یحث به أیوب هو طلب معرفة مضاعفة، 
وهذه طلبة مقدسة، ومشورة حسنة، لكن في عدم التزامه بالحدود أعلن في غباوة أن ما حّل 

بأیوب أقل مما یستحقه. وكأنه یلیق بأیوب أن یتوقع المزید من الضربات. 
 صوفر بالصدیق الذي یرافق صدیقه ویذهب البابا غریغوریوس (الكبیر)هنا یشبه 

معه إلى الوعر لیساعده في قطع أخشاب، وٕاذا به في عدم حكمة یضرب بالفأس، فیطیر 
رأس الفأس، ویحطم رأس صاحبه. عوض أن یساعده في قطع األخشاب، بغباوة قطع رأسه! 

یلیق بنا في حكمة أن ندرك ما هي حدود التوبیخ واالنتهار، وما هي حدود 
التأدیب، حتى ال نحطم إخوتنا. وكما یقول الرسول بولس عن تأدیب الشاب الذي أراد أن 

حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري یلتصق بامرأة أبیه فأمر بعزله، عاد لیقول: "
 كو 2" (ن ُتمّكنوا له المحبةأطلب ألذلك ، لئال ُیبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، وتعزونه

 فقد نال ما فیه الكفایة وبلغ التأدیب غایته، وصار األمر في غایة الخطورة، فإن .)7-8: 2
لم یجد التائب أحضان الكنیسة الحانیة یستعبده الیأس وتهلك نفسه. كما كانوا ملزمین بتأدیبه 

1 Concerning Faith. 
2 The Song of Songs, Comm., Book 3:13. (ACW) 
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بالعزل، اآلن ملزمون بتمكین المحبة له وتجدیدها لكي تتهلل نفسه بالخالص. 

 "هنا یلیق بنا أن نعرف أن صوفر وبخ 6" [فتعلم أن اهللا یغرمك بأقل من إثمك ...[
الرجل البار بإثم عظیم حث اتهمه بطریقة خاطئة... لكن كلمة اإلهانة المقدمة یمكن 

إزالتها إن راعینا الجذر الذي منه نبتت. لذلك بحق أمر الرب خالل موسى: "من ذهب 
مع صاحبه في الوعر لیحتطب حطًبا، فاندفعت یده بالفأس لیقطع الحطب، وأفلت 

الحدید من الخشب، وأصاب صاحبه فمات، فهو یهرب إلى إحدى تلك المدن فیحیا، 
لئال یسعى ولي الدم وراء القاتل حین یحمي قلبه ویدركه إذا طال الطریق ویقتله" (تث 

). فإننا نذهب مع صاحٍب إلى الوعر حین نذهب مع قریب لنرى آثامنا، 5-6: 19
ونحن نحتطب عندما نقطع األفعال الشریرة من اآلثمة بهدف تقوي، لكن الفأس یطیر 

فیكون من قدم من یدنا عندما یكون اإلصالح صعًبا للغایة، فیضرب قریبه ویموت، 
. ألن ذهن الشخص الُموبخ یندفع للفور إلى توبیًخا قد قتل سامعه من روح الحب

كراهیة إن كان یدینه دون مراعاة للحدود. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 .یجب أن یسبق التوبیخ الرحمة ال الغضب 
القدِّیس أغسطینوس 

  ال یلیق باألطباء أن یسخطوا على المرضى، بل یجب علیهم أن یضادوا األمراض
 لیشفوا المرضى.

القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

  ارَع الماشیة ال بضجٍر وال بهزٍء، كأن لك سلطان علیهم، بل كراٍع صالٍح تجمع الخراف
 إلى حضنك، وتقوِّي الحبالى.

 ٤ باب –الدسقولیَّة 

. كمال اهللا ال ُیفحص 3
، َأِإَلى ُعْمِق اِهللا َتتَِّصلُ 

 ]7َأْم ِإَلى ِنَهاَیِة اْلَقِدیِر َتْنَتِهي؟ [
یصور صوفر عظمة اهللا ومجده كما یصور حماقة اإلنسان وجهله، لهذا یلزم 

الخضوع له وطلب رحمته وعنایته. ال یمكن إلنسان اكتشاف حكمته فكیف یخَّطئه؟ 
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من یقدر أن یبلغ إلى أعماق اهللا، ومن یعرف نهایته؟ مهما اشتقت إلیه، مهما 
التصقت وتعرفت على شخصه، تبقى معرفتك له ناقصة تماًما. ال تتخیل أنك تنجح في 

البحث عن جوهره، وٕادراك كمال حقیقته. ندرك حقیقة وجوده، لكن ال نبلغ إلى إدراك أسراره. 
كالعین التي ترى المحیط، لكنها ال تبلغ نهایته. 

إلي أثار اهللا "أ: "أقلـ " الكلمة المقابلة "لنهایة" باألورشلیميالقدیس كیرلس ترجم 
 اهللا غیر أعمال أم إلى أقل ما صنعه القدیر تنتهي؟" ویعلق على ذلك: [إن كانت أقل ،تجد

] Ï فهل یكون خالق هذه كلها مدرًكا؟!،مدركة

 "بمعنى إن كنت كما سبق هل تجد أثًرا للرب؟ أو هل تبلغ نهایة ما یفعله القدیر؟ "
فقلت أنك ال تقدر أن تجد أثًرا لسفینة (على البحر)، وال لطیر نسر (في الهواء)، فمن 

یجد أثًرا لتدبیرات اهللا، أو من یقدر أن یفهم إیماءات عنایته اإللهیة التي یصنعها 
بالتتابع؟ 

  حسن أن یقول هذا عن اهللا، لكنه لم یقله صوفر بنیة نقیة، لكن وهو یمجد اهللا ینطق
بالشر على البار. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  لم یكتشف بعد أحد أو سیكتشف ما هو اهللا في طبیعته وجوهره. فاالكتشاف یحدث في
 المستقبل. لیت هؤالء الذین لهم فكر في هذا أن یبحثوا ویفكروا فیما سیتم في المستقبل.

یخبرني عقلي الذي على شكل اهللا عندما یمتزج ذاك اإللهي، أقصد الذهن والعقل، 
بما هو شبیه به؛ عندما تعود الصورة إلى أصلها الذي تشتاق إلیه. هذا یبدو لي هو 

 .Ðمعنى هذه العبارة العظیمة أننا في الزمان المقبل سنعرف كما ُعرفنا

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل واحد یطلب المزید من المعرفة على الدواممع أن ،
كل األمور بالنسبة لكمالها الحقیقي حتى یحل الزمن لیأتي ما هو كامل ویزول ما هو 

. Ñجزئي
القدیس باسیلیوس الكبیر 

1 Catech. Lect. 6:9. 
2 Oration 28:17. 
3 Concerning Faith. 
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من یستطیع أن یدرك عمق أسرار اهللا وخطته، أو یتفهم أعماله، أو من یقدر أن 
یقتفي إثر خطواته؟ هكذا یبقى اإلنسان یتمتع بالمعرفة المستمرة، وكلما تقدم یدرك باألكثر 

عجزه عن إدراك أعماق سّر اهللا. 
یقدم لنا اآلباء خالل الفكر اإلنجیلي الطریق للدخول إلى سّر معرفة اهللا، أال وهو 

الحب. كلما التهبت قلوبنا بحبه عملًیا اغتسلت بصیرتنا الداخلیة للتعرف على أعماق 
جدیدة. وكلما دخلنا إلى أعماٍق جدیدٍة في معرفة اهللا یزداد لهیب حبنا له، فنستخف 

بالزمنیات ونتعلق باألبدیات. 

 " هل تجد خطوات اهللاfootsteps of God "ما هو الذي یدعوه "خطوات اهللا ؟
footsteps of God سوى رأفات افتقاده؟ بهذا یحفزنا على التقدم نحو العلویات عندما "

 نتفاعل مع نسمات روحه... 

عندما تلهب محبة الرب الروحیة القلب، یعطي معرفة لطریق نتبعه، كنوع من 
خطوات اهللا، كمن یسیر ویترك بصمات قدمیه على القلب...  

حسًنا كان المرتل ماهًرا في إتباع خطوات خالقنا عندما قال: "نفسي تتبعك بجدیة" 
)، وٕاذ أراد اقتناء رؤیة علویة قال: "عطشت نفسي إلى اهللا، إلى اهللا الحي، 8: 63(مز 

). 2: 42متى أجئ وأظهر أمام وجه اهللا؟" (مز 
ُیوجد اهللا القدیر بمفهوم واضح عندما نطأ تحت أقدامنا فساد موتنا. عندئذ ُیرى 
بواسطة الذین یرتفعون إلى السماء في بهاء طبیعته اإللهیة. أما في الزمن الحاضر، 

فإن نعمة الروح المنسكب في قلوبنا ترفع النفس من األهداف الجسدیة وتسمو بها 
باالستهانة بالزمنیات، وال یتطلع الذهن إلى أسفل وٕالى كل ما ُیشتهي من أسفل، 

ویلتهب بالشوق نحو العلویات. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لیس للسان سلطان أن ینطق بكیفیتها (األسرار اإللهیة)، إنما ینظرها العقل الطاهر
یفرح بنظرها، ویتعجب ویبتهج بوجودهما، وُیذهل وُیسر باستعالنها ووحده، وبها یتنعم 

 هم.له؛ ویذهل وُیختطف منهما إلى داخل
 وفي اهللا ُیبتلع وُیسبى بنظر جماله، ویتحد بمجده وینذهل.

 وینظر إلى ما ُیرى ههنا بشهوة. ، دخل إلى هذالیس من
 لیس من یتلذذ بهذه (األسرار)، ویذوق أیًضا حالوة شيء مما على األرض. 
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 لیس من ینظر جمالها، وینظر إلى جمال شيء مما في عالمنا أنه حسن.
 لیس من استغنى بوجودها، وال یستخف بالدرهم كالزبل.

 الناس سات ولم یمقت في عینیه جل،ذ بهالیس من استأنس بوجودها وسكر بالهذي
وأنسهم. 

لیس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسیح، ویقدر أیًضا أن یحتمل 
 قذارة الشهوة المرذولة. 

 لیس من صار رفیًقا للمالئكة واستأنس بأسرارهم، ولم یرذل رفقة العالم ومكائده.
یسبیه شيء مما في هذا لیس من ُسبي عقله بجمال رب الكل، ویقدر أیًضا أن 

العالم بشهواته. 
. Ïلیس من ربط عقله باهللا واالهتمام به، وینحل أیًضا من شيء ویرتبط بالهم به

 الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي)
  ،ُهَو َأْعَلى ِمَن السََّماَواِت 
 َفَماَذا َعَساَك َأْن َتْفَعَل؟

ِ، َأْعَمُق ِمَن اْلَهاِوَیة
 ]8 َفَماَذا َتْدِري؟ [

 َأْطَوُل ِمَن اَألْرِض ُطوُلُه 
 ].9َوَأْعَرُض ِمَن اْلَبْحِر [

إن كنا ال نستطیع أن نقیس علو السماوات وال أعماق الهاویة وال طول األرض وال 
عرض البحار، فكیف نقیس خالق هذه جمیعها؟ یقول المرتل: "عجیبة هذه المعرفة، فوقي 

). 6: 36)، "أحكامك لجة عظیمة" (مز 6: 139ارتفعت ال أستطیعها" (مز 
نرفع عیوننا إلى فوق نحو السماء، فنرى اهللا عالًیا أعلى منها. عندئذ تشتهي 

نفوسنا التحرر من عبودیة محبة العالم، بعمل روح اهللا القدوس، الذي یطیر بنا كما بجناحي 
حمامة. 

نتطلع إلى أعماق الهاویة، فنرى الرب في حبه یحطم متاریسها، وینطلق بنا إلى 
األحضان اإللهیة. 

نجول في األرض المتسعة، فنجدها ضیقة للغایة أمام اتساع قلب اهللا لنا، حیث 

Ï .میمر على الصالة وعلى قوات الطبائع الروحانیة وعلى معرفة اهللا 
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یضم كل البشریة من آدم إلى آخر الدهور، بحٍب ال حدود له. 
ننظر إلى المحیطات فنستخف بها أمام لجة محبة اهللا الفائقة. 

 " هو أعلى من السماء، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاویة، فماذا تدري؟ أطول
]. یلزم أن ُیفهم ذلك بمعني روحي. إذا ُفهم أي 9-8" [من األرض، وأعرض من البحر

شيء خاص به بطریقة جسدیة لهو أمر شریر. اآلن هو أعلي من السماء، إذ یسمو 
فوق كل األشیاء بعدم إمكانیة إدراك طبیعته الروحیة. هو أعمق من الهاویة لكونه 

بسموه یعیننا نحن الذین في أسفل. إنه أطول من األرض بكونه یتجاوز قیاس الخلیقة 
باستمرار أبدیته النهائًیا. هو أعرض من البحر، بكونه ضابط أمواج األمور الزمنیة، إذ 

ُیحجمها، منجًزا إیاها بقوته. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،فیكون "سماءً " عندما یرغب في أن كل هذه الخصوصیات تشیر إلى اإلنسان وحده
 یلصق نفسه بالعلویات. 

، مرتبًكا بالتجارب.  وهو نفسه یكون هاویة عندما ینبطح مرتبًطا بالسفلیات
ویكون "أرًضا" عندما یكثر من األعمال الصالحة خالل خصوبة الرجاء الثابت. 

ویكون بحًرا عندما یضطرب بقلٍق في بعض الظروف ویرتبك بنسمة ضعفه. 
اهللا أعلى من السماء بكوننا نخضع لقدرة سلطانه، حتى عندما نسمو فوق أنفسنا.  
إنه أعمق من الهاویة بكونه یدین الذهن البشري ذاته متطلًعا إلیه وسط التجارب. 
إنه أطول من األرض بثمار حیاتنا التي یهبنا إیاها في النهایة. رجاؤنا ذاته في 

الزمن الحاضر ال یدرك شیًئا. 
 هنا وهناك یلقي بأهواء مإنه أعرض من البحر حیث أن الذهن البشري إذ یتالط

كثیرة تخص األمور العتیدة.  
وضع المرتل قلبه في العال، ومع هذا فقد شعر أنه لم یبلغ إلى اهللا بعد، فیقول: 

). عرف 6: 139"عجیبة جًدا هي معرفتك لي، إنها قدیرة، ال أستطیع بلوغها" (مز 
بولس ذاك الذي هو أعمق من الهاویة عندما فحص قلبه، لكنه كان یرهب دینونة اهللا 

األكثر فحًصا. قال: "فإني لست أعرف شیًئا عن ذاتي، لكنني لست بذلك مبرًرا؛ ولكن 
). 4: 4 كو 1الذي یحكم فّي هو الرب" (راجع 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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. سلطان اهللا ال ُیحد 4
 ]10ِإْن َبَطَش َأْو َأْغَلَق َأْو َجمََّع َفَمْن َیُردُُّه؟ [

بلغ صوفر إلى ذات النتیجة التي سبق فبلغها أیوب الخاصة بحكمة اهللا المطلقة: 
ني لست مذنًبا، وال إ) "في علمك 12:9فعل؟" (ت"إذ خطف فمن یرده، ومن یقول له ماذا 

 ).7:10منقذ من یدك" (

" بالموت، أو أغلق على أحد في السجن، أو جمعه كما في شبكة بطشأن "
المصائد، فمن یقدر أن یمنعه؟ من ذا الذي یقدر أن یقف أمام حكم اهللا أو یقاوم عمله؟ من 

له السلطان أن یعترض على أحكام اهللا؟ 

 "10" [إن َقَلَب كل األشیاء، فمن یناقضه؟ أو من یقدر أن یقول له: لماذا تفعل هذا؟ [
" السماء عندما یدمر ارتفاع تأمالت اإلنسان بأمره المرعب السري. إنه یقلبالرب "

یخرب الهاویة عندما یسمح لنفس أحٍد أن ترتعب تحت تجاربها لتسقط في أقصى 
الحدود. وُیسقط األرض عندما ینزع ثمار األعمال الصالحة بسكب مصائب علیها. 

 ویقلب البحر عندما یدحض ترددات (تموجات) روحنا المترددة بحدوث رعٍب مفاجئٍ .

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
تعثر مرقیون في القرن الثاني المیالدي، وأیًضا أتباعه من العبارات الواردة في 

العهد القدیم بخصوص الغضب اإللهي، وقد سبق أن خصصت بندا خاًصا بمفهوم "غضب 
 عن الغضب. فاهللا ال یبطش بأحد وال یغلق على 8اهللا" في كتاب الحب األخوي، فصل 

أحٍد، إنما ما ورد في الكتاب المقدس عن غضب اهللا هو من قبیل تقدیم بعض األمور 
اإللهیة بلغة بشریة یمكننا فهمها. 

ال یحمل اهللا انفعاالت بشریة، إذ هو "حب"! 

  حین نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ینبغي أال نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشریة
غیر الكریمة. إنما بمعنى یلیق باهللا، المنزه عن كل انفعاٍل أو شائبةٍ . ومن ثم ینبغي أن 

  الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. مورندرك من هذا أنه الدیان والمنتقم عن كل األ
وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ینبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن 

أعمالنا، وٕان نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. ألن الطبیعة البشریة قد ألفت أن تخشى 
أولئك الذین تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من اإلساءة إلیهم، كما هو الحال مع بعض 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الحادي عشر 

  

القضاة البالغین ذروة العدالة.  
 بالطبع لیس ،فالغضب المنتقم یخشاه عادة أولئك الذین یعذبهم اتهام ضمائرهم لهم

 لكن بینما .اإلنصاف في أحكامهمبلوجود هذه النزعة في عقول هؤالء الذین سیلتزمون 
هم في غمرٍة من هذا الخوف، فإن میول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحیز 
واحترام القانون الذي ینفذه. وهذا مهما سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت 

. Ïالسخط والغضب الشدید من أولئك الذین عوقبوا بحٍق وٕانصافٍ 
القدیس یوحنا كاسیان 

. علم اهللا شامل 5
، َألنَُّه ُهَو َیْعَلُم أَُناَس السُّوءِ 

 ]11َوُیْبِصُر اِإلْثَم َفَهْل َال َیْنَتِبُه؟ [
نحن نعرف عنه أقل القلیل، أما هو فیدرك كافة أسرارنا حتى الخفیة عنا. هو یعرف 
أناس السوء حتى وٕان حسبناهم أو حسبوا أنفسهم أبراًرا، وهو یبصر اإلثم الذي نرتكبه خفیة. 

" أي هل یقف في فهل ال ینتبه؟األشرار مكشوفون أمامه، والشر ال یمكن أن ُیخفى عنه. "
سلبیة أمام األشرار والشر، حتى وٕان غض النظر إلى حین؟ 

 "هنا 11" [ألنه یعلم بطالن البشر، عندما یبصر اإلثم أیًضا، فهل ال ینتبه؟ ...[
یالحظ الترتیب حسًنا، فیصف أوال البطالن أنه ُیعرف، وبعد ذلك اإلثم أنه ُینتبه إلیه. 

فإن كل إثٍم هو باطل، ولیس كل بطالن هو إثم. فإننا نمارس أموًرا باطلة مادمنا نعمل 
". یقول باطل من أعین الممسك به، ویقال عنه إنه "ءما هو زائل. في هذا یزول الشي

) 6: 39المرتل: "إنما كخیال یتمشى اإلنسان" (مز 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ِ َأمَّا الرَُّجُل َفَفاِرٌغ َعِدیُم اْلَفْهم
 ].12َوَكَجْحِش اْلَفَرا ُیوَلُد اِإلْنَساُن [

یقول صوفر إن اإلنسان ذاته صار بعد السقوط فارًغا عدیم الفهم، ألنه حرم 
). صار غبًیا 20: 49نفسه من حكمة اهللا. صار "یشبه البهائم التي تُباد" (مز 

كالحمار الوحشي (جحش الفرا) الذي تعود أن یسكن البریة. في غباوته یظن أنه 

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:2-4. 
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حكیم، فال یرید أن یخضع ألحكام اهللا، بل یقاوم، ظاًنا أنه یعرف الحق والعدل. 
 سقط فیها اإلنسان بوجه عام، لكن ما یشوب كالمه أنه حقیقةما قاله صوفر هو 

یعني أیوب دون أصدقائه، فیحسبه في مرتبة حیوانات البریة الغبیة، والتي بال نفع. لكن إذ 
یتحدث عن نفسه یحسب نفسه حكیًما، یقدم مشورة صادقة وفعالة! 

 "یشیر بهذه الكلمات إلى أیوب، مساوًیا إیاه 12" [المائت مولود المرأة كجحش البریة .[
بجحش البریة. إذ قال: "ألن سهام الرب في جسدي... هل ینهق جحش البریة بال 

). بمكٍر یقول صوفر: لماذا یتحدث عن 5، 4: 6سبب، إن لم یكن باحثًا عن طعام؟" (
مائت مولود من امرأة، بمعني عن رجل من رجل، مادام أیوب نفسه یقارن نفسه بجحش 

]. بهذه الكلمات الباطلة التي ال 12البریة. لهذا یقول صوفر: "عبثا یختفي في تعقالنه" [
جدوى منها یحدر أیوب إلى التفاهة، إذ یقول صوفر أنه یجب أن یعوي كثیًرا جًدا وال 

یتنهد كثیًرا متجنًبا أن یكون إنساًنا. إنه یقارنه بجحٍش یتضور جوًعا. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "هذه هي نهایة البطالن. الكبریاء یفسد القلب الرجل الفارغ (الباطل) ینتفخ في كبریاء "
بالخطیة فیجعله متوقًحا باإلثم، حتى بتجاهل إثمها ال تشعر النفس بالحزن على فقدانها 

براءتها، وتصاب بالعمى كجزاٍء عادٍل، وربما تنفصل عن التواضع أیًضا. كثیًرا ما 
یستعید القلب لنفسه شهوات شریرة، متخلًیا عن نیر مخافة الرب، وكأنه یصیر في حریة 

الرتكاب الشر. إنه یصارع لیجعل الشر في حیز العمل متساهًال مع نفسه. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

إن كان اإلنسان قد نزل إلى غباوة بعض الحیوانات بل والحشرات، وذلك بكبریاء 
قلبه وتشامخه على اهللا مصدر الحكمة، فإن حكمة اهللا صار إنساًنا، لكي یرتفع به إلى 
الحكمة السماویة، یتمتع به ویتحد معه. بالتجسد اإللهي، خاصة بصعود السید المسیح، 

ارتفعنا به من انحطاط الحیوانات إلى الحكمة السماویة. 

  انظروا إلى طبیعتنا كیف انحطت ثم ارتفعت. فإنه ما كان یمكن النزول أكثر مما نزل
ویوضح بولس ذلك إلیه اإلنسان، وال یمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إلیه المسیح... 

" ىإذ یقول: "الذي نزل هو الذي صعد أیًضا". وأین نزل؟! "إلى أقسام األرض السفل
). 10-9: 4 وصعد إلى "فوق جمیع السماوات" (أف
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افهموا من هذا الذي صعد؟!...  
في عدم استحقاق جنسنا حتى أدرك الكرامة التي نلناها خالل مراحم  إنني أتأمل

...   تراب ورمادفإننا لم نكن سوى الرب المملوءة حنًوا.

، إذ صار اإلنسان یقارن أكثر غباء من الحیوانات غیر العاقلةلقد صرنا 
). وٕاذ یصیر اإلنسان هكذا 21: 48 بالحیوانات غیر العاقلة، وقد صار مثلها (مز

مثلها إنما یكون أردأ منها. ألنها هي هكذا بحكم طبیعتها، أما عدم تعقلنا نحن الخلیقة 
المزینة بالعقل فهذا بإرادتنا...  

وهكذا عندما تسمع عن اإلنسان أنه صار كالحیوانات غیر العاقلة، فال تظن أنه 
 بل أحط منها. ال بمعنى أنه نزل إلى مستوى أقل منها، بل إذ ونحن ،صار مساوًیا لها

...  الجمودبشر صرنا إلى هذه الدرجة الشدیدة من 
 "الثور یعرف قانیه والحمار معلف صاحبه. :هذا ما یعلم به إشعیاء بوضوح قائالً 

). 3: 1 أما إسرائیل فال یعرف. شعبي ال یفهم" (إش
لكن لیتنا ال نضطرب بسبب معاصینا القدیمة، ألنه حیث كثرت الخطیة ازدادت 

). 20: 5 النعمة جًدا (رو
كیف صرنا لقد رأیتم كیف صرنا أكثر غباء من الحیوانات، فهل تریدون أن تروا 

أكثر عدم تعقل من الطیور؟! 
"الیمامة والسنونة المزقزقة حفظنا وقت مجیئها. أمَّا شعبي فلم یعرف قضاء الرب" 

). 7: 8 (إر
انظروا كیف صرنا أكثر غباء من الحمار والثور وطیور السماء والیمامة والسنونة، 

أتریدون أیًضا أن تروا ماذا قد بلغ إلیه غباؤنا؟! 
 "اذهب إلى النملة أیها الكسالن. تأمل یرسلنا إلى النمل لنتعلم منه الحكمةإنه 

). 6:6 طرقها وكن حكیًما" (أم
لقد صرنا تالمیذ للنمل، نحن الذین خلقنا على صورة اهللا ومثاله. ولكن لم یكن 

 بل نحن السبب إذ لم نرد أن نبقى على صورته ومثاله. ،خالقنا هو السبب
؟! هل أقدم فإننا قد صرنا أكثر جموًدا من الحجارةولماذا أتكلم عن النملة فقط، 

 خصومة الرب أیتها الجبال ویا أسس الرب الدائمة. فإن للرب يسمعادلیًال على ذلك؟ "
. )2: 6 ص(خصومة مع شعبه" 
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.. ألن الناس صاروا أكثر جموًدا من .إنه یدین اإلنسان مستدعًیا أسس األرض
. أسس األرض

إلى أي مدى من عدم الحكمة یریدون أن یصلوا بعد؟! إذ صاروا أكثر غباء من 
الحمار وعدم حساسیة من الثور، وعدم فهم من الیمامة والسنونة، وعدم حكمة من 

)...  5: 58  (راجع مزيبل ویشبهون األفاعالنملة، وأكثر جموًدا من الحجارة، 
ولماذا أتكلم بعد عن الخلیقة غیر العاقلة، فإننا قد صرنا (في شرنا) ندعى أبناء 

. )44: 8 یو(إبلیس، إذ یقول "أنتم من أب هو إبلیس" 
ومع ذلك فبالرغم من أننا جامدو الحواس، وناكرو المعروف، وأغبیاء وأكثر قسوة 

لكن الیوم ارتفعت طبیعتنا فوق من الحجارة، وهكذا صار انحطاطنا وعدم استحقاقنا... 
كل الخلیقة! 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،َ ِإْن َأْعَدْدَت َأْنَت َقْلَبك
 ].13َوَبَسْطَت ِإَلْیِه َیَدْیَك [
- وهو صاحب السلطان،  - إن صح التعبیر  أبعادهإدراكإن كان اهللا ال یمكن 

 بل وال ، كمال اهللا وكمال معرفتهاإلنسان، فمن الجانب اآلخر ال یدرك يءٍ والعالم بكل ش
 عوض نقد تصرفات اهللا أن یلجأ باإلنسانطبیعة البشریة. لذا الق الحتى األسرار الخاصة ب

 ویهبه بركات ،إلیه بالصالة، وینزع كل ما هو غریب عن اهللا من إثٍم وظلٍم، فیرفع اهللا وجهه
 ال حصر لها.

، ِإْن َأْبَعْدَت اِإلْثَم الَِّذي ِفي َیِدكَ 
 ].14[ َوَال َیْسُكُن الظُّْلُم ِفي َخْیَمِتكَ 

 كما فعل زمیاله من قبل - أن یلجأ أیوب إلى اهللا بقلبه كما –یطلب صوفر 
بسلوكه العملي، فال یحمل ریاًء وال خداًعا، حتى یستجیب اهللا لصالته. 

قدم نصیحة صادقة عن التوبة، لكن ال نعلم ماذا كانت نیة صوفر، هل یطلب 
فعًال توبته، أم كان یود تأكید شر أیوب وریائه. 

یطلب منه أن یعد قلبه بالنقاوة وأن یبسط یدیه بالمثابرة في الصالة كمن یرید أن 
یمسك باهللا وال یتركه حتى یباركه، كما فعل أبونا یعقوب. 

یطالبه صوفر بالكف عن اإلثم، وطرد الظلم من خیمته. طلب عجیب إلنسان 
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یقطن في مزبلة، یلبسه الدود كرداٍء، وتحوط به القروح من أخمص قدمیه إلى رأسه. أي إثم 
یمكن أن یمارسه بیدین تنزفان بال توقف؟ وأي خیمة یطرد منها الظلم وهو یعیش في مزبلة؟ 

 " هو اإلثم في یدككل خطیة ترتكب إما بالفكر وحده أو بالفكر والعمل مًعا. لهذا فإن "
" فهو الظلم في القلب، فإن قلبنا ُیدعى بحق خیمة، الشر في الخیمةإثم بالعمل. أما "

فیها ُندفن في داخلنا عندما ال تظهر أنفسنا في الخارج خالل العمل. 
كان صوفر صدیًقا لشخٍص باٍر یعرف ما یجب أن ُیقال، لكنه هو نفسه إذ یحمل 

فإنه الشبه للهراطقة، في توبیخه لشخٍص كهذا، ال یعرف بحق كیف یقدم حتى ما یعرفه. 
. فإن من یقطع من یأمرنا أوًال أن ننزع اإلثم عن الید، وبعد ذلك نزیل الشر من الخیمة

نفسه كل األعمال الشریرة الخارجیة یلزمه بالضرورة أن یعود إلى نفسه، ویمتحن نفسه 
بحكمة من جهة قلبه، لئال الخطیة التي لم تعد تمارس بالفعل تبقي متخلفة في الفكر. 

لذلك حسنا قال سلیمان: "هیئ عملك في الخارج، وأعده في حقلك، بعد ذلك تبني بیتك" 
). فإنه ماذا یعني عندما یهیأ العمل حتى یعد الحقل بنشاط في الخارج سوى 27: 24(أم 

وبعد حرث الحقل ماذا بعد ذلك أن نقتلع أشواك الشر، حتى نعمل حاملین ثمار المكافأة؟ 
من العودة إلى بناء بیتنا، سوى أننا غالًبا ما نتعلم من األعمال الصالحة النقاوة 

الكاملة للحیاة التي یلزم أن نبنیها في أفكارنا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  . ٍننال عربونه في التوبة هي میالد ثاٍن من اهللاُتعطى التوبة للبشریة كنعمٍة فوق نعمة ،
العماد، ونناله كعطیة خالل التوبة.  

. خالل هذا المدخل ندخل إلى التوبة هي مدخل الرحمة المفتوح لجمیع طالبیها
الرحمة اإللهیة، وباعتزال هذا المدخل ال یقدر أحد أن یجد رحمة. 

-23:3إذ "أخطأ الجمیع" كقول الكتاب اإللهي، "یتبّررون مّجاًنا بالنعمة" (رو 
). التوبة هي النعمة الثانیة، تولد في القلب كثمر لإلیمان والمخافة. 24

المخافة هي العصا األبویة التي تقودنا حتى إلى عدن الروحیة، لكن ما أن نبلغ 
هناك تتركنا وترجع. 

عدن توجد في الحب اإللهي، حیث فیه فردوس كل التطویبات. هذا هو الموضع 
الذي فیه نال القدیس بولس قوًتا فائًقا للطبیعة. إذ ذاق شجرة الحیاة تعّجب قائالً : "ما لم 

تره عین، وما لم تسمع به أذن، وما لم یخطر على قلب بشر، ما أعّده اهللا للذین 
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 .Ï)9:2 كو 1یحبونه" (

اسحق السریاني  القدیس مار

  ال یوجد مرض یمكن أن یصیب النفس إال وُتقدم له كلمة الرب دواءً . وكما توجد أدویة
 أدویةمركبة یقوم األطباء بخلطها ومزجها لمعالجة األمراض الجسدیة، هكذا توجد 

مركبة یعدها روح الرب لمعالجة شهوات الخطیة ومواجهتها، فیقدر من یشعر بالمرض 
أن یجد الدواء قریًبا منه، ویتمتع بالشفاء. 

جمیع األمراض ُتشفي بما یضادها، فاألمراض التي تتسبب من البرد ُتشفي 
التي تتسبب من الحرارة ُتشفي بواسطة األعشاب  باألعشاب الساخنة الحارة، واألمراض

المرطبة... 
ذن من هذا أیها الحكیم، یا من ترید شفاء أمراض نفسك، وأفعل لنفسك ما إتعلَّم 

 قد وضعت الخارجيیصنعه علم الطب مع الجسد. فإن األمور التي على المستوى 
، فُتشفي نفوسنا بنفس الداخلي لما یمس المستوى بالنسبة نحتذي بهأمام عیوننا كمثال 

الطریقة التي ُتشفي بها أجسادنا. 
 إذن لُنعّد الدواء المضاد لمواجهة كل شهوة:

ضد الشك: اإلیمان، 
وضد الخطأ: الحق، 

: الیقین، االرتیابوضد 
وضد الخبث: البساطة، 
وضد الكذب: الصراحة، 
وضد الخداع: الصدق، 

: الوضوح، االضطرابوضد 
وضد القسوة: الحنان، 
وضد الوحشیة: الرأفة، 

وضد الشهوة الجسدیة: الشهوة الروحیة، 
وضد اللذة: األلم، 

1 A. J. Wensinck: Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 1923, p 210. 
 Dana Miller: The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian, 1984, p.223. 
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وضد فرح العالم: فرح المسیح، 
... : التسابیح الروحیةاألغانيوضد 

وضد الحزن: الفرح، 
 والفخر بأنفسنا: الرجاء الصادق في اهللا، اإلعجابوضد 

وضد الرغبات الجسدیة: الرغبات الروحیة، 
وضد النظرة الجسدیة: النظرة الروحیة... 
ر في ما ال ُیرى...  يوضد التطلع إلى األمور المنظورة: التفك

  بالعائلة الجسدیة (بالنسبة للراهب): االرتباط بالعائلة السماویة،االرتباطوضد 
وضد الحیاة في مسكن أرضى: الحیاة والسكنى في أورشلیم العلیا. 

  . األمراض وما یشبهها بضدهاهذهإًذا ُتشفي جمیع 
من یشتهي الحیاة السماویة یلزمه أن یتنازل عن األمور األرضیة المادیة، ألن 

 أحدهما ال وجود له في داخلنا ما لم یمت اآلخر. ال ُتولد شهوة الروح في اشتهاء
أفكارنا إال بموت شهوة الجسد، فبموت الواحد یحیا اآلخر. 

عندما یكون الجسد عائًشا فینا بكل شهواته ورغباته، تكون النفس حینئذ میتة بكل 
. Ïرغباتها

القدیس مار فیلوكسینوس 

من الغضب اإللهي إال بالتوبة والصالة  . ال مفر6
، ِحیَنِئٍذ َتْرَفُع َوْجَهَك ِبَال َعْیٍب 

 ].15 َوَال َتَخاُف [،َوَتُكوُن ثَاِبًتا
-5:8 الخ) وبلدد (8:5ه ألیفاز (يهنا یبدو صوفر فاتًحا باب الرجاء مثل زمیل

)، على عكس أیوب الذي بسبب شدة التجربة كثیًرا ما سادت علیه النظرة 7،20-22
 أن حیاته األولى لن تعود!بالتشاؤمیة 

ما قاله صوفر وٕان كان ال یناسب أیوب في تلك الظروف، إال أنه مبدأ حق 
بالنسبة لكل تائب صادٍق في توبته. فإنه ال یستطیع أن یرفع وجهه أمام القدوس إال إذا نزع 

عنه العیب والخزي بنقاوة قلبه وقداسة خیمته، بهذا یقف أمام اهللا ثابًتا في رجائه واتكاله على 
اهللا، بغیر خوف في محبته هللا. 

1 Homily 1:21-24 
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 ] بال لوم من جهة أي عمل غیر الئق فإنك إذ تقدم 13إن قدمت صالتك بقلٍب طاهٍر [
تنهدات على نفسك أمام اهللا تصیر في لقاء معه. عوض الحزن یكون لك الفرح، 

]... وال 15وعوض المصائب تنال بركات، وتكون مالمح وجهك مشرقة كماٍء نقٍي [
تعود تخاف من علل أخرى، ألن اهللا ینزع العلل عنك. تنال عفًوا من متاعبك، وشكًرا 
على الهدوء الذي یخیم علیك، وال تخاف التجارب، فتكون كمن وجد راحة في میناء 

آمن، ال تخاف األمواج حیث ال یقدر البحر أن یسبب ضرًرا. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  اآلن إذ نمسح بالكامل هاتین االثنتین (إثم الید والظلم الذي في الخیمة)، نرفع وجوهنا
 بال لوم هللا. ألن النفس هي وجه اإلنسان الداخلي، به نعرف خالقنا بالحب وبه ننظره. 

اآلن رفع هذا الوجه عینه هو رفع النفس هللا بممارسة الصالة. 
أما الوصمة التي تفسد رفع الوجه فهي نیة العمل... فإنها (النفس) في الحال 

تتحطم، وتفقد كل ثقة في الرجاء. وحینما تنشغل بالصالة تلتصق بتذكر الخطیة التي 
خضعت لها. تفقد الثقة في نوال ما تشتاق إلیه، فتحمل في الذهن الرفض المستمر 

لممارسة ما تسمعه من اهللا. لذلك یقول یوحنا: "أیها األحباء إن لم تلمنا قلوبنا، فلنا ثقة 
). ویقول سلیمان: "من یحول 22- 21: 3 یو 1من نحو اهللا، ومهما سألنا ننال منه" (

). فإن قلبنا یلومنا في تقدیم 9: 28أذنه عن سماع الشریعة فصالته أیضا مكرهة" (أم 
صلواتنا عندما نتذكر أنها تقف ضد وصایاه. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ان إن صليعلم یصنع هو شیًئا. إنه سيُ  لیس أحد یعینه اهللا ماÏ  .

  األثر الكامل لإلیمان هو هذا: یجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع فُیفتح لنا. بینما
.  Ð یغلق باب رحمة اهللا أمام نفسهیجادل ياإلنسان الذ

  ي إنسان یصنع أقل تقدم أال توجد وسیلة بها یصل الشعب إلى كمال مطلق، أو بها
 روحه. من وعطیة مخلصنا المصلوب، المسیح، بمعونة إال ىنحو البّر الحقیقي التقو

 . Ñینكر هذا ال یستطیع أن ُیحسب مسیحًیا نهائًیا كما أظن

1 On Man’s Perfection in Righteousness 20:43. 
2 On Man’s Perfection in Righteousness 20:40. 
3 On Nature and Grace, 71. 
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 القدیس أغسطینوس

 َألنََّك َتْنَسى اْلَمَشقَّةَ .
 ].16َكِمَیاٍه َعَبَرْت َتْذُكُرَها [

حین یتمتع المتألم بتعزیات اهللا ینسي آالمه ومشقته كما تنسي األم آالم مخاضها 
بسبب فرحها بالمولود الجدید. وتصیر اآلالم أشبه بقلیٍل من ماء انسكب من أناء ال أثر لها 

في شيء. 
اهللا هو وحده القادر أن یرفع المتألمین فوق اآلاللم، ویعبر بهم فوقها وتصیر كال 

شيء، بل وتتحول إلى بركات ال ُتحصى. 

 َوَفْوَق الظَِّهیَرِة َیُقوُم َحظُّكَ .
ُل َصَباًحا [  ].17الظََّالُم َیَتَحوَّ

إن كان أیوب قد شعر أن نوره قد انطفأ تماًما، وصارت حیاته أشبه بالظالم 
الدامس، ففي رأي صوفر أن اهللا یشرق بنوره علیه عند توبته لیجعل من حیاته نوًرا أعظم 

من نور الشمس عند الظهیرة، ویحول ظالم اللیل إلى نور الصباح المبهج. 

 "هو تجدید الفضیلة في وقت التجربة... مكتوب: من إشراق الظهیرة عند المساء "
)... كلما واجه باألكثر صلباًنا 13: 1یخاف الرب تكون نهایته حسنة" (ابن سیراخ 

خارجیة، یتألأل باألكثر بنور فضائله في داخله، كما یشهد بولس القائل: "وٕان كان 
إنساننا الخارجي یفنى، فالداخل یتجدد یوًما فیوًما. ألن خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا 

). 16: 4 كو 2أكثر فأكثر ثقل مجد أبدًیا" (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  !أّیها النور غیر المنظور
أیها البهاء الذي ال یراه بهاء آخر!  

! أنت هو النور الذي تختفي أمامك كل األنوار المخلوقة
! أنت البهاء الذي ینطفئ قّدامه كل بهاء خارجي

! أنت هو "النور" مصدر كل األنوار، و"البهاء" ینبوع كل بهاء
أنت هو النور والبهاء، أمامك تصیر كل األنوار ظلمات، وكل ضیاء بالنسبة لك 

! لیس إالَّ ظالًما

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الحادي عشر 

  

! أنت هو البهاء الذي بك تصیر الظلمة نوًرا، وبك یتألأل الظالم لمعاًنا
 یعجز اللیل عن ،أنت هو النور األسمى، ال تحجبك سحابة ما، وال یعوقك بخار

 !أن یسدل بظالمه علیك، ال یعوقك حاجز وال ُتغٍرقك ظالل
أخیرا، أنت النور الذي ینیر الخلیقة الداخلّیة على الدوام، اْبَتِلْعني في هّوة جاللك، 

!  وعمل البهاء المنعكس عليَّ منك،حتى أعاین كل أعماقك، بقّوة بهاء الهوتك ذاته
ال تتركني قط، لئالَّ یتزاید جهلي وتكثر شروري، فبدونك أصیر فارًغا وبائًسا! 

 !بدونك ال یكون ألحد صالح، إذ أنت هو الحق والصالح الحقیقي وحده
عترف به؛ وهذا هو ما أعرفه، یا اهللا إلهي، أنَّه حیثما ُوٍجْدُت بدونك ال اَ هذا ما 

یكون لي غیر الشقاء - في الداخل كما في الخارج - ألن كل غني غیر إلهي إّنما هو 
! بالنسبة لي فقر مدقع

القدِّیس أغسطینوس 

  َألنَُّه ُیوَجُد َرَجاءٌ . ،ُ َوَتْطَمِئنّ 
 ].18 َوَتْضَطِجُع آِمًنا [،َتَتَجسَُّس َحْوَلكَ 

تعزیات اهللا تنزع من النفس القلق وتهبه طمأنینة وسالًما حیث تنفتح أمامه أبواب 
الرجاء عوض الیأس. 

إنه یحفر (یتحسس) حوله كما یفعل الجنود، حیث یحفرون الخنادق، ویضطجعون 
فیها في آمان، ألنه تحت ظل جناحي اهللا یستریحون، وفیه یتمتعون بكل احتیاجاتهم. 

  یرفع الرجاء ذاته بأكثر ثبات في اهللا بالنسبة لألمور الصعبة التي یعاني منها اإلنسان
من أجل اهللا. ال یمكن جمع الفرح بالمكافأة في األبدیة ما لم یزرع هنا أوًال في حزن 

تقوي. یقول المرتل: "الذاهب ذهاًبا بالبكاء، حامًال ِمبَذر الزرع، مجیًئا یجئ بالترنم حامًال 
). هكذا یقول بولس: "إن كنا قد متنا معه فسنحیا أیًضا معه، إن 6: 126حزمه" (مز 

). كذلك یحذر تالمیذه، قائالً : 12-11: 2 تي 2كنا نتألم فسنملك أیضا معه" (
). 22: 14"بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اهللا" (أع 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 أن تترجى اهللا من اهللا، هذا هو أن تحب اهللا صاحب النعمةÏ  .

1 Sermon 304:3. 
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  !كم أنا بائس؟
إلهي... متى تفارقني هذه الطبیعة الفاسدة، وتعمل قّوتك الكاملة في؟! 

إلهي... لذیذة هي الوحدة والسكون والحق والنقاوة، هذه كّلها التي هي لك! أّما أنا 
فألهو بالضوضاء والصخب والباطل والرذیلة! 

أعود فماذا أقول بعد؟! أنت هو الخیر الحقیقي، رحوم، قدُّوس، عادل... أّما أنا 
فشّریر، محب لذاتي، خاطئ، ظالم!... 

أنت النور، أّما أنا فظلمة! 
أنت الحیاة، أّما أنا فموت! 

أنت الطبیب، أّما أنا فمریض! 
أنت الفرح، أّما أنا فحزن! 

 مثلي مثل أي إنسان على األرض! ،أنت الحق الصادق، أّما أنا فبطالن حقیقي
بأیة لغة تریدني أن أحّدثك یا خالقي؟! أتوّسل إلیك أن تتفّضل فُتصغي إليّ . إنَّني 

من صنع یدیك، وهالكي أمر مخیف! 
نحدر نحو العدم!  اَ إّني ُجبلتك، وها أنا أموت! إّني من ُصْنع یدیك، وها أنا 

. )73: 119 مز(إن كان لي وجود، فأنت ُموجدي، "یداك صنعتاني وأنشأتاني" 
یداك اللتان ُسمِّرتا على الصلیب، َفْلُیعطیاني السالم؛ ألنَّه هل تحتقر عمل یدیك؟!  

 في یدیك!ِ اقرْأ اسمي وخّلصني! اسمي أتطّلع إلى جراحاتك العمیقة، فقد نقشَت !أه
إن نفسي التي تتأوه قّدامك، هي من عمل یدیك. اخلق مّني خلیقة جدیدة؛ فهذا 

هو عملك. لذا فهي ال تكف عن الصراخ إلیك قائلة: "یا أّیها الحیاة، َأْحیني من جدید!" 
أنَّها من جبلة یدیك، تلتف حولك متوّسلة إلیك أن ترد إلیها جمالها األول! 

اغفر لي یا إلهي، ما دمَت قد سمحَت لي بالحدیث معك. ألنَّه من هو اإلنسان 
حتى یتكّلم مع الرب خالقه؟! 

نعم. سامحني! سامح تجاسري! سامح عبدك الذي تجاسر لیرفع صوته أمام سیده! 
إن الضرورة ال تعرف قانوًنا! فاأللم یدفعني إلى الحدیث معك! والكارثة التيَ َحلَّت 

 الطبیب ألّني مریض! إنَّني أطلب النور ألّني أعمى! أبحث عن يستدعاَ بي تجعلني 
الحیاة ألّني مّیت! ومن هو هذا الطبیب والنور والحیاة إالَّ أنت؟!  

یا یسوع الناصري ارحمني! 
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القدِّیس أغسطینوس 

،  َوَلْیَس َمْن ُیْزِعجُ ،َوَتْرِبُض 
 ].19َوَیَتَضرَُّع ِإَلى َوْجِهَك َكِثیُروَن [

ال یلیق باإلنسان أن یضطرب، بل یربض أو یرقد ویستریح دون إزعاج، ألنه في 
أحضان اهللا، تحوط به العنایة اإللهیة. 

یصیر الشخص لیس فقط في آمان، لیس من أعداء یتغلبون علیه، وال من كوارث 
تهز كیانه، وٕانما یتضرع إلى وجهه كثیرون، إذ یجدون سالًما وتعزیة في مجرد التطلع إلى 

وجهه. یرون صورة المخلص ربنا یسوع مطبوعة على وجهه، تشهد لسكناه في قلبه. 
من یستعطف وجه اهللا، یحمل صورة وجه اهللا، فیستعطفه كثیرون. 

  من یطلب المجد الحاضر بال شك یخشى االحتقار. من كان فاغر فمه على الدوام
طالًبا الربح حتًما یخشى الخسارة... أما من تأصل في االشتیاق نحو األبدیة وحدها، 
فإنه ال یتشامخ بالثروة، وال یهتز بالمصائب. إذ لیس له شيء في هذا العالم یشتهیه، 

فإنه ال یوجد ما یخشاه من العالم. 
ألم یربض بولس ویستریح قلبه بال خوف عندما قال: "فإني متیقن أنه ال موت وال 
حیاة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلة وال علو وال عمق وال 

- 38: 8خلیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهللا التي في المسیح یسوع ربنا" (رو 
39 .(

قوة هذا الحب مدحه صوت الكنیسة المقدسة حین قیل في نشید األناشید: "ألن 
). فُیقارن الحب بقوة الموت الذي إذ تمسك به النفس 6: 8المحبة قویة كالموت" (نش 

تموت تماًما عن مباهج العالم. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َأمَّا ُعُیوُن اَألْشَراِر َفَتْتَلفُ 
، َوَمْلَجُأُهْم َیِبیدُ 

]. 20َوَرَجاُؤُهْم َتْسِلیُم النَّْفِس [
بعد أن قدم صورة رائعة عن التوبة الخالصة وثمرها المفرح، حذر من الشر وآثاره. 

فإن عیون األشرار تتلف. العیون التي ال تتطلع إلى اهللا مصدر الخیر تفسد. 
"، یبید ویتالشى، إذ "عند موت إنساٍن شریٍر یهلك رجاؤه" ورجاؤهم تسلیم النفس"
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). 7: 11(أم 

  یقصد بالعیون النیة المقدمة لنا. یشهد الحق في اإلنجیل، قائالً : "إن كانت عینك
). إن كانت النیة الطاهرة تسبق عملنا، 22: 6بسیطة، فجسدك كله یكون نیًرا" (مت 

فمهما بدا العمل لدى البشر، فإنه في عیني دیاننا الداخلي ُیحسب العمل طاهًرا. فأعین 
األشرار هي نیاتهم من جهة شهواتهم الجسدیة التي في داخلهم. هذه تتلف ألنها ال تبالي 

باهتماماتهم األبدیة، متطلعین دوًما نحو المكاسب الزمنیة وحدها... 
". ما هو رجاء الخاطى هنا في كل أفكاره سوى أن ویكون رجاؤهم دنسا للنفس"

یسمو على اآلخرین في السلطان، وتفوق مخازنه مخازن كل الناس، وأن یكسر منافسیه 
لیسیطر علیهم، وأن یشبع شهوته، وأن یذعن في كل شيٍء إلشباع الشهوة. حسًنا قیل أن 

رجاءهم "دنس للنفس". 
اآلن كان یمكن القول بأن صوفر محق في هذا لو أن الطوباوي أیوب لم 

یعلن هذا بأكثر كمال خالل حیاته. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 
 

 11من وحي أیوب 
هب لي الحق اإللهي الحي! 

 
  .تسبحك نفسي، ألنك خلقتها على صورتك

تشتهي في أعماقها أن تتعرف على حقك اإللهي. 
كعروٍس تترقب یوم عرسها األبدي، 

تود أن تتزین بفكر عریسها، وتتعرف على أسراره. 
 
  !أعترف لك یا أیها الحق العجیب

كثیًرا ما خالجني فكر متشامخ. 
ظننت في نفسي مدافًعا عنك یا أیها الحق،  

فأمسكت بسیٍف مع بطرس أضرب العبد المقاوم. 
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قطعت بغباوتي أذنه الروحیة،  
وأفقدته القدرة على سماع كلمتك! 

حسبت نفسي رجًال كنسًیا،  
وفي غباوة دافعت عنها بروح غریب ال یلیق بابنها! 

 
  .هب لي روح الحق والمعرفة، بروح الحب والحنو

أي حق أدافع عنه بدون الحب الصادق لكل البشریة؟ 
أتیَت یا أیها الحق إلى عالمنا الشریر. 

في مرارٍة قدمنا لك الصلیب، وأنت محب كل البشریة. 
في غباوة دافعنا عن الحق، فاضطهدناه. 
هب لي أن أتمتع بك وبروحك القدوس. 

فأنت هو الحق، وأنت هو الحب، وأنت هو الطریق. 
لیعمل روحك القدوس في، 

الروح القادر أن یبكت على خطیة، ویهب تعزیات إلهیة. 
هبنى مرهم الحنو واالنسحاق بتواضع حقیقي 

فأجتذب بحبك وحنوك ومعرفتك كثیرین إلى شبكة كنیستك! 
 
  ،لتجعل كلماتك المقدسة في فمي

فیتقدس لساني، وال ینطق إال بالحق المملوء حًبا. 
تتكلم أنت فيَّ بلساني، كما بصمتي. 

أشهد للحق في أحادیثي كما بسكوني! 
 
   ،لتفتح فمك وتتحدث معي

كلماتك نور تكشف ظلمتي، وتبددها، 
تهبني استنارة فتخلصني وتمجدني. 

علمني كیف أتحدث مع إخوتي، شركائي في الضعف. 
عوض اإلدانة أترفق بهم، فتترفق أنت بي. 
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أضعف مع ضعفاتهم، فیلتهب قلبي بنار حبك. 
أحسب نفسي مقیًدا كما هم مقیدون،  

فتحررنا جمیعا یا واهب الحریة! 
 
  ،لتشرق بنور حكمتك اإللهیة علّي

فأتمتع بفهٍم مضاعف. 
أدرك حبك خالل أعمال محبتك الفائقة. 

واكتشف أسرار رعایتك لي، حتى في وسط تأدیباتي. 
اسبحك من أجل سخاء عطایاك، 

حین تعطي وحین تأخذ أراك اإلله العجیب في رعایته. 
 
  .هب لي حكمة مضاعفة، فأدرك خطتك الظاهرة والخفیة

وأفهم مع حكمتك الشركة في سمة محبتك. 
أحمل بالحكمة المضاعفة حًبا مضاعًفا. 

أحبك وأحب إخوتي الذین هم موضوع حبك. 
 
  ،أحبك حًبا مضاعًفا

أحبك بكل قلبي ونفسي وقدرتي! 
 لك حدوًدا! لحبيال أعرف 

وأحب إخوتي حًبا مضاعًفا، 
أقدم لهم روح الحب بالعطاء السخي وطول األناة. 

ال أعرف كیف أبغض أو أحسد أو أدین. 
أود أن أتعامل معهم كما اشتهي أن یعاملوني به. 

 
  .هب لي یا رب حكمة مضاعفة، وفهًما مضاعًفا، وحًبا مضاعًفا

مع كل صباح أتمتع بمراحمك الجدیدة، 
فازداد حكمة وفهًما حًبا. 
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لن اكتفي یوًما ما بما تهبني إیاه حتى أصیر أیقونة لك. 
عطایاك تلهب شوقي إلیك، 

وتثیر فيَّ الشركة معك واإلقتداء بك،  
یا أیها الحكمة اإللهي والمحبة! 

 
  !هب لي حتى في توبیخ محبوبي أن أكون مترفًقا

فتكون كلماتي ممسوحة بمسحة روحك القدوس المعزي. 
 
  ،أقف أمامك أیها القدیر

فیلتهب قلبي شوًقا نحو مزیٍد من اللقاء، 
وتئن نفسي في داخلي، تود أن تتعرف باألكثر علیك. 
أخبرني، إن كنت ال أعرف أسرار خلیقتك المنظورة، 
فكیف أتجاسر وأدعي معرفة خالقها غیر المنظور؟ 
إن كنت ال أقدر أن أرى أثر السفینة بعد عبورها، 

وال أثر النسر بعد طیرانه، 
فكیف اقتفي أثرك ألعرف خطتك؟ 

 
  .هب لي حبك، فیه أتعرف علیك وعلى خطتك

ارفع قلبي بروحك فوق كل محبة باطلة، 
 فیحلق دوًما في سماواتك، ویتعرف علیك؟ 

ألعرفك فیزداد حبي لك، 
واستخف باألكثر بكل محبٍة أرضیةٍ . 

 
  اخبرني، إلى أین أتطلع یا من ال تسعك السماوات واألرض؟

أتطلع إلى السماء، فاشتهي أن یطیر بي روحك القدوس، 
ویحلق بي في سماواتك، 

یرتفع بي من مجٍد إلى مجٍد، حتى استقر في أحضانك.  
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أتأمل في أعمال الهاویة، فأجد لیس لي مكان فیها.  
لقد نزلت إلیها، وحطمت متاریسها، 

وحملتني على ذراعیك، لتدخل بي إلى األمجاد. 
أنظر إلى األرض بكل اتساعها، 

فتضیق بي جًدا أمام اتساع قلبك من نحوي ونحو إخوتي. 
أرتعب على شاطئ المحیط، 

لكن اتساعه یحسب كال شيء أمام لجة محبتك الفائقة! 
حقا ما هو االرتفاع أو العمق أو الطول أو العرض لمحبتك الالنهائیة! 

 
  .نتهلل بسلطانك المطلق یا أیها الحب

أنت صاحب السلطان، لیس من یقدر أن یقاوم، 
وال من یقدر أن یقف أمامك یسألك! 

لكن سلطانك سلطان الحب واألبوة الحانیة، یا صانع الخیرات. 
ترید أن الكل یخلصون، وٕالى معرفة الحق یقبلون. 

سلطانك دوًما للبنیان والمجد، 
مادمنا نضع حیاتنا في یدیك، 

ونتجاوب مع نعمة صالحك الفائق. 
 
  .أعترف لك یا رب باالنحطاط الذي انحدرت إلیه

فقدت الفهم الحقیقي، وعاني قلبي من الفراغ. 
من یقدر أن یمأله سواك یا حكمة اهللا. 

لتسكن فّي، وتحملني فیك،  
فأتمتع بك، وأسلك في طریق الحكمة العجیب! 

بك أصعد من هاویة الجهل، 
وارتفع معك إلى سماوات الحكمة والمعرفة. 
بروحك تنزع دوًما أعمال اإلنسان القدیم،  

تحطم جهلي وغباوتي،  
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وتجدد فيَّ أعمال اإلنسان الجدید. 
فأصیر بالحق أیقونة لك، یا كلي الحكمة! 

 
  ،هب لي حیاة التوبة الصادقة

أعطي ظهري للجهالة، 
ووجهي نحوك یا أیها الحكمة اإللهي. 

أعلن توبتي بتركي كل شر، 
وسلوكي في الحق بغنى نعمتك. 

ارفع قلبي إلیك، 
فأنال أكثر مما أسأل، وفوق ما احتاج. 
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ملحق األصحاح الحادي عشر 

المعرفة والحب 
عند آباء الكنیسة األولى 

 
إذ بلغنا اآلن إلى حدیث الصدیق الثالث ألیوب، رأیت نفسي ملتزًما أن أتحدث 

عن المعرفة وارتباطها بالحب، أو الحق اإللهي وارتباطه بالحب اإللهي، أو الحكمة اإللهیة 
والحب اإللهي. فقد ظن األصدقاء الثالثة في أنفسهم أنهم أصحاب معرفة إلهیة صادقة، 
وأنهم مدافعون عن الحق، وكانوا حكماء في أعین أنفسهم. كثیًرا ما نطقوا بما هو حق، 
ولكن كان یعوزهم الحب الصادق. هذا ما یرعبني كمسیحي أعرف الكثیر من الحقائق 

السماویة، وأخشى أن ینقصني الحب لكل البشریة حتى للمقاومین لي. هذا الرعب ینتابني 
باألكثر ككاهنٍ . 

لیس ما یفقد اإلنسان شركته مع اهللا، الذي هو الحب، سوى أن نمسك بسیف 
بطرس للدفاع عن الحق بقطع أذن من هو أمامنا، حتى وٕان كان مقاوًما للحق. 

بالحب نمسك بسیف الروح الذي یضرب في أعماقنا كما في أعماق من هم حولنا، 
لیقطع أذن اإلنسان العتیق، لیحل محلها أذن الروح التي تجد عذوبتها في االستماع لصوت 

الحق، والخضوع له، والتجاوب معه. 

یا لعظمة المعرفة! 

 لكي تجد يءالفردوس اآلهل بكل األفراح للتطیب هو النفس التي تصنع كل ش 
. Ïمعرفته

  .هب لهم معرفة حكمة یا ربنا یسوع المسیح، حّكم عبیدك في تجارب الشیاطین المردة
 ویقهرونهم بقوتك ،، بها یذلون ذخر الشیاطینالمقدسةربوبیتك، ولتلبسهم قوتك 

. Ðالمقدسة في كل قتالهم معهم. آمین
 الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي)

Ï 15  (ملحق51رسالة .(
Ð.میمر عن شیطان الزنا  
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 الحقیقیة )معرفة (الالغنوسیة
تحدثنا قبًال عن الغنوسیین الذین وضعوا في قلوبهم أن تحل المعرفة أو الغنوسیة 
محل اإلیمان كطریق للخالص، حتى صارت كلمة "غنوسیون" تشیر إلى مجموعات من 

 أعطى للكلمة فهًما مسیحًیا جدیًدا، إذ رأى في  السكندريالقدیس إكلیمنضسالهراطقة. لكن 
الكلمة تعبیًرا عن "المسیحیین الذین یعیشون في معرفة اهللا"، ومنًعا للبس یستخدم البعض 

". الهرطقي ي مسیحي" تمییًزا عن "الغنوسغنوسي" و"حقیقي يالعبارتین "غنوس

من هو الغنوسي؟ 
: Ï أمورة من المتفرقات اشترط إكلیمنضس في الغنوسي ثالثالثانيفي كتابه 

. Ðالتأمل، تنفیذ الوصایا، تعالیم الصالحین. إن فقد المؤمن أحد هذه األمور تعطلت غنوسیته
وكأن الغنوسي یجب أن تكون له المعرفة (الغنوسیة) اإللهیة التي دعاها "التأمل"، وأن 

 تنفیذ الوصایا، وأن یسلك بروح الكنیسة له "تعالیم الصالحین". أيیعیشها عملًیا 
 حسًنا أن غنوسیة إكلیمنضس إن كانت تنتعش Walthar Volkerلقد أوضح 

 بعمل االستنارة هي معرفة الكتب المقدسة خالل شيءبضبط اإلنسان نفسه لكنها فوق كل 
.   Ñالمسیح، على ضوء تقلید الكنیسة

 إلهي؛ صار مقدًسا، یحمل اهللا وهو محمول من اهللايالغنوس Ò. 

 القدیس إكلیمنضس السكندري

غایة الغنوسیة 
غایة معلمنا أن یعلن لنا الحق؛ فالسید المسیح كمعلم یثقف اإلنسان لیدربه على 

 الذي في المسیح یسوع. Ó الحقاكتشاف
ال یقف عمل المعلم عن كشف الحق وٕانما یولد في النفس شوًقا لمعرفة الحق، إذ 

] .Ô یولد حب المعرفةPaideiaالتدریب على التعلیم [یقول: 
أخیًرا فإن الحق المعلن في المسیح لیس معرفة عقلیة فلسفیة نظریة، إنما تحمل 

1 Stromata, 2:10. 
2 Louis Bouyer: The Spirituality of the N.T. & The Fathers, 1960, P 265f. 
3 Walther Volker: Der Waher Crostiker nach Clemens Alexandrinus, Berlin - Lepzig, 1952. 
4 Stromata, 7:13. 
5 Strom 4:6. 
6 Strom 4:15. 
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غایته إصالح النفس ال أن تتعلم (فقط)؛ یرفعها إلى الحیاة الفاضلة، ال مجرد [قوة العمل: 
] .Ïنوال معرفة عقلیة

القدیس إكلیمنضس السكندري  

 (المعرفة) در الغنوسیةامص
 صالح ونافع، شيءأوضح إكلیمنضس في مواضع متفرقة أن اهللا هو مصدر كل 

لذلك رأى أن كل نقاط الحق الجزئیة التي وجدت عند الفالسفة إنما هي عطیة إلهیة. أما 
، هبة المسیح نفسه االبنهو عطیة اهللا خالل الغنوسیة في كمالها أو الحق الكامل إنما 

 لنا.
 أجد الكتاب لكنني، ين الیونان اكتشفوا الفلسفة خالل الفهم البشرإقد یقول قائل [

..." فهمنيالمقدس یقول بأن الفهم هو من عند اهللا. لذلك یصرخ المرتل، قائالً : "أنا عبدك 
] .Ð...)125:119مز (

الغنوسیة، التي هي المعرفة وٕادراك األمور الحاضرة والمستقبلیة والماضیة، كأمور [
] .Ñ  اهللا الذي هو "الحكمة" ویعلنها...ابنأكیدة وموثوق فیها، یمنحها 

 Òخالل قراءة الكتاب المقدسأوضح إكلیمنضس أن السید المسیح یهب الغنوسیة 

 الكامل، اإلنجیليء فهمها كالهراطقة. بهذا نحمل الكمال بسلوكنا ي حتى ال نسيبروح كنس
] .Óبقبول اإلنجیل یصیر اإلنسان كامًال بعد ما كان سالًكا حسب الناموس[إذ یقول: 

 عیوننا باستنارة تجعل الغنوسیة ممكنة بالنسبة لنا، المعمودیةیؤكد أیًضا أن 
. Ôالداخلیة

 كمصدر للغنوسیة، فإنها علیه تتأسس: اهللا حب، بالحب اهتماماأعطى القدیس 
یعرفه الذین یحبونه... لهذا یلزمنا أن ندخل إلى معرفة خالل الحب اإللهي، فتتأمل الشبه 

. نعرف إله الحب بممارسة الحب، ممارسة الحیاة السماویة. Õبشبیهه
: [عجًبا! أیة صداقة هذه؟! إذ یخبرنا بخفایاه، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

1 Paed 1:1:1. 
2 Strom. 6:8.  
3 Ibid. 6:7. 
4 Ibid 6:7. 
5 Strom 4:21. 
6 Paed. 1:28:1. 
7 Strom. 5. 
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"، ألن أحًدا یقول بأنه عّرفنا باألشیاء التي في قلبه. هنا حًقا السّر بسّر مشیئتهیقول "
المملوء حكمة وفطنة. فأیة حكمة مثل هذه؟ الذین كانوا ال یساوون شیًئا رفعهم في لحظة 
إلي الغنى والفیض. أي تدبیر حكیم هكذا؟! الذي كان عدًوا وُمبغًضا في لحظة ارتفع إلي 

العال... هذا تم في الوقت المعین؛ إنه عمل الحكمة، تحقق بواسطة الصلیب.] 

 فقط عندما یكون للشخص حب عندئذ ُیقال أنه یعرف كما یجبÏ .

  یعنى بولس أن المعرفة هي أمر عظیم ونافع للغایة لمن یقتنیها مادامت تتلطف
. Ðبالمحبة

أمبروسیاستر 

  بل تنفخ بدون المحبة ال تقدم المعرفة صالًحاهذه یمكن أن تفهم فقط بمعنى أنه ،
اإلنسان، وتجعله یتباهى بریح فارغة.الذین لهم معرفة بدون محبة متعجرفون یشتاقون 

إلى الكرامات اإللهیة مع ممارسة األعمال الدینیة التي یعلمون أنها تخفي اهللا الحقیقي، 
ومع ذلك یبذلون كل الجهد لكي یبثوا هذا على الذین لهم تأثیر علیهم.  

عكس الكبریاء الذي للشیاطین، والذي بسببه خضع الجنس البشري لعقوبة 
یستحقونها، ظهر القدیر في شكل عبد... غیر أن الناس فشلوا في معرفته، ألنهم 

. Ñتمثلوا بالشیاطین في الكبریاء ال في المعرفة، فانتفخوا في دنسٍ 

 المعرفة صالحة ما دامت في صحبة الحب، وٕاال فإنها تنفخ اإلنسان بالكبریاءÒ .

