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موجهة إلى الجميع وصايا 

أمثال 20-10

وصايا الحكمة
وبركاتها، ويسألنا أن نطلبها لكي نقتنيها بكونها حكمة اه، أو أقنوم للتعرف على الحكمة  في اأصحاحات التسعة السابقة يدعونا سليمان الحكيم 

كثيرة، قد تتكرر بعض اأمثال أو جوانب   الحكمة اإلهي، يسكن فينا ويعمل بنا، ويدخل بنا إلى اأبدية. اآن يقدم لنا تعاليم الحكمة أو وصاياها، من 

لموضوع واحد. جوانب مختلفة  إبراز   تتشابه، وذلك لتأكيد أهميتها، أو 

.20
[276]

ُيمكن أن ُنعطي العناوين التالية لأصحاحات 10-

1. وصايا الحكمة عن مكافآت الحياة الساميةص 10.

مملوءة أماًناص  11. طرق البّر  2. وصايا الحكمة عن 

3. وصايا الحكمة عن السلوك المتناقض ص 12.

4. وصايا الحكمة عن سعادة الحياة المستقيمة  ص 13.

الرب  ص 14. 5. وصايا الحكمة عن مخافة 

الفرح   ص 15. 6. وصايا الحكمة عن القلب 

7. وصايا الحكمة من العناية اإلهية   ص 16.

8. وصايا الحكمة عن بيت المحبة  ص 17.

الشريرةص 18. والعزلة  العزلة المقدسة  9. وصايا الحكمة عن 
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10. وصايا الحكمة عن عظمة السلوك بالكمال ص 19.

11. وصايا الحكمة عن وسائل الحياة وغايتها   ص 20.
<<

اأصحاح العاشر

مكافآت الحياة السامية

مقابلة بين الحكيم والجاهل
موضوٍع مستقٍل، غير أننا نجد في اأصحاح العاشر مقابلة بين اإنسان الحكيم واإنسان في اأصحاحات 10-25 تكاد كل آية تتحدث عن 

والشرير، والمجتهد والكسان، وبين المحبة والبغضة، واللسان الناطق بالحق والناطق باأكاذيب.  الجاهل، وبين البار 

فطريقه يصب على رأسه العار، وبعد موته يصير الشرير  مباركة. أما  ذكريات  وراءه  يترك  وأرضية،  ببركات سماوية  ُيتوج  رأس الحكيم البار 

الكثيرين. سخرية   موضع 

ركز الحكيم في هذا اأصحاح على دور اللسان الذي بدون تقديسه يفقد اإنسان كل تدين حقيقي.

ن كانت الزراعية التي عاش فيها، فإن الطبيعة تسند المشتاق للحكمة على التمتع بها، واإ واضح في هذا اأصحاح تأثر سليمان الحكيم بالبيئة 

 الحكمة هبة إلهية مجانية.

بالزراعة، يأتي في وقت الحصاد وينام ِعوض أن يجمع الحصاد. كسوًا، حتى إن بذر الحبوب واهتم  يرى الحكيم في الجاهل إنساًنا  في ]ع 5[ 

الكثيرين الداخلية إلى براري  تروي جنة اه التي في قلبه، وتحول  ينبوع حياة، يفيض بمياه حّية  يرى في فم الصِديق الحكيم  وفي ]ع 11[ 

المتنوعة. الروح  فراديس تمتلئ بأشجار   

أرضه يترك حقوله مكشوفة وبيته با أساس يفقد كل شيء، أما الحكيم وقد سّور  فالشرير الذي  الزوابع التي تعبر بالحقول،  يرى  وفي ]ع 25[ 

الزوابع قاقل.  بأشجار ضخمة، وأقام بيته على صخر الدهور، فا تسبب له 

بشجرة تستحق قطعها من فمملوء أكاذيب، أشبه  الكثيرون، أما لسان الجاهل  شجرة تُثمر حكمة، فيعتز بها  يرى فم الصِديق  في ]ع 31[ 

جذورها.  

يلزم أن مرتفعات السمو )15-32(. فالحياة ثمينة للغاية  يشير الحكيم إلى فضائل تسند الحياة وتنميها )1-14(، كما يكشف عن الحياة في 

وردت كلمة الحياة في مخارج الحياة" )4: 23(. وقد  فوق كل تحفظ احفظ قلبك، أن منه   نحوط بها لنحفظها مهما كلفتنا من الثمن، فقد سبق فقال: "

مرة في هذا السفر. العبرية 31   

وارتباطها بحكمته أو غباوته: جوانب حياة اإنسان  والشرير ُيعالج سليمان كل  مقارنته بين الحكيم والجاهل، أو بين الصِديق  في 

1. اأثر العائلي1.

2. غنى الحكيم بالبّر2.

3. شبعه 3.

4. العمل وااجتهاد5-4.

ذكرى الحكيم7. 5. ثمار الحكمة.6. 

7. حكمته8.8. سلوكه 9.
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حركاته10.10. فمه11.  .9

11. قلبه12

12. نفعه14-13.

13. سامه15.

14. تعب يديه16.

15. طريقه17.

16. لسانه 21-18.

البركة في حياته 22.  .17

18. جِديته23.

رجاؤه24- 28.  .19

20. أمانه30-29.

المتزايد32-31. ثمره   .21

1. اأثر العائلي
"أمثال سليمان: اابن الحكيم ُيِسر أباه،

 واابن الجاهل حزن أمه" ]ع 1[

جاء في بدء اأصحاح العاشر "أمثال سليمان"، أو كما جاء في بعض نسخ الفولجاتا القديمة "الكتاب الثاني لأمثال".

وبركاتها. يعتبر البعض اأصحاحات السابقة )أمثال 1-9( أشبه بمقدمة للسفر، تكشف عن أهمية الحكمة 

تصرف، وتحت كل في هذه اأصحاحات نصغي إلى الحكمة وهي تدعونا إلى الدخول في بيتها، وااتحاد معها، والحياة بها. فنستنير في كل 

تواجهنا في طريق الحق. لم تعالج اأصحاحات السابقة المشاكل التي  تنحرف بنا عن  الظروف. كما تدعونا إلى عدم اإصغاء إلى الجهالة، أنها مخادعة   

ويرفضوا الجهالة. ليرتبطوا بالحكمة  ركزت بشيٍء خاص على الشباب  والروح التي نسلك بها. وقد  العريضة،  نما وضعت الخطوط   تفاصيلها، واإ

قراءة وزنه في حياة اإنسان، لذا يحتاج هذا القسم إلى  اآن يبدأ باأصحاح العاشر، حيث يبدأ في تقديم اأمثال، وهي تتسم بصغر المثل، لكن له 

لممارسة الحياة الحكيمة. ممتزجة بالصاة مع الجهاد   هادئة 

ويرى البعض أن يتعرض لها المؤمن. هذا  المواقف التي  يرى البعض أن ُصلب السفر يبدأ باأصحاح العاشر حيث يعالج هذا القسم باأمثال 

ارتباًطا وثيًقا، كما تقدم هذه اأسفار أمثلة عملية وترتبط به  والنبوات( تتناغم مع هذا القسم  والتاريخ والحكمة  الشريعة   الكتاب المقدس ككل بكل أقسامه )

بإرادتهم بالجهالة. التاريخ تكشف عن عمل حكمة اه فينا وغناها، وأمثلة عن رافضي الحكمة الملتصقين   عبر 

من هو اأب الذي ُيسر بابنه الحكيم؟ ومن هي اأم التي تحزن على اابن الجاهل؟

أموالهما ليرثهما، ا في  ينظران في ابنهما رجاءهما في الحياة  الحرفي يقصد الحكيم هنا اأب واأم حسب الدم، فإنهما  ا. حسب التفسير 

الوالدين، لكن حكمة بالروح القدس. اشك سلوك اابن أو اابنة ينعكس على نفسية  يسوع  وشركتهما مع اه في المسيح  وخبرتهما في الحياة فحسب، بل   

أمواله ببهجة قلب. أما جهل اابن المشورة، وقد يسلمه تدبير كل  يشاركه  وربما يلجأ إليه كأٍخ صغيٍر  سروًرا، إذ يفتخر به،   اابن تمأ باأكثر قلب اأب 

 أو اابنة فينعكس باأكثر على اأم، أنها أكثر عاطفية من اأب، وا تحتمل هاك أبنائها أو ضياعهم.
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الفرح أبيه، فإنه هو نفسه مثال لذلك )1 أي 22: 12؛ 2 أي 1: 7-12(، أما عن إن كان سليمان الحكيم يحدثنا عن اابن الحكيم الذي يجلب 

غباوة ابنها عيسو )تك 26: 35-34، 27: 46(. لغباوة ابنها فمثال لذلك رفقة التي ذاقت الُمر من  تحزن   اأم التي 

بالتزام نحو ب. إذ يتقدم سليمان الحكيم في هذا السفر كأب يتحدث مع كل عضو في شعبه كابن له، فإن اأب واأم هنا هما كل إنسان يشعر 

أبوة أو أمومة لكي يتمتع كل من حوله بالحياة مدرًسا ا يطلب أن يسيطر ويأمر وينهي، بل بالحب يقدم   المسئول عنهم، فإنه إن كان ملًكا أو رئيًسا أو 

 اإيمانية الحكيمة.

بشركة كهنوت السيد المسيح بأبوة أو أمومة نحو من حوله، باأكثر اأسقف والكاهن وقد تمتع  مركز قيادي يشعر  ج. إن كان كل مؤمن في 

شركة اأمجاد السماوية. الرسول بولس أحشاًء ملتهبة حًبا لخاص كل نفس والدخول بها إلى   الفريد، يحمل مع 

لوردات... إنها لعادة سيئة وليسوا  يعرفوا أنفسهم أنهم كهنة،  يلزمهم أن  ولترحب به كأب لنفسك... هذا وأقول أيًضا إن اأساقفة  V   كن مطيًعا ُأسقفك، 

.
[277]

يلتزم الكهنة بالصمت في حضور اأساقفة  تنتشر في بعض الكنائس أن 

جيروم  القديس 

ّنما كل حياته من أجل الدخول بكل إنسان من فساد العالم إلى مجد فكره واإ عصارة  أبوي، فيه يبذل الكاهن ا  د. التعليم اإنجيلي الكنسي عمل 

يسوع باإنجيل" )١ كو ٤: ١٥(. الرسول بولس بقوله: "أنا ولدتكم في المسيح  أواد اه. هذا ما عناه   

.
[278]

V      عندما يتعّلم إنسان من فم آخر ُيقال عنه أّنه ابن ذاك الذي يعّلمه، وُيحسب اأخير أباه

إيريناؤس القّديس 

.
[279]

خضوع اابن V      الكام ابن النفس، لهذا ندعو الذين يعّلموننا آباء لنا... وُيحسب الذي يتعّلم في 

السكندري القّديس إكليمنضس 

البشرية ترى كل  اأبوة أو اأمومة، فتشتهي نفسه أن  نوًعا من  عمره يحمل في أعماقه  الظروف، بالتغاضي عن  هـ. كل مؤمن حقيقي، تحت كل 

 تتمتع بما يتمتع به من حياة إنجيلية مطّوبة.

معرفة الحق يقبلون )1 تي 2: 4(. إن كان اأب لى  السماوي الذي يريد أن جميع الناس يخلصون واإ و. أما ما هو فوق هذا كله فإن لنا اأب 

مشتركة بين اأب الحكيم  يشتهي أن يسعد ابنه، مقدًما كل إمكانياته حتى صحته ووقته أجل سعادته، فإن اأب من جانبه يسعد بنجاح ابنه. السعادة 

مسّرته فينا أن نصير مبذوًا من أجلنا، لُيقيم مّنا أبناء حكماء، ويجد   واابن السالك بالحكمة. هكذا فإن اه مصدر الحكمة قدم حكمته )اابن( المتجسد 

البنوة الحكيمة، فإن الكنيسة كأٍم تحزن على كل نفٍس تتسم بروح  السماوي بابنه إن سلك  بروح الحكمة. وكما ُيسر اأب   أيقونته، ونسلك على مثاله 

بشرية إلى اأمجاد الُمعّدة لها. الكنيسة التي تحملنا في أحشائها كأعضائها الذين يليق بهم أن ترفع كل نفس   بالجهل، أنها في ُأمومتها الحانية تود أن 

بشركة طبيعته. بالعريس حكمة اه نفسه، والمتمتع  يحملوا حكمتها متشبهين   

أسرته وكل يفرح قلوب  يفرح، كما  تفرح وتتهلل بعمل اه فيها واهب الحكمة، فإن رب السماء نفسه  ن كانت نفسه  بمعنى آخر فإن الحكيم، واإ

الكثيرين. هكذا يستخدم سليمان الحكيم كل وسيلة ليحثنا على التمتع ُيحزن قلوب  فرحه الداخلي كما  غباوة، فيفقد  انحرف إلى الشر في   محّبيه، أما إن 

وترك الجهالة.  بالحكمة 

2. غنى الحكيم بالبّر
يسرني، لذلك يؤكد الحكيم أن صغيًرا، أنا اهتم بما  حزن أمي. إني لست  سرور أبي وا يؤلمني  ربما يقول قائل: إني أطلب ما لنفسي، ا يشغلني 

شره وغباوته ا ينفعه شيًئا.  كل ما يجمعه اإنسان في 
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"كنوز الشر ا تنفع،

أما البّر، فُينجي من الشر" ]ع 2[

المذكورة والجوع. يعتبر هذا البّر هو مقدمة لكل الفضائل  المرارة والموت  نصيب البار هو السعادة والحياة والشبع، أما نصيب عدم المؤمن فهو 

 في هذا الفصل.

سرعان ما تختفي. وفي لحظات الموت ا تسند صاحبها. مشروعة لن تبقى، فإنها  بطريقة غير  الثروة التي يقتنيها اإنسان 

فقيًرا لكن اه يجعله غير ن كان  كنوزه ا ُتشبع أعماقه، وا تهبه ساًما داخلًيا، فيشعر دائًما بالعوز، أما البار فإنه واإ الشرير غنًيا، لكن  قد يكون 

عبوًرا إلى لقاٍء روحًيا ونفسانًيا مع حماية من الشر. البّر ينجي صاحبه من الموت، إذ يصير بالنسبة له   محتاٍج إلى أحٍد أو إلى شيٍء ما، بل يهبه شبًعا 

نصرة على الموت، وغلبة على الهاوية. فيرى المؤمن في بّر المسيح  لوجه.   مع اه وجًها 

الشرير الذي يتكل على غناه، فيجمع ما استطاع بوسائل غير ائقة، فيقول: "حجلة تحضن ما لم َتِبْض، ُمحصل إرميا النبي عن الغني  يحدثنا 

آخرته يكون أحمق" )إر 17: 11(. هكذا يحتضن الغني الغبي المال والممتلكات، اأمور التي وهبها اه يتركه، وفي   الغنى بغير حٍق، في نصف أيامه 

يترك كل ما جمعه يكتشف أنه كان أحمق. أما اإنسان البار، سواه، يشقى ويخسر، وفي آخر حياته عندما  ليشاركه فيها إخوته، فيظنها ملكه دون   لإنسان 

 فمهما عانى من متاعب وآام في هذه الحياة، ينجو من الموت اأبدي.

مردخاي التقي التاريخ، فهامان صاحب السلطان والغنى فقَد كل شيء، وأحدق به الشر، بينما  صورة عملية تتحقق عبر  تقدم لنا قصة أستير 

 مَجده اه في هذا العالم، ويتمتع باأمجاد اأبدية.

V      "ا تنفع الكنوز الشرير" )راجع أم 10: 2( ماذا إذن، ألم يتجنب البعض الموت بدفع المال )كمن يدفع فدية فا ُيقتل أو ُيحكم عليه بالموت(؟ بالتأكيد

يلزمنا أا نضع ثقتنا في الغنى بل في نما بالحقيقة يعدون أنفسهم حياة أشر من الموت. لذلك  يتبرأوا من الخطية، واإ يقدرون أن   يحدث هذا. لكنهم ا 

.
[280]

الدوام من الموت إلى الخلود اأبدي كثيرين اشتهائه، وينقلهم على  آخرين   الفضيلة... أما البًر فليس فقط ينجي من يقتنونه، بل ويقود 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

مزدوجة. فإنه خسارة  يتعرض إلى  وكثرة الحشائش، ومغطاة بجذامة بنفايات الحصاد، فإنه  باأشواك،  مملوءة  أرض  بذاره في  V      إن كان إنسان يلقي 

أوًا من قلوبنا ااهتمامات العالمية والقلق غير النافع لننزع  البذرة اإلهية جيًدا فينا،  تزدهر  كثيًرا. لذلك فلكي  بذاره اأولي، كما يعاني تعًبا   يخسر 

نخرج منه بشيٍء" )1 تي 6: 7(. أنه أية منفعة من امتاك اأشياء  الذي يجعلنا نسعى أن نكون أغنياء، أننا لم ندخل العالم بشيٍء، وا نقدر أن 

.
[281]

الزائدة؟ "كنوز الشر ا تنفع، أما البّر فينجي من الموت" )أم 10: 2(  

كيرلس الكبير  القديس 

3. شبعه
الرب ا ُيجيع نفس الصِديق، "

اأشرار" ]ع 3[ هوى  ولكنه يدفع 

المرتل: "كنت فتى واآن شخت، ولم أَر جوًعا، أنه هو الذي يقوتها، مقدًما كلمته خبز الحياة. يقول  الرب لنفس الصِديق أن تموت  ا يسمح 

خبًزا" )مز 37: 25(. ذُِرية له تلتمس   صديًقا ُتخلَي عنه، وا 

يرتفع قلب المؤمن نما  الظروف المحيطة بكل منهما، واإ الشرير اإمكانيات المادية والنفسية وااجتماعية، أو  ليس ما ُيشبع قلب البار أو ُيجيع قلب 

فراٍغ ليس ما يشبعه . الشرير إلى   كما إلى المائدة السماوية، فتتهلل أعماقه وسط الضيقات التي تحل به، بينما تتحول أعماق 
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والجوع والعطش التي تحل بهم، نذكر على سبيل المثال: اأشرار من حالة القحط  حذروا  لقد تغنى رجال اه بهذا الشبع، كما 

أما أنا فبالبّر انظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك )مز 17: 15(.

طالبوه، تحيا قلوبكم إلى اأبد )مز 22: 26(. الرب  يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح 

الجوع يشبعون )مز 37: 19(. السوء و في أيام  يخزون في زمن  ا 

كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتّي اابتهاج يسبحك فمي )مز 63: 5(.

ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدس هيكلك )مز 65: 4(. وتُقربه ليسكن في  تختاره  طوبى للذي 

أرسل عليهم زاًدا للشبع )مز 78: 25(. أكل اإنسان خبز المائكة، 

ونفرح كل أيامنا )مز 90: 14(. َاشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج 

وأريه خاصي )مز 91: 16(. من طول اأيام أشبعه 

عمرك، فيتجدد مثل النسر شبابك )مز 103: 5(. الذي ُيشبع بالخير 

اأرض )مز 104: 13(. الساقي الجبال من عاليه، من ثمر أعمالك تشبع 

الرب، أرز لبنان الذي نصبه )مز 104: 16(. تشبع أشجار 

خيرا )مز 104: 28(. تعطيها فتلتقط تفتح يدك فتشبع 

تفتح يدك فتشبع كل حي رضى )مز 145: 16(.

الذي يجعل تخومك ساًما، ويشبعك من شحم الحنطة )مز 147: 14(.

سيراخ 14: 9(. الشرير يضني نفسه ) عين البخيل ا تشبع من حظه وظلم 

الوفرة العظيمة، أكثر الثمار مشيًرا إلى  احظوا أنه لم يقل: "حنطة" فقط، بل "شحم  الحنطة"،  richest      V"ويشبعك من شحم الحنطة" )مز 147: 14(. 

أنواع الحنطة وبسخاء فائض، ليشير أنه ليس مزدهرة. يتحدث عنها هنا بأنها تهب شبًعا من أفضل  ترون، سامية  وفرة. فعطايا اه هي هكذا كما   

.
[282]

 يعطيكم بل يشبعكم

.
[283]

شهوة كل أحٍد، وما هو مشبع لكل أحٍد مجرد الطعام، بل ما هو نافع لكل أحٍد، وما هو موضع  V      إنه ا يعطي 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

الرب ا ُيجيع نفس الصِديق" )أم 10: عجزت مصادر شخص بار، وقد كتب: " ميراثك إن بدأت تعطي بسخاء منه؟ أين حدث أن  V      هل تخشى نقص 

.)3 

الصحراء. الغربان في  إيليا عالته 

فريسة لأسود، وأنت تخشى أن تعتاز إلى خبٍز... لقد وُأعدت وجبة طعام من السماء لدانيال وهو في الجب، عندما ُأغلق عليه بأمر الملك ليكون 

تزرع وا تحصد وا تجمع إلى انظروا إلى طيور السماء، إنها ا  يمانهم ضعيف، قائٍا: " فكرهم، واإ الرب بنفسه في اإنجيل الذين لهم شك في   وبخ 

بالحري أفضل منها؟" )مت 6: 26(. السماوي يقوتها، ألستم أنتم  مخازن وأبوكم   

شراٍب. ، فهل يمكن أن يقوت اه الطيور، مقدًما طعاًما يومًيا للعصافير، وللمخلوقات التي ليس لها إحساس باإلهيات، فا تحتاج إلى طعاٍم أو 
[284]

الرب؟! عزيز عند  ُيمارس اأعمال الصالحة، ومن هو  الرب؟ هل يعتاز من   يعتاز مسيحي إلى شيء؟! هل يعتاز خادم 

كبريانوس القديس 

صورة خالقها، إنما اتحادها باه، وتمتعها بسكناه إن كان اه هو الخير اأعظم اأبدي، فإن غنى هذا العالم ا يستطيع أن يشبع النفس التي على 
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فرًحا.  فيها يشبعها ويمأها 

V      يا نفسي المسكينة، ماذا تطلبين؟!

وينبوعها، بل هو الحكمة ذاته! يسوع مصدر الحكمة  أردِت الحكمة، تجدين  إن 

والقدرة، فهو القدير! القّوة  ن طلبِت  واإ

الفرح الحقيقي! ينبوع  والسرور، فهو  إن بحثِت عن اللّذة 

إن اشتقِت إلى السكر، فمحّبته تسكر النفس!

إن ُجعِت إلى الخبز، فهو خبز الحياة!

ن شغفِت بالغنى ، فهو خالق الكل! واإ

غيره من يشبعِك. الراحة، تجدين فيه وحده راحتك!... اقبليه فليس لك  أردِت  ن  واإ

القِديس أغسطينوس

4. العمل وااجتهاد
رخوة يفتقر، "العامل بيٍد 

أما يد المجتهدين فُتغني" ]ع 4[

والتراخي عن السهر وااجتهاد، نصيبه الفقر. والحركة، يقتطف الغنى. أما الجاهل فكسان يفضل النوم  الحكيم دائم العمل 

يزرع المتراخية أن تفتقر، فمن ا يعمل ا يأكل. من  ُيبارك اليد المجتهدة، وبعنايته يسمح لليد  الفردوس لكي يعمل، فإنه  خلق اه آدم وأقامه في 

بركة ونجاًحا. غيرة واجتهاًدا يحصد  يزرع  فقًرا، ومن   إهماًا يحصد 

ومواهٍب. وقدرٍة  قوٍة  والقدرة عليه هما هبة يقدمهما اه لإنسان، فيليق بالمؤمن أا يتوقف عن العمل ما استطاع، وقدر ما يهبه اه من  العمل 

خبًزا مجاًنا من ترتيب بينكم، وا أكلنا  تعرفون كيف يجب أن يُتمثل بنا، أننا لم نسلك با  الرسول: "إذ أنتم  الدعوة للعمل وصية كتابية. يقول   وقد جاءت 

ترافق اإيمان الحُي وتعبر الرغبة الجادة والعملية للعمل  ونهاًرا، لكي ا ُنثقل على أحٍد منكم" )2 تس 3: 7-8(. كأن   أحٍد، بل كنا نشتغل بتعٍب وكٍد ليًا 

 عنه.

مواردها الغنية اأرض بكل  الفواكه أو المحاصيل.  غيره من  تخرج له شوًكا ِعوض العنب أو  ويزرعها  فيحرثها  المزارع  اأرض التي ا يتعب 

لأرض أن تصلح للحياة لو لم الزراعة والتنقيب عن مناجم المعادن الثمينة، وصيد السمك... فإنه ما كان يمكن  كنوًزا با عمل، مثل  ثماًرا أو   ا تقدم لنا 

ُيمارس العمل.  

خطورة البطالة وعدم العمل على سلوكيات المجتمع لذلك حسبت البطالة أخطر عدو يهدد المجتمع ويفقده أدركت أغلب حكومات العالم  لقد 

نما لنمو شخصية اإنسان وسامه الداخلي. لزيادة اإنتاج، واإ مصدًرا   سامه. فالعمل ليس فقط 

صريحة للعمل با انقطاع، وذلك بغنى نعمة اه، لعَله يبلغ اإنسان إلى قياس ملء قامة المسيح، أي يبقى دعوة  المفرحة  جاءت رسالة اإنجيل 

غربته ليختبر عذوبة الملكوت الداخلي.  المؤمن مجاهًدا كل أيام 

الفردوس. لهذا جعل وخسرنا  V      في البداية أعطانا اه حياة خالية من الهموم وُمعفاة من الكد. أما نحن فلم نستخدم العطية حسًنا، بل أفسدنا راحتنا، 
[285]

كثيرة.  حياتنا متعبة... يعمل الكسل على إفسادنا ويسبب لنا متاعب 

يمزج العمل بالكد. لو أن اإنسان اختبر الكد منذ أراد هذا، لكنك لم تسمح بذلك. فإن اه لم  V      في البدء كان يمكن أن تعمل دون كٍد... أن اه نفسه 
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مرحلة العمل الشاق، كما في حالة  البداية لما ُأبتلي به كعقاٍب بعد ذلك. وفي واقع اأمر يمكنك أن تعمل وفي نفس الوقت ا تصل إلى 
[286]

 المائكة.

يوحنا الذهبي الفم القديس 

وهرون أنهما عما وعاشا مع رجال يسلكون على مثالهما، وهكذا هؤاء القّديسين. نعم، نجد أّنه قد ُكتب عن موسى  V      لنتأّمل في خوف اه في حياة 

.
[287]

يشوع بن نون  

الروماني رسالة منسوبة للقديس إكليمنضس 

.
[288]

بجرأة، أّما الكسول والمتهاون فا يجسر أن ينظر بعينيه إلى رب عمله أجرة عمله  V      يتقبل العامل الصالح 

الروماني القديس إكليمنضس 

لتميزوا اليمين من اليسار. واعرفوه،  اختبروه  اقبلوه )مت ٢١: ٩؛ مز ١١٧: ٢٦(، بعد ذلك  الرب  V      كل من يأتيكم باسم 

الضرورة. أعينوه قدر استطاعتكم، وا يبقى عندكم أكثر من يومين أو ثاثة عند  فإن كان اآتي عابر سبيل 

أراد أن يمكث عندكم كصاحب مهنة فليعمل ليأكل )٢ تس ٣ : ١٠(. إذا 

فوِجهوه أنتم لكيا يعيش بينكم كمسيحي عاطًا. حرفة،  أما إذا لم يكن صاحب 

.
[289]

احترزوا من أمثاله يرد أن يعمل فهو متاجر بالمسيح )١ تي ٦: ٥(،  إذا لم 

الديداكية

الترجمة السبعينية: "الفقر يجعل اإنسان في مذلة، أما أيدي المجتهدين فُتغني" جاء النص في 

الطريق الذي يقود تحزن أنك على  بالروح )مت 5: 3(. هل  طوبى للمساكين  متواضًعا" ]4 [. وأيًضا يقول المسيح: " LXX      Vقيل: "الفقر يجعل اإنسان 

فقرنا(؟! بالرغم من   إلى الفضيلة؟ أا تعلم أن هذا ُيعطينا ثقة عظيمة )إنه يهتم بنا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

فقيًرا، ليس لديه ما ُيقدمه للغير. V      قيل: "الفقر يجعل اإنسان في مذلة"، يقصد بالفقر الُبخل الذي به يصير الغني 

السكندري القديس إكليمنضس 

"من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل،

ومن ينام في الحصاد فهو ابن ُمخٍز" ]ع 5[

الفرصة المناسبة للعمل، فإذا أهمل اإنسان في موسم الحصاد يكون قد فقد تعبه الذي عمله أثناء يوجه سليمان الحكيم اللوم على من ا ينتهز  هنا 

بالزرع، بل وفي الصيف حيث الحصاد. وقد حّث السيد المسيح تاميذه الحرث والبذر فيهتم  الزراعة. وكأنه يليق باإنسان أن يجتهد ليس فقط في موسم   

وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد" )مت 4: 35(. ارفعوا أعينكم   على العمل، قائًا لهم: "

نما وخزي، واإ كرم أبينا، فا يليق بنا أن ننام في وقت الحصاد، فُنحسب أبناء عاٍر  اأرض بكوننا أبناء نعمل في  يصور لنا الحكيم حياتنا على 

الرسول مثًا عملًيا كرم أبينا، يقدم لنا بولس  شريرة" )أف 5: 16(. إنه وقت ثمين للعمل في  الرسول: "مفتدين الوقت، أن اأيام   نعمل ونجمع وكما يقول 

تركني، إذ أحب العالم الحاضر، وذهب إلى تسالونيكي" )2 تي 4:  للعمل با توقف، وأما ديماس فيمثل اإنسان الذي ينام وقت الحصاد. "أن ديماس قد 

)10 

5. ثمار الحكمة
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بركات على رأس الصِديق، "

اأشرار فيغشاه ظلم" ]ع 6[ أما فم 

معوجٍة، ومخادٍع في طرٍق  الرب، فيكون نصيبه الطوبى واأمان. غير المؤمن يسلك في  اأوامر في  يسلك البار باستقامة ويخضع للنصح ويطيع 

 رعٍب داخلي، ونهايته الدمار.

كثيرة في أعماقهم في هذا العالم، وعانية في العالم العتيد. أما بركات  هؤاء  إن كان العالم ا يطيق الصِديقين لكن إلى حين، فحتًما ينال 

الزمنية، فمهم يدينهم! البركات  ويحرمهم حتى من  المملوء ُعنًفا يشهد ضدهم  اأشرار ففمهم   

زوان الخطية، يزرع  بركات اه ومديح الغير. أما من  يزرع ااستقامة يحصد  يزرعه اإنسان إياه يحصد، فمن  شريعة الحصاد هي أن ما 

 فُيسيطر الظلم والعنف على فمه، وتصدر كلماته نابعة عن قلٍب فاسٍد.

ذكرى الحكيم  .6
للبركة، "ذكر الصِديق 

اأشرار ينخر" ]ع 7[ واسم 

واأشرار يصير اسمهم لكثيرين،  بركة  ذكراه  تذكارهما مختلف، فالصِديق تبقى  مصيرهما مختلف، حتى  والشرير كاهما يموتان، لكن  الصِديق 

بولس". كثيرين يدعونه " قرًنا من يدعو من المسيحيين ابنه يهوذا بل نجد  عشرين  قرابة   كثوٍب ُمصاب بالعثة. فإننا ا نجد بعد 

وذكراه: الرب واقًفا أمامه، ا يقدر الموت أن يحطم أبديته  نيرون الظالم. لكته رأى  ليفترسه، هو  يزأر  لقد وقف بولس وحده أمام أسد خطير 

الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته الكرازة ويسمع جميع اأمم، فُأنقذُت من فم اأسد، وسينقذني  وقَواني لكي تتم بي  الرب وقف معي   "ولكن 

السماوي" )2 تي 4: 18-17(.  

قبره، ومس الجثمان عظام إليشع عاش وقام على رجليه )2 مل 13: 21(. هكذا حملت موآب رجًا في  غزاة  طرح  بعد موت إليشع النبي إذ 

قارورة طيب وسكبته على رأسه: "الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا اإنجيل في كسرت  المرأة التي  ظهرت من عظامه! وقال السيد المسيح عن  قوة  ذكراه   

فهوذا منذ اآن جميع اأجيال تطوبني" )لو 1: 48(. مريم: " تذكاًرا لها" )مر 14: 9(. وقالت القديسة   كل العالم ُيخبر أيًضا بما فعلته هذه 

يرثي أخاه النزينزي  غريغوريوس  بركات عبر اأجيال، فا نعجب إن رأينا القديس  اأبرار تحمل رائحة المسيح الذكية، وتقدم  ذكرى  تبقى 

احترم القانون الذي ُينظم يلزمني أن  عجابي  دموعي واإ البشرية، لكن يطلب أن تكون باعتدال. يقول: ]إنه حتى في  قيصريوس وا ينكر المشاعر   القديس 

بالرثاء، كمن ُأصبتم بضرر الدموع من عيوننا وتبدأ  البركات". وأيًضا لتنهمر  غريًبا عن فلسفتنا. يقول: "ذكر الصِديق تصحبه   هذه اأمور، فإن هذا ليس 

فتنزع عنا عدم اإحساس والمبالغة.[  عظيم )بموته(، 

ذكراهم، الراحلين ينالون النفع اأعظم من  V      "ذكر الصِديق ُيمتدح". لم يقل هذا ليعني أن النفوس المنتقلة يعينها مديحنا. إنما قال هذا أن الذين يمدحون 

.
[290]

بالحرى نعطي اهتماًما بها نزدري بكلمات اإنسان الحكيم، بل  ذكرهم المقدس، ليتنا ا  كثيًرا من   لذلك إذ ننال نفًعا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

7. حكمته
"حكيم القلب يقبل الوصايا،

ُيصرع" ]ع 8[ وغبي الشفتين 

إذ يمتلئ قلب المؤمن بالحكمة السماوية، حيث يسكن حكمة اه فيه، ينحني بكل كيانه أمامه، وتتهلل نفسه بالطاعة للوصية اإلهية، أما الجاهل
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فكره الخاص. يريد أن ينصت إلى الصوت اإلهي، بل في عناٍد يصمم على   فيظن في نفسه أنه حكيم، ا 

فخرج وهو ا يعلم إلى أين يأتي" )عب ميراثًا،  يخرج إلى المكان الذي كان عتيًدا أن يأخذه  إبراهيم أب اآباء حكيًما "لما ُدعي أطاع أن  إذ كان 

فرًحا وبهجة في الطاعة للوصية. الروح  وبنوه حسب  إبراهيم   11: 8(. هكذا وجد 

كاأرض الرب  الرب. إنه يعطش إلى كلمة  معرفته إلى عمل، فيقبل الوصايا ويتممها، إذ يشتاق أن يسمع ويطيع في  اإنسان الحكيم بقلبه يحول 

فارغة ا تسنده بل تسبب له السقوط. فيخرج كلمات  فردوس. أما الغبي في كلماته،  لترويها وتحولها إلى   العطشى التي تشتاق إلى المياه 

8. سلوكه
"من يسلك بااستقامة )في بساطة( يسلك باأمان،

ُيعرف" ]ع 9[ طرقه  يعوج  ومن 

للرياء وا للخبث موضع اإنسان المستقيم دائًما في أمان، يتسم بالبساطة، ليس له وجهان أو شخصيتان، يسلك باستقامة بغير خوف، أنه ليس 

أمره. طرقه، ظاًنا أنه يقدر أن يخفي خداعاته، فإنها حتًما ستنكشف وينفضح  ُيعِوج   في حياته. أما من 

المصري، بل وكان أميًنا حتى كسجين، لذا عاش في أماٍن سلك يوسف باستقامة في بيت أبيه، كما كان عبًدا أميًنا ومستقيًما في بيت فوطيفار 

يزكيه أمام اه ليحيا إلى اأبد في اأحضان فرعون. هذا كله  كرجٍل ثاٍن في قصر  وأخيًرا جلس  بالرغم من الضيقات التي حلت به وكانت تاحقه.   

سماوٍي وأماٍن أبدٍي.  اإلهية في ساٍم 

الطريق المستقيم، وا مركب أو معقد، يسلك  يوحنا الذهبي الفم أن ااستقامة هنا تعني البساطة، حيث يحيا المؤمن بفكر بسيط ا  يرى القديس 

الطريق وذاك. يعرج بين هذا   

معرفة، فنمُثل لكل ما ُيقال، وننخدع لكل تعليٍم غاٍش، بل نعني بالبساطة التي كل هذيذها في الفضيلة ه V      إننا لسنا نوصي أن نقتني بساطة با 

سواه. آخرين  أمره، بل وا يقبل من معلمين  يعرف إَا معلم واحد ويخاف منه وحده، وا ينفذ إَا   والصاح، كمثل الطفل الذي ا 

سواه. أن الطفولة هي هكذا ينبغي على المؤمن أن يكون طفًا في سلوكه مع المسيح، ومخافته مالكة على حياته وا يقبل تعليًما من معلٍم آخر 

 نقية بالطبع، وا يفسد عقل الطفل طغيان ما.

أظهره لنا، ونجتهد أن نسلك بالبساطة ونكون أطفاًا لقبول التعليم الحسن. ونتحكم كالحيات مقابل الطريق الذي  فلُنسر اآن بالتلمذة للمسيح في 

يؤهلنا له المجد لعظمته. الرب   العدو الذي يتحايل إيذائنا ونذكر في كل وقت قول ربنا أن كل من ا يقبل ملكوت اه مثل ولد فلن يدخله )لو ١٨: ٧(. 

 آمين.

فيلوكسينوس مار 

طوبى لكل نفس بسيطة )مستقيمة(" )راجع LXX 25 :11(، "من يسلك ببساطة يسلك باأمان" ]ع 9[. "      V

يعرفون كيف ُيطبقون اأمر باستقامة حتى شهادة الكتب المقدسة. هكذا في هذا الوضع ا يعني كثيرين ا  أنواع الشر، أن  فإن هذه هي علة كل 

يعرف شيًئا، بل ذاك الذي هو متحرر من الشر، الذي ليس بصانع شر، فهو حكيم.  الكاتب )بالبساطة( اإنسان الغبي، أو الذي ا 

فيرتكب خطأ؟ ألم يختر اه يرهبه  الزنى أن  للرعاة )البسطاء(؟ وأيًضا ليوسف الذي إذ كان بسيط الذهن لم يسمح للشك في  أوًا  V      ألم ُيكرز باإنجيل 

طوبى لكل نفس بسيطة"، وأيًضا من يسـلك ببساطة يسلك باأمان" ]9[.  البسطاء، أناس مخلصون بالطبيعة؟ فقد كتب: "

تقول: "حًقا، لكن التعقل مطلوب".

أمًرا ما، عندما ا يكون عندك قاقل وا تقدر أن تتذكر اأذى! أسألك: "ما هي البساطة أا التعقل؟!" فإنك حين ا تشك بالبشر، وا تتصنع 

      V
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


احظوا كم كان قدر خداعه، فقد ُسجل أنه كان يتقدم ويقول: "ألم يحكم لك أحد؟" سرق قلوب كل البشر )2 صم 6: 15(.  كان أبشالوم إنساًنا مخادًعا 

مملوء جنوًنا! فإنه إذ ركز ُانظروا كيف كان اأول  ُانظروا إلى نهاية كليهما.  بريًئا. ماذا إذن؟   راغًبا في أن يستميل كل أحٍد إليه. أما داود فكان 

.
[291]

 بالكلية على أذية أبيه،ً اصيب بالعمي في كل شيء، أن "من يسلك بااستقامة يسلك باأمان" )أم 9: 10(

يوحنا الذهبي الفم القديس 

ليستدفئوا بما يقوله فم لينصت غير المخلصين إلى ما قد كتب: "من يسلك بالبساطة يسلك باأمان" ]ع9[. حًقا بساطة السلوك هو ضمان لأمان. 

سَره( لدى المستقيمين )أم 3: ليسمعوا أيًضا ما تؤكده شهادة الكتاب المقدس: "عاقته القوية ) الروح القدس" )حك 1: 5(.  يهرب الخداع بتأديب   الحكيم: "

حضرته. باستنارة  البشرية  أسراره للعقول   32(، فإن معامات اه القوية هي إعانه عن 

ومهاراتهم أن بخبرتهم  قادرون  معوج. فالمخادعون يظنون أنهم  طريق  ُيعرف"، مقابل البساطة الخداع أو السلوك في  طرقه  يعِوج  "أما من 

الفريسيين على تسليم أمرهم. لكن "ليس شيء خفي ا يظهر، وا مكتوم ا يعلم ويعلن" )مر 4: 22(. لقد خطط يهوذا مع  يخدعوا الغير، وا ُيكتشف   

القرون. اأرض والسماء، وعبر  مستوي  أمره لن يكتشف، لكن ما فعله في الخفاء حمل فضيحة على   السيد المسيح، وكان يظن أن 

حركاته  .9
حزًنا، "من يغمز بالعين يسبب 

ُيصرع" ]ع 10[ والغبي الشفتين 

الترجمة السبعينية: "من يوبخ بحرية يصنع ساًما". لقد سبق لنا الحديث عن المقطع اأخير من هذه اآية )راجع ع 8(. وقد جاء النص في 

للترجمة السبعينية. فمن ينتهر الخطية بأمانة وانفتاح، يسند سام الجماعة أكثر ممن يتجاهلها أو ا يبالي بها. فإن كثير السريانية مطابًقا   وجاء النص في 

يجرح مشاعر والتواضع. فإن كان التوبيخ  بروح الحنو  ارتبط التوبيخ  صراحة وحًبا، خاصة إن  المملوءة  يعودون إلى اه خال كلمة التوبيخ   من الخطاة 

امتزاجه بالحب والحنو يدفعه إلى التوبة الصادقة.  الخاطئ، فإن 

للشهوات الجسدية. المثيرة  النظرات الفاسدة  الغمز بالعين ُيشير إلى الخداع والمكر، وقديًما كانت ُتشير إلى 

آخرون أن قبلة يهوذا للسيد يرى  يرى البعض أن غمز العينين يشير أن ما ينطق به غير ما يبطن في داخله. أو ما يقوله غير ما يفكر فيه. 

.
[292]

أنواع الخداع مثل غمز العين نوًعا من   المسيح عند تسليمه كانت 

وحركاتها تكشف فنظرات العين  شهوات جسده بعينيه.  الزنا، حيث يعبر اإنسان عن  صورة من صور  السكندري أنه  يرى القديس إكليمنضس 

شهوات الجسد الخفية. ااستنارة الداخلية، أو عن   إما عن 

تحاَرب خال العينين. فإنه من كل الجسد تهلك فالشهوة  بواسطة العينين،  للزنا  ارتكاًبا  الساخرة التي هي الغمز بالعيون ليست إا  الغرامية  النظرات        V

ترى باستقامة تبتهج. أوًا. "العين التي تتأمل جمال اأشياء تبهج القلب"، بمعنى أن العين التي   العينان 

اآشوريين، الذي كان يجلس على ساردانبالوس Sardanapalus ملك  يمارسون تخنث  هؤاء  "الغمز بالعين بالغش يجمع ويات على البشر". 

يمارسن نفس اأمر، اللواتي  ويحرك بياض عينيه إلى فوق. هكذا تفعل النساء  اأرجواني،  بميوعة ثوبه  ويرفع رجليه إلى فوق، ويتحسس  عرشه   

نظراتهن. فيعرضن رغبتهن في الخطية من خال   

ااستنارة الداخلية. إشراق النور خال  نور الجسد هو العين، فيظهر  وكما يقول الكتاب المقدس: "

سيراخ 26: 9(. المرأة هو في رفع العينين" )ابن  "زنا 

السكندري القديس إكليمنضس 
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10. فمه
ينبوع حياة، "فم الصِديق 

اأشرار يغشاه ظلم" ]ع 11[ وفم 

بروح الحب ومعرفة لسامعيه، ُيقدم  للنزاعات، نصيبه العقوبة والدمار. أما حديث البار فمصدر راحة  مملوء عنًفا وغًشا، مثير  الشرير  فم 

المعرفة والحكمة. اآخرين واكتناز  شركة الصاح مع   ]ع12[. نصيبه 

الرب الساكن فيه، وكما قيل لموسى النبي: "فاآن اذهب وأنا أكون مع فمك، وُأعلمك ما تتكلم به" )خر 4: 12(. فم الصِديق دائًما ينطق به 

واإرشاد. وللتعزية  وإرميا النبي: "قد جعلُت كامي في فمك" )إر 1: 9(. لذا فهو يفيض بمياه حّية، أي كلمات نافعة للتعليم   

شرايين الحياة"، وكأن فم اإنسان البار يصير كالقلب الذي يستقبل الدم الفاسد وينبض العبرية يعني "يفيض في  ينبوع حياة" في  جاء تعبير "

فيستريح كل إنسان ضارة، بل يفيض بكلمات الحياة اإلهية  شريرة أو  تخرج من فم الصِديق كلمة  شرايين الجسم كله. هكذا ا   ليفيض بالدم النقي في 

 يلتقي معه، ويتمتع بعمل اه فيه.

الروحي في كل كلماته، فيقدمه سّر حياة للغير. يتجلى السيد المسيح الساكن في اإنسان 

جوانب حياتهم. ونموهم في كل  اآخرين  الروحي متشبًها بسيده، فيصير كل القلب ينبض بالحياة با انقطاع من أجل حياة  يعيش اإنسان 

والحيوانات والطيور. تروي ظمأ الناس  فترويها، كما  اأرض المحيطة  فم الصِديق كبئر تفيض مياه عذبة على 

أما عن المقطع اأخير من اآية فقد سبق الحديث عنه في اآية 6.

مملوء بحًرا  الشرير يشبه  مملوءة بالثمار، فإن فم  البراري إلى جنات  الروح على من حوله، فيحِول  ينبوًعا، يفيض بمياه  إن كان فم البار يشبه 

ن شواطئه، واإ ونهاًرا، وا يمكن حتى لأعشاب أن تنمو على  تياراته ا يهدأ قط ليًا  الشواطئ. صوت  اضطراًبا، يلقي من أعماقه المياه المالحة على   

زرعه! مزروع أفسد كل   فاض بمياهه على حقل 

ملوحة تحطم الحياة، وتبعث الموت. ونمًوا، أو  هكذا كل إنساٍن يصدر من فمه ما يفيض من قلبه، إما عذوبة تهب حياة 

تجري من بطنه أنهار ماء حّي" )يو7 : 38(. السامرية: "من آمن بي كما قال الكتاب،  للمرأة  تذكرنا بقول السيد المسيح  العبارة  هذه 

11. قلبه
"البغضة ُتهِيج خصومات،

والمحبة تستر كل الذنوب" ]ع 12[

يربط بين الجهل روح الحكمة والبّر اإلهي. وأيًضا  إن كان سليمان الحكيم قد ربط بين الحكمة والبّر، فإن ثالثهما هو الحب، بدونه يفقد اإنسان 

ورفضه للحب، وفي نفس الوقت يغذيان البغضة وينميانها. فالُبغضة علتهما مصدرهما انغاق القلب  الغباوة والشر   والشر وثالثهما البغضة، فإن 

وتترعرع بهما. ومصدرهما، وهي تنمو   

السنوات، وا عشرات  بروح البغضة يتذكر اإنسان اأحداث الماضية التي تثير نفسه وتحثه على الخصومات، فا يقدر أن ينسى ولو بعد 

اآخرين وأخطائهم، وبالتالي ا يغلي في داخله من جهتهم. روح الحب فيكون أشبه بستائر جميلة تستر على عيوب   يستطيع أن يغفر أخطاء إخوته. أما 

ومنازعات اضطرابات في الداخل، وخافات  ووحدة الجماعة، فإن البغضة تثير النفس مما يثير   إن كانت المحبة "تحتمل كل شيء"، فتحفظ سام النفس 

وتنزع من توافًقا ومصالحات،  مسرتها في اانشقاقات والخصومات، أما المحبة فتهب  العداوة، فإنها تجد  فرصة لتثير  الخارج. تطلب البغضة أن تجد   في 

الشريرة، فيجد الشخص لذته في بنيان إخوته ساكًبا مياًها على كل لهيب كي ُيطفئه. الُمثيرات   كل نفس 
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المحاربة في الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم  العبارة. "من أين  الرسول هذه  وبطرس  الرسول  اقتبس كل من يعقوب 

كثرة من الخطايا" ) 1بط4 : 8(.  أعضائكم" )يع 4: 1(. "أن المحبة تستر 

عرض يتغطرس، وا يلتهب حنًقا، وا يظلم، وا يسلب  يعرف الغيظ، وا  غريًبا، بل يعتبر الكل من ذويه وأهله، وا  V      من فيه محبة ا يعتبر أحًدا 

عدًوا قط إا إبليس وحده.  الغير، وا يحسب له 

إفرام السرياني مار 

أرضية، هكذا يزالون ضعفاء وجسدانيين وذلك بتفجير مفاجئ للغضب لبعض اأسباب التافهة وأمور  اإخوة الذين ا  V      كما أن عدونا يفصل بين 

وصراعات بالكلمات، هذا منازعات  الروحيين على أساس ااختاف في اأفكار، ومنها بالتأكيد تصدر  يزرع بذار الخصومة حتى بين اأشخاص   

النزاع يولد كانوا بفكٍر واحٍد. فإن كلمات الحكيم سليمان هي حقيقة:  اإخوة الذين  يزرع عدونا الحاقد والخطير خصومات بين  الرسول... بها   يدينه 

يتصارعون.  بغضة، أما الصداقة فتكون حصًنا لكل الذين ا 

يوحنا كاسيان القديس 

12. نفعه
توجد حكمة، "في شفتّي العاقل 

والعصا لظهر الناقص الفهم" ]ع 13[

اآخرين، أما الغبي فا ينفع أحًدا، إنما ينجح في جذب العقوبات لتحل عليه. أحاديث اإنسان العاقل تسند 

مخزن حكمة. أما ناقص الفهم، أي ذاك مبارًكا، وشفتاه  فكره، ُتعلن عن وجودها خال كلماته، فيكون فمه  من يحمل الحكمة في قلبه كما في 

والمعرفة عن قلٍب منكسًرا. بمعنى آخر من ا يطلب الحكمة  ظهره فينحني  تنزل على  يريد أن يتعلم، فإن العصا هي المعلم له،   القادر أن يتعلم لكنه ا 

مرارة. قسًرا وفي  لضربات قاسية فينحني  ظهره  يؤهل   ملتهٍب محب 

كثيرون لعل حياة كل من سليمان نفسه وابنه رحبعام يوضحان هذا المثل. اأول لم يعتمد على حكمته الشخصية، بل طلب الحكمة من اه، فجاء 

سمعوا بحكمته" )1 اأرض الذين  ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك  كانوا يأتون من جميع الشعوب  ليسمعوا حكمته وينتفعون. "  من أقاصي المسكونة 

ونزلت الشيوخ، وبسببه انقسمت المملكة،  مشورة  ومشورة أصدقائه الشبان، ولم يستشر اه، وا قبل  البشرية   مل 4: 34(. أما رحبعام فاتكل على حكمته 

ظهره )1 مل 12: 19-8(.  عصا التأديب على 

معرفة، "الحكماء ُيذِخرون 

أما فم الغبي فهاك قريب" ]ع 14[

خَزنها في أعماقه، خاصة كلمة اه، يخفيها ويصونها بالحياة التقوية الُمقدسة حتى متى احتاج إليها وجدها معرفة  الحكيم إنسان حاذق، كلما وجد 

والدراسة الجادة لكلمة اه حتى يتمتع بالسيد المسيح، حكمة المعرفة خال اإيمان الحي العملي مع الصاة   ليست ببعيدة عنه، بل في داخله. إنه ُيذِخر 

أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل أا وحجرة من حبلت بي. ُأحلفكن يا بنات  أرِخه حتى أدخلته بيت أمي   اه، فيقتنيه، قائًا مع النفس المقدسة: "فأمسكته ولم 

 تيقظن وا تنبهن الحبيب حتى يشاء" )نش 3: 5-4(.

وبطريقة ائقة، وللشخص المناسب. بالمعرفة لكي ينطق بها في الوقت المناسب، والمكان المناسب،  يحتفظ الحكيم 

قريًبا من تخزينها في مكان أمين، أما الغبي فا يتوقف عن الكام الذي با معنى مما يجعله  يلزم  جواهر  ُيدرك الحكيم قيمة الكلمات، يحسبها  إذ 

ولغيره مشاكل با حصر. اتِزان، تجلب له  يخرج الكلمات با  تعرف ماذا سيقول، أنه   الهاك. إنك ا 
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كثيًرا ويتكلم قليًا، وا ينطق بكلمة بدون أن يسبقها تفكير. أجل سام اإنسان وبنيان إخوته يليق به أن يفكر 

عارًفا ممن تعلمت، وأنك منذ بالمعرفة الصادقة: "وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت،  يزخر  تيموثاوس يمثل اإنسان الحكيم الذي  القديس 

يسوع" )2 تي 3: 14-15(. وعلى العكس عليم الساحر يمثل الغبي القادرة أن ُتحِكمك للخاص باإيمان الذي في المسيح  تعرف الكتب المقدسة   الطفولة 

 المتشامخ فيدمر نفسه )أع 13: 11-6(.

مستترة مع المسيح في اه. متى ُأظهر المسيح فاطلبوا ما فوق". ويضيف: "أنكم قد ُمُتم وحياتكم  يقول القديس بولس: "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح،        V

ُتظهرون أنتم أيًضا معه في المجد" )كو 3: 4-1(.  حياتنا، فحينئذ 

اأرض إلى السماء. كما يقول المثل: "الحكماء يدخرون طموح حياتنا من  تختفي فينا الحياة حسب الجسد إذا امتنا طبيعتنا الدنيئة، ثم نقلنا 

معرفة" )أم 10: 14(. ثم ننتظر الحياة الحقيقية، ويظهر المسيح فينا ونمتلئ بمجده، ونتحول إلى حالة مقدسة.  

اأهواء، دعونا اآن نستمع إلى كلمات النشيد، وكأننا متنا بالجسد، فا ننجذب إلى الكلمات ذات المعنى الجسدي. فيحَول الشخص الذي مات عن 

فكره باأشياء العليا حيث المسيح الخالي اأرضية، لذلك ُيشغل  فكره خالًيا من اأمور   المعنى اللفظي لكلمات النشيد إلى معاٍن نقية وغير ملوثة. ولما كان 

نشارك في العروس النقي. ليتنا نستمع وكأننا ا  الهوى، والجالس عن يمين مجد اه )كو 3: 1(. دعونا اآن نستمع إلى الكلمات التي تصف جمال   من 

.
[293]

الروح دائرة   طبيعة الجسد، بل ِانتقلنا إلى 

غريغوريوس النيسي القديس 

13. سامه
ثروة الغني مدينته الحصينة، "

فقرهم" ]ع 15[ هاك المساكين 

يرى الغني في غناه مدينته الحصينة، فيولع باأكثر نحو تضخيم لواقٍع مؤسٍف، حيث  تقرير  هذا المثل ا يمثل نصيحة يقدمها الحكيم، إنما هو 

تأسره. يرى الغني يسلبه حقوقه ينهار فا يحمل دافًعا للخاص من حالة الفقر التي   ممتلكاته، أما الفقير فإذ 

فقًرا. بمعنى أن الغني الحقيقي يجتهد باأكثر دون توقف، والفقير المهمل يزداد  يزداد غنى، والفقير  يرى البعض أن هذا المثل يعني أن الغني 

التزام وشعور بالمسئولية.  يتمادى في إهماله دون 

يشعرون بحاجتهم إلى مدينة حصينة السرقة، لذلك  كثير من اأغنياء يفقدون سامهم الداخلي، ويعيشون في رعٍب، خشية فقدان ممتلكاتهم بسبب 

الرضا. الفقراء يحطمهم التذمر وعدم  كنوزهم. كذلك كثير من   وآمنة يضعون فيها 

أورشليم الجديدة الُعلوية، أي أيقونة السماء، ا تقدر خطية ما أن تتسلل إليها فثروة الغني مدينته الداخلية، متى صار قلبه  الروحي  أما من الجانب 

بسماوات اه المعلنة في داخله. أما الفقير فهو ذاك الذي ا تتطلع عيناه إلى الغنى الداخلي، فيخسر ذاك  وا عدو أن يسطو عليها، فيعيش اإنسان غنًيا 

 الذي لنا فيه كنز.

يوجد مجال الشرير. "فدية حياة إنسان غناه" )أم 13: 3(، أن من يعطي الفقير يفدي نفسه، لذلك فإنه حتى في الغنى  V      الغنى في ذاته ليس باأمر 

يعرف كيف يدبر سريًعا ويبلغ الميناء. أما الذي ا  طريقه حسًنا يعبر من البحر  مديري دفة في بحٍر عظيٍم، إن قاد إنسان   للفضيلة. إنكم تشبهون 

.
[294]

ثروة الغني مدينة قوية" )أم 10: 15( فيغرق في شحنته. هكذا مكتوب: "  ممتلكاته حسًنا، 

أمبروسيوس  القديس 

بقوة أجل الشيء في ذاته. وأما أن نستخدم شيًئا فهو أن نوظف ما نناله، لنحصل على ما نحتاج إليه، V      أن نتمتع بأي شيء يعني أن نلتصق به 
[295]
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. بشرط أن يكون من الائق بنا أن نحتاجه  

الزناة والسكارى، وا الجمال النسائي بسبب  V      ا تظن أن الفضة أو الذهب يجب أن ُياما بسبب الجشعين، وا الطعام والخمر بسبب النهمين 

.
[296]

جريمته خبًزا به سم لتنفيذ  بطريقة صالحة بينما قاتل يستخدم  ناًرا  ترى طبيًبا يستخدم  اأخرى، خاصة حينما   والفاسقين. وهكذا في كل اأمور 

اأرضية ليست بذات قيمة في عينيه، بل مركًزا على اه ليظهر أن اأمور  مضطربة،  V      إذ فقد أيوب كل غناه وبلغ إلى أقصى الفقر، احتفظ بنفسه غير 

بإصراٍر في العهد الجديد من امتاك هذه اأشياء لكي ما  كان هو أعظم منها، واه أعظم منه. فلو أن رجال أيامنا هذه لهم ذات الفكر، لما كنا ُمنعنا 

.
[297]

 نبلغ الكمال. أن امتاكنا مثل هذه اأشياء دون التعلق بها لشيء جدير بالثناء أكثر من عدم امتاكها نهائًيا

القديس أغسطينوس

14. تعب يديه
"عمل الصِديق للحياة،

ربح الشرير للخطية" ]ع 16[

سواء الشرير فُينفق ما يكسبه على الخطية،  ربما ا يملك الصِديق إا تعب يديه، فهو يعمل لكي يأكل ويعيش، ويجد في عمله حياة وعذوبة. أما 

بركة، فيعيش كمن هو ميت. بإسرافه أو ببخله. إنه ينفق كل   

الشرير فيمد يده لأعمال المشروع الذي يعطي للحياة طعمها، مقدًما ما هو لبنيان الجماعة. أما  الشريف  يرى البعض أن الصِديق يمد يده للعمل 

وغيره. وتزداد خطاياه خطايا، يستمر في هذا با توقف حتى ُيدمر نفسه  لدمارهم،  لآخرين ما هو   غير الائقة، أنها أكثر ربًحا، فُيقدم 

بتطرٍف خاطئ. لهذا ثمرة أعماله؛ إننا نستخدمها باعتدال وليس  نرذل أية  للرب إلهنا وخالقنا. إننا ا  شاكرين  V      أننا نتذكر أنه يجب علينا أن نكون 

اأخرى حتى واأسواق والحمامات والمتاجر والمصانع والفنادق وفي كل أعمالكم، وأن تكون لنا كل العاقات  التردد على الساحات   فإننا ا نفشل في 

اأرض ونتاجر، ونبيع عانية ما تستخدمونه من العسكرية، ونعمل في   نعبر عن حياتنا معكم في هذا العالم. معكم نبحر في البحر، ونلتحق بالخدمة 

.
[298]

ومصنوعاتنا تجارتنا   منتجات 

ترتليان العامة 

.
[299]

أوريجينوس إنه ليس من أحد خامل في بيت الحكيم يقول العامة 

15. طريقه
"حافظ التعليم )التأديب( في طريق الحياة،

ورافض التأديب ضال" ]ع 17[

المشورة فيرفض  الشرير  طريق الحياة. أما  ينحرف عن  المشورة، فا  يحيا اإنسان كمن في رحلة نحو السماء، فالمؤمن إذ يحفظ التأدب، يقبل 

 وا يقبل التأديب فيضل ويبقى في ضاله.

البشرية بالضيقات يراها قد تنقت، هكذا يسمح اه بامتحان اأنفس  الفرن لتحتمل النار إلى حين، حتى  V      كما ُيلقي ممحص الذهب بقطعة الذهب في 

 حتى تتنقى وتحصل على نفٍع عظيٍم...

ترك فيه الذهب في الزمن الذي ينبغي أن ُي التجارب. أنه كما أن ممحص الذهب يعلم  نضطرب وا نيأس عندما تحل بنا  فليتنا ا 

يرانا قد تنقينا باأكثر، يعتقنا من يحترق، كم باأكثر يعلم اه ذلك. فعندما  يتركه بعد في النار حتى ا يفسد وا  فُيخرجه في الوقت المعين وا  الفرن،   

شرورنا. تزايد  طرد بسبب  ننطرح وُن تجاربنا حتى ا   
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يعرف هذه اأمور بدقٍة، حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه ا نتذمر وا تخور قلوبنا، بل نقبله من اه الذي 

فرن الشر )حكمة يخرجنا من  يعرف تماًما متى  المجربين. لذلك يوصينا الحكيم قائًا بأن نخضع ه في كل اأمور، أنه   ُيسر، إذ ُيفعل هذا بقصد فائدة 

يشوع 1 :2-1(.  

بركات أو يقدم لنا تأديبات. أن هذه سواء عندما يمنحنا  برضا،  باستمرار، محتملين كل شيٍء  ونشكره  الدوام،  يليق بنا أن نخضع له على 

البركات. أنواع  نوع من  اأخيرة هي   

المشرط والسكين هو فالطبيب ليس فقط يسمح لنا بااستحمام )في الحمامات(... أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل وأيًضا عندما يستخدم 

 طبيب!

واأب ليس فقط عندما ياطف ابنه، بل وعندما يؤدبه ويعاقبه... هو أب!

حنًوا من كل اأطباء، فليس لنا أن نستقصي عن معاماته، وا أن نطلب منه حساًبا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله. فا ذ نعلم أن اه أكثر  واإ

شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة، وما يناسب كل الطريقين يود ردنا إلى الصحة، ويجعلنا  التجربة أو يؤدبنا، أنه بكلا   نميز إن كان يعتقنا من 

يلزمنا أن نخلص... طريقٍة   واحٍد منا، وكيف، وبأية 

.
[300]

وعًرا يأمرنا أن نسلك طريًقا سهًا وممهًدا أو طريًقا صعًبا  كثيًرا إن كان  يأمرنا، وا نفكر  لنتبعه حيثما 

يوحنا الذهبي الفم القِديس 

16. لسانه
"من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان،

وُمشيع المذَمة هو جاهل" ]ع 18[

ُمقارًنا بين شفتّي الصِديق وشفتّي الغبي، حيث ينطق اأول بكلمات مقدسة، أو ُيسلم شفتيه اهتم سفر اأمثال بالحديث عن تقديس الفم واللسان، 

وفراغ، بل وموت؛  للسيد المسيح الساكن فيه، يقدسهما ويستخدمهما لبنيان نفس المتكلم ونفوس المستمعين. بينما يعبر الثاني عما في أعماقه من جفاف 

فتخرج كلماته قاتلة لنفسه ولمستمعيه.  

خطورة اللسان موضًحا اآتي: يدعوها البعض "سفر أمثال العهد الجديد" حديثًا عن  وفي العهد الجديد قدم لنا القديس يعقوب رسالته التي 

لُنسرع في ااستماع، وُنبطئ في التكلم" )1: 19(.  

 من ا يضبط لسانه فهو ليس متديًنا )1: 26(.

 ا ُيحسب اإنسان مؤمًنا حًقا ما لم ُتطابق أعماله كلماته )2: 24-14(.

بالرغم من صغر حجمه )3: 5(.  يقوم اللسان بأعمال عظيمة 

ثمرة ُتخرج  شجرة  بركة أو لعنة" )3: 10(،  يخرج إما  ينبوع  مملوء ُسًما مميًتا" )3: 8(؛ "  "اللسان هو نار عالم اإثم" )3: 6(؛ "شر ا ُيضبط 

 معينة )3: 12(.

 يليق أا نستخدمه لنحلف به )5: 12(، وأن نكون دائًما صادقين فيما نعد به.

اهتم هذا السفر بحديث اإنسان خال الحياة اليومية، فهو يكشف عما في اأعماق. يجب أن يكون الحديث صادًقا غير كاذٍب ]ع18[، له حدوده

 ]ع20[، فيصير ثميًنا ]ع20[ ومشبًعا ]ع21[.

كراهية فيذم إخوته. اأول كراهيته، فُيقدم كلمات معسولة كاذبة، وبين من ُيعلن ما في قلبه من  بالرياء  ُيقدم في هذا المثل تقابل بين من يخفي 
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الكراهية نهائًيا، ا في قلوبنا شريران. أما ااختيار الصحيح فهو أا نحمل  مرائي والثاني جاهل وغبي، وا يليق بنا أن نختار بين هذا وذاك، فااثنان   

الطاهرة.  الخفية، وا في كلماتنا 

الكبرياء. بروح  فكره، تنطق شفتاه بالكذب  ُيدرك ما في قلبه أو في  من يظن أنه يخفي ُبغضه عن اه، كأن اه ا 

كثرة الكام ا تخلو من معصية، "

أما الضابط شفتيه فعاقل" ]ع 19[

حارًسا لفمي، وخاتًما وثيًقا على شفتَي، لئَا أسقط بسببهما، ويهلكني لساني" )سي 22: 33(. "من يجعل 

شهوة الكام با توقف. بهذا نسقط في المبالغة في الحديث، مما يدفع إلى الكذب يزداد احتمال السقوط في الخطأ، وانسحبنا إلى  كثيًرا  كلما تكلمنا 

طريق الجهل أو وكثيًرا ما نضطر إلى ااعتذار. هذا هو  شعورًيا. كما تدفعنا هذه العادة إلى السقوط في الغضب وااندفاع نحو اانفعاات المتسيبة،   ا 

الغباوة.  

مشورة صالحة. طريق الحكمة، أما من يفحص كل كلمة قبل أن ينطق بها، فُيحسب حكيًما، ويقدر أن ُيقدم  كثيًرا يفقد  من يتكلم 

يليق بالمؤمن أا ينطق إا بالكلمات البّناءة، حتى ا ُيعطي حساًبا عن كل كلمة بًطالة.

.
[301]

بسرعة الشريرة  اأبواب مغلقة عندئذ تخضع لك اأفكار  V      اجعل 

ضرورة للكام اصمت، فإن هذا أفضل! كثرة الكلمات ا تخلو من المعاصي". إن كان لك كلمة نافعة حًقا افتح شفتيك. أما إذا لم تكن هناك  "      V

يوحنا الذهبي الفم القديس 

تهرب منك، بل َاصغ إليها واضبط صوتك، وا تنطق بكلمة لعبارة خاصة باإلهيات أن  V      فضيلة الصمت اسيما في الكنيسة عظيمة للغاية. ا تسمح 

.
[302]

كثرة الخطية كثرة الكام  متجاسًرا في الكام، فبالحق في  ترَدها. ا تكن   بشفتيك تشتاق فيما بعد أن 

ترد على الكام القبيح يرتفع بالغضب، أو يجعلك  ضرورًيا. َاغلقه بإحكام حتى ا يستطيع أحد أن يجعل صوتك  V      ضع باًبا لفمك لُيغَلق حين يكون ذلك 

شِريرة، أفواهنا كلمة واحدة  بإرادتنا، يجب أَا تنطق  تخطئوا"، لذلك مع كوننا نغضب بسبب طبيعتنا وليس  اغضبوا وا  قرأت وسمعت "  بمثله. لقد 

الوقوع في الخطَية.  خوًفا من 

متواضعة ولِينة، وبذلك ُنخضع ألسنتنا لعقولنا. إنما يجب أن تكون كلماتنا 

بميزان العدل، حتى إذا كانت معانيك جادة، فكامك يكون له اضبط لسانك بإحكامه بلجاٍم. تحَكم فيه وقِوُمه باعتدال. زْن الكلمات التي ينطقها 

 معنى، ويكون لكلماتك ثقل.

َووَزن كلماتهم. أفواههم، والتحُكم في ألسنتهم، والتفكير قبل الكام  يصيرون طويلي اأناة، طِيبين، ُوَدعاء، وذلك بضبط  الذين يطيعون هذا 

.
[303]

شِريرة نتصَرف هكذا، لئَا تكون كلماتنا وهي التي يجب أن تعكس جمال حياتنا الداخلَية ُتظهر بدًا من ذلك أخاًقا  يجب أن 

درجة االتزام بوضع حدود في  الكثرة من الكلمات التي ننطق بها، ا يمكن  كثرة من الكلمات تجد الخطية لها مدخًا، أنه في هذه  V      عندما تأتي 

.
[304]

نزن كلماتنا كما يليق، هذا في ذاته خطية جسيمة أفكارنا دون أن   بسيطة. وبسبب نقص التعقل، تسقط في الخطأ. بالحقيقة إن التعبير عن 

أمبروسيوس  القديس 

المذكورة في وردت في اأسفار  المواضيع التي  كثيرة وهو يعالج  أوريجينوس أن سليمان نفسه لم يخطئ حينما نطق بكلمات  يري العامة 

نطقوا بكلمة اه، الذي هو وغيرهما   الكتاب المقدس )جا 12:12(. وا بولس أخطأ عندما أطال الحديث حتى منتصف الليل )أع 20: 7-10(. أنهما 

الواحد. أما من جوانب من الكلمة  أفكاًرا متباينة عديدة تكشف عن  الواحد الذي يحمل  الواحد الذي كان في البدء عند اه )يو 1:1(، إنه الكلمة   الكلمة 

يلتزمون بالهدف الذي ينسجم مع ثرثارين، إذ  مهذارين أو  ليسوا  أخرى غير كلمة اه، فإنه إذ يطيل الكام يخطئ. يقول: ]القديسون   يتحدث في أمور 
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].
[305]

الواحد  الكلمة 

.
[306]

كثرة الكام عامة على عدم التأدب       V

أفرام السرياني  القديس مار 

أوًا بأن نتكلم عن شئون بخطوة بعدم الحذر من كام العبث، عندها ينحدر فينطق بالكام الضار. إننا نكتفي  خطوة  V      وكما يسقط العقل الكسول 

بؤرة النيران في  المنازعات وتُشُب  اإثارة، تبدأ  الصريح. وهكذا عندما َنْبُذر  ننزع إلى السّب  وأخيًرا  يقرض اللسان قادًحا حياتهم،  اآخرين، ثم بعدها   

 الغضب، وينطفئ حينئذ سام القلب. لذلك حسًنا يقول سليمان: "ابتداء الخصام إطاق الماء" )أم 17: 14( إن إطاق الماء ما هو إا إطاق اللسان

اأخرى يقول الحكيم: "كلمات فم اإنسان مياه عميقة، "نبع الحكمة نهُر متدفُق" )أم 18: 4(. هكذا عندما نطلق الماء، نصير بثرثرة. ومن الناحية   

نقرأ المكتوب: "راٍم يطعُن الكل، هكذا من يستأجُر الجاهل أو يكسرون التآلف. ولذلك  والمنازعات. والذين ا يتحكمون بألسنتهم  ينبوًعا للخصام   

طريق البّر المستقيم. لذلك يشهد النبي كثرة الكام يحيدون تماًما عن   يستأجُر المحتالين" )أم 26: 10(. واأكثر من ذلك، فإن الذين يدمنون 

كثرة الكام ا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل" )أم 10: اأرض" )مز 140: 11(. ويقول سليمان أيًضا: "  قائا: "رجل لساٍن ا يثبت في 

 19(. ولذلك يقول إشعياء: "ويكون صنع العدل ساًما، وعمل العدل سكوًنا وطمأنينة إلي اأبد" )إش 32: 17(. وهذا يشير إلى أنه حيث ا يكون

 هناك ضبط للكام يفتر بّر النفس. لذلك يقول يعقوب: "إن كان أحد فيكم يظن أنه َدِيُن، وهو ليس ُيْلِجُم لسانه، بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة" )يع

قوة اللسان مسرًعا في ااستماع، مبطًئا في التكلم، مبطئا في الغضب" )يع 1: 19(. وعندما يصف   1: 26(. كذلك يقول أيًضا: "ليكن كل إنسان 

يحذرنا الحق ذاته في مملوُء سًما مميًتا" )يع 3: 8(. أجل ذلك   يضيف قائًا: "وأما اللسان فا يستطيع أحد من الناس أن يذِلله، هو شر ا ُيْضَبْط 

مبررة وليست  قوله: "إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف ُيْعَطْوَن عنها حساًبا يوم الدين" )مت 12: 36(. والمقصود هنا كل كلمة بطالة غير 

للثرثرة التي هي للتقوى. لذلك، إن كنا سنعطي حساًبا عن كل كلمة بطالة، فإنه ينبغي أن نتفكر في العقاب المذَخر  ضرورية وا تهدف أي نفع   

.
[307]

 مؤذية وتحمل كل إثم

غريغوريوس )الكبير( البابا 

برفيقه فباه يفعله. شًرا يغضب اه الساكن فيه. ما يفعله كل أحٍد  شًرا. أن الذي يقول على أخيه  تقولوا على إخوتكم  احفظوا ألسنتكم. وذلك بأن ا        V

مقاريوس الكبير القِديس 

مشاركته في هذا اأمر. V      إن كنت ا تقدر أن تسد فم المتكلم عن إنساٍن بالشر، فا أقل من أن تحفظ فمك من 

مار اسحق السرياني

ترجمتهما: V      جاء عن القديس أغسطينوس أنه نظم بيتين شعر كتبهما وعلقهما في بيت المائدة إبادة طاعون النميمة. 

ديره غيرهوسالًبا شأن  ِعْرض  يا ثالًبا 

بخيره مفًرافلست تحظى  دع ذا المكان 

فأخذوا يغتابون قوًما، ويِنُمون عليهم أمامه. فنصحهم القديس حاًا قائًا لهم: إما أن فاَتفق أن جلس معه على المائدة بعض اأساقفة من أصدقائه. 

تمحوا هذين البيتين أو أنني أقوم عن المائدة.  

أخرى. مرة  كهروبك من حية سامة، حتى يخجل ويتعلم أَا يتكلم بهذا  اهرب منه  غيره  V      إذا سمعت أحًدا يثلب 

جيروم القِديس 

مختارة، "لسان الصِديق فضة 

اأشرار كشيٍء زهيٍد" ]ع 20[ قلب 
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تخرج كلماته كأنها سماوية، والذي ُيقدر السماوي  العربون  غالًبا ما نطق به اإنسان يكشف عن شخصيته وُيعلن عّما في قلبه. فاإنسان المختبر 

تخرج كلماته كالفضة.  حياته الثمينة 

الشرير في ففارغ، وكلماته با قيمة، تكشف عن عمل  يخرج ما في قلب البار من كنوز ثمينة، أما قلب الشر  مختارة أنه  لسان الصِديق فضة 

 النفس.

مرات )مز 12: 6(. اأرض، ُمصَفاة سبع  ُمجَربة على  الرب وصايا نقية، ممَحصة بالنار،  V      وصايا 

الصورة الملوكية. أو كما يقول سليمان الحكيم: "لسان الصِديق كالذهب كما ُتمَحص الفضة هكذا ُيختبر اإنسان البار، فيصير ُعملة اه ويتقبل 

اأرض، بمعنى أنه تكون نفس الغنوصي وممدوح، وهو ممحص بما فيه الكفاية على   الممحص بالنار"، ُملِمًحا إلى أن التعليم المثبت والحكيم مقبول 

اأرضية. كثيرٍة، عند انسحابها من النار  طرٍق  الروحي( مقدسة في  المعرفة   )صاحب 

السكندري القديس إكليمنضس 

الشاروبيم بأنهم من ذهب، وقوة الكام. لذلك يُوصف  أوريجينوس أن الذهب يشير إلى الفهم والفكر، بينما تشير الفضة إلى اللغة  يرى العامة 

.
[308]

المعرفة المنارة ذهبية التي كانت توضع في خيمة ااجتماع تشير إلى الناموس الطبيعي الذي يضم نور  معرفة، وأيًضا   أنهم مملؤن 

شفتا الصِديق تهديان )تقوتان( كثيرين،

أما اأغبياء فيموتون من نقص الفهم )الحكمة( ]ع 21[

مكرسة تحمل تخرج من فمه كلمة رديئة، إنما يقدم كل ما هو لبنيان نفسه وبنيان إخوته. يحسب فمه آلة  غباوة، وا  ا يحمل حديث الصِديق 

خبًزا مائكًيا كما يطعم النفوس بُرنا. الصاح أو بّر المسيح الُمعلن بشفتّي الصِديق ُيطعم النفس  بروح ائقة بسفير المسيح،  الرب التي تصدر   كلمات 

جوًعا. الغباوة أو الجهل أو الشر فا يقدر أن يحفظ صاحبه حًيا، إذ يهلكه  اأخرى، فيدفع الكل نحو النمو، أما   

كثيًرا روحًيا يشبع النفوس، أما اأغبياء فيتكلمون  إذ يتحدث السيد المسيح - الحكمة اإلهي - خال شفتّي الصِديق، يقدم نفسه للمستمعين طعاًما 

وأفكارهم موًتا أنفسهم ولنفوس المستمعين. فراغ قلوبهم  لُيقدموا من   

البركة لآاف من الشعب. أما ورد في هذا المثل، فكان غاية صموئيل تقديم  نرى في صموئيل القاضي والنبي، وشاول الملك شهادة لما  هنا 

اختياره ملًكا، وا انتفع من وجود صموئيل العظيم بين اأنبياء.  شاول فلم ينتفع شيًئا من 

البركة في حياته  .17
الرب هي ُتغني، وا يزيد معها تعًبا" ]ع 22[ بركة  "

القادرة أن ُتغني الحياة بحق، لكن هل حقيقة ا تضيف معها أي تعب؟! كيف يتفق هذا مع ما يشهد به الكتاب المقدس الرب وحدها هي  بركة 

ظروف حياته، فيشعر بدسم عناية وأحزانه، في كل  أفراحه  الرب في  بركة  كثيرة هي ضيقات الصِديقين؟ المؤمن الحقيقي يتامس مع  والواقع العملي أنه   

نحوه، فا يشعر بالتعب. أسرار اه وخطته من  وُيدرك   اه الفائقة، 

18. جديته
الرذيلة عند الجاهل كالضحك، "فعل 

أما الحكمة فلذي فهم" ]ع 23[

بروح اه وفكره وكلماته وسلوكه، يسلك  الرب قلبه  الرب، لذا ا يبالي بشيء، أما الحكيم فتحكم مخافة  إذ ا يحمل الجاهل في قلبه مخافة 

 القدوس.
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حازًما، به رفع اه غضبه يقدم لنا سفر العدد شخصية فينحاس الكاهن الذي غار على قدسية شعب اه، وقدسية المقدسات اإلهية، فأخذ موقًفا 

بالرغم من إعانات اه له كي ا يلعن شعب اه، لكن محبة الهدية جعلته متذبذًبا، بل وبلغ به  عن شعبه )عد 25: 6-13(. وعلى العكس كان بلعام غبًيا 

حماره الذي كان يمتطيه )عد 22: 28(.  اأمر أن يوبخه 

الرذيلة وُيسر بها، حاسًبا أذية أعماقه الداخلية وأذية إخوته ضحًكا وتسلية. إنه ا ُيبالي بأبديته كأنها وهم، وا يمارس  الجاهل أو الغبي هو الذي 

براحة إخوته وسامهم.  يهتم 

وربما المرح، مستخدمين أحياًنا كلمات كاذبة،  جًوا من  بالهزل، ظانين أنهم يخلقون  نوٍع من التسلية، فينطقون  المازحون حياتهم إلى  يحول 

يجرحون بعض المستمعين تحت ستار الُدعابة.  

روح اه القدوس الساكن فيه. الطريق الملوكي تحت قيادة  بخبرات يومية جديدة في  شركته مع اه وتمتعه  أما الحكيم فيجد تسليته ولذته في 

يسوع، والُمعِلنة عن الحياة السماوية. برسالة الخاص، والشاهدة للحياة الجديدة في المسيح  ِسفارة اه الناطقة  لُيدرك المؤمن أن فمه 

فلنفرح بتكميل بالرب،  الفرح  فرحنا بعمل الوصايا فهذا هو  بالرب"؟ فقال: ]إذا  افرحوا  الرسول: " أنطونيوس(: ما معنى قول  قالوا له )للقديس أنبا        V

يفرح، وأنتم تبكون )يو خواص ربنا، أنه قال إّن العالم  أردنا أن نكون من  فرح العالم والضحك إن  الرب وبنجاح إخوتنا، ولنحفظ أنفسنا من   وصايا 

حِزَن ودمعت عيناه )يو 11: 35(.[  16: 20(، وقال إّن الويل للضاحكين والطوبى للباكين )لو 6: 21، 25(. ولم ُيكتب أنه ضحك قط، وُكتب أنه 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

ناًرا تشتعل في قصٍب وُتهِلك. والمزاح والضحك تشبه  V      الداّلة 

أنبا أغاثون

.
[309]

ِاحرص أّا تفتح فمك بالضحك، أّن الضحك يوِضح عدم خوف اه       V

القديس أنبا إشعياء

غيره إلى الضحك، ثم يقول: ما هو الضرر من الزّات الصغار فنقع في الكبار. فمثًا َضِحك إنساٍن في غير وقت الضحك يجّر  V      أننا ا نتحّفظ من 

اأقوال القبيحة، وهذه تنتج عنها اأفعال المذمومة. فالعدو المزاح  المزاح، ومن   الضحك؟ وحينئٍذ تبدأ مخافة اه تنقلع منه، ثم يتولد من الضحك 

الزّات الصغار ومنها يسحبنا إلى الخطايا الكبار.  المخادع يسِهل علينا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

رجاؤه  .19
خوف الشرير هو يأتيه، "

وشهوة الصِديقين ُتمنح" ]ع 24[

واضطراًبا، ا يجد مملوءة خوًفا  بقدرتهم على ذلك، لكن أعماقهم  ويفتخرون  والفرح،  المرح  جًوا من  كمازحين يخلقون  اأشرار  كثيًرا ما يظهر 

سرعان ما تتحقق الرهيبة الداخلية، وعن أثقال الغير، لكن  مشاعرهم  بمزاحهم يخففون عن   السام له موضًعا في أعماقهم. يظنون في أعماقهم أنهم 

فشهوة قلبهم هي مجد اه وخاص العالم وبنيان نفوسهم، هذه كلها عطايا إلهية يقدمها لهم اه مّجاًنا. وكأن اه يهب كل  مخاوفهم الداخلية. أما الصِديقون 

يواجه اإنسان محصلة أعماقه الداخلية، الشرير الخائف يسقط في الخوف، والصِديق المهتم باأبدية ينعم بها. وكأنه في النهاية  شهوة قلبه الخفية.   إنسان 

ُينزع عنه.  إما ينال مجًدا ا ُيعبر عنه، أو يسقط في عاٍر ا 

الزوبعة فا يكون الشرير. "كعبور 
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أما الصِديق فأساس مؤبد" ]ع 25[

والقوة والسلطة والسعادة يملك عليه الخوف صورة الشجاعة  فالشرير الذي يحمل  يعتبر البعض هذه اآية مع اآية السابقة مثًا واحًدا متكامًا. 

الفرح العظيم كيانه تجاربه وضيقاته يمأ   والقلق والكآبة، ويعبر كعبور زوبعة ما أن تهب حتى تختفي، وتصير كأنها لم تكن. أما الصِديق ففي وسط 

شهوة قلبه، ويجعله كهيكل مؤسس على أساسات تسنده أبدًيا. الرب له   الداخلي، إذ يحقق 

أشجارها، كالتورنيدو )اإعصار( الذي يهز كيان المدينة، ويكتسح مبانيها، ويسقط  شره  الشرير بنفسه تحت الغضب اإلهي، فتعبر به ثمار  يلقي 

تهزه، فإن شعر رأسه زوابع العالم أن  بجذورها. أما الصِديق الذي تتأسس نفسه على اأبدية فا تقدر كل  جذًرا بل يقتلع اأشجار  يترك ُغصًنا وا   فا 

اشتكوا عليه. ُألقَي دانيال يتزعزع. المثال العملي في العهد القديم هو دانيال النبي والذين  السماوي، وهو مختٍف في صخر الدهور فا   محصى لدى أبيه 

افترستهم اأسود. سرعان ما  نجحوا في تحقيق خطتهم، لكن  فظنوا أنهم قد  أروع ليلة عاشها كل أيام حياته، أما المشتكون عليه   في جب اأسود فقضى 

اأشرار بسهولة في الخطية. من جانب التجربة يسقط  اأبرار فإذ يتفادونها يخلصون إلى اأبد. عندما تهاجم  اأشرار، أما  V      عندما تهب العاصفة، يهلك 

فاأبرار يخلصون حين انظروا كيف أن البّر يحمل أماًنا،  شاكرة ه.  التجربة بالصبر وبنفٍس  ينتصرون على  اأبرار أبدًيا عندما   آخر، يخلص 

تجربة اأشرار أيًضا حتى عندما ا تهاجمهم  الدوام. من الجانب اآخر يسقط   يتجنبون الشر، فإنهم يأخذون موقف الدفاع، ويقفون في ثباٍت على 

.
[310]

 نهائًيا. لذلك فإن الذين يجهلون حكم اه العادل يخطئون بسهولة

يوحنا الذهبي الفم القديس 

"كالخل لأسنان، وكالدخان للعينين،

أرسلوه" ]ع 26[ كذلك الكسان للذين 

مُرِسليه بالنتائج المطلوبة، إنما يسبب لهم أشبه بحالة كما ُيفسد الخل اأسنان والدخان العينين هكذا من يعتمد على الكسان، فإنه ا يعود إلى 

خبًزا سماوًيا يأكله المؤمن فيحيا ويشبع، تقدم الخطية نفسها طعاًما أو خًا يفسد اأسنان.  إحباٍط وقلٍق شديٍد. كما ُيقدم السيد المسيح نفسه 

بالربح )الفائدة(، للصيارفة لينتفع  بالوزنة المعطاة له، وا حتى سلمها  قدم لنا السيد المسيح َمثل العبد الكسان )لو 19: 20-26(، الذي لم يتاجر 

تزرع" )لو صارم، تأخذ ما لم تصنع، وتحصد ما لم  مبرًرا ذلك بإهانته لسيده، إذ قال: "أني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان  التراب،  طمرها في  نما   واإ

.)21 :19 

الرب تُزيد اأيام، "مخافة 

اأشرار فُتقَصر" ]ع 27[ أما ِسنّو 

ماتوا ن  دواجي... فإنهم واإ صغاًرا مثل الشهداء أبانوب وأبناء القديسة رفقة واأم  ماتوا أطفاًا أو شباًبا  الرب قد  كثيًرا من خائفي  ربما تقول إن 

بالزمن الذي نعيشه روحي. مقاييس عمر اإنسان في عينّي اه ا ُتحسب  أشرار با ثمر  شيوخ  الرب أطول بكثير من   وهو أطفال لكن حياتهم في عينّي 

 بل بالعمل الذي ُنقدمه.

الرب يفقد أبديته فبحرمانه من مخافة  الشرير  الرب تطيل أيام اإنسان، حيث تضيف إليه نعمة اه، فيصير اليوم بالنسبة له كألف سنة. أما  مخافة 

المرة.  ويسقط تحت دينونة جهنم 

مفرًِح، الرب  "منتظر 

اأشرار فيبيد" ]ع 28[ أما رجاء 

بالرجاء في اللقاء مع الرب حياته  مثمرة، تمًا مخافة  بسنوات طويلة  عمره  الرب، فتُقدر كل لحظة من لحظات  البركة التي ينالها خائف  بجانب 

اآخرين. الفرح على  بالروح ويسكب هذا  بشركة اأمجاد، فيحيا متهلًا   اه، والتمتع 
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الشرير تزول.  سرعان ما  ن نالها  الزمنية التي واإ فرجاؤه في اأمور  الشرير  بفرح وسط آام هذا العالم، أما  يترقب الصِديق أبديته وأبدية إخوته 

الرجاء الباطل. بإصراره على عدم التوبة وتهاونه المستمر يفقد هذا  مراحم اه لكن  ترجى   المصر على عدم التوبة، إن 

حوالي 33 عاًما، وعمره  أخرى كي يفتتحها ويخضعها لمملكته، وقد مات  عوالم  قيل عن اإسكندر اأكبر أنه لم يشبع قط، لقد بكى أنه لم يجد 

 ومات أشبه بمنتحر.

