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دعوة من الجامعة إلى الحیاة الجامعة 
 إلى فانحرفلكنه عاد  ُیعَتبر سلیمان الحكیم هو أول من بني بیًتا هللا في العالم؛

العبادة الوثنیة بسبب نسائه األجنبیات وحیاة اللهو التي مارسها. وٕاذ شعر بخطئه عاد إلى 
الرب إلهه من جدید لینضم إلى الجماعة المقدسة بالتوبة الصادقة. وقد جاء سفر الجامعة 

  یكشف عن توبته العملیة ورجوعه إلى الجماعة.
" التي تعني "الجامعة"، فقد أدرك حنو  Qoheleth نفسه بالعبریة "كوهیلیث ادع

اهللا الذي حمله كما على منكبیه من خالل طریقه لیرده إلى الحیاة الجامعة، إلى القطیع 
كنیسة اهللا التي یجتمع فیها اهللا مع شعبه. بمعنى آخر لقد كتب "الجامعة" سفر ، إلى اإللهي

"الجامعة" لكي یحث كل تائه على العودة إلى الحیاة "الجامعة" أو إلى الحیاة الكنسیة 
، فیرتفع إلى فوقها، أو إلى )1: 3(بعدما یكتشف بطالن كل ما هو تحت الشمس ، المتهللة

ما فوق الزمن، ممارًسا الحیاة الجدیدة السماویة الخالدة. 
إن كان سفر الجامعة قد ركز على تأكید بطالن العالم بكل ملذاته فإنه في نفس 

وهو جسور للعبور حتى ینطلق المؤمن إلى ، الوقت یوضح أن كل ما صنعه اهللا حسن ورائع
خالق العالم نفسه، ویتمتع بالحیاة الحقَّة األبدیة. 

له ومصدر شبع  ُكتب هذا السفر إلى كل إنسان لیكتشف حاجته إلى اهللا كمخلص
  .وسعادة حقَّة عوض إساءة استخدام العالم واالرتباك بهمومه

: [ضع أمام عینیك نهایة هذا العالم وتغییره، فتشتعل فیك القدِّیس یوحنا سابایقول 
 أشرق نور مجد اهللا ،كل الذین أغمضوا عیونهم عن شهوات هذا العالم[ ]؛Ïنار الحیاة العتیدة

في نفوسهم، واقتنوا أجنحة روحیة وطاروا وسكنوا في نور الجمال... سكرت نفوسهم كل 
 ].Ðساعة بحالوة اهللا ولم یعملوا شهوة أخرى خارجة عنه

 

1 Treatise 6. 
2 Epistle 43. 
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مقدمة في سفر الجامعة 
جاء في مقدمة   مرة؛37"، فقد تكرر hebelیركز سفر الجامعة على تعبیر "باطل 

). 8: 12)؛ وتكررت نفس العبارة في الخاتمة (2: 1السفر: "باطل األباطیل قال الجامعة" (
وكأن الكاتب یود أن یؤكد لنا أنه لیس من شيء على األرض یمكنه أن یهب اإلنسان شبًعا 
حقیقًیا أو سعادة مطلقة. وهو في هذا ال یحمل اتجاًها تشاؤمًیا كما یظن البعض، وٕانما یقدم 

الذي  نوع من الشبع لإلنسان الداخلي أي وعجزها عن تقدیم إدراًكا واعًیا لمحدودیة األشیاء
هو على صورة خالقه. 

في الواقع یمثل هذا السفر عظة غایتها الزهد في أهواء العالم وملذاته خاصة في 
 فالعالم في .العبادة هللا، إذ ال یلیق بنا أن نتعبد له بغیة نوال عطایا زمنیة أو ملذات أرضیة

 استخدامه عندما نجعل منه هدًفا في يءلكننا ُنس ذاته حسن، وحیاتنا فیه هي هبة إلهیة.
ذاته، أو نظن حیاتنا الوقتیة كأنها أبدیة. وكأن المشكلة لیست في طبیعة العالم وٕانما في 

بهذا یمنح هذا السفر راحة عظیمة للذین یریدون مواجهة . مفاهیمنا المنحرفة وٕارادتنا الشریرة
  حقیقة الحیاة في إخالص وبأمانة.

 صعوبة السفر
یجد اإلنسان الروحي في هذا السفر تمهیًدا حقیقًیا للسلوك في الطریق الملوكي، 

بل ویجد في العالم  طریق الحب اإللهي دون االرتباك بأمور العالم المفرحة أو المحزنة؛
غیر أن القارئ العادي كما بعض الدارسین  لمسات حب هللا وعنایته فیزداد تعلًقا بخالقه.
یجدون بعض المصاعب، علتها اآلتي:  

هذا . . الشعور بالیأس، إذ یواجه الكاتب الواقع بأمانة ویصوِّره كما یراه1
، فنجده یقول: Ïاإلخالص في مواجهة الحیاة یكشف له عن معنى خفي من جوانبها المبهمة

"ما یحدث لبني البشر  )؛2: 7"الذهاب إلى بیت النوح خیر من الذهاب إلى بیت الولیمة" (
"ألن في كثرة  )؛19: 3 كموت ذاك..." ( هذایحدث للبهیمة، وحادثة واحدة لهم، موت

  ).18: 1الحكمة كثرة الغم، والذي یزید علًما یزید حزًنا" (

1 Fr. T. Y. Malaty: Introduction to the Psalms, 1991, p.. 
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یركز على تأكید حقیقة الموت ال لنتطلع إلى الحیاة بمنظار مظلم، وٕانما لكي 
حتى الحكمة الزمنیة أو المعرفة فإنه ترتفع أنظارنا وقلوبنا ومشاعرنا إلى ما وراء الموت، 

  البشریة تعجز عن أن تهب سعادة حقة.
لكنه یختلف عنها في غیاب نغمة الفرح والتسبیح أو ، . هو أحد األسفار الحكمة2
  الشكر هللا.

. ركز على الجانب السلبي وٕان كان لم یتجاهل الجانب اإلیجابي مثل التطلع 3
 ).13: 12)، وااللتصاق بمخافة اهللا (24: 2 كعطیة إلهیة (شئونهاإلى الحیاة بكل 

 .یلزمنا أن نضع في اعتبارنا أن هذا السفر ُیخاطب كل الناس ولیس شعًبا معیًنا

: 2 كو 1هو سفر الشخص الطبیعي بأفكاره وأعماله بعیًدا عن روح اهللا واإلعالن اإللهي (
لهذا السبب ال یستخدم . جمیع بني البشر ). هذا هو معنى العبارة: "تحت الشمس"، أي14

" الخاص باهللا الذي یدخل في عهد مع شعبه، إنما یستخدم تعبیر "ألوهیم" هالكاتب تعبیر "یهو
. كأن الكاتب یقتصر على اإلعالن الطبیعي، النور الصادر عن Ïالخاص باهللا كخالق

الطبیعة، وعلى الحكمة البشریة، لذا ُیكرر القول: "أنا ناجیت قلبي" سبع مرات. 

 :Qoheleth كوهیلیث
أما كلمة  ).1: 1 (الجامعة)" (Qohelethجاء عنوان السفر: "كالم كوهیلیث 

Ecclesiastes "(الجامعة) فُأخذت عن الكلمة الیونانیة التي تعني "الكنیسة Ecclesia أو 
. QohelethÐ"مجمع" أو "اجتماع"، وهي ترجمة للكلمة العبریة 

 معناه "یجتمع"، أو من الفعل qahal مشتقة من الفعل Qohegethالكلمة العبریة 
qahal"القدِّیس جیرومویترجمها .  معناه "اجتماع concionator"أو "كارز Ñ وٕاذ یصر .

ًال ا یفضلون ترجمتها بمعنى "إنسان یجمع أقوqahalآخرون على ارتباط الكلمة بالفعل 
یرى البعض أن التفسیر السلیم  . أو "إنسان ُیخاطب جماعة")10-9: 12 راجع(حكیمة" 

 فقد جمع سلیمان الشعب مًعا ووجه لهم هذه .Òهو: "إنسان یجمع جماعة بهدف مخاطبتهم"
  العظة، كاشًفا لهم عن انزالقاته.

1 Nelson: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, 1969 , p.513. 
2 The Collegeville Bible Commentary, 1989, p.812. 
3 PL 23:104. 
4 Merrill F. Unger: Survey of the Bible , 1974, p.179. 
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 واضع السفر
حتى القرن التاسع عشر كان االعتقاد السائد أن سلیمان هو كاتب السفر بأكمله، 

ُیقدم الواعظ نفسه بوضوح أنه سلیمان بكونه "ابن . هذا ما تؤكده بعض العبارات الواردة فیه
: 2 ؛16: 1)، الذي فاق كل من سبقوه في الغنى والحكمة (1: 1داود الملك في أورشلیم" (

كما . ). وبالتأكید أسلوب حیاته واهتمامه بالحكمة لهما انعكاساتهما على هذا السفر9، 7
یمكن القول بأن السفر هو ثمرة عودة سلیمان إلى اهللا بعد انغماسه زماًنا في الملذات 

فقد سجل لنا في أیامه األخیرة خبرته . الدنیویة وارتباطه بنساء غریبات الجنس وثنیات
  الطویلة.

أو هي ، ُیمكن اعتبار هذا السفر إما من كتابات سلیمان نفسه في أیامه األخیرة
   إنما ُتلخص خبراته الكاملة بدقة.،كلمات لم ینطق بها كما هي

. لكن Ïهذا وسمة السفر ككل تتفق مع عمل هذا الملك الحكیم كاتب سفر األمثال
:  Ðیرفض بعض الدارسین نسبة هذا السفر إلى سلیمان الحكیم لألسباب التالیة

" غیر Qoheleth. لم ُیذكر اسم سلیمان في السفر، خاصة وٕان اسم "كوهیلیث 1
  ملك. أي مألوف على لسان

)، ونحن نعلم أن 12: 1 ملًكا في أورشلیم" (كنت. استخدام صیغة الماضي: "2
جاء في أسطورة عبریة وردت في الترجوم أن . سلیمان بقي في الحكم حتى یوم وفاته

سلیمان إذ شاخ نزعه اهللا عن العرش بسبب ارتباطه بنساء غریبات الجنس، وأقام عوًضا 
فهام سلیمان الملك الكهل في فلسطین نائًحا وباكًیا على  عنه مالًكا یحمل ذات مالمحه.

أنا كوهیلیث (الجامعة أو المبشر) الذي كنت قبًال ُأدعى "غباوته، وكان یصرخ قائالً : 
ُتعلل هذه األسطورة غیاب اسم "سلیمان" عن  ".سلیمان، كنت ملًكا على إسرائیل في أورشلیم

 يَ بینما بق، كمن قد توقف عن أن یكون ملًكا،  ملًكا في أورشلیم"كنتالسفر، وأیًضا قوله: "
  على الكرسي حتى وفاته.

  هذا والفعل في العبریة "كنت" یمكن أن یعني: "كنت (وال أزال) ملًكا".
. أحد الصعاب التي تواجه القائلین بنسبة السفر لسلیمان الحكیم هي حدیثة عن 3

. بینما لم یكن قبله سوى ملك واحد، هو داود، )7: 2؛ 16: 1ملوك سابقین له في أورشلیم (

1 John Howard Raven: Old Testament Introduction, 1910, p. 305-306. 
2 Ibid, 306 -308. 
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لكن ربما ُیشیر سلیمان الحكیم هنا إلى ملكیصادق وأدوني بازق وغیرهما من الملوك غیر 
العبرانیین. 
كان قد  فإن . لغة السفر: إذ یرى البعض أن لغته تناسب ما بعد عصر سلیمان؛4

ویرى بعض الدارسین أن  كتبه فقد تسلمه كاتب آخر لیضع فیه بروح اهللا لمسات أخیرة.
  السفر هو دراسة مبنیة على أقوال سلیمان.

. یرى بعض الدارسین أن الجو العام للسفر مختلف تماًما عن الجو الذي ُیحیط 5
) بینما یفترض السفر 25: 4 مل 1بسلیمان الملك، فعهده كان متسًما بالرخاء في فلسطین (

). لو أن سلیمان 7-6: 10 ؛9: 8 ؛10: 7؛ 8: 5 ؛3-1: 4وجود كوارث وطغیان وقهر (
  قد علم بهذا الظلم في المملكة كما یذكر الكاتب لكان بالتأكید قد رد الحق إلى نصابه.

بعض الدارسین الذین ینكرون نسبة السفر لسلیمان الحكیم یعتبرونه من أسفار ما 
بعد السبي، لكنهم یتفقون في أن الشخصیة المحوریة للسفر هي سلیمان الذي استخدمه 

الكاتب لم یخدع . وٕان والذي ُیحتمل أن یكون من نسل داود الملوكي، الكاتب غیر المعروف
. Ïأحًدا

یعتقد بعض النقاد أن هذا السفر هو نتاج عدة ُكتَّاب، ولیس من عمل شخص 
ولعل . ضات أو آراء مختلفة ألكثر من شخصقعض متنابویظنون أن السفر یحوي  واحد؛

فاإلنسان  سبب هذا أن السفر یتحدث أحیاًنا عن الحكمة البشریة وأخرى عن الحكمة اإللهیة.
الطبیعي یظن باطًال أنه یشبع بحكمته الخاصة ویفرح بها، بینما ینال اإلنسان الروحي شبًعا 

أحیاًنا یطلب الكاتب من اإلنسان التمتع بالحیاة، وأحیاًنا أخرى  أیًضا بالحكمة السماویة.
وكأن  .ن نزهد فیها خارج دائرة اهللاأهذا ألنه یسألنا أن نحیا في اهللا، و. یؤكد أن الحیاة باطلة

الكاتب یقول: "هیا بنا إذن لنرى ما هي الحیاة بدون اهللا، ماذا تكون؟ ماذا تنال إن عشت 
الحیاة وقتیة وباطلة وبال معنى، ُتسبب فإن  فقط من أجل األشیاء التي في هذا العالم؟

. Ðإحباًطا وبؤًسا، لكن اهللا یستطیع أن ُیغیِّرها!"
وبین أفكار  في دراسة هذا السفر یلزم التمییز بین الحق المعلن عنه والوحي اإللهي

: 9فقد سجل لنا بعض أفكار خاطئة لإلنسان الطبیعي مثل موت النفس ( ،اإلنسان الطبیعي

1 Unger, p. 179-180. 
2 Scripture Union: The Bible in Outline, 1989,107. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

إذ ال یمكننا القول بأن هذا من تعلیم كلمة اهللا، إنما هو تسجیل الوحي ألفكار  ).5-6
. Ïاإلنسان الطبیعي

من هذا كله تظهر صعوبة تحدید تاریخ كتابة السفر، فإن كان الكاتب هو سلیمان 
.، وٕان كان قد سجلته ید ق.م 940الحكیم في أواخر حیاته یكون السفر قد ُكتب حوالي عام 

 .Ð ق.م.200أخرى فربما یكون ذلك حوالي سنة 

: (الكلمات والعبارات االسترشادیة)مفتاح السفر 
 "باطل hebel مّرة. تؤكد أن العالم بدون اهللا هو باطل.37": تكررت   

 "ع فیلیق بنا إالَّ نبقى تحت الشمس بل نرت  مرة.29": تكررت الشمس تحت
هناك ال نحتاج إلى شمس مخلوقة، إذ   فنوجد في ملكوته.،لبرّ افوقها، حیث نتحد بشمس 

في . )، یهبنا االستنارة والدفء بروحه القدُّوس23: 22 یكون مسیحنا هو نورنا األبدي (رؤ
" فننعم بالشبع الشمس فوق" ُنعاني من الفراغ والعبودیة، أما في العالم "الشمس تحتالعالم "
في العالم األول یوجد نهار ولیل فُنعاني من حّر النهار كما من ظلمة اللیل، أما . والحریة

)، كما ال تجد 6: 21 في العالم اآلخر فال تضربنا شمس بالنهار وال القمر باللیل (مز
  .الظلمة لها موضًعا فینا

" ُتشیر إلى اإلنسان الذي ینحني تحت مرارة التجارب، أما المؤمن الشمس تحت"
الحقیقي فیرفعه روح اهللا إلى فوق التجارب حتى تعبر من تحته، قائًال مع مخلصه: "إن 

  أمكن فلتعبر عني هذه الكأس".

  لقد كّرس هذا الحكیم السفر كله للتوضیح الكامل لهذا البطالن، لیس لهدف آخر سوى
أن نشتاق إلى تلك الحیاة حیث لیس فیها بطالن ما تحت الشمس وٕانما یكون فیها 

. Ñصدق تحت ذاك الذي خلق الشمس
القدِّیس أغسطینوس 

 "حینما یكتشف المؤمن الحقیقي بطالن هذا   مرات.3": تكررت السماء تحت
وٕانما یجلس مع المسیح في . العالم ال یطیق أن یبقى قلبه تحت السماء، متمرًغا في التراب

1 cf. Interpreter’s Concise Commentary, The Book of Ecclesiastes, Harvey H. Guthrie, p. 
2 Scripture Union: The Bible in Outline, 1989, 107. 
3 City og God 20:3. 
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: 7 )، بل ویصیر هو نفسه سماء حیث ُیقام ملكوت اهللا داخله (لو6: 2 السمویات (أف
21(.  

 "یلیق فإنه إن كانت األرض ُتشیر إلى الجسد،   مرات.7": تكررت األرض على
فوق  أي بالمؤمن إالَّ یخضع لشهوات الجسد، بل خالل تقدِّیسه بكلیته یعیش "على الجسد"

إن كان الجسد هو كعشب الحقل لذلك عندما أشبع السیِّد المسیح الجموع  شهواته الزمنیة.
 إنهم  ما كانوا العالمة أوریجینوس)، وكما یقول 19: 14 أجلسهم على العشب (مت

 یستطیعون نوال بركات السیِّد المسیح خالل تالمیذه لو لم یجلسوا أوًال على العشب، أي

. Ïترتفع نفوسهم فوق شهوات الجسد
 "مرات.3": األباطیل باطل   
 "إذ یكتشف المؤمن أن العالم أشبه بالریح التي ال   مرات.7": قبض الریح

  ا حقیقًیا.عً یمكن اإلمساك بها، ویدرك أنه ال یهبه شب
 "لیس من أحد یجهل بطالن هذا العالم، لكن   مرات.7": تكررت ناجیت قلبي

لكي نتحرر من قیوده ونتحد باهللا خالقه یلزمنا أن ُنناجي قلوبنا تحت قیادة الروح القدس 
  .واهب الحریة الحقیقیة، الذي یرفعنا إلى الحیاة السماویة في المسیح یسوع ربنا

 سمات السفر
. مجال هذا السفر وخطته هو الكشف عن بطالن كل الملذات الدنیویة، مظهًرا 1

أن سعادة اإلنسان ال تكمن في الحكمة الطبیعیة والمعرفة، وال في غنى العالم، وال في 
الكرامة الباطلة وال في القوة أو السلطة، وال في مظاهر التدین الخارجي بل في اهللا نفسه 

  وفي التعبد له بالروح والحق.
سفر الجامعة ككل هو أشبه بتعلیق على كلمات السیِّد المسیح: "من یشرب من 

  ).13: 4 هذا الماء یعطش أیًضا" (یو
ُیقدم . هدف السفر هو الكشف عن مدى تفاهة الحیاة خارج دائرة محبة اهللا ونعمته

سلیمان الحكیم خبرته؛ فقد جرَّب كل ما هو تحت الشمس لُیشبع قلبه فوجد أنه لن یشبع 
حتى وٕان امتلك العالم كله، فسیبقى القلب متسًعا جًدا لیس ما یمأله.  

الخط الرئیسي للسفر هو هكذا:  

1 See our book: St Matthew... 
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  ال یمكن للتعب (العمل) وال للغنى وال للنجاح وال للرخاء أن یرد للجنس البشري
ال تقدر أن تكشف عن مقاصد  الحكمة البشریة حتى بالنسبة لألتقیاء لها حدودها؛. السعادة

 .)13: 5-1(اهللا العمیقة وجوهر معنى وجود اإلنسان 
  الممتلكات األرضیة عوض أن تجلب السعادة تصیر عائًقا لها وتنصب فًخا
. )12: 6، 14: 5(یدمِّر الحیاة 
  ،ال یعرف اإلنسان ما هو لصالحه، إما بسبب الجهل أو عدم تفكیره في الحیاة

. )10: 11، 1: 7(وغالًبا ال یعمل ما هو األفضل بالنسبة له 
  بال معنى وال مغزى؛ بدونه الخالصة أن الحیاة التي ال تتمركز في اهللا تصبح

  عطایاه األخرى الصالحة هبات من عنده (یعلالحیاة وكلیس من شيء ُیشبع؛ وبه تصبح 
لهذا فمن الحداثة إلى سن الشیخوخة یوجد . )، نستخدمها ونتمتع بها إلى أقصى حد7: 1

  .)4-1: 12طریق واحد للسعادة آمن وهو: "ِاتَّق اهللا واحفظ وصایاه" (
. هذا السفر في الواقع هو عظة مكتوبة، تحمل براهین كثیرة في شيء من 2

إنها عظة . التوسع، وتقدم إجابات عن مواضیع متنوعة، وفي نهایتها نجد تطبیًقا عملًیا
  عملیة نافعة عن التوبة.

: 3 . هذا السفر ككل هو تفسیر لّلّ◌َ◌عنة التي سقطنا تحتها بسبب الخطیة (تك3
7-19 .(

. رفضه كل المجهودات البشریة ال یعني إالَّ االستعداد لقبول العمل اإللهي 4
ُیرید الكاتب أن ُیهیئنا لمواجهة عواصف هذه الحیاة الوقتیة، ال بإمكانیاتنا . الجدید في حیاتنا

  الذاتیة بل باإلیمان والثقة في اهللا.
اهللا ال ُیرید أن ُیحطم إمكانیاتنا البشریة بل أن ُیقدسها إن قبلنا عمله فینا، أما إن 

  فكبریاؤنا هو الذي ُیحطم حیاتنا ویفسد كل إمكانیاتنا. اتكلنا على ذواتنا في كبریاءٍ 

ه هذا السفر؟  Îإلى من یوجَّ
) أن السفر كله بوجه عام 7-1: 12؛ 10-9: 11( تكشف بعض العبارات مثل

وكما هو الحال في سفر األمثال، نقصد بهم من هم في سن المراهقة  موّجه إلى الشباب؛
  حتى الخامسة والثالثین.

1 Baker’sPictorial Introduction to the Bible, 1967, p.161. 
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ُقدم هذا السفر أصًال إلى الشعب الیهودي، لكن نظرته جامعیة، تضم المسكونة 
لقد كان سلیمان الحكیم معروًفا في العالم القدیم، . كلها، وال یهدف نحو شعب واحد معین

وكانت كتاباته ُتقرأ في كل الدوائر الثقافیة. 
توجد عبارات قلیلة جًدا تحمل نكهة خفیفة یهودیة متمیزة، لكنه ككل تنبعث منه 

  رائحة الفكر المسكوني، وینطق بلغة الخبرة البشریة التي یمكن لكل البشر أن یتفهمها.

 عالقته بسفرْي األمثال ونشید األناشید:
 على انفتاحه. ُكتب سفر نشید األناشید حین كان قلب سلیمان الحكیم في قمة 1

 الحب اإللهي، وُكتب سفر األمثال حین كان الملك في عظمة مجده وحكمته قبل أن یخطئ؛

أما سفر الجامعة فكتبه مؤخًرا حین تقدم في السن كشهادة حیَّة وعملیة عن عمق توبته 
فنجد هنا اختباره الشخصي عبر سنین طویلة، محدثًا إیَّانا بلغة الحكمة واألیام. . الصادقة

، Ï أن هذه الكتب الثالثة ُتطابق أنواع النسك الثالثةالقدِّیس بفنوتیوس. یرى 2
كما تطابق دعوة اهللا ألبینا إبراهیم بالتخلي عن كل شيء القتنائه هو شخصًیا:  

. سفر األمثال ُیشیر إلى نسك الجسد وزهده عن الملذات والخطایا الجسدیة، وهو أ
یطابق الدعوة الموجهة إلبراهیم: "اترك أرضك". 

ب. ُیشیر سفر الجامعة إلى زهد العادات الزمنیة بكون العالم كله باطل، وفي هذا 
  یطابق الدعوة: "اترك عشیرتك".

ج. ُیشیر سفر نشید األناشید إلى تحرر النفس باتحادنا مع العریس السماوي كلمة 
اهللا بالتأمل في السمویات، وهي تطابق الدعوة: "اترك بیت أبیك"... لقبول أب سماوي أبدي. 
هذه الدرجات الثالثة التي ُتمثلها األسفار الثالثة، تحقق دعوة السیِّد المسیح للنفس 

  ).45 البشریة: "ِانسي شعبك وبیت أبیك ألن العریس اشتهى ُحسِنك، وله تسجدین" (مز
كیف یرتفع سلیمان الحكیم بالنفس القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص یوضح 

حیث ترفض الزمنیات ، المؤمنة خالل هذه األسفار الثالثة لتتنقى في طریق الحب اإللهي
لتتمتع بعریسها السماوي في المقادس اإللهیة.  ، المنظورة

  إلى ذاك الذي تدرب بما فیه الكفایة على الجامعةُیضیف سلیمان فلسفة (حكمة) سفر 
بعد أن ُیندد بتمسك البشر بالمظاهر الخارجیة في هذا  ".األمثالاشتهاء الفضیلة خالل "

1 Cassian: Conf. 3:6. 
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السفر، وبعدما یعلن أن كل ما هو غیر ثابت إنما هو باطل وعابر، وٕان كل ما یعبر 
. )8: 11(هو باطل 

یرتفع سلیمان فوق كل ما یمكن إدراكه بالحواس، وذلك بحركة الحب التي لنفوسنا 
بهذا یتنقى القلب من كل أمور خارجیة لیدخل بالنفس . متجهة نحو الجمال غیر المنظور

. Îنشید األناشیدإلى المقدس اإللهي بواسطة 
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 أن هذه األسفار الثالثة ُتشیر إلى أنواع التفسیر القدِّیس أمبروسیوس. یرى 3 
 أو الحرفي، والتفسیر األخالقي أو السلوكي، والتفسیر التاریخيالتفسیر الطبیعي أو : الثالثة

فسفر الجامعة ُیشیر إلى النوع األول، واألمثال الثاني، نشید األناشید . الرمزي أو الروحي
الثالث. 

 فاألمثال أخالقي، والجامعة الذي یحتقر كل أباطیل  إنك تجد نفس الشيء في سلیمان؛
. Ðالعالم سفر طبیعي، وكتاب نشید األناشید سّري

القدِّیس أمبروسیوس 

 Ðالالهوت في سفر الجامعة
ل نفس إلى حضن اهللا الختبار الحیاة الجدیدة الخالدة كمادام السفر یهدف إلى رد 

عوض االرتباك بملذات الحیاة الحاضرة وآالمها، لهذا جاء هذا السفر یحتوي على 
للحیاة الحاضرة واإلنسان  وفهمنا باهللا والعالممجموعات غیر مترابطة تكشف عن عالقتنا 

. والحكمة

 Ñأوالً : اهللا في سفر الجامعة
القراءة السریعة للسفر تدفعنا للقول إن غایة السفر هو الكشف عن بطالن الحیاة 

اإلنسان  الزمنیة بكونها حیاة قصیرة وعابرة تنتهي بالموت، یشترك في هذا الحكیم والجاهل؛
لكن من ُیقرأ ما وراء السطور یدرك غایة الكاتب الحقیقیة وهو لیس نفورنا من هذه . والحیوان

  .وٕانما التعلق باهللا خالق العالم ومدبر أموره الكبیرة والصغیرة الحیاة بمباهجها وآالمها

1 Commentary on the Song of Songs , hom.1. 
2 Isaac, or the Soul, 4:23.(Fathers of the Chutch). 
3 Edward p. Blair: The Illustrated Bible Handbook, 1975,p.155. 
4 A New Catholic..., p. 513. 
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 مرة مستخدًما تعبیر "الوهیم" الخاص بلقبه كخالق... وكأن 41سم اهللا هنا اِ ُذكر 
الكاتب یود أن یوجه أنظار القارئ إلى اهللا كخالق عوض االنشغال بخلیقته، أو لیؤكد أنه 

  الخالق لعالم صالح ونافع أفسده اإلنسان بانحراف فكره.

: . اهللا الخالق1
إن كانت الخلیقة مبهجة، تجلب لذة ومتعة، فماذا یكون الخالق الذي جلب لنا 

األمور المنظورة وغیر المنظورة، خلق من أجلنا العالم الخارجي كما خلقنا نحن أنفسنا؟!  
 في بطن الحبلى، كذلك ال العظام، وال كیف الریح"كما أنك لست تعلم ما هو طریق 

 خلق كل العالم حتى الریاح كما خلق يمن أجل ).5: 11" (الجمیعتعلم أعمال اهللا الذي یصنع 
ال أعرف كل أسرار الطبیعة التي أوجدها لحسابي، وال حتى كیف . عظامي وأنا في األحشاء

تكونت عظامي وأنا جنین، إنما أعرف أنه صانع الجمیع، فكیف ارتبط بالخلیقة ال بخالقها؟! 
  ).1: 12لهذا ینصحني الجامعة: "فاذكر خالقك في أیام شبابك" (

  القدرةي. اهللا الكلِّ 2
 إذ خلقني وخلق كل ،ارتباطي باهللا ال یقوم على عالقتي به كمخلوق مدین له

 یعجز ذهني عن إدراك قدرته، إذ یقول الجامعة: .شيء ألجلي وٕانما هو "الخالق القدیر"
"رأیت كل عمل اهللا أن اإلنسان ال یستطیع أن یجد العمل الذي ُعمل تحت الشمس، مهما 

). 17: 8تعب اإلنسان في الطلب فال یجده والحكیم أیًضا..." (
من ؤأمام قدرته الفائقة أشعر بالعجز وعدم إمكانیة التعرف على تدابیره لحسابي، إنما أ
بهم وأنه یصنع كل شيء حسًنا ألجلي: "صنع الكل حسًنا في وقته، وأیًضا جعل األبدیة في قل

). 11: 3التي بالها ال یدرك اإلنسان العمل الذي یعمله اهللا من البدایة إلى النهایة" (

 . اهللا ضابط الكل3
في قدرته الفائقة یصنع كل شيء حسًنا في وقته لحسابي، وال یفلت شيء من یده، 

فهو ضابط الكل، أعماله كاملة حتى وٕان كنا ال ندركها... كضابط الكل یقدر وحده أن 
نظر عمل اهللا ألنه من یقدر على تقویم ما قد عوَّجه؟!" أُ ُیصلح فساد طبیعتي واعوجاجها: "

). "ألن هذا كله جعلته في قلبي، وامتحنت هذا كله أن الصدیقین والحكماء 13: 7(
). 1: 9وأعمالهم في یّد اهللا" (

. اهللا كلِّْي الحكمة 4
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 كضابط الكل في یده حیاتنا بكل دقائقها، وبحكمته یدبرها، فهو العارف الماضي
 ).14، 11: 2(، ویدبر كل األمور حسًنا )12: 6(، والمستقبل )15: 3(

. اهللا المعطي 5
  :اهللا كخالق قدیر وأب محب ال یكف عن العطاء، ُیقدم لنا اآلتي

  7: 12(، وهو الذي یأخذ الروح )15 :8(یهبنا الحیاة( .
  19: 5(واهب الغنى والسلطة(.  
 19: 5( الفرح يمعط(.  

ن كل ما في الحیاة حتى إمكانیة اإلنسان أن یأكل ویشرب ویتعب أیرى الجامعة 
  .)24: 2(هذا كله من ید اهللا 

  :. اهللا القدُّوس6
بل أن یحمل ، یطلب منه شیًئاال اهللا ال یبخل على اإلنسان بشيء، وهو في هذا 

ال یطلب ذبیحة الجهال بل طاعة الحكیم  إنه سمة القداسة، فیكون مقدًسا كما هو قدُّوس.
  المملوء حًبا.