 العلم :حًقا إن المتكبر یدعى منتفًخا كما لو كان متعالًیا مع الریح. هنا یقول الرسول" 
 .Óینفخ ولكن المحبَّة تبني"

 لكن المحبة ال تنتفخ وال تتكبر. لذلك لیت المعرفة "العلم ینفخ، ولكن المحبة تبني ،"
. Ôتكون كقصة تقوم على مبنى المحبة التي ستبقى إلى األبد عندما تسقط المعرفة

 ] 8المعرفة التي من نوٍع صالٍح هي خادمة للحب، فإن المعرفة بدون الحب تنفخ ،[

1 CSEL. 
2 CSEL. 
3 City of God 9:20. 
4 City of God 9:20. 
5 Sermon on the Amount 1:1:3.  
6 Ep. 55:39. 
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. Ïولكن إذ الحب یبني یمأل القلب فال تجد المعرفة فراًغا به تنتفخ
 أغسطینوس القدیس

  قال المرتل: "یدنو اإلنسان بقلٍب عمیٍق ویتعالى اهللا". كلما نرتقي أكثر، صاعدین من
درجة إلى أخرى نحو سمو معونة اهللا، نجد اهللا عالًیا عنا أكثر علًوا. فمع أنك تسامیت 
جًدا في معرفة اهللا وقد اضطرمت نار محبته بشدة في قلبك، لكن یتبقى لك على الدوام 

 درجات ال ُتحصى فوق هذه المعرفة والمحبة التي بلغت إلیها.

 الشهید كبریانوس

المعرفة عطیة إلهیة! 
)، وقدم لنا أثمن عطیة وهي 27: 1خلق هللا اإلنسان على صورته ومثاله (تك 

اإلرادة الحرة، له ان یختار بین الخیر والشر، االلتصاق بخالقه، أو حتى مقاومة خالقه 
والتمرد علیه. لم یخلقه آلة جامدة یحركها اهللا دون اختیار من جانب اإلنسان، وٕانما وهبه 

العقل والقدرة على التفكیر كما وهبه المعرفة الصادقة والحقیقیة. هذه العطیة یقدمها اهللا 
مجانا، كما یهبه القدرة على تنمیتها أو تحطیمها حسبما یشاء. 

أما سمات هذه العطیة فهي: 
: هي عطیة یقدمها اهللا لإلنسان بصفة شخصیة لكي عطیة شخصیة جماعیة. 1

تسنده في عالقته الشخصیة بخالقه، كما في التعامل بصفة شخصیة مع إخوته من بني 
البشر ومع الكائنات السماویة. 

هذه العطیة الشخصیة یمكن أن تنمو في الجو الجماعي، كما یمكن ان تتحطم 
خالله. فالصداقات المقدسة واألعمال الجماعیة الروحیة والعلمیة تسند الشخص في نمو 

معرفته المستمر، كما أن الصداقات الشریرة یمكن أن تفسد هذه المعرفة وتحطمها. 
 یبرز أن سّر جمال 8: 1 علي نش القدیس غریغوریوس النیسيفي تعلیق 

اإلنسان الداخلي، أن یسلك على أثار الغنم المقدس. فیرعى أعماقه لتتمتع بجمال المعرفة 
الصادقة، ونموها المستمر، حیث یتقبل في شركته مع القدیسین النور الحقیقي، رب المجد 

یسوع، كسّر استنارته وتمتعه بالمعرفة المقدسة الطاهرة الفائقة. یصیر اإلنسان أیقونة المسیح 
"الحكمة اإللهي، والنور اإللهي"، فیتمتع بمعرفة األسرار السماویة المقدسة في حیاته الیومیة. 

1 Ep. 167:11. 
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  ي وارع، فأخرجى على أثار الغنم،یتها الجمیلة بین النساءأ )نفسك("إن لم تعرفي 
 هذا هو الطریق المؤكد لحمایة نفسِك، ...)8: 1 (نش "جداءك عند خیام الرعاة

 فلم ،ویمكن التحقق من أن اهللا قد وضعنا في مستوى أعلى بكثیر من بقیة المخلوقات
 آخر يء على هیئته وال القمر أو الشمس أو النجوم الجمیلة أو أي شتالسماوایصنع 

 تراه في الخلیقة.

 تعلو فوق أي إدراك، على هیئة التيأنت وحدك قد ُخلقت على مثال هذه الطبیعة 
كما استقبلت البركات اإللهیة الحقیقیة، وختم النور  وصورته، يالجمال األبد

 هذا الذي یشرق في ،وعندما تقتدي به. ، وستصیر مثله عندما تنظر إلیهيالحقیق
. Ï) وینعكس نوره بواسطة طهارتك6:4 كو 2داخلك (

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  مْن ِمَن الكائنات األرضیة ُخلق على صورة اهللا إال اإلنسان؟ ولمن ُأعطى السلطان على
 كل الطبیعة ومخلوقاتها لیختصها لذاته؟ 

إنه لشرف أصیل یكلل جبینه ویسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من 
الشمس تشامًخا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من المالئكة الرتباطه بجسٍد مادٍي فقد 

 .Ðُوهب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

 قد تتدرب ه. ، فلیس لنا مصدر للمعرفة سواه عن اهللا نتعلم من اهللا ما نفكر فينلزمنا أي
في كله یساهم  هذا. علمانیة، ربما تسلك حیاة بارةلا بكل حذاقة كما تشاء في الفلسفة

كل  ى، فتعلمسي، لكنه ال یعینك على معرفة اهللا. لقد تبنت ابنة فرعون مولفكرلشبع اا
ا أصاب العبراني نتقم لم باإلضافة إلى ذلك كان له والء لجنسه، فایین،المصرة حكم

 .Ñمع هذا فلم یعرف اهللا الذي بارك آبائه وبقتل المصري،
 الري أسقف بواتییهيلقدیس ها

: فالشیطان یعرف اهللا أكثر منا من معرفة ترتبط بالحیاة التقویة المقدسة. 2
حیث المعرفة العقلیة، ویعرف الكثیر من األسرار اإللهیة والسماویة، لكنه ُیحسب جاهًال 

1 Commentary on Song of Songs, Homily 2. 
2 Hom. In Ps 48, 8, PG 29:450 b. 
3 On the Trinity, 5:21. 
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 :13(لو  "نتمأ أین من أعرفكمال وغبًیا، بال معرفة. وفي الیوم األخیر یقول الرب لألشرار: "
، مع ان الرب عارف بكل شيء، لكنه ال یعرف األشرار معرفة االتحاد معهم )25

 إنهم ال یستحقون أن یكونا موضع معرفته. القدیس أغسطینوسوااللتصاق بهم، وكما یقول 

 "الحق غیر متغیر. الحق هو خبز، ینعش عقولنا وال یسقط، یغَّیر من وتعرفون الحق ."
یأكله، وال یتغیر فیمن یأكله. الحق هو كلمة اهللا... االبن الوحید. هذا الحق التحف 

جسًدا من أجلنا لكي ما ُیولد من العذراء مریم وتتم النبوة: "الحق نبع عن األرض" (مز 
). هذا الحق إذن وهو یتحدث مع الیهود اختفى في الجسد. لكنه لم یختِف لكي ١١: ٨٥

ُینكر، وٕانما لكي ما ُیرجأ إعالنه، ُیرجأ لكي ما یتألم في الجسد، ویتألم في الجسد لكي 
ما یخلص الجسد من الخطیة. هكذا ظهر بالكامل بخصوص ضعف الجسد، وكان 

 .Ïمخفًیا من جهة جالل الالهوت

 القدیس أغسطینوس

 بل من وال من كان عاقًال فحسب، هاإلنسان لیس هو كل من له یدا إنسان وقدما ،
. Ðیمارس التقوى والفضیلة بشجاعة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  جمیعكم واحد في المسیح یسوع. لیس أن البعض أصحاب معرفة مستنیرون، واآلخرین
أقل كماًال في الروحانیات. لیضع كل واحٍد جانًبا كل الشهوات الجسدیة، فتكونوا 

. Ñمتساوین وروحیین أمام الرب

  الشخص الذي یعرف یعمل أیًضا األعمال التي تلیق بواجب الفضیلة، ولكن یوجد من
یمارس األعمال وهو لیس بالضرورة بین أصحاب المعرفة. إذ قد یفهم أن یمیز بین ما 

هو مستقیم وما هو خطأ، لكن لیس لدیه معرفة باألسرار السماویة. عالوة على هذا 
یفعل البعض الصالح خشیة العقوبة أو لنوال مكافأة، لذلك یعلمنا یوحنا أن اإلنسان 

 الذي له معرفة كاملة یمارس هذه األعمال عن حب.
 القدیس إكلیمنضس السكندري

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 1. 
2 Second Instruction, 1. 
3 Paedagogus 1:5:31. 
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  یستحیل على النفس غیر النقیة، مهما بلغت أشواقها نحو القراءة، أن تحصل على
معرفة روحیة. ألنه ال یقدر أحد أن یسكب دهًنا طیًبا أو عسًال جیًدا أو أي سائل قّیم في 

إناٍء قذٍر كریه الرائحة، ألن اإلناء الذي امتأل بروائح كریهة یفسد ما یوضح فیه أكثر 
مما یتأثر هو من الشيء الصالح، ألن ما هو نقي یفسد بسرعة أكثر من تأثیر النقي 

. Ïعلیه

  إن كنتم مشتاقین إلى الحصول على نور المعرفة الروحّیة، معرفة لیست خاطئة ألجل
كبریاء فارغ لتكونوا رجاًال فارغین یجدر بكم أوًال أن تلتهبوا بالشوق نحو هذا التطویب 

 وبهذا تنالون ما قاله ).8: 5 (مت "طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا"الذي نقرأ عنه 
المالك لدانیال "والفاهمون یضیئون كضیاء الَجَلد، والذین رّدوا كثیرین إلى البر 

)... وهكذا َیلزم المثابرة بالجهاد في القراءة مع ٣: ١٢ (دا "كالكواكب إلى أبد الدهور
 السعي بكل اشتیاق لنوال المعرفة العملّیة االختبارّیة أوًال أي المعرفة األخالقّیة.

فبعدما یبذلون جهوًدا وأتعاًبا كثیرة یستطیعون أن ینالوا المعرفة الروحّیة كمكافأة 
لهم من أجلها. وٕاذ یقتنون المعرفة ال من مجرد التأمل في الشریعة بل كثمرة لتعبهم 

. Ð)104: ١١٩من وصایاك َتَفهَّْمت " (مز "یتغنون قائلین: 
األب نسطور 

   َعَبَر كل شيٍء، وٕان كان إن امتألت السماء واألرض وكل ما فیهما من اهللا، إن
 طبیعته منبسطة في كل الطبائع كالُسحب في الهواء، فالكثیرون یعرفون هذا من السمع.

 قلیلون یعرفونه من المطالعات.
. Ñارة، هذه التي تتطّیب بالطوبى، ال بالكلمات التافهةبعضهم فقط من رؤیة الطه

الشیخ الروحاني (یوحنا الّدلیاتي) 
: نزل حكمة اهللا إلینا متجسًدا لنقتنیه، المعرفة هي اقتناء المسیح نفسه. 3

فصارت الحكمة بالنسبة لنا ال تقف عند حدود الخبرات التي نتمتع بها نحن أو تمتع بها من 
سبقونا، وال تقف عند البحث والدراسة فحسب، وٕانما یلیق بنا أن نقتني حكمة اهللا نفسه. 

  والذي به كان كل شيء، وقد الحق والكلمةالحظوا أنه حتى ذاك نفسه الذي هو ،

Ï  14:14مناظرات یوحنا كاسیان، مناظرة .
Ð  :راجع مناظرة: المعرفة الروحّیة7مناظرات یوحنا كاسیان ، .
Ñ3:50  رسالة .
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صار جسًدا لیسكن بیننا، مع ذلك یقول الرسول: "وٕان كنا قد عرفنا المسیح حسب 
نعرفه بعد"، ألن المسیح لم یرد فقط أن یهب ممتلكات لمن یكمل  الجسد، لكن اآلن ال

 . Ïأن یكون هو نفسه الطریق للذین یشرعون في السیرالرحلة، بل أیًضا 

 أغسطینوس القدیس

: مهما بلغت معرفتنا، فإننا مادمنا بعد في الجسد معرفتنا الحاضرة جزئیة. 4
الترابي، ُتحسب معرفتنا جزئیة ناقصة. اهللا ال یبخل علینا بتقدیم معرفة كاملة، لكنه یقدم ما 
هو جزئي لكي یلهب قلوبنا لطلب المعرفة الكاملة بروح التواضع، ولئال نسقط في الكبریاء 

بسبب معرفتنا. 

"فإننا ننظر اآلن في مرآة، في لغٍز (مرآة غامقة)، لكن حینئذ وجًها لوجه. اآلن 
 اعرف بعض المعرفة، لكن حینئذ سأعرف كما ُعرفت".

  فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل واحد یطلب المزید من المعرفة على الدواممع أن ،
كل األمور بالنسبة لكمالها الحقیقي حتى یحل الزمن لیأتي ما هو كامل ویزول ما هو 

. Ðجزئي
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  اآلن أعرف بعض المعرفة، لكن حینئذ سأعرف كما ُعرفت". أال ترون كیف أنه"
بطریقتین ینزع عنهم الكبریاء؟ ألن معرفتهم جزئیة، وحتى هذه لیست من عندهم. یقول: 

"ألني لست أعرفه، بل هو عّرفني ذاته". لذلك فإنه حتى اآلن هو الذي أظهر أوًال 
. Ñنفسه، وهو الذي یسرع إلّي حتى ُأسرع أنا إلیه، عندئذ أكثر مما أنا علیه اآلن

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  في صوت الیمامة الذي ُیسمع في أرض الموعد یلیق بنا أن نرى المسیح یعلم
. Ñ، وال نعود نراه في مرآة في لغزنراه وجًها لوجه بشخصه،

  إن كانت المعرفة ُتعلن للذین یستحقونها فینالونها في مرآة، وهي لغز في العصر
الحالي، وستعلن بالكامل عندئذ فقط، فمن الغباوة أن تظن أنه سوف ال یكون األمر 

1 On Christian Doctrine, 1:34 (38). 
2 Concerning Faith. 
3 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
4 The Song of Songs, Comm., Book 4:14. (ACW) 
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. Ïهكذا بالنسبة لبقیة الفضائل

  إنه یشجعها ویحّثها أال تجلس خاملة هناك بل تخرج إلیه خارًجا وتحاول أن تراه ال من
الشبابیك، وال من مرآة في لغز، بل تذهب إلیه وتراه وجًها لوجه. ألنه اآلن إذ هي ال 

. Ðتستطیع أن تراه یقف هكذا خلفها ولیس أمامها، یقف وراء ظهرها، وخلف الحائط
العالمة أوریجینوس  

  عندما سنؤمن جمیعنا بذات اإلیمان عندئذ تكون الوحدة، فإن هذا هو ما یدعوه
) 11: 13 كـو 1". ومع ذلك یدعونا في موضٍع آخر أطفاًال (اإلنسان الكاملبوضوح: "

حتى ونحن بالغون في العمر، لكنه یتطلع إلى مقارنة أخرى. إذ یقارن بین معرفتنا 
" یضیف أیًضا كلمة "لغز نعرف بعض المعرفةالمقبلة فیدعونا اآلن أطفاالً . فبقوله: "

(ظلمة)" وما یشبه ذلك. بینما یتحدث هنا (رسالة أفسس) بخصوص أمر آخر 
بخصوص التغییر، إذ یقول في موضع آخر: "وأما الطعام القوي فللبالغین" (عب 

14:5(Ñ .

  هذا هو معنى التعبیر: "كما ُعرفت": لیس أننا سوف نعرفه كما هو، ولكن كما أنه
یسرع نحونا اآلن هكذا سنلتصق نحن به ونعرف الكثیر من األمور التي هي سّریة 

. Òاآلن، وسنتمتع بالمجتمع األكثر طوباویة وحكمة

  كمثال نحن نعرف اآلن أن اهللا في كل موضع، لكننا ال نعرف كیف یمكن ذلك. نحن
نعرف أنه أوجد الخلیقة من ال شيء ولكن لیس لدینا فكرة عن كیفیة تحقیق ذلك. نحن 

. Óنعرف أن المسیح ُولد من عذراء ولكننا ال نعرف كیف وهكذا

  لیست المعرفة هي التي تعبر بل الوضع الذي فیه تكون المعرفة جزئیة. فإننا لیس فقط
.  Ôنعرف الكثیر بل ما هو أعظم بكثیر

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  هذا یعنى أن األمور التي نسمع عنها اآلن على مسئولیة الكتب المقدسة نؤمن أنها

1 On Prayer 11 :2. 
2 The Song of Songs, Comm., Book 3:13. (ACW) 
3 In Ephes., hom. 11. 
4 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
5 In 1 Cor., hom., 36:2. 
6 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
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هكذا. بعد القیامة سنراها بأعیننا ونتعرف علیها خالل الواقع، عندما تبطل المعرفة 
الجزئیة، ألن المعرفة التي تقوم على السماع هي جزء من معرفة الشهادة بالعین 

. Ïوالخبرة
القدیس دیدیموس الضریر 

  لم یكتشف بعد أحد أو سیكتشف ما هو اهللا في طبیعته وجوهره. فاالكتشاف یحدث في
 المستقبل. لیت هؤالء الذین لهم فكر في هذا أن یبحثوا ویفكروا فیما سیتم في المستقبل.

یخبرني عقلي الذي على شكل اهللا عندما یمتزج ذاك اإللهي، أقصد الذهن والعقل، 
بما هو شبیه به؛ عندما تعود الصورة إلى أصلها الذي تشتاق إلیه. هذا یبدو لي هو 

 .Ðمعنى هذه العبارة العظیمة أننا في الزمان المقبل سنعرف كما ُعرفنا

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  اآلن نحن نعرف بعض المعرفة ونفهم جزئًیا، ولكن عندئذ سیمكننا أن ندرك ما هو
كامل عندما یبدأ ال الظل بل حقیقة عظمة اهللا وسرمدیته تشرق وتعلن عن ذاتها بغیر 

. Ñحجاب أمام أعیینا
القدیس أمبروسیوس 

. یلیق بنا في التمتع بالمعرفة ال أن نقف عند الدراسة والقراءة، بل نطلب من 6
. یقول الرسول: "فإنه لواحٍد ُیعطى بالروح كالم كإحدى مواهب الروح القدساهللا "المعرفة" 

 ).8: 12 كو 1حكمة، وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد" (

 

  حتى تمتَّع بغنى الروحلم یتعلَّم بولس اإلیمان بالكلمات فحسب (معرفة كالمیَّة) وٕانما ،
. Òینیر اإلعالن كل نفسه ویتكلَّم المسیح فیه

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 ُتعطى المعرفة ال بالتعلم من كتاب بل باستنارة الروح القدسÓ .
أمبروسیاستر 

1 On the Trinity 103:2. 
2 Oration 28:17. 
3 On His Brother Satyrus, 2:103. 
4 In Gal. hom1:16. 
5 CSEL 81:134. 
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القراءة للشعراء والمؤرخین  القدیس باسیلیوس الكبیرفي حدیث للشباب ال یمنع 
والخطباء ما دامت هذه القراءات نافعة. یكمل حدیثه لهم قائالً : [علینا أن نبتدئ بقراءة الفكر 

الدنیوي لنرتفع بعده إلى المقدسات وأسرار اإلیمان... فإذا كان هناك من موافقة بین هذه 
الثقافة وعقائدنا، كانت معرفتها من اإلفادة بمكان كبیر، وٕاال فالمقارنة في الحالة العكسیة 

.] Ï الصحیحةامن شانها أن تثبت اعتقاداتن
كما یقول إنه على الرهبان أن یقرأوا ال ما یحلو لهم، وٕانما ما هو مفید لحیاتهم 

 .Ðالروحیة، وما یأمرهم به الرئیس، في أوقات مناسبة

المعرفة والحواس  
الحواس هبة إلهیة لإلنسان، هي منافذ تدخل منها المعرفة، وخاللها ننعم بالعلم 

والنمو في الحكمة، إن استخدمت كما یلیق بنا كخلیقة اهللا العاقلة. 

  تبقى معرفتنا في هذه الحیاة ناقصة، لكن یمكن االعتماد علیها في حدودها. یثق
المؤمنون في شهادة حواسهم التي هي خادمة خاضعة لتعقلهم. ربما أحیانا ینخدعون، 

. Ñومع هذا فهم أفضل من القائلین بعدم الثقة في الحواس تماًما
القدیس أغسطینوس 

 اإللهیة طریق المعرفة
 ُوجدت بوجه خاص في الكتاب هللالفلسفّیة في معرفة االقّدیس إكلیمنضس نظرة 

"، حیث أعطى إیماًنا ورجاًء في إدراك الذهن لألمور Stromataالخامس من "المتفّرقات 
غیر منظورة، والتي ال تستطیع الحواس أن تدركها. أّما طریق المعرفة فیمر بمراحل ثالث: 

. یلیق باإلنسان لكي یتمّتع مرحلة التطهیر من الخطّیة، وهي ىالمرحلة األول .أ
بمعرفة اإللهّیات أن یتخّلص من أفكاره الخاطئة عن اهللا، التي هي ثمرة عبودّیته ألهوائه 

 فیصیر أبعد ما یكون ،الجسدّیة. خالل هذه اآلالم یرى اإلنسان في األمور المادّیة هدًفا له
 عن اهللا. 

ة في الصدَّف، فإذ التحف غالبّیة البشر بأمور قابلة للموت كالقواقع المغل[
منطوین حول شهواتهم كالقنافذ أشبه بالكرة. صاروا یفّكرون في اهللا الطوباوي غیر 

1 Durkheim E.: Education et sociologie, P.U.F. Paris 1966, Introd. P. 1-2. 
2 Reg. Brev. Question 96, 180, 307. 
3 City of God, 19:18. 
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 لهذا یلیق بالبشر أن یتخّلصوا ]Î.المائت بذات التعبیرات التي یفّكرون بها عن أنفسهم..
من هذا الخطأ، فیتحّررون من آالم النفس والمؤّثرات األرضّیة لكي یدركوا اهللا. 

التحلیل المنطقي أو االبتعاد عن التفكیر في اهللا بطریقة  هي المرحلة الثانیة. ب
. فكلمات اإلنجیل ال تفهم بطریقة حرفّیة؛ حین یتحّدث عن "یمین اهللا" مثًال، مادّیة جسدانّیة

، بل هو فوق الزمان والمكان، فوق عالم األسماء وفوق المفاهیم ا ویسارً اال یفهم أن هللا یمینً 
 األرضّیة.

هبة إلهّیة، ال یمكن بلوغها ك. معرفة اهللا مرحلة الرؤیا هي المرحلة الثالثة .ج
بدون نعمته. حًقا إن الفلسفة تسندنا، ألنها تعرفنا ما هو لیس اهللا، وهو أمر هام، به تزول 

إدراك اهللا فال یمكن بلوغه  والتي في أذهان اآلخرین. أّما أذهاننااألفكار الخاطئة التي في 
 ، فوق حدود الفكر المنطقي. إال بالنعمة اإللهّیة وحدها

المعرفة واإلیمان 
 أن یتعرف على اهللا القدیس إكلیمنضس السكندري عند هذا هو هدف الغنوسي

وجًها لوجه، أي یعبر إلى كمال المعرفة من خالل اإلیمان، وذلك خالل خبرة  Ð(الحق) ویراه
الحیاة النقّیة والتأّمل الدائم. فإن كّنا قد عبرنا من الوثنّیة إلى اإلیمان، فیلیق بنا أن نعبر من 

، لنرى اهللا ونعرفه. هذه المعرفة هي هبة إلهّیة نتقّبلها خالل االبن، Ñاإلیمان إلى المعرفة
نا إّیاه وتشّبهنا به؛ أي خالل نقاوة القلب، نعاین اهللا وندرك ما یبدو لآلخرین غیر لوذلك بقبو

.  Òمدرك

  یقولون إنهم یؤمنون ویعرفون، فیربطون األمرین مًعا. ألنه یجب على اإلنسان أن یؤمن
وأیًضا أن یفهم. لیس معنى أننا نقبل األمور اإللهیة باإلیمان أن نبتعد تماًما عن أي 
فحص لها، بل نحاول بالحري أن نبلغ إلى معرفة معتدلة، كما یقول بولس: "كما في 

). حسًنا إنهم لم یقولوا عرفوا أوًال ثم آمنوا، إذ ١٢: ١٢ كو ١مرآٍة كما في لغزٍ " (
یضعون اإلیمان أوًال ویلحقونه بالمعرفة، ولكن لیس قبل اإلیمان. كما هو مكتوب: "إن 

).  LXX ٩: ٧لم تؤمنوا لن تفهموا" (إش 
 القدیس كیرلس الكبیر

1 Strom. 5:68. 
2 Strom. 2:10. 
3 Strom. 7:10. 
4 Strom. 6:8. 
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  لقد آمنا لكي نعرف؛ ألننا إن أردنا أن 69" ["آمنا وعرفنالیس أننا عرفنا وآمنا بل .[
نعرف أوًال وعندئذ نؤمن، لن نستطیع أن نعرف وال أن نؤمن... 

]، بمعنى أنت هو الحیاة 69" [أنت المسیح ابن اهللا الحيّ بماذا آمنا وعرفنا؟ "
. Ïاألبدیة عینها، تهبها في جسدك ودمك فقط اللذین هما أنت

  ألم یبلغوا مثل هذه المعرفة حین كان الرب یكلمهم؟ إن كانت لیس لهم المعرفة فكیف
. فإننا نؤمن لكي نعرف، لقد آمنوا لیس ألنهم كانوا یعرفون، وٕانما لكي یعرفواآمنوا؟ 

ألن ما سنعرفه لم تره عین ولم تسمع به أذن، ولم یخطر ولسنا نعرف لكي نؤمن. 
) ألنه ما هو اإلیمان إالَّ تصدیق ما لم تروه ٩: ٢ كو ١؛ ٤: ٦٤ (إش على بال بشر

P74Fبعد؟

Ð 

 " :؟" لقد فهموا أب المسیح أین هو أبوكإذ تحدث الرب عن اهللا أبیه أجابوه وقالوا له
جسدًیا، ألنهم یدینون كلمات المسیح حسب الجسد. لكن الذي تحدث كان الظاهر هو 
الجسد، وأما الخفي فهو الكلمة؛ اإلنسان المنظور واهللا الخفي... لقد احتقروه ألنهم لم 
. Ñیعرفوه، ولم یعرفوه ألنهم لم یروه، ولم یروه ألنهم عمیان، وهم عمیان ألنهم لم یؤمنوا

  نحن نراك وحدك، وال نرى أباك معك، فكیف تقول إنك لست وحدك بل أنت مع أبیك؟
. Òإال فلترنا أن أباك معك

  اآلن أیًضا هو فینا ونحن فیه، هذا ما نؤمن به اآلن، أما حینئذ فإننا سنعرف أیًضا
 .Óهذا. وٕان كنا ما نعرفه اآلن هو باإلیمان، أما ما سنعرفه فسیكون بالرؤیة الفعلیة

 القدیس أغسطینوس

المعرفة والحریة الداخلیة 
یقدم لنا ربنا یسوع نفسه ذاته لنقتنیه بكونه الحق، القادر وحده أن یحملنا إلى 

معرفة خالصنا به وفیه. فالمعرفة غایتها اقتناء الحق واهب الحریة، حیث یتمتع المؤمن 
بشركة األمجاد األبدیة. 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 27:9. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 40: 9. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 37:1. 
4 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 37:2. 
5 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 75: 4. 
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 "بمعنى: "ستعرفونني، إذا أنا هو الحق. كل األمور الیهودیة هي وتعرفون الحق "
، وهو یحرركم من خطایاكم"... إنه لم یقل "أحرركم من  رموز، لكنكم تعرفون الحق فيَّ

 .Ïالعبودیة" فقد تركهم هم یستنتجون ذلك

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

المعرفة والشركة مع اهللا 
غایة المعرفة االتحاد بالمحبوب أو المحبوبین، والشركة معه أو معهم. فال نعجب 
إن قیل عن آدم أنه عرف حواء امرأته حین التصق بها، وصارت له شركة معها. ونحسب 
أصحاب معرفة إلهیة حین نلتصق باهللا، فنتمتع باالتحاد معه، والشركة الحیة العملیة كأبناٍء 

له. 

 " في الكتب المقدسة لیس بمعنى إدراكه أمٍر ما، بل وجود یعرفغالًبا ما تعني كلمة "
عالقة شخصیة بالشيء. فیسوع لم یعرف خطیة، لیس ألنه ال یعرف عنها شيء، وٕانما 

ألنه لم یرتكبها قط بنفسه. فمع كونه یشبهنا في كل طریق آخر إال أنه لم یخطئ قط 
). بتقدیم هذا المعنى لكلمة "یعرف" واضح أنه كل شخص یقول بأنه 15: 4(عب 

یعرف اهللا یلزمه أن یحفظ وصایاه، ألن االثنین یسیران مًعا. 
القدیس دیدیموس الضریر  

 یعرف الرب من له، بمعنى أنه یتقبلهم في شركة قویَّة بسبب أعمالهم الصالحةÐ. 

  اهللا یعرف الذین هم له، بمعنى یعرفهم خالل أعمالهم الصالحة (في المسیح). إنه یقبلهم
. Ñفي شركة عمیقة معه

القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

  الذین یهلكون ال یعرفون اهللا، وسینكر اهللا أنه یعرفهم، كما قال: "ابعدوا عني ألني ال
. Ò)23: 7أعرفكم" (مت 

هیالري أسقف آرل  

  انظروا إن كان الكتاب المقدس لم یقل أیًضا في موضع آخر إن الذین یتحدون مع

1 Homilies on St. John 54: 1. 
2 Ep. 234: 3. 
3 Ep. 235:3. 
4 Introductory Commentary on 1 John. 
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 وانشغلوا به. قبل یعرفون هذا الذي صاروا معه واحًداشيٍء ما ویصیرون معه واحًدا 
ال  فإنهم ءهذه الوحدة والشركة فإنهم حتى وٕان أدركوا شروح ُقدمت لهم عن الشي

 . یعرفونه

: ٢كمثال قال آدم عن حواء: "هذه اآلن عظم من عظامي، ولحم من لحمي" (تك 
: ٤)، فإنه لم یعرف زوجته، أما حین التصق بها قیل: "عرف آدم حواء امرأته" (تك ٢٣
١  .(

من یتعثر ألننا استخدمنا هذه العبارة: "عرف آدم حواء امرأته" كمثال لمعرفة اهللا 
)، بعد ذلك یقارن ما قوله الرسول ٣٢: ٥لیأخذ في اعتباره أوالً : "هذا السّر عظیم" (أف 

عن الذكر واألنثى، فقد استخدم نفس اللغة الخاصة بالرجل مع الرب. "من التصق 
). ١٧ – ١٦: ٦ كو ١بزانیة هو جسد واحد، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد" (

لذلك من یلتصق بزانیة یعرف الزانیة، ومن یلتصق بزوجته یعرف زوجته، ولكن باألكثر 
من یلتصق بالرب یعرف الرب بطریقة مقدسة.  

.  Îإن كان األمر هكذا فإن الفریسیین لم یعرفوا اآلب وال االبن

  إن كان أحد ما قادًرا أن یقدم حساًبا كامًال عن األمور الخاصة باهللا، وقد تعلَّم من آبائه
أنه وحده ینبغي له السجود، فإنه ما لم یسلك باستقامة یقول الكتاب عنه أنه ال یحمل 

 معرفة اهللا. 

إن كان أحد بالحقیقة یعرف األمور الخاصة بالخالق وخدمته الكهنوتیة فمن 
الواضح أن أبناء عالي الكاهن كان لهم هذا، إذ أنهم كانوا یقیمون في موضع العبادة. 
مع هذا إذ أخطأوا ُكتب عنهم في سفر ملوك األول: "وكان بنو عالي بني الهالك، لم 

)...  ١٢: ٢ صم ١یعرفوا الرب" (راجع 
 لیس فقط بخصوص أبناء عالي بل وبخصوص حكام ءیمكننا أن نجد نفس الشي

أشرار في إسرائیل ویهوذا. هكذا أیًضا لم یعرف الفریسیون اآلب، إذ لم یعیشوا حسب 
. Ïإرادة الخالق

العالمة أوریجینوس 

المعرفة والثالوث القدوس 

1 Commentary on John, Book 19:22 - 24 
2 Commentary on John, Book 19:13, 15. 
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"كل شيء قد ُدفع إلّى من أبي، ولیس أحد یعرف من هو االبن إال اآلب، وال من 
  ].22[هو اآلب إال االبن، ومن أراد أن ُیعِلن له" 

  خاصة بشخصه كإنساٍن، أما ٢٨: ٧العبارة: "تعرفونني وتعرفون من أین أنا" (یو (
] فخاصة بالهوته... فمن الواضح أن كلمات ١٩العبارة "لستم تعرفونني أنا وال أبي" [

) تشیر إلى حقیقة أنه ٢٧: ٧القوم الذین من أهل أورشلیم: "هذا نعلم من أین هو" (یو 
). وقد عرفوا أنه ذاك الذي أمه ُتدعى مریم وأن إخوته ١: ٢ُولد في بیت لحم (مت 

). لهذا شهد للقائلین: ٥٥: ١٣(أبناء خالته) هم یعقوب ویوحنا وسمعان ویهوذا (مت 
"هذا نعلم من أین هو" قائالً : "تعرفونني وتعرفون من أین أنا". لكنه حینما تحدث مع 

وٕان كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، ألني أعلم من أین أتیت وٕالى الفریسیین قال: "
]، إذ كان یتحدث عن طبیعته اإللهیة، كشخص یتحدث عن األساس ١٤" [أین أذهب

. Î)١٥: ١الذي به هو بكر الخلیقة (كو 
العالمة أوریجینوس 

  من ینكر أن االبن من اآلب ال یعرف اآلب الذي منه االبن، وأیًضا ال یعرف االبن
. Ðألنه ال یعرف اآلب

القدیس أمبروسیوس  

  وبالتالي 8: 14لم تكن بعد عینا فیلبس سلیمتین بما فیه الكفایة لتنظرا اآلب (یو ،(
لتنظرا االبن الذي هو مساوي لآلب. هكذا قام یسوع المسیح بشفائه بأدویة ومراهم 

اإلیمان لیقوي عیني ذهنه اللتین كانتا بعد ضعیفتین وعاجزتین عن رؤیة نوٍر عظیٍم 
 كهذا. وقال له: "أما تؤمن إني في اآلب، واآلب فّي؟" 

لیت ذاك العاجز عن أن یرى ما سیظهره له الرب یوًما ما أال یطلب أن یرى بل 
.  Ðأن یؤمن. لیؤمن أوًال حتى ُتشفى العینان اللتان بهما ینظر

).  9: 14بالحق انتهر السید التلمیذ، إذ رأى ما في قلب السائل (یو 
إن كان اآلب بنوٍع ما أفضل من االبن، حتى أن فیلبس أراد أن یعرف اآلب، بهذا 

الذي لم یعرف االبن، إذ ظن أنه أقل من اآلب. فلكي ُیصحح مثل هذا المفهوم قیل: "

1 Commentary on John, Book 19:7, 10. 
2 On the Christian Faith, Book 1:19:127. 
3 Sermon on N.T. Lessons, 38:4. 
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)...  9: 14" (یو رآني رأى اآلب، فیكف تقول أنت أرنا اآلب؟
لماذا تود أن تكتشف وجود مسافة بین من هما متشابهین؟  

لماذا تتوق إلى معرفة منفصلة بین من هما غیر منفصلین؟  
ما قاله بعد ذلك لم یكن لفیلبس وحده، بل لهم جمیًعا، هذا یلزم أال نضعه كما في 

 .Ïزاویة، حتى یمكننا بمعونته أن نفسره بأكثر حرص

 القدیس أغسطینوس

 یتحدَّث هنا عن نوع معین من المعرفة (معرفة خالل وحدة الجوهر) ال یملكه آخرÐ .
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :إال لكي یدین طرقه كما لو 7: 1" (أي من أین جئت؟ماذا إذن أن ُیقال للشیطان (
كانت غیر معروفة. فنور الحق ال یعرف شیًئا عن الظلمة، هذه التي یوبخها، وعن 

طرق الشیطان التي یدینها كدیان. یلیق أن ُیسال عنها كما لو كانت مجهولة. ولهذا قیل 
)، فإن القوة اإللهیة لم 9:3آلدم وهو في خطیته بصوت خالقه: "آدم، أین أنت؟" (تك 

رأى أن الساقط في تجهل الموضع الخفي الذي هرب إلیه عبده عند عصیانه، لكنه 
... خطیته مختفٌي عن عیني الحق تحت الخطیة

إنه یدین الشیطان، لذا ُفحص طریقه، أما المالئكة المختارون فال یحتاجون أن 
خاضعون ُیسألوا من أین جاءوا، إذ طرقهم معروفة هللا، إذ هم كمن یمثلون حركته، إذ هم 

 إلرادته وحدها، ولن یمكن أن یكونوا غیر معروفین له.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

معرفة اهللا لنا ولخلیقته 
اهللا یعرف أوالده وخّدامه المقّدسین، وال یعرف األشرار فعلة اإلثم، لهذا عندما سقط 

كان اهللا یعرف أن آدم في [: القّدیس جیرومنت؟ وكما یقول أآدم في الخطّیة سأله: أین 
كأنه [  Ñالجّنة، ویعلم كل ما قد حدث، لكّنه إذ أخطأ آدم لم یعرفه اهللا، إذ قال له: أین أنت؟

 .]ال یراه، ألن آدم اعتزل النور اإللهي والبّر، فصار تحت ظالل الخطّیة وظلمة الموت
ال أراكم في نوري، في البّر [ هكذا: ال أعرفكم""على قول السید:  القّدیس أغسطینوسُیعّلق 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 70: 3. 
2 In Ioan hom. 60:1. 
3 On Ps. hom 1. 
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فاهللا ال یرانا في نوره عندما نطیل الصلوات باطًال أو نكرز باسمه أو نصنع .] Ïالذي أعرفه
 قّوات وٕانما حینما نحیا معه وبه ونسلك طریقه. 

  في السماء برهان على حیاتنا الفاضلة، أّما إخراج الشّیاطین فهو هبة من أسمائناكتابة 
"ال المخّلص، لذلك یقول للذین یفتخرون بعمل القوات دون ممارسة الحیاة الفاضلة: 

.  Ð، إذ ال یعرف اهللا طریق األشرارأعرفكم"
 القّدیس أثناسیوس الرسولي

 ال یعرف الرب الخاطىء بل البارÑ. 

القدِّیس جیروم 

 " قال: أین یا للعجب الذي جاء لیقیمه من األموات یبدو كمن ال یعرف موضع القبر، إذ
]. وكما یقول كثیر من اآلباء إن اهللا العالم بكل شيء یبدو كمن ال 34" [وضعتموه؟

یعرف موضع الظلمة، وال یعرف الشر وال األشرار. لهذا إذ أخطأ آدم في الجنة، سأل 
: ٧). وفي یوم الدینونة یقول لألشرار: "لست أعرفكم" (مت ٩: ٣الرب: "أین أنت؟" (تك 

 "أین وضعتموه؟)، وهنا یتساءل: "٢٣

 لست أراكم في نوري، في البّر الذي أعرفهÒ . 

 " ؟ ترفق، فإن الرب ینظر حین یتحنن. لذلك قیل له: "أنظر إلى أنظرماذا تعني"
 .Ó)١٣: ٩تواضعي وألمي، واغفر لي كل خطایاي" (مت 

 ) ال یعرف الذین لیسوا ٥: ١٦؛ عد ١٩: ٢ تي ٢ربما إذ یعرف الرب الذین هم له ،(
)، لهذا یقول أیًضا عن ٢٣: ٧له. وكما یقول عن البعض: "إني لم أعرفكم قط" (مت 

یهوذا الذي لیس له: "إني ال أعرفك قط". لكن لو أن یهوذا كان للمسیح ثم سقط، كان 
)... لهذا السبب لم ٢٧: ١٣ُیمكن أن ُیقال له: "لست أعرف من أین أنت" (راجع لو 

 Ô".أنا أعلم الذین اخترتهمیقل: "أنا أعلم جمیعكم"، بل "
العالمة أوریجینوس 

1 In Ioan 49:20.   
2 Vita S. Antonii 38.  
3 In Ps. Hom 1. 
4 St. Augustine:On the Gospel of St. John, tractate, 49:20. 
5 St. Augustine:On the Gospel of St. John, tractate, 49:20. 
6 Commentary on John, Book 32: 154 – 155. 
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 إلى أن دعاها باسمها وظهر لها كهاتٍف ال تزال تظنه میًتا وتسأل أین هو موضوع، 
 وكأنه یقول لها: "لتعرفي ذاك الذي یعرفك". وٕاذ ُدعیت مریم باسمها .دعاها باسمها

. Ïنه ذاك الذي تبحث عنه خارجها، وهو یعلمها أن تبحث عنه داخلًیاإعرفت خالقها. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

النمو في المعرفة 

  إن تقّدم أحد وكان غیوًرا، فاهللا من جانبه یعطیه كل شيء، أّما من لم ینشغل بهذه
.  Ðاألمور وال یساهم بشيء من جانبه فلن تمنح له عطایا اهللا

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  لتتبارك نفوسهم بالفهم والمعرفة واألسرار لكي یشتركوا فیها، لیتبارك الكل مًعا خالل
 .Ñاالبن الوحید یسوع المسیح

 قداس األسقف سرابیون

 عن هذا الموقف: سیوسوالقدیس أمبرفیما یلي مقتطفات من تعلیق 
ن ني مؤم، شهادة الجموع له بال نفع، فقد ظنه البعض إیلیا قد قاماعتبار[یمكننا 

بمجیئه، وآخرون آمنوا بقیامة یوحنا عالمین أن رأسه قد قطعت، وآخرون أنه واحد من 
األنبیاء القدامى. 

البحث في ذلك (أي في شخص المسیح) أمر یفوق قدرتنا، لكنه یتناسب مع فكر 
)، 2: 2 كو 1شخص كبولس وحكمته، هذا الذي یكفیه أن یعرف المسیح وٕایاه مصلوًبا (

 "المسیح" یتجلى الالهوت االسمألنه أیة معرفة یشتاق إلیها أكثر من أنه المسیح؟ ففي هذا 
وُیعلن التجسد وأیًضا اآلالم.  

، إذ یشمل )20: 9 لو( "مسیح اهللا"لقد عرفه بقیة التالمیذ، لكن بطرس وحده قال: 
سم كل شيء، ویّعبر عن طبیعته، ویحوي كل الفضائل. االهذا 

هل نثیر تساؤالت حول كیفیة میالد الرب بینما یقول بولس أنه ال یعرف شیًئا إال 
یاه مصلوًبا، ویعترف بطرس أنه مسیح اهللا! نحن بعیون الضعف البشري نبحث إالمسیح و

1 Hom 25. Forty Gospel Homilies, 193.  
2 In Matt. hom 45:1.  

Ñ .صالة تبریك للشعب 
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هكذا: متى وكیف وما هي عظمته، أما بولس فیرى في هذه التساؤالت هدًما ال بناء، لذا ال 
یرید أن یعرف إال یسوع المسیح. 

 یكمن كل شيء، فقد دفع اآلب كل شيء في یده "ابن اهللا"عرف بطرس أن في 
)... لذا فیه األزلیة والعظمة التي لآلب. 35: 3 (یو

) فال یجوز لي أن أعرف 16: 16  المسیح ابن اهللا (متهإني قبلت اإلیمان بأن
كیف ُولد، لكن ال یجوز لي أیًضا أن أجهل حقیقة میالده. 

"إن لحًما  فتطّوب أنت أیًضا وتتأهل لسماع الكلمات: ،لتؤمن إذن كما آمن بطرس
. فاللحم والدم ال یقبالن إال )17: 16 مت( "تالسماوالكن أبي الذي في  ودًما لم یعلن لك

األرضیات، أما من ینطق بأسرار الروح فال یعتمد على تعالیم اللحم والدم بل على اإلعالن 
اإللهي. 

 فتصیر أنت نفسك لحًما ،لیتك ال تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منهما أوامرك
). یقول اهللا: ال یدین 17: 6 كو 1ودًما، وٕانما من یلتصق بالرب یكون معه روًحا واحًدا (
). 3: 6 روحي في الجسد بعد ألن كل تصورات قلبه شریرة (تك

لیسمح الرب أال یكون السامعون لحًما ودًما، بل یكونوا متغربین عن شهوة اللحم 
 مز( "ال أخاف، ماذا یصنعه بي اإلنسان (أي اللحم والدم)؟"والدم، فیردد كل واحد منهم: 

56 :5( .
من یغلب الجسد یصیر من أعمدة الكنیسة؛ إن لم یستطع أن یبلغ إلى بطرس فإنه 

ما تركناه بل ما هو له.  لیس ذ هي كثیرة، یرد لنا إیتمثل به ویتمتع بعطایا اهللا 
یحق لنا أن نتساءل: لماذا لم یَر فیه الجموع إال إیلیا أو إرمیا أو یوحنا المعمدان؟ 

یلیا إذ لم إختطف إلى السماء؛ لكن المسیح لیس كأُ ت فیه إیلیا ألنه يربما رأ
ُیختطف إلیها بل جاء منها. األول ُأختطف إلى السماء، أما الثاني فال یحسب خلسة أن 

) والثاني أحب 38: 18 مل 1). األول انتقم بالنار التي طلبها (6: 2 یكون معادًال هللا (في
خالص المسیئین إلیه ال هالكهم. 

)، لكن المسیح لیس 4: 1 رإرمیا؟ ربما ألنه تقدس من الرحم (إعتقدوا أنه الماذا 
 أما الثاني فهو یّقدس، األول بدأ بمیالده أما الثاني فهو قدوس ،رمیا. األول تقدسإك

القدیسین. 
لماذا ظنه الشعب یوحنا؟ ربما ألن یوحنا عرف الرب وهو في بطن أمه، لكن 
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یوحنا. یوحنا سجد وهو بعد في الرحم، والثاني هو المسجود له. األول عّمد كالمسیح لیس 
.] Ï وأما المسیح فبالروح. األول نادى بالتوبة والثاني غفر الخطایا،بالماء

الغنوسیة الحقیقیة 
تحدثنا قبًال عن الغنوسیین الذین وضعوا في قلوبهم أن تحل المعرفة أو الغنوسیة 
محل اإلیمان كطریق للخالص، حتى صارت كلمة "غنوسیون" تشیر إلى مجموعات من 

 أعطى للكلمة فهًما مسیحًیا جدیًدا، إذ رأى في الكلمة القدیس إكلیمنضسالهراطقة. لكن 
تعبیًرا عن "المسیحیین الذین یعیشون في معرفة اهللا"، ومنًعا للبس یستخدم البعض العبارتین 

". الهرطقي ي مسیحي" تمییًزا عن "الغنوسغنوسي" و"حقیقي ي"غنوس

العلم واإلیمان 
[في ظني أن كل إنسان عاقل یفكر بأن العلم هو األمر الرئیسي من بین كل ما 

هو حسن وفي منال عقولنا. وال أقول بأن علومنا هي وحدها عالیة ونبیلة، ألنها تحتقر أناقة 
الخارج لتتعلق بجمال األفكار، وٕانما أیًضا العلم الذي من الخارج، الذي یرفضه كثیر من 

 القلیلي التقدیر ویعتبرونه خادًعا وخطًرا یبعدنا عن اهللا... فمن هذا علینا أن نالمسیحیي
نحتفظ بما یمكنه ان یساعدنا على التأمل في الحق متجنبین كل ما یؤدى إلى الشر والخطأ 

.] Ðوالهالك

  یهمنا جًدا أال ننكب بجهل على العلوم، وٕانما أن نعرف ما األفید منها... وخوًفا من أن
نتعلق بها وننسى علم اهللا منغمسین في أبحاث باطلة، یبین من الضروري ان نستعمل 

. Ñالتمییز في التربیة بطریقة نختار فیها العلم المفید ونتجنب كل ما هو ضرر وشؤم
القدیس باسیلیوس الكبیر  

المعرفة والفلسفة 
" موضوعین Stromata في كتابه "المتفرقات  السكندريالقدیس إكلیمنضسالج ع

 اإلیمان بالمعرفة (الغنوسیة). لقد وعالقة ،رئیسیین، هما عالقة المسیحیة بالفلسفة الیونانیة
 من التفصیل على السؤال الذي كان یشغل وبشيءأجاب القدیس في أكثر من موضع 

1 In Luc 9. 
Ð  ،136، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت .
Ñ  ،136، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت .
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أذهان المفكرین المسیحیین في ذلك الوقت، أال وهو: ما هي نظرة المسیحیة للفلسفة الیونانیة 
(الهلینیة)؟ هل تمثل خطًرا على اإلیمان المسیحي أم هي معین له؟ 

 - في محاوالته إلرساء "غنوسیة" مسیحیة حقیقیة السكندري القدیس إكلیمنضس
"المؤمن  " بمعنىGnosticي س"غنو - یستخدم بصفة مستمرة، مصطلح وأصیلة وعملیة

  والروحانیة. Gnosis". فهو ال یفصل بین المعرفة الروحاني

تب المقدسة ال ك أن دستور الكنیسة والالسكندري  القدیس إكلیمنضسمنآ
تعارض مع الفلسفة، وأنه ال عداوة بین المسیحیة والفلسفة. وتتلخص نظرته إلى الفلسفة في ت

النقاط التالیة: 
ن الفلسفة لیست عمًال من أعمال الظلمة، بل في كل مذهب من مذاهبها إ- 1

نتقد ا" Stromata من اللوغوس... ففي بدایة كتابة "المتفرقات Ïیشرق علیها شعاع نور
القائلین بأن الفلسفة شر، ووعد أنه سیوضح - خالل هذا العمل - أنها من جانب هي 

".  Ð"عمل التدبیر اإللهي
في رأیه أن غایة الفالسفة في كل المدارس الفلسفیة هي ذات غایة المسیحیة، أال 

وهي الحیاة السامیة، ولكن الفارق هو أن الفالسفة لم یتمتعوا إال بقبسات من الحق، أما 
، لكنها Ò. الفلسفة - في رأیه - أقل من الحقÑالمسیحیة فأعلنت الحق كامًال في المسیح

. لهذا فهو یرى الفالسفة أطفاًال بقوا هكذا حتى جعلهم السید المسیح رجاالً . Óلیست بال قیمة
 أراد أن یقدم تعریًفا للفلسفة من وجهة نظره، فقال: "أقصد النظرة- خالل هذه 2

، بل ما قد قیل ي أو األرسطاطلي أو األبیقوري أو األفالطونيبالفلسفة ال المذهب الرواق
 االختیاربحق في كل المذهب منها، حیث یعلم بالبّر جنًبا إلى جنب مع العلم التقوى. هذا 

الكلى أدعوه "الفلسفة". أما نتائج التعقالت البشریة التي یقطعها البشر ویزیفونها فلیست 
". Ôفلسفة

ن: الجانب اإللهي هو عطیة اهللا، وهو نصیب ي تحمل جانبهكأن الفلسفة في ذهن
، هذا الذي حذر ه، یزیف الحق ویفسداإلنساني من وضع الفكر يبشرالمن الحق، والجانب 

1  Stromata, 1:13. 
2 Stromata,  1:4. 
3 W. Fairweather: Origen & Greek Patristic Theology, Edinburgh 1901, p. 15. 
4 Stromata,  1:98. 
5 Stromata,  1:15. 
6 Stromata 1:7. 
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تناقض في ). رأى في كتب الفالسفة 8:2 (يمنه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوس
، وذلك على خالف الكتاب المقدس. Ïأموٍر كثیرةٍ 

 یأتيأما تعلیله لوجود الجانبین في الفلسفة فیقوم على أساس أن كل ما هو صالح 
بذرٍة یلقیها اللوغوس على األرض فتأتى ك، قدمه لنا لیس كهدف في ذاته وٕانما Ðمن قبل اهللا

.  Ñبثمر صالح أو شریر، وذلك حسب نوع التربة إن كانت صالحة أو حجریة
خالل هذه النظرة نراه تارة یدافع عن الفلسفة في جانبها الحق، وأخرى یهاجمها في 
الشوائب التي دخلت إلیها. تارة یرى في الفلسفة تحمل جانًبا من الحق، وأخرى یراها تعلیًما 

 الكتشافتمهیدًیا للوصول الحق. وثالثة یراها لیست الحق وال هي الخطأ ورابعة أنها مطلوبة 
الحق المزیف، وذلك كالصراف الذي یتعرف على العملة المزیفة لیعرف األصلیة. 

 مطلًقا. ففي رأیه كما  الفلسفة- یرى القدیس إكلیمنضس أن عنایة اهللا لم تتجاهل3
 الفالسفة بالنسبة استخدمأن اهللا قد أعد العبرانیین بالناموس لیقودهم للسید المسیح، هكذا 

 القدیس كلمات بولس الرسول مع اإلثینیین استخدملقد  للیونانیین للبلوغ بهم إلى ذات الهدف.
 لتأكید نظریته. يَّ ) كمثال ح28-22:17لیجتذبهم لإلیمان خالل أقوال شعرائهم (أع 

خالل هذه النظرة رأى بعض الكتَّاب في القدیس أفالطونًیا أو أفالطونًیا حدیثًا أو 
 اهتماما: "من یعطى Fillintonعلى األقل مدافًعا عن الفلسفة الهیلینیة في المسیحیة فیقول 

 یدافع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن سَّر الهیلینیة في اإلسكندريإلكلیمنضس 
". Òالمسیحیة

. Ó- أكد القدیس بأمثلة عدیدة أن الیونانیین قد استعاروا الكثیر من العهد القدیم4
قال أن أفالطون انتحل آراء موسى واألنبیاء، ولو أنه لم یقمها بطریقة صادقة. كما شبه 
الفلسفة الیونانیة بالشریعة الموسویة، ومع ذلك فكثیًرا ما أكد أن اإلیمان هو أساس كل 

. Ö، كما دافع عن اإلیمان ضد الفالسفةÕ، أعظم منها والحكم علیهاÔالمعرفة
 والمسیحي، عرف الكتابات الیونانیة الوثني- إذ عرف القدیس العالم بجانبیه 5

1 Stromata,  1:7.3. 
2 Stromata,  1:5:28. 
3 Stromata,  1:7:37. 
4 Tollinton, Clement of Alexandria, London 1914, P IX. 
5 Stromata, 2:5. 
6 Stromata, 2:4. 
7 Stromata, 2:4:5. 
8 Stromata, 2:2:8. 
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الكالسیكیة أو الالهوت المسیحي. لهذا أعتقد أنه لیس من واجب الكنیسة أن تثبط همة 
الموعوظین عن متابعة دراستهم الفلسفیة، إنما تستطیع الكنیسة أن تعطى مسحة مسیحیة 

للفلسفة بثقافتها وتعلیمها. 
 أن الغنوسي أو المسیحي األمثل یستخدم كل أنواع المعرفة وال Ïلقد أوضح القدیس

یخاف الفلسفة بل یستفید منها. حًقا إن الجماهیر تخاف الفلسفة بل كما یخاف األطفال من 
القناعات لئال تضلهم الطریق. لكن المسیحي باإلیمان یقدر أن یعرف الحق ویمیزه؛ یفصل 

الحق غیر المتغیر عن اآلراء الباطلة، فیكون كالصراف الذي یقدر بخبرته أن یفصل العملة 
الحقیقیة عن الزائفة... هكذا ال ینخدع الغنوسي بالكلمات الزائفة، وكما یصرخ داود قائالً : 

، ال بالكلمات الزائفة وال باللذات الخاطئة. إنه لن 6:112"البار ال یتزعزع إلى اآلبد" مز 
، فال ترعبة افتراءات ال أساس لها، 6:112یتزعزع عن میراثه "ال یخشى من خبر سوء" مز 

وال یهتز من آراء باطلة تنتشر حوله. 
في نفس الفصل یوضح إكلیمنضس أن الغنوسي یستخدم الفلسفة بطریقة صالحة 

لمعرفة الحق الذي یظهر فیها جزئًیا، أما الهراطقة فیستخدمونها بطریقة شریرة للتضلیل. هذا 
... انحرافهمین وٕاظهار ئيوفي رأیه أن الفلسفة أیًضا قادرة على فضح أخطاء السوفسطا

  أو الجمال الخاص ي هو المصدر لكل جمال، سواء الجمال الهیلینالحقیقياهللا الواحد 
 .Ðبنا

  كأن الفلسفة الیونانیة تطهر النفس وتعدها لقبول اإلیمان، الذي علیه یبنى الحق
. Ñ(المسیح) صرح المعرفة

  الرب كانت الفلسفة ضروریة للیونانیین للبّر، وأما اآلن فقد أصبحت موصًال مجيءقبل 
 للذین ینالون اإلیمان خالل البرهان... لقد اإلعداديللتقوى، بكونها نوًعا من التدریب 

أعطیت الفلسفة الیونانیة مباشرة، وبطریقة بدائیة إلى أن یدعوهم الرب. وكما یقود 
 الطریق تهیئ)، هكذا كانت الفلسفة إعداًدا، 24:3الناموس العبرانیین للمسیح (غال 

 ".Òالذین یتكملون في المسیح

1 Stromata, 6:10. 
2 Hans von Campenhausen, P 30, Stromata 1:28.  
3 Stromata 7:3. ANF, vol 2, p. 528. 
4 Stromata 1:5 (A.N. Frs, vol 2, P 305). 
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  إنه بعد ذلك یدمغ الفلسفة ویدینها، لیس بصفة شاملة بل یدین الفلسفة األبیقورّیة التي
)، تلك التي تجحد اهللا القدیر 18: 17یذكرها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل (

. Ïوتؤّله اللّذة
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 أحد عن اإلیمان بالمسیح بفلسفة وخداع باطل الذي یهمل تدبیر یفسدكم لئال احذروا 
 إنما الفلسفة التي هي بحسب التقلید اإللهي ألن ." تقلید الناسبحسب "اإللهیةالعنایة 

 فير المخلص بتدبیر خالصه و والذي إذ ُأهمِل ظه،بیر العنایة اإللهیةدتطابق وتتبع ت
 .Ð" العالم ولیس بحسب المسیحأركان بحسب "منقادینزمن كنا ال

 مستوى اإلنسان ب تنزل بل یراها ، أیًضا، في رسائله ال یهاجم الفلسفةبولس القدیس ألن
 یسمَّیهانحدر إلى الفلسفة الهیلینیة والتي أن يق به يلي ال .العالمالخاصة ب المعرفةبلغ لي

 مجردهي و ، إذ هي ناقصة لم تكتمل بعد، العالم الحاضرأركانبشكل رمزي قائًال إنها 
.  Ñمبادئ تمهیدیة للحق

  الفلسفة التي اكتشفها أهل الیونان قد جاءت نتیجة الفهم البشريإن أحدكم یقولهل ، 
 فالمرنم یعتبر الفهم أعظم . المقدس یقول إن الفهم هو من اهللا ذاتهالكتابإال أني أجد 

 :، یكتبته، ومعرفهفیض تجاربمن رغم ال داود ببأن ، ویحث المؤمنین قائالً مجانیةهبة 
.  Ò" ألنني آمنت بوصایاك، الرقة والحكمة والمعرفةعلمني"

 يلیني یؤكد أن التعلیم اله" أركان العالم ولیس بحسب المسیحبحسب ":الرسول بقول 
.  Ó أما تعلیم المسیح فكامل،(الیوناني) تعلیم أوليَّ 

  السكندري سإكلیمنض القدیس
، إذ Ô بالعنف الشدیداتسمت إجابة واضحة وقاطعة العالمة ترتلیانلقد أعطى 

 شركة بین الفیلسوف والمسیحي، بین تلمیذ الیونان حلیف الباطل وتلمیذ السماء [أیةیقول: 
 یعتد به، ألنه لیس ثمة شيءعدو الباطل وحلیف الحق؟ حتى حكمة سقراط لم تصل إلى 

1 Stromata 1 :11.. 
2 Stromata 1:11.  
3 Stromata, 6:8. 
4 Stromata, 6:8. 
5 Stromata, 6:15. 
6 Lebreton, History of the Primitive Church, London 1946, vol. 3, p. 745. 
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شخص یمكنه أن یعرف اهللا معرفة حقیقیة بغیر المسیح، أو یعرف المسیح من دون الروح 
القدس، ثم أن سقراط نفسه یعترف أن جًنا كان یقوده ویهتف في قلبه. أما أفالطون فیقول 

] .Ïنه من العسیر أن یجد اإلنسان صانع الكون ووالده، بینما أبسط مسیحي قد وجدهإ
یرى ترتلیان أن الهراطقة وجدوا أسلحتهم في الفلسفة، ففالنتینوس أخذ هرطقته عن 

یین واألبیقوریین وغیرهم من الفالسفة. لهذا كثیًرا ما یردد تلیان قأفالطون، ومرقیون عن الروا
. 8:2تحذیر معلمنا بولس الرسول: "أحذروا أن ال یكون أحد یسبیكم بالفلسفة" كو 

 شركة بین أثینا أیة دراسة فلسفیة، إذ یقول: "أیةهكذا یرفض ترتلیان بطریقة قاطعة 
، أو بین الهراطقة والمسیحیین؟! تعالیمنا تأتى من والكنیسةوأورشلیم، أو بین األكادیمیة 

 رديءرواق سلیمان الذي علمنا أنه یجب علینا أن نطلب اهللا ببساطة قلب كاملة. أنه ألمر 
أن یقیم البعض مسیحیة رواقیة أو أفالطونیة أو جدلیة. أما نحن فلم یعد لدینا حب 

 بعد اإلنجیل. مادمنا شيء بعد أن عرفنا یسوع المسیح، وال نطلب أن نبحث عن استطالع
 غیر هذا بشيءن أول بنود إیماننا هو أال نؤمن إ آخر. بشيءقد آمنا فما حاجتنا أن نؤمن 

". Ðاإلیمان
 وٕان كان له معرفة أوسع مما لترتلیان لكنه لم یكن متعاطًفا القدیس هیبولیتسأما 

مع الهیلینیة أو فلسفتها التي نظر إلیها كمصدر للهرطقات. 
 "الروحانیة" المسیحیة، لكنه  بهذا المصطلحأوریجینوسالعالمة  لم یحدث أن قصد

بمعنى كامل، أو ، نسبة إلي الرسول بولس )-ي" (البولسteleios"  یستخدم المصطلحكان
"pneumatikosأما كلمة" ي" بمعنى روحان .gnostikosعنده " فنادرة االستخدام  ،

 موجه ي وثیقة بالیة، وفي قصد تهكم“روحاني" في مرة واحدة للتعبیر عن استخدمها
للمتمسكین بالغنوسیة المزعومة. 

  قضیت زماًنا طویًال في الباطل، وأضعت تقریًبا كل شبابي أبحث عن نوٍع من الحكمة
هي جهالة عند اهللا. فجأة مثل إنساٍن قام من نوٍم عمیٍق فتحت عیني على نور حق 

). 6: 2 كو 1اإلنجیل العجیب، فأدركت عدم نفع حكمة رؤساء هذا العالم التي تزول (
سكبت دموًعا كثیرة على حیاتي البائسة وطلبت أن أنال هدایة كي ألتصق بتعلیم الدین 

 الحقیقي.

1 Apology 46. 
2 Tertullian: De Prescriptione 7:9.13. 
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القدیس باسیلیوس الكبیر  

  العقل الذي ینسى المعرفة الحقیقیة یشن حرًبا مع الناس ألجل أمور ضارة به یظنها
 .نافعة له

 القدیس مرقس الناسك

 عالمي ینتبه لتعالیم الناس، ضحیة الفلسفة، ألنه ال یتصرف في إنسان اإلنسان هذا 
.  Ïالالهوتملء ب المسیح

 وتقع في خداع الفلسفة الوثنیة، فإنها تقبل الدرس األفضل الذي للوالء النفس تضل لئال 
.  Ð المقدس الذي علَّم به الرسول في كلمات موصى بهالإلیماناألكمل 

 بواتییه أسقف هیالري القدیس

  نحترس، بوجه خاص، لئال ونحن نجاهد في طلب للحكمة، التي هي كائنة في المسیح
 أقول نحترس لئال باسم المسیح ذاته، –وحده المذخر فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة 

 . Ñیخدعنا الهراطقة أو أیة أحزاب فاسدة الذهن وُمحبة لهذا العالم

القدیس أغسطینوس 

المعرفة والكبریاء 

 أحد إذن بأنه یعلم ووثیق بالمعرفة البشریة، إذ مكتوب حسًنا في سفر إرمیا: نال یفتخر 
 الغنى بغناه، بل من یفتخر ر القوي بقوته وال یتفاخن الحكیم بحكمة وال یفتخرر"ال یفتخ

فلیفتخر بهذا، أنه یفهم ویعرف أنني أنا الرب الذي یتراحم ویدین بالبّر فوق األرض" 
حتى ال نتكل علي ذواتنا بل علي الرب الذي یقیم المیت" یقول الرسول: "الذي خلصنا 

من موت هذا ثقله حتى ال نتكل علي حكمة الناس، بل علي قوة اهللا" ألن الروحي یحكم 
في كل شيء ولكن ال ُیحكم علیه في شيء" وأیًضا أنصُت إلي كلماته هذه: "إنما أقول 

 ".Ñهذا لئال یخدعكم أحد بكالم مِلق (مخادع) أو یتسلل أحد لیتلفكم

 يمنضس السكندريكلإالقدیس 

1 On the Trinity, 8:53. 
2 On the Trinity, 1:13. 
3 Stromata 1:11. 
4 Sermon on the Mount, 25. 
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 " فإنه حیث ال یوجد 20: 6 تي 1العلم الكاذب االسم" ( حسًنا یدعوها الرسول هكذا ،(
 .Ïاإلیمان ال توجد المعرفة (الحقیقیة)

  ال ینبع التصلف عن المعرفة، إنما عن عدم المعرفة، فمن یعرف تعالیم التقوى یمیل
باألكثر إلي التواضع. من یعرف الكلمات المستقیمة ال یكون غیر مستقیٍم، كما یقول: 

.] Ð[من یعرف ما ال یلزم معرفته فهو عدیم المعرفة، والكبریاء تنشأ عن عدم المعرفة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  دائًما مع (صفوف المالئكة) في بلد الدهش والعجب في الالمعرفة  أبقيهب لي أن
. Ñالتي تتجاوز كل معرفة، وكل أصحاب المعرفة

الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي) 

المعرفة والدینونة 

  ن إمن العدل أن من یستمتع بنصیب أوفر من المعرفة ینال نصیًبا أشد من العقاب
ن كنت إزددنا في الحكمة والسلطان. ا یكون عقابنا أشد كلما ،تعدى الناموس. ومن ثمّ 

غنًیا ُیطلب منك العطاء أكثر من الفقراء، وٕان كنت صاحب حكمة أوفر تلتزم بالطاعة 
 .Òأكثر من غیرك، وٕان نلت سلطاًنا یلزمك تقدیم أعمال أكثر بهاءً 

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

المعرفة والتأمل في اإللهیات 

  لیس للسان سلطان أن ینطق بكیفیتها (األسرار اإللهیة)، إنما ینظرها العقل الطاهر
یفرح بنظرها، ویتعجب ویبتهج بوجودهما، وُیذهل وُیسر باستعالنها ووحده، وبها یتنعم 

 هم.له؛ ویذهل وُیختطف منهما إلى داخل
 وفي اهللا ُیبتلع وُیسبى بنظر جماله، ویتحد بمجده وینذهل.