بخواتم ذهبية سلبها من الذين ذبحهم، انتهت حياته باانتحار بالسم.  bushels الذي مأ ثاثة مكاييل ضخمة Hannibal وحانيبال

نصرته العظيمة. بواسطة أعز صديق له في مشهد  جُرح  هَزم 800 مدينة،  يوليوس قيصر الذي ُصبغت ثيابه بدماء مليوًنا من أعدائه، 

.
[311]

اأخيرة ُمعاَقًبا نابليون الغالب المخوف بعد أن كان المعاِقب، قضى أيامه 

20. أمانه
الرب، "حصن لاستقامة طريق 

والهاك لفاعلي اإثم" ]ع 29[

يترنم قائًا: وبرًجا يحميه، وفي الطاعة له تجديًدا لحيويته، وقدر ما يعمل مجاهًدا  يرى في اه حصًنا له  قوة، حيث  الرب  طريق  يجد المؤمن في 

الرب، وقد صار لي خاًصا". قوتي وتسبحتي هو  " 

المرتل: يقول 

وقرن خاصي وملجأي" )مز 18: 2(. ترسي  صخرتي، به أحتمي،  صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي  الرب  "

اَرتعب" )مز 27: 1(. الرب حصن حياتي ممن  نوري وخاصي ممن أخاف،  الرب  "

الرب عّز لهم وحصن خاص مسيحه هو" )مز 28: 8(. "

صخرة، حصن بيت ملجأ لتخليصي" )مز 31: 2(. سريًعا. َأنقذني، كن لي  "أمل إلَي أذنك 

خَبأوها لي أنك أنت حصني" )مز 31: 4(. َاخرجني من الشبكة التي  "

يُزحزح أبًدا، "الصِديق لن 

اأرض" ]ع30[ يسكنوا  واأشرار لن 

عاشوا حتى في يقطنوا فيها. إن  عبروا عليها كالظل ولم  ُيفارقونها، وكأنهم  اأرض مسكنهم اأبدي، لكن في لحظات  اأشرار ظانين أن  يفرح 

باستقراٍر. أما البار فيقيم مسكنه على أساس أبدي، ا يقدر الموت أن مأوى، أن أعماقهم ا تتمتع   قصور ُيحسبون كمن في منفى أو كضالين با 

ن كان مسجوًنا. وااستقرار، حتى واإ يزحزحه، يشعر باأمان   

اأرض يصرخ )تك 4: 10(! أما قايين فعاش على  ن مات فدمه  يقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة عملية مثل قايين وهابيل، فقد مات هابيل ولكنه واإ

يمزح معه! وهكذا يعقوب وعيسو. أراد أن يقتل اسحق وهو  سماعيل، اأخير  هارًبا، ياحقه الخوف أينما حل. وهكذا أيًضا اسحق واإ  

المتزايد ثمره   .21
بعبارتين عن اللسان ]ع31-32[، فقد سبق وقدم أمثلة عن الفم الحكيم واللسان المقدس، يعود فيؤكد أهمية تقديس الفم واللسان. ُيختم اأصحاح 

"فم الصِديق ينبت الحكمة،

أما لسان اأكاذيب فُيقطع" ]ع 31[

الكثيرين، أما اللسان الذي ينطق باأكاذيب، فيأتي وقت ُيقطع من العالم دون كالشجرة التي تثمر حكمة، تنمو با توقف، تشبع قلوب  فم الصِديق 
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 نفٍع.

اانحراف عن اإيمان الحق. ربما يقصد بلسان اأكاذيب مقاومة اإيمان الحقيقي، وبالنطق بالتجديف على اه أو 

المُرضي، تعرفان  "شفتا الصِديق 

اأشرار أكاذيب" ]32[ وفم 

اأشرار فينطقون بتجاديف ُمهلكة. كثيرة، أما  وُيسِره، فيقدمون الحق لبنيان نفوس  يُرضي اه  اأبرار بما  ينطق 

ترافق ذا اللسان القاسي وا متعِظم القلب. V      ا 

الطموهي بوا  القديس أنبا 

الزمان. الزنى واللسان من النميمة، فنحن بنعمة اه مفلحون حسب هذا  V      إن حفظنا اإيمان الصحيح وحفظنا الجسد من 

أنبا بّا

 

من وحي أمثال 10

هب لي حكمتك السماوية، فتسمو حياتي بنعمتك!

V      هب لي حكمتك يا أيها اآب القدوس، فأسلك كابن لك،

مرتفعات السمو، أصعد على 

فتفرح بي يا أبي العجيب في حبه!

V      هب لي أا أسمح لجهااتي أن تسيطر علَي،

وا لغباوتي أن تفقدني االتصاق بك،

أورشليم العليا أمي بسببي! تحزن  حتى ا 

V      َاقتِن ُبر المسيح، فتفيض نفسي بالشبع.

معرفتك. ويمتلئ قلبي بكنوز 

وكنوزه. ا َاشتهي غني العالم 

أنت هو غناي وكنوز نفسي!

بروحك الذي ا يكف عن العمل. V      أسلك 

بروح ااجتهاد واإخاص أعمل بك.

فتغتني نفسي بك يا أيها الخير اأعظم.

جوٍع! ا أعاني من عوٍز أو فقٍر أو 

أعرف الخمول، وا أطلب راحة العالم، ا 

إنما أسعد بالجهاد بنعمتك،

وأجد فيك وحدك راحتي!

      V
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روح ااستقامة والبساطة. تهبني 

يساًرا. َانحرف يميًنا وا  ا 

بركاتك على رأسي. فتحل 

فكري أو قلبي! وا يجد الخداع أو المكر له موضًعا في 

بركاتك. V      بنعمتك أحمل 

غربتي، تسندني في 

ذكراي بعد رحيلي! وتحفظ 

بروح الطاعة، انحني هنا أمام وصيتك 

أفرح بها ككنٍز أخفيه في قلبي.

تتهلل نفسي بها،

السماوي! ويمتلئ كل كياني بالسام 

بوصيتك أسلك في استقامة،       V

وعواطفي مع كلماتي وسلوكي. حواسي  فتتناغم كل 

روحية، قيثارة  يتحول كل كياني إلى 

روحك القدوس، يعزف عليها 

سيمفونية الحب اأبدي!

ينبوع يفيض بمياه حية. V      يصير فَي 

ويتقدس لساني، فا ينطق إا حسب نعمتك!

تتحول حياتي إلى حٍب ا ينقطع،

أستر على أخطاء إخوتي،

فتستر أنت بدم المصلوب على خطاياي.

V      يفيض فمي بحكمتك،

معرفتك علَي! تشرق بنور  وتتهلل نفسي، إذ 

تتحول حياتي إلى رحلة ممتعة،       V

مع كل صباح تنطلق نفسي، كما إلى السماء!

بصيرتي ببهاء مجدك. تبهر 

عرش نعمتك! ويصمت لساني في دهشة أمام 

َاشتهي الصمت أسمع صوتك أيها الحبيب.

بأسرارك. وَاشتهي أن تتكلم بي، ليتمتع إخوتي معي 

الهزل وا الضحك، أعرف  V      ا 

المرارة. تعرف الكآبة وا  أما نفسي، فا 
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عمري، ثواني  َاعتز بكل ثانية من 

كرمك. أنك ا تكف عن العمل بي في 

V      تمتلئ نفسي بخوفك يا محب البشر.

بنوال فيض حكمتك. الدوام  فأنمو على 

أعيش في أمان، أنني أتحَصن بأحضانك.

فرحي وشبعي وسامي اأبدي. فأنت ِسر 
<<

اأصحاح الحادي عشر

مملوءة أماًنا طرق البّر 
مفرح،  وحياة بركات إلهية  مقارنة بين حياة اإنسان البار الحكيم، وما تحمله من  بروح اه القدوس  في اأصحاح السابق قدم لنا سليمان الحكيم 

الجوانب، وما تحمله من مكافآت أكيدة الشرير الجاهل، وما تدفع به من دماٍر وهاٍك. يقدم لنا اآن أمثلة عن الحياة المستقيمة الحكيمة في كل   اإنسان 

مفرحة.  

وبركات الحياة فمملوءة مخاطر، تدفع باإنسان إلى الهاك. منافع  اأشرار  طرق  سرور اه، أما  ومملوءة أماًنا، موضع  طرق البّر واضحة 

ثمرة طبيعية الشرير هو  البارة تقابلها في ااتجاه المضاد مآسي وخسائر الحياة الغبية اأثيمة. هذا ويؤكد هذا اأصحاح أن ما يحل باإنسان   الحكيمة 

وشره.  لفساده 

يشير سفر اأمثال إلى حقيقة أن البّر يعمل في كل المجاات، وهو مفتاح الحياة الناجحة. يوضح الحكيم في هذا اأصحاح عمل البّر في ثاثة

 مجاات وهي: العمل، والمشاكل الشخصية، والحكم، كما يكشف عن مكافآت البّر اأكيدة.

1. عمل البر في كل مجال 15-1.

أوًا: في مجال العمل4-1.

ثانًيا: المشاكل الشخصية 8-5.

ثالثًا: في الحكم 15-9.

2. مكافآت البّر اأكيدة16-31 .

1. عمل البّر في كل مجال
اإغراء المادي يعرف الغش وا الخداع، مهما كان  يعمل اإنسان البّر في مجال العمل ]1-4[، فتنعكس أمانة قلبه وإخاص نيته على عمله. ا 

والتواضع بدون طمع. بروح الوداعة  المعنوي. يسلك كخالقه ومخلصه   أو 

منتصًرا وسط المشاكل والمتاعب والضيقات. يخرج البار  ويمتد أثر اأمانة الداخلية إلى مجال المشاكل الشخصية ]5-8[: كيف 

النصرة روح  اأبرار مجتمًعا متهلًا ]10[، سامًيا ]11[، يعمه السام ]12-13[، ويحمل  المواطنون  وأيًضا في مجال الحكم ]9-15[: يقيم 

.]14[ 

أوًا: في مجال العمل

الرب، مكرهة  موازين غش  "
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والوزن الصحيح رضاه" ]ع 1[

الموازين. الحجارة تستخدم في  حجارة"، حيث كانت  موازين  العبري ba eben shelemak يعني " الحرفية للتعبير  الترجمة 

الرب الذي ا يطيق الغش والخداع. مكرهة في عينّي   يدرون أنها  الموازين والمقاييس، وهم ا  كثيرون بالغش في  يستهين 

فالموازين الغاشة والمقاييس الظالمة تسقط تحت اللعنة. إن كان الغش في السوق أو في العمل V      كل عمل فيه ظلم معيب، حتى في اأمور العامة. 
[312]

 يسقط اإنسان تحت العقوبة، فهل يمكن التغاضي عنه إن وجد في وسط تنفيذ واجبات الفضيلة؟!

الميزان الرب هذا  أخرى. أمام  يزن أمور  الميزان الذي  الرب". لست أقصد ذاك  مكرهة أمام  موازين غش  ليزن كل أحٍد كلماته بدون غٍش أو خداع. "       V

قريبه بظلٍم غادٍر. إنه ا يقتني نفًعا من ذكائه يمارس الخداع بمكٍر. يدين اه اإنسان الذي يغش  يزيف الوقار الحكيم، بينما   للكلمات بغيض، الذي 
[313]

 الماهر. أنه ماذا ينفع اإنسان إن اقتنى غنى كل العالم ويخدع نفسه فا يقتني الحياة اأبدية؟

أمبروسيوس القديس 

ومعاييره ومفاهيمه موازين اإنسان  اختال 

وأوزانه لكي موازينه ومقاييسه  ومعاييره ومفاهيمه، فإن تجسد حكمة اه قد أعاد لإنسان صدق  موازين اإنسان  إن كانت الخطية قد أفسدت 

 يعطي اإنسان لكل شيٍء ولكل كائٍن حقه، فيعطي ما لقيصر لقيصر، وما ه ه )مت 22: 21(. صار لنا بعمل الحكمة اإلهية إمكانية إعادة اأمور في

موازينها الصادقة مثل:  

وقدراته، كما بنفسه بكل إمكانياتها. موازين صادقة ليهتم بكيانه كله، فيعمل بجسده بكل طاقاته  التوازن بين النفس والجسد. خلق اه لإنسان  ا. 

ويديرها موازينه، فجعلت من الجسد قائًدا يمتطي النفس  الطريق الملوكي. لكن الخطية أفقدت اإنسان   تتسلم النفس قيادة الجسد ليسير اإنسان ككل في 

والمركوب راكًبا. لذلك جاء حكمة اه متجسًدا، وحمل جسدنا وله نفس كإنسان كامل، مركوًبا،  الراكب  الموازين فصار  الشريرة. اختَلت  شهواته   حسب 

السماوي.     الطريق   لكي فيه يتناغم الجسد مع النفس، ويسلك ااثنان 

المراعي أبوابه، ليقود النفس والجسد مًعا في  الروح القدس في اإنسان بكليته، يفتح كل  أبواب السماء ليحل  بتجسده وصلبه وقيامته وصعوده فتح 

صراع.  السماوية با 

كوهٍم أو خياٍل. لم اأرض مسكنه كمن يخلد فيها، وتطلع إلى  السماء  نظرته لأرض والسماء، فحسَب  موازين اإنسان بالخطية في  ب. اختَلت 

اأرض واقًعا يستحق كل ااهتمام أما السماء واأبديات فأمور ثانوية. على يدرك "إنما كخياٍل يتمشى اإنسان" )مز 39: 6(، فإنه يحسب  قادًرا أن   يعد 

اأرض، صارت سماًء، يشكر اه على واقعه كإنسان يحيا على  اأرض قد  فيرى وكأن  نظرة المؤمن مسحة سماوية،  السماوي أصبغ على   كٍل مجيء 

 وقلبه في السماء.

يدرك وحدة الحياة الروحية والنفسية والعقلية والعلمية وااجتماعية... فا يقدر أن  ليزن احتياجاته  موازينه الصادقة  ج. أفقدت الخطية اإنسان 

الفريد، أعاد للحياة جوانب حياته، ليكون أميًنا في كل شيء، سوًيا في شخصيته. أما وقد تجسد خالق النفس والجسد وطبيب اإنسان  ليوازن بين كل   

روح الفشل. والنصرة، وليس  القوة  روح  روح اه القدوس،   وحدتها، ليصير اإنسان ناجًحا في كل شيٍء، بعمل 

قادًرا أن يجلس مع نفسه ليتطلع إلى أعماقه الداخلية، فيكتشف ملكوت اه داخله، نظرته لكيانه، فلم يعد  موازين فكر اإنسان في  د. اختَلت 

الخارجي دون النمو والتجديد يرى في حياته فناء لإنسان  إدراكه إنسانه الداخلي، فصار  لروح اه. فقد اإنسان  ويدرك أن اه خلقه ليقيم منه مسكًنا   

الرسول بولس: "إن كان إنساننا نترنم مع  صرنا  ملكوت اه داخلكم"  نظراتنا نحو الداخل، قائًا لنا: " يسوع الذي يجتذب   إنسانه الداخلي. لكن بالمسيح 

الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوًما فيوًما" )2 كو 4: 16(.  
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روحه القدوس وأرضية، وجاء مسيحنا الحكمة المتجسد يقدم لنا  نظرتنا ه والعالم والجسد وكل خليقة سماوية  موازيننا حتى في  هـ. اختَلت 

ندرك اآتي: موازين جديدة خالها   ليهبنا 

يقترب اه إلينا بالحب، هو أب حتى في تأديباته، يفتح أحضانه لنا.       V

شهوات جسدية بل كمْقدس إلهي ُيسر به اآخرين. فا نتطلع إليها إشباع  سواء جسدنا أو أجساد  وزنة مقدسة، هبة إلهية، لها قدسَيتها،  V      الجسد 

الرب.  

شركة المجد مع مسيحنا وطريق للدخول إلى  كمدرسة للفلسفة  أورشليم العليا، نسير عليه بكونه عطية إلهية. نقبل اآام  V      العالم جسر نعبر خاله إلى  

روح الشكر والتسبيح ه. وبركة تبعث فينا  نفرح بكل عطية   المتألم، كما 

V      الخليقة السماوية بالنسبة لنا هي مجتمع السماء الذي نجد فيه صداقات تدوم أبدًيا.

نشارك مسيحنا سمة اأمانة. وزنات نتعامل معها، فننمو في حياة اأمانة،  اأرضية هي  V      الخليقة 

الموازين، فصار الحق باطًا في عينّي و. حَولت الخطية الخداع والمكر إلى حكمة بشرية، واأمانة والصدق إلى انغاق للفكر. هكذا انقلبت 

واليونانيون جهالة )1 كو 1: 23(. بالمسيح عثرة  فيراه اليهود   اإنسان، والباطل حًقا! وجاء حكمة اه ليقدم ذاته "الحق" المبذول بالحب خال الصليب، 

ندرك الحكمة الحقيقية. يسوع   

مركًزا للعالم، يطلب ما هو لنفسه. وقد جاء "الحب" ذاته ليحطم اأنا الذي فيه  ego بروح اأنانية حيث يقيم من اأنا موازين اإنسان  ز. اختَلت 

فكرنا ويتسع قلبنا، فنحمل مع مسيحنا إن أمكن جميع الناس.  أنانية قاتلة، ويحيا هو فينا، فينفتح 

الهوان، "تأتي الكبرياء فيأتي 

المتواضعين الحكمة" ]ع 2[ ومع 

تكريم خليقته العاقلة، ويود أن يريد  الكبرياء هو جحد لعمل الخالق الذي  الواقع ما تفتخر به أمام خالقها.    ُجبلت الخليقة من العدم، فليس لها في 

التواضع للغباوة والجهالة المهلكة، بينما  الكبرياء مؤشر خطير  وعرفان بالجميل.  التواضع فيحمل ذبيحة شكر ه الخالق  الدوام. أما   تنمو وتتمجد على 

روحي للثبات في الحكمة السماوية المقدمة لنا عطية مجانية من قبل الخالق.  مؤشر 

اقتداري ولجال مجدي" )دا 4: بقوة  نبوخذنصر على القصر، وفي تشامخ قال: "أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك،  حينما تمَشى 

وبارك اه وسَبحه وحمده، يقول: "رجع إلى عقلي، وعاد إلى جال مملكتي ومجدي كالثيران. وعندما رجع إليه عقله  طُرد من بين الناس ليعيش   ،)30 

 وبهائي" )دا 4: 36(.

اآخرين ويحترمونه، ظاًنا أنه شيء، فيجد  مركز العالم والمجتمع، فيطلب أن يخدمه الكل  يتحْوصل المتكبر حول نفسه، ويظن في نفسه أنه 

المتواضع فا ينتظر كلمة مديح وا يتوقع خدمة الغير له، وا يشتهي ذلك، والخزي حتى في عينّي نفسه. أما   يعاملونه بغير ما يتوقع، فيشعر بالمهانة 

الكثيرين. كرامة ويكون موضع حب   فإذا به ُيحسب حكيًما وينال 

.
[314]

ثمرة التحول عن الحكمة والغباوة هي  الكبرياء هي التي تحِول اإنسان بعيًدا عن الحكمة،  V      إنها 

الزمنية "الجميع باطل وكآبة نقرأ في الكتاب المقدس عن التعب من أجل اأمور  السماوات".  بالروح. أن لهم ملكوت  طوبى للمساكين  "      V

والغطرسة، ومن المعتاد أيًضا أن يقال عن المتكبر أن به والكبرياء  الروح ، فتعني الوقاحة   أما كلمة كآبة 
[315]

الروح"  Presumption of spirit

الريح العاصفة Spirit of tempest  )مز 148: 8( والبَرد والثلج والضباب  روًحا. وبهذا كتب "النار  الريح تدعى  أرواًحا متعالية وهذا صحيح أن   

الرسول "العلم ينفخ ولكن المحَبة تبني" )1 كو 8: 1(... الريح. وهنا يقول   حًقا إن المتكبر يدعى منتفًخا كما لو كان متعالًيا مع 

الروح التي تنتفخ. وخائفوا اه أي الذين ليس لديهم  المتواضعون  بالروح هم  لنفهم بالحقيقة أن المساكين 
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الرب" )مز 111: 10( ومن بلوغ الحكمة العالية "رأس الحكمة مخافة  موضوعة أجل  بالحق ليس للتطويبات أن تبدأ بغير هذه البداية، مادامت 

يشوع 10: 15(. الكبرياء أول الخطايا" )حكمة  اأخرى "  الناحية 

.
[316]

السماوات" بالروح أن لهم ملكوت  طوبى للمساكين  اأرضية ويحبها، ولكن " إذن فليبحث المتكبر عن الممالك 

القديس أغسطينوس

كثيرة. مواهب  بالتواضع  التواضع يقتني  V      من يحب 

التواضع مسكن البّر. المتواضعين، أن  الرحمة، تجدها في  إذ تبحث عن 

والمعرفة هي ينابيع شفاههم. المتواضعين،  موجود عند  التعليم 

والمتواضعون يقتنون الفطنة... التواضع يلد الحكمة والفهم، 

ويفرح. ووجهه مشرق وهو يضحك  المتواضع،  عذبة هي كلمة 

روا به. يعرفون أن يتدَب المتواضعين، وهم  الحب جميل لدى 

وجوههم بصاح قلوبهم. الشرور، فتشع  المتواضعون عن كل  يصوم 

المتواضع فيليق به الكام، وتضحك شفتاه، فا ُيسمع صوت ضحكه... يتكلم 

اأرض، وعينا عقله إلى تنظران إلى  أفكاره. عينا وجهه  كنزه هناك تكون  فيرتفع إلى اأعالي العلوية. حيث يكون  المتواضع، أما قلبه  يتواضع 

.
[317]

 اأعالي العلوية

أفراهاط القديس 

والمجروح في قلبه ا يحب المتواضع  مقبوًا لدى اه مثل أن يحسب اإنسان نفسه آخر الكل، هذا هو المبدأ اأول للحكمة العملّية، فإن  V      ليس شيء 

.
[318]

شهوة قريبه، وا يلجأ إلى أية   المجد الباطل، وا هو بغضوب، وا يحسد 

يوحنا الذهبي الفم القّديس 

"استقامة المستقيمين تهديهم،

واعوجاج الغادرين خزيهم" ]ع 3[

كرنيليوس قائد طريق الحق، كما حدث مع  ويرافقه في  ويرشده  روح اه القدوس فيه، يقوده      إذ يطلب اإنسان الحق بضمير مستقيم يعمل 

بطرس وبينما كان يتكلم طريق خاصه. وعندما جاء  بطرس يكشف له عن  أرسل له اه ماًكا لكي يطلب سمعان  الرب   الِمئة الوثني. إذ كان تقًيا خائف 

كانوا يسمعون  الكلمة" )أع 10: 44(. الروح القدس على جميع  الذين  الحاضرين "حٌل   معه ومع 

الطريق إذ معوًجا، ويفقد  طريقه  طريقه واضًحا ومستقيًما، أما الغادر أو الغاش فيصير  اإنسان المستقيم أمين مع نفسه كما مع الغير، لهذا يجد 

 ا يحقق رسالته.

بالرب، ويحتمي به ويبتهج كل المستقيمي يفرح الصديق  ترسي عند اه مخلص مستقيمي القلوب" )مز 7: 10(. " يترنم داود النبي قائًا: "

حضرتك" )مز 140: 13(. المستقيمون يجلسون في  وفرح للمستقيمي القلب" )مز 97: 11(. " زُرع للصديق،  نور قد   القلوب" )مز 64: 10(. كما قيل: "

هؤاء الذين ا يخفون شيًئا وا يحجبون فساًدا تحت السطح. V      يلقب اه المخلصين الصادقين مستقيمين، 

ترون هي هكذا، اه يتطلع إليها فوق كل شيء... الذين ينطقون بالحق ا يحتاجون إلى مجهوٍد وا معاناٍة وا رياٍء وا مكٍر، وا ااستقامة كما 

يشرق خال انسجامه.  إلى شيٍء من هذا القبيل، أن الحق 

روعة في ذاته، هكذا أيًضا خارجي يغطي التشويه الطبيعي، بينما الجمال الطبيعي يحمل  المشوهة تحتاج إلى خداٍع  بمعنى آخر، كما أن اأجسام 
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.
[319]

والرذيلة من الفضيلة  يمكن تمييز البطان من الحق، 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

"ا ينفع الغنى في يوم السخط،

أما البّر فُينجي من الموت" ]ع 4[

ثروته، حاسًبا أنها تحقق له المستحيات. كثيًرا ما يعتمد الغني على 

أساءوا استخدامه. إنهم ا لأشرار يوم سخط وغضب، فا يشفع غناهم فيهم، بل يكون علة دينونتهم أنهم  لكن إذ يحل يوم الموت يكون بالنسبة 

كدرٍج ملتٍف، الرؤيا يوم الغضب هكذا: "السماء انفلقت  بالمراحم اإلهية. يصف سفر  يتمتعوا  غفران الخطايا، وا أن  يشتروا  يقدرون في تلك اللحظة أن   

أخفوا أنفسهم في المغاير وفي واأمراء واأقوياء وكل عبٍد وكل حٍر  اأرض والعظماء واأغنياء  تزحزحا من موضعهما. وملوك  وجزيرة   وكل جبل 

الخروف، أنه قد جاء يوم غضبه، العرش، وعن غضب  يقولون للجبال وللصخور اسقطي علينا، وأخفينا عن وجه الجالس على   صخور الجبال، وهم 

الوقوف" )رؤ 6: 17-14(.  ومن يستطيع 

الثروة أن ُتستخدم في قدرة  للرحمة. أليس في  ثروته  الثروة في يوم السخط". قيل هذا عن الشخص الذي ا يستخدم  أعرف لماذا ُكتب: "ا تنفع  V      أنا 

يسوع الرحمة. فقد أعطى لك من  روحك إلى يدّي اه، ستفهم أن فائدة غناك الكامل هو استخدامه في  ترجع   وقت الحاجة؟ في الساعة التي فيها 

.
[320]

 المسيح، اه وابن اه

 القديس اأنبا شنوده

معرفة أن فيض المال لن يعينك في ذلك اليوم، يقودنا )سليمان( نحو الفهم، خاصة عندما يقول: "ا ينفع الغنى في يوم السخط". إذ يسكب في قلبك        V

أوًا يرثها أيًضا الودعاء. فقد قال  اأرض التي  بوضوح  اأرض" )راجع أم 2: 21(، يعني  يرث البار  ينزع عنك العقوبة اأبدية. وعندما يقول: "  وا 

.
[321]

اأرض" )مت 5: 4( يرثون  طوبى للودعاء أنهم  الرب: " اأرض" )مز 37: 11 (. وبعد ذلك قال  يرث الودعاء  المرتل: "  LXX

 القديس باسيليوس الكبير

ثانًيا: المشاكل الشخصية ]ع8-5[

بشركة المجد اأبدي. أما البار فيخلص من الموت اأبدي، إذ يتمتع 

أبراًرا، وعندئذ يسمعون كلمتي ا يعانون من الرب" )مز 34: 19(. هل قال: "ليكن المسيحيون  كثيرة هي بايا الصديق )البار(، ومن جميعها ينجيه        V

كثيرة. أبراًرا تكون لهم بايا  كانوا  أشراًرا تكون لهم بايا أقل، ومتى  كانوا  بالحري متى   كثيرة هي بايا البار".   بايا؟ لم َيعد اه بهذا، بل يقول: "

الكثيرة اأبرار فبعد البايا  ينجوا منها. أما  اأشرار( إلى محنٍة أبدية، حيث ا يمكنهم أن   ولكن بعد البايا القليلة، أو مع عدم وجود بايا يذهب أولئك )

.
[322]

 يأتون إلى ساٍم أبدي، حيث ا يعانون بعد من أي شٍر

القديس أغسطينوس

"بّر الكامل يقِوم طريقه،

بشّره" ]ع5[ أما الشرير فيسقط 

وتعبيرات متباينة. ن استخدم ألفاًظا  ومرشد له وسط ضيقات الحياة، واإ كثيًرا ما يؤكد السفر هذه الحقيقة أن البّر هو سند المؤمن،  منقذ له،   

المسافرون متاعب في رحاتهم، فإنه القائد هو البّر، إذ يقود المؤمن إلى المجد اأبدي وسط صخور بصخورها وتالها، فيجد  ُتعرف فلسطين 

 هذه الحياة.
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"بّر المستقيم ُينجيهم،

فيُؤخذون بفسادهم" ]ع 6[ أما الفاسدون 

فيرفع البّر قدميه، وا تقدر الشباك أن تقتنصه. ينصب الفاسد لنفسه شباًكا يسقط فيها. أما البار 

والهدوء والوداعة السيرة المستقيمة واإيمان باه هما ساٌح عظيٌم مقاوٌم للشياطين، الذين يخافون من الصيام والنسك وسهر الليل والصاة،        V

ُيقهَروا. والرحمة، وعدم الغضب وفعل البّر في المسيح، أّن الشياطين يجاهدون جًدا أن ا  والتواضع ومحبة المسكنة   وبغضة الفضة، واافتخار 

يزداد باأكثر رأوا أننا خفنا وضعفنا يجعلون الخوف  ن  الرب كائٌن معنا في كل حين فا تقدر الشياطين أن تصنع بنا شيًئا، واإ  فلنذكر نحن في قلوبنا أن 

للرب ونفِكر قائلين: إّن كل شيء هو الخيرات العتيدة ونتكلم فيما  بالرب في كل حين وأننا نفِكر في قلوبنا في  فرحين  بأفكارهم. فإذا وجدونا   في قلوبنا 

يخزون وجدوا النفس محّصنًة بهذه اأفكار هكذا  الرب؛ فإن الشياطين ا تقدر أن تصنع شيًئا وا لهم سلطان في شيء من اأشياء البّتة. فإذا   بيد 

فكره عن اه، وأجل هذا افُتِضح. ورائهم، أنه هكذا وجد العدو أيوب محّصًنا ثابًتا فتباعد عنه، عندما لم يقدر أن ُيميل  ويرجعون إلى   للوقت 

أنطونيوس القديس أنبا 

طاهرة، ولكن النتيجة تكون فًخا أكثر منه أفكاًرا تبدو  يقترح  ن كان هو الفساد واأذى بعينه، فهو  V      إني أعجب من احتيال الشيطان، أنه واإ

.
[323]

تجربة  

القديس أنبا أثناسيوس

الطريق إلى مصيرك َلهو إلى الفساد وأنت في  الشرور فاسأل نفسك: ماذا نفعل في هذا العالم؟ إّن زماننا لقصيٌر، إّن  تعّرضَت لهذه  V      إذا حدث لك أنك 

الرب لئّا ُيحَكم عليِك بالنار اأبدية. قاوم بدون مهادنة العدو الذي يلكمك وُيبيد فهمك. طوبى انطرحي أمام   القبر. ثم ُقل لنفسك: ماذا تفعلين هناك؟ 

الراحة واابتهاج في المقفرة، وهذا الجو الفاسد الذي للخطية، ويصل إلى  الرهيب، واأماكن  والمرعبة، هذا الليل  يعبرون هذه المناطق المظلمة   للذين 

.
[324]

الروح القدس فرح   

القديس مقاريوس الكبير

رجاؤه، "عند موت إنساٍن شرير يهلك 

ومنتظر اأثمة يبيد" ]ع 7[

الشرير الُمصر على عدم التوبة في تهاون يجتازه خوف، وا يسقط في ضعف، أما  رجاؤه إلى حقيقة مجيدة، وا  عندما يموت بار يتحول 

الرجاء الباطل. مراحم اه، فبموته يفقد هذا  مترجًيا   

للشرير الروحي المجاهد، الذي يحتمل اآام متطلًعا إلى المجد اأبدي الُمعد له من ِقبل اه مجاًنا، أما بالنسبة  بركة عظيمة لإنسان  الرجاء 

روا اتجاههم نحو السماوات، رافضين أن ُيغِي طريق الهاك مّدعين أنهم يخلصون ويتمتعون بملكوت  وتراخًيا. فإنهم يسلكون في  فالرجاء يمثل تهاوًنا   

مقبرة. رجاؤهم ليس إا  هؤاء يكون   اأبدية، مثل 

العبارة أيًضا تنقلنا إلى اأفكار أموًرا عظيمة. هذه  ويترجى أن ينال  أواده يسلكون حسًنا،  يترجى أن  الرجاء. إنه  V      عندما يموت إنسان بار ا يهلك 

أخيًرا باًرا ينعم في كل هذه اأمور فعًا، وسينعم بتحقيقها المستقبلي الكامل،   الخاصة بالقيامة، أو إلى اأجيال القادمة بعدنا. أو تعني أن من كان 

.
[325]

 سيتمتع بالمجد الذي بعد الموت

يوحنا الذهبي الفم القديس 

والرجاء يلد الرجاء،  والتواضع يلد التعليم، والتعليم يلد اإيمان، واإيمان يلد  التواضع.  V      يا ُبنَي، قبل كل شيء ا تحسب نفسك شيًئا، فهذا هو والد 

تزعزع.  المحبة، والمحبة تلد الطاعة، والطاعة تلد الثبات با 
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اقتربت، وليس معين آخرتهم قد  للمتوانين، فإن  حقيًرا في الدهر اآتي. أنه مكتوب: الويل  وتتوانى فتكون  أسرع وانتبه، لئا تضُل وتتكاسل  V      يا ابني، 

 لهم وا رجاء خاص.

أنطونيوس القديس أنبا 

"الصديق ينجو من الضيق،

ويأتي الشرير مكانه" ]ع 8[

ذا به يسقط هو فيها، فيشعر الصديق بعناية اه الفائقة له. الشرير فخاخه للصديق، واإ كثيًرا ما ينُصب 

فيشرب من الكأس التي أعدها لنفسه ظاًنا أنه ُيقدمها أخيه. والرحمة ُيلقي بنفسه في يد العدالة،  الشرير الحب  يرذل  إذ 

ألقوا هم لمردخاي، ًصلب عليه هامان )إس 7: 9-10(، وُجب اأسود الذي خَطط له متهمو دانيال للخاص منه،  الصليب الذي أعده هامان 

 وعائاتهم فيه والتهمتهم اأسود الجائعة )دا 6(.

ممتزجة بماء النيل. بالكيل الذي به يكيل اإنسان أخيه ُيكال ووجدوا الدماء  المصريون  ذ عطش  اإسرائيليون، واإ المصريون دماء أطفال  سفك 

 يه.

ثالثًا: في الحكم ]ع 15-9[

ُيخِرب الُمنافق صاحبه، "بالفم 

وبالمعرفة ينجو الصديقون" ]ع 9[

بروح التمييز نما يجتذب صاحبه معه. وكأن سليمان الحكيم  يدعونا إلى التمتع  المنافق ينطق بغير ما يبطن في داخله. فا ُيحطم نفسه وحدها، واإ

والهروب من صحبة المنافقين حتى ا نهلك معهم.  

سوء نية حتى ا تصير أتعابك باطلة. V      ا تحمل إنسان 

V      اإنسان الذي له خبث اانتقام في قلبه عبادته باطلة.

V      هذا هو نضالنا: أّا يكون لنا انفعاٌل في الفم أو إثم أو خبث في القلب.

اأب إشعياء

يفلتوا من خداع المنافقين كمن من بروح التمييز أن  أواد اه يستطيعون  المملوءة خداًعا، فإن  إن كان المنافقون المخادعون يهلكون بكلماتهم 

 خداع عدو الخير.

ن كانا متشابهين في اللون، هكذا النفس من الفرق بين الصدق والكذب، كما يمِيز الفم بين الخمر والخّل، واإ تعرف به  إفراز من إحساسها العقلي  V      للنفس 

الروحية والتخيات الشيطانية. الفرق بين المنح  تعرف   اإحساس العقلي 

مقاريوس الكبير القديس 

مملوًء من الحكمة والتمييز، وكذلك ومعرفة، وكذلك سكوتك أيًضا، أن آباءنا الحكماء كان كامهم  V      يا ُبنَي، ا تتكلم بغضٍب، بل ليكن كامك بحكمة 

 سكوتهم.

أنطونيوس القديس أنبا 

تفرح المدينة، "بخير الصديقين 

اأشرار ُهتاف" ]ع 10[ وعند هاك 

بصلواته وطلباته عن الغير، نما أيًضا  بإرشاداته ونصائحه، واإ بركة المدينة بأكملها، ليس فقط  إن كان المنافق ُيهلك صاحبه، فإن الصديق يصير 
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يوجد عامل بالعدل، وفتشوا في ساحاتها، هل تجدون إنساًنا أو  واعرفوا  وانظروا  أورشليم  شوارع  طوفوا في  الرب: " الرب العاملة فيه. يقول  وبركة   

 طالب الحق، فاصفح عنها؟!" )إر 5: 1(.

ليحطموهم. اأشرار  فرًحا من أجل إنقاذ البسطاء الذين كان يقاومهم  اأبرار على هاكهم، لكنهم يهتفون  يحزن  لأشرار فعند موتهم  أما بالنسبة 

ببركة المستقيمين تعلو المدينة، "

اأشرار ُتهدم" ]ع 11[ وبفم 

بركة ليس فقط أنفسهم وعائاتهم، بل وللمدينة كلها. الصديقون 

أواد القديس ببركته "تعلو المدينة"، وذلك في حديثه مع  باخوميوس الذي  صورة رائعة للقديس  أنطونيوس الكبير      يقدم لنا القديس 

باخوميوس أنه رقد، أنكم المزَين بكل الفضائل أبينا  أوادي، من أجل رجل اه الصِديق  تتوجع قلوبكم، يا  زيارتهم له، إذ قال لهم: ]ا  باخوميوس أثناء   

روح اه القدوس التي كانت تُنير داخله. وفي الحقيقة إنني وشركاء في اأعضاء )أي العضوية(، وقد امتأتم من نعمة  صرتم معه جسًدا واحًدا   قد 

الصباؤوت، وأولئك سوف ُيظِهرون لرب  أنظره في الجسد، وبحٍق إنني لم أستحقه، واسيما أن النفوس التي جمعها حوله هي مقدسٌة   كنُت َاشتهي أن 

الشركة المقدسة.[ الرسل التي للمسيح التي هي  مرتفعون أكثر منا ويسيرون في طريق   اأمر أنهم 

اأبرار وأّن صراخهم" )مز 34: 15(. فأنتم تعلمون جيًدا أّن اه يسمع صاة  الرِب نحو الصِديقين، وأذناه إلى  صلُوا، إذن أجل العالم، أّن "عينا        V

.
[326]

فاذكرونا با انقطاع  توُسل اإنسان الصالح له فاعلية عظيمة، 

سيرابيون أسقف تمّي القديس أنبا 

المملوء تجديًفا وكذًبا. اأشرار  وصلواتهم، تتحطم أيًضا بفم  بوجود القديسين  تتبارك المدينة  كما 

"المحتِقر صاحبه هو ناقص الفهم،

أما ذو الفهم فيسكت" ]ع 12[

أحياًنا يكون الصمت هو أفضل ما نفعله، خاصة إن كانت كلماتنا تفقدنا سامنا، أو ُتسيء إلى أعماقنا، أو إلى الغير.

فيحتقرهم، أما الحكيم فيستر على ضعفات إخوته ويسندهم في كل جانب إيجابي ويُركز على ضعفاتهم،  يترصد أخطاء الغير،  اإنسان الجاهل 

لنمّوهم وبنيانهم المستمر.  

إنذاًرا تُنذر صاحبك، وا تحمل أجله خطية" يوجد عمل محبة أفضل من أن ا يحتقر اإنسان أخاه كما هو مكتوب: "ا تُبغض أخاك في قلبك،  V      ا 

يعرف حينئٍذ خطأه فسُيطَلب دمه منك. ولكنه إذا كّرر إنذاره حتى  مستمًرا في الخطية وأنت أهملَت في   )ا 19: 17(. وعلى ذلك فإذا رأيَت أخاك 

تزدري به كعدو. تجرحه وا   الخطية واستمر فيها فهو يموت بخطيته، وجيٌد لك أن تشفيه بالمحبة دون أن 

أنبا يؤنس القصير

يحتقره أو يقع فيه أمام آخرين أو ُيظِهر له غضًبا، فهو بعيٌد حًرا. الذي يلوم أخاه أو  صرَت  فكرك شيء من الشر، فقد  V      إذا صّليَت ولم يأِت على 

يريد أن يتوب من خطاياه وهو يفعل شيًئا من ذلك فهو كّذاب[327]. ن قال إنسان إنه  الرحمة. واإ  من 

القديس أنبا إشعياء

"الساعي بالوشاية ُيفشي السّر،

الروح يكتم اأمر" ]ع 13[ واأمين 

اأسرار التي أؤتمن عليها، اللهم إذ كان في ذلك بنيان لنفوسهم وفي الحدود الائقة لخاص الغير ا التشهير بهم. اإنسان اأمين ا يفشي 

V      عِبس وجهك لدى َمْن يبتدئ أن يقع في أخيه قدامك، فإنك إن فعلَت ذلك تكون متحفًظا عند اه وعنده.
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مار إسحق السرياني

"حيث ا تدبير يسقط الشعب،

فبكثرة المشيرين" ]ع 14[ أما الخاص 

القدرة على أخطاؤهم الجسيمة، وأحياًنا عدم  وتقوى لهم  الغباوة، فإنه حتى أكثر الناس حكمة  ااعتماد الكلي على حكم اإنسان نفسه هو غاية 

روحٍي. فقْد فقَد رحبعام أغلب مرشٍد  روحٍي أو  مشورة اه واالتجاء إلى أٍب  يوجد إنسان معصوم من الخطأ. فاإنسان في حاجة إلى طلب   التمييز. ا 

.
[328]

أضرار جسيمة لذات السبب وكثيرون أصابهم   المملكة أنه تجاهل هذه الحقيقة الهامة، 

اآخرين بقدرات  والرغبة الصادقة في ااستفادة  التواضع  بروح  ومشاعره، بل يستشير ويناقش  فكرة الذاتي  يليق بالمؤمن أا يتكل على 

وخبراتهم.  

د الملك إله دانيال )دا 2: 46(. كما احتاج بيلشاصر ذ كشف له السر مجٌَ نبوخذنصر إلى مشيٍر حكيٍم من ِقبل اه، واإ يذكر لنا سفر دانيال احتياج 

 الملك إلى مشير )دا 5: 13(.

بوقوفه من أجلنا فيما بين بوجه التأكيد إلى موسى آخر، وسيًطا من اه ولدى اه، لكي  فرعون، نحتاج  ونهرب من  نخرج من مصر،  نريد كلنا أن  V      إذ 

النصرة. فقد ويقهروا عماليق )خر 17(، وينصب راية  ذراعي الصاة إلى اه، إلى أن يعبر الذين يقتادهم بحر خطاياهم،   العمل والعلم )التأمل( يمد 

.
[329]

ويرشده ويتوهم أنه ا يحتاج إلى من يقوده  الرهباني(،  الطريق )  انخدع من يسلم ذاته لهذا 

الدرجي يوحنا  القديس 

لغيره وا أن ورأى أّا يكون تابًعا  مرشًدا لنفسه،  وزهد في الدنيا، ثم صار متكًا على ذاته  فَرق إنسان غني جميع ممتلكاته، وعتق عبيده  V      قال شيخ: ]

التواضع هو أعظم من اأعمال.[ بالخبرة أّن  لوا أّن اه بفضله أنقذه بالتوبة، فتعّلم   يتعلم ممن هو أقدم منه، فسقط في نجاساٍت بشعة وكاد أن يهلك 

الرهبان بستان 

وتواضع وأنت تخلص. فاطرح مشيئتك خلفك  مرشده من البداية حتى النهاية، فلن يصل أبًدا إلى المدينة.  V      إن لم يمِش )المؤمن( مع 

برصنوفيوس القديس 

ضرًرا ُيضر من يضمن غريًبا، " 

ومن ُيبغض صفق اأيدي مطمئن" ]ع 15[

للقرض، ودراسة استخدامه  سواء من جهة صدق احتياجه،  غريب. دون فحٍص وتدبيٍر حسٍن،  التسرع في ضمان إنسان  سبق فتحدث عن عدم 

المقتِرض والضامن للسداد )راجع أم 6: 5-1(. مكانية   واإ

لاقتراض دون وجود ضمانات للسداد، أو عدم جديته في السداد. غريٍب جاء ليقضي ليلة أو يوًما  التسرع في ضمان إنساٍن  يخشى الحكيم من 

الرسول بولس: "فإنكم أما مسيحنا فقد وَقع بدمه على خشبة الصليب ضامًنا إَيانا. لقد دفع ثمن خطايانا، الموت، فهو قادر على السداد. يقول 

ينزع عنا الغرباء، لكي  بفقره" )2 كو 8: 9(. صار ضامًنا لنا نحن  تستغنوا أنتم  يسوع المسيح أنه من أجلكم ِافتقر وهو غني، لكي  تعرفون نعمة ربنا   

ونزاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت اه" )أف 2: 19(. بحبه الفائق يقول: "حينئذ رددت الذي لم أخطفه" )مز 69: 4(، غرباء  تغربنا. "فلستم بعد   

.
[330]

أحراًرا فصرنا به  يقترضها،   إذ سدد ديوننا التي لم 

2. مكافآت البر اأكيدة 31-16

أوًا: فضائل مسيحية 23-16

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

www.coptic-treasures.com/wp


مكّرمة المرأة  ا.  نعمة 

كرامة، المرأة ذات النعمة تحصل  "

واأشّداء يحصلون غنى" ]ع 16[

الزوجة للهوان". بمعنى أنه بسبب  عرش  البارة فهي  تكره اأمور  الكرامة لإنسان، أما التي  ترفع  المرأة ذات النعمة  الترجمة السبعينّية: " في 

كرامته. وكأن الحكيم هنا يحث اإنسان كرسًيا للعار، كل من يلتصق بها يخسر   التقية والحكيمة يكَرم رجلها، أما التي ا تهتم بأبديتها وخاصها، فتصير 

شريك الحياة ذا نعمة وتقي.  أن يختار 

يحاولون سلبها أو اغتصابها. بالثروة، كما على حمايتها ممن  قادرين على العمل من أجل التمتع  يكونوا  اأشداء أو اأقوياء جسمانًيا غالًبا ما 

التواضع والوداعة المرأة ما هو أجمل من لمسة النعمة ومسحة  الكثيرين. ليس في  وتقديًرا في أعين  كرامة  المرأة أن تنال   هكذا بالنعمة والوداعة تستطيع 

ومباركة أنٍت أرسلِك هذا اليوم استقبالي.  إسرائيل الذي  الرب إله  مبارك   واللطف مع الحكمة. هذا ما لمسه داود النبي في شخصية أبيجايل، إذ قال لها: "

 أنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء، وانتقام يدَي لنفسي" )1 صم 25: 34-32(.

كما استطاعت راعوث اأممية أن تنال نعمة في عينّي اه الذي اختار أن يأتي كلمة اه متجسًدا من نسلها، وفي أعين الشعب. وكما قال لها

امرأة فاضلة" )را 3: 11(. أبواب شعبي تعلم أنِك  بوعز: "أن جميع   

المرأة ليست مستقلة الرب  المرأة. ففي  الرجل فوق الحد الائق، وا ُيضغط على  توازًنا هكذا، فا يفتخر  الرجل، يقيم بولس اآن  V      إذ يتحدث عن مجد 

باأحرى ليس كل من اآخر بل المرأة. إن كنت تسأل من الذي جاء بعد اآخر، فإن كل منهما هو علة اآخر، أو  الرجل مستقل عن  الرجل، وا   عن 

.
[331]

 اه هو علة الكل

.
[332]

تغيرت كل اأمور تماًما قوة، وهكذا  النسوة عند الصليب، الجنس الضعيف الذي ظهر أكثر  V      وقفت 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الرجل تفيد نفسه ب.  رحمة 

الرحيم ُيحسن إلى نفسه، الرجل  "

والقاسي يكسر لحمه" ]ع 17[

بالمراحم اإلهية، كما يكسب لنفسه السام اآخرين إنما يدفع به للتمتع  يمارسه من رحمة مع  ما يفعله اإنسان بالغير إنما يقدمه لنفسه، فما 

بشربها. نلتزم نحن  لآخرين  نملؤها  يدري. الكأس التي   الداخلي. والذي يظن أنه ُيحطم الغير بعنفه إنما ُيحطم نفسه وهو ا 

النقاوة؟ هي قلب رحيم على جميع طبائع الخليقة. V      ما هي 

كشجرة با ثمر. صخرة(. ناسك غير رحيم  V      صاة الحقود كبذار على َصَفا )

مار إسحق السرياني

متواضًعا لذاك الذي أجلك وضع نفسه، تلميًذا مطيًعا للمطيع ومتحِمًا مرضًيا عند سيدك، تلميًذا  V      ُكْن راغًبا في الصالحات وحافًظا لها، خادًما 

الرحيم، حامًا أثقال قريبك كما حمل هو نفسه أثقالك، محًبا للجميع بإخاٍص كما أنه هو ذاته  للمتحِمل، طويل اأناة للطويل اأناة، رحيًما أجل 

 أحَبنا، تابًعا له في كل اأمور حتى يستقبلك في راحته العظمى حيث "ما لم تَر عين ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعّده اه للذين

 يحبونه" )1 كو 2: 9(.

برصنوفيوس القديس 

زرع البّر يهب مكافأة حقيقية ج.  
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أجرة غش، الشرير يكسب  "

أجرة أمانة" ]ع 18[ والزارع البّر 

الشرير في الخطية الحياة وللبصيرة الداخلية، فيظن  يربط الحكيم بين الشر والغش، وبين البّر واأمانة. فالشر يحمل في داخله خداع للنفس 

الكرامة. والصديق أو البار يرى في اأمانة مع اه ومع نفسه كما مع الناس سر سعادته الداخلية. فالشر يحمل في داخله  المبهجة والسعادة أو الغنى أو 

ثمره الفاسد، والبّر يحمل في داخله مكافأته.  

عجرفة وتشامخ. فيقول: شره كان يعِير اه، ويتكلم ضده في  وحزقيا. اأول في  سنحاريب ملك أشور  الواضح لهذا التقابل الخطير هو  المثل 

حزقيا التقي، رجل الصاة، فتمتع حزقيا شعبه من يدَي" )2 أي 32: 17(. أما  اأراضي لم تنقذ شعوبها من يدَي، كذلك ا ينقذ إله   "كما أن آلهة أمم 

 بخاص من يد أشور من قبل السماء عينها.

زرع بذور البّر فيجد مكافأة أكيدة. الشرير الغش الذي ظن أنه يخدع به الغير، ليجد نفسه أنه يغش ذاته. وأما الجاد في  يحصد 

د. البّر يهبنا حياة

"كما أن البّر يؤول إلى الحياة،

كذلك من يتبع الشر فإلى موته" ]ع 19[

يجري لينهي حياته. وراء الشر إنما  يجري  القداسة الحقيقية هي حياة وسعادة حقيقية، أما من 

الرب التواء يقدم لنا بهجة في  هـ. السلوك با 

الرب ملتوو القلب، كراهة  "

ورضاه مستقيمو الطرق" ]ع 20[

الرب مثل ااستقامة والقداسة. واالتواء، وليس شيء يحبه  الرياء  الرب مثل  ليس شيء ا يطيقه 

و. العمل الجماعي ا يبرر الشر

"يد ليد ا يتبرر الشرير،

أما نسل الصديقين فينجو" ]ع21 [

شرهم، أما الصديقون فيتمتعون هم ونسلهم السالكون على مثالهم بالحماية اإلهية. اأشرار مًعا ا يحميهم من ثمر  ترابط 

المرأة في عقلها ز. جمال 

خنزيرة، خزامة ذهب في فنطيسة  "

المرأة الجميلة العديمة العقل" ]ع 22[

خنزيرة. بخزامة ذهب ويضعها في أنف  المرأة جمالها بعدم حكمتها فيكون حالها كمن يأتي  كثيًرا ما تحطم 

يُوجد الكثير منها هنا في... إنهم خزامة ذهبية في فنطسيتها؟ حسًنا  خنزيرة تسير حولكم وقد ُوضعت  يقول J. Vernon McGee : ]هل رأيتم 

].
[333]

 نساء جميات با تعقل

وتقديره هو التعقل والحكمة والتمييز. وقاره  كثيرات الجمال الجسدي، فإن ما يعطي هذا الجمال  إن كان اه قد وهب 

تتمرغ كالخنزيرة التي  انحرف يكون  سماوي عملي، فإن  يلتزم أن يسلك بفكر  يشير الذهب إلى الحياة السماوية التي لن تفسد. فالمؤمن الحقيقي 

الخزامة الذهبية التي في فنطيستها )أنفها(. فتشِوه  الوحل،   في 

خزامة ذهب في فنطيسة V      إن كان ُيعتقد أن البتولية أمٌر ثميٌن للغاية ولها منظر إلهي، لكن إن كانت الحياة ككل ا تتناغم مع النفس، تصير البتولية "
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.
[334]

خنزيرة" لؤلؤة ُمداسة بأقدام  خنزيرة"، أو "  

غريغوريوس أسقف نيصص القديس 

ُمعرًضا عن الكام الرسول قائًا: " معرفة باطلة يتحدث عنها  المعرفة التي ا يملكها غير اأنقياء، إنما يقتنون  فأولئك الذين تشير إليهم ا يملكون        V

يكرسون نفوسهم المعرفة، أو أولئك الذين  نوًعا ما من  يظهرون أنهم ينالون  هؤاء الذين   الباطل الدنس، ومخالفات العلم الكاذب ااسم" )1تي20:6(. 

خزامة ذهب في ِفنِطيسة هؤاء قيل عنهم في سفر اأمثال: " لقراءة المجلدات المقدسة، واستذكار الكتب المقدسة غير متخِلين عن الخطايا الجسدية،   

الزينة السماوية التي للباغة، والجمال الكثير الثمن الذي المرَأة الجميلة العديمة العقل" )أم 11: 22(. أنه ماذا ينتفع اإنسان إن اقتنى  خنزيرٍة،   

شهواته؟! قذارة  بالتمرغ في  أرض دنسة، أو ينجسها  الشريرة، دافًعا إياها في  القذرة واأفكار   للكتاب المقدس، إن كان يفسد هذا االتصاق باأفعال 

متزايد، أنه "ا ووحل  قذارة  تزينهم فحسب بل  عاجزا عن   النتيجة هي أن ما هو حلي بالنسبة للذين يستعملونه استعماًا حسًنا، يصير بالنسبة لهم ليس 

بفرائضي وتحمل عهدي على فمك؟!" )مز 50: 16(. مثل تلك النفوس  يجُمل الَحْمد في فم الخاطئ" )سي 15: 9(. إذ يقال له بالنبي. "ما َلَك تحدث 

الرب أدُب حكمٍة" )أم 15: 33(. ومع هذا فإنها تحاول أن تستخلص معاني الكتاب الرب بأي شكل من اأشكال إذ قيل: "مخافة   ا تملك مخافة 

.
[335]

 المقدس بالتأمل المستمر فيه، وبلياقة يسألون في سفر اأمثال: "لماذا في يد الجاهل ثمن؟ أاقتناِء الحكمة وليس لُه فهم؟ " )أم 17: 16(

اأب نسطور

يعترف الشخص أنه V      في اختصار إن كان أحد يظن أنه يصير جميًا بالذهب فهو أقل من الذهب، والذي هو أقل من الذهب ليس سيًدا عليه. لكن أن 

النسوة هؤاء  الوحل بفنطيستها )أنفها(، هكذا  خنزيرة تُثير  قذارة   أقل جماًا من المنجم الذي في )منطقة( ليديا، يا له من قبيح! إن كان الذهب تُفسده 

.
[336]

للشهوات الجسدية الخنوع  بواسطة دنس  لهوهن بمبالغة، متهلات بالغنى، يفسدن ما هو جميل حًقا،   المتنعمات في 

السكندري القديس إكليمنضس 

اأبرار الخير للجميع ح. غاية 

اأبرار خير فقط. شهوة  "

اأشرار ُسخط" ]ع 23[ رجاء 

يرتد إليه. اأبرار الخير للجميع؛ كل إنسان ينال في نفسه ما يشتهيه للغير، ما يطلبه أخيه  اآخرين، بينما يشتهي  اأشرار هو أذَية  يترجاه  ما 

المرتل: "تلذذ الرب الكلي الصاح، يفيض القلب بالشوق نحو عمل الصاح مع كل إنساٍن ما استطاع. لهذا يوصينا  ُيغرس قلب اإنسان في  إذ 

بالرب فيعطيك سؤل قلبك" )مز 37: 4(.  

ثانًيا: العطاء بسخاء ]ع26-24[

أعطوا تعطوا..." وازدهار، وإراحة الغير تجلب لنا راحة. يقول السيد المسيح: " العطاء في حقيقته هو أخذ، والسخاء في العطاء هو غنى 

 )لو 6: 38(.

حزٍن ينوي بقلبه، ليس عن  فبالبركات أيًضا يحصد. كل واحد كما  بالبركات  يزرع  يزرع بالشح، فبالشح أيًضا يحصد، ومن  الرسول: "من  ويقول 

المسرور يحبه اه" )2 كو 9: 7-6(. اضطرار، أن المعطي   أو 

فيزداد أيًضا، يوجد من ُيفرق  "

نما إلى الفقر" ]ع 24[ ومن يمسك أكثر من الائق واإ

الرب بركة  وبركة، أما من يمتنع عن العطاء بسبب ُشُحه وُبخله، يفقد  فيزداد غنى  ُيباِرك اه كل ما تمتد إليه يديه،  للفقراء  من يهتم بالعطاء 
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فقيًرا.  فُيحسب 

وتحرمك من رؤية نور ويحاصرونك بالهموم واأفكار التي تظلم نفسك  فرعون،  بليس رئيسهم مثل  المصريين، واإ سًرا ضدك مثل  V      تجتمع الشياطين 

معرفة المسيح.  

إثارتها في عقلك: وها هي اأفكار التي يبدأون 

باًرا بسهولة؟ تركت العالم حيث كان يمكنك أن تصير  لماذا 

ثروتك التي كنت تتصدق منها حينما كانت بجانبك؟ لماذا قمت بتبديد 

واستثمرتها بحكمة، أمكنك اآن أن تستضيف فربما تكون أعطيت لمن ا يستحقونها. فإذا كنت حفظتها  اأوان،  بسرعة وقبل  وزعتها  اآن وقد 

منزلك مكاًنا لأعمال اأرامل واليتامى؛ كان سيصبح  والمتوحدين بعطاياك، وتقف بجانب  الرهبان  العريانين، وتساعد  الغرباء وتخفف آام التعابى وتكسو   

.
[337]

اآخرين الراحة وعلى تخفيف آام  أموالك بجانبك تساعدك على   الصالحة كلها؛ فكلما كانت 

فيلوكسينوس القديس مار 

"النفس السخية ُتسمَّن،

ُيرَوى" ]ع 25[ والمروي هو أيًضا 

مراحم اه في هذا العالم. المعتازين والمتألمين، في حب خالص ينال من اه ِمئة ضعف من  السخي، خاصة على 

فيرد لنا ِمئة ضعف من أجل بطريقة ائقة، ويعود  عجيب هو اه فإنه وهبنا كل شيء، ويهبنا أيًضا سخاء النفس واتساع القلب لنستخدم ما وهبنا 

 تجاوبنا مع عطيته لنا.

فيروي اه بحبه نفوسنا الظمآنة. اآخرين،  يروي نفوس  الحب 

تشرق ببهاء الفضائل، تسبح الزمنية، وا تنحط إلى أسفل بأجنحة غير مبسوطة، إنما  مباركة هي بسيطة ]25  [، ا تلتصق باأمور  LXX      V"كل نفس 

الرب لآخرين ما تجاهد فيه وا تكون في راحة خاملة، بل تقول في أمان: " وترى كيف تقدم  وللقريب(،  المزدوج )ه  الهواء الطلق بجناحّي الحب   في 

مسرته!" الرب، ليفعل حسب  مبارك اسم  الرب أخذ،   أعطى، 

القديس أغسطينوس

بالكرازة يتقبل في الداخل سمنة اتساع )القلب(، وبينما الخارج  ُيبارك من  يُرَوى" ]25[. فإن الذي  والُمروي هو أيًضا  تُباِرك ُتسمن،  يقول: النفس التي        V

المتكاثرة... يرتوي باأكثر بالعطية  يُروي أذهان سامعيه بخمر الباغة،   ا يكف عن أن 

غريغوريوس )الكبير( البابا 

ينزع فزًعا آخر من قلوبهم )أي أن  الفزع  ينزع هذا  فزع لصوت الدينونة اإلهية حتى  ينصتوا في  هؤاء الذين يخفون كلمة التعليم في داخلهم أن  V      ليت 

يخسرونها فقط بل مع ويخسرونها؛ ا  بمواهبهم تضيع منهم  وليعلموا أن الذين ا يتقدمون  الفزع من اإقدام على التعليم(.  الفزع من الدينونة   

يؤخر جهًدا في تعنيف الخطايا. في هذا يقول: "لذلك قدرما لم  بريء من دم إخوته  وليسمعوا كيف أن بولس كان يصدق أنه  الخسارة تصيبهم اللعنة.   

وليسمعوا أيًضا كيف أن الصوت مشورة اه" )أع 20: 27-26(.  أخبركم بكل  أُؤخر أن  بريء من دم الجميع. أني لم   ُأشهدكم اليوم هذا أني 

أصواتهم يرفعوا  يوحنا قائًا: "ومن يسمع فليقل تعال" )رؤ 22: 17(، بمعنى أن الذين يسمعون صوته في أعماقهم عليهم أيًضا أن   المائكي يحذر 

اأبواب موصدًة أمامه. وحينئذ يسمع قول إشعياء الذي ِإّباَن هؤاء خالي اليدين يجد  يدعوهم اه. هذا لئا إذا تقدم أحد  ليجذبوا اآخرين إلى حيث   

يصرخ نادًما موبًخا نفسه قائًا: "ويل لي أني هلكت أني إنسان أشرق وأضاء عليه وهو بهذا  السماوي  بالرغم من أن النور   خدمة الكلمة أغلق شفتيه 

مواهبه بسبب خطيئة الخمول، والتي تزداد حكمته إذا لم يحجب  هؤاء كلمات سليمان التي تبين كيف أن المعلم   نجس الشفتين" )إش 6: 5(. وليسمع 
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بركاته، وبذلك يمتلئون داخلًيا يوِزعون  يخرجون لخدمة التعليم  ُيْروى" )أم 11: 25(. الذين  والُمْرِوي هو أيًضا   تقول: "النفس السِخَية ُتَسَمُن 

هؤاء كيف أن داود قام المتكاثرة. ليسمع  أسكرته رشفات النعمة  الروحية الفعالة،  يروي سامعيه بنبيذ الكلمات  ويزدادون. وكلما استمر المعلم   

هوذا شفتاي لم أمنعها. أنت يا رب علمت. لم أكتم عدلك في وسط قلبي. موهبة التعليم التي أعطاها اه إياه: " بموهبة من اه، ولم يخِبئ   بتقديم ذلك 

.
[338]

 تكلمت بأمانتك وخاصك" )مز  40: 10-9(

غريغوريوس )الكبير( البابا 

الوجه الملتهب غضًبا. يوجد شيء أكثر عيًبا وا أقبح من  V      "أثر غضبه هو هاكه" )سي 1: 22(، "اإنسان الغضوب ليس جميًا"، فإنه ا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

"محتكر الحنطة يلعنه الشعب،

والبركة على رأس البائع" ]ع 26[

الرب وعطاياه أنفسنا وحدنا في أنانية، بل نقدم مما وهبنا إخوتنا. ربما يقصد بااحتكار هنا أن يحتفظ اإنسان ببركات  يليق بنا أا نحتفظ 

المشترين. شروطه على  ارتفاع السعر حيث يملي  منتظًرا   بالحنطة وا يبيعها 

سعًرا عالًيا لحنطته يلعنه شهوة )الغنى(... أن تطلب زيادة في السعر عامة الخبث ا البساطة. لذلك قيل: "من يطلب  V      ليت محبة المال تنتهي، لتمت 

 الشعب".

يورثه، أن من يقتني الطمع ا يعمل لصالح خلفائه. يتركه لأمم"، ا  V      بحق يقول سليمان الحكيم: "محتكر الحنطة 

أمبروسيوس القديس 

الرحمة. مع أنه ما لم يجمع كيف له أن يقدم V      "محتكر الحنطة يلعنه الناس". من يحتجز لنفسه )الحنطة( ليس به رحمة. ا يجمع )الحنطة( من أجل 
339]

يباركون من ينفق ويعطي؟ كما هو مكتوب هنا وعلى صفحات اأسفار المقدسة؟  رحمة؟ أليس أيًضا حقيقة أن الناس 
]

 القديس اأنبا شنودة

ويلتزم بالصمت الكرازة المقدسة لنفسه،  ويحتكرها هو ذاك الذي يحتجز كلمة  غريغوريوس)الكبير( أن من يحتجز الحنطة لنفسه  يرى البابا   

.
[340]

اآخرين، مثل هذا يستحق لعنة الشعب  دون اانتفاع بها في إصاح 

الصغيرة كم يستدلوا من التفكر في اأمور  يتعلموا بأن  المفرط، ينبغي أن  التواضع  V      الذين يستطيعون التعليم بتأثير عظيم إا أنهم يبتعدون بفعل 

المعوزين، فإنهم دون شك يبثون اإخوة  حوزتهم عن  اأموال التي في  يخفوا  كثيًرا في حق المهام اأكبر واأعظم. ولذلك إن كان لهم أن   يخطئون 

دواء الحياة عن أنفٍس اإخوة الخطاة، يحجبون  متورطون في ذنب عظيم، أنهم إذ يحجبون كلمة التعليم عن  ليتفكروا كم هم  والحزن.   فيهم الكآبة 

سائرة إلى الموت. لذلك بالحق يقول الحكيم: "الحكمة المكتومة والكنز المدفون، أّي منفعة فيهما")سي 20: 32(. إن كانت مجاعة تفني شعًبا،  

ومبشرون به. وعليه ليتفكر الذين ا يتقدمون لخدمة خبز النعمة التي قد أُْنِعَم بها لهم فهؤاء با شك هم دعاة للموت   وأخفى هذا الشعب قمحه، 

 عندما تهلك النفوس من العطش للكلمة المقدسة، في هول العقاب. لذلك قيل أيًضا بالحق على لسان سليمان: "محتكر الحنطة يلعنه الشعب" )أم11 :

 26( الذي يخِبئ الحنطة يحتكر لنفسه كلمات التعليم المقدس. إن مثل هذا اإنسان تصيبه اللعنة، أنه بسبب خطيئة الصمت يستحق عقاب كل الذين

.
[341]

الصواب بسببه يسلكوا في   كان يمكن أن 

غريغوريوس )الكبير( البابا 

ثالثًا: البحث عن الصاح ]ع 31-27[
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الرب ويرى ثمر حياته في نفوٍس يقودها نحو  يرث مكافآت تبني بيته ]ع29[،  البار ا يعتمد على الغنى المادي، بل على البّر اأصيل ]ع 28[. 

 ]ع 30[.

الرضا، "من يطلب الخير يلتمس 

ومن يطلب الشر فالشر يأتيه" ]ع 27[

اآخرين فرحهم. أما من يصنع الشر وُيسر بمتاعب  اآخرين، ويصير موضع  من يسعى نحو الصاح ُيكافأ حسب إخاصه وأمانته، فينال رضا 

جازاني اه" كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت  وأرجلهم  مقطوعة أباهم أيديهم  سبعون ملًكا  بازق: " فيرتد هذا عليه. وكما قال أدوني   واإساءة إليهم، 

الروح للروح، فمن  يزرع  يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساًدا، ومن  يزرعه اإنسان إَياه يحصد أيًضا. أن من  الرسول: "الذي   )قض 1: 7(. يقول 

فرصة فلنعمل الخير للجميع واسيما أهل اإيمان"  يحصد حياة أبدية. فا نفشل في عمل الخير أننا سنحصد في وقته إن كنا ا نكّل، فإًذا حسبما لنا 

 )غل 6: 10-7(.

.
[342]

أخرى مرة  الفرصة قد ا تعود  فرصة لعمل الخير، فإن ضاعت  يوحنا الذهبي الفم إنه يليق بنا أن ننتهز كل  يقول القديس 

وتوقفوا، بدأوا بعمل الخير  كثيرين  يلزمنا أن نسعى دوًما لعمل الخير، فإن  فيكتورينوس: ]إنه ا يكفي أن نعمل الخير بل  ماريوس  ويقول اأب 

. كما يقول أيًضا: ]الوقت مقِصر، والحياة تبلغ نهايتها
[343]

وااستمرار فيه يلزمنا أا نفشل في عمل الخير  الطريق.  ضلوا عن  تعبوا أو   إما أنهم 

].
[344]

تزال الحياة قائمة في هذا العالم فرصة، أي مادمنا في الحياة أو ا  اأبواب. لنا  سريًعا، نهاية العالم على   

 "من يتكل على غناه يسقط،

فيزهون كالورق" ]ع28[ أما الصديقون 

يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على اه الحّي الذي يمنحنا كل يستكبروا، وا  أوصي اأغنياء في الدهر الحاضر أن ا  الرسول: " يقول 

يكونوا أغنياء في أعمال صالحة" )1 تي 6: 18-17(. يصنعوا صاًحا، وأن   شيء بغنى للتمتع، وأن 

وخيراتي، وأقول مخازني، وأبني أعظم، وأجمع هناك كل غاتي  يحذرنا السيد المسيح من اإقتداء بالغني الغبي الذي قال: "أعمل هذا، أهدم 

وافرحي" )لو 12: 19-18(. واشربي  استريحي وُكلي  كثيرة.  موضوعة لسنين  كثيرة  خيرات   لنفسي: يا نفسي لك 

مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غَاتي أثماري. قال أعمل هذا. أهدم  V      فَكر في نفسِه قائًا: ماذا أعمل، أن ليس لي موضع أجمع فيه 

الفقراء، وليست مخازنه، إذ أن المخازن اآمنة التي يعتمد عليها هي بطون  وخيراتي. ليس هناك موقف أكثر تفاهة من هذا. فالحقيقة أنه قد هدم   

حوائط المخازن...  

الترف يرتعد خائًفا، وكأنما تمتعه بكل هذا  خزًيا ا يستطيع الكام،  الرأس، يئن  الرفاهية، واقتاده كأسير منكسر  حًقا أتى الموت، وأخمد كل هذه 

 كان حلًما.

وعرف الجميع من أفواه الكاب. انعكس الوضع  يتعرض  يتضرع إلى الفقير متوسًا له، وهو الذي كان من قبل ملقى جائًعا  أخيًرا أصبح الغني 

المسرح حيث يدخل  هو الغني الحقيقي ومن هو الفقير الحقيقي، وهكذا أصبح لعازر أغنى الجميع واآخر هو أفقر الجميع. وكما هو الحال في 

الحاضرة، فالفقر والغنى ليست ليسوا كذلك، هكذا في الحياة  مستعارة لملوك وقادة وأطباء ومعلمين وحكماء وجنود، بينما هم في حقيقتهم   الممثلون بأقنعة 

يرتدي قناع ملك فإنك ا تحسبه محظوًظا لذلك وا تعتقد أنه ملك فعًا، وا تتمنى أن تكون ورأيت أحد الممثلين  المسرح   إا أقنعة، فإنك إن جلست في 

براميل أو شيء من هذا القبيل، فإنك لهذا ا تحسبه محظوًظا بسبب ِقناعه المستعار أو تعرف أنه تاجر أو ربما صانع حبال أو صانع   مثله، ولكن أنك 

يرتديه، وا أن تحكم على وضعه ااجتماعي بسبب رخص زيه اآخر، فليست هذه عامة تعتمد عليها.  زِيه الذي 

ترى العديد من الناس اأغنياء، المسرح  بالمسرح، وبالنظر إلى الممثلين على خشب  وهنا أيًضا نفس الشيء، الجلوس هنا في العالم كما لو أنك 
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مستعارة لأغنياء يرتدون أقنعة   ولكنك ا تعتقد أنهم فعًا أغنياء، لكنهم 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يرث الريح، "من يكدر بيته 

والغبي خادم لحكيم القلب" ]ع29[

حرائق قد تلتهم اآاف من اأفدنة كما ن كان من الشرر الصغير تحدث  يزرع القليل من البذور يحصد الكثير في وقت الحصاد، واإ إن كان الذي 

وربما أحفاد أحفاده، الذين يتمثلون به وفي شيء من المبالغة. الرديئة يحطم بيته،  الشرور والعادات  يزرع القليل من   يحدث في الغابات، هكذا من 

أواد اه ينهارون قدام  سرعان ما  اآخرين بين أيديهم، لكن  الجزء الثاني من المثل فيشير إلى أصحاب الساطين اأغنياء، فيحسبون حياة  أما 

 الحكماء اأتقياء.

ُقدم دانيال أمام الملك بلطشاسر، فقال له اأخير: "أأنت هو دانيال من سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟" )دا 5: 13( في نفس الليلة

كُِرم دانيال.  ُقتل بلطشاسر وانتهت مملكة بابل، بينما 

أغريباس، فإذا بالملك يقول: "بقليل تقنعني أن أصير مسيحًيا" )أع 26: 28(. أيًضا وقف بولس لُيحاَكم أمام الملك 

شجرة حياة، "ثمر الصديق 

ورابح النفوس حكيم" ]ع30[

مجردة، بل كلمة اه واهب الحياة. وهم نظرية  كشجرة حياة، يقطف منها الخطاة فينتعشون ويحيون. ا يقدمون تعاليم  يقدم رجال اه ثمر البّر 

يربحون النفوس لحساب ملكوت اه.  في هذا 

حًرا من الجميع ِاستعبدُت نفسي للجميع البشرية. "فإني إذ كنت  يربح نفوس كل  بالرسول بولس الذي كان يود أن  أواد اه، مقتدين  هذا ما يبغيه 

صرت للكل كل شيء أربح الذين تحت الناموس...  أربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس  فصرت لليهود كيهودي  اأكثرين.  أربح   

 ُأخِلص على كل حاٍل قوًما" )1 كو 9: 22-19(.

اأرض، يجازى في  هوذا الصديق  "

بالحري الشرير والخاطئ" ]ع31[ فكم 

للتجارب التعرض  واأبرار الذين سيكافأون في السماء ا ُيعفون من  مملوءة بالضعفات حتى أن الصديقين  إن كانت الحياة التي نعيشها 

يتوقعوا متاعب شرورهم وعنادهم أن  الُمصِرين على  اأشرار والخطاة  يلزم على   والضيقات، بسبب ضعف طبيعتهم وسقوطهم في خطايا، كم باأكثر 

ومصيًرا رهيًبا!  أبدية 

يتبرر إا ذاك الذي هو أطهر من اأشرار والخطاة؟"... إن كان اه يمنحنا شيًئا، فسُيمتحن عملنا به، ومن  V      "إن كان البار بالجهد يخلص، فأين يظهر 

.
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شرير. "الخاطي" هو من يسلك بالشر  الشمس؟ من يبغض اه 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

 

من وحي اأمثال 11

ببَرك تقودني في كل حياتي!
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الموازين أمامي بسبب خطاياي. V      اختَلت كل 

غيرك؟ وااتزان  روح اإخاص  يُرّد لي  من 

أعرف كيف تتقدس نفسي وأيًضا جسدي! بك 

حواسي مع عقلي لبنياني ومجدي! بك تتناغم 

ومبارًكا! أرى كل شيٍء مقدًسا  بك 

موازين الغش والمفاهيم الكاذبة. لتنزع عني 

والمتواضع القلب. ببَرك أقتدي بك، يا أيها الوديع        V

الكبرياء أن يتسلل إلَي، ويحطم حياتي بالغباء. ا يقدر 

بروح ااستقامة، ببرك أتمتع        V

يساًرا. انحرف يميًنا أو  فا 

الخزي والعار! ااعوجاج إلى  ا يحملني 

وكنزي! أراك أنت غناي  ببَرك        V

وتُفرح قلبي! وترويني وتغنيني  تشبعني 

وكنوزه، ا َاتكل على غنى العالم 

يزول بكل ما فيه. فالعالم 

وأبقى معك في أحضانك إلى اأبد.

ا يتسلط الموت علَي،

وا يجد عدو الخير له موضًعا في داخلي!

V      َأقتنيك فَاقتني الكمال واأمان.

بالرجاء. فرًحا  أسلك فيك فتمتلئ نفسي 

أنت هو مكافأتي إكليلي، ومجدي!

V      ليقف العالم كله ضدي،

فإني مختِف فيك يا غالب العالم!

العالم يبغضني، أنه يبغضك!

يدبر مكائد لي فَيهلك هو بها!

صَلبك العالم فتحطم سلطانه!

قوات الظلمة. فانهارت  أراد الخاص منك، 

V      تقيم ملكوتك في داخلي.

تحسبني مدينتك المقدسة.

مُزاح غير ائق. ا ُيسمع فيها كلمة رديئة وا 

البركة. بل تنطلق من فمي كلمات 
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بالقريب، ليس من كلمة استخفاف 

الرجاء. نما يسمع الكل كلماتك واهبة  واإ

ليس من وشاية وا إفشاء السّر،

بل ُتسمع كل كلمة للبنيان.

بَرك يحمل فيه مكافأة ا ُيعبر عنها.       V

مزينة بنعمتك. عروس  به تتحول نفسي إلى 

يسرق العدو غناي، وتتقوى نفسي وتتشدد، فا 

والرحمة! سوى الحب والحنو  تعرف  تحمل أيقونتك، فا 

المفرحة. الروح  بَرك فَي ثمار  يثمر 

عربون الحياة اأبدية في داخلي. بَرك  يعلن 

اعوجاج، يوجد فيه  طريقي، فا  بَرك  يقوم 

وعواطفي واشتياقاتي، إرادتي  بَرك  يقدس 

فا أطلب إا الخير لكل بشٍر.

V      تتهلل نفسي مع خاص كل نفٍس.

الخيرات التي لي، اشتهي ليس فقط أن أعطي من 

الكثيرين. أربح  بل استعبد أيًضا نفسي للكل 

أعطي مما وهبتنني، فليس لي فضل في شيٍء!

سوى ربح النفوس! ليس ما يشغلني في كل حياتي 
<<

اأصحاح الثاني عشر

وصايا الحكمة عن السلوك المتناقض
وبركات البّر على المؤمن والشرير، أو بين الحكمة والجهالة )ص 10(، ثم أوضح سمات البار  بعد أن قدم الحكيم مقابلة بين البار أو الصديق 

خبرة عملية عن السلوك عبارة أو آية أن ُتعلن عن  الشرير. تكاد كل  مقارنة بين سلوك الصديق وسلوك   )ص 11(، يقدم لنا في هذا اأصحاح 

والشرير.  المتناقض للصديق 

ورفضه1. 1. قبول التأديب 

ورجل المكايد3-2. 2. اإنسان الصالح 

والمرأة المخزية4. المرأة الفاضلة   .3

واأشرار8-5. 4. أفكار وتدابير الصديقين 

الفارغة9. 5. المظاهر الكاذبة 

اأشرار10. وقسوة  مراحم الصديق   .6

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

www.coptic-treasures.com/wp


7. العمل والكسل11.

اأبرار12. شهوة الشرير اصطياد   .8

9. الكلمات الخبيثة واللسان العذب14-13.

المشورة حكيم15. 10. سامع 

روح الغضب والستر على اآخرين16. 11. قمع 

12. لسان الحكماء ولسان الجهاء22-17.

ثرثرة23. معرفة وليس جهل مع  هدوء مع   .13

والتراخي24. المثابرة   .14

والفرح25. 15. القلق 

16. طريقا البّر والشر26.

ورفضه 1. قبول التأديب 
المعرفة، "من يحب التأديب يحب 

ومن يبغض التوبيخ فهو بليد" ]ع 1[

بحيوان )بليد( ا ُيَقدر اإصاح )أم 10: 17(. إنه يفضل يكره التوبيخ فيكون أشبه  يرغب في الحق. أما من  من يقبل اأدب )التأديب( إنما 

بالمعرفة الصادقة. الرغبة في التمتع  للرغبة في التقدم واإصاح، وبالتالي  ن كانت ضد التعليم السليم. قبول التأديب مؤشر صادق  إرادته الجامحة، حتى واإ  

للفرح بل يُرى أنه  الرسول بولس: "كل تأديب في الحاضر ا  للرأس" )مز 141: 5(. ويقول  فزيٌت  ليضربني الصديق برحمة، وليوبخني  المرتل: "  يقول 

يتدربون به ثمر بّر للسام" )عب 12: 11(. أخيًرا فيعطي الذين  للحزن، وأما   

الراحة الوقتية ولو وراء األم، إنما يطلب  يدرك ما  يرفس من يقدم له أدوية للشفاء أو يعضه، أنه ا  كالحيوان الذي  يرفض التأديب يكون  من 

 على حساب صحته ومنفعته.

بوعظكم، وباأخص استخدام التوبيخ معكم. أن مثلما ُتذيب النار الشمع، كذلك يلين الخوف من العقوبات قلوب الخطاة، وا يفعل هذا ملزم  V      إَنني 

ورجوعكم إلى الفادي، ويغني عقولكم ويزيد داَلتكم وجهادكم.  فحسب، بل ويحرق خطاياكم بتوبتكم 

روحي لشفاء الخطاة وحفظهم من خطايا جديدة. دواء ا قصاص، تقويم ا تعذيب... عاج  V      إن هذا اأمر نصيحة ا حكم، 

يوحنا الذهبي الفم القِديس 

الرعاية الُمحَبة، وهو يقود إلى الفهم. V      التأديب )أو التوبيخ( هو دليل على 

تريدوا" )مت فراخها تحت جناحيها ولم  أوادك، كما تجمع الدجاجة  أردُت أن أجمع  مَرة  ويظهر المعِلم هذا التوبيخ حين يقول في الكتاب: "كم 

.)37 :23 

رفضوه خزي الذين  يعرف  محرقاتهم للبعل". إنه لدليل عظيم على حِبه، فمع أنه  وقَربوا  وراء اأصنام والحجر،  زنوا  ويقول الكتاب أيًضا: "

أكرمني بشفتيه، وأما قلبه فُمبتعد عِني" جروا بعيًدا عنه، مع ذلك يحَثهم على التوبة... باهتمامه بالشعب وَبخهم في إشعياء قائًا: "هذا الشعب   وأنهم 

 )إش 29: 13(. ويقول أيًضا: "باطًا يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس". )مت 15: 9( هنا رعايته الُمحَبة تظهر خطاياهم والخاص

.
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 جنًبا إلى جنب
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السكندري القِديس إكليمنضس 

ورجل المكايد 2. اإنسان الصالح 
الرب، "الصالح ينال رضى من قبل 

أما رجل المكايد فُيحكم عليه" ]ع 2[

ذ يخضع الرب له خال النعمة المجانية. واإ الرب، أن كل صاح فيه ليس من عنده، إنما هو عطية  ينال اإنسان الصالح نعمة ونفًعا من قبل 

ويزداد. أما صاح اه فمطلق من طبيعته، ا يتغير.  بالطاعة له ينمو صاحه 

الرب. اإرادة الصالحة"، فهي من عند  الحرفية لكلمة "رضى" هي " الترجمة  يرى البعض أن 

نما أن في ذلك مدعّوون )قديسين( ليس أننا نستحق ذلك، واإ نما بمشيئة اه ننال هذا الخاص؛ ونحن  ا نصنع شيًئا صالًحا بأنفسنا واإ

.
[348]

مسرته  

يوحنا الذهبي الفم القديس 

أخرى ُتدعى في الكتاب المقدس صالحة مثل الماك )طو 5: 21، 2 مك 11: 6(، أو إنسان )أم 12: 2، مز 37: 23، مت إن َوجدَت أشياء 

 12: 35(، أو خادم )سي 7: 21، لو 19: 17( أو كنز )طو 4: 9، لو 6: 45(، أو قلب صالح )يهوديت 8: 28، حك 1: 1، سي 26: 4، لو 8:

عارض وليس شجرة صالحة )2 مل 3: 19، مت 7: 17-19(، هذه كلها دعيت هكذا باستخدام غير دقيق للكلمة، حيث أن الصاح الذي فيهم   15(، أو 

.
[349]

جوهرًيا  

.
[350]

ينتظره الشعب V      المسيح هو الصاح الذي كان 

أوريجينوس  العامة 

.
[351]

V      إن فعلت الصاح تحيا في اه، ويحيا أيًضا الذين يفعلون الخير مثلك

هرماس

ن لم الرغبة في تدبير المكايد ضد أخيه، حتى واإ فكره  نما من حمل في قلبه أو  "رجل المكايد" ا يعني صانع المكايد باأعمال والكلمات فحسب، واإ

 يحقق ذلك بسبب عجز إمكانياته.

الشرير فا يثبت في الدينونة، وا الخطاة في مجمع يتزعزع )رو14 : 4(. أما  يشرق على اإنسان الصالح، فيصير اإنسان ثابًتا ا  الرب  وْجه 

اأبرار )مز 1: 5(. راجع حوشاي وأخيتوفل )2 صم 15: 32؛ 16: 15، 17: 23(.  

تفوح منه ن كان في رغد العيش،  مروٍج. أما الخاطي واإ إرادته، له نفس ممتلئة كما من  قوة بساطته، وفي كامل سيادته على  يموت البار وهو في        V

أجرة سوى  الخيرات التي تنعم بها يوًما ما، ا يحمل شيًئا  مرارة نفسه، ويجتاز يومه اأخير دون أن يأخذ شيًئا من   العطور الذكية يختم حياته في 

.
[352]

شره  

اأشرار ينطفئ". إنه سراج  ضربات اه لم تحل عليكم في هذه الحياة. " تظنوا أنكم سعداء وأنتم منغمسون في الملذات، أن  V      يجيب القديس أيوب: ا 

إرادة اه صاحب السلطان على يمارسون  هؤاء الناس أنهم  وبالرغم من أن العالم يحابي مثل  نوًرا أبدًيا.  ضوًء إلى زمٍن، لكنه ا يحمل   يعطي 

اأشرار ُيغرَبْل  اأحزان من قبل غضب السماء وسخطها، حيث   العالم )يو 14: 30(، لكن عادة ما تحل لحظة التحول في اأحداث، حيث تأتي 

يغربلكم كالحنطة، ولكني هوذا الشيطان طلبكم لكي  لبطرس: " الرب القائل  التفتوا إلى  واأبرار كحنطٍة.  ُيغربل الظالمون كالقٍش،   "كالتبن قدام الريح". 

.
[353]

 طلبت من أجلك لكي ا يفنى إيمانك" )لو 22: 31: 32(
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أمبروسيوس القديس 

"ا يثبت اإنسان بالشر،

أما أصل الصديقين فا يتقلقل" ]ع 3[

الرياح، وتصطدم فينزل المطر وتجيء اأنهار وتهب  الرمل كقول السيد المسيح،  V      اإنسان الذي يؤسس حياته على الشر يكون كمن يبني بيته على 

فينزل المطر، وتجيء الصخرة -   ذلك البيت، فيسقط، ويكون سقوطه عظيًما )مت 7:27(. أما الحكيم البار فيؤسس حياته على السيد المسيح - 

يتزعزع. الرياح، وتسقط على ذلك البيت، فلن   اأنهار، وتهب 

الرياح يمارسون حكمة العالم يصيبهم الضرر.  الرمل، أي  ا يمكن لفيض اأنهار كما في باد مصر وأشور أن تؤذيهم، إنما الذين يبنون على 

يوجد الصخرة ا يصيبهم أذى، إذ ا  وتضرب البيت. فإن كان مؤسًسا على   التي تهب هي مثل اأنبياء الكذبة. هذه كلها تحل مًعا في موضع واحد، 

.
[354]

الصخرة )أم 30: 19( طريق للحية على   

أوريجينوس  العامة 

الرمل. الرب يشبهون إنساًنا غبًيا يبني بيته على  الرب يشبهون رجًا حكيًما يبني على الصخر. الذين ا يتبعون كلمات  V      الذين يسمعون كلمات 

قادًرا بالمسيح الذي يقويه )في 4: 13(. إننا نتقبل كل شيء من اه الذي يضع كل اأمور في نصابها. منه تأتي الحكمة يمارس الفضيلة يصير  V      من 

والبصيرة وااتحاد مع كل ما هو صالح.  

فينحرف إلى لشروره ولغباوته. إنه يجعل من نفسه مثل غبي عندما ينسحب مما يصدر إليه حسب الطبيعة،  الشرير أن يتهم اه كعلٍة  V      ا يقدر اإنسان 

.
[355]

 ما هو على خاف الطبيعة

كيرلس الكبير  القديس 

والرياح، مثل ااتهامات الباطلة والسلب والموت وفقدان أعضاء كاإشارة إلى المطر والطوفان  البشرية والمصائب  الظروف  يسوع عن  V      يتحدث 

يسوع إن النفس التي تتبع طريق السمو اأسرة، والسب الصادر عن الغير، وكل اأمور البشعة في الحياة التي يمكن لإنسان أن يتكلم عنها. ويقول   

الكوارث المحتمل حدوثها. سّر هذا أن النفس مؤسسة على الصخر.  ا تستسلم لهذه 

البشرية اأمواج  هدوء فوق كل  يؤسسون في  صخرة. إنهم  يسوع، فإن وصاياه أقوى من أَية  يشير "الصخر" إلى ااعتماد على تعاليم ربنا 

.
[356]

البشرية عندما يعلمونهم بخبٍث، بل وفوق الشياطين أنفسهم بخططهم  للحياة. من يحفظ هذه الوصايا بعناية يسمو، ليس فقط على الكائنات 

يوحنا ذهبي الفم  القديس 

والمرأة المخزية المرأة الفاضلة   .3
المرأة الفاضلة تاج لبعلها، "

أما المخزية فكنخٍر في عظامه" ]ع 4[

المرأة كثيرة كما جاء في أم 31. هذه بحق تاج رجلها. أما  تشرق منها سمات  فالمرأة الفاضلة  الخطورة أن نحد الفضيلة عند البتولية وحدها.  من 

الشيخوخة. وتحدره إلى  عاًرا،   الجاهلة والكسانة فتسبب له 

الشيوخ مروج الجسد. تاج  زهرة اتحادهما وهو الطفل الذي بالحقيقة  زواجه، فإن لكليهما  الزوج هو  زوجها، وتاج  المرأة  يلزم أن ُيحسب تاج        V

.
[357]

 أحفادهم، ومجد اأطفال آباءهم كما قيل )راجع أم 17: 6(. مجدنا هو أب الجميع، وتاج كل الكنيسة هو المسيح

السكندري القديس إكليمنضس 
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نما صاحبة لك أيًضا في الفضيلة. زوجة ا تتطلع إلى صاحبة لك في الحياة فحسب، واإ V      عندما تذهب لتختار 

الزوجة الفاضلة تاج المجد، أنها طريقها. لهذا تطلع إلى الفضيلة، ا إلى المال. فتصير  المرأة الفاسدة يهلك معها في  زوج  إنه أمر محتم أن 

. تدريجًيا في صمتٍٍ خراًبا  الشريرة فكأن دودة تقطن في قلبها تسبب   قوية. أما 

الزوجات يحقن السم في داخل النفس البائسة ويهلكها. وعلى النوع من  الخارج، إنما هذا  خطورة من هذا، إنها ا تظهر في  أي شيء أكثر 

.
[358]

الشرير أكثر بغضته تزِين من يتبعها، أما الشر فيحمل   العكس فإن الفضيلة 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

بطرس: "كما الرسول  وامرأة أيوب التي طلبت منه أن يلعن اه ويموت! يقول  تشارك رجلها حياته الصالحة،  سارة التقية التي  شتان ما بين 

أوادها، صانعات الخير، وغير خائفات خوًفا البتة". ِصرتَن  إبراهيم داعية إياه سيدها، التي  سارة تطيع   كانت 

الحلوة، ومعهم الجيران رائحة ااتفاق  تربية صالحة، وأهل بيتهما في تدبير صالح، َيشَتم  وأبناؤهما في  توافق،  وزوجته( في  الرجل  V      عندما يكونا )

.
[359]

ارتباٍك واأقرباء. أما إذا كان اأمر على خاف ذلك فكل شيء ينقلب ويصير في   اأصدقاء 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

واأشرار 4. أفكار وتدابير الصديقين 
"أفكار الصديقين عدل،

اأشرار غش" ]ع 5[ تدابير 

تترجم اأفكار الصالحة إلى واآخرين، فهي مستقيمة في عينّي اه والناس.  وواضحة تهدف إلى ما هو لبنيان النفس  أفكار الصديقين بسيطة 

أقربائهم كما على حسابهم إذ أفكارهم بالغش والخداع على حساب  فتمتزج  اأشرار   كلمات صالحة وسلوك بار، ويكافئها اه محب البّر والصاح. أما 

 يهلكون بسببها..