"احفظ قدمك حین تذهب إلى بیت اهللا، فاالستماع أقرب من تقدیم ذبیحة الجهال، 
). 1: 5ألنهم ال یبالون بفعل الشر" (

"فلنسمع ختام األمر كله: "ِاتَّق اهللا واحفظ وصایاه، ألن هذا هو اإلنسان كله" 
)12 :13.(  

. اهللا المهتم باإلنسان 7
، فغَبط األموات ألنهم )1: 4(في رقة مشاعر الجامعة لم یحتمل دموع المظلومین 

هذا ال یعني أن األمور تسیر في . ال یعاینون الظلم، بل وحسب الذین لم یولدوا أكثر سعادة
یسمح لهم  .)1: 9(العالم بال ضابط، إنما یهتم اهللا بالبشر، خاصة األبرار والحكماء 

، لكنه وٕان كان ال ُیحاكم األشرار الظالمین سریًعا إالَّ أنه ُیحّول المتاعب )13 :1(بالتجارب 
 . )26: 7( األشراكاهللا ُینجي الصالح من  .)13-12: 8(لخیر خائفیه 

. اهللا الدیان 8
: 11(ُیدین كل أعمال الشر ). 17: 3(اهللا هو الدیان، ُیدین الصدِّیق والشریر 

على ضوء هذه الحقیقة  یدعونا یوًما ما للحساب، فنقدم إجابة عن كل أعمالنا.  إنه.)9
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ن كان خیًرا أو إ"ألن اهللا ُیحضر كل عمل إلى الدینونة، على كل خفي،  یلزمنا أن نعیش.
  ).14: 12شًرا" (

 ثانًیا: العالم في سفر الجامعة
أما باهللا فحتى  هذا هو العالم بدون اهللا؛ )؛2: 1"باطل األباطیل الكل باطل" (

یتمتع الصالح في هذا العالم بالحكمة  .)24: 2(األكل والشرب بل والتعب فیه خیر لإلنسان 
  .)26: 2(والمعرفة والفرح 

ثالثًا: الحیاة في سفر الجامعة 
مادام كل ما في الحیاة حتى األكل والشرب وغیرهما هو عطیة اهللا ومن یده، لذا 

لنتعب ونجد في . یلیق بنا أن نقبل الحیاة البسیطة المعتمدة على اهللا بكونها الحكمة الحقیقیة
  .)24: 2(تعبنا خیًرا وفرًحا 

لنطلب الحكمة ال محبة الغنى، فإن "ولٌد فقیر وحكیم خیر من ملك شیخ جاهل" 
)4 :13.(  

لنعمل أیًضا بروح الجماعة فإن: "اثنان خیر من واحد، ألن لهما أجرة لتعبهما 
  ).12، 9 :4صالحة... والخیط المثلوث ال ینقطع سریًعا" (

باهللا یصیر كل شيء نافًعا، فال نقف في سلبیٍة، بل ُنجاهد بكل طاقتنا لالنتفاع 
  ).10: 9ما تجده یدك لتفعله فافعله بقوتك" ( بعطایا اهللا لنا: "كل

یرى الجامعة عطایا اهللا كثیرة نذكر منها على سبیل المثال:  
"رأیت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر . الحكمة: 1

"الحكمة خیر من أدوات  )؛11: 7)؛ "الحكمة صالحة مثل المیراث" (13: 2من الظلمة" (
  ).16: 9)؛ "الحكمة خیر من القوة" (18: 9الحرب" (

  ).1: 7"الصیت خیر من الدهن الطیب" (یبة: ط. السمعة ال2
  ).8: 7"طول الروح خیر من تكبر الروح" (. طول األناة: 3
"التذ عیًشا مع المرأة التي أحببتها كل أیام حیاة باطلك التي أعطاك . الزواج: 4

  ).9: 9إیَّاها تحت الشمس" (
"ِارم خبزك على وجه المیاه فإنك تجده بعد أیام . المغامرة الروحیة والعطاء: 5

  ).1: 11كثیرة" (
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: 11لنور حلو وخیر للعینین أن تنظرا الشمس" (. االنتفاع بنور الشمس: "ا6
7  .(

 ولُیسّرك قلبك في ،"ِافرح أیها الشاب في حداثتك. االنتفاع بالحداثة والشباب: 7
  ).9: 11أیام شبابك، وِاسلك في طرق قلبك..." (

أما إن فقدت الحیاة معناها باعتزال اهللا فال ینتفع اإلنسان بشيء، بل یصیر كل 
-13: 1 ؛ الحكمة البشریة والمعرفة الزمنیة)11-3: 1(التعب والجهاد  شيء باطًال، مثل

، الظلم )11-4: 2(، الغنى والكرامة )2: 2(، الملذات الجسدیة )2: 2(؛ الضحك )18
، شكلیات العبادة )17: 9 ؛13: 4(، السلطة )5: 4(، التراخي والكسل )4-1: 4(واألنانیة 
  ) الخ...1: 5(الحرفیة 

 Îرابًعا: اإلنسان في سفر الجامعة
كسائر الكتابات الحكیمة ُیعالج سفر الجامعة أوًال وقبل كل شيء الحیاة البشریة 

  ومشاكلها.
، مقدًما له الكثیر لكي یشبع وتفرح أعماقه )29: 7(خلق اهللا اإلنسان مستقیًما . 1

وینعم علیه بالحیاة المقدسة. لهذا یوصیه الجامعة أن یخْف اهللا ویحفظ )، الخ 18: 5(
 ).13: 12وصایاه، قائالً : "ألن هذا هو اإلنسان كله" (

: 3(، فقد الكرامة التي خلقه اهللا علیها )20: 7(. مع هذا فاإلنسان خاطئ 2
: 7(، وصارت الحكمة بعیدة عنه )17: 8(، وصار یجهل خطة اهللا نحوه وعمله معه )11
. )29-27: 7(، فهو على حال غیر ما یریده اهللا له )23

 ).2: 9. یوجد اآلن "الصدِّیق والشریر"، "الصالح والطالح"، "الطاهر والدنس" (3

  ).20: 7هذا أمر نسبي "ألنه ال إنسان صدِّیق في األرض یعمل صالًحا وال یخطئ" (
، )16: 10(. أما من جهة النظام االجتماعي فیوجد ملوك (رؤساء) وعبید 4

األحوال  أي على .)11: 5(أغنیاء وطبقة كادحة  ؛)7: 5 ؛1: 4ظالمون ومظلومون [
 )12-9: 4( والمشاركة )18: 10(العمل  ).15: 9؛ 13: 4(الحكمة لیست إرثًا لألغنیاء 

  أمران هامان.
.  )7-4: 10(الخضوع في بعض األحیان هو أفضل من مواجهة الحكام الطغاة 

1 Nelson: New Catholic Commentary..., p.523. 
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، غیر أن اآلخرین یالزمهم )18: 15(بالنسبة للسعادة یقتنع البعض بنصیبهم 
، لهذا یغلبهم )11: 3 ؛3-1: 2؛ 13: 1(، ألن رغباتهم طموحة جًدا )9: 5(التبرم 

.  Ïاإلحساس باإلحباط
. ُیذكرنا السفر بحقیقة ثابتة ال یجب أن ننساها وهي أننا سنموت یوًما ما، وٕان 5

: 2 نظر(اُ هذا یحثنا بقوة الستغالل الفرص الحاضرة . كل أحد سُیقدم حساًبا عن أعماله
. Ð)7-1: 12، 6-2: 9 ؛8-7: 8 ؛12: 6 ؛16-15: 5 ؛21-17: 3 ؛14-16

 خامًسا: الحكمة في سفر الجامعة:
 مرة في هذا السفر. الحكمة hakam "44" و"حكیم hokmaتكررت كلمة "حكمة 

ولئالَّ نظن أنها مجرد أمور عقالنیة لذلك  .)26: 2(تخص اهللا وحده، وهو یهبها لبني البشر 
وقد جاء تحذیر  .)6: 11 ؛11-1: 10، 6-2: 8(یقدم لنا أمثلة كیف ُتفهم الحكمة العملیة 

  .Ñ)14-12: 12(الجامعة النهائي یؤكد أن الحیاة لیست معرفة مجردة لكنها عمل 
وهناك عالقة وثیقة بین الحكمة والسعادة، فالحكمة تنیر وجه اإلنسان وتغیر 

  .)12: 7(. إنها ُتحیي صاحبها )1: 8(طبیعته الصلبة والجافة إلى الحب والحنو 

 اإلطار العام:
 .]4-1[     . مقدمة 1
]. 2: 1[    بطالن العالم: . موضوع السفر2
. البراهین على بطالن العالم  3

  .]11-3: 1    [ شهادة الطبیعة .أ
  .]18-12: 1 [ب. السعي وراء الحكمة البشریة باطل 
 .]3-1: 2 [ج. السعي وراء الملذات الحسِّیة باطل 

 .]26-4: 2  [د. السعي وراء الغنى والجاه باطل 
. ]3    [هـ. شهادة العالم 

. ]3    [و. شهادة المجتمع 
. التطبیق العملي  4

1 Ibid. 
2 Scripture Union: The Bible in Outline, 1989, 110. 
3 Scripture Union: The Bible in Outline, 1989, 110. 
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. ]5 [ الحب العملي أفضل من شكلیات العبادة .أ
. ]6  [ب. الحیاة السعیدة أفضل من الجمع 

. ]7  [ج. الحكمة العملیة والحیاة األبدیة 
 .]8  [د. الحكمة العملیة والسلوك الهادف 

. ]9  [ هـ. الحكمة العملیة هبة إلهیة 
. ]10  [و. الحذر حتى من الصغائر 

. ]11   [ز. الجهاد المملوء حًبا 
 .]7-1: 12    [ح. الجهاد المبكر 

 .]14-8: 12  [یمكن التغلب على البطالن: . الخالصة5
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 المحتویات
 صفحة

  ................................................. دعوة من الجامعة إلى الحیاة الجامعة
 مقدمة في سفر الجامعة

.................................................................. 
صعوبة السفر، كوهیلیث، واضع السفر، مفتاح السفر، سمات السفر، إلى من 

یوجه هذا السفر؟ عالقته بسفرى األمثال ونشید األناشید، الالهوت في سفر 
الجامعة، أوالً : اهللا في سفر الجامعة، ثانًیا: العالم في سفر الجامعة، ثالثًا: 

الحیاة في سفر الجامعة، رابًعا: اإلنسان في سفر الجامعة، خامًسا: الحكمة 
في سفر الجامعة، االطار العالم. 

 

 الباب األول  

 براهین بطالن العالم خارج اهللا  
 بطالن العالم

............................................................................. 
 

 األصحاح األول: شهادة الطبیعة
..................................................... 

كاتب السفر، موضوع السفر، شهادة الطبیعة، بطالن الحكمة البشریة.   

 

  ......................األصحاح الثاني: بطالن مباهج العالم. "خبرته الشخصیة"
بطالن السعي وراء الملذات، بطالن السعي وراء الثروات، بطالن السعي  

وراء الحكمة البشریة، بطالن السعي وراء التعب، التمتع بملذات الحیاة العادیة 
الُمعطاة من اهللا.   

 

 األصحاح الثالث: شهادة العالم
...................................................... 

. لكل شيء زمان، خطة اهللا األبدیة (فوق الزمن)، ظلم اإلنسان یفسد العالم

 

 ................................................... األصحاح الرابع: شهادة المجتمع
 الظلم والتجرد من اإلنسانیة، حماقة السعي وراء الراحة، بین األنانیة 

والصداقة، حماقة السعي وراء المجد الباطل. 
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   الباب الثاني

 التطبیق العملي  
 حیاتنا في عالم متغیر

................................................................. 
 

 ................................... األصحاح الخامس: الحب في العبادة والسلوك
 عبادة قلبیة صادقة، سلوك محبة خالصة، فرح وشكر بعطایا اهللا. 

 

 ............................................... األصحاح السادس: افساد عطایا اهللا
 ثروة یتمتع بها غریب، ثروة یفسدها الشعور بالعوز، االكتفاء بعطایا اهللا. 

 

األصحاح السابع: االستعداد الحكیم لألبدیة 
........................................ 

 الصیت أفضل من الترف، الحكمة (الرزانة) أفضل من البطش، الحذر خیر 
من االندفاع، الحكمة أفضل من المیراث، الشكر أفضل من التذمر، االعتدال 

أفضل من االفراط، اطلب الحكمة خارج المتملقین. 

 

األصحاح الثامن: السلوك الحكیم الهادف 
.......................................... 

الحكمة في حیاة اإلنسان، الحكمة وطاعة الرؤساء، الحكمة في الظروف 
المفاجئة، الحكمة والحكم القهرى، الحكمة ورفاهیة األشرار، التأمل في عمل 

 .هاهللا وعطایا

 

 .........................................األصحاح التاسع: الحكمة وولیمة العرس 
عجز اإلنسان عن معرفة مقاصد اهللا، اهللا ُیقدم فرص التوبة، لنعمل للُعرس 

 األبدي، ال نفع للعمل بدون النعمة، كن مستعًدا بالحكمة.

 

  ...........................................األصحاح العاشر: الحذر حتى من الصغائر
تحذیر من الجهالة القلیلة، تحذیر من مواجهة الظلم بالعنف، تحذیر من 

اللسان الخبیث، تحذیر من عدم النضوج، تحذیر من الكسل، تحذیر من سب 
 اآلخرین.

 

 ..................................... األصحاح الحادى عشر: الجهاد المملوء حًبا
 ال نكِّّل من المحبة العملیة، دعوة عمل للشباب.
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 األصحاح الثاني عشر: الجهاد المبكر
.............................................. 

اذكر خالقك في أیام شبابك، ضعف الشیخوخة ومتاعبها، امكانیة التغلب 
 على البطالن.
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الباب األول 
 
 
 
 
 

براهین بطالن العالم خارج اهللا 
 
 

.  . شهادة الطبیعة1
.  . بطالن مباهج العالم (خبرته الشخصیة)2
  . . شهادة العالم3
 . . شهادة المجتمع4
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بطالن العالم 
یوجه الجامعة حدیثه إلى كل إنسان مؤكًدا له بطالن العالم وكل ما فیه، ال بنظرة 

یة مؤقتة، ُقدمت لنا ال هتشاؤمیة ُمّرة، وٕانما بغیة استخدام كل ما هو حولنا كعطیة إل
الكتنازها بروح الطمع، وال القتنائها بروح الظلم، وٕانما لكي نشترك فیها مع الغیر بروح 

كل ما هو حولنا جمیل وحسن إن استخدمناه في وقته حسب خطة اهللا  الصداقة والحب.
ن فسدت قلوبنا وأفكارنا فیصیر الكل باطالً !  إومقاصده اإللهیة، أما 

إذ یتحدث الجامعة مع البشریة بوجه عام استخدم براهینه من واقع الطبیعة ذاتها 
]، ثم ُیقدم خبرته الشخصیة في سعیه وراء مباهج 1بكونها لغة كل البشر یقرأها الجمیع [

]، ویقدم شهادة العالم نفسه موضًحا أنه لیس شيء صالًحا في ذاته بل لكل شيء 2العالم [
زمان، وأخیًرا ُیقدم شهادة المجتمع حیث احتل الظلم موضع العدل في المجتمعات بصفة 

 .]4عامة [
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األصحاح األول  

شهادة الطبیعة 
إذ یوجه الكاتب حدیثه إلى كل إنسان تحت الشمس ُیقدم براهین ال تقوم على وعود 

  إلهیة، یعرفها شعب دون غیره، وٕانما یستخدم الطبیعة كلغة جامعیة یقرأها الجمیع.

]. 1 [. كاتب السفر    1
]. 3-2 [. موضوع السفر   2
]. 11-4 [. شهادة الطبیعة   3

  .]4[. قصر الحیاة البشریة   أ
. ]7-5[  ب. تغیُّر طبیعة كل الكائنات

. ]8[ج. عدم الشبع   
  .]10-9 [د. لیس من جدید في الخلیقة  
. ]11[هـ. النسیان سمة كل العصور  

. ]18-12 [. بطالن الحكمة البشریة   4

: . كاتب السفر 1
  .]1"كالم الجامعة (كوهیلیث) ابن داود الملك في أورشلیم [

أنه سلیمان؛ وٕان كان لم یعرِّف نفسه باالسم، لكنه هو ابن داود، الملك في 
أورشلیم، الذي بسبب غناه وحكمته واهتمامه على مستوى العالم في ذلك الحین صارت له 

 : Ïویالحظ هنا  .فرصة كبیرة الختبار الحیاة الزمنیة، وتقدیم هذه الخبرة لكل البشریة
. أخفى اسمه "سلیمان"، والذي یعني "سالًما"، ألن الخطیة قد حطمت سالمه أ

الداخلي، وجلبت المتاعب لنفسه ولمملكته، كما حطمت سالمه مع اهللا، فلم یعد یستحق هذا 
  ).20: 1 كأنه یقول: "ال تدعوني رجل سالم بل دعوني ُمًرا" (را االسم.

ب. دعي نفسه "الجامعة"، ألن اهللا قد جمعه خالل التوبة إلى قطیعه المقدَّس بعد 
انحرافه كخروف ضال، اآلن یرده عن التیه إلى الكنیسة المقدسة خالل المصالحة مع اهللا. 

أما  أو ألنه ُیقدم خبرته وحكمته العملیة للبشریة، كي یرجع الكل إلى الكنیسة الجامعة.

1 Matthew Henry: Ecclesiastes,1. 
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 لنفسه إذ تعلق بنساء غریبات، وبسببهن انحرف ااستخدامه "التأنیث" [الجامعة]، فربما توبیخً 
  إلى العبادة الوثنیة.

ابن ذاك القدِّیس العظیم صاحب المزامیر  . أنهج. یذكر أبّوة داود له لتوبیخ نفسه
وربما أیًضا لیبعث في نفسه الرجاء، فقد سقط أبوه داود وقام، وبقیامه من  قد تاه وانحرف.

الخطیة حث الكثیرین على التوبة. 
د. "الملك في أورشلیم"، فقد أخطأ في حق اهللا الذي أقامه ملًكا، ولم یدعه معوًزا 

  أورشلیم. ومما ُیضاعف خطیته أنه ملك على مدینة اهللا المقدسة. شیًئا

: . موضوع السفر 2
"باطل األباطیل قال الجامعة. 

باطل األباطیل الكل باطل. 
  .]3-2[ ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه الذي یتعبه تحت الشمس؟"

) أو "بخار"، 13: 57  معناها أساًسا "نسمة" (إشhebel" في العبریة باطلكلمة "
كأن العالم كله خارج اهللا یشبه نسمة تخرج من أنف اإلنسان أو بخاًرا یخرج من فمه في یوم 

 بارد، ال یعود یقتنیه أو ینشغل به، ألنه سرعان ما یتبدد في الهواء.
 یعني بكلمة باطل أن العالم زمني عابر وأنه بال جدوى على المدى األبدي. أنه

 ذو جاه وله خبرات في كل يهنا ال ُیقدم لنا راهب متوحد خبرته وأفكاره، وٕانما ملك غن
  جوانب الحیاة في ذلك الوقت... حدیث واقعي وعملي.

لقد أكد الكاتب في أكثر من موضع أن كل ما في العالم هو صالح ونافع بكونه 
: 4 عطیة اهللا، لكن إساءة اإلنسان استخدامه جعله باطًال، إذ صار الذهن نفسه باطالً " (أف

17.(  
الَّ ُتمتص أفكارنا في األرضیات أأنه ال یدفعنا إلى روح الیأس، لكنه ُیطالبنا 

والزمنیات، وٕاالَّ تكون هدًفا لنا في عبادتنا. بعبارة أخرى، الحیاة من جمیع جوانبها ال معنى 
نیة، ما لم ترتبط باهللا بحق، عندئذ فقط إذ تستند على اهللا الها وال فائدة منها، سطحیة وف
  وعلى كلمته تكون ذات قیمة.

 لماذا أنت مقید بمحبة األمور الوقتیة؟  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

كأن لها األولویة مع أنها باطلة ، لماذا تجرى وراء األمور التي لها المكانة األخیرة
. Ïوأكذوبة؟ فإنك ُتریدها أن تقطن معك وهي عابرة كالظل

القدِّیس أغسطینوس 

  ." ًیدعو كل ما نراه ونصارع ألجله كحقیقة منظورة "باطال
. Ðما هو باطل ینقصه "الجوهر"، وما ینقصه "الجوهر" ال یحمل قوة!

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 ."لنذهب إلى المقابر، أرني أباك، أرني زوجتك، أین ذاك  "باطل األباطیل، الكل باطل
ذاك الذي كانت له جیوش،  ذاك الذي كان یركب المركبة؟ الذي كان یرتدي ثیاًبا مّذهبة؟

والذي كانت له منطقة؟ وكان له مذیعون؟ ذاك الذي قتل هؤالء وألقى بأولئك في 
الذي كان یمیت من یشاء ویعفو عمن یشاء؟ إنني لست أرى إالَّ عظاًما ودوًدا  السجن؟

وأنسجة عنكبوت، هذه كلها تراب ووهن وحلم وظل وعالقة مجردة (واهیة) وصورة، بل 
. Ñوال تصل إلى صورة

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
تدریب القلب ال على كراهیة العالم بل أما غایة تأكید بطالن هذا العالم فهو 

 باألحرى على حب السماء والتمتع باهللا الكلمة بكونه األبدي المشبع للنفس: 

 .لهذا من یرغب في الخالص فلیرتفع  "الكل باطل، قال الجامعة"، كل ما في هذا العالم
نه ال إف .فوق العالم، ولیطلب "الكلمة" الذي مع اهللا، هارًبا من هذا العالم، وتارًكا األرض

لهذا السبب أیًضا . یستطیع أحد أن یدرك ما هو موجود دائًما، ما لم یهرب أوًال من هنا
 ننطلق من ،إذ أراد الرب االقتراب من اهللا اآلب (وهو واحد معه) قال لتالمیذه: "قوموا

. Ò)31: 14 ههنا" (یو
القدِّیس أمبروسیوس  

  [على لسان السیِّد المسیح، كلمة اهللا المشبع للنفس]
أنا أبوك، وأخوك، وعریسك، ومنزلك، وثوبك، ومصدرك، وأساسك.  

1 On Ps.4. 
2 Commentary on the Song of Songs, hom.4. 
3 Homilies on Matthew, 76:5. 
4 Flight from the World, 1:4 (Fathers of the Church). 
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  أنا كل ما تشتاق إلیه؛ فال تعتاز إلى شيء.
   سأكون خادمك، فقد جئت لكي أخِدم، ال لكي ُأخَدم.

أنا صدیقك، عضو لك، رأسك، أخوك، أختك، أمك، وكل شيء بالنسبة لك... فقط 
كن صدیًقا ليّ ...  

  ماذا تطلب بعد؟
لماذا تصّد ذاك الذي ُیحبك؟  

لماذا تتعب من أجل هذا العالم؟  
لماذا تسحب ماًء بإناء راشح، ألن هكذا هو التعب من أجل الحیاة الحاضرة؟  

لماذا تغزل صوًفا في النار؟  
لماذا ُتصارع مع الهواء؟  

  لماذا تركض باطًال؟
باطل األباطیل الكل . أما أنت فبال هدف ألیس لكل فن غایة؟ هذا واضح للكل؛

. Ïباطل

  لنصدقه ولنتمسك باألمور التي لیس فیها ما هو باطل، بل ما هو حق؛ ما یتأسس على
صخرة صلدة، وحیث ال توجد شیخوخة وال انحراف، بل یكون كل شيء مزهًرا ومنتعًشا 

 دون فساد أو ِقَدم أو انحالل. 

أسألكم أن نحب اهللا بعاطفة صادقة، لیس خوًفا من الجحیم، وٕانما رغبة في  
  الملكوت.

ماذا یمكن مقارنته برؤیة المسیح؟ بالتأكید ال شيء! 
أذن، به  عین، ولم تسمع هَ أیة متعة ننالها من هذه األمور الصالحة؟... "ما لم تر

. Ð)9: 2 كو 1ولم یخطر على بال إنسان ما أعّده اهللا للذین یحبونه" (
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

  .لیس من صار رفیق المالئكة واستأنس بأسرارهم ولم یرذل رفقة العالم

 إن تركت مقتنیاتك من أجله، تقتنیه في نفسك إلى األبدÑ .

1 In Matt. hom. 77 (PG 58:700 B-D) 
2 Hom. on Timothy, hom. 15. 
3 Epistle 17. 
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ما أشهى رحیل محبیك إلیك أُیها الطبیب، وما أصعب خروج محبي العالم منه، 
. Ïألن أولئك لمیراثهم ینتقلون، وهؤالء عن الذي لهم یرحلون

  من هو هذا الذي ذاق حالوة ثمار شجرة الحیاة وُیرید أن یجرى نحو ثمار العالم
 .Ðالنتنة؟!

القدِّیس یوحنا سابا 
 يْ  العالم باطًال وهو من ُصنع اهللا كلّ ىلماذا ُیدع :السؤال الذي أثاره الكثیرون

بمعنى آخر: هل یخلق اهللا الصالح أمًرا بال نفع؟   الصالح؟
لكن  )؛31، 18، 12، 10: 1 یرى اهللا أن كل ما خلقه "حسن" أو "صالح" (تك

اإلنسان وقد فسد ذهنه وطبیعته وبصیرته الداخلیة أساء النظرة إلى العالم كما أساء استخدامه له، 
العالم الذي هو من صنع اهللا صالح، ُخلق ألجل اإلنسان لیعمل فیه  فصار العالم باطالً .

  ویبتهج... أما وقد تحطم اإلنسان في طبیعته لم یعد ُیحقق العالم غایته كخادم له.

 إن كانت (الخلیقة) هي أعمال اهللا، فكیف تكون باطلة؟ إن النزاع في هذا األمر كبیر .
لیست أعمال اهللا هي التي ندعوها باطلة، حاشا هللا!  حبوبین؛مولكن اسمعوا أیها ال
األرض لیست باطلة، حاشا! وال الشمس وال القمر وال الكواكب، وال  السماء لیست باطلة؛

  ).31: 1 كال! فإن هذه جمیعها حسنة جًدا (تك أجسادنا.
إذن، ما هو الباطل؟ لنسمع الجامعة نفسه، إذ یقول: "غرست لنفسي كروًما، 

جمعت ، اتخذت لنفسي مغنین ومغنیات، عملت لنفسي برك میاه، وكانت لّي قنیة بقر وغنم
كما یقول: "باطل . )8-4: 2 لنفسي أیًضا فضة وذهًبا، فرأیت هذه كلها باطلة" (راجع جا

 من ياسمع أیًضا ما یقوله النبي: "یذخر ذخائر وال یدر ).8: 12األباطیل الكل باطل" (
مبانیك الفاخرة، وغناك الزائد جًدا وقطیع العبید الذي ، مثل هذا باطل ).6: 39 یُضمها" (مز

هذه كلها  یتدافع في المیدان العام، مجدك الباطل وُأبهتك، أفكارك المتشامخة، وتفاخرك؛
ولماذا هي باطلة؟ ألنه لیس لها غایة  لیست من یّد اهللا إنما هي من عملك. افأنه ،باطلة
. Ñنافعة

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

1 Epistle 21. 
2 Epistle 33. 
3 Mom. on Eph. 12. 
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 إنسانا ما لم يفي مقاله: "ال یقدر أحد أن یؤذالقدِّیس یوحنا الذهبي الفم ُیحدثنا 
ُیؤِذ اإلنسان نفسه" عن مفهوم الصالح في شيء من التوسع، موضًحا أن العالم بكل ما فیه 

فمن . لیس صالًحا في ذاته وال شریًرا، إنما استخدام اإلنسان له ُیحوله إلى الصالح أو الشر
 المحتاجین یكون بالنسبة إخوتهیستخدم المال في الشر، یكون بالنسبة له شًرا، ومن یسند به 

له بركة الخ... 
یلیق بالمؤمن أن ینقل ممتلكاته الزمنیة إلى  أنهالقدِّیس أغسطینوس أخیًرا یرى 

الحیاة الحقة خالل الصدقة، إذ یقول: [یلزم التمسك بالحیاة الحقة، فننقل غنانا إلى موضع 
(اهللا) ُیتمم هذا التحویل لممتلكاتنا ذاك الذي  أنه  هنا.هالحیاة الحقة، فنجد هناك ما قدمنا

]. السیِّد المسیح الذي أجلسنا في السمویات ینقل مالنا إلى السماء!  Ïصنع التحول لنفوسنا
إن كان اإلنسان بفساد طبیعته وذهنه وبصیرته الداخلیة جعل العالم باطًال، لكن 

"ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كله  یبقى اإلنسان في عینّي اهللا أثمن من العالم كله!
 فقد خلق اهللا العالم ألجل اإلنسان، ال اإلنسان ألجل العالم. ).26: 16 وخسر نفسه؟!" (مت

لهذا یلیق باإلنسان في جهاده وتعبه سواء في حیاته الخاصة أو األسریة أو العمل أو في 
لهذا ُیحذرنا الجامعة من كل . الَّ یحّول نظره عن حیاته الداخلیة وشبعها باهللا نفسهأعبادته 

: "ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه الذي یتعبه تحت جهاد یفقد اإلنسان فیه غایته، قائالً 
 تعبنا في حیاتنا الیومیة وفي عبادتنا لن یقدر أن ُیشبع النفس، ویكّفر عن .]3[؟!" الشمس

على صدر المخلص باإلیمان العملي  خطیتها، ویشفي جراحاتها، وُیقدسها، ما لم نتكئ
  ونطلب عمل روحه القدُّوس فینا.

 .عمل البشر، ما هو؟ تعبه كله باطل. ُیحسب بر اإلنسان كال شيء  
 فنصیر نحن البشر أبراًرا. منك البر؛. منك یارب، وبنعمتك تصیر طبیعتنا صالحة

  فنتحول من التراب إلى صورتك.. منك الرحمة والنعمة
.  Ðعِط قوة إلرادتنا فال نغرق في الخطیةأ

القدِّیس مار أفرام السریاني 
). 12: 20 "، نخضع للتجارب وُنعاني من حرارتها (متتحت الشمسمادمنا "

ولن ننتفع شیًئا من كل تعبنا، أما إن قبلنا شمس البر فینا فیحملنا فوق كل تجربة شریرة، وال 

1 Sermons on New Testament Lessons, 11:11. 
2 On admonition amd Repentance, 7. 
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یحملنا شمس البر بروحه القدُّوس لتنعم . یقدر لهیب الشهوات أن یمس أعماقنا الداخلیة
  ).6: 2 النفس بعربون المجد األبدي، فنقول: "أجَلسنا معه في السمویات" (أف

 ] نها . إعمل صالح أي ] إلى حیاة الجسد التي ال تطلب منافع في3ُیشیر بالتعب هنا
 النفس من كل تعب الحیاة، وذلك في حیاة يماذا تجتن تقول: "ما الفائدة لإلنسان؟"، أي

. Ïالذین یعیشون فقط من أجل الكمالیَّات
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

: . شهادة الطبیعة 3
ُیقدم الجامعة أمثلة واقعیة من الطبیعة تؤكد قصر الحیاة الزمنیة، وطبیعتها المتغیرة، 

لیس من أمر جدید بحق في الحیاة بالرغم من التقدم والتطور،  أنه وعجزها عن إشباع القلب،
  وأخیًرا فإن ما یناله اإلنسان حتى من كرامة أو شهوة ُیمحیه الزمن بالنسیان.

: . قصر الحیاة البشریةأ
  .]4 واألرض قائمة إلى األبد" [يء ودور یجي"دور یمض

 كانت  فأنه إنُیظهر الجامعة أن فترة استمتاعنا باألمور األرضیة قصیرة للغایة.
في جیل ینتهي معه لیحل  األرض قد ُخلقت ألجل اإلنسان ولراحته، لكن یعیش اإلنسان

  .محله جیل آخر، واألرض باقیة حتى انقضاء الدهر

  یبقى المائت مائًتا سواء ُكرِّم أو لم یكرَّم... یقول الجامعة الحكیم: "األرض قائمة إلى
األبد"، تخدم كل جیل، الجیل األول فالتالي الذي یولد بعده علیها؛ أما البشر... فأنهم 

ومع . یأتون إلى الحیاة بإرادة خالقهم دون أن یعرفوها، ویؤخذون منها قبلما یشتهون ذلك
. Ðهذا بالرغم من هذا البطالن الشدید یظنون أنهم  سادة األرض

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

: ب. تغیُّر طبیعة كل الكائنات
فالشمس تشرق وتغرب ثم تعود فتشرق... وهكذا ال تتوقف  كل ما في العالم یتغیر؛

 األمر الذي یتكرر ،یتغیر وضع األرض بالنسبة للشمس فیحدث الشروق والغروب. الحركة
  یومًیا.