 دخل إلى هذا وینظر إلى ما ُیرى ههنا بشهوة. لیس من
 لیس من یتلذذ بهذه (األسرار)، ویذوق أیًضا حالوة شيء مما على األرض. 

1 In 1Tim. hom 20. 
2 In 1 Tim. hom 17. 

Ñ3 صالة  (ملحق-51  رسالة .(
4 In Rom. hom 5. 
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 لیس من ینظر جمالها وینظر إلى جمال شيء مما في عالمنا أنه حسن.
 لیس من استغنى بوجودها وال یستخف بالدرهم كالزبل.

ذ بها ولم یمقت في عینیه جالة الناس لیس من استأنس بوجودها وسكر بالهذي
وأنسهم. 

لیس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسیح ویقدر أیًضا أن یحتمل قذارة 
 الشهوة المرذولة. 

 لیس من صار رفیًقا للمالئكة واستأنس بأسرارهم ولم یرذل رفقة العالم ومكائده.
یسبیه شيء مما في هذا لیس من ُسبي عقله بجمال رب الكل، ویقدر أیًضا أن 

العالم بشهواته. 
. Ïلیس من ربط عقله باهللا واالهتمام به، وینحل أیًضا من شيٍء ویرتبط بالهم به

  طوباك یا من هو في لجج النور طائر بأجنحة الروح القدس، وهو محبوس في العمق
. Ð، والذي أعماقه ال ُتدركعقلالذي یحبس ال

 الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي)

 

معرفة اهللا الساكن في القلب 

  ...هذا ذكر مستقیم حًقا. إنه ینزع األهواء،  إن ینظر اإلنسان إلي اهللا الالنهائي
ویطرد الشیاطین، وینیر العقل، ویطهر القلب. 

 اهللا في داخله، فهذا أفضل مما سبق. إن كانت العوالم أما إن طلب اإلنسان حیاة
كلها ملیئة بالحیاة وهو خاٍل منها، فما هي المنفعة التي تأتیه من الخارج؟ وٕاذا كان 

 Ñملیًئا بالحیاة، بماذا یضره الموت الذي هو خارج عنه؟

   !أنظر إلي اهللا في ذاتك، وأنظر كیف أن اهللا هو نور
إن طبیعته هي نور ممجد نور أشعة وفیرة. وهو یظهر نور طبیعته إلي كل من 

Ï .میمر على الصالة وعلى قوات الطبائع الروحانیة وعلى معرفة اهللا 
Ð .میمر على الصالة وعلى قوات الطبائع الروحانیة وعلى معرفة اهللا 
Ñ4:50  رسالة .
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یحبونه في كل العوالم، أعني مجده ال طبیعته؛ وهو یحول صورة الذین یرونه إلي 
 صورة مجده.

أنظر إلي نفسك وأبصره فیها، في ذاتك، متحًدا بك كاتحاد النار بالحدید في داخل 
 في جسمك.  الكور، وكالرطوبة

 یتراءىعندما تنظر إلیه وهو متحد بك هكذا، یسبي ذاتك من أمام ذهنك لكي 
. Ïوحده لذهنك

   إن سألك عن رؤیة األقانیم الممجدة، ال تستطیع خلیقة أن تتكلم عنها. بالرغم من
أن األنقیاء یرون كل واحٍد منها وفق نقاوتها الصافیة. ورغم أن القوة الرائیة هي فیهم 
بحسب قوتهم، فهي قوة في طبیعتهم للتعریف بالكلمة، مع هذا نضع عالمات ضعیفة 

. Ðإلنارة المظلمین أمثالنا

   الذین یریدون بوقاحة سبر جوهر طبیعته التي ال بدایة لها یقتنون الهالك لهم من
سبرهم. ویتلقون من تجارتهم الویل والمرارة والتنهدات!... 

 ال تفصل نفسك عن الحیاة!
 ال تسقط في الیم لئال تهلك.

 بل نظم مسیرك، واعدله، واقتِن منه الحیاة إلي األبد...
إن كنت ال تستطیع أن تعرف نفسك، كیف تستطیع أن تسبر جوهر طبیعة 

 خالقك؟!
سقط في الغمر الذي لیس له سنّد أیها الفاحص المنافق، انحِن من كبریائك لئال ت

 Ñلنزولك!

  اهللا في زمن ىص إلي ذاته دائًما إال ویقتني النقاوة التي ترخلیس من أحٍد یش 
قصیر.  

ة، ولن یستطیع الشیطان أن من ینظر إلي اهللا في داخله، ینظف نفسه من القذار
یزرع األهواء في قلبه. وٕان زرعها تتلف سریًعا. فإن ذكر اهللا وذكر األهواء ال یمكنهما 

Ï6 ،5:50  رسالة .
Ð7:50  رسالة .
Ñ16:50  رسالة .
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. Ïأن یقطنا في مسكٍن واحدٍ 

   .الذهن الذي في طیاته یطلب اهللا یصبح بنفسه مرآة یري اهللا فیها
 بالذهن الملتهب برؤیته. لكي یراه لبهجته. ال یأتي المجد لذاك الذي ُیظهر مجده

 له، بل یختفي فیه ویختبئ. وما أن یجده مجاهًدا ومتعًبا في لیتراءىمن مكاٍن ما 
طلبه، وهو دوًما في فكره، ومتعطًشا إلي رؤیته، حتى یشرق به جماله الممجد الذي 

كان مختفًیا فیه، ویعزیه. 
ان مختبًئا في داخله. هذا هو الذي یجد الملكوت، وقد ك

هذا هو الكنز المخفي في الحقل، والذي یجده فوًرا من یترك كل ما یمتلكه (مت 
44:13(Ð .

   فيَّ ! تتراءىطوبى لمن یشخص إلیك علي الدوام، یا فردوسي الذي 
 بقوة محبته، وتقیم ویا شجرة الحیاة التي تلهبني في قلبي شوًقا إلیه، وُتغیر وجهي

بالدهش الذي تثیره أشعه جماله! 
 )!38:7طوبى لمن یطلبه دوًما في ذاته، إذ منه تجري الحیاة لتطیَّبه (یو

طوبى لمن یحمل ذكرك في قلبه في كل آن، إذ أن نفسه هي أیًضا سكري 
 بحالوتك!

طوبى لمن هو شاخص إلیك علي الدوام في داخله، إذ یستنیر قلبه لرؤیة 
لخفیات! ا

نارك، وجسده متقد مع طوبى لمن یطلبك في ذاته إذ أن قلبه ملتهب أیًضا ب
 Ñعظامه بقوته المطهرة!

  .تعزیه برؤیتك في كل حین
 عندما یأكل یراك في مأكله، وعندما یشرب تشع في شرابه! 

 عندما یبكي تشرق في دموعه. 
. Òكت نظر یراك، ففي كل موضع تزیده من تطویباأینما 

Ï18:50  رسالة .
Ð19:50  رسالة .
Ñ2:51  رسالة .
Ò5:51  رسالة .
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  ألن الرؤیة ال یمكن أن تتحقق في ذلك النور الذي تشكل أشعته الساطعة مانًعا، یقولون
)، وٕانك تمنع نظر محبیك 2:79ا منیًرا یحیط بك (مز أنك غمام وضباب، وٕان غمامً 

. Ïةعن التطلع بإفراط لرؤیة طبیعتك المخفي

  إنك، أیها الصالح في كل محبیك، ألنهم یجدونك في الدهش الذي ال ُیوصف، في مجد
بهاء جمالك، وفي قوة طبیعتك، وفي معرفتك التي هي أعلي من الكل. 

 أنت موجود بكلك في كل محبیك، بكل ما لك، وفي كل واحٍد منهم.
 أحد أن یمتلكك كلًیا.بغیر نقصان، مع أنه ال یقدر أنت بكلیتك لكٍل منهم بالكمال 

. Ðالمجد لكمالك الذي یضبط كل الكماالت، وال یستطیع أحد منها أن یحدَّك

  المجد لذاك الذي وهب من حكمته لخاصته، مظهًرا جماله ألجل تلذذ محبیهÑ .

   تأمل في ذاتك قلیًال لیشرق فیك الشعاع المفرح، السیما حین تقع علي وجهك، فإنه
ال یوجد وقت مثل هذا فیه تري ذاك الذي یري الكل. فإنه یظهر لمحبیه، ویوفر لهم 

. Òالحاتالص

  اكشف ما لك للخفي، فیكشف هو ما لهÓ .
  طوبى لمن یري ذاك البلد من ههنا، ومنه ینطلق إلي بلد األفراح، إلي البلد الذي ال

! Ôتغرب شمسه
  طوبى لمن ینصت ویسمع أسرار الروح الخفي ویكتمها في نفسهÕ .
  معه خارًجا أتحدثیا إلهي وحیاتي! لقد ُسبي فكري بالحدیث معك، فإنه لیس لي من 

عنك! 
 ).2:63ماذا أفعل؟ نفسي عطشي إلیك، ولحمي یبتغیك (مز  

. Ïبالحدیث معك یمكن الصعود إلیك، وبالتفكر فیك توهب رؤیة وجهك

Ï8:51  رسالة .
Ð10:51  رسالة .
Ñ1:27ة  رسال. 
Ò3:31  رسالة .
Ó11:39  رسالة .
Ô4:40  رسالة .
Õ3:45  رسالة .
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  !إن كنت تحزن في طلبه، فستبتهج بوجوده
إن كنت تتألم لكي تنظره بالدموع والضیق، فانه یظهر لك ُحسنه (جماله) داخلك 

فتنسى أحزانك! 
ال تطلبه خارًجا عنك، ذاك الذي مسكنه ومقره في داخلك! من رأى حكیًما یطلب 

نعیمه خارجا عنه؟! 
كیف تلیق لك الحیاة خارًجا عنك؟! 

  تخدم؟ لمن أنت تصلي؟ قدام من أنت تصرخ؟لمن أنت
لمن تدعو قائال: "أبانا أسرع لمعونتي؟" قدام من أنت تسكب دموعك؟ ألیس قدام 

ذاك الذي به تحیا وتتحرك؟! 
ولكن لماذا ال تشعر بنعیمك في داخل نفسك؟ ألیس ألنك لم تخلط أعمالك به؟ 

إذا جلست، أنظر شعاعه متحًدا بك... 
وٕاذا قمت فبغمام مجده تطهر... 

وٕاذا مشیت ارفع األرض عن نظرك، واجعل مسلكك في نور الرب كموضع 
نقي... 

وٕاذا نمت فبلجج نوره تغطى... 
وفي شربك امزج شرابك بمنظر محب الكل... 

ِ◌طْر مع الطیر في جو طهارته، ومع السمك اسبح في عمق عظمته، من الحدید 
في الكور تعلم سر اتحاده بالنار، ومع نسیم فمك تستنشق نفسك خلیلها، مع الروحانیین 

قدس في السماء داخلك، وهناك انظر مسكنه. 

  آه ما أعجب خفایاك یا إلهنا. وما أعظم من یؤمن بها. نسیت ذاتي بهذیذ أولئك
القدیسین، الذین لست أنا واحًدا منهم. 

أجاهد أن أمسك اهللا القدوس، فال ُیمسك. 
أصوره فال یتصور. 

إذ أنا مملوء فحینئذ أنا فارغ، وٕاذ أنا ماسكه لیس هو،  
وٕاذ أنا ساكن فیه، وهو في یسكن. 

وٕاذا هو مخفي عني، أنا مخفي فیه. 

Ï6:51  رسالة .
                                                                                                                  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الحادي عشر 

وٕاذ أردت أن أطلبه، أبصره داخلي. 
 ي موضع،.. وٕالى أي موضع أذهب به، ال یتركني.ومن أ

وٕاذ أنصت إلیه یتكلم معي. 
وٕاذا التمسته ال یتحرك... 

السبح لك، إنك مخفي عن الكل، ولمحبیك تشرق بال انقطاع! 
السبح لك، وعلینا رحمتك إلى األبد آمین. 

  ربي وٕالهي... لم تقدر یمیني أن ترسم أسرارك بالصور، ولكن مثل حكیم أتقدم
ألكتب... 

أتقدم اآلن إلیك وأتنعم! نصعد إلى جبلك المقدس لننظر حسنك (جمالك) الممجد. 
نورك مسبوك، كثیر اإلشراق، عجیب اإلحسان، یبهر ناظریه. 

یلقبونك "بحًرا" و"ینبوع كل العالم".عظمتك تحبس كل عمق عمیق. 
یشبهونك بالنار،ألنها تعطي دون أن تنقص، تطهر وال تتسخ. 

  قال لي إنسان: إنه بینما یكون في بدء الصالة أو عند نهایتها، ینسى ذاته وكل ما له
ویتعجب ویتلذذ بجمال خالقه. 

 من یفهم فلیفهم، وكل من ال یفهم فلیعطه الرب أن یدرك. 

  .(یسوع) ما أشهاك وأحبك أیها الطفل
شهوتك تسبي النفوس. 

خرجت نفسي وراءك، إذ فیك تشخص داخلها، ولها یشرق جمالك. 
أنت حسن. 

أنت محبوب مثل أبیك. 
أنت حلو لذیذ، مذاقك ال یعرفه إال من ذاقك فقط. 

استنشقت رائحتك الطیبة، وقلبي تلذذ في، ولیس من یقدر أن یفسر. 

 لمن في شربه یراك مخلوًطا، یشرب ویبتهج قلبه بمحبتك.طوبى  
طوبى لمن دخل إلیك، ونظر منظرك العجیب، وتعجب بجمالك البهي الذي ینبع 

داخله. 
احتَّد قلبي على القلم، كدت أكسره، ألنه ال یقدر أن یصور الجمال العجیب الذي 
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أنظره، أنهار میاه الحیاة التي تجري من ینبوع الطوبى... 
لى هذا البلد، یلتزم السكوت عن الكالم والحركات كل عقل كثیر الكالم، إن دخل إ

 الندهاشه باألسرار.
ههنا یظهر اهللا جماله لمحبیه. 

ههنا تبصر النفس ذاتها والمسیح المشرق فیها، ویبهجها منظره.  
ههنا الثالوث القدوس بالسِّر ُیرى. 

  حدة نارك یا یسوع. ووقفت یمیني عن الكتابة. استضاءت عیناي احترق القلم من
 بشعاع جمالك. وذهبت من قدامي األرض وكل ما علیها.

 ُدهش ذهني بالعجب الذي فیك. 
شتعل اللهب بعظامي. ا

وانشقت الینابیع لتسقي جمیع لحمي لئال یحترق... 

   السبح لك، فكما أنك عجیب، عجیبة هي أیضا أسرارك. طوبى لمحبیك الذین
بجمالك یضیئون كل ساعة. 

  قبل أن أخرج من هذا الجسد، أعطني یا رب جمال منظرك لألكل، ورؤیا أسرارك
المخفیة فیك بحضن جوهریتك للشرب المفرح. 

 .ُذْق یا أخي،  طوبى لمن سكروا بمحبتك یا إلهي، ألن بسكرهم بك استمتعوا بجمالك
وانظر حالوة أبینا الصالح ومقدار لذتها. 

  .أما أولئك الذین لم یجربوا لذة السكر باهللا والتمتع به، فهم مساكین تعساء
لقد أعطى اهللا محبته طیبا یسكرهم به ویلذذهم. هو بذاته یفرح، وبهم أیًضا یبتهج. 
هو هو عرسهم، وحجلة فرحهم. ینظرونه في داخلهم فیبتهجون. یشرق فیهم من هو في 

داخلهم، ویدهشهم بجماله. 

  .المحبة نار تشتعل بالقلب، صاحبها قائم في خدمته بفرح
، حین كان یسكر بمحبة المسیح، لم یكن اإلخوةإني مرات كثیرة سمعت إنساًنا من 

یقدر أن یمسك نفسه من النار اإللهیة المتقدة في قلبه، ومن ابتهاج قلبه النابع عن 
 محبتك یا إلهي. اضمحلت حیاتي يإشراق سبح اهللا... كان یصرخ ویقول: "آه. ألهبتن
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بمحبتك یا ربنا ولم أقدر أن أصبر". 
وكان أیضا یصرخ ویقول مرات كثیرة: "طوبى للذین هم سكارى بمحبتك یا ربنا. آه 

لحسنك الذي ال ُینطق به، أیها اآلب أبي". 

 واخلط كل أعمالك بذكر اهللا. هذا هو العمل الذي ُیظهر سّبح من قلبك بغیر انقطاع ،
ه كل من یصلي هللا خفیة. ادخل إلي مخدعك لك وجه اهللا. وهذا هو األجر الذي ینال

. Ïوصِل خفیة حیث أبوك الخفي، أما أجرة المعلن فهو إشراقه في النفس
 الشیخ الروحاني (یوحنا الّدلیاتي)

 

Ï13  (ملحق51  رسالة .(
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 

نظریات وحقائق 
 

في دهشة مع مرارة تطلع أیوب إلى أصدقائه المتشامخین بحكمتهم البشریة، الذین 
فیما هم یعزونه یسخرون به، وكأنه قد صار أضحوكة في أعینهم. هنا في قوة یصرخ أیوب 

قائًال بأن ما لدیهم من حكمة لیس باألمر الفرید. إنه كإنسان یشاركهم حكمتهم الموهوبة 
للبشریة من اهللا، لكن ال یشاركهم قسوة قلوبهم. الطبیعة ذاتها تشهد هللا أفضل منهم، تشهد 

لرعایته الفائقة وسلطانه. أخیرا یدرك أیوب أن حكمة اهللا تفوق كل فكر بشري، لیس إلنسان 
أن یحصر خطة اهللا ویحللها بفكره المحدود. 

 یجیب أیوب على صوفر في شيء من اإلطالة، 14-12في األصحاحات 
وكعادته بعد مناقشته ألصدقائه یلتفت إلى اهللا ویوجه عتاًبَ◌ا له في دالة. 

 بأنفسهم، بسبب غرورهم ،وبخ أیوب أصحابه بقسوةفي نهایة الدورة األولى ي
 ویتهمهم أنهم یرفضون مواجهة حقائق الحیاة. 

]، لكن ما ٣ في هذا األصحاح أنه عارف باإلجابات المتعارف علیها [أیوبیعلن 
یحتاج إلیه من أصدقائه هو الحنو واللطف. 

 وهو أن األشرار یتألمون ال األبرار، ،أوضح أصحاب أیوب رأیهم في سیاسة اهللا
  ].6[ن یكون األشرار ناجحین مطمئنین أ أي أنه یغلب ،وأیوب یریهم أن األمر بعكس ذلك

 وكل الذین لهم عیون ،الحكمة التي افتخروا بها لیست لهم وحدهمأیوب أن  أعلن
نهم أیستطیعون أن یروا أعمال اهللا مع وحوش الحقل وطیور السماء وأسماك البحر، و

]. ١٠-٧یستمر في الحدیث بأن الطبیعة تشهد هللا واهب الحیاة [ .یعرفونه
]، لكنه یكشف أنها أحیاًنا تعجز ١٢-١١ أهمیة الحكمة التقلیدیة [أیوبال ینكر 

]. ٢٥-١٣عن تفسیر ما یحل بنا [

 .5-1. إساءة حكمهم علیه    1
 .11-6. لیس بالضرورة یهلك األشرار في العالم 2
 .25-12. حكمة اهللا وسلطانه    3

. إساءة حكمهم علیه 1
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 ]1َفَقاَل َأیُّوبُ : [
  ،ٌ َصِحیٌح ِإنَُّكْم َأْنُتْم َشْعب
 ]2َوَمَعُكْم َتُموُت اْلِحْكَمةُ ! [

یوبخ أیوب أصدقائه ألنهم غیر حكماء: 
. هذا التوبیخ ُموجه إلى كل من یتكبر قسوتهم هربت منها الحكمة ألن أوالً :

ویستخف بأخیه، خاصة في وقت آالمه. هذا الذي ال یعرف أن بضع حدوًدا للتوبیخ، كما 
 العاتي أما ، حینإلى الحكیم یسكت الذي ال یعرف أن یختار الوقت المناسب. "اإلنسان

. )7: 20 (سیراخ باألوقات"والجاهل فال یبالي 
، وأن حكمهم هو األمثل یتوهمون أنهم شعب یحتكر الحكمة ألنهم ثانُیا:

واألعلى، الذي به ُیقاس كل شخص وُیحكم علیه. لهذا یحذرنا الكتاب المقدس من السقوط 
ال تكن حكیًما في عیني في هذا الوهم، حین نحسب أنفسنا حكماء في تشامٍخ وكبریاءٍ . "

 الرجاء ؟ رجًال حكیًما في عیني نفسه. "أرأیت)7: 3 أم (" وابعد عن الشر، اتق الرب،نفسك
 والفقیر ،الرجل الغني حكیم في عیني نفسه. ")12: 26 أم (" من الرجاء بهأكثربالجاهل 

 وال یفتخر ، ال یفتخرن الحكیم بحكمته:هكذا قال الرب. ")11: 28 أم ("الفهیم یفحصه
. )23: 9ر إ (" وال یفتخر الغني بغناه،الجبار بجبروته

  كن جاهًال في العالم كما یوجهك الرسول فتصیر حكیًما. ال تتحیز (لرأیك) وال تصدر
ن ذاتك فیما تسأل فیه، بل اظهر الطاعة علي الدوام بكل بساطة وٕایمان. اهتم محكًما 

فقط أن تكون هذه األمور مقدسة ونافعة وحكیمة، إذ تعلن عن شریعة اللَّه، وتكشف 
. Ïعن رأي أبیك الروحي في تلك األمور

القدیس یوحنا كاسیان 
، وُیحسب كل البشر بدونهم ألنهم ظنوا أن بعد موتهم تموت الحكمة ثالثًا:

جهالء. بعد أن تغرب شمسهم یسقط العالم في ظلمة الجهالة. 
من الحماقة أن نتوهم أن موتنا یسبب خسارة كبیرة، وأنه ال یمكن االستغناء عنا، 
فإن اهللا قادر أن یقیم من بعدنا من هو أكفأ منا. موت الحكماء والصالحین ال یعني موت 

الحكمة والصالح. 
 یحول حتى ما هو صالح عدم االعتدال في السلوك تحت ستار الحكمة رابًعا:

1 Institutes, 4:41. 
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: 7 (جا ؟" لماذا تخرب نفسك، وال تكن حكیًما بزیادة،ال تكن باًرا كثیًراإلى الهدم ال البنیان. "
16 (

أیوب  وغیره من اآلباء أن أصدقاءالبابا غریغوریوس (الكبیر) خامًسا: یرى 
الهراطقة الذین یعتمدون على حكمتهم البشریة وٕامكانیاتهم الفكریة والمادیة یمثلون 

 في تشامٍخ وعجرفٍة، مستخفین بالفكر الكنسي الروحي. واالجتماعیة
لم یجهل اهللا حكمة هذا أ ؟ مباحث هذا الدهرأین ؟ الكاتبأین ؟ الحكیم"أین

) 20: 1كو  1 (؟"العالم
 فلیصر ،نه حكیم بینكم في هذا الدهرأحد یظن أن كان إ ،حد نفسهأال یخدعن "

. )18: 3كو  1 ("جاهًال لكي یصیر حكیًما
 (یع " بالتصرف الحسن في وداعة الحكمةأعماله فلیِر ،من هو حكیم وعالم بینكم"

3 :13( .

 یتكلم أیوب مندهًشا... كأنه یقول: هل كرامة الكائنات العاقلة بالحقیقة مرتبطة بكم؟ 

هل تعرفون حكمة اهللا من جهة الخطاة واألبرار؟  
هل یناسب البشر أن یعرفوها؟  

)، مؤكًدا طول أناته على 5: 2هل تعلمون أن اهللا یمتحن األبرار (ابن سیراخ 
)  11: 2الخطاة؟ (ابن سیراخ 

هذا هو السبب أن البعض في رخاء وآخرین في تجربة، ألنه بالنسبة للبعض، فإن 
)، بینما بالنسبة آلخرین فإن الصراع (مع 11: 33طول األناة تردهم للتوبة (حز 

). إن فهمتم هذا ال تعودوا تدینون البار الذي 25: 9 كو 1التجربة) یمدهم باإلكلیل (
في تجربة، وال تحسبوا الخاطي الذي في رخاء كما لو كان باًرا. لكن لیحكم على كل 
واحٍد حسب أعماله، إن عرفتم هذا، فال یلیق بكم أن تنطقوا بهذه الكیفیة في الدینونة 

 القادمة... 

هل حكمة هذا العمل یمكن أن تموت مع الناس؟ أین هو الفلك؟ أین هو التكهن 
بمراقبة طیران الطیور؟ أین هو السحر؟ أین هي العرافة؟ في هذه تجد الحكمة الدنسة 

المستنبطة من الغباوة الخداع. أو هل مثل هذه الحكمة تبقى حیة هنا أسفل؟  
حكمة اهللا، على العكس ترافق من یطلبها، إذ تتوافق مع التدرب على معرفة اهللا 

وناموسه. بهذا یرى اإلنسان أمرین بكل بوضوح: مجد اهللا، وقوة الناموس المعطى 
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لنا. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  كل األشرار، وكل الهراطقة ال یخشون أن یعَّلموا من هم أفضل منهم بلهجة شدیدة، إذ
یرون في الكل أنهم أقل منهم. أما الكنیسة المقدسة فتدعو كل متشامٍخ في الفكر، وكل 

معتٍد بذاته، لتجدده بروح التعقل باالرتباط مًعا في مساواة. أیوب الذي هو عضو في 
ذات الكنیسة المقدسة، إذ رأى أصحابه في زهٍو ینطقون بكلمات ضخمة في التعلیم 

]. فمن یظن أنه یسمو 2أجابهم قائالً : "صحیح إنكم أنتم شعب، ومعكم تموت الحكمة" [
على كل البشر في قدرة التعقل ماذا یفعل مثل هذا اإلنسان سوى أنه یفتخر بأنه 

"اإلنسان الوحید"؟ غالبا ما یحدث أنه ینتفخ العقل بالكبریاء بتعاٍل محتقًرا كل البشر 
ویكون معجًبا بنفسه. فإن إطراء اإلنسان لذاته ینبع عن الوهم في غباوة مغتًرا بذاته، 

كمن هو وحده له الحكمة. یفكر في كل ما یقوله ویعتز بكل ما ینطق به، معجًبا بذاته 
ومستخًفا بكلمات اآلخرین. إذن من یظن أنه وحده هو الحكیم بالحق ینحصر في ذاته 

 الضیقة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  واضح أن الرسل الكذبة كان لدیهم موهبة البالغة التي نقصت بولس. ولكنه ال یعني
شیًئا مادام جوهر الكرازة قائًما، وتلقي ظًال على مجد الصلیب، فهذه (البالغة) لیست 

. Ïإال مظهًرا جذاًبا

  هنا یتهم بولس المعلمین الكذبة لیس فقط أنهم یفتخرون بمبالغة، بل ویدعون أن لهم
. Ðالفضل خالل أتعاب اآلخرین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  اخترع (الشیطان) الهرطقات واالنشقاقات لكي یتلف اإلیمان، ویفسد الحق، ویحطم
الوحدة. وٕاذ یعجز عن أن یحفظنا في طرق الخطأ الجدید المظلمة یسحبنا إلى متاهة 

 جدیدة للخداع. 

إنه یصطاد الناس بعیًدا عن الكنیسة نفسها، وٕاذ یظنون أنهم اقتربوا من النور 

1 In 2 Cor. hom 23:3. 
2 In 2 Cor. Hom 22:3. 
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وهربوا من لیل العالم یغمرهم في ظلمة جدیدة وهم غیر مدركین لها.  
ومع أنهم ال یتمسكون باإلنجیل ونظام المسیح وناموسه یدعون أنهم في النور 

یغیر نفسه إلى شبه  العدو المخادعة، هذا الذي یقول عنه الرسول أنه تخالل مداهنا
.  مالك نور ویزین خدامه  كخدام للبرَ 

یدعون اللیل نهاًرا، والموت خالًصا، والیأس رجاًء، والخیانة أمانة، وضد المسیح 
المسیح، ویثبط الحق بالخداع بإبراز الحق بصورة كاذبة.  

هذا هو ما یحدث یا إخوتي عندما ال نعود إلى ینبوع الحق، عندما ال نتطلع إلى 
. Ïالرأس ونحفظ التعلیم الصادر من السماء

 القدیس كبریانوس

 َغْیَر َأنَُّه ِلي َفْهٌم ِمْثَلُكمْ . 
 َلْسُت َأَنا ُدوَنُكمْ . 

 ]3َوَمْن َلْیَس ِعْنَدُه ِمْثُل َهِذِه؟ [
"، وٕانما أراد منهم أال لي فهم مثلكملم یكن من قبیل االفتخار أن یقول لهم: "

یسقطوا في العجرفة، كأن معرفة األسرار اإللهیة خاصة بالنسبة لحكمة اهللا في عنایته 
بالخلیقة وفى تعامله مع األشرار والصالحین قاصرة علیهم دون سواهم. فهو لیس بأقل منهم 

في المعرفة، وربما كثیرون لهم ذات المعرفة.  
غایته هنا أن یكتم كبریاءهم ال أن یفتخر بمعرفته ویتكبر. جاء في الترجمة 

 ".غیر أن لي قلب مثلكم"السبعینیة: 

 "3" [غیر أن لي قلب مثلكم LXX یقول: "إني أعرف كیف أفكر تماًما مثلكم، عالوة .[
 بناموس فجعلته مثمًرا. لكنكم أنتم أظلمتم قلوبكم، أما أنا لي قلب إنسان مثلكمعلى ذلك 

اهللا. هذا هو السبب، بالرغم من أن لي قلب مثلكم، غیر إني أراه، هذا الذي ال تقدرون 
أن تروه. فإني ال أدهش إن كنتم تسخرون بي. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "من یجهل مدى عظمة الطوباوي أیوب 3" [غیر أنه لي فهم مثلكم، لست أنا دونكم [
وخبرته التي تفوق معرفة أصحابه؟ اآلن لكي یصلح من كبریائهم یؤكد أنه لیس بأقل 

1 The Unity of the Catholic Church, 3. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني عشر 

  

منهم، ولئال یخطئ، فیتعدى حدود تواضعه احتفظ لنفسه بأنه أسمى منهم. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

ما أجمل أن یشعر اإلنسان بشركة البشریة في التمتع بالعقل والفكر وأیًضا 
العواطف والقلب، كل حسبما وهبه اهللا لمجد اهللا وبنیان اإلنسان وبنیان الجماعة. لكن الذي 

یمیز الواحد عن اآلخر تقدیس ما قد تسلمه من یدي اهللا بعمل روح اهللا القدوس، وٕاضرام 
هذه العطایا بأمانة واجتهاد حسب مشیئة اهللا، هذا التقدیس لن یتم قسًرا بغیر إرادتنا، كما ال 

یتمتع به غیر المتواضعین. 

  القدرة على تحدید ما بأعطى اهللا الطبیعة العاقلة نعمة حریة اإلرادة، وأنعم على اإلنسان
 الحر. لالختیاررادًیا بل نتیجة إیریده حتى یسكن الصالح في حیاتنا، لیس قسًرا وال ال

. في طبیعة األمور إذا ما ةإن تمتعنا بحریة اإلرادة یؤدى بنا إلى اكتشاف حقائق جلي
 أحد استخدام مثل هذه اإلرادة الحرة فإنه بحسب كلمات الرسول یصیر مثل هذا أساء

). كل من هو من اهللا ُیعد أًخا لنا، أما الذي 30:1الشخص مخترًعا ألعمال شریرة (رو 
  .Ïإرادتهبكامل یتم ذلك  الصالح أعمالیرفض االشتراك في 

 القدیس غریغوریوس النیسي

  التي تقتلع اإلنسان من أمراض كثیرة وتحفظه من نعمة التواضعلیعطنا الرب اإلله 
. Ðتجارب كثیرة

األب دورثیؤس من غزة 

 .من یعرف وهن الطبیعة البشریة ینال خبرة قوة اهللا 

األب مكسیموس المعترف 

  ِلَصاِحِبِه ِصْرتُ .)ُأْضُحوَكةٌ ُسْخرًة (َرُجًال 
 َدَعا اَهللا َفاْسَتَجاَبهُ .

دِّیُق اْلَكاِمُل [ٌ(ُأْضُحوَكة( ُسْخرةً   ].4 ُهَو الصِّ
اكتشف أیوب أنهم یعاملونه بازدراء شدید، یحقرون من شأنه، ویدوسون علیه كما 

لو كان موضوع سخریتهم، أو تسلیتهم عوض مساندته في جدیة. 

Ï2، عظة الدكتور جورج نّوار تعریب، للقدیس غریغوریوس أسقف نیصص  نشید األناشید .
Ð  2تعریب األرشیمندریت افرلم كریاكوس: القدیس دوروثاؤس: التعالیم الروحیة، مقال .
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حًقا لقد جاءوا لتعزیته ونصحه، لكن أسلوبهم في النصح تحول إلى نقٍد الذٍع، أساءوا إلیه 
في محنته. وكان یمكن ألیوب أن یقبل هذا من أعداء شامتین فیه، أما أن یصدر عن 

أصدقاء أعزاء فیصعب احتماله. "ألنه لیس عدو یعیرني فأحتمل، لیس مبغضي تعظم عليَّ 
)، وفي هذا كان 13-12: 55فاختبئ منه، بل أنت إنسان عدیلي، ألیفي وصدیقي" (مز 

 فیقول هي التي ُجرحت ؟ما هذه الجروح في یدیكأیوب رمًزا للسید المسیح الذي قیل عنه: "
أما ما زاد جرحه لیس فقط أنهم أصدقاؤه، وٕانما هم . )6:  13 (زك أحبائي"بها في بیت 

شیوخ قادة للشعب ومتدینون. كان یود أن یصلوا من أجله لدى اهللا فیستجیب لهم، وٕان 
یطلبوا المشورة من اهللا، فیقدموا كلمات تعزیة من عند اهللا عوض التوبیخات المؤلمة للغایة. 

هذا هو نصیب األنبیاء والرسل وكل رجال اهللا وكل الصدیقین أن یسخر منهم حتى من 
القریبین منهم. 

  كل شيءیحتملون من أجلهكلما اقتنى القدیسون ُحًبا هللا أعظم Ï .
القدیس أغسطینوس 

 ] "ال یسخر به كل أحٍد، بل یسخر به الخطاة 4"نعم ُیسلم الصدیق الكامل للسخریة .[
)، ال یسخر به العقالء بل السكارى، فإن من عادة السكارى أن یسخروا 3: 5(حك 

بالعاقلین. هذه حقیقة فغالًبا ما یسخر األطفال بالشیوخ. هكذا الخاطي یسخر بالصدیق 
). ال یفكر الخاطي 6-5: 126)، فإنهم یزرعون بدموعهم وآالمهم (مز 8-7: 20(إر 

في الثمار القادمة وأن الصدیق یعبر من الدموع إلى الفرح، ومن األلم إلى كرامة فائقة، 
). 18- 17: 4 كو 2وأن أحزان الصدیق تبقى فقط إلى حین (

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  بینما یوبخ األشرار نفوس الصالحین، ُیظهرون من یوبخونهم بأنهم شهود علیهم. بینما
النفس التي تئن تحصر نفسها في الصالة، تتحد في داخلها لتسمع العلي، وذلك بذات 

العمل الذي تعاني منه من اعتداد الناس... ألن سخریة زمالئه المخلوقین له تجعله 
 قریب اهللا (صدیقه)، هذا الذي براءته تجعله متغرًبا عن شر زمالئه المخلوقین...

إنها حكمة األبرار التي تجعلهم ال یطلبون الظاهر في شيء، بل یدركون المعاني 
بالكلمات، یحبون الحق كما هو، متجنبین الزهو الباطل.  

1 Patience, 17. 
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ال یمارسون األعمال الصالحة لیحملوا شر (الكبریاء)، فیجدون فیه بهجة أكثر من 
بهجة ممارستها.  

  حاسبین كل إهانة من أجل الحق مكسًبا!إنهم ال ینتقمون للضرر، 
لكن بساطة األبرار هذه یضحك علیها (األشرار) في استخفاف، فیحسب حكماء 
هذا العالم صالح النقاوة جهالة. فإنه دون شك كل ما یمارس في براءة یحسبونه غباوة، 

وتبدو لهم ممارسة كل قوانین الحق ضعًفا بالنسبة للحكمة الجسدانیة... أما بالنسبة 
للدیان الخفي فمثل هذا (المتسم بالبراءة) مشرق بالفضائل، مملوء بهاء ینبع عن 

استحقاقات حیاته. إنه یخشى أن ُیكرم، ال ینقبض عندما ُیحتقر، یدرب جسده بالعفة، 
خصب بالحب وحده في النفس... یتهلل عندما ُیشتم، ویتحنن على المنكوبین من قلبه، 

ویفرح لنجاح الصالحین كأنه نجاح له. یتأمل بدقة مؤونة الكلمة المقدسة في القلب، 
إنه مصباح، ألنه یضيء في وعندما ُیمتحن یوجد بال خبرة في إعطاء إجابة مزدوجة. 

 في الداخل یتألأل بلهیب الحب، وفي الداخل، یسخر منه ألنه ال یضيء في الخارج.
الخارج یشرق دون بهاء المجد (الباطل). إنه ُیشرق وُیحتقر، هذا الذي یتألأل بالفضیلة 

ویحسب محتقًرا. 
هكذا كان القدیس داود یتطلع إلیه والده باستخفاٍف عندما رفض أن یقدمه أمام 

عیني صموئیل النبي، وذلك عندما قدم أبناءه السبعة لنوال عطیة المسحة. وعندما سأله 
النبي إن كان قد جاء بكل أبنائه، أجابه في استخفاف: "بقي بعد الصغیر، وهوذا یرعي 

). وعندما أحضره وُأختیر سمع الكلمات: "اإلنسان ینظر إلى 11: 16 صم 1الغنم" (
).  7: 16 صم 1العینین، وأما الرب فإنه ینظر إلى القلب" (

وأیضا الكارز البارع قلل من مجد رسولیته أمام أعین الناس، قائالً : "وال استخدمنا 
السلطان حین كنا مثقلین بكوننا رسل المسیح، بل جعلنا أنفسنا أطفاًال صغارا بینكم" 

). 7-6: 2 تس 1(راجع 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ِلْلُمْبَتِلي َهَواٌن ِفي َأْفَكاِر اْلُمْطَمِئنِّ 
 ].5ُمَهیٌَّأ ِلَمْن َزلَّْت َقَدُمُه [

وردت في الترجمة اإلنجلیزیة: 

He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in 
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the thought of him that is at ease. (Job 12:5 KJV) 
كأنه یقول إن الذي تزل قدمه یسقط في المتاعب حتى وٕان كان كسراٍج فیما قبل. 

ُینظر إلیه كسراٍج انطفأ، وكفتیلة نلقیها على األرض وندوسها بأقدامنا. 
هذا ما یمرر نفس أیوب أن الذین في رخاء وشبع یحتقرون المجربین والمتألمین 

والجائعین. 

 "في الوقت المعین یكون مستعًدا أن یموت بضربات الغریب؛ یرى بیته یهدمه األشرار "
]5 LXX .[ 

"، أي نوع من الزمن؟ كما یعین اهللا الزمن، هذا الذي یغیر المعین في الوقت"
الساعات واألزمنة حسب مشیئته، محرًكا كل واحٍد هنا وهناك.  

إنه ذاك الذي یعرف حدود البشر المنغمسین في التجربة، وٕالى أي مدى یمكنهم 
أن یحتملوا التجربة. 

"، بمعنى أن الصدیقین ُیساء معاملتهم لیموت بضربات األعداءإنه یحدد وقًتا "
بواسطة األشرار. بمعني سیعلن بأیة معامالت یسيء األشرار للصدیقین، وكیف یعبرون 

: 5حیاتهم في رفاهیة. أما بالنسبة للصدیقین فمن الواضح كیف یعیشون في مثابرة (یع 
)، وكیف یحتملون أحزاًنا هنا على األرض. 11

إنه لیس اعتباًطا یسمح اهللا لألشرار أن یدمروا بیوت الصدیقین، لكنه ال یتخلى 
... فإنه ال یصیبهم أذى من هذا الدمار، عن األبرار، وال یسمح بأمور فوق إمكانیتهم

)، حتى وٕان لم 2-1: 5 كو 2ألن مساكن الحیاة الحاضرة والخیام األرضیة تخرب (
ُتسلب.  

هذا إذن ما نؤمن به، أننا نختبر شیًئا من الدمار، ولكن نجد فیه ربحنا بكل 
 والجزاء على اهتمامنا، وعوض مسكننا ةوضوح. فإننا نتقبل المكافأة على المثابر

األرضي نرث مسكًنا سماوًیا حیث نعیش فیه وسط المالئكة ورؤساء المالئكة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  المصباح المحتقر، الذي یخضع للسخریة على األرض یتألأل بحكم السماء. لهذا بحٍق
". بخصوص هذا الزمن یقول المرتل: "ألني أعین مهیأ في الزمن المحددأضیف: "

). ویعلن الحق في اإلنجیل: "ألن وقتي لم 2: 75میعاًدا، أنا بالمستقیمات أقضي" (مز 
). ویقول بطرس: "الذي ینبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل 6: 7یكمل بعد" (یو 
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). 21: 3شيء" (أع 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 كیف تعثر أحد الحكماء في  القدیس مار أفراهاط الحكیم الفارسيیروي لنا
المسیحیة بسبب شدة ما یعانیه المسیحیون من اضطهاد، دون تدخل اهللا إلنقاذهم، وماذا 

كان رد القدیس علیه، حیث فدم أمثلة حیة من العهد القدیم موضًحا أن اهللا یسمح بالضیق 
ألحبائه لكي یتمجدوا في الوقت المعین. 

  ،حدث ذات یوم أن إنساًنا یدعي حكیًما بین الیهود سألني: یسوع الذي ُیدعي معلمكم
كتب أنه إن كان أحد منكم له إیمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل، فینتقل 

). وواضح 22: 21؛ 19: 17(مت  من أمامكم، ویرتفع ویسقط في البحر، وهو یطیعكم
أنه لیس في كل شعبكم حكیم واحد ُتسمع صالته، فیسأل اهللا أن ُیبطل المضطهدین لكم. 

". Ïلیس شيء غیر مستطاع لدیكم"فمن البیَّن أن هذا كُتب ألجلكم: 

  وٕاذ رأیته یجدف وینطق ضد الطریق، اضطرب ذهني، وأدركت أنه لم یعرف تفسیر
الكلمات التي اقتبسها وقالها لي. عندئذ من جانبي سألته عن أقوال من الناموس 

هل تثق أنه حتى عندما تشتتم فإن اهللا معكم؟... إذ قال إلسرائیل: واألنبیاء، وقلت له: 
).  44: 26"حتى في أراضي أعدائكم ال أنساكم، وال أنكث میثاقي معكم" (راجع ال 

أجبته: "حسًنا، أسمع هذا منكم أن اهللا معكم. لكنني أنطق أیًضا بكلمات ضدكم"، 
إذ یقول النبي إلسرائیل كما من فم اهللا: "إذا جزت في البحر فأنا معك، وفي األنهار فال 

تغمرك. إذا مشیت في النار فال تلدغ واللهب ال ُیحرقك، ألني أنا الرب إلهك معك" 
). هكذا أما یوجد حكیم واحد بینكم بار وصالح من كل الشعب 3-2: 43(راجع إش 

حتى یعبر البحر ویحیا دون أن یغرق، ویجتاز النهر دون أن یغمره، ومن یقدر أن یسیر 
على النار فال ُیلدغ، واللهیب ال یحرقه. وأن قدمت لي شرًحا ال أقبله منك، كما أنت ال 

. Ðتقبل تفسیر الكلمات التي سألتني عنها

 وعیسو مضطِهًدا. نال یعقوب البركات والبكوریة، بینما ُحرم كان یعقوب ُمضَطهًدا ،
. Ñعیسو من االثنین

1 Demonstrations, 21: 1. 
2 Demonstrations, 21: 2. 
3 Demonstrations, 21: 9. 
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 وكان إخوته هم المضطِهِدین. یوسف تمجد، ومضِطهدوه سجدوا كان یوسف مضَطهًدا ،
له، فتحققِت أحالمه ورؤیاه.  

كان یوسف الُمضَطهد رمًزا لیسوع الُمضَطهد. 
یوسف ألبسه والده قمیًصا بألوان كثیرة، ویسوع ألبسه أبوه جسًدا من البتول. 

یوسف أحبه أبوه أكثر من إخوته، ویسوع هو العزیز المحبوب لدي أبیه. 
رأي یوسف رؤى وحلم أحالًما، وتحققت الرؤى واألنبیاء في یسوع. 

كان یوسف راعًیا مع إخوته، ویسوع هو رئیس الرعاة.  
عندما أرسله أبوه لیفتقد إخوته رأوا یوسف قادًما وخططوا لقتله، وعندما أرسل اآلب 

). 38: 21 (مت "هذا هو الوارث، هلم نقتله"یسوع لیفتقد إخوته قالوا: 
ألقي إخوة یوسف أخاهم في الجب، ویسوع أنزله إخوته لیسكن بین الموتى.  

. Ïیوسف صعد من الجب، ویسوع قام من بین األموات

 أیًضا كما ُأضطهد یسوع. ُأضطهد موسى 
حین ُولد موسى أخفوه من مضطهدیه لئال یقتلوه، وحین ولد یسوع هربوا به إلي 

مصر لكي ال یقتله هیردوس مضطِهده. 
في األیام التي ُولد فیها موسى كان یغرقون األطفال في النهر، وعند میالد یسوع 

ُقتل أطفال بیت لحم وما جاورها. 
). ولیوسف قال 19: 4لموسى قال اهللا: "مات الرجال الذین یطلبون نفسك" (خر 

المالك في مصر: "قم وخذ الصبي وأمه وأذهب إلي أرض إسرائیل، ألنه قد مات الذین 
). 20: 2(مت " كانوا یطلبون نفس الصبي

أخرج موسى شعبه من خدمة فرعون، وخّلص یسوع الشعوب من خدمة الشیطان. 
ترَّبي موسى في بیت فرعون، وتربي یسوع في مصر حین هرب به یوسف إلي 

. Ðهناك

 كما ُأضطهد یسوع مخلصنا. ُأضطهد یشوع بن نون 
ُأضطهد یشوع بن نون بواسطة الشعوب النجسة، وأضطهد یسوع مخلصنا بواسطة 

الشعب الجاهل. 

1 Demonstrations, 21: 9. 
2 Demonstrations, 21: 10. 
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أخذ یشوع بن نون المیراث من مضطهدیه وأعطاه لشعبه، ویسوع مخلصنا أخذ 
المیراث من مضطهدیه ووهبه لشعوٍب غریبةٍ . 

أوقف یشوع بن نون الشمس والقمر وانتقم من الشعوب التي اضطهدته، ویسوع 
مخلصنا جعل الشمس تغیب في وسط النهار، لیخزى الشعب المضطِهد الذي صلبه. 
وزع یشوع بن نون المیراث على شعبه، ووعد یسوع مخلصنا أن یعطي الشعوب 

. Ïأرض الحیاة
  كتبها إلیك یا عزیزي بخصوص یسوع الذي ُأضطِهد، واألبرار الذین أهذه الذكریات التي

ُاضطِهدوا هي من أجل الذین ُیضطهدون الیوم من أجل یسوع الُمضطَهد، فیستریحون. 
فقد كتب لنا وأراحنا بنفسه: "إن كانوا قد اضطهدوني فسیضطهدونكم أیًضا. یضطهدونكم 

. Ð)14:17؛ 20، 19:15ألنكم لستم من العالم كما أني أنا لست من العالم" (راجع یو 
القدیس مار أفراهاط الحكیم الفارسي 

األشرار في العالم  . لیس بالضرورة یهلك2
ِبینَ  (اللصوص)ِخَیامُ  ، ُمْسَتِریَحةٌ   اْلُمَخرِّ

، َوالَِّذیَن ُیِغیُظوَن اَهللا ُمْطَمِئنُّونَ 
 ]6الَِّذیَن َیْأُتوَن ِبِإَلِهِهْم ِفي َیِدِهمْ ! [

ال نعجب إن رأینا األشرار إذ یعیشون في وسع وفیض، وتبدو حیاتهم ناجحة ال 
ینقصهم شيء، یسخرون من المؤمنین المجربین، الذین یعانون من الضیق. إنهم كالعشب 
الذي یسخر باالشجار في فصل الشتاء وقد زالت عنها األوراق الخضراء وتبدو بال حیاة 

كأنها لن تثمر، وال تصلح إال كوقود للنار. لكن لكل شیئ زمن معین من قبل اهللا. فسرعان 
ما یجف العشب، ویأتي فصل الربیع فنرى العشب قد زال وربما حل غیره، أما األشجار التي 
كانت تبدو جافة تحمل اوراقا وثمارا ولها جمال خاص. هكذا تطلع أیوب إلى أصحابه الذین 

جعلوه موضوع سخریتهم فتغني بالقول ان لكل شيء عند اهللا زمان. 
اعترض أیوب على المبدأ الذي تمسك به أصدقاؤه وهو أن األشرار ال یمكن أن 

یطول نجاحهم في العالم، بل حتًما تحل بهم النكبات فجأة. وقرر أن اهللا له حكمته في 
تصرفه مع الناس، فقد یؤجل الجزاء أو العقاب للعالم اآلخر. لهذا یقول إن خیام اللصوص 

1 Demonstrations, 21: 11. 
2 Demonstrations, 21:21. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني عشر 

  

أحیاًنا تكون مزدهرة، یمارسون التجدیف والعنف واضطهاد الغیر ومع هذا فهم ناجحون. 
ولعله یشیر هنا إلى السبئیین والكلدانیین الذین نهبوا ممتلكاته ومع هذا یبدو أنهم ناجحون. 

لیس باألمر الغریب أن الذین یمارسون الشر أشبه بلصوص متغطرسین ال یبالون 
بعالقتهم باهللا. یسلبون الغیر بالغدر والخیانة، وال یخشون أي ضرر یحل بهم. 

 "6" [مع هذا لیت األشرار ال یتوقعون خروجهم دون عقاب LXX لیته ال یخطئ .[
 أحد في تقدیر طول أناة اهللا، أو یفشل في وضع الدینونة القادمة في اعتباره. 

لیته ال یعتقد أحد أن الدیان العادل یترك أعمال األشرار دون تأدیب.  
: 5نصر (إر ذ) ونبوخ4: 14لیتعلم درًسا من األحكام التي حلت بفرعون (خر 

: 16 (عد ح) وبني قور28-27: 3)، والعمالقة (باروخ 10-7: 9 مل 2 (ل) وٕایزاب57
)، 25-24: 19) ومدینتي سدوم وعمورة (تك 10-9: 26)، وجماعة داثان (عد 31

وكل بقیة األمم. فإن التطلع إلى هذه األمم الشریرة وكیف استخفوا بطول أناة اهللا یجعلنا 
نقف قلیًال، ونخشى العقوبة التي قد تحل بمثلهم. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
في ة بالتبن طأنه وٕان ُوجدت الحنطة مختل القّدیس أغسطینوسیطمئننا كثیًرا ما 

 هذا لن یؤذي الحنطة وال یفقدها إكلیلها، فسیأتي الوقت فإن، هذا العالم دون أن ُیحرق التبن
. لعزلها عن التبن حیث یحرق التبن في النار

 والذین هم قلیلون إن قورنوا باآلخرین، لكنهم هم ،هذا التبن ال ُیهلك من هم حنطة الرب 
عة ریاح، من بجمع عظیم. ال یهلك مختارو اهللا الذین ُیجمعون من أقاصي العالم، من أر

خلِّص یا رب، " ). یصرخ المختارون قائلین:31: 24 أقصى السماء إلى أقصاها (مت
). فیقول لهم 1: 12  (مز"البشر انقطع األمناء من بنيقد ألنه قد انقرض التقي، ألنه 

] .Î)13: 24  (مت"من یصبر إلى المنتهى (حیث ُیقید الشرّ ) فهذا یخُلص" الرب:
 القّدیس أغسطینوس

 لیس لنا أن ندین ونفرز الحنطة عن الزوان، واألواني التي للكرامة عن التي 
للهوان، وٕانما یلیق بنا أیًضا أن نطمئن أن الحنطة ال ُتُ◌هَمل من اهللا بسبب الزوان، وال 

". یعلم الرب الذین هم لهاألواني الُمكََّرمة تفقد كرامتها بسبب التي للهوان، إذ یقول الرسول: "

1 Ep. 93:33. 
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  وال من أجل السمك الرديء، ال یؤخذ ١٢: ٣لیس من أجل التبن تهلك الحنطة (مت ،(
)... لقد سبق فعیننا قبل أن ُنولد، واعًدا ٤٧: ١٣في األوعیة شيء من الشبكة (مت 

إیانا بیقین: "الذین سبق فعینهم فهؤالء دعاهم أیًضا، والذین دعاهم فهؤالء بررهم أیًضا، 
.] كما یقول: [حتى إن كانت البذار Ï)٣٠: ٨ (رو "والذین بررهم فهؤالء مجدهم أیًضا

مختفیة في التبن لكنها معروفة لدى صاحب الحقل. ال یخف أحد متى كان بذرة، حتى 
.] Ðوٕان كان وسط تبن، فإن عیني الذي یذرینا ال تنخدعان

 القّدیس أغسطینوس
، َفاْسَأِل اْلَبَهاِئَم َفُتَعلَِّمكَ 

 ].7َوُطُیوَر السََّماِء َفُتْخِبَرَك [
 یة معرفة طبیعإال ما حسبه هؤالء الثالثة حكمة یفتخرون بها لیست أیوبیظهر 

 تٌعَ◌لم بها كل الخلیقة، حتى البهائم وطیور السماء. 

  فقد تنقصهم اللغة، لكنهم یشیرون 7: 12یقول: اسأل حتى الذین بال نطق (أي ،(
بطریق طبیعي، إذ یعرفون خالقهم، ویعترفون بأنه صانعهم، وأنه سّر وجودهم. اآلن 

)؟ هكذا اسأل طیور السماء: لماذا 26: 22اسأل البهائم بأمر مْن تكلم حمار بلعام (عد 
)؟ 6-4: 17 مل 1قاَت الغربان إیلیا (

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  اذ  الذي للنجوم. فإنك ترى الفنَّان الذيإذا كنت في حدود اللیل تتأمَّل الجمال األخَّ
صمَّمها وزیَّن السماء بهذه الورود. إذ كنت في الصباح المبكِّر، تتعلَّم عن عجائب 

  إلى غیر المنظور.المنظورة تصلالنهار، وخالل األشیاء 

  اذ  الذي للنجوم. فإنك ترى الفنَّان الذيإذا كنت في حدود اللیل تتأمَّل الجمال األخَّ
صمَّمها وزیَّن السماء بهذه الورود. إذ كنت في الصباح المبكِّر، تتعلَّم عن عجائب 

  إلى غیر المنظور.المنظورة تصلالنهار، وخالل األشیاء 

  لیكن بهاء هذه األشیاء المنظورة مدعاة لنا لفهم غیر المنظور والذي هو فوق كل جمال
أرضي. ولترفعنا روعة هذه المحسوسات المحدودة إلى إدراك سمو من هو سرمدي غیر 

1 On Ps. 89. 
2 On Ps. 50. 
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 .Ïمحدود ذو جبروت یتخطى مدارك عقولنا وٕافهامنا

  هل عبر الیوم؟ أشكر ذاك الذي قدم لنا الشمس لخدمة عملنا النهاري، ویهبنا ناًرا لكي
تنیر اللیل وتخدم احتیاجاتنا األخرى في الحیاة. لیت اللیل أیًضا یوحي لنا بما یدفعنا 

للصالة. 
عندما تتطلع إلى السماء وترى جمال النجوم صلِّ إلى رب كل األشیاء المنظورة، 

). 24 :104خالق المسكونة الذي بحكمة صنع الكل (مز 
وعندما ترى كل الطبیعة تُغط في النوم، مرة أخرى أسجد لذاك الذي حتى بغیر 

إرادتنا یعتقنا من ضغط العمل المستمر، وبفترة راحة صغیرة یردنا مرة أخرى إلي نشاط 
قوتنا. 

ال تسمح للیل بأكمله إن یكون للنِوم ال تسمح لنصف عمرك أن ینقضي بال فائدة 
في نوم ببالدة وسباٍت . بل قسم وقت اللیل بین النوم والصالة. ولیكن نومك الخفیف 
ذاته تداریب للتقوى. فإن أحالمنا أثناء النوم غالًبا ما تكون انعكاسات ألفكارنا في 

. Ðالنهار
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ،َأْو َكلِِّم اَألْرَض َفُتَعلَِّمكَ 
 ].8َوُیَحدَِّثَك َسَمُك اْلَبْحِر [

كل الخالئق غیر الناطقة تشهد أن الكبیر یلتهم الصغیر كالسمك، والقوى یفترس 
الصغیر كالحیوانات المفترسة. لو لم تدخل الخطیة لما حدث هذا كله، إنما "الذئب والخروف 

). 6: 11یسكنان مًعا" (إش 

 اآلب الذي ولد لیس بطریقة یمكن إلنسان أن  من یقدر أن یعرف كیفیة الوالدة األزلیة؟
یفهمها بل یقدر وحده أن یفهمها. 

ّال نخبر عن الطریقة التي ولده بها، بل نصر أنها لیست بهذه الكیفیة أفإننا نعرف 
مخلوقة.  من اآلب، بل نجهل حتى كل طبیعة مولد االبن ولیس فقط نحن نجهل

من إنك تسأل كل األشیاء التي  . وبالرغم)8: 12 (أي "أو كلم األرض فتعلمك"
على األرض، فإنها تعجز عن أن تخبرك. ألن األرض ال تقدر أن تخبر عن جوهر 

1 Hexamaeron 1:11. 
2 Cf. Reg. Brev. 32. 
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والسماء أیًضا ال  الذي شكَّلها كخزاف وصنعها. ولیس فقط األرض بل الشمس أیًضا...
. Ïتالسماواتعلن ذلك... وال سماء 

القدیس كیرلس األورشلیمي 

 "الخ)؟ 1: 2" من الذي أمر الحوت لیبتلع یونان (یونان اسأل سمك البحر 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ل، كأنها تهاجر بقرار جماعي، بإشارة خاصة إلى مناطق غریبة. فإذا توجد أسماك ُرحَّ
جاء موعد تكاثرها، رحلت، هذه من خلیج، وتلك من آخر، تدفعها ُسنة طبیعیَّة عامة، 

مسرعة إلى البحر األسود. فترى هذه األسماك، إّبان رحیلها، كالسیل یتدفق في البسفور 
نحو البحر األسود. من حركها؟ وأین الملك الذي یرأسها؟ واألوامر التي ُعلقت في 

الساحات العامة، وعینت موعد السفر؟ وأین القادة؟ إنك لترى العنایة اإللهیَّة تتمم كل 
فالسمك ال یقاوم ُسنة اهللا، أما نحن البشر فإنَّنا نخالف شيء، وتعتني بأدنى الخلق. 

تعالیمه. 
فال تحتقر األسماك ألنها خرساء وغیر ناطقة، وخف أن تكون أقّل تعقًُّال منها 

حینما تخالف أوامر خالقك.  
استمع إلى األسماك، ال ینقصها غیر النطق، وسلوكها یقول لك: إن حفظ الجنس 

یحملها على مباشرة هذا السفر الطویل. لیس عندها إدراك، بل شریعة طبیعیَّة راسخة كل 
الرسوخ في غریزتها تدفعها إلى ما یجب أن تعمل. فتقول: هلم بنا إلى البحر األسود... 
إن ماءه أعذب من ماء سواه، والشمس فوقه أقل حرارة فال تمتص ماءه الحلو كله، لهذا 
ل البحر األسود لیستقبل ویربِّي فیه  یصعد السمك في األنهار ویبعد عن البحار، ویفضِّ

صغاره، ومتى قضى هناك مأربه، عاد جمیًعا أدراجه، لماذا؟ كأنه بمسلكه یقول لنا: 
"البحر األسود قلیل األعماق، عرضة للعواصف العنیفة، قلیل المالجئ، وكثیًرا ما تقلبه 
الریاح الهوجاء رأًسا على عقب، وتعكِّره أكوام من الرمال. وهو فوق ذلك بارد شتاًء، لما 
ل العودة  یصب فیه من األنهار العظیمة"، فیهجره السمك، بعد ما أفاد منه صیًفا، ویعجِّ

إلى دفء المیاه العمیقة، والمناطق التي بها دفء الشمس، فیستریح في بحر هادئ 
بعیًدا عن ریح الشمال العاتیة.  

1 Catechetical Lectures, 11:11. 
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لقد رأیت هذا المشهد وُأعجبت بحكمة اهللا الشاملة. 
فإذا كانت البهائم فاقدة النطق تخضع لغرائز كامنة، وتعرف كیف تتدارك أمور 
معاشها، وٕاذا كان السمك یعرف ما یجب أن یختار وما یجب أن یجتنب، فماذا نقول 
بنا  فنا بطبیعة عاقلة، وتثقَّفنا بالشریعة، وُدعینا بالمواعید اإللهیَّة وتشرَّ نحن، وقد تشرَّ

 تدبیًرا دون األسماك تعقًال؟  االحكمة بالروح القدس، فهل ندبِّر شؤونن
أتعلم هي أن تتدارك بعض األمور قبل وقوعها، ونحن بخالفها نكاد ال نكترث، 

ونفني عمرنا في الملذَّات البهیمیَّة.  
تقطع السمكة البحار كلها بحثًا عن بعض منافعها، وأنت ماذا تقول، إذا كنت 

 فال یحتج أحد بالجهل فإن فینا ذهًنا طبیعًیا یبیِّن لنا لیاقة تعیش في التواني والكسل؟
. Ïالخیر وینّفرنا من األفعال المضرَّة

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 ]9َمْن َال َیْعَلُم ِمْن ُكلِّ َهُؤَالِء َأنَّ َیَد الرَّبِّ َصَنَعْت َهَذا! [
كل كائن عاقل أو حتى غیر عاقل، یمكنه أن یدرك أن اهللا خالقه، وأنه هو الذي 

یعوله. 

، الَِّذي ِبَیِدِه َنَفُس ُكلِّ َحيٍّ 
 ].10َوُروُح ُكلِّ اْلَبَشِر [

 "؟ 9: 147" لماذا كل صغار الغربان تدعوه (مز ألیست حیاة كل حي في یده؟(
)؟  21: 104لماذا تطلب األشبال الطعام من اهللا (مز 

إن كانت هذه الخالئق تضع في اعتبارها خالقها، فكم یلیق بنا نحن الذین جاء بنا 
إلى الوجود؟! نحن الذین نجهل أن "روح كل بشر" في ید اهللا، هذا الذي من البدء نفخ 

). لقد أظهر ذلك داود في أغانیه النبویة: "تأخذ نسمتهم 7: 2فینا نسمة حیاة (تك 
). 29: 104فیعودون إلى ترابهم" (مز 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 " إلى "القوة"... إنه یمنح النفس القوة لتهب حیاة للجسد، ومن الجانب اآلخر الیدتشیر "
یحیي النفس إلى درجة نوالها فهم األبدیة. 

Ï الیسوعي عقیقي. ج األب ترجمة .Hexamaeeron 7:4 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لیس كائن ما ُیعزى وجوده إلى ذاته. أنت وحدك لم تنل وجودك من آخر. كلنا - أي
 .Ïكل الخلیقة - لم تكن كائنة قبل خلقتها. علة وجودنا هي مشیئة الخالق

 حقیقة وجودنا لیس ثمرة استحقاق أعمالنا، إنما هي نعمة من قبل خالقناÐ .

  ،(بخصوص الخلیقة العاقلة) أیا كان الصالح الموجود فیها فهو لیس صالًحا بالطبیعة
إنما هو عطیة خیِّرة من قبل خالقها... فقد وهبها الخالق العقل، وأعطاها حریة الحركة 

.  Ñبإرادة حرة، لكي یحسب الخیر الذي فیها كأنه خیرها، وذلك باحتفاظها باإلرادة الحرة

  لیس أحد - سواء كان یهودًیا أو أممًیا - خاٍل من هذا الناموس الذي في البشر
بالطبیعة. فقد أعطى اهللا اإلنسان كل المشاعر واألحاسیس التي یستطیع بها أن یصارع 
ألجل بقائه في الفضیلة ونموه فیها. بجانب هذا غرس اهللا فیه قوة العقل، به یدرك ماذا 

. Òینبغي أن یفعل وماذا یتجنب. وهب اهللا هذا للجمیع على حد سواء
العالمة أوریجینوس  

  ،َأَفَلْیَسِت اُألُذُن َتْمَتِحُن اَألْقَوالَ 
 ]11َكَما َأنَّ اْلَحَنَك َیْسَتْطِعُم َطَعاَمُه؟ [

یلیق باألذن أال تصدق كل ما تسمعه، بل تمیز بین الحق والباطل، كما یمیز الفم 
بین الحلو والمر. وٕان كانت األذن كما الفم یلزمها تمییز ما ُیعرض علیها سواء االستماع أو 
الطعام، أفال یلیق باإلنسان أن یحمل روح التمییز لیعرف التعالیم الصادقة من غیر السلیمة 

)؟ 13: 11؛ 15: 10 كو 1(

  ،ال یتحدث عن أذن الجسم، بل أذن الروح. فباآلذان الجسدیة نسمح أصوات الكلمات
الحنك (خاصة التذوق) یستطعم أما باآلذان الداخلیة فنمیز الفكر والكلمات. كذلك "

" بمعني أن یقدره بالنسبة للذته. هكذا فإن حنك الروح یمیز فائدته. الطعام
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

1 In 1 Sam.,Homily 2. 
2 Comm. in Ep. ad Rom. 4:5 [See Drewery]. 
3 De Principiis 2:9:2 [See Drewery]. 
4 Comm. in Ep. ad Rom. 3:6.  
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 " فإن العقلnousإن كان اهللا یعطینا الحنك لنمیز تذوق الطعام، فإنه  یمیز الكلمات ..."
یهبنا أیًضا العقل لنأخذ قرارتنا، ویسمح لنا الزمن أن نطلب الفهم. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ولكن خالل طرق قدرة التمییز التي للعقلیوجد قاٍض واحد یشرف على الداخل، أي ،
الئقة تحفظ الحواس الخمس متمایزة. یصنع اهللا عجائب، فال تقدر العین أن تسمع، وال 

األذن أن ترى، وال الفم أن یشم، وال األنف أن تتذوق، وال األیدي أن تشم. بینما كل هذه 
تعمل خالل قوى العقل الواحدة، غیر أنه ال تستطیع حاسة ما أن تمارس غیر ما قد 
عینه الخالق لها. وهكذا خالل هذه التدابیر الجسمانیة الخارجیة، یترك لنا أن نجمعها 

في الداخل بطریقة روحیة... 
 بینما توجد حكمة واحدة تسكن في إنساٍن أقل مما في آخر... إال أنها في ذاتها ال 

تحمل اختالفات فیما بینها، لكن بواسطتها نمارس عملیات متباینة مختلفة، فواحد ینال 
عطیة حكمة، وآخر عطیة معرفة، وآخر ألسنة، وآخر موهبة شفاء... 