الدهرية. اذُكر تفكرت في أيام القدم السنين  الطوباوي داود: " ذواتنا إذ بطبيعتنا نتذكر ما نفعله أو فعلناه أو سمعناه. ويقول عن ذلك  V      تصدر اأفكار من 

يعرف أفكار اإنسان أنها باطلة" )مز 94: 11(، "أفكار الرب  أخرى يقول: " مرة  وروحي تبحث" )مز 77: 6-5(.  ترنمْي في الليل. مع قلبي أناجى   

.
[360]

تفكرون بالشّر في قلوبكم؟!" )مت 9: 4( للفريسيين: "لماذا  الرب   الصّديقين عدل..." )أم 12: 5(. وفي اإنجيل يقول 

اأب موسى

يسوع. أفكارك( تصير المسافة بعيدة بينك وبين  مراعاتك لذهنك ) V      قدر ما تهمل في 

اأورشليمي هيسخيوس 
Hesychius of Jerusalem

الفارق هو: فارق بين اأفكار التي تأتى من المائكة واأفكار التي تأتى من الناس واأفكار النابعة عن الشيطان، ذلك  V      بالماحظة الطويلة وجدنا 

الروحية. كأن تكشف عن: تعمل اأفكار التي من المائكة على كشف طبيعة اأشياء ومفاهيمها 

غرض ُوجد الذهب؟! أي 

كالرمل في اأودية؟ ولماذا هو مبعثر 

كبيرة وجهاد؟ ولماذا يحصلون عليه بمشقة 

وكيف أنه عند اكتشافه ا يغسل بماء بل بنار، وبعد ذلك يوضع بين أيدي صناع يصيغون منه شمعدانات ومجامر لبيت الّله )2 أخبار 19:4-

اأسرار )لو قادًرا على استخدامها الشخصي له )دا 3:5(، لكن كليوباس يقدم قلًبا ملتهًبا بهذه  اأواني التي بنعمة الّله لم يكن ملك بابل  21(، تلك 
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.)32:24 

بالسرور والمجد اللذين نحصل موهًما إيانا  يعرض فقط تملك الذهب،  يعرف هذا وا يفهمه، لكنه بدون حياء  أما الفكر النابع عن الشياطين فا 

 عليهما باقتنائنا للذهب.

لوجوده واستخدامه للخير...(، إنما يقدم للذهن الروحية  حيازة الذهب وا يشغف نحو فهم المعاني ) المجرد( فإنه ا يطلب  البشرى ) أما الفكر 

شهوات وا مطامع.  صور الذهب دون 

اأخرى )غير الذهب( فسيجد نفس الشيء. ذا طبق اإنسان بعقله هذا اأمر في اأمور  واإ

أوغريس القديس 

اأشرار ُكمون للدم، "كام 

أما فم المستقيمين فينجيهم" ]ع 6[

اآخرين وسفك دمائهم. لكن المستقيمين يقدمون كلماتهم إنقاذهم من الشباك المنصوبة اأشرار كلماتهم في خبٍث، وكأنها شباك اصطياد  يلقى 

اأشرار.  لهم من 

وتشاوروا لكي الفريسيون  الشريرة. "حينئذ ذهب  الفريسيون اصطياد السيد المسيح بكلماتهم، وجاءت إجابته تفحمهم وتبطل حيلهم  لقد حاول 

يصطادوه بكلمة" )مت22 : 15، مر 12: 13، لو :11 54(.  

برفيقه فهو باه يعمله. شًرا ُيغِضب اه الساكن فيه. إّن ما يعمله كل واحٍد  شًرا، أّن الذي يقول على أخيه  احفظوا ألسنتكم من أن تقول على إخوتكم        V

V      نفس اإنسان غير الكامل في الفضائل تجدها نقية كالشمس قبل أن تلحقه كلمة رديئة، فإذا سمع كلمة رديئة أو نميمة فللوقت تطغى الشياطين على

متزعزعة وفضائله ناقصة. ويصيِرونه شقًيا بسبب أّن نفسه   عقله ويحجبون عنه النور، 

مقاريوس الكبير القديس 

احرس شفاهك يا رجل اه والجم لسانك وأنت تنتفع ناًرا وهو يدّنس الجسد كله، فالذي يحب حياته فليشفق على لسانه.  مملوء  V      قال شيخ: "إن اللسان 

الخيرات". مخازنه( تمتلئ من  أهراءه )أي  كثيرة، فطوبى للذي يسود على لسانه، فإن  كرامات   بجميع أتعابك، فالذي يحفظ لسانه له 

الطاهرة فطوباك بالحركات  الطاهرة، أما إن كان لسانك ساكًتا وقلبك يغلي  الحركات  غزيرة فقد انطفأت من قلبك  حركات لسانك  V      قال شيخ: "إن كانت 

الروح". هدوء الحياة. سِكت لسانك ليتكلم قلبك، وسِكت قلبك ليتكلم فيه  ترفعك إلى  بالروح  حركته   أن 

فردوس اآباء

اأشرار وا يكونون، "تنقلب 

أما بيت الصديقين فيثبت" ]ع 7[

ذكراهم، لكن إن آجًا أو عاجًا يكتسحهم الشر، وُيفقدهم كل شيٍء، يرثونهم ويخلدون  اأشرار، ويبدون ناجحين أصحاء لهم أبناء  يزدهر  قد 

تجارب وآام غير أن بيتهم يثبت. عانوا من  ن   وتهلك نفوسهم. أما الصديقون واإ

وريائه. لكن تمَجد شره الخطير  أصدقاؤه أن هذا شهادة صادقة وأكيدة عن  أواده وبناته دفعة واحدة، ظن  المُرة بأيوب وفقد  التجارب  إذ حلت 

أصدقاؤه فا يعلم يزال ثابًتا، أما  اأرض، وكأن بيته ا  ذكراه حية إلى اليوم في السماء وعلى  وازالت  برؤية اه، ونال ضعف ما فقده، بل   أيوب وتمتع 

 العالم عنهم شيًئا.

بروح مخافة اه، لذلك قيل عنهما: "فأحسن اه إلى القابلتين... وكان العبرانيات أثناء وادتهم سلكتا  فرعون قتل ذكور  القابلتان اللتان طلب منهما 

الرب يصنع لك بيًتا" )2 صم 7: 11(. يخبرك أن  الرب   إذ خافت القابلتان اه أنه صنع لهما بيوًتا" )خر 1: 21(. كما قال ناثان النبي لداود الملك: "
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روحًيا من صنع يديه ليسكن بنفسه فيه. الرب يبني اه بنفسه لنا بيًتا   هكذا إذ ننعم بمخافة 

مسرة اه، فماذا نفعل أقاموا المباني حسب  يرتكبوا خطية، بل  بواسطة الذين لم  بدون خوف اه ا يمكن أن ُيبنى بيت. إن كان بخوف اه ُبنيت بيوت        V

قارب نجاة يوجد  يلزمنا أن نخاف اه لنتجنب الخطية، ولكن بعد حدوث ضياع لنا وانكسار لسفينتنا،  ُأسرنا )بالخطية(؟ أصغ أيها الخاطي،   نحن الذين 

.
[361]

 آخر وهو التوبة

جيروم القديس 

الشرير إذ ينقلب أو يتغير ا يكون، ليس بمعنى أنه يفقد وجوده أو كيانه، إنما ا يعود بعد قائًما في حالة غريغوريوس الكبير: أن  يرى البابا 

.
[362]

 الشر التي كان عليها

أسرته بعد 80 عاًما ويحطم جيشه، يرتد على  شره  يدرك أن  بطرح أطفالهم في النهر، ولم  الشرير أنه قادر أن يبيد شعب اه، فأمر  فرعون  ظن 

 بينما يصنع اه عجائب لشعبه.

مكرًما، وعندما ُيطرح اأطفال لما ُأحضر موسى في القصر. حينما كان الطفل موسى في اأمان لم يكن  بطرح اأطفال في النهر. لو لم  فرعون  V      أمر 

.
[363]

وطرقه مكرًما. صنع اه ذلك لُيظهر غنى وسائله  طُرح في النهر صار   

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

"بحسب فطنته ُيحمد اإنسان،

للهوان" ]ع 8[ الملتوي القلب فيكون  أما 

روح الحق. كل البشر يفضلون الحكمة، ُيكِرم اإنسان مثل الحكمة السماوية، إذ تعكس عليه بهاًء سمائًيا داخلي، ويحمل في داخله  ليس ما 

يتعرض إضطهادات ومقاومة. ن كان الذي يتمسك بهذه اأمور  الروحي، واإ  والعالم يكِرم التعقل والفهم 

بطرق ملتوية، فا ُيسر به اه، بل وحتى البشر يكتشفون حقيقة البلوغ إلى هدفه  الملتوي الذي يظن في نفسه أنه حكيم وقادر على  أما اإنسان 

الملتوي. ويهزأون بأسلوبه   شخصيته ويستخفون به، 

أموًرا غير أدركت  يوحي للنفس بفكٍر زائٍف وُمهِلٍك حتى تتصّور أنها  غِّرٍة، أنه  وطرحهم على حين  كثيرين  V      مفِجٌع ومميٌت سّم العدو هذا، فبه أعمى 

يوحي للنفس بأعماٍل بطوليٍة عديدٍة، وُيضّلها بجعلها تنسى كل خطاياها لكي تشعر بتفُوقها مدَركة عند معظم الناس، وأنها متفِوقة في الصوم. كما أنه   

يسرق من قلبها ذكر أخطائها، وهو ا يفعل ذلك لمنفعة النفس بل حتى ا يمكنها أن تنطق بهذا القول الشافي: "إليك وحدك  على َمْن هم حولها. إنه 

كرسيي أرفع  الرب بكل قلبي" )مز111: 1(. بل كما قال الشيطان نفسه في قلبه: " ارحمني" )مز51: 4و1(، وا يسمح لها أن تقول: "أحمد   أخطأُت، 

السيطرة والمناصب العالية، وأيًضا بمناصب التعليم والتباهي بالشفاء. وهكذا تهلك كواكب اه" )إش14: 13(، وهكذا يخدع اإنسان بااتجاه إلى   فوق 

شفاؤه. بجرٍح يصُعب   النفس بالخداع إذ ُتصاب 

اأم سنكليتيكي

V      ا تقبل إليك المجد الباطل، فإنك ا تقدر أن تحتمل خداعه وجنون نفاقه إذ يجلب عليك اأفكار الغاشة.

الروح الذي يحب القول الذي ُكتب عنه: "متى رسوًخا في الفكر الباطل حتى يضِلل كل الذين يقبلون  يزداد  V      إذا أسلمت قلبك له في أحام كاذبة، فهو 

 تكَلم بالكذب فإنما يتكَلم بما له أنه كَذاب وأبو الكذاب" )يو 14:8(.

الطموهي بوا  أنبا 

الفارغة 5. المظاهر الكاذبة 
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ويعوزه الخبز" ]ع9[ "الحقير وله عبد خير من المتمجد 

متواضعة، أفضل شهرة، وا مظاهر العظمة واأبهة، لكن لديه خادم أو عبد يقدم له خدمة  حقيًرا، ليس له صيت أو  يقول بأن اإنسان الذي يبدو 

زوجة لداود، لم يتشامخ داود، بل أراد شاول أن يعطي ابنته  الضروريات. حينما   ممن يمجد نفسه ويهتم بالعظمة الباطلة، وليس لديه ما يعيش به، حتى 

مصاهرة الملك، وأنا رجل مسكين وفقير" )1 صم 18: 23(.  قال لعبيد الملك: "هل هو ُمستخف في أعينكم 

الرجل الفقير الذي يعول نفسه خير، من المتكبر وينقصه الخبز". الترجمة باتينية )الفولجاتا( " جاءت 

الخارجية، والمجد الباطل ويعاني فقيًرا لكن أعماقه ا ينقصها شيء، من إنساٍن ينشغل بالمظاهر  بوجه عام يعني أنه خير لإنسان أن يبدو  المثل 

الفراغ.  من 

اآخرين واإرشادهم، ينخدعون بحيل الشيطان تحت V      في هذه الحبائل يسقط الضعفاء... إذ بينما هم غير مبالين بخاصهم، وفيما هم محتاجون تعليم 

الازم اقتنائها. وهكذا صبرهم في اأمور  اآخرين يفقدون  حصلوا على ربح من حديثهم مع  اآخرين على التوبة. هكذا إذا ما  إرشاد وحث   ستار 

أجرًة يأخذ تروون، تكتسون وا تدفأُون. واآخذ  تشربون وا  كثيًرا ودَخلتم قليًا. تأكلون وليس إلى الشبع،  زرعتم   يصير لهم ما قاله حجي النبي: "

اآخرين، أجرته في كيس مثقوب يخسر كل ما بدا أنه قد ربحه من حديثه مع  أجرًة لكيٍس مثقوب" )حج 1: 6(. أنه بالحقيقة اإنسان الذي يضع   

وارتباكه الذهني كل يوم. وتكون النتيجة أنه بينما يظن أنه يقدر أن يقتني ربًحا عظيًما بتعليمه للغير، إذ به في الحقيقة  بسبب فقدانه لضبطه نفسه، 

ويعوزُه الخبز" )أم جزيل"، "الحقير وله عبد خير من المتمّجد  يُوَجد َمن يتغاَنى وا شيَء عندُه، وَمن يتفاقر وعندُه غًنى  يحرم نفسه من النمو، أنه "  

.
[364]

)9 :12 ،7 :13 

إبراهيم اأب 

التواضع، فسوف تكون مع ابن اه في ملكوته. تسربلت بالمسكنة في هذا العالم مع  V      إذا 

سره لعبيده اأنبياء )عا 9:3(. أمًرا إَا وهو يعلن  الرب ا يصنع  إبراهيم، أن  طوبى للمسكين الفقير الذي يحفظ السكون. فهو يكون صديًقا ه مثل        V

اأبرار والصديقين. يظهره اه في القيامة ويمِجدك من أجله وسط جميع  V      ليكن تعبك بينك وبين اه، حتى 

V      ا تقبل إليك المجد الباطل، فإنك ا تقدر أن تحتمل خداعه وجنون نفاقه إذ يجلب عليك اأفكار الغاشة.

اأرض. وثق أن القديسين سيأتون الكرامة. وليفِكر قلبك في السمائيات وليس فيما على  متواضًعا فتبلغ إلى هذه  V      أيها المسكين، اقتِن الصبر وكن 

والقوة إلى اأبد. آمين. يسوع المسيح، الذي له المجد   عندك. وتمَثل بتاميذ 

الطموهي بوا  أنبا 

اأشرار وقسوة  مراحم الصديق   .6
يراعي نفس بهيمته، "الصديق 

اأشرار فقاسية" ]ع10 [ مراحم  أما 

أخوان غيره. العنف والشر  مفترًسا عندما ينال سلطة على  الشرير فيصير  الحيوانات. أما  مترفًقا حتى مع  ا يستطيع اإنسان البار إا أن يكون 

 يعمان مًعا.

ممارسته لها البشريين خال  الرحمة على زمائه  البشري، عندما يعتاد شخص ما أن يظهر  تدريب للحنو  حيواناته". إنه  يترفق على نفس  V      "الصديق 

حيواناتهم؟ مطلًقا! فإنه بالتأكيد الحيوانات يميل باأكثر إلى الحنو على إخوته... هل الصديقون يحنون على نفوس  حيواناته. حتًما من يحنو على   على 

ونرد الضال منها، وأا نكم فاه ثوٍر المجروحة  بالحيوانات  فيمارس باأكثر ذلك مع زمائه البشر. حسًنا أمر اه أن نهتم  يلزم أن ينقل إليهم منافع،   
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تدريب على أوًا أجلنا نحن، ثانًيا لكي تقوم بخدمتنا. وفي نفس الوقت هذا فيه  الحيوانات تماًما،   )تث 22: 1-4(. يطلب منا أن نحفظ سامة 

يعرفهم. ومن يحنو على َخدِمه باأكثر يحنو على إخوته، الغرباء باأكثر يتحنن على من   ااهتمام بالغير وعمل ما هو نافع لهم. حًقا من يتحنن على 

ترى هذا الحيوان بخدمة مفيدة، أما أخوك ففي أي شيء ينفعك؟ أقول إنه معين لك، أكثر منه وذلك في نظر اه. إنك تستطيع أن   ربما تقول: يمدك 

.
[365]

بحيواناتنا، فإننا ا نحسب هذا عمًا وضيًعا. فإننا إذ نفعل هذا لسنا نخدمهم وحدهم بل نخدم أنفسنا أيًضا  عندما نعتني هكذا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يوهب له قلب اه الحنون، فيصلي من أجل المسيئين إليه، قائًا V      عندما يكتسب أي إنسان محبة الصاح التي تكلمنا عنها، والتي بها نتشبه باه، حينئذ 

 على نفس المثال: "يا أبتاُه ِاغفر لهم أنهم ا يعلمون ماذا يفعلون" )لو 23: 34(.

حزنها من أجل أخطاء اآخرين في حنو، إنما رواسب الخطية، وهى عدم  هناك عامة واضحة تكشف النفس التي لم تتطهر بعد كلية من 

 تحكم عليهم كديان في لوم عنيف.

موا ناموس المسيح" احملوا بعضكم أثقال بعٍض، وهكذا تِم الرسول " يظهرها  نقاوة القلب من ا ُينفذ الوصايا التي  لكن، كيف يقدر أن ينال كمال 

السوَء... وتحتمل كَل شيٍء، وتصبر على كل شيٍء" )1 كو 13:  )غل 6: 2(، ومن ليس لديه فضيلة المحبة التي هي: "ا تُقِبح... وا تحتُد... وا تظُن 

اأشرار فقاسية" )أم 12: 10(. مراحم  يراعي نفس بهيمتِه، أما   4-7(؟! أن "الصّديق 

الشرير يقع في الشر" )أم 13: 17(، الرسول  ترفق، أن " بقسوة بغير  غيره  الراهب( في نفس اأخطاء التي يدين فيها  هكذا يسقط اإنسان )

.
[366]

يصرخ وا ُيستَجاب" )أم 21: 13( صراخ المسكين فهو أيًضا   و"َمن يسُد أذنيِه عن 

اأب شيريمون

اأخرى، إنما تستخدم الواحدة  نزاعه ا تصيب  نزاع الحمام وليس قبات الذئاب. فالحمام حتى في  يسألنا القديس أغسطينوس أن يكون لنا 

أردت أن تُقِبل تهجم وتؤذي. هكذا النزاع يطير الحمام مًعا ويأكلون مًعا في انسجام. أما الذئاب، حتى إن  اأخرى دون أذية، وبعد  منقارها لتهاجم منقار   

وقسوة. والشرير يفيض عنًفا   المؤمن يحمل الحنو نحو الكل، 

.
[367]

يسرق V      من يستخدم العنف أشر من الذي 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

ويتمرغ في وحل التبذير، بالوعة السْكر،  ترى مسيحًيا مثلك خُلص بدم المسيح ملقًيا في  الوحل. هل  V      قد أُوصيت أن تنقذ الحمار أو الثور الملقى في 
368]

ترتعب من أجله؟ الصراخ والتوبيخ أم  الرحمة؟ هل تقف عند   وتقف صامًتا؟ هل تعبر وا تمد يد 
]

قيصريوس اسقف آرل  اأب 

يرضع اللبن )ا 22: 27 الخ(، كم باأكثر يجب إعداد الحيوان غير العاقل الصغير من أمه قبل أن  الشريعة لن تسمح لك أن تفصل  V      إن كانت 

.
[369]

البشرية ضد العنف  

السكندري القديس إكليمنضس 

7. العمل والكسل
خبًزا، "من يشتغل بحقله يشبع 

أما تابع البطالين فهو عديم الفهم" ]ع11 [

ثمرها في حينه. أما من يضيع وقته في أمور غير نكرسها لكلمة اه لها  مستمرة )2 تي 2: 15(. كل لحظة  كلمة اه حقل يحتاج إلى فاحة 
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بالمعرفة الحقيقية، أنه ا ُيفلح حقل الكتاب المقدس، وبالتالي ُيحَرم من خبز الكلمة.  ائقة فا يتمتع 

يركض نحو السماء وينمو في كل طريق الكتاب  السماوي.فإن من يسلك في  أرض الكتاب كل يوم لكي يشبع من الخبز  يحرث  يليق بالمؤمن أن 

 عمل صالح.

تيموثاوس اإنسان النامي خال الكلمة )2 تي 3: 14-17(، ويهوياقيم يمثل المقاوم للكلمة )إر 36: 32-22(. يمثل 

غروب الشمس ولم يقدر أن يفتحه البّتة الواحدة بعد الظهر( حتى  V      بلغني أن إنساًنا كسلذان أخذ في حضنه الكتاب المقدس من الساعة السابعة )أي 

وتارًة مازًما،  أخرى ويقوم للصاة  وتارًة  ممارًسا،  فتارًة كان يجلس ولعمله  أنطونيوس فعل كما أظهر له الماك:  برصاص. لكن أنبا  مربوط   وكأنه 

الرب أقوال  لدرجة أنه قال أحد فاسفة زمانه: ]يكفيني أن أتأمل في طبيعة المخلوقات دائًما، وأتلو في  باستنارة  قارًئا. وقد حظَي   يجلس ولكام اه 

 حتى ظلمة الليل.[ إلى هذا الحّد كان يتصل باه، وكان ليله يضيء كالنهار كما قيل: "الظلمة أيًضا ا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء" )مز

.)12 :139 

القديس نيلوس السينائي

شريرة شهوات الشرير   .8
شريرة، شهوات الشرير   "

]LXX   12  وأصل الصديقين يجدي" ]ع

شهواته الداخلية وسلوكه الظاهر. إنه كمن يلقي بالشباك في كل موضع لكي يقتنص ِشريرة، كأنه يفيض بما في قلبه حتى على  الشرير  شهوات 

الشرور، وهو ا يعلم أنه وهو يصطادها تصطاد نفسه في حبائلها.  

باتزاٍن لخير الجميع، يحتملهم بالحب وا يدينهم. يتحرك  فكره ومبادئه  أما الصديق، إذ هو أصيل في 
سنوات ولم ُيجبه، وكان الدائن يصبر عليه بطيب قلبه. وكان له صديق، فقال له: "إنني شريٌف له مدين، فظّل يطالبه بالدين لمدة عشر  V      كان رجٌل 

 متعّجٌب منك، كيف لم تحقد عليه، أن لك زماًنا وأنت تطلب منه ولم يستجب؟"
سنوات، وهوذا اه يطلب مني أكثر من خمسين سنة أن أحفظ وصاياه، وحتى اآن لم روحي عليه عشر  فقال له: "أنت تعجب من أنني أطلت 
 أستجب له ولم أتمم مشيئته، وهو بطيب قلبه يصبر علَي. فإن كنُت أنا اإنسان لم أستجب ه، وهو ا يغضب علَي، فا عجب إن كان إنساًنا مثلي ا

روحي عليه".  يستجيبني وأطيل 
صبرك يرّده إذا رأى  دّوار؟" فقال الشيخ: "ِاحتمله يا حبيبي، فإّن اه  ُيحزنني أنه  اإخوة إلى شيخ قائًا: "ماذا أصنع يا أبي، فإّن أخي  V      ِاشتكى أحد 
روحه وطيبة يرّد اإنسان بطول  يرجع، أّن اه إنما  وصبرك  وبرفقك  يطرد شيطاًنا.  القسوة، فإّن شيطاًنا ا  بالرفق واللين، وأبعد عنك   ومعاملتك له 

 قلبه واحتماله".
فردوس اآباء

9. الكلمات الخبيثة واللسان العذب
شرك الشرير، "في معصية الشفتين 

فيخرج من الضيق" ]ع13 [ أما الصديق 

حملوه في حياتهم من عصيان للوصية اإلهية، ومن نطقوا بها. ما  الرب العظيم خال كلماتهم الخبيثة التي  اأشرار في يوم  يصدر الحكم على 

الرب العظيم متهلًا؛ يشعر أن ما احتمله يدرون. أما اإنسان البار فيقف في يوم  نصبوها أنفسهم وهم ا  شهوة للشر يدينهم، وا يفلتون من الشباك التي   

صارت سّر مجٍد أبدٍي له. وتجارب وآام   من ضيقات 
ترافق ذا اللسان القاسي وا متعِظم القلب. V      وا 
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الطموهي بوا  أنبا 
سارق أو يا كذاب، فإن سكت المشتوم وغفر للشاتم، وقال في الراهب أخاه بذكر شيء من الخطايا كأن يقول له: يا زاني أو يا  V      قال شيخ: "إذا شتم 
ااعتراف بخطيته أظهر بذكرها وقال عنها إنه خاطئ ُتغَفر له، وتصير على الشاتم أنه بدًا من   نفسه: بالحقيقة إنني خاطئ، فإن الخطية التي ُشتم 

المغفرة". اعتراًفا، ولكونه غفر أخيه نال   خطية أخيه، ولكون المشتوم احتمل إشهار خطيته ُيحَسب له 
فردوس اآباء
والمرجان، فا يجوز أن ندِنسه بالكام القبيح والشتم بالحري الفم، فهو أثمن من الذهب  الوعاء الذهبي لأشياء الدنيئة لِغلّو ثمنه، فكم  V      ا ُيستعمل 

اآخرين.  وطعن 
الدموع لإنسان، السكوت ُيبِعد الغضب، السكوت عزلًة دائمة. السكوت يجلب  وراحة لنفسه. السكوت يعطي القلب  السكوت هو نمٌو عظيٌم لإنسان        V
يوجع قلب إنسان وا يشِكك أحًدا، السكوت يعمل عمله بدون تذُمر، السكوت يحرس الحب، السكوت ا  المعرفة، السكوت  قرين النسك، السكوت يوِلد   
 يحفظ الشفتين واللسان وا ُيبقي في القلب شيًئا من الشّر، السكوت هو كمال الفلسفة، فَمْن يتمّسك بالسكوت يستطيع أن يتمّسك بجميع الحسنات. الذي

السماوات. يرث ملكوت  بمعرفٍة فقد ُخِتم بخاتم المسيح، والذي يحفظه فإنه با شٍك  يازم السكوت   
يوحنا الذهبي الفم القديس 

خيًرا من ثمر فمه، اإنسان يشبع 

تُرد له" ]ع 14[ ومكافأة يدّي اإنسان 

يرتد إليه. هكذا باللسان يمارسه  بالخيرات خال لسانه العذب المقدس لحساب ملكوت اه، وما  يركز الحكيم على اللسان، فالبار يشبع  كثيًرا ما 

يزرعه اإنسان، إياه يحصد أيًضا" )غل 6: 7(. زرع. "فإن الذي  ثمًرا حسبما  يزرع اإنسان ليحصد   كما بالعمل 
V      إن الصمت من أجل اه جيد، كما أن الكام من أجل اه جيد.

اأب بيمين

المشورة حكيم 10. سامع 
طريق الجاهل مستقيم في عينيه، "

المشورة فهو حكيم" ]ع 15[ أما سامع 

تواضعه يلجأ إلى اه، مرشٍد. أما الحكيم ففي  مشورة اه، وا يلجأ إلى أٍب أو  اإنسان الغبي الذي تنقصه الحكمة اإلهية معتد بنفسه، ا يطلب 

حواٍر ائق.  ويستشير، غير متشبث دون 
غيره. تدبيره بيد  مخدوع، وخطر خداعه أخطر من خطر المبتدئ الذي سلََم  V      من يعتمد على رأيه الذاتي، ولو كان قِديًسا، فهو 

تدبيره. والثاني أي المبتدئ يشبه شراٍع وا مجداٍف في وسط البحر، مَتكًا على حذاقته وفن  مركٍب با  فاأول يشبه رَبان سفينة ألقى بنفسه في 

لوازمها واحتياجاتها. العامرة بكل  يُركبه في سفينته  خبرة له في سفر البحر، فيطلب من نوتي ماهر أن   من ا 

الروحَية، مثل الصوم والصاة وغير ذلك من عامات برأيه في اأمور  عازًما أن يتمَسك  ويهرب من نير الطاعة اللين،  فا ينخدع أحدكم 

 اإيمان والنسك، ظاًنا أنه بذلك يخلص!

يوحنا الذهبي الفم القديس 
ندعوه "ااِتكال على الذات طريق واحد متى سلكنا فيه ضللنا: وهو الذي  يوجد إَا  أكثرها صعوبة. وا  ن يكن  طريق الطاعة هو أقصر المسالك، واإ V      إن 

إرادتنا الشخصَية".  وعلى 
أمرت به"، فتجاوبه هكذا وتتبَرر. أمرت بالطاعة، وأنا فعلت ما  V      الطاعة احتجاج أمام اه. فإن سئلت منه: لماذا فعلت هذا؟ تجيبه: "أنت يا سِيد 

مدبرها بتدبيرها، أن  يلتزم  الغرق. فيسافر اإنسان وهو نائم، كما يسافر اإنسان في السفينة نائًما وا  إن السفر بهذه السفينة فيه أمان من 
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الرؤساء هم  حاضر. هكذا حال اإنسان السائر تحت الطاعة، يسافر نحو السماء والكمال وهو نائم من غير تعٍب وا تفكيٍر فيما ينبغي أن يفعل. أن 

وذراعه! غيره  والساهرون من أجله. حًقا، إنه ليس باأمر الهِين بل هو عظيم جًدا. فاإنسان يجتاز بحر هذا العالم وهو على ساعد   مدبِرو هذه السفينة 

الكبرى التي يفعلها اه مع السالك تحت الطاعة.  هذه هي النعمة 

الدرجي يوحنا  القِديس 
الرب، وكان كل ما أموي يؤِدبه بناموس  والتواضع لكي بهما يهدم أصول الخطية، وكان أنبا  الرهبانية بالطاعة الكاملة  V      ابتدأ أبونا القديس يؤنس حياته 

تؤازره. المشورة وهو طائع جًدا، لذلك فقد كانت نعمة اه   يعِلمه إياه يتِممه ويحفظ 
ونقاوٍة وخوف اه والثبات في بتواضع  المشورة بإيماٍن وباأخص  اقبلوا  سيرة آبائنا.  اخضعوا بطاعٍة كاملٍة حسب  لإخوة: " V      كان القديس يؤنس يقول 

اأرض ا يمكنها أن اأمور هي أسمى من كل الفضائل وتجعل النفس تضيء باه باستقامتها". وقد ذكر اآباء عنه أنه كما أن   اه واانشغال به، هذه 
الروحاني إذ كان مّتقًدا الخضوع أبيه  تواضعه، فقد أكمل طاعًة عظيمًة وهو تحت   تسقط كذلك كان أنبا يؤنس القصير ا يمكنه أن يسقط بسبب عظم 

الروح القدس.  بنار 
فردوس اآباء

روح الغضب والستر على اآخرين 11. قمع 
يعرف في يومه، "غضب الجاهل 

الهوان فهو ذكي" ]ع16 [ أما ساتر 
إرشاد التمييز )الحكمة(، حتى ا نتهور بالغيظ اأعمى، اأمر الذي قال عنه سليمان: حركات الغضب ونلطفها تحت  حركة من  V      يجدر بنا أن نقمع كل 
أخيًرا" )أم 11:29(. بمعنى أن اإنسان الجاهل يلتهب بانفعال الغضب لينتقم لنفسه، أما الحكيم فبسبب  "الجاهل ُيظهر كل غيظِه، والحكيم يسكنُه 

مشورته ولطفه يطفئ الغضب شيًئا فشيًئا ويتخلص منه. نضوج   
الرُب" )رو 12: عطوا مكاًنا للغضب. أنُه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول  تنتقموا أنفسكم أيها اأحباُء، بل ِا أمًرا مشابًها: "ا  الرسول   يقول 

ثارت أية عاصفة عنيفة للغضب ا تقدر أن تحتملها، لكن لتكن تسمحوا لقلوبكم أن ُتحبس في مضايق عدم الصبر والُجبن، حتى متى   19(. بمعنى ا 

تيارات الحب المتسعة التي "تحتمل كَل شيٍء... وتصبر على كل شيٍء" )1 كو 13: 7(. وهكذا تتسع موجات كلمات الغضب في   قلوبكم متسعة تتقبل 

المشورة اأمينة التي تستقبل دخان الغضب وتبيده.  أذهانكم بطول اأناة والصبر ويكون فيه أعماق 

متواضٍع هادئ انفعال اآخرين، وننحني لعدم العبارة بالمعنى التالي: إننا نضع مكاًنا للغضب، وذلك بقدر ما نخضع بذهٍن   يمكن أن تفهم 

 صبر الثائرين، كما لو كنا نستحق كل صنوف الخطأ )كتأديٍب لنا(.

مفسرين "وضع مكان الغضب" بأنه اابتعاد عن اإنسان في وقت غضبه، يبدو الرسول  أما الذين يشِوهون معنى الكمال الذي يتحدث عنه 

تواضًعا فإن اابتعاد يثير مملوء  القريب في الحال بإصاٍح  النزاع. أنه ما لم نصلح غضب  بواعث   لي أنهم بهذا ا يقطعون أسباب الغضب، بل يهيجون 

القريب أكثر...  

بروحك إلى الغضب، أن الغضب يستقر في حضن الجهال" )جا 7: 9(. و"ا تبرز عاجًا إلى تسرع   يتكلم سليمان عن أمٍر كهذا قائًا: "ا 

النزاع المتأخر. النزاع بمعنى أنه يمدح  التسرع في  قريبك" )أم 25: 8(. وهو بهذا ا يلوم  يخزيك   الخصام لَئَا تفعل شيًئا في اآخر حين 

يخزن الهوان فهو ذكّي" )أم 12: 16(، أنه ا يعنى أن الحكيم  ُيعَرف في يومِه. أما ساتر  الطريقة يجب أن نفهم القول: "غضب الجاهل   بنفس 

روح الغضب إلى يتركه إلى حين ُيهدئ  يلزمه أن يخفي اانفجار بهذا السبب، وهو أنه عندما   انفجار الغضب خفية، إنما يلوم انفجار الغضب المتهور... 

يحرق أكثر الثورة فإنه  عُرض الغضب في حالة  نتسرع به( يضعف ويبيد، أما إذا  يترك له مكان )أي ا   اأبد. أن هذه هي طبيعة الغضب، عندما 

 فأكثر.
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قادرة على تقُبل وصايا اه، بما المتزايد، وتصير غير  يجب على القلوب أن تتسع وتنفتح حتى ا تنحصر في مضيقات الُجبن وتمتلئ بالغضب 

طريق وصاياك سعيت عندما وَسعت قلبي" )مز 119: 32(. يدعوه النبي "اتساع القلب أو ااتساع الفائق". إذ يقول النبي: "في   

الروح معّلي الحمق" الواضحة أن "بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير  أقوال الكتاب المقدس  بواسطة   أن بطء الغضب هو حكمة، نتعلمها 

كالرمل الذي ورحبة قلب،  كثيًرا جًدا  الرب عطية الحكمة: "وأعطى اه سليمان حكمًة وفهًما   )أم 14: 29(. لذلك يقول الكتاب المقدس عن من طلب من 

.
[370]

 على شاطِئ البحر" )1 مل 4: 29(

اأب يوسف

اآخرين. اآخرين كمن هو أفضل منهم، وأما الحكيم فيستر على  غباوة يفضح  الجاهل في 

عورة وسترا  الوراء  خارًجا )تك 9: 22(. أما سام ويافث فأخذا رداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى  وتعَرى أخبر حام أخويه  نوح   إذ سكر 

عورة أبيهما )تك 23: 9(. يبصرا  الوراء، فلم  ووجهاهما إلى   أبيهما 

.
[371]

البركة عورة أبيهما فقد ناا  سترا  عورة أبيه. أما اللذين  نوح على نفسه اللعنة، أنه ضحك عندما رأى  V      جلب حام بن 

أمبروسيوس  القديس 

ن كان رديًئا بطبعه أا يمكن قط أن V      ا تقل إن فاًنا رديء بطبعه، وفاًنا جيد في طبعه. أنه إن كان صالًحا بطبعه أا يمكنه قط أن يصير رديًئا، واإ

صاروا العشارين  نره فقط في اأسفار المقدسة، أعني أن  بسرعة من حاٍل إلى آخر... هذا لم  نرى اانتقال يصير   يصير صالًحا؟ وأما اآن، فنحن 

انتقلوا إلى صاروا ساجدين ه، والكفار  الفائزين، والمنجمين  صاروا من  صرن عفيفات، واللصوص  والزانيات   رسًا، والتلميذ صار مسلًما لسيده، 

يزمع أحد أن يبكت آخر يرى هذه اأمور حادثة... فا   حسن العبادة... هذا حدث في العهد القديم والعهد الجديد، بل وفي كل يوم يمكن لكل أحد أن 

الشرير المستسلم آام الخطية.  قائًا: أيها 

.
[372]

اآخرين بينما يحمل خشبة في عينيه كرسي إدانة  شّره يكون مضاعًفا إذ يجلس على  يرى اإنسان خطاياه، فإن  شًرا أا  V      إن كان ُيحسب 

يوحنا الذهبي الفم القّديس 

12. لسان الحكماء ولسان الجهاء!
يعرفون الكذب، اأشرار الكاذب. ينطق الحكماء بالحق، وا  في اآيات التالية ]ع 17-22[ يتحدث الحكيم عن لسان الحكماء وما يقابله من لسان 

الرب الذي ا يطيق الباطل مكرهة  وُيسرون به، وهو  اأشرار فيستعذبون الكذب  يعرف الباطل. أما  سرور اه نفسه بكونه الحق الذي ا   هذا هو موضع 

 وا الكذب وا الخداع أو الخبث.

يتفَوه بالحق يظهر العدل، "من 

والشاهد الكاذب يظهر غًشا" ]ع 17[

التواء غالًبا ما يكشف اللسان عَما في القلب. فالناطق بالحق يشهد للبّر أو العدل القائم في قلبه. أما من ينطق بالكذب فيكشف عَما في قلبه من 

 وغش.

مرًة: لو كنتما اآن في القسطنطينية فبالتأكيد كنا نجدكما ملكين اآن‘. ودوماديوس(  الروميين )مكسيموس  بيشوي الشماس: قلُت أبوينا  V      "قال اأب 

سواء كنَت جالًسا بيشوي إنه  مرات يا أخ  روحك أيها اأخ حتى قلَت هذه الكلمة؟ لقد قلنا لك عّدة  نحوي، وقاا لي بوداعٍة: ’أين هي  فأدارا وجهيهما   

يسوع المسيح با انقطاع، أنه بالحقيقة لو كان هذا ااسم اأقدس في قلبك لربنا   معنا أو كنَت في مسكنك يجب أن تتمّسك دائًما باسم الخاص الذي 

والمزاح والكلمات  لما قلَت هذه الكلمة التي نطقتها اآن. أننا لو أهملنا هذا ااسم اأقدس نموت بالتأكيد في خطايانا. فلنبغض الحرية )في الكام( 
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الغربة والسكوت بفهم يتركونا نفكر في خطايانا، ولكن  يحاولون إسعادنا دون أن  سوريا كان الناس  الراهب. عندما كنا في   الباطلة التي تبِدد كل ثمار 

الرجل، أنه بالتأكيد ا جاه طهارة، والصاة تلد مخافة اه والمحبة، وهذا ما ُينشئ   واحتمال الشدائد هذه هي خصائص جنسنا. فالشّدة تلد الصاة في 

مكّرمة عند اه، ولكن النفس القديسة التي تبحث عنه وعن ذبيحته وتضحيته، هذا هو خاصنا".  وا ِغنى وا شجاعة 

فردوس اآباء

الرب للهاك. يوجد فيك لئَا يسِلمك  لروح الكذب أن  V      ا تسمح 

الطموهي بوا  القديس أنبا 

يوجد من يهذر مثل طعن السيف، "

أما لسان الحكماء فشفاء" ]ع 18[

اآخرين بالسيف، كما يطعن نفسه. أما والمرح - إنما يبث سموًما، ويكون كمن يطعن  المزاح  جارحة أو لطيفة - تحت مظهر  من يبث كلمات 

اآخرين، وأيًضا تبني نفسه. الجراحات وتسند  الروح الهادئ فتشفي   الكلمات الجادة التي لها مسحة 

ناًرا تشتعل في قصٍب وُتهِلك. والمزاح والضحك تشبه  V      الداّلة 

أنبا أغاثون

غيره إلى الضحك، ثم يقول: ما هو الضرر من الزّات الصغار نقع في الكبار. فمثًا ضْحك إنساٍن في غير وقت الضحك يجّر  V      أننا ا نتحفظ من 

اأقوال القبيحة، وهذه تنتج عنها اأفعال المذمومة. فالعدو المزاح  المزاح، ومن   الضحك؟ وحينئٍذ تبدأ مخافة اه تنقلع منه، ثم يتولد من الضحك 

بطريقٍة يستدرجنا إلى اأمور  التدُرج  الزّات الصغار، ومنها يسحبنا إلى الخطايا الكبار، ومن هنا يقودنا إلى اليأس. فبهذا   المخادع يسِهل علينا 

بطريقٍة يحاربنا  ليجّرنا إلى الكبائر. أنه لو كان  هواجسه من بدايتها وأّا نتهاون بالصغائر أّن العدو يكمن فيها  نطرد  مستورة. فيجب علينا أن   

سريًعا. متيسًِرا لنا، لكنه ينصب لنا كمائًنا وفخاًخا ا نقدر أن نتخّلص منها  وقهره  ظاهرٍة لكان قتاله سهًا علينا   

يوحنا الذهبي الفم القّديس 

"شفة الصدق تثبت إلى اأبد،

طرفة العين" ]ع 19[ ولسان الكذب إنما هو إلى 

من ينطق بالحق يثبت في اه الحق، وتصير كلماته خالدة تصحبه حتى اأبدية كسّر مجد له. أما اللسان الكاذب فيلتصق بإبليس الكاذب وأب

طرفة عين ينكشف كذبه وخداعه، فتتدَمر خططه كما تتدَمر حياته.  الكاذبين، وفي لحظة أو في 

"الغش في قلب الذين يفكرون في الشر،

فرح" ]ع 20[ أما المشيرون بالسام فلهم 

وشًرا، ومن يقدم وفكره غًشا  أثره على الغير، فمن ينطق بالشر يحصد في قلبه  يرتد إليه، ويتفاعل مع أعماقه أكثر من  ما ينطق به اإنسان 

بالفرح الداخلي. مشورة سام يتمتع في أعماقه   

ا يصيب الصِديق شر،

سوًءا" ]ع 21[ اأشرار فيمتلئون  أما 

ترجع إليهم، وا تصيب الصِديق بأذى. ويبذل الصِديق كل الجهد شرورهم  بأضرار، لكن  صابته  اأشرار كل الجهد لمضايقة الصِديق واإ يبذل 

الخيرات الصِديق نفسه. لآخرين، وأول من ينتفع بهذه  خيًرا   ليقدم 

الرب شفتا كذب، كراهة  "

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

www.coptic-treasures.com/wp


فرضاه" ]ع 22[ أما العاملون بالصدق 

موَجهة إليه شخصًيا، فُيسر بالناطقين بالحق، وا يطيق الكذب لضررهم يحسبها اه  وخيرهم أو  اآخرين  سواء لصالح  كل كلمة ننطق بها 

 والغش.

ثرثرة معرفة وليس جهل مع  هدوء مع   .13
المعرفة، الرجل الذكي يستر  "

وقلب الجاهل ينادي بالحمق" ]ع23[

ثرثرة يكشف عما في قلبه ُمكَرمة، أما الجاهل فينادي بأعلى صوته وفي  معرفة صادقة  وراءها  ن نطق بكلمات قليلة إنما تخفي  اإنسان الحكيم واإ

بكثرة كلماته.  من جهالة وحماقة. إنه يفضح نفسه 

والتراخي المثابرة   .14
"يد المجتهدين تسود،

الرخوة فتكون تحت الجزية" ]ع 24[ أما 

يصيرون في بمواهبهم، بل تصير دينونة عليهم، وبكسلهم  متراخون ومتكاسلون ا ينتفعون شيًئا  وقدرات، لكن إذ هم  مواهب  كثيرون أصحاب 

اأرض هي وقت للعمل الجاد. الجزية. فإن حياتنا على   مذلٍة كمن هم تحت 

يعرف بولس أن الكسل هو باب كيرّلس الكبير: ]إذ  ولعّل أهم الخطايا التي تبدو هّينة لكنها محِطمة، هي التهاون أو الكسل، وكما يقول القّديس 

].
[373]

 الهاك يقول: "ويل لي إن كنت ا أبشر" )1 كو 9: 16(

الحركة، عاجزة عن  كرسي  مسترخيٍة على  خائرٍة  هرماس إذ نظر النفس الخاملة كعجوٍز  ِلَنْصُح ولنسهر حتى ا يكون نصيبنا مع تلك التي رآها 

فقدوا اأمل في تجديد قوتهم، كالشيوخ الذين  صارت  روحكم اآن عجوز قد فقدت قوتها بسبب ضعفاتكم وشكوكم. لقد   فلما سأل عن السبب قيل له ]أن 

تلقوا همكم على سوى أنهم يغطون في نومهم اأخير، وهكذا ضعفتم بسبب اانشغاات العالمية، وأسلمتم نفوسكم للخمول، ولم  يتوقعون  يعودوا بعد   ولم 

.
[374]

 اه )١ بط ٥: ٧(

إبراز أراد  نما  يريد الشفاء(، فإنه لم يكن محتاًجا إلى ذلك، واإ يعرف )إن كان  مريض بيت حسدا(، ا لكي  تبرأ؟" )يو 5: 6(... سأل السِيد ) أتريد أن  "      V

اآخرين وجاء إليه... ترك  الرجل، وأنه بسبب هذا  مثابرة   

البركة... مرضه. لقد استمر راقًدا ولم ينسحب من  يرجو في كل عام أن ُيشفي من  المفلوج مذهلة، له ثماٍن وثاثون سنة، وهو  مثابرة 

تراخينا. لنخجل أيها اأحباء، لنخجل ونتنهد على شدة 

اآخرين وعنفهم نما خال ضغط  يترجاه، ومع هذا لم ينسحب. لم يفشل بسبب إهمال من جانبه، واإ ثماٍن وثاثون سنة وهو ينتظر دون أن ينال ما 

.
[375]

غيرتنا عشرة أيام من أجل أمٍر ما ولم ننله تثبط  ثابرنا في الصاة لمدة   ومتاعبهم. هذا كله لم يجعله متبلًدا. بينما نحن أن 

يوحنا الذهبي الفم القِديس 

والفرح 15. القلق 
الرجل يحنيه، "الغم في قلب 

تفرحه" ]ع 25[ والكلمة الطيبة 
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وااضطراب فيحني النفس الفرح. أما الكآبة والقلق  أنطونيوس إنه كما يحتاج الجسم إلى طعامه ليقوته وينعشه، تحتاج النفس إلى  يقول القديس 

 ويحطمها.

شِجعوا صغار النفوس" )1 تس 5: 14(. ويقول أيوب: الرسول بولس: " اآخرين بالكلمة الطيبة، وكما يقول  وُيفرح قلوب  يفرح  يليق بالمؤمن أن 

 "ما أشد الكام المستقيم" )أي 6: 25(.

16. طريقا البّر والشر
"الصِديق يهدي صاحبه،

اأشرار فتضلهم" ]ع 26[ أما طريق 

الطريق الحقيقي. الشرير فيهدم حياته ويضل عن  من كان مخلًصا ونقي القلب يسند نفسه كما يبني أخاه، أما 

الرخاوة ا تمسك صيًدا، "

ثروة اإنسان الكريمة فهي ااجتهاد" ]ع 27[ أما 

كنًزا في قلبه، إذ يكون أميًنا في القليل، متراخًيا. اأول يحمل  طريق الشر فيعيش  طريق البّر يعيش أميًنا ومجتهًدا، وأما من يسلك  من يسلك 

الهواء. وقدراته إنما يصطاد   مجتهًدا وجاًدا في حياته، فينطلق من نجاٍح إلى نجاٍح. أما الثاني فمتكاسل، ومهما بلغت إمكانياته 

سيرتها مسجلة في الكتاب المقدس، وتأهلت أن تلد عوبيد فصارت  كانت راعوث تلتقط السنابل الساقطة طول النهار حتى المساء )را 2: 17(، 

 أب يَسى والد داود النبي الذي جاء من نسله السيد المسيح متجسًدا!

التراب تأَهل للعقاب اأبدي )مت 25: 30-14(. وزنته في  العبد الكسان الذي دفن 

"في سبيل البّر حياة،

وفي طريق مسلكه ا موت" ]ع 28[

الرب، فيتأهل السالكون فيه للحياة اأبدية. يتحول موتهم الجسدي إلى عبور لأبدية. يشرق يوًما فيوًما حتى يحل يوم  طريق البّر أو الحب 

يترنمون قائلين: "أن اه هذا هو إلهنا إلى الدهر واأبد. هو يهدينا حتى إلى الموت" )مز 48: 14(.  

أورشليم العليا. الشرير، فينطلق بالحب للحميع إلى مدينة اه،  حًقا طوبى للمؤمن الذي يعبر خال سبيل البًر وسط هذا العالم 

الرحوم المتحنن بالرب  اأموات، لنجاهد أن نحب، ليس فقط أصدقاءنا، بل وأعداءنا. بهذا يمكننا أن نلتقي  V      لكي ا نكون بين القتلة أو بين اأحياء 

.
[376]

عربونه  بضميٍر بسيٍط يتفق مع رباط 

يفكرون في اأذية هي موت )أم 12: 28(. "ا تفكر في أذية أخيك" )ا LXX 18 :19(. وأيًضا: "إذا رأيت حمار مبغضك اأشرار الذين  طرق        V

عدوه يترك حمار  يلزم على كل واحد أن يضع بعين ااعتبار أنه ا يجوز أن  أوًا" )راجع خر 23: 5(.  ترفعه  الوحل( ا تعبر به ما لم   واقًعا )في 

الطوباوي أيوب المحبة الصادقة الكاملة بكل أمانة حتى تجاه صورة اه أو يتجاهله؟ لقد احظت في  يكره اإنسان المخلوق على  الوحل، فكيف   في 

سوء وقلت في قلبي: حسًنا!" )أي فرحت ببلية مبغضي، أو شمُت حين أصابه  للرب: "إن كنت قد  يفرح، ويقول بضمٍير صاٍف   أعدائه، فاستطاع أن 

.
[377]

)29 :31 

احسنوا إلى مبغضيكم، هذا أحبوا أعداءكم  الرب نفسه: " V      بحبك إنسان هو عدوك تصير صديًقا ه؛ في الحقيقة ليس صديقه فقط بل وابنه، كما يقول 

الشريرة، ا الناس أنفسهم. لنكره أعمالهم  اأشرار.  السماوي" )راجع مت 5: 44-45(... لنجاهد أن نعمل كأطباء نحو كل  يبرهن أنكم أبناء أبيكم   

سريًعا بحياة صالحة خال أدوية التوبة. يتمتعوا  اأشرار لكي ما  يرتفعوا دوًما إلى حياة أفضل، ومن أجل   لنصلي من أجل كل الصالحين لكي ما 
[378]
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.  عندما نصلي من أجل هذا، فإنه يهبنا نحن ذلك

يوجد تصرف بحق؛ بالتأكيد  حزنه على موته.  شرورهم أكثر من  حزن على  جراحاته.  حزنه على  حزن )إستفانوس( باأكثر على خطاياهم، أكثر من        V

شرهم، بينما الحياة التي با نهاية تبعت لُيحزن عليه. الموت اأبدي تبع  يوجد شيء في موته  النوح عليه، بينما لم  يلزم  الشرير ما  تصرفهم   في 

.
[379]

الروح التي بها أحب إستفانوس أعداءه  موته... ليتنا نحب إخوتنا في الكنيسة بذات 

قيصريوس أسقف آرل اأب 

الرسولية واإنجيلية، في حين أن الناموس القديم الذي ُيظن أنه متساهل بعض الشيء يحذر مزيًدا من الوقت في ااستشهاد بالوصايا  نصرف  V      لماذا 

طرق الذين يحتدون  من نفس الشيء، حين يقول: "ا تبغض أخاك في قلبك"، وأيًضا: "ا تحتد على أبناء شعبك" )ا 17: ، 18-19(. وكذلك يقول: "

ترى أن الشر منهي عنه، ليس بالفعل فقط، بل ومن خفايا الفكر أيًضا، وفًقا للوصية التي تنص على  تؤدي إلى الموت" )راجع أم 12: 28(. هكذا 

.
[380]

ومجرد التفكير فيها  استئصال الشر من القلب، ا اانتقام عن اإساءة إلينا فحسب، بل 

يوحنا كاسيان القديس 

 

من وحي أمثال 12

قدسني، فأعبر إليك

V      من يقدر أن يقودني إليك؟

نعمتك هي قائدة حياتي.

لتمتد وتعمل فَي بالحنو كما بالتأديب.

فكري. روحك القدوس في قلبي كما في  V      يعمل 

يهبني الصاح، فتمتلئ أعماقي بحب الخير للجميع.

ا يقدر الخبث أن يتسلسل إلَي.

وا يجد الشر له موضًعا فَي.

V      أتحد بك، وأحب وصيتك وكلمتك.

صخرة تعاليمك. فتُبنى أعماقي على 

تهزني. العوالم أن  زوابع  ا تقدر 

تتزعزع أساسات نفسي، ا 

أنها مبنية عليك يا صخر الدهور!

روحك يجِمل نفسي ويجددها،       V

الروح. مزينة بثمر  عروًسا جميلة،  يقيم منها 

يكرمها السمائيون. متوجة،  يقيم منها ملكة 

أفكاري وكلماتي وأعمالي، روحك يقدس        V
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لبّرك، وأتمتع بخاصك.  فأشهد 

يبني هيكًا مقدًسا ا يهدمه الموت،

الزمن، وا يفسده 

يزداد بهاًء ومجًدا يوًما فيوًما. إنما 

سوى الحكمة اإلهية. V      ليس لي ما أطلبه 

فأسألك باستقامة حتى أعبر إليك.

ا أطلب شيًئا من العالم،

فأنت ُتشبع كل كياني!

العجماوات، الحيوانات  V      هب لي حبك، فأتحنن حتى على 

سوي الحنو. نزاعي ا يصدر عني  حتى في 

 ليس للعنف سلطان على أعماقي.

نزاع الحمام الوديع، هب لي 

المفترسة. وليس قبات الذئاب الخادعة 

V      نفسي تئن بالحب من أجل الخطاة.

فسقطوا فيها. نصبوا شباًكا لي، 

شرورهم. فريسة  فصاروا  أرادوا اصطيادي، 

تحَولت مكائدهم إلى إكليل مجٍد لضعفي.

شربوها. مأوها لي  الكأس التي 

حصدوه. زرعوه  وما 
<<

اأصحاح الثالث عشر

سعادة الحكيم وشبعه
ينزعها من والثراء والشبع الداخلي، اأمور التي ا يستطيع العالم أن  والفرح  الرجاء والتمتع بالسعادة الحقيقية  يفتح سليمان الحكيم أمامنا باب 

إرادتهم حرية  يختارون بكامل  يحذرنا من الهاك الذي يعده الخطاة أنفسهم، إذ  بروح الحكمة الحقيقية، أي بَر المسيح. وفي نفس الوقت   أعماقنا إن سلكنا 

اأبوي. يرفضون التأديب  والفرح والشبع، كما   الخطية التي تفصل اإنسان عن اه مصدر الحكمة والحياة 

الطريق الذي التواضع يشتهي أن يسلك  بروح  المشيرين الحكماء.  سواء من والديه أو  التواضع  بروح  التزام اإنسان بالتعلم  هذا ويوضح الحكيم 

الرب. اآخرون في   سبق فسلكه 

1. اابن الحكيم 1.

2. عفة اللسان 5-2.

3. غنى البّر 8-6.
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فرح البّر 9.  .4

روح الحكمة وااتفاق 10.  .5

6. الحكمة والجهاد 12-11.

والمعرفة 16-13. 7. الوصية 

8. الحكمة والسام 17.

9. طريق الحكمة 24-18.

10. الشبع الداخلي 25.

1. اابن الحكيم
"اابن الحكيم يقبل تأديب أبيه،

انتهاًرا" ]ع 1[ والمستهزئ ا يسمع 

مفرٍح، سماوٍي  أبوة اه وأمومة الكنيسة المقدسة، يعلنان له منذ وادته عن الحب الحقيقي الحكيم، فينشأ الطفل في جٍو  بالوالدين أن ُيمثا  يليق 

حزمها المملوءة حًبا حتى في  الوالدين  تصرفات  بروح الحكمة  الرب. هكذا يقبل اابن  الوالدان في  ليغرف من الحكمة التي يعيشها  بروح الطاعة،   وينحني 

 و تأديبها له.

بركات استهزاء واستهتار، فيفقد  لوالديه، في  بروح الشعور بالحاجة واامتنان يطلب الحكمة والعون، أما اابن الذي ا يسمع  اابن الحكيم 

بروح ااعتداد بذاته يستخف بكلمات الحكماء.  الحكمة. يسلك في تشامخ مستهيًنا بالغير، رافًضا التأديب والتوبيخ. 

حزيًنا أوادي، كل َمْن يسمع التأديب وا يقبله وا يعمل به، فهو خاسر نفسه، وُيصبح معَذب النفس دائًما، ا يهدأ له سٌر أبًدا، ويصير غضوًبا  V      يا 

نهاًرا يحرسونها  الحّراس  طريق الملك التي عليها  الرديء، أّن اأدب هو مثل   كئيًبا مهموًما مغموًما كثير اأفكار، ُتطالبه نفسه بعمل الشر وبالكام 

وعرة غير مسلوكة، وكل َمْن طريٌق   وليًا، فكل َمْن يسلكها بالنهار أو بالليل يكون آمًنا على نفسه! أّما الجهالة وقلة السمع واإعجاب بالنفس فهي 

ُعذره عارٍض كان  الطريق المسلوكة واتفق أن عثر في أمٍر أو  وربما هلك، أّن موطن اللصوص هناك! وكل َمْن مشى في   مشى فيها ضّل وتعب 

الوعرة، فا ُعذر له وا عاج. الطريق  طريق الملك واختار أن يسير في  ترك عنه  حاضًرا، أّما َمْن   مبسوًطا وعاجه 

مقاريوس الكبير القديس 

2. عفة اللسان
الشرور. ولكن أقول لكم إن يخرج  الشرير  الشرير من الكنز  ُيخرج الصالحات، واإنسان  يقول السيد المسيح: "اإنسان الصالح من الكنز الصالح 

 كل كلمة بَطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساًبا يوم الدين. أنك بكامك تتبرر، وبكامك تدان" )مت 12: 37-35(.

خيًرا، ثمرة فمه يأكل اإنسان  "من 

ومرام الغادرين ظلم" ]ع 2[

الشرير، فيصدر عن فتفرح نفسه. أما اإنسان  وحنًوا، يأكل منها  مملوءة عذوبة  يشتهي اإنسان الحكيم الخير للكل، فتصدر كلماته من بين شفتيه 

فتجوع نفسه باأكثر إلى العنف والظلم.  قلبه الغدر والخداع، ُتعبر عنها كلماته، يأكل منها 

ن قدم كلمات ممسوحة بالنعمة، تمتع بالنعمة في داخله، واإ بمعنى آخر فيما يقدم اإنسان كلماته للغير إذا بها تصير مأكًا له. فإن قدم كلماته 

ترتد إليه. شريرة،   
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متواضًعا، وفمك ينطق دائًما بالحق. V      يا ابني... ليكن قلبك 

يطرد خوف اه من القلب. وااستهزاء، فإنه  V      ا تغتْب أحًدا من الناس لئّا ُيبِغض اه صاتك. إياك واللعب 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

V      عِلم فمك أن يقول ما في قلبك.

القديس أنبا بيمين

"من يحفظ فمه يحفظ نفسه،

ومن يشحر شفتيه فله هاك" ]ع 3[

روحًيا يضبط لسانه لبنيانه، واإنسان الغبي يدمر نفسه بكلماته. من يحفظ فمه، إنما يحفظ حياته. اإنسان الناضج 

بطريقة ملتوية، حيث تحمل الكلمات مْعَنيين، المعنى بطريقة مبالغ فيها يقصد بها أن يتكلم اإنسان  يرى البعض في شحر الشفتين أو فتحهما 

 الظاهر يخفي معنى خفًيا يدمر النفس.

نما يتكلم في كل شيء، وفي أي االتزام بوضع حدود معينة للكلمات التي ينطق بها، واإ ويرى البعض أن فتح الشفتين باتساع يعني عدم 

متزٍن قبل أن يتكلم.  وقت وبا حدود، بدون تفكير 

يرى ويفحص ويدقق، وأيًضا أذنين لكي يسمع وينصت في طول أناة، ولكنه وهبه لساًنا واحًدا حتى يتحفظ لقد وهب اه اإنسان عينْين لكي 

بحواجز هي الشفتان واأسنان.  ويختصر في كلماته، خاصة وأن اللسان محاط 

وتذَرع باإيمان. الرحمة  والهوان هما من ِقَبل الكام. َأْحِبب  خسارة، أن المجد  بحاوة با  V      وليكن كامك 

ذا ترفع صوتك، واإ غيرة في جميع اأعمال الحسنة. ا  V      يا ُبنَي، ا تجعل قلبك رديًئا حتى يفكر في الشر، بل اجعله صالًحا، واطلب الصاح واقتِن 

لترجع إلى موضعك بسامة. ا ُتكِثر الكام عند من هو أكبر منك.  مضيَت إلى أحٍد فليكن خوف اه في قلبك، واحفظ فمك 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

"نفس الكسان تشتهي وا شيء لها،

ونفس المجتهدين َتسَمُن" ]ع 4[

يريد أن يشتغل فا يأكل أيًضا" )2 تس 3: 10(. من يطلب باجتهاد الحق في كلمة الروحية كما في اأمور الجسدية، "إن كل أحد ا  في اأمور 

وافرة" )مز 119: 162(. المرتل: "َابتهج أنا بكامك كمن وجد غنيمة  يفرح بالكلمة كمن وجد غنيمة. وكما يقول   اه 

طرقكم" )حج 1: 6(. اجعلوا قلبكم على  يليق بنا أن نعمل باجتهاد: "

الِرعاع )أم 22: 29(. أرأيت رجًا مجتهًدا في عمله، أمام الملوك يقف، ا يقف أمام  "

تدخلوا من الباب الضيق" )لو 13: 24(. اجتهدوا أن  "

تزلوا أبًدا" )2 بط 1: 10(. واختياركم ثابتين، أنكم إن فعلتم ذلك لن  تجعلوا دعوتكم  اإخوة أن  اجتهدوا أيها  "لذلك باأكثر 

لتوجدوا عنده با دنس وا عيب في سام" )2 بط 3: 14(. اجتهدوا  "

تجتهدوا أجل اإيمان الُمسلم مَرة للقديسين" )يه 1: 3(. "أكتب إليكم واعًظا أن 

الرأي. إذا صنعَت أعماًا فاضلة، فا V      يا ابني... فِكر في أعمال اه وا تكسل، أن صاة الكسان كام باطل. اجتهد أن تبتعد من الناس عادمي 

بأوامر لم تصنعها في ذاتك، أنك ا تنتفع بعمل غيرك   تفتخر وتقول إني صنعُتها. أنك إن ظننَت أنك صنعَتها فلسَت بحكيٍم. عار عليك أن تأمر 

يعرف طريق سلوكه، فا يبادر بالكام، بل يتأمل ما يقول وما يصنع. الرجل الحكيم  غيرك.   
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أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

شهوة الكسان تقتلُه" )أم أراكما ساقطين تحت هذا الضعف من الكسل الذي يصفه سفر اأمثال: "نفس الكسان تشتهي وا شيَء لها"، وأيًضا " V      هكذا 

ضرورية ومتناسبة مع دعوتنا. فإذا ظننا أننا الزمنية مادامت هذه ااحتياجات  نستريح من جهة احتياجاتنا   13: 4؛ 21: 25(. أنه ا يليق بنا أن 

أقاربنا، أما يصدنا قول مخلصنا الذي سلوان  ننزع عنا   نستطيع أن نقتني لنا ربًحا عظيًما من تلك المباهج التي تنبع عن المشاعر الجسدية، فا 

وأخواتِه... فا يقدر أن يكون خوتُه  وأوادُه واإ وامرأتُه   يستبعدنا عن كل ما ينسب إلى حاجات الجسد، قائًا: "إن كان أحد يأتي إلَي وا يبغض أباُه وأمُه 
381]

 لي تلميًذا" )لو 14: 26(؟
]

إبراهيم اأب 

فقًرا" )أم 28: 19(، إما عياًنا أو خفية، حيث ا الرذيلة في كثير من كتاباته إذ يقول: "تابع البطالين يشبع  الرجال، إلى هذه  V      يشير سليمان، أحكم 

المبارك بقوله: الرسول  الروحية، التي يشير إليها  المتراخي. ومن تاحقه النقائص، فا يفطن قط للتأمات اإلهية أو الكنوز  يتورط   مناص من أن 

 "إنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم" )1 كو 1: 5(.

أما فيما يتعلق بهذا الفقر الذي يلحق المتكاسل أي الضجر، أيًضا يكتب: "الكسان يكتسي بالِخرق" )أم 23: 21(، فمن المؤكد ا يستحق أن

درع اإيمان يسوع المسيح" )رو 13: 14( وأيًضا: "ابسين  الرب  البسوا  الرسول عنها: " يعتريها الباء أو الفساد، والتي يقول  يتزيَّن بتلك الُحلة التي لن   

أورشليم بلسان النبي قائًا: "استيقظي، استيقظي، ِالبسي ِعِزك يا صهيون" )إش 51: 1(. الرب ذاته عنها إلى   والمحبة" )1 تس 5: 8(، والتي تكلم 

الراسخ عبارات من الكتاب المقدس  بخرق التكاسل، مقتبًسا  التراخي أو الضجر يفضل أن يكتسي ا بعمله وكده، بل  أي شخص يستبد به نوم 

يؤثرون هذا الكسل وا يوُدون إعالة برداء العار وتلمس اأعذار. أولئك هم الذين   )ويسيء استخدامها(، دون أن يكسو تكاسله بُحلة مجد وفخار، بل 

اعملوا ا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة اأبدية" )يو 6: الرسول يفعل دائًما ويكلفنا أن نفعل، قائلين إنه مكتوب: "  أنفسهم بكد أيديهم، كما كان 

الغرض، الراسخ، ُاقتبست لهذا  منتزعة من ُحلة اإنجيل المكين   27(، وأيًضا: "طعامي أن أعمل مشيئة أبي" )يو 4: 34(. ولكن هذه اأدلة هي ِخرق 

ذكرها في ورد  المرأة التي  الكثيرة الثمن، إذ قيل إن  نتزين بحلة الفضيلة الفخمة  وعارنا، بدًا من أن توفر لنا الدفء، وأن   أعني تغطية فضيحة تكاسلنا 

لزوجها، حتى ُيقال عنها في كل حين: "العز والبهاء لباسها، وتضحك على  سفر اأمثال والتي كانت ملتحفة بالعز والبهاء، كانت تصنع ثياًبا إما لنفسها أو 

الزمن اآتي" )أم 31: 25(.  

وغيرها من النقائص مفروشة بهذه  باأشواك" )أم 15: 29(، أي  مفروشة  أخرى إلى ذكر آفة التكاسل، فيقول: "طرق الكسان  مرة  يعود سليمان 

الرسول إلى هذا الرسول أنها تنبعث من البطالة. كذلك يقول: "نفس الكسان تشتهي وا شيء لها" )أم 13: 4(، ويشير   المماثلة التي سبق أن ذكر 

غرس البطالة والملل، الرسول تلك اآفات التي ذكر سليمان الحكيم أنها  أخيًرا عَدد   ااشتهاء حين يقول: "وا تكون لكم حاجة إلى أحد" )1 تس 4: 12(. 

تحرصوا على أن أخرى إذ يقول: "وأن  فضوليون" )1 تس 4: 11(. ويضيف إلى هذه اآفة آفة  الفقرة اآنفة الذكر، بقوله: "ا يشتغلون شيًئا بل هم   في 

خارج، وا تكون لكم حاجة إلى أحد" )1 تس 4: وتسلكوا بلياقة عند الذين هم من  وتشتغلوا بأيديكم  أموركم الخاصة،  تمارسوا  تكونوا هادئين"، ثم "أن   

.)11 

تجنبوا كل أٍخ يسلك با يعتزلوهم، فيقول: " فالرسول يوصي أبناء الطاعة الجادين أن  ترتيب وا يطيعون الوصايا،  أما أولئك الذين يسلكون با 

.
[382]

ترتيب، وليس حسب التعليم الذي أخذه منا" )2 تس 3: 6(  

يوحنا كاسيان القديس 

"الصِديق يبغض كام كذب،

يخزي ويخجل" ]ع 5[ والشرير 
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الرجاسات الباطلة والكذب. يجد سعادته في عرًشا للقدوس، ويبغض  يسوع. يصير  مصدًرا للبّر العملي في المسيح  الملتزم بالحق يصير  القلب 

الشرير فيفسد أعماقه بخطيته، ليحمل في داخله رائحة الموت الشرير المقاوم للحق. أما اإنسان  الشركة مع اه وتمجيد اسمه القدوس في وسط هذا العالم   

الرب العظيم. الخارجية في يوم  وُيطرح في الظلمة  عارًيا في هذا العالم،   والنتانة. يصير 

نما يبغضه وا يطيقه. إنسان اه ليس فقط يتجنب الكذب، واإ

يطرد خوف اه من اإنسان. إّياك والكذب، فهو 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

وكراماته لنتخّلص من المجد الباطل، ولنستعمل اللسان في ذكر اه والحق لنتخّلص من الكذب. شرف العالم  لنرفض        V

القديس أنبا موسى اأسود

3. غنى البّر
"البّر يحفظ الكامل طريقه،

والشر يقلب الخاطئ" ]ع 6[

شركة المجد الخطيرة، يحفظه كامًا في عينّي اه، لينال  يرغب في جدية أن يسلك ببّر المسيح في استقامة، فإن البّر يحفظه من اأخطاء  من 

 اأبدي. أما المصمم على الشر، فإن هاكه يأتيه من داخله، من الشر واهب الفساد.

يوجد من يتغانى وا شيء عنده، "

ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل" ]ع 7[

يوجد أغنياء في أعماقهم يفيضون الرياء. بينما  فقراء. هذه هي خطية المجد الباطل وحب العظمة مع  يتظاهر البعض بالغنى وهم في داخلهم 

كفقراء ونحن نغني الرسول بولس الغني: " اآخرين. يقول  وصلوات  المستمرة  فقراء يحتاجون إلى نعمة اه  تواضٍع يحسبون أنهم  بالخيرات، وفي   

الرب ماك كنيسة الاودكيين، قائًا: "أنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت، كثيرين، كأن ا شيء لنا ونحن نملك كل شيء" )2 كو 10: 6( بينما يوبخ   

وعريان" )رؤ 3: 17-16(.  وا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمي 

فقرنا الداخلي نتظاهر كمن هم أغنياء! ورثناها عن أبينا آدم، مع  هذا هو عمل طبيعة اإنسان القديم التي 

الكبرياء الخطير. مرض الغني هو        V

المرض. الكبيرة بالحقيقة في وسط الغنى ا تنبطح وتسقط في هذا  الروح 

الروح أعظم من غناها، وتسمو فوقه، ا باشتهائها له، بل باستخفافها به.

متكبًرا وُمعدًما!... إنه شحاذ في قلبه عظيم بالحق ذاك الغني الذي ا يظن أنه عظيم بسبب غناه. أما إذا حسب نفسه عظيًما، يكون بهذا 

الفارغ(. إنه منتفخ وغير ممتلئ. ( 

المحتوى. ُانظر إليهما، فا تقدر أن منفوخ، فإن لهما ذات الحجم وذات ااتساع، لكن ليس فيهما ذات  مملوء، واآخر  إن شاهدت زقي خمر، زق 

تحريكه بسهولة... والمنفوخ يمكن  تحريكه،  المملوء يصعب  الزق  الفارق بينهما.  أْوِزنهما فستجد   تميز بينهما، 

نما فقدوا ليس فقط غناهم، واإ يطيعوا،  يفعلوا هذا، ولأسف الشديد لم  رفضوا أن  كثيرون  يوجد  تنقلوها، إذ  ثروتكم بل أن  تبددوا  أخبركم أن  لست 

فقدوا أيًضا نفوسهم...  بسببه 

يرفض أن يدعو الفقير أخاه. ليتواضع )الغني(. لُيسر أنه مسيحي أكثر من كونه غنًيا. ليته ا ينتفخ أو يتعالى أو يتجبر. ليهتم بأخيه الفقير، وا 
[383]
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. أراد أن يكون كل الذين سفك دمه من أجلهم إخوته  فوق هذا كله، مهما كان غناه فالمسيح أكثر غنى، وقد 

 القديس أغسطينوس

"فدية نفس رجل غناه،

انتهارا" ]ع 8[ أما الفقير فا يسمع 

نوال فيتعرض بعض اأغنياء للخطف، أو خطف أبنائهم ِبغية الطمع في  كثيًرا ما يسبب فقدان السعادة،  العبارة بأن الغنى  يفسر البعض هذه 

أموالهم كِفدية لهم، أما الفقير فليس من يفكر في خطفه!  نصيب من 

واضطراٍب. كما يتحدث عن أسيًرا لممتلكاته، تملكه وا يملكها، فيعيش في قلٍق  أمواله، فيصير  هنا يتحدث عن الغني الذي يضع كل قلبه في 

كإبراهيم وضعوا ثقتهم في اه  تضطرب نفسه وا تقلق. غير أننا ا ننكر أن بعض اأغنياء الذين   الفقير التقي الذي في تسليم كامل ا يهتم بالغد، أي ا 

فقراء وهم ا يملكون شيًئا يعيشون في قلٍق، يوجد   أب اآباء الذي كان غنًيا جدًَا جًدا كشهادة الكتاب المقدس، عاش في حياة مطّوبة سعيدة باه. كما 

يضعوا قلوبهم في يد اه.  أنهم لم 

الفقراء الذين مع معاناتهم من الفقر ويشاركهم في ذات العقوبة كثير من  أوريجينوس إن الذين يسيئون استخدام غناهم يخطئون.  يقول العامة 

والفقراء، فإن هذه الحال ا يعني أنها تحفظهم من السقوط في بطريقة خسيسة ودنيئة. بل وحتى الذين هم في حالة وسطى، بين اأغنياء   يسلكون 

.
[384]

 الخطية

يعرف كيف يستخدمه. فما شرًكا لمن ا  يلزم أن يعمل لخاص نفسه، ا لهاكها. الغنى هو فداء من يستخدمه حسًنا. يكون الغنى  غنى الشخص 

يسيرون مًعا، لكن يحتاج كثيرون   هو مال اإنسان ما لم يسنده في رحلته؟ الكم الكبير منه هو ثقل، والقليل منه نافع. إننا عابرو سبيل في هذه الحياة، 

.
[385]

الطريق الصالح يسوع مع من يسلك  الرب  طريًقا صالًحا.   الشخص أن يسلك 

يوجد موضع للفضيلة حتى في الغنى المادي. إنكم الفقراء يخِلص نفسه. إذ  V      الغني ليس ملوًما في ذاته، أن "فدية نفس رجل، غناه"، فإذ يعطي 

يعرف كيف يدير ممتلكاته، سريًعا من البحر، ويبلغ إلى الميناء. أما الذي ا  مديري دفة وسط بحٍر متسٍع. إن أدار اإنسان الدفة حسًنا يعبر   تشبهون 

.
[386]

ثروة اأغنياء مدينة قوية جًدا فيغرق مع حمولته. فإن   

أمبروسيوس  القديس 

يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على اه الحي الذي يمنحنا كل شيء يستكبروا، وا  أوِص اأغنياء في الدهر الحاضر أن ا  V      في هذا المعني "

التوزيع" )1 تي 6: 17- وكرماء في  يكونوا أسخياء في العطاء،  يكونوا أغنياء في أعمالٍ  صالحة، وأن  يصنعوا صاُحا، وأن   بغنى للتمتع، وأن 

18(. وكما يقول سليمان: "الغنى" الصالح حقيقة هو "فدية حياة رجل" ، أما الفقر المضاد لهذا الغنى فهو ُمدمر، إذ به "ا يقدر الفقير أن يسمع

.
[387]

انتهاًرا"  

أوريجينوس  العامة 

نما عن الغنى الذي V      "فدية نفس رجٍل، غناه". ماذا تقول؟ ماذا تقصد بتمجيدك مثل هذا الغنى؟ أول كل شيء ا يتحدث )سليمان( عن أي غنى، واإ

يرهب من ا يملك شيًئا؟ فقيًرا، حًقا كيف يمكن أحٍد أن  بالحري ليس من أحٍد يقدر أن يهدد  شًرا. يقول:  شريفة. لهذا فالفقر ليس   يتحقق خال أعماٍل 

اأحزان.  لهذا فإن مثل هذه الحياة تتجنب 

عان ينتزعه من الموت. فمن هو فقير في الفضيلة ليس لديه سام العقل حينما يعاني من التهديدات واإ بُره" الذي  لعل )سليمان( يدعو "غناه" هنا "

.
[388]

 العقوبة

      V
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الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله" )غل 2: 10(. نجد الكثير بخصوص هذا اأمر في كل موضع في الكتاب يقول بولس: "غير أن نذكر 

الفقراء... وتعال اتبعني" )مت 19: أردت أن تكون كامًا فاذهب وبع أماكك وأعِط   المقدس. قيل: "فدية نفس رجل، غناه"... ويقول )المسيح(: "إن 

.
[389]

جزء من الكمال  21(. هذا هو 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يرجع تدفقها إلى بتوزيعه للغنى. فكما أنه بسحب المياه من اآبار  يؤكد الكتاب المقدس أن الغنى الحقيقي فدية اإنسان، بمعنى إن كان غنًيا يخلص        V

يزداد ويمتلئ ثانية، وذلك كما اعتاد اللبن أن يفيض من الثدي عندما ينبوع حب نافع، بتقديم مياهه للعطاش  مستوى القياس اأول، هكذا العطاء هو   

يُرضع منها أو ُتحلب.  

السكندري  القديس إكليمنضس 

نقرأ في اأمثال: "فدية نفس رجل، غناه". بالحق يمكننا أن نطلع على غنى اإنسان بكونه الغنى الرب إلى نفوس المؤمنين أكثر من غناهم.  يتوق        V

البارة" )راجع أم 3: 9(. يصير المعنى أفضل إن فهمنا الرب من أتعابك  أكرم   الذي ا يصدر عن شخص آخر أو عن السلب، وذلك حسب الوصية: "

.
390]

سارق أن يغتصبها منه )راجع مت 6: 20( يسرقها وا  الكنوز المخفية التي ا يقدر لص أن   غنى الشخص أنه 
]

جيروم  القديس 

اأرض. جيل المستقيمين V      الغنى )الممتلكات( الصالح هو ما يمتلكه مقتني الفضائل... صانع البّر الذي يمدحه النبي داود، قائًا: "نسلُه يكون قوًيا في 

الرؤيا إلى المفتقر وبّرُه قاِئم إلى اأبد" )مز 112: 2-3(. وأيًضا "فدية نفس رجٍل، غناهُ" )أم 13: 8(. ويتحدث سفر  ُيبارََك. رغد وغًنى في بيتِه   

مزمع أن أتقَيَأك من فمي. أنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت، وا حاجة لي إلى شيٍء، ولست تعلم أنك أنت  والُمعدم من هذا الغنى قائًا: "أنا 

عريتك" خزي  تشتري مني ذهًبا مصَفى بالنار لكي تستغني. وثياًبا بيًضا لكي تلبس فا يظهر  وعريان. أشير عليك أن   الشقي والبائس وفقير وأعمى 

.
[391]

 )رؤ 3: 18-16(

بفنوتيوس اأنبا 

ترهب أصحاب مريض، محتاج إلى القوت اليومي،  مرموق، فقير، من طبقة وضيعة، با بيت وا مدينة،  افترض أنك شخص وضيع المولد وغير        V

انتهاًرا" )أم 13: 8(. نعم، ا تيأس وا تفقد كل رجاٍء صالٍح، ظروفك، يقول الكتاب المقدس: "أما الفقير فا يسمع  ترتعد أمام كل أحٍد بسبب   السلطة، 

بالوعد الخاص والبركات المحفوظة لك  البركات التي نلتها بالفعل من اه،  أفكارك إلى  بالحري حِول   أن حالك الحاضر ا ُتحسد عليه مطلًقا. 

.
[392]

 بالمستقبل

 القديس باسيليوس الكبير

فرح البّر  .4
ُيفرح، "نور الصِديقين 

اأشرار ينطفئ" ]ع 9[ وسراج 

الروح بهم. يقول السيد يفرح  الفرح، كما  ثمره، أي  اأبرار، ويهبهم  يشرق على  ااستنارة، فإنه  روح اه القدوس واهب  ما هو نور الصِديقين إا 

ويصيرون هم أنفسهم نور العالم. منيرٍة تحمل انعكاس بهائه،  كعروٍس  يفرح بهم  يشرق على المؤمنين به   المسيح: "أنا هو نور العالم"، فإذ 

سريًعا. ن أنار إلى لحظات ينطفئ  معرفتهم الذاتية الذي واإ اأشرار، فهو نور  سراج  أما 

فرح فرًحا، بل ويصير اأبناء مصدر  فاأبرار إذ يهتمون بخاص بنيهم يمتلئ البنون  والسراج هنا هما نسل اإنسان،  يرى البعض أن النور 
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نورهم. سرعان ما ينطفئ  اأشرار فيبدو ناجًحا، لكن  لوالديهم كما للمحيطين بهم. أما نسل   

أورشليم" )1 مل 15: 4(. كما قيل: "وأعطي ابنه أورشليم، إذ أقام ابنه بعده وثَبت  سراًجا في  الرب إلهه  قيل عن الملك أبيام: "أجل داود أعطاه 

اخترتها لنفسي أضع اسمي فيها" )1 مل 11: 36(. أورشليم المدينة التي  سراج لداود عبدي كل اأيام أمامي في   سبًطا واحًدا ليكون 

العذارى الحكيمات متقدة، وتبقى متقدة أبدًيا خال زيت نعمة اه الفائقة والعاملة العذارى )مت 25: 1-13(، كانت مصابيح  في َمثل العشر 

العذارى الجاهات فلم يستطعن إشعال مصابيحهن أنهن ا يحملن زيًتا.  بالحب فيهم، أما 

الرجل الفقير مع أخاقيات مسيحية الزمنية.  لشريعته يجدون مصدر فيض للسعادة حتى في هذه الحياة  V      اأبناء الخاضعون والمخلصون ه في طاعتهم 

منحرف، لن  ُينقذه كل غناه من غضب كل أحد حوله وبغضه له. شرير  لآخرين بتقديم الوقار له والحب. بينما من كان له قلب  يوحي   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

روح الحكمة وااتفاق  .5
"الخصام إنما يصير بالكبرياء،

ومع المتشاورين حكمة" ]ع 10[

تواضٍع عجيٍب، بنزوله إلينا في  الكبرياء. لهذا قدم لنا السيد المسيح الخاص  اأفراد أو العائات أو الدول بسبب  تقوم الخصومات التي بين 

 وقبوله عار الصليب ليصالحنا مع اآب، كما مع السمائيين، ومع بعضنا البعض.

تواضًعا أن يبطل الخصومة، إذ قال ابن المملوءة  الحوار  بروح  أبرام  مواشي لوط، استطاع  ورعاة  أبرام  مواشي  إذ حدثت مخاصمة بين رعاة 

ن اعتزل عني. إن ذهبت شماًا فأنا يميًنا، واإ اأرض أمامك؟  أخوان. أليست كل  ورعاتك، أننا نحن   أخيه: "ا تكن مخاصمة بيني وبينك، وبين رعاتي 

 يمينًَا فأنا شماًا" )تك 13: 9-8(.