1 The Commentary on Ecclesiastes, homily 1, PG 44:624 B-625 D). 
2 On Virginity, 4. 
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هكذا أیًضا الریاح تتحرك في مدارات معینة؛ وأیًضا المیاه تتحرك إذ تتبخر فتصیر 
 وتعود إلى البحار والمحیطات لتتبخر من جدید!   فأنهاًراُسحبا، ثم مطًرا، 

تطلعنا إلى الطبیعة وما تحویه من تغیرات تمس كل الكائنات یكشف لنا عن 
وكأنه ال یلیق  طبیعة العالم أنه غیر مستقر بل هو دائم التغیُّر، وبالتالي لن یبقى إلى األبد.

نٍ .  اباإلنسان الذي یحمل في داخله شوًقا طبیعًیا نحو الخلود أن یرتبط بما هو متغیر وف
وربما أراد الكاتب أن یوضح بأن اإلنسان الذي من أجله تتحرك الطبیعة أمامه، 

اذا في یده؟!  مالكائنات كالكواكب والریاح والسحب، وهو في عجز؛ 
فالشروق یتبعه غروب فشروق  ولعله أیًضا أراد أن یعلن بأن الطبیعة نفسها تتغیر

الخ... بینما یعجز اإلنسان عن التحرك، یولد ثم یموت وال یقوم بعد على ذات األرض! ما 
أعظم اإلنسان الذي ألجله ُوجد هذا الكون بكل قدراته وقوانینه المعروفة والخفیة، وما أضعفه 

فأنه یصعب علیه أن ُیغّیر حتى طبیعته الداخلیة؟! عظیم هو اإلنسان باهللا الذي یهبه كل 
شيء، وضعیف للغایة في ذاته وحده!  

  یوجد طریق واحد للجمیع، توجد دائرة .  الشمس رمًزا لشروق طبیعتنا وغروبهافينرى
وعندما  واحدة للكل في رحلة الحیاة. بالمیالد نشرق، ثم ننحدر ثانیة إلى مكاننا الطبیعي.

نبلغ إلى غروب الحیاة، ینحدر نورنا إلى أسفل األرض... ما هو من األرض یذوب 
. Ïبالكامل في عنصرها، وتستمر الدائرة في طریقها مرة ومرات

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  :ج. عدم الشبع
كل الكالم یقصر.  "

  .ال یستطیع اإلنسان أن یخبر بالكل
. ]8العین ال تشبع من النظر، واألذن ال تمتلئ من السمع" [

نیة ومملوءة تعًبا؟! اهل یمكننا أن نتوقع الشبع لنفس على صورة اهللا بأمور زمنیة ف
فإن الطبیعة بكل إمكانیاتها ال تقدر أن ُتشبع حتى الحواس من نظر أو سمع أو شم، فكیف 

یمكنها أن ُتشبع الحیاة الداخلیة؟! 

  نستیقظ كل یوم لنأكل ونشرب، ومع هذا ال یشبع أحد حتى ال یجوع أو یعطش بعد

1 The Commintary on Ecclesiastes, homily 1, PG 44:624 B-625 D). 
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قلیل. 
نطلب الربح كل یوم، ولیس للطمع حدود! 

من یحب الفضة ال  "العین ال تشبع من النظر، واألذن ال تمتلئ من السمع".
تشبعه الفضة. 

. Ïلیس للتعب حدود، وال منفعة في الغنى
القدِّیس أمبروسیوس 

  :الخلیقة د. لیس من جدید في
شهرة ومجد، أدرك أنه لیس من ومع ما ناله الجامعة من غنى وملذات متزایدة 

جدید تحت الشمس. حًقا، تتطور الظروف الخارجیة وٕامكانیات اإلنسان، لكن تبقى طبیعته 
فما كان یثیر غریزة الشاب في . وأیًضا أحاسیسه ودوافعه كما هي منذ ُخلق اإلنسان األول

القرن الماضي قد یأنف منه الشاب المعاصر لكن تبقى طبیعة الغرائز في حیاة الشاب كما 
كل ما هو تحت الشمس لم یتغیر، أما الجدید . هي عبر العصور، وٕان اختلف شكل المثیر

التمتع بالحیاة الجدیدة التي لنا في المسیح یسوع شمس البر،  فهو ما فوق الشمس، أي
نقول مع الرسول بولس: "إًذا  ).5: 21 فنسمعه یقول: "ها أنا أصنع كل شيء جدیًدا" (رو

هوذا الكل قد صار  األشیاء العتیقة قد مضت؛ إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة؛
  ).17: 5 كو 2جدیًدا" (

كثیًرا ما یشعر اإلنسان بالحاجة إلى التجدید... یطلب ما هو جدید لمجرد أنه 
هذا الشعور ینبع عن حاجة داخلیة تمس كیان  جدید، ویرفض ما هو قدیم لمجرد قدمه.

طبیعته، لكنه عوض تجدید طبیعته بروح اهللا القدُّوس یطلب تجدیًدا أو تغییًرا خارجًیا، 
كالمودیالت الجدیدة، والنظریات الجدیدة، والتعبیرات الجدیدة، فتجد اإلنسان المعاصر یرید 

لو أمكن أن یجدد كل ما هو حوله، لیس فقط عمله أو بیته أو مدینته أو سیارته بل وأحیاًنا 
الزوج أو الزوجة... یشعر بشيء من الملل فیطلب التجدید!  

النفس التي ترتبط بالسیِّد المسیح عریًسا لها یقودها الروح القدس إلى التجدید 
المستمر في الفكر الداخلي، فال تشعر بملل أو ضجر، بل تحیا متهللة بالروح كما في 

  السماء، ال تمسها الشیخوخة وال یصیبها ِقَدم.

1 Death as a Good, 7:28 (Fathers of the Church). 
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 هذا هو األمر  بكون اهللا كامًال صار إنسانا كامًال، ودخل بكل ما هو جدید إلى الكمال؛
 Ïالجدید الوحید تحت الشمس، خالله أعلن غنى قدرة اهللا الفائقة!

األب یوحنا الدمشقي  

  :هـ. النسیان سمة كل العصور
"لیس ِذكر لألولین، واآلِخُرون أیًضا الذین سیكونون ال یكون لهم ِذكر عند 

. ]11الذین یكونون بعدهم" [
یعیش اإلنسان مشتاًقا أن یخلد ذكراه أو ذكرى أسرته، لكن العالم ینسى األولین، 

 اقتناء  فيإذن ما هو نفع اإلنسان إن رّكز تعبه أما نحن اآلخرون فستنسانا األجیال القادمة.
الغنى یزول، والمجد ُینسى! حتى مجرد الذكرى فالزمن كفیل أن  غنى العالم أو مجده؟

ُیحطمها. 

 : ]18-12. بطالن الحكمة البشریة [4
ن العالم من جهة زواله، وعدم القدم الجامعة براهین من واقع الطبیعة عن بط

استقراره، وعجزه عن إشباع اإلنسان الداخلي أو تجدید الطبیعة اإلنسانیة الفاسدة، موضًحا 
اآلن وهو ملك . أن الزمن ُیفقد اإلنسان حتى شهرته أو مجده الذي بذل كل الجهد القتنائه

عظیم ال یعوزه شيء یسعى وراء الحكمة البشریة، فاحًصا بالحكمة ما یدور في العالم لتكون 
  له معرفة وعلم... إذا به یصل إلى خبرة سلبیة غیر ُمشبعة.

  .. "أنا الجامعة كنت ملًكا على إسرائیل في أورشلیمأ
-12وّجهُت قلبي للسؤال والتفتیش بالحكمة عن كل ما ُعمل تحت السموات" [

13[ .
وجه قلبه للسؤال والتفتیش بالحكمة، عوض رفع القلب إلى اهللا یطلب الحكمة 

كان یلزمه الدخول في حوار مع اهللا الذي وحده یهب الحكمة السماویة  ).5: 1 السماویة (یع
البنَّاءة، عوض الحوار مع نفسه خارج دائرة اهللا، لینال حكمة بشریة عاجزة عن إشباع 

  .]18ألن في كثرة الحكمة الغم، والذي یزید علًما یزید حزًنا" [نفسه... "
وتقدم لنا إمكانیات للعمل، أما ، حكمة اهللا تكشف عن ضعفاتنا، لكنها تهبنا رجاءً 

 وٕان أظهرت الضعفات لكنها تدخل بنا إلى الغم والیأس: من ُیجدد ، فأنهاالحكمة اإلنسانیة

1 Exposition of the Orthodox Faith, 3:1. 
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ن ُیصلح ظروفي الداخلیة والخارجیة؟ من ُیحرك أطبیعتي التي اكتشفت فسادها؟ من یقدر 
م، والنقص ال یمكن أن ُیجبر" العالم لبنیاني؟ یقول الجامعة: " األعوج ال یمكن أن یقوَّ

  بالعجز الكامل عن اإلصالح. . شعور مرّ .].15[

  ال یقدر اإلنسان العنید أن یصیر فاضًال (بحكمته)، وال الفاسد أن یصیر ُمعتبًرا... یمكن
یوجد في هذا العالم شر عظیم هكذا، حتى أنه من : ] هكذا15أیًضا أن نفهم العبارة [

لیس باألمر السهل العودة إلى ما  نهإ الصعب العودة إلى الحالة األصلیة من اإلصالح.
كان علیة (اإلنسان) في خلقته األولى من كمال ونظام، إنما بالندامة یمكن إعادة 

. Ïاالستقامة إلى كل شيء، لكن یبقى الشیطان مقاوًما في خطئه
القدِّیس جیروم 

واالتكال على الخبرة ، هنا یلیق بنا التمییز بین االلتجاء إلى الحكمة البشریة وحدها
لهذا ال نعجب . اإلنسانیة المجردة، وبین تقدِّیس الفكر اإلنساني والخبرات البشریة بعمل اهللا

 یؤمن بأنه ال عداوة بین اإلیمان والفلسفة، فاألخیرة اإلسكندري كلیمنضسأالقدِّیس إن رأینا 
لیست عمًال من أعمال الظلمة كما یظن البعض، إنما هي تحمل حًقا جزئًیا، یحتاج إلى 

. أما اآلباء الذین Ðالكمال والتنقیة من كل ما دخل إلیه من شوائب خالل عمل اإلیمان
  هاجموا الحكمة اإلنسانیة إنما هاجموا االتكال علیها خارج دائرة اهللا.

  في ظني كّل إنسان عاقل ُیفكر بأن العلم هو األمر الرئیسي من بین كل ما هو
حسن... علینا أن نحتفظ بما یمكنه أن یساعدنا على التأمل في الحق، متجنبین كل ما 

. Ñ إلى الشر والخطأ والهالكيیؤد

  نستعمل التمییز في التربیة بطریقة نختار فیها العلم المفید ونتجنب كل أنمن الضروري 
. Òهو ضرر وشؤم ما

  علینا أن نبتدئ بقراءة الفكر الدنیوي لنرتفع بعده إلى المقدسات وأسرار اإلیمان... فإذا
كان هناك موافقة بین هذه الثقافة وعقائدنا، كانت معرفتها من اإلفادة بمكان كبیر، وٕاالَّ 

1 Commentary on Ecclesiastes 
2 Fr. T. Y. Malaty: The Early Fathers of the School of Alexandria, Alexandria, 1980, p.72ff. 
(in Arabic). 
3  Hom. in princ. prov. 6. PF 31:397 B [see The Pauline Bookstore, Beirut: St. Basil the 
Great (in Arabic).] 
4 Hom. 22, ad adolesc. 2 PG. 31:566-570. 
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 .Ïفالمقارنة في الحالة العكسیة من شأنها أن تثبت اعتقاداتنا الصحیحة
القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

لنطلب الحكمة التي تمتزج باالتضاع والتي تتفق مع روح اإلیمان، أما الحكمة 
 یدعوها اآلباء "حكمة ...النابعة عن كبریاء اإلنسان واعتداده بذاته واعتزاله خالقه فهي عائق

هذا العالم".  

 لیس من هو حكیم بالمعرفة إالَّ الذي رفع عنه حكمة هذا العالمÐ .

  لتحل فیك حكمة الرب.وأرذلهاحقِّر حكمتك ،  
القدِّیس یوحنا سابا  

 منح اإلنسان اشتیاًقا لطلب الحكمة وبحث كل األشیاء، فإن  قد إن كان اهللاب.
؛ إذ ]13الحیاة التي قدمها له اهللا هي عناء رديء [هذه الحكمة قد كشفت للجامعة أن 

یتساءل الكثیرون: لماذا أوجدنا اهللا في عالم مملوء شقاًء؟  
لم یخلقنا اهللا لنعیش في عالم الشقاء والعناء، لكن إساءة استخدام العالم وٕاساءة 

  النظرة إلیه أفسدت حیاتنا وشوهت صورة العالم في أعیننا.

رأیت كل األعمال التي ُعملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض (انقباض) "
 .]14[" الریح

ماذا یعني "قبض الریح"؟ ُیترجمها البعض "ُیصارع مع الریح" أو "یقتات بالریح"، 
أن التقوُّت بالطعام لیس بذي قیمة كالریح، أو أن النفس في جوعها تمسك بكل ما هو  أي

هذا ُیشیر إلى فقدان هدف األنشطة البشریة ، حولها في العالم لتأكله، فإذا بها تأكل ریًحا
ویرى  وُعْقمها وعجزها عن تقدیم شبًعا حقیقًیا داخل اإلنسان أو إصالًحا وعالًجا داخلًیا.

أن انقباض الریح ُیشیر إلى الكبریاء الباطل الذي یسقط فیه اإلنسان  Ñالقدِّیس أغسطینوس
بطلبه األمور الوقتیة. 

 هذا ما بلغ إلیه الجامعة خالل الحكمة والمعرفة التي نالها كملك إسرائیل، وقد 
 ذا الشعب العظیم إنما هو شعب حكیم وفطن" (تثهاعتادت الشعوب المجاورة أن تقول: "

أنا ناجیت قلبي قائالً : ها أنا قد عُظمت وقد ُعرف سلیمان بالحكمة، إذ یقول: " ).6: 4

1 Durheim E., Education et Sociologie, P. U. F., Paris 1966, intr. p. 1 et 2. 
2 Epistle 43. 
3 Our Lord’s Sermon on the Mount, 1:1:3. 
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 على أورشلیم، وقد رأى قلبي كثیًرا من الحكمة يازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلّ 
  .]16[" والمعرفة

 ُیقدم لنا الجامعة خبرته وهو یسعى وراء الحكمة والعلم والمعرفة، أعظم ما في ج.
هنا ال ُیهاجم  .]18ألن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي یزید علًما یزید حزًنا" [العالم، "

فبالحكمة والعلم  الحكمة أو العلم إنما یعلن عن عجزهما عن تحقیق السعادة والفرح لإلنسان.
وكما  كما سبق فقلنا یكتشف اإلنسان حاجته إلى أمور كثیرة یعجز عن بلوغها فیمتلئ حزًنا.

ما یزداد باألكثر حزني أ: [كلما اشتقت إلى الكثیر وال أجده هنا، القدِّیس أغسطینوسیقول 
كما یقول: [بنواله هذه المعرفة . ]Ïطلبه؟!أما أبكي باألكثر حتى یتم ما أ ألجله حتى یتحقق؟

وذلك لعجزه عن تحقیق الرغبة في بلوغ وطنه الالئق، وخالقه، وٕالهه  . حزًنا أیًضايیقتن
: [یقول سلیمان: قلت أكون حكیًما، لكن القدیس غریغوریوس النزیانزي]. ویقول Ðالمبارك

الفرح الذي  فإن بالحق من یزداد معرفة یزداد غًما. (الحكمة) كانت بعیدة عني كل البعد.
ألم أتخیله  إنه ینبع عما نكتشفه لیس بأعظم من األلم بسبب ما (ال نناله بل) یهرب منا؛

كذاك الذي یشعر به الذین ُیسحبون من المیاه وهم ظمأى، أو الذین یعجزون عن بلوغ ما 
]  .Ñیظنونه ممسكین به، أو كمن ُیترك فجأة في ظلمة بسبب انبعاث نور مبرق سریع

هذا هو عمل الحكمة أعظم ما نقتنیه هنا، فماذا تكون بقیة أمور العالم؟ إننا في 
" الذي وحده یقدر أن یشبع النفس، ال إلى الحكمة الزمنیة األرضیة. اهللا حكمةحاجة إلى "

"نتكلم بحكمة بین الكاملین، ولكن بحكمة لیست من هذا الدهر وال من عظماء هذا 
الدهر الذین یبطلون، بل نتكلم بحكمة اهللا في سّر، الحكمة المكتومة التي سبق اهللا فعینها 

  ).7-6: 2 كو 1قبل الدهور لمجدنا" (
 كو 1وبًرا وقداسًة وفداءً " (،  من اهللاحكمة"ومنه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا 

1 :30(.  
 مسیحنا في داخلنا، هو الحكمة الحق، وهو وحده القادر أن ُیخلص يإذن لنقتن

 نفوسنا ویشبعها وینمیها ویمّجدها!

1 On Ps. 39. 
2 On the Trinity, 4 Preface 
3 In Defense of his Flight to Pontus, 75. 
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 الثانياألصحاح 

بطالن مباهج العالم 
" خبرته الشخصیة"

في األصحاح األول یوضح الجامعة أنه ال یمكن لإلنسان أن یشبع حتى بالمعرفة 
والحكمة البشریة. اآلن یعلن أنه قد اختبر مباهج الحواس فلْم یحَظ بالسعادة الحقیقیة 

ه أیًضا قلبه نحو الغنى والجاه، فإذا به یجدهما: "باطل األباطیل  والشعور باالكتفاء؛ كما وجَّ
وانقباض الریح". شعر أن قلبه محتاج إلى التحرر من هذا كله! 

 .]3-1[ بطالن السعي وراء الملذات    .1
 . ]11-4[بطالن السعي وراء الثروات    . 2
 .]19-12[ بطالن السعي وراء الحكمة البشریة   .3
.  ]23-20[ بطالن السعي وراء التعب    .4
 . ]26-24[ التمتع بملذات الحیاة العادیة المعطاة من اهللا  .5

:  بطالن السعي وراء الملذات .1
" أن یجد ضالته في اللذة المسعورة أو اإلثارة الحسِّیة، ثوهیليكحاول الجامعة "

فانصرف إلى المباهج الجسدانیة كمصدر یمكن أن یمنحه الشبع؛ فراح یغترف من ملذات 
الطعام الحسِّیة والتي ُیرمز إلیها بالخمر، فكانت تعطیه لذة وقتیة زائلة، ولیس شبًعا دائًما.  

قلت أنا في قلبي:  "
هُلمَّ امتحنك بالفرح فترى خیًرا (فتستمتع بالسعادة).  

وٕاذا هذا أیًضا باطل.  
: مجنون!  تللضحك قل

. ]2-1وللفرح: ماذا ینفع؟!" [
ناَجى سلیمان قلبه عوض أن یناقش األمر مع اهللا بروح الصالة والتقوى، قائالً : 

 يجرِّب الضحك واألكل والشرب (الخمر) واطرد الهم وتمتع بالسعادة؛ وذلك كما قال الغن
 يِ  وُكليالغبى: "وأقول لنفسى: یا نفسي لِك خیرات كثیرة موضوعة لسنین كثیرة؛ استریح

.  )19: 12لو (" ي وافرحيواشرب
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كثیرون یظنون أن السعادة تكمن في حیاة اللهو والحفالت واألفراح الزمنیة، بما 
 وتسلیة وضحك... هؤالء ال یمیزون بین الفرح الداخلي الذي یهب بتحویه من أكل وشر

بشاشة دائمة وسالًما حقیقًیا وبین ضحكات اللهو التي تنبع عن فراغ داخلي. الفرح الداخلي 
هو غذاء للنفس یقوتها وُینّمیها فتتسع لتحمل في داخلها ملكوت اهللا المفرح، أما الفرح الزمني 
خارج دائرة اهللا فُیخدِّر اإلنسان، وال ُیشبع أعماقه بل یزیده حزًنا... لذا یدعوه الحكیم مجنوًنا! 

كثیرون یلجأون إلى المخدرات وأصدقاء السوء للهروب من مشاكلهم، فإذا بهم یرتمون في 
مشاكل أخطر تمس كیانهم الداخلي.  

"، ألنه ال یقدر أن یحّول قلبه إلى السعادة الحقیقیة، إنما مجنونقال للضحك: "
یقدم تغطیة مؤقتة للحزن الداخلي والمرارة الخفیة. ولعله یدعوه هكذا ألنه یحثه على االبتعاد 
عن اهللا الذي هو "الفرح الحقیقي"، إذ قیل: "یحملون الّدف والعود ویطربون بصوت المزمار؛ 

یقضون أیامهم بالخیر، في لحظة یهبطون إلى الهاویة؛ فیقولون هللا: ابعد عنا؛ وبمعرفة 
.  )14-12: 21أى (طرقك ال ُنسر" 

؟ إذ یدرك أن الضحك ال ُیصلح القلب وال ینزع ماذا ینفع: يیقول للفرح الظاهر
كان یلیق به  ...)20: 25أم ( " لقلب كئیب (مهموم)ي أغانيعنه كآبته. لذا قیل: "یغن

عوض اللهو أن یلجأ إلى دموع التوبة، التي تهب فرًحا داخلًیا وبشاشة صادقة، ألن الخطیة 
ُتحطم القلب وتمأله كآبة ُمرة! 

أن یعلل مع الضحك أو اللهو التجأ سلیمان إلى شرب الخمر، وقد ظن أنه قادر 
 یتحقق ولكي تصیر له خبرة لكي ، أي یشربها]3[ جسده بالخمر بینما یلهج قلبه بالحكمة

إن كان یمكن للخمر أن ُتشبع حیاته، لكنه وجد في ذلك حماقة، ألن "الخمر مستهزئة، 
اج  هذا یشبه من بنه إ. )1: 20أم (، ومن یترنح بهما فلیس بحكیم" ragingالمسكر عجَّ

 أراد أن یعبد اهللا والمال في آن واحد.
 عن خطورة السعي وراء الملذات، قائالً : القدِّیس باسیلیوس الكبیریحدثنا 

[الحیوانات أرضیة تجنح إلى األرض... رأسها منحِن نحو األرض، وهي تنظر إلى بطنها 
تفتش عن األشیاء التي تلّذ لها. أما أنت أیها اإلنسان فرأسك مرتفع نحو السماء، وعیناك 

العلى، فإذا كنت تتلطخ بشهوات الجسد، وتتعبد للذَّات الجوف، وللذَّات السفلى،  تنظران إلى
فأنت بهذا تقترب من الحیوانات التي ال تعقل وتتشبه بها. إنّي أعرض علیك االهتمام بأمر 

. ارتفع فوق أعراض الدنیا الزائلة، )1: 3كو (آخر یلیق بك، "اطلبوا ما فوق حیث المسیح" 
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 والحقیقي ه جعله قانوًنا لحیاتك. فمدینتك هي السماء، ووطنكأوتعلَّم من تكوینك الجسدي، و
]. Ïأورشلیم العلیا، ومواطنیك هم األبكار، الذین ُكتبت أسماؤهم في السموات

مرة أخرى یقول: [حرص الفالسفة والمفكرون على البحث عن غایة اإلنسان على 
هذه األرض. لكنهم اختلفوا فیما بینهم في هذا الشأن، وتضاربت آراؤهم وتعددت مذاهبهم. 
فزعم البعض منهم أن غایة اإلنسان هي العلم؛ بینما قال آخرون إنها العمل. قال البعض 

إن غایة اإلنسان هي احتقار الجسد وٕاخضاعه لسیطرة العقل، وتعزیز الروح واعتبارها القوة 
 التمتع يه بینما قال آخرون إن غایة اإلنسان في هذه الحیاة إنماالعظمى في اإلنسان، 
. أما نحن فالغایة التي نسعى إلیها والتي نصبو للوصول إلیها بكل باللّذات وطیِّبات الحیاة

، وال شيء في الدنیا یوازي الحیاة السعیدة مع اهللا في السماء الخالدةحرص واجتهاد هي 
].  Ðهذا السعي الحمید شرًفا وعظمة للخلیقة العاقلة

: بطالن السعي وراء الثروات . 2
د الجامعة نفسه بالمباهج العالمیة والمباني الفخمة والعبید والفضة والذهب  زوَّ

واألمور الخاصة بالملوك دون سواهم، لكن لم یكن ذلك من ِقَبْل النكوص إلى الطفولة غیر 
كما كان یفعل الیونانیون منغمسین في الملذات واالنشغال ، الملتزمة أو الهروب إلیها

بالمظاهر هرًبا من المسئولیة. وكما جاء في سفر الحكمة: "ألنهم قالوا في أنفسهم مفتكرین 
افتكاًرا غیر مستقیم، إن عمرنا هو یسیر محزن... فهلم إًذا نتمتع بالخیرات الموجودة، 

البریة مادام زمان شیبوبة، فنمتلئ من الخمر الفائقة والطیوب وال  ونستعمل الملذات في
). 7، 6، 1: 2حك (یفوتنا نسیم زهر الربیع..." 

وٕانما كانت هكذا عادة الیهود للتعبیر عن القوة وذلك بإقامة والئم ومباني فاخرة، 
. Ñوباختصار أن یصیر سیًدا للفنون

بنیت  ِانغمس كثیًرا في التشیید والبناء، في المدن كما في القرى، إذ یقول: "أ.
. قیل عنه: "وهذا هو سبب التسخیر الذي جعله الملك سلیمان لبناء بیت ]4[" لنفسي بیوًتا

 ومجدو وجازر... وجمیع مدن المخازن التي ور وحاص،الرب وبیته والقلعة وسور أورشلیم
رغب أن یبنیه في  ومرغوب سلیمان الذي ،كانت لسلیمان وُمدن المركبات ومدن الفرسان

1 Hom. 3:3. 
2 Hom. on Ps. 48:1; Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Bookstore, Beirut 1989, 
p. 312 (in Arabic). 
3 The Collegeville Bible Commentary, p. 816. 
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). لقد شیَّد مباٍن كثیرة لكنه 19-15: 9 مل 1أورشلیم وفي لبنان وفي كل أرض سلطته" (
قیل لهم: "هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بیوتكم بدأ ببناء بین الرب، ولیس كأولئك الذین 

 هذا وقد وّظف أیًضا العدید من فقراء العاملین ...)3: 1حج (المغشاة وهذا البیت خراب؟!" 
لنفعهم. هذا هو الجانب الطیب من ناحیة سلیمان في اهتمامه بالتشیید والبناء، لكن ربما ما 

 رغبته في المجد يأفسده عمله إلى حین ظنه بأن هذه المشاریع تقدر أن ُتشبع نفسه وترو
  .]4["  فعظمُت عمليالزمني، إذ یقول: "

بناء البیوت لیس خطیة، لكن الخطیة هي أن ننشغل ببناء بیوت لراحة أجسادنا 
 راحة ألجسادنا أیًضا، يدون أن نقدم بیًتا للرب في أعماقنا. لیستریح الرب في قلوبنا فیعط

شتاق أن نرحل لنسكن معه ونستریح في أحضانه اإللهیة عوض تویلهب قلوبنا بنار الحب ف
االنشغال بالعظمة الزمنیة والمجد الباطل. لیسكن الرب في قلبنا كبیت خاص به، فنسكن 

ته كبیتنا األبدي الخاص بنا، وال یستطیع العالم كله أن یجتذبنا إلیه.  انحن في سمو

 من یهرب من المجد الباطل بمعرفٍة، یتذوق في نفسه (رجاء) الدهر اآلتيÏ .

  ما أن یختار اإلنسان التحرر من القنیة حتى ینشغل فكره بالرحیل عن العالم؛ فیجعل
حیاة ما بعد القیامة لهِجِه الدائم، ویسعى نحو االستعداد الدائم (للرحیل)، األمر الذي هو 

نافع له، یبدأ یحتقر كل ما یجلب كرامة (زمنیة) أو راحة جسدیة، ویتغلغل هذا في 
.  Ðأفكاره، وینتعش ذهنه دائًما بالتفكیر في احتقار العالم

مار إسحق السریاني 
 یحثنا اآلباء على بناء بیت الرب الداخلي وهیكله ومذبحه في قلوبنا: 

 هلني یا ربي یسوع المسیح أن ُأساهم في بناء بیتك!... أ
أما مسكن الرب الذي ُیریدنا أن نقیمه فهو القداسة... بهذا یقدر كل إنسان أن یقیم 

هللا خیمة داخل قلبه.  

  لیكن للنفس مذبح في وسط القلب، علیه ُتقدم ذبائح الصالة ومحرقاب الرحمة، فُتذبح
فوقه ثیران الكبریاء بسكین الوداعة، وُتقتل علیه كباش الغضب وماعز التنعم 

والشهوات... 

1 Ascetic Homilies, 4. 
2 Ibid 74. 
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!  Ïبغیر انقطاع لتعرف النفس كیف ُتقیم داخل قدس أقداس قلبها منارة تضيء
العالمة أوریجینوس 

غرست لنفسي كروًما، عملت لنفسي جنات وفرادیس،  اهتم بزراعة بساتین: ".ب
.  ]5-4وغرست فیها أشجاًرا من كل نوع ثمر" [

 أشجاًرا من كل ثمر، وتضم يقدم اهللا لإلنسان األول جنة عدن یعمل فیها، تحو
أیًضا شجرة الحیاة... هكذا یود اهللا أن یشبع الجسد بكل ثمر زمني ویشبع النفس بشجرة 
الحیاة الخالدة، لكن اإلنسان اهتم بما یشبع جسده دون نفسه. لذا جاء السیِّد المسیح إلى 

رة، لعلنا نمد أیدینا ونقتطف منها ثمر الحیاة. لیغرس جأرضنا، وُعلق جسده على الش
الصلیب في نفوسنا ونجني ثمر الروح القدس فینا فتتقدس نظرتنا إلى كل ثمر، ویشبع 

اإلنسان بجسده وروحه.  
یغرس مسیحنا صلیبه في قلوبنا فیقیم منه فردوًسا مفرًحا، یحمل ثمر الروح القدس 

المبهج للسمائیین واألرضیین!  
 بها المغارس يعملت لنفسي برك میاه لتسق: "ي أنشأ قنوات كثیرة للسق.ج

.  ]6[" المنبتة الشجر
یتنا  نحن نحتاج إلى ینبوع المیاه الحیَّة، أي إلى روح اهللا القدُّوس، الذي یسقي برِّ

الداخلیة ویقیم منها جنة مقدسة.  
].  7 اقتنى عبیًدا وجواري َانجبن له ولدان بیت لخدمته [.د
]. صار واسع الثراء، فقد 8-7 اقتنى بقًرا وفضة وذهًبا وخصوصیات الملوك [.هـ

 وجعل األرز مثل الجمیز الذي في ،قیل عنه: "وجعل الملك الفضة في أورشلیم مثل الحجارة
 . )27: 10مل  1(السهل في الكثرة" 

ماذا تعني "خصوصیات الملك"؟ ما یخص الملوك أو ما ینفرد به الملوك عن 
سائر األشراف والعظماء من ممتلكات أو قنیة معینة.  

 یعني أساًسا s’qulia" في العبریة peculiar treasureتعبیر "خصوصیات 
 لكنه صار مستخدًما عموًما للداللة على القنیة ذات القیمة العالیة. ُدعي ،"property"قنیة 

 بكونه شعًبا اختاره اهللا لیكون نصیبه، وهو ثمین في )،5: 19خر (شعب اهللا "شعب اقتناء" 
عینیه للغایة.  

1 In Exod. Hom. 13:9 
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اقتنى سلیمان ما یخص الملوك كأمر ثمین... أما أنت فُیقّدم لك ملك الملوك ذاته 
لكي تقتنیه وهو یقتنیك، تصیر نصیبه وهو نصیبك، فتقول: "أنا لحبیبي وحبیبي ليّ ". هذا ما 

یشبع أعماقك الداخلیة التي خلقها اهللا على صورته، فال یشبعها أحد غیره!  
ن الغنى والمقتنیات لیست باألمر أهذا وقد أوضح الجامعة في أكثر من موضع 

 وأیًضا انحراف هدفنا:  ،الشریر، إنما یكمن الشر في فساد إرادتنا وسوء نظرتنا لها

  ائدة بین یدیك.  فكن یقًظا في استعمال ثرواتك لئالَّ تبقى عطیة اهللا لك بال
هل عندك ذهب وفضة؟ إن أحسنت التصرف بهما كانا لك خیًرا. وٕان كنت شریًرا 

 التصرف بهما.  ئفسُتس
الذهب والفضة هما شّر لألشرار، وخیر لألبرار، ال ألن الذهب والفضة یجعالن 

الناس أبراًرا، بل، ألن الناس األبرار یستعملونهما للخیر...  
...  نفع لك مما في حوزتك، حین ال تملك ذاك الذي أعطاك كل شيء؟!يأ

ن تحتفظ بثروتك؟ دبرها كما ُترید، إن وجدت لها حارًسا أفضل من المسیح أأترید 
فسلِّمه إیَّاها... 