یدین الطوباوي أیوب عدم خبرة أصحابه، ووقاحة كل من ینتفخ مدعًیا أنه قد تعلم 
في الحكمة. فإن معرفة شيٍء ما عن اهللا شيء، وتذوق ما تعرفه بفهٍم شيء آخر. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 فضیلة واحدة یمكننا أن نحصل علیها بمجهودنا البشري ما لم تعیننا النعمة  توجد ال
. ونحن نرى في الكتاب المقدس أن التمییز ُحسب ضمن مواهب الروح، إذ یقول اإللهیة

الرسول: "فإنه لواحد یعطى بالروح كالم حكمة وآلخر كالم بحسب الروح الواحد، وآلخر 
إیمان بالروح الواحد، وآلخر مواهب شفاء بالروح الواحد... وآلخر تمییز األرواح"...  

لقد رأیتم إذن كیف أن موهبة التمییز لیست موهبة أرضیة، وال هي باألمر الهّین ، 
 بكل حماس نحو Ïإنما هي عطیة عظمى تهبها النعمة اإللهیة. إن لم یسَع اإلنسان

التمییز... حتًما یخطئ ویصیر كمن هو في ظلمة اللیل وحلكة الظالم، وال یسقط فقط 
. ..في األشراك واألهواء بل ویخطئ حتى في األمور السهلة

یعلم التمییز أن یسیر اإلنسان في الطریق الملوكي، من غیر أن یسمح له 
بالتطرف الیمیني في الفضیلة، أي المغاالة وتجاوز حدود االعتدال في جسارة ووقاحة، 

Ï   الحدیث في المناظرات عن الرهبان وقد استبدلت كلمة "راهب" بـ "إنسان". 
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  كما ال یسمح له بالكسل...
"، وذلك نور الجسد" أو "العینهذا هو التمییز الذي یعبر عنه الكتاب المقدس بـ "

كقول المخلص: "سراج الجسد هو العین. فإن كانت عینك بسیطة فجسدك كله یكون 
). ألنها هي 23 ،22:6 نیًرا. وٕان كانت عینك شریرة فجسدك كله یكون مظلًما.." (مت

التي تمیز كل األفكار واألعمال، وترى كل شيء وتراقب ما سیحدث. 
فإذا كانت عین اإلنسان "شریرة" أي غیر محصنة بصوت الحكمة والمعرفة، 

مخدوعة ببعض األخطاء والعجرفة (في العبادة)، فإنها تجعل جسدنا "كله یكون مظلًما". 
تظلم عقولنا وتصیر أعمالنا في ظالم الرذیلة ودجى االضطرابات، وٕاذ یقول: "فإن كان 

). 23:6 النور الذي فیك ظالًما فالظالم كم یكون؟!" (مت
فال یستطیع أحد أن یشك في أنه متى كان "الحكم في األمور" في القلب خاطًئا، 
أي كان القلب مملوء جهًال، تكون أفكارنا وأعمالنا، التي هي ثمرة التمییز والتأمل، في 

 .Ïظالم الخطیة العظمى
األب موسى 

. حكمة اهللا وسلطانه 3
 ].12ِعْنَد الشَّْیِب ِحْكَمٌة َوُطوُل اَألیَّاِم َفْهٌم [

ال یستطیع أحد أن ینكر تمتع البعض بالحكمة هذه التي ینالونها مع خبرة السنین وطول 
. )7: 25 (سیراخ " المجدألرباب والمشورة الرأي الحكمة للشیوخ وأجملما األیام. "

قد تكون لهم الحكمة واإلدراك والفهم لألمور لكنهم یعجزون عن تنفیذ حكمتهم، أما 
اهللا فكلي الحكمة والقدرة. 

ربما أراد أیوب أن یعلن لهم أنهم قد تسرعوا في الحكم علیه ألنهم رأوه بسقط في 
تجارب كثیرة، وكان یلیق بهم أن ینتظروا مدة من الزمن لكي في حكمة صادقة یروا ما وراء 

 التجارب. 

 على لسان أیوب: [ألعلنا إذ نعرف هذا الكثیر یوحنا الذهبي الفم القدیسیقول 
نظن إننا نعرف كل شيء؟ أنا أعلم أن األشرار یعاقبون، لكنكم ترون أنه بالرغم من برِّي أنا 

أیضا أعاقب. أضف إلى هذا، هل یحتاج األمر إلى وقت لكي تفهموا عن أمر له أمثلة 
كثیرة متشابهة؟ أال ترون كیف یقدم الكتاب المقدس عمق الخبرة؟ ماذا اقتنى القدماء بخبرة 

1 Cassian: Conferences, 1:1-2. 
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األحداث بالتفصیل، وأنتم األصغر منهم تقدمون تشكرات كثیرة لذاك الذي یعدد األحداث. 
لقد حدثت لهم أحزان كثیرة ومن جوانب متعددة وأنتم أیًضا إن بحثتم في األسفار المقدسة 

باهتمام شدید ترون الكثیر منهم (قد دخلوا في ضیقات). هذا هو السبب لقول احدهم: "لتكن 
راغًبا في سماع مقاٍل صالحٍ "، وفي موضع آخر یقول: "ال تحتقر مقال القدامى"... فإن 

). إنكم لستم محتاجون 9-8: 8، 35: 6هؤالء بالحق ملتحقون بمدرسة آبائهم" (ابن سیراخ 
إلى زمن، فإن كان اهللا نفسه یرغب أن یهبكم إیاها، فلستم في حاجة إلى زمن.] 

 "ذلك ألن الحكمة نقتنیها بالدراسة، 12" [الحكمة عند الشیب، والفهم بطول األیام .[
والتعلم یغرس في الذهن بدروس البشر. أما بالنسبة هللا فاألمر على غیر ذلك، ألنه هو 

نفسه الحكمة في شخصه، وهو الذي یعلم دروس الحكمة. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  هذه األقوال تثبت جذور الحكمة، فباستمرار الحیاة تتقوى الحكمة وذلك بممارسة
األعمال. ولكن إذ یوجد كثیرون قد ُوهب لهم طول الحیاة، ولم توهب لهم الحكمة، لذا 

به الحكمة والقدرة، له المشورة یظهر بلیاقٍة من له القرار لتقدیم هذه الهبات، قائال: "
". والفهم

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 ِعْنَدُه اْلِحْكَمُة َواْلُقْدَرةُ .
 ].13َلُه اْلَمُشوَرُة َواْلِفْطَنُة [

اهللا كلي الحكمة وحده یدرك كل األمور وقادر أن یتمم إرادته ألنه كلي القدرة 
أیًضا. لیس من مقارنة بین حكمة الشیوخ مع حكمة اهللا. 

. )4: 9 (الحكمة " من بین بنیكي عرشك وال ترذلنإلىهب لي الحكمة الجالسة "
 فما لم تكن معه الحكمة التي منك ال ،حد كاملأن كان في بني البشر إنه أعلى "

. )6: 9 (الحكمة "یحسب شیًئا
 و التي كانت حاضرة اذ صنعت العالم و هي بأعمالكن معك الحكمة العلیمة "إ

) 9: 9 (الحكمة "عارفة ما المرضي في عینیك والمستقیم في وصایاك
. )5: 1 (سیراخ األزلیة" ومسالكها الوصایا ،ینبوع الحكمة كلمة اهللا في العلى"

 "لم یتكلم أیوب تماًما دون تقدیم 13" [عنده الحكمة والقوة، به المشورة والفهم .[
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شهادة، وال بدون دفاع (عن رأیه)، إنما یسند كلماته بشهادة المخلوقات، فإن جمال 
العناصر المنظورة تعلن عن حكمة اهللا وقوته العظیمة. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ویبلغ أعلى یتمجد عمل اآلب الذي یعم كل الوجود ویعظم جًدا عندما یتقدم كل إنساٍن
قامات النمو خالل الشركة مع المسیح "الحكمة" و"المعرفة" و"القداسة". 

یتحقق ذات األمر عندما یتقدس اإلنسان ویتطهر ویبلغ أعلى درجات الكمال خالل 
شركة الروح القدس، ومن ثم یصیر أكثر استحقاًقا لنوال نعمة الحكمة والمعرفة، حتى 

تزال عنه كل أدران الدنس والجهل، فیبلغ هذا التقدم بكمال وفي نقاوة. بهذا تكون الحیاة 
التي نالها من اهللا جدیرة باهللا، الذي یقصد لها أن تكون طاهرة وكاملة. فیستحق 

المخلوق لهذه الحیاة (المقدسة) (ویكون على مثال الخالق)؛ ألن اإلنسان بهذه الطریقة 
  Ïالتي یریدها له الخالق ینال منه القوة على الوجود أبدًیا...

  لیكون  في كل إنساٍن، ]أي موضع القدرات والمشاعر واألحاسیس[یهتم (اهللا) بالنفس
 وسط حیاة الجسد، فتصیر مشاعره عاقًال، وینال المعرفة، ویعمل ذكاؤه بشكٍل الئقٍ 

 .Ð) صالحة14: 5 (عب هوٕادراكات
العالمة أوریجینوس 

 ُهَوَذا َیْهِدُم َفَال ُیْبَنى. 
 ].14ُیْغِلُق َعَلى ِإْنَساٍن َفَال ُیْفَتُح [

من یقتِن اهللا یتمتع بحكمته وقدرته عاملتین فیه، أما من یقاوم حكمة اهللا بحكمته 
البشریة، لن یلحق به إال الحماقة. ُتهدم حیاته بسماح إلهي، ولیس من یقدر أن یبنیه. یرجع 
بنا أیوب إلى عصر إقامة برج بابل حیث اتكل اإلنسان على حكمته وقدرته، وظن أنه قادر 

على مقاومة اهللا. هؤالء ظنوا أنهم قادرون على بناء برج في السماء، لكنهم فشلوا وتشتت 
طاقتهم. وهوذا خراب سدوم وعمورة یشهد بفشل مقاومة اهللا. 

یغلق اهللا بالسماح بمرٍض أو كارثٍة أو یسمح لإلنسان بالموت، فیدخل القبر وال 
یخرج منه. عندما یغلق على األشرار في جهنم من یقدر أن یصعدهم من هناك؟ 

حینما یصر اإلنسان على أن یغلق قلبه على ممارسة خطیة وال یفتحه لیتقبل نعمة 

1  
2  
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اهللا ومساندته تبقى الخطیة حبیسة قلبه، تملك علیه وتقوده وهي في سجن القلب المغلق، 
كما حدث مع فرعون الذي رفض بقلبه أن ینصت لصوت اهللا خالل الضربات ومع وعوده 
بفمه المخادع، كان یضمر في قلبه العنف والمقاومة لعمل اهللا، لذا قیل: "ولكني أقسي قلب 

)، وذلك بتركه حبیًسا لشره وعنفه.  3: 7فرعون" (خر 
 مثال آخر لمن صار قلبه مغلًقا، وهو عیسو، البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

فقد أغلق قلبه بإرادته وذلك بشره واستهتاره حتى باع بكوریته بأكلة عدس، قائالً : "أنا ماض 
). احتقر عیسو البكوریة، ولم یقدم توبة عن 32: 25إلى الموت، فلماذا لي البكوریة؟" (تك 

ذلك وال عن شروره فانغلق قلبه على شره، وقد أراد والده أن یفتح هذا الباب لیهبه البركة قبل 
)، لكن الرب رفض هذا االبن ألنه لم یتب، وقدم األب البركة لالبن 4: 27أن یموت (تك 

األصغر بغیر إرادته. لقد صرخ عیسو صرخة عظیمة لم تصدر عن نفٍس متواضعٍة 
منسحقٍة، فصارت توبته كال شيء، عاجزة عن جذب نعمة اهللا لفتح قلبه. 

  ،فإنه ال یهدم اهللا القدیر یهدم قلب اإلنسان عندما یتخلى عنه، ویبنیه عندما یمأله
. عندما یترك القلب لذاته ینصرف نفس اإلنسان بالدخول في حرب بل بانسحابه منه

إلى ال شيء، بل إلى هدمه لذلك عندما یحدث أن قلب السامع ال یمتلئ بنعمة اهللا 
القدیر، بسبب خطایاه باطًال یقدم الكارز من الخارج نصائحه له. فیكون كل فٍم یتكلم 

منه كأنه أبكم، إن لم ینطق اهللا بصوٍت في القلب من الداخل، ذاك الذي یوحي 
بالكلمات التي ُتقدم لألذن. هكذا یقول النبي: "إن لم یبن الرب البیت باطًال یتعب 

). یقول سلیمان: "أنظر عمل اهللا، ألنه من یقدر على تقویم من 1: 127البناؤون" (مز 
)... 13: 7عوجه؟!" (جا 

استطاع قایین أن یتمتع بالنصائح صادرة عن صوت اهللا، ومع هذا لم یقدر أن 
یتغیر. بسبب خطیة قلبه الشریر في الداخل تركه اهللا، مع أنه وجه إلیه كلمات من 

الخارج لتحمل شهادة علیه. 
]" فكل إنسان متى مارس الخطأ 14" [یغلق على إنسان فال یفتححسنا أضاف: "

في كل طرقه ماذا یفعل سوى أن یجعل من نفسه سجًنا لضم یره؟ الشعور باإلثم في 
النفس قد یضغط علیه حتى وٕان لم یتهمه أحد من الخارج. وٕاذا ترك في عمى قلبه 

الشریر بحكم من اهللا یكون كمن أغلق على ذاته، فال یجد موضًعا للهروب، وال یستحق 
أن یجد موضًعا هكذا. فكثیًرا ما یحدث أن أشخاًصا یشتاقون إلى ترك عاداتهم الشریرة 
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 السجن يولكن ألنهم إذ تثقلوا حتى األرض بسبب حملهم یغلقون على العادة الشریرة ف
وال یستطیعون أن یخرجوا هم من أنفسهم. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  أنه لیس ألن اهللا هو الذي یبني یجلس اإلنسان خامًال 1: 127نتعلم من هذا (مز (
فإن اهللا یبني له البیت. وٕانما ألنه یعمل ویهتم قدر إمكانیاته البشریة، لكن اهللا یزیل كل 

العقبات ویتمم العمل. هكذا یدعي اإلنسان للعمل قدر ما یستطیع في جدیة، لكن اهللا هو 
الذي یكلل العمل بالنجاح. لهذا یلیق باإلنسان بحٍق وفي تقوى أن یترك إتمام عمله هللا، 

ولیس إلنساٍن بشري آخر. على هذا بولس غرس وأبولس سقى واهللا هو الذي كان ینمي، 
). بنفس الطریقة 7-6: 3 كو 1إذ لیس الغارس شیئًا وال الساقي بل اهللا الذي ینمي (

.  Ïیمكننا القول أن هذا یعتمد ال حسب مشیئة إنسان أو جهاده إنما على مراحم اهللا
العالمة أوریجینوس 

  محمولین على أجنحة الروحإال"ال نقدر أن نجري في طریق اهللا Ð ."

 بمعونة اهللا نحن نفعل الخیر الذي نمارسه"Ñ ."

  لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون السماوي، كما أنه لیس أضعف من الذي یحرم"
". Òمنه

  لنكن أقوى من الجمیع، متمثلین ببولس وبطرس ویعقوب ویوحنا، فانه ان غاب عنا"
". Óإغراءعون اهللا ال نقدر أن نقاوم أتفه 

  ،لكي نقهر الشیطان یلزمنا أن نعرف أن مهارتنا لن تفید شیئا، فإننا"ال نخشى شیئا 
". Ô هو من نعمة اهللاشيءن كل أو

 ،فلو أنهم مارسوا  أما الذین یكللون، فمن أجل النعمة. "الذین یعاقبون، فمن أجل العدالة
 یتمتعون بالسماء والملكوت مقابل هذه األعمال الصغیرة ألجل إنما عمل صالح، ألف

1 Commentary on Rom 9:16. 
˻  In Mat, In Gen. PG 57: 30 ; 53: 228.  
3 In Mat PG 57: 303. 
4 In Paralyt. PG 51: 54. 
5 In Mat PG 58: 720. 
6 In Act PG 60: 124. 
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". Ï ما ال یقاسإلىحریة النعمة، فیرتفعون 
 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا 

 َیْمَنُع اْلِمَیاَه َفَتْیَبُس .
 ].15ُیْطِلُقَها َفَتْقِلُب اَألْرَض [

). وٕان سمح 7: 4في ید اهللا األمطار، إن منعها تیبس األرض وتنعدم ثمارها (أي 
لها بفیض ففیض المطر الجارف یفسد محاصیل األرض وتنهار المباني. ربما یشیر هنا 

إلى طوفان نوح فغرقت األرض. 

 ن یزید أ الطوفان من یغلقها؟ من یقدر بن فتح میازيإإن أغلق السماء من یفتحها؟ و
 Ð الذي یدیر الكون بمقیاسه وموازینه؟إالمن المطر أو یمسكه عن السقوط بقدٍر كاٍف، 

 القدیس غریغوریوس النزینزي 

  إن فهمت "المیاه" أنها للمعرفة للكرازة، كما ُكتب: "كلمات فم اإلنسان میاه عمیقة، نبع
)، فعندما ُتمنع المیاه، یصیر كل شيٍء یابًسا، هذا یعني 4: 18الحكمة نهر متدفق" (أم 

عندما تمنع معرفة الكارز تیبس قلوب أولئك الذین كان یجب أن تنتعش بالرجاء في 
األبدیة. قد یبقوا في عقم عدم الرجاء، وذلك بمحبتهم للزمنیات... 

" یشیر إلى عطیة الروح القدس كما قال صوت الحق في المیاهوٕان كان تعبیر "
اإلنجیل: "من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حي"، مضیًفا: "قال 

)... فإن الروح 39-38: 7هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه" (یو 
القدس إذ ُیمنع عن ذهن السامع یصیر الحس في الحال یابًسا، هذا الذي كان خالل 

الرجاء یبدو أخضر في السامع. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

: [عندما كان بولس في طریقه إلى دمشق، البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 
مسلًحا برسائل ضد المسیح، ارتوى في رحلته بنعمة الروح القدس، فتغیر للحال من نیته 

لسفك الدماء؛ وتقبل بعد ذلك الضربات ألجل المسیح هذه التي في رحلته كان یود أن 
یصبها على المسیحیین. هذا الذي كان قبًال - وهو سالك حسب الجسد - یكافح لیسلم 

1 In Mat PG 58: 720. 
2 Second Theological Oration, 28. 
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قدیسي الرب للموت، صار یتهلل أن یقدم ذبیحة جسده من أجل حیاة القدیسین. هذا الذي 
كان بارًدا یهدف نحو القسوة قد تحول إلى دفء الحنو، والذي كان قبًال مجدًفا ومضطهًدا 
صار كارًزا متواضًعا ومملوء حنًوا. ذاك الذي كان یحسب ذبحه للمسیح في تالمیذه مكسًبا 

یطلق ). هكذا "21: 1 اآلن یتمسك بالمسیح لیكون حیاته، حاسًبا موته ربًحا" (في ،عظیًما
]، وذلك في ذهن بولس، في اللحظة التي فیها نال نعمة الروح 15" [المیاه، فتقلب األرض

القدس حیث غیرت ثبات عناده وقسوته.] 

  لقد أنجبت المیاه األولي حیاة، ال یتعجب أحد إن كانت المیاه في المعمودیة أیًضا تقدر
أن تهب حیاة. 

  كان روح اهللا محموًال على المیاه هذا الذي یعید خلقة من یعتمد. كان القدوس محموًال
 على المیاه التي تتقبل منه القداسة. بهذا تقدست المیاه بالحريعلى المیاه المقدسة، أو 

بالروح وتقبلت إمكانیة التقدیس. هذا هو السبب الذي ألجله إذ كانت المیاه هي العنصر 
. Ï (للخلقة) حصلت على سّر التقدیس خالل التوسل هللاياألّول

العالمة ترتلیان   

  تتم الخلقة الجدیدة بواسطة الماء والروح وذلك كخلقة العالم، إذ كان روح اهللا یرف على
 .Ðالمیاه

 السكندري إكلیمنضسالقدیس   

 ِعْنَدُه اْلِعزُّ َواْلَفْهمُ .
 ].16َلُه اْلُمِضلُّ َواْلُمَضلُّ [

هو صاحب القدرة والقوة وهو مصدر الحكمة والفهم. إنه یهتم بكل البشر حتى 
البسطاء الذین یضللهم الغیر، والخبثاء الذین یضللون إخوتهم. یستخدم كل األمور لتحقیق 
خطته اإللهیة، إذ كال من الُمِضْل والُمَضْل تحت یدیه. یتمجد في الكل، وٕان كان ال یقبل 

الضالل والخبث والمكر. في النهایة یترنم المؤمنون: "هللویا، فإنه قد ملك الرب اإلله القادر 
). 6: 19على كل شيء" (رؤ 

  إن كان أحد لدیه القوة والسلطان، أو اكتسب الفهم والتعقل، فهذا من عند اهللا، یتقبلها

1 De Baptismo 2. 
2 Ecol. Proph 7. 
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منه، هذا الذي یعطي بسخاء للذین یریدون أن ینالوا. وواضح أنه یستردها ممن یرید. 
من بین كثیرین یوجد مثال یعلمكم هذا، وهو نبوخذنصر، هذا الذي كانت قوته عظیمة 

فقال عنه دانیال: "أنت یا أیها الملك الذي كبرت وتقویت، وعظمتك قد زادت وبلغت إلى 
). على أي األحوال إذ تشامخ في 22: 4السماء، وسلطانك إلى أقصى األرض" (دا 

كبریاء في كل مناسبة لم یفقد سلطانه وملكوته فحسب، بل وفقد المعرفة والفهم، "وُطرد 
). صار یفكر مثل بهیمة، ولیس كما 33: 4من بین الناس، وأكل العشب كالثیران" (دا 

یفكر البشر. لماذا حدث هذا معه؟ هذا ما شرحه دانیال بكل وضوح: "تمضي علیك 
: 4سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، ویعطیها من یشاء" (دا 

). وعندما عرف (نبوخذنصر) ذلك استرجع روحه، وفي نفس الوقت ملوكیته، عندما 25
 ).37- 34: 4قدم تسبیًحا ومجًدا هللا (دا 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،َیْذَهُب ِباْلُمِشیِریَن َأْسَرى
 ].17َوُیَحمُِّق اْلُقَضاَة [

لیس فقط األفراد تحت سلطانه، وٕانما حتى تحركات األمم والشعوب ال تفلت من 
یدي ضابط الكل. 

كثیًرا ما یسمح بالحمقى الذین یظنون في أنفسهم أنهم مشیرون حكماء أن یسقطوا 
في األسر كغنائم حربیة، ُتسلب كرامتهم وثروتهم وحریتهم؛ لیس فقط ُیسلبون من حكمتهم بل 

وأحیاًنا كما من آدمیتهم. 
حتى القضاة الذین ُیعرفون بمشورتهم وسمو أفكارهم یصیرون أحیاًنا حمقى كما 

حمَّق اهللا مشورة أخیتوفل، وصار اسًما على مسمي، إذ معناه "أخو الجهل أو الغباء". وكما 
قیل بإشعیاء: "رؤساء صوعن صاروا أغبیاء؛ رؤساء نوف انخدعوا، وأضل مصر وجوه 

). 13: 19أسباطها" (إش 
كثیًرا ما یفقد الشیوخ أصحاب الخبرات الطویلة والحكمة قدرتهم على الفهم، فعامل 
الزمن الذي قادهم للحكمة هو عینه الذي یسبب ضعف الشیخوخة، فیعیدهم إلى حالة تشبه 

الطفولة، كمن هو بال خبرة وال فهم. 

 "ذلك عندما یفعلون صالًحا بدون هدٍف 17" [یذهب بالمشیرین إلى نهایة غبیة ،[
صالٍح، بل یطلبون المكافأة الوقتیة. فإن كان ابن اهللا اآلب العلي الوحید قد صار إنساًنا 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني عشر 

  

 )، فبحق نفسر 6: 9لیكرز بالحقائق األبدیة، لذلك دعي "مالك المشورة العظیم" (إش 
" بالكارزین الذین یزودون السامعین لهم بمشورة الحیاة. ولكن عندما یبشر أي المشیرین"

"، إذ یهدف یذهب إلي نهایة غبیةكارز بالحقائق األبدیة لیقتني مكاسب وقتیة فبالتأكید "
نحو بلوغ ذلك بجهوده المضنیة، هذه التي كان یجب أن یهرب منها الفكر المستقیم. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " هو أخبث أنواع األفكار. المجد الباطلفكر "
 ویجمع لنفسه ، اإلنسان یمّجد جهادهویبتدئ هذا الفكر للسالكین في حیاة البّر، يیأت

مدیح اآلخرین له. فیتصور فزع الشیاطین منه، شفاءه للنساء، ازدحام الجماهیر حوله 
یلمسون هدب ثوبه، وأخیًرا یتنبأ له بتكریسه للكهنوت. وأن الناس یفدون إلیه لیجعلوه 

ه رغًما عنه. نكاهًنا، وعندما یرفض الكهنوت یقیدونه ویقودو
بعدما یشعل الشیطان فیه هذه اآلمال الكاذبة، ینسحب تارًكا المجال لمحاربات 

 حاًال ویعرض علیه أفكاًرا يأخرى یقدمها شیطان الكبریاء أو شیطان التذمر، الذي یأت
مضادة لهذه اآلمال، حتى أنه في بعض األوقات یستسلم ألفكار شیطان الزنا، هذا الذي 

 Ïمنذ لحظات كان یرى في نفسه أنه قدیس وكاهن وقور!
أما "شیطان الكبریاء" فهو سبب سقوط النفس المحزن للغایة. إنه یشیر على النفس 

 تنتفخ أمام فتبتدئأال تنظر إلى اهللا كمعین لها، بل تنسب إلى ذاتها كل ما هو صالح. 
، وتحسبهم جهالء، ألنهم ال یعرفون منزلتها السامیة. اإلخوة

الكبریاء یتبعه الغضب والتذمر. والشر األخیر یتبعه خروج اإلنسان عن وعیه 
. Ðوالغیظ ورؤیة شیاطین كثیرة في الهواء

  یصعب علیك الهروب من فكر المجد الباطل، ألن كل ما تصنعه لطرده یمكن أن
هذا والشیاطین ال تقاوم دائًما  یكون عامًال مساعًدا إلنشاء دافع جدید نحو المجد الباطل.

كل فكر سلیم، بل أنها أحیاًنا تشجع فینا بعض األفكار السلیمة على رجاء أنها تقدر بعد 
ذلك أن تخدعنا. 

 أوغریسالقدیس 

Ï ،8 إلى أناتولیس عن األفكار الثمانیة .
2 Praktikos 13,14. 
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، َیُحلُّ َمَناِطَق اْلُمُلوكِ 
 ].18َوَیُشدُّ َأْحَقاَءُهْم ِبِوثَاٍق [

یسمح اهللا أحیاًنا بأصحاب السلطة كالملوك أن ینحطوا عن مراكزهم، ویتجردوا من 
كل كرامة. یحل مناطقهم، فیسقط السیف من جانبهم، والتیجان من رؤوسهم. ولعله یشیر 

 لیكونوا عبیًدا إذ كان العبید ال یمنطقون أحقاءهم. مهنا إلى انحداره

  ،َیْذَهُب ِباْلَكَهَنِة َأْسَرى
 ].19َوَیْقِلُب اَألْقِوَیاَء [

إذ تحدث عن فئات الحكماء مثل المشیرین والقضاة، وفئات أصحاب الخبرة 
كالشیوخ، وفئات أصحاب السلطة كالملوك اآلن یتحدث عمن یظنون في أنفسهم أبراًرا، وهم 
فئة الكهنة. هؤالء الذین أحیاًنا في ریائهم یظنون أنهم ال ُیمسون ألنهم خدام اهللا والعاملون 
لحساب شعبه. لكن اهللا لیس عنده محاباة حتى كهنته یسمح لهم بالسبي، فیفقدون كرامتهم 

وسلطتهم وثروتهم التي كانوا یعتزون بها. 
أخیًرا یشیر إلى فئة األقویاء، سرعان ما یصیر القوي ضعیًفا. كم من جبابرة بأس 
سقطوا في مصیدة أناس ضعفاء، وكم من جیوش قویة انهزمت أمام جیوش أضعف منها. 

هكذا ال یلیق بأحد أن یعتمد على قوته الزمنیة وال على حكمته الذاتیة وفهمه البشري المجرد 
وال سلطانه وال مركزه االجتماعي أو الدیني. 

 "عظمة الكاهن العظیمة هي بّر 19" [یقود الكهنة إلى الخزي، ویقلب األقویاء [
الخاضعین له. فالكارز الممتاز حسًنا یقول لتالمیذه: "ألن من هو رجاؤنا وفرحنا وٕاكلیل 

)، لكن 19: 2 تس 1افتخارنا؟ أم لستم أنتم أیًضا أمام ربنا یسوع المسیح في مجیئه؟" (
یتجاهل الكهنة حیاة المسئولین عنهم، وال یثمرون في تقدمهم أمام الرب. بهذا یصیرون 

في خزي، ال یجدون مجًدا أمام الدیان الحازم، هؤالء الذین ال یطلبونه في حیاة 
 المخدومین بإلحاحهم في الكرازة.

". بحكٍم عادٍل یترك قلوب الذین یحكمون، إن كانت ال ویقلب األقویاءحسًنا قال: "
تتطلع إلى المكافأة الداخلیة، فتطرح خارًجا، حیث تخدع نفسها بأن تفرح بالمجد الزمني 

عوض األبدي.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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 اطل، وعلى هذا فإن تأسیس بلسلطان في ذاته، وٕانما في الطمع الفي اعیب الس لي
 ح (رواللصاهللا ل خادم هكونهللا بیكون سفیًرا  ملهعیستن وماهللا، السلطان یأتي من ِقِ◌بل 

الذي ینفِّذه... یجب أن نمیِّز  يف في ذاته لیس خطیَّة، لكن العیب مللع). ا3-4: 13
 دام الطالح.ستخبین االستخدام الصالح للسلطان واال

 قدِّیس أمبروسیوسال

  ،ِ َیْقَطُع َكَالَم اُألَمَناء
 ].20َوَیْنِزُع َذْوَق الشُُّیوِخ [

إذ یعتز أصحاب الفصاحة والخطابة والفلسفات على إبداعهم اللغوي أو جاذبیة 
شخصیاتهم، هؤالء یقفون أحیاًنا كخرس، لیس من كلمة في فمهم، ألنهم أهانوا الذین وهبهم 

العقل وأعطاهم موهبة الكلمة وخلق أفواههم. 

 "عندما ال یمارس الكاهن الصالح 20" [یغیر شفاه األمناء، وینزع تعالیم الشیوخ .[
الذي یخبر به، فإن ذات عمل شفتیه ُینزع منه، فال یجسر أن ینطق بما ال یمارس. قیل 

: 50بالنبي: "وللشریر قال اهللا: مالك تحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك؟" (مز 
). إذ یظهر 43: 119). أیضا یسأله: "ال تنزع من فمي كالم الحق كل النزع، (مز 16

أن اهللا القدیر یعطي كلمة الحق للذین یمارسونها، وینزعها عمن ال یمارسوها...  
یقول الحق في اإلنجیل: "من فضلة القلب یتكلم الفم. اإلنسان الصالح من الكنز 
الصالح في القلب یخرج الصالحات. واإلنسان الشریر من الكنز الشریر یخرج الشرور" 

).. أیضا یقول یوحنا: "هم من العالم، من أجل ذلك یتكلمون من 35- 34: 12(مت 
". الذي یغیر شفاه األمناء، وینزع تعالیم الشیوخ). حسًنا قیل: "5: 4 یو 1العالم"(

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  فیجب أن یكون األسقف بال لوم"... كل الفضائل تحویها هذه العبارة وهكذا یبدو كما"
لو أن الرسول یطلب كماًال مستحیالً . ألنَّه إن كانت أیة خطیَّة أو أیة كلمة باطلة 

تستحق اللوم، فمن هو في هذا العالم بال خطیَّة وبال لوم؟! ومع ذلك فإنَّه یلزم فیمن 
 یختار راعًیا للكنیسة أن یكون متمایًزا عن اآلخرین الذین بحق هم قطیع خراف (ناطقة).

 قادر على الكالم" إذ یلزمه صالحإن كان الفصحاء یعرِّفون الخطیب بأنه "إنسان 
أن یكون بال عیب في سلوكه كما في شفتیه (َخطابته) حتى یكون مستحًقا للمدیح، ألن 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني عشر 

المدرس الذي كلماته ال تسندها أفعاله یفقد كل تأثیر على سامعیه. 

 القدِّیس إیرونیموس

  بال لوم"... هذه العبارة تحوي الفضائل جمیعها، حتى أنه إذا عرف إنسان عن نفسه"
خطیَّة ما، فلیس حسن له أن یشتهي وظیفة هو غیر مؤهَّل لها، إنَّما یكون محتاًجا إلى 

ألن من یقوم بدور قیادي، یلزمه أن یكون أكثر بهاًء مرشد ال أن یقوم بدور اإلرشاد. 
 . فتكون حیاته بال عیب، یتطلَّع الكل إلیه ویقتدون بسلوكه.من أي كوكب منیر

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 أن هذه العبارة تنطبق على الیهود الذین نطقت البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
شفاههم بالحق قبل تجسد الكلمة، وقد آمنوا أنه قادم، وأعلنوا عن مجیئه، لكن شفاههم 
تغیرت بعد مجیئه، وأنكروه. لقد صار حاضًرا في وسطهم، ذاك الذي سبق فأعلنوا عن 

مجیئه. لكنهم نزعوا تعالیم آبائهم، إذ لم یسلكوا حسبما تنبأ لهم آباؤهم عنه. 

  ،ُیْلِقي َهَواًنا َعَلى الشَُّرَفاءِ 
 ].21َوُیْرِخي ِمْنَطَقَة اَألِشدَّاِء [

إذ یهین الشرفاء خالقهم، یجتنون ألنفسهم الهوان. "یسكب هواًنا على رؤساء 
). 40: 107ویضلهم في تیٍه بال طریق". (مز 

 "استمر الشعب الیهودي في 21" [یلقي هوانا على الشرفاء، ویرفع المضطهدین .[
وصیة الناموس، بینما لم یكن یعرف العالم األممي كله شیًئا عن وصیة اهللا، ُدعي 

األولون شرفاء باإلیمان، بینما سقط اآلخرون في هوى عدم اإلیمان. ولكن عندما أنكرت 
الیهودیة سّر تجسد ربنا، وآمن العالم األممي به، سقط األشراف في الهوان، وارتفع الذین 

انحدروا إلى خطیة عدم اإلیمان، ونالوا حریة اإلیمان الحقیقي. إذ رأى إرمیا ذلك قبل 
حدوثه بزمن طویل قال: "صار السید كعدو. ابتلع إسرائیل. ابتلع كل قصوره، أهلك 

). 5: 2حصونه" (مرا 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لما رفض اهللا إسرائیل، تدفقت النعمة على األمم، فدعوة األمم بدأت بسقوط إسرائیل
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 .Ïویقبل بنعمة اهللا  یسوع المسیح، الذي سبق وبشر به األنبیاء

  نقول نحن المسیحیون أن الیهود، بالرغم من سابق تمتعهم بعطف اهللا إذ كانوا محبوبین
منه أكثر من غیرهم، إال أن هذا التدبیر والنعمة اإللهین قد تحوال إلینا، عندما نقل یسوع 

. Ðالسلطان العامل بین الیهود إلى مؤمني األمم
العالمة أوریجینوس 

، َیْكِشُف اْلَعَماِئَق ِمَن الظََّالمِ 
 ].22َوُیْخِرُج ِظلَّ اْلَمْوِت ِإَلى النُّوِر [

إذ سقط اإلنسان األول في العصیان، صار الموت یرافق ذهنه كظٍل له، بل وأكثر 
التصاقا من الظل. لیس ما یرعبه مثل الموت، حتى دعاه الرسول بولس: "آخر عدو"، أو 

أعنف عدو یواجه اإلنسان. لكن موت السید المسیح على الصلیب حطم سلطان الموت في 
عرینه. بالموت داس الموت، ووهبنا قوة الحیاة األبدیة والقیامة. 

أزال السید المسیح تعبیر الموت من قاموس فكرنا، فصار عوًضا عنه تعبیر "ظل 
الموت؟ أو "الرقاد" أو "االنتقال". نتغنى قائلین: "ال یكون موت لعبیدك بل هو انتقال". ونرتل 

 : ). 15كو 1مع الرسول بولس، قائلین: "أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة؟" (
لقد فضح الرب الموت فصار ظًال بال كیان في حیاة المؤمنین به. أشرق بنوره 

على القبور، فانفضح ضعف ظل الموت. 
رفع الرب الغطاء عن الظلمة، وأدركنا أن ال موضع لنا في مملكة الظلمة، حیث 

أشرق علینا شمس البرّ . 
 التي ُتدبر في الظالم، والشر الذي یرتكب في الخفاء. عندما تیفضح اهللا المؤامرا

ظن ملك آرام أن من بین رجاله من هو خائن، قال له أحد عبیده: "ألیشع النبي الذي في 
). 12: 6 مل 2إسرائیل یخبر ملك إسرائیل باألمور التي تتكلم بها في مخدع مضطجعك" (

 "ما هي األعماق؟ األمور المخفیة، األفكار التي ال 22" [یكشف األعماق من الظالم .[
تظهر في بهاء النهار. هذا هو السبب أن أیوب یتحدث عن الظالم. فإن المسیح نفسه 

یستخدم نفس الكلمات لكي یقر ویثبت كلمات أیوب عندما یقول للرسل: "لیس مكتوم لن 
). اذكروا الكلمات التي أضافها: "الذي أقوله 26: 10ُیستعلن، وال خفي لن ُیعرف" (مت 

1 In Jer. hom. 3. 
2 Contra Cels. 5:50. 
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لكم في الظلمة، قولوه في النور. والذي تسمعونه في األذن نادوا به على السطوح" (مت 
10 :27 .(

]. ظل الموت هو الخطیة، بنفس الطریقة كما 22" [ویخرج ظل الموت إلى النور"
أن الظل یكشف عن الجسم الذي له الظل، هكذا الخطیة تعني "شوكة الموت هو 

)، وخاصیتها الممیزة لها.  56: 15 كو 1الخطیة" (
) 26: 1؛ كو 25: 16على أي األحوال ظل الموت هذا یعلن به عن سره (رو 

)، بنفس الكیفیة یكشف عن الخطیة 17: 1؛ رو 2: 98للبشریة، ویعلن عن بّره (مز 
)، وال یسمح لها أن تختفي. وٕاذ نعرف قبحها وأنها تفسد النفس، لنهرب 22: 4(أف 

جمیعنا منها! هذا هو السبب أن المسیح قال عن الشعب الیهودي: "لو لم أكن قد جئت 
)، بمعني آخر، لما عرفوا قوة الخطیة. لكنه 22: 15وكلمتهم لم تكن لهم خطیة" (یو 

یضیف: "وأما اآلن فلیس لهم عذر في خطیتهم"، ألنهم عرفوا دنسها، ورائحتها الشریرة، 
وخبثها إن قورنت بالبّر والجمال الذي لم یكن معروًفا من قبل. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
 في ظل الموت إشارة إلى قسوة الناموس، الذي البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

أبرز أن كل من یخطئ یستحق موت الجسد، لكن إذ جاء المخلص نزع موت الجسد 
كعقوبة لمن یرتكب الخطیة، ووجه أنظارنا إلى خطورة فاعلیة الخطیة على نفوسنا. 

 ُیَكثُِّر اُألَمَم ثُمَّ ُیِبیُدَها.
 ].23ُیَوسُِّع ِلُألَمِم ثُمَّ ُیَشتُِّتها [

اهللا هو ضابط التاریخ كله، یسمح أحیاًنا للبعض أن ینمو ویكون لها سلطان 
لتحقیق هدف معین لتأدیب شعبه، كما حدث مع بابل التي كانت دویلة صغیرة، سرعان ما 

هزمت أشور العظیمة واحتلت مركزها، وسبت یهوذا، وٕاذ تشامخت بابل على اهللا في 
لحظات انهارت لتحتلها فارس ومادي. التي كانت رأًسا صارت ذیًال بل وتالشت. 

 "إنه لیس هو الذي یقود 23" [یجعل األمم في تیه ویبیدها؛ یبعثرها ثم یجلبها ...[
األمم بعیًدا، إنما یسمح لهم أن یشردوا، یذهبون بأنفسهم إلى اإلبادة خالل شرورهم، إذ 
ال یرغبون في العودة إلى إلیمان به. أما عن األمم المشتتة (المبعثرة)، فیود أیوب أن 

) 3: 60یقول للرب: "بددهم"، بینما یود أن یقود الذین یرغبون في الجري نحو نور (إش 
للتمتع بالكرازة. إنه لن یتعدى العدالة، بل یسلك بما یلیق مع كل أحٍد سواء كان في 
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اإلیمان أو عدم اإلیمان. لهذا إذ حمل سمعان الرب الطفل على ذراعیه قال: "إن هذا قد 
). 34: 2وضع لسقوط وقیام كثیرین" (لو 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،َیْنِزُع ُعُقوَل ُرَؤَساِء َشْعِب اَألْرضِ 
 ].24َوُیِضلُُّهْم ِفي ِتیٍه ِبَال َطِریٍق [

من هم رؤساء األرض الذین یفقدون فهمهم، إال أبناء إبراهیم حسب الجسد، وقد 
انسحبوا عن بنوتهم له روحًیا بجحدهم مخلص العالم، ورفضهم ما كان أبوهم إبراهیم یتهلل 

بیومه قبل مجیئه بأجیاٍل كثیرة. 
ل حیاتهم إلى بریة قاحلة، حیث ال ترتوي قلوبهم بمیاه الروح القدس  جحودهم حوَّ

الذي یحول البراري إلى فردوس إلهي! 

 "یحتاج اإلنسان أن شعب األرض]. بقوله: "24" [یغیر قلوب رؤساء شعب األرض "
یفهم به الشعب الیهودي، ألنه التصق باألرضیات. فإن بولس أیًضا الذي تحدث عن 

الذین "وضعوا عقولهم في األرضیات"". رؤساؤهم هم الكهنة والكتبة والفریسیون. یقصد 
بتغیر قلوبهم، أنه یحولها.  

 األب هیسیخیوس األورشلیمي

  فإذ لم یبًق لهم مذبح وال هیكل وال كاهن، ولم یكن لهم بالتالي تقدمات ذبائح، كانوا
 .Ïیشعرون بأن خطیتهم باقیه فیهم، وأنه ال سبیل لینالوا الغفران

العالمة أوریجینوس 

 الیهود وتخجیلهم، فالسامریون ُوجدوا يها سامریون وجلیلیون قد آمنوا بالمسیح لخز 
قبلوه ف الجلیلیون ماأفضل من الجلیلیین، ألن أولئك السامریین قبلوه من كالم المرأة، أ

 یذكر اإلنجیلي السامع بالمعجزة (تحویل الماء خمًرا في قانا الجلیل) لیرفع .من معجزاته
لم یكن ولیم، ش في أورتي تمت فقد قبله رجال قانا بسبب المعجزة ال،من مدیح السامریین
 .Ð تعلیمه وحده أجل قبلوه منإذ ،نيهذا حال السامري

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 In Num. Num. 10:2; Michael Green: Evangelism in the Early Church, p. 111. 
2 Homilies on St. John, 35:2.  
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، َیَتَلمَُّسوَن ِفي الظََّالِم َوَلْیَس ُنورٌ 
]. 25َوُیَرنُِّحُهْم ِمْثَل السَّْكَراِن [

الذین كانوا قادة شعوب عظماء، لهم قوتهم العسكریة وسلطانهم المرهب سرعان ما 
فقدوا كل شيء، وصاروا في مذلٍة وضعفٍ . وكما یقول المرتل: "ُسلب أشداء القلب... كل 

" [ع في تیه بال طریق). صاروا كمن هم ضالین "5: 76رجال البأس لم یجدوا أیدیهم" (مز 
]. یتحسسون الطریق في الظالم ویترنحون كسكرى بال وعي وال تفكیر وال قوة. 25

هكذا یتحدث أیوب عن اهللا ضابط الكل، الذي في قبضة یده كل التاریخ، محوًال 
 األحداث لحساب ملكوته. ال تستطیع قوة ما أن تقاومه!

  بطریقة صار فیها الرب نفسه 19: 3لماذا؟ ألنهم "أحبوا الظلمة أكثر من النور" (یو ،(
متهًما لهم. لماذا أحبوا الظلمة أكثر من النور؟ ألن أعمالهم شریرة. فإنه ألمر حتمي أن 

الذین یمارسون الشرور یترنحون كالسكرى". فإنهم كسكرى یكونون مخبولین، عاجزین 
عن تمییز بین أمٍر وآخر، أو بین الشر والصالح. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  یا معشر الیهود، عندما تأتون إلى أورشلیم وتجدون إنها خربت، وتحولت إلى تراب
). ال تحزنوا، بل أنشدوا لكم مدینة في السماء بدًال 4 كو 1ورماد، فال تبكوا كاألطفال (

ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في من تلك التي تبحثون عنها هنا على األرض. 
). 26: 4  (غالاألعالي أورشلیم الحرة التي هي أمنا جمیًعا

 إلى كاهن. ففي السماء الفتقاركمال تحزنوا على غیاب الهیكل هنا، وال تیأسوا 
تجدون مذبًحا وكهنة الخیرات العتیدة، على رتبة ملكي صادق، في موكبهم أمام اهللا 

). فقد شاءت محبة الرب ورحمته أن ینزع عنكم اإلرث األرضي، 10: 5 (عب
. Ïحتى یتسنى لكم أن تطلبوا السماوي

 نوسيالعالمة أوریج
 12من وحي أیوب 

وهبتني الحكمة ألمجدك، ال ألفحص أعمالك! 
 
  !لك المجد یا واهب العقل والفكر والقلب وكل الطاقات البشریة

1 In Jos. hom. 17:1. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثاني عشر 

لیس لي أن أتشامخ على خلیقتك، إخوتي في البشریة. 
أنت العجیب في حكمتك، تقوم بتوزیع كل العطایا للبشریة. 

هب لي عقًال مقدًسا، وقلًبا یحملك فیه. 
قدس كل كیاني،  قدس فكري وقلبي. 

ارفع یا رب فكري بروحك، فأكرم كل زمیل لي. 
امأل قلبي،  فیتسع بالحب لكل بشرٍ . 

 
  !إلهي، كم تتمرر نفسي من سخریة أحبائي بي

صرت لهم مثًال وأضحوكة! 
لكني أتطلع إلیك، فأراك مجروًحا في بیت أحبائك! 

تتهلل نفسي وتمجدك، ألنك سمحت لي بشركة آالمك! 
أدركت بحق أنك بحكمة سمحت ألحبائي أن یجرحوني! 

أتقبل هذه الجراحات إكلیل مجد ال أستحقه. 
وسط مرارة نفسي أتلمس یدك المعزیة. 

أدرك أن كل سخریة تحل بي هي بسماٍح منك. 
بحبك العجیب أردتني أن أشترك معك في تعیراتك ! 

أرى الظلمة ال تطیق النور. 
والفساد یظن أنه قادر أن یحطم عدم الفساد. 

وٕابلیس الساقط یظن أنه صاحب سلطان! 
لك المجد یا من تحول آالمي  إلى تسبحة مفرحة، 

فأرى عربون السماء معلًنا في أعماقي. 
ألدرك یا رب أن خطتك من نحوي فائقة. 

فأتهلل بسخریة إخوتي بي. 
فیما هم یسخرون بي، یراني السمائیون في مجد فائق! 

حتًما سرعان ما تعبر هذه اللحظات المؤقتة، 
وأعبر بك إلى حضن أبیك، 

وأتمتع  بشركة المجد السماوي! 
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سیعبر الشتاء بثلجه، ویحل ربیع األبدیة ببهائه. 
 
  .إلهي، لقد وهبت البشریة حكمة وتعقًال لتمجدك

هوذا حتى الخلیقة تشهد لحكمتك وحبك ورعایتك! 
الخلیقة الظاهرة والخفیة تمجدك! 

یشهد الكل لحكمتك غیر المدركة. 
 
  .هب لي أن أسجد عند قدمیك

بكل قلبي أسبحك على ما أعرفه عنك أو ما لم أعرفه بعد. 
حقا، أقف في حیرة أمام حكمتك، 

أرى أشراًرا ولصوًصا یظنون أنهم ملوك وآلهة. 
یعیشون في حیاة مزدهرة ناجحة، 

بینما یتألم أوالدك كمن قد حّل بهم الغضب السماوي! 
من یقدر أن یدرك حكمتك یا أیها الحكیم القدیر؟ 

 
  :هوذا كل الطبیعة تكرز لي

لتخضع ألبیك السماوي الذي یحبك ویرعاك. 
في یدیه كل حیاتك، 

من أجلك أوجدنا، وها هو ُیعد لك مكاًنا في أحضانه اإللهیة. 
ال تتكل على خبراتك الشخصیة وحدها، 

خالقك هو وحده یهبك الحكمة، 
ویكشف لك فهم أسراره. 

أخضع، فبتواضعك ترتفع إلى األعالي. 
ال تقاوم وال تناضل، 

هل تقاوم الجبلة خالقها؟ 
من أعطاك الفم لیتكلم، واألذن لتسمع، والید لتلمس؟ 

من وهبك العقل والفكر والحكمة والفهم؟ 
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إنه یحبك، حیاتك ومواهبك كلها عطایاه لك! 
+إلهي، من لي یسندني غیرك. 

تشامخ ملوك واباطرة ورؤساء فامتألوا عاًرا! 
تشامخت أمم وشعوب قویة، 
فسقطت أمام أمم ضعیفة. 

إلهي هب لي روح التمییز، فأسلك كابن لك! 
لك المجد یا من أحببتني قبل أن أوجد. 

تحطم جهلي وغباوتي، وتهبني الحكمة التي عندك! 
تبدد ظلمتي، وتهبني نورك الفائق! 

تقتل موتي، وتهبني قیامتك المجیدة! 
تفضح إبلیس وجنوده، وتطرحهم تحت قدمي! 

تهبني ذاتك، فال أعتاز إلى شيءٍ ! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

عتاب جريء 
أو 

مدافع في المحكمة! 
 

أوضح أیوب في األصحاح السابق أن حكمة أصدقائه باطلة، ألنها حتى وٕان 
حملت شیئا من الحق، لكنها لیست بجدیدة. ما نطقوا به كحكماء یعتزون بمشورتهم 

وتوبیخاتهم له، یعرفه تمام المعرفة. هذا بجانب أن حكمتهم قد فقدت كیانها ألنه ینقصها 
الحب، مع عدم التمییز، ال یعرفون حدود التوبیخ الذي یتوقفون عنده، كما ال یعرفون 

التوقیت المناسب لتقدیم المشورة. اآلن في هذا األصحاح یكمل أیوب حدیثه موضحا بأنه 
لیس بأقل منهم في الحكمة والخبرة. 

وجه إلیهم أیوب االتهامات التالیة: 
إنهم أطباء بطالون، یجیدون الكالم، لكن ال یقدمون الدواء الالئق. أوالً : 
 صمتهم أكثر نفعا من كلماتهم التي تشبه الرماد، لذا طالبهم بالصمت، ثانًیا:

فیحیون حكماء. 
 ال یحملون غیرة صادقة على مجد اهللا، إنما یتسترون بالمظهر الخارجي ثالثًا:
للغیرة المقدسة. 
 اتسموا بمحاباة الوجوه خفیة. رابًعا:

 لیس فیهم مخافة الرب، وال رهبة جالله. خامًسا:
 كلماتهم حطمته، وأفقدته الرجاء سادًسا:

بعد أن قدم هذه االتهامات التي أفضت إلیه باشتهائه الموت وتسلیم الروح، حول 
نظره عنهم لئال یهلك، ورفع عینیه نحو اهللا یتحدث معه ویعاتبه. 

 بدأوا أصدقاءهأنه هو وعن نفسه معلًنا  في جرأة وسط آالمه المرة دافع أیوب
]. لكنهم ٢-١]، باالعتقاد بأن اهللا كلي القدرة وكلي الحكمة [٢-١بإعالن ذات الحقائق [

بطالون،  أطباء ، إنهم ملفقو كذب.أفكارهم لیست صحیحةبعض  وأن ،ضدهتهم معرفحولوا 
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هم أن  تثبت عند المقاومة. یطلب إليمثل الطین الى، ووكلماتهم وخطبهم مثل رماد ُیذر
 م.هم وسوء طبیعتهخفون جهلي بهذا ألنكم. ]5-4[ فیكون ذلك أولى بهم ،یصمتوا

 فیه ادعوا في الوقت الذي ،حاول إقناعهم باإلساءة التي ارتكبوها في حق مجد اهللا
 وتعهدوا بتبریره وتبریر كل ما فعله مع ،إنهم یدافعون عنه. لقد افتخروا إنهم دافعوا عن اهللا

 أو هم اهللا غیر محتاج لمحامین مثلهم، وحق اهللا ال یحتاج إلى أكاذیب من أنرغمبال أیوب،
. )2:1  "غضب اإلنسان ال یصنع بّر اهللا" (یع. فإن الخاطئةهمطرق

هم الخوف من دینونة اهللا. فإن دّل موقف أیوب على الجسارة في  فيیرحاول أن یث
الحدیث، فموقفه أیًضا موقف اإلجالل والكرامة له أكثر من محاوالت أصحابه. ثم یطلب 

 إنه یود الحدیث مع اهللا .حل المشكلة الحیویةأیوب أن یتركوه وشأنه، ألنه لیس في أیدیهم 
]. من حقه الدفاع عن نفسه في محكمة اهللا إن كان شریًرا أو مذنًبا، ٣بخصوصها مباشرة [

 أكثر أمانة من أصدقاء أیوب. هنا مرة أخرى – في الحقیقة –ولیس أمام قضاة بشریین. اهللا 
 یتحرك نحو اهللا بكونه رجاءه الوحید. تكلم مع اهللا في جسارة، حتى ولو كان ثمن أیوبیرى 

]. ١٥-١٣ذلك هو حیاته نفسها [
یسأل اهللا أالَّ ُیعاقب قبل أن یسمع منه، وال أن یظهر جالله الفائق بطریقة تجعله 

 مسرته أن یدافع عن نفسه وأن یجیب على أي إتهام أیوبعاجًزا عن الحدیث معه. یجد 
في نهایة كالمه یؤكد إنه ینتظر الخالص حتى في الهاویة، ثم یسأل اهللا أن موجه ضده. 

]. ویتضح هنا إن 21-20یهب له أمرین: أن یبعد یده عنه، وأن ال یدع هیبته ترعبه [
صورة التهكم ولهجة العناد قد حل محلها طلب الصبر والتأني، ویعرب أیوب عن دهشته من 

أن اهللا یعامل بقسوٍة إنساًنا ضعیًفا، حیاته مملوءة من المشقة، وأیامه قصیرة كالعشب الذي 
ییبس، وكالظل الذي سرعان ما یزول. بل إن الشجرة التي تقطع قد تعود فتفرخ، أما اإلنسان 

فإذا مات فإنه ال یحیا. ال یتظاهر أیوب إطالًقا بأنه بال خطیة، ولكنه یقول بصراحة إنه 
یعترف أنه خاطيء إلى حٍد ما لكن هذا ال یبرر كل ما حّل به من خاطئ منذ صباه، 

]. 24 أیة خطیة معینة هي التي استوجبت عداوة اهللا له [بدقةٍ یرید أن یعرف متاعب مرعبة. 
].لقد صار مسجوًنا مداًنا، ٢٥-٢٣فإنه قبلما ُیسمع إلیه ُیعفى من العقوبة على خطایاه [

]، مع أنه إنسان ضعیف للغایة، ٢٧موضًعا في القیود، تحت حراسة مشددة، وتحت الحفظ [
]. ٢٨لیس إالَّ [

هنا یذكر ثالثة أنواع من الخطایا: الخطأ والفشل والعصیان. 
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في جرأة یعاتب أیوب أصدقاءه الثالثة الذین سخروا به وقدموا اتهامات ضده. وفى 
جرأة عاتب اهللا بسبب ما حّل به. 

 .3-1. لیس دونهم    1
 .8-4. أطباء بطالون   2
 .12-9. اهللا یدینهم    3
 .13. دعوة للصمت    4
 .19-14. عتاب مع اهللا    5
 .22-20. صرخة لوقف التأدیب   6
 .28-23. لماذا تحجب وجهك عني؟  7

. لیس دونهم 1
 َهَذا ُكلُُّه َرَأْتُه َعْیِني. 

 ].1َسِمَعْتُه ُأُذِني َوَفِطَنْت ِبِه [

  حتى في تواضعه - ما أعلنه كان رمزًیا، یقوده روح النبوي، ویعلن له –انظروا كیف 
سمعته "، واضح أنه ینطق برؤیا نبویة. "هذا كله رأته عینيما هو أسمي. فإنه یقول: "

"، ذاك الذي یجده اهللا مقدًسا اختاره لیسمع أسراره. أذني
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "متى ُنظر إلى شيء أو سمع عنه دون أن ُیمنح اإلنسان فهًما ال تعود وفطنت به ..."
تكون هذه رؤیا نبویة. ففرعون رأى في حلم أموًرا ستحدث لمصر، لكنه لم یقدر أن یفهم 
ما رآه، لم یكن نبًیا. الملك بلتشصر رأى أصابع ید تكتب على الحائط، ومع هذا لم یكن 

نبًیا، ألنه لم ینل فطنة ما رآه. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َما َتْعِرُفوَنهُ 
 َعَرْفُتُه َأَنا َأْیًضا.

 ].2َلْسُت ُدوَنُكْم [
التزم أیوب المتواضع أین یدافع عن نفسه ویمدح نفسه، كما فعل فیما بعد الرسول 

بولس حین وجهت بعض الجماعات في كورنثوس اتهاًما أنه لیس برسول. 
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هنا یؤكد أیوب أنه لیس دونهم، وأن ما یعرفونه كان یعرفه هو أیًضا، فهو ال 
یحتاج وسط هذه الظروف إلى عظات ومناقشات، بل إلى حب ورعایة وصلوات تسنده. 

  األعزاءلیتنا ال نكون مجاهدین في الحوار وكسالى في صلواتنا (عنهم). لنصِل أیها 
 عن اخوتنا النعمة، حتى ألعدائنا وباألخص اهللالمحبوبین، لنصِل لكي یعطینا 

 .Ïوالمحبوبین
 القدیس أغسطینوس

  ،َوَلِكنِّي ُأِریُد َأْن ُأَكلَِّم اْلَقِدیرَ 
 ].3َوَأْن ُأَحاَكَم ِإَلى اِهللا [

تحَّول عن أصدقائه واتجه نحو اهللا، فإنه لم یسترح في الحدیث معهم، لذا أراد الحدیث مع 
القدیر، فإن المحاكمة أمام اهللا أفضل من الوقوع في ید إنسانٍ . الدخول في حوار مع اهللا 

 ، جًدااألمرقد ضاق بي النبي: "قال داود لجاد أهون من الحوار مع األصدقاء. وكما 
 أخبار 1؛ 14: 24صم  2 (إنسانسقط في ید أ وال ،فلنسقط في ید الرب ألن مراحمه كثیرة

21 :13( .

  ،أنا أیًضا أعرف عظمة اهللا الالنهائیة، حكمة الخالق غیر المحدودة، وقوته المذهلة
"، فإني أعرف بّره. إذ هو بار یحتمل أولئك أرید أن أكلم الربولكن مع معرفتي بهذا "

الذین یتحدثون معه دون أن یكونوا متهمین. فإنه إن لم یرد ذلك سأصمت، إذ أعرف ما 
"، وأتجاسر إلى درجة اتهام اهللا. أتكلمألتزم به بكوني أنال شرف الخادم له. بأمره "

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  إني لن أكف عن الكالم مع اهللا، ألنني هل أتكلم مع إنسان؟ إني أتكلم مع اهللا، العارف
 بأسرار أفكاري. 

یقول إنه ألمر ذو قیمة عظیمة أن یحاكم أمام اهللا عن أن یحاكم أمامهم. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) حین نتحد معه في بّره، ُأحاكم أمام اهللانحن نكلم القدیر حین نطلب حنوه، ونجادله (
نمحص أعمالنا ببحٍث دقیقٍ . وربما یعني بالجدال مع اهللا أن من أطاع وصایا اهللا هنا 

)... لهذا فإن الرب أیضا یقول 28: 19سیأتي معه كدیان حین یدین الشعب (مت 

1 Gift of Perseverance 66. 
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: 1" (إش نتحاجج عن األرملة، هلم حاموا للیتیم، اقضوا المظلوم، انصفوابإشعیاء: "
17-18.( 

، هؤالء الذین یحاجوا اهللا بخصوص االتهامات في الدینونةفإنه بحق یلزمهم أن 
عند (سماعهم) كلمات اهللا یجحدون العالم الحاضر تماًما. هكذا یتحقق الكالم معه 

بالصالة، والمحاجة معه بالحكم.  
لهذا یتكلم القدیس مع القدیر هنا، حتى یحاججه فیما بعد (في وقت الدینونة 

العام)، حیث یأتي مع اهللا فیما بعد كدیان هذا الذي یلتصق مع القدیر هنا بالصالة.  
وأما الكنیسة المقدسة التي سبق فقلنا أن أیوب یحمل شبها یأتي لها، فإنها لیس 
فقط تدین األشرار حین یحل وقت الدینونة النهائیة، وٕانما حتى اآلن ال تكف عن أن 

تدین الكل، سواء الذین یسلكون بالشر أو الذین یفكرون بغباوة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. أطباء بطالون 2

 َأمَّا َأْنُتْم َفُمَلفُِّقو َكِذٍب .
 ].4َأِطبَّاُء َبطَّاُلوَن ُكلُُّكْم [

یشتكي أیوب من أصدقائه، ألنهم حكموا علیه ودانوه حسب تصوراتهم الكاذبة 
وعدم إدراكهم لعنایة اهللا ورعایته وخطته من نحو البشریة. لهذا صاروا ملفقي كذب. نطقوا 

بالكذب ولفقوا له اتهامات كاذبة. 
جاءوا إلیه كأطباء یتعهدون جراحاته، لكنهم بالحق كانوا أطباء بطالین، لم یعرفوا 
المرض، فجاء العالج قاتالً . تحولوا من أطباء حكماء إلى مشعوذین دجالین. ادعوا العلم 

والمعرفة، وهم في جهل تاٍم للحق اإللهي، ألنهم فقدوا الحب.  
لم یقبل أیوب اخوته كأطباء یقدمون له العالج، متطلًعا إلى المسیا القادم، بكونه 

طبیب النفوس واألجساد السماوي، الذي یشفي عیون نفوسنا، فتتمتع برؤیة اإللهیات. 
عجیب هو طبیبنا السماوي، فإنه حین أعلن عن نفسه كطبیٍب كان یأكل في بیت 

عشار، ویلتف حوله كثیر من العشارین والخطاة. لم یكن یعظهم وال كان یوبخهم على 
). لست أظن إني أجد طبیًبا یدخل إلى 32- 27: 5خطایاهم، لكنه كان یأكل معهم (لو

مستشفي ویدعو كل المرضى لیأكل معهم ثم یتركهم ویخرج من المستشفي دون أن یقدم لهم 
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أدویة خاصة بأمراضهم لشفائهم منها. 
لقد قدم السید الدواء حین أكل معهم، حیث قدم لهم الحب العملي، كان یأكل مع 
أولئك الذین كان المجتمع یمقتهم وال یرید حتى التعامل معهم لئال یتدنس. یمد القدوس یده 
ویأكل معهم، لكي یدركوا أن مخلصهم لیس ببعیٍد عنهم، وال منعزٍل عنهم. هذا هو الدواء 

السماوي الذي قدمه الطبیب السماوي. إنه طبیب فرید ودواءه فرید! 
والعجیب أنه أعلن شخصیته هكذا كطبیب في اللحظات التي أعلن فیها أن 

تالمیذه هم بنو العرس أو أصدقاء العریس. وكأن العاملین معه عملهم أن یتقبلوا أسرار 
العریس، فیعلنوا عن شخصه وسماته وٕامكانیاته للعروس، البشریة التي تقبل اإلیمان به. 

كأنه ال عمل للعاملین مع الطبیب سوى اإلعداد للعرس السماوي المفرح. 
عمل خادم السید المسیح وكل القادة، بل وكل مسیحي أن یساهم في اإلعداد لهذا 
العرس، ال بالتوبیخ واالنتهار واإلدانة، بل بالكشف عن محبة العریس ونزوله إلى عروسه، 

وفتح أبواب السماء - حجاله - لها. فالعروس ُتعد لعریسها باكتشافها محبة عریسها لها 
وشوقه إلیها.  

 " ،أنتم الذین ال تحققون الشفاء تجددون الشرإنكم أطباء ضارون تجددون األمراض ،"
من الجراحات باستخدام أدویة الئقة جًدا. هكذا أنتم تظنون أنكم تدافعون عن اهللا، وأن 
فمكم ینطق بكلمات ُمسرة، ها أنتم ترون شروًرا لمن قد وضع تحت المحاكمة، وتأتون 

لتعینوا العدو بإثارة مشاعر األلم للمجروح. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  عندما یدعو البشریة للخالص... لكنه إذ ي، اللوغوس یدعى الهادالسماويالمرشد 
"... فإن النفس المریضة تحتاج إلى مرٍب يیعمل كطبیب أو مربى یصیر اسمه "المرب

یشفي آالمها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي یعطیها اإلدراك... "إعالن اللوغوس". هكذا إذ 
، ثم يیرید اللوغوس خالصنا خطوة فخطوة یستخدم وسیلة ممتازة: أنه في البدایة یهد

 .Ï وأخیًرا یعلم،یصلح

  أنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي یجدد اإلنسان إذ باختصارمن هو؟ تعلموا 
ه إلى الحق. أنه المهماز الذي یحث على الخالص. هو محطم الهالك وطارد دیر

1 Paedagogus 1:1. 
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 هیكل اهللا في الناس، فیأخذهم هللا مسكًنا له. يالموت. أنه یبن
یحتاج المرضى إلى مخلص، 
ویحتاج الضالون إلى مرشد، 

 إلى من یقودهم إلى النور، یانیحتاج العم
  ، الذي من یشرب منه ال یعطش أبًدايَّ والعطاش إلى الینبوع الح

والموتى إلى الحیاة، 
والخراف إلى راعى، 
واألبناء إلى معلم؛ 

 Ïتحتاج كل البشریة إلى یسوع!
القدیس إكلیمنضس السكندري  

  طوبى لهم حًقا، الذین في احتیاجهم البن اهللا، قد تجاوزوا الحاجة إلیه كطبیب لشفاء
كأحد األلقاب  كفاٍد، وصار احتیاجهم إلیه كحكمة وكلوغوس، أو  أو،كراعٍ   أو،أمراضهم

 النعم. ألسمىاألخرى التي یقدمها ألولئك الذین لهم الفصح الروحي الذي یهیئهم 

  في داخل ألوهیة الكلمة قوة، لیس فقط لمساعدة وشفاء من هم مرضى...، بل لإلعالن
عن األسرار ألنقیاء الجسد والذهن. 