برجل خصام، فحينما يشتعل النزاع هو الذي ا يكتفي بالشقاق اأول فيثور غاضًبا من جديد. أما الذي هو ليس  V      رجل الخصام الذي ا يهدأ من 

المغفرة من أخيه الذي غضب منه، فيهدأ فيه الخصام أنه أدان نفسه واصطلح مع أخيه، ولن يرجع إلى نفسه في الحال، ويلوم نفسه، ويطلب   غضبه 

الصراع له فيه موضًعا كما قلت.  يجد 
أَما اإنسان الغضوب الذي ا يهدأ الشقاق بداخله، والذي إذا غضب ا يدين نفسه بل يثور غضبه باأكثر دون أن يندم على غضبه قط، بل وا
يسوع الرب  والمرارة والخبث تتبع الغضب. ليت  فيزيد عليه؛ هذا ُيدعى رجل خصام وا يهدأ الغضب في داخله، أن الحقد   يكتفي بما قاله في غضبه 

والمتواضعين! هؤاء الناس، ويهبنا نصيب الودعاء   المسيح يخِلصنا من مصير 

اأنبا زوسيما

6. الحكمة والجهاد
"غنى الُبطل يِقل،

يزداد" ]ع 11[ والجامع بيده 

روح العمل والجهاد، فيتكلون على ما أوادهم  يبثوا في حياة  ثروات طائلة لكنهم لم  كَونوا  يرى البعض أن الحكيم يتحدث عن اأغنياء الذين 

يدرب أبناءه على ميراثهم نفسه. أما الذي  الرخاوة وااستهتار، كما قد يفقدون  ميراثهم. يفقد اأبناء طعم الحياة خال  الربح الصادر من  يرثونه أو على   

يوِرثهم حياة جادة ناجحة ونامية.  العمل والجهاد فإنه 

التجارة أو نال تعليًما عالًيا في مهنة ثروة أعظم وأفضل مما يجلبه الغنى. إن تعلم طفل  V      إن علمناهم من البداية حب الحكمة الحقيقية، ستكون لهم 
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أردت أن تجعل طفلك غنًيا علمه هذا. يكون بالحقيقة غنًيا ذاك الذي قورن بفن التخلي عن الغنى. إن  مربحة للغاية، فإن هذا كله ُيحسب كا شيء إن   

بالثروة، بل ا يطلب شيًئا!  ا يشتهي الممتلكات العظيمة، وا يحيط نفسه 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

المثابرون خزي، أما  يرى البعض أن الحديث هنا خاص بالحياة في الدهر اآتي، حيث يقف اأغنياء الذين تعلقت قلوبهم بالغنى الباطل في 

يلزم استخدامه، التقوى فيتمتعون بأمجاٍد فائقة. اإنسان التقي – في نظر القديس أغسطينوس - يميز بين استخدام الشيء والتمتع به. فيستخدم ما  بروح   

يلزم التمتع به، دون الخلط بينهما.  ويتمتع بما 

بقوة أجل الشيء في ذاته. وأما أن نستخدم شيًئا فهو أن نوظف ما نناله، لنحصل على ما نحتاج إليه، V      أن نتمتع بأي شيء يعني أن نلتصق به 

.
[393]

بشرط أن يكون من الائق بنا أن نحتاجه  

الزناة والسكارى، وا الجمال النسائي بسبب  V      ا تظن أن الفضة أو الذهب يجب أن ُياما بسبب الجشعين، وا الطعام والخمر بسبب النهمين 

.
[394]

جريمته خبًزا به سم لتنفيذ  بطريقة صالحة بينما قاتل يستخدم  ناًرا  ترى طبيًبا يستخدم  اأخرى، خاصة حينما   والفاسقين. وهكذا في كل اأمور 

اأرضية ليست بذات قيمة في عينيه، بل مُركًزا على اه ليظهر أن اأمور  مضطربة،  V      إذ فقد أيوب كل غناه وبلغ إلى أقصى الفقر، احتفظ بنفسه غير 

بإصراٍر في العهد الجديد من امتاك هذه اأشياء لكي ما  كان هو أعظم منها، واه أعظم منه. فلو أن رجال أيامنا هذه لهم ذات الفكر، لما كنا ُمنعنا 

.
[395]

 نبلغ الكمال. أن امتاكنا مثل هذه اأشياء دون التعلق بها لشيء جدير بالثناء أكثر من عدم امتاكها نهائًيا

القديس أغسطينوس

يمرض القلب، الرجاء المماطل  "

شجرة حياة" ]ع 12[ والشهوة المتممة 

تجارته أو الروحي أو الخاص بوظيفته أو  سواء  الرجاء الميت، رجاء اإنسان المتهاون الذي يضع رجاءه في أن يبدأ العمل  هنا يتحدث عن 

ويمرض، ويفقد كل ويؤجل من يوٍم إلى يوٍم، ينحط قلبه  تراٍخ يتوقع أنه يبدأ غًدا،  بالتحرك. فإن الذي ا يعمل وفي   العائلي الخ. في الغد، وا يقوم 

شجرة الحياة! شهوة قلبه ويبدأ بالعمل، فيصير كمن في جنة عدن حيث يجد   حيوية. أما من يتمم 

أقوم وأذهب إلى أبي... فقام وجاء إلى أبيه" )لو 15: 18، 20(. الرجاء العامل، حيث يقول مع اابن الضال: " الرجاء الحّي فهو  أما 

والمعرفة 7. الوصية 
يخِرب نفسه، ازدرى بالكلمة  "من 

ومن خشَي الوصية ُيكافأ" ]ع 13[

إرادته القوية، وننعم بروح اه القدوس أيقونة حية للسيد المسيح، نحمل  نما لكي تشكلنا  إرادتنا، واإ حريتنا، وتكبت  تُقدم لنا الوصية اإلهية ا لَتحد 

البنوة، بروح  اأبوي، والتي نتقبلها  الصادرة عن حب اه  يعزل نفسه عن اه، فيتحطم. أما من يخاف وصية أبيه   بحياته عاملة فينا. من يستخف بالوصية 

متغربين عن اه!  فسننال مكافأة ااتحاد معه، وُنحسب أهل بيت اه، لنا حق الدخول في مدينة اه العليا، وا نكون 

V      الُمخادع وغير النقي القلب والذي ا يقتني شيًئا نقًيا كما يقول اأمثال: ليس شيء صالًحا بالنسبة للمخادع )راجع أم 13:13( بالتأكيد ُيحسب غير

غريٍب ا يأكل منه" )خر 12: 43(. هكذا عندما ظن يهوذا أنه غريًبا مختلف الجنس عن القديسين، وقد قيل: "كل ابٍن   أٍهل أن يأكل الفصح، بكونه 

الشريعة أن يؤكل الفصح أمرت  الرسولية. فقد  متغرًبا عن المدينة العليا، وعن الصحبة  مؤامرة بخداع ضد المخِلص، صار   يحفظ الفصح إذ دبر 

.
[396]

غربله الشيطان ودخل نفسه بحرٍص ائٍق. أما هو إذ كان يأكله   
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الرسولي البابا أثناسيوس 

أشراك الموت" ]ع 14[ ينبوع حياة للحيدان عن  شريعة الحكيم  "

برية هذا العالم. المؤمن الحقيقي يروي النفس، فا تموت من العطش أثناء رحلتها وسط  الينبوع الحّي الذي  ما يقدمه الحكيم هو الوصية اإلهية، 

روحية، تحول تعزية له وسط اآام، ومصدر لذة  مواجهة الحياة. إنها مصدر  غربته، أشبه بصديٍق حميٍم يسنده في  الرب رفيًقا له في  يرى في وصية   

إكراٍه بل بلذة. يمارس الوصية عن  مفرحة، لهذا ا  فردوسية  الدموع إلي حياة   وادي 

تغربنا حرماًنا بل هي تمتع بفيض العطايا اإلهية التي تسندنا أثناء  مجاري المياه الحية، فتحفظنا من الموت. الوصية ليست  تقودنا الوصية إلى 

اأرض فا تخِف عني وصاياك" )مز 119: 19(. عمل الوصية اإلهية اأساسي هو تهيئة غريب أنا على  المرتل: "  حتى نبلغ إلى اأبدية. لهذا يقول 

بالغربة شعوره  ونزيٍل فينضم إلى رجال اإيمان )عب 11: 13-16(. وفي نفس الوقت  كغريٍب  يدرك حقيقة موقفه  للمواطنة السماوية؛ بها   اإنسان 

وترفعه إلى الحياة السماوية. غربته   يدفعه إلى االتصاق بالوصية كي تسنده كل زمان 

اأرض إلى وصايا اه لكي تحميهم من أعمال الجسد ومحبة العالم. الغرباء على  V      يحتاج 

من يتبع هذه الوصايا تعتاد نفسه عليها، وا يقدر العالم أن يغلبه.

ينزل ليأخذ من أمتعته شيًئا" )مت 24: 17؛ مر 13: 15؛ لو 17: 31(؛ برموز مثل: "والذي على السطح فا  كثيرة مكتوبة  توجد وصايا  لكن 

الطاهرة والحيوانات   "دع الموتى يدفنون موتاهم" )مت 8: 22(... كل هذه ليست واضحة في المعنى، كذلك الوصايا الخاصة بالذبائح واأعياد 

اأرض أن يطلب من اه أن يضيء له وصاياه وا يخفيها عنه، لكي يتممها ويحبها ويصير با لوم. بالغريب على   والنجسة... لهذا يليق 

القيصري يوسابيوس 

وموااة دائًما. بإرادة  نما  بشهوة ا بضجٍر وملٍل، واإ V      تتمنى نفسي حفظ أحكامك، وأن تصنعها 

أورشليم أنثيموس أسقف 

"الفطنة الجيدة تمنح نعمة،

فأوعر" ]ع 15[ أما طريق الغادرين 

للغادرين أنفسهم كما للغير. الغدر أو فوعر بالنسبة  طريق الغدر  اآخرين، أما  الفهم الصالح والحكمة الحقيقية تعطي نعمة لصاحبها كما تفيد 

واأشواك، ويؤدي إلى جهنم اأبدية. فمملوء باللعنات  طريقها   الخطية تصِير اإنسان عبًدا، أما 

بغيرة طالبين النمو في الحكمة اإلهية والتمتع بالفهم كعطية إلهية، ويتمموها. إنهم يصلون  إرادة اه  ليدركوا  يرتبطون بكلمة اه،  اأتقياء الذين 

بالرغم من مقاومة يختبرون الحياة المطَوبة  هؤاء  ممارسة الوصية لعلهم يبلغون حياة الكمال.  يثابرون على طلب نعمة اه لكي تسندهم على   كما 

مفرحة تحمل عذوبة خاصة. اأشرار لهم، وتتحول كلمة اه بالنسبة لهم إلى تسبحة   

الممارسة العملية. الشريعة  شريعتك عملًيا بانتباه ائق بها، وهكذا يمكنني أن أستلم من هذه  V      أعطني الحكمة حتى أستطيع أن أختبر 

تردٍد. واقترب إليها دون  أعطني الفهم الذي يخص العمل والتأمل، بهذا أستطيع أن "أحفظها بكل قلبي"، 

للمرتل حتى يكتشف فيها غايتها وهدفها؟ الرب  يلزم أن يهبها  الشريعة، فأية حكمة  يلزم الحكمة لفهم  إن كان 

أوريجينوس العامة 

بالمعرفة، "كل ذكي يعمل 

والجاهل ينشر حمًقا" ]ع 16[

يعرفه. معرفته. أما الجاهل، ففي حماقة يتكلم حتى بما ا  واعترف بعدم  التزم الصمت،  معرفة، فإن جهل شيًئا ما  الحكيم ا ينطق بكلمة دون 
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8. الحكمة والسام
الرسول الشرير يقع في الشر، "

والسفير اأمين شفاء" ]ع17[.

اآخرين، فيؤذيهم ويؤذي نفسه أو يهلكها. أما من يشهد للسيد المسيح يسوع المسيح في صدٍق يضلل  الشرير الذي ا يقدم شخص ربنا  الرسول 

 بأمانة، فيقدم كلمات السيد واهبة الشفاء.

9. طريق الحكمة
يرفض التأديب، وهوان لمن  "فقر 

يكرم" ]ع 18[. ومن ياحظ التوبيخ 

مزمع أن أتقيأك، أنك أخرى يفقد كل شيء حتى نفسه، فيصيبه الفقر الداخلي والعار. فيسمح الصوت اإلهي: "أنا  يرفض التعليم بوسيلة أو  من 

وكرامة. بمعرفة صادقة  تواضٍع ليتعلم ولو بالتأديب أو التوبيخ، فيتمتع   تقول إني أنا غني" )رؤ 3: 16-17(. أما الذي ينحني في 

الشهوة الحاصلة تلذ النفس، "

كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر" ]ع 19[ أما 

بنوٍع من العذوبة الفائقة. أما الشهوة الحاصلة أو العاملة"، تتمتع نفسه  بالتحرك العملي " من يشتاق إلى الحياة السعيدة الحكيمة، ويعلن اشتياقه 

كراهة( الجهال.  الذي يصر على الشر، فيحمل رجاسة )

برجاسة الجهال رفض الجهال والمعرفة والحق، ويقصد  برضا من أجل التمتع بالحكمة  بالشهوة العاملة هنا قبول المؤمن التأديب  لعله يقصد 

والخزي.  التأديب، فيفشلون ويحل بهم العار 

"المساير الحكماء يصير حكيًما،

ورفيق الجهال يضر" ]ع20 [.

والتدرب تصرفاتنا. فالدخول في صداقات مع الحكماء بقصد التعلم  نظريات نتمسك بها، لكنها حياة ُتعاش في كل  أقواًا تُتلى، وا  الحكمة ليست 

حذًرا. اأشرار له فاعليته في حياة اإنسان مهما كان   على الحياة الحكيمة يسند المؤمن. كذلك الدخول في صداقات وطيدة مع اأغبياء 

الطيور يوجد َمثل شائع في كثير من اللغات: " أعرف شخصيتك!" كما  تقرأها واأماكن التي تذهب إليها، وأنا  أرني أصدقائك والكتب التي  ُيقال: "

 على أشكالها تقع".

يصارع لكي ا يتأخر آخرين فا يمكنه أن ينمو، إنه يستطيع فقط أن  يوجد فيه رهبان عّمالين  V      قال أحد اآباء: "إذا عاش راهٌب عّمال في مكان ا 

الوراء(". يرجع إلى  ّآ فإنه ا يتأخر )أي  الروحية(. ولكن إذا سكن راهٌب متهاون مع رهبان عَمالين فهو ينمو إن كان متيِقًظا، واإ تسوء حالته   )أي 

ذا مشيت مع رفيق رديء من قايتك إلى الكنيسة فهو V      قال آخر: "إذا مشيت مع رفيق صالح من قايتك إلى الكنيسة فهو يجعلك تتقدم ستة أشهر، واإ

يؤخرك سنة".  

الرهبان بستان 

سيرته وتحّفظ من ااسترخاء. ا ُتظِهر بشاشًة في وجه المنحّل في  V      ا تكن صديًقا لمحب الضحك والذي يؤثر أن يهتك الناس، أنه يقودك إلى اعتياد 

الرجاء. صديق جاهل ينبوع عذب هو محادثة الفضاء. مشير حكيم كسوٍر من   أن تبغضه. عِبس وجهك لدى َمْن يبتدئ أن يقع في أخيه قدامك... 

ترى حكيًما تابًعا أحمق. منزل البكاء أفضل من أن  خسارة. أن تشاهد النادبات في  ذخيرة   هو 
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القديس مار اسحق السرياني

تضرك فاقطع نفسك منه. وأنا أقول ذلك، أيها الحبيب، ا لكي تبغض الناس فكرك على أن مخالطتك له  اإخوة ويلومك  V      إن كانت لك صداقة مع أحد 

الرذيلة.  بل لكي تقطع أسباب 

أفرام السرياني القديس مار 

أقربائكم، وا األفة مع ميراث من  تذكُركم أهُلكم، وا  شهوة للِغنى، وا  السماوي: ا  الرب ا يمكن أّية عقبٍة أن ُتطيح بهدفكم  V      في الحقيقة أنه بنعمة 

ازدريتم بكل ذلك، المسرات أو التنُعمات الجسدانية، وا وائم، وا عاقات الصداقة، وا مجد هذا الدهر؛ ولكنكم قد  أسركم، وا   إخوتكم، وا محبة 

أربح المسيح" )في 3: 8(. خسرُت كل اأشياء، وأنا أحسبها نفايًة لكي  الرسول القائل: "من أجله   وأعمالكم نفسها تقتفي إثر كام 

سيرابيون أنبا 

أسرع إلى اه وحده واهتم بخدمته، إنه هو خيًرا، بل  ُتسرع نحو أي إنسان لكي يعمل لك  الفقراء، ا  ترتبط بصداقٍة مع أي إنساٍن إّا مع إخوتك  V      ا 

ُتسرع نحو أي إنساٍن لكي تستمتع فاحترس من الداَلة مع الناس وا تكن داَلتك كلها إّا بينك وبين اه. ا   الذي يضّمك في أحشاء أبّوته. أما أنت 

أردَت أن تكون أمًرا بذلك حتى ا تكون ثقيًا عليه. يا أخي، إذا  بالراحة في داَلتك معه، ا تكن لك داَلة على مسكنه، وا تمكث عنده دون أن تتلّقى   

تُرد أنت أن تصّده، ِاحترس من الداَلة مع الناس. إذا أتى إليك أخوك حسب الجسد ولم  أفكارك متحدًة باه كل ساعٍة،   في راحٍة كل حياتك، وأن تكون 

اإخوة راحًة له أنها قلوٌب مخلصة، أما أنت فامكث في مسكنك حتى ا تفقد كنوز غناك.  فخذه وسِلمه ليدّي أٍخ آخر حيث يجد في قلوب 

مقاريوس الكبير القديس 

الرديئة، السيرة  الرحيم. ا تُبغض أي إنسان، ا تمشِِ إطاًقا مع ذي  الشريرة والبس البساطة والقلب  وارتِد البساطة، ِاخلع عنك العين  تجَرد من الشّر        V

إرادة اه لتعمل مشيئة تترك  تدبيره. ا تخَش مذّمة الناس، ِابغض كل شيء فيه ضرر لنفسك، ا  سيرة أكمل منك ومع الذي يكِمل   بل مع َمْن له 

 الناس لكي يكون اه معك.

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

"الشر يتبع الخاطئين،

خيرا" ]ع21 [. والصِديقون يجازون 

وسلموه عجلة قيادة حياتهم، فيقودهم إلى الدمار. أما الصِديقون فتحوا له الباب،  أثرهم حتى يحدق بهم. لقد  يحل الشر على الخاطئين، أنه يقتفي 

فتنتظرهم المكافأة.  

الشرير الكثير مما يبدو نجاًحا ن نال  اأحزان. لكن واإ كثرة من  يزدهرون في العالم، بينما تحل بالصِديقين  اأشرار  ربما يدهش البعض أن 

لرؤية اأمجاد بصيرته  تعزيات اه تمأ قلبه، وتنفتح  أحزانه  كثرة  وازدهاًرا، إا أنه فاقد لسامه الداخلي، ويخشى الغد. أما المؤمن البار ففي وسط   

 المعدة له أبدًيا.

يوِرث بني البنين، "الصالح 

وثروة الخاطئ ُتذخر للصِديق" ]ع22 [

أفكاًرا رمًزا للعقل الذي غالًبا ما يشبه والًدا ينجب أبناء صالحين، أي  فيرى في الصالح هنا  رمزًيا،  تفسيًرا  يوحنا الذهبي الفم  يقدم لنا القديس 

.
[397]

أفكاًرا صالحة فتصير آباء أعمال مماثلة بدورها تولد   صالحة، وهذه 

واأرضيين، ليس لها بنين وا أحفاد حسب الجسد. لكنها بارة ومن الصِديقين، فاقت السمائيين  مريم وهي  نضرب مثًا عملًيا لذلك، فإن القديسة 

الروح، حواء الجديدة، أم كل حّي. صار لها أبناء حسب  فصارت   وقد حملت في أحشائها محب البشر، مخلص العالم، اتسع قلبها بالحب نحو كل البشر، 
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هوذا منذ اآن جميع اأجيال ُتطِوبني" )لو 1: 48(. ولعل أول وَرثت أبناءها وأبناء أبناءها؟ لقد تمتعت بالتطويب، إذ قالت: " يسوع. ماذا   أي في المسيح 

طوباك يا ديماس اللص". تترنم الكنيسة في الجمعة العظيمة قائلة: " ورث من أبنائها هذا التطويب اللص اليمين، إذ   من 

الفقراء طعام كثير، حرث  "في 

ويوجد هالك من عدم الحق" ]ع 23[

همال تراٍخ واإ نسان غني له حقول متسعة، وفي  يقارن الحكيم بين إنسان فقير له حقل صغير يستغل إن أمكن كل بوصة منه، فيأتي بثمٍر كثيٍر، واإ

زراعة! اأراضي با  يترك الكثير من   

تكريس أوقات ولو قليلة فُيصُرون على  أسرهم، ومع هذا  يلتزمون بالعمل لساعات طويلة من أجل إعالة  الفقراء الذين  روحًيا فيشير هنا إلى  أما 

وفيًرا، بينما يعتذر بعض اأغنياء بأنه ليس لديهم الوقت للعبادة. روحًيا   للعبادة، مع ذكر اسم اه وتقديم ذبائح شكر دائمة طول النهار، فينالون طعاًما 

المكرس ه! يعتذرون بعدم وجود وقت ه، وفي الحقيقة ليس لديهم القلب   

يفِكرون كانوا يفعلونه  يصلُوا با انقطاع؟ قائًا إنهم في كل شيء  الرسل أن  السؤال: كيف استطاع  V      ُاذكر أن القِديس باسيليوس الكبير قد أجاب على 

.
[398]

الروحي كانت صاتهم التي با انقطاع تكريس دائم ه. هذا الحال   في اه، عائشين في 

اأب ثيوفان الناسك

"من يمنع عصاه يمقت ابنه،

ومن أحبه يطلب له التأديب" ]ع24[

والمرارة. الوالدين اللذين يتجاهان تأديب أبنائهما إنما ُيِعدانهم للفشل  حنًوا نحو اأبناء، بل هو نقص في الحب، أن  عدم التأديب ليس حًبا أو 

أوجبوا به اللعنة أخبرته بأني أقضي على بيته إلى اأبد، من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد  الرب لصموئيل: "قد   هذا ما سقط فيه عالي الكاهن. إذ قال 

يردعهم، ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه ا ُيكَفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى اأبد" )1 صم 12: 14-3(.  على أنفسهم، ولم 

يكرهه[399]. باأحرى يحفظهم... من يهمل في نصح ابنه وتعليمه  بحزم، أن تأديبكم ا يقتلهم، بل  وتعلموهم الحكمة  تنتهروهم  تخافوا من أن  V      ا 

الرسل قوانين   

سأؤدب معاصيهم نقرأ: " يرد نفس اابن إلى الطاعة لوصايا الخاص. أنه يؤدب بعصا، كما  V      إصاح اأب ابنه، هذا الذي ا يمنع عصاه نافع، حتى 

.
[400]

 بعصا" )راجع مز 89: 32(

أمبروسيوس  القديس 

غيرها باأرضيات وحدها، واعتبار كل شيء  اأرضية. ااهتمام  فراغ بل من الجنون الذي يلحق باآباء نحو ااهتمامات  V      ا يأتي فساد اأطفال من 

هؤاء اآباء )وا يظن أحد أن هذه الكلمات تتولد فّي عن غضب(، أشر من إرادًيا نحو إهمال نفوس أطفالهم. أقول، إن   ليس بذي قيمة، يدفعهم ا 

نيران جهنم. الموت أمر محتم حسب النظام الطبيعي، أما المصير الثاني فيطرح كليهما مًعا في   قتلة اأبناء. اأول يفصل الجسم من النفس، أما اآخر 

توجد مكافأة تنتظر النفس  فُيمكن لآباء تجنبه لو لم يؤِد إهمال اآباء إليه. الموت الجسماني يمكن أن ينتهي في لحظة بالقيامة حينما تحل، لكن ا 

هؤاء اآباء أشر من قتلة اأبناء. إنه ليس باأمر القاسي أن  المفقودة. أنها ا تنعم بالقيامة، بل تعاني آاًما أبدية. هذا يعني أنه ليس بغير عدٍل ندعو 

لتغرسه في قلب طفٍل مثلما أن تحطم النفس وتذلها، فإنه ليس من شيٍء يعادل النفس.  َتِسن سيًفا وتمسك به باليد اليمنى 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

10. الشبع الداخلي
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"الصِديق يأكل لشبع نفسه،

اأشرار فيحتاج" ]ع 25[ أما بطن 

بفرٍح وبهجة القلب، فإن ما يشغله ليس لذة التذوق، بل شكر اه الذي يهبه الطعام ويقدم له الحياة. قد يأكل الصِديق القليل من الطعام، لكنه يأكل 

ن امتأت معدته، إذ ليس من شبع في أعماقه. المزيد، حتى واإ الشرير فا يشبع مطلًقا، كلما أكل يطلب   أما 

إبراهيم لعازر يُرسل  خروجه من العالم صار يشتهي أن  المزيد، وبعد  مترفًها، لكن يطلب  في مثل لعازر والغني كان الغني يتنعم كل يوٍم 

ويبِرد لسانه أنه ُمعذب في اللهيب )لو 16: 14(.  المسكين ليبل إصبعه بماء 

وفرة. ببركة مادية، كما لو كان اإنسان الذي يحفظ ناموس اه سينال ذاك الخبز العام في  خبزكم للشبع" )ا 26: 5(، ا أحسب هذا خاًصا  فتأكلون  "      V

بالحري نتطلع إلى  ذاك القائل: "أنا هو وترف؟ لذا ليتنا  وفرة، بل وأيًضا في رغد  خبًزا، ليس فقط في  اأشرار أيًضا يأكلون   لماذا ا؟ أليس الخطاة 

ن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى اأبد" )يو 6: 51(. إذ ناحظ أن الذي قال هذا هو الكلمة الذي نزل من السماء" )يو 6: 51( "واإ  الخبز الحّي الذي 

خبزكم للشبع"، يعلن سليمان عن أمٍر مماثٍل بخصوص الصِديق، إذ تأكلون  البركة: "  تقتات عليه النفس، نتحقق أي خبز هذا الذي يقول عنه اه في 

اأشرار تأكل بأكثر حرفًيا فقط لبدت باطلة، أن نفوس  اأشرار فتحتاج". لو فهم هذا   يقول في سفر اأمثال: "الصِديق يأكل ليشبع نفسه، أما نفوس 

ونعَرى وُنْلَكم" )1 نجوع ونعطش  أخيًرا فإن بولس كان إنساًنا صِديًقا وقد قال: "إلى هذه الساعة  يجوع.  وتصارع لكي تشبع بينما الصِديق أحياًنا   نهٍم، 

كثيرة" )2 كو 11: 27(. كيف إذن يقول سليمان أن الصِديق يأكل لشبع مراًرا  أصوام  جوع وعطش، في   كو 4: 11( وأيًضا يقول: "في 
[401]

 نفسه؟

قيصريوس أسقف آرل اأب 

صورة حَية عبارات كتابية خاصة من سفر اأمثال )13: 5؛ 17:15،23: 3؛ 24: 41-44( ليقدم  السكندري على  اعتمـد القديس إكليمنضس 

 لسلوك المسيحي من جهة الطعام، ولذلك في كتابه "الُمربي" ك2، ف1. جاء فيه:

لشهوة الطعام، بل للتمتع باأبدية. 1. الطعام ليس هدًفا نشتهيه، بل وسيلة حياة، فتقودنا كلمة اه ا 

الرب "الكلمة" ليقودنا إلى اأبدية.[ ]ا يكون الطعام هو شغلنا الشاغل، وا هو متعتنا وهدفنا في الحياة، بل هو وسيلة لحياتنا التي يدِبرها 

والشراب لكي يعيش ويستمر في الحياة، وليس من أجل اللذة.[ يدركوا أن اه أعطى مخلوقه اإنسان الطعام  ]لم 

الشرير ا يشبع أبًدا )أم 13: 25(، إذ تمأه الشهية التي ا تشبع وا لمعرفة اه... فإن البطن  لنكرس أنفسنا  ونشرب، بل  ]لقد ُخلقنا ا لنأكل 

ترتوي.[  

2. ليكن كل شيء باعتدال، فا نطلب اأطعمة الشهية المبالغ فيها، بل الطعام البسيط السهل الهضم.

أمرين أواد بسطاء... يمهد لحياة تقوم على  نوع من التمييز فيما يختص بالطعام، فيكون الطعام بسيًطا، عادًيا جًدا، مناسًبا  يلزم أن يكون لدينا  [

والقوة. هذا يتفق مع كون الطعام بسيًطا با تعقيد، فيكون سهل الهضم، يجعل الجسد خفيًفا رشيًقا، يحقق النمو والصحة.[  أساسيين هما الصحة 

الحلوى والفطائر.[ ]فن الطهي التعس يفسد التذوق، كما يحدث في فن صناعة 

البشري أية فائدة من البذخ في أصناف الطعام، بل على العكس من ذلك فإن الذين يستخدمون الحد اأدنى من الطعام هم أكثر ]ا يكتسب الجسم 

فنرى الخدم أحسن صحة من سادتهم، والفاحين أكثر صحة في البدن من أصحاب اأماك.[ وكرامة،  شرًفا  قوة وأفضل صحة وأكثر   

قدرته الفكرية. 3. الطعام المعتدل يسند اإنسان في 

أكوام الطعام، وا يخدعون أنفسهم باللذات والُمتع، ولكن وليمة المحبة "أغابي" هي في ]الفاسفة أحكم من اأغنياء، أنهم ا يدفنون العقل تحت 

السماوي، وفي وليمة العقل والتفكير السليم.[  الطعام 
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]النِهم يكون كمن يدفن عقله في بطنه.[

السماوي المشبع احتياجات النفس: 4. اانشغال بالطعام 

نوع من الحياة الكاذبة والدنيئة، إذ ُيولون ]يقول الكتاب المقدس: "ا تشته أطايب الطعام أنها خبز أكاذيب" )أم 23: 3(، أنها تنتمي إلى 

السماوي الباقي القاذورات. أما الذين يبحثون عن الطعام  مجرى  مصيرها أن ُتلقى في  الفاخرة من اأطعمة، والتي بعد قليل يكون   اهتمامهم لأطباق 

مرتبة أدنى بكثير من السماويات.[ شهوات البطن، التي هي في  خضعوا  فيلزمهم أن ُي  

والفرح الطاهر. أن نرفع عيوننا إلى فوق، إلى ما هو حق وصدق... فنتذوق ونستمتع بما هو بالبهجة الحقيقية  ]حًقا أنه لجدير باإعجاب أن 

نشترك فيه.[  هذه هي المحبة )اأغابي( الحقيقية؛ هذا هو الطعام اآتي من المسيح والذي يليق بنا أن 

]الطعام الصادق الحق هو الشكر ه، فمن يقدم الشكر والحمد ه ا يشغل نفسه بالملذات والمتع.

الفاخرة الغنية )عندما نستضيفهم(، فُنظهر أنفسنا نماذج يلزمنا أن نبتعد عن اأطباق  أردنا تشجيع رفاقنا الضيوف على السلوك في الفضيلة،  إن 

 واضحة متألقة للفضيلة... فنكسب إنساًنا للمسيح بقليل من ضبط النفس.[

اأشرار فدائًما محتاجة"، جائعة معرفة اه. يقول الكتاب المقدس: "الصِديق يأكل ويشبع نفسه، أما بطن  ونشرب، بل لكي نبلغ إلى  V      ُخلقنا ا لكي نأكل 

.
[402]

الدوام في جشع ا يمكن قمعه  على 

السكندري  القديس إكليمنضس 

نما النفس وحدها: كلمات اإنجيل مع عنصري طبيعة اإنسان واإ الموعود به في الناموس هو طعام النفس، الذي ا يشبع ِكا  يلزمنا أن نحسب الطعام        V

ونضطرب من وجهة طعامنا ومابسنا، لكن الواضح البسيط، إذ تعلمنا أا نقلق  احتوائها على معنى عميق، إا أنه ُيمكن أن تفهم في معناها   إمكانية 

.
[403]

ضروري نضع ثقتنا في عناية اه  ونحن نعيش في بساطة ونطلب فقط ما هو 

أوريجينوس  العامة 

يجوعون ويحتاجون، بينما تشبع بطون روحًيا، فكثير من الصِديقين  حرفًيا بل  تفسيرها  العبارة ا يمكن  أوريجينوس أن هذه  يرى العامة 

وُنعَرى وُنْلكم، وليس لنا إقامة" )1 كو 4: 11(، كما يقول: "في نجوع ونعطش  فالرسول بولس يقول: "إلى هذه الساعة  والشراب.  اأشرار باأطعمة   

كثيرة" )كو 11: 27(. فما يقوله سليمان الحكيم إنما عن طعام آخر، وهو كلمة اه وحكمته، حيث تشبع نفس الصِديق مراًرا  أصوام  جوع وعطش، في   

.
[404]

 منه

ونوعية الطعام الذي نتغذى به ا يصدر عنها إا V      نتغذى نحن أيًضا بالكلمة التي تشبع نفوسنا أنه مكتوب "الصِديق يأكل لشبع نفسه" )أم 13: 25(، 

.
[405]

 الكام الصالح وليس أي كام آخر

القديس باسيليوس الكبير

 

من وحي أمثال 13

من يديك أتقبل التأديب،

عرشك فتهبني الحكمة الجالسة على 

V      هب لي أن أتجاوب مع تأديباتك اأبوية.
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الصادرة من لدنك. فأتعلم، وأنعم بالحكمة 

يتقدس قلبي بحكمتك،

وتحمل كلماتي لمسات نعمتك.

حنًوا، مملوءة  تخرج كلماتي 

الكثيرين، تُفِرح قلوب 

فيتهلل قلبي أيًضا مع قلوبهم.

حارًسا لفمي، وباًبا حصيًنا لشفتي، V      ضع 

فتصير نفسي ُمصانة بنعمتك.

لن ينفتح فمي لينطق بكلمات با ضابط.

روحك القدوس. بل يحمل مسحة 

تصرفاتي، V      قِدس مع كلماتي 

فا يكون للكسل أو الخمول موضع فَي.

بقلب ملتهب أعمل مجتهًدا با توقف.

وكنزي. بّرك ُيشبع نفسي، فهو غناَي        V

ُيفرح أعماقي! بّرك 

الطريق. بَرك ُينير لي   

الوحدة مع إخوتي. روح  بّرك يهبني 

الرجاء الحّي، بّرك يهبني 

أورشليم العليا. مترقًبا الدخول في  بفرح  فأعمل 

بّرك يعطي لوصيتك عذوبة في فمي.

بفرٍح، فأنعم بالحياة. V      أخضع لها 

سفيًرا أميًنا لك، بّرك يجعلني 

ماذا أقدم أبنائي وأحفادي في اأجيال القادمة،

بّرك العجيب في عمله! سوى 

بّرك يقِدس حتى طعامي،       V

فا أعيش لكي آكل، بل آكل لكي أعيش.

لست عبًدا لبطني، بل بك أكون سيًدا عليها.

 
<<
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كرامة الحكيم 35.  .27

والمرأة الحمقاء المرأة الحكيمة   .1
المرأة الحكيمة تبني بيتها،

والحمقاء تهدمه بيدها ]ع 1[.

الكثيرون هو الحقوق المادية المرأة، فإن هذا ااهتمام هو وليد الفكر اإنجيلي الحي، غير أن ما يشغل  إن كان العالم الحديث يهتم جًدا بحقوق 

لأسرة، لها فاعليتها القوية على بقية الفقري  زوجة أو أًما أو أخًتا، أنها العمود  سواء بكونها  المرأة   والشكلية. أما الكتاب المقدس بعهديه فيتطلع إلى 

والوحدة. اأسرة، وعلى خلق جٍو من الحب والدفء العائلي   أعضاء 

نما بالحكمة، كما بالجهالة المرأة بيتها، واإ المرأة أن تبني بيتها وفي سلطانها أن تهدمه؛ ليس بجمال الجسد وا باإمكانيات المادية تُقيم   في سلطان 

خارج وأوادها إليه، وينمو بيتها كنيسة مقدسة متهللة، أما إن سلكت   والحماقة تهدمه. إن حملْت مسيحها - حكمة اه - في داخلها إنما تجتذب رجلها 

 المسيح، وعاشت أجل ملذات العالم، فتحدر بيتها إلى الهاوية.

الشريرة فتهدم المجد الُمعد السماوي بالنعمة اإلهية، أما النفس  البشرية مسكنها  الرب تبني الكنيسة كما النفس  خال الحياة المقدسة الحكيمة في 

وتمردها. الشريرة وسلوكها غير الائق   للمؤمنين بيدها، أي بحياتها 

قريبتها في مخافة المرأة الحكيمة تشجع  المرأة الحكيمة تبني بيًتا، وأما الحمقاء فتهدم بيديها" )أم 14: 1(. هذا يعني أن  مكتوب: "       V

وشًرا واستخفاًفا، وكراهية  مرارة  المملوءة  المرأة الجاهلة تحطم بكلماتها  وأخواتها. ولكن من جانب اآخر  الرب، والمحبة التي في قلبها نحو أختها   

.
[406]

 كما هو مكتوب: "في فم الجاهل قضيب لكبريائه اما شفاه الحكماء فتحفظهم" )راجع أم 14: 3(

 القديس ويصا

اآخرين تخبر امرأة رأته قبل كل  للسامريين، وفي نهاية اأناجيل أيًضا  امرأة عن المسيح  السامرية يو4( أعلنت  المرأة  V      هنا )لقاء السيد المسيح مع 

.
[407]

الرسل عن قيامة المخلص )يو ٢٠: ١٨(  

أوريجينوس العامة 

يمانها. "الجاهلة ورجائها في المسيح، أي تنهض الداخلين فيها وتصلحهم بتعليمها واإ بصبرها  V      "النساء الحكيمات يبنين بيوتهن". الكنيسة تبني بيتها 

.
[408]

الهرطقة التي تصير علة لموتهم اأبدي  تهدمه بيدها". هذه هي 

المرأة ليست مستقلة الرب  المرأة. ففي  الرجل فوق الحد الائق، وا ُيضغط على  توازًنا هكذا، فا يفتخر  الرجل، يقيم بولس اآن  V      إذ يتحدث عن مجد 

باأحرى ليس كل من اآخر بل المرأة. إن كنت تسأل من الذي جاء بعد اآخر، فإن كل منهما هو علة اآخر، أو  الرجل مستقل عن  الرجل، وا   عن 

.
[409]

 اه هو علة الكل

.
[410]

تغيرت كل اأمور تماًما قوة، وهكذا  النسوة عند الصليب، الجنس الضعيف الذي ظهر أكثر  V      وقفت 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

صورة اه صورته، على  اسمعوا سفر التكوين: "خلق اه اإنسان على  بشرٍف متساٍو.  والمرأة، بما أن خلقهما ُأحيطا  الرجل  V      واحدة هي الفضيلة عند 

.
[411]

ذكرا وُأنثى خلقهم" )تك 1: 27(. فبما أن طبيعتهما واحدة ولهما نفس اأفعال، فمكافئاتهما يجب أن تكون أيًضا واحدة  خلقه، 

القديس باسيليوس الكبير

جريمتها بخدمة صوت المائكة القّديسين، وبكونها أول كارز باأخبار الخاصة بسّر القيامة تحّررت اآن من  V      هذه التي كانت قبًا خادمة للموت قد 
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.
[412]

 المبهج

كيرلس الكبير القّديس 

2. السلوك بااستقامة
الرب، السالك باستقامته يتقي 

يحتقره ]ع 2[ طرقه  والمعِوج 

يرتبطان بعاقتنا واانحراف عنه  الطريق  الطريق" )يو 14: 6(، وهو الغاية التي نصل إليها. فكل من ااستقامة في  يسوع: "أنا هو  يقول ربنا 

الطريق كما عن تحقيق الهدف. ننحرف عن  ن تجاهلناه في حياتنا  الطريق الملوكي، واإ  به. إن ثبتنا فيه وهو فينا نسلك 

متكبًرا الشرور، وا يفتخر  يساًرا، بمعنى أنه ا يسقط في  ينحرف يميًنا وا  الرب( تسنده فا  تقوى في  طريقه يحمل مخافة إلهية ) المستقيم في 

اأخيرة. الطريق الملوكي فيستهين باه وا يخشى الدينونة  باعوجاج عن   كباٍر. أما من يسلك 

ليه تذهب. امِش معه، فتصل إلى اه. به تسير، واإ

طريق آخر به تذهب إليه.  ا تتطلع إلى أي 

الطريق لبقينا في تيٍه دائٍم.  لو لم يقبل بنعمته أن يصير 

.
[413]

سيروا قوموا؛  فالطريق نفسه جاء إليكم؛  الطريق،  تتطلعوا على   لست أقول لكم أن 

الطرق هي المسيح، فيه نصير كاملين، أن كمالنا هو أن نعود إلى بيتنا فيه. V      أيها اأحباء، نهاية كل 

تشتهوا ما هو أفضل من أن أمًرا آخر. فإنكم ا تستطيعون أن  تطلبوا  ذ تبلغون إليه ا  ليه أنتم راحلون، واإ غيره. هو غايتكم، واإ تطلبوا شيًئا آخر  ا 

 يكون بيتكم فيه.

طريقنا، ويجتذبنا إليه بكونه بيتنا. نأتي بالمسيح إلى المسيح، خال الكلمة الذي صار جسًدا، إلى الكلمة الذي هو في إنه يقودنا بكونه هو نفسه 

.
[414]

لّي تأتون" الطريق، واإ  البدء كان اه ومع اه، إذ يقول: "أنا هو 

القديس أغسطينوس

شهيرة جًدا، أما الرب... الحياة الُمدعمة بالفضيلة هي  نما مخافة  الرب". ليس كل خوف يجعل البشر يسلكون باستقامة، واإ V      السالك باستقامة يخاف 

.
[415]

تقوى الرب إليها فتجعل اأشخاص أكثر   إضافة مخافة 

الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى اآب إا بي" يو 6:14... V      "أنا هو 

الطريق، فإنكم ا تحتاجون إلى أحد يمسك بأيديكم... إن كنت أنا 

."
[416]

بطريق آخر تأتوا  الوحيدة التى ُتحضر إلى اآب، أنتم بالتأكيد تأتون إليه، فإنكم ا تستطيعون أن  إنه يقول: "إن كنت أنا هو السلطة 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

ساروا )في المسيح(، الرسل الذين قد  يرى كم هو جميل ومائم إعان  المبشرين بالخير" )إش 52: 7(. إنه  يقول إشعياء: "ما أجمل على الجبال أقدام        V

يسوع المسيح، ويذهبون من خال هذا الباب إلى اه المفكرين في  الطريق  السائرين في  الطريق" )يو 14: 6(. يمتدح أقدام   وهو القائل: "أنا هو 

 )اآب(.

.
[417]

يسوع الخيرات، عن اأقدام الجميلة، أي  إنهم يعلنون عن 

أوريجينوس العامة 
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3. فاعلية الكام
"في فم الجاهل قضيب لكبريائه،

أما شفاه الحكماء فتحفظهم" ]ع 3[

تخرجان كلمات بَناءه اآخرين، أما الحكيم فشفتاه  لكرامته وليس ما لصالح  متعجرف يأمر وينهي، يطلب ما  عرش يجلس فيه ملك   فم الجاهل 

 تحفظه وتسنده.

كبرياء قلبه. أما الحكيم، فتشهد له كلماته والصادرة عن  الخارجة من فمه،  فم اإنسان يحكم عليه، فالجاهل يحكم على نفسه بنفسه خال الكلمات 

فيصرفه، تصدر أحكامه صادقة أنه بالجواب اللين  يواجه الغضب  والمملوءة بالحق الذي ا ينفصل عن الحب الذي في قلبه. الحكيم بطول أناته  الرقيقة   

ومسرع في ااستماع.  بطيء في الكام، 

البرية" )1 صم 17: 44(. أما ووحوش  وتسرع قال جليات الجبار لداود الصبي الصغير: "تعال إلَي، فأعطي لحمك لطيور السماء  كبرياء  في 

عيرتهم" )1 إسرائيل الذين  وبترٍس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف  وبرمح  بقوة اه قال له: "أنت تأتي إلَي بسيٍف  تواضع مع إيمان   داود ففي 

 صم 17: 45(.

قسوة مما يصدر عن قلوبنا حيث به يقف كل واحٍد مقتنًعا ومتهًما نفسه بالضرر الذي سببه خطأ ضد أخيه؟ هذا ما تتكلم عنه اأسفار V      أي حكم أكثر 

الخسارة، وضوح: قائلة: "في فم الجاهل قضيب اإثم"، إذن ُتدان الحماقة إذ تسبب إثًما. أا يليق بنا أن نتجنب هذا أكثر من الموت، أو   المقدسة بكل 
[418]

الميراث أقل بكثير من بعض عيوب النفس وفقدان السمعة؟ المرض؟ من ا يحسب أن العيب الجسدي أو فقدان   أو العوز، أو السبي أو 

أمبروسيوس القديس 

4. الجدية في الجهاد
ثيران فالمعلف نظيف، "حيث ا 

بقوة الثور" ]ع 4[ وكثرة الغلة 

كثيرة ويحتاج المعلف إلى تنظيف. هكذا من ا يعمل قوي فيضع غال  ثيران يكون المعلف نظيًفا لكن با نفع، أما من لديه ثور  توجد   حيث ا 

خبرة. خبرة وا يكون له ثمر، أما من يخدم ويعمل فُيخطئ ويتعلم من خطئه وينال   ا ُيخطئ، لكنه ا يقتني 

خطورة التهور في معاملتنا للمخطئين. فإنه ليس من الائق قتل ثوٍر يسبب عدم نظافة المعلف. حًقا بقتله يتحقق نظرتنا إلى  يوجه هذا المثل 

تسرٍع نقاوة الكنيسة باستقصاء المخطئين في  يتسرعون في طلب  كثيرون  الزراعة.  ثوره النافع له في   الهدف، وهو بقاء المعلف نظيًفا، لكن يفقد الشخص 

 وتهوٍر، وفي غير طول أناة.

أفواهها )1 كو 9: 9(، فكم باأكثر يليق بنا أن نهتم بإخوتنا، وا نكتم أنفاسهم دون السماع لهم ، فيأمرنا أا نُكم  بالثيران،  إن كان اه يهتم حتى 

والحوار معهم.  

أنكروا اإيمان نتيجة الخوف من العذابات رفضوا قبول توبة الذين  نوفاتيوس الذين  أمبروسيوس رسالتين، اأولي وجهها إلى أتباع  كتب القديس 

الرجاء با حدود، أبواب  نظرهم، وهي رسالة تكشف لنا جميًعا عن مقدار حب اه للخطاة، وفتحه  ارتكبوا خطايا ا تقبل التوبة عنها في  غيرهم ممن   أو 

بمراحم اه، نربحهم لملكوت اه. والثانية وجهها إلينا نحن الخطاة لئا نستهين  والتزامنا بطول اأناة معهم حتى  والرجوع إلى اه،  طريق التوبة   وسهولة 

للتراخي والتأجيل. فرصة  الرجاء في التوبة إلى   ونحول 

V      اللطف هو اقتداء بحنان السماء نحو البشر، يهدف نحو خاص الجميع، باحثًا عن هذه الغاية بوسيلة تحتملها آذان البشر، دون أن تخور قلوبهم أو
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 تيأس نفوسهم.

الراعي أنه ن أثقلت كتفيه، فالكتاب المقدس يذكر عن  البشرية، عليه أن يحتملها وا يلقي بها عنه، حتى واإ فمن ُألقي على عاتقه إصاح الضعفات 

تزدري به، هذا الذي سيجد نفسه موضع تبكيت طبيبه. بدًا من أن يكون موضع الخروف الضال وا يلقيه عنه... أنه كيف يتقدم إليك من   يحمل 

 عطفه؟!

تعالوا إلَي يا جميع المتعبين والثقيلي اأحمال تواضع... وبهذا قال: " يسوع علينا حتى ا يخيفنا منه بل يدعونا إليه. جاء في وداعة، في  تحنن 

يطردنا. الرب ولم يغلق علينا أو  أريحكم" )مت 11: 28(. وبهذا أنعشنا   وأنا 

متعجرفة، وا يكونون آراء قاسية  وراء  يشتتوه. فالذين يجرون  إرادته، فيجمعون شعب اه دون أن  يترجمون  اختياره للتاميذ، اختار من  وفي 

هؤاء أمثال معلمي بدعة لغيرهم.  ينكرونها بالنسبة  مراحم اه  هؤاء الذين بينما يطلبون أنفسهم  الرب.   لطفاء وودعاء ا ُيحسبون من تاميذ 

أبراًرا... نوفاتيوس، الذين يحسبون أنفسهم   

الغفران لمن يحثونهم لقبول التأديب والتوبة؟! ويرفضوا  هوادة،  اآخرين با  يعاقبوا  قسوة أشر من أن  أية 

أريد رحمة ا ذبيحة" )هو 6: 6(، فكيف يقبل اه تقدماتكم يا من القسوة. لذلك قيل: " نعرف أن اه إله رحمة، يميل إلى العفو ا إلى  V      يجب أن 

يرجع )حز 18: 32(؟! الرحمة، وقد قيل عن اه إنه ا يشاء موت الخاطئ مثل أن  تنكرون   

أمبروسيوس القديس 

5. الشاهد اأمين وشاهد الزور
"الشاهد اأمين لن يكذب،

يتفوه باأكاذيب" ]ع 5[ والشاهد الزور 

دعوتنا هي أن نتبع ذاك الذي هو بالحق "اآمين، الشاهد اأمين الصادق" )رؤ 3: 14(.

يكذبوا، مقدمين دماءهم شهادة حية لإيمان الحق. صورة للشهداء الحقيقيين الذين يتمسكون بالحق ولن  العبارة  الرسل في هذه  قوانين  ترى 

هكذا يليق بنا إذ نثبت في الشاهد اأمين، أن نكون شهود حق إنجيل المسيح، ننطق بالحق، وا يكون للكذب موضع فينا.

خبًرا كاذًبا، وا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم" )خر 23: 1(. يوصينا الكتاب المقدس أن نشهد بالحق، وا نكون شهود زوٍر: "ا تقبل 

يعرف، ذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو  نعرف الحقيقة، بل نشهد لننقذه: "واإ  كما يطالبنا أا نصمت أمام شاهد زوٍر ضد أحٍد ونحن 

 فإن لم يخبر به حمل ذنبه" )ا 5: 1(.

قوات وا أمور الرسول بولس: "فإني متيقن أنه ا موت وا حياة وا مائكة وا رؤساء وا  V      تثبت شهادة المسيح فينا إن كنا نستطيع القول مثل 

يسوع ربنا" )رو 8: 38-39(. أما إذا كنا أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اه في المسيح  حاضرة وا مستقبلة وا علو وا عمق وا خليقة   

.
[419]

نضطرب أتفه اأمور التي تحدث فا تكون شهادة المسيح ثابتة فينا تماًما  

أوريجينوس  العامة 

V      كل من الَقسم الباطل والكذب ُيعاقبان بحكم إلهي، وكما يقول الكتاب: "الفم الذي يكذب يقتل النفس" )حك 1: 11(. فمن ينطق بالحق يحلف، فقد كتب:

.
[420]

 "الشاهد اأمين ا يكذب" )أم 14: 5(

خروماتوس  اأب 

6. طلب الحكمة
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المستهزئ يطلب الحكمة وا يجدها، "

والمعرفة هينة )سهلة( للفهيم" ]ع 6[

الرب في قلبه. قد يطلب الحق والحكمة بلسانه، أما قلبه يستهزئ بأخيه أو يسخر بخاص نفسه وخاص إخوته ا مكان لمخافة  اإنسان الذي 

ويدرك وراء الحكمة، فإنها لن تسكن في قلب غير محٍب وا جٍاد، أما الذي يفهم اأمور،  وفكره فا يباليان باإجابة. لهذا لن يكون حكيًما حتى إن سعى   

طريقها سهل بالنسبة له. فالمعرفة ليست بعيدة عنه،  دوره في الحياة، في جدية   

ينبوع حياة يتمتع به، إنما يسخر حتى من كلمة اه، وينتقدها، بل ويتعثر حتى في شخص السيد المسيح اإنسان الساخر ا يجد في كلمة اه 

 مخلص العالم. وكما قال السيد المسيح نفسه: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما اآن فليس لهم عذر في خطيتهم" )يو 15: 22(. كما

يخزى" )رو 9: 33(. "نحن نكرز بالمسيح المصلوب عثرة، وكل من يؤمن به ا  وصخرة   قيل عن السيد المسيح: "ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة 

عثرة، ولليونانيين جهالة" )1 كو 1: 23(.  لليهود 

خارج كانوا مشغولين بأموٍر  أخرى. هذا هو ما حدث مع اليهود، إذ  يتوقفون عن التفكير إلى أين هم ذاهبون، ويتطلعون إلى أموٍر  V      يتعثر الناس عندما 

.
[421]

يدركوا الحجر الذي  تنبأ عنه اأنبياء  الناموس، فلم 

قورش ثيؤدورت أسقف   اأب 

7. الصداقة
"اذهب من قدام رجل جاهل،

معرفة" ]ع 7[ إذ ا تشعر بشفتّي 

عدوه، أنه يسبب متاعب ويضر من حوله. يهرب من  المعرفة كمن  حضرة الجاهل الذي ا ينطق بكلمات  ليهرب اإنسان من   

اأشرار، البشرية، ا يسمح لنفسه أن يفسد وقته بالصداقة مع اأغبياء  ثواني حياته، فمع محبته لكل  يدرك اإنسان المسيحي قيمة كل ثانية من 

تركه لصداقتهم ا يستخف بهم وا ييأس من خاصهم، إنما يبذل بالحب كل ما استطاع أجل بنيانهم، يرون في الحياة كأنها لهو ا قيمة لها. وفي   الذين 

 لكن ليس على حساب نفسه.

دواء الحياة" )سي 6: 16(. V      "الصديق اأمين 

ويحزن في ويفرح بنجاحك،  ويدبرك في مشاكلك،  يعزيك في ضيقاتك،  اأوجاع مثل الصِديق الصادق الذي  يوجد عاج مؤثر في شفاء  ا 

سيراخ 6: 14، فوزن الذهب والفضة ا يعادل صاح أمانته )انظر ابن  ذخيرة. فالصديق اأمين ا شبيه له،   باياك. من وجد صديًقا هكذا فقد وجد 

.)15 

تدعوه "نصف نفسي". بحق ليكن لك صديق 

بالروح القدس. توجد صداقة حقيقّية، ما لم تجعلها كوصلة تلحم النفوس، فتلتصق مًعا بالحب المنسكب في قلوبنا  V      ا 

القّديس أغسطينوس

القوي بالضعيف فيسنده، وا يسمح بهاكه. يرتبط        V

اأرض ارتبط بشخٍص متكاسٍل يقيمه ويدفعه للعمل. قيل: "أخ يعينه أخ هو مدينة قوية". هذه ا يفوقها بعد المسافة وا السماء وا  أخرى إن  مرة 

كثيرين دفعة واحدة. قادرة أن تحتضن  صدرت عن نفٍس واحدٍة،  ن  أقوى وأكثر فاعلية من كل اأشياء. هذه واإ  وا الموت، وا أي أمر آخر، إنما هي 

.
[422]

كونوا أنتم أيًضا متسعين" اسمع ما يقوله بولس: "لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. 
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يوحنا الذهبي الفم القديس 

اإفراز والتمييز  .8
"حكمة الذكي فهم طريقه،

وغباوة الجهال غش" ]ع 8[

أنواع الخداع هو خداع اإنسان يدرك إلى أين يذهب. أقصى  ويدرك رسالته، أما الجاهل فيغش نفسه، وا  طريقه  يعرف   الذكي في حكمة 

يرشده، بينما يجهل حتى نفسه. أما الحكيم فمع ما ُوهب له من حكمة، يتعطش إلى حكمة يعرف كل شيٍء، وا يحتاج إلى معيٍن   لنفسه. فالجاهل يظن أنه 

بروح التمييز. ويقدرها  اآخرين  ويحترم حكمة   اه، فيطلبها با توقف، 

والمرتعد من كلماتي" لى هذا أنظر، إلى الوديع والهادئ  النبوة: "واإ وغباوة الجهال تسير في اتجاه مضاد". تقول  V      "حكمة القادرين تفهم طرق الحكمة، 

يوجد ثاثة أشكال للصداقة. الشكل اأول وأفضلهم يقوم على الفضيلة، فإن الحب الصادر عن العقل ثابت. الشكل  )راجع إش 66: 2(. إننا نتعلم أنه 

المشاركة المتبادلة وهي نافعة للحياة. الصداقة على أساس العطاء المجاني هي مبادلة. الشكل  الثاني يقوم وسًطا بين ااثنين، أساسه المبادلة، حيث تتم 

.
[423]

يزول ويتغير أنه مؤسس على اللذة نمارسه خال العادة. يقول البعض إن هذا الشكل   الثالث واأخير 

السكندري  القديس إكليمنضس 

يستهزئون باإثم، "الجهال 

وبين المستقيمين رضى )نعمة(" ]ع 9[

ويشعرون فيدركون قيمة حياتهم،  يرتكبونه. أما المستقيمون  فيشربونها كالماء، وفي استهتاٍر ا يندمون على ما   يستخف الجهال بالخطايا، 

ورضاه. مسرة اه  ويكونون موضع  بالبركات  باالتزام، فينالون نعم إلهية، ويتمتعون   

قالوا: "إننا ا نسمع لك الكلمة الرب على لسان النبي،  ذ وبخهم  وأصروا على عبادة اأوثان، واإ إرميا إلى مصر،  حملوا  كمثال للجهال أولئك الذين 

أرض السماوات، ونسكب لها سكائب، كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا في  خرج من فمنا، فنبخر لملكة  الرب، بل سنعمل كل أمٍر   التي كلمنا بها باسم 

الخيرات، عبدوا اأوثان حلت بهم  قالوا بأنهم حين  شًرا" )إر 44: 16-17(. في جهالة  خبًزا، وكنا بخيٍر ولم نَر  أورشليم، فشبعنا  شوارع   يهوذا وفي 

والجوع )إر 44: 18(. وفنوا بالسيف  صاروا في عوٍز  تركوها   وحين 

مرارة نفسه، يعرف   "القلب 

يشاركه غريب" ]ع 10[ وبفرحه ا 

فرحها ا فمرارة النفس أو  ثمره في داخله.  يغرسه اإنسان، إنما يأكل من  الفرح. وكأن ما  مرارة، ومن يتهلل يقدم له  من يتذمر يقدم لقلبه 

اآخرين، بل على سلوك اإنسان نفسه. تصرفات  الظروف المحيطة وا على   يعتمدان على 

معزون متعبون كثيًرا مثل هذا،  المرة: "سمعت  خبرته  بشرية، ولكن كما قال أيوب البار خال  تعزيات  كثيًرا ما يظن اإنسان أنه محتاج إلى 

يدركه وطوباوية لن  وفرح  بالتعزيات اإلهية، وما يحمله من عذوبة  ومرارة ا يمكن الخاص منه إا   كلكم" )أي 16: 2(. فما يحمله القلب من ضيق 

المرتل:  أحد مثله! يقول 

تعزياتك تلذذ نفسي" )مز 94: 19(. كثرة همومي في داخلي،  "عند 

تعزيتي في مذلتي أن قولك أحياني" )مز 119: 50(. "هذه هي 

فتعزيت" )مز 119: 52(. تذكرت أحكامك منذ الدهر يا رب  "
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لتعزيتي حسب قولك لعبدك" )مز 119: 76(. "فلتصر رحمتك 

تعزون" )إش 66: 13(. أورشليم  أعزيكم أنا، و في  تعزيه أمه هكذا  "كإنسان 

التعزية في اأسفار المقدسة التي في أيدينا" )1 مكابيين 12: 9(. ن لم تكن بنا حاجة إلى ذلك بما لنا من  "فنحن واإ

والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء" )رو 15: 4(. "أن كل ما سبق فُكتب ُكتب أجل تعليمنا، حتى بالصبر 

تعزية" )2 كو 1: 3(. له كل  الرافة واإ يسوع المسيح أبو  مبارك اه أبو ربنا  "

نتعزى نحن بها من اه" )2 كو 1: 4(. بالتعزية التي  نعزي الذين هم في كل ضيقة  يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن  "الذي 

تعزيتنا أيًضا" )2 كو 1: 5(. "أنه كما تكثر آام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر 

لتعزية لكثرة من اأكاليل... إنني اسكب دمعة واحدة، فأتأهل  الجراحات التي تصيبنا نتأهل  كثرة  كثرة المحن التي تحل بنا تحتم عظم مكافأتنا، فبقدر        V

.
[424]

تعزياتك وزن توبتي تتعادل مع عدد  تعزيات.  لعشرة  دموع فأتأهل  عشرة   واحدة. سكبت 

جيروم  القديس 

العزاء الخفي. والعزاء الظاهر يمنع  V      ااتكال على البشر يمنع كليًة ااتكال على المسيح، 

مار إسحق السرياني

يخرب، اأشرار  "بيت 

تزهر" ]ع 11[ وخيمة المستقيمين 

غريب ُيقيم ُيدرك أنه  الواهية، أما المستقيم إذ  سرعان ما ينهار بكل أساساته  اأرض، لكن  مستقًرا ودائًما على  الشرير أنه ُيقيم لنفسه بيًتا  يظن 

تزهو وحياته تنمو با انقطاع.  خيمة يتنقل بها، ومع هذا فخيمته ا تنهار بل 

.
[425]

لأبرار مغايًرا، ُمعًدا  اأشرار، وموضًعا آخر  حفرة تنتظر  المواضع السفلية  V      رأيت في 

النزينزي غريغوريوس   القديس 

توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة، "

وعاقبتها طرق الموت" ]ع12 [

طريق يبدو مستقيًما مع أن نهايته الهاك.  ما أسهل أن يخدع اإنسان نفسه، فيسلك في 

بوضوح في هذا ترون أن الجهل أيًضا ُيدان  توجد طريق تظهر للبشر مستقيمة، وعاقبتها تقود إلى أعماق الجحيم". ها أنتم  نقرأ في اأمثال: "       V

كثيرة في قلب اإنسان" )راجع أم 19: 21(. توجد أفكار  ا يسقط في الجحيم، ظاًنا أنه قد بلغ الحق. يقول: " يلزم اإنسان أن يفكر واإ  النص، حيث 

.
[426]

مشورة اه المزعزعة والمشكوك فيها والقابلة للتغيير، هي التي تغلب، بل  إرادته   لكن ليست 

جيروم  القديس 

شريرة تطلبه في الطريق العام، عاهرة  امرأة  يهرب اإنسان البار الشريف متى وجد  اهرب منها كما  بذاكرتك الخطايا السابقة،  V      عندما تخطر 

ن رفض التمتع باللذة المعيبة يهرب منها للحال، متباطًئا في الحديث معها بأحاديث مشوبة، فإنه واإ بواسطة حديثها معه أو تقبيلها إَياه. فإنه إن لم   

بتذكرنا المهلك هذا نسقط في أفكار كهذه. لهذا ونظرات السخرية المتسلطة عليه. هكذا نحن أيًضا،   إا أنه ا يقدر أن يتجنب احتقار العامة له، 

ترانا نظرنا عليها، لئا عندما  أوًا أن نمتنع عن التمسك بها، منفذين وصية سليمان القائل ا نذهب إلى هناك وا نبطئ في مكانها، وا نثبت  يلزمنا   

مشغوًا في الرب عليكم" )مز 129: 8(. فإنه يستحيل أن يستمر الفكر  بركة  المارة بنا، أننا مشغولين بأفكار نجسة، فا تقدر أن تقول لنا: "  المائكة 

تنظران اأجنبيات، وقلبك الشريرة. لقد حق قول سليمان: "عيناك  اأرضية  غارًقا في تأماته   اأمور الصالحة، إن كان النصيب اأكبر من القلب 
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أعرف" )أم 23: أتوجع. لقد لكأُوني ولم  ضربوني ولم  سارية. يقول "  ينطق بأمور ملتوية. وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس 

.)35-33 

الزمنية، رافعين اشتياقات نفوسنا نحو اأمور السمائية كقول مخلصنا: "حيث الشريرة فحسب، بل والتفكير في اأمور  يلزمنا أن نهجر ا اأفكار 

 أكون أنا هناك أيًضا يكون خادمي" )يو 12: 26(. أنه يحدث أيًضا حتى من باب العطف أن نفكر في سقطات الغير أو أخطائهم، فنتأثر باللذة ونسقط

طرق الموت" )أم طريق تظهر لإنسان مستقيمة وعاقبتها  تُوَجد  اآخرين. فتكون النتيجة أن ما بدأنا به حسًنا ينتهي نهاية مهلكة، أنه "  بالتالي في هموم 

.
[427]

)12 :14 

بينوفيوس اأب 

فرح القلب وشبعه  .9
"أيًضا في الضحك يكتئب القلب،

الفرح حزن" ]ع13 [ وعاقبة 

استهتاًرا، والذي يمثل تغطية لكآبة القلب المملوء  الفرح الحقيقي، الصادر من اأعماق، لكنه يحذر من الضحك   إن كان اه يدعونا إلى حياة 

بحزٍن شديٍد. فرحه  الفرح الظاهر با أساس داخلي ينتهي  يمارس  ومرارة الداخل. من   

النوح خير من الذهاب إلى بيت أفراح العالم، والملذات والمباهج، بل ما هو مؤلم ومبكي، فإن الذهاب إلى بيت  أراد أحد أن يصعد، ا يطلب  V      إن 

.
[428]

الفردوس لو لم ينخدع باللذة الفرح. حًقا ما كان آدم أن ينحدر من   

أمبروسيوس  القديس 

يتعزون" )مت للحزانى أنهم  طوبى  الحزانى مطوبين: " الرب يدعو في اإنجيل  البشرية هي الدخول في حالة تطويب. إن كان  V      الغاية النهائية للكائنات 

.
[429]

الروحية البركات  حزٍن يمتلئون من فيض  الحزن، أن الذين يعيشون في  بشري هو   5: 4(، فبحٍق يدعو نهاية كل كائن 

أوغريس القديس 

الفرح والضحك )في المناسبات المؤلمة(. أحياًنا نمتنع عن إظهار تنزع  الفرح(. فإن المحبة  توجد السلوكيات الشكلية )من  الحزن ا  يوجد  V      حيث 

عاًرا، أنها تشير إلى حياة غير الرقص واأغاني التي تسبب  حزٍن أو يعانون من األم. في بيت الوليمة يحدث العكس:  مراعاة للذين هم في   السعادة 

.
[430]

 مضبوطة

يرغب في اللهو والخطية يتجنب من يمنع كانوا يحبون الخطية. من  الرجل الحكيم، خاصة إن  الصواب تجنب انتقادات  يرى أغلب الناس أنه من        V

بصيرة ُيسر بالمتملقين، مفضًا التملق عن النقد. من سمات الحكيم أن ينتقد من يحبه... المتملقون يغنون بطريقة ما. حتى عندما  الخطية. الذي با 

فرًحا، أما اانتهار فيعين اإنسان على يجعلوا أحاديثهم مبهجة أكثر منها نافعة. مثل هذه اأغنية هي حديث يقدم  يريدون أن   يتحدثون عن اأخاقيات 

.
[431]

الطريق المستقيم  وجود 

وفرقعة، وا يهذب النفس... كما أن فرقعة عالية. هذا يشبه ضحك اأغبياء. إنه يسبب ضوضاء  أصوات  تحترق تحت إناء تعطي  اأشواك التي        V

.
[432]

تحترق شريرة  الطريقة ضحك اأغبياء يصدر عن نفس  ُتحترق كنباتات تحت إناء، بنفس  اأشواك تسبب ضوضاء عندما   

ديموديوس الضرير  القديس 

طرقه، المرتد في القلب يشبع من  "

والرجل الصالح مما عنده" ]ع14 [
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المعرفة اتكاله على فهمه وحكمته البلوغ إلى  المرتد backslider هنا يختلف عن جاحد اإيمان apostates، اأول هو ذاك الذي يفشل في 

وينكره. عرف الحق لكنه يجحده  البشرية، أما الثاني فقد   

بلوغ الحق. فكره( ففشل في  المرتد في القلب، هو ذاك الذي وضع كل فهمة على قلبه )

طرق قلبه ن لم يظهر ذلك عانية بسلوكه الظاهر، فإنه يشبع من  الطريق المستقيم، واإ ينحرف بقلبه عن  يرتد إليه، فمن   ما يفعله اإنسان 

آخرين، بل مما يقدمه له قلبه. الشريرة، أما الصالح فيشبع من صاح قلبه. وكأن اإنسان ا يأكل من يد   

10. التدقيق
"الغبي ُيصدق كل كلمة،

خطواته" ]ع15 [ والذكي ينتبه إلى 

خطوات حياته، وا يسير با خطوة من  فكره نحو اه، ويطلب تقديسه، يسلك بفهٍم وحكمٍة في كل  يرفع   خلق اه اإنسان كائًنا عاقًا، لكي إذ 

 هدف.

الروحي. اآخرين، وفي سلوكنا  اإفراز والتمييز، فا نسير بغير حكمة في حياتنا اليومية وتعاملنا مع  بروح  يدعونا الحكيم إلى التمتع 

القريب من الكل بعيد عن التوبة، والمبتعد من المزمع.  اإفراز التي تظهر فينا. العادم من التوبة هو خائب من النعيم  بالتوبة ندخل إلى نعيمه بنعمة        V

بإفراز هو التائب بالحق.  الكل 

اإفراز اجمع عقلك من الكل وُقم للصاة. بالقراءة مع        V

مار إسحق السرياني

اإفراز هو أفضل من كل الفضائل.       V

الروحاني الشيخ 

مرضك في كل تصّرف بحسب  مريًضا  الرياح. وعندما تكون  موِجًها السفينة بحسب  باإفراز مثل مدير الدّفة،  اأبرار. تمّسك  أريد لك أن تكون مع        V

بطريقته المعتادة، هكذا مريًضا ا يقبل الطعام  تصّرف بحسب صحتك. أنه كما أنه عندما يكون الجسد   اأمور التي كتبت عنها، وعندما تكون معافى 

 في ذلك أيًضا ُيثبت القانون أنه سقيم.

يوحنا برصنوفيوس وتلميذه  القديس 

باإفراز. بل إنني أقول امتزَجْت  بواسطة هذه كلها بالتأكيد إذا  بالرحمة؟" فقال: " V      ُسئل شيخ: "كيف يجد اإنسان اه، بالصوم أم باأعمال أم بالتيُقظ أم 

بأفواهنا نرِدد اأسفار المقدسة  أفواهنا تصير عفنة من العطش، ونحن  يربحوا شيًئا. إّن  رحلوا عنا دون أن  إفراز ثم  عّذبوا أجسادهم بدون  كثيرين   إّن 

ضروري فا نملكه، أي الكلمة الطيبة من كٍل منا لآخر. أنه كما أّن مزامير داود النبي في خدمتنا، أما ما يتطّلبه اه وما هو   ونعبر على جميع 

الغريبة فا يمكنها أن تظهر أمام اه في الصاة". المضطربة، هكذا النفس إن لم تتطّهر من اأفكار  يرى وجهه في المياه   اإنسان ا يمكنه أن 

الرهبان بستان 

"الحكيم يخشى ويحيد عن الشر،

والجاهل يتصلف ويثق" ]ع 16[

ويوقره. أما اأحمق فمع ما يحمله في داخله من قلٍق وعدم مع ما يتصف به الحكيم من شجاعة ودالة لدى اه لكنه يخشى الخطأ، ويخاف اه 

يوازن الحكيم بين بروح التمييز   سام لكنه يتشامخ ويتهور. وكما قال أحدهم: "اأغبياء يندفعون بتهوٍر في الموضع الذي تخشى المائكة أن تطأه!" هكذا 

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

www.coptic-treasures.com/wp


واإفراز. روح التمييز  بالرب، أما الغبي ففي استهتار ا يحمل   الثقة والدالة وبين المخافة الائقة 

ينحرف، ويهرب منه، أما الجاهل فيستهين بالشر ويثق في نفسه أنه لن  خطورة الشر وخداعاته، لهذا يخاف الشر  يعرف  اإنسان الحكيم 

وبالكبرياء يسقط.  فيتصلف 

.
[433]

اأهواء الخوف من السقوط هو رغبة في عدم الفساد، وشوق نحو التحرر من        V

السكندري  القديس إكليمنضس 

طرد عنه الجهل وعَلمه كل وأناره، هكذا خوف اه إذا دخل قلب اإنسان  طرد ظلمته  الضوء إذا دخل في بيٍت مظلٍم  V      رأس الحكمة مخافة اه. كما أن 

 الفضائل والِحَكْم.

لتحيوا باه. وموتوا عن هذه الحياة الفانية  وابغضوا العالم وكل ما فيه من راحة الجسد،  واذكروا َمْن ُيميت وُيحيي،  V      ليكن خوف اه بين أعينكم دائًما، 

ُاذكروا ما وعدتم به اه، فإنه يطلبه منكم في يوم الدينونة.  

الروحاني يلد الحياة والفرح  الروحاني،  الفرح  والدموع تلد  الدموع،  قدرته فإنه يثمر مخافًة ه، والمخافة تلد  V      إذا أحّب أحد المسيح من كل قلبه وكل 

ذا رأى المسيح - الذي يحِصن النفس - شجاعة اإنسان ثماًرا لذيذة. واإ التبرير لكي تعطي  العزاء. إّن النفس تنال  قوة   المائكية، والحياة المائكية تلد 

الراحة التي ا تنتهي أبًدا. مواضع  بفرح، وهكذا تكون النفس في غبطٍة سماويٍة في  وصبره في كل شيء، فهو يقبله   

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

الشرور. أطلب إليكم أن الرب أعلى من كل شيء، )سي 25: 14(، وبمخافة اه يحيد كل واحٍد عن كل  V      ليس شيء يعلو على مخافة اه، أّن "مخافة 

يرى الكل، متفكِرين أنه  يُرضيه فلنحذر من أن نفعله بأي حاٍل، وكل ما نعمله فلنعمله  مرضٍي ه. أّي شيٍء ا   نقتنيها ونتحّول عن كل ما هو غير 

مرضًيا ه، عالًما أنه  فليس شيء في الخليقة يخفى عن عينيه. إًذا "كل ما عملتم بقول أو فعل" )كو 3: 17( أو بالفكر، ِافحص إن كان هذا اأمر 

ُنحزنه عندما ُنفِسد ما خلقه هو نفسه. فمع أّن النفس قد مرضيين عنده حين نحفظ ااستقامة التي خلقنا عليها، وأننا  يراه، وبعدئٍذ افعله. ونحن نعلم أننا   

بحِريٍة مع سيدها؛ فقد جعلناها تضّل )بعيًدا عنه(، حتى إنها لم ترى اه وتتكلم  صورة اه، إّا أننا أفسدناها، وفي حين أنها تستطيع أن   ُخِلقت على 

شهوات النفس توجد  الشهوات. وقد قال أحد الحكماء: ]بقدر ما  مرعب أن نكون في خدمة  شهواتنا. إنه حًقا أمر   تثبت بعد في خدمة اه بل في خدمة 

للوجع وليس اأوجاع، فهو عبد  نستريون إلى المجمع الكبير قال: ]إذا تعّوق أحد في   بقدر ما يكون لها )أي للنفس( من أسياد.[ عندما مضى اأب 

 ه.[

يطرح أرجلكم في إحدى فخاخ العدو المنصوبة )قّدامكم(، فإّن العدو  تؤخذ  ِاحرصوا أّا  واحفظوا نفوسكم با لوم.  اثبتوا راسخين في مخافة اه 

ترتلون قول واسهروا" )1 بط 5: 8( بأعين النفس النقية، وأنتم  فاصحوا  البريئة إذا وجدها مستسلمًة للنعاس. أّما أنتم "  شباكه لكي يصطاد النفوس 

المزمور: "يسقط الخطاة في شبكته وأكون أنا وحدي حتى يجوز اإثم" )مز 140: 10(، وأضف أيًضا هذا القول: "بمخافتك، يا رب، حبلنا وتمّخضنا  

.
[434]

اأرض" )إش 26: 17( روح خاصك على   وولدنا 

مقاريوس الكبير القديس أنبا 

11. الغضب
السريع الغضب يعمل بالحمق، "

وذو المكايد ُيشنأ )ممقوت( ]ع 17[

مكروًها حتى من المتملقين له. يعرف الحكمة، بل يسلك في حماقة، ومن يدبر المكايد يكون   الغضوب ا 
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V      كل جهاٍد يقوم به الغضوب، هو ضائع بالنسبة له كل يوم.

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

أمواًتا، فهو غير مقبول عند اه، وا أحد ُيقِبل إليه. ن أقام  الرجل الغضوب حتى واإ       V

القديس أّبا أغاثون

النزاع هو الذي ا يكتفي بالشقاق اأول فيثور غاضًبا من جديد. أما الذي هو بالعكس ليس رجل خصام، فحينما V      رجل الخصام الذي ا يهدأ من 

المغفرة من أخيه الذي غضب منه، فيهدأ فيه الخصام أنه أدان نفسه واصطلح مع يرجع إلى نفسه في الحال، ويلوم نفسه، ويطلب   يشتعل غضبه 

الصراع له فيه موضًعا كما قلت. أَما اإنسان الغضوب الذي ا يهدأ الشقاق بداخله، والذي إذا غضب ا يدين نفسه، بل يثور غضبه  أخيه، ولن يجد 

فيزيد عليه؛ هذا ُيدعى رجل خصام، وا يهدأ الغضب في داخله، أن الحقد  باأكثر دون أن يندم على غضبه قط، بل وا يكتفي بما قاله في غضبه 

والمتواضعين! هؤاء الناس، ويهبنا نصيب الودعاء  يسوع المسيح يخِلصنا من مصير  الرب  والمرارة والخبث تُتبع الغضب. ليت   

القديس أنبا زوسيما

المعرفة والجهل  .12
يرثون الحماقة، اأغبياء 

بالمعرفة" ]ع 18[ ُيتَوجون  واأذكياء 

وكرامتها. المعرفة  يازمه، ومن يقتني الحكمة ينال مجد  ميراثًا   من ا يسلك بالحكمة يقتني الحماقة 

جروحي("، من أين؟ "من جهة حماقتي" )مز 38: 5(. إًذا، فالحماقة هي مخزن لكل ضربي )أي  V      سبق أن قال داود النبي: "قد أنتنت، قاحت ُحُبر 

الجرح ولدت الحماقة إهماًا، واإهمال أّدى إلى نتانة وعفونة. جرًحا، وبعد   الشرور، أّن الحماقة ولدت عدم الطاعة، وعدم الطاعة ولدت 

برصنوفيوس القديس 

المسموح بها للبشر. روحًيا حسب طاقته وفي الحدود  تكريسيٍة وهو يخطو متقِدًما  بطريقٍة معتدلٍة وتقويٍة  يقترب اإنسان من اه  الضروري أن  V      من 

واعلموا أّني أنا هو اه" )مز 46:  10(. وعلى كفوا  أخرى، أّن الكتاب يقول: " حّرة من كل اهتمامات  إرادة الذين يطلبون اه   إذن، ينبغي أن تكون 

يُريه إياها، أسراًرا، أّن اه  اأخرى. إنه يعاين  معرفة كل اأمور  نوالها بالكامل - يبلغ أيًضا إلى  جزئيًة ه - أنه يستحيل  معرفًة   ذلك فالذي ُيمَنح 

رؤى كما حدق مع القديسين، إنه يفعل عظائم، إنه يصير حبيًبا ه وينال من اه كل ما يطلبه. يرى مسبًقا ما يخص المستقبل ، إنه يتأمل في   إنه 

يوحنا اأسيوطي القديس 

معرفة، وا تكن خالًيا من ذكر اه، بل اَتِق اه واحفظ وصاياه )جا 12: 13(. V      ا تكن با 

القديس إسطفانوس الطيبي

الراهب ُيظلم نفسه. المعرفة الحقيقية، وجهل  الراهب هو  V      أساس حياة 

هيبريشيوس الكاهن القديس 

.
[435]

الشرور V      الجهالة هي أم لغالبية 

.
[436]

وتزداد وتتأصل في أحاسيس اإنسان باإهمال الشرور، تنبع عن اإهمال والكسل، وتنتعش  V      الجهالة هي ام كل 

معرفة الحق. ا يقدر أحد أن يمنحها إا بغيرة عن  يلزم البحث  نعرفه حتى يتبدد الجهل. لذلك  معرفة ما هو الصالح لنا، فما أن  V      ليس الجهل إا عدم 

.
[437]

وطريق اأعمال الصالحة للذاهبين إلى مدينة الخاص  النبي الحق )ربما يقصد السيد المسيح(. فإن هذا هو باب الحياة للذين يدخلون، 
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اأكلمنضيات

اأشرار 13. انهيار 
اأشرار ينحنون، "

أبواب الصِديق" ]ع 19[ أما اأخيار واأثمة لدى 

بركة ينهارون أمامهم. ويشعر اأثمة باحتياجهم إلى  سرعان ما  فيذلوهم، لكن  اأبرار بعنفهم وخداعاتهم  اأشرار أنهم ُيخضعون   يظن 

نما حرمانهم من التمتع بالمجد اأبدي، واإ اأشرار، ليس فقط من أجل  الرب العظيم فسينهار  أبوابهم في ضعٍف شديٍد. أما في يوم   الصِديقين، فيأتون إلى 

الفرص التي ُقدمت لهم أثناء اأشرار من أجل  يرتعب  صاروا ديانين لهم.  يسخرون بهم وبإيمانهم وبساطة قلوبهم، وقد  كانوا  لزمائهم الذين  برؤيتهم   

واستخفوا بها. اأرض   حياتهم على 

العذارى الجاهات أن يعطيهم زيًتا آنيتهم، لكنه قد ضاع وقت العطاء! أبواب الصِديقين يطلبون مع  يقفون كمن هم أمام 

بواسطة العناية اإلهية، فكان الرؤى  أنطونيوس يجلس على الجبل وحيًدا ويصير في دهشة في تأماته كانت ُتعَلن له بعض  V      قيل إنه عندما كان أنبا 

 يتعَلم هذا المغبوط من اه كما هو مكتوب )إش 54: 13؛ يو 6: 45(.
اأبرار وأماكن الخطاة. وذات ليلة ناداه واحد من فوق أعرف أماكن  كرونيوس إنه قال: ]كنُت أصِلي لمدة سنة كاملة لكي  وقال عنه القديس 
ومزعًجا... ويداه مبسوطتان ومرعًبا  مارًدا واقًفا يصل طوله إلى السحاب، طويًا  فرأى  خرج تطَلع إلى فوق  وافرح وانظر. ولما  أنطونيوس   قائًا: قم يا 
المارد يديه فسقط بعض الصاعدين بينما طائرة كأّن لها أجنحة مثل الطيور. وبسط  ورأى نفوًسا  كبيرة في حجم البحر،  بحيرة  وتوجد تحته   إلى السماء، 
فسقطوا ُحِملوا با عناء إلى فوق. أما الذين طّوقتهم يداه  طريق الجو إلى السماء  ذ خا لهم  فخلصوا، واإ المارد ويديه   طار الباقون إلى فوق متفادين رأس 
ترى؟ فانفتح ذهنه أنطونيوس: أتفهم ما  سقطوا. وللحال جاء الصوت إلى أنبا  المارد على أسنانه، ولكنه شمت بأولئك الذين  البحيرة. عند ذلك صَر   في 
الفردوس وخلصت، وأن ذلك الكائن الطويل هو العدو الذي يحسد فعبرت إلى  طائرة،  اأبرار التي رأيتها   وسمع صوًتا عظيًما قائًا له: هذه هي نفوس 
فغرقوا في جهنم وهذه هي دينونتهم. أما الذين عجز عن أن شهوات الجسد،  تبعوا   المؤمنين، وأن الذين أمسكهم وصَدهم عن العبور هم أتباعه الذين 

يخضعوا له.[ يجتازون إلى فوق فهم الذين لم   يمسكهم وهم 
يزداد جهاًدا كل يوم للتقُدم إلى ما هو قدام. يتذكره، كان  فلما رأى ذلك، وكّلما كان 

ومتحيًرا، ويضغط عليه الذين معه يصرف وقًتا طويًا في الصاة متعجًبا  الرؤى، ولكنه عندما كان  يريد أن يتحدث عن هذه  ولم يكن القديس 
شرح هذه اأمور ينفعهم لكي ضميره خالًصا فإّن   باأسئلة، كان يضطر إلى الكام كأٍب ا يستطيع أن ُيخفي شيًئا عن أبنائه، وكان يعتقد أنه طالما كان 

عزاًء عن أتعابهم. كثيًرا ما تكون  الرؤى  يعرفوا أن النسك أتى بثماٍر جيدة، وأن   
الرهبان بستان 

14. المحاباة
"أيًضا من قريبه ُيبغض الفقير،

ومحبو الغنى كثيرون" ]ع 20[.

لمجرد غناه. نما  قريبه، ويتملق الغني ويحبه با سبب، واإ ن كان  فقره، حتى واإ لمجرد  معاييره مادية، يبغض الفقير  صارت   إذ حّل الفساد باإنسان 

 لهذا جاءت الوصية اإلهية تدافع عن الفقير المظلوم، وتنهي عن المحاباة لأغنياء.

دعواه" )خر 23: 6(. فقيرك في  ُتحِرف حق  "ا 

الرب إلهك، فا تُقس قلبك، وا تقبض يدك عن أخيك الفقير" )تث 15: أرضك التي يعطيك  أبوابك في  "إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد 

.)7 
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أبوابك" )تث 24: 14(. أرضك في  الغرباء الذين في  وفقيًرا من إخوتك أو من  أجيًرا مسكيًنا  "ا تظلم 

اأرض، وقد وضع عليها للرب أعمدة  كرسي المجد، أن  الشرفاء ويملكهم  المزبلة، للجلوس مع  يرفع الفقير من  التراب،  "يقيم المسكين من 

 المسكونة" )1 صم 2: 8(.

"أنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين، إذ ا معين له" )مز 72: 12(.

َانقذوا" )مز 82: 4(. اأشرار،  نجوا المسكين والفقير من يد  "

الطريق وهو غني" )أم 28: 6(. معوج  "الفقير السالك باستقامته خير من 

يكرم أجل غناه" )سير 10: 33(. يكَرم من أجل عمله، والغني  "الفقير 

سريًعا" )سي 21: 6(. فيجري له القضاء  الرب،  تضُرع الفقير يبلغ إلى أذنّي  "

الوجوه في حكم الفقير، بل يستجيب صاة المظلوم" )سي 35: 16(. "ا يحابي 

شًرا على أخيه في قلبكم" )زك 7: 10(. الغريب وا الفقير، وا يفكر أحد منكم  اأرملة وا اليتيم وا  تظلموا  "وا 

بخواتم ذهب في لباس بهّي ودخل يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل  "يا إخوتي ا يكن لكم إيمان ربنا 

فنظرتم إلى الابس اللباس البهّي وقلتم له ِاجلس أنت هنا حسًنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ  أيًضا فقير بلباس وسخ. 

وورثة فقراء هذا العالم أغنياء في اإيمان  اسمعوا يا إخوتي اأحباء، أما اختار اه  شريرة.  ترتابون في أنفسكم، وتصيرون قضاة أفكاٍر   قدمي. فهل ا 

يجرونكم إلى المحاكم" )يع 2: 6-1(.  الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. وأما انتم فأهنتم الفقير. أليس اأغنياء يتسلطون عليكم وهم 

المعروف لمن نتوقع منهم أنهم اآخرين له؟ فنقدم  بتكريمك )محاباتك( للغني؟ هل أنه أكثر استعداًدا إبقاء محبة  V      ما هو النفع الذي يعود عليك 

يسوع، الذي في مثال وليمة الرب  الجزاء من  نترجى  هؤاء  يلزمنا أن نفكر باأكثر فيما يخص الضعفاء والمحتاجين أننا بسبب  سيوافوننا عنه. إنه   

.
[438]

قدرتهم ردها لنا صورة عامة للفضيلة. فقد طلب منا أن نقدم أعمالنا باأكثر لمن ليس في  العرس )لو ١٤: ١٢-١٣( قّدم لنا   

أمبروسيوس القديس 

أمواله. منزلة كل واحٍد منهم حسب إيمانه، وليس حسب  متساوون، إنما تسمو  V      الجميع عند اه 

القديس أغسطينوس

الفقراء. ينتهرونني قائلين: أنت دائًما ُتضِيق على اأغنياء، وهم بالتالي ُيضِيقون على  كثيرون        V

اأموال. فأنا ا أهاجم أشخاصهم بل جشعهم. بالحري ليس على اأغنياء، بل على الذين ُيسيئون استخدام  حسًنا إنني ُأضِيق على اأغنياء، أو 

 فالِغَنى شيء، والجشع شيء آخر، وجود فائض شيء والطمع شيء آخر.

أتَوَعدك... إنني لن أسكت. هل أنت غني؟ أنا ا أمنعك من هذا. كن غنًيا. هل أنت جشع؟ إنني 

حرًبا، إنما أريد أن أمنعك عن أن تخطئ. إنني ا ُأِكُن لك بغضة، وا أشّن عليك  هل تهاجمني بسبب هذا؟ إنني مستعد أن ُيْسَفك دمي، لكنني 

أمًرا واحًدا، هو َنْفع المستمعين إلَي. أريد   

أوادي. إن َرحًما واحًدا )المعمودّية( َتَمَخض بهم بشدة. فالكل هم نسل لمن َتَمَخض بهم. فإن كنَت والفقراء أيًضا  أوادي،  إن اأغنياء هم 

مجرد خسارة هو  خسارة مثلك. أنه ا يسقط في الخطأ بل ما يصيبه من   َتكيل اإهانات للفقير، فإنني َأَتَوَعدك أن الفقير في هذه الحالة ا تحل به 

.
[439]

روحك الخسارة في   فقدانه المال، أَما أنت فكغني تلحق بك 

يوحنا ذهبي الفم القديس 

الوالي على ابن أخته وحبسه كأنه فاعل شٍر قائًا: إذا جاء الشيخ وسألني يرى أنبا بيمين ولكّن الشيخ رفض ذلك، فقبض  مرًة أن  أراد  الوالي  V      قيل إّن 
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ارحمني فإنه وحيدي وقرعت على بابه باكيًة، فلم ُيجبها البتة. فوّبخته قائلًة: يا قاسي القلب، يا حديدي اأحشاء،   بخصوصه سأطلقه. فجاءت أخته إليه 

أرسل إلى ن سألني ولو بالكتابة فسأطلقه. ولكّن اأب بيمين  الوالي بذلك فقال: واإ فانصرفت. وسمع  أواًدا،  سواه! فقال لها: بيمين لم يلد   وليس لي 

سراح الوالي من فضيلته، وأطلق  ترى. فتعّجب  ّا فافعل كما  الوالي قائًا: افحص قضية الشاب حسب القانون، فإن كان مستحًقا للعقوبة فلُيعاَقب، واإ  

 الشاب.

سراحه، فقال لهم: كثيرون إلى الشيخ متوسلين إليه أن يتوسط في إطاق  الوالي قبض على واحٍد من بلدة أنبا بيمين اأصلية، فذهب  مرًة أّن  V      حدث 

ّا فإنهم لن َيَدعوني أمكث في هذا المكان. ثم الوالي(، واإ للرب قائًا: ا تعطني يا رب هذه النعمة )أمام  اتركوني ثاثة أيام ثم أذهب. ثم صَلى القديس   

ففرح الشيخ أنه لم ُيمنح هذه النعمة. الوالي الذي أجابه: هل تتشفع أيها اأب من أجل لص؟   ذهب الشيخ ليتشفع عند 

فردوس اآباء

فقيًرا من هو ليس بفقيٍر في يوحنا الذهبي الفم: ]من هو ليس غنًيا في نفسه ا يمكن أن يكون غنًيا، كما أنه ا يمكن أن يكون  يقول القّديس 

ُسمًوا ليس لها سلطان تؤّثر به حتى على ذاتها، أّما ما هو أسمى فإنه يؤثر عليها  ذهنه. فإن كانت النفس هي أسمى من الجسد، فاأعضاء اأقل 

].
[440]

فقيرة، وا ضرر من الفقر إن كانت النفس غنية ويغيِرها[، كما يقول: ]ا نفع للمال إذا كانت النفس   

تشيران المرأتين  اأخرى قائًا: ]يبدو أن هاتين  وتترك  الواحدة  فتُؤخذ  الرحى  المرأتين اللتين تطحنان على  كيرّلس الكبير على  وُيعّلق القّديس 

وقوٍة في حياة فاضلة، واآخر لهم بنضوٍج  يوجد بينهم اختاف كبير. البعض منهم يحتملون الفقر  هؤاء   إلى الذين يعيشون في فقر وتعب، فحتى 

].
[441]

شّريرة دنيئة  شخصّيات مختلفة إذ يسلكون بدهاء في حياة 

"من يحتقر قريبه يخطئ،

يرحم المسكين فطوبى له" ]ع 21[ ومن 

الرحوم، إله شركة الحياة المطَوبة، أنه يمتثل باه  يرحم المسكين، فإذ ا ينتظر منه مكافأة، ينال  كبرياء يخطئ، أما من   من يستخف بأخيه في 

والمرذولين والذين ليس لهم من يسأل عنهم. والمطرودين   المساكين 

V      إن كان ملكوت اه للمساكين، فمن هو أغنى منهم؟

أمبروسيوس القديس 

15. نهاية الشر
مخترعو الشر؟! "أما يضل 

مخترعي الخير" ]ع 22[ الرحمة والحق فيهديان  أما 

الطريق الملوكي. الرحمة والحق فيقودان المهتمين بالخير في  الطريق، أما  الذين يتفننون في الشر يخطئون 

الرحمة(. ِسوى فعل الصاح ) V      ليس شيء يجعلنا مساوين ه 

ليسوا أحياء فالرحمة هي اإنسان... لنحسب أنفسنا كمن هم  الرحمة، وليتعَلمها اإنسان فوق كل شيء،  مدرسة  وأوادنا وكل من لنا إلى  V      لنأِت بأنفسنا 
[442]

الرحمة بعد!  إن كنا ا نظهر 

يريدونها، بجواره تسأله من أجل الذين  عزيزة عند اه، تقف دائًما  يمارسها. إنها  أنواع الصناعة، وحامية لمن  الرحمة( كما لو كانت أسمى  V      المحَبة )

بطريقة غير خاطئة!... مارسناها   إن 

إنها تشفع حتى في الذين يبغضون! عظيم هو سلطانها حتى بالنسبة للذين ُيخطئون!
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صرير اأسنان. وتنزع  إنها تحل القيود، وتبِدد الظلمة وُتطفئ النار، وتقتل الدود، 

اأبواب أن يسألها من هي، بل الكل يستقبلها في السماوات بضمان عظيم، وكملكة تدخل، وا يجسر أحد الُحَجاب عند  أبواب  أمامها تنفتح 

 الحال.