 بل سیحمل كنزك ،المسیح هو معك لكي یأخذ مالك ویحفظه لك؛ لن یخونك
. Ïبأمانة

القدِّیس أغسطینوس  
من هو  كتاًبا تحت عنوان: "كلیمنضس اإلسكندريأالقدِّیس في القرن الثاني كتب 

  :؟" یوضح فیه نظرة المسیحیة إلى الغنى؛ جاء فیه الذي یخلصيالغن
 أرًضا، هذا الذي ُیفید إخوتنا...  ي بالغني [ال نلق

ال یبدد اإلنسان غناه،  
بل بالحري یلیق به أن ُیحطم شهواته الداخلیة التي تتعارض مع االستخدام الصالح 

للغنى. فإذ یصیر اإلنسان فاضًال وصالًحا یمكنه أن یستخدم هذا الغنى بطریقة صالحة.  
) وبیعها أنه ترك وبیع لشهوات 31-17: 10إذن لنفهم ترك ممتلكاتنا (مر 

. ]Ðنفوسنا

1 Fr. Yohanna El-Helou: Philosopher’s Meditation on the Spiritual life, p. 263-265 (in 
Arabic). 
2 Chapter 14. 
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 من مغنیین ومغنیات وسیدة وسیدات يقدم لنفسه دون جدوى كل جٍو إباح. و
]... لم یحرم جسده أو قلبه من الملذات المادیة أو غیر المادیة.   8[

مع ما تمتع به من ثروات وملذات نال مجًدا زمنًیا وبقیت معه حكمته البشریة، إذ 
فعظمت وازددت أكثر من جمیع الذین كانوا قبلي في أورشلیم وبقیت أیًضا حكمتي یقول: "

.  ]9[" معي
مهما اشتهته عیناي لم أمسكه عنهما، أما الخبرة التي نالها من هذا كله فهي: "

لم أمنع قلبي من كل فرح... ثم التفتُّ أنا إلى كل أعمالي التي عملتها یداي وٕالى التعب 
.  ]11-10[" الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الریح وال منفعة تحت الشمس

اهللا ُیرید راحتنا وفرحنا، لكن إنهماكنا بملذات العالم وغناه كثیًرا ما یسحب قلبنا عن 
 وتنعم شركة األمجاد السماویة. ،الراحة التي في المسیح یسوع

  عقل اإلنسان الذي یهرب من راحة هذا الدهر یمعن النظر في الدهر اآلتي. من تأسره
. Ïالقنیة هو عبد لها

  طوبى لإلنسان الذي ُیصم أذنیه عن كل المباهج التي تفصله عن خالقه، ألنه یأكل
، ذاك الذي تقتات منه قوات السمائیین.  يّ فقط طعاًما شهًیا واحًدا من مائدة العل

طوبى لمن اتخذ من الخبز الحّي النازل من السماء طعاًما له، ذلك الخبز الذي 
ُینیر العالم، الذي یسند عصور العالم الجدید.  

، یتدفق من حضن اآلب ي نبع الحیاة المرو یرىطوبى لمن كان في شرابه
برحمته؛ فإنه  حینما یشرب منه تُثبَّت عیناه علیه، ویفرح قلبه، ویزدهر من جدید، ویمتلئ 
فرًحا وحبوًرا. من یعاین ربه في طعامه یرضى به ویتمتع بالشركة معه وحده، وال تكون له 

شركة مع غیر المستحقین لئالَّ ُیحرم من بهائه... 
الجیف!   اإلنسان الذي له أصدقاء بقصد ملء بطنه یشبه ذئًبا یقتات على

یا لهول جشعك أیها األحمق، ألنك تود أن تمأل بطنك بكل شهوة!  
. Ðهذه التحذیرات كافیة بالنسبة للقادرین علىالسیطرة على بطونهم

   ،من ینشغل باهتمامات كثیرة هو عبد لكثیرین

1 Ascetic homilies, 4. 
2 Ibid 15. 
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 Ïأما الذي یهجرها جمیًعا ویهتم فقط بنفسه، فهو صدیق هللا!

 !یارب، احسبني مستحًقا أن أبغض حیاتي (الزمنیة) ألجل الحیاة التي فیكÐ 
مار اسحق السریاني  
ُیقدم لنا آباء الكنیسة خبرتهم الروحیة بخصوص التمتع بالملذات الجسدیة تتلخص 

في ضرورة االلتزام بالطریق الوسط أو المعتدل، ویسمونه الطریق الملوكي.  

   ،ال تمأل بطنك كثیًرا لئالَّ یعذبك الزنا
وال تضعف جسدك لئالَّ یفرح بك مبغضوك.  

. Ñامسك رتبة معتدلة، وها أنت تسلك الطریق الملوكي، وبغیر خوف یكون سیرك
القدِّیس یوحنا سابا  

فإذا الكل باطل وقبض الریح، ُیلخص الجامعة خبرته مع الملذات العالمیة، قائالً : "
.  ]11[" وال منفعة تحت الشمس

  یقول الجامعة: "باطل األباطیل، الكل باطل". لكن إن كانت الخلیقة كلها صالحة
 الخالق الصالح، فكیف یمكن أن یكون الكل باطًال؟ إن كانت يبكونها من صنع ید

األرض باطلة، فهل السموات أیًضا باطلة؟... وأیًضا المالئكة والعروش والسالطین 
والقوات وباقي الطغمات؟ كالَّ ! إن كانت األشیاء التي هي صالحة في ذاتها بكونها 

 إنما بمقارنتها بما هو أسمى منها وأعظم. فمثًال ،خلیقة الخالق الصالح قد ُدعیت باطلة
 يإذا قورن السراج بالمصباح ُحسب أقل منه، أما إذا قورن المصباح بالنجم فال یعط

ضوًءا على اإلطالق. وٕاذا سطع نجم فإنه  أمام القمر یبهت، والقمر أمام الشمس یبدو 
غیر ساطع، وٕاذا قورنت الشمس بالمسیح ُحسبت ظالًما. هكذا یقول اهللا: "أهیه (أنا هو) 

. Òالذي أهیه"، إذا قورنت كل المخلوقات به حسبت غیر موجودة

1 Ibid 21. 
2 Ibid 62. 
3 Epistle 18. 
4 Epistle 48:14. 
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القدِّیس جیروم  
 .]11[" وال منفعة تحت الشمسیختم الكاتب حدیثه عن الملذات الحسِّیة بقوله: "

 إلى ما فوق الزمن؟ إنّي محتاج ي إلى ما فوق الشمس؟ من یرفعنيكأنه یقول: من یحملن
إلى السیِّد المسیح، شمس البر، وحكمة اهللا.  

بهذا ینتقل من الملذات الحسِّیة غیر المشبعة إلى الحدیث عن الحكمة الزمنیة التي 
 لكنها ال تقدر أن ُتشبع النفس كحكمة اهللا!  ،وٕان كانت أفضل من الجهالة أو الحماقة

 :  بطالن السعي وراء الحكمة البشریة.3
یعقد الكاتب مقارنة بین الحكمة والجهل، مقدًما خبرته التالیة:  

رأیت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من "أ. 
. ال یتجاهل الجامعة الحكمة الطبیعیة وال الحكمة الصادرة عن الخبرات ]13[" الظلمة

البشریة، مشبًها الحكمة بالنور والجهل بالظلمة. الحكمة نافعة لكنها غیر مشبعة، أما السیِّد 
 نافع ومشبع، أنه النور الذي ُیضيء لكل إنسان آت إلى يالمسیح فهو حكمة اهللا السماو

).  30: 1كو  1العالم، مبدًدا ظلمة فسادنا، ومقدًما نفسه لنا حكمة وبًرا وقداسة وفداًء (
أن الحكمة نافعة حتى بالنسبة لإلنسان الفقیر، القدِّیس یوحنا الذهبى الفم یرى 

 الذي بطمعه وحبه للمال يألنها تهبه النور فال یعیش في الظالم، أما الجهالة فتحطم الغن
یعیش في الظلمة التي ال تسمح له برؤیة األمور كما ینبغي. من یقف في مكان مظلم ال 

 حتى وٕان كان وعاًء من الذهب أو حجًرا كریًما أو ثیاًبا غالیة... إنما ُیحسب ،یرى ما حوله
هذه كلها كال شيء، ال ُیقّدر قیمتها، وال ینظر جمالها، هكذا ال یدرك الطماع قیمة األمور 

. Ïالجدیرة باهتمامنا
لننعم بالسیِّد المسیح "الحكمة" الحقَّة فنستنیر بروحه القدُّوس واهب الحب والفرح 

 بالسماء! الجهالة ظلمة ُتفسد نظرتنا يوالسالم... ولنترك الجهالة لئالَّ نهتم بالتراب وال نبال
 أنفسها وٕاخوتنا كما نحو العالم وكل ما فیه!  ونحونحو اهللا وملكوته بل

  .شّتان ما یفصل بین الحكمة والحماقة؛ إنهما یختلفان كاختالف النهار واللیل
الذي یختار الفضیلة یشبه من یرى األمور كلها بمنتهى الوضوح، كمن ینظر إلى 

فوق، ویسلك سبله في سطوع النور. أما ذاك الذي من جهة أخرى قد انخرط في الشر فیشبه 

1 Hom. on Matt. 83:3. 
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، یسلك كأعمى، محروم من رؤیة األشیاء، كمن یةشخًصا یتجّول بال هدف في لیلة غیر قمر
هو في الظالم. وحینما أتأمل في نهایة تلك النماذج من الحیاة ال أجد نفًعا في األخیر. وٕاذ 

أرافق األحمق، أتلقى أجرة الحماقة، ألنه ما هو نفع تلك األفكار، وما فائدة هذا الكم من 
 نابعة عن فیض الحماقة؟!  - إن جاز التعبیر - االكلمات التي ینطق بها األحمق، فإنه

أیًضا ال یوجد شيء مشترك بین الحكیم واألحمق، ال فیما یخص ذكرى اإلنسان أو 
مجازاة اهللا لهما... الحكیم ال ُیشارك األحمق نهایته مطلًقا. لهذا كرهت حیاتي كلها، تلك 

.  Ïالتي استهلكتها األباطیل، والتي قضیتها بذهن مثقل بالهموم األرضیة
القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  

 عن أهمیة الحكمة البشریة والفلسفة والعلوم دون القدِّیس باسیلیوس الكبیریحدثنا 
  :مبالغة أو تجاهل للحكمة اإللهیة

 أن كل إنسان عاقل یفكر بأن العلم هو األمر الرئیسي بین كل ما هو حسن يفي ظن 
وفي منال عقولنا. وال أقول بأن علومنا هي وحدها عالیة ونبیلة، ألنها تحتقر أناقة 

الخارج لتتعلق بجمال األفكار، وٕانما أیًضا العلم الذي من الخارج، الذي یرفضه كثیر من 
علینا أن المسیحیین القلیلي التقدیر ویعتبرونه خادًعا وخطًرا یبعدنا عن اهللا... فمن هذا 

، متجنبین كل ما یؤدي إلى الشر نحتفظ بما یمكنه أن ُیساعدنا على التأمل في الحق
والخطأ والهالك.  

 لنرتفع بعده إلى المقدسات وأسرار اإلیمان... فإذا يعلینا أن نبتدئ بقراءة الفكر الدنیو 
 موافقة بین هذه الثقافة وعقائدنا، كانت معرفتها من اإلفادة بمكان كان هناك من

، وٕاالَّ فالمقارنة في الحالة العكسیة من شأنها أن تثبت اعتقاداتنا الصحیحة.  كبیر

  الَّ ننكب بجهل على العلوم، وٕانما أن نعرف ما هو األفید منها... وخوًفا من أیهمنا جًدا
أن نتعلق بها وننسى علم اهللا منغمسین في أبحاث باطلة، یبین ضرورة التمییز في 

. Ðالتربیة بطریقة نختار فیها العلم المفید ونتجنب كل ما هو ضار وشؤم

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
2 Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Book store , Beirut 1989, p. 136, 137(in 
Arabic). 
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القدِّیس باسیلیوس الكبیر  
الحكیم عیناه  یربط الجامعة بین الحكمة والبر، وبین الجهالة والشر، إذ یقول: ".ب

. اإلنسان الروحي هو الحكیم الذي یركز ]14[" في رأسه، أما الجاهل فیسلك في الظالم
ونه رأس الكنیسة، یتطلع إلیه في كل أموره الزمنیة والروحیة، كعینیه على السیِّد المسیح ب

ألن العینین ُتشیران إلى التطلع إلى الحیاة الزمنیة (العین الیسرى) واألبدیة (العین الیمنى). 
یرى اإلنسان الروحي الحكیم أن السیِّد المسیح هو مركز حیاته الحاضرة واألبدیة، أما 

الجاهل فیسلك في الظلمة، أي في دائرة الخطیة خارج المسیح شمس البر. 

  عیناه في - حتى البلید واألحمق -"الحكیم عیناه في رأسه"؛ في أي رأس؟ كل إنسان 
رأسه الجسدیة، أما الحكیم فله عینان (هاتان اللتان تحدثت عنهما تًوا، واللتان استنارتا 

بوصایا الرب) في رأسه، أي في المسیح، ألن "المسیح رأس الرجل" كما یقول الرسول.  
. Ïالمسیح هو العامل في فكرنا

س العالمة أوریجینو
الحكیم عیناه في رأسه، أي في السیِّد المسیح السماوي، لهذا یرتفع قلبه أیًضا إلى 

: [یكون القدِّیس أمبروسیوس ویبلغ القمة، وال یبقى في وحل هذا العالم وترابه. یقول ءالسما
]. Ðالقلب باألكثر فوق القمة، ألن عینّي الحكیم في رأسه

 أن هذا یتحقق بالتمتع بالحكمة المكنوزة في كلمات مار اسحق السریانيویرى 
الكتاب المقدس، فإنه إذ یكون الحكیم دائم التطلع في المسیح الرأس، أي في الكلمة 

السماوي، یرتفع قلبه إلى معاینة السمویات.  

  حینما تنغمس أفكار إنسان ما بالكامل في بهجة السعي وراء الحكمة المكنوزة في
كلمات الكتاب المقدس بإرادته التي ُتكتسب خالل االستنارة منها، یضع العالم خلف 

ظهره وینسى كل ما فیه، ویمحو من نفسه كل ذكریات تجّسم له العالم. بل أنه كثیًرا ما 
 األفكار العادیة النابعة عن خواطر الطبیعة البشریة، وتبقى نفسه في يیبدأ في تناس

) بسبب ما تتفاعل فیه من خواطر جدیدة تنشأ عن ecstasyحالة دهش (رؤیا إلهیة 
. Ñبحر أسرار الكتاب المقدس

1 Dialogue with Hiraclides, 160-2. 
2 The Prayer of Job. and David, 4:7:28.)Fathers of the Church). 
3 Ascetic Homilies 1:18. 
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مار اسحق السریاني  
 بالنسبة للحكمة البشریة فإنها عاجزة عن أن ترفع اإلنسان إلى التمتع بالحیاة .ج

األبدیة، أو تجدد طبیعته الفاسدة، فمع نفعها ال تختلف عن الجهالة، وذلك لألسباب التالیة:  
: ال تحملنا الحكمة الزمنیة إلى ما فوق الزمن، لذلك كما یخضع الجاهل أوالً 

للموت هكذا تنتهي حیاة الحكیم بالموت.  

  وعرفت أنا أیًضا أن حادثة واحدة تحدث لكلیهما؛"
:  فقلت في قلبي

.  كما یحدث للجاهل كذلك یحدث لّي أنا
؟ فلماذا أنا أوفر حكمة

:  فقلت في قلبي
...  هذا أیًضا باطل

 ].16-14كیف یموت الحكیم كالجاهل؟!" [
إن كانت الحكمة الزمنیة نافعة كالنور لكنها عاجزة، ال تقدر أن تواجه الموت أو 
تتحداه! بالحكمة البشریة والعلم تقدم اإلنسان وأشبع الكثیر من احتیاجاته وٕان كان قد ازداد 

عطشه باألكثر إلى تطلعات جدیدة، أما ما یعجز عنه العلم فهو الغلبة على الموت. 
بالمسیح یسوع وحده، حكمة اهللا، أستطیع مواجهة الموت، مترنًما:  

"آخر عدو یبطل هو الموت...  
أُبتلع الموت إلى غلبة.   

موت؟   أین شوكتك یا
أین غلبتك یاهاویة؟...  

.  )57-54، 26: 15كو  1(شكًرا هللا الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح!" 
 الحكمة الزمنیة لإلنسان مجًدا زمنًیا وشهرة قد تبلغ أقاصي األرض، ي تعط.ب

فیظن اإلنسان نفسه مخلًدا على األرض، أو أن اسمه لن ُیمحى من بین بني البشر... لكن 
ألنه لیس ِذكر للحكیم وال للجاهل إلى األبد. " تعبر األیام وُینسى الحكیم كالجاهل تماًما.
. نتطلع إلى الزمان الماضي كأمر قد ]16[" كما منذ زمان كذا األیام اآلتیة الكل ُینسى

! يَ نتهى، وها هي األیام القادمة ستتطلع إلى عصرنا كزمان قدیم قد ُنسأ
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من یربط نفسه بعجلة الزمن الذي یدور معها إلى أعلى وٕالى أسفل، ویبقى في 
تغیر مستمر، ثم ینتهي ذكره مع الزمن، أما من یربط حیاته بحیاة المسیح األبدي فتصیر 

 وتزیده األیام بهاًء، ،حیاته مصاعد دائمة، وینعم بقوة فوق قوة، ونعمة عوًضا عن نعمة
ویتجلى مجده في یوم الرب العظیم، وال ُینسى قط!  

 ربما ال ُیبالي الحكیم بحیاته وال بذكراه، حاسًبا أن ما یجمعه بخبرته ومهارته .ج
وحكمته یبقى لورثته... لكنه ال یعرف ماذا یفعلون بما اقتناه هو بجهاده وتعبه. لذا یقول: 

 الذي تعبت فیه تحت الشمس حیث اتركه لإلنسان الذي یكون بعدى. يفكرهت كل تعب"
ومن یعلم هل یكون حكیًما أم جاهًال؟! ویستولى على كل تعبي الذي تعبت فیه، وأظهرت 

.  ]19-18[ فیه حكمتي تحت الشمس. هذا أیًضا باطل:
ال یعلم الحكیم ماذا یفعل ورثته بما اقتناه، أما من یرتبط بالحكمة السماویة فهو 
یورثهم البركة التي ال تضیع. ماذا ورَّث زكریا الكاهن والیصابات القدِّیس یوحنا المعمدان؟ 

صلواتهما الدائمة المقدسة وبرِّهما في الرب... فكانت حیاتهما سنًدا له وهو في البریة محروم 
من رعایتهما المنظورة!  

قدمت لنا األجیال السابقة ودیعة التقلید الحّي، أي اإلیمان العملي بالثالوث 
القدُّوس، وخبرة الحیاة اإلنجیلیة الصادقة میراثًا لنا نعیشه تحت كل الظروف، كنًزا ال ُیقدر 

بثمن! ونحن أیًضا یلزمنا أن نعیش ذات التقلید الحّي اإلنجیلي لنسلمه میراثًا لألجیال 
ممتلكاتها الزمنیة لكن إیمانها هو  القادمة، سّر بركة للكثیرین! قد تضیع مشاریع الكنیسة أو

رصیدها الحّي، المیراث العملي الذي تتلقَّفه األجیال میراثًا لها!  
یعیش ، إذ ال یعرف اإلنسان ما سیحل به في المستقبل أو ما سیفعله ورثته بتعبه

]، أما من انشغل باللؤلؤة الكثیرة الثمن، 23أیامه في غم وأحزان، وفي اللیل ال یستریح قلبه [
 یخشى المستقبل كأنه مجهول! األول یدخل ال شعورًیا إلى حالة البالسیِّد المسیح نفسه، ف

]، أما الثاني فبرجاء مفرح 18-17" [فكرهت الحیاة... فكرهت كل تعبمن الیأس فیقول: "
یقول: "لّي الحیاة هي المسیح والموت هو ربح".  

:  بطالن السعي وراء التعب .4
]، إذ یراه بال قیمة... یتعب لیجمع 18-17یكره الحكیم الحیاة بل ویكره التعب [

ثماًرا تقع في قبضة آخر، ربما یكون أحمًقا وال مباٍل أو في ید إنسان ال یفعل ما یستحق أن 
ینال تلك الثروة...  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

  .]20"فانثنیت على قلبي یائًسا من كل التعب الذي تعبت فیه تحت الشمس" [
من یرتبط بالحكمة الزمنیة ُیعاني من الیأس والبؤس، أما من یرتبط بالحكمة 

اإللهیة فینعم بالرجاء السماوي المفرح.  

  اإلنسان الصالح الذي ینال حكمة من اهللا یتمتع أیًضا بفرح سماوي، ومن جهة أخرى
فإن اإلنسان الشریر المضروب باألمراض التي یسمح بها اهللا له، والمنغمس في مرض 

الشهوة، هذا الذي یتعب ألجل المزید، سرعان ما یخزیه من كرَّمه اهللا... إذ یفضل 
. Ïالشریر العطایا غیر النافعة ویسعى وراء الخداع والُبطل بنفسه البائسة

القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  
اإلنسان الحكیم ال ینشغل بما یحیط بنفسه (اهتمامات الجسد) وال بما یخصه من 

القدِّیس  صحة وجمال ولذة، إنما یهتم بنفسه ذاتها فهي أفضل من كل شيء. یقول
) فهي الكنز الثمین والخیر األعظم، وهي 9: 15: [انتبه لنفسك (تث باسیلیوس الكبیر

تستحق أن تولیها أشّد االهتمام... فال تهتم بالجسد وال بما هو مرتبط بالجسد كالصحة 
والجمال، واللذة والعمر المدید. وكذلك ال ُتعیر اهتماًما كبیًرا بالغنى والمجد والسلطان، وكل 

ما هو مرتبط بالحیاة األرضیة. لكن اهتم بنفسك فوق كل شيء... زّینها بالفضائل، َنّقها من 
. ]Ðالخطیة، وجّملها بزینة الفضیلة التي هي أجمل زینة

: تمتع بملذات الحیاة العادیة المعطاة من اهللا . 5
لئالَّ ُیظن أن الكاتب یدفعنا نحو الیأس أو یشّوه صورة العالم والجسد اللذین خلقهما 

ن نتمتع أُیقدم لنا نصیحة عملیة وهي أن نقبل الظروف التي نعیش فیها وإنه  ،اهللا من أجلنا
بالحیاة قدر المستطاع، متطلعین إلى كل شيء حتى األكل والشرب والقدرة على العمل 

والتعب كعطیة إلهیة، بكون اهللا قد وهبنا هذه الحیاة وهو الذي خطط لها كما هي علیه.  

   یأكل ویشرب وُیرى (یذیق) نفسه خیًرا في تعبه أنلیس لإلنسان خیر من"
]. 24[" ورأیت هذا أیًضا أنه من یّد اهللا

واقیون محبو اللذات، وٕانما رإنه ال یقول لنأكل ونشرب فإننا غًدا نموت كما قال ال
لنأكل ونشرب ونعمل شاكرین اهللا الذي یهبنا كل شيء حتى إمكانیة األكل والشرب والعمل. 

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
2 Hom. 3:3; Fr. Elias, p. 315. 
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"، أي الهروب من المسئولیات ومن escapismإنه ال یدفعنا إلى "التهرب 
المتاعب الواقعیة باالستغراق في الملذات وحیاة اللهو والخیال كإدمان المخدرات، وٕانما یحثنا 

على ممارسة الحیاة الواقعیة شاكرین اهللا.  
 أن الجامعة یدعونا إلى شركة مائدة األفخارستیا التي Ïالقدِّیس أغسطینوسیرى 

أسسها السیِّد المسیح بجسده ودمه المبذولین، بكونه وسیط العهد الجدید والكاهن على رتبة 
ملكى صادق، فنأكل ونشرب بروح الشكر.  

یمكننا القول بأن الجامعة في هذا األصحاح وهو یؤكد بطالن الملذات الزمنیة 
یدعونا إلى الخروج من العالم، ال خروًجا بالجسد، وٕانما بالقلب، لكي ال نرتبك بهمومه وال 

ُنمتص بملذاته، إنما نرحل إلى الدهر اآلتي بشكر وفرح.  

  أقصد ما من أحد یقترب إلى اهللا، سوى الذي فصل نفسه عن العالم، لكنني ال
. Ðبل الرحیل عن (االرتباك) بشئون العالمباالنفصال الرحیل عن الجسد 

   !مبارك الذي لم یفقد سیرته في هذا العالم الباطل، وعلى هذا البحر العظیم
.  Ñبلغ المیناء بفرحطوبى لإلنسان الذي لم تتحطم سفینته، والذي 

مار اسحق السریاني  
 تؤكد نظرة هللادعوته لنا بالتمتع بالمسرات الخاصة بالحیاة العادیة المعطاة من ا

بطالنها یتوقف على سوء نظرتنا أو سوء استخدامنا  وٕاننها صالحة، أالجامعة إلى الخلیقة 
لها. 

 الثروة الجامدة ال تفید، ولكنها تصبح خصبة ومثمرة إذا ما ُنظِّم استعمالهاÒ  .

  الخالئق لیست ردیئة من طبعها، فلو كانت ردیئة لما خلقها اهللا، إذ أن كل خلیقة اهللا
)، ثم أن وصیته ال تأمر بأن نرذل الخیرات 4: 4 يت 1حسنة كما قال الرسول بولس (

ونهرب منها، بل أن نحسن تدبیرها، وال ُیدان أحد المتالكه أمواًال، بل الفتخاره بها، أو 
.  Óألجل سوء استعماله لها

1 City of God 17:20. 
2 Ascetic Hom. 1:5. 
3 Ibid 48. 
4 Hom. in illud Lucae. 5 PG 31:233. 
5 P.G. 31:1145 C. 
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القدِّیس باسیلیوس الكبیر  
حدیث الجامعة هنا بمثابة دعوة إلى حیاة العمل بفرح، إذ یقول:  

؛  لیس لإلنسان خیر من أن... یرى نفسه خیًرا في تعبه"
].  24رأیت هذا أیًضا أنه من ید اهللا" [

 نتعب نإن كنا نشكر اهللا على ما وهبنا من طعام وشراب، فإننا نشكره ألنه وهبنا أ
 حیاتنا الیومیة العادیة. يف عاملین بلذة وفرح، نعمل لیس فقط في الحیاة التعبدیة، وٕانما

. Ï حتى بالنسبة للرهبان"العمل" أحادیث شیِّقة عن للقدِّیس باسیلیوس الكبیرو

  "؛ ولیس كل )10: 10مت (بما أن ربنا یسوع المسیح قال: "الفاعل مستحق أجرته
واحٍد على االطالق وكیفما اتفق، وأمر الرسول أن نتعب ونعمل بأیدینا ما هو صالح 

)، فیتضح من ثّم أنه یجب علینا أن 28: 4لكي یكون لنا ما ُنشرك به المحتاج (أف 
نعمل باجتهاد، ألنه ال یسوغ لنا أن نّتخذ العبادة حجة للبطالة والهرب من النََّصب...  
وبما أن البعض یستنكف من العمل بحجة الصلوات وترنم المزامیر، فعلى مثل 

.  )1: 3(هؤالء أن یعلموا أن لكل شيء وقًتا خاًصا به كما قال الجامعة: "لكل أمر أوان" 

 ي االهتمام والعمل مطلًقا. فقد بقي عن االهتمام الزائد بحاجات جسدنا ال ینفيإن النه 
. )27: 6یو ( بل للطعام الباقي للحیاة األبدیة" يأن نعمل لنُفسنا ال للطعام الفان"علینا 

: 25مت (" ي وعطشت فسقیتمونيوسیقول لنا الرب في یوم الدین: "ُجعت فأطعمتمون
 وبعكس ذلك سُیعاقب الذین لم یعملوا ولم یتعبوا لیساعدوا الضعفاء ولیخدموا )...35

). فالعمل إذن انطالًقا من 21: 25 ویرسلهم إلى العذاب (مت ،)4: 20القریب (أع 
 علیها جًوا من التعاضد ي ویضف،هذا المفهوم ینظِّم بأحسن طریقة العالقات المجتمعیة

. Ðواالنسجام

 ویهتم به برغبة ویتممه من دون مالمة يم على كل أحد أن ینتبه لعمله الخصوصزیل 
ملعون من عِمل عمل الرب " :بغیرة ونشاط وعنایة وسهر لئالَّ یستحق اللعنة، إذ قیل

)... 10: 48ر إ ("باسترخاء

1 Fr. Elias Kweter, p. 301. 
2 The brief Canons, 207. 
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خیر لنا أن نباشر عمًال واحًدا بضبط وٕاحكام من أن نقوم بأعمال كثیرة بدون 
 منها شيء دلیل ىإتقان. ألن التشتت بین أشغال كثیرة والتنّقل بین األمور بحیث ال ُیقض

. Ïعلى خفة متأّصلة في الطبع أو مدعاًة لتوّلد تلك الخفة
 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

1 The detailed Canons, Question 41. 
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األصحاح الثالث 

شهادة العالم 
، )11-3: 1(قدم لنا الجامعة البراهین على بطالن العالم بشهادة الطبیعة نفسها 

، )2( وأیًضا بطالن الملذات الحسِّیة والغنى والجاه )،18-12: 1(وبطالن الحكمة البشریة 
". لكل شيء زمانن "أاآلن ُیقدم برهاًنا آخر وهو شهادة العالم نفسه على بطالنه بتوضیحه 

ال یوجد شيء ما صالح بطریقة مطلقة، إنما إن ُقدم في وقت مناسب وفي حدود معینة. 
ولما كان لكل شيء زمانه، أي یخضع للزمن، فإنه إذ ینحل الزمن، وال یكون هناك وقت، 

ینتهي كل شيء وینحل مع الزمن.  

 .]10-1[لكل شيء زمان    . 1
 .]15-11[ خطة اهللا األبدیة (فوق الزمن)  . 2
. ]22-16[ ظلم اإلنسان یفسد العالم   .3

  لكل شيء زمان.1
].  1"لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السموات وقت" [

حیاتنا بكل ظروفها وأوضاعها تسیر حسب جدول منظم، یحقق مقاصد اهللا في 
الوقت المناسب. وعلینا أن نؤدي واجباتنا بأمانة، وٕان نتهیأ للمستقبل، لنرى خطة اهللا من 
جهتنا. بخطة إلهیة خلق اهللا العالم من أجلنا، وفي الوقت المناسب أرسل اآلباء واألنبیاء 

وأعطانا الناموس، وفي الزمن المحدد تحقق الخالص بالصلیب، وبحكمة سماویة یهتم اهللا 
بكل صغیرة وكبیرة في حیاتك، حتى عدد شعر رأسك ال یفلت من رعایته.  

بكل تاریخ العالم كله وتاریخ حیاتك أنت على وجه الخصوص بمعنى آخر 
دقائقها هي حلقات من األحداث التي ُینسقها اهللا... علیك أن تعیش بروح األمانة، تعمل 
بكل طاقاتك، وتحیا بفرح وسرور واثًقا في اهللا مدّبر حیاتك، فإنك بذاتك ال تقدر أن تفعل 

أمر أوان، ولكل غرض تحت  لكلشیًئا مهما كانت رغبتك ومهما تكن إمكانیاتك... فإن "
. ]1السماء وقت" [

  كیف أن للناموس وقت ولعهد النعمة وقت، قائالً : العالمة أوریجینوسیوضح أ. 
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  ،لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السموات وقت". یوجد وقت لجمع الآللئ الحسنة"
أن یذهب   الكبیرة الثمن، حین یلیق باإلنسانةاللؤلؤووقت آخر بعد جمعها الكتشاف 

 تلك اللؤلؤة. ألنه كما أن إنساًنا ُیرید أن یصیر حكیًما بكلمات ي كل ما یملك لیشترلیبیع
 الذي یقّدره يالحق یلزمه أوًال أن یتعلم المبادئ ثم یعبر بعد ذلك خالل التعلیم االبتدائ

تقدیر لكن ال یظل قابًعا عند هذا الحد، إنما یوّقره في مستهل األمر ثم یطلب ال لك
نه یقر بالجمیل من نحو ما تلقنه في بادئ األمر، ألنه أفاده كثیًرا! هكذا یفهم إالكمال. 