قد ُأْرِسَل الكلمة كطبیب للخطاة، بل وكمعلم ألولئك الذین هم بالفعل أنقیاء وبغیر 
خطیة. 

 قیة. فالكلمة یفتح أعین أنفسنا، وبواسطة نور الكلمة تتبدد ظلمة التعالیم الهرط
فنستطیع التمییز بین النور والظلمة، ونختار في كل حال أن نمكث في النور. 

  .لیس أمام من ینشد الشفاء سوى أن یتبع یسوع

  .تعال اآلن إلى یسوع، الطبیب السماوي
ادخل إلى هذه العیادة، التي هي كنیسته. 

، 25:5 أنُظر. فهناك یرقد أعداد من الضعفاء. تجد امرأًة تطلب التطهیر (مر
، 40:1 ). كما تجد أبرص معزوًال "خارج المحلة" بسبب دنس برصه (مر12ال
). 46:13ال

1 Paed. 2:9. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثالث عشر 

إنهم ینشدون الشفاء من الطبیب، یطلبون كیف یصیرون أصحاء، وكیف 
یتطهرون. 

یسوع الطبیب هو نفسه كلمة اهللا. إنه ُیِعدُّ أدویة لمرضاه، ال من مستحضرات 
أعشاب، بل من ُقدِسیات الكلمات. 

إذا ما نظر أحد إلى تلك األدویة اللفظیة متناثرة بال ترتیب في ثنایا الكتب، ولم 
َیْعَلم  یعرف قوة ُمْفَرد الكلمات، ربما یعدل عنها كأشیاء رخیصة تعوزها بالغة. أما من

أن دواء النفوس هو في المسیح، فسیفهم حتًما من هذه الكتب التي ُتقرأ في الكنیسة كیف 
یجب على كل شخص أن یجمع أعشاًبا مفیدة من الحقول والجبال، أعني قوة الكلمات، 

 على الشفاء، ال بقوة األغصان الخارجیة soulلكي یحصل من هو متعب النفس 
(للنباتات الطبیة) والقشرة السطحیة، بقدر ما هو  بفاعلیة العصارة الداخلیة. 

  .هناك أیضا أمور أخرى كثیرة مخفیة عنا، ال یعلمها إال ذاك الذي هو طبیب نفوسنا
فإنه فیما یختص بصحتنا الجسدیة نجد لزاًما علینا في بعض األحیان أن نتعاطى 

أدویة كریهة وُمرَّة كعالٍج ألمراٍض جلبناها على أنفسنا من خالل الطعام والشراب. كما 
یحدث إذا ما استلزمت طبیعة الداء أن تحتاج إلى معالجة قاسیة بمشرط الجراح في 

عملیة جراحیة مؤلمة. نعم، وٕاذا حدث أن امتد المرض إلى حد تجاوز تأثیر هذه 
الوسائل العالجیة، یصیر اللجوء آخر المطاف إلى حیث البد من كي الداء بالنار. 

كیف یتسنى لنا أن ندرك أن اهللا طبیبنا، یرغب في غسل أمراض نفوسنا التي جلبتها 
علینا العدید من الخطایا والجرائم، ویستخدم عالًجا تأدیبًیا من أنواع مماثلة قد تصل 

إلى حد توقیع عقوبة النار على الذین فقدوا صحة نفوسهم. 
  أوریجینوسالعالمة

  أوًال لتدركوا تنازل اهللا. لتتنازلوا فتكونوا متواضعین ألجل أنفسكم، متطلعین إلى اهللا
 الذي تنازل متواضًعا ألجلكم أیًضا ولیس ألجل نفسه... 

اعترفوا بضعفكم؛ ولترقدوا أمام الطبیب في صبرٍ .  
عندما تدركون تنازله ترتفعون معه، لیس بأن یرفع نفسه بكونه الكلمة، بل بالحري 

ُیدَرْك منكم أكثر فأكثر...  
هو ال یزید، لكنكم أنتم تتقدمون، فیكون كمن ارتفع معكم... 

تطلعوا إلى الشجرة فإنها أوال ضربت جذورها إلى أسفل حتى تنمو إلى فوق. تثبت 
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جذرها السفلي في األرض لكي ما تمتد بقمتها إلى السماء. هل تبذل جهًدا للنمو إالَّ من 
خالل التواضع؟ إذن "لیحّل المسیح باإلیمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في 

. Î)١٩ – ١٧: ٣المحبة... لكي تمتلئوا إلى كل ملء اهللا" (أف 
  القدِّیس أغسطینوس

  نرى الكتاب المقدس ال یقدم لنا الرب تحت اسم واحد، وال تحت األسماء المنوطة
بالهوته فقط، أو الدالة على عظمته، بل تارة یستعمل میزات الطبیعة (خواصه 

)، اسم االبن، 9: 2األقنومیة)، فیعرف أن یقول: "االسم الذي یفوق جمیع األسماء" (في 
واالبن الحقیقي، واهللا االبن الوحید، وقوة اهللا وحكمته وكلمته. وتارة، بالنظر إلى كثرة 

سبل وصول النعمة إلینا التي بصالحه یمنحها لطالبیه حسب حكمته الكثیرة األوصاف، 
یدعوه الكتاب المقدس بنعوت أخرى كثیرة، فهو یسمیه تارة الراعي، وتارة الملك، ثم 

، فالعریس والطریق والباب والینبوع والخبز والفأس والصخرة. هذه التسمیات ال الطبیب
تدل على الطبیعة، كما قلت، بل على تعدد مظاهر النشاط الذي یبذله، رحمة منه بكل 

. Ðفرد من خلیقته، وتلبیة لحاجة كل من یسأله
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  مولود وٕالهیوجد طبیب واحد، هو في الوقت نفسه جسم وروح (إنسان ،(gennetos، 
كان قابًال جسٍد قابل للموت)، في  صار إنساًنا. حیاة حقیقّیة في موت (اهللاوغیر مولود، 

من مریم ومن اهللا،، هو یسوع للموت (بالجسد) وأصبح اآلن غیر قابٍل للموت (بقیامته)، 
 .Ñالمسیح رّبنا

 لقدِّیس أغناطیوس الثیوفورس ا

  نه إنسان ولیس إنسه، ألنه ال نفع من القول عنه أله مؤمنین بتإإذن لنتعبد له بكونه
 لنعترف بحضوره إذ هو ؟ ببشریته مع ألوهیتهفعترااهللا، أو أي خالص لنا إن رفضنا اال

 وشفي ما كان ، بكتان ناسوتنااتزرملك وطبیب. ألن یسوع الملك إذ صار طبیًبا 
لكي یعطى حكمة ) 20:2 رو (المعلم الكامل للُرضع صار رضیًعا بینهم مریًضا.

1 Sermon on N.T. Lessons, 67:18. 
2 On the Holy Spirit, 8:17.  
3 Eph. 7:2. 
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 Ï لكي یطعم الجیاع!األرضللجهالء. خبز السماء نزل إلى 

 "إذ هو طبیب األنفس ،"الشافي"ي ونانیة فتعنيلاما في أ"مخلص"، ي تعن "یسوع 
عمى، وقاد األذهان إلى النور. یشفي أ المولود يواألجساد، شافي األرواح، فتح عین

: "، وأیًضا تخطئ"ال: العرج المنظورین، ویقود الخطاة في طریق التوبة، یقول للمفلوج
وًال أ"، ألن الجسد كان مفلوًجا بسبب خطیة النفس. خدم النفس احمل سریرك وامشِ "

حتى یمتد بالشفاء إلى الجسد. 
ن كان إ، فإنك تجده طبیًبا لك. وه في نفسه من خطایامتألًماحدكم أن كان إلذلك 

. )24:9مر  ("يیمانإعن عدم أ": قل لهيحدكم قلیل اإلیمان فلأ
ن یسوع یعالج إحدكم آالم جسدیة، فال یكن غیر مؤمٍن، بل یقترب فأ أصابن إو

. Ðمثل هذه األمراض، ولیعلم أن یسوع هو المسیح
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  أدویة الطبیب الكثیرة، یهب بها الشفاء... یضمِّد الجراحات بوصایا حازمة، ویبعث
الدفء عندما یغفر الخطایا. وینخس القلب كما تفعل الخمر، عندما یعلن دینونته. 

)؛ تأمَّل كیف ُیصعدك (فیه) إذ حمل خطایانا وتألَّم 34: 10وأركبه على دابَّته (لو 
). 5: 15). حمل الراعي أیًضا الخروف الضال على منكبْیه (لو 4: 53ألجلنا (إش 

القدِّیس أمبروسیوس  

 َلْیَتُكْم َتْصُمُتوَن َصْمًتا.
 ].5َیُكوُن َذِلَك َلُكْم ِحْكَمًة [

أنهم جاءوا لیقدموا مشورات حكیمة، فظهروا أنهم هم باألكثر یحتاجون إلى من 
یرشدهم، ویدخل بهم إلى الحكمة. أما الحكمة التي هم في عوز إلیها فهي أن یصمتوا 
صمًتا، فصمتهم أنفع من الكالم الباطل الجارح. وكما یقول الحكیم: "األحمق إذا سكت 

). 28: 17ُیحسب حكیُما، ومن ضم شفتیه فهیًما" (أم 

  ِ◌"الحكیم 5" [كان األفضل من أجل اهللا أن تلتزموا بالصمت، فیكون لكم حكمة ...[
لیس فقط من یتكلم حسًنا، مقدًما مشورات مفیدة، ومعلًنا ما هو نافع ووقور للكل، وٕانما 

Ï  1: 12مقال .
Ð  13: 10مقال .
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)... إنه یراعي ما تغنى به داود في المزامیر: "ضع یا 2: 3أیًضا من یلجم نفسه (یع 
رب حارًسا لفمي، وباًبا حصیًنا لشفتي. ال تمل قلبي للشر ألتعلل بعلل الشر مع فاعلي 

). 4-3: 141إثم" (مز 
لننعزل تماًما عنهم حتى إن ظنوا أحیاًنا أنهم یدافعون عن اهللا، ال بقصد تمجید اهللا، 
وٕانما لالفتراء على من یكرس نفسه للبّر، وأن یخون جندي الصالح... إذ یحتاج اإلنسان 

أن یهرب من المخادعین وصداقتهم، ویدیر وجهه عن إطرائهم. أما رجال الصالح 
فیقبلون التوبیخ الصادر عنهم، ویذكرون في وقاٍر حدیثهم الخبیث ضدهم، فإن كل 

)، وسرعان ما ینالون مدیح اهللا اآلب 28: 8األمور تؤول لخیرهم، وتعمل للصالح (رو 
واالبن والروح القدس...  

لقد تحدث أیوب بعد فقدانه كل غناه كما لو كان في فیضٍ . 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  كما في منزٍل عندما یكون الباب مغلًقا ال یعرف أي األعضاء مختفین فیه، هكذا بصفة
عامة إن التزم الجاهل بسالمه (صمته) یخفي أمره إن كان حكیًما أو غبًیا. هكذا هو 

األمر متى لم یخرج عمل إلى حیز النور، فیتكلم الذهن حتى وٕان كان اإلنسان صامًتا. 
لهذا فإن القدیس إذ یرى أصحابه یظهرون على ما هم لیسوا علیه یوصیهم بحفظ 

سالمهم (صمتهم) حتى ال ینكشفوا على ما هم علیه. هكذا قیل بسلیمان: "األحمق إذا 
). 28: 17سكت ُیحسب حكیًما" (أم 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
  لم یقل: "حاجًزا 3: 141"ضع یا رب حافظا لفمي، وبابا حصینا لشفتي" (مز .(

حصیًنا، بل "باًبا حصیًنا". فالباب ُیفتح كما أیضا ًیغلق. فإن كان هذا باًبا، فلیفتح 
ویغلق. یفتح لالعتراف بالخطیة، ویغلق للغفران عن الخطیة. فإنه باب للحصانة ال 

. Ïللتدمیر
القدیس أغسطینوس 

ِتي   ،اْسَمُعوا اآلَن ُحجَّ
 ].6َواْصُغوا ِإَلى َدَعاِوي َشَفَتيَّ [

1 St. Augustine: On Ps. 141. 
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یدعوهم إلى االستماع إلیه عوض الكالم الباطل. بالرغم من أنهم لم یقاطعوه، 
لكنهم لم یبالوا بكلماته، وال أصغوا لصرخات نفسه المرة. ظنوا أنهم دافعوا عن اهللا، ونطقوا 

بالحق، لكن بدون الحب العملي ال یعرفون اهللا، وال یدركون الحق. 

 "التوبیخ] حسًنا یبدأ أوًال بتقدیم 6" [اسمعوا اآلن توبیخاتي، وأنصتوا إلى حكم شفتي 
". فإنه ما لم یخمد غرور األحمق ال یفهم حكم البار نهائًیا. الحكموبعد ذلك "

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َأَتُقوُلوَن َألْجِل اِهللا ُظْلًما
 ]7َوَتَتَكلَُّموَن ِبِغشٍّ َألْجِلِه؟ [

یسخف بهم أیوب ألنهم ظنوا أن اهللا محتاج إلیهم لیدافعوا عنه، ویكشفوا عن 
عدله. وكأنه یقول لهم: من أنتم أیها الضعفاء العدیمي الحب حتى تدافعوا عن الحق اإللهي 

الذي ال ینفصل عن الحب؟ 
خالل دعوتهم بالدفاع عن العدل اإللهي نطقوا بالغش، وقدموا اتهامات باطلة ضد 
أیوب، وحسبوه شریًرا، فسقطوا في الكذب والقسوة والظلم واإلساءة إلى أخیهم. ویبررون هذا 

). 20: 1". لم یدركوا أن "غضب اإلنسان ال یصنع بّر اهللا" (یع ألجل اهللاكله بأنه "
برروا تصرفاتهم الشریرة مع أیوب بأنها لتحقیق هدٍف ساٍم وهو الدفاع عن اهللا، 

فهل تبرر الغایة الصالحة الوسیلة الشریرة؟ وكأنهم یقولون: "لنفعل السیئات لكي تأتي 
). لقد وبخ اهللا الذین یبغضون إخوتهم وهم یسبحون اهللا: "قال إخوتكم 8: 3الخیرات" (رو 

الذین أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي لیتمجد الرب. فیظهر لفرحكم، وأما هم فیخزون" 
). 5: 66(إش 

، إال إذا انحرف الغش والكذبمن له شركة مع اهللا، الحق، لن یقدر أن یمارس 
اإلنسان عن اهللا الذي ال یطیق الغش. كثیًرا ما یضع المرتل الغش مع سفك الدماء في ذات 

الدرجة، ألن غایته هالك نفوس اآلخرین وممتلكاتهم أو كرامتهم، وٕاذا بالغاش ُیهلك نفسه، 
ویحرم نفسه من المجد والتطویب األبدي. 

. )6: 5 (مز " یكرهه الربوالغش رجل الدماء ،بالكذبتهلك المتكلمین "
 .)2: 32 (مز "غش وال في روحه ،طوبى لرجٍل ال یحسب له الرب خطیة"
 .)13: 34 (مز "لتكلم بالغش وشفتیك عن ا،صن لسانك عن الشر"

 أیامهم، ال ینصفون رجال الدماء والغش ، جب الهالكإلى یا اهللا تحدرهم "وأنت
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 .)23: 55 (مز " فاتكل علیكأنا أما
: 101 (مز " عینيأمام ال یثبت المتكلم بالكذب ،عامل غشال یسكن وسط بیتي "

7( .
. )3: 120 (مز ؟"لسان الغش وماذا یزید لك ،ماذا یعطیك"
. )1: 11 أم (" والوزن الصحیح رضاه، مكرهة الربموازین غش"
. )18: 11 أم (أمانة" أجرة والزارع البّر ، غشأجرةالشریر یكسب "
. )17: 12 أم ("والشاهد الكاذب یظهر غًشا ،من یتفوه بالحق یظهر العدل"
: 12 أم (" المشیرون بالسالم فلهم فرحأما ، في قلب الذین یفكرون في الشرالغش"

20( .
. )8: 14 أم ("وغباوة الجهال غش ،حكمة الذكي فهم طریقه"
. )25: 14 أم ("فغش باألكاذیب ومن یتفوه ، منجي النفوساألمینالشاهد "
. )23: 20 أم (" غیر صالحةوموازین الغش ،معیار فمعیار مكرهة الرب"
. )27: 21 أم (" فكم بالحري حین یقدمها بغشٍ ،ذبیحة الشریر مكرهة"
. )24: 26 أم ("وفي جوفه یضع غًشا ،بشفتیه یتنكر المبغض"
 وینهزم ، السفیهةاألفكار ویتحول عن ،الغش القدوس یهرب من التأدیبألن روح "

. )5: 1 (الحكمة اإلثم" حضر إذا
. )11: 4 (الحكمة " وال یطغي الغش نفسه،خطفه لكي ال یغیر الشر عقله"
. )31: 11 (سیراخ "د الغشاش كثیرةئمكان إ ف، بیتكإلى إنسانال تدخل كل "

  أال تتكلمون أمام الرب، وتنطقون بالغش أمامه، بالرغم من كلماتكم الرائعة. هذا هو ما
یود أن یقوله: إنكم ال تعتقدون أن اهللا یصغي إلى ما تقولونه، ألن الخداع یلقنكم 

 إلى شهرتي، وتقدیم اءةالحوار. لیس من دافٍع حسن یحرككم، وٕانما الرغبة في اإلس
تعلیقات جارحة. فإنه وٕان كانت كلماتكم الئقة، فإنكم ال تعبرون بها عن نیة حسنة؛ إنها 

ال تطلب التقویم واإلصالح والتقدم، بل تطلب الهدم، فإنكم لستم تعلمون إنساًنا جاهًال 
تماًما. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "اهللا إلى كذب، فإن الحق ج" ال یحتاهل یحتاج اهللا إلى كذبكم، فتتكلمون بغش ألجله؟ 
ال یقبل أن یتحقق بمعونة الباطل... ینطق الهراطقة بالغش ألجله، حیث یخدعون 
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أصحاب العقول الضعیفة مضللین مفاهیمهم عن اهللا بطریقة حمقاء. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، یقارن بین سافكي الدماء 23: 55 على مز القدیس أغسطینوسفي تعلیق 
والهراطقة المخادعین والمتكلمین بالغش فیقول أن سافكي الدماء هم قتلة ظاهرون یسفكون 

دماء األجساد وال یقتلون النفوس، أما الهراطقة فیهلكون النفوس ویسفكون دمها غیر 
 Ïالمنظور. إنهم سافكو دماء ومخادعون!

في تعلیقه على تساؤل المرتل وٕاجابته: "ماذا یعطیك، وماذا یوضع أمامك مقابل 
) یرى مقاومة أصحاب 4-3: 120لسان الغش؟ سهام جبار مسنونة مع جمر مهجور" (مز 

األلسنة الغاشة ال تكون بالكالم المجرد، إنما تحتاج إلى كلمة اهللا، السهام المسنونة التي 
للجبار، مع وجود أمثلة حیة ألشخاص أبرار كانوا كقفٍر مهجوٍر بال حیاة وصاروا ملتهبین 

كالجمر. یقول: [ال یكفي أن نرد علیهم بالكلمات، إنما ندافع باألمثلة أیًضا... فالكلمة: 
"جمر" تستخدم للتعبیر عن أمثلة لخطاة كثیرین رجعوا إلى الرب. إنكم تسمعون أناًسا 

یندهشون قائلین: "أنا أعرف إنساًنا كیف كان مدمًنا السكر، كم كان في دنائة یهوى المسارح 
والسیرك ویحب الخداع، اآلن ها هو یخدم اهللا، كیف صار هكذا بریًئا! ال تتعجبوا، فإنه 

.] Ðصار جمًرا حًیا. لتفرحوا أنه حي، ذاك الذي حزنتم علیه بكونه كان میتا

  ،َأُتَحاُبوَن َوْجَههُ 
 ]8َأْم َعِن اِهللا ُتَخاِصُموَن؟ [

أتحابون وجهه؟ ال یحتاج اهللا إلى مدافعین عنه، في دفاعهم یبغضون اخوتهم. "
" كیف یخدمون اهللا بالبغضة والكراهیة الخوتهم؟ ففي غیرتهم على أم عن اهللا تخاصمون؟

اهللا، یهینون اهللا ویسلبون كرسي حكمه بكونه الدیان للبشر. إذ هو وحده یعرف كل نفس 
وقوتها ومیولها، ومواهب اإلنسان وتكوینه البیولوچي وطاقاته والظروف المحیطة به. وبناء 

على هذا كله فهو الذي یدین أو یبرر. حًقا قد نعرف إنساًنا أخطأ خطیة معینة وربما 
واضحة ال تحتاج إلى بحث، لكن هل یمكن أن نحكم على اإلنسان ككٍل من أجل خطیة أو 

خطایا ارتكبها في وقٍت ما، ونحن ال نعرف أعماقه أو ظروفه؟! 

 "ألنه عندما یرى األغبیاء 8" [هل تنوبون عن شخصه؟ هل عن اهللا تخاصمون؟ [

1 St. Augustine: On Ps. 55. 
2 St. Augustine: On Ps. 120. 
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أفعال الحكماء تبدو لهم كلها إنها مستحقة للوم. ینسون فراغهم ونقائصهم، ویحكمون 
على تصرفات الغیر بغیرة أعظم... ومن الجانب اآلخر عندما یوبخ األبرار تصرفات 

األشرار، یعترفون دوًما بضعفاتهم هم وأنهم مستحقون للوم. فإنهم حتى وٕان انتهروا 
واندفعوا بقوة لمقاومة شرور اآلخرین من الخارج غیر أنهم یتعاطفون معهم في الداخل، 

مدركین أن فحص خطایا الناس هو من اختصاص اهللا... لهذا فإن أصدقاء أیوب 
 الطوباوي وبخوا أعماله كما لو كانوا لم یرتكبوا هم شیًئا ملوًما. 

" فإن یرتدى هل تنوبون عن شخصه؟ هل عن اهللا تخاصمون؟حسًنا قیل هنا: "
الشخص وجه اهللا یعني أنه یدعي لنفسه سلطانه في اإلدانة، ویخاصم الشخص عن اهللا 

عندما ینتهر نقاط الضعف في اآلخرین وال یشعر بضعفه الشخصي الداخلي. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  قال شیخ: "إذا كان ال یعرف ما في اإلنسان إالَّ روحه كقول الرسول، وٕاذا كنا نعلم أن
كثیرین تابوا ولم نعلم بتوبتهم، إذن قد یتوب اإلنسان في آخر حیاته، وُتقبل كتوبة 

فالدیان هو اهللا وحده، فكیف یجسر أحد أن یتدخل فیما اللص، فعلیك إالَّ تدین أحًدا. 
 "هو خاص باهللا؟!

 بستان الرهبان

 فربما تراه دائًما مخطًئا، لكنك ال تعلم بأیة ال تكن دیاًنا ألخیك، لتؤهل أنت للغفران ،
خاتمة یفارق العالم. فاللص المصلوب مع یسوع كان قاتًال وسفاًكا للدماء، ویهوذا كان 
تلمیًذا للمسیح ومن األخصاء، إذ كان الصندوق عنده، إالَّ أنهما في زمن یسیر تغیرا، 

 فدخل اللص الفردوس، واستحق التلمیذ المشنقة وهلك.

القدیس أنسطاسیوس 

  لم یكن سوى جذب ٢٢انظروا یا اخوتي، إن عمل الخدام في عرس ابن الملك (مت (
الصالحین واألشرار إلى الولیمة، ولم یقل الرب عنهم أنهم دانوا المدعوین ومّیزوا بین 

الملك الصالحین واألشرار، وال قال عنهم إنهم وجدوا من لیس علیه لباس العرس، بل 
 .نفسه هو الذي رآه، سید البیت وحده هو الذي اكتشفه وأخرجه

القدیس أغسطینوس 

  إن أبصرت إنساًنا قد أخطأ وشاهدته في الغد، فال تنظر إلیه كخاطئ، فإنك ال تعرف
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إن كان في فترة غیابك عنه قد عمل شیًئا صالًحا بعد السقطة، إنما تضرع إلى الرب 
 بزفرات وعبرات مّرة، مستعطًفا إیاه!

 مار أفرام السریاني

. اهللا یدینهم 3
، َأَخْیٌر َلُكْم َأْن َیْفَحَصُكمْ 

] 9 [َأْم ُتَخاِتُلوَنُه َكَما ُیَخاَتُل اِإلْنَساُن؟
من صالحهم، واألفضل لهم أن یفحص اهللا قلوبهم، ویكشف لهم كراهیتهم إلخوتهم 

وبغضهم للحق، عن أن یتستروا بالدفاع الظاهري عن اهللا، فیخاتلونه (بخدعونه في غفلةٍ ) 
كما ُیخاتل اإلنسان. 

 " فإنه في صراعه وفي طریق دفاعه عن اهللا عدو ومدافعكل مبتدع بالنسبة هللا هو ،"
یقاوم الحق. لكن ال یمكن أن یهرب شيء من نظر اهللا، إذ یحكم حسب أفكار القلب 

أكثر من المظهر الخارجي الذي یبدو فیه كمن یخدم اهللا.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  كیف یقاومون الحق إالَّ بواسطة غرور كبریائهم المتشامخ باطًال؛ بینما یقیمون أنفسهم
. Ïمتشامخین إلى الُعَلى كعظماء وأبرار، وٕاذا بهم یعبرون كالهواء الفارغ

 القدیس أغسطینوس

  إن كان أحد یعترض على وجود هراطقة اآلن، فلیذكر أن األمر هكذا منذ البدایة، إذ
كان الشیطان یقیم الضالل على الدوام في مقابل الحق. في البدایة وعد اهللا 

بالصالحات، وقدم أیًضا الشیطان وعده. أقام اهللا الفردوس، وخدع الشیطان اإلنسان 
)، فإن كان قد عجز عن تقدیم عمل قدم وعوًدا هي ٥: ٣" (تك تصیران كاهللابقوله: "

 باألكثر كلمات، وهذه هي طبیعة المخادعین.
 بعد هذا جاء قایین وجاء معه هابیل،

 أبناء شیث ومعهم بنات الناس،
 حام ومعه یافث،

 إبراهیم (وفي أیامه) ُوجد فرعون،

1 On Ps. 37. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثالث عشر 

  

 یعقوب ومعه عیسو.
 وهكذا جاء موسى (وهرون) وقام الساحران.

 األنبیاء ومعهم األنبیاء الكذبة.
الرسل والرسل الكذبة، 

 المسیح وسیجيء ضد المسیح.
 لم یكن هناك وقت لم رهذا ما كان قبًال، وما حدث إلى ذاك الیوم... وفي اختصا

 .Ïیوجد فیه الباطل لیقف ضد الحق. إذن ال تقلقوا
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ].10 ِإْن َحاَبْیُتُم اْلُوُجوَه ِخْفَیًة [،َتْوِبیًخا ُیَوبُِّخُكمْ 
في توبیخهم ألیوب بهذه الروح المملوءة بغضة، صاروا محابین للوجوه ولو خفیة، لذا 
ال ُیحسبون في عین اهللا مستحقین للمدح، بل للتوبیخ بشدة. یستقبح اهللا الكراهیة المستترة تحت 

 أنهم كانوا یكرمونه ربما بمبالغة بمحاباة الوجوهالدفاع عن اهللا وعن مجده وملكوته. لعله قصد 
في غناه، وبال سبب تغیر سلوكهم تماًما عندما افتقر وفقد مركزه االجتماعي وسلطانه كملٍك أو 

قائٍد وأَیًضا كل ماله. لقد حذرنا الكتاب من المحاباة. 
 وال ، ظلمإلهنا لیس عند الرب ألنه ، احذروا وافعلوا، لتكن هیبة الرب علیكم"واآلن

. )7: 19  أخبار2 (" وال ارتشاء،محاباة
. )23: 24 أم (" للحكماء محاباة الوجوه في الحكم لیست صالحةأیًضاهذه "
. )21: 28 أم (" كسرة خبزألجل اإلنسانمحاباة الوجوه لیست صالحة فیذنب "

. )11: 2 (رو "ن لیس عند اهللا محاباة"أل
نتم أن سیدكم أ عالمین ، تاركین التهدیداألمور، السادة افعلوا لهم هذه أیهاوانتم "

. )9: 6ف أ (" ولیس عنده محاباة، في السماواتأیًضا
. )25: 3 (كو " ولیس محاباة، الظالم فسینال ما ظلم به"وأما

ن تحفظ هذا بدون أ ، اهللا والرب یسوع المسیح والمالئكة المختارینأمام "أناشدك
. )21: 5 يت 1 (" وال تعمل شیئا بمحاباة،غرض

: 2 (یع " ربنا یسوع المسیح رب المجد في المحاباةإیمان ال یكن لكم إخوتيیا "
1( .

1 In 2 Tim. hom 8. 
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 فسیروا زمان ، الذي یحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحدٍ أًبان كنتم تدعون إو"
. )17: 1بط  1 ("غربتكم بخوفٍ 

 إن اهللا هو فاحص أسرار القلوب وال یخفي عنه البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 
)، فقد یحدث تحت ستار الدفاع عن الحق، یلوم البعض اإلنسان البار، 5: 4 كو 1شيء (

ویحابون من یقف ضد البار، بینما یقفون في صف المجدفین على اهللا. هؤالء یدعون أنهم 
یمجدون اهللا، بینما ال یحملون إخالًصا في تصرفاتهم. إنهم مثل الشیاطین التي قالت للسید 

)، وهم في هذا ال یطلبون مجده، بل یرتعبون مما 11: 3المسیح: "أنت هو ابن اهللا" (مر 
سیحل علیهم. 

  ما هو النفع الذي یعود علیك بتكریمك (محاباتك) للغني؟ هل ألنه أكثر استعداًدا إلبقاء
محبة اآلخرین له؟ فنقدم المعروف لمن نتوقع منهم أنهم سیوافوننا عنه. إنه یلزمنا أن 
نفكر باألكثر فیما یخص الضعفاء والمحتاجین ألننا بسبب هؤالء نترجى الجزاء من 

) قّدم لنا صورة عامة ١٣-١٢: ١٤الرب یسوع، الذي في مثال ولیمة العرس (لو 
 .Ïللفضیلة. فقد طلب منا أن نقدم أعمالنا باألكثر لمن لیس في قدرتهم ردها لنا

 إن كان ملكوت اهللا للمساكین، فمن هو أغنى منهم؟ 
 سالقدیس أمبروسیو

  الجمیع عند اهللا متساوون، إنما تسمو منزلة كل واحٍد منهم حسب إیمانه، ولیس حسب
 أمواله.

القدیس أغسطینوس 

  كثیرون ینتهرونني قائلین: أنت دائًما ُتضیِّق على األغنیاء، وهم بالتالي ُیضیِّقون على
الفقراء. 

الذین حسًنا إنني ُأضیِّق على األغنیاء، أو بالحري لیس على األغنیاء، بل على 
. فالِغَنى شيء، والجشع ُیسیئون استخدام األموال. فأنا ال أهاجم أشخاصهم بل جشعهم

شيء آخر، وجود فائض شيء والطمع شيء آخر. 
هل أنت غني؟ أنا ال أمنعك من هذا. كن غنًیا.هل أنت جشع؟ إنني أتَوعَّدك... 

إنني لن أسكت. 

Ï  ،1965للمؤلف: الحب الرعوي، اإلسكندریة .
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هل تهاجمني بسبب هذا؟ إنني مستعد أن ُیْسَفك دمي، لكنني أرید أن أمنعك عن 
أن تخطيء. إنني ال ُأِكنُّ لك بغضة، وال أشّن علیك حرًبا، إنما أرید أمًرا واحًدا هو َنْفع 

المستمعین إليَ . 
إن األغنیاء هم أوالدي، والفقراء أیًضا أوالدي. إن َرحًما واحًدا (المعمودّیة) 

فالكل هم نسل لمن َتَمخَّض بهم. فإن كنت َتكیل اإلهانات للفقیر، َتَمخَّض بهم بشدة. 
فإنني َأَتَوعَّدك، ألن الفقیر في هذه الحالة ال تحل به خسارة مثلك. ألنه ال یسقط في 
الخطأ، بل ما یصیبه من خسارة هو مجرد فقدانه المال، أمَّا أنت فكغني تلحق بك 

 .Ïالخسارة في روحك
 القدیس یوحنا ذهبي الفم

  ،َفَهالَّ ُیْرِهُبُكْم َجَالُلهُ 
 ]11َوَیْسُقُط َعَلْیُكْم ُرْعُبهُ ! [

یحذرهم أیوب من تصرفاتهم غیر الالئقة، فإنهم إذ یظنون أنهم یدافعون عن اهللا، 
إذا بهم یسقطون تحت غضبه، ألنهم یسلكون بالشر، فتسقط علیهم رهبة جالله وُرعبه. 

  اآلن یدرك األبرار رهبة اهللا قبل أن یثور سخطه علیهم. إنهم یخافونه وهو في هدوء
(من جهتهم)، لئال یلتزموا بالشعور به عند تحركه بالغضب. من الجانب اآلخر، فإن 

األشرار یرتعبون منه ألول مرة عندما ُیضربون بالعصا، ویقیمهم الرعب من حالة النوم 
في جمودهم، إذ یقلقهم االنتقام. هكذا قیل بالنبي: "یكون االنزعاج وحده هو السند لفهم 

). فإنهم إذ یبدأون في السقوط تحت ضربات االنتقام 19: 28ما یسمعونه" (راجع إش 
بسبب استخفافهم بوصایا اهللا وٕاهمالهم لها، یفهمون ما یسمعونه. یقول المرتل: "إذ قتلهم 

)... 34: 78طلبوه" (مز 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ُخَطُبُكْم َأْمثَاُل َرَمادٍ 
 ]12َوُحُصوُنُكْم ُحُصوٌن ِمْن ِطینٍ ! [

افتخر أصدقاء أیوب بأنهم مدافعون عن اهللا وعدله وأحكامه، فإذا بكل أحادیثهم 
وبال قیمة، یهب الریح فیتالشى الرماد. تطیر أفكارهم من أجسادهم تشبه الرماد، تافهة 

Ï  36، 35، ص 1968عن مقالتین عن أتروبیوس، طبعتا تحت اسم "الكنیسة تحبك"، سنة .
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نهم ال یكدسون حكمة للزمن، بل أكواًما من الترابیة، یعبرون وتعبر معهم حكمتهم البشریة. إ
الطین، یرید أوالد اهللا الخالص منها. 

یّشبه أحادیثهم بالتراب، ألنها تقوم على أفكار أرضیة زائلة، وال تعتمد على الحكمة 
السماویة األبدیة. یتحصنون بالمنطق البشري، الذي لن یقدر أن یحمیهم إال إلى لحظات. 

 " ٍكل الذین یتشكلون حسب الحال الحاضر، تكون أفكارهم 12" [تذكارهم مثل رماد .[
أرضیة، فإنهم بكل ما یفعلونه یتركون ذكرى وقتیة لهم في العالم. البعض یجاهدون في 

حرٍب، وآخرون بإشادة مباٍن شاهقة، والبعض بتسجیل كتٍب تحمل خبرات هذا العالم. 
إنهم یتعبون ویصارعون ویبنون لكي یقیموا ذكرى ألسمائهم. ولكن إذ تجري الحیاة نحو 

النهایة بسرعة، أي شيء یثبت فیها، حینما تهوي الطبیعة عینها بسرعة؟ 
نسمة الهواء تذرى الرماد، كما هو مكتوب: "لیس كذلك األشرار، لكنهم كالعصافة 

). بحق ُتقارن ذكرى األغبیاء بالرماد، حیث یكون موضعها 4: 1التي تذریها الریح" (مز 
هو أن تذریها نسمة الهواء. بقدر ما یتعب اإلنسان لینال مجًدا السمه، یضع ذكراه التي 
كالرماد في مهب ریاح اإلماتة المسرعة إلى لحظة. على عكس هذا ُكتب عن الصدیق: 

). فإنه بذات الظروف حیث یطبع أعماله على 6: 112"الصدیق یكون لذكٍر أبديٍ " (مز 
عیني اهللا وحده، یثبت اسمه لذكراه في العالم األبدي. 

 "هكذا تنحط العنق إلى الطین، عندما ینزل كل 12" [وتنحط أعناقكم إلى الطین ...[
متشامٍخ إلى الموت، وینحل الجسد الذي ارتفع في الفساد. لنتأمل في جثث األغنیاء 

الملقاة في قبورهم، أي نوٍع من الموت حّل بالجسد الذي بال حیاة، ما هي نتانة فساده! 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. دعوة للصمت  4
  ، َفَأَتَكلََّم َأَنا،ُاْسُكُتوا َعنِّي

 ].13َوْلُیِصْبِني َمْهَما َأَصاَب [
إن كان قد ُأصیب أیوب بتجارٍب هذا مقدارها، فإنها أهون مما أصابه من كلمات 

أصدقائه. تجاربه لن تدینه بل تزكیه، أما كلماتهم الشریرة وكذبهم وبغضهم، فمصائب أخطر 
من كل نكبة أو كارثة! 

یلیق بهم أن یصمتوا ألنهم محبون للجدال غیر النافع. لیتكلم أیوب، ویكشف لهم 
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ما هم علیه، حتى وٕان تكلم وهو جالس في المزبلة یرتدى ثوًبا من الدود المحیط به. 
"، ومهما فسروا هذه المصائب، ولیصبني مهما أصابال یبالي أیوب بما یصیبه: "

وفكروا فیه أسوأ تفكیر، فإن هذا كله لن یوقف شهادة ضمیره التي یقدمها بكل استقامٍة 
ونزاهةٍ . 

 "إنه یظهر أنهم تكلموا بإدراك 13" [اسكتوا عني قلیًال، فأتكلم ما یملیه علّي فكري .[
جسدي، هؤالء الذین یلزمهم بالصمت، لیتكلم حسبما یملیه علیه عقله. كأنه یقول 

بكلمات واضحة: "لست أتكلم بطریقة جسدیة بل روحیة، ألنني اسمع بإدراك روحي 
األمور التي أقدمها بخدمة الجسد. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  عندما تلتقي بإنسان محب للمجادالت، ویبدأ یجادل معك فیما هو بدیهي وحق، اقطع
ل ذهنه إلى حجر.  الحدیث وانسحب سریًعا، إذ َتحوَّ

فكما أن الماء یفسد أجود أنواع الخمور، هكذا المناقشات الغبیة تفسد الفضالء في 
 .Ïالسیرة وفي طباعهم

 القدیس أنطونیوس الكبیر

. عتاب مع اهللا  5
  ،ِلَماَذا آُخُذ َلْحِمي ِبَأْسَناِني
 ]14َوَأَضُع َنْفِسي ِفي َكفِّي؟ [

لعل أیوب یود أن یبرز رغبته في الشهادة للحق تحت كل الظروف، لیس فقط 
عندما ُمزق بسبب كوارثه، وٕانما حتى إن مزق جسمه بأسنانه، وٕان وضع نفسه على كفه 
لیسلمها للموت، هذا كله لن یجعله یصمت عن الكشف عن براءته في الرب، وعن خطأ 

تفسیر أصدقائه لألحداث. 

  إنها تعني: لماذا أدین نفسي بطریقة صارمة أمام البشر، أو أظهر ما یمیل إلیه قلبي
مادام هذا لیس فیه بنیان قریبي، سواء بإدانة شروري أو إبراز صالحي؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

Ï  :44، نًصا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
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  یقول: إنني أكون مثل هؤالء الذین لهم تعزیة بافتراسهم ألنفسهم؛ مثل أولئك الذین
یعضون أجسامهم بشدة، مختبرین نوًعا من تخفیف آالمهم، هذا ما یحدث معي عندما 

أعبِّر عن نفسي بهذه الطریقة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،هذا هو السبب أنه یأخذ لحمه بأسنانه، كلماتهم الباطلة المثیرة. إنه یتكلم في غضٍب
ویود أن یهدئ من نفسه. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 
 أن األسنان هنا تشیر إلى الحواس الداخلیة التي البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

تمضغ ما یشغل الذهن، وتقدمه لبطن الذاكرة. [لذلك بحق قیل: "كل إنسان یأكل الحصرم 
). ما هو الحصرم إال الخطیة؟ الحصرم هو ثمرة قبل األوان. 30: 31تضرس أسنانه" (إر 

فمن یشتهي أن یشبع بملذات الحیاة الحاضرة یكون كمن ُیسرع فیأكل ثمرة قبل أوانها. لهذا 
فإن أسنان من یأكل الحصرم تضرس، بمعني أنه وهو یقتات ببهجة الحیاة الحاضرة تكون 

له إدراكات عاجزة عن األكل، أي تعجز عن إدراك الروحیات. لذات السبب إذ یبتهجون 
باألمور الخارجیة یصیرون متبلدي الحس من جهة األمور الداخلیة، وبینما تقتات النفس 

على الخطیة، تعجز عن أن تأكل خبز البرّ . وٕاذ ترتبط األسنان بعادة الخطیة لن یمكنها أن 
تمضغ ذلك الصالح لتستمع في الداخل.] 

كأن أیوب وقد أراد ان یأخذ األمور الخارجیة (لحمه) بمفاهیم روحیة، یمضغها 
بأسنان روحه لیتمتع بالملذات الروحیة التي ال یقبلها أصدقاؤه، ألنهم یطلبون مجد العالم 

وملذات الجسد. یقاومونه ویطلبون هالكه، ألن الجسدانیین ال یطیقون الروحیین. 

 ُهَوَذا َیْقُتُلِني.
 َال َأْنَتِظُر َشْیًئا.

 ].15َفَقْط ُأَزكِّي َطِریِقي ُقدَّاَمُه [
اعتزم أیوب على التمسك بطریقه، ولم یشأ قط أن یتخلى عن الراحة التي وجدها 
في السیر باستقامة مع اهللا مهما بلغت ضیقاته، ولو إلى الموت. فیقول مع حزقیا: "آه یا 

). حتى وٕان دفعت بي 3: 20 مل 2رب. أذكر كیف سرت أمامك باألمانة وبقلٍب سلیم؟" (
التجارب إلى قتلي، فإني أبقى واثًقا فیه، أو مملوء رجاًء فیه، لكي أتزكى أمامه.  إني 

صدیقه وهو صدیقي، لن أتخلى عن االلتصاق به، حتى وٕان بدا كعدٍو لي یسلمني للتجارب 
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حتى الموت. 

 "یكون اإلنسان بالحق صابًرا عندما تحّل به 15" [وٕان كان یقتلني إال إني أثق فیه ...[
الكوارث... بهنا یتمیز الذهن البار عن الشریر؛ ففي وسط الضیق، یعرف األول أن 

المجد هللا القدیر ال یهتز مع األحداث العالمیة، فال ینهار مع انهیار المجد الخارجي، بل 
بالحري یؤكد أنه یكون أكثر قوة عندما یفقد الخیرات الزمنیة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ) "5: 1 كو ٢"ألنه كما تكثر آالم المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیًضا ...(
إنه یسمو بنفوسنا حاسًبا هذه اآلالم خاصة به، فأي فرح یشملنا أن نكون شركاء 

المسیح، من أجله نتألم! باإلیمان ندرك المیالد الجدید والقیامة. فالذین یؤمنون بیسوع 
الُمقام حًقا، یلزمهم أن یقدموا أنفسهم لآلالم. والذین لهم شركة في آالمه، یقومون معه 

ألعرفه وقوة قیامته وشركة آالمه متشبًها بموته لعلي أبلغ إلى قیامة األموات" "أیًضا. 
. Ï)10: ٣(في 

  اإلنسان المحب الملتصق باهللا على الدوام ال تؤذیه األمواج مهما كثرت، بل على
العكس یخرج منها بقوٍة جدیدةٍ . أما اإلنسان الضعیف المتخاذل فإنه یسقط كثیًرا حتى 

.  Ðولو لم یوجد ما یضایقه
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  إن كان كلما كثرت آالم المسیح هكذا أیًضا تزداد التعزیة بالمسیح فلنرحب بآالم
المسیح المشّجعة. ولتفض فینا، إن كنا بالحق نطلب التعزیة الفّیاضة التي بها یتعّزى 

كل الحزانى، وٕان كانت لیست متشابهة بالنسبة لكل واحدٍ . فلو أن التعزیة متشابهة لكل 
 التعزیة بالمسیح كلما كثرت آالم المسیح فینا، هكذا تكثرأحٍد ما كان قد كتب أنه 

جًدا. الذین یشتركون في اآلالم سیشتركون أیًضا في التعزیة حسب شركتهم في آالم 
. Ñالمسیح

العالمة أوریجینوس  

Ï  18للمؤلف: القیم الروحّیة لعید النیروز، ص .
Ð 12 العنایة اإللهیة، ترجمة عایدة حنا، ص .

3 Exhortation to Martyrdom, 42. 
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، َفَهَذا َیُعوُد ِإَلى َخَالِصي
 ].16َال َیْأِتي ُقدَّاَمُه [(المرائي) ◌َ  َأنَّ اْلَفاِجر

ال یقصد هنا الخالص الوقتي، فقد كان رجاؤه في الخالص من تجاربه في هذا 
العالم وعودته إلى ما كان علیه یكاد یكون معدوًما، لكنه یترجى خالصه األبدي حیث یلتقي 
مع  اهللا، ویراه وجًها لوجه. أما سّر ثقته في خالصه األبدي، فهو أنه یعلم بأن عالقته باهللا 

لیس فیها ریاء وال انحراف، فاهللا ال یلتصق بالمرائیین، ولن یسمح لهم بالوقوف أمامه 
یتمتعون بمجده. 

 "یلزمنا أن نضع في أذهاننا أننا نأتي 16" [فإن المرائي (الفاجر) ال یأتي قدامه ...[
 أمام الرب بطریقین. 

نحاسب أنفسنا على معاصینا هنا ونحكم علیها أمامه ونعاقبها بالبكاء. فإننا في 
أي وقت نذكر إدراكنا لقوة خالقنا، نكون كمن یقف أمامه. هكذا حسًنا قال إیلیا رجل 

). 1: 17 مل 1اهللا: "حي هو الرب إله إسرائیل الذي أقف أمامه" (
والطریق اآلخر هو أن نأتي أمام اهللا عندما ُنحضر أنفسنا أمام منبره فقط في 

الدینونة األخیرة. هكذا فإن المرائي - في الحساب األخیر - یأتي أمام الدیان، لكنه إذ 
یغمض عینیه عن التطلع إلى خطایاه هنا وانتحابها، یرفض أن یأتي أمام الرب.... وٕاذ 
یفسد ذهنه بكلمات المدیح الموجهة إلیه، لن یستدعیه للتعرف على الخطیة، وال یدرك 
أنه یعارض الدیان الداخلي، وال یخشى حزمه... بهذا ال تتجه عیناه إلى حزم اهللا، إذ 

یطمع في أن یبهج عیون الناس. 

 "یقول بولس الرسول: "ألننا لو 15" [لكنني أوبخ طرقي قدامه، سیكون هو خالصي [
). یكون الرب خالصنا قدر ما 31: 11 كو 1كنا حكمنا على أنفسنا لما ُحكم علینا" (

نوبخ خطایانا بمخافة اهللا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 واتـسأحكم على نفسي، حتى ال یحكم علّي ذاك الذي فیما بعد سیدین األحیاء واألم 
  .Ï)19- 18: 7 مك 2(

القدیس أغسطینوس 

1 Ep. 209:10. 
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 تأمل إذن ذاتك" حتى تبلغ معاینة اهللا"Ï .
القدیس باسیلیوس الكبیر  

 .لیكن هذا هو اهتمامك األول أال تخدع نفسك 

القدیس میلیتو أسقف ساردس 

  الریاء أمر مكروه لدى اهللا، وممقوت من الناس، ال یجلب مكافأة، وال یصلح قط في
 خالص النفس بل بالحري یهلكها.

 فإلى حین، إذ ال یدوم كثیًرا، بل ،شف أمرهتإن كان أحد یهرب بالریاء لئال ُیك
 ، وهكذا یكون أشبه بامرأة قبیحة المنظر.ینكشف كل شيء، فیجلب على صاحبه عاًرا

تُنَزع عنها زینتها الخارجیَّة التي ُوضعت لها بطرق صناعیَّة. 
الریاء إذن غریب عن القدِّیسین، إذ یستحیل أن یفلت شيء مما نفعله أو نقوله من 

 .)2: 12 لو( " وال خفي ال ُیعرف، لن ُیستعلنملیس مكتو"قیل:  عیني الالهوت، إذ
یلیق   فالریاء ُمتعب وبال منفعة.،فإن كانت كل كلماتنا وأعمالنا سُتعلن في یوم الدینونة

. Ð بنا أن نتزكَّى كعابدین حقیقیِّین نخدم اهللا بمالمح صادقة وصریحة
 القدِّیس كیرلس الكبیر

  ،َسْمًعا اْسَمُعوا َأْقَواِلي
 ].17َوَتْصِریِحي ِبَمَساِمِعُكْم [

یعود فیدعوهم أن یكفوا عن االتهامات ویصغوا بآذانهم، حتى یتمتعوا معه باللقاء 
مع اهللا خالل اإلخالص والنقاوة والحب. 

"، إذ یریدهم أال اسمعوا أن أیوب یكرر كلمة "البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
یسمعوا بأذانهم الخارجیة فحسب، وٕانما أن ینصتوا بأذانهم الداخلیة أیًضا حتى یفهموا أعماق 

كلماته بطریقة روحیة. 

 َنَذا َقْد َأْحَسْنُت الدَّْعَوى.أهَ 
ُر [  ].18َأْعَلُم َأنِّي َأَتَبرَّ

Ï  ،256، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت .
 تعریب الدكتور نجیب حّجار.

2 In Luc Ser 86. 
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إنه لیس في حاجة إلى شهادتهم، فقد أحسن الدعوى أمام اهللا، وقدم له إخالص 
ضمیره ونقاوة قلبه فیتمتع بالبراءة خالل نعمة اهللا. 

 "هذا هو الحكم الذي یقال عنه ها أنا قریب جًدا من حكمي، أعلم إنني سأوجد باًرا ."
في سفر آخر: "سیظهر برَّكم كالنور، وحكمكم كالظهیرة". لكنه لم یقل: "أنا بالفعل 

هكذا"، بل "أنا قریب جدا". فإن كان حكمه الذي یعنیه لم یكن هكذا كما اختبره، إنما 
سیكون هكذا في الیوم األخیر، حیث ُیدان الكل، فیوجدون أبراًرا هؤالء الذین یصلون 

). فخالل 6:12بإخالص: "اغفر لنا ما علینا، كما نغفر نحن لمن لنا علیهم" ( مت 
هذه المغفرة یوجدون أبراًرا، إذ ُتمحى الخطایا التي ارتكبوها هنا وذلك بأعمال المحبة 

. Ïالتي مارسوها (بغفرانهم للغیر)
القدیس أغسطینوس 

 "یلیق بالخصم أن یبكم لسانه، وٕانما الدیان هو الذي یتكلم... ها أنا قریب من دیَّاني ." 

 "فإنني قد تممت كل الناموس، ونفذت كل الوصایا. لم أنا أعرف إنني سأظهر باًرا ،"
أباِل بخطایاي غیر المعروفة، وتلك التي ارتكبتها بإرادتي، فقد غسلتها بالصالة والدموع. 

". بالرغم من أن العدو یرغب في إخفاء بري بإثارة سأظهر باًرا إني أعرف إنني"
أصحابي التهامي، فإنني حتى في هذا سأظهر باًرا، بینما حجاب هذه الحیاة الحاضرة 
سُیفتح، بینما ُسحب حال هذه الحیاة فاسدة، لكنني حتى اآلن أظهر باًرا مادام صبري 

قائًما حتى النهایة، وسأظهر شجاعة في التجارب حتى المنتهى. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

أن ما قاله الطوباوي أیوب عن نفسه یحمل البابا غریغوریوس (الكبیر) یري 
تواضًعا، فقد شهد اهللا نفسه عنه أنه لیس مثله على األرض، وشتان بین شهادة اهللا له وبین 
قول أیوب عن نفسه في جداله مع أصدقائه الذین صاروا متهمین له بأنه بار. لقد رفض أن 

یصف نفسه أنه أعظم من غیره، مكتفًیا بتبریر نفسه من اتهامات أصحابه له. 

، َمْن ُهَو الَِّذي ُیَخاِصُمِني
وَح؟ [،َحتَّى َأْصُمَت اآلنَ   ]19 َوُأْسِلَم الرُّ

في یقین بمراحم اهللا المتسعة للمؤمنین المخلصین ال یبالي بخصومتهم، وال یخشى 

1 On Man’s Perfection in Righteousness, 24. 
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التأدیب اإللهي، إنما في طمأنینة یسلم روحه ویجد راحة أبدیة. 
یقدم لنا أیوب صورة حیة للمسیحي الذي یتمتع برؤیا صادقة لعمل الصلیب في 

حیاته، كیف حرره من إبلیس خصمه، وشهَّر به، فصار العدو تحت قدمیه. بهذا ال یخاف 
منه وال یرتعب، بل یسخر به. 

  إذ رأى في تصرفاته الخارجیة لیس من إمكانیة ألن یلومه أحد لهذا بكل حریة یتطلع
نحو أي متهم له. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  تسقط األرواح في الحزن، وٕاذ ترید هالكنا تهلك هي بواسطتنا بنفس التهلكة التي
 یرغبونها لنا. ولكن ال تعني هزیمتهم أنهم یتركوننا بغیر رجعة...

إذ تهلك قواهم ویفشلون في صراعهم معنا، نقول: "فلیخَز ولیخجل الذین یطلبون 
). وأیًضا 14: 40نفسي إلهالكها، لیرتد إلى الوراء ویخز المسرورون بأذیتي" (مز 

یقول إرمیا: "لیخز طاردّي وال أخَز أنا، لیرتعبوا هم وال أرتعب أنا، أجلب علیهم یوم 
)، إذ ال یقدر أحد أن یشك في أنه متى ١٨: ١٧الشر واسحقهم سحًقا مضاعًفا" (إر 

. Ïانتصرنا علیهم یهلكون هالًكا مضاعًفا
األب سیرینوس 

 ن للشر سیادة كاملة على اإلنسان، فإنك بهذا إإن قلت إن القوة المضادة قویة جًدا، و
تنسب هللا الظلم حینما یدین البشر بسبب خضوعهم للشیطان، ألن الشیطان قوي جًدا 

بهذا تجعل الشیطان أعظم وأقوى من النفس، ثم تقول وُیخضع البشریة بقوة ال ُتقاوم. 
لي ال تخضع للشیطان. هذا مثل معركة بین شاب وطفل صغیر، فإذ ینهزم الطفل ُیدان 

 Ïعلى هزیمته. هذا ظلم عظیم!
القدیس مقاریوس الكبیر 

  (أو عمل) شریر والذي ُیمكَّنه لشيء محض عقليأفكار الشیطان هي مجرد تصور 
من التملك علینا أو حتى مجرد االقتراب إلى عقلنا هو ضعف إیماننا. ألننا بعدما تسلِّمنا 

)، ونطلب 23:4 ونحفظ قلوبنا في یقظة كاملة (أم االرتباكاتالوصیة لنطرح عنا كل 

1 Cassian: Conf.,  7: 21. 
Ð 6:3  عظة. 
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ملكوت اهللا الذي هو في داخلنا، إذ تخلى العقل عن القلب وعن الغرض الذي نسعى 
إلیه، بهذا أفسحنا المجال في الحال لتخیالت الشیطان، وصار العقل متساهًال في قبول 

  مشورة شریرة.أي

 سلطان أن یحرك أفكارنا وٕاال ما كان أيحتى إلى هذا الحد، لیس للشیطان  
 صالح. إنما قدرته بأيیرحمنا بل كان یدس لنا كل أنواع األفكار الشریرة وال یسمح لنا 
 جهة یمیل إلیها أيمحصورة في مجرد تقدیم مشورة كاذبة في بدء كل فكر، لیختبر 
 قلبنا: هل یمیل إلى مشورته أم إلى مشورة الّله؟ ألنهما نقیضان.

 القدیس مرقس الناسك

  نخرج من بیت أبینا القدیم... إذ كنا بالطبیعة أبناء غضب كالباقین أیًضا، مثبتین
. Ïأنظارنا تجاه العلویات

القدیس بفنوتیوس 

. صرخة لوقف التأدیب 6
  ،ِإنََّما َأْمَرْیِن َال َتْفَعْل ِبي

 ]. 20َفِحیَنِئٍذ َال َأْخَتِفي ِمْن َحْضَرِتَك [
مع ما حٌل بأیوب، فإنه ال یرید أن یختفي من وجه اهللا مثل أبیه آدم، وٕانما یرید أن 

 ى في حضرته. اءیتر

مع اهللا. یرید أن یكون دوًما مع اعتراف أیوب في أكثر من موضع بخطایاه إال أنه 
 ).24:13بني عدًوا لك؟" (ـ وتحس،، لماذا تحجب وجهكي ذنبي وخطیتأعلمني"

اشتهى أیوب أمرین بهما یقف في حضرة الدیان، ال في خوٍف من محاكمة، بل 
 كخالق محٍب لمؤمنیه. 

هذا ما یدفعه للشوق إلى الوقوف أمام اهللا، وعدم الرغبة في االختفاء من حضرته 
كما فعله أبوانا األوالن حین ظنا أن ظالل شجرة التین تخفیهما عن خالقهما. ولكن ما هما 

 ].21[هذان األمران؟ أشار إلیهما في العبارة التالیة 

 23: 23 اهللا نفسه بالنبي: "أنا اهللا القریب، ولست اهللا البعید." (إر لیقو LXX(Ð 

1 Cassian : Conf. 3 : 7. 
2 Comment. on Ps. 139. 
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 األب ثیؤدورت أسقف قورش

 ینما توجد یأتي إلیك اهللا إن وجد حجرات في نفسك بطریقة یمكنه أن یسكن فیها.أ 
 لقدیس غریغوریوس النیسيا

 قدوس قریب من كل األشیاء، لكن لیس كل األشیاء قریبة منه.لثالوث اال 
 مدعو دیونیسیوس األریوباغيال

 هو أیًضا ، دوام في ذهنك. فإن ذهنك ذاته هو على مثالهالیكن اهللا الحي حاضًرا على ل
 غیر منظور وال مدرك، وال ُیمثل بأي شكل، ومع هذا بإرادته یتحرك كل الجسم.

 لقدیس میلیتو أسقف ساردسا

  ،َأْبِعْد َیَدْیَك َعنِّي
 ].21َوَال َتَدْع َهْیَبَتَك ُتْرِعُبِني [

ربما عني باألمرین اآلتي: 
": ربما طالبه ال أن ینزع التجربة عنه، بل أن یخففها. ففي أبعد یدك عني. "1

تخفیفها یجد فرصته للهدوء، والتحرر من االنزعاج، فیتفرغ للحدیث مع اهللا. فهو ال یطلب 
تخفیف آالمه لكي یفتخر أمام أصدقائه أنه لیس بشریٍر كما ادعوا، وأن ما یشغله هو 

الوقوف في حضرة اهللا. 
هذه المهابة مبعث فرح وبهجة للمؤمن األمین ولیست . یعلم أیوب هیبة اهللا، 2

مبعث رعب! 

 "ما هما األمران الذي 20" [محتاج إلى أمرین، عندئذ ال أخفي نفسي عن وجهك [
یحتاج إلیهما أیوب من اهللا؛ هذان اللذان كما یقول إن نالهما ال یخفي نفسه عن وجه 

الدیان؟  
]... عن هذا قال داود: "انزع 21" [أمسك یدك عني، وال تدع خوفك یرعبني"

)... أنت غیر الفاسد، وأما أنا 10: 39ضرباتك عني، لقد هزلت بسبب قوة یدك" (مز 
). أنت هو السید، وأنا عبد، كمصارٍع تحت التمرین، كجندٍي مسلح. 23: 1ففاسد (رو 

أنت تتكلم، وأنا أجاوب، لیس في جسارة أعارض، بل رغبة في نوال الحكمة، وأن أتعلم 
خالل الكالم واالستماع. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أیوب - األصحاح الثالث عشر 

في هذین الطلبین أن یمسك یده وال یدع خوفه البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 
أن یرعبه نبوة عن االشتیاق إلى عصر النعمة، حیث ال تحل بالمؤمنین ضربات الغضب 

ال یعود المؤمنون یعبدون اهللا خالل الخوف كما في العهد اإللهي بكسر الناموس، ولكي 
. [ال یمكن للبّر أن یكمل بالخوف، وبحسب صوت یوحنا: "المحبة القدیم، بل خالل الحب
). ویقدم بولس راحة ألبناء التبني، قائالً : "ألنكم لم 18: 1 یو 1الكاملة تطرد الخوف" (

تأخذوا روح العبودیة أیضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ یا أبا، األب" (رو 
). لذلك بصوت البشریة المشتاقة إلى إزالة قسوة ضربة الناموس، ورغبة حارة للتقدم 15: 8

انزع یدك بعیًدا من الخوف إلى الحب یحدد في الصالة أمرین أن ینزعهما اهللا عنه، قائال: "
". انزعني من قسوة الضربة، ارفع ثقل الرعب؛ وعندما تشرق عني، وال تدع خوفك یرعبني

عليَّ نعمة الحب اسكب عليَّ روح الطمأنینة. إن لم ُأنتزع من العصا ومن الرعب، فإني 
أعرف إنني لن ُأسحب من حزم امتحانك. من یخدمك لیس على أساس الحب بل على 

أساس الخوف ال یقدر أن یتبرر أمامك.] 

  ،ثُمَّ اْدُع َفَأَنا ُأِجیبُ 
 ]. 22َأْو َأَتَكلَُّم َفُتَجاِوُبِني [

بهذین األمرین یوجد في حضرة اهللا، ویدخل في حوار ممتع. یتكلم اهللا وأیوب 
یجیب، ویتكلم أیوب، واهللا یحجب. هذا هو الحب المشترك بین اهللا ومؤمنیه. هذه هي الدالة 

العجیبة التي لنا حین تقف أمام عرش النعمة اإللهیة. 

 "دعوة اهللا لنا هي تقدیره لنا لتدعوني وأنا أجیب، أو دعني أتكلم، وأنت تجیبني ..."
بالحب واختیاره لنا، وٕاجابتنا نحن هي خضوعنا بالطاعة لحبه باألعمال الصالحة... من 

یركض الهثًا مشتاًقا إلى العالم األبدي یفحص أعماله، یضع في نفسه أن یعمل بدقة 
عظیمة، ویفحص نفسه تماًما لئال یوجد فیه شيء یكون به معارًضا وجه خالقه. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. لماذا تحجب وجهك عني؟ 7
. َكْم ِلي ِمَن اآلثَاِم َواْلَخَطاَیا
 ].23َأْعِلْمِني َذْنِبي َوَخِطیَِّتي [

اآلن إذ یقف في حضرة الرب یسأل أیوب اهللا عن آثامه وخطایاه لكي یكشفها له، 
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فیعترف بها، ویطلب الصفح عنها بروح التواضع ال یخشى فضیحته أمام نفسه. 
 أنه یوجد فارق بین الجرائم واآلثام. فالجرائم أثقل البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 

جًدا من قیاس الخطیة، أما اإلثم فال یتعدى وزن الخطیة. عندما ًیؤمر بتقدیم ذبیحة حسب 
" أیًضا. لن تتحقق اإلثم" وفي نفس الوقت عن "الخطیةالناموس فإنها دون شك ُتفرض عن "

الجریمة إال بالفعل، أما اإلثم عادة ما یرتكب في الفكر وحده. 

  ،َ ِلَماَذا َتْحُجُب َوْجَهك
 ]24َوَتْحِسُبِني َعُدو�ا َلَك؟ [

یعترف أیوب أنه خاطئ أثیم، لكن بروح التواضع والتوبة یطلب من مخلصه 
اإللهي، أال یحجب وجهه عنه، وال یحسبه عدًوا له، فإنه مع كل ضعفاته وخطایاه لن یكف 

عن السؤال لكي یتمتع بالشركة مع اهللا خالقه. 