الرحمة، فإَنها بالحق هي ملكة حقيقّية، تجعل البشر كاه. إنها مجنحة وخفيفة لها أجنحة ذهبّية تطير، بها تبهج المائكة هكذا أيًضا حال 

.
[443]

 جًدا

يوحنا الذهبي الفم القِديس 

16. العمل والتعب
"في كل تعب منفعة،

وكام الشفتين إنما هو إلى الفقر" ]ع 23[

طريق الفقر وا ينال شيًئا. ثمرة جهاده، أما الذي يتكلم وا يعمل، فيسير في  يحرم إنساًنا من   اه ا ينسى تعب المحبة، وا 

التقوى في اه هي البدء العملي الممارسة بالعمل!  الطوباوية، إن كان أحد ا يضع الصاح موضع  لبلوغ  تعرف الصاح هذا ا يكفي  V      أن 

.
[444]

للمعرفة  

ديموديوس الضرير  القديس 

الوحي نرى النور الحقيقي، ونسمع  إدراك اإلهيات حسب إنساننا الداخلي، حتى  كينبوٍع ومصدر  التقوى في اه هي البداية )للتمييز(. إنها تعمل        V

ترى عيوننا حواسنا معنا، فا  التقوى تتحالف  السري، وننتعش بخبز الحياة، وننال رائحة المسيح، ونتعلم أسلوب هذه الحياة. عندما تكون لنا   اإلهي 

.
[445]

 الشر وا ينطق لساننا به

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

فقرُه وا يذكر تعبُه بعُد" )أم 31: 7-6(. يشرب وينسى  لمُّري النفس،  وخمًرا  مسكًرا لهالٍك،  أعطوا  يخبرك أحكم رجل، أي سليمان، قائًا: "       V

تفّرح بوفرة، وذلك مثل "خمٍر  الروحية  المعرفة  بأفراح  صاروا في ضيق الحزن واأسى بسبب أعمالهم الماضية، أسندهم   بمعنى أن أولئك الذين قد 

يغرقوا القوي لكلمة الخاص، لئا  بالشرب  هؤاء أصلحهم   قلب اإنسان، ِإلماع وجهِه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب اإنسان" )مز 104: 15(. 

برود واستهتار، غير يزالوا في  المفرط )2 كو 2: 7(. أما الذين ا  الحزن  يبتلعوا من  ويسقطوا في اليأس الذي للموت، لئا  الحزن المستمر،   في 

نقرأ عنهم: "كام الشفتين إنما هو إلى الفقر" )أم 14: 23(. هؤاء  بالحزن القلبي،  مضروبين   

بالربا" )مز شركاء مع ذاك الذي يمدحه النبي القائل: "فضتُه ا يعطيها  حرص ممكن اانتفاخ بالمجد الباطل، وبهذا نصير   هكذا نتجنب بكل 

بالربا، ويستحق ليس فقط عدم المكافأة بل عقاًبا أمواله  يوزع كلمات اه بدافع محبة مديح الناس... يكون كمن يعطي   15: 5(. أن كل من 

.
[446]

 شديًدا

اأب نسطور

الرسول بولس أن يسوع المسيح: "مستحق طعامه" - ليس لكل واحد على اإطاق وكيفما اَتفق، بل الفاعل فقط )مت 10 :10(، ويأمر  يقول ربنا        V

يسوغ نشارك به المحتاج )أف 4: 28(. يتِضح من هذا أنه يجب علينا أن نعمل باجتهاد، أنه ا   نتعب ونعمل بأيدينا ما هو صالح لكي يكون لنا ما 

موضوًعا للجهاد واأتعاب الجَمة، والصبر على المضايق، لكي يتهَيأ لنا والهروب من المسئولية. بل علينا أن نجعلها   لنا أن نَتخذ العبادة حَجة للبطالة 

جوع وعطش" )2 كو 11: 27(. مثل هذا المنهج ينفع ا إماتة الجسد فقط، بل كثيرة، في  مرارٍا   نحن أيًضا أن نقول: "في تعٍب وكٍد، في أسهار 
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الرسول في سفر اأعمال بقوله: "في كل بموجب ما عَلمه  اإخوة المحتاجين، ونقِدم لهم الكفاف على أيدينا  القريب أيًضا، لكي نسند  ولممارسة محَبة   

بالحري يتعب عامًا الصالح بيديه، ليكون له أن  شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون )بأيديكم( وتعضدون الضعفاء" )أع 20: 35(. وأيًضا: "

رثوا الملك الُمعّد لكم منذ إنشاء العالم، أني جعت مباركي أبي  تعالوا يا   يعطي من له احتياج" )أف 4: 28(. وهكذا تستحق أن تسمع قوله: "

 فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني..." )مت 25: 34(.

صريًحا بأنه: "إن كان أحد ا يشتغل فا يأكل" )2 تس 3: 10(. الرسول أوصى  وما بي حاجة أن أصف لكم جسامة شّر البطالة في حين أن 

ضروري له الكد بحسب طاقته. ضروري لكل إنسان كذلك   فكما أن القوت اليومي 

خبًزا مجاًنا الرسول أيًضا عن نفسه: "وا أكلنا  المرأة النشيطة: "إنها لم تأكل خبز الكسل" )أم 31: 27(. ويقول  لم يكتب سليمان عبثًا في مديح 

ونهاًرا لكي ا نثقل على أحٍد منكم" )2 تس 3: 8(، مع أنه كان له السلطان كمبِشر باإنجيل أن يعيش من اإنجيل  من أحٍد، بل كنا نشتغل بتعٍب وكٍد ليًا 

 )1 كو 9: 4، 14(.

ذكرنا الشِرير الكسان )مت 25: 26(. على أن سليمان الحكيم لم يثِن فقط على العامل بما  الرب بين الكسل والشّر، إذ قال: "أيها العبد  يجمع 

الحيوانات قائًا: "اذهب إلى النملة أيها الكسان" )أم 6:6(. لذا يجب أن نخشى من أن نُوَبخ نحن كذلك  )أم 31: 27(، بل وَبخ الكسان، إذ شَبهه بأدنى 

كثيًرا ُيطالب بأكثر" )لو 12: 48(. قدرتنا هذه. فإنه قال: "من أوِدع  القدرة على العمل، يطلب مَنا أعماًا تناسب   في يوم الدينونة، أن الذي وهبنا 

يعلموا أن لكل شيٍء وقًتا خاًصا به، كما قال هؤاء أن  المزامير، فعلى مثل  وترُنم  للصلوات  التفرغ  وبما أن البعض يستنكف من العمل بحَجة 

.
أوان )جا 3: 1( [447]  الجامعة: لكل أمٍر 

يفتقرون إليها... ا عذر للمتكاسل الذي يعيش في البطالة بينما هو قادر على العمل. الموارد مع الذين  يجب علينا العمل قدر اإمكان لنتقاسم 

.
[448]

بطريقة عجيبة طلًبا للطعام  ليتشَبه بتلك اأسماك التي تقطع البحار 

القِديس باسيليوس الكبير

المعرفة 17. غنى 
"تاج الحكماء غناهم،

تقدم الجهال حماقة" ]ع 24[

كرامة. فيزداد حماقة ويفقد كل  المعرفة الحقيقية التي ا ُيمكن سلبها منه، أما الجاهل  ُيكَرم الحكيم بتاج غنى   

18. الشهادة اأمينة
"الشاهد اأمين منِجي النفوس،

يتفوه باأكاذيب فغش" ]ع 25[ ومن 

أعطى الكتاب المقدس بعهديه أهمية خاصة للشهادة، فا يليق بالمؤمن أن ينطق بشهادة زور، بل يشهد بالصدق. فمن جانب بكونه ابًنا ه،

اأبرياء. الزور إلى قتل  اأبرياء المتهمين ظلًما، بينما قد تدفع شهادة  يلتزم بالحق ويبغض الكذب. هذا والشهادة الصادقة تنقذ  وسفيًرا له،   

كرمه الماصق للقصر الملكي )1 مل21(. وترث  اليزرعيلي لكي تقتله  الشريرة شاهدّي زور ضد نابوت  إيزابيل  استخدمت 

الرب 19. مخافة 
الرب ثقة شديدة، "في مخافة 
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ويكون لبنيه ملجأ" ]ع26[

التقوى، ويتمتع بثقٍة فيمارس حياة  الرب،  روح اه القدوس الذي يهبهه مخافة  يحمل سفر اأمثال ككل خًطا خفًيا، هو أن المؤمن في حاجة إلى 

الشرير. وشهوات الجسد ومحبة العالم  محاربات عدو الخير   عظيمٍة في اه قائد حياته، ويجد فيه ملجأ من كل 

الرب هي عجلة القيادة للنفس، برعاية اه الفائقة. مخافة  الرب يتمتع  من يتمسك بالمخافة اإلهية تحِصنه هو ونسله من بعده، فمن هو أمين مع 

يسوع القدوس. تدخل بنا شركتنا مع رب المجد  روح اه القدوس لنا، القادر وحده أن يدخل بنا من مجٍد إلي مجٍد، ويهبنا نعمة فوق نعمة، خال   يهبها 

الضربات الشمالية واليمينية، حتى ندخل إلي حضن اآب ننحرف نحو الخطية، وا إلي البّر الذاتي. تحفظنا من  الطريق الملوكي، فا  الرب إلي   مخافة 

السماوي القدوس.  

مأوى منازل أنفسنا، حتى نجد  الرب وُنشِيد  منزل النفس... ليتنا نخاف  طريق حفظ الوصايا ُيشيد  الرب النفس على حفظ الوصايا، وعن  V      يحث خوف 

منزل له يعاني من مخاطر عظيمة في وقت الشتاء. والرعد، أن من ا   في الشتاء حيث المطر 

دوروثيؤس اأب 

الرب كما يليق، ويثق فيه، يجمع كل مصادر السعادة، ويقتني للفرح المستمر(. أن اإنسان الذي يخاف  تحوي كل تلك المتطلبات ) الرب  V      مخافة 

الفرح الرب يتبدد ويزول في محيط  سرعان ما تختفي، هكذا مهما حّل بمن يخاف  الينبوع الكامل للبهجة. كما أن نقطة ماء تسقط في محيط متسع   

 الهائل.

حزًنا، فإن هذا اأمر يكون با يوجد شيء ما يجلب  الحزن تجد اإنسان متهلًا. فإنه إذ ا  حًقا إنه أمر عجيب للغاية، فإنه مع وجود ما يسبب 

.
[449]

بالفرح الدائم  قيمة عنده مقابل تمتعه 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

تحرص أن تسلك الحياة الصالحة، وبالسلوك الموعود بها. وهكذا خال الخوف من العقوبة  V      عندما تخاف العقوبة التي تهدد، تتعلم أن تحب المكافأة 

أردت أا تخاف، تعلم أن أخيًرا بالضمير الصالح ا تعود تخاف من أية عقوبة. لذلك إن  ضميًرا صالًحا، حتى   في الحياة الصالحة تطلب 

.
[450]

 تخف

 القديس أغسطينوس

الرب، وعندئذ تفعل شيًئا الرب واحفظ وصاياه. فبحفظ وصايا اه تصير قوًيا في كل عمٍل، وتصير أعمالك أسمى من كل نقٍد. خف  V      خف 

.
[451]

 حسًنا

هرماس  

أشراك الموت ]ع 27[ ينبوع حياة للحيدان عن  الرب   مخافة 

كثيرين، وتخلص نفسه من فخاخ الموت التي وتروي  ينبوع حياة تفيض في أعماقه،  الرب فيه، فيحمل  الربانية إنما ينعم بسكنى  V      من يقتني المخافة 

 ينصبها العدو لها.

الرب، فإن خشيتك ه تعطيك أمورك، فا يكون أعمالك مثيل... ا تخف الشيطان إذا خشيت  الرب، وِاحفظ وصاياه التي تقّويك في كل  V      ِاخش 

.
[452]

 سلطاًنا على الشيطان

هرماس

.
[453]

الرب يعجز عن جحد الخطية طرقه نحو الفضيلة. ما لم يخف اإنسان  ويوجه  يعتزل الخطأ،  الرب  V      من يخاف 
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أمبروسيوس  القديس 

20. القيادة الشعبية
كثرة الشعب زينة الملك، "

وفي عدم القوم هاك اأمير" ]ع 28[

كرامة عسكرية... فا ينتفخ وا يتكبر، فإن الملك ا ُيحسب ملًكا بدون شعب، وا لأمير  روحية أو مدنية أو  مركز قيادة   إن احتل إنسان ما 

كرامة ومجًدا. وتواضعه أمامهم، فينال   بدون القوم المحيطين به. القائد الناجح هو الذي يكسب الجماهير بحبه العملي وخدمته لهم 

البشرية. كما كان يطالب البشرية"، فكهنوته وقيادته إنما يكمن في اتساع قلبه نحو كل  يوحنا الذهبي الفم يقول للكاهن: "أنت أب كل  كان القديس 

كرامة شعبه. كرامته هي في  بمراكزهم، فاأسقف ا كيان له كأسقٍف بدون الشعب،  يفتخروا   لأساقفة أا 

21. طول اأناة
"بطيء الغضب كثير الفهم،

الروح معلي الحمق" ]ع 29[ وقصير 

فيزداد المتسرع في غضبه،  ويدرك الحق، أما  بصيرته الداخلية، فإن بطيء الغضب ينعم بالفهم،  V       إن كان الغضب ُيعكر العينين، أو يفقد اإنسان 

 حماقة وجهالة.

تتدربون مملوءة بأمور تجعلكم  ممارسة هذا، فالحياة  يتدربون حين يمأون الحقائب رمًا؟ لكنكم لستم في حاجة إلى  المصارعين، كيف  ترون  V      أما 

.
454]

الروح فأحمق تماًما" يزخر الحكمة، وأما الصغير  الطويل اأناة  وتصيرون أقوياء... فقد قيل: "  
]

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

صبوًرا إا ذاك الذي يحتمل كل ما يحل يعرف أن "الصبر" يأخذ اسمه من اآام وااحتمال، بهذا يتضح أنه ا ُيمكن أن يدعى إنسان  V      أن كل إنسان 

روحِه خير  به من متاعب دون أن يتضايق. هكذا لم يمدح سليمان مثل هذا اإنسان بغير سبب، إذ يقول: "البطيُء الغضب خير من الجبار، ومالك 

الروح معِلي الحمق" )أم 14: 29(.  مَمن يأخذ مدينة" )أم 32:16(. وأيًضا "بطيُء الغضب كثير الفهم، وقصير 

باأحرى الموجهة إليه هي سبب خطيته، بل  مرارة اإهانة  نيران الغضب، وجب عليه أا يعتبر أن  انهزم إنسان أمام خطأ واشتعلت فيه  إذا 

المنزلين )مت 7: 24، 26(. أحدهما مؤسس على الصخر يسوع المسيح، الذي تحدث فيه عن   ظهور ضعفه الخفي، وذلك طبًقا لمثل ربنا ومخلصنا 

بالتساوي، لكن المؤسس على الصخر والصلب لم يتأثر على والرياح هبت عليهما  عواصف المطر والسيول  الرمل. فقد قال عن ااثنين إن   واآخر على 

بالعواصف المتحرك فللحال انهار وسقط، والسبب في سقوطه بالتأكيد لم يكن اصطدامه  الرمل الناعم  قسوة الصدمة، أما الذي تأسس على   اإطاق من 

.
[455]

الرمل  والسيول، بل أنه ُبنَي في غير حكمة على 

اأب بيامون

22. الجسد
هدوء القلب، "حياة الجسد 

ونخر العظام الحسد" ]ع 30[

V      ليعلم الحاسدون أنه إذا استبَد بهم هذا الحسد المدمر الدفين، فإنهم يقضون على كل ما هو خير وصالح في داخلهم، لذلك قيل بالكتاب: "حياة الجسِد
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هدوُء القلِب، وَنْخُر العظاِم الَحَسد" )أم 14: 30(.  

...
[456]

والوهن، والعظام ليست إا اأفعال الباسلة القوية يرمز إلى الضعف  الجسد هنا 

هدوء القلب".  حسًنا يذكر سفر اأمثال أ: "حياة الجسد 

تتقوى بعض اأحيان. ولذلك يضيف السفر بحق: "ونخر العظام براءة الذهن، فإنه حتى اأفعال التي تبدو واهنة في الظاهر  إننا إذ نصون 

مؤثرة في أعين الناس وكأنها ا شيء في عيني اه. إن نخر العظام الذي يسببه الحسد يعنى أن بعض  الحسد". إن رذيلة الحسد ُتَصِير اأفعال التي تبدو 

.
[457]

مؤثرة وفعالة إا أنها تنتهي إلى ا شيء ن بدت   اأشياء واإ

غريغوريوس )الكبير( البابا 

الهدوء والحكم تصرفاتنا أن نتحرر من الحقد الخفي، هذا يكون باأكثر في اختيار اأسقف، الذي حياته هي نموذج لكل القطيع.  يلزمنا في كل        V

الرب في اإنجيل عن نزاع. "اإنسان الوديع طبيب القلب" يعلن  ُمختاًرا من الجميع ويشفي كل  الرزين ُيستدعيان إن كنتم تفضلون من هو فوق الكل   

.
[458]

المرضى" )مت 9: 12، مر 17: 2، لو 5: 31(  نفسه أنه طبيب القلب، حين يقول: "ا يحتاج اأصحاء إلى طبيب بل 

أمبروسيوس  القديس 

23. ااهتمام بالمساكين
"ظالم الفقير يعير خالقه،

ويمجده راحم المسكين" ]ع 31[

افتراء ومقاومة للفقير. لماذا يعير خالقه؟ بالتأكيد أنه خلقة صانعه، وقد جعله كما لو كان توجد خطيتان:  يفتري على الفقير يعِير خالقه". هنا  V      "من 

يرحم المسكين". يكرم بحق اه  المفتري. "من   ُيمكن بسهولة أن يسقط تحت لسان 

يلزم الحنو عليه؟ إن كان اه قد خلق الفقير، لماذا 

فقيًرا ولو كان يحبه؟ إلى متى نلهو بخاصنا؟ يقولون: هل من حاجة إلى الحنو على الفقير هذا الذي كان يمكن ه أا يجعله  كثيرين  لقد سمعت 

اخبرني من الذي قدم له إحساًنا: لعازر أم الغني؟ هذا هو ما ويرتعب منها؟  يرتعد ويخشى  للشرير الُمثقل بها أن  يلزم   إلى متى نضحك بأموٍر كان 

.
[459]

شرير( هزٍل ) ننزلق في   يحطمنا حقيقة أننا بسهولة 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

24. الفضيلة تحمل مكافأتها
بشره، ُيطرد  الشرير  "

فواثق عند موته" ]ع 32[ أما الصِديق 

الرب، فا وتقواه في  ارتكبها تدينه وتبكته. وينطلق البار وفي صحبته إيمانه وحبه  شروره التي  الشرير وفي صحبته  في لحظات الموت ينطلق 

يرتبك من اللقاء مع الديان.  يخشى الموت، وا 

كآخرتهم" آخرتي  اأبرار، ولتكن  اأبرار إلى الحياة اأبدية: "لتمت نفسي موت  التقوى، فينطلق مع  بروح  مرارة قال بلعام مشتهًيا لو أنه سلك  في 

مفتوحة، وابن اإنسان قائًما عن يمين اه" )أع 7: 56(. السماوات   )عد 23: 10(. أما إسطفانوس ففي لحظات موته قال: "ها أنا أنظر 

الموت بالنسبة للذين يفهمونه خلود، أما بالنسبة للبلهاء الذين ا يفهمونه فهو موت.       V

يرعب النفس بحق! معرفة اه. هذا هو ما  يجب علينا أا نخاف هذا الموت، بل نخاف هاك النفس الذي هو عدم 
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ويواجهون الموت با تنهدات ويفكرون في حب اه،  يمارسون الفضائل  يعرف العقاء بحق هذا،  ذ  نهرب من الموت بأية وسيلة. واإ V      يستحيل علينا أن 

اأمراض التي نخضع لها في هذه الحياة. يحررنا من  أخرى أنه  مفكرين في أن الموت أمر محتم من جهة، ومن جهة  دموع،   أو خوف أو 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

25. ليس خفي ا ُيعلن
"في قلب الفهيم تستقر الحكمة،

يعرف" ]ع 33[ وما في داخل الجهال 

الغباوة التي ملكت على الشرير  روح التمييز، وتصير علة مجده الداخلي. أما الجاهل فيكشف بسلوكه  تتجلى الحكمة في قلب الفهيم الذي له 

 أعماقه والتي يحاول إخفاءها.

يرفع شأن اأمة 26. البر 
يرفع شان اأمة، "البّر 

وعار الشعوب الخطية" ]ع 34[

العسكرية، كثيًرا ما تتشامخ بإمكانياتها  يرفعها البّر، ويحطمها الشر بفساده. إن كانت اأمم  اأفراد،  التاريخ عبر كل العصور أن اأمم، كما  يشهد 

وقدرته. لقوة البّر  التاريخ يشهد   لكن يبقى 

حروف الناموس )أي الكتاب المقدس( ما هو البّر، ولكن القلب النقي هو بُر اإنسان. يوجد مكتوًبا في  ا 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

كرامة الحكيم  .27
رضوان الملك على العبد الفطن، "

المخزي" ]ع 35[ وسخطه يكون على 

ومعرفة، فإن ملك الملوك يقدم اأقنوم الثاني، حكمة اه، ليقيم من يكونوا أصحاب حكمة  سفرائهم أن  والرؤساء يطلبون في  إن كان الملوك 

ورعايته وأمجاده السماوية. سفراء حكماء يليقون بالشهادة ه   المؤمنين 

 

من وحي أمثال 14

مخافتك تقودني إلى كنز حكمتك!

V      لتقد مخافتك أعماق قلبي،

العروس الحكيمة، فتقيم من نفسي 

بروح اه القدوس، التي تبني بيتها 

هيكًا مقدًسا له.

الطريق الملوكي. V      مخافتك تفتح لي 
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يساًرا. َانحرف يميًنا أو  أسلك فيك، وا 

بالشركة معك أبدًيا. َانطلق إليك وأتمتع 

V      مخافتك تقدس كلماتي،

روح الحب والحنو واللطف. فتحمل 

تهبني الجدية في العمل با انقطاع.

وأفرح بهم. V      التصق بخائفيك، 

واشترك معهم في التسبيح لك! أتعلم منهم، 

عرًسا، V      مخافتك تقيم من قلبي 

فرًحا ا ينقطع. فتمتلئ نفسي 

أنعم بالكنز الداخلي وأغتني به.

V      مخافتك تسند خيمة حياتي،

والزوابع. العواصف  فا تحطمها 

إنما تعبر بي بالمجد، حتى أنطلق إلى المسكن اأبدي.

روح التمييز، V      مخافتك تهبني 

طريق الموت. فا يخدعني 

الروح الداخلي، فرح  أطلب 

استهتاًرا. المملوء  ا الضحك 

بروح التمييز ُأفصل كلمة الحق باستقامة.

التواضع أحيد عن الشر. بروح 

بروح الحب ا يتسلل الغضب إلى قلبي.

بالمعرفة الصادقة ا الحماقة. بروح الحكمة أتمتع 

بروح الحق ا أحابي غنًيا، وا أستخف بفقيِر

بروح القداسة ا أحمل شهادة زوٍر،

وا أنطق بكلمة كذٍب أو غٍش أو خداٍع.

V      مخافتك هي ملجأي،

فيها أتحصن وأستقر.

بينبوع الحياة، وا أخشى الموت. فيها أتمتع 

فيها أشتهي أن أخدم كل أحٍد،

بشرية. وأطلب بنيان كل نفٍس 

ببرك اإلهي، فيها أكتسي 

فيسندني كل أيام حياتي،
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حتى أعبر وأنطلق إليك،

لوجٍه، أراك وجًها 

وأحيا معك إلي اأبد!

 
<<

اأصحاح الخامس عشر
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والحوار با غضٍب 1. اللطف 
يصرف الغضب الجواب اللين  "

الموجع يهيج السخط" ]ع 1[ والكام 

وصاروا أصدقاء لهم بالكلمات الجارحة، بينما كسب البعض أعداءهم  لسنوات طويلة بسبب الكلمات  تحولوا من أصدقاء إلى أعداء  كثيرون 

الرقيقة.  اللطيفة 

نجرح مشاعر إخوتنا بالكلمات العنيفة القاسية. في عتاب السيد المسيح كثيًرا ما  الصراحة والحب،  تحت ستار الدفاع عن الحق، أو تحت ستار 

السامرية في لطٍف طلب منها أن المرأة  حواره مع  للمرأة الخاطئة قال: "أما داِنْك أحد... وا أنا ُأدينك. اذهبي وا تخطئي أيًضا" )يو 8: 10-11(. وفي   

السامريين، لم سامرية؟" أن اليهود ا يعاملون  امرأة  لتشرب، وأنت يهودي وأنا  ذ أجابته: "كيف تطلب مني  يشرب كمن هو محتاج إليها )يو 4: 7(، واإ  

سوخار. وحاضرها غير الائق. بلطفه كسبها، بل وكسب كل مدينة  معرفته لماضيها الُمشين  بالرغم من  مشاعرها بكلمة واحدة،  يجرح   

ميراث المسيح، ومن كان كامه مرتًبا وعفيًفا، وهو طاهر بقلبه، فهو ابن  وُيفِرح سامعيه. من كان كامه  V      فم العفيف يتكلم بالطيبات، ويلذذ صاحبه، 

 بقلٍق ومعكر بالغضب، فهو شيطاٍن ثاٍن.

مرارة، ويقتل صاحبه، وُيسكر الذين ينصتون إليه. V      فم الجاهل يفيض 

.
[460]

V      الذي يلطف كامه ويمكر ليضر هو شيطان ثاٍن

الروحاني  الشيخ 

اأرض وتتسلل إليها تماًما، أما المطر الشديد فيجعلها قاسية ويفسد سطح V      قدم ربنا أغلب معونته باإقناع أكثر من اللوم. اأمطار الهادئة تلين 

اأرض، فا تمتص المياه. "الكام الجاف يهِيج السخط" ومعه يحدث ضرر. بينما تفتح الكلمة الجافة الباب يدخل الغضب، وعلى أعقاب الغضب يتم  

.
[461]

 الضرر

أفرام السرياني  القديس مار 

.
[462]

الشهوات( صغيرة من صغار اآام ) V      من ا يقدر أن يضبط لسانه وقت الغضب، لن يقدر أن يغلب حتى وا 

إيرايس اأب 

قرارك، أن تثير الغضب أو الموجعة تهيج السخط"، كل شيء يعتمد على  يصرف الغضب، والكلمة  والجواب اللين  V      "الغضب يحطم حتى المتعقل، 

ن كان الغضب يدمر حتى المتعقل، كم باأكثر يدمر أولئك الذين ُيقال عنهم إن هذا الغضب يهلك الجاهل؟ هذا يحدث با شك بهدوٍء... واإ  تسلك 

.
[463]

بتواضٍع ظاهر دون فظاظة الجواب  يصرف الغضب، أي  الجواب اللين   للمتعقل بسبب اإهمال. لكن 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

المعرفة، "لسان الحكماء يحسن 

وفم الجهال ينبع حماقة" ]ع 2[

ُيخرج كلمات حماقة تفسد حياته وحياة إخوته. معرفة لبنيانه وبنيان إخوته. والجاهل  ُيخرج كلمات  اللسان هو باب القلب، فالحكيم 

وزنها الخاص، يفكر فيها قبل أن ينطق بها. لى أي مدى، فكل كلمة لها  يعرف ماذا يقول، ومتى، واإ الحكيم 

لمحاربة المديانيين، إذ قال أفرايم بشدة أنه لم يدُعهم عند ذهابه  وتواضًعا عندما خاصمه رجال  المملوءة حكمة  أروع اأمثلة إجابة جدعون  من 

قدرت أن أعمل غراًبا وذئًبا. وماذا  أميرّي المديانيين  خيًرا من قطاف أبيعزر. ليدكم دفع اه  أفرايم  نظيركم؟ أفليس خصاصة   لهم: "ماذا فعلت اآن 
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أفرايم نفس الموقف مع روحهم عنه، عندما تكلم بهذا الكام".  وعلى العكس عندما أخذ رجال  ارتخت  نظيركم" )قض 8: 2-3(. ويعلق الكاتب: "حينئذ   

أفرايم )قض 12: 6-1(. وأربعون ألًفا من  حرب، ُقتل فيها اثنان  التواضع وبخهم ودخل معهم في  بروح  محاربته بني عمون، عوض اإجابة   يفتاح عند 

V      الذي يصِوم فمه من الطعام وا يصِوم قلبه من الحقد ولسانه من اأباطيل فصومه باطل، أن صوم اللسان أخير من صوم الفم، وصوم القلب أخير

كثرة الحكايات هو رغبة النفس؛ هكذا السكوت الشره إلى  المأكوات وغذاء النفس في الكام والحكايات، وكما أن  قوة الجسد في   من صوم ااثنين. 

بضميره. الذي يزرع السام في قلبه. الساذج الحكيم باه أخير من الفهيم الغاش  قريبه  هفوات  ضميره  يُزيل من  المزمعة. الذي  ثمرة الحكمة   فهو 

المجرد من الصاح اأرض. اإنسان  وزنته في   استعبد بطنه ولسانه أخير من الذي استعبد اأسد، والذي قمع الكلمة في قلبه أخير من الذي طمر 

الكثيرة. الحجارة الكريمة واألوان  المجرد من النور ويجادل بخصوص   ويجادل بخصوص الفضائل ا فرق بينه وبين اأعمى 

القديس إسحق السرياني

بإرضاء اه ا الناس 2. ااهتمام 
مراقبتين الطالحين والصالحين" ]ع 3[ الرب  "في كل مكان عينا 

وأفكارنا ترجمة لما في قلوبنا  روح الغضب عمن يضايقنا، كما ُيعلن أن كلماتنا هي  نصرف  إذ يدعونا الحكيم إلى الحديث اللطيف واللين حتى 

يلزمنا أن تكون أعماقنا مقدسة تتناغم من عذوبة الكلمات. إرضاء اه ا الناس. فمع الكلمات العذبة  ومعرفٍة صادقٍة، فإن ما يشغلنا حقيقة هو   من حكمٍة 

الرب تتطلعان إلى أعماقنا.  فإن عينّي 

امرأة فوطيفار أن تجتذب يوسف الشاب للخطية، قال لها: "كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى اه؟" )تك 39: 9(. وسط كل أرادت  عندما 

تراقبانه! يدرك أن عينّي اه  تغريه هي سيدته، لكنه كان  حُرم من والديه، وبيع كعبٍد، والتي  الظروف القاسية التي عاشها حيث   

ليدرك الرمل" )خر 2: 12(. إنه لم ينظر إلى فوق  وطمره في  المصري،  ورأى أنه ليس أحد فقتل  أخطأ موسى النبي حين "التفت إلى هنا وهناك 

ومشاعرنا الداخلية! تصرفاتنا، حتى في عبادتنا أن يشغلنا تطلع اه إلى قلوبنا  يراه! يليق بنا في كل   أن اه 

بصلواتنا التواضع والتأدب وا نقذف  يلزمنا أن نضع في أذهاننا  اإخوة في موضٍع واحٍد ونحتفل بالذبيحة اإلهية مع كاهن اه،  V      عندما نجتمع مع 

أصواتنا. تواضٍع، فإن اه يسمع لقلوبنا ا  يلزم أن تقدم طلبتنا ه في  بالحري  بثرثرة عنيفة. بل  بأصوات فظة وا نلقي بطلباتنا  عشوائية  بطريقة   

تفكرون باطًا في قلوبكم؟" )راجع مت 9: 4(. وفي موضع آخر يقول: الرب: "لماذا  أفكارنا، ا ُيعاتب بصيحات، وكما يقول  يرى  اه الذي 

.
[464]

ستعرف كل الكنائس أنني فاحص ااشتياقات والقلوب" )راجع رؤ 2: 23( " 

كبريانوس  الشهيد 

3. عذوبة اللسان
شجرة حياة، هدوء )سامة صحة( اللسان  "

الروح" ]ع 4[ واعوجاجه سحق في 

اعوجاجه يفقد بشجرة الحياة، وفي  خطورته، ففي سامته يتمتع المؤمن كما  مدرًكا مدى  بين الحين واآخر يعود الحكيم إلى الحديث عن اللسان، 

بركة تحمل اإنسان إلى التمتع بالحياة اأبدية، كما يمكن أن يكون لعنة تدفع به إلى العقوبة روحه وتتذمر! يمكن أن يكون اللسان   حياته، إذ تنسحق 

 اأبدية.

اإخوة. المعوج، فهو الذي يصنع خافات وانشقاقات بين  المريض  اإخوة، أما اللسان  اللسان السليم ذو الصحة هو اللسان الذي يصنع ساًما بين 

أخوان" )تك 13: 8(. إبراهيم ابن أخيه لوط: "ا تكن مخاصمة... أننا نحن   يقول 
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مرض اللسان هو خطيته. من يقدر أن يضبط لسانه وا يخطئ، شجرة الحياة". اللسان الذي ا يخطئ بالكام يتسم بالصحة، فإن  V      "سامة اللسان هي 

.
[465]

بالروح القدس مملوًء   يكون 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

الرب هم في قوًا ضد أحد حتى يكون لَك سام مع جميع الناس، أن كل قديسي  V      كن مالًكا قلبك واضبط لسانك )يع 1: 26(. ا يلّذ لَك أن تسمع 

شريعتك" )مز 118: 165(. فالذين يحبون اه يعيشون في سام مع جميع الناس. جزيلة لمحبي   سام، واه يسكن فيهم. كما هو مكتوب: "سامة 

القديس إسطفانوس الطيبي

اأرض. الراهب الذي ا يخطئ بلسانه هو حًقا كوكب مضيء على هذه        V

هيبريشيوس الكاهن القديس 

اأبوي 4. قبول التأديب 
"اأحمق يستهين بتأديب أبيه،

مُراعي التوبيخ فُيذكى" ]ع 5[ أما 

الروحي. سواء من والديه أو من أبيه  الطريق،  بخبرة من سبقه في  كبرياء اانتفاع  يرفض اإنسان في  من الغباء أن 

السماوي المهتم بخاص نفسه الرب نفسه بكونه أباه  سبقوه وتأديباتهم، كما يقبل تأديبات  يحرص على خاص نفسه يقبل انتهار من  اإنسان الذي 

يزكي المؤمن أمام اه. قوي على محبة الحكمة،  برضا دليل   والدخول به إلى اأمجاد السماوية. قبول التأديب 

الرذيلة القاتل. هكذا من ُيجرح بسهم  ممارسة اأعمال الفاضلة، ولن  يلزم أن تفعله وما ا تفعله. من يقتنيه لن يحجم عن  معرفة ما  V      التعقل الحقيقي هو 

ممارسة لنمارس الحياة. وذلك مثل  الطريق اأفضل  بهدوء  يذكرنا  الفرق بين ما هو غادٍر، مبني على الخداع، وبين ما  يعرف   يفهم كلمات التعقل 

الصراف، فإنه يحجز ما هو حسن ويمتنع عن كل شبه شٍر )1 تس 5: 21(.  

الرياح واأمطار يتزعزع عندما تهاجمه  هب مثل هذا التعقل لباني بيته، فيضع أساساته على الصخر، أي يسنده باإيمان بالمسيح، فا 

بشرًيا أو فائًقا للطبيعة. بجانب هذا مصدرها  سواء كان  التجارب،  الرب يعلمنا خال هذا المثل أن نبقى ثابتين عند هبوب  والعواصف )مت 7: 25(. فإن   

.
[466]

غيورٍة العريس بقلوٍب  نتزود بها في رحلة الحياة، فنتوقع مجيء  الضرورية، بل   يعلمنا أا نجهل اأمور 

يُرتكب الشر. فإن كل نشاٍط يمكن أن الطريقة المكر هو السمة التي بها  ماهرة، وبنفس  مثابرة  التعقل هو السمة التي بها تتم كل اأشياء خال 

يمارس العقل للصاح أو للشر(. الشرور أيًضا يمكن أن تحدث في كل اأمور، لهذا فإن اسم التعقل يعني حقيقتين )من   ُيضاف إليه التعقل، حتى 

شرير، أما من يعمل باستقامة وحكمة يكشف عن صاحه، هذا يقتني التعقل المستحق المديح. اآخرين هو  والمهارة لدمار  فمن يستخدم الذكاء 

قريبها ومستحقة المديح. أما المشورة السليمة لنفعها ونفع  مركًزا فيه تُقدم  تحوي  فستعرفون أنها  َانصتوا باجتهاد إلى صوت النفس المتعقلة، 

.
[467]

فمستوجب اإدانة القريب   التعقل الذي ُيستخدم أذية 

القديس باسيليوس الكبير

نحاربهم، بل أن نحاسب أنفسنا ونثِقفها. وطالما أطلقهم علينا بسبب خطايانا، V      إذا أخطأنا، فإّن اه قد ُينِهض علينا أعداءنا ليؤِدبنا، وعلى ذلك ينبغي أا 

أمَرنا أّا ننتقم من أعدائنا. فلنقبل اامتحانات كقبول اأدوية من الطبيب لكي نخلص، وكقبول التأديب من اأب نصرهم علينا، ولهذا  حاربناهم   فمتى 

للتجربة" )سي 2: 1(. والتقوى وأعدد نفسك  الرب اإله فاثبت على البّر   لكي نتهّذب. ولهذا قال الحكيم: "يا ُبنّي إن أقبلَت على خدمة 

يوحنا الذهبي الفم القديس 
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بالتجارب يتعذب هناك التجارب تتضاعف عليه. الذي ا يتأدب ههنا وينسحق  المراحم اأبوية. الذي يتذمر مقابل  V      الذي يماحك قبالة التأديب يبعد عنه 

 با رحمة.

القديس مار اسحق السرياني

5. كنز البار
"في بيت الصِديق كنز عظيم،

اأشرار كدر" ]ع 6[ وفي دخل 

يقتنوه اأشرار أو ما  فرح ومحبة وسام الخ. )غل 5: 22(، أما دخل  الروح من  كنًزا ثميًنا ا ُيقدر، هو ثمر  بيت الصِديق الذي هو قلبه يضم 

شرورهم! وااضطراب الخ. هذه هي محصلة  الكراهية والقلق  شرورهم، فهو   من 

وااضطراب الداخلي. الشرير القلق  الفرح الداخلي والسام الذي يفوق العقل، وسمة  سمة البار 

السماوي. العريس  حرمانه من  الشرير  السماوي، عمانوئيل الذي يحل باإيمان في قلوبنا، وكدر  العريس  كنز الصِديق هو 

اأشرار إلى جحيم يسكنه عدو الخير. السماوي، وتتحول قلوب  للعريس  عرس  اأبرار بقلوٍب تحولت إلى بيوت  يتمتع 

بالفرح الذي عمانوئيل" )إش 7: 14(، والقديس متى اإنجيلي المبشر  العبرية التي تعني "اه"، أّن النبي إشعياء قال: " حرف "إيتا" يعني "إيل" باللغة        V

فسّرها بقوله: "عّمانو" تعني "معنا"، و"إيل" تعني "اه" )مت 1: 23(.  ا ُينَطق به 
مصدرها، يكون اه حًقا معنا. وغرباء عن الشيطان  لنرى إن كان اه حًقا معنا. فإن كنا بعيدين عن الشرور،  فلنفحص أنفسنا، إذن، 

سيرتنا في السماويات )ُانظر في 3: 20(؛ يكون اه حًقا معنا. وسررنا بها مع ااعتياد على اعتبار  شهوة اأعمال الصالحة  إذا ملَكت علينا 
اعتبرنا جميع الناس متساوين وجميع اأيام كأنها متشابهة؛ يكون اه حًقا معنا. إذا 

يكِدروننا، مثل الذين يحبوننا يحتقروننا والذين ُيسيئون معاملتنا والذين  إذا أحببنا الذين ُيبغضوننا والذين ُيهينوننا والذين يقسون علينا والذين 
ويُريحوننا؛ يكون اه حًقا معنا.  والذين يمدحوننا والذين ُيحِسنون إلينا 

وشعوره بأنه حصل الدرجة من الكمال هي إحساسه بأّن اه دائًما معه - وهو بالفعل دائًما معه -  والعامة على أّن اإنسان قد بلغ إلى هذه 
 على كل ذلك.

يدركه! سيدركه وَمْن له رجاء في أن  أدرك ذلك وَمْن  الرب َمْن  فليفرح في 
والمرِشد هو الذي يقود. مرِشد"،  "إيتا" تعني "

إنه يقودك إلى النور، فا تطلب الظلمات.
هو يقودك إلى ااستقامة، فا تطلب الكذب.

الوهم. إنه يقودك إلى الحق، فا يخدعك 
هو يقودك إلى السام، فا تطلب الخصام.
الحزن. الفرح، فا تسَع إلى  إنه يقودك إلى 

للكبرياء. التواضع، فا تستسلم  هو يقودك إلى 
إنه يقودك إلى العدل، فا تبحث عن الظلم.

توَجه ضّدك، فا تطلب المديح والمجد الباطل. يقودك لُيعينك على احتمال الشتائم واإهانات التي 
الراحة والهناء. إنه يقودك إلى اإماتة، فا تطلب 

يقودك إلى ناحية اليمين، فا تضع نفسك بين الذين عن اليسار.
إنه يقودك إلى الحياة اأبدية، فا تطلب العقاب اأبدي في جهنم، النار التي ا ُتطَفأ.

فليفرح في بصلوات النهار والليل.  اختياره للصالحات، وفي عدم ااستهانة قط  يُرفض هي في  والعامة في رفض اإنسان لما يجب أن 
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يدركه! سيدركه وَمْن له رجاء في أن  أدرك ذلك وَمْن  الرب َمْن   
برصنوفيوس القديس 

معرفة، "شفاه الحكماء تذر 

أما قلب الجهال فليس كذلك" ]ع 7[

اأشرار فينطقون بما في قلوبهم من البركة على السامعين. أما الجهاء  معرفة صادقة تبني النفوس وتبث  شفاه الحكماء تعلن عما في قلوبهم من 

تضرهم. غباوة ا تفيد أحًدا إن لم   

الوالي عن فأراد بكلماته أن يفسد  الوالي الذي كان يلتمس أن يسمع كلمة اه )أع 13: 7(، أما عليم الساحر  وبرنابا مع  في بافوس تكلم بولس 

 اإيمان )أع 13: 8(.

6. عبادة مقبولة
الرب، مكرهة  اأشرار  "ذبيحة 

مرضاته" ]ع 8[ وصاة المستقيمين 

اأشرار وتقدماتهم. اه ليس بمحتاج إلى تقدماتنا وذبائحنا وعبادتنا، إنما ويرفض ذبائح  اأبرار وُيسر بها،  نقاوة القلب يقبل صاة  إذ يطلب اه 

 يطلب قلوبنا.

خيراتي" )راجع مز 16: 2(، فإنه في قبولها للرب: أنت إلهي، ا تحتاج إلى  V      ا يحتاج اه إلى ذبائح، كما هو واضح جًدا في اأسفار المقدسة. "قلت 

.
[468]

 أو رفضها يتطلع فقط إلى خير اإنسان. اه ا ينال أية منفعة من عبادتنا، إنما نحن ننال ذلك

 القديس أغسطينوس

ظهرت دناءته واضحة نما  يعرف القلب لم ينظر إلى قايين وا إلى ذبيحته. واإ شره عندما قتل أخاه. فإنه حتى قبل ذلك، فإن اه الذي  V      لم يبدأ قايين 

.
[469]

 عندما قتل هابيل

أوريجينوس  العامة 

نعرف أن تقدمة هابيل ُقبلت، بينما ُرفضت تقدمة وُرفضت تقدمة قايين )تك 4: 4(. كيف  نقاوة قلبه،  أول كل شيء قبل اه تقدمة هابيل بسبب        V

شرح ذلك.  قايين؟ وكيف شعر هابيل بقبول تقدمته؟ وكيف تأَكد قايين من رفض تقدمته؟ سأحاول قدر استطاعتي 

نزلت وحرق التقدمة. عندما قَدم هابيل وقايين تقدماتهما مًعا،  نزول نار من السماء  عزيزي أن عامة التقدمة المقبولة من اه هي  أنت تعلم يا 

عرف هابيل قبول تقدمته، وقايين  النار الحَية التي تخدم أمام اه )مز 104: 4( والتهمت ذبيحة هابيل النقَية، بينما لم تمس ذبيحة قايين غير النقَية. وهكذا 

فكره ولدته يداه. مملوء غًشا، حين قتل شقيقة، وهكذا فما حبل به في  ووجد أن قلبه  عُرفت ثمار قلب قايين بعد ذلك حين ُاختبر   رفض تقدمته. لقد 

.
[470]

نقاوة قلب هابيل كانت أساس صاته  ولكن 

قَوة اه فيها. الصاة المحبوبة هي الصاة النقَية الخالية من كل غش. وتكون الصاة قوَية عندما تعمل 

يلتزم أن يتمم مشيئة اه، وتكون المحور اأساسي لصاته، يسمو اإنسان في صاته. قلت لك هذا ا عزيزي، كتبت إليك أن اإنسان عندما 

.
[471]

 تهمل الصاة

أفراهاط القديس 

الرب. يوصف أخرى أيًضا مثل الصاة. يقول الكتاب: اأعمال الصالحة هي صاة مقبولة لدى  كثيرة بخصوص أمور  مشورات  V      يمكننا أن نكتشف 
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بَرك سريًعا، يسير  وتشرق ثيابك  نورك،  أسرتك. حينئذ ينفجر مثل الصبح  تكسوه، وأن ا تتغاضى عن أعضاء  عرياًنا أن  الطريق للصاة: إذا رأيت   

.
[472]

الرب يحوط بك )راجع إش 58: 8-7(  أمامك، ومجد 

السكندري  القديس إكليمنضس 

الرب طريق الشرير، مكرهة  "

وتابع البّر يحبه" ]ع 9[

عداوة ه... فالذين هم في الروح، وليس حسب الجسد. "أن اهتمام الجسد هو  بالبنوة له، فيسلك كابن ه، حسب  مسرة اه أن يتمتع اإنسان 

شريرة. فا يليق وطرقهم  شريرة،  الرب، ذلك أن قلوبهم  مكرهة  اأشرار  يرضوا اه" )رو 8: 7-8(. كما سبق فقال إن ذبيحة   الجسد ا يستطيعون أن 

الرب خال يتبرر الخطاة أمام  بوجهه. هكذا إذ  يرجع بقلبه ه، وتنحني نفسه بالطاعة له مشتاقة أن تتمتع   بالخاطي أن يقدم شيًئا ه ما لم يقدم التوبة، أي 

الروحية. بطرقهم وعبادتهم وذبائحهم  مسرتهم فيه، ويطلبونه بإخاص، ُيسر هو أيًضا   التوبة، ويجدون 

سرور اه. بهذا يمكن للمؤمن أن روحه القدوس، عندئذ يصير بكليته موضع  كأن اه يطلب قلب اإنسان وتجديد إنسانه الداخلي وتمتعه بعمل 

محرقات سمينة مع بخور نذوري التي نطقت بها شفتاي، وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك  بمحرقات، أوفيك  يرتل بإخاص ويقين: "أدخل إلى بيتك   

الرب. لكن قد سمع اه، أصغى إلى صاتي"  )مز بقًرا مع تيوس" )مز 66: 13-15(. كما يقول: "إن راعيت إثًما في قلبي ا يستمع لي   كباش أقدم 

.)19-18 :66 

ينشغلوا بشيء إا بالذبائح، قال الرئيسية ولم  التزاماتهم  أهملوا  طريقة سلوكهم. فعندما  توحي ببقية  نما لكي  V      واضح أن الذبائح لم تُقم من أجل ذاتها، واإ

 اه لهم إنه ا يعود يقبلها )عا 5: 22، إر 6: 20، مي 6: 8-6(.

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

إسرائيل، كما يكرز بولس بذلك لأمم. يقول اه نفسه إنه يطلب الطاعة لوصاياه عن تقديم ذبيحة له. يعلن اه ذلك، وقد أعلن موسى ذلك لشعب        V

.
[473]

أريد رحمة ا ذبيحة" )مت 9: 13( ترونه أفضل... " لتفعلوا هذا الذي   

إمبروسيوس  القديس 

التبرير نعرف اآب، ونصير أغنياء في  تحضرنا إلى الكمال في المسيح. فإننا به وفيه  ومحرقات، إذ  معرفة اه أفضل من تقديم ذبيحة        V

.
[474]

 باإيمان

كيرلس الكبير  القديس 

لتارك الطريق، "تأديب شر 

مبغض التوبيخ يموت" ]ع 10[

يخبره بخطئه. يترك الطريق"، وذلك مثل آخاب الذي كان يبغض من يقدم له نصيحة صادقة أو  يترجمها البعض: "التأديب )اإصاح( خطير لمن 

شًرا، وهو ميخا بن يملة" )1 مل 22: 8( خيًرا بل  الرب به، ولكني أبغضه، أنه ا يتنبأ علّي  لسؤال  يوجد بعد رجل واحد   قال آخاب ليهوشفاط: "إنه 

إسرائيل؟" )1 مل 18: 17(. هكذا أيًضا كان عدوي!" )1 مل 21: 20( كما قال له: أأنت هو مكدر   وأيًضا حين التقى بإيليا قال له: "هل وجدتني يا 

الدرج في النار بمبراة الكاتب، وألقاه إلى النار التي في الكانون، حتى فني كل  بالدرج أنه "شّقة  جزء مما جاء   موقف يهوياقيم بن يوشيا، الذي إذ سمع 

يقدرون قيمة التوبة، بل يبغضون كلمة الحق  التي في الكانون" )إر 36: 23(. مثل هذين الملكين ا يحتملون كلمة اه، وا يقبلون رجال اه، وا 

يموتون في خطاياهم. هؤاء إذ يبغضون التأديب  واإرشاد الصادق.   

الرب، الهاوية والهاك أمام  "
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بالحري قلوب بني آدم" ]ع 11[ كم 

يرى كل شيء، حتى مراقبتان الطالحين والصالحين في كل موضع. هنا يؤكد أن اه النور الحقيقي  الرب  في اآية 3 يقول الحكيم إن عينّي 

الرسول: "كل  الهاوية والهاك حيث قمة ظلمة الموت والدمار، فهما أمامه وليسا مخفيين عنه، فهل يختفي شيء مما في قلوب البشر عنه. وكما يقول 

أمرنا" )عب 4: 13(. عريان ومكشوف لعينّي ذاك الذي معه   شيء 

بروحه القدوس، بواسطة اه، يقدمها لبنيه  منظورة  والفردوس وجهنم والجحيم هي حقائق  ما يبدو لكثير من البشر أنه غير منظور مثل السماء 

قوات الظلمة. الفردوس، والدخول في السماء، والخاص من  يرونها وقائع، ويشتاقون بكل قلوبهم للعبور إلى  اآخرون، بل  يرونها خياًا كما يظن   فا 

روحه القدوس يأخذ مما له ويعطينا )يو 16: 15(، أي يأخذ مما هو منظور بالنسبة له، ويعلنه لنا، بل ونختبر الحياة لقد وعدنا السيد المسيح أن 

عربون السماويات، فا نخشى الجحيم أن ا موضع لنا فيه. الفردوسية، ونتذوق   

يوجد الجسد الرأس هناك  عرٍش ساٍم، أنه حيث يكون  V      لنعجب إلى أين رفع الكنيسة؟ لقد رفعها كما بوسيلة معينة وأقامها في اأعالي، وأجلسها على 

.
[475]

الرأس رأًسا ا فا يعود الجسد جسًدا، وا  يوجد فاصل بينهما، واإ  أيًضا. ا 

الروح، في السماء. اأرض، بل نكون في  أردنا - أا نكون في الجسد، وا على  V      في استطاعتنا - إن 

الروح! لندخل إلى نفوسنا... إلى السماء، في 
[476]

لنمكث في سام اه ونعمته، ولنتحرر من الجسديات، فننعم بالصالحات في المسيح ربنا.

وقاًرا وحكمة، ناطقين نازلين من السماء عينها، مملؤين  تخرجون كأناٍس  تعلنوا عنه أنه موضع مقدس.  خارجون من هذا الموضع أن  V      يليق بكم وأنتم 

 وعاملين كل شيٍء بلياقة...

السيرافيم. الخارج أنكم في صحبة  عِلموا الذين في 

وتكونون في صحبة السيد المسيح. الرب،  معدودون في مصاف المائكة، تتحدثون مع  عِلموهم أنكم محصون مع السمائيين، 

باأحرى ناظره، كم  يغري  غباؤهم، أنه إن كان جمال الجسد  بمظهركم الصالح، مهما بلغ  ذ يتطلعون إلى جمال نفوسكم المتألئة  تلتهب قلوبهم  واإ
[477]

الغيرة ؟! ناظريها ويجذبهم إلى ذات   جمال النفس وتناسقها يهز 

.
[478]

V      الكنيسة هي أعلى من السماء وأكثر اتساًعا من المسكونة

يوحنا الذهبي الفم القديس 

المستهزئين له 7. بغض 
المستهزئ ا يحب موبخه، "

إلى الحكماء ا يذهب" ]ع 12[

ن كانت حقائق راسخة اأخروية، حتى واإ والمستهزئ ا يبالي باأمور  ورد في اآية 10. فالشخص غير الجاد،    بهذا المثل يوضح باأكثر ما 

وكرامته، فيبغض من يوبخه، وا يود مجالسة الحكماء والحديث معهم. يحسب أحاديثهم عن اأبدية خياًا ومضيعة الرب. ما يشغله ملذاته  منظورة أمام   

وحرماًنا من الملذات.  للوقت 

8. بشاشة الوجه والقلب
الوجه طلًقا، الفرحان يجعل  "القلب 

الروح" ]ع 13[ وبحزن القلب تنسحق 
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مواجهة الضيقات. قادرة على  الروحي، فتعكس على وجهه بشاشة دائمة،  التعزيات اإلهية قلب اإنسان  تمأ 

شركة آام الروحي مسيحه مقيًما في قلبه يشبعه، ويقود حياته ويخلصه من الضيقات، بل ويحول اآام إلى أمجاد، حيث تصير  يرى اإنسان 

 معه.

إدراكه لحقيقة عمل السيد المسيح بكونه مخلصه من الخطايا وحامل أثقاله. الحزن الداخلي الخفي، وعدم  ليس شيء يحطم اإنسان مثل 

الحزن على الخطايا يفرح. فِعوض  ويعترف بها  يحزن على أخطائه  بطريقة عميقة. من  بالحرى يلتصق بنا  الحزن، أنه  الفرح ا ينفصل عن  V      هذا 

.
[479]

للفرح الحزن( يصير كاشيء بقبول حياة تتأهل  الرب" )في 4: 4(. فإن هذا ) افرحوا في  الفرح في المسيح... بهذا يقول: "  يتحقق 

يوحنا الذهبي الفم       القديس 

ضرورة التمييز بين الضحك المفسد السؤال 17 بخصوص الضحك وقد أوضح القديس باسيليوس الكبير  في )اأحكام المطولة( جاء 

فرح النفس وتهليلها باه.  وبين الضحك بمعنى 

بطريقة خفيفة. فاانغماس حرص حتى يستخدم  المسرف بكل  يلزمهم تجنب حتى مثل هذا العمل  أولئك الذين يعيشون تحت التأديب )انضباط النفس(        V

لمشاعره، والفشل في قمع طيش النفس باستخدام العقل اإسراف ونقص ضبط اإنسان  بطريقة غير منضبطة وُمبالغ فيها عامة على   في الضحك 

الوجه طلًقا" الفرحان يجعل  مرح النفس بابتسامة مبهجة، إن كانت فقط توضح ما هو مكتوب: "القلب  بحزٍم. إنه ليس باأمر غير الائق أن نشهد عن   

تدبيرها الحسن المعتدل أو عن وقاٍر شخصي أو لحركات الجسم فهو ليس بمؤشٍر عن نفس لها   )أم 15: 13(. أما الضحك اأجش والذي با ضبط 

 من يسود على نفسه.

مرة مخرًبا لثبات النفس، وذلك بالكلمات: "للضحك قلت: خطأ )مجنون(" )جا 2: 2(.  النوع من الضحك يشجبه الجامعة خاصة بكونه  هذا 

المازمة الضرورية  العواطف  الرب يظهر أنه أختبر هذه  عاوة علي هذا فإن  كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهاء" )جا 7: 6(.  أخرى: "  

الحزاني والحنو عليهم، ولكن كما نعلم من قصة اإنجيل أنه لم يضحك قط. على العكس الحزن  مع  ترتبط بالفضيلة، كمثال   للجسم، كما أيًضا تلك التي 

 أعلن عن الذين يستسلمون للضحك أنهم غير سعداء )لو 6: 25(.

ا نسمح لكلمة )الضحك( أن تخدعنا إذ لها معنيان.

سارة: "قد صنع إلّي اه ضحًكا" الروح وبهجة المشاعر التي تتبع اأعمال الصالحة. كمثاٍل تقول  فرح  فكثيًرا ما تستخدمها اأسفار المقدسة عن 

بطريقة مماثلة كلمات أيوب: "عندما يمأ فاك ضحًكا" )أي 8: طوباكم الباكون اآن، أنكم ستضحكون" )لو 6: 21(.  ويوجد قول آخر: "  )تك 21: 6(. 

مسرته، أو على اأقل هوى وا يشعر بهياٍج في  المرح الصخب. لذلك من يكون سيًدا لكل  مرح النفس عوض  الشواهد للبهجة يشير إلى   21(. كل هذه 

بحزٍم، مثل هذا فهو عفيف كامل، وهو في نفس الحق متحرر من كل خطية بكل ضارة  خارجية، بل يميل إلي ضبط كل لذة  تعبيرات   ا يظهر 

وضوح...  

لواحدة منها، مثل هذا اإنسان ليس بعفيٍف. وذلك كمن هو ليس بسليٍم صحًيا فريسة ولو  مثيرات الخطية لكنه يسقط  يهرب من كل  إن كان إنسان 

.
[480]

مرٍض واحد وحيد. وكمن يحسب ليس باإنسان الحر من يسقط تحت سلطان أي شخص، بغض النظر عمن هو هذا الشخص  متي عانى من 

القديس باسيليوس الكبير

معرفة، "قلب الفهيم يطلب 

يرعى حماقة" ]ع 14[ وفم الجهال 

مرآة في لغز، حتى للمعرفة، فيبقى دوًما يتطلع إلى نفسه كمن ينظر في  ومعرفته، إنما يعطش إلى أعماق جديدة    قلب الفهيم ا يتشامخ بفهمه 

بخبرات سماوية إلهية تواضًعا مع جدية وسعي للتمتع  وجوعه الدائم للحق يهبانه  للمعرفة  لوجه. عطشه   يلتقي مع السيد المسيح - حكمة اه - وجًها 
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 جديدة.

كمرعى للحماقة، ا تشبع قلب أحٍد وا تسنده. فتخرج كلماتهم  ومزاٍح وعدم مبااة باأبدية،  أما فم الجهال فيفيض بما في قلوبهم من لهٍو 

"كل أيام الحزين شقية،

أما طيب القلب فوليمة دائمة" ]ع 15[

العشرة مع السيد المسيح، حاوة  وتأسره الكآبة، فيعيش في شقاٍء وبؤس, أما من يتذوق  الحزن على قلبه،     من ا يختبر عذوبة الخاص يتملك 

الرب به، ويتهلل السمائيون بخاصه. وُيفِرح معه إخوته كما يبتهج  يفرح  عرس بهجة.   فيتحول قلبه إلى وليمة 

عزيًزا لدى الرب، وأن يكون كل منهم  يفرحوا في  الوحدة في الفهم واإيمان هي أن  الرب كل حين" )في 4: 4(. هذا معناه أن نتيجة  افرحوا في  "      V

الرب، تفرحون في  ذ  الرب، واإ تفرحون في  افرحوا". فإنكم إذ تتحدون مًعا بالقلب  وأقول أيًضا  الرب"، هذا قليل جًدا " افرحوا في  اآخرين. يقول: "  

.
[481]

الرب  تتحدون بالقلب وتقفون في 

فيكتورينوس ماريوس 

9. القناعة مع الحب
الرب، "القليل مع مخافة 

خير من كنز عظيم مع هم" ]ع 16[

ترتبط بالتسليم الداخلي الحقيقي وااتكال على القدير والتمتع بالسام الداخلي. الرب  الرب والهم، وكأن مخافة  هنا يقيم مقابلة بين مخافة 

مقدارها. ن تمتع بكنوز هذه  والحرمان من المخافة اإلهية يفقد اإنسان سامه، حتى واإ  

الرب، مشيري أعظم ملك في ذلك الحين. اأول اقتنى مخافة  والسحرة  للمقارنة بين دانيال المسبي با إمكانيات وجماعة الحكماء  ليس من وجه 

الرجل الثاني بعد أعظم ملوك الرب، فصار  نما أجل مخافة  فرفض أن يأكل من أطايب الملك المقدمة لأوثان، ليس من أجل صحته الجسدية )رجيم(، واإ  

بتفسيره حلم الملك. ُيقتلوا لو لم ينقذهم دانيال النبي  فكادوا أن  الزمان، أما الحكماء   ذلك 

"أكلة من البقول حيث تكون المحبة،

خير من ثور معلوف ومعه بغضة" ]ع 17[

الطريق الصالحة في كل الطريق الوسطى هي  الوجبات بمحبة.  ُتمارس  ذكرى لما سبق فقلناه إن البقول ليس أغابي في ذاتها، إنما يجب أن  V      هذه هي 

متواضع. ااشتياقات الطبيعية لها التواضع حسن، وكل ما يتجنب الحاجة الُملحة فهو  خطيرة،  الواقع  الوائم. المبالغات في   شيء، وباأخص في 

.
[482]

 حدودها بالشبع الداخلي

السكندري  القديس إكليمنضس 

V      "أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومع بغضة" )أم 15: 17(. غالًبا ما نفضل الضيافة البسيطة ااقتصادية من المستضيفين

معرفة اه )2 كو 10: متعجرفة متشامخة ضد  يقدموا ما هو أكثر - عن الذين بكلمات  القدرة أن   الذين يقابلوننا بضميٍر صالٍح - ولكن ليس لديهم 

.
[483]

يسوع )مت 5: 17( غريب عن أب ربنا  ويغووننا بتعلم   ،)5 

أوريجينوس  العامة 

يعرف شيًئا البراءة. من له صاحه الخاص به ا  قريبك بضرٍر. تجد سبيل عيشك في بساطة  V      كن مقتنًعا بما لديك، وا تسمح بتحسين حالك بإصابة 

يتعرف على يلزمه أن  بالرغبة التي للطَماع، الذي ينال ربحه على حساب الفضيلة وبدافع الجشع. لذلك  لآخرين. إنه غير ملتهٍب   عن وضع كمين 
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الرب أفضل من كل كنوز عظيمة بدون بطريقة أفضل من كل كنوز العالم، فإن "القليل ومعه مخافة  بركاته، فيصير الفقير سعيًدا بحق، إذ يعيش بالبّر   

.
[484]

يضرونا في شيء ونوال الخاص، وليس بالتحايل على الغير الذين لم  وزناتنا لطلب النعمة   مخافة"... ليتنا نستخدم 

وفيرة في نظر الضيوف الذين يسقطون على اأطباق متواضعة تبدو  ن قدم مائدة  مفتوحة لأكل، فإنه واإ V      إذ يدعو أحد ضيوًفا جائعين للعشاء ولهم شهية 

بطريقة عادية أمام فقيرة وضيعة نقدمها  تتخلفوا، إن كنا نقدم لكم مائدة  الروحية التي لكم، فا  الطريقة بخصوص الشهية  برغبٍة عظيمٍة. بنفس   

 صاحكم.

مقترًحا أن المحبة تعطي هذا أيًضا ما احظه حكيم فقال: "أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثوٍر معلوٍف ومعه بغضة" )أم 15: 17(، 

.
[485]

 وجهة نظر مختلفة، فتظهر اأمور العادية أمام أعينها غنية، وتظهر النفايات شهامة وسخاء

القديس باسيليوس الكبير

الرب وُيسر بمنافع الناس، خير له أن يكون له القليل عن أن يكون له V      حسنة هي الضيافة بالبقول. إنني سأوضح ما يقوله )سليمان(. من يخاف 

.
[486]

المسرة الوفرة هي في  الخيرات(، إنما  الوفرة )من  المسرة ليست في   الكثير. حًقا 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

10. السام مع طول اأناة
الرجل الغضوب يهيج الخصومة، "

وبطيء الغضب يسكن الخصام" ]ع 18[

مشاعره بإهانة، أو بما يبدو له من سلٍب لحقوقه، فتلتهب فيه يجرح  للكبرياء، حيث ا يحتمل المتكبر من  ثمرة طبيعة  التسرع في الغضب هو 

ن وجدت المتواضع فيشتاق إلى كسب كل نفٍس مهما كانت التكلفة، واإ نيران الغضب، ويصعب عليه إخمادها، ويتحول الغضب إلى الخصومة وهياج. أما   

 خصومة يقوم بتلطيفها خال الكام اللين.

نحوه ليطعنه )1 صم 20: 33(. الرمح  عندما حمى غضب شاول الملك على داود حاول قتله، ولم يحتمل دفاع ابنه يوناثان عنه، حتى صّوب 

ضربه قلبه على ذلك. وفي لطف طرف جبة شاول، ولم يحتمل حتى ذلك إذ   صمم شاول على قتل داود، وعندما سقط شاول في يد داود لم يمسه بل قطع 

الرب اليوم ليدي في هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا، كيف دفعك  اأرض وسجد )1 صم 24: 8(. وقال: " وراء شاول، وخَر على وجهه إلى   نادى 

الرب هو" )1 صم 24: 10(. رفع شاول صوته وبكى، ثم  الكهف، وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك، وقلت ا أمد يدي إلى سيدي، أنه مسيح 

خيًرا عما فعلته لي اليوم هذا". يجازيك  الرب   قال لداود: "أنت أبّر مني... 

11. ااجتهاد
طريق الكسان كسياج من شوك، "

وطريق المستقيمين منهج" ]ع 19[

يستريح بعدم العمل، إذا بسياج من الشوك ينبت في أعماقه كما َحوله، فا يجد ساًما في أعماقه. أما السالك باستقامٍة بينما يظن الكسان أنه 

طريقه ممهًدا. تتحول المضايقات إلى العمل لحسابه.  وباجتهاٍد، فمع كل ما ياقيه من مقاومات، يصير 

الطريق، ويتلمس هدفه في يعرف  تراٍخ تتعقد كل اأمور في حياته، فتصير حياته سلسلة من السأم الذي يحل به. أما الثاني إذ  اأول مع كل 

مفرح. قوة في رجاء  الطريق يقوم بأكثر  ن تعثر في  درجة. واإ درجة إلى   الحياة، يصعد من 

أسواًرا" )مز 18: 29(. تسورت  ترنم قائًا: "أني بك اقتحمت جيًشا،، وبإلهي  يعرف داود الكسل  إذ لم 
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يلزمنا أن نبلغ إليها في رحلتنا، ويفقدون اتجاههم. يقول الجامعة: "تعب يصلوا إلى المدينة التي  يعجزون عن أن  الطريق الملوكي  ينحرفون عن  V      إذ 

.
[487]

أورشليم السماوية أِمنا جميًعا )غل 26: 4(  الجهاء يحل بالذين ا يعلمون كيف يذهبون إلى المدينة" )جا 10: 15(... أعني 

يوحنا كاسيان  القديس 

مضًرا للنفس، أمًرا  الغيرة في حفظ وصايا اه  باأشواك، ويحسبون  طريقهم  يوجد أولئك الذين ُيدعون كسالي في سفر الحكمة، الذين يكسون        V

يترددون على الغير، ويجعلون من الخمول ُسنة الحياة. عندئذ الحالمون، نما  خبزهم بالتعب، واإ الرسولية، الذين ا يأكلون  المعترضون على الوصايا   

يوجد أيًضا الذين يقيمون في بيوتهم، هؤاء   الذين يحسبون خداعات اأحام موضع ثقة أكثر من تعاليم اأناجيل، ويدعون الخياات إعانات. بخاف 

.
[488]

والتواضع يعرفون ثمر طول اأناة  يعرفون وصية الحب وا   ويحسبهم الغير غير اجتماعيين وحشيين ا 

غريغوريوس النيسي القديس 

اأسرة به 12. تهليل 
"اابن الحكيم ُيسر أباه،

والرجل الجاهل يحتقر أمه" ]ع 20[

ورد في أمثال 10: 1.    جاء هذا المثل مشابًها ما 

وارث مع المسيح. أما اإنسان الجاهل كوارٍث لآب،  السماوي، ويستقبله  أبوه  يفرح به  وكما سبق فقيل إن اابن الحكيم يشير إلى المؤمن الذي 

وروحانية من الكنيسة. بآرائه الشخصية في تشامٍخ فيحتقر الكنيسة أمه، حاسًبا نفسه أكثر حكمة وفهًما   الذي يعتد 

13. فهم وترٍو
فرح لناقص الفهم، "الحماقة 

أما ذو الفهم فُيقِوم سلوكه" ]ع 21[

الرب باستقامة، تصرفاته غير المسئولة الحمقاء، أما ذو الفهم فيسلك في مخافة  مسرته في الشر، وفي    اإنسان الجاهل، ناقص الفهم، يجد 

والمزاح. الشريرة واللهو  ويرفض الملذات   

مشورة تبطل، "مقاصد بغير 

وبكثرة المشيرين تقوم" ]ع 22[

ورسله اثنين الرب تاميذه  أرسل  والخبرة. لعله لهذا السبب  المعرفة  برأيه في اأمور الهامة، بل يستمع أصحاب  ينفرد    اإنسان الحكيم ا 

الكرازة والعبادة. ويشتركا في  يتشاورا مًعا،   اثنين، حتى 

مفرحة 14. كلمات حكيمة 
بجواب فمه، فرح  "لإنسان 

والكلمة في وقتها ما أحسنها" ]ع 23[

تترك مجاًا لإنسان أن يأسف   اإجابة الائقة في الوقت المناسب، وبأسلوب ائق، وفي حدود سليمة تبهج قلب المتكلم وقلب المستمع، وا 

 على ما نطق به.

يركز على أسلوب اإجابة وعلى اختيار الوقت المناسب. فاإجابة السليمة في الوقت غير المناسب قد تضر أكثر من الصمت وعدم اإجابة. هنا 
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كارثة!  وأيًضا اإجابة الخاطئة في الوقت المناسب قد تسبب 

طريق الحياة للفطن إلى فوق "

للحيدان عن الهاوية من تحت" ]ع 24[

يرتفع من مجٍد إلى مجد )2 كو 3: 18(، وفي نفس الوقت يتفادى اانحدار إلى أسفل إذ يتمتع الحكيم بالحيـاة الحقيقية يعيش دوًما في مصاعد، 

 في الهاوية.

طريقه ليعبر تعرف الحياة السكون، إما صعود نحو السماويات أو انحدار نحو الهاوية. ويشِبهها البعض بمن يسبح في وسط النهر، إما ُيكمل  ا 

فيغرق.  إلى الشاطئ أو يتوقف عن السباحة 

طريق الموت. يعرف الخمول أو  طريق الحياة ا  طريقان،  أمام اإنسان 

درب العلو، أن يتمتع ويتوقف في علٍو واحٍد، ظاًنا أنه اكتمل في V      ا يستطيع من يسعى في إثر الكمال، ويتمسك بالصعود إلى السماء، ويتطلع إلى 

ليرتفع إلى اأعلى، إلى أن يفتح له الموت الباب ليبلغ إلى ميناء القديسين. يسرع يومًيا  أخرى، لكنه  درجة   عمله، ولم يعد في حاجة إلى الصعود إلى 

فكرت أنك سيرتك. لو  سيرة أعظم من  توجد   أقول لك يا محب الفضائل، يحسن بك أن تفكر وتتأمل أن تتقدم نحو اأمام. ويجدر بك أن تحسب أنه 

بواسطة الفضيلة بقدر ما كان ينبغي أن تتسلق، لكان سعيك باطًا، وتبدأ في الهبوط بسبب اادعاء الذي يخامر نفسك، فتنحدر من جمال  تسلقت 

.
[489]

التواضع  

تسترح من الهروب، وا  فانزوي إليه. ا تتوقف عن  ذا وجدت موضًعا في داخلك  أهرب إليه، واإ قواي: إذا وجدت موضًعا أبعد منك  أصرخ بكل  V      إنني 

.
[490]

أدركك المسيح )في 3: 13( تدرك ذاك الذي من أجله  الركوض إلى أن   

السروجي القديس مار يعقوب 

الروح القدس اإلهي وينمو. وتبًعا لذلك تتحطم بواسطة عمل  يزداد  النضوج والكمال في المسيح. أن اإيمان  تدريجًيا من الطفولة حتى  V      يتم النمو 

.
[491]

الشريرة تدريجًيا إلى أن تنهدم بالكلية  حصون اأفكار 

مقاريوس الكبير القديس 

استقرار عائلي  .15
الرب يقلع بيت المتكبرين، "

اأرملة" ]ع 25[ ويوِطد تخم 

روح إبليس جذورهم، إذ يحملون  المستكبرين )1 بط 5: 5(. هنا يؤكد أنه يقتلعهم كما من  سوى  لم ُيقل عن اه أنه يقاوم فئة معينة من البشر 

أراد أن يقيم من نفسه إلًها معبوًدا تخضع له كل الخليقة. بكبريائه   الذي 

ويستولوا على ليسلبوا حقوقها  الكثيرون  اأرملة التي يطمع فيها  وقدراتهم وسلطانهم، يهتم بتخوم  المستكبرين المعتِدين بإمكانيتهم  ذاك الذي يقاوم 

اأرامل وأب اأيتام والمدافع عن المظلومين والُمضطهدين والُمذلين.  ممتلكاتها. إنه قاضي 

الرب أفكار الشرير، مكرهة  "

ولأطهار كام حسن" ]ع 26[

وأفكارهم الدنسة شرورهم  يتخلوا عن  شرورهم، فإنه يليق بهم أن  المصرون على  اأشرار    إن كان اه يبغض الذبائح والتقدمات التي يقدمها 

 التي ا يطيقها القدوس.
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ومرضية لديه. طاهرة مقبولة  أواده  المقدسين، ويقبلها كتسابيح شكر  الشريرة، وُيسر بكلمات  يبغض اه اأفكار 

الشريرة الجاحدة )لإيمان( والتي تعلن علًنا عن إله آخر، والَقَسْم الرب إلهكم، كم باأكثر تكون الكلمة  مكرهة  الشريرة  V      إن كانت الكلمة 

.
[492]

الشرير  

يلزمنا أن نطلب لهم الشفاء أشرار أنفسهم، أن من يجهل التعليم يبغض نفسه. ومع هذا فإنه  اأشرار هم  باأحرى  يتوبون.  V      نحن ا نقسو على الذين 

بشروره، بل يسكر بمسكر أخطر من الخمر، الُمسكر الذي يصدر عن انحرف تماًما، ولم يعد يشعر  طريقة ممكنة، حتى بالنسبة للشخص الذي   بكل 

.
[493]

 ظلمة الشر

أوريجينوس  العامة 

المولع بالكسب يكِدر بيته، "

والكاره الهدايا يعيش" ]ع 27[

كرمي شعب اه كله تجاري، أو عن قداستها، كما كّدر عاخان بن  الروحية إلى عمٍل  يكدّرها من يحولها عن رسالتها  يشير البيت إلى الكنيسة، 

 )يش 7: 25(.

بالزور من أجل هدايا أو المنحرفين منهم، فيحكمون أو يشهدون  خطيًرا في  دوًرا  ربما يشير هنا إلى القضاة والشهود، إذ تلعب محبة المال أحياًنا 

ومصائرهم. رشاوى تُقدم لهم، دون اعتبار لمشاعر المظلومين   

16. قلب متعقل
بالجواب، "قلب الصِديق يتفكر 

شرورا" ]ع 28[ اأشرار ينبع  وفم 

اأشرار فينطقون في تهوٍر يدرس اأمر ليصدر إجابة حكيمة صادقة. أما  فكره أن  الفرصة لقلبه أو  يسرع اإنسان البار بالكام، بل يعطي     ا 

 دون تفكيٍر أو ترٍو، أن ما يشغلهم مكاسبهم المادية أو المعنوية.

فيزن كل كلمة بكل تدقيٍق، حتى ا ُيغضب اه أو يظلم أحًدا. الرب ا الناس،  يخشى البار 

قرب ه  .17
اأشرار، الرب بعيد عن  "

ويسمع صاة الصِديقين" ]ع 29[

الرب ضد فاعلي الشر" )مز اأبرار، وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه  الرب على  المرتل القول: "أن عينّي  الرسول عن  بطرس  اقتبس القديس 

ونظره وسماعه لهم. معرفة اه  يكونوا موضع  ليسوا أهًا أن  اأشرار  ويرى كل شيء، لكن   34: 15-16؛ 1 بط 3: 12(. حًقا إن اه يسمع كل شيء، 

شركة بين القدوس والشر! يصيرون كأنهم بعيدون عنه، إذ ا   

.
[494]

كثيرة للصاح V      بائس هو اإنسان الذي له أقنعة للشر، وسعيد هو اإنسان الذي له أقنعة 

فالتراب يبدو كأن اأرض.  كتراب  الشرير سيكون بائًسا، فا يكون حتى  الريح" )مز 4:1(. يقول الكتاب المقدس إن  يذريه  كالتراب الذي  اأشرار  "      V

قوة للمقاومة. نفس الريح، وليس له  يجرفه  الوجود في ذاته... إنه يتبعثر هنا وهناك وليس له موضع واحد بل  نوع من   ليس له كيان، لكن حتًما له 

.
[495]

أراد تجرفه نسمة الشيطان بالضال ويلقيه أينما  للشرير. ما أن ينكر اه حتى   اأمر بالنسبة 

جيروم القديس 
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.
[496]

يتوبون، ويعاقب الذين يبقون في خطاياهم V      سيقبل اه أولئك الذين 

اأورشليمي اأب هيسخيوس 

فرح داخلي  .18
يفرح القلب، "نور العينين 

الخبر الطيب يسمن العظام" ]ع 30[

الرب تنعش النفس، المفرحة في  فرحه الداخلي، وتؤثر حتى على صحته الجسدية. واأخبار  وتنزع عنه  اأخبار المؤلمة تفسد سام اإنسان 

وتقوي عظام اإنسان، أي هيكله الداخلي، وتؤثر حتى على صحته.  

تعبير "سمنة العظام" يقابله "جفاف العظام"، وهو يناسب الباد التي تعتمد على اأمطار، فإذا حدث جفاف تفقد البلد رخاءها وتحل بها مجاعة،

الخيرات. الرخاء واانتعاش وفيض  بأمراض. فسمنة العظام تشير إلى   وقد تصاب 

19. استماع وتعقل
"اأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء" ]ع 31[

العشرة "اسمع"، فالذي يهتم أن ينصت لصوت الحق يتأهل لانضمام إلي جوقة الحكماء.   أول كلمة في الوصايا 

مرتبط بالحكمة. بروح الطاعة  ااستماع 

يرذل نفسه، يرفض التأديب  "من 

ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما" ]ع 32[

ومعرفة. يرذل نفسه، ويستخف بأبديته. أما من يتقبل كلمات النقد باهتماٍم شديٍد فينال فهًما  المشيرين بل  يرذل  المتكبر الذي ا يقبل التأديب ا 

.
[497]

يسوع المسيح المصلوب ويترك تدابير نفسه لذاك الذي أعطاه اه إياه أًبا ومعلًما، فسيكون موضعه عن يمين  إرادته،  V      يا لسعادة من ُيميت 

الدرجي يوحنا  القديس 

اأوراق. لإرشاد وعندئذ يسقطون مثل  كراهيتهم  طريق  يزرع الشيطان الشر في الناس عن        V

يخضعوا اآخرين دائًما إا  يهرب الشيطان ولن يقدر أن ينشر شباكه. لذلك يحث  لإرشاد  ذا خضع  المشورة يكتشف خطط العدو. واإ V      إذا طلب اإنسان 

يطلبوه. لإرشاد وأا   

غزة دوروثيؤس من  القديس 

الكرامة التواضع واهب   .20
الرب أدب حكمة، "مخافة 

التواضع" ]ع33[ الكرامة  وقبل 

الدرس اأول واأخير ويكرمهم اه كما البشر. كأن  المتواضعون، فينالون أدًبا وحكمة،  الرب التي ينالها    يختم حديثه في هذا اأصحاح بمخافة 

المتواضعين. يرفع  التواضع فنتعلم من اه الذي  بروح  الرب   هو طلب مخافة 

يقتربون منه من كل ضيق. التواضع صالح في كل وقت، وهو ينجى الذين        V

نوح أمام اه فخلصه، كما هو مكتوب أن اه قال له: "أني إياك رأيت تزكى  كثيرة. منه يُولد الكمال، وبه  خيرات  التواضع عديدة، فهو يلد  ثمار 
[498]
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. باًرا وكامًا في جيلك" )أنظر تك 7: 1(  

أفراهاط القديس 

المتواضعة( سكنى اآب واابن تربح )النفس  التواضع، إذ  بالتواضع... يا لعظمة  الرئاسات أنفسنا، بل نبلغ العلويات السامية  يريدنا أا نغتصب        V

.
[499]

والروح القدس  

 اأب ثيؤفاكتيوس

اأرض. المتكبرون فابتلعتهم  التواضع موسى، أما  V      رفع 

التواضع كل حين، وهو يجعلك مسكًنا ه[500]. V      البس 

بالتواضع كل حين فإنه ُيلبس نفسك المسيح معطيه[501]. تسربل يا أخي        V

يوحنا سابا  القديس 

 

من وحي أمثال 15

احملني فَابتهج بك يا حكمة اه!

V      َاقتنيك يا ُكلي الحنو، فأنعم بطول اأناة.

نيران السخط. جارحة تثير  تخرج من فمي كلمة  لن 

روحك القدوس. بل تكون مملحة بملح 

الفرح. روح  تبعث في نفسي كما في نفوس السامعين 

V      لينفتح فمي، ويتكلم لساني، بما تسكبه أنت في قلبي.

تخرج كل كلمة لبنيان نفسي، وبنيان إخوتي،

وا يكون للحماقة مكان على لساني.

أراك بالحب تتطلع إلى كلماتي كما إلى قلبي! V      إذ أتكلم 

ترفعني كما إلى السماء. نظراتك 

عيناك تسحقانني بالحب الفائق.

V      لساني لن ينطق إا بكلمات السام,

سوي، يتقدس بك، إذ هو 

ثمًرا لنفسي! كشجرة حياة، اقتطف منها  يصير 

احملني بحبك، وأدبني حسب رحمتك.

فأنت أبي، ُكلي الحكمة والحنو.

مراعيك العجيبة، ترعاني في 

وعكازك. تسندني بعصاك 

يساًرا. َأنحرف يميًنا وا  فا 
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فأراك ساكًنا فيها. V      أتطلع إلى أعماقي، 

كنزي الذي لن يسلبه مني أحد. أراك 

المعرفة. تشرق علَي بنور  أراك 

سرور لك. وتتقبل كل عبادة مني موضع 

فرًحا سماوًيا، بّرك فأعيش به، تمأني   تهبني 

يصير وجهي دائم البشاشة بفضل نعمتك!

حولت قلبي إلى وليمة دائمة!       V

البشرية. وليمة حب نحوك، ونحو 

أراك دائم العمل في حياتي،       V

التراخي. تنزع عن قلبي شوك الكسل وحسك 

روح ااجتهاد الدائم، تهبني 

والنمو با انقطاع!

V      أعمل بك ومعك،

روحك القدوس. إرشاد  أطلب دوًما 

لعروسك، الكنيسة المقدسة. وانحني بالطاعة 

ومتواضع القلب. أتواضع، أنك وديع  بك 

ترملت زماًنا طويًا،       V

عروًسا لك، لكنك قبلت نفسي 

اأرامل، وسند الضعفاء. فأنت قاضي 

أخيًرا ماذا أطلب إا أن تهبني مخافتك.       V

بمخافتك أطلب الحكمة التي عندك.

وكبرياء في داخلي. بمخافتك ينهدم كل تشامخ 

بِريتي جنة مبهجة، بمخافتك تصير 

روحك القدوس! تقدم دوًما ثمر 
 

<<

اأصحاح السادس عشر

وصايا الحكمة من العناية اإلهية
مركزنا، قدراتنا أو  ذواتنا أو  باتزان، لكننا ا نتكل على  يدعونا سليمان الحكيم في هذا اأصحاح أن نضع في قلوبنا أن نعمل باجتهاد، وأن نفكر 

وعزيٍز لندرك أن خطة اه لن تفشل، فقد خلق اإنسان له، كمحٍب  بمعاييره التي لن تخطئ.  طرق اإنسان  ويزن   بل على اه الذي وحده يفحص القلوب، 

الشريرة يلقى بنفسه في الهاك. فبإرادته   لديه، وأما الذي يهلك 
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طريقه. يطلب من القادة خاصة الملوك أن الرب وُينجح  التواضع، فيقدسه  بروح  يطالب كل إنسان أن يتمتع بعمل اه ويثق في عنايته اإلهية 

والرحمة. أما الشعب فيليق به أن يسلك بالصاح، فا يخاف تراعي العدالة  فيلزم أن تكون كلماتهم كأنها وحي  بدورهم،  يستخفوا  يدركوا رسالتهم، وا   

موضوع حبه.  الملك، ويتكلم بالمستقيمات، فيكون 

التواضع. بروح  ويدعوهم للسلوك  الكبرياء  روح  أخيًرا يحذر الجميع من 

الرب العامل في مؤمنيه4-1.  .1

2. تشامخ القلب5.

3. محبة اه والناس 6.

4. فاعلية الصاح 9-7.

التزام الملك أو القائد 16-10.  .5

6. ااستقامة 17.

7. الكبرياء 20-18.

8. فاعلية اللسان 24-21.

الشريرة 31-25. 9. الطرق 

10. طول اأناة 32.