 إلدراك اإلنجیل كامًال وٕادراك معنى كل ابتدائيالناموس واألنبیاء بإتقان كامل أنه تعلیم 
  .Ïكلمات المسیح وأعماله

العالمة أوریجینوس 
ألنه طلب أن یكون الحدیث عن اهللا مع القدِّیس غریغوریوس النزینزي ُهوِجم . ب

 ال ي. وقد دافع عن نفسه، قائالً : [إننوفي الوقت المناسببطریقة مناسبة والغیر بحكمة 
أمنع تذكر اهللا الدائم وٕانما فقط الحدیث عن اهللا، لیس ألن هذا فیه خطأ في ذاته، ولكن 

 ال أمنع كل تعلیم بل أطلب االعتدال فیه. وذلك مثل يحینما ُیقدم بطریقة غیر معقولة؛ وٕانن
قول سلیمان: "لكل يالعسل، إذا ما أكثر المرء من تناوله بنهم یسبب قیًئا مع أنه عسل. 

ستخدم بطریقة غیر أُ ا هو صالح ال یعود صالًحا إن من أ يشيء زمان"، وفي اعتقاد
صالحة. وذلك كمن یقطف زهرة في غیر فصل الشتاء، وكما أن ثوب الرجل ال یصلح 

المرأة والعكس أیًضا صحیح. كما ال تلیق األلعاب الریاضیة في موضع نوح، وال الدموع في 
 بینما نوّقره إن ُاستخدم في الوقت ،موضع طرب، فإننا جمیًعا ال نقبل الشيء في غیر زمانه

 ]Ð؟يخوتإ ويالمناسب. ألیس األمر هكذا یا أصدقائ
 وقت ىعن البابا أثناسیوس الرسولي الذي اختفغریغوریوس  القدِّیس دافع .ج

الضیق، حین حاول األریوسیون قتله، وظهر في الوقت المناسب، قائالً : [استحسن مشورة 
ظهر في ي فترة، هارًبا في زمن الحرب، لىن لكل شيء زمان. لهذا اختفأسلیمان الحكیمة 

 كما دافع عن هروبه هو حیث ُأتهم بالهزیمة إذ .]Ñزمن السلم الذي سرعان ما حّل بعد ذلك

1 Comm. on Matt. 2:2:10. 
2 The Theological Orations , 1:5. 
3 On the Great Athanasius, 21. 
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یقول: [لكل شيء زمان: هناك وقت للهزیمة (للهروب)، وكما أظن لكل غرض أوان. من 
]  .Ïياألفضل أن ُنهزم بكرامة من أن نكسب ونغلب بنصر خطیر غیر قانون

ُیقدم سلیمان الحكیم عده أمثلة لتأكید أن لكل شيء زمان:  
: اهللا في محبته لنا حدد موعد والدتنا وأیًضا ]2["  "للوالدة وقت وللموت وقتأ.

وقت رحیلنا من هذا العالم؛ هذا ال یعني أننا ال نهتم بحیاتنا الجسدیة بحجة أن اهللا قد عیَّن 
 شیًئا. فقد طلب السیِّد المسیح من تالمیذه أن یهربوا يساعة رحیلنا، وٕان اهتمامنا لن ُیجد

متى اضطهدوا، لیس خوًفا من الموت، وٕانما ألجل سالمهم. وقد هاجم األریوسیون البابا 
أثناسیوس بسبب هروبه منهم حینما حاولوا قتله. وفي دفاعه قال: [لقد قال األب إسحق 

. أما ربنا فبكونه اهللا )2: 27تك (البنه عیسو: " إنني قد شخت ولست أعرف یوم وفاتي" 
كلمة اآلب، عرف الوقت الذي یعینه هو للجمیع، وكان عالًما بزمان آالمه الذي حدده هو 
شخصًیا لجسده، ومع هذا فألنه صار إنساًنا ألجلنا اختفي حینما طلبوا (قتله) قبل حلول 
الزمن المحدد، وذلك كما نفعل نحن. وحینما كان ُیضطهد كان یهرب متجنًبا مخططات 

]. Ð وكان یجتاز في وسطهم،أعدائه
إن كان الرب قد حدد موعد میالدنا وموعد موتنا، مع هذا یضع على عاتقنا 
مسئولیة االهتمام بحیاتنا الزمنیة وصحة جسدنا وسالمته، فإنه أیًضا ُیحدد موعد موت 

إنساننا العتیق ومیالد إنساننا الجدید حیث یتم األمران مًعا في وقت واحد في المعمودیة (رؤ 
الَّ نعیش حسب أعمال أ)، ونحن أیًضا ملتزمون بالعمل بروح اهللا، مجتهدین 4-6: 6

اإلنسان العتیق بل حسب اإلنسان الجدید.  

  في اللحظة عینها قد ُمتم وُولدتم؛ وقد صار ماء الخالص هذا في الحال هو قبركم
وُأمكم، وما تحدث عنه سلیمان بالنسبة لآلخرین صار ُیناسبكم أنتم أیًضا؛ إذ یقول: 

"للَحَبل وقت وللموت وقت". أما بالنسبة لكم فیحدث غیر ذلك، إذ یكون للوت وقت یعقبه 
. Ñ جنًبا إلى جنب مع موتكمي)الروح( مًعا إذ یسیر میالدكم االثنانزمن للوالدة، ویحدث 

القدِّیس كیرلس األورشلیمي   
 ألننا ال نعرف الوقت الذي ُیحدده لنا اهللا هكذا ،مادام للمیالد وقت فلنستعد للرحیل

نعیش في عالم ال استقرار فیه، ال نضمن حیاتنا ولو إلى لحظة واحدة قادمة.  

1 In Defense of his Flight to Pontus. 103. 
2 Defense of his Flight, 15. 
3 Cat. Lect. 20:4. 
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  أنت مولود ولهذا تموت: إن هربت من الموت أو تحاشیته أو دفعته عنك فال یسعك أن
نه آلت حتًما، ولو أبیت؛ وفي ساعة ال تعلمها...  إترجئه أو تمنعه عنك. 

ن تكون مع األحیاء أطالما أنك ال تستطیع ها هنا أن تتمنى عدم الموت، فاختْر 
لئالَّ تموت إلى األبد... 

... Ïعمل شیًئا لئالَّ تموت إلى األبدأا من تعمل ما بوسعك لترجئ الموت قلیًال، ي
القدِّیس أغسطینوس  

: لغرس األشجار وقت معین ]2[" للغرس وقت ولقلع المغروس وقت "ب.
والقتالعها وقت خاص؛ هكذا أیًضا یغرس اهللا أمًما معینة ویسمح لها بالسلطة والقوة، 

 لكن في ،ویسمح أیًضا باقتالعها. فقد قامت أمٌم لم یكن ممكًنا أن یظن أحد أنها تنحدر
، حتى یدرك اإلنسان بطالن العالم كله.  بانهیارهالحظات سمح اهللا 

یدرك المؤمن أن لغرس األفكار المقدَّسة وقت والقتالع األفكار الشریرة غیر الالئقة 
وقت، حیث یتعلم حیاة الصالة الدائمة والطلبة والمثابرة واالتكال على نعمة اهللا المجانیة 

 وتنقیتها بروح اهللا القدُّوس.  أفكارهیس قدمنتظًرا ت
لُنغرس كزیتونة في بیت الرب ولنقتلع من حقل هذا العالم الزائل! 

 بذلك قتل اإلنسان العتیق وشفاء ى: ربما عن]3[" للقتل وقت وللشفاء وقت ".ج
).  6-4: 6اإلنسان الجدید، األمر الذي یتحقق في میاه المعمودیة (رو 

 حیث یصدر ،ولعله یقصد أن الحاجة تستلزم أحیاًنا الحزم الشدید في القضاء
أحیاًنا الحكم باإلعدام لُبنیان الجامعة وٕانقاذها ممن یمثلون خطًرا شدیًدا علیها، وقد یحتاج 

األمر إلى العفو والترفق.  
ظهر أن الحزم ال یحمل روح االنتقام يُ یالحظ هنا أنه یبدأ بالقتل ثم یلیه الشفاء ل

والغیظ، وٕانما ألجل البنیان والشفاء.  
ال نخف من بطالن العالم فإننا وٕان كنا نراه قتًال لحیاتنا الزمنیة لكنه یحمل شفاء 

 نحیا في الرب إلى األبد!  يلحیاتنا األبدیة. لنمت ك
: هدم يالَّ نقف عند الجانب السلبأ: یلزم ]3[" للهدم وقت وللبناء وقت ".د

 وهو بناء اإلنسان الجدید ياإلنسان العتیق بأعماله وأفكاره، وٕانما نمتد إلى الجانب اإلیجاب
 مثًال هدم الكراهیة وٕانما یلزم قیام المحبة.  يالداخلي وفضائله. فال یكف

1 Fr. Yohanna El-Helou: Philosopher’s Meditation on the Spiritual life, p. 36,37(in Arabic) 
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یبدأ بالهدم ألننا ال نستطیع إقامة بناء شامخ ما لم نحفر األساسات، وكما یقول 
 ونقیم أساسات بناء الروح الذي ، إننا باالتضاع نهدم كبریاء تشامخناالقدِّیس أغسطینوس
 یرتفع إلى السموات! 

ت أن ئیقول أیًضا: [دواء مرضك تواضع المسیح... ال ترتفع بل اتضع إذا ش
ت أن تبلغ إلى سمو اهللا فابحث عنه أوًال في تواضعه... حین تأخذ تواضعه ئُتشفي. وٕاذا ش

جذورها في  نظر إلى الشجرة كیف یبدأ النمو من أسفلها ثم ترتفع في الجو.اُ ترتفع معه... ف
األرض وفروعها إلى السماء. وهل تستطیع الشجرة أن ترتفع في الجو إذا لم تعتمد على 

ت أن تبلغ السموات، بمعزل عن التواضع والمحبة، فال أصل ئجذورها في األرض؟ إن ش
. ...]Ïلك. حینذاك تطلب الهالك ال النمو

: 5لقد حان وقت الهدم، ألن خالق العالم كله یعلن: السماء واألرض تزوالن (مت 
) ومدینة جدیدة 1: 21)، ویحل وقت البناء حیث توجد سماء جدیدة وأرض جدیدة (رؤ 8

).  2: 21(رؤ 
إذ نمارس : ]4["  "للبكاء وقت وللضحك وقت. للنوح وقت وللرقص وقت.هـ

البكاء على نفوسنا بصلبنا مع ربنا یسوع المسیح، والنوح على خطایانا، نتمتع بفرح القیامة 
تهللین بعمل المسیح القائم من األموات فینا. موبهجة (ضحك) السمائیین، ورقصات النفس، 

 . )5: 30مز ( "یقول المرتل: "في المساء یحل البكاء، وفي الصباح السرور (الترنم)
 یلیق بنا أن نقدم توبة - الدموع ي واد-ننا مادمنا في هذا العالم إللبكاء وقت، ف

دائمة عن خطایانا وضعفاتنا الیومیة، حتى متى جاء یوم الرب ال یكون حزن وال صراخ وال 
).  4: 21وجع (رؤ 

   ...إذا بكیت هنا تنال راحة مع كل تعزیة، وهناك إذا بكیت تذهب إلى العذاب

  ِهناك الدهر في الظلمة الخارجیة...  يبِك هنا قلیًال، لئالَّ تبكإ 

 بِك إذا صلیت، لتجد نیاًحا... إ

 بالدموع، حنة أخذت من اهللا صموئیل النبيÐ  ...
مار إفرام السریاني  

1 Ibid 86, 87. 
2 Fr. Augustinius El-Baramousy: St. Ephram The Syrian, 1988, p. 124 (in Arabic). 
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   .طوبى للباكین من أجل الحق، ألنه من خالل دموعهم یرون باستمرار وجه اهللا

   .من یرى نفسه میًتا بالخطایا، ال یحتاج أن یتعلم كیف یبكى

 توجد دموع تحرق وتلهب، وأخرى تبهج وتزهرÏ ...
مار إسحق السریاني  

: تفریق الحجارة أو دحرجتها ]5[" لتفریق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت ".و
القدِّیس على األرض (حسب الترجمة السبعینیة) ُتشیر إلى قبول األمم الوثنیة، وكما یقول 

: [أقام اهللا من حجارة األمم الصلدة أوالًدا إلبراهیم، فصاروا حجارة مقدسة تدور على جیروم
]. إن كان الوقت قد حان لقبول األمم الوثنیة اإلیمان LXX(Ð  (16: 9األرض (زك 

والشهادة للسیِّد المسیح على األرض... فسیأتي الوقت التي تتجمع كل الحجارة الحیَّة لُیعلن 
هیكل اهللا السماوي الذي قیل عنه: "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه 

-20: 2أف ( ینمو هیكًال مقدًسا في الرب" ،حجر الزاویة، الذي فیه كل البناء ُمركًَّبا مًعا
. باإلیمان بدأ البناء الروحي )12: 3رؤ (. "من یغلب فسأجعله عموًدا في هیكل إلهي" )21

، )5: 2بط  1(لهیكل الرب بحجارة حیَّة لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح" 
ویتحقق كمال البناء بإعالنه في یوم الرب بناًء سماوًیا باقًیا إلى األبد. بمعنى آخر لینهدم 

 الرب على السحاب يءالعالم فإنه بهدمه ال ینهدم بناؤنا الداخلي بل ُیعلن في أعظم قوة بمج
ودخولنا إلى مجده السماوي.  

ُیشیر تفریق الحجارة وتجمیعها إلى هدم مبنى قدیم وٕاحالله بآخر جدید... فإن كان 
العالم ببطالنه ینهار، ال نضطرب فإننا ننعم بعالم جدید، المدینة الباقیة التي لها األساسات 

).  1: 11ها اهللا (عب كالتي صانعها وبار
: 3مل  2تفریق الحجارة أیًضا ُیشیر إلى ردم الحقول بإلقاء الحجارة فیها تطمرها (

)، وجمعها ُیشیر إلى إصالح الحقول وجعلها صالحة للزراعة.  25، 19
ربما یعني هنا هدم مبنى العهد القدیم لیحل محله كنیسة العهد الجدید، وهدم حقل 
الشعب القدیم لیقوم حقل العهد الجدید الممتد إلى أقاصي المسكونة... لكن لن تبقى الكنیسة 

 وزوال ما هو منظور لننعم بما يمحصورة بهذا العالم الزمني إنما تترقب انهیار العالم الماد
هو سماوي ونتمتع باهللا غیر المنظور... عندئذ نراه وجًها لوجه.  

1 Fr. Augustinius El-Baramousy: Mar Isaac The Syrian, 1989, p. 106 (in Arabic). 
2 Letter 22:19. 
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 إشارة إلى إقامة عهٍد بین فریقین، أو يُتجمع الحجارة أیًضا لعمل نصب تذكار
)، وأكوام 52: 31؛ 18: 28كتذكار ألحداث جسام، كالعمود الذي نصبه یعقوب (تك 

الحجارة فوق عخان وأبشالوم، أو إلقامة أقواس نصر عالمة الغلبة، وتفریق الحجارة ُیشیر 
إلى نقض العهد أو إزالة أقواس نصر تذكاریة.  

إن كانت بالخطیة تتفرق حجارة عهدنا مع اهللا وتنهدم أقواس النصر ضد عدو 
الخیر، فلنسرع ونجمع الحجارة بروح اهللا ونجدد العهد في استحقاقات الدم، ونقیم أقواس 

النصر سریًعا، ألن الوقت ُمقّصر واألیام شریرة، والعالم ینتهي ویزول.  
. في األمثلة السابقة غالًبا ]5[" للمعانقة وقت ولالنفصال عن المعانقة وقت ".ز

ما یبدأ بالحدیث المؤلم یلیه الحدیث المفرح، یبدأ بالوالدة یلیها الموت (بكون یوم الرحیل 
أعذب من یوم الوالدة)، یبدأ بالقتل ویلیه بالشفاء؛ الهدم یلیه البناء، البكاء یلیه الضحك، 

 االنفصال؟ هل یلیهاالنوح یلیه الرقص، تفریق الحجارة یلیه جمعها، فلماذا یبدأ هنا بالمعانقة 
االنفصال أفضل وأعذب؟ یرى بعض اآلباء هنا إشارة إلى سمو الحیاة البتولیة، فقد قّدس 

العهد القدیم الزواج وحث علیه كمعانقة حب... وكان الكل یترقب مجيء المسیَّا مولود المرأة 
لعله یأتي من نسله حسب الجسد؛ وقد جاء العهد الجدید الذي وٕان قّدس الزواج لكنه یحث 

باألكثر على البتولیة بكونها انفصال عن المعانقة لیكرس المؤمن كل طاقاته للعبادة 
وللشهادة لملكوت اهللا المفرح. إنها دعوة لیست للجمیع، وٕانما من یقبل فلیقبل. یقول الرسول 

 ُأرید أن یكون جمیع الناس كما أنا؛ لكن كل واحد له موهبته الخاصة من اهللا؛ ألنيّ بولس: "
الواحد هكذا واآلخر هكذا... فُأرید أن تكونوا بال هم؛ غیر المتزوج یهتم فیما للرب كیف 

.  )32، 7: 7كو  1( امرأته " ي الرب، وأما المتزوج فیهتم فیما للعالم كیف ُیرضيیرض

 المقدسة في نظر یةكیف أشرح االستحقاق العظیم والكرامة العالیة التي للمؤمنین والبتول 
اهللا؛ فقد حان الوقت لإلمساك عن المعانقة. حین یوجد حشد عظیم من كل األمم یمأل 

. Ïعدد القدِّیسین، هل توجد حاجة لممارسة متعة الجسد األرضیة إلعطاء نسل؟!

 قدیًما كان وقت للعناق، وأخیًرا فإنه وقت لإلمساك عن العناقÐ .

  بالنسبة لمسیحّي عصرنا وقد تحرروا من رباط الزواج، إذ توفرت لدیهم قوة االمتناع عن

1 The Literal meaning of Genesis, 7, 12. (ACW) 
2 On Marriage and Concupiscence, 14. 
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أیة عالقات جسدیة یرون أنه قد جاء الوقت الذي كتب عنه "لإلمساك عن العناق وقت" 
. Ïیختارون بالحري أن یحافظوا على بتولیتهم أو ترملهم؟! الأوأنه لیس زمن المعانقة، 

القدِّیس أغسطینوس  
 فیعني أن الذین یتعانقون، أي أن رفيهذا عن المفهوم الرمزي أما التفسیر الح

المتزوجین ستنحل حیاتهم الزوجیة حتًما في هذا العالم بوفاة أحد الطرفین، فیصیر من تزوج 
كمن لم یتزوج... هذه طبیعة العالم الباطل، كما یقول الرسول إن الذین یستعملونه كمن ال 

یستعملونه، والذي یتزوجون كمن لم یتزوجوا.  
: إن نال إنسان ما بركات زمنیة ]6[" للكسب (للبحث) وقت وللخسارة وقت ".ح

یشكر، وٕان فقدها یبارك اهللا الذي أعطى وأخذ، قائًال مع أیوب البار: "الرب أعطى والرب 
.  )21: 1أي (أخذ فلیكن اسم الرب مبارًكا " 

ربما ُیشیر الكسب إلى العهد القدیم حیث الوعود بالبركات الزمنیة الكثیرة (تث 
 بإرادتهم ي)، والخسارة إلى العهد الجدید حیث یتهلل المؤمنون بالصلیب ویفرحون بالتخل28

).  8: 3عما لدیهم، حاسبین كل شيء نفایة لكي یربحوا المسیح (في 
إن كان مجیئنا إلى العالم هو مكسب كعطیة إلهیة، فإن خروجنا منه خسارة لنربح 

)!  1: 21ما هو أعظم: السماء الجدیدة واألرض الجدیدة (رؤ 
: یوجد وقت ُیحتفظ بالشيء ویحاول اإلنسان ]6[" للصیانة وقت وللطرح وقت ".ط

 ما هو أحدث يصیانته، لكن متى شعر أن إصالحه یكلفه الكثیر یطرحه ویتخلص منه لیقتن
منه. هكذا نقتني نحن حیاتنا الزمنیة ونصونها بروح اهللا القدُّوس الذي یجددها ویقدسها، لكنه 

في الوقت المناسب ُتطرح حیاتنا الزمنیة لنقتني حیاة أسمى وأبقى!  
هكذا أیًضا عاش اإلنسان قدیًما تحت ظالل الناموس ورموزه، یحفظه حرفًیا كمن 

یصون آللئ، أما وقد جاء السیِّد المسیح اللؤلؤة الكثیرة الثمن فإنه یطرح حرفیة الناموس 
ویترك الظالل لیحیا في كمال الحق، مقتنًیا الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع ربنا.  

: ربما ُیشیر التمزیق إلى شدة الحزن، حیث ]7[" للتمزیق وقت وللتخییط وقت ".ك
ین حینما رجع ولم یجد باعتاد القدماء تمزیق ثیابهم عند حدوث كوارث قاسیة، كما فعل رأو

). 20: 1 ي). وكما فعل أیوب عندما اشتدت به التجربة (أ29: 37یوسف في البئر (تك 

1 On the good of marriage, 15. 
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 األفراح یهتم كل أعضاء األسرة بتخییط يوُیشیر التخییط إلى الفرح وعودة السالم، فف
مالبس جدیدة تلیق بالفرح.  

ُیشیر التمزیق أیًضا إلى انفصالنا عن العادات الشریرة، والتخییط إلى ارتباطنا 
: [اعتقد أن القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصبالحیاة الفاضلة المقدسة في الرب. یقول 

معنى القول: "للتمزیق وقت وللخیاطة وقت" أنه ینبغي أن ننفصل تماًما عن كل ما ارتبطنا 
. ]Ïبه في شرورنا وٕان نلتصق بما هو خیر

ربما ُیشیر التمزیق إلى اعتزالنا األشرار المعثرین، والخیاطة إلى شركة السمائیین 
والقدِّیسین في المسیح یسوع رأس الجمیع.  

: یبدأ بالسكوت حیث ال یلیق ]7[" للسكوت (الصمت) وقت وللتكلم وقت ".ل
النطق بكلمة إالَّ بعد الصمت والتفكیر الجاد.  

ُیشیر السكوت إلى حیاة التأمل الخفیة، وُیشیر التكلم إلى الشهادة للمخلص أمام 
الغیر وخدمتهم، فإنه ال یكفي الصمت المقدس إنما یلزم التكلم أیًضا بكلمة الرب البنَّاءة.  

 ثم یسمح بعد ذلك بوقت للكالم،یذكر الجامعة أوًال الوقت الالزم للصمت . 

فمتى وما هي الموضوعات التي یكون فیها الصمت أفضل؟  
 الصمت دائًما هو أفضل من الكالم. ویمیز بولس إنیقول المهتمون بالسلوكیات 

 بالصمت وأحیاًنا أخرى ياألوقات الالزمة للكالم وتلك الالزمة للصمت. أحیاًنا یوص
بالكالم.  

.  )29: 4أف (إذ یأتي وقت الكالم یقول: "ال تخرج كلمة ردیة من أفواهكم" 
ویوصي بالصمت قائالً : "لتصمت نساؤكم في الكنائس... ولكن إن ُكنَّ یردن أن 

.  )35-34: 14كو  1(یتعلَّمن شیًئا فلیسألن رجالهن في البیت" 
كو (یكشف لنا عن الوقت المالئم للكالم، قائالً : "ال تكذبوا بعضكم على بعض" 

. Ð)25: 4أف ( "تكلموا بالصدق كل واِحد مع قریبه" )...9: 3
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  حینما یتطرق العقل إلى أمور تفوقه یكون وقت للصمت العمیق، إذ باألحرى یلزمه أن
یحتفظ باإلعجاب أو الدهشة بتلك القوة غیر المدركة وال مفحوصة في أعماق ضمائرنا. 

1 The Commentary on Ecclesiastes, sermon 7, PG 44: 724B - 732D). 
2 Ibid. 
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وٕاذ یدرك أن هؤالء الرجال العظماء یتحدثون ال عن (طبیعة) اهللا بل عن أعماله یقول: 
"من یتكلم بجبروت الرب؟!"، "ُأحدِّث بجمیع عجائبك"، "دور إلى دور یسبح أعمالك" 

... هكذا یكون الحدیث عن (أعمال) اهللا؛ أما عن )4: 145؛ 1: 9؛ 2: 106مز (
.  Ïالتطرق إلى جوهره فیكون وقت للصمت

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  
یلزمنا أن نصمت لنتأمل في اهللا وننعم بإشراقاته علینا، عندئذ ننطلق بكلمات 

النعمة، ونشهد لعمله في حیاتنا ونعمته الغنیَّة وانفتاح باب ملكوته لكل بشر. هذا ویلیق بنا 
ال نتحدث كثیًرا فیما یفوق العقل من أمور إلهیة ال ُیعبَّر عنها.  أ

ن نحفظ السكون ونهرب من كثرة الكالم أیوصینا اآلباء خالل الفكر اإلنجیلي 
 الذي ُیفقد النفس هدوءها وشركتها مع اهللا. ،الباطل

 هكذا یحذوننا من .كما ُیحذرنا اآلباء من الكالم الباطل المفسد لسالم النفس
 الذي ال یصاحبه صالة وشركة مع اهللا وسهر من أجل الملكوت.  ،الصمت الباطل أیًضا

 بأنه یوجد كالم صالح وكالم بّطال، كما یوجد القدِّیس یوحنا الذهبى الفمیقول 
صمت صالح وصمت بطال... یلزمنا أن نعرف متى نصمت ومتى نتكلم، وكیف نصمت 

وبماذا نتكلم. 

 فیستطیع أن ،كلما أكثر اإلنسان من الهرب من الثرثرة بلسانه استنار ذهنه باألكثر 
. Ðیفرز األفكار العمیقة وُیقیِّمها، ألن العقل یرتبك بالثرثرة

مار إسحق السریاني  

 حساًبا عن كل كلمة بطَّالة، فلنتوخَّ الحذر لكي ال ننطق بها، أیًضا يإن كنا سنعط 
لنحذر الصمت البطال!  

لكن یوجد صمت فعَّال، كصمت سوسنة التي فعلت بصمتها أكثر مما لو تكلمت. 
ألن بصمتها أمام الناس، تكلمت مع اهللا، ولم تجد دلیًال على عفتها أقوى من الصمت. نطق 
ضمیرها عندما لم تجد كلمة تتفوه بها، ولم تطلب حكًما من الناس، إذ كان لها شهادة الرب. 

لهذا اشتاقت أن ُیبرِّأها اهللا نفسه، وهي تعلم أنه ال یمكن أن ُیخدع بأیة وسیلة.  
كان الرب نفسه أیًضا یعمل في صمت لیتمم خالص البشر.  

1 Ibid. 
2 Ascetic Hom. 15. 
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.  Ïالَّ تنشغل نفسه بالصمت الجامد بل بالسهر والتدقیقأسأل داود 
القدِّیس أمبروسیوس  

 مع ذلك یوجد وقت للكالم عن تلك األمور التي بها نتقدم في الفضیلة في حیاتناÐ .
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

: في وداعة الحب كانت القدِّیسة دمیانة ]8[" للحب وقت وللبغضة وقت ".م
 البرلس، وٕاذ أنكر اإلیمان ففي حزم أشبه بالبغضة قالت له أنه يتخضع لوالدها مرقس وال

إن لم یرجع إلى اإلیمان بالتوبة لن تحسبه والدها، وال هي ابنته.  
  .لُنحب الكل في الرب، ولنكن حازمین فنبدو كمبِغضین ألجل خالصنا وخالصهم

؛ یحتاج األمر أحیاًنا إلى الحزم الذي ُیشبه ]8[" للحرب وقت وللصلح وقت ".ن
حرًبا، عندئذ یلزمنا أن نعرف كیف ُنصالح ونضمد الجراحات، لهذا َذكر الصلح بعد الحرب، 
حتى ال نتوقف عند الحزم والشدة ما استطعنا. حتى إن أدبت الكنیسة الهراطقة فهي تترقب 

بشوق رجوعهم إلى الحق ومصالحتهم.  
الذي لألسف ُیهاجمه بعض القدِّیس كیرلس الكبیر  لعل أروع مثل في هذا هو 

الدارسین كقائد عنیف ضد نسطور؛ نقرأ في إحدى رسائله لنسطور أنه ال یوجد من یحبه 
مثله.  

  خطة اهللا األبدیة (فوق الزمن).2
واضح من األمثلة السابقة اآلتي:  

 إن لكل شيء زمان... وكأنه لیس شيء صالًحا بذاته، إنما حسب استخدامنا له أ.
 وفي الوقت الالئق به.  ،بالقدر الالئق

  األمور التي نستخدمها في ظروف معینة وأوقات مناسبة فتقدسنا... هي أمور لیست
صالحة وال شریرة، وذلك مثل الزواج والزراعة والثروة واالعتزال في الصحراء واألسهار 
وقراءة الكتاب المقدس والتأمل فیه والصوم... فإن هذه األمور أو بعضها أمرنا أسالفنا 

أن ننفذها بتبصٍر، وٕان نهتم بالدافع لها ومكان التنفیذ والوسیلة والزمن. ألننا متى نفذناها 
 تصیر صالحة ومالئمة، وٕان استخدمناها بانحراف تصیر شریرة ،بطریقة مناسبة

1 Duties of the Clergy, 1:3:9. 
2 The Commentary on Ecclesiastes, sermon 7, PG 44:724 B – 732 D). 
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. Ïومؤذیة... فالصوم یعتبر شًرا بالنسبة للذین یترقبون به مدیح الناس
األب ثیوناس 

ن لكل شيٍء زمان... فلیس شيء ما یبقى أبدًیا! إ .ب
ن لكل شيٍء زمان، یعجز اإلنسان عن إدراك مقاصد اهللا وتدابیره الفائقة إ .ج
وتغییرها.  
 ُتشیر األمثلة السابقة إلى عمل اهللا معنا، فقد جاء الزمن الجدید الذي فیه انتقلنا .د

من عهد الناموس إلى عهد النعمة، من مرحلة الطفولة الروحیة إلى النضوج، من الظل 
والحرف إلى الحق والروح، من وقت المكاسب الزمنیة إلى الخسارة المفرحة من أجل من قدَّم 

حیاته مبذولة ألجلنا، من أوان الخصومة والعداوة مع اهللا إلى المصالحة معه كأهل بیته!  
 اهللا الذي خلق الزمن وال یخضع له، من أجل تدبیر خالصنا خضع بإرادته .هـ

للزمن، إذ أخذ طبیعتنا وقِبَل الموت في جسده عنا.  
 وكل ما ،]11[" الكل حسًنا في وقته صنع إن كان اهللا كخالق محب للبشر ".و

.. خضع للزمن لكي یرفعنا فوق الزمن. یرفعنا إلى ماخلقه صالح وبتدبیر حسن، إالَّ أنه 
 التي بالها ال ُیدرك اإلنسان العمل ،جعل األبدیة في قلبهمنحن إلى ما فوق الزمن، فقد "

. ]11[" الذي یعمله اهللا من البدایة إلى النهایة
" هنا هي من أكثر الكلمات التي ثار حولها جدل في سفر الجامعة. األبدیة "ةلفظ
"سرّ " أو "نسیان"، والبعض حسبها مشتقة عن األصل  والبعض "الكون" نهاأاقترح البعض 

تعني "یصیر مظلًما"، قائلین بأن اهللا صنع كل شيء جمیًال  "Ugaritie" glm ياألوجاریت
 ألن الظالم قد خیَّم على ،ومالئًما لكن اإلنسان عاجز عن إدراك أسرار خطة اهللا وحكمته

فكره وفي قلبه.  
وات أو إلى األبدیة یدفعنا إلى الغم أو ان ارتفاع القلب إلى السمأ لئالَّ یظن أحد .ز

هو هبة إلهیة:  نناله أو نمارسه بحكمة إنما االستهتار بالحیاة الزمنیة، یعود فیؤكد أن كل ما
عرفت أنه لیس لهم خیر إالَّ أن یفرحوا ویفعلوا خیًرا في حیاتهم؛ وأیًضا أن یأكل كل "

.  ]13-12["  ویرى خیًرا من تعبه فهو عطیة اهللا،إنسان ویشرب
 أي أن المتعة ،hedonisticال یمكن اتهام الجامعة بأیة اتجاهات مادیة أو ُمَتعیَّة 

أو اللذة هي الخیر األوحد في الحیاة الدنیا، إنما كما سبق فقلنا یحمل اتجاًها تسبیحًیا خالله 

1 Cassian, Conf., 21:13. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

 ، كل ما بین یدیه هو هبة اهللا، حتى األكل والشرب، فیجد متعة في الحیاةأنیشعر المؤمن 
ألنها تحمل بصمات حب اهللا الفائق. یشعر أن الظروف التي یعیشها واإلمكانیات التي بین 
یدیه هي أفضل ما تناسبه في هذه الحیاة كتهیئة للحیاة األبدیة، فیمارس حیاته بروح التسبیح 

  .والفرح
حتى وٕان أنكرها إلیها  میًال نحو األبدیة، ینجذبلقد وضع اهللا في قلوب البشر  ح.