 "تمتع اإلنسان بنور التأمل الداخلي في 24" [لماذا تخفي وجهك، وتحسبني عدوك؟ [
الفردوس، لكنه إذ سّر بذاته ورحل عن نفسه. فقد نور الخالق، وهرب من وجهه إلى 

أشجار الفردوس. بعد أن ارتكب خطیته خشي أن یراه، ذاك الذي كان قبًال یحبه. لكن 
الحظوا قد جلبت علیه العقوبة بعد الخطیة، ولكن بعد العقوبة رجع إلى الحب، إذ وجد 
نتائج عصیانه، والوجه الذي كان یخشاه وهو في الخطیة، إذ استیقظ إلى فهم سلیم بدأ 
یبحث عنه من جدید خالل العقوبة، حتى یهرب من ظلمة حالة العمى التي حلت به، 

وصار یتراجع في فزع من هذه الوحدة التي منعته عن رؤیة خالقه. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،ً َأُتْرِعُب َوَرَقًة ُمْنَدَفَعة
 ]25َوُتَطاِرُد َقش�ا َیاِبًسا! [

یستعطف أیوب اهللا، إذ یتصاغر أمام اهللا وأمام نفسه جًدا، فیحسب نفسه أشبه 
بورقة شجر یابسة تطیر باندفاع تسقط على األرض، وقش یابس تحركه الریاح... إنه 

مدوس بطبعه الفاسد، فهل یلیق بكرامة اهللا أن ُیداس بما هو مدوس فعًال؟ أو یسحق شخًصا 
لیس لدیه قوة للمقاومة؟ 

. )5: 90 (مز "یكونون بالغداة كعشب یزول ،جرفتهم كسنة"
 (مز " الدهرإلى فلكي یبادوا اإلثم، كل فاعلي أزهر و كالعشباألشرارزها  "إذا
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92 :7( .
. )11: 102 (مز " مثل العشب یبستأنا و، كظٍل مائلٍ "أیامي

. )15: 103 (مز " كزهر الحقل كذلك یزهر،أیامه مثل العشب اإلنسان"
. )6: 129 (مز "ن یقلعأ الذي ییبس قبل ،كعشب السطوحلیكونوا "
 وكالنبات ،صاروا كعشب الحقل ، قد ارتاعوا وخجلوااألیديفسكانها قصار "

. )27: 37ش إ (" وكالملفوح قبل نموه، كحشیش السطوحاألخضر،
 ، وفني جمال منظره، فسقط زهره، فیبست العشب، بالحرأشرقتألن الشمس "

. )11: 1 (یع " في طرقهأیًضاهكذا یذبل الغني 
 " وزهره سقط، العشب یبس، كزهر عشبإنسانٍ  وكل مجد ،كل جسد كعشٍب ألن "

. )24: 1بط  1(

 " هلُ ظهر سلطانك على ورقة شجر تطیر هنا وهناك؟ وهل تقتفي أثر جذامة (بواقي
 ] 25" [الحصاد) الجاف؟

ما هو اإلنسان إال ورقة سقطت من الشجرة في الفردوس؟  
ماذا یكون ذاك الذي تلعب به ریح التجربة، فترفعه عواصف شهواته، سوى أنه 

ورقة شجر؟  
ُیثار ذهن اإلنسان بعواصٍف كثیرٍة عندما یعاني من التجارب. هكذا غالًبا ما یثیره 

الغضب. وٕاذ یزول الغضب یتبعه مرح فارغ. إنه ینسحب بمنخاس الشهوة، یرفعه 
الكبریاء، وأحیاًنا یغطس به الخوف المتزاید إلى ما هو تحت التراب. هكذا إذ یرى 

اإلنسان نفسه مرتفًعا محموًال بعواصٍف كثیرٍة كهذه للتجربة یصیر اإلنسان كورقة شجر. 
لذلك حسًنا قیل بإشعیاء النبي: "كلنا سقطنا كورقة شجر، وآثامنا مثل الریح استبعدتنا" 

). 6: 64(راجع إش 

  نرى أن ما نقوله یعبر، أما ما نكتبه فیبقى، لذلك قیل عن اهللا ال إنه یتكلم بل ویكتب
أموًرا مرة، حیث أن ضرباته علینا تبقى إلى زمٍن طویلٍ . قیل مرة لإلنسان الذي أخطأ: 

"أنت تراب وٕالى تراب تعود"، وظهرت المالئكة مراًرا، وأعطت وصایا للناس. وحدد 
موسى مستلم الناموس الخطایا بوسائل حازمة. وجاء ابن اآلب والعلي الوحید لیخلصنا. 
لقد ابتلع الموت بموته. لقد أعلن أن الحیاة األبدیة لنا قد أظهرها في نفسه. غیر أن هذا 

الحكم الذي صدر في الفردوس بخصوص موت جسدنا بقي دون تغییر منذ بدایة 
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) 48: 89الجنس البشري حتى نهایة العالم. "فإن أي إنسان یحیا وال یرى الموت؟" (مز 
). 7: 76، وأیًضا: "أنت، أنت المخوف، ومن یقف قدام عینیك عندما غضبت؟" (مز 

فبكونه قد غضب مرة عندما أخطأ اإلنسان في الفردوس تثبت حكم موت جسدنا. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  هكذا هي هذه 50: 90"سنواتهم كأشیاء بال قیمة، في الصباح كعشب یزول" (مز …(
األمور التي لم تكن موجودة قبل مجیئها، وٕاذ تأتي لتكون هنا سرعان من تزول، فإنها 

ال تأتي هنا إال لكي تعبر... إنها تأتي لكي تسقط في الموت، وتجف في جیفة، وتذبل 
 Ïفي التراب. ما هذا إال الجسد الذي فیه الشهوات الجسدیة البغیضة؟

  الذین ال یفكرون في قلوبهم باستقامة یتطلعون الى األشرار حینما یكونون كالعشب
األخضر، أي عندما یكونون مزدهرین إلى حین. لماذا یتطلعون إلیهم؟ " لكي یهلكوا 
إلى األبد". یتطلعون إلى ازدهارهم المؤقت ویتمثلون بهم، ویریدون أن یزدهروا معهم 

. Ðإلى حین، ویهلكون معهم الى األبد

  إذ تقول في هذا الزمان إن كل شيء یعبر كظٍل، فإنك ال تعبر أنت كظل. "أیامي تعبر
كظل، وأنا مثل العشب یبست"… لكن العشب إذ یتبلل بدم المخلص یعود فیزدهر. لقد 

صرت یابًسا مثل العشب؛ فإني كانسان عانیت من حكمك العادل ألنك "أنت تقوم 
. Ñ)13: 102وترحم صهیون، ألنه وقت الرأفة، جاء المیعاد" (مز 

  لیدرك اإلنسان ما هو؛ فال یفتخر 15: 103"اإلنسان، مثل العشب أیامه" (مز .(
إنسان ما. "مثل العشب أیامه". لماذا یفتخر العشب، هذا الذي یزدهر اآلن، وفي وقت 

بسیط ییبس؟ لماذا یفتخر العشب هذا الذي یزهر فقط إلى فترة قصیرة، حتى تصیر 
الشمس حارة؟ إذن من الصالح لنا أن تحل رحمته علینا، ویجعل من العشب ذهًبا! "إنه 
مثل زهر الحقل یزهر". كل سمو الجنس البشري من كرامات وسلطات وغني وكبریاء 

وتهدیدات هي زهر العشب. ذاك البیت یزهو، وهذه األسرة عظیمة، وتلك العائلة تنمو؛ 
كم من كثیرین یزدهرون، وكم من سنین یعیشون! بالنسبة لك هي سنین كثیرة، أما 

بالنسبة هللا فهي فترة قصیرة - حسابات اهللا لیست كحساباتك. بالمقارنة لطول الحیاة 

1 St. Augustine: On Ps. 90. 
2 St. Augustine: On Ps. 92. 
3 St. Augustine: On Ps. 102. 
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لعصور طویلة تكون زهرة أي بیت مثل زهرة عشب. بصعوبة یبقى جمال السنة طوال 
العام. كل ما یزهو، كل ما یمتلئ بدفء الحرارة، كل ما هو جمیل لن یدوم، ال بل وال 

یبقي سنة كاملة!... لقد أرسل إلینا كلمته، كلمته الذي یدوم إلى األبد... ال تعجب أنك 
ستشاركه أبدیته، فقد شاركك العشب الذي لك. هل هذا الذي انتحل منك ما هو سفلي، 

 Ïیبخل علیك أن یهبك ما هو سام؟
القدیس أغسطینوس 

  ،َألنََّك َكَتْبَت َعَليَّ ُأُموًرا ُمرَّةً 
 ]. 26َوَورَّْثَتِني آثَاَم ِصَباَي [

 یؤكد أنه بار ولیس شریًرا كما ،قائه إذ یقارن نفسه بالبشریةدفي أحادیثه مع أص
ن یفسر له أ صباه، ویطلب منه بآثامقاؤه. وعندما یتحدث مع القدوس یعترف دصأ يیدع

 !]28 [ كما بالسوس، أو كثوب یأكله العثىلماذا یتركه لیبل

یقول هللا: إن كنت تسجل خطایاي وسقطاتي فهي مرة، لن أبرر نفسي منها، وٕان 
سجلت آثامي فهي آثام صباي. أعرفها تماًما وال أنكرها، لكني أذكر حبك یا غافر الخطایا 

واآلثام. 
كخلیقة اهللا المحبوبة  یذكر خطایاه وٕانما یذكره هوأال یطلب داود النبي من المعلم 

 ، وٕانما من أجل مراحم اهللا وصالحه، فیها له ال لفضل،لدیه، والتي لها تقدیرها الخاص
نت من أذكرني أ كرحمتك ، وال معاصي،ال تذكر خطایا صباي"  یقول:وألجل اسمه القدوس.

طلب اللص الیمین من المعلم الحق أن یذكره متى جاء . )7: 25 (مز رب"جل جودك یا أ
ملكوته، فلم یذكر جرائمه وال خطایاه، بل حمل نفسه إلى الفردوس، مبررة في استحقاقات 
الدم الثمین. هكذا إذ نطلب من الرب أن یذكرنا یجیب قائالً : "أنا أنا هو الماحي ذنوبك 

ما یوصي القدیس بولس تلمیذه تیموثاوس: "أ. 25:43ألجل نفسي وخطایاك ال أذكرها" إش 
تبع البّر واإلیمان والمحبة والسالم مع الذین یدعون الرب أ و،الشهوات الشبابیة فاهرب منها

. )22: 2تي  2 ("من قلب نقي

  26: 13"لماذا كتبت علٌي أموًرا شریرة، وتتهمني بخطایا صباي؟" (أي LXX ( 

علة شكواه، ألنه بصفة (الشباب) إنه بصدق وجدارة حسب هذه الفترة من الحیاة 

1 St. Augustine: On Ps. 103. 
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مزعزًعا من جهة الخطیة.  ي هذه الفترة عامة یكون الشخص ف
الرجولة المبكرة التي وُینظر إلى حًقا تتسم الطفولة بالبراءة، والشیخوخة بالحكمة. 

تلتصق بمرحلة الشباب أنها مرحلة نوال سمعة طیبة، ویشعر الشخص بخجل إن ارتكب 
خطیة. أما مرحلة الشباب فهي وحدها تحمل سمة الضعف والمشورة الواهنة، مع 

الحماس في الخطیة، واالستخفاف بمن یقدمون لهم مشورة، وهم مهیأون أن ینخدعوا 
بالملذات. لذات السبب سأل داود بطریقة مدهشة العفو من الرب عما سقط فیه في تلك 

). ألنه في تلك الفترة 7: 25الفترة كلها، إذ قال: "خطایا صباي وجهلي ال تذكر" (مز 
. Ïالغالبیة یعانون من التهاب الشهوات واشتعالها بحرارة الدم الساخن

القدیس أمبروسیوس 

 "بخصوص كتابة محني یقول: لماذا تكتب شروري ضدي؟ وتتهمني بخطایا شبابي؟ "
وشوًكا وحسًكا تنبت لك   . حیاتكأیام منها كل تأكل بالتعب ، بسببكاألرض"ملعونة 

 ، منهاُأخذت التي األرض إلى خبًزا حتى تعود تأكلبعرق وجهك .  عشب الحقلتأكلو
). دینت كل البشریة بكل هذه، كما لو 19-17: 3(تكوین " لى تراب تعودإ تراب وألنك

كان بسبٍب حسٍن ُتكتب هذه األسطر بخصوص الصدیقین واألشرار. بنفس الكیفیة یضع 
اهللا على كل واحٍد خطایا شباب آدم، ألن آدم كان ال یزال شاًبا حین ذاق الطعام 

الضار. هذا هو السبب أنه لیس هو وحده، بل ونحن أیًضا نسله الذین ُنمنع من أن 
) التي في الفردوس. 3: 2نجمع من شجرة الحیاة (تك 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  معاصي وجسارتي الوقحة وجهلي ال 7: 25ال تذكر خطایا صباي وجهلي" (مز .(
). بالحق أذكرني لیس حسب 7: 25تحفظها للنقمة، بل انسها. "كرحمتك اذكرني" (مز 

الغضب الذي استحقه، بل حسب رحمتك التي تلیق بك"... لیس حسب استحقاقاتي 
. Ðرب وٕانما حسب صالحك یا

القدیس أغسطینوس 

، َفَجَعْلَت ِرْجَليَّ ِفي اْلِمْقَطَرةِ 
، َوَالَحْظَت َجِمیَع َمَساِلِكي

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 7:21. 
2 St. Augustine: On Ps. 25. 
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 ].27َوَعَلى ُأُصوِل ِرْجَليَّ َنَبْشَت [
لقد تأدبت بسبب ضعفاتي وآثام صباي، صرت كسجیٍن ُوضعت رجاله في مقطرة، 

عاجز عن الحركة. إني لن أهرب من ضربات تأدیبك. 
أنت تدرك كل مسالكي، وتؤدبني حتى من أجل أفكاري الخفیة أو نظراتي 

المنحرفة. تسجل على باطن قدمي كل ما قد ارتكبته، وأنا ال أنكر ما فعلت. 

 "ألن أقدامنا قد ُمنعت عن السیر للتمتع بمنافع الفردوس. وضعت قدمي في المقطرة ،"
". بخصوص عصیان الوصیة الذي ارتكبه آدم أدان اهللا الجنس أعمالنا یالحظألن اهللا "

البشري كله الذي هو نسله. على أي األحوال، إذ هو صانع خیرات ومحب لإلنسان 
". فإن كانت شریرة ننسبها ألنفسنا، بكوننا على مثال آدم یالحظ أعمالنا) "23: 7(حك 

القدیم، ونسقط تحت التأدیب الذي حّل علیه. أما إذا كانت أعماًال صالحة، فسنخلص 
) على شبه آدم الجدید، وبوساطته ننال 4: 11 كو 2من اللعنة، ونتحرر من العقوبات (

إبطاًال لمحنتنا الكبرى. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "قدمي ُأُصولِ لقد نفذت إلى "... هذا یعني: لقد ربطتهما. "وضعت قدمي في المقطرة 
" بمعنى أنك هاجمتني بكلیتي، وفحصتني حتى األعماق؛ لقد ضربت قدمي (عقبي)

ورأسي، ولم تترك فّي جزًء سالًما. مرة أخرى، إنه یتكلم عن خطورة محنته، إنه یسخر 
من انحطاط الطبیعة. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  . ٍوضع اهللا قدم اإلنسان في المقطرة، لكي یقید شره تماًما بحكٍم قوٍي حازم

 "من الممكن أن 27" [وتتطلع بتدقیق في كل سبلي، إنك تضع عالمة آلثار قدمي ...[
تكون آثار القدمین هي األمور الكثیرة التي تمارس خطأ، فإنها تدرك... عادة عندما 

نمارس أشیاء خاطئة ویراها إخوتنا نكون مثاًال ردیًئا لهم، وتكون أقدامنا قد انحرفت عن 
الطریق، ونترك آثار أقدامنا كلها المنحرفة لمن یتبعنا، فنكون بتصرفاتنا قدنا ضمائر 

اآلخرین للعثرة. 
لكن كل هذه األمور یفحصها اهللا القدیر بدقٍة، ویزن كل منها في الحكم. ولكن متى 

یمكن لإلنسان المربوط كما بضعف الجسد أن یكون له سلطان أن یقوم ضد هذه كلها 
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 فاسد ءمن أنا؟ كشيبدقة ویحفظ خط استقامة فكر القلب دون أن یتحرك؟ لذلك یقول: "
]... فاإلنسان مثل شيء فاسد یهلك، حیث یبدده فساد 28" [یهلك، وكثوب أكله العث

جسده. وألن تجربة النجاسة تنبع فیه لیس من مصدٍر آخر سوى منه هو، مثل العث، 
هكذا تهلك التجربة الجسد، كما یفسد العث الثوب مما یصدر عنه، فإن اإلنسان یحوي 
فیه الفرصة التي منها تصدر التجربة، لذلك فالعث یفسد الثوب، بینما یصدر العث من 

الثوب ذاته. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

ٍس َیْبَلى   ،َوَأَنا َكُمَتَسوِّ
]. 28َكَثْوٍب َأَكَلُه اْلُعثُّ [

یعترف أیوب بأنه یدخل من فساٍد إلى فساٍد بسبب خطایاه، وكأن السوس قد أبلى 
عظامه والعث أكل ثوبه (جسده) فسدت أعماقه بسوس الخطیة وبلي جسده بعث اإلثم... 

لكن یوجد من ینقذ النفس من الفساد، ویهب الجسم مجًدا أبدًیا حین یلبس الفاسد عدم 
الفساد، ویحتل الجسم الروحاني ذاك الترابي. 

  إن أردت، تستطیع أن تكون عبًدا للشهوات. وٕان أردت، تقدر أن تتحرر منها وال
 تخضع لنیرها، ألن اهللا خلقك وأعطاك هذا السلطان.

من ُیقهر شهوات الجسد ُیتوَّج بعدم الفساد. فلو لم تكن هناك شهوات ما كان یمكن 
 .Ï لمن یستحقونهاأكالیل اهللا يأن توجد فضائل، وبالتالي ما كان یعط

  من یفهم ما هو الجسد، أي إنه قابل للفساد وقصیر األجل، یفهم أیًضا أن النفس سمائیة
 .Ðنها نسمة من اهللا، ومرتبطة بالجسد إلى أن تتقدم وتسمو نحو التشبه باهللاأوخالدة، و

 القدیس أنطونیوس الكبیر

Ï  :67، نًصا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
Ð  :124، نًصا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
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 13من وحي أیوب 
أقع في یدك یا إلهي، 
وال أقع في ید إنسان! 

 
  !الوقوع في یدیك یا إلهي، أفضل من الوقوع في ید إنسان

یظن اإلنسان أنه صاحب السلطان، كمن هو فرید في معرفته. 
یحسب أنه دون غیره صاحب معرفة وحكمة. 

یدین أخاه كأنه عبد جاهل! 
 ال یستطیع أن یدرك مساواته له! 

 
  . ُّألحاكم أمامك، فإنك تصغي إلي

أنت وحدك الطبیب السماوي الفرید. 
تقدم ذاتك طبیًبا ودواءً . 

دواءك الحب والحنو والقرب مني. 
ال تجرح إنساًنا وال تطلب إهانته. 

 
  .اإلنسان وهو یحاكم أخاه یظن في نفسه أنه بار

تحت ستار الدفاع عنك، والشهادة للحق، 
یدین ویحكم في محاباة للوجوه. 

یتستر بالغیرة المقدسة، وقلبه غاش ومخادع! 
ال یرهبه جاللك، وال یرتعب من مجدك. 

ینطق في خداع كأنك غیر فاحص لقلبه. 
كلماته رماد سرعان ما یذریها الریح، 

وحصونه طین ال قدرة لها على حمایته. 
لیته یسمع نصیحتي فیصمت لیسمع. 

صمته أنفع من كلماته. 
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  ،حقا، لقد قام البشر علّي
وثقلت التجربة للغایة. 

لكني بنعمتك أبقى أمیًنا لك إلى الموت! 
ال أترجي شیًئا سوى أن أتبرر بدمك أمامك! 

اعترف لك بخطایاي وآثامي. 
أذكرني، لكن ال تذكر خطایاي! 

أتراءى قدامك یا أیها الرحوم فأستریح. 
 
  .ألراك فاطلب أن تسندني في ضیقتي

ترفع ید التأدیب حسبما ترى یا أیها المحب. 
تلهب قلبي بحبك، فال أحمل خوف العبید. 

تظهر وجهك أمامي،  
فتنزع عداوتي، وتهبني روح البنوة. 

 
   ،لقد فسد كل كیاني

صرت كمن دب فیه السوس، فأصابه الدمار. 
حّل بي الفساد كالعث للثوب. 

لست أبرر نفسي، هذا الفساد هو ثمرة خطایاي. 
لكن دمك یغسل فسادي. 

عوض الفساد أتمتع بعدم الفساد. 
وعوض الموت أتمتع ببهجة قیامتك عاملة فيّ !  
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 

 حیاتنا وقتیة
 

یبدأ هذا األصحاح بصرخات مرة، ونظرة تشاؤمیة من نحو اإلنسان، بكونها مثقلة 
دوما بالمتاعب والضیقات التي ال تنقطع، كما یكشف أیوب عن حقیقتها كعشب حقل 

سرعان ما یذبل بحرارة شمس التجارب، وكظل سرعان ما یتبدد. یبدو أیوب كمن یصرخ إلى 
اهللا لیرفع یده عنه فیستریح من عناد التجارب، كما یبدو كمن ال رجاء له في الحیاة من 

جدید بعد موته. لكن من یدقق في كلماته یجدها مملوءة رجاء في الرب، كمخلص للبشریة، 
وحده قادر أن یحولها عن الخطیة إلى البر الحقیقي، ویهبها القیامة والحیاة الجدیدة بعد 
زوال السماء واألرض. إنه یتطلع إلى الموت كاضطجاع مؤقت أو رقاد یلحق استیقاظ. 

فاألصحاح یقدم جانبین واقعیین، مرارة من تحل به التجارب القاسیة، والمجد الذي 
ینتظره. 

یرى البعض أن بعض كلمات أیوب التي تبدو كما لو حملت یأسا شدیدا لم تكن 
إال ألنه یضع نفسه موضع الضعفاء حتى متى أعلن رجاءه في عمل الرب یكون مثل سیده 

القادم "فیما هو مجرب یقدر أن یعین المجربین". 
 فرفع قلبه إلى اهللا یناجیه فیما یخص ،وجد أیوب أن الحدیث مع أصدقائه بال نفع

 صورة مؤلمة لحیاة اإلنسان. فیرى أنها قصیرة، أیوبحیاة اإلنسان على األرض. یرسم 
].  ٣-١وبصعوبة یمكن أن تشغل اهتمام اهللا، وبالتأكید ال تشغله عقوبة اإلنسان [

]، فلماذا ال یتركه اهللا ینعم بالملذات ٤لیس من یقدر أن یجعل اإلنسان طاهًرا [
] ٦-٥حسبما یقدر أن یقتني، حتى وٕان كان لیس إالَّ عامًال أجیًرا؟ [

 بین شجرة مقطوعة ومصیر إنساٍن میٍت . یمكن للشجرة أن تعود أیوبیقارن 
]. ٢٢-٢١: ١٠؛ راجع ١٢-١٧للحیاة، أما اإلنسان فال یستطیع [

لو كانت لیست هذه هي النهایة: الهاویة أو حالة الموت، وأن اهللا سیستدعیه في 
النهایة لیلتقي معه وجًها لوجه، لكان یمكنه أن یحتمل اآلالم الحاضرة، ویذهب بفرٍح لیلتقي 

]. ١٧-١٣مع اهللا، إذ یشعر أنه نزع عنه خطایاه إلى األبد [
لكن نور الرجاء سرعان ما یتبدد بمجرد ظهوره، وٕان كان یعود فیظهر ثانیة في 
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. اإلنسان لیس مثل شجرة حیة، وٕانما مثل جبٍل یتفتت، یبلى شیًئا فشیًئا ١٩األصحاح 
بواسطة اهللا، ویفقد كل اهتمام هو وعائلته. 

 .5-1. حیاة اإلنسان على األرض  1
 .15-6. الموت والعبور من األلم  2
 .22-16. االستعداد للموت   3

. حیاة اإلنسان على األرض 1
، َاِإلْنَساُن َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة َقِلیُل اَألیَّامِ 

 ].1 [(غضًبا)َوَشْبَعاُن َتَعًبا 
یشترك أیوب مع ألیفاز في أن اإلنسان مولود للتعب والمشقة. یقول الحكیم: "ألن 

: 2كل أیامه أحزان، وعمله غم، أیضا باللیل ال یستریح قلبه، هذا أیضا باطل هو" (جا 
). هكذا عندما یركز اإلنسان على ما یحّل به یتطلع إلى الحیاة بنظرة ُمرة. أما إذ رفع 23

قلبه إلى اهللا، فیرى في الحیاة عطیة إلهیة، ویدرك خطة اهللا خلف ما یحل به من متاعب، 
فتتهلل نفسه بروح الرجاء. 

یتطلع أیوب إلى نفسه كما إلى كل إنساٍن، فال یجد ما یفتخر به، فإنه مولود 
 أن المرأة هنا تشیر إلى البابا غریغوریوس (الكبیر)المرأة، أي من زرع بشري ضعیف. یرى 

الضعف الروحي، فاإلنسان الذي یولد من امرأة في ضعٍف یمتلئ من السخط. وهو قلیل 
األیام، مهما طال عمره ُیحسب عمره كله أیاًما قلیلة، وملخص كل حیاته أنها أیام مملوءة 

بالتعب واأللم، یندر أن یعبر یوم بدون ضیقة. 

  بالحق حال اإلنسان بؤس! یلتزم أن یقدم حساًبا عن خطیته، ومع ذلك لم یقدر أن
 یتجنب الخطیة. 

لقد اضطر إلى الدخول في محاكمة، لیقف أمام نظر اهللا القدیر، معلًنا أسباب 
تصرفاته... مع أنه ال یقدر أحد أن یكون طاهًرا من الخطیة.  

یرجع الذنب إلى بدء الطفولة نفسها، قبل أن یوجد لدى اإلنسان القدرة على إدراك 
للخطأ.  

أي حال من البؤس هذا، أن حیاته قصیرة واإلغراء حلو، والمحن متضاعفة، 
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. Ïوالغیظ عمل یومي. فإنه حتى في وسط لحظة البهجة توجد مرارة دائمة
القدیس أمبروسیوس 

) بأن غضب اهللا، 1:14" (شبعان غضًبالى العبارة " عنوسيقدیس أغسطالعلق ي
باعثه مراحمه ومحبته التي دفعته إلى تجسد االبن الوحید في ملء الزمان لكي یجددنا  إنما

 تيالوینزع عنا كل جرم الخطایا، سواء الخطیة الجدیة المتوارثة عبر األجیال أو تلك 
 .Ðمارسهان

  ُكتب عن أبناء الغضبسقط الجنس البشري تحت دینونة عادلة، وصار كل البشر .
). 9: 90هذا الغضب: "عبرت أیامنا في سـخطك، قضینا سنواتنا كقصٍة قد رویت" (مز 

اإلنسان مولود المرأة قلیل األیام، وشبعان ویقول أیوب أیًضا عن هذا الغضب: "
). وعن هذا الغضب یقول الرب یسوع أیًضا: "الذي یؤمن باالبن له 1: 14" (أي غضُبا

: 3حیاة أبدیة، والذي ال یؤمن باالبن لن یرى حیاة، بل یمكث علیه غضب اهللا" (یو 
 - حدیث القدیس یوحنا المعمدان ولیس السید المسیح)... ُیولد كل إنساٍن بهذا 36

. Ñ)3: 2الغضب، لذلك یقول الرسول: "كنا بالطبیعة أبناء الغضب كالباقین" (أف 
القدیس أغسطینوس 

 " أما ١٩: ٣"، ألن اهللا أمره أن یعود إلى التراب (تكمولود المرأة قلیل األیاماإلنسان .(
 (فأیوب یفكر) في اللحظة التي تقبل اإلنسان فیها األمر بحفظ شبعان غضُباعن كونه 

). ٦: ٣؛ ١٧: ٢الوصیة فعصاها (تك
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  :موضًحا أن الدینونة ال تصدر )5 :2(رو "تذخر لنفسك غضًبا"الحظوا دقة التعبیر ،
"ُتذّخر ، إذ ال یقول "یذخر اهللا لك" وٕانما يء إنما هي نتیجة لعمل الخاط،عن الدّیان

نه یحاول اجتذابك بكل وسیلة، فإن ظللت على عنادك تذخر لنفسك غضًبا إ ...لنفسك"
في یوم الغضب واستعالن دینونة اهللا العادلة. ولكن ال یتبادر إلى ذهنك أن غضبه 

 .Òیستحقه الة، هو "استعالن"، حیث ینال كل إنسان مادانفعال عنیف إنما هو الع
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 7:22. 
2 On the Gospel of St. John, tractate, 124:5. 
3 Enchiridion, 33. 
4 In Rom. hom 5. 
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  حین نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ینبغي أال نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشریة
غیر الكریمة. إنما بمعنى یلیق باهللا، المنزه عن كل انفعاٍل أو شائبةٍ . ومن ثم ینبغي أن 

  الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. مورندرك من هذا أنه الدیان والمنتقم عن كل األ
وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ینبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن 

ن نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. ألن الطبیعة البشریة قد ألفت أن تخشى أأعمالنا، و
أولئك الذین تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من اإلساءة إلیهم، كما هو الحال مع بعض 

القضاة البالغین ذروة العدالة.  
 بالطبع لیس ،فالغضب المنتقم یخشاه عادة أولئك الذین یعذبهم اتهام ضمائرهم لهم

 لكن بینما .اإلنصاف في أحكامهمبلوجود هذه النزعة في عقول هؤالء الذین سیلتزمون 
هم في غمرٍة من هذا الخوف، فإن میول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحیز 
واحترام القانون الذي ینفذه. وهذا مهما سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت 

. Ïالسخط والغضب الشدید من أولئك الذین عوقبوا بحٍق وٕانصافٍ 
القدیس یوحنا كاسیان 

". المائت أن أیوب یدعو اإلنسان هنا " القدیس غریغوریوس النیسيیرى

 " الكائن الذي یدعوه الكتاب ١مولود المرأة قلیل األیام، وشبعان غضُبا" [المائت .[
 الوثنیون الكتَّاب، أما  مائًتاالمقدس في تاریخ الخلیقة "إنساًنا"...هو بعینه یدعوه أیوب 

 .Ð وآخرون "متكلم ناطق"،هم یدعونه كائًنا بشرًیا بعضف
القدیس غریغوریوس النیسي 

  ،َیْخُرُج َكالزَّْهِر ثُمَّ َیْذِوي
 ].2َوَیْبَرُح َكالظِّلِّ َوَال َیِقُف [

یشبه أیوب حیاة اإلنسان برمزین:  
  وسرعان ما ییبس بسبب حرارة الشمسیظهر قلیالً  الذي العشب أو زهر الحقل. 1

). 24: 1بط  1؛ 11: 1؛ یع 7: 40ویسقط (إش 
، كأن ال كیان له، سرعان ما یزول. وكما قال بلدد: "ألن أیامنا على الظل. 2

). 9: 8األرض ظل" (أیوب 

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:2-4. 
2 Answer to Eunomius’ Second Book. 
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 " لقد أزهر اإلنسان في الفردوس حتى ٢" [كالزهرة تزهر، ثم یسقط بعد أن یهتزإنه .[
). لكنه سقط بعد أن اهتز، حیث انجذب ٢٠: ٢أعطى أسماًء لكل الحیوانات (تك 

"، إذ وجد نفسه هرب كالظل). بعد هذا "٣: ١١ كو ٢؛ ٥-٤: ٣بخداع الحیة (تك
عارًیا، فهرب من اهللا، وأخفى نفسه تحت شجرة في الفردوس، حین دعاه اهللا: "آدم، أین 

). رجاؤنا انهار، وٕاذ ُطرد اإلنسان من الفردوس، فسد وفقد كل ٩-٧: ٣أنت؟" (تك
معونته، وهلك تماًما، فبضربة واحدة ُأدین مطروًدا دون أن یكون لنا رجاء في الحكم 

 لحسابنا.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،الحیاة في الجسد هي زهرة في عشب. حسًنا قیل بالمرتل: "اإلنسان مثل العشب أیامه
). أیًضا یقول إشعیاء: "كل جسد عشب، وكل ١٥: ١٠٣كزهر الحقل كذلك ُیزهر" (مز 

). فإن اإلنسان مثل زهرة تختفي، فجأة ُیظهر نفسه في یوٍم ٦: ٤٠مجده كزهرٍ " (إش 
 مفتوٍح، وفي لحظة ینسحب بالموت حیث یختفي...

یهرب حیث ینسحب اإلنسان یومًیا إلى الموت، لحظة فلحظة، بحق ُأضیف: "
"... لماذا ُتشبه حیاة اإلنسان بالظل ال بالشمس، إالَّ ألنه كظٍل، ولن یبقى على حاله

). ١٢: ٢٤بحسب صوت الحق: "لكثرة اإلثم تبرد محبة الكثیرین" (مت 
". فإنه ینتقل من الطفولة المبكرة إلى الطفولة، لن یستمر حال كما هوحسًنا قیل: "

ومن الطفولة إلى الشبوبیة، من الشبوبیة إلى الرجولة، ومن الرجولة إلى الشیخوخة، 
ومن الشیخوخة إلى الموت. هكذا في الحیاة الحاضرة یلتزم اإلنسان بذات خطوات نموه 
أن ینقص. وهو دائًما یتدمر بذات العلل التي یظن أنه بها یقتني ما هو لحیاته. إذ ال 

نستطیع أن تكون لنا إقامة ثابتة هنا، فقد أتینا لكي نعبر، وبذات الوسائل التي بها نحیا 
نعبر بها یومًیا من هذه الحیاة. 

لم یكن اإلنسان األول قادًرا أن یدرك هذا االنطالق من الحیاة، وذلك قبل 
العصیان، إذ عبر به الزمن وهو قائم. ولكن بعد العصیان وضع اإلنسان نفسه على 

نوٍع من منزلق حاله المؤقت. إذ أكل الثمرة الممنوعة في الحال فشل في البقاء.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أن هذا الخضوع للتغیر الخارجي یصحبه تغیر البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
داخلي أیًضا، حیث یجاهد اإلنسان لیمارس أعماًال أفضل. فالذهن دائًما في حالة تغیر، إالَّ 
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إذا التزم الشخص بضبط ذاته حتى ال ینحدر إلى حاٍل سیئ.  
[الذهن الذي هجر ذاك الذي هو قائم على الدوام فقد بقاءه واستمراره على حاله. 

بینما یجاهد لممارسة أموٍر أفضل یلتزم أن یواجه ما یقاوم التیار، أما إن تراخى في محاولته 
للصعود بغیر جهد ُیحمل إلى الخلف إلى حاٍل أدنى مما علیه.  

فالصعود یحتاج إلى جهٍد، وفي النزول راحة من الجهد. لذلك یحذرنا الرب لكي 
)...  ٢٤: ١٣ندخل من الباب الضیق، قائالً : "اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضیق" (لو 

إن لم یوجد جهاد من قلٍب ملتهبٍ، فإن میاه العالم ال ُتغلب، وتنحدر النفس إلى 
األماكن السفلیة.] 

، َفَعَلى ِمْثِل َهَذا َحدَّْقَت َعْیَنْیكَ 
 ].3َوإِیَّاَي َأْحَضْرَت ِإَلى اْلُمَحاَكَمِة َمَعَك [

یقف أیوب في دهشة أن اهللا العالم بأن حیاة اإلنسان أشبه بظٍل ال یدوم، بل 
سرعان ما یتالشى، مع هذا یهتم جًدا أن یأتي بأیوب للمحاكمة. 

لقد صرخ داود المرتل: "یا رب أي شيء هو اإلنسان حتى تعرفه، أو ابن اإلنسان 
). مرة أخرى 4-3: 144حتى فتكر به. اإلنسان أشبه بنفخة، أیامه مثل ظل عابر" (مز 
). 4: 8یقول: "فمن هو اإلنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده" (مز 

في تواضٍع شدیٍد ینظر أیوب أنه لیس باألهل أن یدقق اهللا في أخطائه، وال أن 
). 2: 143یحاكمه. "یا رب ال تدخل في المحاكمة مع عبدك" (مز 

  من یقدر أن یتبرر في عیني اهللا، إن كان الطفل ابن یوٍم واحٍد ال یقدر أن یتطهر من
P6Fالخطیة، وال یقدر أحد أن یفتخر ببره ونقاوة قلبه؟

Ï 

القدیس أمبروسیوس 

 "هذا ال یخص آدم وحده قبل ٣" [ألم تعطه اعتباًرا، وأحضرته إلى المحاكمة أمامك؟ .[
عصیانه. فإن اهللا كان مهتًما به كي ال یخطئ وال ُیطرد من الفردوس. لهذا أمره قبل أن 

یخطئ: "من جمیع شجر الجنة تأكل أكًال، وأما شجرة معرفة الخیر والشر فال تأكل 
 ). ١٧: ١٦: ٢منها، ألنك یوم تأكل منها موًتا تموت" (تك 

، الناموس المكتوبأما بالنسبة لنا نحن أیًضا، فقد أعطانا اعتباًرا، فوضع لنا 

1 Death is Good, 11: 49. 
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).  ١٣: ١١(مت األنبیاء وأضاف أیًضا 
(أع نعمة اإلنجیل ماذا كان یمكن أن یقول أكثر من هذا؟ بجانب هذا أعطانا 

)، خالله أشار إلینا كیف یمكننا أن نتقبل كرامة بدائیة، كیف نتجنب التهدید ٢٤: ٢٠
).  ٣٣: ١٣)، وأیًضا نطلب الفردوس (مر ٥: ١٢بجهنم (لو 

طلب من اإلنسان أن یدخل في محاكمة، لكي یتقبل الجزاء حسب أعماله (مت 
٢٧: ١٦.( 

إذ ندرك هذا كله یلزمنا أن نعبر حیاتنا بطریقة سلیمة، إذ ُیعاقب كل أحٍد ویكلل 
حسب أعماله. فالذین یتشبهون بآدم یسقطون تحت العقوبة، إذ لم ینتفعوا من الدرس 

الذي لتأدیبهم. أما الذین یحفظون وصایا الناموس، فإنه یجعلنا نرى كیف یصیرون إلى 
). سنكون أهًال لنوال مكافأة مضاعفة من ١٩: ٥حاٍل أفضل بحفظهم للوصایا (مت 

: ١٥)، إذ تسندنا النعمة المعطاة لنا بآدم الجدید (رو ١٢: ٥جانب الدیان العادل (مت 
). فإن هذا هو الطریق الذي یمكننا به أن نتمتع بالسعادة في الملكوت وفي مجد ١٥

اهللا اآلب واالبن والروح القدس. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

] 4[َمْن ُیْخِرُج الطَّاِهَر ِمَن النَِّجِس؟ َال َأَحدٌ ! 
في تواضٍع حقیقٍي یتطلع أیوب إلى حیاته كعشب ییبس أو كظٍل یتبدد، وفي نفس 

الوقت یرى حیاته دنسة، من یقدر أن ُیخرج من هذا الدنس طهارة؟! 
: 51وكما صرخ المرتل داود: "هأنذا باإلثم حبل بي، وبالخطیة ولدتني أمي" (مز 

). لیس من یقدر أن یطهر أو یقدس اإلنسان إال خالقه، فعملیة التطهیر هي أشبه بإعادة 5
). 10: 51خلق. " قلًبا نقًیا أخلق في یا اهللا، وروًحا مستقیًما جدد في داخلي" (مز 

یرى أیوب أن اإلنسان یحمل فساد الخطیة منذ الحبل به، كقول المرتل: "باآلثام 
حبل بي، وبالخطیة ولدتني أمي". وكأن أیوب یقول هللا أنه خاطئ، ألن كل البشریة قد 

تنجست منذ سقوط األبوین األولین، فالكل یحتاج إلى تقدیسك وتطهیرك لهم، لیس من یتبرر 
أمامك. 

 خدام اهللا وأصدقاءه یتجنبون الخطایا التي للموت، ویمارسون أعماًال  أن لرغم منبا
صالحة كثیرة إال أننا ال نعتقد أنهم بال خطایا تافهة، فإن اهللا ال یكذب حیث یقول: "لیس 
طفل حیاته یوم واحد على األرض بال خطیة". أضف إلى هذا الطوباوي یوحنا اإلنجیلي 
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الذي بال شك لیس بأقل من یعقوب في استحقاقه، یعلن: "إن قلنا أننا بال خطیة، نضل 
وة على هذا، نقرأ في موضع آخر: "الصدیق ال). ع8:1 یو  1أنفسنا والحق لیس فینا" (

 .Ï)16:24یسقط سبع مرات ویقوم" (أم 
 ب قیصریوس أسقف آرلاأل 

 "إنه هو وحده الطاهر في ذاته یقدر أن من یقدر أن یطهر شیًئا به بذرة نجسة؟ "
 یطهر األمور النجسة. 

فاإلنسان الذي یعیش في جسٍد فاسٍد تتأصل فیه نجاسة التجربة، إذ یستمدها من 
مولده. فإن الَحَبْل به هو نفسه یتحقق بلذة جسدیة غیر طاهرة. یقول المرتل: "باآلثام 

)... لهذا ُیجرب اإلنسان بغیر إرادته. أما ٥: ٥١ُحبل بي، وبالخطایا ولدتني أمي" (مز 
من یسیطر على عواطف التجارب السریة، ویغلب دنس الفكر، فیلزمه أالَّ ینسب هذه 

الطهارة إلى نفسه، إذ ال یستطیع أحد أن یجعل ما ُحبل به في دنٍس أن یصیر طاهًرا، 
 إالَّ ذاك الذي هو وحده طاهر في ذاته.

المعنى هنا هو أن الطوباوي أیوب كان متطلًعا إلى تجسد المخلص، فرأى أنه هذا 
اإلنسان وحده في العالم لم ُیحبل به من زرٍع دنٍس، فلم یستمد شیًئا من حبٍل دنسٍ . إذ 
لم یأِت من زرع رجل وامرأة، بل من الروح القدس والعذراء مریم. هو وحده طاهر بحق 

في جسده، إذ لم یأِت إلى العالم حسب مسرة الجسد. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  العبارة التالیة من سفر أیوب: "في عینیك لیس أحد طاهًرا، ولو كان طفًال اقتبستلقد 
ننا مذنبون على شبه إ "ف:). وأضفتLXX 5-4:14ى األرض یوًما واحدً " (لعمره ع

 بطریقة مشرفه وواضحة، حیث یونانوهو رأي یعلنه كتابك عن نبوة ، "Ðمعصیة آدم
موا مع الشعب لمجرد خطایاهم ون أطفال نینوى الصغار بعدل التزموا أن یصأتؤكد 
أین مارست النفس اإلثم :  لك السؤالأوجهلذلك فإنه لیس من غیر الالئق أن ، Ñالجدیة

 Òن تخلص منه بسٌر النعمة المسیحیة؟أالذي تلتزم به حتى في هذا العمر 

  لیس إنسان بال خطیة سواء كانت حیاته یوًما واحًدا أو عاش سنوات طویلة. فإن

1 Sermons, 91:4. 
2 Jerome against Jovinian, Book 2. 
3 Jerome on Jonah, ch .3. 
4 Letter 166 to Jerome (A Treatise on the Origin of Human Soul, ch 3:6.) 
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كانت الكواكب نفسها لیست بطاهرة في عیني اهللا، كم باألكثر الدودة والفساد هذا الذي 
 Ïصار علیه من خضعوا لخطیة عصیان آدم؟

القدیس أغسطینوس 

 ١٤" ("من سیتطهر من النجاسة؟ ال أحد. ولو كانت حیاته یوًما واحًدا على األرض :
). ال یقدر أحد أن یفتخر قائالً : "أنا طاهر"، سوى المسیح "الذي لم یفعل خطیة وال 4

 ). ٢٢: ٢ بط ١ُوجد في فمه مكر" (

الطفل ابن یوم واحد الذي لیس فیه أیة نجاسة، ألنه ال یعرف أن یمیز الصالح ,
) الذي ٤٢: ١٥ كو ١)، إالَّ أنه یحمل فساد آدم القدیم (١٦-١٥: ٧من الشریر (إش 

)، طهر ٩: ٣؛ كو ٢٢: ١٤علینا. لكن نعمة آدم الجدید، الذي خلع عنا آدم القدیم (أف 
 ).٥: ٣أیًضا فسادنا "بغسل المیالد الجدید" (تي 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،ِإْن َكاَنْت َأیَّاُمُه َمْحُدوَدةً 
، َوَعَدُد َأْشُهرِِه ِعْنَدكَ 

،  َوَقْد َعیَّْنَت َأَجَلهُ 
 ]. 5[ َفَال َیَتَجاَوُزهُ 

یتطلع أیوب إلى حیاته فیجد حتى عمره یحدده اهللا مقدًما. فاهللا صاحب سلطان 
وقدرة یحدد عمر اإلنسان بالیوم والشهر، فال یقدر أن یتعدى ما هو محدد له. یقول موسى 

). 12: 90النبي: "إحصاء أیامنا هكذا علمنا، فُنوتى قلب حكمة" (مز 
)، ال یحدث شيء مصادفة، فحیاة 7: 5 مل 2اهللا هو الذي "یمیت ویحي" (

اإلنسان معروفة لدى اهللا، وأیامه محددة لدیه. 

 "بالنسبة لكل البشر قد تعین لیس فقط 5: ١٤" (وقد عینت أجله (زمنه) فال یتجاوزه .(
"، وقد عین زمًنابالسنوات والشهور، بل واألیام والساعات وذلك من جانب خالقنا. فقد "

تحدد الزمن وال یمكن تجاوزه مطلًقا. أال تعلمون أن كثیرین یخلصون من المرض 
الممیت، بینما آخرون وهم في صحة جیدة ُیختطفون فجأة من الحیاة الزائلة؟ البعض 

یسقطون من أماكن عالیة وینزلون في أماٍن أصحاء، بینما آخرون وهم یمشون یختطفهم 

1 On Forgiveness of Sins ، and Baptism،  ch. 12 (6). 
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الموت في خطوة باطلة. مرة أخرى فإن البعض یخرجون من سفینتهم (أتناء غرقها) 
ویصعدون على لوٍح خشبٍي مجرد، فیصلون في صحة وأمان، بینما آخرون یجدون 

الموت قرب المیناء، تغرق سفینتهم هناك حیث ال یتوقع أحد أن یكون الموت نصیبهم، 
لكنه یتحقق بدعوة من الخالق. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  أنا أعرف أن النفس البشریة روحیة ولیست جسدیة، ممنوح لها العقل والتفكیر، وهي
لیست من جوهر اهللا، وٕانما مخلوقة عن حیاة اهللا التي وحدها حیاة مطّوبة؛ وخالدة ألن 
شعورها یلزم أن یستمر على الدوام وتشكل مصدر سعادتها أو ویلها. حًقا إنها لیست 

مدینة الحتجابها في الجسد إلى أعماٍل مارستها قبل الجسد، لكنها في اإلنسان لیست قط 
بال خطیة، حتى إن كانت حیاتها یوًما واحًدا. من كل الذین یولدون من نسل آدم ال یولد 

إنسان ما بدون خطیة. ومن الضروري حتى بالنسبة لألطفال أن یولدوا من جدید في 
 .Ïالمسیح بنعمة التجدید. أنا أعرف كل هذا بخصوص النفس

  لیس من بین المولودین من نسل آدم إنسان ُولد بدون خطیة، ومن الضروري حتى
. Ðلألطفال الصغار أن یولدوا من جدید في المسیح بنعمة التجدید

القدیس چیروم 

  :من "بالنسبة لسرب خطایا النفس واإلرادة الحرة، أیة عظة یمكنها أن تعلن عنها؛ یقول
). ویضیف قائمة باألفكار 19: 15؛ مت 21: 7الداخل تخرج األفكار الشریرة" (مر 

 التي تدنسنا. 

فإن كانت شباك الخطایا منتشرة حولنا من كل جانب، خالل كل الحواس وحركات 
 9: 20النفس الداخلیة، من یقدر أن یفتخر بأن قلبه طاهر كما یقول الحكمة (أم 

LXX :4: 14 (أي "من هو طاهر من وصمة؟")؟ أو كما یشهد أیوب بذات األمر 
LXX ؟( 

الوصمة التي تلحق بنقاوة النفس هي اللذة الحسیة التي تمتزج بالحیاة البشریة 
بطرٍق متنوعة خالل النفس والجسد، باألفكار والحواس والحركات المتعمدة والتصرفات 

1 Letter 144: 9. 
2 Letters, 144:90. 
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الجسدانیة.  
إذن من نفسه طاهرة من هذه الوصمة؟  

كیف یوجد أحد غیر مضروب بالخیالء وغیر مدوس تحت قدم الكبریاء؟  
من لم یهتز قط بأیٍد خاطئة، ومن لم تجِر قدمه قط إلي الشر؟  

من لم یفسد قط بتجوال عینیه نحو الفساد أو أذنیه غیر المضبوطتین؟  
  Ïمن لم ینشغل قط في تذوقه بمتعة، ومن لم یتحرك قلبه قط بعواطف باطلة؟

 القدیس غریغوریوس النیسي

 "یئن داود قائالً : 4: 14" (أي لیس أحد بال وصمة، ولو كانت حیاته یوًما واحًدا .(
 ). أیًضا یعلن الرسول: "إذ5: 51"باآلثام ُحبل بي، وفي الخطایا ولدتني أمي" (مز 

الجمیع أخطأوا وأعوزهم مجد اهللا، متبررین مجاًنا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسیح، 
). لذلك ُیمنح غفران الخطایا للذین 25-23: 3الذي قدمه اهللا كفارة باإلیمان بدمه" (رو 

یؤمنون، إذ قال الرب نفسه: "هذا هو دمي الذي للعهد الجدید، الذي ُیسفك من أجل 
. Ð)28: 26كثیرین، لمغفرة الخطایا" (مت 

القدیس باسیلیوس الكبیر 
 هذه العبارة لتأكید ضرورة تعمید األطفال، إذ لیس العالمة أوریجینوسیستخدم 

 .Ñأحد بال دنس ولو كانت حیاته یوًما واحًدا

  خطایا من هذه؟ متى صنعوا 38: 2ًیعمد األطفال الصغار لمغفرة الخطایا (أع .(
الخطایا؛ أو كیف یمكن شرح الغسل الخاص بالمعمودیة أن ُیمارس في حالة األطفال 
الصغار إال بحسب التفسیر الذي تحدثنا عنه منذ قلیل؟ "لیس أحد طاهًرا من دنس، 

). ُیستبعد دنس المیالد 5-4: 14ولو كانت حیاته على األرض یوًما واحًدا" (أي 
خالل سّر العماد. لهذا حتى األطفال الصغار ُیعمدون. فإنه إن لم ُیولد اإلنسان مرة 

. Òتأخرى من الماء والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت السماوا

  كل إنساٍن یدخل هذا العالم ُیقال عنه إنه یحمل فساًدا معیًنا. هذا أیًضا یقوله الكتاب
 (أي "لیس أحد طاهًرا من دنس (قذر)، وٕان كانت حیاته یوًما واحًدا فقط"المقدس: 

1 The Lord’s Prayer. Sermon 5. 
2 Concerning Baptism, Book 1, chapter 2. 
3 Cf Homilies on Leviticus, homily 8: 3: 5. 
4 Homilies on the Gospel of Luke 14:4-5. 
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) أمه، وقد أخذ جسًدا من 11: 3). وذلك في الحقیقة ُیحدث في رحم (أي 4-5: 14
). أال تعلمون 11: 21أصل البذار الوالدیة، فیقال عنه أنه "فسد في أبیه وأمه" (راجع ال 

) 2: 12انه عندما یبلغ الطفل الذكر أربعین یوًما ُیقدم على المذبح لكي یتطهر (ال 
الخ.، كما لو كان قد تدنس في الحبل به بالبذار الوالدیة أو رحم والدته؟ لهذا فكل إنسان 

 ). 12: 21"تدنس في أبیه وأمه" (ال 

إنما یسوع وحده ربي جاء إلي العالم طاهًرا في میالده هذا ولم یتدنس في أمه، 
ألنه دخل إلي جسم غیر مدنس. إذ هو ذاك الذي قال منذ زمن طویل بسلیمان: "كنت 

 . Ï)20: 8صالًحا فأتیت في جسد غیر مدنس" (حك 

 العالمة أوریجینوس

  لیس أحد طاهًرا من خطیة حتى وٕان عاش یوًما واحًدا. حیث أن الرسل والقدیسین لم
یجسروا أن یقولوا: نحن قدیسون. وال تجاسروا بالقول: "أنا ُأسر" بل "أنا سأسر". یعد 

النبي بخصوص المستقبل ویعترف بأنه لم یفعل ذلك في الماضي: "سأسر الرب". أین 
). هذه األرض هي أرض األموات، 9: 116أسر الرب "في أرض األحیاء" (مز 
. Ðاألرض األخرى هي أرض األحیاء

  امسكوا بقدمي المخلص. اغسلوهما بدموعكم، وجففوهما بشعركم. عندما تفعلون هذا
تبلغون إلى رأسه. عندما تنزلون في ینبوع الحیاة مع المخلص، حینئذ تتعلمون أن 

)، 3: 11تسكبوا الدهن على رأس المخلص. إن كان المسیح هو رأس كل رجل (اكو 
. Ñیلزم ان ُیمسح رأسكم، وبعد عمادكم تمسحون

القدیس جیروم 

  صم  1 (ى). هل ُولد داود من زنا، بكونه ُولد من یس6:51"باآلثام حبل بي" (مز
)، الرجل البار وزوجته؟ ما الذي یقوله عن نفسه إال تلك اآلثام التي جاءت من 18:16

  في النفس مع اإلثم ذاته؟ تآدم؟ حتى رباط الموت قد ُغرس
 ن ُتجلب معه العقوبة، ُیجلب معه االستحقاق للعقوبة.أ ُولد دون إنسانفإنه لیس 

یقول نبي في موضع آخر: "لیس أحد طاهًرا في عینیك، ولو كان طفًال، حیاته 

1 Homilies on Leviticus, homily 12: 4: 1. 
2 On Ps., homily 39. 
3 On Mark, homily 84. 
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. LXX (Ï 5:14 يًدا على األرض" (أحیوًما وا
  أغسطینوسالقدیس  

  الذین یریدون أن یقدموا عذًرا لخطایاهم یدعون بأنه ال یوجد أحد بال خطیة. إنهم
"لیس أحد طاهًرا من قذر، وٕان كانت حیاته یلجأون إلي شهادة سفر أیوب حیث یقول: 

 ). LXX 5-4: 14 (أي على األرض یوًما واحًدا. عدد أشهره ُیمكن إحصائها"

إنهم فقط ینطقون بهذه العبارة ویجهلون معناها تماًما. إننا نجیبهم في اختصار. 
لكي یكون اإلنسان بال خطیة هذا له معنیان في الكتاب المقدس. معني أن اإلنسان لم 

یخطئ قط، والثاني أنه یكف عن ارتكاب الخطیة.  
 تعني أنه ال یوجد أحد لم یخطئ قط فإننا "بال خطیة"فإن قالوا هذه العبارة: 

نوافقهم، إذ ال یوجد أحد بدون خطیة. كلنا أخطأنا في وقت ما حتى وٕان صرنا فضالء 
بعد ذلك.  

ولكن إن أخذوا النص بمعنى أنهم ینكرون أن الشخص بعدما یخطئ یمكنه أن 
یمارس الفضائل ولن یعود بعد إلي الخطیة، فرأیهم هذا خطأ. إذ یمكن أن یحدث أن 

 "بال خطیة".إنساًنا كان قبًال یخطئ یتوقف عن خطأه ُویقال عنه أنه 

)، 27: 5 (أف "أحضر لنفسه كنیسة مجیدة ال دنس فیها"ربنا یسوع المسیح 
لیس ألن أعضاء الكنیسة لم یكن بهم دنس قط، وٕانما ألنهم مؤخًرا تحرروا من الدنس. 

"، لیس ألن أعضاء الكنیسة لم یكن فیهم غضن اإلنسان "وال غضنیضیف الكتاب: 
.  Ð) في أّي وقت، وٕانما ألنهم كفوا عن أن یكونوا هكذا9: 3؛ كو 22: 4القدیم (أف 

العالمة أوریجینوس 

  هذه أیًضا یمكن أن تؤخذ بخصوص الروح، فإننا أحیاًنا نحاول أن نتقدم في بلوغ
مكاسب في الفضیلة وبعض المواهب المقدمة لنا، لكننا ُنمنع من بعضها... فإنه ال 

یوجد إنسان یبلغ إلى الدرجة التي یشتهیها، إنما اهللا القدیر الذي یمیز ما بداخلنا یضع 
حدوًدا للمكاسب الروحیة ذاتها. هكذا باألمور التي یحاول اإلنسان أن یسود علیها 

 ویعجز عن ذلك، ال یعود یفتخر حتى باألمور التي في سلطانه.

هذا هو السبب الذي ألجله الكارز العظیم الذي ُحمل إلى السماء الثالثة واخترق 

1 On Ps. 51 (50). 
2 Homilies on Luke, homily. 2: 2. 
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) بعد نواله هذا اإلعالن لم ُیعَط له سلطان لیستریح، وأن ١٢ كو ٢أسوار الفردوس (
"، رفعه عیَّن لإلنسان حدوده فال یتجاوزهایكون بدون تجربة، إنما ألن اهللا القدیر "

لیدرك أموًرا علویة، ثم عاد فنزل به لیخضع لضعفاٍت . هذا حدث لكي ال یتكبر بذاته، 
بل یلتزم بالتواضع، فیلزم حدوده، وبعد تطلعه إلى قیاس حدوده یسعى أن یكون في 

أمان. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

العالمة  ویعلق "لیس إنسان طاهًرا من وصمة (قذر)".جاءت الترجمة السبعینیة: 
"من  على ذلك بالقول بأن العبارة لم تقل: "لیس إنسان طاهًرا من خطیة" وٕانما أوریجینوس

". [فكل نفس ارتدت الجسم البشري لها قذارتها، أما یسوع فقد قبل ذلك بإرادته إذ أخذ قذرٍ 
الجسم البشري من أجل خالصنا (إذ حمل فیه وصماتنا). [لتصغ إلي زكریا النبي؛ إنه 

). یقول زكریا هذا لكي یرد على الذین 3: 3 (زك "وكان یشوع البًسا ثیاًبا قذرة"یقول: 
. Ïینكرون أن ربنا أخذ له جسًدا حقیقًیا، ویدعون أن جسده من مادة سماویة روحیة

 على هذه العبارة بأنه لیس أحد من القدیسین یقیم العالمة أوریجینوسیعلق 
احتفاًال بعید میالده. على العكس نجد في العهد القدیم فرعون أقام احتفاًال بمولده، وفي 

)، وهیرودس صنع ولیمة یوم میالده 22-20: 40الولیمة قتل رئیس الخبازین وعلقه (تك 
 .Ðوقطع رأس القدیس یوحنا المعمدان

 . الموت والعبور من األلم2
، َفَأْقِصْر َعْنُه ِلَیْسَتِریحَ 

 ].6ِإَلى َأْن ُیَسرَّ َكاَألِجیِر ِباْنِتَهاِء َیْوِمِه [
إذ اشتدت به الضیقة التي یحسبها أیوب أنها بسماح من اهللا، یطلب منه أن یرفع 
یده عنه لیستریح من شدة ما حّل به. وكما یقول المرتل: "أقصر عني، فأتبلج قبل أن أذهب 

). 39:13فال أوجد" (مز 
كأنه یقول هللا، إن أفضل أیامي مملوءة تعًبا وشقاًء، فاسمح لي أن أتنفس من 

الضیق المستمر. فاألجیر یتطلع برجاء إلى نهایة یومه لیستریح من التعب. أحسب أیامي 
كأیام أجیرٍ ! لیكن فیها تعب، ولكن تتخللها فترات راحة. 

1 Homilies on Luke, homily. 14: 4. 
2 Cf Homilies on Leviticus, homily 8: 3: 2. 
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 "یقصد ٦" [فأقصر عنه (إلى حین)، لیستریح إلى أن ُیسر كاألجیر بانتهاء یومه .[
" انزع عنه عنف الضربة. لكن من یقدر أن یستریح إن ابتعد عن أقصر عنههنا بـ "

 (اهللا)، مادام اهللا وحده هو الراحة؟ وقدر ما یبتعد اإلنسان عنه یبتعد عن الراحة؟

قدر ما یكون األجیر بعیًدا عن نهایة عمله، یكون بعیًدا عن مكافأة أجرته. لهذا 
فكل قدیٍس قائٍم في هذه الحیاة، بینما یرى أنه بعید عن الرحیل من الحیاة الحاضرة 

یحزن بأنه بعید عن البركة األبدیة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َألنَّ ِللشََّجَرِة َرَجاءً .
  ،ِإْن ُقِطَعْت ُتْخِلْف َأْیًضا

 ].7َوَال ُتْعَدُم َأْغَصاُنَها [
یتطلع أیوب إلى حیاته على األرض وهي حیاة واحدة متى عبرت ال تعود، بینما 
الشجرة إن ُقطعت وُترك جُذرها في التربة تنبت أغصاًنا صغیرة، كأنها غرست حدیثًا. فإن 
رطوبة األرض وأمطار السماء تؤثر في جذعها لكي تتنفس وتعیش من جدید، أما اإلنسان 

فمتى دفن في القبر ال یقوم في هذا العالم. 
بالنسبة لألشجار أفضل منها لإلنسان، فعندما تسقط شجرة  یرى أیوب أن الحیاة

یمكن أن تنبت من جذعها شجرة جدیدة. عندما تنبأ اشعیاء النبي عن إصالح حال مدن 
یهوذا بعد خرابها قدم التشبیه التالي: "ولكن كالبطمة والبلوطة التي وٕان قطعت، فلها ساق 

 أي إسرائیل - یقطع، كما تقطع –). فإن بیت یسى 13: 6یكون ساقه زرعا مقدسا" (إش 
بلوطة (سندیانة) عظیمة. لكن اهللا برحمته العظیمة یسمح لجذع هذه البلوطة أن تنبت من 
جدید فتأتي بفرٍع بهٍي جدیٍد، هو المسیا المخلص الذي من سبط یهوذا. "یخرج قضیب من 

). 1: 11جذع یسى، وینبت غصن من أصوله، ویحل علیه روح الرب..."(إش 
 تفسیًرا نبوًیا حیث یرى في هذه العبارات نبوة البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

عن موت السید المسیح وقیامته.  

  كان قادًرا أن یموت بآالمه، لكن بمجد قیامته جاء إلى خضرة الحیاة مرة أخرى. فروعه
التي تنبت هي المؤمنون به الذین یتضاعفون بقیامته فینمون ویتسعون. أصله یبدو كمن 

جذعه قد قُدم في األرض، إذ أن الكرازة به كانت لغیر المؤمنین من الیهود أمر مهین. "
"، حیث اآلن قلوب مضطهدیه التي أمسك بها روح عدم إیمانهم، فصار جف في التراب
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" برائحة المیاه نبتكمن هو ُمحتقر ومرذول، ألنه كان قادًرا أن یموت بالجسد. ولكن "
بقوة اهللا، وجسده بعد موته قام من األموات. وذلك كما هو مكتوب: "أقامه اهللا من 

)..."وأنبت أوراًقا كغرٍس جدیدٍ "، إذ أن ضعف الرسل، إذ وقت ١٥: ٣األموات" (أع 
موته خافوا، وبإنكارهم له صاروا جافین، وبمجد قیامته حّیوا من جدید في اإلیمان. 

 بالمقارنة بهذه الشجرة، ماذا یكون كل إنسان إالَّ تراًبا؟

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  ،إن كان یوجد رجاء للشجرة المنظورة لحیاة جدیدة حتى بعد قطعها مادام جذرها ثابًتا
كم باألكثر بالنسبة للشجرة الممنوحة عقًال؟ فكما یوجد فأس لهذه الشجرة، یوجد أیًضا 

 ).٩: ٣فأس للشجرة التي بها عقل (لو 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،َوَلْو َقُدَم ِفي اَألْرِض َأْصُلَها
 ]. 8َوَماَت ِفي التَُّراِب ِجْذُعَها [

  ما هو أصل (جذر) الصدیق إالَّ الكرازة المقدسة، إذ هي مصدره، التي یتمسك بها؟
وماذا یعني باألرض أو التراب إالَّ الخاطي؟ الذي قیل له بصوت الخالق: "أنت تراب، 

"... یقُدم في األرض، وجذعه یموت في الترابوٕالى تراٍب تعود". هكذا أصل الصدیق "
فبحسب كلمات الحكمة: "في نظر الجهال یبدو أنهم ماتوا، ویكون رحیلهم للبؤس" (حك 

٢ : ٣.( 

أما ذاك الذي أصله یقدم في األرض وجذعه یموت في التراب، فإنه برائحة الماء 
ینبت، وذلك خالل إلهام الروح القدس، على مثال سلوكه، ویسبب نبتة الفضیلة في 

قلوب المختارین. فإن الماء یشیر أحیاًنا إلى روي الروح القدس، كما ُكتب: "إن عطش 
أحد فلیقبل إلّى ویشرب"، "من یشرب من هذا الماء الذي أعطیه لن یعطش" (راجع یو 

). ١٤: ٤؛ ٣٧: ٧
". تنبت أوراًقا على أصل الشجرة المقطوعة، إذ تُنِبت أوراًقا كغرٍس جدیدٍ تبع ذلك: "

یموت الصدیق بالجسد، وبمثال آالمه یقیم قلوب الكثیرین، وبإیمانه المستقیم یظهر 
". كل ما یفعله الصدیق هنا هو غرس كغرٍس جدیدٍ اخضرار الحق. ولذلك حسًنا قیل: "

ثاٍن، فمن الواضح أن الغرس األول ال یكمن في ممارسة الصالح بل في سبق معرفة 
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الخالق. بینما كل ما یفعله المختارون كما لو كان ُیرى ألول مرة هو مستقر في 
 (أول)، وتنبت أوراًقا كغرٍس جدیدٍ داخلهم، وبعد ذلك یُنفذ في الخارج. حسًنا قیل: 

بمعنى أن یظهر االخضرار بالتنفیذ العملي لما هو كائن قبًال في سبق معرفة الخالق. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َفِمْن َراِئَحِة اْلَماِء ُتْفِرخُ 
 ].9َوتُْنِبُت ُفُروًعا َكاْلَغْرِس [

إن كانت المیاه تهب جذر الشجرة المیتة حیاة، فینبت من جدید، ویعود للشجرة 
حیاتها، فإن الروح القدس یهب المؤمن الحیاة الجدیدة في میاه المعمودیة. یقدم لها القیامة، 

 من موتها، حتى یتمتع الجسم أیضا بالقیامة في بوم الرب، وتشترك النفس مع سقیامة النف
الجسم في الحیاة األبدیة. 

في میاه المعمودیة یدخل بنا الروح القدس إلى الدفن مع المسیح والقیامة أیًضا 
معه، فنخرج من المعمودیة أعضاء جسد المسیح القائم من األموات الذي ال یشیخ وال یقدم 

بل ینمو على الدوام بغیر انقطاع متمتًعا بالحیاة الجدیدة. بهذا یتحقق اتحادنا مع السید 
المسیح فننعم بالبنوة هللا، إذ نصیر خالل االبن الوحید الجنس أبناء معه بالتبني، أي لیس 

 وٕانما خالل النعمة المجانیة. هذا ما قصده الرسول بقوله: "ال بأعماٍل في بّر ،حسب الطبیعة
  بل بمقتضى رحمتِه خلَّصنا بغسل المیالد الثاني وتجدید الروح القدس" (تي،عملناها نحن

)، "مبارك اهللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتِه الكثیرة ولدنا ثانیًة لرجاٍء حيٍّ 5: 3
 محفوظ في ،بقیامة یسوع المسیح من بین األموات لمیراٍث ال یفنى وال یتدنس وال یضمحلُّ 

). هذا ما قصده السید المسیح نفسه في حدیثه مع 4-3: 1 بط 1السماوات ألجلكم" (
نیقودیموس: "الحقَّ الحقَّ أقول لك إن كان أحد ال ُیوَلد من الماِء والروح ال یقدر أن یدخل 

 ألنه لم یكن بعد قد ،). ولم یستطع نیقودیموس معلم إسرائیل أن یفهم5: 3 ملكوت اهللا" (یو
أدرك أن یسوع هذا الذي یحدثه إنما یضم المؤمنین به إلى نفسه في المعمودیة بالروح 

 حتى یهبهم حیاته الُمقامة كعطیة المیالد الروحي الجدید. ،القدس

 ن تحیا أجساد أممكن  وغیر، حیَّة لىإ يموسى التق ن تتحول عصاأممكًنا  هل كان
وهل ال یعودون هم ثانیة بحسب ؟ ؟ وهل عمل هذا خالًفا للطبیعةةً  وتقوم ثانياألتقیاء

 الطبیعة؟!
: 14أي  ( الماءأن تشتم دون أزهرت لكنها ،تعكذلك عصا هرون ولو أنها ُقط
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نها كو مع .هاًرا كما لو كانت في الحقولأز أزهرتتحت سقف كانت  أنها مع ).9
سنین عدیدة، ل وثمر النبات الذي ُیسقى احملت في لیلة زهورً ، مواضع جافةي ُوضعت ف

قوم؟! ي وهرون نفسه ال ،من الموت فهل قامت عصا هرون
 وال یتعطف بقیامة هرون ،هل یعمل اهللا معجزات في الخشب لیضمن له الكهنوت

 Ïنفسه؟
 القدیس كیرلس األورشلیمي

 "٥: ٣]، وذلك بغسل المیالد الثاني (تي ٩" [فمن رائحة الماء تفرخ، وتنبت فروًعا ،(
ذلك في وقت قیامة األموات. إذ لنا الرجاء في القیامة، بفضل نعمة المعمودیة. بهذا 

)، وال نعود نرتبط ٤٥: ١٥ كو ١ننال محصوًال كغرٍس جدیٍد، إذ ُنغرس في آدم الجدید (
بآدم القدیم. ولكن إن حلت علینا الشیخوخة خالل الكسل، إن كان الموت یلتصق بنا 

 صم ٢خالل الخطیة، فلتكن لنا رائحة الماء، خالل البكاء مثل داود وبطرس وغیرهم (
  بحق دموع الندامة.Ð). ألن رائحة العماد یدعوها البعض٧٥: ٢٦؛ مت ٢١: ١٢

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  إذ رأى الثالوث غیر المنقسم وال منطوق به منذ األزل سقوط الطبیعة البشریة، وفي
نفس الوقت أوجد الماء من العدم، أعدَّ لإلنسان الشفاء المزمع أن یتم في المیاه. هذا هو 

 وربطها بعملیة ...السبب الذي ألجله إذ ُحمل الروح القدس على المیاه ظهر مقِدًسا لها
نه من المهم أن نعرف أنه في إالوالدة (اإلنجاب). بهذا یلیق بنا أن نقرن الحقیقة مًعا، ف

. Ñاللحظة التي اعتمد فیها یسوع نزل الروح القدس على أمواج األردن واستقر علیها
 السكندريالقدیس دیدیموس 

  !انظروا إلى المولدین من اهللا. هنا الرحم المادي، میاه المعمودیة

 األول من الجسد، والثاني من الروح.  ن: أحدهما أرضي، واآلخر سماوي.النا میالد
 األول صادر عن مبدأ قابل للفناء، والثاني عن مبدأ أبدي. 