القرعة 33. 11. استخدام 

الرب العامل في مؤمنيه  .1
"لإنسان تدابير القلب،

جواب اللسان" ]ع1 [ الرب  ومن 

الطريق، أي تدبير القلب والنية، لكن اه هو الذي يهب اإرادة، فأعطى للخليقة العاقلة حق الخيار. فمن حق اإنسان أن يختار  حرية  قّدس اه 

والقدرة حتى إمكانية اإجابة باللسان.  اإمكانية 

الطريق. يترك له اختيار  قسًرا، بل  بدون اه ا يستطيع اإنسان أن يعمل شيًئا، لكنه ا يعمل في اإنسان 

ن كنا اإرادة اإنسانية، واإ خطواته" )إر 10: 23(. حتى  طريقه، ليس إنسان يمشي أن يهدي  عرفت يا رب أنه ليس لإنسان  إرميا النبي: "  يقول 

تعملوا من تريدوا وأن  الرسول بولس: "أن اه هو العامل فيكم، أن  اإرادة، وكما يقول  قوة   قد نلنا حق الخيار، لكننا نحتاج إلى نعمة اه لكي تصير لنا 

مسرته" )في 2: 13(.  أجل 

الطريق بسبب عدم الفهم، فيظنون أن إعداد جواب اللسان" )أم 16: 10(، يخطئ البعض  الرب  V      بالتأكيد كما هو مكتوب: "لإنسان إعداد القلب، ومن 

.
[502]

يفهموها هكذا الموعد أن   القلب - أي بدء الصاح - يخص اإنسان دون معونة النعمة اإلهية. حاشا أبناء 

يروض الطريقة إلى اه كي  يروض الحصان، وبنفس  يروض الحصان نفسه، وا أيًضا اإنسان يقدر أن يفعل هذا. الحاجة ُملحة لإنسان أن  V      ا 

.
[503]

 اإنسان

القديس أغسطينوس

.
[504]

اقتربنا يهبنا كل عونه حريتنا، فإذا  إرادتنا، لكن اه ينادينا وينتظر أن نتقدم إليه بكامل  الروح  ُتلزم نعمة  V      ا يغصبنا اه وا 
[505]
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. يريدون يريدونه، لكنه يجتذب الذين  ُيلزم الذين ا  V      اه ا 

.
[506]

فرًصا عديدة للخاص يعرض علينا  إرادتنا بعطاياه، لكن ما نكاد نبدأ وُنظهر ااستعداد حتى نجده  V      اه ا ُيقِيد رغباتنا أو 

يرجونا وينصحنا وينهانا يدرك ما هو خفي في أعماق القلب. إنه  الدوام وهو  أوجَد الخالق طبيعتنا سيدة نفسها. ففي رحمته يهبنا معونته على        V

.
[507]

المريض نفسه لقرار  تارًكا اأمر كله  يعرض اأدوية المناسبة،  قسًرا.  يفرض علينا شيًئا  الشريرة، لكنه ا  التصرفات  ويحذرنا من   

.
[508]

V      نحن سادة، في إمكاننا أن نجعل كل عضو فينا آلة للشر أو آلة للبّر

يوحنا الذهبي الفم القديس 

"كل طرق اإنسان نقية في عينّي نفسه،

اأرواح" ]ع 2[ والرب وازن 

جريمة أدرك أن ما يفعله خطأ أو  ن  تصرفاته، ويعطي لنفسه اأعذار، ويظن أنه يسلك بما يليق، حتى واإ منذ سقوط اإنسان، صار اإنسان يبرر 

يعرفه شرير" )تك 8: 21(. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من  تصور قلب اإنسان  الظروف قد دفعته إلى ذلك. لهذا قيل: " يرتكبها، لكنه يحسب   

 )إر 17: 9(.

الظروف المحيطة به أو موازين اه وحساباته صادقة، فُيلقي باللوم على نفسه، وليس على  يدرك أن  أما إذا قبل اإنسان عمل اه فيه، فعندئذ 

 على الغير، أو على اه نفسه. فإن اه ا يخطئ في حساباته.

فيرفعهم ويقدسهم، بل نما لكي يجتذبهم إليه،  تصرفاتهم، واإ والمرارة على  بالحزن  موازينه، ا ليسحقهم  بإدراك  يتمتعوا  يهب اه مؤمنيه أن 

 ويمجدهم.

يعرف اإنسان حقيقة نفسه، أعماقه السكندري والقديس باسيليوس الكبير أن  دعوة الكثير من آباء الكنيسة مثل القديس إكليمنضس  جاءت 

فيتعرف على اه الذي يطلب خاصه، وأن يسكن فيه.  الداخلية، 

.
[509]

V      "تأَمل إذن ذاتك" حتى تبلغ إلى معاينة اه

مرتبط بالجسد، كالصَحة والجمال، واللَذة والعمر المديد. وكذلك ا تعر كثيًرا بنفسك. فا تهتم بالجسد وا بما هو  V      تنِبهك الكتب المقَدسة إلى ااهتمام 

اأرضَية. ولكن اهتم بنفسك فوق كل شيٍء. فهذه هي الكنز الثمين لك. زِينها مرتبط بالحياة   كبير اهتمام للغنى والمجد والسلطان، وكل ما هو 

.
[510]

يزول ويفنى، أما النفس فهي خالدة الفكرة: إن الجسد  بزينة الفضيلة التي هي أجمل زينة. تأَمل جيدا بهذه   بالفضائل، نِقها من الخطيئة، وجِملها 

القديس باسيليوس الكبير

الرب أعمالك، "ِالق على 

أفكارك" ]ع 3[ فتثبت 

اأشرار ضد اه وضد المؤمنين، فمن الرب يحطم خطط  ُيجري" )مز 37: 5(. إن كان  طريقك، واتكل عليه، وهو  للرب  المرتل: "سِلم  يقول 

المتواضعين. إنه سند لهم في خططهم وأعمالهم مادامت حسب مشيئته اإلهية.  جانب آخر يقدم الطمأنينة لمؤمنيه 

يعرف أعمال يرغب في أن  بطريقة ليست هينة. فإن الشخص النادم لن يفتخر بأموٍر عظيمة. أما اه فا  المتواضع يظهر لنا ما هو مستقيم  V      الشخص 

.
[511]

المتكبرين  

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

طريقك ورحمته. لذلك ُكتب: "اجعل  نحوه، هذه التي تصير مستقيمة ا بمجهوداتنا الذاتية، بل بعونه  طرقنا له، وأن نجعلها تسير  أوصينا أن ُنظهر        V
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طريقي مستقيًما في عينيك"، بحيث ما يكون مستقيًما في عينيه يظهر مستقيًما في عينّي. ويقول أخرى: "اجعل   مستقيًما في عينّي" أو كما جاء في نسخ 

تتزعزع، كل ما صخرة ثابتة ا  الرب، كما إلى  تتوجه عندئذ فقط عندما نلتقي أمام  أفكارنا  أفكارك" فإن  فيوجه  الرب،   سليمان: "افتح أعمالك أمام 

.
[512]

 نفعله ننسبه إليه

جيروم  القديس 

لغرضه، الرب صنع الكل  "

والشرير أيًضا ليوم الشر" ]ع 4[

واأرضية تمجد اه الخالق المعتني بخليقته، إا أنه لم يخلقها عن احتياج إلى من يمجده، بل خلقها من أجل إن كانت كل الخليقة السماوية 

 صاحه وحبه وعطائه للغير.

شرهم عليهم بالدمار اأشرار فيحكم  بالميراث اأبدي، أما  الروحيون  المؤمنون  الرب العظيم حيث يتمتع  ورعايته في يوم  ُيعلن باأكثر حبه 

 اأبدي.

نما أنه يحبه، يود أن يدخل به إلى لغرضه" يشعر المؤمن بقيمته، أن اه خلقه أجله، ا لينتفع منه، وا احتياج إليه، واإ بقوله: "صنع الكل 

إبراهيم..."  أحضانه، وينسب نفسه إليه، فيقول: "أنا إله 

العزيز جًدا عليه، والمهتم به شخصًيا. يشعر المؤمن أنه ليس شخًصا بين زحام من البشر يبلغ عددهم البايين، لكنه إنسان اه، 

شريعة الغاب والعنف لها الغلبة. لكن وسط كل ما يبدو كأن عينّي اه ا كثيًرا ما يظن اإنسان أن قانون العالم هو الفوضى والاقانون، وأن 

توجد خطة إلهية تتحقق حتًما، وبنجاٍح أكيٍد  في الوقت المعين. بتصرفاتهم،  ترقبان الناس، وكأن اه ا يبالي   

ظاهرها يشير إلى هدف واحد ونهاية واحدة )أنها تحثنا على اابتعاد عن اأمور غير الائقة( إا أنها تختلف فيما بينها في V      هذه اأمور... ولو أن 

نالوا في يكتسبوا بعد محبة الفضيلة أثناء هدفهم نحو الصاح. أما المحبة فتتعلق باه، وبالذين  والرجاء يليقان باأكثر للذين لم   السمو. أن اإيمان 

جزاء، إنما يصنع الصاح نوال  صورة اه ومثاله. أن اه وحده هو الذي ا يصنع الصاح خوًفا وا ابتغاء كلمة شكر أو  يكونوا على   داخلهم أن 

لغرضِه" )أم 16: 4(. فبصاحه يغدق بالخير على المستحقين وغير الرب صنع الكل   ببساطة من أجل محبة الصاح. وذلك كقول سليمان: "

.
[513]

الدوام كلي الصاح غير متغير  المستحقين، أنه ا ينفعل غضًبا بسبب اأخطاء، وا يتأثر بانفعاات خطايا البشر، إذ هو على 

اأب شيريمون

كريًما، تتجنب الجشع، وا صورته يليق بك أن تكون صالًحا. إنه سخي مع الجميع، فينبغي عليك أن تكون  ذ أنت  V      اه صالح، كامل الصاح وحده، واإ

كارثة وجهالة. قريبك بأي شيء مادي زائل، فإن هذا أعظم   تبخل على 

كرونستادت يوحنا من  اأب 

2. تشامخ القلب
الرب كل متشامخ القلب، مكرهة  "

يتبرأ" ]ع 5[ يًدا ليٍد ا 

اأرض. تشامخ اإنسان تواضعه خلق اإنسان، وأقامه ملًكا، وأعطاه سلطاًنا على  يعزلون أنفسهم عن اه الذي في  الكبرياء  بروح  الذين يسلكون 

يبرأ. مركز الخصم ه، ويظن أنه قادر على الدخول معه الند للنٍد، فا  الخيرات، ويضع نفسه في   ُيفقده التصاقه باه مصدر كل 

مارسنا العفة ن  الكبرياء. إن اقتنيناه داخلنا تصير كل حياتنا دنسة، حتى واإ نيران جنهم مثل طاغية  غريب عن رحمة اه، ويبعث إلى  V      ليس شيء 
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يلزمنا أن نفحص تشامخ النفس هذا، ونقطع الرب". لذا  مكرهة   والبتولية والصوم والصاة والصدقة وأية فضيلة. يقول الكتاب: "كل إنساٍن متشامخ 

.
[514]

أردنا أن نكون أنقياء، ونتخلص من العقوبة الُمعدة للشيطان السرطان، إن   هذا 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

ترتيبها )بين الخطايا( هي أولى الخطايا بالرغم من تأخر  الكبرياء،  V      يظهر بثبات واضح باأمثلة والشهادات من الكتاب المقدس أن خطية 

ُتغري فقط الناس العاديين والبسطاء، لكن التواضع(، وفي نفس الوقت محطمة لكل الفضائل، وا   واأخطاء، وهي ا تموت بالفضيلة المضادة لها )

 باأكثر الذين يقفون على قمة الشجاعة.

تجرأ أن يخاطب لدرجة أنه  مخازن قلبه  الحرص على  بالرغم من أنه كان شديد  الطوباوي،  الروح... وكذلك داود  الرسول عن هذه  لهذا يتكلم 

عرف صعوبة السهر أسراره الداخلية( كما في مز 130 )131(: 1-2؛ مز 100 )101(: 1-2. مع هذا لكونه  ضمائره ) أسرار   اه الذي ا ُيخفي عنه 

عدوه، قائًا: ضربات  منتصًرا من  يخرج   حتى بالنسبة للكاملين لم يعتمد على مجهوداته الخاصة، بل صلى إلى اه، وطلب معونته، حتى يمكنه أن 

الكبرياء لذلك وارتعب أن يسقط فيما قيل عن  وترًسا وانهض إلى معونتي" )مز 35: 1-2(. وأنه خاف   "خاصم يا رب مخاصمّي، امسك مجًنا 

.
[515]

يتبرّأُ" )أم 16: 5( الرب كل متشامخ القلب، يًدا ليد ا  مكرهة  المتواضعين فيعطيهم نعًمة" )يع 4: 6(، " يقاوم اه المستكبرين، وأما   يقول: "

يوحنا كاسيان القديس 

عمره استدعاه يهوياداع الكاهن ليصير ملًكا، وبشهادة الكتاب يوآش ملك يهوذا. عندما كان في السابعة من  نقرأ عن أمٍر كهذا في سفر اأخبار عن        V

خزًيا. بالكبرياء وُسلم إلى حالة أكثر   المقدس ُمدح من أجل كل أعماله أثناء حياة الكاهن سالف الذكر، لكننا نسمع عنه بعد موت يهوياداع كيف انتفخ 

السواري واأصنام، فكان وعبدوا  الرّب إله آبائهم،  وتركوا بيت  وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم،   "وبعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا 

وأتوا إلى يهوذا أرام،  وأورشليم أجل إثمهم هذا" )2 أي 24: 17-18(. قيل بعد قليل: "وفي مدار السنة صعد عليه جيش   غضب علي يهوذا 

الرّب ليدهم جيًشا بشرذمة قليلة، ودفع  أرام جاء  أرسلوها إلى ملك دمشق، أن جيش  وأهلكوا كل رؤساء الشعب من الشعب وجميع غنيمتهم  وأورشليم   

كثيرة" )2 أي 24: 25-23(. بأمراض  تركوه  يوآش، وعند ذهابهم عنه، أنهم  فأجروا قضاًء علي  الرب إله آبائهم.  تركوا  كبيًرا جًدا، أنهم   

الرسول: بالكبرياء، وسمح لنفسه أن ُيعبد كإله، كما يقول  لشهوات دنس مخجلة من أجل أنه انتفخ  الكبرياء سلمته  شهوة  تري كيف أن  ها أنت 

الرب كل متشامخ مكرهة  ليفعلوا ما ا يليق" )رو 1: 26، 28(، وأن الكتاب المقدس يقول: " مرفوٍض  لى ذهٍن  الهوان واإ أهواء   "لذلك أسلمهم اه إلى 

لُيغوى بهما. وخزي عظيمين  المتزايد ُيسلم لعاٍر  بكبرياء القلب   القلب" )أم 16: 5(. ذاك الذي انتفخ 

كبرياء قلبه. يعرفه عندما كان في  الشهوات الدنسة، الشيء الذي رفض أن  ومعرفة  يعرف أنه اتسخ بدنس الجسد  يتواضع يجب أن  هكذا عندما 

الواضح يمكنه أن الكبرياء، وكأن فساد جسده  ارتبط به من خال خطية  المخزي الذي للجسد يمكن أن يفضح دنس القلب المختفي الذي   أيًضا هذا الفساد 

.
[516]

روحه كبرياء  فيعرف أنه أصبح دنًسا من خال  يراه فيما مضي،  يبرهن علي تلوثه الذي لم يكن   

يوحنا كاسيان القديس 

ذواتهم. كذلك لمسرة  لمسرة اه وليس  يسعوا  قبلوا كلمات التعليم من اه، وبهذا يجب أن  V      نعم إن الذين يتكلمون بكام اه أمام اه يفهمون أنهم قد 

وراء مجدهم الباطل هؤاء عندما يسعون  الواضح أن  للرب كل متشامخ القلب" )أم 16: 5(. من  مكرهة  ينصتوا إلى قول الكتاب: "  ينبغي أن 

ليسمعوا كذلك ما يقوله قبلوا التعليم بأموٍر مقدسة.  الواهب المعطي، أنهم ا يخشون سلب المديح من الذين   باستغال كلمة اه، يغتصبون حق اه 

الشوارع، لتكن لك وحدك، وليس سواقي مياه في  الخارج،  بئرك، ا تفض ينابيعك إلى  اشرب مياًها من ُجِبْك، ومياًها جارية من   سليمان للمعلمين: "

الجارية من يشرب من المياه  يشرب من ُجِبه. وهو  . فعندما يفحص المعلم أعماق قلبه وينصت إلى ما يقوله، 
[517]

 أجانب معك." )أم 5: 17-15(
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يشرب الشوارع" يقصد أنه ينبغي أن  سواقي مياه في  الخارج  ينبوع الكلمة. وعندما أضاف: "ا تفض من ينابيعك إلى  بارتوائه من  بئره إذا هو تأثر   

سواقي المياه اآخرين. وتعني " بقوة في  الخارج ما هو إا تقطير التعليم كالماء  يروي اآخرين بالتعليم. إن فيض الينابيع إلى  أوًا ثم بعد ذلك  الراعي   

الكثيرين يحشر المجد معرفة  غفيرة من السامعين، كل حسب شخصيته. وأنه مع امتداد كلمة اه إلى  جموع  توزيع الكلمة اإلهية بين  الشوارع"   في 

بالغرباء". لقد كتب الشريرة " اأرواح   الباطل نفسه، هكذا جاء القول المناسب: "لتكن لك وحدك وليس أجانب معك". وفي هذا المجال تدعو الحكمة 

الشوارع لك وحدك، سواقي المياه في  طلبوا نفسي" )مز 54 :3(. لذلك يقول لتبقى  قاموا علّي، وعتاة  غرباء قد  المجربين قائًا: "أن   النبي عن 

اأرواح النجسة وذلك من خال الشوارع، ولكن عليه أا يتحالف مع  كالسواقي في  الراعي للتعليم  يخرج  الضروري أن   ويعني هذا أنه "من 

تغرينا أية رغبة في المديح شركاء في خدمة الكلمة اإلهية." علينا بذلك أن نبث تعليمنا بعيًدا ليتسع دون أن  الغرور.ينبغي أا نتخذ من اأعداء   

.
[518]

 الباطل

غريغوريوس )الكبير( البابا 

3. محبة اه والناس
بالرحمة والحق يستر اإثم، "

الرب الحيدان عن الشر" ]ع 6[ وفي مخافة 

بشركة سماته، فتغفر لنا آثامنا نرجع إليه، وننعم  الرحمة، وفيه كل الحق.  الرجوع إلى اه الكلي  بالرحمة والحق" يدفعنا نحو التوبة أو  بقوله "

 بالدم الثمين.

يساًرا، بل نبقى ثابتين في البّر بكونه الحق واهب البّر والقداسة. ننحرف يميًنا وا  طريق الحق، فا  الرب تقودنا في  مخافة 

اُرتكبت سابًقا، فإن الروح القدس في الكتب المقدسة ويقول: "بالصدقة واإيمان ُيستر اإثم" )راجع أم 16: 6(، بالتأكيد ليست تلك الخطايا التي  V      يتكلم 

 هذه تغفر بدم المسيح وتقديسه.

وأيًضا يقول: "الماء يطفئ النار الملتهبة، والصدقة تكفر الخطايا" )سي 3: 33(. وهنا يوضح أنه كما تنطفئ نار جهنم بماء الخاص، هكذا

مرة واحدة عن جميع الخطايا، فإن العمل المستمر مغفرة الخطايا  تُوهب في المعمودية   بالصدقات والبّر يخمد لهيب الخطايا )بالنسبة للمؤمنين بالدم(. فإذ 

أخرى. مرة  مراحم اه   الذي با انقطاع – تابًعا مثال المعمودية - يهب 

الخارج صنع الرب أيًضا بهذا في اإنجيل، أنه عندما ُأشير إلى التاميذ أنهم يأكلون بدون غسل أيديهم، أجاب قائًا: "الذي صنع  وقد علمنا 

انتزاع دنس أعطوا ما عندكم صدقة، وهوذا كل شيء يكون نقًيا لكم" )لو 11: 40-41(. إنه ُيعلم بغسل القلب ا اأيدي، وأنه باأولى   الداخل أيًضا. بل 

بضرورة تقديم الصدقات. ذ ينصحنا بكيفية ااغتسال والتنقية قال  الخارج، وأنه متى تنقى الذهن، عندئذ يبدأ اإنسان في تنظيف جسده. واإ قذارة   الداخل ا 

مقدارها، أشار أيًضا إلى أولئك الذين يعلمنا ذاك الحنون ويحثنا على إظهار العطف. فإذ هو يبحث عن خاص أولئك الذين قدم عنه تضحية هذا 

.
[519]

يطهروا من جديد وصنعوا الخطية يمكنهم أن  نالوا نعمة العماد   بعدما 

كبريانوس الشهيد 

بواسطة شوقنا وسعينا وتعبنا نحو وكثيًرا ما يكون ذلك  بالرحمة والحق ُيسَتر اإثم" )أم 16: 6(.  الرحمة واإيمان تمحى الذنوب، إذ " V      أيًضا مع 

كثرًة من الخطايا" طريقِه يخّلص نفًسا من الموت، ويستر  ووعظنا، كقول الكتاب: "فليعلم أن َمْن رَد خاطًئا عن ضال  بإنذاراتنا  خلصوا   خاص الذين 

.
[520]

 )يع 5: 20(

بينوفيوس اأب 
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كثيًرا. أنظاركم إليه  ورّد في الكتاب المقّدس، وهو ينبغي علّي أن ألفت  كثيًرا فيما  وأعترف لكم بما يدهشني  أذكّركم  كثيرة  V      أحّبائي... في أوقات 

يسوع المسيح عن نفسه، أنه عندما يأتي في يوم الدينونة، في نهاية العالم، سيجمع كل اأمم أمامه، ويقّسم تتأّملوا ما قاله رّبنا  أتوّسل إليكم أن 

يساره.  البشر قسمين: قسم عن يمينه واآخر عن 

اذهبوا عني... إلى رثوا الملكوت المعّد لكم منذ تأسيس العالم". وأما الذين عن اليسار فيقول لهم " مباركي أبي  تعالوا يا  يقول للذين عن اليمين "

 النار اأبدّية المعّدة إبليس وكل مائكته".

اآخرون إلى النار اأّولون الملكوت؟ "أني جعت فأطعمتموني". ولماذا يذهب  يرث  المريع... لماذا  الجزاء العظيم أو العقاب  ابحثوا عن عّلة هذا 

 اأبدّية؟ "أني جعت فلم تطعموني"...

فقيًرا، وا اعتديتم على ُتخم أحد، وا خدعتم أحًدا تخدعوا إنساًنا، وا ظلمتم  أطهاًرا، لم  رثوا الملكوت، أنكم عشتم  تعالوا  لهؤاء: " الرب  لم يقل 

 بقسٍم"...

الرب لم ُيشر إلى الكل بل إليها وحدها! جوعاًنا فأطعمتموني". يا امتياز الصدقة عن بقّية الفضائل جميعها، أن  بل قال "كنت 

اأشرار عندما يسألونه: يثيرها ضّد  كثيرة يمكن أن  اذهبوا إلى النار اأبدّية المعّدة إبليس ومائكته"، ومع أن هناك أشياء  لآخرين: " كذلك يقول 

حرمة المًعابد والمجّدفون وغير المؤمنين؟"... الزناة والقتلة والمخادعون ومنتهكو   "لماذا نذهب إلى النار اأبدّية؟" لكنه ا يجيبهم: "لماذا تسألون هكذا أيها 

 بل يقول لهم: "أني جعت فلم تطعموني".

أخاديرك أراكم تتعّجبون مثلي، وحًقا إنه أمر عجيب، فقد كتب: "الماء يطفئ النار الملتهبة، والصدقة تكفر عن الخطايا"، "أغلق على الصدقة 

يشوع 3: 33؛ 9: 15(. مشورتي لديك، وافتقد خطاياك بالصدقة" )راجع حكمة   فهي تنقذك من كل شّر، لذلك أيها الملك لتحسن 

بهؤاء الذين كثيرة في إخماد الخطايا واإزالتها، لذلك سيلصق اإحسان  فوائد  الوحي اإلهي يظهر فيها ما لإحسان من  كثيرة من  توجد شهادات 

ووزنتكم بدّقة سيتّوجهم. وكأنه يقول لهم: إنه ليس من الصعب علّي أن أجد عليكم عّلة إدانتكم متى امتحنتكم  بالحري   على وشك أن يدينهم اه، بل 

أزلتم خطاياكم. تخطئوا، لكن بإحسانكم  ادخلوا الملكوت أني كنت جائًعا فأطعمتموني، فستدخلون الملكوت ليس أنكم لم   وفحصت أعمالكم، لكن 

تفّكرون فيه من خطايا، بل أني كنت اذهبوا إلى النار اأبدّية المعّدة إبليس ومائكته... إنه ليس بسبب ما  لآخرين:  كذلك كما لو كان يقول 

للرحماء، أنهم طوبى  جرائمكم وخطاياكم بإحساناتكم. أنه " الشّريرة هذه، والتفّتم إلّي لخلصتم من كل   جائًعا فلم تطعموني، فلو ابتعدتم عن أفعالكم 

اذهبوا إلى النار اأبدّية "أن الحكم با رحمة لمن لم يعمل رحمة" )يع 2: 13(. يُرحمون" )مت 5: 7(. ولكن اآن   

 القّديس أغسطينوس

إزاء المساكين، فا يفتح لك اإله باب ملكوته... اآخرين، فا ُيصنع بك رحمة أيًضا، وأنك أغلقت باب بيتك  ترحم  V      من أجل أنك لم 

فقيًرا حًبا لكم. يرذلكم ذاك الذي صار  الفقراء،  ن رذلتم  تهرب منكم. واإ فالرحمة  الرحمة،  هربتم من  إن كنتم قد 

القديس باسيليوس الكبير

4. فاعلية الصاح
الرب طرق إنسان، أرضت  "إذا 

جعل أعداءه أيًضا يسالمونه" ]ع 7[

قدرته على حب حتى اأعداء وكسبهم لصالحنا، مادمنا نقدمه لمجد اه. ثمرة عمل نعمة اه في اإنسان     للصاح الحقيقي الذي هو 

شًرا بيعقوب، إذ ظهر اه بنفسه في حلم الليل، "وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخيٍر أو شٍر" )تك 31: 24(. لم يكن ممكًنا لابان أن يصنع 
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 أما عن عيسو الذي كان يود أن يقتله فقيل عنه: "ركض عيسو للقائه، وعانقه، ووقع على عنقه وقبله وبكى" )تك 33: 4-1(.

يراجع نيته بالكلمة: احذر صراٍع، قال له كمن  الرجل الصالح، وأن يدخل معه في  ليحارب  الرب. عندما رأى اه ابان قد مال  V      عجيب هو صاح 

الشرير الذي من جانبك. شريرٍة ضد يعقوب. ا تحاول أن تضايق يعقوب ولو بكلمة، بل احذر لنفسك. راجع هذا الهجوم   لئا تصير مخطًئا بكلمات 

بالرجوع إلى مكانه تاحظوا رأفات اه، فعوض أن يأمر ابان  الثائرة، امتنع عن مضايقته ولو بكلمة. أسألكم أن  أفكارك   اضبط غضبك. اضبط 

وبالخبرة مدى رعاية اأرض؟ لكي يتعلم اإنسان الصالح بالحقيقة  الرجل الصالح. لماذا حدث هذا على   وجهه أا يصدر كلمات قاسية أو عنيفة ضد 

.
[521]

 اه له

يوحنا الذهبي الفم   القديس 

"القليل مع العدل،

خير من دخٍل جزيٍل بغير حٍق" ]ع 8[.

القسوة، ويفقد سام القلب، فا يشعر بسعادة. فإن سعادة اإنسان ا تقوم على إمكانات يرتبط بخطية  ارتبط دخل اإنسان باستغال إخوته،  إن 

نما على اتحاده بالقدوس، وتمتعه بالحياة المطوبة. مركزه أو سلطانه، واإ  اإنسان المادية، أو 

مشروٍع، طريٍق  والطوباوية المقبلة أبدًيا، خير لإنسان أن ينال ربًحا قليًا يعيش به، عن  من أجل الضمير الصالح، ومن أجل السام الحاضر، 

الشريرة. بطرق العالم   من أن يكسب الكثير 

ضميره الداخلي. وليتنا نسعى من أجل تحقيق الفضيلة والسعادة التي تأتي من أعمال الخارجي، ولكن حسب  مظهره  ليتنا ا نحكم على إنسان من 

مرات مرات بل  مرتين أو ثاث  مرة أو  اختبارات الفضيلة  الرجل لم يتحمل   البّر والصاح. ويا ليتنا جميًعا - الغني والفقير - نتمثل بلعازر، فهذا 

يريحه ويخفف عنه من كل متاعبه، مطروًحا عند باب بيت كان يمكن أن  ومريًضا وليس له من يساعده وُألقَي  فقيًرا   عديدة، وأنا أعني كيف أنه كان 

شروٍر الترف، ولكن أيًضا يعيش في  الترف وليس فقط يعيش مستمتًعا بهذا  الرجل الذي أهمله يتمتع بمثل هذا  تريحه، وقد رأى   ولكن لم يمنحه أية كلمة 

الراحة لنفسه بأي فكر عن القيامة. وبجانب هذه المصائب كانت  بدون أن يعاني أي محن أو ضيٍق، ولم ينظر أو يهتم بأي فقير آخر مثل لعازر أو يبعث 

الرجل ويرى  يرى نفسه في هذه الحالة  جموع الناس بسبب المحن التي أصابته. وليس هذا ليوم أو يومين أو ثاثة ولكن طول حياته   له سمعة سيئة بين 

 الغني على العكس.
[522]

الرجل كل هذه البايا في وقت واحد وبهذه الشجاعة إذا لم نتحمل حتى نصف هذا؟ أي عذر سيكون لنا عندما يتحمل هذا 

الجرائم، يتخيل نفسه في نفس القصاص عن آخرين متهمين بنفس  الزاني أو اللص ليس فقط عندما ُيَتهم، ولكن حتى عندما يسمع عن  V      إن الفاسق أو 

تجرأ وفعل نفس خطاياه، وهذا أيًضا في حالة اأعمال يضطرب أنه  اآخرين. آخر قد أدين، ولكن هذا الذي لم يدن  عبرة من عقاب   خطاياه، فيأخذ 

متصورين أنفسهم في نفس هذا ويفرحون  فعلوا نفس اأعمال الصالحة يبتهجون  هؤاء الذين  والتكريم، فإن   الصالحة عندما ينال البعض الثناء 

هارًبا ليختبئ؟ وعلى الجانب اآخر، هل هناك اتهموا يتسلل  آخرين  يرى  التكريم. هل تعتقد أن هناك من هو أكثر بؤًسا من هذا الخاطئ الذي عندما   

الفرح والتهليل متذكًرا أفعاله الصالحة في وسط  ويفرح  ُيكَرمون؟ فإنه يبتهج  آخرين  أبراًرا  يرى   من هو أكثر سعادة من الشخص البار عندما 

.
[523]

باآخرين  

يوحنا الذهبي الفم القديس 

"قلب اإنسان يفكر في طريقه،

والرب يهدي خطوته" ]ع 9[.

التحرك بدون عناية اه أو اإرادة، لكنه لن يقدر على  حرية  برغبة شديدة للتفكير في تحقيق ما في نيته. مع ما لإنسان من  يتحرك قلب اإنسان 
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 سماح اه له. خلق اه اإنسان كائًنا عاقًا، ا لكي يكتم اإنسان هذه العطية، إنما وهو يخطط يتكئ على صدر اه، ويتكل عليه، لكن ليس  في عدم

طريقنا إليكم" )1 تس 3: 11(. يسوع المسيح يهدي  وربنا  الرسول بولس: "واه نفسه أبونا  تحرك للعمل. وكما يقول   تفكير أو عدم 

بوضوح: "ولكن لنا هذا الكنز في بركات اه واهب العطايا إن كان اإناء المختار )بولس( يكتب  الحرة ونهين  باإرادة  نزال نجسر ونفتخر  V      هل ا 
[524]

القوة ه ا مّنا" )2 كو 4: 7(؟ خزفية ليكون فضل  أواٍن   

جيروم القديس 

.
[525]

نما نال النعمة لكي يجاهد V      لم يعمل بولس لينال نعمة، واإ

.
[526]

الرب باطًا يتعب البّناء V      كيف إذن يمكن إتمام وصية اه ولو بصعوبة بدون عونه، حيث أنه ما لم يبِن 

القديس أغسطينوس

إسرائيل نريد قبول هذه النعمة المجانية. فأبناء  البرهنة على أننا  يلزمنا  بمجرد استقبالنا لنعمة اه المجانية. إنما  يذكرنا بأننا ا نخلص  يود بولس أن        V

.
[527]

يخلصوا برهنوا على عدم استحقاقهم لها فلم  استلموها، لكنهم   

أوريجينوس العامة 

التزام الملك أو القائد  .5
"في شفتّي الملك وحي،

في القضاء فمه ا يخون" ]ع 10[

قراراته، وأن يطلب ا لمصلحته يراعي العدالة في  يلزمه أن  يدرك مسئوليته من جهة الشعب، فهو كمن يمثل اه،  يليق بالملك أو القائد أن 

تخرج من فمه.  الشخصية، بل مصلحة الشعب. يليق به أا يستهين بالكلمة التي 

للرب، وموازينه  "قبان الحق 

كل معايير الكيس عمله" ]ع 11[

للرب. ميزان الحق هو  مهما بلغت دقة اإنسان وأمانته يصعب عليه أن يضع اأمور في وضعها الصحيح بدقٍة، لذلك 

موازين الناس. ولعل اأوزان الدقيقة التي على أساسها تضبط  ماذا يقصد بمعايير الكيس؟ ربما يقصد الحقيبة التي ُتحفظ في الهيكل، وبها 

تجارتهم. يقتنوها أثناء  وغيرها من المعادن التي   "الكيس" هنا يشير إلى الحقيبة التي كان التجار يحملونها ويضعون فيها الذهب والفضة 

فيلتزم ورعايته للشعب،  الموازين، وأيًضا كل مؤمن، كم باأكثر الملك الذي يليق به أن يمثل اه في قيادته  يلتزمون باأمانة في  إن كان التجار 

الموازين.  بالعدالة، خاصة مع 

ا يليق بالتجار كما بالقادة خاصة الملك أن يفصل بين أمانته في التعامل مع الغير وعبادته ه البار العادل، والذي با لوم.

للغرباء والمقاومين له! بمعيارين، واحد يكيل به أحبائه وأصدقائه وعائلته ولنفسه، وآخر يكيل به  الموازين، فيكيل  ا يليق باإنسان أن يغش في 

مكرهة الملوك فعل الشر، "

الكرسي يثبت بالبّر" ]ع 12[ أن 

يمارس الشر - وهذا نما بالبّر اإلهي. فيليق به كملٍك ليس فقط أا  العسكرية أو المادية أو الشعبية، واإ كرسيه يثبت، ا بإمكانياته  ليعلم الملك أن 

قصره أو منه هو شخصًيا. سواء الصادر من الشعب أو من  يكره الشر  مجرد التفكير فيه دنًسا ا يطيقه.  نما يحسب  قدرته - واإ  في 

بالرحمة، ويجلس عليه باأمانة، في خيمة داود الكرسي  بهذا يصير الملك ظًا للسيد المسيح، ابن داود، ملك الملوك. الذي قيل عنه: "فيثبت 
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 قاٍض، ويطلب الحق، ويبادر بالعدل" )إش 16: 5(.

مرضاة الملوك شفتا حق، "

والمتكلم بالمستقيمات يحب" ]ع 13[

سواء بالنسبة له أو للخاضعين له، هكذا يليق به أن مجرد التفكير في الشر،  يكره  نما  شًرا، واإ يرتكب  يلتزم الملك )أو القائد( ليس فقط أا  كما 

يفرح بالناطقين بالحق ويحب المتكلمين بااستقامة.  

الصادرة ممن حولهم أو من الشعب! يخدعوا بكلمات التملق  سواء في المجتمع أو في الكنيسة أا  الكبرى  المراكز  ما أصعب على الذين يحتلون 

والثورة ثيؤدوسيوس حين قام شعب إنطاكية بااعتداء على تماثيله  اإمبراطور  الرائع لذلك هو الدور الذي قام به اأسقف فابيوس لتهدئة  المثل 

لإمبراطور: ]إن تاجك، يا سيد يوحنا الذهبي الفم قطع اأسقف ألف ومئة كيلومتر حتى يصل إلى القسطنطينية ليقول   ضده. بناء على نصيحة الكاهن 

يرجع إلى حكمتك فقط. ُيعجب الناس يرمز إلى جود الذي نقله إليك. أما تاج إنسانيتك فالفضل فيه   روما والعالم، وهو رائع، وهو دليل استحقاقك، لكنه 

تحرزه على قلبك... إذا سامحت اانطاكيين ستنال مجًدا عظيًما ا يسقط الكريمة الامعة علي جبينك. إنما كم يكون إعجابهم باانتصار الذي   باأحجار 

ُانظروا إلى الديانة المسيحية. لقد أطفأت غضب إنساٍن ليس له في العالم سيقولون:  غفيرة إلى الدين المسيحي، إذ  مرور اأجيال... ستضم جماهير   على 

 معادل![

 "غضب الملك رسل الموت،

واإنسان الحكيم يستعطفه" ]ع 14[

إن كان من واجب الملك أا يفكر في الشر، وا يتأثر بكلمات المديح، بل يطلب كلمات الحق، ويحب الكلمات المستقيمة، فمن واجب الشعب أن

الكرامة لمن له يتعرض للموت. يليق باإنسان أن يكون حكيًما يستعطف الملك، معطًيا  أثاره أحد  يدرك أن الملك إنسان له ضعفاته، وفي يده سلطان. فإن   

الكرامة.  

الرسول بولس: يقول 

مرتبة من اه. "لتخضع كل نفس للساطين الفائقة، أنه ليس سلطان إا من اه، والساطين الكائنة هي 

والمقاومون سيأخذون أنفسهم دينونة. ترتيب اه،  حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم 

أفتريد أن ا تخاف السلطان؟ افعل الصاح فيكون لك مدح منه" )رو 13 : 3-1(. للشريرة.  ليسوا خوًفا لأعمال الصالحة بل  فإن الحكام 

وتشكرات أجل جميع الناس. وصلوات وابتهاات  "فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات 

تقوى ووقاٍر. أن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا اه" )1  أجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل 

 تي 2: 3-1(.

صلّوا من أجل كل الذين يضطهدونكم ويبغضونكم، ومن أجل أعداء الصليب، واأمراء،  والرؤساء( )١ تي ٢: ٢(، والساطين  صلّوا أجل الملوك )       V

.
[528]

وتكونوا كاملين فيه )المسيح( ثمرتكم واضحة للجميع،   حتى تكون 

بوليكاربوس الشهيد القّديس 

نتضرع إلى اه اأبدي، اه الحقيقي، اإله الحي، من أجل صحة رؤسائنا... V      نحن 

الوحيد، وعلى قوته يعتمدون نالوا الحياة ذاتها. إنهم مقتنعون أنه هو اه  نالوا سلطانهم، إنهم كبشٍر يعلمون ممن  يدركوا ممن  يليق بهم أن 

 تماًما...

وأخيًرا بدون حاجة إلى من يحثنا، ورؤوسنا مكشوفة إذ لسنا في حاجة أن نخجل،  أبرياء،  نرفع أعيننا ونبسط أيادينا إذ نحن  إليه نحن المسيحيين 
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شيوخ مبراطورية هادئة، ومسكًنا آمًنا، وجيوًشا قوية، ومجلس  أباطرتنا. نطلب لهم حياة طويلة، واإ ونتضرع دوًما من أجل كل   أننا نصلي من القلب، 

.
[529]

 ُمخلًصا، وعالًما في ساٍم وكل ما يشتهيه هذا اإنسان وقيصر

ترتليان العامة 

"في نور وجه الملك حياة،

ورضاه كسحاب المطر المتأخر" ]ع 15[

أرض جافة. المطر المتأخر هو المطر الذي يسقط قبل الرب يجعله مبتهًجا، مامحه تبعث على الحياة، كأنه يمطر على  إرضاء الملك في 

اأرض بإنتاج ائق.  الحصاد بدونه ا تأتي 

سرور، في يمينك ِنَعُم إلى المرتل: "أمامك شبع  مسرة الملك تبعث حياة في الخاضعين له، كم باأكثر رضا ملك الملوك. وكما يقول  إن كانت 

 اأبد" )مز 16: 11(.

ألوهيته؟ ببشريته مع  ااعتراف  V      لنتعبد له بكونه إله المؤمنين بتأنسه، أنه ا نفع من القول عنه إنه إنسان وليس اه، أو أي خاص لنا إن رفضنا 

للُرضع صار مريًضا. المعلم الكامل  يسوع الملك إذ صار طبيًبا اتزر بكتان ناسوتنا، وشفي ما كان  بحضوره إذ هو ملك وطبيب. أن  لنعترف   
[530]

اأرض لكي يطعم الجياع! نزل إلى   رضيًعا بينهم )رو 20:2( لكي يعطى حكمة للجهاء. خبز السماء 

يرى حياة، بل يمكث عليه غضب اه" )يو 36:3(. فاآب يغضب عندما ُيستهان باابن العبارة التالية: "الذي ا يؤمن باابن لن  V      لقد جاء في اإنجيل 

الوحيد فمن يقدر أن يطفئ لمجرد إهانة أحد جنوده، فإن احتقر أحد ابنه  يحزن  لمجرد إهانة أحد جنوده. فإن كان الملك  يحزن  الوحيد. فإن الملك   
[531]

الوحيد؟!  غضب اآب من أجل ابنه 

اأورشليمي كيرلس  القديس 

"قنية الحكمة كم هي خير من الذهب،

وقنية الفهم تختار على الفضة" ]ع 16[.

تزين النفس، وتحفظ الجسد من الشر، ليعيش اإنسان بكليته متمتًعا باه الكلمة، أو أرضى. فالحكمة  التمتع بالحكمة السماوية أفضل من كل غنى 

وراءه، أما ويترك الذهب  اأزلي. أما الذهب فيعطي للجسم جماًا مؤقًتا، أو ُيستخدم اقتناء ما يعول الجسم ويغذيه، لكن حتًما يموت الجسم،   حكمة اه 

فترافق اإنسان حتى في الحياة العتيدة.  الحكمة 

والتعرف على أعماق الوصية اإلهية، أفضل من الفضة. أسرار اه،  دراك  الروحي، واإ الفهم 

واأخيرة بتفسير ما هو مخفي، فيمكنك تفسير مساكن بالمعرفة،  V      كما أن الذهب أفضل من الفضة، هكذا الحكمة أسمي من التعقل. اأولى تختص 

.
[532]

 الحكمة بكونها الكنائس أو مساكن القديسين في السماء. أما الحكمة فهي نفسها المسيح

القديس ديديموس الضرير

6. ااستقامة
"منهج المستقيمين الحيدان عن الشر،

حافظ نفسه حافظ طريقه" ]ع17[.

بالشهوات الكبرياء وا  يساًرا، ا يستطيع أن يجتذبهم ا بالبر الذاتي أو  انحراف يميًنا أو  طريقهم العام هو السير دون  منهج المستقيمين أو 

 والملذات.
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الرب حتى ينعم باأحضان اإلهية. طريقه في  يحرص على أعماقه، وينشغل بخاصه اأبدي، يحفظ استقامة  إذ يحفظ اإنسان نفسه، أي 

7. الكبرياء
"قبل الكسر الكبرياء،

الروح" ]ع 18[ وقبل السقوط تشامخ 

صرخ الشعب: "هذا صوت إله ا صوت إنساٍن" )أع 12: كرسي الملك...  هيرودس الحلة الملوكية، وجلس على  يرفع نفسه يسقط. إذ لبس  من 

الرب، أنه لم يعِط المجد ه، فصار يأكله الدود ومات. ضربه ماك   21(. ففي الحال 

تدربه طريق خداعه منذ البداية أثناء  وينزل إلى الغم بسقطة مفاجئة، إنما ينحدر إلى سقطة ميئوس منها، إما عن  يزل  V      ينبغي أا نظن بأن إنساًنا ما 

فتزداد اأخطاء قليًا. أن "قبل الكسر الكبرياُء، فترة طويلة بسبب اإهمال العقلي،  تدريجًيا خال  الروحية الحسنة  يزل من حالته   ببداية خاطئة، أو 

لفترة طويلة، أو يحدث كالمنزل الذي ا يسقط فجأة دفعة واحدة، بل يحدث بعض الخلل في اأساس  الروح" )أم 16: 18(. ذلك   وقبل السقوط تشامخ 

تدريجًيا. أنه "بالكسل الكثير يهبط السقف، الحوائط المحّصنة  الرشح أو الخلل( وبعد هذا تنهار   نتيجة إهمال ساكنيه لمدة طويلة، فيحدث بعض )

.
[533]

للروح  وبتدّلي اليدين َيِكُف البيت" )جا 10: 18(، هذا أيًضا ما يحدث 

اأب ثيؤدور

الروح" )أم 16: 18(. V      "قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ 

ويفتخرون من أجل أمور تافهة هؤاء يتعظمون  درجاتهم الكهنوتية، مثل  إنزال بعض الكهنة من  وبقدرتهم على  يفتخر أناس بكونهم أبناء حكام، 

حصلوا على ما يسمونه امتياز Promotion، يمكنهم يفتخرون بأنهم قد  ويوجد من  يوجد أدنى سبب لتعظمهم هذا...  ورائها، وبالتالي فإنه ا   ا طائل من 

يفتخرون بغناهم، ليس الغنى الحقيقي، بل الغنى وآخرون  هؤاء الناس يكون في خزيهم" )في 3: 19(.  برؤوس الناس: "إن مجد   من اإطاحة 

اأرضي... ا تستحق كل هذه اأشياء حتى أن تُوضع في ااعتبار، وا يليق بنا أن نتفاخر بأي منها.  

نقترب من سنوات مثًا لم  اأشياء التي تعطينا الحق في التعظم والتفاخر، هي أن نفتخر بأننا حكماء، أو أن نفتخر )بتعّقل( بأننا منذ عشر 

نقترب منها منذ الطفولة؛ أو أيًضا حينما نفتخر بحمل القيود في أيدينا من أجل السِيد المسيح، هذه أشياء تدعو للتفاخر والشهوات، أو لم   الملذات الجسدية 

 عن حٍق، ولكن حتى هذه اأشياء أيًضا، فإذا حكَّمنا عقلنا بالحق، نجد أنه ليس لنا أن نتعظم أو نفتخر بها.

المعجزات والعامات وبسبب اآام التي تحملها من أجل السِيد المسيح، الرؤى واإعانات و يدعوه لافتخار بسبب  الرسول ما  كان لدى بولس 

الظاهرة التي تدعو للفخر، الخارجية  يدعوه لافتخار، وبحسب اأشياء  كثيرة من العالم، في كل ذلك كان لديه ما   وبسبب الكنائس التي أقامها في أماكن 

الرسول شيًئا طبيعًيا بالنسبة للناس؛ ومع ذلك، وبما أنه من الخطر عليه أن يتفاخر، حتى بالنسبة لتلك اأشياء، فإن الآب في  كان سيبدو افتخار بولس 

مرات الرب ثاث  تضرع بولس إلى  يرتفع؛ ومن أجل هذا  الرأفة به، ماك الشيطان ليلطمه لئَا  الرؤى، أعطاه أيًضا على سبيل   رحمته، كما أعطاه تلك 

.
[534]

يفارقه، فأجابه اه: "تكفيك نعمتي أن قوتي في الضعف تكمل" )2 كو 12: 9-7(  أن 

أوريجينوس العامة 

طوال الليل بالمزامير والسهر في الصاة  والترنم  الفقراء  طعام  والعذراوية واإ الزوجية  اأخوي والمحبة  V      هل نمدح كرم الضيافة؟ هل نعجب بالحب 

للروح، كما ينبغي التراب   والتوبة؟ هل ُنذل الجسد بالصوم؟ هل نسكن مع اه من خال الصاة؟ هل ُنخضع العنصر اأدنى فينا للعنصر اأسمى، أي 

أهوائنا مزيج – مثل السبيكة - من ااثنين؟ هل نجعل الحياة تأُمًا في الموت؟ هل نسيطر على   إذا حكمنا الحكم الصحيح على طبيعتنا التي هي 

والثائرة؟ أو تشامخنا الذي يسبق السقوط )أم 16: 18(،... وضحكاتنا غير المهذبة، المتكبرة  نُرِوُض طباعنا  متذكرين سمو ميادنا الثاني؟ هل   
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الشرير أن يسيطر عليه الشاردة، أو أي شيء فينا يستطيع  وأفكارنا  الشرهة، وأحاديثنا غير المعتدلة،  سيطرة لنا عليها، وآذاننا   وعيوننا التي ا 

.
[535]

الحواس بالنوافذ هنا  النوافذ )إر 9: 21( كما يقول الكتاب، وُيعني   ويستخدمه ضدنا، فيدخل الموت من 

النزينزي غريغوريوس  القديس 

الروح مع الودعاء تواضع  "

خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين" ]ع 19[

الكبرياء فقد يجلب غنائم ومكاسب حضوره في وسطهم، ويهبهم نعمته. أما  الرب  الوحدة واانسجام مع الودعاء، فيعلن  روح  الروح يهب  تواضع 

كرامة زمنية، لكن يفقد اإنسان صداقته مع اه، ويستعبد نفسه إبليس. المتكبرين مع   ضخمة مع 

اأرض إلى البرج الصاعد من  برج يبلغ رأسه السماء. هذا  يرى القديس أغسطينوس أن دور المؤمن في هذه الحياة أن يصعد كما على 

أراد نزول باأساسات إلى أعماق أكثر. فمن  ارتفع البناء احتاج باأكثر إلى  اأرض. كلما  ونزول في أعماٍق بعيدٍة في   السماء، يحتاج إلى حفر أساسات، 

الروحية، وعوض الصعود مع مسيحنا برج حياتنا  التواضع ينهار  تواضٍع أعمق فأعمق. بدون أساسات  ممارسة  برج رأسه في السماء احتاج إلى   إنشاء 

المتواضع إلى السماء تتحطم نفوسنا تماًما!  

ونزيل بصورة واضحة، فنحفر  أوًا اأخطاء  اعتبارنا  بحرص... لنأخذ في  الروحي الشاهق العلو، ونتعمق في ذلك مقَدما  البرج  V      لنحسب حساب نفقة 

بالحري توضع اأساسات علي صخر التربة الصلبة... أو  والتواضع القوَية فوق  الشهوات حتى يمكننا أن نضع أساسات البساطة   الفساد ونفايات 

.
[536]

يتزعزع السماوات في أمان كامل وا  الروحَية، ويقدر أن يصمد ويعلو إلى أعالي  برج الفضائل  يرتفع   اإنجيل )6: 48(، بهذا 

اأب اسحق

خيًرا، "الفطن من جهة أمٍر يجد 

الرب فطوبى له" ]ع 20[. ومن يتكل على 

وتقديًرا من الغير. أما الذي وكرامة  خيرات ونجاًحا  الزمنية، فينال  والقدرة على التدبير، هذا يسلك بفهم في أمور حياته  قد يتمتع إنسان ما بالفهم 

عربون السماويات. الرب ويتكل عليه، فينال الحياة الُمطوبة السعيدة، أي نختبر   يتقي 

بحزٍن. المعوج فيتطَلع إليها  بإرادة اه الصالحة، فيقبلها. أَما صاحب القلب  أحزان أو مآسي أو متاعب أنها  V      يتحَقق اإنسان المستقيم أنه عندما تحّل به 

كثيرون أشّر منه وهم سعداء. يوجد  موافق أنه خاطئ، لكَنه يقول أنه   إنه 

الرب". مبارك هو اسم  يسره،  الرب أخذ، ليفعل ما  الرب أعطى،  القلب المستقيم يقبل كل ما يحدث له، قائًا: "

تهرب من اآام، فإنه يؤِدب أردت أن تكون ابًنا، ا تتوَقع أَنك  للشِرير وتأديب لابن. إن  الرب )بسماح منه(. إنها عقوبة  تحل المتاعب من عند 

 كل ابن يقبله، هل كل ابن؟ هل بدون استثناء؟

الوحيد وحده با خطَية، ومع هذا تأَلم. أنصتوا، فإن اابن 

الرأس أعضاء الجسد في شخصه. حمل ضعفاتنا، احتمل 

تفرحوا أنتم. حزٍن، لكي ما  كإنساٍن دخل آامه في 

.
[537]

إرادتك أُيها اآب" إرادتي بل  حزينة حتى الموت، لكن لتكن ا  تعزية. لقد قال: "نفسي  تنالوا أنتم  مرارة لكي  دخل في 

القِديس أغسطينوس

8. فاعلية اللسان
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"حكيم القلب يدعى فهيًما،

وحاوة الشفتين تزيد علًما" ]ع21 [

وتقديرهم لشخصيته. باحترام الغير له،  تفكيره، يتمتع  ومتزًنا في  القلب عند اليهود يقابل العقل عند اليونانيين، فمن كان حكيًما 

ويبادلوه وخبرتهم،  قادًرا على التعامل مع الغير، فينتفع بعملهم  فيزداد علًما، بمعنى أنه يصير  وااتزان بعذوبة اللسان،  يمزج هذه الحكمة  أما من 

 ذات اأمر.

بخنصره، فكيف برية اأسقيط كلها  تواضعه حمل  كثرة  القلزم أي السويس - إنه من  بجوار  القلزمي - أنه سكن بعض الوقت  يوحنا  V      قيل عن أنبا 

 فعل ذلك؟

والتواضع كان مزَيًنا جًدا والشيخوخة  والمعرفة  إرادته، وذلك أنه مع التدبير  أجاب الشيخ: "في النسخ القديمة ُذكر أنه حملها نحو 

فكره في كل ما كانوا يطيعون  وأفكارهم. فمعنى هذا القول أنهم  حروبهم  ليكشفوا له  اإخوة الذين يأتون إليه كل وقت  بفرح جميع   بالبشاشة، فكان ُياقي 

يريد ويقول ويأمر.  

الخارجة من فمه إرادته بالكلمة  يوحنا يجذب جميع رهبان اإسقيط إلى  اإسكندراني رئيًسا للدير، وكان القديس  في ذلك الوقت كان أنبا مقار 

اإخوة".  المعطية للحياة وهو يعِلم ويعظ جميع 

فردوس اآباء

ينبوع حياة لصاحبها، "الفطنة 

وتأديب الحمقى حماقة" ]ع 22[

أفكاره تجعله ينمو ويتقدم. أما اأحمق فا ينبوع داخلي يفيض عليه بالحياة.  بالبركات على المؤمن، وكأنه يحمل  روح الفهم والتمييز يفيض 

 ينفعه الكلمة الطيبة وا التأديب، إذ هو ُمِصر على عدم التعُلم.

أقوال اآباء الحكماء اأولين وكتاباتهم، بل من كانت يدرسون  ليسوا هم الذين  سوء استخدام كلمة "عقاء". فالعقاء  V      ُيدعى الناس عادة "عقاء"، مع 

ويحرصون بحكمة على ما هو خير ونافع للنفس  نفوسهم عاقلة، تقدر أن تميز بين ما هو خير وما هو شر. فيجتنبون ما هو شر وُمّضر للنفس، 

ويمارسونه بشكر عظيم ه.  

ندعوهم "عقاء"... هؤاء وحدهم بحق الذين يجب أن 

الحيوانات بشًرا، متى اتصفنا بالعقل )حسب المفهوم السابق(، فإذا لم يتوفر العقل )بهذا المعنى( فإننا ا نختلف عن  جديرين بأن ندعى  إننا نصير 

وموهبة الكام. اأطراف   الُعجم إا بشكل 

الشهوات المخجلة التي هي ِعّلة موت البشر. كارًها  ليعرف اإنسان العاقل أنه خالد،  إًذا، 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

يرشد فمه، "قلب الحكيم 

ويزيد شفتيه علًما" ]ع 23[

فتخرج كلماته يترجم هذه القداسة عملًيا خال شفتيه،  يعطي الكاتب أهمية عظمى للقلب )أو العقل(، أي لإنسان الداخلي، فإن صار مقدًسا 

 باستقامة، ويتمتع بالبنيان المستمر.

يرى ما هو قريب لنفسه، ويقودها إلى الخاص، كما  يرى ما يجب عليه أن يفعله، وما هو نافع له، وما هو  V      عندما يفحص اإنسان العاقل نفسه، 

غريًبا عنها. باعتباره شيًئا  غريب عن النفس، ويقودها إلى الهاك، وبهذا يتجنب ما يؤذي النفس   
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أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

"الكام الحسن شهد عسل،

حلو للنفس، وشفاء للعظام" ]ع 24[

كلمات اإنسان التقي تحمل ثاث سمات.

المرتل أنها شهد عسل )مز 19: 10(. اأولى أنها تتمتع بسمة كلمة اه التي يتحدث عنها 

نما تحمل عذوبة خاصة داخل نفس المتكلم ذاته. روح الغضب، واإ وصرف  روح الحب والصداقة  اآخرين ونمو  ثانًيا أنها ا تقف عند كسب 

المملوءة بالنعمة نافعة من كل جانب، وأخيًرا فإنها مع لذتها وعذوبتها نافعة، حيث تشفي العظام التي هي هيكل اإنسان نفسه. وكأن الكلمات 

 للمتكلم وللسامعين، وللنفس كما للجسد.

وأبهجوا أنفسكم بعسل الحكمة، أنه هكذا هو مكتوب: "الكلمات مرة ثانية الكلمات المقدسة،  اقبلوا  وتتوقون إلى اإصغاء،  V      يا من تحبون التعّلم، 

كثيرة، أما العسل اإلهي بطرق   الحسنة شهد عسل، وحاوتها شفاء للنفس" )أم 16: 24(. أن عمل النحل حلو جًدا، وينفع نفس اإنسان 

.
[538]

الروحي طرق التقدم  ماهرين في كل عمٍل صالٍح، ويعلمهم   الخاصي، فيجعل أولئك الذين يستقر فيهم 

كيرلس الكبير  القديس 

معرفة في ااستماع إلى كلمات اأسفار المقدسة المخلصة. ليكن ااستماع إلى كونوا بطيئين ومتبلدين من نحو الكام البطال، وحكماء وأصحاب        V

.
[539]

أفواهكم، وأما أحاديث القديسين فتكون شهد عسل  القصص العالمية ذات تذوق مر في 

 القديس باسيليوس الكبير

المجاري. هذه كثيرة. مبهجة ونقية هي هذه  سرية لأنبياء. يصب في هذا البحر أنهار  V      البحر هو كتاب مقدس، يحمل فيه معاٍن عميقة، وأعماق 

بحاوة الوصايا تروي النفوس  توجد أيًضا كلمات مبهجة كشهد العسل )أم 16: 24(، أحاديث لطيفة   الينابيع هادئة تفيض حياة أبدية )يو 4: 14(. 

.
[540]

فأخيًرا أوًا فثانًيا  تشربوه  تعرفون ما يجب أن  مجاري الكتاب المقدس متباينة، وأنتم   اأخاقية. 

أمبروسيوس  القديس 

بإدارة أمبروسيوس يقوم  أمبروسيوس أسقف ميان أن والده ويُدعى أيًضا  بولينوس من ميان عن صديقه القديس  الروماني  يصف لنا السيناتور 

وزوجته وابنته الوالد  أمبروسيوس وهو في القماط، وقد فتح فمه. خشي  ويخرج من فم ابنه الطفل الصغير  سرًبا من النحل يدخل   وايات باد الغال شاهد 

مرتعب: "إن عاش الهواء عالًيا حتى اختفى تماًما. قال اأب وهو  السرب وصعد إلى  كانوا يتطلعون إلى المنظر في دهشة. انطلق   على الطفل، ولكنهم 

الرب كان يعمل أثناء طفولة خادمه حتى تتحقق الكلمات: "الكام الحسن شهد عسل"  هذا الطفل فحتًما سيكون ذا شأن عظيم. يعلق السيناتور قائًا: ]فإن 

اأرضيات إلى وتوجه أذهان الشعب من  مؤخًرا، والتي تشهد للهبات السماوية،  يغرس شهد عسل أعماله التي جاءت  السرب من النحل كان   فإن هذا 

].
[541]

 السماويات

الشريرة 9. الطرق 
توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة، "

وعاقبتها طرق الموت" ]ع 25[

الطرق المخادعة التي تبدو لإنسان مستقيمة، لكنها تدخل به إلى الموت اأبدي )أم 14: 12(. سبق الحديث عن هذه 

يحذرنا الكتاب المقدس الطريق.  بخبرة اأتقياء الذين سبقونا في  مشورة اه، والتمتع  يحذرنا الحكيم من ااعتماد على الحكم الشخصي دون  هنا 
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إسرائيل. كان كل واحٍد يعمل ما يحسن في عينّيه" )قض 17: 6، 18: فكره الخاص، إذ قيل: "وفي تلك اأيام لم يكن ملك في   من اعتماد اإنسان على 

.)25 :21 ،1 

لربح النفوس، وهو )الشيطان( بهذا يجذبنا بعيًدا عن الراهب أن يشتاق إلى وظيفة كهنوتية مقدسة، بحجة تعليم الناس وحبه  يحرص  V      كذلك عندما 

التواضع والتدقيق في حياتنا.  

تعترض خاصنا وا تتناسب مع عملنا، غير أنه يخفيها بغطاء، أو يحجبها بحجاب من الشفقة والتدين، لكي يخدع هكذا يقدم لنا كل اأمور التي 

والحرص. المهارة   بسهولة من تنقصهم 

مملوءة شفقة، لكن لم يصكها الذين لهم هذا الحق، أي ا تتفق مع فكر آباء الكنيسة يظهرون هذه اأعمال  إنهم يقلدون ُعملة الملك الحقيقي، إذ 

الماهرين والجهاء...  الجامعة، وا يحصلون عليها من المكتب العام المخصص بتسليمها، إنما ُتصك خلسة بخداع شيطاني ويدسونها لغير 

وازمة، إا أنه بعد ذلك تبدأ تتغلغل داخل سامة عملنا وتضعف كل كيان هدفنا بعدة أساليب. لذلك حسن أن تقطع هذه ذ تبدو في البداية نافعة  واإ

ازًما لكنه مضر لنا. فإنه من اأفضل أن نكون بدون هذا العضو من وصية ما، أي ن بدا  عضًوا فاسًدا، الذي واإ  اأفكار وتبعد عنا، وذلك كما لو كانت 

طريق خداع الشيطان الذي يقدم لنا أن ننفذ وصية السماوات هكذا عن أن نخطئ في كل الوصايا عن   أننا ا ننفذها ونبقى في سام وأمان وندخل ملكوت 

خسارة تفوق في أهميتها أي ضرر احق، وتدفع بكل جهادنا السابق وكل جسد وترتيبنا، وهكذا تصير لنا  يحرمنا من نظامنا الدقيق  وبواسطتها   ما، 

الحرق في نار جهنم )مت 18: 8(.  أعمالنا إلى 

ضرًرا ُيَضُر من يضمن تُوَجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت" )أم 16: 25(. وأيًضا " اأنواع من الخداع " قيل عن هذه 

.
[542]

غريًبا..." )أم 11: 15(. فالشيطان يخدعنا بأخذه مظهر القداسة  

اأب موسى

"نفس التعب تتعب له،

أن فمه يحثه" ]ع 26[

الجوع الداخلي. الروحي إشباع  الزمنية، أو في العمل  سواء في عملنا اليومي أجل ااحتياجات  يحثنا هذا المثل على العمل باجتهاد، 

بعرق جبينه بالجوع، يحثه فمه على العمل باجتهاد،  الحرفية "النفس التي تتعب )تجاهد( تتعب، لنفسها". عندما يشعر اإنسان  الترجمة  جاءت 

 حتى يأكل ويشبع.

الرجل اللئيم ينبش الشر، "

وعلى شفتيه كالنار المتقدة" ]ع 27[

يبارك عليك. V      ا تكن مقاَتًا باللسان. اجعل كل واحٍد 

أنطونيوس الكبير القديس 

احرس شفاهك يا رجل اه وألجم لسانك، وأنت تنتفع ناًرا، وهو يدّنس الجسد كله، فالذي يحب حياته فليشفق على لسانه.  مملوء  V      قال شيخ: إن اللسان 

الخيرات. مخازنه( تمتلئ من  أهراءه )أي  كثيرة. طوبى للذي يسود على لسانه، فإن  كرامات   بجميع أتعابك، فالذي يحفظ لسانه له 

الطاهرة، فطوباك بالحركات  الطاهرة، أما إن كان لسانك ساكًتا وقلبك يغلي  الحركات  غزيرة فقد انطفأت من قلبك  حركات لسانك  V      قال شيخ: إن كانت 

الروح. هدوء الحياة. سِكت لسانك ليتكلم قلبك، وسِكت قلبك ليتكلم فيه  ترفعك إلى  بالروح  حركته   أن 

فردوس اآباء

"رجل اأكاذيب يطلق الخصومة،
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والنَمام يفرق اأصدقاء" ]ع 28[

ن قدم كلمات سبق أن تحدث عن عذوبة فم الحكيم وما تقدمه كلمات النعمة له ومن هم حوله لبنيان الكل. اآن يتحدث عن كلمات اللئيم، فإنه واإ

نيران الخصومة كما ُيفسد بكلماته الصداقات. الشرير باأكاذيب، ويشعل  مدمرة لنفسه ولمن هم حوله. ينطق   معسولة، لكنها كنار متقدة 

اأرض، ويتعب ليجد كذًبا مخيًفا ينطق به. بقوله "ينبش" يشير إلى أنه إن لم يجد ما يقوله من أكاذيب وخداعات، يضع على عانقه أن يحفر في 

الحرة ليلتقي دوًما مع عدو الخير الكذاب يلقنه الكذب والخداع، بإرادته  الشرير يحفر  اأرض، فكأن   إن كان الكتاب يشير إلى مملكة إبليس أنها تحت 

صورته بكونه ابًنا له.  فيحمل 

يغوي صاحبه، الرجل الظالم  "

ويسوقه إلى طريق غير صالحة" ]ع 29[

اآخرين. مسرته في متاعب  بالرجل الظالم اإنسان العنيف، الذي يجد  يقصد 

يحرم نفسه من نفس الشيء ولو بغير يحرم )أخاه( من شيء  إرادًيا. ويحدث هذا هكذا: من  يرتد عليه( ا  غيره بدافع الخبث ) V      إن تعامل اإنسان مع 

اآخرين يقع عليهم حكم يلومون  غيره يسقط تحت حكم المظلومين، والذين  غيره يسقط تحت حكم المهانين. ومن يظلم   رغبته. وهكذا أيًضا من يهين 

نني ا أعدد هنا، إنما أقول باختصار المفترى عليهم. واإ الُمحتقرين. والذين يكذبون يقع عليهم حكم  اآخرين يقع عليهم حكم  يحتقرون   المامين. والذين 

يرجع عليه" أم حجًرا  يدحرج  حفرة يسقط فيها ومن   إن كل من يسيء يقع عليه نفس الحكم. وتشهد بهذا الكتب المقدسة إذ تقول: "من يحفر 

 27:26... ويقول أيًضا: "ألعل اه الذي يجلب الغضب ظالم؟!" )رو 5:3(.

مرقس الناسك القديس 

"من يغمض عينّيه ليفكر في اأكاذيب،

شًرا" ]ع30[ ومن يعض شفتيه، فقد أكمل 

شًرا. يمارس  الشريرة، أو يعض شفتيه من الغضب الداخلي فهو  يرتكب الخطية بالنية، حيث يغمض عينيه ليسقط في أحام اليقظة  من 

تشاركه كل أسرار اه وأمجاده، كما يشتهي أن  برؤية  بصيرته الداخلية ليتمتع  اإنسان التقي يغمض عينّيه الجسديتين إلى حين، طالًبا أن يفتح اه 

يريد أن ينتقم! الشرير فتفحص عيناه أخاه، وا يبالي بما يعانيه من ظلم أو ضيق، ويغلق شفتيه كمن  البشرية هذه العطية. أما   

توجد في طريق البّر" ]ع 31[. "تاج جمال شيبة 

واختبره. لن تستطيع الشيبة أن تفقد البار نما على البّر الذي عاشه  السنوات، واإ وقارها، فإنها ا تقوم على لون الشعر، وا عدد  إن كان للشيبة 

أرسلني أزل اليوم متشدًدا كما في يوم   حيويته في البّر، وجهاده من أجل اأكاليل. وكما قال كالب: واآن فها أنا اليوم ابن خمس وثمانين سنة، فلم 

وعشرين سنة وللخروج وللدخول" )يش 14: 10-11(. وقيل عن موسى: "وكان موسى ابن مائة  للحرب   موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي اآن 

نضارته" )تث 34: 7(.  حين مات، ولم تكل عينه، وا ذهبت 

اقتربَت تحزن، أنك  البرية، فقال له: أيها اأب، ليس جيًدا لك أن  حزين على مجيئه من  فوجد أنه  شيشوي(  لزيارة )أنبا  V      ذهب في أحد اأيام أنبا آمون 

البرية. تريدها في  قادًرا على القيام بتلك اأعمال التي  اإخوة، أّن جسدك صار ضعيًفا ولم تعد   من مكان ُسكنى 

حرية اأفكار التي شيشوي هذا الكام نظر إلى أّبا آمون بحّدٍة وأجابه بغضٍب قائًا: ما هذا الذي تقوله لي يا أّبا آمون؟ َألم تكن  فلما سمع أنبا 

حرية الفكر، والذي لسَت خاضًعا تدرك الحياة ونتائج  البرية كافيًة أن تأخذ مكان جميع اأعمال؟ وفيما يخّصك أنت أيًضا يا آمون الذي   كانت لي في 

أخبرني ماذا يمكنك أن تفعل في البرية في السّن المتقِدمة؟ وحتى إذا كنُت الشيخوخة أو الضعف،  واضطرابه وا تعِوقك  تجوال الفكر  لاضطرار إلى   

المبكِرة. مقدرة أكثر على إتمام أعمال الفكر مما كنُت في رجولتي  شيخوختي، فعندي  صرُت ضعيًفا بسبب   أنا غير كفء أعمال الجسد أنني 
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فردوس اآباء

10. طول اأناة
"البطيء الغضب خير من الجبار،

روحه خير ممن يأخذ مدينة" ]ع 32[ ومالك 

خيًرا من الجبار، ومن يملك على ودوافعه وانفعااته. فمن يسود على غضبه ُيحسب  عواطفه  قوة أعظم من أن يتحكم لإنسان بنعمة اه في  ليس 

وأفكاره أعظم من ملك يحكم مدينة.  أعماقه 

سريًعا يكف عن الغضب ضد الغير. أما من يود أن V      إن كنت غاضًبا، ِاغضب على نفسك، فإنك تثور وا تخطئ. فإن من يغضب على نفسه، إذ يثور 

سريًعا. وكما يقول سليمان: "ضابط غضبه خير ممن يأخذ مدينة"، فإن الغضب يضلل حتى اإنسان  يبرر غضبه يلتهب باأكثر ويسقط في الخطية 

.
[543]

 الشجاع

أمبروسيوس  القديس 

نصرة أعظم يتحقق بالصبر، أن اإنسان يغلب نفسه، وُيخضع نفسه بلوغ  خارج منا،  المواضع التي تنتصر عليها  صغيرة، أن  نصرة  V      أخذ المدن 

.
[544]

اآخرين التواضع إلى احتمال   لنفسه، عندما يأتي به 

روحه خير ممن يأخذ مدينة." )أم 16: 32(. اانتصار V      ليت غير الحليم يستمع إلى قول الكتاب المقدس: "البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك 

طريق الحلم هو فعل أعظم بكثير، أن العقل هو الذي ينتصر خارجي، لكن اانتصار عن   على المدن أقل أهمية، أن ما يتم إخضاعه هنا هو شيء 

 ويسيطر بنفسه على نفسه حين يجبر الحلم العقل على التحكم داخلًيا في ذاته.

طريقة الَخْلْق هي في الحقيقة لشأن عجيب حيث أن العقل اقتنوا أنفسكم" )لو21 : 19(. إن  بصبركم  لمختاريه: " ليدرك الغضوب ما يقوله الحق 

الرب أن الحلم هو سيطرتها على الجسد إذا لم يسيطر العقل عليها. لذلك يبين لنا   يتحكم في النفس، وتسيطر النفس على الجسد. لكن النفس تفقد 

نرى أننا به نفقد ماهيتنا ندرك فداحة خطيئة عدم الحلم )الغضب( عندما  أحوالنا ويعلمنا أيًضا أنه بالحلم يمكن أن نمتلك أنفسنا. وهكذا  الحارس على   

.
[545]

 )كينونتنا(

غريغوريوس )الكبير( البابا 

القرعة 11. استخدام 
القرعة ُتلقى في الحضن، ""

الرب كل حكمها" ]ع 33[ ومن 

قرعة ويقبل الطوفان إرادة اه ثم يلقيان  قرار يصليا ويطلبا  الوصول إلى  لعله يقصد أنه إذا وجد خاف بين شخصين حكيمين، ولم يستطيعا 

القرعة.  نتيجة 

القرعة ُيقسم نصيبهم بين اأرض. حسب أسماء أسباط آبائهم يمـلكون، حسب  بالقرعة قسم  الرب موسى قائًا: "إنما  الموعد كلم  أرض  في تقسيم 

 كثير وقليٍل" )عد 26: 56-55(.

يكتشفوا عصيان يونان الرب وسلب غنيمة وأخفاها )يش 7: 16-10(، واستطاع النوتية أن  القرعة في اكتشاف عاخان الذي عصى  استخدمت 

قرعة، فوقعت على متياس )أع 1: 26-23(.  ه )يونان 1: 7(. وعند اختيار تلميذ عوض يهوذا القي التاميذ 

بوضوح." إرادة اه  صلوات، فسوف يكون فيها كشف  القرعة(، بإيمان مطلق، مع  الرسول في )أع 23:1-26(، أننا إذا استخدمناها )إلقاء  يشرح  "      V
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أوريجينوس العامة 

القرعة، إنما بالصاة والصوم يتشاور رجال اه مًعا تحت قيادة الروح القدس على الكنيسة لم ُتعد هناك حاجة إلى  يرى البعض أنه بعد حلول 

إرادته اإلهية. لمعرفة  روحه القدوس   

 

من وحي أمثال 16

سواك! من لي يعتني بي 

تباركك نفسي من أجل حبك الفائق.       V

الحرية! ووهبتني  صورتك ومثالك،  أقمتني على 

تصرخ أعماقي إليك: حريتي  في كمال 

استلم حياتي وقدني.

روحك القدوس. سوي  ليس من يقدسني 

سواك، يبررني  وا من 

سوي اآب القدوس! وا من يفتح أحضانه لي 

أيها الثالوث القدوس، أنت الكل لي!

V      وهبتني العقل والقلب،

سواك. موازيني  لكن من يقٌَدس 

بدونك تختل كل معايير نفسي.

بدونك ا أستطيع أن أفرز الحق من الباطل!

روٌَض نفسي بكل طاقاتها،

وجسدي بكل أعضائه.

وضميري، أفكاري ونيتي  V      ُقْد 

بروح ااستقامة. فتسلك أعماقي 

ويشرق نور الحق في داخلي!

أرد لك من أجل حبك؟ V      ماذا أقدم لك؟ ماذا 

ا تطلب ذبائح وا تقدمات،

ولسَت في حاجة إلى تسابيح وتماجيد!

لكنك بحبك تطلب قلبي كله!

لتمتلكني، فأقتنيك يا أيها الصاح ذاته!

الحجري المتشامخ، V      لتقتحم القلبي 
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فيذوب بحبك،

تواضع بنعمتك! وينسحق في 

البشرية. يمتلئ بالحب لك ولكل 

يحمل مخافتك،

يساًرا. ينحرف يميًنا وا  فا 

V      تعلن عن سكناك في داخلي،

يقترب عدو الخير إلٌى. فا 

بل ويسالمني حتى اأعداء!

بٌرك! سوى  V      تشبع نفسي بسكناك، فا تشتهي شيًئا 

القوة، بروح  تمأني 

الروح. فأحمل في داخلي سلطان 

تخرج من فمي لها قوتها، كل كلمة 

أنك تحفظ فمي بقوتك.

أمرك. كل فكر يعبر بي، لن يقيم قٌي بدون 

سماوي. عرش شبه  يتحول قلبي إلى 

وتصدر كلماتي وأفعالي بما يليق بملكوتك!

مشاعري، V      سكناك فُي يقود 

الكرامة. الكرامة لمن له  فأعطي 

بفرح القلب! وأخضع للساطين 

V      لست أطلب من البشر شيًئا!

أحترم كل إنساٍن، لكني 

موهبة! وأقََدر كل 

اأرض كلها سماًء! أود أن تصير 

والبشر مائكة!

تصرخ أعماقي إليك:       V

عرشك.. البشرية الحكمة الجالسة إلى  هب لكل 

واستنارة، هب للجميع فهًما 

ليدرك الكل غنى عنايتك اإلهية الفائقة!

مملوءين حًبا. أرى كل البشر  ترى متى        V

أفواههم عسًا، تقطر 

حاوة وعذوبة؟ و نفوسهم تمتلئ 
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الطريق الحق، يسلكون فيك يا أيها 

بطرق إبليس الملتوية. فا ينخدع أحد 

بروح الحب. يعمل الكل 

وا يكون للظلم والعنف موضع، وا للكذب مجال فينا!

V      قدس الكل يا أيها الطويل اأناة،

فيصير الكل ملوًكا وكهنة ه أبيك.

الخيرات! لك المجد والشكر يا صانع 

لك التسبيح يا من تعتني بكل خليقتك!
 

<<

اأصحاح السابع عشر

بيت المحبة
للصورة أن تشبع وتسعد ما لم تحمل سمات اأصل: الحب! بهذا الحب الداخلي ا تعاني النفس صورته ومثاله، وا يمكن  خلق اه اإنسان على 

يرى وجه إنسان جسدًيا، لكنه البرية أو سائًحا ا  متوحًدا في  ن كان  ينبوع يفيض حًبا با توقف. هذا ما ينعم به المؤمن الحقيقي حتى واإ فراٍغ، بل تبقى   من 

البشرية في قلبه.  يحمل كل 

يتبارى كل اأعضاء في عطاء النفس لبقية اأعضاء قبل العطاء المادي. وهذا هو أساس الكنيسة التي ا اأسرة السعيدة، حيث  هذا هو أساس 

روح اه القدوس. ثمرة  للرب بقدر ما تنشغل بتقديم الحب ه والناس، الذي هو  الكثيرة حتى تقديم ذبائح وعبادات   تنشغل باأنشطة 

1. الكنيسة والحب العملي1.

بالميراث 2. 2. الحكيم يتمتع 

3. الحب والتأديب 3.

اأشرار4. شركة مع  4. ليس من 

5. تكريم كل عضو في الكنيسة6-5.

6. لتكن لغة المؤمن ائقة به7.

7. العطاء ناموس بيت المحبة9-8.

8. قبول اانتهار واانتفاع به11-10.

مدمرة 12. 9. الحماقة 

10. مقابلة الخير بالخير13.

11. التدقيق14.

12. العدالة قانون البيت15.

13. طلب الحكمة17-16.

14. الحذر من الضمان با حكمة18.
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15. العصيان والكبرياء20-19.

الفرح في بيت المحبة22-21. ينبوع   .16

الرشوة 23.  .17

والمعرفة28-24. 18. الحكمة 

1. الكنيسة والحب العملي
"لقمة يابسة ومعها سامة،

خير من بيت مآن ذبائح مع خصام" ]ع 1[

كثيرة من الذبائح من بينها ذبيحة السامة )ا بأنواٍع  واضح أنه يتكلم عن مجتمع كنسي "مآن ذبائح"، فإن كانت كنيسة العهد القديم قد انشغلت 

سرور اه هو مصالحة اإنسان مع خالقة كما مع إخوته، أي الحب العملي. فموضوع  للرب" )ا 13: 5، 16(،  سرور   3: 1-17( التي هي "رائحة 

اأسرة كثيًرا ما ينشغل اإنسان أو  كراهية من جهة أخيه.  هكذا يليق بكل مؤمٍن إذ يقدم ذبيحة شكر ه لكن لن ُيسر اه بها، مادام يحمل في قلبه 

يغرف من الحب اإلهي ويفيض قلبه هدوٍء مع اه،   أو الكنيسة بأنشطة ضخمة، لكن با سام داخلي، إذ يليق أن ينسحب الشخص إلى حين، ليجلس في 

البشرية.  بالحب من أجل خاص كل 

برية قاحلة لمدة 40 عاًما يتمتع بلقمة يابسة ومعها مكانياته، ليعيش في  ووائمه واإ فرعون بكل أنشطته  لقد سحب اه موسى من وسط قصر 

وفيرة مع خصام. فرعون وسط وائم   سامة مع اه عن أن يعيش في قصر 

ويتصالحوا سنوات ونصف، ليختبر الجميع اللقمة اليابسة،  وترك الكل يعاني من القحط ثاث  كريت )1 مل 17(،  جوار نهر  وانسحب إيليا إلى 

بالخيرات مع خصام. يتمتعوا   مع اه كما مع أنفسهم، عن أن 

الكثيرة لنجلس مع اه بكوننا أهل بيت اه، فننعم بالسام معه، وينعكس هذا السام على عاقتنا لننسحب إلى حين من اانشغال باأنشطة الكنسية 

 بإخوتنا، وحتى على اأنشطة الكنسية ذاتها.

يرى اتبعوا السام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن  يسوع المسيح" )رو 5: 1(. " بربنا  تبررنا باإيمان لنا سام مع اه  الرسول: "فإذ قد  يقول 

الرب" )عب 12: 14(.  أحد 

اقتنوا ذهًنا وتحَرروا من متاعب هذا العالم.  ابحثوا إذن عن السام,  كثيرة تتعبنا.  نيًرا أمور  مرتبطين بالجسد نحمل  علوي. مادمنا  V      السام الحقيقي 

تنالوا "سام اه الذي يفوق إغراءاتها حتى يمكنكم أن  اأهواء، وا تجتذبها التعاليم الباطلة, فتتحَدى قبول  تثيرها  مرتبكة, ا   هادًئا، ونفًسا هادئة غير 

 كل فهٍم يحفظ قلوبكم" )في 4: 7(. من يطلب السام يطلب المسيح, أنه هو نفسه سامنا, الذي يجعل ااثنين إنساًنا جديًدا واحًدا )أف 2: 14(, عامًا

.
[546]

السماوات اأرض أم في  سواء علي   ساًما بدم صليبه، 

القديس باسيليوس الكبير

ويستمرون في انسجاٍم وبساطٍة. V      في بيت اه، في كنيسة المسيح، يسكن البشر بفكٍر واحٍد، 

صلواتهم أن اه يسكن مع من هم بفكٍر واحٍد في البيت. يدخل إلى البيت اإلهي فقط الذين لهم يواظبون مًعا في الصاة، معلنين بإلحاح وباتفاق  V      إنهم 

صلواتهم.  اتفاق في 

أواد اه نظل في سام اه، صرنا  ويريدنا إذ ُولدنا ثانية أن نستمر هكذا. إذ  أوصانا اه أن نكون صانعي سام وفي وحدة وبفكٍر واحٍد في بيته...        V

الواحد. الواحد والفكر  الواحد يكون لنا أيًضا القلب  الروح  ذ صار لنا   واإ
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بصلوات صانع السام. أوًا مع أخيه، حيث ُيسر اه  يترك المذبح ويتصالح  ا يقبل اه ذبيحة المخاصم، بل يوصيه أن 

كبريانوس  الشهيد 

ويرفضون يريدون  انزعاج وسط من لهم هدف واحد وفكر واحد،  الرب ُيسكن البشر بفكر واحد في بيت. من ثم يمكن للحب وحده أن يدوم دون  V      أن 

 مًعا نفس اأمور.

 اأب يوسف

بالميراث 2. الحكيم يتمتع 
المخزي، "العبد الفطن يتسلط على اابن 

الميراث" ]ع 2[ اإخوة  ويقاسم 

شريًكا مع التصرف. فمن أجل حكمة العبد وأمانته، قد يسمح اإنسان أن يجعله  يعرف كيف يدبر اأمور حسًنا، وبين ابن سِيئ  يقارن بين حكيم 

التصرف الحسن. الميراث، كأحد أعضاء أهل بيته، بينما قد يمنح القليل لابن الغبي غير القادر على   أبنائه في 

إبراهيم في العبد ميراثًا لخادمه اأمين الحكيم اليعازر )تك 15: 2(، لو لم يهبه اه اسحق. وثق  إبراهيم أن يقدم كل ما له  لقد كان في فكر 

تمرد على أبيه داود، ولم يكن يطلب أقل من رقبته.  وسلمه كل أمور بيته، أما أبشالوم اابن فقد 

3. الحب والتأديب
البوطة للفضة، "

والكور للذهب،

الرب" ]ع 3[ وممتحن القلوب 

جربتنا يا اه، َمحصتنا كمحص الفضة، المرتل: "أنك  الضيقات واآام بالنسبة للمؤمنين هي كالبوطة والكور لتنقية الذهب والفضة. وكما يقول 

الرب لبيت يعقوب: "هأنذا قد نقيتك وليس رؤوسنا". )مز 66: 10-12( كما يقول   أدخلتنا إلى الشبكة. جعلت ضغًطا على متوننا. ركبت أناًسا على 

وكرامتي ا أعطيها آخر" )إش 48: 11-10(. اخترتك في كوٍر المشقة. من أجل نفسي، من أجل نفسي أفعل، أنه كيف ُيدنس اسمي،   بفضٍة. 

الازمة للذهب الذي بين يديه، والمدة التي يسمح بها للذهب في البوطة. وتبقى عيناه متطلعتان إلى الذهب في الحرارة  درجة  يعرف الصائغ 

بالتجارب أكثر مما نحتمل، إنما يعلم تماًما ما هو لنقاوتنا الشوائب. هكذا لن يسمح اه لنا   البوطة، ا ينشغل بشيء آخر، حتى يصبه من البوطة، نقًيا من 

 وبنياننا، وتبقى عيناه وسط الضيق، يهتم بتقديسنا وتنقيتنا من كل شائبة.

الهفوات )لتأديبهم(، أن كثيرة، ذلك من أجل  V      نحن نعلم أنه حتى القديسين يسمح اه أن تسقط أجسادهم تحت سلطان الشيطان وتحل بهم نكبات 

الرحمة اإلهية ا تطيق أن يكون فيهم وسخ أو دنس إلى يوم اإدانة، فينقيهم من كل شائبة، ُمقدًما إياهم إلى اأبدية مثل الذهب أو الفضة المصّفاة،  

القرية )المدينة( اأمينة" )إش 1: 25- قصديرِك... بعد ذلك ُتدَعين مدينة العدل  وأنزع كل   غير محتاجين بعد إلى تنقية، فيقول اه: "وأنقي زغلِك... 

الرُب يَُؤّدبُه ويجلد كل الرب القلوب )أم 17: 3(. وأيًضا "أن الذي يحُبُه  26(. وأيًضا كما ُتمتحن الفضة في البوطة والذهب في الكور، هكذا َيمتحن 

.
[547]

 ابن يقبلُه" )عب 12: 6(

سيرينوس اأب 

V      ما أمجد اآام! بها نتشبه بموته!

البشرية بالضيقات حتى يراها قد تنقت، هكذا يسمح اه بامتحان  الفرن لتحتمل النار إلى حين حتى  كما ُيلقي ممحص الذهب بقطعة الذهب في 
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يترك فيه الزمن الذي ينبغي أن  التجارب. أنه كما أن ممحص الذهب يعلم  نضطرب وا نيأس عندما تحل بنا   تتنقى وتحصل على نفٍع عظيٍم... فليتنا ا 

يرانا قد تنقينا يحترق، هكذا كم باأكثر يعلم اه ذلك. فعندما  يتركه بعد في النار، حتى ا يفسد وا  فُيخرجه في الوقت المعين، وا  الفرن،   الذهب في 

شرورنا. تزايد  وُنطرد بسبب  ننطرح  تجاربنا حتى ا   باأكثر، يعتقنا من 

يعرف هذه اأمور بدقٍة، حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه، ا نتذمر وا تخور قلوبنا، بل نتحمل اه الذي 

فرن الشر )حكمة يخرجنا من  يعرف تماًما متى  المجربين، لذلك يوصينا الحكيم قائًا بأن نخضع ه في كل اأمور، أنه   ُيسر، إًذا يفعل هذا بهدٍف لفائدة 

يشوع 1 :2-1(.  

نوع اأخيرة هي  بركات أو يقدم لنا تأديبات. أن هذه  سواء عندما يمنحنا  برضا،  باستمرار، محتملين كل شيٍء  ونشكره  الدوام،  نخضع له على 

البركات. أنواع   من 

المشرط والسكين هو فالطبيب ليس فقط يسمح لنا بااستحمام )في الحمامات(... أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل وأيًضا عندما يستخدم 

 طبيب!

واأب ليس فقط عندما ياطف ابنه، بل وعندما يؤدبه ويعاقبه... هو أب!