في حواراته مع اآلخرین. هذا المیل هو الذي یمَّكنه من تفسیر األحداث الزمنیة، ویكشف له 
عن خطة اهللا له ولكل البشریة. بدون الترقب لألبدیة، تفقد البشریة رسالتها ورجاءها.   

 كان اهللا یتعامل مع رجال العهد القدیم كأطفال في اإلیمان "لكل شيء زمانط. "
یحثهم على القداسة بالبركات الزمنیة، بینما مع رجال العهد الجدید یحثهم كرجال على 

؛ مع هذا ففي معامالته وعهوده وحبه لم یتغیر. هالقداسة بحمل الصلیب وشركة اآلالم مع
قد عرفت أن كل ما یعمله اهللا أنه یكون نحن نتغیر وُنغیر وضعنا بالنسبة له، لذا قیل: "

. ]14["  وال شيء ُینقص منه،إلى األبد؛ ال شيء ُیزاد علیه
لئالَّ یظن أن معامالت اهللا مع كنیسة العهد الجدید هي على حساب رجال العهد و

. ]15[" اهللا یطلب ما قد مضىالقدیم یقول: "

  ظلم اإلنسان ُیفسد العالم.3
]، وٕان اهللا الصالح قد صنع كل شيء حسًنا أو جمیًال 1إن كان لكل شيء زمان [

 وٕانما خالل ،]، فإن ما حلَّ بالعالم من فساد لیس هو عن طبیعة العالم ذاته11في وقته [
ظلم اإلنسان وجوره ألخیه اإلنسان.  

أیة شهادة عن بطالن العالم مثل احتالل الظلم موضع الحق، والجور موضع 
]؟ ینتشر الفساد في عمق ساحات العدل! لكن الجامعة یؤمن بقضاء اهللا العادل. 16العدل [

فساد العالم ال یعني أن األمور تسیر بطریقة اعتباطیة بال ضابط، إنما ینتظر اهللا الوقت 
. بمعنى ]17[" ألن لكل أمٍر ولكل عمٍل وقًتا هناك]. "17المناسب لیدین الصدِّیق والشریر [

آخر إن كان اإلنسان بفساده أساء إلى العالم إذ لم یضع كل شيء في زمانه المناسب وفي 
نصابه، فاحتل الظلم موضع العدل... مع هذا فإن اهللا یتدخل لُیصلح الموقف، لكن أیًضا 

في حینه.  
 للموت بال تمییز بینهما،  یخضعانیظن اإلنسان الطبیعي أن اإلنسان كالبهیمة

فهل تصعد روح اإلنسان إلى فوق وتنزل روح البهیمة إلى أسفل تحت األرض؟  
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إن كان الموت یحل بالصدِّیق والشریر، باإلنسان والحیوان، لكن البار وقد التصق 
. بخالقه ال یخشى الموت الذي هو آخر باب یفصله عن إلهه
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األصحاح الرابع  

شهادة المجتمع 
، حتى دینونة الصالح والطالح لها زمانها ]1[إذ أكد الحكیم أن "لكل شيء زمان" 

هذا الخاص، فإن وجود الظلم في العالم لهو دلیل على بطالن هذه الحیاة، وٕان كان وجود 
  .الظلم ال یعني أن الحیاة تسیر اعتباًطا بال ضابط إلهي أو بال عنایة إلهیة

لقد كشف الكاتب عن رقة مشاعره نحو دموع المظلومین، مشتهًیا الموت عن 
رؤیته للظلم، وفي نفس الوقت حذر من األنانیة كباعث جوهري للظلم، وكشف عن بركات 

  .الصداقة الحقة والمشاركة مقابل مخاطر األنانیة

  .]3-1[ الظلم والتجرد من اإلنسانیة   .1
 .]6-4[ حماقة السعي وراء الراحة   .2
 .]12-7[  بین األنانیة والصداقة   .3
  .]16-13[ حماقة السعي وراء المجد الباطل  .4

  الظلم والتجرد من اإلنسانیة.1
ویظهر المقهورون  ]؛1ن القهر هو سمة كل أعمال اإلنسان [أیعلن الجامعة 

كان سلیمان رقیق المشاعر جًدا فلم . عاجزین عن التصرف، فیمزق صراخهم قلب الجامعة
یحتمل دموع المظلومین، حاسًبا األموات أكثر غبطة من األحیاء الذین یرون الظلم سائًدا 

في العالم، والسقط الذي ال یولد بل یموت كجنین في أحشاء أمه هو أكثر غبطة من الكل، 
  .]3[" لم َیر العمل الرديء الذي ُعمل تحت الشمسألنه "

لم یكن الجامعة متشائًما في اشتهائه الموت، وٕانما كان رقیًقا كل الرقة، ال یحتمل 
ل : 6نش (ني" ا عني عیناِك فإنهما غلبتيمعاینة المظلومین، متشبًها بسیِّده القائل: "حوِّ

. نفسه لئالَّ ُیشارك الكل الظلم ویكون ساقًطا فریسة له  الجامعةيَ  وربما خش...)5
 الموت عن معاینة ى عن مشاعر الجامعة الذي اشتهالقدِّیس أمبروسیوسیعبِّر 

الظلم، قائالً : [یؤكد الجامعة أن المولود میًتا أفضل من المتقدم في العمر، ألنه لم َیر 
لم یأِت إلى تلك الظلمة، ولم یمِش في بطالن العالم، . إنه الشرور التي حلَّت في هذا العالم

حًقا، ما هو خیر . لذا فإن من لم یأِت إلى تلك الحیاة هو في أكثر راحة من الذي جاء إلیها
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إنه یحیا في ظالم وال یشبع في رغباته، وٕاذا ما ُأتخم بالغنى یفتقد  اإلنسان في هذه الحیاة؟
ألنه اقتنى تلك القنیة . الراحة، إذ یلتزم بحراسة ما اقتناه من ممتلكات بسبب طمعه الشریر

أقسى أن یحرس اإلنسان مقتنیاته ویتعذب ما بشراهته وطمعه، فإنه یرى أنها ال تهبه خیًرا. 
  .]Ïوال یستفید بوفرتها

إن كان الجامعة یمتدح من مات في أحشاء أمه حتى ال ُیعاین الظلم أو لئالَّ 
ُیشارك الناس ظلمهم وطمعهم وجشعهم، ألیس باألولى نطّوب من یموت بإرادته الحرة مع 

: [من ذا الذي ُیمتدح نوساالعالمة أوریجوكما یقول  مسیحه المصلوب حًبا هللا والناس.
. ؟!]Ðبأكثر استحقاق من ذلك الذي یموت بكامل حریة إرادته من أجل دینه (إیمانه)

 . حماقة السعي وراء الراحة2
ینتقد الجامعة الذین یركنون إلى التكاسل وطلب الراحة، إما ألنهم یشعرون بالظلم 

الذي حولهم فُیصابون بحالة من اإلحباط، متسائلین: بماذا ِانتفع هؤالء الذین ِاقتنوا غنى 
خوتهم، فیسعون إلى اوفیًرا؟ أو ألنهم في ممارستهم للظلم یطلبون أن یغتنوا على حساب 

األحوال یطلب الجامعة من  أي على طلب الراحة في استرخاء لیجنوا ثمر تعب الغیر.
المؤمنین حیاة االعتدال دون تطرف نحو التراخي والكسل أو المبالغة في طلب الغنى 

. واالقتناء

ورأیت كل التعب وكل فالح (نجاح) عمل أنه حسد اإلنسان من قریبه، وهذا "
  .]4أیًضا باطل وقبض الریح" [

ما یظنه اإلنسان نجاًحا في عمله حین یجمع ویكنز مقارًنا نفسه بغیره، حاسًدا 
قریبه الذي یقتني أكثر منه هو باطل وانقباض الریح... إذ یفسد طبیعة اإلنسان الداخلیة، 

القدِّیس غریغوریوس یقول . حیث یدفعها إلى ممارسة الظلم والقهر عوض الحب والرحمة
: [قد أصبح واضًحا لّي أیًضا كم هو خطیر الحسد الذي ُیصیب إنسانا من صانع العجایب

جهة قریبه كلدغة روح شریر، ورأیت أن من یقع فریسة له، ویمتلئ به صدره، ال یسعه إالَّ 
. ]Ñ  وتتهاوى نفسه، ویبلى جسده، إذ ال یجد تعزیة في خیرات اآلخرین!أن یأكل قلبه ویمزقه

1 Death as a Good, 2:4. (Fathers of the Church) 
2 Exhortation to Martyrdom. 22. 
3 A Metphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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فهو  : [ما من شهوة أشد سوًءا وضرًرا من الحسد. القدِّیس باسیلیوس الكبیریقول
ال یؤذي القریب بقدر ما یؤذي اإلنسان الحاسد نفسه. فالحسد سوسة تنخر في أعماق قلب 

هو كآبة نفس وحزن یصیب اإلنسان لدى . اإلنسان، وتعمل فیه كما یعمل الصدأ بالحدید
ترى   في الكتمان.ىمشاهدة السعادة التي یتمتع بها الغیر... وأشّد ما في الحسد أنه داء ُیطو

الحاسد خافض البصر، كالح الوجه، یشتكي باستمرار من عذاب داخلي مما یذبل وجهه 
فهو یستحي أن یقول: "إنّي حاسد" أشعر بالمرارة والحزن   جسده، فیهزل ویضعف.يیضنو

للخیر الذي حصل علیه إنسان غیري، وٕانّي أتعذب لسعادة أصدقائي، وال أطیق نجاح 
إنّي أرى أن سعادة اآلخرین هي سیف یمزق أحشائي ویطعنني في الصمیم...   أترابي.

فقد اإلحساس والشعور الصحیح بالقَیم... عنده يُ الحاسد، عالوة على ما ذكرنا، 
كذا الرجل الشجاع یعتبره الحاسد متهوًرا، والعاقل بلیًدا، وه تصبح الفضیلة رذیلة، والخیر شًرا.

والبار مجرًما، والحكیم مرائًیا، والكریم مسرًفا ومبذًِّرا، والحریض بخیالً . إن كل الفضائل 
  .]Ïتصبح عند الحاسد رذائل

. ]5"الكسالن یأكل لحمه وهو طاٍو یدیه" [
الكسالن إما هرًبا من ظلم اآلخرین أو یقصد االنتفاع بتعب الغیر دون مشاركتهم 

 یدیه عن العمل، فیخسر كل شيء وال یجد حتى ما یأكله... يیطو. إنه العمل ال ینتفع شیًئا
یدخل في حالة   یعني الموت جوًعا أو یعني أن الكسالن يوهو تعبیر مجاز. فیأكل لحمه

فراغ داخلي، عوض التفكیر في العمل اإلیجابي یرتبك بأفكار كثیرة ُمبالغ فیها، تحطم 
  نفسیته وتفقده صحته حتى الجسدیة.

 في حین أن الرسول أوصى صراحة ،لیس من حاجة أن أصف لكم جسامة شّر البطالة 
فكما أن القوت  ).10: 3 تس 2"إن كان أحد ال ُیرید أن یشتغل فال یأكل أیًضا" (

لم یكتب سلیمان عبثًا . الیومي ضروري لكل إنسان كذلك الكّد بحسب طاقته ضروري له
)، كما قال الرسول أیًضا 27: 31 في مدیح المرأة النشیطة: "ال تأكل خبز الكسل" (أم

 تس 2عن نفسه: "وال أكلنا خبًزا مجاًنا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكدٍّ لیًال ونهاًرا" (
: 9 كو 1)، مع أنه كان له السلطان ككارز باإلنجیل أن یعیش من اإلنجیل (8: 3

)، بل أن الرب (في حدیثه) قد جمع بین الكسل والشر، إذ قال: "أیها العبد الشریر 14

1 Hom. 11; Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Bookstore, Beirut 1989, p. 307-8 
(in Arabic). 
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على أن سلیمان الحكیم لم یثِن فقط على العامل كما ذكرنا  ).26: 25 والكسالن" (مت
) بل وّبخ الكسالن إذ شبهه بأدنى الحیوانات (الحشرات) قائالً : "اذهب إلى 27: 31 (أم

لذا یجب علینا أن نخشى من أن نوبَّخ نحن كذلك في  ).6: 6 النملة أیها الكسالن" (أم
 یوم الدینونة، ألن الذي أعطانا القدرة على العمل یطلب منا أعماًال تناسب قدرتنا هذه،

  ).48: 12  قال: "من ُیودعونه كثیًرا یطالبونه باألكثر" (لوفإنه
وبما أن البعض یستنكف من العمل بحجة الصلوات والتسبیح بالمزامیر، فعلى مثل 

. Ï)1: 3(هؤالء أن یعلموا أن لكل شيء وقًتا خاًصا به كما قال الجامعة: "لكل أمر أوان" 
القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

  .]6"حفنة راحة خیر من حفنتّي تعب وقبض الریح" [
خیر لإلنسان أن یعمل لینعم بحفنة مع راحة قلبه وسالم نفسه عن أن ُیغامر 

بعنف في حسد وغیره بقصد االكتناز ووفرة الغنى، فینال بالفعل ِضعفین من اإلنتاج لكن مع 
.  قبض الریحيیجتن  في الواقع یجتني القلق الذي ُیحطمه، أي فأنه إنماقلق واضطراب،

. قد .. كلمته األخیرة في هذا: "قد تعلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیهالقدِّیس بولسیقول 
أستطیع كل شيء في المسیح الذي  تدربت أن أشبع وٕان أجوع وٕان َاستفضل وٕان أنقص؛

  ).13-11: 4 یقویني" (في
 أن كلمات سلیمان الحكیم األب إبراهیم یرى القدِّیس یوحنا كاسیانفي مناظرات 

حة الداخلیة واألمان عن ا مع شيء من الر،هنا تفسر أفضلیة العمل الهادئ في البریة
 إذ یقول: [من األفضل لنا ،االهتمام بخدمة اآلخرین مع االنهماك معهم في أمورهم المادیة

أن ُنثابر على الدوام في هدفنا مقتنین ربًحا معتدًال في البریة حیث ال یوجد فیها اهتمامات 
عالمیة وارتباطات ُتشتت الفكر وال كبریاء وال مجد باطل وتكون االهتمامات بالضروریات 
الیومیة أقل... هذا خیر من أن نطلب ربًحا عظیًما خالل التحدث مع اآلخرین حدیثًا قیِّما 

سلیمان . ألن للغایة، لكننا ننهمك في مطالب الحیاة العلمانیة المملوءة باالرتباطات الیومیة
في هذه الحبائل یسقط الضعفاء... إذ  یقول: "حفنة راحة خیر من حفنتي تعب وقبض الریح"

بینما هم غیر مبالین بخالصهم، وفیما هم محتاجون إلى تعلیم اآلخرین وٕارشاداتهم، 
. ]Ðینخدعون بحیل الشیطان تحت ستار تتویب اآلخرین وٕارشادهم

1 The detailed Canons, Question 37. 
2 Cassian, Comf. 24:13 
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 . بین األنانیة والصداقة3
ه لالقتناء بیكشف الجامعة عن حماقة الظالمین من جوانب كثیرة، فالظالم في ح

 على ما لدیه، فیفقد سالمه الداخلي... یبقى في حالة جوع دائم مهما یحسد قریبهواالكتناز 
 لیجتني ثمار قریبه ظلًما، وبینما هو الرخاوة والكسلوقد یدفعه الظلم إلى  .]4نال من غنى [

وقد یسلك في تطرف  .]5في تراٍخ وكسل إذا به یأكل لحم نفسه، فال ینعم براحة صادقة [
 .]6 تعًبا وقبض الریح [ي فإذا به یجن، لیقتني أضعاًفا مضاعفةالعمل بغیر حدودآخر وهو 

مضحًیا بكل  ینفّض عن صحبة اآلخرین، خیًرا قد تدفعه أنانیته إلى حالة بؤس شدید حینأ
صداقة وحب للمشاركة من أجل اكتناز الثروة، عّبر عنها الجامعة قائالً :  

ثم ُعدت ورأیت باطًال تحت الشمس،  "
یوجد واحد وال ثاني له، ولیس له ابن وال أخ وال نهایة لكل تعبه، وال تشبع عینه 

  ].8-7من الغنى" [
خوة ایعطي مثالً : إنسان منعزل في أنانیة حتى عن إخوته وعن أبنائه، وكأنه بال 

رم أقرب من له من االلتقاء في دائرة حنه یجمع الكثیر لكنه یحرم نفسه كما يإوبال أبناء. 
! ه ما هي نهایة ما یجمعيالحب، وال یدر

كم شعرت بمرارة وأنا في الوالیات المتحدة إذ عرفت أن إنساًنا وابنه التجأ إلى 
 ملكیته لمشروع اشتركا فیه وجلب عائًدا وفیًرا... محبة المال تحطم حتى يالمحاكم، كل یدَّع

األبوة والبنوة! هل یمكن للمال أن یشبع قلب إنسان یعزل نفسه عن الجمیع حتى عن ابنه؟! 

  من ُیترك وحیًدا في عزلة قاسیة، بال أخ وال ابن، لكنه یمتلك قنیة واسعة الثراء یعیش
عمل صالح!  أي ه فيسفي نهم جشع، ویرفض أن یبذل نف

أخطر نكبات اإلنسان الذي یملك ثروة باطلة (في طمع) هو افتقاده إلى صدیق 
أما الذین یعیشون مًعا فإنهم یضاعفون ما یقع في أیدیهم . یعینه، وُیدخل السرور إلى قلبه

 في النهار . فإنهممن ثروة طیبة، وتقلل عشرتهم من ضغط عواصف األحداث البغیضة
یتمیزون بثقتهم القویة في بعضهم البعض، وفي اللیل یتَّسمون بالبشاشة والصبر. أما من 

 ...Ïلك حیاة العزلة فیمتلئ فزًعاسي

1  
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القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  
إن كان الظلم یدفع اإلنسان إلى العزلة فال یطیق الشركة الحقَّة لسبب أو آخر، 

 والصداقة team workلهذا یحثنا الجامعة على ممارسة حیاة الشركة والعمل الجماعة 
العملیة الفّعالة، فیقول:  

  .اثنان خیر من واحد، ألن لهما أجرة لتعبهما صالحة"
 .ألنه إن وقع أحدهما یقیمه رفیقه

  ].10-9 [وویل لمن هو وحده إن وقع إذ لیس ثاٍن لیقیمه"
الَّ یسكن راهب بمفرده أ ُیحتم القدِّیس باخومیوساعتماًدا على هذه العبارات كان 

  في قالیة.
الصداقة العاملة لها فاعلیتها، الزمة في الحیاة اإلیمانیة، وكما یقول المثل الیهودي 

. Ïفي التلمود: "إما الصحبة أو الموت"

 فنحن . أتوق دائًما إلى إقامة عالقات حمیمة مع الصالحین، وكثیًرا ما أندفع إلى حبهم
. Ð]9نقرأ: "اثنان خیر من واحد... إن وقع أحدهما یقیمه رفیقه" [

القدِّیس جیروم  

 محب القدِّیسین هو رفیق المالئكةÑ .

 لیكن حدیثك مع محبي اهللا لتأخذ نفسك شبه طهارتهمÒ .
القدِّیس یوحنا سابا  

یروي لنا تاریخ الكنیسة عن أمثلة رائعة من الصداقات وما قدمته من بركات 
القدِّیس نذكر على سبیل المثال الصداقة التي قامت بین  روحیة في حیاة القدِّیسین.

یقول األخیر: [إنّي أتنشَّقك أكثر مما ، باسیلیوس الكبیر والقدِّیس غریغوریوس النزنیزي
 .أتنشَّق الهواء، وأنا سواء كنت حاضًرا أم غائًبا، ال أعیش إالَّ الوقت الذي أنت فیه معي]

كما یقول: [لما حصل التعارف بیننا واتضحت رغبتنا المشتركة في درس الفلسفة الحقیقیة، 
كان لنا سقف بیت واحد وطاولة واحدة ندرس علیها،  أصبح كل واحٍد منا لآلخر كل شيء.

1 Telmud: Tannith 23a. 
2 Letter 76:1. 
3 Epistle 7. 
4 Epistle 40. 
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إن أعیننا كانت تحلق نحو هدف واحد، وعاطفتنا لم تكن إالَّ لتزید  وعواطف مشتركة.
إن الشهوات الجسدیة تزول ولكن المحبة التي تمتُّ إلى اهللا بصلٍة . وتترسخ یوًما بعد یوم

هي ثابتة ألن موضعها ثابت، وبقدر ما تتضح جماالتها وُتكشف بقدر ما تربط من جمعتهم 
. ]Ïبرباط المحبة نفسها
 خبرته في هذه الصداقة، قائالً :  القدِّیس باسیلیوسویقدم لنا 

[إن اإلنسان في العیشة االجتماعیة ال یتمتع بموهبته الخصوصیة فقط، بل 
. ]Ð من موهبتهي ثمًرا من مواهبهم كما یجتنيیضاعفها بإشراك اآلخرین فیها ویجتن

[ولكن اإلنسان الذي یخفي في ذاته ما منحه اهللا من النعم والمواهب وال یشرك 
. ]Ñسواه في فوائدها ُیدان كمن دفن وزنته

" تأكید لضرورة وجود أب اثنان خیر من واحدیرى بعض اآلباء في قول الجامعة: "
  روحي یسند المؤمن لئال ینحرف حسب هواه الذاتي.

  كثیرون یبغون البتولیة وهم ال یزالوا صغاًرا وقلیلي الفهم، هؤالء یلزمهم أن ینشغلوا قبل
كل شيء بالبحث عن مرشد مناسب ومعلم لهذا الطریق، لئال في جهلهم الراهن ینحرفون 

عن الطریق الصحیح فیسقطون في طریق أخرى وْعرة المسالك من عندیاتهم. "اثنان 
 من السهل أن ُیهزم واحد على یدْي الخصم  فإنهخیر من واحد"، هكذا یقول الحكیم،

وحًقا "ویل لمن هو وحده إن وقع إذ  الذي ینصب فخاخه في الطریق المؤدي إلى اهللا؛
.  Òلیس ثاٍن لیقیمه"

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  
من جانب آخر یلیق بكل إنسان منا أن یهتم بأن یقیم أخاه بروح الوداعة والحب 

  .]9[" إن وقع أحدهما یقیمه رفیقهكقول الجامعة: "

  بممارستك عمل الجامعة ضع أمام عینیك أن توّجه حیاتك حسًنا، وٕان تصلي من أجل
 .Óالحمقى لینالوا فهًما، ویعرفوا أن یتوقفوا عن األعمال الشریرة

1 Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Bookstore, Beirut 1989, p. 17 (in Arabic). 
2 PG 31:928 C. 
3 Ibid. 
4 On Virginity, 23. 
5 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  
یقدم لنا الجامعة أمثلة لتأكید أهمیة الصداقة والمشاركة الروحیة للبنیان:  

" !أما الواحد فكیف یدفأ؟ إن اضطجع اثنان یكون لهما دفء؛المثل األول: "
یقصد بالمضطجعین مًعا لیدفئا المسافرین في مناطق صحراویة قارصة البرد لیًال 
ولیس لهما أغطیة كافیة، وربما یقصد الحیاة الزوجیة الصالحة التي تهب دفًئا ُأسرًیا وشبًعا 

  داخل النفس في الرب.
وٕان غلب أحد على الواحد یقف مقابله االثنان، والخیط المثلوث ال المثل الثاني: "

 اإلنسان قوة، إن ين كانت الصداقة والمشاركة مع آخر ُتعطإبمعنى  .]12[" ینقطع سریًعا
هاجمه واحد یقف االثنان ضده، فماذا إن كانت الصحبة بین ثالثة، فالخیوط المجدولة من 

. حتمل أكثر من المجدول من اثنینيثالثة 
ما هو هذا الخیط المثلوث إالَّ وحدة الجماعة الكنسیة حیث یحل السیِّد المسیح في 

  القدِّیس جیروم ویرى"وسطهم كوعده: "إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي أكون في وسطهم؟!
أنه یمثل االرتباط بین اإلیمان والرجاء والمحبة، قائالً : [كلمات الرسول عن اإلیمان والرجاء 

نحن نؤمن ونترجَّى، وخالل إیماننا  والمحبة تشبه الخیط المثلوث الذي ال یسهل قطعه.
  .]Ïورجائنا نرتبط ببعضنا بعًضا برباط الحب

 . حماقة السعي وراء المجد الباطل4
إذ قدم الجامعة شهادة الجامعة عن بطالن العالم حیث یسود الظلم البشریة ویحتل 

موضع العدل، وبسببه في حماقة یسعى البعض إلى الراحة على حساب اآلخرین، وقد 
التهبت قلوبهم حسًدا وغیرة، كما تقوقع البعض حول األنا في أنانیة عوض العمل المشترك 

team work بروح المشاركة والحب، فإن كثیرین أیًضا یفسدون تعبهم بالبحث عن المجد 
الباطل والكرامة الزمنیة مهما یكن الثمن، غیر أن هذه الكرامة تعتمد على تقلبات الناس ومن 

   إلى السجن. ملًكا قد یخرج سجیًنا إلى العرش وینحدر...ثم تكون بال أمان
عظمة اإلنسان الحقیقیة لیست في كثرة األیام وال في مركزه أو إمكانیاته، وٕانما في 

 الذي ال یعرف أن ُیحذَّر ،ولٌد فقیر وحكیم خیر من ملك شیخ جاهلالحكمة الساكنة فیه: "

1 Letter 82:11. 
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نه ملك كثیر األیام وله كل اإلمكانیات لكن بافتقاره إلى الحكمة یفتقر إلى إ. ..]13[" بعد
  حیاة الحذر.

مثل یوسف -  ن إلى العرش -جیؤكد عدم دوام الحال، فقد یخرج إنسان من الس
ربما قصد . یقتني األول حب البشر بینما یُبغض الثاني .]14وقد ُیطرد الملك من عرشه [

بالخارج من السجن نفسه، فقد ُولد من أحشاء أمه عریاًنا كمن في سجن لیجد نفسه یحتل 
  امتیاز شخصي خاص به. أي العرش بغیر جهاد أو مهارة أو إمكانیات خاصة به أو

ُیشیر الخارج من السجن إلى الُملك إلى رجال العهد الجدید الذي یتحررون من 
 بین أیدیهم الشریعة والنبوات نسجن حرفیة الناموس، والملك المخلوع هم الیهود الذي

وباإلیمان بالحرفیة فقد قادة الیهود الُملك،  والمواعید اإللهیة لكنهم جحدوا اإلیمان بالمخلص.
  . في حیاة المعمودیة)6: 1 (رؤصار المؤمنون ملوًكا وكهنة 

إذ یفقد القائد الیهودي الحرفي في العبادة ُملكه الروحي یتركه الشعب الملتّف حوله 
  .]16لیتمتع بعمل اإلیمان بالمسیح واهب الُملك، وأیًضا ال یفرح به المؤمنون الحقیقیون [

 أن الخارج من السجن إلى الُملك هو الشهید الذي ینطلق نوساالعالمة أوریجیرى 
إلى ملك الملوك لینعم بعرش دائم ال ُینزع منه، إذ یقول: ["من السجن خرج إلى الُملك". 

هكذا اقتنعت أن أموت من أجل الحق، محتقًرا في الحال ما ُیدعى موًتا. احضروا الوحوش 
إنني أعرف أنني إذ أموت  الضاریة، احضروا الصلبان، قدموا النیران، تعالوا بالُمَعذِّیین.

. ]Ïأخرج من جسدي وأستریح مع المسیح
هكذا إذ استخدم الجامعة شهادة المجتمع في العالم وما یحمله من ظلم بسبب 
أنانیة بعض األغنیاء وأصحاب السلطة یدعو الكل إلى روح الحب والمشاركة بعیًدا عن 

  .طلب المجد الباطل

1 Dialogue with Heraclides, 166. 
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. إفساد عطایا اهللا. 6
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حیاتنا في عالم متغیر 
قدَّم سلیمان الحكیم براهین واقعیة عن بطالن العالم وملذاته مع تأكید صالحه 

كخلیقة اهللا الموهوبة لنا من ِقبْل حبه:  
]،  1. الطبیعة نفسها تشهد ببطالنه [1
]،  2رات سلیمان الشخصیة تؤكد ذلك [ب. خ2
]،  3. أیًضا العالم یؤكد خضوعه للزمن المتغیر [3
  .]4. المجتمع بما یحتویه من مظالم ینطق بذات الحقیقة [4

واآلن، ما هو دورنا العملي في حیاة متغیرة وزائلة هكذا؟ 
  .]5. لنسلك بروح الحب واالستماع للخالق في عبادتنا وفي سلوكنا [1
. ]6. لنستخدم عطایا اهللا كما یلیق دون إفسادها [2
. ]7. لنتطلع إلى ما وراء الموت ونتهیأ لألبدیة [3
. ]9-8. لنسلك في حیاتنا بحكمة وبهدف واضح [4
  .]10. في سلوكنا نحذر خاصة من الصغائر [5
  .]12-11. لنجاهد بحب مبكرین [6
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األصحاح الخامس  

 الحب في العبادة والسلوك
ال نرتبط به قلبی�ا لئال ننحدر معه، إنما نستخدمه أمادام العالم متغّیر یلیق بنا 

لیكن ارتباطنا بخالقه "الحب الحقیقي" فنحمل سمة الحب كأیقونة حیَّة للخالق، ونترجم . بفرح
 وفي نظرتنا للخیرات الزمنیة كعطایا ،هذا الحب عملی�ا في عبادتنا كما في سلوكنا مع الغیر

  إلهیة.
بالحب نتعبد هللا ال في شكلیات حرفیة قاتلة وٕانما بروح الطاعة الصادقة القلبیة، 

به تتحول صلواتنا إلى لهیب نار متقد ال إلى كثرة  فإن االستماع أفضل من ذبیحة الجهال.
كلمات جافة، وبه نعرف كیف ننذر حیاتنا كلها كذبیحة تسبیح ونوفي نذرنا بالرب نفسه... 

هكذا تنشلنا العبادة الروحیة من االنشغال بالعالم الباطل... أما إذا صارت العبادة باطلة فكم 
یكون العالم الباطل؟! 

والجشع. بالحب نعرف كیف نسلك بالرحمة ال الظلم، وبحب العطاء ال بالطمع 
وبالحب نفرح بخیرات اهللا وعطایاه ونشكره حتى على بركة الطعام والشراب 

والعمل! 

  .]7-1[. عبادة قلبیة صادقة   1
  .]17-8[. سلوك محبة خالصة   2
  .]20-18[  . فرح وشكر بعطایا اهللا 3

: . عبادة قلبیة صادقة 1
إن كان العالم خارج اهللا باطًال وقبض الریح فباألولى العبادة الشكلیة خارج دائرة 

هذا یبدأ الجامعة تطبیق نظرتنا الصادقة للحیاة على العبادة  الروح تكون باطلة وقبض الریح.
  سواء الجماعیة أو الخاصة.

  : دعوة للدخول إلى بیت اهللا.أ
"احفظ قدمك حین تذهب إلى بیت اهللا،  

فاالستماع أقرب من تقدیم ذبیحة الجهال،  
  .]1الون بفعل الشر" [بألنهم ال ي
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خلق اهللا العالم صالًحا لتكون األرض كلها أشبه ببیت اهللا فیه یلتقي كل بشر مع 
لكن إذ دخلت الخطیة إلى العالم صار  محبوبه الخالق القدُّوس بروح الحب والتسبیح والفرح.