 األول من رجل وامرأة، والثاني من اهللا والكنیسة. 
 األول یجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح. 

1 Catechetical Lectures, 18:12. 
2 St. Gregory Nazainzus: Oration 39: 17. 
3 PG 39:692. 
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 األول یصیرنا أبناء الموت، والثاني أبناء القیامة. 
 األول أبناء الدهر، والثاني أبناء اهللا. 

 األول یجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة. 
. Ï األول یقیدنا بأغالل الخطیئة األصلیة، والثاني یحّلنا من رباطات كل خطیئة

القدیس أغسطینوس    

 َأمَّا الرَُّجُل َفَیُموُت َوَیْبَلى.
وح  ]10 َفَأْیَن ُهوَ ! [،َ اِإلْنَساُن ُیْسِلُم الرُّ

إذ یموت اإلنسان یبلى الجسد ویفنى، إذ یصیر كالتراب، وتنطلق الروح وال تعود 
بعد إلى الجسد في هذا العالم. 

بالرغم مما یبدو من بعض كلمات أیوب في السفر كمن ال یعتقد في القیامة، إال 
أنه هنا یدعو الموت رقادا" والقیامة استیقاظ من المضطجع، مما یؤكد إیمانه الحي بالقیامة 

من األموات. 

 "ال یوجد إنسان بال خطیة ١٠" [عندما یموت اإلنسان وُیجرد ویفنى أسأل: أین هو؟ [
سوى ذاك الذي جاء إلى العالم بال خطیة. وبینما نحن جمیًعا مقیدون باإلثم نموت 

 بفقداننا للبرّ . 

ُأعطي لنا ثوب البراءة سابًقا في الفردوس، وتجردنا منه، وصرنا عراة. هذا العري 
الذي لالبن الضال وهبه اآلب أن یتغطى، إذ قال عند عودته: "احضروا له سریًعا 

).  ٢٢: ١٥الثوب األول" (راجع لو 
فإن الثوب األول هو ثوب البراءة الذي بحق تسلمه اإلنسان عند خلقته، لكنه إذ 

ُخدع بواسطة الحیة خسره.  
مرة أخرى قیل عن هذا العري: "طوبى لمن یسهر ویحفظ ثیابه لئال یسیر عریاًنا" 

). فإننا نحفظ ثیابنا عندما نحفظ وصایا البراءة في قلوبنا، حتى إذ قد ١٥: ١٦(رؤ 
 تجردنا نظهر عراة أمام الدیان باإلثم، فبالندامة نتغطى وتعود لنا البراءة التي فقدناها. 

" حیث ال یقف هناك الخاطي حیث ُخلق، بینما وهو أسأل أین هو؟حسًنا قیل: "
هنا حیث سقط ُیمنع من أن یقف طویالً . بإرادته فقد وطنه، وبغیر إرادته ُیسحب من 

1 In Joan. hom 19. 
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نفیه، الذي فیه یبتهج. إذن أین هو هذا الذي لیس فیه حب اهللا، أین حقیقة كیانه؟ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  كان النبي یحزن لبؤس حالنا الواهن، حیث ال یجد اإلنسان راحة في حیاته، ویفقد كل
شيء بمستهل الموت المفاجئ. فقد أعلن له الروح القدس أن اإلنسان ال یقوم إلى وقت 

طویل، حتى یأتي ذاك الذي ال یخیط ما هو قدیم مع ما هو جدید، وال یربط المادة 
)، بل یجعل كل شيء جدیًدا، وذلك كما قال: "ها أنا 16: 9الجدیدة بالقدیمة (مت 

)، بكر الراقدین 25: 11). ألنه هو القیامة (یو 5: 21أصنع كل شيء جدیًدا" (رؤ 
). الذي فیه بحق نقبل امتیاز القیامة المقبلة. لكن إلى اآلن هو 5: 1، رؤ 18: 1(كو 

. Ïوحده قام القیامة الدائمة
القدیس أمبروسیوس 

، َقْد َتْنَفُد اْلِمَیاُه ِمَن اْلَبْحرِ 
 ].11َوالنَّْهُر َیْنَشُف َوَیِجفُّ [

 "عقل اإلنسان هو ١١" [كما لو أن المیاه تنحدر من البحر، والنهر یجف فارًغا .[
 بالغضب، ویصیر  البحربحر، وأفكار ذهنه كما لو كانت أمواج بحر. أحیاًنا ُیبتلع هذا

ینحدر الماء بالنعمة هادًئا، ویجري من البغضة إلى المرارة. ولكن عندما یموت اإلنسان "
". بهذا تنسحب النفس ویبقى الجسم فارًغا. فإن وٕاذ یفرغ النهر یجف"... "من البحر

 الجسم الذي بال حیاة یكون كمجرى نهٍر جاف.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َوَال َیُقومُ .(یرقد) اِإلْنَساُن َیْضَطِجُع 
  ،َال َیْسَتْیِقُظوَن َحتَّى َال َتْبَقى السََّماَواتُ 

 ].12َوَال َیْنَتِبُهوَن ِمْن َنْوِمِهْم [
 من قاموس الكنیسة، فلم تعد تختبره. ولیس من بین أعضائها "الموت"ُحذفت كلمة 

 ،الحقیقیین من هم أموات بل الكل أحیاء، ألنها جسد الرب السري الحي، وٕاذ الرأس حيّ 
 لذلك فإن األعضاء حیة. 

هي كنیسة واحدة حیة، جسد لرأس واحد حّي، ال تعرف التمزیق، بل یرتبط الكل 

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 7:25. 
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 عبر األجیال في وحدانیة تفوق حدود الزمن. 
نحن ال نعتقد بكنیستین، كنیسة أحیاء وكنیسة أموات، لكنها كنیسة واحدة، كمَّل 
بعض األعضاء جهادهم فانتقلوا إلى الفردوس علي انتظار أن نكمل نحن العبید رفاقهم 

 جهادنا فنعبر إلیهم، وینال الجمیع المكافأة یوم الدینونة. 
إننا كنیسة واحدة، بعض أعضائها كملوا جهادهم وغلبوا وانتصروا، والبعض ال 

یزالوا یجاهدون، والباقون سیأتون في األجیال المقبلة، والكل كنیسة حیة واحدة، بغض النظر 
عن اللقاء الجسدي  في هذا العالم. 

بهذه النظرة اإلیمانیة، ال نتطلع إلي األموات كأموات بل كمن ناموا لیستیقظوا. هذا 
بالنسبة ألجسادهم، أما نفوسهم فهي ال تنعس وال تنام. استراحت نفوسهم من الجهاد والتعب 
واأللم، لكن لم ینفصلوا عنا، ألن رباطنا لیس بالرباط الجسدي. نحبهم ویحبوننا، نطوبهم من 

أجل جهادهم، وهم یصلون عنا. 

 "هذا یبدو معناه 12: 14" (أي واإلنسان یضطجع وال یقوم، حتى تزول السماء .(
 17: 65حتى تصیر السماء جدیدة. إذ "ستكون سماء جدیدة وأرض جدیدة" (إش 

LXX.كما هو مكتوب. فإن ما یزول هو قدیم، وما هو قدیم سیتغیر .( 

 هي عمل تأنصتوا إلى المرتل القائل: "في البدء یا رب أوجدت األرض، والسماوا
-25: 12یدیك. هي تبید وأنت تبقى، وكلها كثوٍب تبلى، كرداٍء تغیرهم فتتغیر" (مز 

). نحن أیًضا قادرون أن ننسج الرداء، ألن ما هو قدیم یزول، أما ما هو جدید 26
 یُغتصب، والغاصبون تفُیغتصب "ومن أیام یوحنا المعمدان إلى اآلن ملكوت السماوا

).  12: 11یختطفونه" (مت 
المجمع (الیهودي) زال بقلیلین، والكنیسة تغتصبه باآلالف، وربما المعنى أیًضا أن 

السماء اآلن تظهر زائلة، إذ تمتزج بالسحاب والضباب وظلمة اللیل، وببزوغ نهار بلون 
أحمر ذهبي یظهر بألوان متنوعة مضاعفة. "وال یكون لیل هناك، وال یحتاجون إلى 

)، كما قال یوحنا. أو یقول 5: 22سراج أو نور شمس، ألن الرب اإلله ینیر علیهم" (رؤ 
. LXX(Ï 18: 13آخر: "ویل للـواتي یخطن وسائد وُتطحن بنفوس الشعب" (حز 

القدیس أمبروسیوس 

1 The Prayer of Job and David, Book 1, 7:24. 
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 " اإلنسان الذي یرقد (في الموت) ال یقیم نفسه. مادامت السماوات قائمة ال تلتئم
 ". (أعضاؤه) مًعا، وال یقوم من نومه

یقدم لنا أیوب بوضوح الرجاء في القیامة. یقول إننا ال نقیم رقاًدا بدعوة الموت 
أنفسنا مادامت السماوات (المنظورة)، قائمة. هذه شهادة أن "السماء ستنطوي كدرجٍ " كما 

یقول إشعیاء "وكل قوات السماوات ستنحل، والقمر سیظلم، والنجوم تتساقط، تسقط 
: ٢٤). عندئذ عندما ُیضرب البوق (مت ٢٩: ٢٤؛ مت ٣٤: ٣٤كورقة الشجر" (إش 

، الرقاد) تقیمنا المالئكة من الموت كما من ١٦: ٤ تس ١؛ ٢٥: ١٥ كو ١؛ ٣١-٣٠
بطریقة واضحة بناء على أمر اهللا وٕاشارته. فإنكم تجدون كلمات الرب هذه موضوعة 

في الوقت الذي فیه یتحدث مع تالمیذه عن مجیئه... وٕاذ یعلن عن ظهور عالمة 
 صلیبه عند مجیئه أضاف: "سیرسل مالئكته بصوت بوق عظیم"...

". إنه یعلن كیف عندما نلتئم مًعاأما بالنسبة لنا لیتنا نصغي باهتمام إلى القول: "
) تكون لنا نحن القیامة. إذن سیكون لقیامة األعضاء ٣٥: ٢٤ (مت تتزول السماوا

موضع، هذه التي اآلن منفصلة ومبعثرة في األرض، وقد عادت إلى الطین. عندئذ 
". فإنه ال یصنع لنا الخالق جسًدا وتلتئم مًعا)، "١٠: ٣٧تستعید النسمة بأمر اهللا (حز 

آخر، بل من كل الجوانب هو ذات الجسد الفعلي. على أي األحوال، سوف ال یكون 
بذات الطابع، بل یقوم في عدم فساد وعدم موت. إنه یقیمه، وكما یقول بولس: "هذا 

). ٥٣: ١٥ كو ١الفاسد یلبس عدم فساد، وهذا المائت یلبس عدم الموت" (
إذ یفكر أیوب في هذا ویتأمل في مجد المستقبل والحیاة األبدیة، كما في انحطاط 
الحیاة الحاضرة، یتمسك بفكرة التحول من هذه الحیاة السریعة الزوال، وفي الرجاء في 

الحیاة العتیدة، نسمعه یقول: "آه! إن كان أحد یحفظني من جهنم!" 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "یبدو هذا صعب جًدا، لماذا نتعب ونجاهد، إن كنا ال هكذا یرقد اإلنسان وال یقوم ."
 نجد بعد مكافأة القیامة؟ 

"، مع أنه مكتوب: "كلنا سنقوم، لكن لیس كلنا نتغیر". وأیًضا: ال یقومكیف ُیقال: "
"إن كان لنا في هذه الحیاة فقط رجاء في المسیح، فنحن أشقى جمیع الناس". ویقول 

الحق نفسه: "كل الذین في القبور یسمعون صوته ویقومون، ویذهب الذین صنعوا 
: ١٥ كو ١الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین صنعوا السیئات إلى قیامة الدینونة" (
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إلى أن تزول السماوات ). لكن العبارة السابقة إذ تضیف: "٢٩، ٢٨: ٥؛ یو ١٩، ٥١
سوف ال یقومون إلى أن ال ". فمن الواضح أنهم ال یستیقظون، وال یقومون من نومهم

، فإن لم تأِت نهایة العالم ال یستیقظ الجنس البشري إلى الحیاة تعود توجد السماوات
 من نوم الموت...

عالوة على هذا فنالحظ لماذا بعدما دعا اإلنسان میًتا قبًال، أشار إلیه بعد ذلك انه 
، وأنه لن یقوم مرة أخرى من نومه حتى تتفتت السماوات، التي لیس بمیٍت بل هو نائم

ال تعني سوى أن نفهم بوضوح أنه بالتشبه بالشجرة التي تنتعش من جدید للحیاة، یشیر 
إلى اإلنسان كخاطي میت، أي لیس فیه حیاة البرّ . ولكن عندما یتحدث عن موت 

، یعلمنا الرجاء في القیامةالجسد یفضل أن یدعوه هذا لیس موًتا بل رقاًدا. بالتأكید 
حیث یقوم اإلنسان بسرعة من النوم، سیقوم في لحظة بإیماءة من خالقه، یقوم من 

موت الجسم.  
" فغیر مخیف. النوم" ترعب أصحاب العقول الضعیفة، أما لقب "الموتفإن كلمة "

لذلك إذ یوصي بولس تالمیذه یقول: "أرید أن ال تجهلوا أیها اإلخوة بخصوص 
، أالَّ تحزنوا كالباقین الذین ال رجاء لهم. فإننا إن كنا نؤمن أن یسوع مات وقام، الراقدین

). ١٤-١٣: ٤ تس ١فإنه هكذا الذین رقدوا في یسوع سیحضرهم اهللا معه ثانیة (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، َلْیَتَك ُتواِریِني ِفي اْلَهاِوَیةِ 
، َوُتْخِفیِني ِإَلى َأْن َیْنَصِرَف َغَضُبكَ 

 ].13 َفَتْذُكَرِني [،َوُتَعیُِّن ِلي َأَجالً 
یشتاق أیوب إلى القبر كمكان یختبئ فیه مؤقتا من غضب اهللا. هنا یختلف هدفه 

).إنه ینسب ما 21-18: 10-9: 7عما كان لدیه سابقا حین كان یطلب الموت والقبر (
یحل به إلى غضب اهللا، ألنه تعلم ان البار یكون دوما مطوًبا وال تحل به المصائب 

كاألشرار. 
لكن إلى حین ، في وسط آالمه المرة یشتهي الموت، عالًما انه سینحدر إلى الهاویة

  فینصرف الغضب ویتمتع بالقیامة المجیدة.،مترقًبا عمل الخالص اإللهي

إن كان أیوب یئن من ضعف الحیاة البشریة على األرض بكونها أضعف من 
حیاة شجرة، لكنه وسط آالمه یشتهي أن یختبئ في القبر لیستریح من األلم وال یعود إلیه 
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بعد. یدرك أیوب أن الموت هو اختباء في القبر الذي مفاتیحه في ید اهللا، یفتح لیدخل 
أوالده، ثم یعود فیخرجهم في یومه العظیم. 

إذ یتطلع أیوب إلى أجساد المؤمنین في القبر یرى أنه ال یزال توجد أثار للغضب، 
حتى متى قام الجسد وتمتع بالمجد ینتهي كل أثر للغضب تماًما، بهذا ُیباد سلطان الموت. 
تدخل األجساد في القبور إلى تعیین أجل الخروج إلى الحیاة الجدیدة األبدیة، كما 
دخل نوح وعائلته في الفلك، وأغلق اهللا علیه، ال لیحفظهم من الدمار فحسب، وٕانما لیدخل 

بهم إلى العالم الجدید، وكأن أیام القبر أفضل من األیام الحالیة. 
) أن اهللا تحدث في 17-13: 14 في هذه العبارة (أي القدیس أمبروسیوسیرى 

أیوب وعرف بالروح القدس أن ابن اهللا لیس فقط یأتي على األرض، وٕانما ینزل إلي الهاویة 
لیقیم األموات، وأن ما حدث فعًال فٍي أیامه كان شهادة لألمور الحاضرة ونموذج لألمور 

 .Ïالمقبلة

  !یا لها من عبارة رائعة تقوینا من جهة القیامة 

كیف تبدو هذه العبارة في توافق مع كلمات الرب التي نقرأها في اإلنجیل! إنه 
). 30: 23 (لو "حینئذ یبتدئون یقولون للجبال أسقطي علینا، ولآلكام غطینا"یقول: 

ألن غضب الرب سیظهر في نهایة العالم. لهذا فضل أیوب البار أن یقوم في الدینونة، 
 ولیس في وقت غضب الرب الذي یكون مرعًبا حتى بالنسبة للبار.

). ُیفهم أیوب أنه یتنبأ أنه سیقوم في 13: 14(أي "وتعین لي زمًنا، فتذكرني" 
) حیث جاءت  17LXX: 42وقت آالم الرب كما هو واضح مما جاء في نهایة السفر (أي 

 ومع هذا فهو ال یكف "مكتوب أنه سیقوم مع أولئك الذین یقیمهم الرب".الترجمة السبعینیة 
عن أن ینتحب، وكلما أدرك أن القیامة تنتظره كلما عظمت اشتیاقاته أن یهرب من هذه 

 .Ðالحیاة. إذ یرى نفسه ُیسلم في أیدي خصومه، وأنه یسقط تحت سلطان الشریر

القدیس أمبروسیوس 

 "قبل مجيء الوسیط بین اهللا والناس، ١٣: 14" (أي یا من تدافع عني في الجحیم .(
كل شخص حتى وٕان كانت حیاته طاهرة وُمزكاة، فإنه دون شك نزل إلى سجن الجحیم. 
اإلنسان الذي سقط بعمله، صار عاجًزا بعمله أن یعود إلى راحة الفردوس. فقد ُسجل أن 

1 cf. The Prayer of Job and David, 1:; 8: 26. 
2 The Prayer of Job and David 1: 8: 26- 27. 
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سیًفا ملتهًبا ُوضع عند مدخل الفردوس بعد خطیة اإلنسان األول، والذي ُدعي 
 "المتحرك"، حتى یأتي الیوم الذي فیه یتحرك...

". فإن سخط اهللا القدیر ینجز قوة حتى تحفظني مخفًیا إلى أن یعبر سخطك تماًما"
كل یوم، فُیبتلع الذین یعیشون بطریقة جائرة بعقوبات الئقة... 

" ال یلیق بالكائن اإللهي، حیث ال سخطفي هذا األمر یلزم أن نعرف أن تعبیر "
یوجد في طبیعة اهللا البسیطة قلق. فقد قیل له: "لكن أنت، یا ضابط السلطة تحكم في 

). ولكن ألن نفوس الصدیقین تحررت ١٨: ١٢هدوء وتأمرنا باهتماٍم عظیٍم زائدٍ " (حك 
یوًما ما بمجيء الوسیط من مواضع الجحیم، ولیست مواضع عقوبة، لذلك فالصدیق 

". حدد لي زمًنا، متى تأتي وتذكرنيسبق فرأى وطلب قائالً : "
هكذا لیت الطوباوي أیوب، إذ یعرف هذا المجيء لمخلصنا إلى الجحیم یطلب ما 

"، یكمل: وأنت فلتحدد لي زمًنا فیه تذكرنيقد سبق فرآه یحدث في المستقبل. لیقل: "
) ١4: 14" (أي هل تظن أن اإلنسان المیت یحیا ثانیة؟"

حین كان ربنا قریًبا من آالمه نطق بصوت الضعفاء، قائالً : "یا أبتاه، إن أمكن 
). ولكي یزیل خوفهم أخذ (الخوف) فیه (نیابة ٣٩: ٢٦فلتعبر عني هذه الكأس" (مت 

عنهم).  
مرة أخرى أظهر بالطاعة القوة بقوله: "لكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك". هكذا یكون 

األمر عندما یهددنا... یلزمنا في الضعف أن نصلي أالَّ یكون (ما نخشاه)، لكننا 
مستعدون أن تتم إرادة خالقنا، حتى وٕان كانت ضد إرادتنا.  

على هذا المثال یلیق أحیاًنا أن یتبنى األقویاء كلمات الضعف، حتى بكرازتهم 
القویة یمكن لقلوب الضعفاء أن تزداد قوة. هكذا عندما نطق الطوباوي أیوب كلمات 

" للتو أضاف عبارة تؤكد أن إنساًنا میًتا یقوم ثانیة؟ هل تظنكمن هو في شٍك، قائالً : "
" : "كل األیام التي فیها اآلن أنا أناضل، انتظر حتى یحل تغیريیقین إیمانه حیث یقول

). ١4: 14(أي 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 [:في رسالٍة یعث بها القدیس إلى أرملة شابة، رجلها كان والًیا، جاء فیها]  فإن هذا
الموت لیس بموت، إنما هو نوع من الهجرة واالنتقال من سیئ إلي أحسن، من 

األرض إلي السماء، من وسط البشر إلي المالئكة ورؤساء المالئكة، بل ومع اهللا 
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.. الذي هو رب المالئكة ورؤساء المالئكة.
فبقدر ما تحزنین ألن اهللا أخذ إنساًنا هكذا كان صالًحا ومكرًما كان یجب أن تفرحي 

رحل إلي مكان أكثر أماًنا وكرامة، متخلًصا من مضایقات الحیاة الحاضرة الخطیرة، أنه 
إذ هو اآلن في أمان وهدوء عظیم. 

إن كان ال حاجة لنا أن نعرف أن السماء أفضل من األرض بكثیر، فكیف نندب 
الذین رحلوا من هذا العالم إلي العالم اآلخر؟! 

لو كان زوجك سالًكا مثل أولئك الذین یعیشون في حیاة مخجلة ال ترضى اهللا، كان 
باألولي لك أن تنوحي وتبكي، لیس فقط عند انتقاله، بل حتى أثناء وجوده حًیا هنا. لكن 

، لیس وهو حّي هنا، بل وعندما یرقد بقدر ما هو من أصدقاء اهللا، یلزمنا أن نسر به
مستریًحا أیًضا. 

وٕاذ یلزمنا أن نفعل هذا، استمعي ما یقوله الرسول الطوباوي: "لي اشتهاء أن أنطلق 
. Ï)23:1 وأكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا" (في

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  َأَفَیْحَیا؟ ،ِإْن َماَت َرُجلٌ 
  ،ُكلَّ َأیَّاِم ِجَهاِدي َأْصِبرُ 
 ].14ِإَلى َأْن َیْأِتَي َبَدِلي [

 أیوبیرجع إلیه فیحیا. هذا ما یدفع أن ، بل اإلنسان مسرة اهللا في موت تلیس
  جهاده، حتى تتبدل أیامه الحاضرة بالحیاة األبدیة الجدیدة.أیام كل الحتمال

كان أصحاب أیوب وهم معزون متعبون، یقدمون له الرجاء في الدعوة إلى ما كان 
علیه إن اعترف بریائه وشره المخفي، وقدم توبة صادقة، ورجع إلى اهللا. أما أیوب فكان 
إن یتعزى بذلك فإنه حسب نفسه كمیٍت، ال یعود إلى الحیاة على األرض من جدید، قائالً : "

كل أیام " لكن هذا ال یدفعه إلى التراخي، وال إلى الیأس، إنما یقول: "مات رجل، أفیحیا؟
". أي بدیل ینتظره أیوب؟ هذا الذي قال عنه الرسول جهادي أصبر إلى أن یأتي بدلي

). هذا هو البدیل، عوض العظام الیابسة 21: 3بولس: "سیتغیر شكل جسد تواضعنا" (في 
). هكذا تصیر النفس 10: 37الملقاة في بقعة تصیر حیاته جیًشا عظیًما جًدا جًدا (حز 

بكل طاقاتها والجسد بكل قدراته جیًشا للرب مجیًدا وعظیًما، حیث یشارك السید المسیح 

1 Letter to a Young Widow, 3. 
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). هذا هو اإلبدال 9: 16مجده. بهذا یترنم المرتل: "وجسدي أیًضا یسكن مطمئًنا" (مز 
المفرح حیث یلبس الفاسد عدم الفساد، والمائت عدم الموت. 

جاء سؤال أیوب: " إن مات رجل، أفیحیا؟" جاء الرد باإلیجاب بواسطة رب المجد 
). 57-3: 15 كو 1؛26-23: 11یسوع وما ورد في أسفار العهد الجدید (یو 

 " إن كان اإلنسان حتًما یموت، هل سیقوم، وقد أتم أیام حیاته؟... إني أنتظر حتى
). إنه یدعو القیامة وجوًدا جدیًدا... لقد عرف أیوب الساحة ١٤: ١٤" (أي أوجد ثانیة

ال بكلمات مدیح صادرة عن اللسان، وٕانما باألعمال. كلمات المدیح هي أمراضه 
وقروحه ونیاته. كان عارًیا تماًما، وكان أكثر بهاًء ممن یرتدي ثیاًبا موشاة بالذهب. فإن 
سریره الذي كان یرقد علیه هو كوم مزبلة، لكنه كان أكثر تألًقا من الذین یجدون مسرتهم 

في الذهب والحجارة الكریمة. فإن اهللا یتحدث معه شخصًیا، والمالئكة بجانبه، وكل 
 الخلیقة تعلن مجد المصارع، هذا الذي دون أن یمد یدیه، یسقط العدو.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 10:6 "ألن الموت الذي ماته قد ماته للخطیة مرة واحدة" (رو .(
مات ال ألنه مائت بطبعه، لكنه مات بالجسد لیضع نهایة للخطیة. وهو حّي في 

. Ïحیاته التي ال تزول كإله
ابن الصلیبي 

 ألنه محب البشر فقد رحب بالموت الذي بدونه لهلك العالم في خطایاهÐ .
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  ُدفن وحده ولكنه أقام الجمیع، نزل وحده لیرفعنا جمیًعا، حمل خطایا العالم كله وحده
لیطهر الكل في شخصه، وكما یقول الرسول: 

)، فالمسیح غیر محتاج للتطهیر تطهر ألجلنا. 8:4"نقوا أیدیكم إذن وتطهروا" (یع
القدیس أمبروسیوس 

  ،كن مصلوًبا مع المسیح، مماًتا معه، كن مدفوًنا معه، لكي تقوم معه، وتمجد معه
وتملك معه. 

Ï 1997 (ترجمة مار سویریوس اسحق سكا، 10:6 تفسیر رومیة .( 
2 Cat. Lect. 13.  
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القدیس غریغوریوس الثیؤلوغوس  

  َفَأَنا ُأِجیُبك.،َتْدُعو
 ].15َتْشَتاُق ِإَلى َعَمِل َیِدَك [

)، لكنه إذ یدبر الخالص 17:14 وال یقبل اإلثم (،اهللا في عدله یرفض المعصیة
 یشتاق إلى اإلنسان عمل یدیه.

في وسط الشدة یصرخ أیوب إلى اهللا، وكأن اهللا ال یسمع له، أما إذ یحین وقت 
القیامة، فاهللا یدعوه أن یقوم فیستجیب أیوب، یلتقي مع اهللا الذي یشتهي إلى عمل یدیه، 

حیث یحمل أیوب انعكاس بهاء مجد اهللا علیه. 

 "مادمنا نخضع للفساد ال نجیب خالقنا بأیة وسیلة، متطلعین ١٥" [تسألني، فأجیبك ...[
إلى أن الفساد بعید عن عدم الفساد، ولیس من تشابه یلیق بإجابتنا. أما عن هذا التغیر 

). بالحقیقة ٢: ٣ یو ١فقد ُكتب: "عندما یظهر نصیر مثله، ألننا سنراه كما هو" (
سنجیب اهللا، الذي یدعو، لدى األمر "بعدم الفساد األسمى"، نقوم في عدم فسادٍ . وألن 

المخلوق ال یقدر أن یتأهل لذلك بنفسه، إنما یتحقق هذا بعطیة اهللا القدیر وحده، وهو أن 
". ستبسط یمینك لعمل یدیكیتغیر إلى مجد عدم الفساد الفائق، لذلك بحق أضاف: "

وكأنه یقول بكلماٍت واضحة: لهذا السبب مخلوقك القابل للفساد قادر أن ُیمسك في عدم 
الفساد، ألنه یرتفع بأیدي سلطانك، وُیحفظ بنعمة اهتمامك. فإن المخلوق البشري، بهذا 
وحده، بكونه مخلوًقا، یرث في ذاته االنهیار إلى أسفل مما هو علیه، لكن اإلنسان ینال 
من خالقه أن یلتزم بأن یرتفع إلى ما هو أعلى منه وذلك بالتأمل، ویمسك في نفسه عدم 

 الفساد. إنه یرتفع إلى الرسوخ في عدم التغیر وذلك بیمین خالقه.

من یقدر أن یقدِّر سخاء الرحمة اإللهیة، أن یحضر اإلنسان بعد الخطیة إلى علو 
مجٍد كهذا؟ اهللا یضع في اعتباره األمور الشریرة التي نفعلها، ولكن برأفته یغفرها في 

]. 16" [اآلن تحصي خطواتي، وتصفح عن خطایايرحمة. وهكذا أضیف: "
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 . االستعداد للموت3
 َأمَّا اآلَن َفُتْحِصي َخَطَواِتي!

 ].16َأَال ُتَحاِفُظ َعَلى َخِطیَِّتي [
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: 5یقول الحكیم: "ألن طرق اإلنسان أمام عیني الرب وهو یزن كل سبله" (أم 
21 .(

 "یقول: أود ١٦" [أنت تحصي خطواتي، لیست خطیة واحدة من خطایاي تهرب منك .[
أن أخلص، ألني أنا عمل یدیك، ولیس ألني بار بأیة كیفیة، وال ألني أطلب العدالة 

 منك، وال لكي تنسى آثامي، فإنه لیس من الممكن ألي ذنٍب أن یهرب منك.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َمْعِصَیِتي َمْخُتوٌم َعَلْیَها ِفي ُصرَّةٍ 
 ].17َوُتَلفُِّق َعَليَّ َفْوَق ِإْثِمي [

). 34: 32یقول الرب: "ألیس ذلك مكنوزا عندي مختوًما علیه في خزائني؟!" (تث 
هذا عن یوم الدینونة المفرح، أما اآلن فیبدو ألیوب أن اهللا یحصي خطواته، ویختم 
على معاصیه كما في صرة، كما ُیختم على ورق االتهام ضد المتهم. یشعر أیوب كأن اهللا 

یدقق في كل تصرف یمارسه أیوب ویقید كل خطایاه ضده، وُتحسب علیه كل آثامه. 

 "ُتختم ١٧" [أنت تختم معاصي، كما لو كانت في حقیبة، لكنك تشفي آثامي .[
معاصینا كما لو كانت في حقیبة، حیث أن كل ما نفعله بتصرٍف خارجٍي، إن لم نغسله 
بالندامة ُیحفظ في سریة أحكام اهللا كما في وضٍع خفٍي، حتى یظهر یوًما ما من حقیبة 
السریة إلى عالنیة الحكم. قیل أیًضا بموسى: "ألم یوضع هذا في مخزن معي، ویختم 

). ولكن إن كنا ُنسحق ٣٤: ٣٢علیه وسط خزائني؟ في یوم االنتقام أجازي عنها" (تث 
" یختمبضربة التأدیب من أجل الشرور التي نفعلها، ونحزن علیها بالندامة، فإنه "

" آثامنا، حتى ال یترك شیًئا هنا ال ُنعاقب علیه، وال ُیحفظ لنعاقب علیه في یشفيو"
 الدینونة...

هكذا فإن إثم ُمضطهده (شاول الطرسوسي) الذي طرحه أرًضا، فقد فعل معه هذا 
بأن ختم وشفي، قائًال عنه لحنانیا: "إنه إناء مختار لي یحمل اسمي أمام األمم وملوك 

).  ١٥: ٩وبني إسرائیل. فسأریه كم ینبغي أن یتألم ألجل اسمي" (أع 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، ِإنَّ اْلَجَبَل السَّاِقَط َیْنَتِثرُ 
ْخَر ُیَزْحَزُح ِمْن َمَكاِنِه [  ].18َوالصَّ
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إن كان األصدقاء الثالثة یوجهون اللوم ألیوب ألنه عوض التوبة والرجوع إلى اهللا 
 ،هء وبدا كمن فقد رجا،ن حّل به ضعفإفي نظرهم یتهم اهللا بالظلم، فإن أیوب یوضح أنه 

 لكن ،فذلك من ثقل الضربة. إنه كالجبل الذي مع ثباته ینتثر، وكالصخرة التي ال تتحرك
فها رتحت الشدة تتزحزح من مكانها، وكالحجارة التي تفتتها قطرات األمطار المتوالیة وتج

 هكذا یشبه نفسه كالجبل والصخرة والحجارة... لكن التجربة قاسیة للغایة!  السیول.

، ْلِحَجاَرُة َتْبِلیَها اْلِمَیاهُ ا
 ].19َوَتْجُرُف ُسُیوُلَها ُتَراَب اَألْرِض [

وسط آالمه یصارع أیوب بین عجزه عن احتمال األلم ورجائه في التمتع بالمكافأة 
األبدیة. لقد كشف األلم ورجاءه في التمتع بالمكافأة األبدیة. كشف عن رجائه في استبدال 

وتغییر حتى جسده لكنه یخشى أن یتزحزح هذا الرجاء خالل طول مدة الضیقة. فنحن نرى 
مع طول الزمن بعض الجبال تتناثر، والصخر یتزحزح من مكانه، والحجارة تبلیها المیاه 

المتساقطة علیها باستمرار، وتجرفها سیول المیاه كتراب األرض. إنه یصرخ أال یدوم صبره. 

  نوعان من التجاربیشِّبه دمار اإلنسان هكذا... یوجد : 

نوع یعبر في الذهن، حتى بالنسبة لإلنسان الصالح، یحدث هكذا فجأة. إنه ُیجرب 
فجأة، حتى بعدم توقعه ما یحدث ُیصاب بدواٍر ویسقط أرُضا وال یرى سقوطه.  
ویوجد نوع آخر یأتي قلیًال قلیًال في الذهن، وباقتراحات حسنة یفسد النفس 

المقاومة، وذلك لیس بإفراطها الزائد بل بإلحاحها تفسد قوى البرّ .  
عندما یوجد النوع األول من التجربة الذي یقوم بهجوٍم مفاجٍئ، غالًبا ما ینزل 

وبالتأكید تسقط الجبال إلى العدم، وتتحرك الصخرة من بالصالح أرًضا، ُیقال: "
]، وُیقصد بذلك الذهن الذي موضعه كان البّر، وبدافع مفاجئ تتحرك ١٨" [موضعها

إلى الخطیة.  
مرة أخرى إذ یوجد نوع آخر من التجربة، یسكب نفسه بهدوء في قلب اإلنسان، 

". بهذه الكیفیة، حیث أن المیاه ترهق الحجارةویرهق مفسًدا كل صالبة ثباته، فُیقال: "
المداهنة الناعمة للشهوة التي ال ُتصِفْح عنها تمتص صالبة النفس، وتسلل العادة 

وبغسل األرض تتآكل الشریرة ببطء یتلف غایة الذهن الصامدة والقویة. لهذا أضیف: "
". فإنه كما بفیض المیاه تتآكل األرض قلیًال قلیًال، هكذا تزحف العادة قلیًال قلیالً 

وأنت بنفس الطریقة الشریرة بدرجاٍت خفیفة، فُیبتلع حتى الذهن القوي. بحق قیل: "
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 "...تهلك اإلنسان

" الذي استطاع أن یتأمل أسرار اهللا العظیمة بروح الجبل العاليلنرى كیف داود "
النبوة، انهار بسقطة مفاجئة، حیث اشتهى وأخذ امرأة رجٍل آخر، وقتل رجلها على 

حساب جیشه. عندئذ سقط الجبل بسقطٍة مفاجئٍة، عندما ُغلب هذا العقل الذي اعتاد 
أن یسكن مع األسرار السماویة، وذلك بتجربة مفاجئة، وانحدر إلى فساٍد رهیٍب كهذا... 

"، وذلك المیاه تقلق الحجارة، وبغسل األرض تتآكل قلیًال قلیالً دعونا أیًضا نرى "
في سلیمان بإفراطه في العالقات النسائیة ومعاشرته لهن، انزلق إلى هذا الطریق حتى 

بنى هیكًال لألوثان، هذا الذي سبق فشید هیكًال هللا... 
هكذا یضع الطوباوي أیوب كال النوعین من التجربة، سواء التي تحدث فجأة في 

إفراط، أو تدخل بهدوٍء وبطریٍق طویل. لیتأمل سقطات زمالئه من الخلیقة (الجبال 
والصخور واألرض)، فمنها یستطیع ما یحدث في الخارج أن یجد مفتاًحا لتأمالته. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 َوَكَذِلَك َأْنَت تُِبیُد َرَجاَء اِإلْنَسان.
 َتَتَجبَُّر َعَلْیِه َأَبًدا َفَیْذَهبُ . 

 ].20ُتَشوُِّه َوْجَهُه َوَتْطُرُدُه [
یطلب أیوب التدخل اإللهي قبل حلول ساعة موته وهو في تذمٍر بال رجاء. 

في لحظات الموت یتغیر وجه اإلنسان، إما بسبب المرض، أو حالة الهزال التي 
تحل باإلنسان قبیل موته. یفقد اإلنسان جماله وبهاءه وعظمته، حتى یجد أقرباؤه أن دفنه 

).  8، 4: 23تكریم له. وكما یقول إبراهیم: "أعطوني ملك قبر ألدفـن میتي من أمامي" (تك 
أن هذا هو  األب هیسیخیوس األورشلیمي "... یقولحطمت رجاء اإلنسان"

). فإنه ١: ٦٩السبب أن یقول داود: "أحییني یا اهللا، فإن المیاه قد وصلت إلى نفسي" (مز 
إذا سقط أبوانا آدم وحواء في العصیان ُطردا من الفردوس وصدر الحكم: "أنت تراب وٕالى 

التراب تعود"، وصارت األرض تخرج شوًكا وحسًكا، فأي رجاء آلدم بعد حلول مثل هذه 
!" لقد رفضته إلى األبد، وهو قد ذهباللعنة؟ لذلك یكمل أیوب حدیثه: "

، ُیْكَرُم َبُنوُه َوَال َیْعَلمُ 
 ].21َأْو َیْصِغُروَن َوَال َیْفَهُم ِبِهْم [

 أن أیوب یتطلع إلى أبیه آدم وقد عبر إلى األب هیسیخیوس األورشلیميیرى 
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الجحیم، فلم یعد یدري بما حل بأوالده، أي بالبشریة التي هي نسله. ألنه ماذا ینتفع اإلنسان 
)؟ ٢٦: ١٦لو ربح العالم كله وخسر نفسه (مت 

  لو أن رحلة الرب في الجسد لم تحدث، ما كان المخلص قد دفع للموت ثمًنا. ما كان
یحطم سلطان الموت بقوته. لو أن الجسد الذي خضع للموت هو شيء والجسد الذي 
أخذه الرب شيء آخر، عندئذ ما كان یمكن للموت أن یبطل من ممارسة أعماله، وما 
كانت آالم اإلله المتجسد لها نفع؛ نحن الذین ُمتنا في آدم ما كان یمكننا أن نحیا في 

. Ïالمسیح
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  نحن نعرفه أنه بكر الذین استراحوا، بكر األموات. دون أي نقاش البكر هو من ذات
سمات وطبیعة بقیة الثمار... لهذا كما أن بكر الموت كان في آدم هكذا بكر القیامة 

. Ðهو في المسیح
القدیس أمبروسیوس 

 أن هذا هو موقف النفوس التي لم تتمتع البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
بالخالص، أما نفوس الصدیقین أو [النفوس المقدسة فهي إذ ترى بهاء اهللا القدیر في 
داخلها، ال تستطیع أن تتخیل إلى لحظة أن أمًرا ما خارًجا ال یعرفونه. أما األشخاص 

الجسدانیون، فإذ یركزون كل همهم في أوالدهم (في األمور الزمنیة)، لذلك یعلن أیوب أنهم 
أوالدهم في كرامٍة أو بعد ذلك یجهلون األمور التي یحبونها هنا بكل قلوبهم، حتى إن كان "

".] هواٍن، ال یعرفون

ُع َلْحُمهُ  ، ِإنََّما َعَلى َذاِتِه َیَتَوجَّ
].  22َوَعَلى َذاِتَها َتُنوُح َنْفُسُه [

مع شوقه العجیب إلى الموت للهروب من الضیقة الشدیدة، یخشى ساعة الموت 
ألنها رهیبة، حتى تبدو نفسه كمن تنوح على الجسد الذي تفارقه. 

 " :وذلك فإن كل من یرید أن یفرح بنفسه یصیر فیما نفسه فیه تحزن علیهحسًنا قیل ،"
بعد بذات السبب في ویل حیث یعبر من مصدر فرحه الحقیقي. ألن الفرح الحقیقي 

1 Letters, 261, to the Citizens of Sozoplis. 
2 On His Brother Satyrus, 2:91. 
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للنفس هو الخالق. لذلك یلیق باإلنسان أن یبقى في حزن أبدي في داخله بتركه خالقه، 
 وبحثه عن الفرح في نفسه.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
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 14من وحي أیوب 
إلیك أصرخ وسط مرارتي، 
بك وحدك أتحدي الموت! 

 
  ،إذ تحوط بي الضیقات المتالحقة

في ضعف اصرخ إلیك: 
إني مولود المرأة، كلي الضعف، 

حیاتي مملوءة تعًبا، 
كیف احتمل كل هذه التجارب؟ 

حیاتي كعشب الحقل، كادت شمس التجارب تحرقني تماًما. 
حیاتي كظٍل تعبر، ولكن إلى أین أذهب؟ 

أیامي أنت قد حددتها، وعینت أجلي فال أتجاوزه، 
هب لي راحة في لحظات عمري. 

 
  .في ضعفي تنطمس عیناي عن رؤیة القیامة

أغیر من األشجار التي تقطع، فتنبیت جذورها، 
وأرى في حیاتي أنها عابرة بال عودة. 

ظننت في األشجار أنها تمارس الحیاة أفضل مني. 
في غباوتي اشتهي المیاه التي تجعل جذع الشجرة ینبت، 

وال أرى المیاه الحیة، روحك القدوس العجیب، 
یقیم مني ابنا هللا، فأتمتع بحیاة أبدیة. 

أسر بشجرة مغروسة على مجاري المیاه، 
إن قطعت تنبت جذورها ساًقا جدیدة، 

وال أدرك انك غرستني على مجاري الروح القدس، 
وٕان قام علي إبلیس بكل جنوده وخططه، 

لن یقدر أن یحطم أبدیتي المجیدة! 
  .لم تكن عصا هرون تحتاج إلى میاه هذا العالم لكي تفرخ وتزهر
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هب لي أال أعطش إلي میاه العالم، 
بل أطلب میاه الروح واهب البّر والقداسة. 

 
  ،إذ أرى نهًرا نفد ماؤه فجف

أظن أنني أرقد وال أقوم. 
لكني علمت أنني لن أقوم حتى تزول السماء، 

حینئذ تیقظني كلمتك. 
أدرك أنني كنت مختفًیا إلى حین ألستریح من التجارب، 

وٕاذ تأتي أنت شفیعي وبدیلي، 
تدعوني للقیامة، فأقوم. 

تدعوني للحیاة األبدیة، فیهرب مني الفساد. 
حینئذ أدرك شوقك إلى عمل یدیك. 

أتمتع بحبك األبدي وسط أمجادك الفائقة. 
هوذا الجبل الثابت قد ینتثر، 

والصخر قد یتزحزح من مكانه. 
والحجارة تفتتها قطرات األمطار المتواترة. 

لكن نعمتك تقیمني من الفساد إلى عدم الفساد. 
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اَألَْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشَر 
بدء الدورة الثانیة 

حدیث خطیر 
 

انتهت الدورة األولى، ویمكن تلخیصها هكذا: 

 .ألیفاز: اهللا طاهر.   أیوب: لكنه یعذبني 

  .أیوب: لكنه لم یسمح لي بالوقوف أمامي. بلدد: اهللا یدبر األمور حسًنا 

 .صوفر: اهللا كلي الحكمة.  أیوب: لكنني أود أن أستأنف الحكم أمامه 

ظن أیوب انه قد أفحم الثالثة، إن لم یكونوا قد اقتنعوا فقد أبكمهم. لكننا نجد دورة 
جدیدة ثانیة حیث یؤكد فیها كل منهم اتهاماته، مهاجمین بعنٍف شدیٍد موقف أیوب. اآلن 

یبدأ ألیفاز حدیثه الثاني بهجوٍم عنیف:  
"أنت تتحدث عن نفسك كرجٍل حكیٍم، لكن حدیثك ال یثبت ذلك. طریقة تفكیرك 

]. ٦-١تّدمر المخافة اإللهیة تماًما. عدم وقارك هللا یؤكد أنك مذنب [
هل لك حكمة آدم، المخلوق من اهللا مباشرة، والذي یمكن في شيء من االستثناء 

]. ٧أن یكون مملوء معرفة، أو مثل المالئكة الذین ُخلقوا قبل العالم؟ [
)، ومع هذا فإنك تظن أن اهللا ٤: ١٤لقد وافقت بأن اإلنسان غیر طاهر تماًما (

القدوس الذي یتصاغر أمامه المالئكة والسماوات نفسها یجب أن یضع نفسه بین یدیك لكي 
]." ١٦-١٢تنتقده على أحكامه، خطایاك تشبه الطعام والشراب [

لقد ورث الحكماء (وأیًضا أیوب) تقلیًدا وهو: إن اإلنسان الشریر یسقط تحت األلم. 
ُیقطع وهو في عز مجده (هكذا كان أیوب)، یفقد كل رجاء (هكذا أیًضا أیوب). 

]، ألنه هل هو 11-7یتهكم ألیفاز على أیوب الذي یحسب نفسه صاحب حكمة [
أول رجل ُولد. یرید ألیفاز أن یعرف لماذا یعتبر أیوب أصحابه ال یستحقون أن ُیلتفت إلیهم 

]. ثم یوبخ أیوب على تصرفه في مقاومة اهللا، حیث ظن ألیفاز أن أیوب یتهم اهللا 11[
]، ویختم ألیفاز حدیثه 16-12بالعنف ویتحداه مطالًبا إیاه أن یحاكمه محاكمة عادلة [

بتكرار كلمات استعاریة قویة لمبدأ أنه بحسب ناموس الطبیعة المصیبة دلیل على اقتراف 
خطیئة سابقة. فقد كان رأیه أن األشرار البد أن یكونوا بؤساء، وبالتالي البؤساء البد أن 
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یكونوا أشراًرا، فالبد أن یكون أیوب شریًرا، ولیس حكیًما جًدا كما یزعم. إنه یتهمه بالحماقة 
والسخافة وعدم التقوى.  

جاءت توبیخات ألیفاز نافعة، لكنها ال تنطبق على حالة أیوب. 

 .13- 1. اتهام أیوب بالبّر الذاتي   1

 . 16- 14. الحاجة إلى التذلل هللا  2
 .35- 17. دینونة األشرار   3

 . اتهام أیوب بالبّر الذاتي1
"َفَأَجاَب َأِلیَفاُز التَّْیَماِنيُّ : 

َأَلَعلَّ اْلَحِكیَم ُیِجیُب َعْن َمْعِرَفٍة َباِطَلٍة، 
َوَیْمأل َبْطَنُه ِمْن ِریٍح َشْرِقیَّة، 

َفَیْحَتجَّ ِبَكَالٍم َال ُیِفیُد،  
] 3-1َوِبَأَحاِدیَث َال َیْنَتِفُع ِبَها؟" [

یبدأ ألیفاز الدورة الثانیة باتهام أیوب أنه كان مخادعا، فقد نال شهرة عظیمة كرجل 
حكیم. حمل هذا اللقب، لكنه لم یحمل الحكمة الحقیقیة، معرفته باطلة جوفاء، وعلمه كاذب، 

یمأل الهواء كالما ال نفع له، بل یمأله بكالم مدمر. 
یقصد هنا بالبطن أعماقه الداخلیة، وقلبه، وفكره. وكما جاء في سفر األمثال: " 

). 8: 18كالم النمام مثل لقم حلوة، وهو ینزل إلى مخادع البطن" (أم 
یتهمه بأنه یتظاهر بالحكمة، لكن أعماقه مملوءة بریح شرقیة، وهي ریح یعرفها 

سكان شرقي البحر األبیض المتوسط أنها ریح مملوءة بالعواصف والزوابع جافة وحارة تدمر 
). وهي مثل الریح التي یدعوها الیونانیون" أوروكلیدون". 8: 27الحقول (إش 

) 14: 27(أع 
دق مدیح  یلیق باإلنسان كلما ظنه الناس حكیًما، أن یتحفظ باألكثر، لئال یصَّ

الناس فیه. علیه أن یصمت، لیتمتع بحكمة روح اهللا الساكن فیه، ال روح العالم أو ریحه 
الفارغة، خاصة الریاح الشرقیة العنیفة والتي ال نفع لها. 

هكذا یرى ألیفاز وزمیاله في أیوب البار إنساًنا مدمرا للحقول. هذا لیس باألمر 
الغریب فإن الهراطقة لن یكفوا عن توجیه االتهامات ضد كنیسة المسیح أنها تحمل ریحا 
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.  فیهاشرقیة مدمرة، وأن تعالیمها ال نفع

  ن الطوباوي أیوب یحمل رمًزا للكنیسة الجامعة المقدسة، وأن أصدقاءه إكثیًرا ما قلنا
یحملون شبًها للهراطقة، الذین یبدون كمن یدافعون عن الرب، فیجدون الفرصة للنطق 
بأقواٍل غبیة. إنهم یطلقون كلمات السب ضد الصالحین، وبالنسبة لهم كل ما یفكر فیه 

 المؤمنون یثیر استیاءهم، ویحسبونه ككالٍم في الریح.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  اهللا بصوت التواضع الحقیقي واالعتراف الحق لإلیمان فهو حمل، وأما إلىمن یصرخ 
من ینطق بتجادیف ضد الحق وعداوة ضد اهللا فهو ذئب. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،إنهم یفسدون تعالیم اهللا، ویثبتون أنفسهم كمفسرین أشرار لكلمة اإلعالن الصالحة
یحطمون إیمان الكثیرین بانتزاعهم عن اإلیمان تحت ستار المعرفة... یخدعون البسطاء 

. Ïبالكلمات المنمقة والشكل الحسن، محطمین إیاهم بسماجة
القدیس إیریناؤس 

یلیق بنا أن ننتفع من اتهام ألیفاز ألیوب البار، فإنه وٕان كان اتهاًما ال أساس له 
من الصحة، لكن كثیًرا ما ینطبق علینا. 

 فتنیر داخلنا ،لنصرخ إلى إلهنا فیهبنا نور المعرفة اإللهیة، تشرق على أعماقنا
بالنور السماوي ویصیر سلوكنا شاهًدا حًیا لكلماتنا، وتكون أفكارنا متناغمة مع كلماتنا 

وتصرفاتنا. 
حًقا إذ یهب الروح القدس الساكن فینا علینا، ال تقدر ریاح العدو الشریر الجافة 

 فیحول بریتنا إلي جنٍة مفرحٍة، وال یكون للعدو ،والمدمرة للحقول أن تتجه إلینا. یهب روح اهللا
ما یدمره فینا، ألنه ثمر الروح! 

"َأمَّا َأْنَت َفتَُناِفي اْلَمَخاَفَة،  
]. 4َوتَُناِقُض التَّْقَوى َلَدى اهللاِ " [

یرى بعض علماء الیهود أن ألیفاز هنا یعني: "إن كان اهللا قد خلق الُمضل، فإنه 

1 Adv. Haer. 1: 1. 
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. Ïقد أوجد التوارة التي بها یستطیع اإلنسان أن ُیخضع المضل
بعد أن هاجمه كإنسان ظهر أمام الكثیرین أنه حكیم، مع أن في أعماقه ریح 

مدمره لحقول الرب، مهلكة للنفوس اآلن یهاجمه أیضا كشخص متدین یتعبد هللا. فإن عبادته 
– في رأي ألیفاز وصاحبیه- عبادة باطلة، ألنها تخلو من التقوى أو مخافة الرب. 

یا له من اتهام خطیر! ال یحمل مخافة الرب، ولیس له تقوى صادقة في عیني 
اهللا، أي عبادته غیر مقبولة. إن كانت رأس الحكمة مخافة الرب، فمن هو بال مخافة یكون 

جاهًال غبًیا، وال تقبل عبادته مهما حملت من شكلیات جذابة. 

  خوف الرب یحث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا ُیشید منزل
النفس. 

  إًذا لیتنا نخاف الرب وُنشید منازل ألنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر
والرعد، ألن من ال منزل له یعاني من مخاطر عظیمة في وقت الشتاء. 

األب دوروثیؤس 

  ألن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء ، مخافة الربإن أراد أحد أن ینال حب اهللا، فلیكن فیه
 وٕاذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ النفس تثمر في كل شيء. وٕاذ یرى یولد قوة.

اهللا في النفس هذه الثمار الحسنة، فإنه یشتمها رائحة بخور طیبة، ویفرح بها هو 
ومالئكته، ویشبعها بالفرح، ویحفظها في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون 

 أن یصیبها ضرر.

إذ یرى الشیطان الحارس العلوي العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منها أو 
 یهاجمها بسبب هذه القوة العظیمة.

إًذا، اقتنوا هذه القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم، وتصیر أعمالكم سهلة، وتتلذذوا 
 بالعمل اإللهي، ألن حالوة حب اهللا أشهي من العسل.

حًقا أن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجامع، لم یتذوقوا هذه الحالوة اإللهیة، 
ولم یقتنوا القوة اإللهیة، ظانین أنهم قد نالوها، بالرغم من عدم جهادهم. أما من یجاهد 

 ألجلها فینالها حتًما خالل المراحم اإللهیة، ألن اهللا ال یحابى الوجوه. 

فمن یرید أن یكون له نور اهللا وقوته، یلزمه أن یستهین بكرامات هذا العالم ودنسه، 

1 The Jewish Encyclopedia, vol. 7, P. 194. 
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ویبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وینقى قلبه من كل األفكار الردیئة. ویقدم هللا 
  ودموًعا لیًال ونهاًرا بال هوادة كصلوات نقیة، عندئذ یفیض اهللا علیه بتلك القوة.اأصوامً 

اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة ُویسر، وتصیر لكم دالة 
. Ïعظیمة قدام اهللا، ویهبكم كل ما تطلبونه

القدیس األنبا أنطونیوس الكبیر 
مخافة الرب هي عجلة القیادة للنفس، یهبها روح اهللا القدوس لنا، القادر وحده أن 

یدخل بنا من مجٍد إلي مجٍد، ویهبنا نعمة فوق نعمة، خالل شركتنا مع رب المجد یسوع 
 وال إلي البّر ،القدوس. تدخل بنا مخافة الرب إلي الطریق الملوكي، فال ننحرف نحو الخطیة

الذاتي. یحفظنا من الضربات الشمالیة الیمینیة، حتى ندخل إلي حضن اآلب السماوي 
القدوس. 

"َألنَّ َفَمَك ُیِذیُع ِإْثَمَك، 
]. 5َوَتْخَتاُر ِلَساَن اْلُمْحَتاِلین" [

حسب ألیفاز دفاع أیوب عن نفسه إثًما ال یستطیع أن یبرره. 

 " بسبب وقاحته أمام اهللا – ولكن لیس من أثیم بالكلماتهذا هو السبب أنه یعلن بأنه "
أجل الحق یفتري ألیفاز علیه بهذه الكیفیة، وال یتكلم في غیرة من أجل اهللا، إنما من أجل 

 نفسه ومن أجل أصدقائه، إذ رأوا أنفسهم ُیؤنبون عالنیة.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "كأنه یقول له: ما تنطق به ٥" [ألن إثمك یعلم فمك، وأنت تتبع لسان المحتالین...[
 شًرا تعلمته باألكثر من حیاتك الشریرة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أن ما نطق به ألیفاز ضد أیوب یشیر إلى ما البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
ینطق به الهراطقة ضد الكنیسة المقدسة. فكما اتهم ألیفاز أیوب بأنه یهین اهللا وال یحمل 

المخافة اإللهیة وال یسلك بالتقوى، وأن فمه یذیع بما تحمله حیاته من شٍر، هكذا الهراطقة 
الذین ینكرون أن السید المسیح قد أخذ جسًدا حقیقًیا، وأنه مات حًقا یهاجمون الكنیسة 

المقدسة حاسبین أن في إیمانها بأن الكلمة صار جسًدا حقیقًیا وأنه مات بالجسد حًقا لهو 

1 Epistle 6. 
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 إهانة واستخفاف باهللا.

"ِإنَّ َفَمَك َیْسَتْذِنُبَك َال َأَنا، 
]. 6َوَشَفَتاَك َتْشَهَداِن َعَلْیكَ " [

كأن ألیفاز یقول له: لست أحكم علیك من تصرفاتك قبل التجارب، لكن هوذا فمك 
بعد حلول التجارب هو نفسه شاهد على إثمك، وشفتاك تنطقان بالحكم علیك، ولست أنا.  

لقد أثاره األصدقاء الثالثة، وٕاذ انفعل لم یفكروا في إثارتهم له وسط محنته، وحسبوا 
انفعاله ـ حسبما یفسرونه ـ شهادة علیه. 

َل النَّاِس،   ْرَت َأوَّ "َأُصوِّ
] 7َأْم أُْبِدْئَت َقْبَل التَِّاللِ !" [

" كأنه یقول له:  أصورت أول الناس؟یوبخه بسؤال: "
هل أنت أول إنسان قد ُخلق، فصرت أقدر من غیرك على فهم أحكام اهللا؟ 

هل عشت في أیام الخلیقة، وكنزت في داخلك حكمة العصور الماضیة، حتى أنك 
تتحدث باعتزاز وافتخار وفي ثقة یقین؟ 

هل ُصورت قبل آدم؟ آدم اخطأ، ومع هذا لم یعاِن مما تعاني أنت منه، ومع هذا 
أال ترید أن تعترف بخطایاك؟  

 23: 8" إن كانت الحكمة نفسها مثل الجبال المرتفعة (أم أم أبدئت قبل التالل؟"
)، فهل أنت أعظم من الحكمة نفسها؟ أما یلیق بك أن تنحني أمامها، 6: 36الخ؛ مز 

لتغرف منها عوض التشامخ بحكمتك الذاتیة؟ 
). وكأن 25: 8تقول الحكمة: " من قیل أن تقررت الحبال، قبل التالل أبدئت" (أم 

ألیفاز في تهكم یسأل أیوب: ألعلك أنت هو الحكمة بعینها التي بدأت قبل التالل، وقد 
تشخصنت أو صرت شخصا؟ 

  لم یقل أیوب هذا أیة كلمة یدعي بها المجد لنفسه، لم یقل أنه مخلوق قبل كل
)، ٢٦: ١٣البشریة... إنما في عبارة واحدة تحدث عما حدث مع البشریة في البدایة (

فوضع نفسه موضع الكل. لكن ألیفاز أراد أن یتهم أیوب أنه حمل أفكاًرا عالیة خاصة 
" هل سمعت أحكام اهللا؟ أو قصرت الحكمة على نفسك؟باهللا؛ أنصتوا إلى ما أضافه: "

]٨( 
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األب هیسیخیوس األورشلیمي 

َهْل َأْصَغیَت ِفي َمْجِلِس اِهللا؟ 
] 8َأْو َقَصْرَت اْلِحْكَمَة َعَلى َنْفِسكَ !" [

كان ینظر إلى اهللا أنه في محبته للبشریة یقیم كما لو كان له مجلس سماوي، 
ائه، كأحباء له. فیقول المرتل: يتقأویجتمع مع 
). 12: 1 أفاح ناردیني رائحته" (نش مادام الملك في مجلسه،"

 ورأى وسمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع؟" في مجلس الرب،"ألنه من وقف 
) 18: 23(ار 

 ألخبروا شعبي بكالمي، وردوهم عن طریقهم الرديء، وقفوا في مجلسي،"ولو 
). 22: 23وعن شر أعمالهم" (إر 
). 1: 82 في وسط اآللهة یقضي" (مز مجمع اهللا،"اهللا قائم في 

 ).14: 25، وعهده لتعلیمهم" (مز سّر الرب لخائفیه"

في تهكم یقول له: أتظن أنك القائم بأعمال اهللا في مجلسه؟ 
هل تدعى أنك كاتم أسرار السماء؟ أو أنك أقدر من غیرك على معرفة معامالت 

اهللا؟ كأنك فرید على األرض في معرفتك لما یدور في السماء، وما یخططه إله السماء؟ 
أتعرف اهللا ونحن ال نعرفه؟ 

" أال یوجد حكیم غیرك؟ هل أنت محتكر الحكمة هل قصرت الحكمة على نفسك؟"
دون سواك؟ 

  كأنه في كلماٍت واضحة یقول: "یا من تتكلم عن األزلي لتذكر أنك مخلوق في زمٍن، یا
 من تحاجج بخصوص الحكمة تذكر أنك ال تعرف مشورته".

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 یوجد مع المخلوقات .ال یمكن إنكار وجود اهللا روحًیا ال جسدًیا، وذلك بما یلیق بطبیعته 
بطریقة عجیبة، والذي ال یفهمه إال قلة قلیلة... بحق قیل إن اهللا یقف في مجمع البشر 

. Ï)24: 23م النبي (أي ـ، حیث یؤكد ذلك بنفسه على فةبطریقة غیر منظور
القدیس أغسطینوس 

1 On Ps. 82:1. 
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إن كان ألیفاز یتهكم على أیوب البار، مدعًیا أنه صاحب حكمة فریدة، أهلته 
حنا بالحق یود أن نتمتع يللجلوس في مجلس اهللا، فإنه وٕان لم یدِع أیوب ذلك، لكن مس

بكرامة الحضرة اإللهیة. فال عجب إن قال لتالمیذه إنهم سیدینون أسباط إسرائیل، وقال 
 نعمة اهللا ى بتمتعنا بغن،الرسول بولس إننا ندین مالئكة، أي نشهد ضد إبلیس ومالئكته

الفائقة.  

 "َماَذا َتْعِرُفُه، َوَال َنْعِرُفُه َنْحُن؟ 
] 9َوَماَذا َتْفَهُم، َوَلْیَس ُهَو ِعْنَدَنا؟ [

)، 2: 13یتطلعون إلیه لیجیبوا على قوله: "ما تعرفونه، أعرفه أنا أیًضا" (أي 
"  ماذا تعرفه، وال نعرفه نحن؟بقولهم: "

ربما یبدو أن كلمات ألیفاز منطقیة، فإنه یجیب علي أیوب بما سبق فأجابه أیوب 
 ألنهم كًيَ◌لوا له ، أیوب دافع عن نفسه؛علیهم. لكن شتان ما بین فكر أیوب وفكر ألیفاز

االتهامات الكثیرة، وحسبوه غبًیا بال حكمة وال معرفة، فأكد لهم أن ما ینطقون به یعرفه كل 
إنسان بالطبیعة، لیس فیه شيء جدید. 

یسَّفه من شخصیة أیوب وفي نفس الوقت لم یقل الیفاز هذا إال دفاًعا عن نفسه، 
ومعرفته وحكمته. 

]. 10"ِعْنَدَنا الشَّْیُخ َواَألْشَیُب َأْكَبُر َأیَّاًما ِمْن َأِبیكَ " [
ظنوا أنه متشامخ بسبب شیخوخته وخبرته، فیفتخروا علیه بأنه في جانبهم من هم 
أكثر شیبه منه ومن أبیه، وهم متفقون معنا فیما نقوله لك. ولعل أحد هؤالء األصدقاء كان 

أكبر سًنا من أیوب. 
 أن الهراطقة خرجوا من الكنیسة، فهي تمثل البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

 سماویة حقیقیة. مع هذا یّدعي الهراطقة أنهم الكنیسة ةالشیخ الحكیم، أما هم فبال حكم
صاحبة الخبرة والحكمة، وكأن الكنیسة هي الدخیلة، وهم الشیوخ أصحاب المعرفة. 

  یشهد یوحنا أن كل الهراطقة خرجوا من الكنیسة المقدسة الجامعة، عندما قال: "منا
 ).١٩: ٢ یو ١خرجوا، لكنهم لم یكونوا منا" (

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"َأَقِلیَلٌة ِعْنَدَك َتْعِزَیاُت اِهللا، 
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] 11َواْلَكَالُم َمَعَك ِبالرِّْفقِ !" [
حسب ألیفاز أن رفض أیوب لمشورتهم إنما هو رفض لتعزیات اهللا نفسه، وأن ما 
نطقوا به بالرغم مما فیه من قسوة وتوبیخ ُمْر، إنما ُیحسب ترفًقا، ألنه یستحق ما هو أكثر. 

" بمعنى هل هل لدیك أي شيء سري؟" "والكالم معك بالرفقتترجم أحیانا عبارة "
في قلبك خطیة سریة تعطل تمتعك بتعزیات اهللا؟ فإنه ال ینتفع بتعزیات اهللا الذین یخفون 

شهواتهم داخلهم.  