حنًوا من كل اأطباء، فليس لنا أن نستقصي عن معاملته، وا أن نطلب منه حساًبا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله. فا ذ نعلم أن اه أكثر  واإ

شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة، وما يناسب الطريقين يود ردنا إلى الصحة، ويجعلنا  التجربة أو يؤدبنا أنه بكٍل من   نميز إن كان يعتقنا من 

يلزمنا أن نخلص. طريقة   كل واحٍد منا، وكيف، وبأية 

.
[548]

وعًرا طريًقا صعًبا  طريًقا سهًا وممهًدا أو  يأمرنا أن نسلك  كثيًرا إن كان  يأمرنا، وا نفكر  لنتبعه حيثما 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الدَراس، مع أنك ا تظهر على ما ن كنت حنطة، فلماذا تهاب  وتخرج أنت نقًيا؟ واإ الزغل  يحترق  V      إن كنَت ذهًبا، فلماذا تخاف النار، فإنه في الكور 

وشرفك؟ ُينتزع عنك "التبن" ويظهر أصلك   أنت عليه إَا به حيث 

القديس أغسطينوس

اأشرار شركة مع  4. ليس من 
"الفاعل الشر يصغى إلى شفة اإثم،

والكاذب يأذن للسان فساٍد" ]ع 4[

شًرا في داخله تكون اأذنان على استعداد لسماع صوت عدو الخير، أي لشفة اإثم وكلماته المخادعة، أما إن كان القلب عندما يكتم القلب 

الحوار معه. بمعنى آخر يليق بنا أا نلقي باللوم على الشيطان الذي يلقي بشباكه ليصطادنا، بل ويرفض حتى  يعرف صوت عدو الخير،   مستقيًما، فإنه 

الشريرة. بأفكاره  فصارت مستعدة للتجاوب مع حيل إبليس، والتلذذ  انحرفت،   نلوم قلوبنا التي 

الشرير معهم: "اأنبياء بالكذب، والكهنة تحكم على أيديهم، الطريقة حينما تنبأ اأنبياء الكذبة بالكذب وحكم الكهنة بالشر، تجاوب الشعب  بنفس 

 وشعبي هكذا أحب" )إر 5: 31(. يجد اإنسان لذة ومتعة حين يلتقي بمن هم على شاكلته، فيتجاوب معهم. فالشخص الكذاب ُيسر بمجلس الكذابين،

يمارسون نفس خطيته، ومن جانب بمشاركته من  ضميره  ويريح  الزناة... وهكذا يجد الخاطي ما يبرر به نفسه  والزاني يتجاوب من أعماقه مع أحاديث   

ممارسة الشر. اأشرار يسندون بعضهم بعًضا في   آخر فإن 

5. تكريم كل عضٍو
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المستهزئ بالفقير يعِير خالقه، " 

يتبرأ" ]ع 5[ الفرحان ببلية ا 

حنوه ومحبته نحو أخيه، فالغني محتاج أن يعطي، والفقير يشكر من يمارس اإنسان  البشرية، لكي ما  فقراء ومحتاجين وسط  بوجود  يسمح اه 

وااحترام المتبادل. بروح الحب وااتفاق واانسجام مًعا،  الفريقان  موهبة العطاء التي يهبها اه لأغنياء، فيعيش   أجل 

المعرفة وكل علم في داخلهم، الفقراء أغنى من اأغنياء، إذ يقتنون باإيمان السيد المسيح كنز  كثيًرا من  يليق بالغني أا يستخف بالفقير، أن 

يستهزئ بالفقير يستخف بهذه العطايا اإلهية المجانية المقدمة للجميع. بأبوة اه لهم ككنٍز ثمين، وُتعد لهم أمجاًدا أبدية فائقة. من  ويعتزون   

غريب أن المؤمن يملك العالم، مادام الثروات. هل هذا أمر  V      في الكنيسة يكون الشخص غنًيا، إن كان غنًيا باإيمان، أن المؤمن يقتني عالم كامل من 

.
[549]

ميراث المسيح، الذي هو أثمن من العالم؟ لقد ُافُتديتم بالدم الثمين، هذا يقال بالتأكيد للكل، وليس لأغنياء وحدهم  يملك 

أمبروسيوس  القديس 

التزامه بالحنو أنه يخطئ مثل هذا المستهزئ بالفقير يهين خالقه". لماذا؟ أن اه خالق الفقير. من هو قاٍس، ليس فيه إنسانية، حتى يضحك عوض        V

.
[550]

 ُيعاقب عليه. هذا الشخص يهلك أنه يخطئ ضد عناية اه العالية والحكمة

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

يرحم أخاه. كانت إن كان اه يسمح لشخٍص أو أمٍة ما ببليٍة أو ضيقٍة، فإن من يشمت في بلية الغير يسقط هو وا يجد سنًدا من السماء، أنه لم 

سقطوا تحت اأسر لتأديبهم. )عو 16-12(.  خطية أدوم أنه شمت في إخوته حين 

أمبروسيوس وهو أسقف يخشى لئا بعد أن صار مسيحًيا وسيم أسقًفا يهلك بإدانته لخاطئ ما، فيذكر دوًما ضعفاته ويضعها أمام كان القديس 

يترفق بالخطاة. يقول: نما لكي   عينيه، ا لييأس واإ

صرت ما أنا عليه. وأنا بالحقيقة أقل كل اأساقفة، وأدناهم كرست حياتي للعالم، لكن بنعمتك  ]أنا أعلم أنني لم أكن مستحًقا أن ُأدعى أسقًفا، أني 

 استحقاًقا. ا تسمح لذلك الذي كان ضائًعا قبل دعوته للكهنوت أن يضيع حينما صار كاهًنا.

أعرف كيف أبكي بكل وجداني الداخلي على الذين يخطئون. هذه أعظم فضيلة، إذ مكتوب: "ا تشمت ببني يهوذا يوم هاكهم، أوًا هب لي أن 

أحزن وأبكي، فببكائي على أعرف خطية إنساٍن ساقٍط أن أتألم معه، وا أوبخه بتشامخ، بل   وا تفغر فمك يوم ضيقهم" )عو13(. هب لي دوًما عندما 

].
[551]

 الغير أبكي على نفسي، قائًا: "ثامار أبّر مني" )تك 38: 26(

الشيوخ بنو البنين، "تاج 

آباؤهم" ]ع 6[ وفخر البنين 

وكرامته وغناه. فالشيخ ا يرى عملًيا في بقية اأعضاء مجده  اأسرة الحاملة أيقونة السماء، وكل عضو  ُيفرح السماء عينها مثل  ليس من أمر 

بروح يرى فيهم إكليله ومجده. والشاب ا يستخف بالجيل السابق )والديه(، بل  بفكره، بل  جارحة ضد الجيل الجديد )بني بنيه(، وا حتى   يلفظ بكلمة 

يكرمه.  الطاعة 

واأسرة إلى أهل بيت اه، ويتامس الكل مع وعد السيد المسيح: "أنه حيثما اجتمع وااحترام المتبادل يحِول البيت إلى سماء،  الحب العملي 

. وحيث يحل السيد المسيح يجتمع الكل مًعا كما في السماء من كل اأمم واألسنة
[552]

 اثنان أو ثاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم" )مت 18: 20(

اآخرين. يري كل واحٍد انعكاس بهاء المسيح في  هوة بين اأجيال، بل  توجد مشكلة وجود   والقبائل والشعوب، من كل الثقافات، ومن كل اأعمار، وا 

.
[553]

أبوهم". مجدنا هو أب الكل، وتاج الكنيسة كلها هو المسيح الشيوخ بنو البنين، ومجد البنين  V      قيل "تاج 
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السكندري  القديس إكليمنضس 

6. لتكن لغة المؤمن ائقة به
"ا تليق باأحمق شفة السؤدد،

باأحرى شفة الكذب بالشريف" ]ع 7[ كم 

وآخرون أنها تحمل التشامخ الرفعة أو السمو،  يترجمها بمعنى  السؤدد"، فالبعض  المترجمة هنا " ترجمة الكلمة اليونانية،  اختلف البعض في 

ُيخرج كلمة كذب من شفتيه. بشريٍف أو حاكٍم أو قائٍد أن  والكبرياء. فإن كان ا يليق باأحمق أن ينطق بأموٍر سامية مجيدة، فباأولى ا يليق   

الواحد لصاحبه: ماذا صار ابن قيس, أشاول أيًضا بين اأنبياء؟" )1 صم 10: 11(، صار هذا مثًا عندما تنبأ شاول وسط اأنبياء، "قال الشعب 

زوجته، فإن مكانته سارة  إبراهيم أب اآباء الذي أنكر أن   ُينطق به حينما ينطق أحمق بأموٍر سامية. أما المثل المضاد لذلك فهو - في رأي البعض - 

التصرف غير ائٍق به )تك 20: 13-1(. ومركزه جعل هذا   العظيمة 

7. العطاء ناموس بيت المحبة
"الهدية حجر كريم في عينّي قابلها،

تتوجه تفلح" ]ع 8[ حيثما 

والرشوة )أم 17: 24(، تقديرها الخاص لدى قابلها. يميز الكتاب المقدس بين الهدية  التواضع، يكون لها  ارتبطت الهدية بالحب الداخلي مع  إذا 

مشروعة. نوال أموٍر ا حق لنا فيها، أي غير  طرق القضاء، أو  اعوجاج  روح الحب والمودة، أما الثانية   اأولى لكسب 

نزعت الغضب، وحب اانتقام من عيسو )تك 33: 4(، وهدية يوناثان لداود كشفت عن تعلق نفسه به، وحبه له كنفسه )1 هدية يعقوب لعيسو 

 صم 18: 4-1(.

"من يستر معصية يطلب المحبة،

أمًرا يفرق بين اأصدقاء" ]ع 9[ ومن يكرر 

سترنا". فإن كان القدوس الذي ا يطيق الخطية الخيرات "أنه  فردية )شخصية( بتقديم ذبيحة شكر ه صانع  أسرية أو  نبدأ كل صاة جماعية أو 

فيسترون على إخوتهم بغية تمتعهم يتشبهوا به،  الرجاء من خطايانا، ويدخل بنا إلى مقادسه، كم يليق بأبنائه أيًضا أن  بروح   يستر علينا لكي ينتشلنا 

كثرة من الخطايا" )ا بط 4: 8، راجع أم 10: 12(.  بالحياة المقدسة. "المحبة تستر 

يلزم الصاة من أجل الساقطين لكي يستر والتواضع والوداعة  بروح الحب  اآخرين ا يعني المداهنة وا التهاون مع الخطية، إنما  الستر على 

لمشاعرهم. جرٍح  بهدوء مع الساقطين دون  برجوعنا دوًما إليه. كما يمكن الحديث   اه عليهم وعلينا 

سًرا بعيًدا عن اأنظار، وحواره مع داود الملك والنبي أجل توبته، حيث تحدث معه  لعل من أجمل اأمثلة في الحديث مع الخطاة يوناثان النبي 

الرجاء )2 صم 12(. أبواب  وحزمه، فتح أمامه  صراحته   ومع 

أما من "يكرر اأمر )النميمة("، أي ُيشِهر بالساقطين، يجول يفضح خطاياهم قدام الغير فهو يحطم الحب!

اجتذبوا الرخاوة، كذلك أنتم  الرطوبة الموِلدة للنتانة، ويشدد  وينزع  كثيرة، فهو يجعل التافه لذيًذا،  خواص الملح  اأرض ")مت 5: 13(.  V      "أنتم ملح 

يميلوا إلى النفاق. وأنذروهم لكي ا  وشددوا رخاوتهم،   الناس 

ينتنوا في الخطية. وقد دعا المحبة ملًحا كونوا مهتمين بنفوس بني البشر لكي ا  وغيره با فساد وا نتانة، هكذا أنتم  كما أن الملح يحفظ نفسه 

وكونوا في سام مع بعضكم بعًضا. تكونوا محبين لكل الناس،  اأرض. فيجب أن  اأرض "أي أنتم محبة   بقوله: "أنتم ملح 
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ابن الصليبي

مقاريوس يستر على عيوب إخوته أرضًيا، فكما أن اه يستر على العالم، هكذا كان أنبا  مقاريوس: إنه صار  كما هو مكتوٌب  إلًها  V      قيل عن القديس 

يَراها، واأشياء التي كان يسمعها، كأنه لم يكن قد سمع شيًئا. يراها كما لو لم يكن   التي كان 

قوًة على احتمال النسك، وكان البرّية، وكان يشِدده ويعطيه  يازمه منذ اليوم الذي بدأ فيه حياته النسكّية في  شاروًبا كان  مقاريوس إّن  V      قيل عن القديس 

الشرق، أنه في الرومانية بأكملها ومناطق  اإمبراطورية  ربوع  شهرته الحسنة عّمت في  التزُين بالفضيلة، حتى إّن   ينمو في ذلك كل يوم، متقِدًما في 

فنالوا جمهوًرا من الناس من الهاك  انتزع  العطرة لنسكياته السامية، حتى  الرائحة   الحقيقة اجتذب إليه كل أحٍد أجل الحياة اإنجيلية العملية بسبب 

موضوٍع في إناٍء من زجاٍج، وكان يستر عليها كلها متشِبًها باه. موهبة رؤية خطايا الناس مثل زيٍت  يسوع المسيح   الحياة اأبدية. وقد منحه ربنا 

فردوس اآباء

طهارة القلب بدون طاهرة، أّن اآذان إذا سمَعْت الحديث النجس ا يمكن حفظ  احفظوا آذانكم من سماع كام النميمة والوقيعة، لكي تكون قلوبكم        V

 دنس.

مقاريوس الكبير القديس 

شرور، فالذي يدين أخاه في قلبه يتكلم عنه بلسانه ويفحص أعماله شروٍر ويسقط في  أردأ من اإدانة لإنسان، أن منها يتقدم إلى  V      ا شيء 

اازدراء والنميمة والمامة والتعيير، وحينئذ تتخّلى ويترك النظر فيما ُيصلح ذاته، ويشغل نفسه بما ا يعنيه عما يعنيه، ومن هنا ينشأ  وتصرفاته،   

 عنه المعونة اإلهية فيسقط في ما دان أخاه عليه.

المرء عما أخيه من ُخُلق رديء، أخوه من خطية شخصية، فيقول إنه فعل كذا. أما اإدانة فهي أن ُيخبر  المرء بما فعله  النميمة هي أن ُيخبر 

باستمراره في هذه الصفة وعدم اإقاع عنها، وهذا أمٌر صعٌب جًدا. سارق أو كذاب أو ما شابه ذلك، فيحكم عليه   فيقول إنه 

بالرغم غيره  الفريسي لكونه دان  تزّكى العشار رغم آثامه وُشجب  الرب خطية اإدانة بالخشبة، والخطية الُمدانة بالقذى، وعلى ذلك  لذلك شّبه 

وشكره ه على ذلك.  مما له من صدقة وصوم وصاة 

وأموره العلنية، وبما يجب العارف بسّر كل إنسان  وتزكيته هي ه وحده، أنه هو وحده  دانة كل واحد  فالحكم على خليقة اه يليق باه ا بنا، واإ

 من الحكم في كل أمٍر، وعلى كل شخٍص.

دوروثيئوس القديس 

الفردوس وآدم معها، هكذا نظير الحّية تماًما َمْن يقع في صاحبه، فإنه ُيهِلك َمْن يسمعه ونفسه ا تنجو. وأخرجتها من  حواء  V      بالنميمة أغوت الحّية 

شيشوي أنبا 

8. قبول اانتهار واانتفاع به
"اانتهار يؤثر في الحكيم،

أكثر من مائة جلدة في الجاهل" ]ع 10[

الروحي وتقدمه في كل شيء، لهذا ا يقاوم كلمة اانتهار أو النقد البَناء. أما الجاهل فيظن دوًما أنه على نموه  اإنسان الحكيم يطلب دوًما 

الرقبة متمرد وعنيد، وغليظ  صواب، أكثر حكمة وفهًما من الجميع. اأول ينتفع بكلمات اانتهار الوديعة الهادفة، والثاني ا يتأثر حتى بالجلدات، فإنه   

 ومتشامخ.

ن تأثر إلى لحظات يعود إلى العشرة كل منها أقسى من السابقة، ومع هذا واإ الضربات  فرعون، فقد سقطت عليه ا مائة جلدة، بل  من أمثلة ذلك 
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غرًقا! بالضربات حتى آخر لحظات حياته، حيث ألقى بنفسه مع جيشه وسط المياه ليموت الكل  قسوة قلبه وعناده. لم ينتفع   

التجارب. بالتجارب لقديسيه، وكأنها توبيخ يقدمه لهم كحكماء مستعدين لاستماع لصوته اإلهي خال  كثيًرا ما يسمح  ا نعجب إن كان اه 
الوقور طريقة حياته وسلوكه  شهرين فقط تأَمل  حوالي 15 سنة، ولمَدة  عمره  أنطونيوس وكان  قيل إّن اأب هياريون ذهب إلى القديس أنبا 

وتواضعه في تعامله مع تاميذه، وشَدته في اانتهار، ونصائحه.  واجتهاده في الصاة، 
V      هل يجب على َمْن يوِبخ أحًدا أن يقول له سبب توبيخه له؟

إن كنَت ا تقول له فكيف يمكن أن ُيصِلح حاله؟

جرحه فكيف يتم عاجه؟ للجريح  إن كنَت ا ُتظِهر 

ونراعي ضعفها، وذلك مستترٍة  بطريقٍة  لذلك فمن اأفضل أن تقول له، أّما إذا كانت النفوس ضعيفة وا تقدر أن تسمع، فإننا نحاول أن نقول لها 

.
[554]

ُتعِرفه بغلطته قادًرا أن يسمع فمن اأفضل أن  فخمًرا نقًيا، فإذا وجدته  للمريض مخَفًفا بالماء، وأّما للسليم   مثلما ُيعَطى الخمر 

.
[555]

آخرين هواك )الخاص بالخطية(، فا ينبغي أن ُتهِلك نفسك لكي تخِلص  إذا كنَت حين توِبخ أحًدا تستسلم للغضب، فأنت بذلك ُتشِبع 

مقاريوس الكبير القديس 

التمرد، الشرير إنما يطلب  "

فيطلق عليه رسول قاس" ]ع 11[

برقٍة هؤاء يحتاجون إلى الحنو  لظروف محيطة بهم،  سقطوا في الشر بسبب الضعف أو  أشرار  يوجد  المتمرد"، أنه  الشرير  هنا يتحدث عن "

الصراحة.  واللطف مع 

الرقيقة. المتمرد فيحتاج إلى رسوٍل قاٍس، أنه ا يقبل كلمة اانتهار الوديعة  الشرير  أما 

تعّلموا فعل الخير… هلّم نتحاجج يقول كفُوا عن فعل الشر،  اعزلوا شّر أفعالكم من أمام عينَي،  تنقّوا،  اغتسلوا،  الرب بإشعياء النبي: " يقول 

وتمردتم ن أبيتم  اأرض واإ حمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير  كالقرمز تبيُض كالثلج، إن كانت  الرب، إن كانت خطاياكم   

الرب تكَلم". )إش 1: 20-16(  تؤكلون بالسيف أّن فم 

مدمرة 9. الحماقة 
"ليصادف اإنسان دبة ثكول،

وا جاهل في حماقته" ]ع 12[

صغاره، مثل الدبة أهون من اللقاء مع جاهل نُزع عنه  حواٍر أو جداٍل ا يجدي، فإن اللقاء مع وحٍش كاسٍر  المتمرد في  الشرير  الدخول مع 

ثورة.  أحمق في حالة 

اهرب دائًما من كل إنسان ا يكّف عن المجادلة في حديثه.

مثمرة. عاقًرا تصير  روح اه يدخل فيها وتلك التي كانت  واضطراٍب؛ فإّن  V      إذا ابتعَدت النفس من كل مناقشٍة وتشويٍش 

اأب بيمين

أما الصديق الحكيم فيطيل أناته قي مناقشاته,

أدركهم على ببصيرٍة نّفاذٍة، فكان الذين يأتون إليه يمتلئون دهشًة إذ يجدون أنه قد  يدرك حقيقة الناس  أنطونيوس حكيًما ذا عقلية وّقادة  V      كان أنبا 

يشعرون بغبطٍة قلبيٍة على ما وصل إليه من كماٍل كانوا  سماوي حتى إّن سامعيه  عزلته وابتعاده عن الناس. وكان حديثه مطّعًما بملٍح   حقيقتهم رغم 

روحي حّبب فيه النفوس وجذب إليه القلوب.  
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اتِزاٍن، فا عجب إذا قيل إّن اه قد أقامه كذلك كان أنبا أنطوني يمتاز بالصبر والجَلد في المناقشة، فُيصغي إلى كل ما ُيقال له، وُيجيب عنه بكل 

روحانًيا أبناء وطنه ولجميع الملتفين حوله.  طبيًبا 

القديس بااديوس

10. مقابلة الخير بالخير
يجازي عن خيٍر بشٍر، "من 

يبرح الشر من بيته" ]ع 13[ لن 

أسرته أو أحفاده. يفارق الشر بيته أو  إن كان ا يليق بالمؤمن أن ياقي الشر بالشر، فماذا لو أنه اقى الخير بالشر. فإن مثل هذا اإنسان لن 

11. التدقيق
"ابتداء الخصام إطاق الماء،

اتركها" ]ع 14[ فقبل أن تدفق المخاصمة 

جرٍح بسيٍط لتحرق غابات تصل إلى آاف اأفدنة. واإهمال في  نيران تمتد  كبريت يمكن أن تشعل  صادرة من عود  صغيرة  شرارة  اإهمال في 

مواجهتها. هكذا إن أهملنا غزيرة ا يمكن  صغيرة في خندق إن ُأهملت يمكن أن تسبب تدفًقا لمياه  وثغرة   يمكن أن يتضاعف ويؤدي بحياة اإنسان كلها. 

اأرض وأبديتنا. لذلك يوصينا السيد المسيح: "كن المريرة في حياتنا على  العواقب  التعرف على  وغربت الشمس على غيظنا يصعب  طارًئا،   غضًبا 

تغرب الشمس على غيظكم" )أف 4: 26(. الرسول: "ا  الطريق" )مت 5: 25(. ويوصينا  سريًعا ماُدمت معه في  مراضًيا لخصمك   

ويلتجئوا ينظروا إليه وحده،  افراطس: [يليق بالمتقدمين إلى اه أن  وشريرة، فا نضيعها في الخصام. وكما يقول اأنبا  مقصرة  غربتنا قليلة  أيام 

].
[556]

المرات ربوات من  كانوا مظلومين  يعيروا الشتيمة التفاًتا، حتى ولو  بورٍع هكذا، حتى ا   إليه 

يطرح اأقوال التافهة، ويثير الخصام أمر يسير حقير، وحيثما ا يكون له مكان  سريًعا من  V      من كان غضوًبا فهو خاٍل من طول اأناة والمحبة، يقلق 

مرذول عند اه والناس. ينوح على مثل هذا؟ فهو   نفسه... فمن ا 

أفرام السرياني مار 

12. العدالة قانون البيت
البريء مبِرئ المذنب ومذِنب  "

الرب" ]ع 15[ مكرهة  كاهما 

مًرا" )إش 5: 20(. إن كان اه هو الحق، حلًوا، والحلو  نوًرا، والنور ظاًما، المر  شًرا، الجاعلين الظام  خيًرا، وللخير  قيل: "ويل للقائلين للشِر 

البريء فتبرئة الظالم وتذنيب  السرمدي.   فإن من يستبدل الحق بالباطل، والخير بالشر، والنور بالظلمة، يكون كمن جحد اه نفسه الخير اأعظم والنور 

موجهة ضد اه نفسه.  إهانة 

13. طلب الحكمة
"لماذا في يد الجاهل ثمن؟

أاقتناء الحكمة وليس له فهم" ]ع 16[

يشتري الحكمة أو يقتنيها بالمال؟ بينما قلبه ليس في الحكمة، وا يطلبها أجل ذاتها. يريد أن  لماذا يمسك الجاهل بثمن؟ هل 
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أوادهم بالكليات. قد وأموالهم في إلحاق  يستخدموا غناهم  قادرون أن  أوادهم التعلم، فيظنون أنهم  يرفض  هذا هو موقف بعض اأغنياء الذين 

المعرفة، وا تبالي بالتقدم! أخرى، لكن قلوب أبنائهم ا تطلب العلم وا  الدرجات العلمية بوسيلٍة أو  يشتروا  يستطيعوا أن   

"الصِديق يحب في كل وقت،

أما اأخ فللشدة يولد" ]ع 17[

يحتقرهم. وقد ُولد جسدًيا، المرضى ليشفيهم، وليس ليدينهم أو  البشرية، جاء كطبيٍب من أجل  يسوع المسيح، محب كل  الصِديق الحقيقي هو ربنا 

 أي تجسد وتأنس للشدة، أي ليحمل الصليب من أجل العالم كله! قيل عنه:

"أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى" )يو 13: 1(.

يرفع خطية العالم" )يو 1: 19(. هوذا حمل اه الذي  "

"لم آٍت أدين العالم، بل أخلص العالم" )يو 12: 47(.

كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل للخطايا كل العالم أيًضا" )1 يو 2: 2(. "هو 

المرضي" )مر 2: 17؛ لو 5: 13(. "ا يحتاج اأصحاء إلى طبيب بل 

"ا أعود أسميكم عبيًدا، أن العبد ا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء" )يو 15: 15(.

وأوجاعنا تحملها" )إش 53: 4(. أحزاننا حملها،  "

البلوغ إليها من هذا؟ خاص الخطاة فقط! لوم مرذول تلميًذا له، فيسأل أحدهم: أية منفعة يمكن  يسوع اختاطه بالخطاة، واختيار عشار  V      عندما ُيهاجم 

.
[557]

المرضى مواد لها رائحة صعبة من أجل شفاء  لتنازله وتعبه من أجل إيجاد  يسوع اختاطه بالخطاة يشبه لوم طبيب   

النزينزي غريغوريوس  القديس 

متذكرين قول الحاضرة الذين امتأ العالم بهم،  ليسوا هنا )في العالم(، بل إلى جماهير الخطاة  يوجد بار كامل، لهذا لم يأٍت المسيح ليدعو من هم  V      إذ ا 

.
[558]

انقرض التقي" )مز 12: 1( المرتل: "خلص يا رب، أنه قد   

جيروم القديس 

يمارسه، بأن يختلط بالذين هم في حضوره اآن في العالم لم يأٍت كقاٍض بل كطبيٍب، ويعمل ما يجب على الطبيب أن  يسوع( لهم أن في  V      أظهر )

.
[559]

 حاجة إلى الشفاء

كيرلس الكبير القديس 

14. الحذر من الضمان با حكمة
"اإنسان الناقص الفهم يصفق كًفا،

ويضمن صاحبه ضماًنا" ]ع 18[

التسرع في تعهد إنسان بضمان آخر دون حساب النفقة واإمكانيات للسداد )أم 6: 1-5، 11: 15(. لقد ضمن بولس كثيًرا ما يحذر الحكيم من 

لعجزنا عن دفع معرفته   أنسيموس، وكان مستعًدا لدفع الدين بنفسه )فل 18-19(. كما ضمن يهوذا بنيامين )تك 42: 17، 44: 32(. أما مسيحنا فمع 

 الدين، دفعه مقدًما على الصليب، لكي باإيمان الحي يصير لنا حق الدخول إلى اأحضان اإلهية.

روحه القدوس الساكن فينا أيًضا يشفع فينا، مقدًما الضمان الذي دفعه السيد على الصليب لمن يقبل حبه ويتجاوب معه. "فمن ثم يقدر أن يخلص

 أيًضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى اه، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم" )عب 7: 25(.
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الروح، أنه بحسب مشيئة اه يشفع في القديسين" )رو الروح نفسه يشفع فينا بأَناٍت ا ُينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام  "

.)27-26 :8 

بالحري قام أيًضا، الذي هو أيًضا عن يمين اه، الذي أيًضا يشفع فينا" )رو 8: 34(. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل 

.
[560]

الروح القدس يديه ويعيننا في ضعفنا الروح للجسد، يبسط  ذ ينسحب  يصارع الجسد، واإ روحنا  الروح القدس  يرى  V      إذ 

أوريجينوس  العامة 

الروح القدس الساكن فينا، والحب الروح القدس، إنما نعمة  جوهر  الروح القدس هنا ا تعني  يرون أن شفاعة  هنا نود أن نوضح أن بعض اآباء 

. ويدعو القديس
[561]

ليطلبوا عن أنفسهم وعن إخوتهم حسب مشيئة اه، وما هو لنفعهم صلوات المؤمنين  يوجه  بالروح القدس هو   الذي صار لنا 

.
[562]

 أغسطينوس هذه النعمة اإلهية "عطية الصاة"

15. العصيان والكبرياء
"محب المعصية محب الخصام،

المعلي بابه يطلب الكسر" ]ع 19[

أبوابه، بآرائه كمن ُيعلي  يرفع من شأن نفسه، ويعتد  تمرده  المتمرد يجد لذة في الخصام، وشبًعا في الجدال الغبي غير البّناء، وفي  اإنسان 

 فيحطم نفسه بنفسه.

خيًرا، الملتوي القلب ا يجد  "

السوء" ]ع 20[ والمتقلب اللسان يقع في 

شًرا. خيًرا بل  الملتوي، ولسانه المتقلب ا يحصد  يزرعه اإنسان بقلبه  ما 

الملتوي ا يمكنه أن يقدم لساًنا مقدًسا مستقيًما، بل لساًنا مخادًعا متقلًبا، يخسر به أصدقاءه ويثير أعداءه، ويسبب له متاعب ا حصر لها. القلب 

فلحزنه، "من يلد جاهًا 

يفرح أبو اأحمق" ]ع 21[ وا 

الفرح أن يتسلل إلى قلبه. مرارة تصيب اإنسان مثلما أن يكون له ابن )أو ابنة( جاهل وأحمق، فا يقدر  ليس من 

يفرح بمن نال التبني دون أن تكون للبشرية أًما، وهي علة التجسد اإلهي وتألمه أجلنا. مع أن اه هو أبونا، فإنه ا  V      يدعى اه أًبا، وُتدعى محبة اه 

تحضرنا ه اآب البشرية. إنها هي التي  يرتكب الشر. أما اابن المتعقل فُيِسر أمه، أي محبة اه نحو  والمعرفة، والذي  معرفة بالحكمة اإلهية   له 

يسوع المسيح - الذي صار كأخ لنا )حب 2: 17(، القوي. هذا يتحقق لكي ما يمكن ابنه -  الروحي   كأبناء ناقصي التغذية )جائعين( نشتاق للطعام 

بالروح القدس. إنها تلد بنين وبنات له أبدًيا. والذين يتعلمون مواطني مملكته وذلك بالكلمة والعمل، أيًضا أمنا الكنيسة التي ُخطبت ه اآب   أن يجعلنا 

ويخلصوا بل يفضلون يتوبوا  يريدون أن  تحزن وتنتحب على غير المتعلمين الذين ا  ُيِسرون اه أبونا وكنيسته أمنا. لكنها  والمعرفة   الحكمة السماوية 

.
[563]

يستمروا على الشر  أن 

أوريجينوس  العامة 

الفرح في بيت المحبة ينبوع   .16
الفرحان يطيب الجسم، "القلب 

والروح المنسحقة تجفف العظم" ]ع 22[.
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الروح فتتهلل النفس، وينعكس تهليلها حتى على صحة بفرح  ومرارة النفس. أما إذا امتأ القلب  ليس ما يحطم جسم اإنسان مثل الكآبة والقلق 

 البدن.

المرض فحسب، بل وحتى الموت الجسدي! نهاًرا وليًا يحول المؤمن إلى أشبه بماٍك متهلل، يتحدى ا  فرح وشكر وتسبيح يومي،  تقديم ذبيحة 

أرض اأحياء" )مز 116: 9-8(. الرب في  الزلق، أسلك قدام  ورجلّي من  يردد المؤمن: "أنك أنقذت نفسي من الموت، وعينّي من الدمعة،   

.
[564]

فرًحا بسبب صالح V      كل إنجيل يجلب 

أوريجينوس العامة 

يرى"، مؤمًنا خارًجا )١ يو ٤: ١٨(. لم يقل: "تهلل أنه رأى" إنما قال: "تهلل أنه  يطرد الخوف  يراه، أن فيه الحب الذي  فرح أن  V      إنه لم يخف بل 

فرح لذاك الذي تهللوا، فأي  بالرب قد  وفرح"... إن كان الذين انفتحت أعينهم الجسدية  فرأى  يرى بفهٍم. " الظروف، ويتهلل على رجاء أن   تحت كل 

 رأى بعيني نفسه النور الذي ا يوصف، الكلمة القاطن )في اآب(، البهاء الذي يبهر أذهان اأتقياء، الحكمة التي ا تسقط، اه الثابت في اآب، وفي

.
[565]

إبراهيم يراه آتًيا في الجسد دون أن ينسحب من حضن اآب؟ هذا كله رآه   نفس الوقت 

القديس أغسطينوس

الرشوة  .17
الرشوة من الحضن الشرير يأخذ  "

ليعوج طرق القضاء" ]ع 23[

لنوال ما ا حق لنا فيه، وا رشوة  فيصدرون أحكاًما غير عادلة. لذا ا يليق تقديم  الرشوة )الهدية بنية خاطئة( أعين المسئولين،  كثيًرا ما َتعمي 

ننحرف عن الحق والعدل. رشوة من أحٍد حتى ا   أن نقبل 

والمعرفة 18. الحكمة 
"الحكمة عند الفهيم،

اأرض" ]ع 24[ وعينا الجاهل في أقصى 

ليه. أما الجاهل فا هدف له. تجول عيناه يميًنا واأسرار السماوية، لكي يسير به ومعه واإ معرفة اه  ما يشغل فكر اإنسان الحكيم التقي هو 

معرفة الحق أبًدا )2 تي 3: 7، 4: 4-3(. ويساًرا با غاية، فا يستطيع أن ُيقبل إلى   

القدرة على يرى القديس أغسطينوس أن الحكمة هي  والمعرفة السماوية.  "الحكمة هي إعان اه عن ذاته لنا، نقتنيه، فنحمل الحكمة اإلهية 

يوحنا الذهبي الفم أن الحكمة هي اإنجيل، أي التمتع ويرى القديس  الروحية، والتمتع بالحق يؤدي إلى مجد اه والتعبد له بمخافة البنين.   تذوق الحقائق 

المفرحة. أما العلم فهو الحيدان عن الشر )أي 28: 28(، وتقديم كلمة الخاص للبشر.  بخطة اه الخاصية 

 وجًها
[566]

ويراه يتعرف على اه )الحق(  المعرفة )الغنوسي( أن  الروحي صاحب  السكندري أن هدف اإنسان  يرى القديس إكليمنضس 

عبرنا من الوثنّية إلى اإيمان، خبرة الحياة النقّية والتأّمل الدائم. فإن كّنا قد  المعرفة باإلهيات من خال اإيمان، وذلك خال  لوجه، أي يعبر إلى كمال   

المعرفة هي هبة إلهّية نتقّبلها خال اابن، وذلك بقبولنا إّياه وتشّبهنا به؛ أي ونعرفه. هذه  لنرى اه   ،
[567]

المعرفة  فيليق بنا أن نعبر من اإيمان إلى 

.
[568]

مدرك لآخرين غير  وندرك ما يبدو  نقاوة القلب، نعاين اه   خال 

وموثوق فيها، يمنحها ابن اه الذي هو "الحكمة" الحاضرة والمستقبلية والماضية، كأمور أكيدة  دراك اأمور  المعرفة واإ الغنوسية التي هي        V
[569]
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.  ويعلنها

السكندري القديس إكليمنضس 

اابن الجاهل غم أبيه،

ومرارة للتي ولدته" ]ع 25[.

الوالدين، كما حدث مع عالي الكاهن الذي وحزًنا على  مرارة  توجيه اأبناء يعكس  العبارة، مؤكًدا أن اإهمال في  كثيًرا ما يكرر الحكيم مثل هذه 

وانهزم الشعب ومات والدهما. تربية ابنيه ُقتل اابنان،   بسبب إهماله في 

البريء ليس بحسن، "أيًضا تغريم 

الشرفاء أجل ااستقامة" ]ع 26[ ضرب  وكذلك 

لشريٍف مستقيٍم أمر ممقوت. بريء أو إهانة  خسارة إنساٍن  تحريف العدالة من جانب الحاكم أو القائد أو القاضي، مما يسبب 

المعرفة يبقي كامه، "ذو 

الروح" ]ع 27[ وذو الفهم وقور 

الواضح. وقارها، كما لها هدفها  وزنها، ولها  معرفة، فإن كلماته قليلة ولها  اإنسان الحكيم مع ما لديه من 

.
[570]

مزاٍح أو كلمة ليست للبناء يخرج من فمك، بما فيه من  V      لتكن كلماتك بمعياٍر، تحسبها بنفسك، عالًما أنك تتقدم حساًبا ه عن ما 

باخوميوس  القديس 

إرادة اه يطلب الحكمة، وُيظهر نفسه متعقًا. يعرف ما هي  V      من يطلب أن 

يريد المعرفة، إن كان أحد يطلب الحكمة، راغًبا في تعلم شيء ما عن الحكمة، بينما آخر ا يطلب الحكمة، إذ ا  من يقتضب كلماته ليدخل إلي 

.
[571]

أقرباءه عن فعل هذا، فإن اأول أكثر تعقًا من اأخير  أن يتعلم شيًئا عن الحكمة، بل ويصد 

الروماني  القديس هيبوليتس 

"بل اأحمق إذا سكت ُيحسب حكيًما،

ومن ضم شفتيه فهيما" ]ع 28[

ضمُوا ن  صمتوا ُيحسبون حكماء، واإ يعترفوا بجهلهم، لهذا إن  بكثرة الكام، با حساب وا هدف، ويصعب عليهم جًدا أن  إذ يتسم الجهال والحمقى 

ُيعتبرون فهماء.  شفاهم 

بوجه عام نقول، إن تمسك جاهل بحفظ رباطة جأشه )في صمٍت( ا يظهر ُيعرف اأعضاء المختفين فيه، هكذا  V      كما في بيت عندما ُيغلق الباب، ا 

يمارس عمًا يكشف عما في فكر ذاك الصامت... وقد قيل بسليمان: "اأحمق إذا سكت ُيحسب  إن كان حكيًما أو غبًيا. هذا يحدث طالما ا 

.
[572]

 حكيًما"

غريغوريوس )الكبير(  البابا 

 

من وحي أمثال 17

لتقم في داخلي ملكوت الحب!

V      لتقم في أعماقي هيكلك،
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بيت المحبة المتسع، ليضم الكل فيه.

أية ذبيحة أقدمها لك،

سرور، وأية تقدمة تشتمها رائحة 

سوى ذبيحة التسبيح وتقدمة الحب؟

هبني حبك فيمتلئ قلبي بسامك الفائق!

أتمتع بالسام معك ومع خليقتك المحبوبة لديك.

V      لتقتحم أيها الحبيب قلبي،

فهو بيتك المحبوب جًدا لديك.

مخزًنا  سماوًيا! وأسرارك، فأصير بالحق  تودع فيه من كنوز علمك 

V      أحيا معك أيها المصلوب.

كرامة الصلب معك! شركة آامك، وأنال  فاستعذب 

بفرٍح وتهليل! للشركة في أمجادك إا قبول آامك  طريق  فليس من 

بٌَرك في داخلي. V      سكناك فٌي يقيم 

ا يصير للشر موضع في قلبي،

وا للكذب مكان على شفتي!

فأكٌرم كل فقير، وا أستخف بأحٍد. بفكرك الفائق،  أتمتع 

أفرح ببلية أحد، بل أشتهي أن أحمل أثقاله! ا 

أراك متجلًيا في حياة آبائي، فتتهلل نفسي.

وأتطلع إليك عامًا في الجيل الجديد فأمتلئ رجاًء.

V      ينفتح قلبي بالعطاء للجميع.

الرشوة فتمقتها نفسي! أما 

ساتًرا علٌي، أراك 

فأشتهى أن أستر على إخوتي.

تخرج من شفتي. ليس من كلمة نميمة 

V      أتلمس الحنو في يديك،

حتى وسط آامي وضيقاتي.

أشعر بدفء أبوتك وسط كل اأحداث.

قلبي دوًما ينجذب إليك،

تغمرني! عطاياك 

أتعرف عليك أيها الحق،       V

فا أخلط بين النور والظلمة،
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أمزج بين البّر والشر! وا 

أقتنيك يا حكمة اه،

فيهرب الجهل من أعماقي.

أقتنيك، ا بماٍل، بل بالتجاوب مع حبك.

أقتنيك بدم صليبك، يا من تألمت وحملت العار،

لتهبني الحياة المطٌَوبة المجيدة!

مفرحة. V      أقتنيك، فيتحول قلبي إلي وليمة 

تتهلل نفسي بك،

ويتقدس جسدي بنعمتك.

سماواتك. بصيرتي إلى  وتنسحب 

أسرارك با حدود! وأغرف من 

 
<<

اأصحاح الثامن عشر

الشريرة والعزلة  العزلة المقدسة 
روح اه القدوس إلى أعماقه، ليعيد تقييم نفسه، وتقييم عمل اه فيه، العزلة المقدسة التي فيها ينسحب اإنسان تحت قيادة  يدعونا سفر الحكمة إلى 

يسوع، الحكمة اإلهي. عادة النظر إلى كل شيء بعينّي رب المجد   واإ

فكره الشريرة التي فيها ينسحب اإنسان من الجماعة المقدسة، حاسًبا نفسه أفضل من الجميع، معتمًدا على  العزلة  يحذرنا من  وفي نفس الوقت 

والحوار المقدس. المشورة المقدسة   الذاتي، رافًضا 

الشريرة 3-1. العزلة   .1

2. اللسان نهر متدفق 9-4.

الروحية 11-10. الثروة   .3

التواضع 12. بركة   .4

5. عطية ااستماع 13.

الرجاء 14. 6. عطية 

7. مزيد من الحكمة 15.

8. عاج الخصومات 19-16.

9. ثمار اللسان 21-20.

10. اختيار شريكة الحياة 22.

11. الفقير والغني 23.
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12. الصداقة 24.

الشريرة العزلة   .1
مشورة يغتاظ" ]ع 1[. "المعتزل يطلب شهوته بكل 

المعتزلون هؤاء هم  شهواتهم وملذاتهم. " المعتزلين الذين في تشامخ يتعالون عن إخوتهم، ويطلبون تحقيق  هؤاء  الرسول يهوذا عن  يحدثنا 

شهواتهم، وليس لمجد يعتزلون الحق اإلهي والجماعة المقدسة لمجد أنفسهم أو إشباع  هؤاء  الروح القدس(" )يه 19(.  روح لهم )ليس لهم   بأنفسهم ا 

أفكارهم الذاتية. هؤاء عنيدون متعصبون   اه، 

دراستهم لكلمة اه. مهارتهم أو ذكائهم أو عملهم، وليس بنيان نفوسهم وتقدمهم حتى في  إبراز  المعتزلين هو  هؤاء  ما يشغل فكر 

الرب خال شرورهم أجل نقاوتهم في  اأشرار  ومشاركة  المعتزلين الشر  يرفضون الحكمة الحقيقية، خاف  المعتزلون لحساب ملذاتهم،  هؤاء 

تكونون تمسوا نجًسا فأقبلكم، وأكون لكم أًبا وأنتم  الرب، وا  واعتزلوا يقول  أخرجوا من وسطهم،  الرسول بولس: "لذلك   عضويتهم الكنسية. وكما يقول 

الرب القادر على كل شيء" )2 كو 6: 18-17(.  لي بنين وبنات يقول 

يميزوا المقدسات من جانب هؤاء ا يستطيعون أن  الواحد عن اآخر، وذلك بتأثير عدم إيمانهم.  المعتزلون( هم الذين يفصلون المؤمنين  هؤاء )       V

.
[573]

 والكاب من جانب آخر

السكندري  القديس إكليمنضس 

.
[574]

الروح القدس خارج الكنيسة، ليس لهم  شركة في حب اه. أولئك الذين هم  الوحدة ليس له  V      عدو 

القديس أغسطينوس

بالحوار معه. لفكره  يرتكبه فحسب، بل وا يسمح  يعتزل الشر نفسه، ليس بأا  يليق بالمؤمن أن 

إخوٌة شيًخا بخصوص القولين السابقين قائلين: "هل إذا لم يكِمل اإنسان اأفكار النجسة تبُطل“؟ فقال الشيخ: ”إنه يقصد ليس أن ا يتممها V      سأل 

ترك اإنسان السبب  بجسده فحسب، بل أيًضا أن ا يتناقش معها، أن أنبا بيمين يعلم أن اأفكار ا تكمل بالفعل إّا بالتفاوض معها وطاعتها، فإذا 

ويفرح باه". اأوجاع   والعّلة المؤّدية إلى الفعل فهو ينعتق من اأفكار ويغلبها، وهكذا بعد زمٍن من الجهاد يتنّقى قلبه ويستنير ذهنه ويخلص من 

والشهوات الباطلة التي تهاجم اإنسان، فقال له أنبا بيمين: "من اختصاص الشيطان أن V      سأل أّبا أمون الذي من "رايثو" أنبا بيمين عن اأفكار النجسة 

يزرعها فينا، أما عملنا نحن فهو أن ا نقبلها".  

فردوس اآباء

صغيرة، أّن مشورة العدو من جهة كسر أي وصية مهما كانت  تقبلوا  الرب، وا  واصبروا إلى الموت في حفظ وصايا  ِفُروا من الخطية  أوادي،  V      يا 

قريبكم بالخير دائًما تتفّكروا على  أوادي، مسكًنا دائًما ه حتى  أريد أن تكون نفوسكم، يا  كبيرة ُيغِضب اه. إنني  صغيرة كانت أم   كسر أي وصية 

يتحرك بالبغضة عليه، فإّن القلب الذي يتفّكر بالشر والبغضة ا يمكن أن يكون مسكًنا ه.  وا يكون فيكم َمْن يذكر الشر أخيه أو 

مقاريوس الكبير القديس 

"الجاهل ا يسر بالفهم،

بل بكشف قلبه" ]ع 2[

مسرته أن يحقق ما في قلبه. مسرة في الفهم، إنما  برأيه وحده، فإنه ا يجد  مشورة حكيمة، بل يعتد  شهواته ا يقبل  المعتزل أجل إشباع  إن كان 

اآخرين. الحوار، وا يهتم بما ينفعه وما يبني   مثل هذا الجاهل ا يقبل 
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ّا فالصمت أفضل. ذا سألك أحٌد أجبه واإ قارن أم15: 22(، واإ مشورة" ) مشورًة أنه مكتوٌب: "من الحماقة العمل بغير  V      في كل ما تفعله ُخذ لنفسك 

أنبا بيمين

ألّحوا عليه لمدة طويلة قال لهم: وتوسلوا إليه أن يقول لهم كلمة، ولكن الشيخ ظّل صامًتا. ولما  اإخوة ومعهم علمانيون اأب "فيليكس"  V      زار بعض 

تسمعوا كلمة؟" أتُريدون أن  " 

فقالوا: "نعم أيها اأب".

الشيوخ ويعملون بما ُيقال لهم، كان اه ُيلِهم اآباء بما مشورة  اإخوة يسألون  يوجد كام بعد في هذه اأيام، أنه عندما كان  فقال لهم: "ا 

يقولونه، أّن ليس َمْن يعمل، أّن الشيوخ، وا يجدون شيًئا  يقولون، أما اآن فأنهم يسألون وا يفعلون بما يسمعونه، فقد سحب اه نعمة الكام من   

أشرف على بني البشر لينظر هل ِمْن فاهٍم طالب اه!" )مز14: 2(. الرب من السماء  المرتل يقول: "  

وقالوا: "صِل من أجلنا يا أبانا". تنّهدوا  اإخوة ذلك  فلما سمع 

فردوس اآباء

"إذا جاء الشرير جاء ااحتقار

الهوان عار" ]ع 3[ وأيًضا ومع 

مسرة. أما من اآخرون فيه  بآراء الغير ا يجد  وتعييًرا. فإنه إذ يستخف  خزًيا  الحوار، يجلب لنفسه  ويرفض  برأيه،  الشرير الجاهل  إذ يتمسك 

كرامة في أعين إخوته والمحيطين المتواضعين يعطيه  روح اه القدوس العامل في  تواضع، فإن  ويحاورهم بالحب وفي  أفكارهم،  اآخرين وُيقدر  يحترم   

 به.

الطريق التي تحدر الشعوب كما ارتكابها. الخطية هي  خزي كل إنسان ُيصر على  إن كانت الخطية هي عار الشعوب )أم 14: 34(، فهي 

اأفراد إلى عار الهاوية.  

ورعًبا لما يحل به المقطرة، صدر الحكم اإلهي ضده بأن يمتلئ خوًفا  إرميا النبي، ويجعله في  ليضرب  إذ امتدت يد فشحور بن أمير الكاهن 

وخزٍي )إر 20: 6-1(.  وبمحبيه، ويسقطون في السبي البابلي، وهناك يدفنون في عاٍر 

ومرتين وثاثًا، مرة  خطيرة  ارتكاب الشخص خطايا  وبالرغم من  يترك الشخص اه فعًا.  بتقوى وثباٍت: اه ا يتخلى عن شخص ما لم  صدقوا هذا        V

برجوعه يحيا )خر 33: 11(.  فإن اه يبقى يطلبه، كما يقول النبي أن 

قسوة بسبب اليأس. بينما ييأس الناس الملهمون بسبب كثرة خطاياه، وتحدث  اأحوال، إذ يستمر في خطاياه، يقدم فيه اليأس بسبب  على أي 

ذ يحدث هذا يتحقق المكتوب: "مع الشر جرائم، وتصير كومة تبتلعهم، واإ تتزايد، بل وُيضاف إليها  صغيرة، فإن هذه المعاصي البسيطة   خطاياهم إذ هي 

.
[575]

 يأتي العار"

قيصريوس أسقف آرل  اأب 

فعلوه، ترون، فا يمكن أن ُيغفر لهم ما قد  يؤمنون كما  اأشرار( ا  مكتوب: "إذا جاء الخاطئ إلى أعماق الشر يسلك باستخفاف" )أم 18: 3(. إنهم )       V

.
[576]

كانوا عليه  بهذا الحجر من اليأس يغطسون في أعماق أكثر مما 

القديس أغسطينوس

مرعب هو السقوط بين المحبوبون، أمر  اأعزاء  ترون أيها  مرعب كما  اأشرار إلى أعماق الشر، يفقد كل إحساٍس بالوقار". إنه أمر  V      عندما يسقط 

يرتد إلى عاداته الوحل، اقتنصته اللذة،  شرك من  بِري يسقط في  خنزير   أنياب الشيطان، أعني أن النفس تصير كمن سقطت في شبكة، ومثل 

شرير أن يجد من البداية مدخًا، فيضع حذرنا، فا نسمح لشيطان  يلزمنا أن نستيقظ ونأخذ  الكريهة. لهذا  برائحة الخطية  الشريرة، يفقد ملء اإحساس   
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.
[577]

نري أشعة شمس البّر، فنسقط في الهاوية بصيرة ذهننا الحادة، وكأنه يسلبنا نور الشمس، فا   غمامة على عقلنا، ويعمي 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

اأقرباء يكون آخرين. وبينما يخطط ضد  الشرير دائًما في ألٍم وتعب، إذ أنه إما يعاني من مصائب تحل عليه أو يخشى من حلولها عليه من  V      العقل 

يوجد إنسان يرتاب من الخطط التي يتعامل معها بمكٍر، حاسًبا أنه ا  أقرباؤه ضده... حتى عندما يكون في سام   هو باأكثر في رعٍب من أن يخطط 

.
[578]

 ما يسلك معه بأمانة

غريغوريوس )الكبير(  البابا 

الشرور، يفكر فيها الشرير إلى عمق  الخطيرة، تعتاد، النفس عليها باأكثر، وتستهين بها. إذ ُيقال: "عندما بلغ  تزايدت تلك الخطايا  V      كلما 

.
[579]

 باستخفاف"

يوحنا الدمشقي  اأب 

2. اللسان نهر متدفق
"كلمات فم اإنسان مياه عميقة،

نبع الحكمة نهر متدفق" ]ع 4[

يسوع المسيح، تفيض من بطنه أنهار مياه حية )يو 7: 38(، هذا هو نبع الحكمة الذي لن بربنا  روح اه القدوس في المؤمن الحقيقي  إذ يسكن 

آباًرا مشققة ا تضبط ماًء" )إر 2: آباًرا  لينقروا أنفسهم  ينبوع المياه الحية،  تركوني أنا  شرين،   ينضب قط. يعاتب اه شعبه قديًما قائًا: "أن شعبي عمل 

.)13 

أنهاًرا عديدة عوض نهر وفيرة". يمكن دوًما أن تفيض  V      الكلمة في قلب اإنسان مياه عميقة، ونهر ونبع متدفق. يقصد سليمان بالمياه العميقة "مياه 

الرب فهي با حدود. لهذا تحوي ما هو خفي وعميق فيها. كما أن المياه ا تُقاس، هكذا الكلمة في قلب الشخص الذي يحيا في   واحد. أو يقول: إنها 

يسوع. يتحدث عنها )سليمان( أنها متدفقة، تمطر على المعرفة. هذا هو الشخص الذي في قلبه نبع ماء قد تدفق عند كلمات   يستخدم "الكلمة" عند 

.
[580]

وترويها، فتصير مخصبة  الحقول، 

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

"رفع وجه الشرير ليس حسًنا أخطاء الصديق في القضاء" ]ع 5[.

الشرير، وتلفيق ُتهم تبرير  سفراء عنه، يشدد على عدم المحاباة في القضاء، فا يجوز  إذ يود اه أن تكون الكنيسة أيقونة السماء، والبشر 

واقضوا بالحق بين اسمعوا إخوتكم،  وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت، قائًا: " للرب الديان العادل. جاء في سفر التثنية: " مكرهة  اأبرار، كاهما   للصديقين 

تهابوا وجه إنسان، أن القضاء ه" )تث 1: 17-16(. الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير تسمعون. ا  تنظروا إلى  ونزيله. ا   اإنسان وأخيه 

وتعِوج كام الصديقين" الرشوة تعمي أعين الحكماء،  البريء، "أن  رشاوى على حساب  يقبلوا  يحكموا بالعدل، وا  يلزم الذين يسمعون القضايا أن        V

يوجد المكسب تكون خسارة عادلة. حيث   )تث 16: 19(. لئا وهم يطلبون المال يفقدون النفس. ا يحصل أحد مكسب ظالم دون أن تحل به 

.
[581]

الخسارة في الضمير خزانة المال، ولكن  الخسارة، المكسب في   

قيصريوس أسقف آرل  اأب 

يسوع البار بالصلب ظلًما. ليحكموا على رب المجد  باراباس ا لشيء إا  الشرير  رفعوا وجه  ارتكبه الشعب اليهودي حين  هذا ما 
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"شفتا الجاهل تداخان في الخصومة،

بضربات" ]ع 6[. وفمه يدعو 

نيران الروح القدس، تطفئ  ممسوحة بمسحة  ينبوع مياه حية،  إثارة خصومات، فإن كان فم البار  الدعوة  سوى  ا عمل لشفتي الجاهل )اأحمق( 

والمنازعات. إثارة الخصومات  الثائرة، فعلى العكس فم اأحمق مصدر متاعب وقاقل، يجد لذة في  وبرودة على النفوس   الغضب، وتسكب ساًما 

"فم الجاهل مهلكة له،

شرك لنفسه" ]ع 7[  وشفتاه 

ترتد إليه، فيعاني من الهاك، ويسقط في الشباك التي نصبها إخوته. يثيرها فم اأحمق في حياة المحيطين به  هذه الخصومات التي 

حلوة، "كام النَمام مثل لقم 

وهو ينزل إلى مخادع البطن" ]ع 8[

كنوٍع من التسلية أو لمجاملة النَمام، لكن المستمع يعاني من هذه حلوة، فيجد البعض لذة في ااستماع إليه، ربما  يقدم النَمام كلماته كلقمة 

يعرف الخاص من سمومها. تنزل كما في مخادع بطنه، ا   الكلمات، إذ 

ورائه وا تستطيع أن تقوله أمامه هو نميمة ومذّمة، وكل اهتماٍم ا يؤّدي إلى صاح العبادة هو اهتمام مرقس: "كل ما تقوله عن أخيك من  V      قال أنبا 

دنيوي".  

اآخرين". V      ُسِئل )اأب إشعياء( عما هي النميمة، فأجاب: "هي الجهل بمجد اه وبغضة 

فردوس اآباء

المسرف" ]ع 9[. المتراخي في عمله هو أخو  "أيًضا 

المتراخي يبدد وقته الثمين، يحسبه كأنه أمواله وينفقها في غير مكانها، هكذا المتهاون أو المتكاسل أو  المسرف أو المبِذر يبدد  كما أن اإنسان 

تراب ا قيمة له.  

يتوافق مع ما تم التراخي في ااجتهاد ا  مجرد  V      كذلك إن لم تحاول اأيدي القوية أن تحمل اأعمال الصالحة التي بدأتها لتبلغ إلى حيث الكمال، فإن 

.
[582]

المسرف" )أم 18 : 9( المتراخي في عمله هو أخو  إنجازه في البداية. لهذا يقول سليمان: "أيًضا   

غريغوريوس )الكبير( البابا 

الروحية الثروة   .3
برج حصين، الرب  "اسم 

يركض إليه الصِديق ويتمنع" ]ع 10[

الرب، الشرير غير التائب، فا ينتفع باسم  الرب هو دخول إلى الحصن اإلهي، الذي يحتمي فيه من يقبل عمل اه فيه. أما  االتجاء إلى اسم 

ُيسمُوا على الذين المعِزمين أن  الطّوافين  فشرع قوم من اليهود  أرضية. وكما جاء في سفر اأعمال: " نما لتحقيق أهداف   أنه يستخدمه ا لبنيان نفسه، واإ

أعرفه، وبولس أنا يسوع فأنا  الشرير وقال: أَما  الروح  بيسوع الذي يكرز به بولس... فأجاب  يسوع قائلين: نقسم عليك  الرب  الشريرة باسم  اأرواح   بهم 

مجروحين" )أع 19: عراه  هربوا من ذلك البيت  وقوي عليهم حتى  الشرير وغلبهم  روح   أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم. فوثب عليهم اإنسان الذي كان فيه 

.)16-13 

.
[583]

يسوع" مجيدة وتستحق كل سجود وعبادة. إنه ااسم الذي يفوق كل اسم V      كلمة "
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أوريجينوس العامة 

الرأس الذي له مجرد إنسان. إنه  تفكروا في المصلوب أنه ليس  يذكركم بأن  نبوي! نفس ااسم  الرأس في موضع الجمجمة. يا له من اسم عظيم  V      تألم 

.
[584]

القوة  

اأورشليمي كيرلس  القديس 

البشري. لذلك فإن اسمك مدرك بالعقل  َاخبرني يا من تحبه نفسي". إنني أدعوك هكذا، أن اسمك فوق كل اسم )في 2: 9(. إنه ا يوصف، وغير  "      V

.
[585]

روحية  يكشف عن صاحك، عاقتي بك 

غريغوريوس النيسي القديس 

ثروة الغني مدينته الحصينة، "

تصوره" ]ع 11[. ومثل سور عال في 

يرتبط قلب الغني غير المؤمن بالمال، كنزه وغناه مشبع لنفسه،  الرب كحصٍن منيع، ويتمسك به بكونه  بينما يتحصن المؤمن الحقيقي باسم 

عارًيا. وكما ليخرج من العالم  يتركها اإنسان  الثروة مقتنيها، أو  تترك  سرعان ما  متصوًرا أنه يهبه أماًنا وساًما ويشبع كل احتياجاته إلى اأبد. لكن   

ستجوعون" )لو 6: 24(. كما قال: "ما أعسر المَتكلين على عزاءكم، ويل أيها الشباعى أنكم   يقول السيد المسيح: "ويل لكم أيها اأغنياء، أنكم قد نلتم 

إبرة، أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت اه" )مر 10: 25-24(. مرور َجمل من ثقب  اأموال إلى ملكوت اه،   

التواضع بركة   .4
"قبل الكسر يتكبر قلب اإنسان،

التواضع" ]ع 12[. الكرامة  وقبل 

روحية أو عملية أو مادية هي عطايا مقدسة، فيشكر مكانيات  ومواهب واإ قدرات  أنظاره على عطايا اه له، فما يناله من  يركز  يليق بالمؤمن أن 

السرياني: "ليست عطية با زيادة إا التي با شكر". أما من يحسب ما لديه هو من عمل يديه، جاحًدا فضل اه  اه ويمجده. وكما يقول مار اسحق 

 ونعمته، فإنه يفقد نفسه كما قد يفقد ما بين يديه.

فندرك أننا به ننعم بكل شيء وبدونه نصير كا شيء. تركيز اأنظار على اه الساكن فينا،  التواضع هو 

ترتفع بقمتها التربة، يمكنها أن  ضرب بالجذر إلى أسفل في  أوًا إلى أسفل )الجذر( حتى يمكنها أن تتجه إلى أعلى. إن  الشجرة، كيف تميل  V      احظ 

نمًوا الهواء بدون جذر؟ مثل هذا ليس  تريد أن تنمو في  تواضع لن تبلغ العلويات. إنك  التواضع تسعى لكي تقوم؟ فبدون   نحو السماء. أليس من خال 

.
[586]

 بل هو انهيار

 القديس أغسطينوس

5. عطية ااستماع
"من يجيب عن أمٍر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار" ]ع 13[

والكثرة في الكام وعدم ااستماع للغير. التسرع،  يحذرنا الحكيم من اأحكام الطائشة بسبب  كثيًرا ما 

الموجه إلينا؟ السؤال  كيف يمكننا أن نقدم إجابة سليمة دون أن نستمع بترٍو إلى 

كيف يمكن أن نكسب من نتحدث معه دون أن ننصت إليه باهتمام؟

السامرية للمرأة  حواٍر معنا. أنصت السيد المسيح  نزل إلينا ليكشف عن استماعه لطلبتنا، وشوقه للدخول في  كلمة اه الذي يدعونا إلى ااستماع، 
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وعمورة. ودعانا: حرق سدوم  إبراهيم قبل  حوار مع  يعيره. ودخل في  مشاعرها. وأنصت للص اليمين الذي كان قبًا  يجرح  وبرَقٍة دون أن   في طول أناة 

الرب" )إش 1: 18(.  "هلم نتحاجج يقول 

الرجاء 6. عطية 
مرضه، روح اإنسان تحتمل  "

المكسورة فمن يحملها" ]ع 14[ الروح  أما 

الكبرياء الخ. فيتحطم اإنسان كله، ويحتاج إلى انكسرت النفس باليأس أو القلق أو  بمرٍض يمكن عاجه، أما إذا  إذا أصيب عضو في الجسم 

 تدخل يد الخالق نفسه لعاجه وأقامته من جديد.

كانوا في حاجة وأبوابهم الداخلية محطمة.  أسوار قلوب الشعب  محروقة بالنار، وكانت أيًضا  وأبوابها  أورشليم مهدمة  أسوار  في أيام نحميا كانت 

الشريعة من الصباح إلى نصف النهار )نح 8: 3(، وكانت آذان كل عزرا الكاتب  وقرأ  كرجٍل واحٍد إلى الساحة،   إلى تدخل إلهي، لهذا اجتمع كل الشعب 

والاويون المفهمون الشعب: وعزرا الكاهن  الرب اإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين، آمين. قال نحميا  عزرا  وبارك  الشريعة،   الشعب نحو سفر 

فرحه قوتنا! حضرة كلمة اه في وسطهم، بل وفي داخلهم، فيصير  الرب هو قوتكم" )نح 8: 10(. يحتاج البشر كخطاة إلى  فرح  تحزنوا، أن   "ا 

الحضرة اإلهية. الروح وبهجة  فرح  ترفع كل كيانه مثل  قوة  ليس من خطٍر يلحق بكيان اإنسان مثل الكآبة القاتلة، وليس من 

.
[587]

تترجى اه من اه، هذا هو أن تحب اه صاحب النعمة V      أن 

.
[588]

فرٍح وبهجٍة وسط اآام ومثابرة مع  الرجاء يدفع اإنسان تجاه اأبدية نحو المستقبل، في إيمان عملي،        V

.
[589]

تجاربها القوة على احتمال كل  نما ُتحتمل، إذ تكون لك  ن كان الحاضر حياة ا ُتحب واإ الرجاء حتى واإ V      لنصغ ولنبتهج في 

.
[590]

الراحة المقبلة، بهذا نسلك ببهجٍة وسط المتاعب بالرجاء متطّلعين إلى  نفرح        V

القديس أغسطينوس

.
[591]

V      ما هو رجاء اإنجيل إا المسيح؟ فإنه هو سامنا، الذي يعمل كل هذه اأمور... ومن ا يؤمن بالمسيح يفقد كل شيٍء

الشريرة، فإن كان وتجارب هذه الحياة  أرواحنا، رافًعا من يمسك به بثبات فوق هذا العالم  السماوات ُيعين  الرجاء بالتأكيد يشبه حبًا قوًيا ُمَدَلى من        V

.
[592]

هوة الشر وترك هذا الهلب المقدس، يسقط في الحال، ويختنق في   اإنسان ضعيًفا 

التجارب". صابرين في  نترجاها يقدم لنا مكافأة هي: " نوالنا اأمور التي  الرجاء! وقبل  للمخاطرة مثل  V      ليس شيء يجعل النفس شجاعة هكذا ومحبة 

ومجّرًبا... صبوًرا  التجارب إذ تصير إنساًنا  الحاضرة بصاح عظيم خال  نوالنا اأمور المقبلة تتمتع في الحياة   قبل 

يرافق هذا كله قادًرا على احتمال كل شيء بشهامة،  ُمجرًبا  والتجارب تصقلك، فتجعلك  والرجاء ينير،  والروح يعين،  الحب يجعل اأمور سهلة، 

.
[593]

 ساح عظيم جًدا هو الصاة

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الفرح بالمكافأة في اأبدية ما لم الرجاء ذاته بأكثر ثبات في اه بالنسبة لأمور الصعبة التي يعاني منها اإنسان من أجل اه. ا يمكن جمع  يرفع        V

حزمه" )مز 126: 6(. هكذا يقول بالترنم حامًا  الزرع، مجيًئا يجئ  المرتل: "الذاهب ذهاًبا بالبكاء، حامًا ِمبَذر  تقوي. يقول  حزن  أوًا في  يزرع هنا   

كثيرة  بولس: "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيًضا معه، إن كنا نتألم فسنملك أيضا معه" )2 تي 2: 11-12(. كذلك يحذر تاميذه، قائًا: "بضيقات 

 ينبغي أن ندخل ملكوت اه" )أع 14: 22(.

غريغوريوس )الكبير( البابا 
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7. مزيد من الحكمة
معرفة، "قلب الفهيم يقتني 

وأذن الحكماء تطلب علًما" ]ع 15[

وجوعه إليه، ازداد عطشه  يقول السيد المسيح: طوبى للجياع والعطاش إلى البّر أنهم يشبعون" )مت 5: 6(. كلما اقتنى المؤمن بّر المسيح 

مزيد دائم، وتعطش أذنه لاستماع المعرفة يصير فهيًما، مع عطش إلى  لوجه. هكذا من يقتني  يغرف من فيض نعمته الفائقة حتى يلتقي معه وجًها   ويبقى 

وراء وَامتّد إلى قدام" )في 3: 13(. الرسول بولس: "أنسى ما هو   إلى العلم با ملل. لذلك يقول 

8. عاج الخصومات
ترحب له، "هدية اإنسان 

وتهديه إلى أمام العظماء" ]ع 16[

يشغف سليمان الحكيم بالعطاء، عطاء القلب والنفس، كما عطاء المشاعر واأحاسيس، عطاء الحب العملي الباذل.

المرؤوسين، ويقدم لمن يحملون خصومة أو للرؤساء كما  لأسرة، ويقدم بالحب  والمرذولين، كما يقدم العطاء  للفقراء والمحتاجين  ُيقدم العطاء 

والعرفان بالجميل. والخضوع  الرشوة، إنما بالتعبير عن الحب  الرئيسي في العطية ليست القيمة المادية، وا بهدف  سوء فهم من جهة اإنسان. لكن الخط   

وفرح وسام... فابتسامة اإنسان النابعة من أعماق القلب الروح من محبة  العالم في حاجة أن يأخذ، والكنيسة في حاجة أن تعطي. تعطي ثمار 

كثيرة! روح اه القدوس أثمن بكثير من عطايا مادية   بعمل 

هذا والعطاء يحل الكثير من المشاكل والخصومات دون االتجاء إلى المحاكم والقضاء.

دعواه محق، "اأول في 

فيأتي رفيقه ويفحصه" ]ع 17[

الطرفين. المنازعات. يليق بالقاضي أو القائد أن ينصت إلى  الكثيرون إلى القضاء لفض  ينزع الكثير من الخصومات، لكن يلجأ  عطاء القلب 

ن كان اإنسان واثًقا في صدق الطرف اآخر، حتى واإ يلتزم أن يفحص اأمر مع  دعواه، لكنه   فعند استماعه لمن يسبق ويشتكي يظن أنه على حق في 

الطرف اآخر. تصرفاته، ملقًيا باللوم على  مبرًرا  نظره،  طرف إنما يتطلع إلى اأمر من وجهة   اأول. أن كل 

جوانبه. فكرنا دون فحص اأمر من كل  ليس من الحكمة وا من العدالة أن نصدر حكًما ولو في 

قوة فاعلية عظمى لتصحيح اأخطاء. هكذا فإن إنكار ااعتراف له  ترون أن  V      من يتهم نفسه في بداية حديثه محق )راجع أم 18: 17(. ها أنتم 

.
[594]

ارتكاب الخطية أشر من الخطايا نفسها الجريمة بعد   

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

وجوهنا ورعدة ساقطين على  منظره الذي ا يوصف وللصوت الذي يذيع با انقطاع مدح ذاك الكائن الخفي. ولنمتلئ خوًفا  نرتعد من جال  دعونا        V

لنشارك النبي قوله بإحساس وقلب نادم "ويل لي" )إش 6: 5(. التراب الذي نحن منه،  عارفين أساس  اأرضية،  لندرك طبيعتنا   من الخوف أمامه. 

دعواه محق" )أم 18: 17(.  لنكشف خطايانا وندين أنفسنا بشده كما يقال: "اأول في 

Sahdona – مرتيريوس

القرعة تبطل الخصومات، "

وتفصل بين اأقوياء" ]ع 18[
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الوحيد الطريق  القرعة عندما تصل المناقشات إلى باب مسدود، بكونها  كانوا يلجأون إلى  القرعة )أم 16: 33(. قديًما  سبق الحديث عن استخدام 

المنازعات.  لحل 

بروح اه المنازعات )مي 2: 5(. اآن وقد تمتعنا  قرعة للفصل في  يوجد حتى من يلقي حبًا أو  خراٍب ولم  أورشليم في  تُركت  بسبب خطيتها 

طرقه" )مز 25: يدرب )يهدي( الودعاء في الحق، ويعلم الودعاء  بفرح. اه نفسه " إرادة اه  لنتعرف على الحق، ونقبل  ومدربنا   القدوس، صار هو قائدنا 

.)9 

"اأخ أمنع من مدينة حصينة،

كعارضة قلعة" ]ع 19[ والمخاصمات 

الطرفان عطية وخسرا قلعة الحب، ويخسر  قوي لإنسان، فإذا فقد الصديقان الحب ودخا في خصومه، يكونان كمن فقدا حصنهما،  الصداقة سند 

الطرفين أدى إلى نتائج الكبرياء من كا  يربعام بن سليمان، وكان يمكن عاجه بكلمات حب رقيقة، لكن  سرائيل في أيام  النزاع بين يهوذا واإ  الصداقة. بدأ 

الوحدة والحب. بركة  مدمرة عبر العصور، وفقدت المملكتان   

بركة وعكس شركة. هذه  البركة، أين؟ في مثل هذه السكنى، في مثل هذا اانسجام مًعا، في مثل هذا ااتفاق في السكنى مًعا، في  الرب  V      هناك يهب 

وزوجته متفقان" )راجع سي 25: 2-1(. وزوج  الجيران،  اإخوة، والصداقة بين   هذا لعنة. يمدح أحدهم هذا بالقول: "ثاثة تشتهي نفسي... اتفاق 

قوة ذلك بلغٍز في الكلمات: "إن ِاضطجع اثنان يحفظان الدفء، والخيط المثلوث ا ينقطع بسهولة" )راجع جا 4: 11-12(. هنا  كاتب آخر يشير إلى 

والقوة العظيمة التي تجلب للذين يعملون )مًعا(. المسرة العظيمة التي تحدث للذين ينامان مًعا،  مظهرًا حقيقة  والقوة،  المسرة  بوضوح كًا من   يظهر 

أخرى أخ يساعد أًخا هو مدينة قوية )راجع أم 18: 19(. وقال المسيح: "أنه حيثما ِاجتمع اثنان أو ثاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم" )مت مرة   

.
[595]

 18: 20(. اآن الطبيعة نفسها تتطلب هذا، فإنه حتى في بداية خلقة اإنسان قال اه: "ليس جيًدا أن يكون اإنسان وحده" )راجع تك 2: 18(

يوحنا الذهبي الفم  القديس 

9. ثمار اللسان
"من ثمر فم اإنسان يشبع بطنه،

من غلة شفتيه يشبع" ]ع 20[

بالخيرات على مثمرة، وهو جنة مقدسة تفيض  بِريتها إلي جنة  يروي النفس، فيحول  ينبوع مياه عميقة )18: 4(، يمكن أن  اللسان المقدس 

 صاحبها وعلى من هم حوله، فتشبع أعماقه )بطنه( ويقوت إخوته بالحب.

الموت والحياة في يد اللسان، "

ثمره" ]ع 21[ وأحباؤه يأكلون 

عابرة. ن كانت  ومنازعات تقدم موًتا. ليس من كلمة ننطق بها ا تأتي بثمٍر، حتى واإ نزرع إما حًبا يهب حياة، أو خصومات  باللسان 

اآخرين، وا تصِغ إلى من يحط من شأن الغير. الثرثار واأذنين المتلهفتين لسماع اأخبار. ا تحط من شأن  V      احذر اللسان 

ويمزقونها إلى قطع، قد يصادرون الكتب المقدسة،  هؤاء جميًعا  بخرافات، والسوفسطائي في كلماته،  المهذارة، والشيخ الذي يتحدث  V      السِيدة العجوز 

يتعَلموها.  ُيعِلمون بها دون أن 
[596]

V      كلما أخطأ اللسان، صار باأكثر بائًسا!

جيروم القِديس 
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شريٍر، فتصير بالفعل ذبيحة )مت 5: 29، 6: 22، 18: 9( . ليت لسانك ا ينطق V      كيف يمكن للجسد أن يكون ذبيحة؟ ا تدع عينك تنظر إلى شيٍء 

بممارسة أعمال صالحة أيًضا )2 تي 2: نلتزم  محرقة كاملة. ولكن حتى هذا ا يكفي إذ  أمًرا رديًئا، فتصير   بكلمة دنسة فيصير تقدمة. وا تفعل يدك 

لقراءة الكتاب المقدس. هذه هي بكور كل يلعنوه، واأذنان أن تجدا وقًتا لتصغي  يبارك الذين  تلتزم اليد بتقديم صدقات، والفم أن   .)21 

.
[597]

 اأعمال

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يترك اأعمال المقدسة تتكلم بلغة الحب والحنو، فتبلغ نما بتقديس الصمت، حين  الصادرة عنه فحسب، واإ تقديس اللسان ا يتحقق بتقديس الكلمات 

 كلماتها إلى قلوب السامعين.

نستروس إنه كان مثل الحّية النحاسية التي رفعها موسى النبي أجل شفاء الشعب، فقد كان يمتلك كل فضيلة، ودون أن V      قال اأب بيمين عن اأب 

 يتكلم كان يشفي كل واحد.

فردوس اآباء

10. اختيار شريكة الحياة
خيًرا، زوجة يجد  "من يجد 

الرب" ]ع 22[ وينال رضى من 

الزوجة )أو الرب إلى  يرشده  الرب، ويطلب ما هو لبنيانه وبنيان الجماعة،  زوج( هو من اه، لكن من يسلم حياته في يد  زوجة )أو  ليست كل 

سروره. للرب، موضع  مرضية ومحبوبة  اأسرة كنيسة  الزوج( المقدسة، وتكون   

زوجته ويحِبها! يوجد شيء أثمن من أن ُيَحب اإنسان من  V      ليس هناك شيء أثمن، وا يمكن أن 

يوجد يوجد هذا )الحب(  سيراخ 25: 1-2(، أنه حيث  ذكرها الحكيم( )ابن  البركات الثاث التي  زوجة تّتفق مع رجلها" )كإحدى  يقول الكتاب: "

طريق خاطئ، وتصبح الحياة بؤًسا وقلًقا. الرخاء، وحيث ينعدم هذا ا يفيد أي شيء آخر، بل تسير كل اأمور في   الغنى ويفيض 

ليتنا نطلب هذا قبل كل شيء!

من يطلب المال ا يطلب شيًئا. لتطلب ما يدوم!

عجرفة. الزوجة من بين اأغنياء، لئا زيادة الغنى من جانبها يسبب  ا تطلب 

ثروتها، بل نطلبها شريكة لنا في الحياة من أجل التدبير لتكون معينة من أجل إنجاب اأبناء. الزوجة من أجل  يليق بنا أا نطلب 
[598]

المرأة ا لتجلب ماًا بل لتكون معينة! لقد أعطى اه 

الشريك غير المؤمن يفسد المؤمن. لهذا السبب فإن الذي لم امتزاجهما مًعا. كما أن  والزوجة هما واحد كما أن الخمر والماء هما واحد عند  الزوج        V

.
[599]

الرب يتزوج في  يتزوج نهائًيا أو  حرص إما أنه ا  يلزمه بكل  يتزوج بعد   

أوريجينوس العامة 

11. الفقير والغني
بتضرعات يتكلم الفقير، "

والغني يجاوب بخشونة" ]ع23 [

تضرعات الرب نفسه ينصت إلى  يدرك أن  ثروته، لكن يليق به أن  بروح التشامخ كمن يتكئ على  كثيًرا ما يعتمد الغني على مقتنياته، ويتكلم 
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وصرخاته الخفية.  الفقير المظلوم 

12. الصداقة
يخِرب نفسه، "المكثر اأصحاب 

يوجد محب ألَزق من اأخ" ]24[ ولكن 

روحًيا يلزم أن يختار اإنسان صديًقا  الزماء،  كثرة اأصدقاء غير الحكماء، فيفسدون وقته، لكن مع تقديم الحب للكل، خاصة  يخشى الحكيم من 

ألزق من أخيه حسب الجسد.  يكون 

اقتربت من تفترق عن بعضها البعض... وبالعكس كلما  المركز  مركزها أشعة أو خطوط. فبقدر ما تبتعد الخطوط عن  تخرج من  دائرة  تصور        V

المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى الدائرة هو اه. والخطوط من  ومركز  الدائرة في العالم  افترض أن هذه  تقاربت نحو بعضها البعض.  المركز   

يقترب ااقتراب من اه،  المركز راغبين في  الدائرة تجاه  يتحرك القديسون في داخل  طريق حياة البشر، فإننا نجد نفس اأمر، فبقدر ما  المركز هي   

.
[600]

 كل منهم نحو اآخر

دوروثيؤس القديس 

بركتهم. فصداقة المجاهدين ونوال  اآخرين أننا قديسون مثلهم، بل بقصد اإقتداء بهم  فترات طويلة، ا ليحسبنا  V      لنصادق الصديقين ونعيش معهم 

أخطأوا ا نخطئ مثلهم وا نيأس وليسوا آلهة معصومين من الخطأ، بهذا فإن  معرضون للسقوط،  لندرك أنهم بشر،  بالغيرة والجهاد. لكن   تلهب القلب 

 نحن من خاصنا!

وأرباب الفضيلة، لنقتدي نازم الحكماء والمعلمين  الروائح الذكية، هكذا ينبغي علينا أن  V      كما أن الذين يجالسون باعة المسك واأطياب العبقة يكتسبون 

 بمثالهم في الصالحات.

يوحنا الذهبي الفم القديس 

من وحي أمثال 18

أحيا في بيتك واعتزل الشر!

سواك، V      أي ملجأ لي 

ففي بيتك أقيم ومع أبنائك أتمتع بك.

والوحدة، بروح الحب  أحيا 

فأنعم بخاصك.

واعتزل الشر والباطل.

يتسع قلبي لكل البشر،

شركة لي مع الفساد المحطم! لكن ا 

المشورة الحكيمة المقدسة. V      في بيتك أقبل 

بحوار الحب مع إخوتي. أنعم 

روحك القدوس في كنيستك. وأتلمس عمل 

      V
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الوحدة والحكمة يقود كنيستك. روحك القدوس واهب 

يحول ألسنتنا إلى أنهار مياه عميقة،

وينبوع حكمة صادقة.

V      كنيستك أيقونة السماء!

سفراء مملكتك. وشعبك 

يصيرا ناموس كل عضٍو فيها. هب للٌبر والعدل أن 

وكراهية، وهب لكل قلب أا يحمل بغضة 

فا يكون للخصومة موضع فيها.

جارحة تصدر عن شفتي أحد أعضائها. وا لكلمة 

ليس للنميمة أن تتسلل بينهم.

القوة ا الفشل. بروح  الكل يعمل 

التراخي والكسل. يعرفون  بروح الجدية ا  الكل 

V      أنت رصيد الكنيسة وغناها وحصنها.

والنصرة. القوة  اسمك حلو، واهب 

التواضع يختفي أبناؤك فيك. بروح 

يمجدونك فتمجدهم!

فتكرمهم! يكرمونك 

الرجاء، بروح  يمتلئون 

حنًوا، حكيم وقدير! مملوء  فأنت أب 

روح الحكمة الحقيقة. V      هب لي 

بحكمتك ا أدخل في خصومة،

بل بالحب والعطاء أكسب إن أمكن الجميع!

عرفت كيف أتحصن بك في كنيستك. V      لقد 

وأهرب إليك من كل خطأ وشٍر!

مسرتك. وأسلك في كل شيٍء حسب 

أخيًرا لتقم من بيتي كنيسة مقدسة لك،

مسرتك! أسرتي موضع  فأصير مع 

 
<<

اأصحاح التاسع عشر
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يا لعظمة السلوك بالكمال
والتقوى، كما بين الحماقة والشر. فاإنسان الحكيم يخشى اه ويتقيه يربط سليمان الحكيم في سفر الحكمة كما في سفر اأمثال بين الحكمة 

يرفض الوصية اإلهية ويسلك بقلٍب ملتٍو في غير استقامٍة. كبريائه   ويسلك بالحب ه والناس، أما اأحمق ففي 

المعوج3-1. 1. بين طريق الحق والطريق 

2. محبة المال تفسد الحياة 7-4.

3. الحكمة وخاص النفس 8.

4. شهادة الزور والكذب 9.

ترف الجاهل وتسلط العبد 10.  .5

6. التعقل والغضب 11.

الرب 12. 7. كسب أصحاب السلطة في 

اأسرة المؤمنة 14-13.  .8

التراخي والكسل 15.  .9

10. حفظ الوصية عملًيا 17-16.

اأبوي 19-18. 11. التأديب 

المشورة 21-20. 12. قبول 

الفقراء 22. 13. محبة 

الرب 23. 14. مخافة 

15. الكسل 24.

16. التأديب 25.

المتمرد 27-26. 17. اابن 

18. شهادة اللئيم 28.

19. القصاص 29.

المعوج 1. بين طريق الحق والطريق 
"الفقير السالك بكماله،

ملتوي الشفتين وهو جاهل" ]ع1 [. خير من 

ومعرفة وهو جاهل. فإن الحكمة أو نسان يفتخر بما لديه من غنى  يقارن بين إنساٍن فقيٍر مادًيا لكنه يسلك بااستقامة ،،طالًبا حياة الكمال، واإ

التقوى( أو الكمال أفضل من غنى العالم.  ااستقامة في الحياة )

يرتفع إلى القمة. البارعة،  كثيرة من اأعمال  كثيرة. إنه يشبه بناًء ُيبنى بقطع  بأنواع  يتكون اإيمان من أمور عديدة، ويبلغ إلى الكمال 

يسوع المسيح هو الرئيسي ربنا  الحجارة حتى يتم. هكذا الحجر  ويرتفع البناء كله فوق  الحجارة تُوضع في أساسات المبنى،  عزيزي أن  V      لتعلم يا 

 أساس كل إيماننا. عليه يتأسس اإيمان. عليه يقوم كل بنيان اإيمان حتى يكمل.
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صخرة الحجر العواصف، أن البناء ُيشيد على  الرياح، وا تسقطه  اأمواج، وا تؤذيه  تزعزعه  فاأساس هو بدء كل البناء... بنيانه ا يمكن أن 

 الحقيقي.

.
[601]

ودعوه "الحجر" وتنبأوا عنه  إن كنت قد دعوت المسيح الحجر، فهذا القول ليس من عندي، فقد سبق اأنبياء 

أفراهاط القديس 

.
[602]

V      إنني لن أكتفي بأي شيء معتدل يبقى فيك، بل أشتاق أن تسمو في كل شيء فتكون كامًا في كل أمر

چيروم القديس 

الطريق. شريعتك، طوبى للذين ا يتنجسون في  اأشرار. طوبى للذي تؤدبه وتعلمه  مشورة  للرجل الذي ا يسلك في  مكتوب: طوبي        V

طوبى للذين يتكلون عليك.

الرب. طوبى للشعب الذي إلههم هو 

طوبى لمن ا يدين.

سيراخ 14: 2، مز 112: 1(... الرب )مز1: 1، 94،  للرجل الذي يخاف  طوبى 

لأشراف، وا أصحاب المجد، بل لمن يقتني  الفضيلة. فإن ما الشرائع اإلهية تعلن في كل موضع الطوبى ا لأغنياء وا  ترون كيف أن  أا 

العداوات والنكبات نما حتى  والمكرمة والمجيدة فقط، واإ سرورك ا الحياة السهلة  غرست هذا كجذر فإنه يكون موضع   ُيطلب منا هو اأساس. فإن 

 واإهانات والعار والعذابات، كل هذه دون استئناء تُبهجك!

الحزن السليم يجلب سعادة فائقة... حلوة، هكذا فإن  ثماًرا  مرة في ذاتها، لكنها تنتج  وكما أن جذور اأشجار 

.
[603]

فرحين حزانى أو  الدوام، ليس طبيعة اأشياء بل وضعنا هو الذي يجعلنا  وكما أقول على 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

معرفة ليس حسًنا، "أيًضا كون النفس با 

برجليه يخطأ" ]ع2 [ والمستعجل 

يترَوى تحركه بغير فهم أو حكمة. إذ يليق باإنسان أن يكون حكيًما، وأن  قراراته أو  غيرته يتعجل في  المعرفة، وفي  المتجرد من  ينتقد اإنسان 

باتزاٍن. يتحرك قبل أن يفكر  قراراته، فا   في 

تعِوج طريقه، الرجل  "حماقة 

الرب يحنق قلبه" ]ع3 [. وعلى 

الواضح في الرب نفسه. المثل  بفكره يحنق قلبه على  برأيه وتثبته  المعوج، وفي اعتداده  الطريق  التجرد من الحكمة السماوية يدخل باإنسان إلى 

وكرامة شعبه وحفظ الناموس، يحسب نفسه غيوًرا على تقليدات آبائه  فريسًيا  تربى على يدّي غماائيل معلم الناموس، وكان  الطرسوسي، فقد   هذا شاول 

اعترف بنفسه فيما بعد. وافترى على المؤمنين، كما   ربما أبّر رجل في العالم بعد معلمه، لكن في جهالة جدف على اه، واضطهد كنيسة المسيح، 

أريحكم"، للحال يلقون عنهم ثقل خطاياهم، ويتحققون ما تعالوا إلَي يا جميع الُمتَعبين والثقيلي اأحمال وأنا  V      عندما يسمعون المسيح يعلن في اإنجيل: "

نيري هّين وحملي خفيف" )مت 11: 28، 30(.  قد جاء بعد ذلك: "أن 

طريًقا أحزاًنا وأتعاًبا فإننا نبذل جهًدا عظيًما تابعين  مريح لمن يحفظ وصيته. لكننا إذا كنا ببعض السهو المتعب نجلب أنفسنا  الرب  طريق  إذن 

الرب يحنق طريقُه وعلى  تعّوج  الرجل  العبارة: "حماقة  الطريق نجعل نير المسيح ثقيًا وحمله صعًبا، وذلك كقول  معوًجا لحفظ وصايا العالم، وفي هذا   

طرقكم غير مستوية؟!" )حز 18: 25(. َأطريقي هي غير مستوية؟ َأليست  الرب مستوية" يجيب " طريق  ذ يقال "ليست   قلبُه" )أم 19: 3(. واإ
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الطهارة ونقاوة  الرائحة،  العطرة  الحلوة  زهرة البتولية  قارنت  في الحقيقة تستطيع أن تتبين كيف أن نير المسيح أسهل، وحمله أخف جًدا إذا ما 

الرهبان وسكونهم وابتعادهم عن المخاطر والخسائر التي تشغل أذهان الناس في العالم، هدوء  وقارنت  الرائحة،  الكريهة  الشهوة الدنسة   بالنسبة لحمأة 
[604]

المملوءة قلًقا... القارضة  واضطراباته   باهتمامات الغنى 

إبراهيم اأب 

أخرى. بطريقٍة  بطريقٍة، والحليم  V      ينبغي أن نعظ الغضوب 

الواضح أن كثيرة حتى التي ا يقصدونها، أنه من  أرواحهم يندفعون بتهوٍر إلى أخطاِء  علينا أن نقول للغضوبين إنهم عندما يهملون تطهير 

يرغب.  التهور يدفع الذهن إلى حيث ا يشاء أو 

يتصرف غير اإقرار بفعلها. وعندما  يدركون منتهاها، وسيندمون عليها عند  يقومون بأفعال ا  في مثل هذه الحالة الذين يسقطون في التهور 

ااضطرابات العقلية يقلبون يقاومون  ارتكبوه. وعندما ا  يدركون الخطأ الذي  العواطف يفعلون ذلك على عكس طبيعتهم، وبالكاد   الحلماء تحت تأثير 

المتواصل الممتد. وحتى فضيلة المحبة، شيدوه بالعمل  يفعلوها في حالة صفاء الذهن. وباانفعال الفجائي يهدمون ما قد  الخيِرة التي كان يمكن أن   اأمور 

وترفق." )1 كو 13: 4( لذلك إن ِانعدمت المحبة انتفى الحلم. وبسبب عدم تتوارى بسبب الغضب، أنه مكتوب: "المحبة تتأنى   وهي أٌم لكل الفضائل، 

تمريض للفضائل، فالكتاب يقول: "َتَعُقُل اإنسان ُيبطُئ َغَضَبُه" )أم 19: 11(.  الحلم، يتاشى التعليم الذي هو 

فبقدر ما يفتقر اإنسان إلى الحلم، بقدر ما يبدو وكأنه يضيق بالتعليم وهو ا يستطيع في الحقيقة أن يقتني ما هو صالح بالتعليم إْن كان لم

.
[605]

بهدوء باٍل وسكينة  يتعلم في حياته الخاصة كيف يحتمل شرور اآخرين 

غريغوريوس )الكبير( البابا 

2. محبة المال تفسد الحياة
"الغني ُيكثر اأصحاب،

والفقير منفصل عن قريبه" ]ع4 [

في اآيات 4-7 يبرز الحكيم كيف أفسدت محبة المال الحياة في العالم مقدًما أمثلة لذلك، أولها أن الناس غالًبا في محاباٍة يطلبون ود اأغنياء،

تقديًرا يفوق مشاعر الصداقة والود والمحبة. الفقراء. لقد أعطى اإنسان للمال  بأقربائهم  يهربون من االتصاق حتى   ويطمعون في صداقتهم، بينما 

بخواتم ذهب في لباس بهي و دخل أيًضا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل  "يا إخوتي ا يكن لكم إيمان ربنا 

فنظرتم إلى الابس اللباس البهي، وقلتم له اجلس أنت هنا حسًنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي.  فهل ا  فقير بلباس وسخ. 