لكن  العالم باطًال، وأنبتت األرض شوًكا وحسًكا، وشعر اإلنسان بجفاف نحو خالقه الصالح.
اهللا في حبه لإلنسان سمح له بإقامة بیت له بكونه أیقونة السماء الخالدة، یلجأ إلیه المؤمنون 
وهم بعد في هذا العالم، فیحمل روح اهللا قلوبهم وأفكارهم وٕارادتهم ومشاعرهم وأحاسیسهم إلى 

ما فوق العالم المنظور وٕالى ما فوق الزمن... لهذا ال نعجب إن بدأ الجامعة نصائحه 
هرب ألإلنسان بعد تأكیده بطالن العالم بالذهاب إلى بیت اهللا، بمعنى آخر یقول الجامعة: 

من العالم الزائل إلى خالقه األبدي بالدخول إلى بیته المقدس واللقاء معه خالل دائرة الحب 
والطاعة. 

لقد عرف المرتل كیف یلجأ إلى مقادس اهللا في وقت الضیق لیختبر مراحم اهللا 
وغنى نعمته:  

ني كل أیام حیاتي وأسكن في بیت الرب إلى مدى األیام" ا"إنما خیر ورحمة یتبع
  ).6: 23 (مز

 طمئن؛اَ "وٕان یحاربني جیش فلن یخاف قلبي، وٕان قام عليَّ قتال ففي هذا أنا 

لتمس: أن أسكن في بیت الرب كل أیام حیاتي، لكي أنظر اَ واحدة سألت من الرب وٕایَّاها 
  ).4-3: 27نعیم الرب وأتفرس في هیكله المقدس" (مز

"ألنك كنت ملجأ ليّ ... ألسكّن في مسكنك إلى الدهور، َاحتمي بستر جناحیك" 
).  4 -3: 61 (مز

  ).17، 14: 73 "كنت مصاًبا الیوم كله... حتى دخلُت مقادس اهللا" (مز
هكذا إذا ما شعر المرتل بالمتاعب الخارجیة أو الداخلیة یجد له ملجأ في بیت 

یرفعه إلى نعمه، ویهبه خبرة جمال الحیاة السماویة . الرب، حیث یلتقي باهللا نفسه مخلصه
في بیت الرب یجد اهللا الملك جالًسا  فال یعود ینشغل بما حمله إلیه الزمن من مضایقات.

على العرش فال یخاف إن حاربه جیش أو قام علیه قتال! 
غیر أن دخول بیت الرب والسكنى فیه یتطلب نقاوة القلب وقداسته، فیسكن المؤمن 

. ]1[" حفظ قدمكأ. لهذا یقول: "..مع اهللا القدُّوس في مقدسه وتكون له شركة معه
عند الذهاب إلى بیت الرب إالَّ ما یقوله الحكیم: "الذي حفظ القدم ماذا یعني ب. 

)، وأیًضا: "مهِّد سبیل رجلك فتثبت كل طرقك، ال تمل یمنه 15: 14 ینتبه إلى خطواته" (أم
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كأنه یقول: أنك تسلك الطریق الملوكي،  ).26: 4 وال یْسرة، باعد رجلك عن الشر" (أم
بالبر الذاتي، أو  حذر لئّال تنحرف بضربة یمینیة، أيألتدخل إلى عرش ملك الملوك، 

لتدخل بقلبك إلى بیت الرب قبل جسدك... ال تسرع  بالسقوط في الشر. أي بضربة شمالیة
   بأعماقك مقوًدا بروح اهللا القدُّوس. ادخلبخطوات قدمیك الجسدیتین إنما

یرى البعض في هذه الوصیة: "احفظ قدمك" إشارة إلى أمر اهللا لموسى النبي 
)، وكما یقول 15: 5یش  ؛5: 3ویشوع بین نون أن یخلعا حذاءهما من رجلیهما (خر 

نخلع عنا  . إنها دعوة لخلع الحذاء المصنوع من جلد الحیوانات المیتةÎالعالمة أوریجانوس
أیًضا . ما یمس الحیاة المیتة، أو أعمال اإلنسان العتیق لنحیا بروح اهللا في جدة الحیاة

 صوًتا عالًیا بال عمل، وكأن خلع الجلد دعوة إلى رفض يُتصنع من جلد الطبول التي تعط
المجد الباطل وحب الظهور... 

لندخل بیت الرب بقلوبنا بعد خلع حذائها منها، لكي ننعم بأعمال اإلنسان الجدید، 
فال نسلك في الحیاة الشریرة وال نطلب بًرا ذاتًیا، إنما نسمع لصوت اهللا ونطیعه بإرادة مقدسة 

خالصة، فإن االستماع هللا أفضل من ذبائح الجهال!  
: احفظ قلبك أو إنسانك الداخلي بالطاعة، ج. االستماع أفضل من ذبیحة الجهال

 باإلیمان، والقدم التي بها تسیر نحوه وتنعم بسكناك معه وهو اهللابكونه العین التي تعاین 
  معك.

إن كانت الحیاة متغیرة وزائلة وتحتاج إلى تحفظ وحذر حتى ال تسقط في فخاخ 
االرتباك بها واإلغراء باكتناز خیراتها الزمنیة، فباألولى إذ تتجه بقلبك نحو بیت اهللا تتعرف 

السلوك به وفیه هو أعظم من تقدیم  فإنطریق طاعة المسیح، على الطریق الملوكي، 
 فتحمل بره وطاعته، مقدًما لوكًیا،ماقبل السید المسیح نفسه طریًقا  عطایا مادیة لبیت الرب.

  ! وٕاذ تعطیه قلبك المبذول بالحب ك ذبیحة حب عملي... فإن اهللا یطلب قلبك ال مالقلبك
  رها وصغائرها.ائ) تقدم كل حیاتك بكب5: 5 العملي باتحادك مع المسیح المطیع (عب

، فبیت اهللا هو بیت الكلمة اإللهي، نستمع إلیه لنحفظه فینا باالستماعُیطالبنا 
"... إذ ُیریدنا اهللا أن ندخل بیته اسمعأول كلمة في الوصایا العشرة هي ". بروحه القدُّوس

  لننصت وُتحفظ بالقلب والسلوك العملي، ألن االستماع إنما یعني الطاعة العملیة.

1 See our Comm. on Exodus, ch. 3 (in Arabic). 
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سامع اهللا كما نتعرف علیه في الكتاب المقدس وخبرة الكنیسة عبر العصور "
"، یمیل بأذنه إلینا نحن أطفاله لیسمع همسات شفاهنا وتنهدات قلوبنا الخفیة، ونحن الصلوات

بحبه ینزل إلینا   نشاركه سمة "االستماع".في حبنا له نقابل استماعه إلینا باستماعنا إلیه...
لیسمعنا، وبحبه أیًضا یهبنا روح الطاعة فنسمع نحن له!  

 لیس نوًعا من اإلذالل كما یظن البعض في كبریاء كأن االستماع (الطاعة)
قلوبهم، إنما هي سمة المؤمن الحقیقي في شركته مع اهللا السامع ألصواتنا... نسمع له في 
وصیته كما في بیته، في صلواتنا الخفیة وفي معامالتنا مع قریبنا... نحمل سمة االستماع 
كطبیعة مقدسة في الرب ترافقنا في مخدعنا وفي كنیستنا وفي بیوتنا وفي عملنا حتى في 

الطریق أیًضا، نشتاق أن نسمع لكل أحد ونطیعه لكن في الرب!  
ترتبط  أخیًرا فإنه باالستماع یدعونا إلى الحكمة السماویة وسلوك في بّر اهللا؛

 بفعل الشر". ال یبالونالحكمة بالبر كما یرتبط الجهل بالشر، إذ یقول: "ذبیحة الجهال الذین 
فالجاهل لیس فقط یخطئ وٕانما وهو یخطئ ال یبالي، أما الحكیم فإن أخطأ ال یطیق 

تصرفاته الخاطئة، بل یشتكي نفسه هللا بالتوبة، مطالًبا إیَّاه أن یهبه سمة "االستماع" أو 
  "الطاعة" عملًیا.

یرفض اهللا ذبیحة الجهال ألنهم وهم یمارسون شكلیات العبادة یرفضون االستماع 
  الداخلي لوصایا اهللا، فیملك الشر على قلبهم وفكرهم وال یبالون به.

 الذي یسمع ویطیع یحل علیه السالم المقدسÏ  .
القدِّیس یوحنا سابا  

نستطیع أن نلمس كیف خشي آباؤنا من السقوط تحت حرفیة الشكلیات مما قاله 
: [یا رجل اهللا، حتى متى السواد فقط (الزّي الرهباني) یعزي نفسك. كن القدِّیس یوحنا سابا

القدِّیس مار إفرام ]. ویقول Ðُكلَّك لهیًبا، واحرق الذین حولك لترى جمال المخفي داخلك
قف في الكنیسة في أ [.]Ñ: [إن زّي الدیانة الحسنة موضوع علّي، ولیس فّي قوتهانياالسري

1 Epistle 5. 
2 Epistle 14. 
3 Fr. Augustinius El-Baramousy: St. Ephram The Syrian, 1988, p. 195 (in Arabic). 
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اعتزلت العالم، وأنا غائص فیه لعنقي بقلبي [ .]Ïالمقدمة، وأنا لست أهًال أن أكون أخیًرا فیها
  .]Ðوفكري

، فاهللا ]2[" لتكن كلماتك قلیلةعدم اإلكثار في الكلمات باطًال أثناء الصالة: "د. 
ألن الُحلم یأتي من كثرة " ).7: 6 یطلب العمل واإلخالص ال كثرة الكالم باطالً " (مت

  .]3[" الشغل، وقول الجهل من كثرة الكالم
لتكن صلواتنا هادئة، ننطق بها بغیر تسرع، ننطق بها بلساننا كما بحیاتنا العملیة، 

ربما لهذا  فیصرخ كیاننا كله بلغة الحب العملي التي ینصت إلیها اهللا وتفرح لها السماء كلها.
اهللا في السموات  ال تستعجل فمك وال یسرع قلبك إلى نطق كالم قدام اهللا؛السبب یقول: "

كأنه یقول: دع حیاتك التي تتسم بالسماویة أن تنطق وتصلي،  .]2[" وأنت على األرض
  فترتفع كلمات الصالة معها إلى العرش اإللهي.

وربما أراد الجامعة من المتعبد أن یتسرع في الكلمات لینهي صالته إنما بین 
الحین واآلخر یرفع فكره وقلبه ومشاعره نحو اهللا، یعّبر بالتأمل الداخلي عن عمق التصاقه 

به، كما یترك بهذا، المجال لنعمة اهللا تعمل فیه أثناء الصالة... یتكلم بالروح ویستمع 
تتحول الصالة إلى دیالوج حب متبادل یشترك فیه اإلنسان ال . لصوت الرب ویرى بالروح

  .بلسانه وحده بل وبكل كیانه الداخلي
"... انتظر في صلواتك أن یعلن  األرضوأنت على السموات یقول: "ألن اهللا في

لك السماوي عن سمواته، ویعلمك لغة السماء، ویهبك شركة التسبیح مع السمائیین.  

 إذ یقول إن اهللا في السماء وأنت على   إلى مشورة الجامعة: ال تلفظ كلمة أمام اهللا؛أصغ
عتقد أنه ُیظهر بتلك المسافة التي تفصل بین السماء واألرض بالرغم من أ ].2األرض [

كما تبعد  حمیمیة اتصالهما المتبادل، طبیعة اهللا التي تفوق دائرة فكر اإلنسان بال قیاس.
النجوم عن متناول األصابع، هكذا وبقدر متعاظم أكثر بكثیر تسمو تلك الطبیعة التي 

. Ñفوق كل أفكار البشر على أفكارنا األرضیة
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 .سكِّت لسانك لیتكلم قلبك، سكِّت قلبك لیتكلم فیك الروح  

1 Ibid 160. 
2 Ibid 161. 
3 Against Eunomius, lib. 12, PG 45:940 A-941 D. 
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القدِّیس یوحنا سابا 
ال نكثر الكالم في الصالة، ربما لكي ال ننطق بكلمات غیر أیدعونا الجامعة 

: "أصلي بالروح وأصلي بالذهن أیًضا، أرتل بالروح وأرتل الرسول بولسمفهومة، كقول 
حینما نصلي أو نسبح اهللا یلزمنا أن ننطق برویة وخشوع،  ).15: 14 كو 1بالذهن أیًضا" (

ننا نتحدث مع السماوي...  أمدركین 
ال یهاجم الجامعة الصلوات الطویلة مادامت ُتقدم بفهم وحكمة وتقوى، فقد كان 

)، ویسألنا الرسول أن نصلي 12: 6  أحیاًنا اللیل كله في الصالة (لويالسیِّد المسیح یقض
القدِّیس وقیل عن  ).3: 1 )، وٕان نصلي في كل حین (كو17: 5 تس 1بال انقطاع (

 أنه كان ُیستغرق في الصالة من غروب الشمس حتى شروقها، یقضي اللیل كله أرسانیوس
  في عذوبة الحدیث مع اهللا.

  ...صلِّ وال تمّل، صّل باستمرار صالة إیمان ورجاء ومحبة
ختصر الخطب اِ إن ربنا هو أول من  ولكن ال تكن صالتك في كثرة الكالم.

  .الطویلة كیال تظهر في صالتك الطویلة إلى اهللا بمظهر من راح یلّقنه درًسا

  .حاجتك في الصالة إلى تقوى ال إلى ثرثرة
نهم بكثرة كالمهم ُیستجاب لهم أإذا صلیت فال تكن ثرثاًرا كالوثنیین الذین یظنون 

 عالم بما تحتاج إلیه من قبل أن تسأله... أباك)، فال تكن مثلهم ألن 7: 6 (مت
لن تنقطع عن الصالة إذا طلبت باستمرار حیاة السعادة... 

ُیقال إن في مصر إخوة یرفعون باستمرار ابتهاالت قصیرة تتلى بسرعة، حفاًظا 
  .Ïعلى انتباه (تركیز الذهن) ضروري لكل من یصلي

القدِّیس أغسطینوس  
فإن الُحلم من كثرة یقتبس الجامعة مثًال یؤكد أهمیة العمل عن كثرة الكالم: "

فالعمل المتواصل الجاد ُیولِّد أحالًما سعیدة، أو  .]3[" الشغل، وقول الجهل من كثرة الكالم
یحقق أحالم اإلنسان ورغباته، أما لغو الكالم الكثیر فیحّول حیاة اإلنسان إلى الجهالة، 

كثرة الشغل تجعل اإلنسان حكیًما وواقعًیا حتى في أحالمه، وكثرة . كلماته هي "قول الجهل"
الكالم تكشف عن فراغ وجهالة !  

1 Fr. Yohanna El-Helou: Philosopher’s Miditation on the Spiritual life , p. 198-9 (in Arabic). 
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  :هـ. الجدِّیة واإلخالص في النذور
"إذا نذرت نذًرا هللا فال تتأخر عن الوفاء به،  

ألنه ال ُیسر بالجهال... 
  .أن ال تنذر خیٌر من أن تنذر وال تفي
]. 6-4ال تدع فمك یجعل جسدك یخطئ" [

) تحدثنا عن 27) والالویین (أصحاح 30صحاح أفي دراستنا لسفرّي العدد (
 النذور في الشریعة الموسویة. النذر هو وعد بتكریس شيء ما هللا، یلتزم المرء بالوفاء به؛

لمجد  شوق داخلي ورغبة أكیدة ال لتكریس أشیاء بل تكریس القلب نفسه هللا، ىوهو یشیر إل
 ؛ قض2: 30 یلیق بالمؤمن أن یلتزم بما نطق به وال ینقض كالمه (ال. اسمه وانتشار ملكوته

  )، كما ال یلیق عدم تأجیله إلى الغد.35: 11
یدعو الجامعة الذین ال یوفون النذور أو یؤجلون اإلیفاء "الجهال"، ألنهم ینطقون 

ال ینذروا من أوكان األفضل  بجهالة في غیر تٍرِ◌، وُیحسب هذا نوًعا من االستخفاف باهللا.
  أن ینذروا وال یفوا، حتى ال ُیحسبوا ناكثین للوعد.

هنا الجسد یعني اإلنسان بكلیته، فقد نذر . إنهم ینطقون بفمهم فیخطئ جسدهم
 وُحسبا كاذبین على ،حنانیا وسفیرة أن یقدما كل ثمن حقلهما... لكنهما اختلسا من الثمن

وتسرع یفتاح في نذره للرب بأن یقدم من یخرج من أبواب  ).11-1: 5 الروح القدس (أع
ووعد  ).34، 30: 11 بیته للقائه محرقة... فقدم ابنته الوحیدة العذراء محرقة (قض

هیرودس بعجلة أن یعطي هیرودیا طلبتها ولو إلى نصف المملكة فقطع رأس القدِّیس یوحنا 
  ! نالمعمدا

 ! سال نتسرع في وعودنا ونذورنا مع اهللا والنا
"الصالة" في مناظراته مع القدِّیس یوحنا كاسیان أن النذر هو األب إسحق یرى 

ونحن نصلي حینما ننبذ هذا العالم،  قائًال هكذا: [إذا صلیت صالة للرب ال تؤجل الوفاء بها.
ونعد بأننا نموت عن كل األفعال العالمیة وعن حیاة هذا العالم، ونخدم الرب بكل مقاصد 

. ]Ïالقلب
صلواتنا هي نذور أو تعهدات... فیها نعلن جحدنا لملذات العالم وقبول ملكوت اهللا 
فینا، فیها نرفض أبوة إبلیس المهلكة ونقبل أبوة اهللا لنا... لنحقق هذا ال بالكلمات فقط وٕانما 

1 Cassian, Conf., 9:12. 
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في حیاتنا العملیة بروح اهللا القدُّوس العامل فینا، فنقول بقوة مع الرسول: "لسنا من لیٍل وال 
  ).5: 5 تس 1ظلمة" (

في دراستنا لسفر المزامیر الحظنا المرتل یعلن إیفاءه النذور، وذلك بالتسبیح هللا، 
فإنه لیس من نذر ُیفرح قلب اهللا مثل تسبیحنا له وشكرنا إیَّاه  وسط ضیقاتنا ومتاعبنا! بهذا 

النذر نعلن أن إلهنا السماوي وحده قادر أن یدخل بنا إلى الحیاة المالئكیة المفرحة ویعبر بنا 
فوق هموم العالم ومشاغله!  

یكمل الجامعة حدیثه عن االلتزام بإیفاء النذر قائالً :  

  ].6نه سهو" [إ"ال تقل قدام المالك 
)، فإنه ال یلیق بالمؤمن أن یتصنع األعذار 1: 2 یقصد بالمالك هنا الكاهن (رؤ

أمام وكالء اهللا، مدعًیا أن ما نطق به ال یقصده، أو لم یكن یعرف حقیقة قدراته أو 
  ].6اهللا یغضب على المتسرعین في كلماتهم ونذورهم [. فإن إمكانیاته

، قائالً :   عّلة هذا الداء وعالجهیقدم الكاتب
"ألن ذلك من كثرة األحالم واألباطیل وكثرة الكالم،  

].  7ولكن ِاْخَش اهللا" [
: [كما أن حشد األحالم أمر باطل، القدِّیس غریغوریوس صانع العجائبیقول 

. ]Ïأما مخافة اهللا فهي خالص اإلنسان وٕان كان یصعب اقتنائها. أیًضا كثرة الكالم
االنشغال باألوهام دون  ، أيكثرة األحالمثالثة أمور تفسد تعهدات فمنا مع اهللا: 

بمعنى . وكثرة الكالماالنشغال بأمور الحیاة الباطلة،  أي واألباطیل السلوك الواقعي العملي؛
آخر لكي تكون تعهداتنا مقدسة وواقعیة یلزمنا أن نهرب من األفكار (األحالم) الباطلة، ومن 
األعمال الباطلة، ومن الكلمات الباطلة وذلك بأن نضع مخافة اهللا نصب أعیننا عندما نفكر 

لنخف اهللا فیملك على أفكارنا وسلوكنا وكلماتنا... ونكون بكلیتنا شهود  أو نعمل أو نتكلم.
حق لعمله فینا  ! 

: . سلوك محبة خالصة 2
طالبنا بالعبادة الروحیة الحقة في مواجهة بطالن العالم، محذًرا إیَّانا من الشكلیات 

اآلن یربط العبادة الروحیة  الحرفیة الجافة، مقدًما لنا مخافة اهللا عالًجا لضعفنا في العبادة.

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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ال نخشى  كي بالسلوك العملي المملوء محبة خالصة، مقدًما لنا أیًضا مخافة اهللا سنًدا لنا
الظالمین، إذ یقول:  

. إن رأیت ظلم الفقیر ونزع الحق والعدل فال ترتع من األمر،  أ
]. 8ألن فوق العالي عالًیا ُیالحظ واألعلى فوقهما" [

لیتنا ال نرتع من األمر إذ نرى الظلم قد ساد على األرض، فإنه یوجد في مقابل 
اهللا الذي هو أعلى من كل عرش، وفوق كل سلطان یحقق   في السماء.يذلك منظر معز

 كان الظالمون متعالین فمجد اهللا . إنحتًما عنایته بالمظلومین وعدله في الوقت المناسب
). 113 فوق السموات (مز

لعل الجامعة قد خشي لئال یرتع المؤمن من منظر الظلم الذي یسود األرض 
. فیخضع هو أیًضا للباطل، ویسلك بروح الظلم والقهر، بحجة أن العالم كله یسلك هكذا

القضاء أو الحكام، فإن لم یجد من ینصف الفقیر  إلى أي بالحرى یلزمه أن یلجأ إلى العالي
  والمظلوم على األرض یتدخل السماوي نفسه األعلى من الكل.

ب. إن كان الفقیر قد صار كاألرض ال نحتقره، فإنه یحتاج الكل إلیه، حتى الملك 
كل  .]9[" الملك مخدوم من الحقل منفعة األرض للكِل؛یحتاج إلى خدمة الحقل وثماره: "

الخلیقة الحیَّة تحتاج إلى األرض... منها تأكل البهائم، ومنها یأكل الملك... فلماذا 
نحتقرها؟!  

لنعِط حًبا إلخوتنا الفقراء وال نحتقرهم، حتى إن صاروا في نظر الكثیرین أرًضا 
 علیها بأقدامهم، فبحبنا لهم وخدمتنا لهم ُنخدم نحن ویرتفع قلبنا إلى السماء عینها! یطئون

ج. لنحب اإلخوة الفقراء والمظلومین حتى وٕان صاروا أرًضا، ألنهم یخدموننا في 
األصاغر یوم الرب العظیم حیث نسمع: "الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء 

نقدم لهم فضتنا ومقتنیاتنا أو باألحرى حبنا، فننتفع أبدًیا، أما إن  ).40: 25 فبّي فعلت" (مت
 ]، بل قد تضرنا12]، ال تهبنا راحة [11]، وال ننتفع بها [10اكتنزنا ممتلكاتنا فال تشبع نفوسنا [

]. 16-15] أو نحن نتركها بغیر إرادتنا [14وهي زائلة... فإنها تتركنا [ ]...13[

  :أوالً : حب الفضة غیر مشبع
"من یحب الفضة ال یشبع من الفضة،  

  ].10ومن یحب الثروة ال یشبع من دخل" [
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من یلتصق بالرب خالل التقوى ینتفع كثیًرا: "إن التقوى مع القناعة تجارة عظیمة" 
)، وكما یقول الرسول: "في كل شيء وفي جمیع األشیاء قد تدربت أن 6: 6 تي 1(

 أما من یلتصق بمحبة الغنى والثروات فُیوسع نفسه كالهاویة (حب ).18: 4 أشبع..." (في
إنها كالعلوقة - وهي دودة تكثر في المستنقعات  )، ال یستطیع العالم كله أن یشبعها.5: 2

 -وتتعلق بالحیوانات، تشرب من المستنقعات وتمتص دماء الحیوانات ملتصقة بها جًدا 
  ).15: 30 تقول "هات هات" (أم

  ...الذي یحب اِلغنى یحلم بالذهب عند النوم، والذي یحب التجرد ُیسرع (الذهب) إلیه

   ...أبناء الملكوت یدوسون الذهب مثل التراب، وأنت اآلن افرح وال تحمله

 یا رب من یقتنیك خبز الیوم ال یحتاج ألنه غنى أكثر من أغنیاء العالم جمیعهÏ  .
القدِّیس یعقوب السروجي  

  :ثانًیا: ال منفعة لوفرة الغنى
  ،"إذا كثرت الخیرات كثر الذین یأكلونها

]. 11 [!وأي منفعة لصاحبها إال رؤیتها بعینیه؟
إذ یزداد اإلنسان غنى تزداد مسئولیاته، فماذا ینتفع إن بقى قلبه شرًها إلى محبة 

 يالمال بینما العاملون معه یأكلون ببهجة وسرور؟! بمعنى آخر بینما یحترق قلب الغن
بشهوة الغنى وبروح الطمع إذا بالذین یعیشون من خیراته أكثر منه سعادة... قد یربحون 

 لنعطهم حبنا فننتفع نحن أیًضا، ؟!نفوسهم وینعمون بالغنى األبدي أما هو فیخسر نفسه
  وتصیر محبتنا لهم هي غنانا األبدي.

 كنَت سیَِّد الذهب، ال خادًما له، تستعمله استعماًال . إنكن بال جشع وال تكن بال رحمة 
.  Ðحسًنا... الجشع یجعلك عبًدا، والمحبة تصیِّرك حًرا

القدِّیس أغسطینوس  

:  ثالثًا: حب الغنى یفقدنا الراحة
 الذي ال یشبع قلبه بوفرة خیراته والعاملین عنده، وجد أن يإذ قارن بین الغن

 نفسه من الخیرات بسبب بخله يبینما قد یحرم الغن العاملین یأكلون من الخیرات بأجرتهم

1 Fr. Augustinius El-Baramousy: St. Yacob El-Serougi, p. 117-8 (in Arabic) 
2 Fr. Yohanna El-Hilou: Philosopher’s Miditation on the Spiritual life, p. 351(in Arabic). 
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وحبه لالقتناء، أو قد ینعم العاملون بالتمتع باألكل أو الطعام السماوي خالل حیاتهم التقویة 
 البخیل من المائدة السماویة... قد یقول قائل: لكن العاملین یشقون يبینما ُیحرم الغن

یعلق الجامعة على ذلك بالقول وٕان كان .  ثمر تعبهمي ففي راحة یجنيویتعبون أما الغن
العاملون الفقراء یتعبون جسدًیا لكنهم ینعمون بلذة عند نومهم بغض النظر عن نوع الطعام 

یطیر النوم من عینیه   الجشع فال یستریح قلبه باللیل...يالذي یأكلونه أو كمیته، أما الغن
  ).2: 127  حبیبه نوًما" (مزيمفكًرا كیف یضاعف ثروته... لذلك قیل بحق: "لكنه یعط

، نوم المشتغل حلو إن أكل قلیًال أو كثیًرا"
  ].12 ال یریحه حتى ینام" [يووفر الغن

یكسب العامل رزقه بالتعب لكنه ینام نوًما عمیًقا وبلذة، أما االنشغال بمضاعفة 
الثروات فُتسبب الهموم والقلق...  

  ،على األقل یستمتع إال أنه الفقیر حتى إن كان عبًدا وعاجًزا عن أن یمأل بطنه تماًما
 ُیصاحبها دائًما األرق واللیالي العدیمة النوم وتوتر يبانتعاشة النوم، لكن شهوة الغن

شيء أكثر سخًفا من ذلك؟!...   أي الفكر.
القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  

  یرى الجامعة إن الثروات تسبب لمقتنیها المتاعب، ألن فقدانها ُیسبب له قلًقا وتوتًرا
. Ïإنها بحق في حكم المفقودة، ألنها تُترك هنا، وال فائدة منها للمیت شدیًدا.

القدِّیس أمبروسیوس  
 لذة للجسم عند اللیل، يإن كان التعب الجسماني بسبب ضروریات الجسد یعط

نه إفكم باألحرى ینعم المجاهد روحًیا باللذة الحقیقیة عندما یتعب من أجل خالص نفسه؟! 
: 14 بحق ینام نوم الموت في عذوبة وحالوة، ألنه یستریح من تعبه وأعماله تتبعه (رؤ

13.(  

 كما أن حزم الفرح تتبع الذین یزرعون بالدموع، هكذا یتبع الفرح الذین عانوا صعوبات 

الخبز الُمقتنى بعرق كثیر یبدو حلًوا للزراع، وحلوة هي أعمال البر للقلب . اهللا ألجل
. Ðالذي نال معرفة المسیح

1 The Prayer of Job and David. 2:4:12. (Fathers of the Church). 
2 Ascetic Hom. 4. 
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 فإنه یود أن یؤكد أنه ال یلیق ،إذ ُیحذرنا خالل السفر كله من االكتناز أو الجشع
أیًضا أن نعیش في تراٍخ وخمول، إنما أن نعمل ونجاهد في حیاتنا الیومیة كما في عبادتنا 

 .]12[" نوم المشتغل حلوفإن "

:  رابًعا: حب الغنى أو االكتناز مضر
  ."یوجد شر خبیث رأیته تحت الشمس

  ].13ثروة مصونة لصاحبها لضرره" [
 فإذا ، لیصون ثروتهيالشر الذي رآه الحكیم تحت الشمس هو أن یتفرغ إنسان غن
یأخذ نفس مقتنیه" (أم  بها تضره، وكما یقول في موضع آخر: "هكذا ُطرق كل مولع بكسب؛

ال تكمن المشكلة في الغنى وٕانما في الولع بالكسب، فقد ُوجد أغنیاء كثیرون اقتنوا  ).19: 1
  نفوسهم بعدم ارتباكهم بالثروة.

 .إبراهیم كان غنًیا وهو أول الجالسین في المتكأ بالملكوت  

   ...وال أیًضا یوسف مال لمَّا وجد الغنى، ولم یعطله الغنى عن حب اهللا
  كان سهًال على یوسف أن یسیر في الطریق المرتفعة الكاملة حین كان غنًیا.

 .الغنى خلقة حسنة، ُیدنسها الجاهل  

 أن یدخل الحیاة من أجل غناه ألنه یحبه وال یهتم بالملكوتيعسیر على الغن Ï .
القدِّیس یعقوب السروجي  

  :: الغنى زائل یتركنا أو نحن نتركهخامًسا
 لیزداد غنى یتعرض لفقدان كل ما یملكه خالل يبذات الجهد الذي یبذله الغن

مشروع خاسر... كم من أغنیاء فقدوا كل ما یملكونه في لحظات عندما تصاب األسواق 
المالیة بكساد مفاجئ عالمي؟! وكم تحطمت شركات عالمیة وأفلست ألن شركة ما قد 

أشهرت إفالسها؟!  
 بثروته، فجأة یجدها كالطائر قد فلتت من بین یدیه، وكما يمهما عظم اهتمام الغن

هل تطیر عینیك نحوه ولیس . كف عن فطنتك یقول الحكیم: "ال تتعب لكي تصیر غنًیا؛
).  5-4: 23  ألنه إنما یصنع لنفسه أجنحة، كالنسر یطیر نحو السماء" (أم!هو؟

1 Fr. Augustinius El-Baramousy: St. Yacob El-Serouge, p. 116-7(in Arabic). 
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 كل جهده لیترك البنه میراثًا ضخًما فإذا به یترك له ثروة مثقلة يقد یبذل الغن
بالدیون:  

 ].14 ثم ولد ابًنا وما بیده شيء" [ئ"فهلكت تلك الثروة بأمر ِسي
كما خرج إن لم یفقد ثروته بل یترك میراثًا عظیًما البنه، فإنه هو نفسه سیتركها: "

من بطن أمه عریاًنا یرجع ذاهًبا كما جاء، وال یأخذ شیًئا من تعبه، فیذهب به في یده" 
]15.[  

 من هذا العالم الذي أحببَتُه لن تحمل معك شیًئا، سوى الرذیلة، التي أحببتهاÏ.  
القدِّیس أغسطینوس  

 ،أخیًرا یقدم سلیمان الحكیم صورة ُمّرة لبعض األغنیاء الجشعین المحبین للمال
فإنهم وهم یملكون الكثیر یأكلون كل أیام حیاتهم في الظالم بغیة توفیر استهالك الوقود! 