"ِلَماَذا َیْأُخُذَك َقْلُبك، 
] 12َوِلَماَذا َتْخَتِلُج َعْیَناَك؟ [

لماذا یسحبك قلبك إلى مقاومة نفسه، ومقاومة من یكشف لك عن أسرار معامالت 
 اهللا؟ ِلَم تختلج عیناك؟ أي تفخر بعینیك، وكأنك تهزأ بمشورتنا وال تبالي بما نحدثك عنه.
حقا یلیق بالمؤمن أن یتسربل بالتواضع، ألن القلب المتشامخ عدو نفسه. أما المتواضع 

فینتفع من الكثیرین، ویتحدث معه اهللا خالل مرشدیه. یرى اهللا متجلًیا في الكنیسة، وینحني 
بأعماقه للتعلم المستمر في الرب. 

  ،هزأت بأبنائك وخدَّامك القدِّیسین، ولكن لم أربح فقدلكوني كنت جاهًال بهذه األمور 
من وراء هذا سوى ازدرائك بي. 

القدِّیس أغسطینوس 

 یقبل من المسیح، والذي ال یقبله ال یقبل من المسیح...   (األسقف)من یقبل منه 
قال: من أطاعكم فقد أطاعني، ومن خالفكم قد خالفني. ومن خالفني فقد خالف 

). 16: 10الذي أرسلني (لو 
الدسقولیَّة 

  ینبغي علینا أن نقبل أي إنسان أرسله رب البیت (اهللا) لیكون رئیًسا على البیت مادمنا
ى لإنحن الذین طلبنا إلیه أن یرسله. أنه من الواضح إذن أنه ینبغي علینا أن ننظر 

ألسقف كما للرب نفسه. ا

  یلیق بكم أن تطیعوا أسقفكم بدون ریاء، تكریًما هللا الذي یرید منَّا أن نفعل هكذا. فمن ال
یفعل هذا ال یخدع بالحقیقة األسقف المنظور بل یسخر باهللا غیر المنظور. فهذا العمل 

ال یخص إنسان بل اهللا العالم بكل األسرار. 
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القدِّیس أغناطیوس الثیؤفوروس 

"َحتَّى َتُردَّ َعَلى اِهللا، 
] 13َوُتْخِرَج ِمْن َفِمَك َأْقَواًال؟" [

"، أي حتى تهیج نفسك على اهللا، فإن ثورته علیهم حسبوها ثورة حتى ترد على اهللا"
ضد اهللا نفسه. وحسبوا شهوة الموت عنده مقاومة للتدبیر اإللهي، وتمرًدا داخلًیا على 

أحكامه، فدخل في عداوة مع اهللا. وكأنه قد انحرف إلى صف إبلیس الدائم التمرد على اهللا. 
 أن أصدقاء أیوب حكموا علیه كمقاوم هللا، البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 

مقتبسین بعض العبارات التي نطق بها دون أن یراعوا ما في قلبه. 
من الصعب الحكم على إنسان بكلمات ینطق بها، دون معرفة ما في قلبه. فما 

) 16: 16 متقاله بطرس الرسول عن السید المسیح: " أنت هو المسیح ابن اهللا الحي" (
هي ذات الكلمات التي ننطق بها الشیطان وجنوده في أكثر من موضع حیث قالوا: " نحن 

ن انتهرهم و). األول طوبه السید المسیح، واآلخر24 :1مر نعرفك… أنت قدوس اهللا" (
وطردهم. 

كان یلیق بأصدقاء أیوب ان یطلبوا منه أن یوضح ویفسر ما یقوله، ال أن یقدموا 
فهما لكلماته حسبما اشتهت قلوبهم الحاسدة، والتي تبذل كل الجهد لتتلقط له أخطاء! 

 "غالًبا إذ لماذا ینتفخ قلبك على اهللا؟ فتسمح بمثل هذه الكلمات تخرج من فمك؟ "
ُیصاب األبرار بویالت كثیرة، یلتزمون باالعتراف بأعمالهم، وذلك كما فعل أیوب. هذا 
الذي بعد أن عاش حیاة بارة سقط تحت ضغطات ضربات العصا. وٕاذ یسمع األشرار 

أقوالهم یظنون إنهم إنما یتكلمون باعتداد بذواتهم ولیس بالحق. فإنهم یِزنون كلمات 
األبرار حسب مشاعرهم الخاصة، وال یظنون أنه یمكن أن ُینطق بكلمات صالحة بروٍح 
متواضعٍ . فكما أنه ُیحسب خطیة عظمى أن ینسب إنسان لنفسه ما هو لیس له، هكذا 
فإنه لیس بخطیة علیه نهائًیا إن تحدث في تواضع عن أمور صالحة فعلها. لهذا كثیًرا 

  تماًما!اما توجد كلماٍت مشتركة ینطق بها األبرار واألشرار، لكن القلب یكون دوًما مختلفً 

هكذا عندما دخل الفریسي الهیكل قال: "أصوم مرتین في األسبوع، وأعشر كل ما 
)، لكن العشار خرج مبرًرا أكثر منه. حزقیا الملك أیًضا عندما ١٢: ١٨أقتنیه" (لو 

ُأصیب بمرٍض في جسمه وجاء إلى آخر لحظات عمره، صلى بقلٍب مجروحٍ : "آه یا 
). لم یتغاَض الرب ٣: ٢٨رب، أذكر كیف سرت أمامك باألمانة وبقلٍب سلیم" (إش 
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عن هذا االعتراف بالكمال، وال رفضه، بل في الحال استجاب لصلواته. أنتم ترون أن 
الفریسي برر نفسه بالعمل، وحزقیا أكد أنه بار في الفكر أیًضا، وبذات العمل أحدهما 
صار أثیًما واآلخر استرضى اهللا. لماذا هذا إالَّ ألن اهللا القدیر قدَّر كلمات كل منهما 
حسب فكره الداخلي، وكانت هذه الكلمات لیست متشامخة في أذني اهللا ألنها قیلت 

بقلٍب متواضع... 
لقد اعتاد الهراطقة أن یمزجوا بعض النقاط الصادقة بعبارات تحمل إقناعات 

خاطئة. انخدع أصحاب الطوباوي أیوب جمیًعا بإتنهارهم ألیوب، وٕان نطقوا بأموٍر 
صادقة تعلموها خالل اتصالهم بأیوب. مثل هذه الكلمات كانت كلها متناقضة. وٕاالَّ ما 

)... ١٩: ٣ كو ١كان الرسول بولس یقول: "اآلخذ الحكماء بمكرهم" (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 . الحاجة إلى التذلل هللا 2
"َمْن ُهَو اِإلْنَساُن َحتَّى َیْزُكو؟ 
َر؟ [ ] 14َأْو َمْوُلوُد اْلَمْرَأِة َحتَّى َیَتَبرَّ

هذه حقیقة أنه لیس إنسان یتزكى أمام اهللا، وال مولود امرأة یتبرر في عینیه، بسبب 
). لكن 4: 14فساد الطبیعة البشریة. وكما سبق فقال: "من یخرج الطاهر من النجس؟" (أي 

ما یهدف إلیه ألیفاز أنه یؤكد بأن أیوب شریر مرائي. فیطبق هذه الحقیقة على أیوب وال 
یطبقها على نفسه وعلى رفقائه. 

 " :١٣بعد یدك عني، وال تدع هیبتك ترعبني" (أي أقال هذا، ربما ألن أیوب قال :
ن إ)... فقد بالغ ألیفاز كثیًرا لیزید من تشویه سمعة أیوب واالتهامات الموجهة ضده، ٢١

 غضبه صار بال نفع له. 

وفیما كان یشوه سمعة أیوب وجد ألیفاز نفسه یغطس فیه، فقد سّب البّر بغضبه، 
وفي جنونه فشل في إدراك الظروف التي فیها نطق أیوب بهذه األمور. لتعملوا ماذا 

]. ١٤" [من هو المائت (اإلنسان) حتى یزكو أو مولود المرأة حتى یتبررأضاف: "
وقد نطق أیوب بذات الكلمات بكل وضوحٍ : "من یخرج طاهًرا من النجس؟ ال أحد، 

 ). ٤: ١٤حتى وٕان كانت حیاته یوًما واحًدا" (أي 

لم یكن أیوب جاهًال بضعف جنسنا، بل بالعكس إذ كان عارًفا ذلك لم یخِف 
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األمر، بل أعلنه بصوٍت عاٍل كما تسمعون. فقد سبق فقال أیوب قبًال ما یفتخر به 
ألیفاز. لقد قال هذا بلیاقة، إذ أعلن عن ضعفنا بحكمٍة وهدوءٍ . لهذا لم یكن یستحق أن 

 یكون موضع اتهام، بل موضع مدیح.

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 "فإنه بذات دعواه إنساًنا یوصف أنه أرضي من هو اإلنسان حتى یكون طاهًرا؟ "
). كیف یمكن له أن adamahضعیف، فإن كلمة إنسان (بالعبریة) ُیدعى أرًضا (آداما 

 یتحرر من الوصمة ذاك الذي ُخلق من األرض، وبإرادته سقط في الضعف؟ 

" فإن المرأة عرضت أول قطعة من الشر ومولود المرأة كیف یتبرر؟لقد أضیف: "
 لإلنسان في الفردوس. هكذا كیف یظهر باًرا من ُولد من التي عرضت الشر؟

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"ُهَوَذا ِقدِّیُسوُه َال َیْأَتِمُنُهْم، 
] 15َوالسََّماَواُت َغْیُر َطاِهَرٍة ِبَعْیَنْیهِ " [

یستخدم اهللا قدیسیه ومالئكته، لكنه ال یأتمنهم على خالص اإلنسان، إذ هم لیسوا 
كفاة لتحقیق الخالص. إن كانت النجوم تحسب غیر منیرة بجوار الشمس فماذا تكون 

السماوات بجوار خالقها؟  

  ال یمكن أن ُیوجد أحد طاهر من دنٍس في عیني اهللا، لیس أحد مهما قصرت أیامه
إلى مالئكته ")، 15:15" (أي السماوات غیر طاهرة بعینیه). "5-4: 14(راجع أي 

). لماذا أقول كل هذا؟ إن كانت السماوات لیست طاهرة، 18: 4 (أي "ینسب حماقة
وحتى مالئكته لیسوا بال خطأ، كم باألكثر یوجد الشر في أفكار البشر؟ أین أولئك الذین 

). نحن نعلم 8: 5؛ لو LXX 5: 65 (راجع إش "یقولون: "ابعدوا عني، فإني طاهر
أننا نعاني یوًما فیوًما مما في أفكارنا، حتى أننا نستحي ونشعر بالخجل أن نعلنها. 
كثیرون لم یرتكبوا خطایا خطیرة، وآخرون لم یخطئوا بلسانهم قط، لكن ال یوجد بین 

. Ïالبشر من لم یخطئ بالفكر، لذلك یقول المرتل: "ألن فكر اإلنسان یعترف لك"

 لماذا كل األشیاء؟ لماذا ُیقال إن 1:22 (أف خضع كل شيء تحت قدمیه"أ"و ...(
المالئكة والسالطین والقوات وكل القوات األخرى الذین لم یعارضوا الرب قط أنهم 

1 On Ps., homily 9. 
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یوضعون تحت قدمیه؟ یبدو األمر غامًضا. لكن اإلجابة على ذلك هو أنه ال یوجد قط 
]، وكل خلیقة ترتعب عند 15" ["الكواكب ذاتها غیر طاهرة بعینیهمن هو بال خطیة. 

مجيء الرب... یوجد تفسیر آخر وهو أن "كل" ال تشیر إلى الجمیع بل إلى أولئك 
الذین هم موضوع الجدال. وذلك كما یقول قائل: "كل المواطنین صرخوا"، ال یعني بهذا 

. Ïأنه لم یوجد أحد قط صامت، وٕانما قیل هذا عن الغالبیة التي تطغي على األقلیة
القدیس جیروم 

 "إنه هوذا قدیسون لیس بینهم أحد غیر متغیر، والسماوات لیست بطاهرة في عینیه ."
" التي أشیر إلیها بلقب "القدیسین". مكتوب عن هؤالء القدیسین السماواتیكرر اسم "

). هؤالء الذین بالطبیعة التغیر الئق ١: ١٩عینهم: "السماوات تحدث بمجد اهللا" (مز 
بهم. ولكن متى رغبوا بجدیة أن یلتصقوا دوًما بالحق غیر المتغیر، فبالتصاقهم به یأتون 

  لیصیروا غیر متغیرین... (الحیاة السماویة)إلى العبر

ألنه ما هو هذا التغیر سوى نوع من الموت؟ إذ یغیر الشيء إلى شيء آخر، 
وكأنه یقتل ما كان لیصیر إلى ما لم یكن علیه. قیل عن خالق كل األشیاء: "الذي 

)، بكونه هو وحده غیر المتغیر في ذاته. ُكتب عنه ١٦: ٦تي ١وحده له عدم الموت" (
). ألن التغیر ذاته هو ظل... ١٧: ١في یعقوب: "لیس عنده تغییر وال ظل دوران" (یع 

"، فإنها بذاتها أمام معرفة اهللا السماوات لیست بطاهرة في عینیهحسًنا قیل هنا: "
الدقیقة، حتى الكارزون بالطهارة ال یمكن أن یكونوا كاملین. كما یشهد بذلك یوحنا 

). إن كان ٨: ١یو١القائل: "إن قلنا إنه لیس لنا خطیة ُنضل أنفسنا، ولیس الحق فینا" (
من بین القدیسین ال یوجد أحد غیر متغیر، والسماوات لیست طاهرة في عینیه، فمن 

یدعي لنفسه أنه ممارس للبّر؟ 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

] 16"َفِباْلَحِريِّ َمْكُروٌه َوَفاِسٌد اِإلْنَساُن الشَّاِرُب اِإلْثَم َكاْلَماءِ !" [
إن كان اهللا ال یأتمن القدیسون على بعض أعماله كالخالص، فكم یكون حال 

الخطاة الفاسدین الذین یشربون اإلثم كالماء. یجد اإلنسان لذته في اإلثم كما یتلذذ اإلنسان 
الظمآن وهو یشرب الماء. ویحسب األثیم الشر جزًء ال یتجزأ من كیانه، ال غنى له عنه، 

1 Epistle to Eph. 1:1:22-23. 
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كما یحتاج اإلنسان إلى الماء، وال یستطیع أن یحیا بدونه.  

 "مكروه" بسبب نجاسته كم بالحري مكروه وغیر نافع اإلنسان الشارب اإلثم كالماء؟"..."
مكروه وغیر " بسبب شر حیاته الناقصة. ُیمكن أیًضا أن یفهم "غیر نافعووصمته، و"

" بمعنى آخر. غالًبا ما یمارس اإلنسان الشریر أمًرا مستقیًما، ولكن بممارسته نافع
 األمور الخاطئة تصیر حتى األمور التي فعلها باستقامة كال شيء...

ما یؤكل أوًال یحتاج إلى مضغ لكي ُیبتلع، أما ما ُیشرب فلیس من عائق أمامه... 
وهكذا یمارس الجاهل الخطیة دون تراجع "یشرب اإلثم كالماء".  

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

. دینونة األشرار 3
"ُأوِحي إلَیكَ . 
اْسَمْع ِلي،  

] 17َفُأَحدَِّث ِبَما َرَأْیُتهُ ". [
بعد أن سّفه من شخص أیوب وسلوكه وحكمته طلب إلیه أن یستمع إلیه دون 

" أو إني أبین لك ما یستحق السمع، فأقدم لك أوحي إلیكاحتجاج من جانبه. یقول له: "
حقائق رایتها بعیني ولمستها بنفسي. 

إذ تطمس الخطیة عیني اإلنسان الشریر، یحسب نفسه حكیًما، لیس من یقدر أن 
دهش كیف ال ینتفع الناس من حكمته، فیفرض نفسه علیهم معلًما، يیرشد اآلخرین مثله. 

لمین كثیرین یا عیرید في زهو أن یعلم على الدوام. لذلك یقول یعقوب الرسول: "ال تكونوا م
)، إنما یلیق حتى بالمعلم وكل رجال الكهنوت أن یكونوا محبین للتعلم 1: 3 إخوتي" (یع
المستمر. 

 "كل المتغطرسین لهم هذه السمة، سأظهر ذلك لك، اسمع لي، فأحدثك بما رأیته ."
عندما یكون لهم مفهوم سلیم، حتى وٕان كان تافًها، یحرفونه لخدمة كبریائهم. عوض أن 

یعملوا لرفع أنفسهم إلى العال في الفهم، یسقطون في هوة تمجید الذات، إذ ُیبتلعون 
بالكبریاء، ویحسبون أنفسهم أكثر علًما من المتعلمین. إنهم یغتصبون ألنفسهم التقدیر 

 من الذین یستحسنونهم، ویستخدمون هذا لیعلموا بسلطان من هم أقدس منهم. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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   (اهللا) إنني في خالل تعلیم اآلخرین أرغب أن أكون قادًرا على التعلم ألنه سید واحد
الذي ال یتعلم مما یعلم به الكل. أما البشر فعلیهم أن یتعلموا قبل أن یعلموا، وأن یقبلوا 

 من اهللا معلمهم ما یعّلمون به اآلخرین.

أما أنا فقد خرجت من كرسي القضاء إلى الكهنوت... ولم تكن لي فرصة للتعلم، 
لم في نفس الوقت.  لذلك وجب على أن أتعلم وأعَّ

القدیس أمبروسیوس 

"َما َأْخَبَر ِبِه ُحَكَماُء َعْن آَباِئِهْم،  
] 18َفَلْم َیْكُتُموهُ". [

 خالل خبرة آبائهم دون أن یقتصروا على خبراتهم یتعلمونإن كان الحكماء 
 هذه الخبرات، فإن نالشخصیة، فیتعلمون من السلف عبر األجیال المتعاقبة، وال یكتمو

ألیفاز یدَّعي بأنه حكیم، یقدم ألیوب هذه الخبرات، حتى وٕان تعارضت مع خبرة أیوب أو 
فهمه الشخصي. 

ما هو مدى التزامنا بما ورد في تراث اآلباء؟ 
یمّثل اآلباء القّدیسون فكر الكنیسة الجامعة الذي تسّلمته من الرسل بفعل الروح 

، قائالً : القّدیس أغسطینوسالقدس الذي یعمل بال انقطاع في حیاة الكنیسة. یتحّدث عنهم 
[تمّسكوا بما وجدوه في الكنیسة، عملوا بما تعّلموه، وما تسّلموه من اآلباء أودعوه في أیدي 

]. Ð] ، [من یحتقر اآلباء القّدیسین إّنما یعرف أّنه یحتقر الكنیسة كّلهاÏاألبناء
یقوم هذا السلطان على عاملین: عامل طبیعي إذ اّتسم اآلباء بالحیاة القدسّیة 

واألمانة في استالم ودیعة اإلیمان الحّي من أیدي الرسل لذلك هم أقدر على الشهادة للحیاة 
 یحملون الفكر الواحد، بالرغم من اختالف الثقافات مهأنالكنسّیة من كل جوانبها، خاصة و

والمواهب والظروف، مع ُبعد المسافات بین الكراسي الرسولّیة وصعوبة االتصاالت في ذلك 
الحین. والعامل الثاني إلهي حیث عاش اآلباء منحصرین بالروح القدس قائد الكنیسة 

ومرشدها إلى كل الحق، یحفظها داخل دائرة صلیب المسیح. 
هذا ال یعني عصمة اآلباء كأفراد وٕاّنما تعیش الكنیسة الجامعة ككل محفوظة بروح 

الرب. 

1 St. Ausgustine: Contra Julian, II 9. 
2 Ibid 37. 
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"الَِّذیَن َلُهْم َوْحَدُهْم ُأْعِطَیِت اَألْرض، 
] 19َوَلْم َیْعُبْر َبْیَنُهْم َغِریبٌ ". [

ما یقدمه ألیفاز من حكمة تسلمها عن آبائه، إنما هي خبرة أناس موثوق فیهم ذوي 
مراكز سامیة، أقدر من غیرهم على تدبیر شئون األرض، ال یشترك معهم إنسان جاهل 

)، إذا 24: 9ریر" (أي ـغریب عن روح الحكمة. بینما قال أیوب: "األرض ُمسلمة لید الش
بألیفاز یقول له: "األرض مسلمة لید أناس حكماء قدیسین موثوق فیهم"، وستبقى هكذا في 

یدهم، وال ُتسلم في ید غریٍب عنهم. هنا ربما یلمح بأن أیوب لیس حكیًما وال قدیًسا وال 
بالشخص الموثوق فیه، وٕاال لما نهب السبیئیون والكلدانیون ثروته وهم غرباء. ومن جانب 
آخر إذ فقد أیوب ممتلكاته، كمن ُطرد من مركزه المرموق كملٍك أو رئیس قبیلٍة، فهو غیر 

مستحق أن یوجد بین الحكماء الذین وحدهم أعطیت األرض. 
ها الحكماء السالكون ون یدیرنلعله یشیر هنا إلي الكنیسة على األرض، فإن الذي

بروح اآلباء األولین، تحت قیادة روح اهللا القدوس. هذا وال یلیق أن یوجد بینهم غریب، لیس 
. له الروح اإلنجیلي الكنسي الروحي الحق

یُر ُهَو َیَتَلوَّى ُكلَّ َأیَّاِمِه،   "الشِّرِّ
] 20َوُكلَّ َعَدِد السِِّنیَن اْلَمْعُدوَدِة ِلْلَعاِتي". [

یكاد یقول ألیفاز في صراحة وبجرأة أن أیوب رجل شریر ینطبق علیه القول: 
"الشریر هو یتلوى كل أیامه، وكل عدد السنین المعدودة للعاتي". هكذا یتهم أیوب بالظلم 

والبطش، لذا تأهل أن یتلوى بالمحن والتجارب القاسیة، ما فعله ارتد على رأسه، لذا لم یعد 
یوجد وقت للتظاهر بخالف ما هو في داخله، فأیامه ال تطول.  

  ألیفاز ملك التیمنیین وبلدد طاغیة الشوحیین وصوفر ملك المینیینMineans وبخوا 
أیوب بعنٍف على أساس أنه عانى من مثل هذه العقوبات بسبب خطایاه. بنظرتهم 

التافهة لم یدركوا أن الرب سلمه لُیجرب، لكي ما یتشكل بالتجارب وینال إكلیًال أعظم 
مثل مصارٍع ألجل المسیح. لهذا لم یروا سّر الحكمة العظیم هذا. قلوبهم الضیقة كانت 

 اهللا بالظلم إن سمحوا بقبول حلول عقوبات على إنساٍن نخائفة لئال یظهروا أنهم یتهمو
بار. لقد ألقوا المسئولیة على أیوب البار من جهة العقوبات التي حلت به، قائلین: كل 

). ١٥: ٢٠حیاة األشرار تنقضي في قلٍق، و"الغني الذي یجمع بالظلم ُیتقیأ خارًجا" (
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 .Ïادعوا أنه عانى من كل األحزان كإنساٍن یتألم على األرض بسبب خطایاه

 القدیس أمبروسیوس

  هذا القول مضلل، فإننا نرى الكثیر من األشرار یعیشون في رخاٍء وسالم. حتى وٕان
: ١٢كان هذا ال یدوم خالل كل حیاتهم، فعلى األقل یحتل نصیًبا كبیًرا من حیاتهم (إر 

). على أي األحوال أراد ألیفاز أن یعدل في كلمات أیوب الذي یسخر من رخاء ١
األشرار. كما أراد في نفس الوقت أن یظهر أنه هو نفسه لم یكن شریًرا بكونه یعیش في 

 رخاء.

". في هذا أیًضا ال یتكلم ألیفاز بأمانة، فإنه السنوات التي ُتعطى للظالم كثیرة"
حین یرید اهللا ذلك یضع نهایة لسلطان الظالم، فإنه ال یقید بعدٍد من السنوات، وال ُیحد 

بزمٍن ما. لقد قال هذا ألن أیوب قال: "البار والذي بال لوم ُیسلم للسخریة، ألنه في 
الوقت المعین یكون ُمعًدا أن یموت بضربات الغریب، ویرى بیته یخرب بواسطة 

). أراد أیوب أن یتحدث عن الزمن الذي خالله یسمح اهللا للخطاة ٥-٤: ١٢األشرار" (
)، بقصد أن ُیجرب ١٣: ١٠ كو ١) حسب قدرتهم (١٠: ٢أن یعذبوا األشرار (حك 

. اكل واحد حسب قیاسه، معلًنا أنهم یحاربون من أجل الفضیلة حتى یكللو
یعطي سنوات عدیدة أما بالنسبة أللیفاز فإنه نطق بهذه الكلمات ضد أیوب: "

)، ٢١" (ورعبه في أذنیه" لكن هذه أیًضا عبارة مضللة، مثل العبارة التالیة. "لألقویاء
كیف یمكن أن یكون الرعب في أذنیه، هذا الذي ال یحفظ ناموس اهللا في قلبه، وكیف 

: ٣٤؛ ٨: ٤٠؛ ٣١: ٣٧ال یفتح أذنیه إلى الذین یمكنهم أن یعلموه مخافة اهللا (مز 
)؟  ١٢

 األب هیسیخیوس األورشلیمي

 "معروف أن كل إنساٍن متكبر یمارس الطغیان وعدد سنوات ظلمه غیر أكیدة ..."
حسب قیاسه. فما یمارسه شخص في دولة وذلك بحكم مركزه العالي الذي یتناسب معه؛ 
وآخر في مقاطعة، وآخر في مدینة، وآخر في أسرته، وآخر یخفي شره، فیمارسه على 
نفسه في فكر قلبه. فاهللا ال یشغله كمیة الشر التي یستطیع اإلنسان أن یمارسها، وٕانما 
الكمیة التي في ذهنه لیمارسها. وعندما یكون اإلنسان بال سلطان في الخارج ُیحسب 

1 Prayer of Holy Job, Book 2. 
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طاغیة في داخله، ویسیطر اإلثم علیه في داخله. فإنه وٕان كان ال یضغط على أقربائه 
من الخارج، إالَّ أنه في الداخل یبحث لیجد فرصة وسلطاًنا للضغط على الغیر. فإن اهللا 

 یتطلع إلى قلوب البشر، فُیحسب في عیني اهللا الشریر قد مارس بالفعل ما یتخیله.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"َصْوُت ُرُعوٍب ِفي ُأُذَنْیهِ .  
] 21ِفي َساَعِة َسَالٍم َیْأِتیِه اْلُمَخرِّبُ ". [

یرى ألیفاز أنه یلیق بأیوب أال یدهش بأن صوت األهوال ال یفارق أذنیه، فالسماء 
واألرض یقتصان لما سبق فعمله. لیس له أن یهرب من الضیق، فإن صوت شروره یالحق 

).  14: 4أذنیه، فیكون كقایین الذي اعتقد أن كل من وجده یقتله (تك 
). لكن العبارة هنا تشیر 22: 48لسنا ننكر أنه "ال سالم قال الرب لألشرار" (إش 

 أما الضیقات ،إلي السالم الداخلي الذى تنتزعه الخطیة بعزلها لإلنسان عن مصدر سالمه
هم علوالمتاعب فقد تشتد بالقدیسین لتزكیتهم وتقدیسهم بروح الرب، كما قد تشتد باألشرار ل

یرجعون إلى اهللا بالتوبة. 
 إن كان المرتل یدهش لسالم تعجبأما من جهة السالم الخارجي واالزدهار، فال ن

). إنه لیس 3: 73 (مز" األشرارةسالمرأیت  "ألني غرت من المتكبرین، إذ األشرار، قائالً :
بسالم حقیقي، إذ یقول كاتب سفر الحكمة:"ثم لم یكتفوا بضاللهم في معرفة اهللا، لكنهم 

: 14" (الحكمة وهم یسمون مثل هذه الشرور سالًماغاصوا في حرب الجهل الشدیدة، 
22 .(

  لقد جاء السید المسیح مخلصا للعالم، یهب السالم الحقیقي الداخلي لمؤمنیه. 
"ألنه یولد لنا ولد، وُنعطى ابًنا، وتكون الریاسة على كتفه، وُیدعى اسمه عجیًبا 

) 6: 9" (إش رئیس السالممشیًرا إلًها قدیًرا أًبا أبدًیا 
، المبشر بالخیر، المخبر المخبر بالسالم"ما أجمل على الجبال قدمي المبشر 

) 7: 52بالخالص القائل لصهیون: قد ملك إلهك" (إش 
، وبُحبره سالمنا علیه"وهو مجروح ألجل معاصینا، مسحوق ألجل آثامنا، تأدیب 

) 5: 53شفینا" (اش 
وعهد سالمي ال "فإن الجبال تزول، واآلكام تتزعزع، أما إحساني فال یزول عنك، 

) 10: 54، قال راحمك الرب" (إش یتزعزع
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، وانزع الوحوش الردیئة من األرض، فیسكنون في البریة وأقطع معهم عهد سالم"
 ).25: 34مطمئنین، وینامون في الوعور" (حز 

، فیكون معهم عهًدا مؤبًدا واقرهم وأكثرهم، وأجعل مقدسي وأقطع معهم عهد سالم"
 ).26: 37في وسطهم إلى األبد" (حز 

 عیدي یا یهوذا أعیادك، أوفي نذورك، مناٍد بالسالم،"هوذا على الجبال قدما مبشٍر، 
 ).15: 1فإنه ال یعود یعبر فیك أیًضا المهلك، قد انقرض كله" (نا 

لكي یهدي أقدامنا في طریق "لیضيء على الجالسین في الظلمة وظالل الموت، 
 ).79: 1" (لو السالم

 ).14: 2، وبالناس المسرة" (لو وعلى األرض السالم"المجد هللا في األعالي، 

"سالًما أترك لكم، سالمي أعطیكم، لیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا، ال تضطرب 
 ).27: 14قلوبكم وال ترهب" (یو 

، في العالم سیكون لكم ضیق، ولكن ثقوا أنا قد لیكون لكم فّي سالم"قد كلمتكم بهذا 
 ).33: 16غلبت العالم" (یو 

 "ولكن ٢١" [صوت مرعب دائًما في أذنیه، وحین یوجد سالم یتوقع حدوث مكائد .[
 وال یكون شيء مرعٌب في اللقاء مع الغیر. فإن ...لیس شيء أسعد من بساطة القلب

 تكون أشبه بقلعة للقوة، وال یوجد ریب في اجتیاز ما لیس فیه تذكر لذاته، لذلك ةبساطال
حسًنا قال سلیمان: "مخافة الرب ثقة عظیمة"، كما یقول: "الذهن اآلمن یشبه ولیمة 

). فإن مجرد الراحة في أمان یشبه انتعاًشا دائًما. من ١٥: ١٥؛ ٢٦: ١٤دائمة" (أم 
الجانب اآلخر الفكر الشریر دائًما في آالٍم وأتعاٍب، إما ألنه یصارع مع محٍن قد تحل 

 تحل علیه بواسطة الغیر. إذ یدبر مؤامرات ضد أقربائه یخشى الذهن من أنبه، یخشى 
الخطط التي یدبرها األقرباء ضده... وحین یوجد سالم یتخوف من حدوث مؤامرات، إذ 

یتعامل في مكٍر على الدوام، واضًعا في ذهنه أنه لیس من یتعامل ببساطة معه. 
)، إذ تحوط به ظلمة ٣: ١٨مكتوب: "عندما یسقط الشریر في حضرة األشرار یدین" (أم 
إنه ال یؤمن أن یخرج من شره، وبالتالي ییأس من وجود النور. لذلك قیل بعد ذلك: "

 .]22[" الظلمة، بل ینتظره السیف

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

" في طمأنینة تسكنني، بل أیًضا أنام، ألنك أنت یا رب منفرًدا بسالمة اضطجع"
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). 8: 4(مز 
). 11: 29" (مز الرب یبارك شعبه بالسالم"الرب یعطي عًزا لشعبه، 

" لیتعظم الرب المسرور بسالمة عبده"لیهتف ویفرح المبتغون حقي، ولیقولوا دائما 
). 27: 35(مز 

). 11: 37" (مز ویتلذذون في كثرة السالمة"أما الودعاء فیرثون األرض، 
). 37: 37" (مز فإن العقب إلنسان السالمة"الحظ الكامل وانظر المستقیم، 

). 18: 55، ألنهم بكثرة كانوا حولي" (مز فدى بسالم نفسي من قتال عليّ "
). 3: 72، واآلكام بالبرّ " (مز تحمل الجبال سالًما للشعب"

). 7: 72" (مز ، وكثرة السالم إلى أان یضمحل القمر"یشرق في أیامه الصدیق
). 165: 119، ولیس لهم معثرة" (مز سالمة جزیلة لمحبي شریعتك"
). 14: 147، ویشبعك من شحم الحنطة" (مز الذي یجعل تخومك سالًما"
). 2: 3" (أم فإنها تزیدك طول أیام وسني حیاة وسالمة"

). 17: 3" (أم وكل مسالكها سالم"طرقها طرق نعم، 
). 22: 1"إكلیل الحكمة مخافة الرب، إنها تنشئ السالم والشفاء والعافیة" (سیراخ 

). 13: 3" (با لسكنت في السالم مدى الدهر"ولو أنك سلكت في طریق اهللا، 
 ).1: 5" (رو لنا سالم مع اهللا بربنا یسوع المسیح"فإذ قد تبررنا باإلیمان، 

 ).6: 8" (رو اهتمام الروح هو حیاة وسالم"ألن اهتمام الجسد هو موت، ولكن 

ما أجمل أقدام المبشرین بالسالم، "وكیف یكرزون إن لم ُیرسلوا، كما هو مكتوب: 
 ).15: 10" (رو المبشرین بالخیرات

" (رو هو بّر وسالم وفرح في الروح القدس"الن لیس ملكوت اهللا اكأل وشرًبا، بل 
14 :17.( 

 ).19: 14 وما هو للبنیان بعضنا لبعض" (رو فلنعكف إًذا على ما هو للسالم،"

، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح ولیمألكم إله الرجاء كل سرور وسالم في اإلیمان"
 ).13: 15القدس" (رو 

 ).33: 15 امین" (رو إله السالم معكم أجمعین."

 ).20: 16 سریًعا" (رو وٕاله السالم سیسحق الشیطان تحت أرجلكم"

 ).3: 1 كو 1" (نعمة لكم وسالم من اهللا أبینا والرب یسوع المسیح"
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 ).15: 7 كو 1" (ولكن اهللا قد دعانا في السالم"

 كو 1" (ألن اهللا لیس اله تشویش، بل اله سالم كما في جمیع كنائس القدیسین"
14 :33.( 

 ).15: 6" (أف وحاذین أرجلكم باستعداد إنجیل السالم"

"َال َیْأُمُل الرُُّجوَع ِمَن الظُّْلَمِة، 
] 22َوُهَو ُمْرَتَقٌب ِللسَّْیفِ ". [

الشریر تالحقه شروره، یفقد كل رجاء في الخروج من الظلمة التي تحوط به. 
یعیش في رعٍب، كأن السیف ُمسلط على رقبته، یترقب قتله بین لحظة وأخرى. ففي أعماقه 

). 10: 13یدرك "إن كان أحد یقتل بالسیف، فینبغي أن ُیقتل بالسیف" (رؤ 
؛ 14: 6" (إر سالم سالم، وال سالم"ویشفون كسر بنت شعبي على عثٍم قائلین: 

8 :11 .(
) 15: 8" (إر وٕاذا رعب، ولم یكن خیر وزمان الشفاء، انتظرنا السالم"

"هل رفضت یهوذا رفًضا، أو كرهت نفسك صهیون، لماذا ضربتنا وال شفاء لنا، 
) 19: 14" (إر فإذا رعب، فلم یكن خیر وزمان الشفاء، انتظرنا السالم

لیست في عظامي سالمة من جهة "لیست في جسدي صحة من جهة غضبك، 
). 3: 38" (مز خطیتي

 ).17: 3" (رو وطریق السالم لم یعرفوه"

). 37: 25"وبادت مراعي السالم من أجل حمو غضب الرب" (إر 

"َتاِئٌه ُهَو َألْجِل اْلُخْبِز َحْیُثَما َیِجُدُه، 
] 23َوَیْعَلُم َأنَّ َیْوَم الظُّْلَمِة ُمَهیٌَّأ َبْیَن َیَدْیهِ". [

یعیش الشریر في تیٍه وفراٍغ، كمن هو جائع إلى كسرة خبز على عكس الصدیقین 
). وأن یوم الظلمة، أو یوم الدینونة على األبواب، مسرع إلیه ولیس من 25–23: 37(مز 

تأجیل. یوم الرب یكون نوًرا للمؤمنین األمناء، وظالًما لألشرار حیث یحكم علیهم بالظلمة 
الدائمة الخارجیة األبدیة. 

 !عندما یمارس اإلنسان أموًرا غیر شرعیة، إنما یخشى مما فعله 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
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  ألن المتمرد، خصمنا، یحارب بالكبریاء، ویرید أن ینتصر بالتعالي بغًیا، قدم لنا ملكنا
المنتصر سالح التواضع. 

بدون قوة التواضع التي ال ُتقهر ال ینتصر أحد. 
بالتواضع ینحني كبریاء المخادع، ویجعله مداَس أرجل الودعاء المسالمین. 

أنظر كیف شق آباؤنا الجبابرة لنا الطریق، فلبسوا التواضع، حلة المسیح، وكیف 
. Ï، وربطوه بقیود الظلمةأنهم غلبوا الثّالب

  ...أعد لي الشیاطین تجربة یرتعب من سماعها السامعون
بوقاحتهم یعودون ویظهرون قسوتهم نحوي وهم یتوعدونني. 

یعودون إلي الظلمة التي هي وعندما أرسم أمامهم عالمة الصلیب حیاتنا، 
. Ðنصیبهم، وتنطفئ نارهم

الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي) 

یقُ .   رُّ َوالضِّ "ُیْرِهُبُه الضَّ
َیَتَجبََّراِن َعَلْیِه، 

] 24َكَمِلٍك ُمْسَتِعدٍّ ِلْلَوَغى". [
الشریر یرهبه الضرر الداخلي وضیق النفس أكثر من المحن الخارجیة. وكما یقول 

-8: 2الرسول بولس: "سخط وغضب، شدة وضیق على كل نفس إنسان یفعل الشر" (رو 
). فمن یفقد التصاقه باهللا، تنفتح في داخله أبواب الجحیم الذي ال ُیطاق. قد یظن الشریر 9

أنه یتخلص من مخاوفه الداخلیة، لكن هذه المخاوف تملك على قلبه وفكره وطاقاته 
الداخلیة، وتستعبده، فیكون بكل كیانه أسیًرا كما لملٍك قاٍس مستعٍد بجیوٍش قویٍة ال ُتقهر، 
فمن یرید أن یسترد حریته لیبدأ بالحریة الداخلیة بالمسیح یسوع محررنا، أو التحرر بالبّر 

اإللهي ضد الشر.  

 "في كل ما یفعله الضیق یجعله خائًفا، والشدائد تحاصره، كملٍك یستعد للمعركة ."
الشریر یكون السیاج حوله كرب وبلیة وشدائد، فترتبك نفسه بالقلق والهواجس، إنسان 

یشتاق سرًیا أن یمنع خیرات اآلخرین بالقوة، فإنه یتعب ویتضایق بأفكار قلبه، مترجًیا أالَّ 

Ï4  (ملحق51 رسالة.( 
Ð1:32 رسالة. 
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یوجد. آخر بهجره الحق یضع في ذهنه أن یكذب، حتى یخدع أذهان سامعیه. وأما 
التعب الشدید فهو أن یدافع بحذٍر كاٍف أن ال یوجد خداعه لنفسه... ألن طریق الحق 

ممهد، وأما طریق الباطل فوعر. لذلك قیل بالنبي: "یتعلمون أن یتكلموا الكذب، ویربكوا 
 ).٥: ٩أنفسهم بارتكاب اإلثم" (إر 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  العصفور عند اصطیاده ال یحتاج األمر لدخول جسمه كله داخل الشبكة یكفي أن
تقتنص الشبكة رجله فقط، فهذا ال ُیعطل من سیطرة الصیاد علیه. 

هكذا الشیطان إذا أراد أن یدخلنا في شباكه فلیس من الضروري أن یسیطر على 
 السیطرة على سلوكنا. "لیس كل من یقول لي یا  فيسلوكنا وٕایماننا، بل یكفیه البدءكل 

رب یا رب یدخل ملكوت السماوات بل الذي یفعل... فحینئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم 
. "Ïقط

  ُدعي الشیطان قوًیا لیس ألنه بالطبیعة هو هكذا، إنما باإلشارة إلى سلطانه الذي صار
". Ðله بسبب ضعفنا

  !أي انحطاط أكثر من الشیطان الذي انتفخ؟! وأي علو لإلنسان الذي یرید أن یتواضع؟
. Ñصار األول یزحف على األرض تحت أقدامنا، وارتفع الثاني مع المالئكة في العال

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  اآلن یا أحبائي قد ُذبح الشیطان، ذاك الطاغیة الذي هو ضد العالم كله... ال یعود
)، 6:14یملك الموت بل تتسلط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب: "أنا هو الحیاة" (یو

حتى امتأل كل شيٍء بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح األرض"... 
اآلن إذ بطل الموت وتهدمت مملكة الشیطان امتأل الكل فرًحا وسعادة. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

"َألنَُّه َمدَّ َعَلى اِهللا َیَدُه، 
] 25َوَعَلى اْلَقِدیِر َتَجبَّرَ ". [

1 In 2 Tim. hom. 6. 
2 In Matt hom 41 
3 In Matt. hom 56:6. 
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"َهاِجًما َعَلْیِه،  
] 26ُمَتَصلُِّب اْلُعُنِق ِبُتُروِسِه اْلَغِلیَظةِ". [

"َألنَُّه َقْد َكَسا َوْجَهُه َسْمنا، 
] 27َوَربَّى َشْحًما َعَلى ُكْلَیَتْیه" [

إذ یمد الشریر یده على اهللا، ویتجبر على القدیر، یسحق نفسه بنفسه. 
 بأن ألیفاز یشبه أیوب بالواشي (الشیطان)  األب هیسیخیوس األورشلیميیقول

). لقد ٩-٧: ١٢الذي كان قائًدا عظیًما، یحتل الرتبة األولى بین السمائیین وقد سقط (رؤ 
رفع یده ضد الرب، ففقد عقله بمقاومته هللا. ابتلعه الوهم، أي امتأل بالكبریاء. وأخذ موقًفا 
معادًیا هللا بالغطرسة. إنه مثل الشیطان الذي یضرب في المعركة ویختبئ، واضًعا الترس 

، أي بالرخاء، وٕاذ یتخم معدته بشر یغطي وجهه بشحمهعلى كتفیه، یحمل قلًبا قاسًیا، 
الخطاة ال یقدر أن یرفع وجهه أمام الخالق. یضع طبقتین من الشحم على فخذه، أي یمارس 

سلطانه خالل أمرین: الطمع واالنغماس في الملذات. لكن باطًال حاول ألیفاز أن یقارن 
أیوب البار بالواشي الشیطان. 

 أن هذه العبارات تنطبق على ضد المسیح، البابا غریغوریوس (الكبیر)ویرى 
"، وذلك إلى حین، حیث تقوىرئیس األشرار نفسه، الذي إذ یرفع یده ضد اهللا ُیقال عنه أنه "

ُیسمح له أن یرتفع وأن یتمجد، فُیعاقب بال شفقة إلى األبد. إنه یبسط یده ضد اهللا، بمعنى 
، بعنق غلیظةأنه یثابر على فعل الشر، غیر مباٍل بأحكام اهللا. أما أنه یجري ضد اهللا 

فیعني أنه یرتكب أموًرا شائنة تغضب الخالق. فإن مثل هذا اإلنسان ُیقال عنه أنه یجري في 
 فهي الغنى في الكبریاء تدعمه مخازن غالظة رقبتهفعل الشر، لیس من عدو یعوقه. أما 

تفیض كما لو كانت من الجسد. 
 على اإلنسان البابا غریغوریوس (الكبیر)أیًضا تنطبق هذه العبارات في رأي 

الشریر الذي یتسلح بالسلطة، فیتشامخ على اهللا، ویأخذ موقًفا ضد وصایا الحق. یتجاهل 
، حیث یطلب شحم یغطي وجهه بالشحمغنى اهللا، ویتسلح بالغنى الباطل للزمنیات. 

الخیرات الزمنیة، دون أن تكون فیه مخافة الرب، یضایق الفقراء، ویتشامخ بقوة المجد 
الزمني. 

  كل المتكبرین یحملون رقاًبا متشامخة، فال یمارسون الشرور فحسب، بل ویرفضون أن
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. Ïیحسبوها شروًرا. وعندما ُینتهرون یبررون أنفسهم

  یحارب األشرار اهللا، فتتحطم األواني الخزفیة وتصیر كسًرا، هكذا ینتفخ البشر معتمدین
على قوتهم الذاتیة. هذا هو الدرع الذي یتحدث عنه أیوب بخصوص الشریر. "یجري 

"؟ ذاك الذي یعتمد العنق المتصلب لدرعهضد اهللا، على عنقه المتصلب لدرعه. ما هو "
. Ðباألكثر جًدا على حمایته الذاتیة

  القدیس أغسطینوس 

"َفَیْسُكُن ُمُدًنا َخِرَبةً،  
ُبُیوًتا َغْیَر َمْسُكوَنةٍ،  

]. 28َعِتیَدًة َأْن َتِصیَر ُرَجمً اهللا" [
). ربما LXX ٢٨" (ویسكن في مجتمعاٍت مهجورة وبیوٍت خربة صارت خرائب"

"، ألن كلمة "مجتمع" تأتي من اجتماع الناس مًعا، فكیف مجتمعات مهجورةندهش لتعبیر "
تكون مهجورة؟ حیثما یوجد حشد ضخم من األشرار، یشعر كل منهم بالعزلة، ألن الخطیة 
تفسد عالقة اإلنسان بإخوته، وتنزع عنهم الحب. كل یشعر كأنه لیس من یشاركه مشاعره، 

وال من یفهم أعماقه.  
 أن سكان البیت هي األفكار، فبالنسبة لألشرار البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

لن تجد أفكارهم راحة، فیشعروا أنهم حطام وخرائب لیس من ساكٍن فیها. 

"َال َیْسَتْغِني،  
َوَال َتْثُبُت َثْرَوُتُه، 

] 29َوَال َیْمَتدُّ ِفي اَألْرِض ُمْقَتَناهُ". [
ال یعرف الشریر الشعور بالشبع واالكتفاء، فهو ال یستغنى إذ یبقى على الدوام 

فقیًرا، لیس ما یمأل فراغه الداخلي، حتى وٕان ملك الكثیر من الغنى الخارجي. 
الثروة التي جمعها بالشر، تزول بشٍر آخر. یتضاءل كل غناه حتى یتالشى: "بنت 

 ).11: 13). "الغنى الباطل یقل" (أم 10: 4لیلة كانت، وبنت لیلة هلكت" (یونان 
.  یرثه الغرباء،یموتوأبناءه الشریر إذ یفقد 

"، أي ال تطول مدة تمتعه بثروته. یبذل كل جهده ال یمتد في األرض مقتناه"

1 On Ps. 129 (128). 
2 On Ps. 46 (45). 
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لیترك ثروته لبنیه من بعده، لكنه یفشل في تحقیق ذلك.  
ن الشریر یعاني من الفراغ الداخلي، لن یشعر إ البابا غریغوریوس (الكبیر)یقول 

قط بالشبع، حتى كیانه یبدو كعابٍر بال ثمرٍ . 

"َال َتُزوُل َعْنُه الظُّْلَمةُ .  
َأْغَصاُنُه تَُیبُِّسَها السُُّموُم، 

] 30َوِبَنْفَخِة َفِمِه َیُزولُ ". [
 كأغصان شجرة نیعیش كمن في ظلمٍة دائمٍة، ویفسد أوالده كأبناء للظلمة، فیكونو

 جفت واحترقت.
لن یقدر أن یهرب من الظلمة بأیة جاء النص في الترجمة السبعینیة ما یغني: "

". وكأنه یقول: إن الشریر یسقط في ظلمة ال یقدر وسیلةٍ : لتهب الریح على زهرته فتسقط
الخالص منها، أما نسله أو زهرته فتهب علیها الریح وتسقطها دون أن تتحول إلى ثمرٍ . 

" التي أغصانهما ورد في الترجمة السبعینیة عن زهرته جاء في النص العبري "
تّیبسها السموم، أو ریح السموم الحارقة للزرع. 

حیث یموت فجأة. وكما قیل: "هذه اللیلة تطلب نفسك الشریر إنه بنفخة فمه یزول 
). ومحبة العالم تزول مع 32: 14)، وأیًضا: "الشریر ُیطرد بشره" (أم 12: 20منك" (لو 

زوال العالم. 

  یرحل من الظلمةإن أراد اإلنسان المتكبر أن یرجع عن الخطیة إلى البّر یلزمه أن .
لكنه إذ ال یبحث عن نور البّر ال یرحل عن الظلمة. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"َال َیتَِّكْل َعَلى السُّوءِ .  
َیِضلُّ .  

] 31َألنَّ السُّوَء َیُكوُن ُأْجَرَتهُ ". [
كثیًرا ما یظن اإلنسان أن الخداع وطرق الشر یمكن أن تنجیه. إنها في البدایة 

تضلله، لكنه سرعان ما یشرب من كأس الشر الذي مأله بنفسه. 
: 109"هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمین شرا على نفسي" (مز 

20 .(
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). 18: 11"الشریر یكسب أجرة غش، والزارع البّر أجرة أمانة" (أم 
"الن أجرة الخطیة هي موت، وأما هبة اهللا فهي حیاة أبدیة بالمسیح یسوع ربنا" 

). 23: 6(رو 

"َقْبَل َیْوِمِه ُیَتَوفَّى، 
] 32َوَسَعُفُه َال َیْخَضرُّ ". [

لیس فقط یفقد ثروته، إنما یفقد حیاته سریًعا كمن یموت قبل موعده. 
حقا قد یعیش األشرار حتى الشیخوخة، وقد یموت قدیسون أبرار في سن الطفولة 

سب كال شيء، إذ تكون سنوات عمره أشبه بالرماد، بینما حالمبكرة. لكن سنوات الشریر تُ 
یوم واحد من أیام القدیسین ُیحسب في عیني اهللا كألف سنة. 

"ألن ألف سنة في عینیك مثل یوم أمس بعدما عبر، و كهزیع من اللیل" (مز 
90 :4 .(

"ولكن ال یخف علیكم هذا الشيء الواحد أیها األحباء أن یوًما واحًدا عند الرب 
). 8: 3 بط 2كألف سنة، وألف سنة كیوٍم واحٍد (

حتى أوالده الذین ظن أنهم یكون من عظماء هذا الدهر یصیرون سعًفا جافا "ال 
یخضر".  

ما هو السعف الذي ال یخضر إال الثمر الروحي للمؤمن، فإنه إن سلك بالشر 
 یجف ثمر روح اهللا القدوس فیه، فیكون علة دینونة عوض مساندته.

  كان أیوب مترجًیا هذا، وذلك بسبب آالمه وصبره، یتقبل من اهللا مكافأة میراثه. یقول
" أو حصاده سیهلك قبل زمن (الحصاد)، بالتأكید یقصد أنه یهلك قبل زمن كأسهألیفاز "

"...هكذا یعلن ألیفاز أن أیوب وهو یتوقع منافع وفرعه (في الشجرة) لن یزدهرالمكافأة. "
عظیمة جًدا، منتظًرا إیاها كما لو كانت في یدیه، سیصاب بخیبة أمٍل ولن ینال شیًئا 

 من توقعاته.

 األب هیسیخیوس األورشلیمي

 "غالًبا اإلنسان الشریر، في ٣٢" [قبل أن تكتمل أیامه یهلك، وتكون یداه ذابلتین...[
سبق معرفة اهللا الخفیة ال یعین اهللا له طول عمر، فإنه إذ یرید أن یعیش حسب الجسد 
یتخیل أنه یعیش أیاًما كثیرة. وٕاذ ال یقدر أن یبلغ العمر الذي یطلبه لنفسه یبدو كمن 

 یهلك قبل اكتمال أیامه. 
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هذه العبارة أیًضا یمكن أن نفهمها بمعنى آخر. نرى عادة أشخاًصا یسلكون في 
 قبل أن تكتمل أیامهالشر، ومع هذا یبلغون إلى شیخوخة متأخرة جًدا. إذن كیف ُیقال: "

"، بینما نرى من بینهم أشخاًصا ترتعش أطرافهم بسبب الشیخوخة، مع ذلك فإن یهلك
أهواءهم ال تكف عن أن تحمل إلیهم شرورهم؟ إنه یوجد البعض بعد أن فقدوا طریق 

الحیاة ارتدوا، وصار ضمیرهم یعذبهم، فتركوا طرقهم الوقحة، واستبدلوا أفعالهم، وقاوموا 
شرورهم القدیمة، وهربوا من األرضیات، واتبعوا أهداًفا سماویة، لكنهم قبل أن یثبتوا في 
هذه األهداف المقدسة، وٕاماتة الفكر، عادوا إلى ما كانوا علیه في البدایة، وسقطوا في 
عاداتهم الشریرة التي قرروا تركها... فإنه ما لم یثبت القلب أوًال في الشهوات السماویة 
بالطلب المستمر، واالهتداء المستمر، فإنه إذ یرتد لتنفیذ أموٍر خارجیة، ُیقتلع من ثباته 

في العمل الصالح. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"ُیَساِقُط َكاْلَكْرَمِة ِحْصِرَمُه، 
ْیُتوِن َزْهُرهُ ". [ ] 33 َوَیْنُثُر َكالزَّ

یكون أوالده كحصرم العنب الُمْر، الذي یسقط من الكرمة قبل أن ینمو وینضج، 
وكزهر الزیتون الذي یتساقط، وال یتحول إلى ثمرٍ . یموت أوالده في فجر حیاتهم، وال یبلغون 

ما اشتهاه لهم. 

 " عنقوده یفسد مثل كرمة في بدء ازدهارها، ومثل زیتونة تطرح زهرها. فإن جماعة
". لنتأمل كیف أن المرائي یفسد مثل كرمة في بدء ازدهارها أو المرائین ستكون عقیمة

 مثل زیتونة تطرح زهرها. 

إن كانت كرمة ما عندما تخرج زهورها ویلمسها برد شدید خالل تغیر الجو فجأة، 
تفقد كل رطوبتها أو خضرتها. یوجد البعض الذین بعد سلوكهم فترات من الشر یشتاقون 

إلى طرق القداسة، ولكن قبل أن تثبت فیهم الشهوات الصالحة – كما قلنا – یحل بهم 
نوٌع من الرخاء للحیاة الحاضرة، فیرتبكون به في اهتمامات خارجیة، وٕاذ ینسحب فكرهم 
عن حرارة الحب الداخلي، یصیر كما لو أن برًدا یحًل بهم، فُیقتل فیهم كل ما بدأ یظهر 
فیهم من نبتات للفضیلة. فإنه بالتصرفات األرضیة یصیر الذهن بارًدا للغایة إن لم یثبت 

 في الداخل...

"، فإذ تكون الزیتونة قد أزهرت، وتتالمس مع ویكون مثل زیتونة تطرح زهورها"
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ضباب كثیف تتجرد من كمال الثمار. وكما أن الكثیرین من الذین یدخلون إلى األعمال 
الصالحة ُیمدحون كثیًرا من الذین یرونهم، وٕاذ یجدون لذة في مدیحهم یحل ضباب على 

أفكارهم، فال یعودوا یمیزون بأیة نیة یفعلون هذا، فیفقدون ثمر عملهم، بضباب حب 
المدیح.  

حسًنا قیل بسلیمان: "لنبكر إلى الكرم لنرى إن كانت الكروم قد أزهرت، وحملت 
). تزهر الكروم عندما تقدم أذهان المؤمنین أعماًال صالحة، ١٢: ٧الزهور ثماًرا" (نش 

لكنهم ال یحملون ثمًرا إن كانوا في هدفهم ال یستطیعون التغلب على ممارستهم 
الخاطئة.  

  یبدو المراءون مثمرین ومخضرین في أعین زمالئهم المخلوقین، لكنهم في نظر الدیان
 الخفي یظهرون بال ثمر وذابلین.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

اِر َعاِقٌر،  "َألنَّ َجَماَعَة اْلُفجَّ
] 34َوالنَّاُر َتْأُكُل ِخَیاَم الرَّْشَوةِ ". [

 .تحرق النار الخیام، عندما ُتفسد حرارة الطمع األفكار 

فكر المرائي لن یستریح من التفكیر في الشر، فإذ یسیر وراء األرضیات أو حب 
المدیح یتذمر على ما لآلخرین، فیركض الهثًا لكي تكون له، ویبذل جهده لكي ُیظهر 

.  یود أن یظهر أكثر قداسة من العالم كلهاآلخرین أشراًرا إن قورنوا به، إذ 
إذ یجعل الغیر ُمحَتَقرین یحاول أن یظهر في كل وقت أنه مستحق للكرامة. لهذا 

إذ یطلب المدیح من قریبه یبسط شباك لسانه أمام الحكم على زمالئه في الخلیقة، حتى 
یتصید الفكرة الصالحة عنه عند الذین یطلب أن یسرهم. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"َحِبَل َشَقاَوًة َوَوَلَد ِإْثماً،  
] 35َوَبْطُنُه َأْنَشَأ ِغش�ا". [

 "أو یحل به الباطل، وتحمل بطنه خداًعا". وما هي ثمرة هذا؟ "إنه یحبل باألحزان ."
"، یحمل الخداع نفسه، بحمله أموًرا ال نفع لها، الخداع" مما یأتي من "سیحملبالحري "

 وال تفیده في شيء.
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لو أن ألیفاز كان یفكر في هذه األمور كلها واقعًیا، لو أنه التقى هنا بمخادعین، 
ما كان قد فكر بطریقة صادقة وبإخالص، ألن الحكم على كثیر من المخادعین 

محفوظ للعصور المقبلة. وٕان كان یتحدث عن مكافآت مقبلة، فإنه یسيء إلى أیوب 
باطالً . باطًال كان یدینه على أحزانه. ألن بهاء هذه الحیاة كثیًرا ما یحل على عبید 

الطمع، ومآسي الحیاة على األبرار. لم یقرر اهللا ذلك خطأ بل باالستقامة تماًما. فإنه ال 
یمنح البار بهاء هذه الحیاة التي شبعها أوراق شجر، وقوتها ظل، وغناها قش، ومجدها 
دخان، أما البار فیتأهل لملكوت السماوات، وعدم الفساد، وعدم الموت، والمجد العلوي، 

الذي فیه یفرح الشخص مع المالئكة. هذا هو السبب أنهم حتى إن أنهكوا أنفسهم 
بالعرق، والقوا متاعب كثیرة، ال یلومون الدیان، عالمین أنهم بهذه األحزان البسیطة 

) من اآلب واالبن ١٨: ٨)، الذي سُیعلن لنا (رو١٧: ٤كو٢ینالون المجد المقبل (
والروح القدس. 

 األب هیسیخیوس األورشلیمي

 "یحبل (اإلنسان) ویًال عندما یدبر یحبلون ویًال ویلدون إثًما، وُیعِّد رحمهم خداًعا ."
 أموًرا شریرة، ویلد إثًما عندما یبدأ في تنفیذ ما دبره. 

بالتمتع بالحسد یحبل ویًال، وبالنطق باالفتراءات یلد إثًما.  
إنه لشر عظیم عندما یجاهد الشریر أن ُیظهر اآلخرین أشراًرا، حتى یبدو هو 

 نفسه قدیًسا، إذ یظهر الغیر نجسین.

یلزمنا أن نضع في ذهننا أن الكتاب المقدس یستخدم لقب "البطن" أو "الرحم" 
لُیفهم بهما "العقل". قیل بسلیمان: "سراج الرب طرق البشر یبحث عن كل األجزاء 

). بلقب "الرحم" بحق ُیفهم العقل، فكما أن النسل ُیحبل به ٢٧: ٢٠الداخلیة للذهن" (أم 
في الرحم، هكذا الفكر یتولد في العقل. وكما أن اللحم یوجد في البطن هكذا األفكار في 

العقل. فإن رحم المرائي یعد خداعات، إذ یحبل دوًما في عقله شروًرا عظیمة ضد 
أقربائه، تتناسب مع أهدافه نحو نفسه أن یظهر بریًئا أمام كل البشر. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 15 من وحي أیوب
ألنتفع بتعییرات معیري! 
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   !بظلم قام الیفاز وصاحباه باتهام البار أیوب
كیَّلوا له اتهامات ُمرة، فصارت علة مجٍد له!  

أما أنا ففي ضعفي اسمح لي أن أنتفع من اتهاماتهم! 
 
  ،ادعوا أنه یتستر في الحكمة، لكن الحكمة بریئة منه

ألن معرفته باطلة، وأعماقه تحمل ریاًحا مدمرة! 
هب لي یارب معرفة من عندك، 

أشرق بنورك على أعماقي، فتصیر حیاتي شهادة حیة، 
ال أنطق إال بما أحیاه بك وفیك،  

هب لي روحك القدوس یهب في داخلي،  
فال تقدر األرواح الشریرة المدمرة أن تتسلل إليّ ! 

لتكن كل كلمة ممسوحة بمسحة الروح. 
ولتكن حیاتي ملًحا لألرض! 

 
  .هب لي یارب مخافتك تتسلم عجلة القیادة

تسیر نفسي في الطریق الملوكي. 
أتمتع بشركة مع عریس نفسي، الطریق والحق والحیاة! 

ال أنحرف یمیًنا وال یساًرا! 
فعجلة القیادة في ید أٍب قدیر حكیم محب! 

 
  ،كن یارب حافظا لفمي

وضع باًبا حصیًنا لشفتي، 
ال یخرج منه إال ما یرضیك، 

هب لكلماتي أن تتناغم مع أعماقي وسلوكي. 
فال تكون شهادة على إثمي، وعلة إدانتي! 

 
  .أعود بفكري إلي أعمالك العجیبة
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خلقت كل شيء من أجلي. 
وأعطیت ألبي آدم عقًال وحكمةً . 

أردت ان یكون نسله حكیًما بالحق، 
فُیحسبون ابناء لك، یتمثلون بك! 

هب لي الحكمة الجالسة عن یمینك. 
أعطني لیس حسب استحقاقي، بل كمحبتك! 

 
  ،تشتاق أن تجتمع بكل مؤمنیك

ویجتمع مؤمنوك بك. 
تشتاق أن تشرق بنور حكمتك على الجمیع. 

ترید أن یكون الكل كمن هم في مجلسك. 
تعلن أسرارك الفائقة لخائفیك. 

 
  .هب لي یا رب روح الحكمة التي من عندك

فال اتشامخ بمعرفٍة لیست من عندي، 
وال أدعي الحكمة كأنها فریدة وسامیة. 

 ألحترم كل إنسان، وأقدر مواهب اهللا له!
 
  ،ألنتفع بكل مشورة صادقة

. هب لي تواضًعا، فانتفع من حكمة الجمیع إن أمكن
لكن ال أطلب تعزیات بشریة،  

فأنت الطبیب السماوي، واهب التعزیات الحقیقیة. 
أنصت إلي صوتك خالل كنیستك، 

فتتجلي أمام عیني، وأتمتع ببهجة أسرارك! 
لًیا في خدامك، جأراك مت

وأتقبل عطایاك من یدیك خاللهم! 
 أنت واهب العطایا للقلوب المتواضعة!
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 فأدرك حقیقة ضعفي. ،أتطلع إلى نفسي 

قدر أن یتبرر أمامك یا أیها القدوس؟ يمن 
لیس مولود امرأة یتزكي قدامك،  

حتى وٕان كان ابن یوٍم واحدٍ ! 
قدیسوك یعترفون بضعفاتهم! 

والسمائیون لیسوا بأطهاٍر أمامك! 
  علي خالصي سواك!اال تأتمن أحدً 

 
  .أعترف لك إني أشرب اإلثم كالماء

لكن أنت غافر الخطایا، 
 أنت منقذ النفوس من الفساد!

 
  كنیستك المقدسة. علىاآلن تطلع یارب 

- أن یلتهبوا بمحبة التعلم المستمر.  - كهنة وشعًبا هب للكل
یسلك الكل بقیادة روحك القدوس، 
علي آثار اآلباء القدیسین األولین. 

ال یكن بیننا غریب، صاحب فكر منحرف. 
بل الكل قطیع واحد لراٍع واحٍد یتمتع بمراعیك المثمرة! 

لیتمتع الكل بروح البساطة، 
 فال یوجد بینهم متكبر وال مرائي!

 
  .هب لي أال أدین أحًدا، فأنت وحدك فاحص القلوب

كثیًرا ما أظن فیمن یسقط تحت ثقل التجارب، 
أنها ثمرة شروره الخفیة. 

؟ من یقدر أن یدرك حكمتك، یا أیها المخلص، محب البشر
 لیس كل متألٍم قدیًسا أو شریًرا. 
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أنت وحدك تسمح بالرخاء أو الضیق، 
 وفي كال الحالین لست تطلب إال خالصنا ومجدنا!

 
  ،نظراتنا الخفیة للمجربین تحطمهم

 أما یدك اإللهیة فتقدم ما هو لبنیان المؤمنین بك.
 
  ،إلهي، أنت مصدر سالمي

بل أنت هو السالم عینه، 
 لن یدخل رعب وال قلق إلي حیاته! ،من یقتنیك
 الظلمة وال السیف! ىال یخش

لیس ما یرعبه مادمت حال في أعماقه! 
أما من یجرى وراء الشر، 

یجرى وراء سراٍب مدمٍر، ف
 ویفقد الحق، ،یقتني الباطل

یحل به تیه وفراغ، ویصیر في عوٍز إلى كسرة خبزٍ . 
یحل به الضیق، ویملك علیه عدو الخیر. 

ألهرب إلى صلیبك، 
 ، فأراك تمزق الصك الذي عليَّ

تحررني من عبودیة إبلیس، 
وتحضره تحت قدمي. 

 في مذلٍة یسقط ذاك الطاغیة وُیشَّهر به!
 
  ،نعم ألتقدم إلیك أیها المصلوب العجیب

تحد بك، فلن یجد الكبریاء له موضًعا فيَّ . أ
یتحطم الكبریاء الذي حّطم نفسي، 

وحول فردوسي إلى بریة، وجعل من مسكني خراًبا! 
 وُتغلق طرق الشر أمامي. ،یهرب من الخداع
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لیس بعد من مجاعٍة في نفسي، 
وال من دماٍء یحیطني. 

تمتلئ كرمتي من عناقید حبك! 
 لتفیض من زیت نعمتك! ،وتثمر زیتونتي

ال تعرف نفسي الفقر بعد، 
 بروحك القدوس ثماًرا سماویة مفرحة. حملبل ت

ال تقترب نار الشر المدمرة إلي خیمتي، 
بل تلتهب بنار روحك القدوس المقدسة. 

یصیر كل كیاني ممجًدا فیك. 
 ن خدامك اللهیب الناري!يأتشبه بالسمائي
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