وورثة الملكوت الذي فقراء هذا العالم أغنياء في اإيمان  اسمعوا يا إخوتي اأحباء أما اختار اه  شريرة؟  وتصيرون قضاة أفكار  ترتابون في أنفسكم،   

 وعد به الذين يحبونه؟ )بع 2: 5-1(

يوجد فالرأس ا يقدر أن  يرتبط بعضنا البعض أجل نفع الجميع. لنأخذ الجسد كمثال:  V      ا وجود للعظيم بغير الصغير، وا للصغير بدون العظيم، بل 

ضرورية" )١ كو ١٢: ٢١-٢٢(، ونافعة للجسد كله. الرأس، "بل باأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي  الرجان بغير  الرجلين، وا   بغير 

وترتبط مع بعضها في طاعة كاملة أجل سامة الجسد كله.  نعم إن اأعضاء كلها تعمل في وفاق، 

القوي أن يهتم بالضعيف، والضعيف فيلزم على  بهذا نحفظ جسدنا المسيحي أيًضا في كماله، فيخضع كل منا لصاحبه حسب عطّيته الخاصة. 

والمتواضع ا القوي. ويعول الغني الفقير، والفقير يشكر اه الذي وهبه من يعوله. والحكيم ا ُيظِهر حكمته في كام بل في أعمال صالحة.  يحترم   أن 

اإخوة من يلزمنا أن نحب  يترك الشهادة له من الغير. والعفيف أيًضا ا يفتخر عالًما أن َضْبَط نفسه هو عطّية من آخر )اه(.  بتواضعه بل   يتباهى 
[606]
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. خلقوا من نفس المادة التي خلقنا نحن منها هؤاء الذين   القلب، 

القديس إكليمنضس أسقف روما

اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال أمواله، بل يكسب به أصدقاء. وكما يقول رب المجد: " الغني الحكيم ا يبدد 

 اأبدية" )لو 16: 9(.

شريرة إن استخدمت للتباهي والتشامخ واانغماس في الملذات فالمال عطية يمكنك أن تكون مقدسة إن أُُحسن استخدامها، ويمكن أن تكون 

والشهوات.  

ترد يذهب كل شئ إلى أردت أو لم  تزعم بأنها مقتنيات بينما عندما تموت  قرض لاستخدام. إذ كيف  الثروة ليست ملكية، إنها ليست مقتنيات، بل هي        V

فالثروة آخرين...  الواقع ليست إا كلمة، فكلنا ُماك لكن لمقتنيات أناس  أخرى. فكلنا ُرًحل... الملكية في  مرة  آخرين  يتركونه  بدورهم  آخرين، وهم   
607]

العلوي. وترافقنا في العالم  ترحل معنا  قادرة أن  قرض. الفضيلة وحدها   ليست ملكنا، والمقتنيات ليست ممتلكات بل هي 
]

[608]
الرب عامة للكل. الرب العام للكل، فهي أيًضا تخص العبيد رفقاءنا. ممتلكات  وملؤها ه؟ فإن كانت ممتلكاتنا تخص  اأرض  V      أليست 

يلومون أنفسهم، خبرة طويلة  كثيرين بعد  حزنك. سمعت  يزداد  تربح شيًئا، بل  مرض ا  ثروة ما، ا تنتفع شيًئا. إن كان بسبب  تحزن على  V      إن كنت 

.
[609]

أضررت نفسي حزني )من أجل مال أو صحة الخ(، فقد  ويقولون: أي نفع نلته على   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يتبرأ، "شاهد الزور ا 

والمتكلم باأكاذيب ا ينجو" ]ع5 [

الربح المادي أو الحيز لأغنياء كثيًرا ما يكون دافعهما  الزور والكذب،  إذ يتحدث عن إساءة استخدام المال، أو محبة المال، يشير إلى شهادة 

الفقراء والمظلومين.  وأصحاب السلطة، وتجاهل حقوق 

وورثت! اليزرعيلي لكي تغتصب حقله بعد قتله! إنها قتلت  إيزابيل شهود زور ضد نابوت  استأجرت الملكة  لقد 

V      يجب على كل أحٍد أن يعطى اهتماًما عظيًما لئا يسلبه "الكذب"، أن الكذاب ا يتحد مع اه.

الكذاب غريب عن اه. ويقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشيطان إذ هو "كذاب وأبو الكذاب" )يو 44:8(.

الطريق والحق والحياة" )يو 6:14(. هكذاُ دعي الشيطان أبو الكذاب، أما الحق فهو اه، إذ يقول بنفسه: "أنا هو 

يلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا أردنا بحق أن نخلص،  غرباء عن اه بالكذب وبمن نتحد )عن طريقه(؟! لذلك إن  ترون إذن كيف أننا نصير  أما 

ونحرس أنفسنا من كل كذب، حتى ا يفصلنا عن الحق والحياة. غيرتنا،   وكل 

دوروثيؤس اأب 

"كثيرون يستعطفون وجه الشريف،

وكُل صاحب لذي العطايا" ]ع6 [

الشرفاء أصحاب السلطة الكثيرين لمصادقة  الكثيرين لمصادقة اأغنياء، فإن اانشغال بالمصالح الشخصية تسحب  كما أن محبة المال تجتذب 

الرسول يعقوب الكنيسة متى سلكت في محاباة لأغنياء والمرذولين والمحتاجين )لو 15: 1(. انتقد   ومجاملتهم. أما السيد المسيح فقد جاء يصادق الخطاة 

 )يع 2: 6-1(.

طريقه ُيشترون بالمال، وا في  يختلفوا بأي شكل عن العبيد الذين  هؤاء لن  الشريفات زينتهن وعن السادة عبيدهم، فستاحظ أن  لننزع عن النساء        V

اختلفوا عنهم في شيء، إنما في أنهم أضعف في البنية ن  نما يشبهون في كل شيء من هم خاضعين لهم. واإ  المشي وا في المامح وا في أحاديثهم. واإ
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.
[610]

للمرض تعرضهم  مترفة  نشأوا نشأه  اآخرين )العبيد(، أنهم  قوة من   وأقل 

السكندري القديس إكليمنضس 

إخوة الفقير يبغضونه، "كل 

أصدقاؤه يبتعدون عنه، بالحري  فكم 

أقواًا فهي له" ]ع7 [ من يتبع 

واإخوة حسب الجسد. إنهم يتجاهلونه. لقد افتقر مسيحنا الغني، واهب الغنى، اأقرباء  نما حتى  الغرباء واأصدقاء واإ ينسحب عن الفقير ليس فقط 

الفقراء، ونغتني بحبه الذي يسكبه فينا، فنحب الكل، خاصة المحتاجين دون بفقره يغنينا )2 كو 8: 9(. فنجد سعادتنا في اللقاء معه خال إخوته   لكي 

 انتظاٍر لمكافأة!

3. الحكمة وخاص النفس
"المقتني الحكمة يحب نفسه،

خيًرا" ]ع8 [ الحافظ الفهم يجد 

البشرية. الرب يتمتع بالبّر اإلهي، فيتقي اه ويحب  يربط الحكيم بين الحكمة والبّر، فاإنسان الحكيم في  دراستنا لسفر الحكمة رأينا كيف  في 

لآخرين ما لم يكتشف ملكوت الحب القائم فيه. موضوع حب اه وعشقه. وكيف ينفتح قلبه  يدرك حقيقة نفسه الثمينة   لكن كيف يمكنه أن يتقي اه ما لم 

يعزل اهتمامه بأعماقه عن اهتمامه بالغير.  ا يستطيع اإنسان الحكيم أن 

وتحرسه أعماقه واعتزازه به. بهذا يحفظ وصية اه بفهٍم وتحفظه الوصية،  يدرك اهتمام اه  من يقتني حكمة اه ُيحسن إلى أعماقه الداخلية، إذ 

 كأنها كنز ثمين.

كرامة من البشر. نوال أية  كرامته الداخلية الحقيقية أمام اه كما أمام نفسه قبل  ترد لإنسان  الحكمة 

خيرات ا حصر لها من عمل المخلص. بنوال  بثمرها،  بروح اه القدوس يتمتع  يزرع الحكمة  من 

4. شهادة الزور والكذب
يتبرأ، "شاهد الزور ا 

والمتكلم باأكاذيب يهلك" ]ع9 [

قريب. رشوة أو مكسب مادي أو لكسب ود إنسان غني أو صديق أو  لنوال  أبراٍر، إما  أضراًرا  بالزور، أي ينطق بالكذب، فيسبب  يشهد اإنسان 

يوجد إبليس أب الكذابين، أي إلى وأخيًرا يمضي إلى حيث   لكن حتًما سينكشف الكذب، هذا وتتخلى عنه نعمة اه، فيسقط في متاعٍب ا ينجو منها. 

 الظلمة، ويهلك أبدًيا.

ترف الجاهل وتسلط العبد  .5
"التنعم ا يليق بالجاهل،

الرؤساء" ]ع10 [ كم باأولى ا يليق بالعبد أن يتسلط على 

موارد المجتمع دون ن كان من أصٍل نبيٍل وغنٍي، فيبدد  خطيران في حياة اإنسان كما على المجتمع، أن يعيش جاهل في رفاهية حتى واإ أمران 

الحرية الزمنية( لم يذق عذوبة  للكرامة  لشهواته أو ممتلكاته أو  الزمنية حماقة. واأمر الثاني أن يحتل إنسان عبد ) الخيرات  وتزيده  لغيره،   نفع له أو 

مركز قيادة، فتصير قيادته إذاًا للناس با حنو وا لطف وا عدالة!  الداخلية، 
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6. التعقل والغضب
"تعقل اإنسان يبطئ غضبه،

وفخره الصفح عن معصية" ]ع11 [.

لغيره ثمرة الحب، إن غضب ُيطيل أناته ويضبط نفسه، ويعطي  روح اه القدوس، فنال  مدرسة اه الطويل اأناة، وتجاوب مع  الذي تعلم في 

مراضًيا ذا بلغ إلى الصفح عن المسيء إليه يكون قد بلغ المجد الداخلي. لقد تمم الوصية اإلهية: "كن   اأعذار، كما يبذل كل الجهد لكسب من أساء إليه، واإ

الطريق" )مت 5: 25(.  لخصمك مادمت معه في 

متوعك العينين أن يعاين تعكرت )ذبلت( من الغضب عيناي" )مز 6: 7(. وبالتأكيد ا يستطيع  تظنوا أن الغضب أمر ُيستهان به، إذ يقول النبي " V      ا 

 الشمس. فإذا حاول رؤيتها تؤذيه وا تبهجه.

القديس أغسطينوس

الرؤية، قدرتها على  روح الغضب واستقر في قلوبنا أظلمت عقولنا وفقدت  جذوره في أعماق النفس، أنه إذا بقي  V      يجب قلع سم الغضب القاتل من 

الروحية مستحيلة. فا تقدر على الحكم الصائب في أمٍر من اأمور، بل يتعذر علينا التأمل الرؤية  ضارة تجعل   أن الغضب يصيب بالعمى وبظلمة 

تعكرت من الغضب" )مز الروحي، أنه مكتوب: "عيني قد   الصالح الذي ينمي الحكمة فينا، بل ا نقدر أن نثبت في الصاح، أو نقبل النور الحقيقي 

.)7 :6 

مستريًحا في صدر اأحمق" )جا 7: ازمنا الغضب، أنه مكتوب: "الغضب يسكن   وقد يمدحنا الناس كحكماٍء، ولكننا لن نكون حكماء إذا 

أسرارها، ولكن إذا ظل الغضب فينا، تم فينا ما وندرك  ميراث الحياة اأبدية. وقد يظهر لنا أننا نفهم الطبيعة اإنسانية  يعرضنا لفقدان   LXX 9(. وهو 

اإفراز، ومع أن الناس قد إدراك "بّر اه"، أننا بسبب الغضب نفقد  ويحرمنا الغضب من   .) LXX 1 :15 هو مكتوب: "الغضب يدمر الحكماء" )أم 

.
[611]

يقولون عنا إننا قديسون وكاملون إا أنه مكتوب "غضب اإنسان ا يصنع بّر اه" )يع 1: 20(  

يوحنا كاسيان القديس 

مواهبي إنما تكون في سؤال قلبك، أن  سؤالك فقال لي: طِهر قلبك من كل أفكار اإنسان العتيق وأنا أجيبك إلى  جواب  يعرفني  V      لقد طلبت من اه أن 

يتحرك بالغضب وبالحقد وبسائر اآام العتيقة، فلن تدخل فيه الحكمة.  اأطهار ولهم تعطي، ومادام قلبك 

ومواهبي تأتي إليك... فاخرج رجل العدو وأبعده عنك،  ومواهبي  إن كنت تشتهي أن تنال نعمتي 

آثاري، أني مثل الحمل الذي ا شر فيه... مواهبي فليقتِف  فمن يشتاق إلى 

قسوة اآام. تكونوا ودعاء مثل الحمام، إذ بي أجدكم قد اتخذتم أنفسكم  ومع أني أوصيتكم بأن 

برصنوفيوس اأنبا 

الرب 7. كسب أصحاب السلطة في 
كزمجرة اأسد حنق الملك، "

رضوانه" ]ع12 [ وكالطل على العشب 

الرب، يلتزم بأن يخضع أصحاب السلطة في  التواضع  بروح  اعتزاز المؤمن بانتسابه ه، وعدم خوفه من الناس، وا من الموت، لكن  مع 

الربَيين يصلون: "يا رب تقوى ووقار )راجع 1 تي 2: 2(. كان بعض  فيستريح، ويقضي أياًما هادئة مطمئنة في كل  الكرامة،  الكرامة لمن له   معطًيا 

اإمبراطور، واحفظه بعيًدا عنا". بارك   
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اأرباب؟ إنه اأسد ورب  ن كان غير مؤمٍن، فماذا يكون موقفه من ملك الملوك  الرئيس حتى واإ إن كان هذا هو موقف المؤمن من الملك أو 

اأشرار يوم غضبه البشرية، وليس لدينونتهم. لكنه سيأتي يوم الدينونة، فتتهلل نفوس المؤمنين الحقيقيين، ويحسبه  الخارج من سبط يهوذا، جاء لخاص   

 العظيم، من يقدر أن يقف أمامه؟

واأباطرة، لدينا نص كاٍف أنه يليق بنا أن نكون في تمام الطاعة وذلك الواجبة للملوك  الكرامات  ترتليان: ]لذلك فإنه بخصوص  يقول العامة 

منعزلين عن عبادة اأوثان. ولنا في هذا يخضعوا للرياسات والساطين" )تي ٣ : ١( ولكن حدود الطاعة في هذا أن نحفظ أنفسنا  الرسول "أن   كوصية 

يقبلوا العبادة له... وهكذا أيًضا دانيال، كان خاضًعا التكريم لتمثاله فلم  ازدروا بتقديم  نبوخذنصر   أيًضا مثال الثاثة فتية، الذين مع طاعتهم للملك 

].
[612]

لداريوس في كل اأمور، ثابًتا في واجبه مادام بعيًدا عن أساس إيمانه )دا ٦(  

اأسرة المؤمنة  .8
"اابن الجاهل مصيبة على أبيه،

الزوجة كالوكف المتتابع" ]ع13 [ ومخاصمات 

ويحاولون اأسرة ينحل اأبناء،  توجد خصومات في  وزوجة مخاصمة. غالًبا ما يتفق ااثنان مًعا، فحيث  ما أبأس البيت الذي يضم ابًنا جاهًا 

باالتزام ُينزع عن اأبناء الشعور  بنوال تسهيات،  ليظهروا لكل منهما أنهم في جانبه، ويكسبون الود، وينتفعون  الوالدين،   القيام بدوٍر خطيٍر بين 

 والمسئولية.

ن كنا ُنحسب مخطئين متى أهملنا ما هو لنفعهم، ألسنا باأكثر نكون مخطئين إن باآخرين أكثر من اهتمامنا بأنفسنا، واإ يأمرنا أن نهتم  الرسول  V      إن كان 

قريبون منا؟  كان هذا يخص من هم 

وحراًسا وقضاة لرعايتكم، وجعلتكم سادة  لهؤاء اأطفال مكاًنا في عائلتكم؟ ألست أنا الذي عهدت بهم  الرب: "ألست أنا الذي أعطيت  سيقول لنا 

 عليهم؟ لقد أعطيتكم سلطاًنا كامًا عليكم. سلمتهم بالكامل أيديكم من أجل تنشئتهم.

تحنوا طرحوه عنهم. لكن هذا كان ُيمكن تجنبه من البداية ذاتها. كان يليق بكم أن  يحنوا رقابهم للنير، وأنهم  يريدوا أن  ستخبرونني أنهم لم 

الجرح في بداية انفتاحه. وتعلموهم هذا، وتضمدون  وتعودوهم على ذلك،  االتزام،  الصغيرة تحت نير   نفوسهم 

اأهواء جذوره، فصار ا يمكن ضبط  تنتظروا حتى تتعمق  الزوان عندما بدأ يظهر حول النبات، وما كان يليق بكم أن  تقتلعوا  كان يليق بكم أن 

ونموهم. تدريجًيا خال تكوينهم  وترويضها بتقويتهم   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الحوار المقدس. أما روح  برأيه، فيتعلم اأبناء  اأخرى، وا يتشبث  اأطراف  طرف  يحترم كل  لأسرة، فيه  الحوار الهادئ البَناء نافع 

التقوى في الكل: اآباء واأبناء، ويبث روح  الواحد اآخر، يفقد البيت حلول السيد المسيح في وسطهم، كما يفسد  واعتزال  والنزاع والغضب   الخصومات 

بالرأي. التمرد والتشبث  روح   في الجيل الجديد 

اأواد - أنهم في بيت تتساقط من سقفه الزوج - كما  باستمرار دون توقف. يشعر  بقطرات المياه التي تتساقط  الزوجة المحبة للخصام  يشِبه 

يستريحون أو ينامون، ا يجدون في البيت مكاًنا جاًفا يلجأون إليه. يعرفون كيف يعملون أو  قطرات ماء با انقطاع، فا   

لوالديه: النزينزي في مديحه  غريغوريوس  من كلمات القديس 

صارت هرب من عبادة اأوثان، وبعد ذلك  بقوة  الرعوية المثالية.  زوجته واإرشادها، وقد تعلم منها حياته  صلوات  ثمرة  الراعي الصالح هو  ]هوذا 

يطيران فوق الجميع... غيورين يسندان بعضهما البعض،  صارا متساويين في التعقل والبهاء،  تهرب منه… لقد   الشياطين 
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يعوزهما شيء. لقد رفضا الغنى، روٍح، حتى قبل انحالهما... كانا يملكان كل شيء وا  كان لهما جسدان، ولكن كأنه قد تحول الجسدان إلي 

الكرامة ... فصارا غنيين في   

للرجال، وهي زينة للنساء، ليس فقط زينة، بل أقول فقط كلمة واحدة عنهما، إنهما بحٍق وعدٍل قد ُعين كل واحٍد منهما لجنسه، ُعين هو زينة 

].
[613]

 ومثاًا للحياة الفاضلة

ميراث من اآباء، والثروة  "البيت 

الرب" ]ع 14[ الزوجة المتعقلة فمن عند   أما 

التقوى، وله بروح  الرب لمن يعيش بحق  الزوجة الحكيمة فهي عطية إلهية، يقدمها  أمواًا عن والديه، أما  أراٍض أو  منزًا أو  يرث اإنسان 

يرى فيه خاص الزوج حسبما  الزوجة أو  الرب  للرب، يقدم  اإرادة  يرشده ويختار له. حين تخضع  الزواج، ويطلب من اه أن  نظرة صائبة في مفهوم   

 البيت كله.

أعزاء لديه، يود أن يقدمهم لمن يطلب خاضًعا لمشيئته، فيقدم له أو لها ما يناسب الشخص. لدى اه أبناء وبنات مقدسين 

شريكة الحياة التي تسلمها من يد اه! ما أجمل أن يقدم اإنسان ه ذبيحة شكر يومية من أجل عطية 

الزواج الواحد هكذا واآخر هكذا" )1 كو 7: 7(. أنه يقول بأن  موهبته من اه،  الزواج والبتولية قال: "ليكن كل واحٍد له  الرسول عن  V      عندما تحدث 

توجد أمور حازمة، فإنه  بطريقة  روحية  موهبة  الرب" )أم 19: 14(، لكن هذه العطية ليست  للرجل من عند  المرأة ُأعطيت  موهبة. فقد كتب: "  هو 

الزمنية. هذه العطايا هي أيًضا من اه، وكما يقول دانيال: والقوة الجسمانية والجمال الجسدي والسلطة  كثيرة يمكن أن ُتدعى عطايا من اه مثل الغنى   

.
[614]

يعزل ملوًكا وينصب ملوًكا" )دا 2: 21( " 

أوريجينوس  العامة 

التراخي والكسل  .9
"الكسل يلقي في السبات،

تجوع" ]ع15 [ المتراخية  والنفس 

االتزام، كلها أمور تُفسد حياة اإنسان ضاعة الوقت وعدم  ن التهاون في العمل واإ واالتزام، وأيًضا قيمة الوقت، واإ يدركون قيمة العمل  كثيرون ا 

الروحية وااجتماعية والنفسية والصحية البدنية، وتُفقده حتى ما قد ناله، ويعطي حساًبا عن هذا كله!  

خارج، مفتدين الوقت" )كو 4: 6(. اسلكوا بحكمة من جهة الذين من  شريرة" )أف 5: 16( " الرسول: "مفتدين الوقت أن اأيام  يقول 

.
[615]

التردد يعيده ااجتهاد بالغيرة يحطمه الكسل، وما يفقده  V      غالًبا ما نناله 

النزينزي غريغوريوس         القديس 

10. حفظ الوصية عملًيا
"حافظ الوصية حافظ نفسه،

بطرقه يموت" ]ع16 [ والمتهاون 

لبركة الطاعة، وتمتع بالغلبة على الموت بالمسيح من يحفظ الوصية اإلهية تحفظه الوصية أبدًيا. في الطاعة للوصية لذة الحب ه، وتذوق 

هوة الموت اأبدي. النصرة. أما من يستخف بالوصية فيستخف باه نفسه، وُيلقي بنفسه في   واهب 

يريد أن الرسول يعقوب. مثل هذا اإنسان  مرآة كقول  الذاكرة وذلك كمن يتطلع في  تُقرأ، أو عندما تستدعيها  V      يليق بنا أن نتطلع إلى وصايا الَله عندما 
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طرقه نحو يرغب في أن تتجه  يرتبك، أنه يختار ا أن يكون سامًعا للوصايا فحسب بل وعامًا بها. لهذا  مرآة وا   ينظر إلى وصايا الَله كما في 

ارتباٍك، إن اختار أن ينظر إلى الوصايا وا فرٍح بل مصدر  شريعة الَله مصدر  ا فإنه ا يجد في  تُوجه إا بنعمة الَله؟ واإ قوانين الَله. كيف   حفظ 

 يعمل بها.

القديس أغسطينوس

تزِن قال أيًضا وربطها بعضها ببعض. فإن الذي قال ا  غيرها يكون قد غدر بجميع الوصايا، إذ يهين الَله الذي أوصى بها  ويترك  V      من يحفظ وصية 

الرهيبة. يخزى في يوم الدينونة  يحرص على جميع الوصايا ا  للشريعة كلها، ولكن من  سرقت تصير مديًنا  تسرق، فإن   ا 

أورشليم أنثيموس أسقف 

الرب، يقرض  يرحم الفقير  "من 

معروفه يجازيه" ]ع17 [. وعن 

يرده قرًضا  ويعتبره  للفقراء. فإن خالق الفقير يحسب كل حنٍو ُيقدم للفقير مقدًما له شخصًيا،  بالرحمة، خاصة بالنسبة  يربط حفظ الوصية 

للبركة" )مز وُيقرض ونسله  يترأف  خبًزا، اليوم كله  ذَرية له تلتمس  المرتل: "كنت فتى وقد شخت، ولم أَر صديًقا ُتخِلَي عنه، وا   مضاعًفا. يقول داود 

.)26-25 :37 

يعترف؟ يقول الكتاب: "البار يتهم نفسه حين يبدأ يتكلم" )راجع أم اعتراًفا كهذا )1 كو 15: 9( كم باأكثر يليق بالخاطئ أن  الرسول قد قدم  V      إن كان 

.)17 :19 
[616]

V      إن كان البار يتأهب اتهام نفسه كم باأكثر يكون الخاطئ؟

جيروم  القديس 

يرى فيما تفعلونه خطأ، وكأنه يقول لكم: لماذا سواه، فإنه  نتركه ونطلب سداد الدين من آخر  تمسكوا إذن بطلب الدين منه، فإنه من غير الائق أن        V

الواحد( ثم تطلبون من آخر تقرضون )اه  آخرين؟ فهل  تعتزمون أخذ الدين من  تزعمون أنني فقير؟ حتى إنكم   تفعلون هذا وبأي جحود تتهمونني، هل 

تعطوه، ومشيئته أن يكون هو المدين بكل ما تحمله القرض، فإن اه هو الذي أوصاكم أن  القرض؟ أنه رغم أن اإنسان هو الذي أخذ   أن يسدد هذا 

الفرصة تدعوا هذه  استرداد الدين منه في كل حين وفي كل مكان. فا  الفرص  الرب يعطيكم أضعاف أضعاف   الكلمة من معنى، وفي الحقيقة، إن 

تظهرون رحمتكم بالمساكين؟ ماذا؟ غرض  تبددوا هذا السخاء الوفير طالبين الدين ممن ا يملكون شيًئا. فأي   السانحة تضيع منكم هكذا بسهولة، وا 

الرب" )أم 19: 17(، وأنتم يقرض  يرحم الفقير،  تستردوا عطاياكم مني أنا، ألم أقل "من  تسمعوا ذلك مني، أن  أعطوا، ألم   ألم أكن أنا الذي قلت لكم 

لخيركم أيًضا. فيا له من مديٍن، ليس فضعوا هذا الدين على حسابه، حتى لو لم يسدد لكم الدين كله اآن، حسًنا، إنه إنما يفعل ذلك  أقرضتم اه،   قد 

للرب. لهذا كما قرض ُمعطى  استثماره في أماٍن أنه  الرب يدبر كل شيء،  اقترضوه من دين، بينما  يردوا ما  يرغبون هكذا ببساطة أن  ككثيرين   

.
[617]

ويؤجل الدين للبعض اآخر ترون يسدد بعضه هنا   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

اأبوي 11. التأديب 
"أِدب ابنك أن فيه رجاء،

ولكن على إماتته ا تحمل نفسك" ]ع18 [

جريمة قتل، كما تثير اأبناء، وتدفعهم المتطرفة فتحمل  ممتزج بالحنو والحب. أما العقوبات العنيفة  حزٍم  الرجاء يؤدب اإنسان ابنه في  بروح 
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 إلى العناد، فا يكون التأديب لإصاح بل للتحطيم.

بتسرٍع وانفعال تصرف ابنه، فا يؤدب  وراء  ويدرك اأب ما  وراء التأديب،  ليدرك اابن ما  حوار بنََاء  يلزم الدخول في   خال التأديب 

لأسرة. والحزم العنيف كاهما مهلكان ومحطمان لأبناء كما  الحرية المتسيبة 

وانعزل الرمح ليطعنه )1 صم 20: 33(، ففقد اابن ثقته في أبيه،  نحوه  المفتوح من ابنه يوناثان صَوب  الحوار   شاول الملك في غضبه عوض 

 بقلبه عنه.

.
[618]

بترك اإنسان الدائم التذمر بدون تأديب V      يحتمل اه كل ضعفات البشر، لكنه لن يسمح 

القديس مار اسحق السرياني

"الشديد الغضب يحمل عقوبة،

أنك إذا نجيته فبعد تعيد" ]ع19 [

يلزم تأديبه أو معاقبته بحكمٍة وترٍو حتى يكف فيفسرونه هكذا. إنه إذا كان اابن شديد الغضب  يربط البعض بين هذا المثل والمثل السابق له، 

 عن الغضب، فإن لم يؤدب سيكرر هذا اانفعال فيسقط تحت عقوبة أمر، أي يعاقب نفسه بنفسه. كأن من ا يؤديه والداه، سيؤدب نفسه بنفسه، أو كما

الزمن".  ُيقال: "من ا يؤدبه والداه، يؤدبه 

المشورة 12. قبول 
المشورة واقبل التأديب، "اسمع 

آخرتك" ]ع20 [ لكي تكون حكيًما في 

بالمشورة، أما الحكيم فيقبل يزدري الحمقى  المشورة لكي يصير المؤمن حكيًما.  الدعوة لقبول  يرى البعض أن هذا المثل مفتاح السفر كله، 

اآخرين. بخبرة  بفرٍح، ويفكر بجديٍة في التوبيخ أو اانتهار بل وحتى في التأديب الذي يحل عليه، أنه محب للتعلم واانتفاع  المشورة   

كثيرة، "في قلب اإنسان أفكار 

الرب هي تثبت" ]ع21 [ مشورة  لكن 

اارتباك بنوع من  كثيرين فُيصاب  مشيرين  يرفضه بعد دقائق أو العكس. وقد ينصت إلى  أفكاره، ما يقبله اآن قد  يتردد اإنسان في  كثيًرا ما 

مشورة صادقة ناجحة وثابتة. العارف وحده الحق، والمحب لخليقته، فهو يقدم   والتشويش، لكن االتجاء إلى اه 

الفقراء 13. محبة 
معروفة، "زينة اإنسان 

والفقير خير من الكذوب" ]ع22 [.

اآخرين فيها. مع هذا الحب العملي وتحوي  بإزالة كل أنانية، لتتسع  الروح  تتزين  والرحمة مع العطاء.  معروفة، وهي الحب والحنو  الروح  زينة 

اآخرين وهو يعلم عجزه، وا يعد  لفقرة أو  صريًحا ويعتذر  عاجًزا عن عطاٍء معين، فليكن  للروح أن تكون صادقة مع نفسها، فإن كان اإنسان  يلزم   

بعجزه عن التنفيذ.  

عجزه عن العطاء المادي، لكنه يقدم له ما هو أعظم، إذ قال له: "ليس لي فضة وا ذهب، ولكن الذي لي بطرس للُمقعد  صراحة كاملة أعلن  في 

الناصري قم وأمٍش" )أع 3: 6(. يسوع المسيح   فإياه أعطيك. باسم 

الرب 14. مخافة 
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الرب للحياة،  "مخافة 

يبيت شبعان ا يتعهده شر" ]ع23 [

يعوزه شيء. يشعر أن كل اأمور تعمل مًعا للخير. يتغنى الرب ويتقيه، يلجأ إليه ويحتمي فيه كملجأ له وحصنه. يعيش في أمان، ا  الذي يخاف 

انتصارها بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه ا موت وا حياة وا مائكة وا الرسول بولس: "ولكننا في هذه جميعها يعظم  النصرة، قائاًَ مع   دوًما بأنشودة 

يسـوع ربنا" )رو 8: أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اه التي في المسيح  حاضرة وا مستقبلة، وا ُعلو وا عمق وا خليقة  قوات وا أمور   رؤساء وا 

ترتوي نفسه من ينابيع حب اه، وتشبع من المائدة السماوية. الرب، إذ   27-29(. هكذا يتهلل خائف 

.
[619]

التقوى الرب، وكل وسائل  V      الصاح العظيم، ليس أن تملك ماًا، بل أن تقتني خوف 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

ذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ النفس تثمر في قوة. واإ الرب، أن الخوف يوِلد بكاء، والبكاء يولد  أراد أحد أن ينال حب اه، فليكن فيه خوف  V      إن 

بالفرح، ويحفظها في كل ويفرح بها هو ومائكته، ويشبعها  يرى اه في النفس هذه الثمار الحسنة، فإنه يشتمها رائحة بخور طيبة،  ذ   كل شيء. واإ

طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن يصيبها ضرر.  

القوة العظيمة. يقترب منها أو يهاجمها بسبب هذه  العلوي العظيم يحيط بالنفس، يخاف أن  الحارس  يرى الشيطان  إذ 

حاوة حب اه أشهي من العسل. وتتلذذوا بالعمل اإلهي، أن  ترتعب الشياطين أمامكم، وتصير أعمالكم سهلة،  القوة حتى  اقتنوا هذه  إًذا، 

القوة اإلهية، ظانين أنهم قد يقتنوا  الحاوة اإلهية، ولم  يتذوقوا هذه  والعذارى في المجامع، لم  الرهبان  كثيرين من  حًقا أن 

الوجوه. المراحم اإلهية، أن اه ا يحابى  نالوها، بالرغم من عدم جهادهم. أما من يجاهد أجلها فينالها حتًما خال   

بكرامات هذا العالم ودنسه، ويبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وينقى قلبه من كل يلزمه أن يستهين  يريد أن يكون له نور اه وقوته،  فمن 

القوة. كصلوات نقية، عندئذ يفيض اه عليه بتلك  هوادة  ونهاًرا با  ودموًعا ليًا  أصوام  الرديئة. ويقدم ه   اأفكار 

.
[620]

فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة ُويسر، وتصير لكم دالة عظيمة قدام اه، ويهبكم كل ما تطلبونه القوة،  تنالوا هذه  اجتهدوا أن 

أنطونيوس الكبير القديس 

15. الكسل
"الكسان يخفي يده في الصحفة،

يردها" ]ع24 [ وأيًضا إلى فمه ا 

ورغبته في النوم مملوءة باأطعمة، يمد يده ويضعها في الصحفة، ومن شدة كسله  فاخرة،  يصور الحكيم اإنسان الكسول وقد ُقدمت أمامه مائدة 

كثيرون، متراٍخ عن أن يمد يده بالطعام ليأكل ويشبع.هكذا يفعل  الجوع وهو  يرفع يده ليضع الطعام في فمه. ُيفضل أن يعاني من   والنعاس، يستصعب أن 

ويشبعوا. ليأكلوا  الفرصة المقدمة لهم  رخاوة وكسٍل ا يستفيدون من   إذ يقدم لهم اه مائدة شهية في الكتاب المقدس، غذاء النفس، لكنهم في 

16. التأديب
المستهزئ فيتذَكى اأحمق، اضرب  "

معرفة" ]ع25 [ ووبخ فهيًما فيفهم 

الحزم مع شروره. أما  تصرفاته، غير مباٍل بنتائج  باآخرين دون توبيخ أو تأديب يجد ما يبرر  يمارس استخفافه بالوصية أو  المستهزئ  تُرك  إن 

ارتكبه ينتفع من التوبيخ، إذ اآخرون، إذ يخشون لئا تحل بهم عقوبات. أما الفهيم فإذ يُوبخ على خطأ  المستهزئ فإن لم ينتفع به الشخص نفسه، فسينتفع   
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 يود دوًما أن يتعلم وينمو في كل عمٍل صالٍح.

المتمرد 17. اابن 
والطارد أمه المخرب أباه  "

هو ابن مخز ومخجل" ]ع26 [

اأسرة فيطردها، فيوصم  وشهواته. وفي عناده يفقد كل حنو حتى على أمه  ثروته ومقتنياته أجل تحقيق ملذاته  يخرب أباه، إذ يبدد  المتمرد  اابن 

يمارس التهور والتسبب، يدري أنه  الحرية، وكسر كل القيود، وا  يمارس حقه في  المتمرد أنه بهذا السلوك المشين مع والديه  بالخزي والعار. يظن   

 وتنتهي حياته بالفضيحة والدمار.

المتمرد على اه ووصيته؟ الرئيس أو الملك يدفع بصاحبه إلى القتل أو اإعدام، فماذا تكون عقوبة الطاغية  التمرد ضد  إن كان 

الشركة مع المائكة. بينما وانحدروا إلى الهاك اأبدي، ولم يعد لهم حق  مركزهم،  بالتمرد فقد بعض السمائيون  يقول القديس أغسطينوس إنه 

.
[621]

 )بالطاعة( ينال اإنسان وعًدا أن يصير بعد القيامة معادًا للمائكة

المعرفة" ]ع 27[ "كف يا ابني عن استماع التعليم للضالة عن كام 

والتمرد، حاسًبا في الضالة عن الحق وعدم المبااة بالحياة المتمرد، الذي يعتنق مبادئ وفلسفات اإباحية  يقدم الحكيم نصيحته أو وصيته لابن 

ويرفض الظلمة. يسد أذنيه عن التعاليم المضللة، لينصت ويخضع روح التمييز، ليسلك في النور  الحرية. يطالبه الحكيم أن يحمل  لممارسة  دعوة  الروحية   

 للحق اإلهي.

18. شهادة اللئيم
يستهزئ بالحق، "الشاهد اللئيم 

اأشرار يبلع اإثم" ]ع28 [. وفم 

وممارسة الظلم والعنف، ويحسب فمه الذي أقسم باطًا وشهد بالكذب معمًا الشرور  قريبه باطًا يدفع نفسه إلى سلسلة من  الشرير على  إذ يشهد 

 لإثم.

19. القصاص
للمستهزئين، "القصاص معد 

والضرب لظهر الجهال" ]ع29 [

وُيضربون كجهاء وحمقى. المستهزئون الذين يستخفون بالمقدسات اإلهية يلقون بأنفسهم في قصاص خطير، 

اأشرار حًقا إن ملذات الخطايا وقتية، لكن عقوبتها أبدية! الرب قادم حتًما، وتحل الدينونة على  يوم 

اأشرار، فيقول: الرب العظيم الذي فيه تتم الدينونة، وُيحاكم  يوحنا الذهبي الفم يوم  يصور لنا القديس 

والعروش ورؤساء المائكة  ورعدة. حتى المائكة أنفسهم سيتملكهم الخوف، ليس فقط المائكة بل  ومملوءة رعًبا  V      كل اأشياء ستكون مذهلة للغاية 

يقدموا حساًبا عن حياتهم على تتزعزع" )مت 24: 29(. أن العبيد رفقائهم ُيطلبون أن  السماوات  وقوات  نقرأ: " والقوات. إننا  والرؤساء   والساطين 

خارج الخطر، فكم إذا ًأستدعى العالم كله أمام دياٍن كهذا ا أرتعب كل الناس حتى الذين هم  اأرض. لو أن مدينة واحدة ُتدان أمام حكام هذا العالم،   

يرتكبون الخطايا والذين يجهلونها، أليس من يراها الذين  صورة  نما بدون هذا كله يستحضر اأفعال والكلمات في   يحتاج إلى شهوٍد وا إلى إثباتات، واإ
622] ]
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وترتعب؟ القوات   الطبيعي أن ُتذهل كل 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

 

من وحي اأمثال 19

هب لي أن أسلك طريق الحق!

V      هب لي أن َاتحد بك يا أيها الحق اإلهي،

يساًرا. َانحرف يمنًيا وا  فأسلك في الحق، وا 

الحرية، V      أعيش بك في كمال 

ثروة ما مهما بلغت قيمتها. فا تستعبدني 

كنزي وغناي. أراك أنت 

سوى أن ألتقي بك في أمجادك. ا يشغلني شيء 

حيث تنعم نفسي مع جسدي باأمجاد اأبدية.

V      أقتنيك أيها الحق،

مأوى. فا يجد الكذب له فَي 

وا يتسلل الجهل إلى أعماقي.

مشاعري. وا يسيطر الغضب على 

V      أحبك وَانشغل بك،

الكرامة، الكرامة لمن له  أعطي 

مركزه. عمره أو  وُأكِرم كل إنساٍن مهما كان 

V      تتجلى في أعماقي، فتقيم مني هيكًا لك.

أسرتي، حضورك في  وتعلن 

فتصير كنيسة سماوية متهللة،

والتواضع والعطاء الدائم. قانونها الحب 

روحك يلهب قلبي بالحب الباذل.       V

أعمل وُأعطي با توقف.

أعرف الخداع وا الخبث. ا 

V      أَتقيك كابٍن خاضع بالحب أبيه.

مشاعرك. أجرح  أخشاك حتى ا 

أقبل كل تأديب من يديك،

ورعايتك! واثًقا في حكمتك 
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1. حياة الُسكر
مستهزئة المسكر عجاج، "الخمر 

يترنح بهما فليس بحكيم" ]ع 1[ ومن 

أخرى )23: 21-20، 35-29، 31: 5-4(. مرات  مرة نجد وصية تحذر من الخمر الُمسكر، ليعود الحكيم ويحذر  هنا أول 

فوائد طبية، ومع كونها خليقة مقدسة، لكن لم يجد عدو الخير صعوبة في جذب المايين نحو إدمان الخمر والُسكر، وتحطيم مع ما للخمر من 

ذ َسكر لوط نام مع ابنتيه. خزي، واإ تعَرى، وصار في  نوح  الروحية والنفسية والصحية. إذ َسكر   حياتهم 

الكثيرون، إن لم يكن عانية، ففي الخفاء. تسخر الخمر باإنسان الذي المدمرة واضحة في كل المجتمعات، ومع هذا ينجذب إليه  ثمار الُسكر 

ويسخرون هم به. يشربها في مبالغة، وتستخف به، والعجيب أنها تجعله أحمق، فيسخر بمن حوله،   

وشرب الخمر، أن الخمر والنساء يدفعون حتى بالحكماء إلى السقوط )جا 19: الراهب أن يمنع ااجتماع بالنساء  يلزم على  V      قبل كل شيء 

.
[623]

)2 

 القديس باسيليوس الكبير

لحوائط قايتك وا وارهن جسدك  أنطونيوس بذلك، فقال له الشيخ: ”اذهب، اجلس في قايتك  ديره، فأخبر أنبا  يترك  أفكاره أن  محاَرًبا من  V      كان أٌخ 

تيموثاوس‘ الطوباوي  اشرب قليًا من الخمر مثل  يخرج من القاية... سيقول لك: ’ تغادرها، ودع الفكر يذهب حيثما يشاء، فقط ا تسمح لجسدك أن   

حافظوا على وصايا أبيهم‘ )إر35: 6(.  )1 تي5: 23(، فأجبه أنت أيًضا: ’اذكر أبناء يوناداب الذين 

بزاد الصاة والمداومة على الرب مع إمداد النفس  المتواصل في كام  V      ا شيء يجِدد النفس التي شاخت مثل مخافة اه والصاة النقية والتأمل 

الشجرة التي يزهد تماًما في الخمر، أنه كما أّن  شرب الماء كما  يزهد في  الراهب أن  شرب الماء، ففي الحقيقة يجب على  اإفراط في   اأسهار وعدم 

التواني والكسل، الرخاوة يأتي  بالرخاوة والخمول، ومن  تُروى بالماء هي فقط التي ُتحَمل بالثمار هكذا أيًضا الجسد الذي يمتلئ بالماء فهو ُيصاب   

لأرواح وتطرحنا في عمق جهنم، وتصير أجسادنا مسكًنا  أوجاع النفس  تزداد  الترف، وهكذا شيًئا فشيًئا  والتواني يلد النعاس، ومن النعاس يتولد   

المخزية. لأوجاع  وأفكارنا مستعَبدًة   النجسة 

أنطونيوس الكبير القديس أنبا 

والولعون بالخمر يشبهون ينابيع قد تلَطخت، والجشعون والمحتالون هم مثل ينابيع فالشرهون  V      أنه من المؤَكد أّن نفوس الخطاة ُتشبه ينابيع مختلفة: 

 مليئة بالضفادع...

بفنوتيوس القديس أنبا 

إثارة الحاكم  .2
كزمجرة اأسد، "رعب الملك 

الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه" ]ع 2[

الرب )رو 13: 1؛ 1 بط بشرٍي من أجل  ترتيٍب  والخضوع لكل  الرئيس،  المراكز القيادية، خاصة الملك أو  اإقرار بسلطان أصحاب  يليق بنا 

.)13 :2 

من يغيظ الملك يخطئ إلى نفسه، أن غضبه ينصب على المقاومين له ومضايقيه.

ليسوا والمقاومون سيأخذون أنفسهم دينونة. فإن الحكام  الرسول: "إن من يقاوم السلطان يقاوم اه،  بالتقوى ا يخشى الحاكم، إذ يقول  من يسلك 
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أفتريد أن ا تخاف السلطان؟ افعل الصاح فيكون لك مدح منه. أنه خادم اه للصاح" )رو 13: 4-2(. للشريرة.   خوًفا لأعمال الصالحة بل 

3. الحفاظ على السام
الرجل أن يبتعد عن الخصام، "مجد 

ينازع" ]ع 3[ وكل أحمق 

معروًفا عند جميع الناس" )في 4: 5(. وكرامة ووقار مثل حلمه وطول أناته. "ليكن حلمكم  ليس ما يسكب على اإنسان من مجٍد 

ويترك العمل هو يمارس أعماًا إيجابية بناَءة،  والمنازعات من أجل سامه الداخلي، ولكي  اإنسان الحكيم يبتعد ما استطاع عن الخصومات 

بالمنازعات، ويلهو فيها.  الشاهد للحق، ويحول المقاومين إلى أحباء، أما اأحمق فُيسر 

اأرض سواء على  V      من يطلب السام يطلب المسيح، أنه هو سامنا )كو 1: 20(، الذي يجعل ااثنين واحًدا )أف 2: 14(، صانًعا السام بدم صليبه 

.
[624]

 أو في السماء

القديس باسيليوس الكبير

قريبه، أن هذا هو السام قريبه وا تِدن عداوته، وا تغضب على أٍخ يغضب على  عداوًة أي إنسان، وا تُبغض َمْن ُيعادي  V      ا تجعل في قلبك 

 الحقيقي: أن تشِجع نفسك بهذا الفكر: الضيق يستمر لوقٍت قصيٍر، في حين أن السام أبدّي بنعمة اه الكلمة.

أنبا موسى

4. ثمر الكسل
يحرث بسبب الشتاء، "الكسان ا 

فيستعطي في الحصاد وا ُيعطى" ]ع 4[

ذ يحل وقت الحصاد، ينشغل لزراعة حقولهم. واإ جيرانه كل الجهد  عذًرا فا يعمل، يهمل حقله بينما يبذل  يبحث الكسان عن أية علة ليجد لنفسه 

الجيران في حصاد حقولهم، بينما يستجدي منهم فضاتهم فا يعطونه.  

البرد، فا عجب إن جاء موسم الشرق اأوسط هو نوفمبر وديسمبر، فيعتذر الكسان بأنه وقت شتاء وا يحتمل  الحرث في منطقة  موسم 

 الحصاد فيجد حقله با ثمر.

المغامرين أن ا يضيعوا فعل الخير بتأجيله، وعلى  أخرى. ينبغي أن يقتنع الكسالى بأن ا  بطريقة  والمغامرين  بطريقٍة،  V      ينبغي أن نعظ الكسالى 

مواقيت هذه اأفعال. ترقب  التروي في  بتسرع يفتقر إلى  يفسدوا استحقاقات أفعالهم الصالحة   

الرغبة. إن العقل المتبلد الرغبة قد َتُحوَل دون فعل ما نقدر على فعله من صاح في الوقت المائم عندما تحل هذه  ليدرك المتكاسلون بأن عدم 

بقوة، ولكن دون أن ويزداد  بالرغبة في فعل الصاح، أن هذا التهاون يكبر  موعده يفقد تماًما كل إحساس  يتحرك بفعل الحمية الصادقة في   عندما ا 

بوضوح: "الكَسُل ُيْلِقي في الَسبات" )أم 19: 15(.  نشعر به. لذلك يقول سليمان 

يزيد من التهاون، ولذلك قيل إن الكسل يلقي باإنسان في سبات عميق. فعندما بالرغم من أنه يكون متيقًظا بمشاعر حقيقية إا أن كسله  الكسول 

تجوع" )أم 19: المتراخية  الفقرة: "والنفس  تدريجًيا في فقدان اإحساس بالمشاعر الحقيقية. حسًنا أضيف إلى هذه   يتوقف السعي في عمل الخير فإنه يبدأ 

الشهوات الدنيوية تؤذيها وهكذا عندما تتجاهل قيود بقوة، وا تتجه بجهدها إلى اأمور السماوية، فإن   15(، فعندما تهمل النفس ذاتها وا يتم كبح جماحها 

شهوة الكسان تقتله" )أم 21: 25(. وراء الملذات، لذلك أيًضا ُكِتَب بسفر اأمثال على لسان سليمان: " طريقها وهي تسعى  باأحرى تفقد   التهذيب، فإنها 

أخرى أرواح  يرجع إليه مع  فارًغا  الشرير، ولكن عندما يظل  الروح  يخرج   أن البيت يصير نظيًفا عندما 
[625]

أجل ذلك يعلمنا الحق ذاته
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 ليتملك عليه.

مبررات يختلقها بسبب خموله وبادته. يركن إلى  متصوًرا العقبات والمخاوف التي ا أساس لها، وهو  إن الكسان عادة ما يهمل ما يجب فعله، 

يحرث بسبب الشتاء، فَيْسَتْعِطي في الحصاد وا ُيْعَطى." )أم 20: 4(. الذين ا يجتهدون في أعمال البّر هؤاء يقول سليمان بالحق: "الكسان ا   إلى 

جدوى. الحارقة يستعطي لدخول الملكوت لكن دون  يحصدوا شيًئا )في الصيف(، وهذا يعنى أنه عند ظهور شمس الدينونة   اآن لن 

الشريرة، اأرواح  تجارب  الريح ليست إا  يراقب السحب ا يحصد" )جا 11: 4(. إن  يزرع، ومن  يرصد الريح ا  لهذا يقول سليمان أيًضا: "من 

اأشرار، وهكذا فإن الشريرة  اأرواح  ضربات  تحرك  الرياح السحب عندما  اأشرار. نعم تدفع   والسحب التي تدفعها ما هي إا النكبات التي يوقعنا فيها 

ِبذاًرا صالحة اآن، يْبُذرون  اأشرار ا  الشريرة وظلم  اأرواح  تجارب  يراقب السحب ا يحصد، إذ أن الذين يخشون  يزرع، ومن  الريح ا  يرصد   من 

.
[626]

الثواب المقدس  وا يحصدون بعد ذلك 

غريغوريوس )الكبير( البابا 

المشورة العميقة  .5
الرجل مياه عميقة، المشورة في قلب  "

وذو الفطنة يستقيها" ]ع 5[.

المعرفة الصادقة. لكن الحمقى إذ بطبعهم يختزن فيه  ويخِزن في أعماقه، فيصير قلبه أشبه ببئر عميق  والمشورة يتأنى ويسمع  صاحب الحكمة 

المعرفة في الوقت المناسب، كما من بئر قلبه المعرفة والجهالة بسبب قلة كامه. لكن ما أن يستقي، أي يسحب مياه   كثيرو الكام ينسبون للحكيم عدم 

يدرك الكل أنه ذو فطنة.  

مشورةٍ، فتعبر أيام حياتك بكل نياح. V      ا تعمل عمًا في زمان توبتك بدون 

اأب إشعياء

مشورة الجاهل تسكن في قلبه. المشورة من إنسان حكيم، وأن ا يجعل  الراهب أن يأخذ  V      ينبغي على 

يبريشيوس الكاهن القديس ه

والطهارة التقوى   .6
بالطهارة، ويود أن يعيش كامًا. صورة حية لإنسان الحكيم التقي، الذي يسلك  نرى  في هذه اأمثلة ]12-6[ 

"أكثر الناس ينادون كل واحٍد بصاحه،

الرجل اأمين فمن يجده" ]ع 6[ أما 

الواقع الحقيقي الداخلي. الخارج وبين  يراه اإنسان من  كثيرين أنهم صالحون، لكن شتان ما يبن ما  يرى الناس 

يلزمنا أن نفحص روح اإنسان.  يعرف اإنسان إا  فما أصعب أن نجد إنساًنا أميًنا مع نفسه ومخلًصا. يليق بنا أا ننخدع بمديح الناس لنا، فا 

روح اه القدوس، فنستنير ونتقدس به.  أنفسنا بنور 

"الصِديق يسلك بكماله طوبى لبنيه بعده" ]ع 7[

اآخرين ونقدهم الاذع له، إنما ما يشغله هو الكمال الذي يهبه له اه ككنٍز داخلٍي، يتمتع به، ا يغتر الصِديق بمديح الناس له، كما ا يهتز بذم 

صلواته عنهم، ويقتدون به. ميراثًا لبنيه، الذين ينتفعون من   ويقدمه 

والصلوات الخفية من أجلهم، ذاك أفضل من تقديمهم نصائح وتعليمات بالكام. يعلم اآباء أبناءهم بالحياة العملية والسلوك 
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مظهًرا غاًشا. تستطيع قلوب اأبناء أن حملوا  يتامسوا مع عمل اه في حياة آبائهم، كما يكتشفون رياءهم وخداعهم إن  يستطيع اأبناء أن 

أسرارهم وتكشف حقيقة عاقتهم باه! وتتعرف على  تخترق قلوب آبائهم،   

تريد أن ثروتك التي  الروحيين. سلمه  أوادك  أوادك، بل يليق بك أن تجعل اه اأبدي غير المتغير أًبا  V      ا تحسب من هو متغير وضعيف أًبا 

ينتزع أحد ملكيتها وا الزمن. فإنك إذ تعهدها في يد اه ا  بقدرته اإلهية، ضد كل مصائب  حارًسا عليهم وضامًنا وحافًظا لهم  تدخرها لهم. اجعله   

حراسة اه. الميراث في أمان متى كان محفوًظا في   يغتصبها بيت المال، وا يلحقها جور قضائي، بل يكون 

اأعزاء بتطويبات المستقبل. ورثتك  بهذا تمد 

بوارثيك، معتمًدا على قول الكتاب: "كنت فتى واآن شخت، ولم أجد صِديًقا تخلي عنه، وا هذا ما تمليه عليك العاطفة اأبوية من جهة ااعتناء 

خبًزا". وقوله: "الصديق يسلك بكماله. طوبى لبنيه بعده" )أم 20: 7(. ذرية له تلتمس   

تحرص على ممتلكاتهم والتقوى ا تستحق أن ُتدعى أًبا بل تكون أًبا خائًنا، يا من  أوادك وحفظهم في اإيمان  بإرشاد  لذلك فإن لم تهتم 

مزدوجة: جريمة  وترتكب  حرصك على ممتلكاتهم السمائية، فتوصيهم بالشيطان ا بالمسيح. وبذلك تخطئ خطيئتين،  اأرضية أكثر من   

أوادك بمعونة اه أبيهم. أ. إنك لم تمد 

.
[627]

يحبوا ممتلكاتهم أكثر من المسيح ب. إنك تعلمهم أن 

كبريانوس الشهيد 

كرسي القضاء "الملك الجالس على 

يذري بعينه كل شر" ]ع 8[.

اأشرار من اأبرار. هنا يحذر الحكيم  اأشرار، ويفصلهم عن  يغربل  بنظرات عينيه أن  كرسي القضاء يستطيع  إذ يجلس الملك الحكيم على 

اأرضي الضعيف شًرا جدًيدا هو الكذب على الملك. هذا بالنسبة للملك  شرورهم   محاولتهم خداع الملك القاضي، فحتًما سيكتشف خداعهم، ويضيفون إلى 

واأموات؟ كل اأمور مكشوفة يمارس العدل، فماذا بالنسبة لملك الملوك حين يأتي على السحاب ليدين اأحياء  وأراد أن  روح الحكمة   متى ُوهب له 

 أمامه، حتى اأفكار الخفية ونيات القلب!

بالحزن اآخيرون  واأشرار الذين يستحقون الدينونة. سيمتلئ  خلصوا،  اأبرار الذين  أوريجينوس أن في القيامة ينقسم الناس إلى قسمين:  يؤمن 

.
[628]

ومارسوا النجاسة والطمع وطرحوا عنهم كل خوٍف من الدينونة،  الرب وهم في هذه الحياة،  استهانوا بوصايا   مما يتاءم مع حياة وأعمال من 

.
[629]

والشرير أوريجينوس ستتم الدينونة في نهاية العالم، عندئذ يتحقق التمييز الحاسم بين الصالح  يقول العامة 

اأشرار. وسوف يخصص لكل نفس من خال دينونة اه مكاًنا واأبرار عن  V      في يوم الدينونة، ما من شك أن الصالحين سُيفصلون عن الطالحين، 

.
[630]

بجدارتها واستحقاقها، إن شاء اه"  يليق 

أوريجينوس العامة 

شهوات دنسة، حتى تحمينا رحمته من الدينونة الشريرة النابعة عن  يرى كل شيء، ويسمع كل شيء، فلنخشه ونتخَل عن اأعمال  V      مادام )اه( 

.
[631]

 العتيدة

الروماني القديس إكليمنضس 

"من يقول إني زكيت قلبي،

تطهرت من خطيتي" ]ع 9[
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يتزكى أمام ملك الملوك؟ من يقدر أن يعصم نفسه من الخطأ؟ بشرٍي، فمن من البشر يقدر أن  يتزكوا أمام ملٍك  اأشرار ا يستطيعون أن  إن كان 

أتوا من الضيقة هؤاء هم الذين   من يظن في نفسه أنه طاهر با خطية، يضل وليس الحق فيه. هنا الحاجة ملحة لمن بدمه يقدر أن يغسلنا من خطايانا. "

وفسدوا مًعا، ليس من يعمل صاًحا، ليس وا واحد" )رو زاغوا  الخروف" )رؤ 7: 14(. حًقا "الجميع  وبَيضوا ثيابهم في دم  غسلوا ثيابهم   العظيمة وقد 

.)12 :3 

جراحات من جهة الضمير. نوجد با  للرحمة اإلهية، نحن الذين ا يمكن أن  نعرف تلك العطية واهبة الشفاء التي  اإخوة اأحباء  V      إذن ليتنا أيها 

دواء، بينما كتب: "من يقول جراحاته غير محتاجة إلى  بِره الذاتي، حاسًبا أن  متوهًما أن قلبه نقي مختون، معتمًدا على  ليته ا يتملق اإنسان ذاته 

يوحنا: "إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" )1 يو 1: 8(. تطهرت من خطيتي؟!" )أم 20: 9(، وجاء في رسالة   إني زكيت قلبي، 

جراحات توجد  تزال  نعرف أنه ا  الرحمة اإلهية، أننا  متكبًرا أو غبًيا، فيا لحنو  ن من يقول إنه با خطية يكون  يوجد إنسان با خطية، واإ  فإن كان ا 
[632]

الجراحات التي تستجد! نوالهم له، لهذا قدمت أدوية شافية لكي تشفي   فيمن ينالون الشفاء حتى بعد 

كبريانوس الشهيد 

وخلواتهم العميقة ضمائرهم  أفكارهم المتنقلة ومكنونات  يحزن جميع القديسين بتنهدات يومية من أجل ضعف طبيعتهم هذا. وبينما هم يستقصون  V      لذلك 

تطهرُت من خطيتي" متضرعين: "ا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبَرر قدامك حّي" )مز 143: 2(، "من يقول إني زَكيُت قلبي،  يصرخون   

السهوات من يشعر بها؟" )مز 19: 12(. اأرض يعمل صاًحا وا يخطُئ" )جا 7: 20(. وأيًضا: "  )أم 20: 9(. وأيًضا: "أنه ا إنسان صِديق في 

السيرافيم في اأعالي وكشفه المكنونات أدركوا أن بّر اإنسان عليل وغير كامل ويحتاج دائًما إلى رحمة اه، حتى أن أحدهم بعد رؤيته   وهكذا 

 السمائية قال: "ويل لي.. أني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعٍب نجس الشفتين" )إش 6: 5(. أظن أنه ما كان يشعر بنجس شفتيه ما لم

برؤية اه، الذي فجأة صار عالًما بنجاسته التي كان جاهًا بها من قبل ونجاسة من حوله... شامًا نقاوة الكمال الحقيقي التام  ُيدرك   يكن قد ُمنح له أن 

صرنا كلنا اأشرار بل وجماعة الصالحين أيًضا قائًا: "ها أنت سخطت إذ أخطْأنا. هي إلى اأبد فنخلص، وقد   في توسله العام ليس فقط جماعة 

.
[633]

 كنجٍس وكثوب ِعّدة" )إش 64: 6-5(

اأب ثيوناس

V      "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، وليس الحق فينا" )1 يو 1: 8(.

الشريرة" )مر 7: 21؛ مت 15: 19(. تخرج اأفكار  الحرة. يقول: "من الداخل  واإرادة  سرب خطايا النفس  أية عظة يمكنها أن تعلن عن 

وحركات النفس الداخلية، من يقدر أن يفتخر الحواس  منتشرة حولنا من كل جانب خال كل   ويضيف قائمة باأفكار التي تدنسنا. فإن كانت شباك الخطايا 

 بأن قلبه طاهر كما يقول الحكمة )أم LXX 9 :20(؟ أو كما يشهد أيوب بذات اأمر: "من هو طاهر من وصمة" )أي LXX 4 :14(؟ الوصمة التي

والتصرفات والحركات المتعمدة  والحواس  متنوعة خال النفس والجسد، باأفكار  بطرٍق  البشرية  تمتزج بالحياة  بنقاوة النفس هي اللذة الحسية التي   تلحق 

 الجسدانية.

طاهرة من هذه الوصمة؟ إذن َمْن نفسه 

الكبرياء؟ مضروب بالخياء وغير مدوٍس تحت قدم  يوجد أحد غير  كيف 

من لم يهتز قط بأيٍد خاطئة، ومن لم تجِر قدمه قط إلى الشر؟

بتجوال عينيه نحو الفساد أو أذنيه غير المضبوطتين؟ من لم يفسد قط 
[634]

بعواطف باطلة؟ يتحرك قلبه قط  من لم ينشغل قط في تذوقه بمتعة، ومن لم 

غريغوريوس النيسي القِديس 
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"معيار فمعيار، مكيال فمكيال،

الرب" ]ع10[. مكرهة عند  كاهما 

معاييره صادقة وأمينة، فا يكيل إنسان بكيٍل، وآخر بكيٍل آخر. اه القدوس طريق الكمال، تصير  النقاوة في داخله، ويسلك في  من يحمل 

دوافعه. أواده المقدسون فيه ا يطيقون الغش، مهما كانت  واأوزان والمعايير، هكذا   يبغض الغش في المكاييل 

الموازيين )11: 1؛ 16: 11(، وسيتحدث أيًضا عنها )20: 23(. سبق فتحدث عن الغش مع 

ِاعترفوا بنقائصكم. وتضُرٍع  الرب بتوبٍة نقّيٍة من الغِش، وببكاٍء  وارجعوا إلى  أوادي، بخاص نفوسكم  ِاهتموا، يا        V

مقاريوس الكبير القِديس 

تجربة )أى اختبار(. ا مشيرين، بل اتخذ لك قبل كل شئ  يعرفها. اجعل سائر الناس أحباء، لكن ا تجعلهم كلهم  V      يا ابني، ا ُتظِهر كلمتك لمن ا 

الرب، والتصق صاروا لك أصدقاء فا تأمن لهم كلهم، أن العالم قد ثبت في المكر. لكن اجعل لك أًخا واحًدا يخاف  ن   تجعل كل الناس أصدقاء، واإ

واأحزان. واأرض قد امتأت من الباطل واأتعاب   أنت باه فقط مثل ولد مع أبيه. أن الناس بأجمعهم يسلكون بالغش، ما خا النذر اليسير منهم؛ 

بكثيرين، فكن كمن هو ليس مختلًطا بهم صرَت في وسٍط فيه اختاط  ن  الهدوء فا تختلط مع المهتمين بالباطل. واإ  فإن كنَت، يا ابني، تحب المعيشة في 

تُرضى اه.  إن كنَت تحب أن 

أنطونيوس الكبير القِديس اأنبا 

ُيعرف بأفعاله، الولد أيًضا  "

هل عمله نقي ومستقيم" ]ع 11[.

ُتعرف نقاوتهم واستقامتهم من سلوكهم العملي، كما في حالة صموئيل الصبي الصغير في الهيكل )1 نما حتى اأطفال الصغار  ليس فقط الكبار، واإ

 صم 3: 21-18(.

الباصرة، "اأذن السامعة والعين 

الرب صنعهما كلتيهما" ]ع 12[.

لتطهيرهم، تسللت الخطية إلينا وهي ليست من صنع الخالق. إنما خلق اه اأذن يتزكون، إذ هم في حاجة إلى العمل اإلهي  إن كان الجميع ا 

مشورة إبليس. بإرادتنا، حيث قبلنا  لتبصرا السماويات، كل خليقته صالحة. الشر دخل إلينا   لتنصت للوصية والعينين 

7. السهر
"ا تحب النوم لئا تفتقر،

خبزا" ]ع 13[ افتح عينيك تشبع 

الروحي كما ااجتماعي والمادي. يفقد كل شيء ويفتقر، وا يجد ما يمارسه اإنسان يحل به الفقر  يحذرنا الحكيم من الكسل، فإذ  كثيًرا ما 

اأموات، فيضيء لك المسيح"  )أف الرسول: "استيقظ أيها النائم، وقم من   يشبعه. أما الذي يجتهد ويسهر فالليل يتحول بالنسبة له إلى نهاٍر، يحقق وصية 

.)14 :5 

بفرح. يترقب مجيء السيد المسيح  السهران  القلب 

.
[635]

وكثرة النوم تظلم النفس الساهرة تطهر العقل،  V      العين 

.
[636]

الذاكرة النوم الكثير يسبب النسيان، والسهر ينقي        V
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الدرجي يوحنا   القديس 

8. الخداع
المشتري، "رديء رديء يقول 

ذا ذهب فحينئذ يفتخر" ]ع14[ واإ

يفرح أنه استطاع أن يخدع ذ يبلغ غايته  يشتريها بثمٍن بخٍس. واإ المشتري المخادع يبخس من سمات البضاعة، فيدعي أنها رديئة حتى يستطيع أن 

أسرته وأصدقائه. مفتخًرا بذلك أمام   البائع، 

9. شفتا الحكيم
وكثرة آلئ، يوجد ذهب  "

المعرفة فمتاع ثمين" ]ع15[ أما شفاة 

وكثرة الآلئ. معرفة صادقة أثمن من الذهب  الصادرة عن  كلمة الحق 

10. التهور في الضمان
"خذ ثوبه أنه ضمن غريًبا،

ارتهن منه" ]ع 16[ وأجل اأجانب 

يستره. يليق يعرفه، وا يقدر أن يوفي الدائن بما ضمنه، فيفقد حتى ثوبه الذي  غريٍب ا  التسرع في ضمان إنساٍن  سبق فَحَذر الحكيم المؤمن من 

وروية. دراسة  متسرٍع، وفي غير  قراًرا بضمان أحٍد   بالمؤمن أن يدقق في حساب النفقة، وا يأخذ 

11. الكذب
"خبز الكذب لذيذ لإنسان،

ومن بعد يمتلئ فمه حصى" ]ع 17[

سرعان ما ينكشف الحق، فيتطلعون إلى فم الكذاب كما لو كان ممتلًئا بالحصى. قد ينجح الكذب والخداع، وقد ُيسر الناس به، لكنه 

.
[637]

V      الكذب هو هاك الحب وتغيبه، والحنث هو إنكار اه

.
[638]

نزيًها ضميره قاضًيا  الرب، قد أبعد عنه الكذب، أن له  V      الذي اقتني مخافة 

الدرجي يوحنا   القديس 

12. التهور وااندفاع
بالمشورة، "المقاصد تثبت 

حرًبا" ]ع 18[ وبالتدابير اعمل 

أوًا حرٍب ا يجلس  أوًا أن نحسب النفقة. "أي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في  يلزمنا  قراٍر  يطالبنا السيد المسيح أا نتهور، بل في كل 

سفارة ويسأل ما هو للصلح" )لو 14: 32-31(. يرسل  ا فمادام ذلك بعيًدا  بعشرين ألًفا. واإ بعشرة آاف الذي يأتي   ويتشاور، هل يستطيع أن ياقي 

13. الوشاية

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

www.coptic-treasures.com/wp


"الساعي بالوشاية يفشي السر،

فا تخالط الُمَفتح شفتيه" ]ع 19[

يعرف المحبة. ا يليق بنا أن نأتمن اآخرين، إنسان مخادع ا  صورته أمام  يشِوه  الذي يقوم بالوشاية ضد شخص، فُيظهر لطًفا أمام وجهه، بينما 

 مثل هذا المتملق، وا ننصت لكلماته.

قريبهم، فوبختهم. فأجابني فاعلو الشر مدافعين عن أنفسهم بقولهم إنهم يعملون هذا من تلقاء حبهم واهتمامهم بمن يغتابونه. V      سمعت البعض يغتابون 

نوع الحب الذي أطرده" )مز 101: 5(. فإن هذا هو  سًرا كنت  قريبه  ا فإنكم تكِذبون القائل: "الذي يغتاب  كفُوا عن مثل هذا الحب، واإ  فقلت لهم: "

.
[639]

 يقبله اه

.
[640]

الرفيق إهاك للنفس اآخرين، هو اختاس وقح لسلطٍة تخص اه وحده، إدانة  V      إن الحكم على 

الدرجي يوحنا   القديس 

الوالدين 14. إهانة 
سراجه في حدقة الظام" ]ع 20[ "من سب أباه أو أمه، ينطفئ 

الوالدان يليق باأبناء الستر عليهم، وذلك كما فعل سام ويافث عندما ن أخطأ  نوره قد انطفأ، ويحوط الظام بنفسه. فإنه واإ من يهين والديه يجد 

سكره )تك 9: 23(. نوح بسبب  تعَرى   

الثروة والممتلكات 15. تكديس 
"رب ُمْلٍك ُمعِجل في أوله،

تبارك" ]ع21[ آخرته فا  أما 

الرب )أم 21: 6، 28: 20(. بركة  مشروع يفقد اإنسان  بطريق غير  ثروة  اكتناز 

يبرأ" )أم 28: 20( هؤاء يقول لهم الكتاب: "المستعجل إلى الغنى ا  وبسرعة،  الثروات  أنواع  بشهوة اامتاء والشبع من كل  يتحرقون  هؤاء عندما        V

اأرضي بَنَهم. تْرُقب الُطْعم  ثرواتهم بجهٍد، ا يهتمون بتحاشي الخطيئة، ويقلدون الطيور عندما  لزيادة  الواضح أن الذين يسعون   ومن 

هؤاء عليهم أن الخسارة التي سيعانون منها مستقبًا،  ويتوقون للمكاسب العالمية، ويتجاهلون  شراك الخطيئة،  يدركون أنهم يختنقون في  إنهم ا 

تَُباَرْك" )أم 20: 21(. آخرته فا  يسمعوا الكتاب القائل: "ُرَب ُمْلٍك ُمعِجٍل في أوله، أما   

ننزع عن أنفسنا نرغب في الغنى هنا بحب الشر،  المختارين. أنه عندما  أرض  هذه الحياة هي في الحقيقة بداية حتى ندخل في النهاية إلى 

يرغبون فيه، يقول لهم الكتاب: "أنه ماذا ينتفع اإنسان لو ربح العالم يحققوا كل ما  يرغبون في نيل الكثير ويمكنهم أن  اأبوي اأبدي. الذين  الميراث   

يربح اإنسان إذا استطاع أن يجمع كل شيء حوله ولعن نفسه؟". بوضوح: "ماذا   كله وخسر نفسه؟" )مت 16: 26(. وكأن الحق يقول 

أثرياء ليكونوا  يثابرون  عابرة وفانية. إننا ُنَذِكر الذين  باإرشاد أن هذه الحياة  يوقنون  بسرعة عندما  اأشرار المغتصبين  شهوة  وعادة ما تنصلح 

شريرة. فإنهم هكذا يحملون معهم للدينونة اتهاًما جمعوه بوسيلة  ليجردهم من كل ما   في هذا العالم بأن غناهم لن يدوم طويًا وسيفاجئهم الموت العاجل 

ارتكبوا بأنفسهم نفس ولعنوهم أنهم  قاموا بتقليد أشخاص قد سبق  وخجلوا، أنهم  ضمائرهم  فحصوا  كانوا يلعنونهم. لقد  ليتأملوا أمثلة أناس   بالنهب. 

.
[641]

الشريرة  اأعمال 

غريغوريوس )الكبير( البابا 
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16. عدم اانتقام
شًرا، أجازي  "ا تقل إني 

الرب، فيخلصك" ]ع 22[ انتظر 

آخرين، إنما يشتهي خاصهم، طريق  الرب إلهه، فا ينتقم لنفسه، بل وا يشتهي النقمة من مقاوميه حتى عن  يشعر المؤمن أن حياته كلها في يد 

تجازوا أحًدا عن شٍر بشٍر، معتنين بأموٍر حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكًنا، الرسول: "ا  وخيرهم. يقول  لخيره   ويؤمن بأن اه يحول كل اأمور 

الرب" )رو 12: أجازي يقول  أعطوا مكاًنا للغضب، أنه مكتوب: لَي النقمة أنا  تنتقموا أنفسكم أيها اأحباء، بل  سالموا جميع الناس. ا   فحسب طاقتكم 

.)19-17 

الموازين الغاشة  .17
الرب، مكرهة   "معيار فمعيار 

وموازين الغش غير صالحة" ]ع 23[

سبق الحديث عنها )20: 10(

18. النعمة اإلهية
الرجل، خطوات  الرب  "من 

أما اإنسان فكيف يفهم طريقه" ]ع 24[

طريق الحق ويسلك فيه. إنه محتاج إلى تدخل إلهي، إلى نعمة اه. يتعرف على  ا يستطيع اإنسان بفهمه الذاتي، وا بمجهوده الشخصي، أن 

خطواته". كما يقول: "أدبني يا رب ولكن بالحق، ا يغضبك، لئا طريقة، ليس إنساٍن يمشي أن يهدي  عرفُت يا رب أنه ليس لإنسان  إرميا النبي: "  يقول 

 تفنيني" )إر 10: 24-23(.

الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك" )مز 32: 8(. وأرشدك  أواده ويقودهم ويسندهم: "أعلمك  يرشد  اه مستعد أن 

فكثيًرا ما أكد له: "أنا أكون معك" )خر 3: 12(، "فاآن ِاذهب الطريق بدون قيادة اه له.  غيره من اأنبياء أن يسلك  لم يكن ممكًنا لموسى أو 

 وأنا أكون مع فمك، وأعلمك ما تتكلم" )خر 4: 12(.

.
[642]

V      لن تتم هذه اأمور التي أمر بها اه إَا كعطية من مقدم الوصايا وبمعونته، أنه باطًا نسألها إن كنا نقدر أن نتممها دون معونة نعمته

القديس أغسطينوس

الرجل، أما اإنسان فكيف خطوات  الرب  يلزم أن ُأدعى، أنه: "من  الطريق  واإنجازات )تكملته(. فلكي أبدأ السير في  الباكورة )بدء العمل(  للرب        V

طرقي تستقيم معوج. أقول بأسلوب التمني: "فيا ليت  طريق  الطرق المستقيمة وحتى ا أسلك في  انحرف عن  طريقه؟" )أم 24:20(. ولكي ا   يفهم 

وتدبيرك. إرشادك  طرقي تحت   إلى حفظ حقوقك". فإنني ا أحفظ حقوقك ما لم تكن 

أوريجينوس العامة 

بوضوح: "ولكن لنا هذا الكنز في بركات اه واهب العطايا إن كان اإناء المختار )بولس( يكتب  الحرة ونهين  باإرادة  نزال نجسر ونفتخر  V      هل ا 
[643]

القوة ه ا مّنا" )2 كو 4: 7(؟ خزفية ليكون فضل  أواٍن   

جيروم القديس 

البشري. فيه نبدأ ونأخذ بذور الحق V      من الذي يكتب في القلوب؟ اه هو الذي يكتب بإصبعه في كل الضمائر الناموس الطبيعي الذي أعطاه للجنس 
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.
[644]

يسوع بزراعتها تأتي فينا بثماٍر جيدة بالمسيح   للدخول به إلى العمق. هذه البذور التي إن اعتنينا 

أوريجينوس العامة 

.
[645]

V      كانت عادة بولس أن يطلب نعمة المسيح أن تكون مع الذين يكتب إليهم

قورش ثيؤدورت أسقف 

التسرع  .19
شرك لإنسان أن يلغو قائًا ُمقَدس، "هو 

وبعد النذر أن يسال" ]ع 25[

التسرع في النذر. والسؤال عنه، كما ا يجوز  أمًرا ما مقدًسا دون فحصه  التسرع في الحكم بأن  ا يليق بنا 

الوحيدة ذبيحة )قض 11: 40-30(. نذره، فقدم ابنته  تسرع يفتاح في  لقد 

اعتزال الشر  .20
اأشرار، "الملك الحكيم يشتت 

النورج" ]ع 26[ ويرد عليهم 

لمشورتهم، ويمكنه ااعتماد اأشرار، ويحِوط نفسه بأناس مخلصين محبين للحق والبّر، فيطمئن لخاصهم كما  قصره  يزيل من  الملك الحكيم 

ااستقرار. بنوٍع من  كثيرة. بهذا يتمتع الملك كما المملكة   عليهم في أموٍر 

أثًرا للشر نترك  يلزمنا أا  الزمني ينطبق أيًضا على ملكوت اه الذي يقيمه في نفوسنا، فلكي ننعم بهذا الملكوت  ما نقوله عن الملك والملكوت 

شركة بين النور والظلمة، وبين المسيح وبليعال. نمارس الخير ما لم نكف عن الشر إذ ليس من   والفساد فينا. ا نستطيع أن 

خميرة فاسدة تفسد العجين كله! تعزل الخبيث من بينهم، حتى ا يكون  كورنثوس أن  الرسول بولس كنيسة  طالب 

21. النور الداخلي
الرب، سراج  "نفس اإنسان 

يفتش كل مخادع البطن" ]ع 27[

الروح هنا روح اإنسان الذي فيه؟" )1 كو 2: 11(. يدعو  يعرف أمور اإنسان إا  المعرفة، "أن َمن ِمَن الناس  روح اإنسان نور  يهب اه 

الروح يتحدث اه مع اإنسان، ويجتذبه إليه، طريق  سراجه. عن  الرب" بل  نور  نما بعمل اه فيه، لذا لم يقل: " الرب"، ينير ليس من ذاته، واإ سراج  " 

أسراره.  ويكشف له عن 

.)Vulgate ٣٥ :15 يحبلون ويًا، ويلدون إثًما، ويعد رحمهم خداًعا" )أي"

دبره. شريرة، ويلد إثًما عندما يبدأ في تنفيذ ما  أموًرا  يحبل )اإنسان( ويًا عندما يدبر 

باافتراءات يلد إثًما. بالتمتع بالحسد يحبل ويًا، وبالنطق 

أشراًرا، حتى يبدو هو نفسه قِديًسا، إذ يظهر الغير غير مقَدسين. اآخرين  الشرير أن ُيظهر  إنه لشر عظيم عندما يجاهد 

طرق البشر يبحث الرب  سراج  الرحم" في الكتاب المقَدس لُيفهم بهما "العقل". قيل بسليمان: " يلزمنا أن نضع في ذهننا أنه ُيستخدم لقب "البطن" أو "       V

اأجزاء الداخلية للعقل )الذهن(" )أم ٢٠: ٢٧(.  عن كل 
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يوجد في البطن هكذا اأفكار في العقل. الرحم، هكذا الفكر يتولد في العقل. وكما أن اللحم  الرحم" ُيفهم "العقل". فكما أن النسل ُيحبل به في  بلقب "

بريًئا أمام كل البشر. أقربائه، تتناسب مع أهدافه نحو نفسه، أن يظهر  شروًرا عظيمة ضد  المرائي يعد خداعات، إذ يحبل دوًما في عقله   هكذا فإن رحم 

الجراح ارتكابها. كذلك يعاني العقل من  المريض، فهي تطهر من اآثام، وتحد من الخطايا التي يمكن  يدركها  V      آام الجسد نعمة عظيمة ا بد أن 

وضرباٌت بالغٌة مخاِدَع البطن" )أم جُْرحٍٍ منقيٌة للشرير،  خارجية. لذلك يقول الكتاب المقدس: "ُحُبُر  ضربات   القاسية ااحتمال التي تتسلط عليه من 

سواء التي بالفكر أو بالفعل. البطون تشير عادة إلى الشرور،  الشرور؛ أي أن آام التطهير تنقي من  الجراح تنقي من  . نعم إن ُحُبُر 
[646]

)30 :20 

العبارة المكتوبة: "نفس  العقول، أنه كما تستهلك البطون الطعام يتمثل العقل الهموم بالتأمل والتفكير فيها. إننا نتعلم أن العقل يشار إليه بالبطن من 

كمرآٍة. أنه فينيرها كاشًفا لها  البشرية  الوحي اإلهي يدخل إلى النفس  سراج  الرِب، يفتش كل مخادِع البطن." )أم 20: 27(، أي أن  سراُج   اإنسان 

أخطارها. تعرف كيف تَُقِدر  الروح القدس كانت النفس تلهو باآثام، ولكنها لم   قبل حلول 

الخارج، فإننا ُنْسَتدَعى في صمت ُمَعَذبين لنتذكر ُنْضَرب من  وضربات بالغة مخادع البطن. أي أنه عندما  جرح منقية للشرير،  نعم، إن حبر 

السرية التي تطهر الخارجية مع اآام  جروح الجسد  تتزامن  نحزن داخلًيا على أفعالنا. وهكذا  خارجًيا، بقدر ما  ونراها بعيوننا. وبمقدار ما نتألم   خطايانا 

الشريرة. الجراح الخفية يشفي خبث اأفعال  الحزن على   مخادع البطن تماًما. إن 

ينبغي أن نعظ العليل حتى يحتفظ بفضيلة الحلم، وحتى يتفكر كم هي عظيمة العذابات التي تحملها مخلصنا على أيدي الذين جبلهم. وكم كانت

الهازئين. هذا كله بينما يختطف المخلص كل يوم نفوًسا من كثيرة على أيدي  الوجه الطاهر  ومفزعة، كم كانت الصفعات على   تلك اإهانات بالغة 

ليحررنا من الغادرين. لقد تحمل في صمت سبابنا  اأسرى الذين في قبضة العدو القديم. وبينما كان يغسلنا بماء الخاص، لم يجفف وجهه من بصاق   

ُيعِرَض دوره كوسيٍط، لقد َتحَمل اللطم ليمنحنا مجًدا خالًدا مع جوقات المائكة. وبينما خلصنا من تبكيت خطايانا، لم يخَش من أن   العذاب اأبدي من ِقَبل 

مستهزئين صمَت، وقدم عنا عبادة الحب لآب قدموا له العبادة  ُيسكرنا بعذوبة الماء اأبدي. وعندما  مرارة الحقد في عطشه لكي   رأسه للشوك. لقد قبل 

الضربات لأموات. إًذا لماذا يصعب على اإنسان أن يتقبل  وبالرغم من أنه هو الحياة، عبر إلى الموت حتى ُيِعَد الحياة  الجوهر.   مع أنه مساٍو له في 

جزاء أفعاله الصالحة؟ ومن ذاك الحكيم والعاقل الذي يتنكر للجميل أن اآام قد مقداره  شًرا هذا  الشريرة، إذا كان اه قد تحمل   اإلهية بسبب أفعاله 
[647]

ضرب السياط؟ ضربته، بينما لم َيْسَلم المخلص الذي عاش با خطية من   

غريغوريوس )الكبير( البابا 

الرحمة  .22
الرحمة والحق يحفظان الملك، "

بالرحمة" ]ع 28[ وكرسيه يسند 

الرحمة والتمسك بالحق. بهذا يتشبه بالسيد المسيح الذي قدم رحمته للعالم كله بالصليب، استقرار مثل عمل  لكرسي الملك من  ليس ما يعطي 

ووهبنا ذاته بكونه الحق.  

الرحمة(. ِسوى فعل الصاح ) V      ليس شيء يجعلنا مساوين ه 

ليسوا أحياء فالرحمة هي اإنسان... لنحسب أنفسنا كمن هم  الرحمة، وليتعَلمها اإنسان فوق كل شيء،  مدرسة  وأوادنا وكل من لنا إلى  V      لنأِت بأنفسنا 
[648]

الرحمة بعد!  إن كنا ا نظهر 

واأرض والبحر. عظيمة هي هذه اأعمال وائقة بحكمته! لكن ليس شيء من هذه لها سلطان تجتذب السماوات  V      هذا هو عمل اه... لقد خلق اه 

!
[649]

البشرّية إليه، مثل رحمته وحُبه للبشر  الطبيعة 
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يريدونها، بجواره تسأله من أجل الذين  عزيزة عند اه، تقف دائًما  يمارسها. إنها  أنواع الصناعة، وحامية لمن  الرحمة( كما لو كانت أسمى  V      المحَبة )

بطريقة غير خاطئة!... مارسناها   إن 

إنها تشفع حتى في الذين يبغضون، عظيم هو سلطانها حتى بالنسبة للذين ُيخطئون!

صرير اأسنان. وتنزع  إنها تحل القيود، وتبِدد الظلمة وُتطفئ النار، وتقتل الدود، 

اأبواب أن يسألها من هي، بل الكل يستقبلها في الحال. السماوات بضمان عظيم، وكملكة تدخل وا يجسر أحد الُحَجاب عند  أبواب  أمامها تنفتح 

الرحمة، فإَنها بالحق هي ملكة حقيقّية، تجعل البشر كاه. أنها مجنحة وخفيفة لها أجنحة ذهبّية تطير بها  تبهج المائكة هكذا أيًضا حال 

.
[650]

 جًدا

يوحنا الذهبي الفم القِديس 

القوة والحكمة  .23
"فخر الشبان قوتهم،

الشيوخ الشيب" ]ع 29[ وبهاء 

نراعي اأحوال من المفيد هنا أن  V      عمل الحكمة هو البّر، أنها تحول عطيتها من المعاندين وغير المؤمنين إلى المؤمنين شعب اه المطيع. على أي 

.
[651]

ُتعرف الحكمة بأعمالها" )راجع مت 11: 19(  باهتمام هذه الماحظة: "

بواتييه هياري أتسقف  القديس 

بدروس البشر. أما بالنسبة ه فاأمر على غير يغرس في الذهن  بالدراسة، والتعلم  V      "الحكمة عند الشيب، والفهم بطول اأيام". ذلك أن الحكمة نقتنيها 

دروس الحكمة.  ذلك، أنه هو نفسه الحكمة في شخصه، وهو الذي يعلم 

اأورشليمي اأب هيسيخيوس 

جراحات التأديب  .24
جُرٍح منقية للشرير، "ُحبر 

وضربات بالغة مخادع البطن" ]ع 30[

الشرعيين(: "َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم ِبَا َتْأِديٍب، َقْد َصاَر اْلَجِميُع الشرعي، وا يبالي بالنغول )اأبناء غير  البنوة، فاأب يهتم ببنيان ابنه  التأديب هو عامة 

نفرح بالتأديب يوحنا الذهبي الفم: ]إن كان عدم التأديب عامة خاصة بالنغول، إذن يليق بنا أن  شَُرَكاَء ِفيِه، َفَأْنُتْم ُنُغوٌل َا َبُنوَن". وكما قال القديس   

].
[652]

شرعية بنوتنا  كعامة 

مريض، يرفع الطبيب عنايته عن  الوعد. عندما  نوال  V      اأب ا يهذب ابنه لو لم يحبه، والمعلم الصالح ا يصلح من شأن تلميذه ما لم يَر فيه عامات 

 يكون هذا عامة يأسه من شفائه.

چيروم القديس 

 

من وحي اأمثال 20
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لتقدني حكمتك في كل سبل الحياة!

V      أسكر بحبك، فا أطلب ملذات الجسد.

أسرارك! لرؤية  يرتفع عقلي مع قلبي 

فا يطلب جسدي خمر هذا العالم.

وا أستعبد نفسي أي إدمان!

احترم كل إنسان، V      بحكمتك 

أخضع للساطين بمخافتك.

الكرامة. الكرامة لمن لهم  وأقدم 

لن يحتل الخوف قلبي،

الفرح! أني أحمل مخافتك واهبة 

V      أقتنيك، فأنت هو سامي.

يحل السام في داخلي،

وأنعم بالمصالحة مع السماء،

اأرض كلها سماًء، واشتهي أن تصير 

قانونها السام الحقيقي.

V      إلهي... أنت تعمل لحسابي حتى اآن.

والتراخي؟ كيف أفتح باًبا للكسل 

كيف أسلم حياتي بالكسل لعدو الخير؟

V      أعمل بك حتى ألتقي معك.

التواضع، روح  هب لي 

بروحك. مشيًرا، يسندني  فأطلب لي 

المتواضعين، أراك تعمل في 

بروح الطاعة. وُتسر بالسالكين 

V      افضحني أمام نفسي،

الرب العظيم. حتى ا أنفضح في يوم 

ا أنشغل بمديح الناس أو ذمهم.

وبَرك. برحمتك  إنما أستتر 

من يتبرر أمامك؟

تسترني! نعمتك 

V      نعمتك تقدس مفاهيمي،

فأتمتع بمعايير صادقة.
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وعواطفي وكل سلوكي يتقدس بك. أحاسيسي 

نفسي تسهر للعمل لحساب ملكوتك.

وااتزان. بروح الحكمة  أسلك 

أعرف الكذب. يعمل الحق فٌي، فا 

أمارس الوشاية بأحٍد. أحب الجميع، وا 

أسرتي. احترم كل أعضاء 

وأترفق بكل إنسان.

أقبل كل تأديب من يديك!

وتعمل كل اأمور لبنيان نفسي.
<<
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