 ].17"أیًضا یأكل كل أیامه في الظالم ویغتم كثیًرا مع حزن وغیظ" [

: . فرح وشكر بعطایا اهللا 3
إن كان المحب للغنى واالكتناز یعیش كما في الظلمة، یخشى لئال یستهلك كثیًرا 
من الوقود... یعیش في حزن وغیظ، إذ ال یشعر بعنایة اهللا به واهتمامه به، مهما نال فهو 
متذمر، فإن المؤمن الحقیقي على العكس یمارس حیاته الیومیة، مستخدًما كل ما بین یدیه 

  بفرح، شاكًرا اهللا على عطایاه.
لقد قدم الكاتب ذات النصیحة في نهایة األصحاح الثاني بعدما أّكد بخبرته 

  .)26-24: 2(الشخصیة أن الملذات الحسِّیة تعجز عن أن تشبع قلبه 
تتلخص نصیحته في اآلتي:  

  ].18. أن یأكل اإلنسان ویشرب ویمارس عمله كعطایا إلهیة [أ
]. 19ب. أن یحسب الغنى والمال أیًضا هبات إلهیة [

اهللا ملهیه بفرح قلبه" ]، فإن "19ج. أن یمارس حیاته الیومیة بفرح في الرب [
". ألن اهللا یعطیه سؤل قلبه فرًحا، أو كما یترجمها البعض: "]20[

 اإلنسان ثمار تعبه بالفرح... مثل هذا اإلنسان ال ُیعاني من يإنها عطیة اهللا أن یجن 
ل حیاته لألفكار الشریرة، بل یقیس حیاته بأعمال الخیر، إذ أن كاالنزعاج، وال ُیستعبد 

1 Fr. Yohanna El-Helou: Philosopher’s Miditaton on the Spiritual life, p. 351 (in Arabic). 
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. Ïقلبه صالح في كل شيء، یتهلل فرًحا بعطیة اهللا
القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  

، بمعنى أن اهللا یتطلع إلى اإلنسان المؤمن ]20[" ألن اهللا ملهیه بفرح قلبه"
كطفله المحبوب لدیه الذي یلهیه بالحكمة السماویة وعربون المجد األبدي والتعرف على 

یقول اإلنجیلي: "تهلل یسوع بالروح وقال: أحمدك أیها . بعض األسرار كمن یودُّ أن یفرح قلبه
 " (لوأعلنتها لألطفالاآلب رب السماء واألرض ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء و

هذه الهبة . هذه هي هبة اهللا لنا نحن أطفاله التي ُیحرم منها حكماء هذا الدهر ).21: 10
تفرح قلبنا أكثر من كل غنى العالم وثرواته! 

 
 
 

 

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس  

إفساد عطایا اهللا 
في األصحاح السابق قدم لنا الجامعة تطبیقات عملیة على بطالن العالم تقوم 

نحتمي في بیت اهللا  على أساس الحب هللا والناس في عبادتنا كما في سلوكنا العملي؛
بالعبادة الروحیة التي تسر اهللا، ونواجه ظلم البشر باتساع قلبنا للمقهورین وسخائنا على 

المحتاجین... وأخیًرا سألنا أن نستخدم عطایا اهللا الزمنیة بفرح، فإن اهللا یطلب بهجة قلبنا 
في هذا األصحاح یعالج مشكلة البخل وحب االكتناز مؤكًدا أن الجشع هو الذي  وفرحنا.

  یفسد عطایا اهللا.
اإلنسان الروحي یتلمس محبة اهللا في كل شيء، ویشعر أنه مدین له حتى بأكله 

یهتم  إنه وشربه وتعبه أو قدرته على الجهاد أما اإلنسان الطبیعي فُیفسد عطایا اهللا الصالحة.
 أو نفع الكنیسة أو العالم، ال یشعر هو ه أوالده أو لبنیانأن یكنز دون مراعاة ما هو لبنیان

یقدم الجامعة األمثلة التالیة:  . بالشبع وال ینفع اآلخرین

  ].2-1[. ثروة یتمتع بها غریب  1
  .]6-3[. ثروة یفسدها الشعور بالعوز  2
  .]12-7[. االكتفاء بعطایا اهللا   3

: . ثروة یتمتع بها غریب 1
ُیظهر الحكیم هنا مقدار ما یلحق اإلنسان من شر إن أساء استخدام عطایا اهللا من 

" یوجد شر قد رأیته تحت الشمس وهو كثیر بین الناسیبدأ حدیثه بالقول: ". ماٍل وغنى
. لعل سلیمان كملك مشهور جاء إلیه الكثیرون یسمعون حكمته قد رأى شًرا ینتشر بین ]1[

شعبه وبین الغرباء القادمین من أقاصي المسكونة، رآه كمرض أو وباء حلَّ في قلوب 
  .]2[" مصیبة ردیئةالكثیرین وهو داء البخل، یدعوه "

أعطاه اهللا غنى وماًال وكرامة ولیس لنفسه عوز من كل ما شاهد إنسانا "
  .]2-1یشتهیه، ولم یعطه اهللا استطاعة على أن یأكل منه بل یأكله إنسان غریب" [
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 من مال وكرامة هو عطیة اهللا، سواء يیؤكد الكاتب أن ما بین یدّي هذا الغنأوالً : 
ناله اإلنسان عن میراث والدیه أو ربحه عن جهاده وتعبه... وكان یلیق به أن یشكر اهللا 

  ویسبحه، طالًبا منه الحكمة والمشورة اإللهیة لكي یحسن تدبیر حیاته.
 عذر فقد أغدقت علیه العنایة اإللهیة بالبركات ولم یعد يلیس لدى هذا الغنثانًیا: 

معوًزا شیًئا مما یشتهیه قلبه، وكما یقول المرتل: "بذخائرك تمأل بطونهم... أما أنا فبالبر 
اهللا في محبته، كثیًرا ما  ).15-14: 17 أشبع إذا استیقظت بشبهك" (مز أنظر وجهك؛

 الشریر سؤل قلبه: خیرات زمنیة، ویسحب قلب المؤمن إلیه لیحمل شبهه وصورته! يیعط
ربما یقصد أن غریًبا ما   بما ناله، تارًكا ما لدیه لغریب؛يلم یتمتع هذا الغنثالثًا: 

یغتصب ممتلكاته التي یحرم نفسه وأوالده من التمتع بها أو أنه یموت دون أن یتمتع بغناه 
وال یكون له ابن (أو ابنة) یرثه بل یستولى غریب على ما جمعه... كل ما جمعه تمتع به 

غریب! 
: 7 اختلط أفرایم بالشعوب الوثنیة وفسدت حیاته فقیل: "أكل الغرباء ثروته" (هو

)، ویتحدث الحكیم مع اإلنسان الذي یسقط مع امرأة أجنبیة (وثنیة) تقطر شفتاها عسالً : 9
هكذا الخطیة بكل صورها، خاصة الجشع  ).10: 5 "تكون أتعابك في بیت غریب" (أم

والزنا، أو محبة المال والملذات الجسدیة، تدفع باإلنسان إلى السبي، فیسلبه عدو الخیر كل 
یفقده ثروته حتى إنسانیته، ویجرده من كل تعقل وحكمة!  ما یحمله من عطایا إلهیة؛

الخطیة خاطئة جًدا، فمها یقطر عسًال وكلماتها أنعم من الزیت لكنها كالسیف ذي 
الحدِّین تقطع األعماق لتسلب اإلنسان حتى نفسه! ویستولى عدو الخیر على كل ثروته! 

: . ثروة یفسدها الشعور بالعوز 2
یقدم مثًال آخر مضاد لألول: إنسان ینجب مائة أو كما یقول المرتل عن بعض 

)، ویعیش زماًنا طویًال، وبسبب جشعه یشعر بالعوز 14: 17 األشرار "یشبعون أوالًدا" (مز
 ، أي]3[" لیس له دفنوعدم االكتفاء، إذ تبقى نفسه في حالة فراغ، فإنه حتى وٕان ظن أنه "

لن یموت، فالسقط خیر منه، ألنه لن ینعم بعذوبة الحیاة، بل یعیش كما في الظلمة بسبب 
نه یشبه شجرة تحمل ثماًرا كثیرة جًدا، لكنها ال ُتقدم إشعوره الشدید بالحاجة إلى االكتناز. 

  ثمرها لألكل بل تبقیه علیها حتى یفسد ویسقط على األرض فُیجّمع الحشرات.
: 22 عند موته "ُیدفن دفن الحمار" (إر "، أيلیس له أیًضا دفنربما قصد بقوله "

فمع أن له مئة من البنین وعاش لسنوات طویلة یجمع األموال لكن أوالده بسبب  )؛19
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حرمانه إیَّاهم من التمتع بالخیرات كل هذا الزمان ال یبالون بكرامته، وال یهتمون بدفنه إنما 
بالبحث عن ثروته التي خلفها لهم وتقسیمها... أذكر أسرة اختلف أفرادها على المیراث فیما 

الجثمان ال یزال في حجرة مغلقة لم یدفن بعد! كانوا یتشاجرون عوض بكائهم على وبینهم 
أبیهم! 

نه یسلم بأن حالة السقط محزنة إ. ]3[" إن السقط خیٌر منهیقول الحكیم عنه: "
، ألنه باطًال فرح الزوجان بالحمل واحتملت األم الكثیر ]4[" ألنه في الباطل یجيءللغایة، "

 كما تهیأ الوالد فكرًیا ومادًیا لحدث سعید... فخابت آمالهما وتحطمت ،تنتظر مولودها الجدید
" إذ یكاد ال یشعر به أحد، قبل أن وفي الظالم یذهب" نفسیتهما وضاعت مجهوداتهما باطالً .

" فإن كان الوالدان قد أعدا له اسًما ال واسمه ُیغطى بالظالمُیحتفل بمیالده ُیدفن دون تكریم! "
" : "وأیًضا لم َیر الشمس ولم یعلمیتحقق بل یتوارى معه في الظالم قبل أن ینادیه أحد به

لم ینظر الشمس ویتمتع بالنور إنما خرج من ظالم الرحم إلى ظالم القبر ولم یعلم  ، أي]5[
  به أحد وال تعّرف هو حتى على والدیه.

هذه هي الصورة التي قدمها الحكیم عن السقط، ومع هذا یقول في مقارنته 
 ألیس ،فهذا له راحة أكثر من ذاك، وٕان عاش ألف سنة مضاعفة ولم َیر خیًرابالبخیل: "

السقط المحروم من نور الحیاة ومن كل ذكرى  .]6-5إلى موضع واحد یذهب الجمیع" [
ومن كل معرفة... الذي ال كیان اجتماعي له هو أفضل من بخیل یعیش آالف السنوات 

یكنز ماًال وال یرى في حیاته خیًرا، كما ال یبعث في حیاة اآلخرین سعادة أو فرًحا... فإنه  
عد شقاء كل هذه السنوات یلتقي مع السقط في ذات الموضع "القبر"! البخیل بإرادته الشریرة ب

 صار كالسقط، من الباطل یجيء وٕالى الظالم یذهب... إذ باطًال یترجى أحد منه خیًرا؛

تحرمه محبة المال من رؤیة شمس البر وتفقده قدرته على التعقل والمعرفة الروحیة 
 تجعل من حیاة اإلنسان جحیًما وظلمة أمّر من ظلمة االصادقة! ما أخطر محبة المال، فإنه

  القبر... وأخیًرا یخرج من العالم عریاًنا ال ینال شیًئا من كل ما جمعه.

 أن یدخل الملكوت العالي... يال یقدر الجمل أن یعبر من ثقب إبرة، وال الغن 

  !ال یثبت الغنى والذهب عند قانیه، لماذا یقتني اإلنسان الغنى والذهب الذي لیس له؟

 سقطوا وبطلت تدابیرهم إنهمظر األغنیاء الذین اقتنوا على األرض أسماًء وعظمة، أن 
  وأسماؤهم.
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 .إن النفس هي أعظم من المقتنیات واألماكن  

 طوبى لمن ال یقتني شیًئا غیرك  أنت غنى مقتنیك وخزانته وكنزه؛يیا ربÏ!. 
القدِّیس یعقوب السروجي  

: االكتفاء بعطایا اهللا . 3
بعد أن كشف الحكیم عن خطورة الجشع ومحبة المال صار كعادته یؤكد أن ما 

  وهبنا إیَّاه اهللا من مال إنما لكي نستخدمه ال لكي یستخدمنا ویستعبدنا.
ما وهبنا اهللا من مال أو  .]7[" كل تعب اإلنسان لفمه ومع ذلك فالنفس ال تمتلئ"

 أما نفوسنا فال یمألها الطعام وال حب القنیة ،غنى إنما لكي نأكل فُنشبع احتیاجات جسدنا
بل اهللا نفسه! فالبخیل قد یحرم فمه من األكل لیجمع ماًال فال ینتفع به جسده وال أیًضا 

 فإنه ال یحتاج إال أن یسد احتیاجات جسده يوربما یقصد أنه مهما جمع اإلنسان الغن نفسه.
خوته بما لدیه من غنى! ادون فارق بین طعام زهید الثمن أو فاخر... إذن لیمأل فمه وأفواه 

 فمه بالطعام ولیدرك أن نفسه لن تشبع مطلًقا مهما كنزت، ألن من يلیمأل الغن
... فمه محتاج إلى طعام ونفسه تحتاج إلى حب )10: 5(یحب الفضة ال یشبع من الفضة 

  اهللا والقریب.
 إنما بهدف ين ما یجمعه الغنأ ]7[" كل تعب اإلنسان لفمهربما یقصد بقوله: "

سّد فمه الداخلي القائل: "هات هات"... لكن یبقي فمه فارًغا ونفسه ال تمتلئ!  
أخیًرا لماذا یتعب الغنى باطًال فیجمع األموال دون إشباع لنفسه؟! فإنه  یستوّي 

 مع الفقیر... إنما یبقى يالحكیم مع الجاهل في تركهما كل ما یملكانه هنا، وأیًضا الغن
 البشر) بروح الحب يشيء واحد هو حكمة اإلنسان الصادقة في السلوك مع األحیاء (بن

الخالص. 
ألنه ماذا یبقى للحكیم أكثر من الجاهل؟ "

". ماذا للفقیر العارف السلوك أمام األحیاء؟
)، ویحمل 8: 6 تي 1الفقیر الحكیم یعیش سعیًدا مكتفیا بما لدیه من قوت وكسوة (

معه الحب إلى أبدیته بینما یفقد من یظن نفسه حكیًما وغنًیا سعادته هنا ومجده األبدي.  

1 Fr. Augustinius El-Baramousy: St. Yacob El-Serougi, p. 117-8 (in Arabic). 
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نصیحة الجامعة للكل أن یسلكوا بروح الشكر حاسبین أن ما لدیهم - قلیًال كان أو 
أفضل من انتظارهم بروح الجشع ما یشتهونه ویحملون به من غنى وجاه:   - كثیًرا

اإلنسان الذي یشعر بالشبع، مكتفًیا  .]9[" رؤیة العیون خیر من شهوة النفس"
بما لدیه أو بما هو حاضر أمامه، یراه بعینیه، خیر من ذاك الذي تجول نفسه في طمع، 

  یشتهي األمور التي قد ال یستطیع نوالها.

  تأكد أن األحمق من بین الجمیع هو ذاك الذي ال یجد شبًعا في أیَّة شهوة (طالًبا
. Ïأما الحكیم فال ُیوجد أسیًرا لتلك الشهوات المزید)؛

القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  
 أیًضا باطل وقبضإطالق اإلنسان العنان لشهواته، بما فیها شهوة االقتناء، هو "

، ألنه كلما نال شیًئا یزداد باألكثر لهیب الشهوة لیطلب المزید فیدخل ]9["  الریح(مضایقة)
 لهذا یلیق بالمؤمن أن یدرك أن ما بین یدیه قد سبق فدبره له اهللا بكونه !في مضایقة الروح

أراد وٕان   القدرة والحكمة... یعرف أن یعطیه ما یناسبه.يأباه السماوي الذي یحبه، وأنه كلّ 
مخاصمته فهل یقدر على ذلك وهو أقوى منه وأكثر منه حكمة وحًبا؟ هل یقدر أن ُیغیِّر 

خطة اهللا أبیه من جهته ویعدِّل أحكامه؟!  
أن األزلي الذي  ، أي]10[" الذي كان َفَقْد ُدعي باسم منذ زمانیقول الجامعة: "

"وال یستطیع أن ... يیعجز اإلنسان عن مقاومة خالقه القو سبق فدعاه باسمه كإنسان. كان
ال یقدر اإلنسان أن یقاوم إنساًنا أقوى، فهل یقاوم  ، أي]10[" یخاصم من هو أقوى منه

خالق البشریة؟!  
یختم الجامعة حدیثه بالنتیجة النهائیة أن ما یجمعه اإلنسان لن یزیده سعادة، ألنه 

]، خاصة وٕان حیاته التي یقضیها على األرض مهما طالت فهي 12ال یعرف ما هو لخیره [
  ].12]، كما ال یعرف ما سیحدث بعد موته من جهة عائلته ونسله [12كالظل [

 
 

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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 األصحاح السابع

 االستعداد الحكیم لألبدیة
في األصحاح السادس یحدثنا الجامعة عن خطورة الُبخل مطالًبا إیَّانا أن نسلك 
باعتدال، نفرح بعطایا اهللا حتى المادیة ونستخدمها، وال نتذمر على اهللا أو نخاصمه ألنه 

كل أمورنا حسًنا ویهبنا بالقدر الذي فیه خیرنا. وفي األصحاح السابع یقدم لنا مجموعة  یدبر
  نصائح في شكل قطع شعریة، غایتها السلوك بروح الحكمة بعیًدا عن اللهو والترف.

في األصحاح السابق ُیطالبنا أن نهرب من البخل، وهنا یطالبنا الهروب من الحیاة 
  .المستهترة

في األصحاح السابق ُیطالبنا أن نستخدم العالم بفرح، وهنا یطالبنا أن نبحث عما 
  .وراء الحیاة الزمنیة

 .]1[. الصیت أفضل من الترف   1

  .]7-2 [(الرزانة) أفضل من البطش الحكمة . 2

 . ]10-8[ من االندفاع     خیررحذ. ال3

  .]12-11[أفضل من المیراث    مة. الحك4

 . ]15-13[من التذمر    أفضل  . الشك5

 . ]22-16[أفضل من اإلفراط    . االعتدال6

  .]29-23 [خارج المتملقین   . اطلب الحكمة7

 . الصیت أفضل من الترف1
 الصیت خیر من الدهن الطیب "

 ].1ویوم الممات خیر من یوم الوالدة" [

 أو شهرة طیبة أفضل من اقتناء ثروة عظیمة أو طیب  حسناسم أو صیت اقتناء
ثمین. فاإلنسان الجاهل إما أن یكنز ویجمع فال ینتفع هو أو بنوه أو قریبه بما لدیه وٕاما أنه 

یبدد أمواله في عیش مسرف، فیعیش في حیاة اللهو واالستهتار. أما الحكیم ففي اعتدال 
 یستخدمه دون أن یطلق لنفسه .یعرف كیف یستخدم العالم الباطل دون أن یستعبده العالم
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نه یهتم بیوم مماته لیترك شهادة حقة على إ ،العنان في محبة المال أو في محبة الملذات
 األرض رائحتها أفضل وأبقى من الطیب الكثیر الثمن. 

إن كان الدهن هنا ُیشیر إلى الخیرات الزمنیة، فإن الصیت ال یعني حب شهوة أو 
طلب المجد الباطل وٕانما ترك شهادة حیَّة لحیاة تقویة، كما حدث مع المرأة التي سكبت 

الطیب على رأس السیِّد المسیح، إذ قال: "الحق أقول لكم حیثما ُیكرز بهذا اإلنجیل في كل 
الذي نقتنیه  ). هذا هو الصیت13: 26 العالم ُیخبر أیًضا بما فعلته هذه تذكاًرا لها" (مت

 حین نسكب حیاتنا مبذولة كقارورة طیب كثیر الثمن. 

یهتم الحكیم بیوم الممات ال یوم الوالدة، فال ینشغل بأموره الزمنیة كمن یبقى في 
العالم إلى األبد، إنما یرتفع بفكره إلى ما بعد الموت، مقدًما حیاته قارورة طیب مبذولة، تفوح 

  رائحتها على األرض وفي السماء.

تفكیرنا في یوم الوالدة هو نكوص إلى الطفولة غیر الناضجة. وعیش في أحالم 
الماضي، أما تفكیرنا في یوم الممات فهو تقدم نحو شركة أعمق مع السیِّد المسیح الذي 

 ).13: 15 كو 1ویات، فنحتمل الموت معه كل یوم بفرح (میلهب أعماقنا نحو الس

اإلنسان الطبیعي یفرح بیوم میالده ویحتفل به كعید سنوي، ویخشى مجيء یوم 
موته ویبذل كل الجهد لیؤجله ما استطاع، أما اإلنسان الروحي فیرى في یوم میالده عطیة 

 ،إلهیة، فیشكر الخالق الذي أوجده في العالم كي یعبر به خالل یوم موته إلى میالد جدید
فیه یلتقي معه وجًها لوجه. یوم میالدنا دخل بنا إلى اآلالم التي نقبلها بشكر من أجل الرب، 

أما یوم الممات فیدخل بنا إلى كمال حریة مجد أوالد اهللا. 

 . الحكمة (الرزانة) أفضل من البطش2
 ،الذهاب إلى بیت النوح خیر من الذهاب إلى بیت الولیمة"

  ].2ألن ذاك نهایة كل إنسان والحّي یضعه في قلبه" [

-9: 11في أكثر من موضع یحثّنا الجامعة على الفرح ونزع الغم من القلب ( 
)، فإن اهللا یقیم ملكوته، ملكوت الفرح، في داخلنا. هنا یتحدث عن التوبة واإلعداد 10

لألبدیة. في بیت النوح نرى نهایة العالم كما نرى السماء المفتوحة فنشتاق للعبور. غایة 
صلوات الجنازات تعزیة أحباء الراقد وفتح أبواب السماء أمام قلوبهم لتتهلل نفوسهم. حزن 

 ال –التوبة الباعثة للسالم الداخلي خیر من ضحك المستهترین، وكآبة الوجه في المخدع 
 حیث الندم على الخطایا یفرح القلب ویصلحه! –في لقائنا مع الغیر 
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إدراكنا لحقیقة الموت كأمر حتمي یعطینا تقدیًرا صادًقا واقعًیا لحیاتنا الزمنیة ویفتح 
أمامنا باب الرجاء في السمویات، كما یسندنا في جهادنا الروحي... حیث ندرك قصر مدة 

غربتنا، والتزامنا بالسلوك الحكیم الرزین عوض الترف الزائد والطیش. 

  قال شیخ: جاهل من یوجد في فكره ِذكر شيء من العالم ما خال المیراث الذي یناله
. Ïفقط، أعني القبر

القدِّیس یوحنا سابا 

 "] "2الذهاب إلى بیت النوح خیر من الذهاب إلى بیت الولیمة .[
 وفي الثاني السقوط في ،في (البیت) األول نجني استحقاقات العمل الصالح

الخطیة. 
في إحداهما نترجى المجازاة (األبدیة). وفي الثاني ننال المكافأة فعًال (الترف). 

! Ðتعاطف مع الحزانى كأنك حزین أیًضا معهم

  ال یطلب مباهج العالم أو المسرات أو الملذات، بل كل ما هو أإذا أراد أحد أن یرتفع، یلزمه
ممتلئ ألًما وحزًنا، فإن الذهاب إلى بیت النوح خیر من الذهاب إلى بیت الولیمة. 

! Ñحًقا ما كان آدم لینحدر من الفردوس إلى أسفل ما لم ینخدع باللذة
القدِّیس أمبروسیوس  

 تلتهب النفس. فإن كنا نستطیع مجاراة )الذهاب إلى بیت الولیمة(  هذا األخیربواسطة 
حیاة الترف ننزلق في االنغماس في اللذة، وٕان لم نستطع نحزن. أما في بیت النوح 

فاألمر على خالف ذلك؛ فإن كنا ال نقدر أن نكون مترفین ال نتألم لذلك، وٕان أمكننا 
ذلك فإننا نحجم عن حیاة الترف. 

 بحق بیوت للنوح حیث المسوح والرماد، هناك الوحدة ال الضحك  هيإن األدیرة
وال ضغطات الهموم الزمنیة. هناك الصوم والرقاد على األرض، ال یوجد فیها األكل الدسم 

. Òذو الرائحة الكریهة، ال یوجد سفك دماء أو هیاج أو انزعاج أو ازدحام
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

1 Anba Mattaos: Biography. of the Spiritual Elder and a Set of His Sayings,1988, p.45. 
2 Letter 63:106. 
3 Flight from the World, 1:3 (Fathers of the Church). 
4 Hom. on 1 Tim., 14 
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  ،ثبِّت أمر رحیلك في قلبك یا إنسان، وذلك بدوام قولك: "هوذا الرسول قادم على األبواب
هذا الذي یأتي من أجلي، فلماذا أنا كسالن؟ إن رحیلي سیكون إلى األبد، وبال عودة! 

قِض اللیل في هذا التفكیر، ولتبتهج به طوال النهار، حتى حینما یأزف موعد ا
تعال في سالم، فإنني أعرف أنك قادم، ولم ُأهمل في [الرحیل تستقبله بحفاوة وحبور، قائالً : 

]. Ïأمر ینفعني في هذا الطریق

  ال یمكن إقناع الجسد بالعیش طویًال في حالة وحدة طالما أنه محاط بأسباب المسرات
العالمیة والرخاوة. وال یمكن للعقل أن یكف عنها (عن المسرات والرخاوة) حتى یتغرب 

الجسد عن كل ما ُیصنع برخاوة. ألنه حینما یعاین الجسد مشاهد الترف واألمور 
. Ðالزمنیة، وحینما یطالع كل ساعة أسباب االسترخاء، تشتعل فیه رغبة جامحة نحوها

مار اسحق السریاني 

، "الحزن خیر من الضحك
]. 3ألنه بكآبة الوجه ُیصلح القلب" [

یلیق بنا ونحن بعد في هذا العالم نشعر بضعفنا أن نمارس حزن التوبة یومًیا، ال 
ضحك المستهترین والُجهال، فإن دموع التوبة ُتصلح قلوبنا. 

ال ُیفهم من هذا أن یعیش المؤمن بائًسا كئیب الوجه أمام الغیر، وٕانما یمارس 
توبته في مخدعه، في حیاته الخاصة، دون أن ُیحطم اآلخرین بغمه! 

اإلنسان الروحي یحزن على خطیته وال یفقد سالمه، لذا یكسب اآلخرین بشاشته 
النابعة عن فرح داخلي مع الجدیة. 

َسمُع االنتهار من الحكیم خیر لإلنسان من سمع غناء الجهال. "
ألنه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. 

]. 6-5هذا أیًضا باطل" [
اإلنسان الجاد في حیاته یفرح بانتهار حكیم مخلص، وال ُیسر بغناء الجهال، أي 
تملقهم له بكلمات معسولة، فإنها كالشوك تحت القدر، یعطي أصواًتا لكنه یحترق فیصیر 

رماًدا نود الخالص منه. 

1 Ascetic Hom. 64,. 
2 Ibid 37. 
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اإلنسان الحكیم، المهتم بخالص نفسه وبنیانها ونموها الدائم ال یقبل نصائح 
  وٕانما یخضع برضا لتأدیباته وانتهاره فإن "توبیخات األدب طریق الحیاة" (أم،الحكیم فحسب

)؛ أما اإلنسان األحمق فال ُیبالي بأبدیته، لذا ُیسر بحیاة اللهو والترف ویتجاوب مع 23: 6
). 13: 14 ضحك الجهال عالمة فراغ قلبه. یقول الحكیم: "عاقبة هذا الفرح حزن" (أم

ویقول السیِّد المسیح: "طوباكم أیها الباكون اآلن ألنكم ستضحكون... ویل لكم أیها 
). 25، 21: 6الضاحكون اآلن ألنكم ستحزنون وتبكون" (لو

"ألن الظلم یحّمق الحكیم،   
]. 7والعطیة تفسد القلب" [

تم بخالص نفوسنا، فإنه من جانبنا یلزمنا هإن كنا بفرح نقبل انتهار حكیم مخلص ي
ال نقسو على الغیر تحت ستار "انتهار الحكیم"، ألن كثرة الظلم یمكن أن تحّمق الحكیم، أ

أي تدفعه إلى االنحراف. لهذا یقول المرتل: "ال تستقر عصا األشرار على نصیب الصدیقین 
). 3: 125 لكیال یمد الصدیقون أیدیهم إلى اإلثم" (مز

، ریما ]7العطیة تفسد القلب" [كما أن الظلم قد ُیحطم الصدیقین فالتطرف اآلخر "
تعني هنا العطاء ببذخ بغیر حكمة، أو الرشوة فإنها تدفع النفس إلى االنحراف. 

  خیر أن تتلقى توبیًخا من حكیم عن أن تسمع جوقة كاملة من التعساء في أغانیهم، ألن
. Ïضحك الجهال یشبه قرقعة أشواك كثیرة تحترق في نار متقدة

القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب 

 . الحذر خیر من االندفاع3
من بین النصائح التي ُیقدمها الجامعة لكي تسند اإلنسان في تهیئة نفسه لألبدیة اآلتي:  

: . عدم العیش على أحالم الماضيأ
ر إلى المنتهى فنخلص. ال ببعین اإلیمان نص]. 8"نهایة أمر خیر من بدایته" [

نقف عند جهادنا في الماضي وال نیأس لعجزنا في الحاضر، لكن یلزمنا أن نعمل بروح اهللا، 
واثقین أنه حتًما یهبنا النصرة مادمنا بین یدیه، نتكل علیه. لقد بدى موسى النبي كأنه فاشل 

في خدمته حتى بعدما دعاه اهللا وأرسله إلى فرعون... لكنه في النهایة حقق نجاًحا غیر 
)، لكنه عاد 13: 13 متوقع. والقدِّیس مرقس أیًضا ترك الخدمة ورجع إلى أورشلیم (أع

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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فكرز في بالد كثیرة وأثمر جًدا... وعلى العكس یعلن الرسول بولس حزنه على الذین بدءوا 
 بالروح وكملوا بالجسد.

: ب. طول األناة عوض العجرفة
. وكأن طول الروح أو طول األناة یرتبط ]8[" "طول الروح خیر من تكبر الروح

باالتضاع ویضاد روح العجرفة والكبریاء أو االنفعال سواء داخل القلب أو ظاهرًیا. فإنه  
بالكبریاء نفقد سالمنا الداخلي ومیراثنا األبدي. 

  الصبر (طول األناة) هو والد (والدة) التعزیة، وهو قوة خاصة تنشأ عن اتساع القلب
على الدوام، من الصعب أن یجد اإلنسان تلك القوة في ضیقاته ما لم ُیعط من اهللا. هذه 

. Ïالعطیة ینالها بصلواته المستمرة الجادة وسكب الدموع
مار اسحق السریاني 

  لوجع المتكبر، ألنه كلما تعالى بأفكاره تبتعد معرفة اهللا عن نفسه، وٕالى عمق شفاء ال
الظلمة یهبط! 

القدِّیس یوحنا سابا 

  ...تنبع الكبریاء عن حب المال، وعن ما ینشأ عنه من تصرفات
ال یدري هذا اإلنسان المتكبر أن مجده یزول ویتبخر كالحلم، وٕان أیا للجنون! 

؟! Ðالعظمة والسلطان لیست هي إالَّ سراب خّداع
القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

: ج. عدم التسرع إلى الغضب
، "ال ُتسرع بروحك إلى الغضب

. ]9ألن الغضب یستقر في حض الجهال" [
یلیق بنا أن نكون حذرین فال نتسرع بالغضب على اآلخرین، ألن الغضب یستقر 
في حضن الُجهال، بمعنى أنه ولید الجهل والحماقة، یجد راحته فیه كما یستقر الرضیع في 

حضن أمه. 

1 Ascetic Hom. 42. 
2 Hom. 20. 
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  یجب أن ُیستأصل سم الغضب الممیت من أعماق نفوسنا. فطالما بقي في قلوبنا وأعمى
بظلمته المؤذیة یشوع بن نون الروح (القلب)، ال نستطیع الحصول على اإلفراز 

(التمییز) والحكم السلیم. وال نستطیع أن ننال النظرة الداخلیة الصادقة أو المشورة 
الكاملة، وال أن نكون شركاء للحیاة أو نحتفظ بالبر، أو حتى أن یكون لنا المقدرة على 

). "وال نستطیع أن 7: 6 النور الروحي الحقیقي، "تعكرت من الغضب عیناي" (مز
نصیر شركاء في الحكمة، ولو ُوجد حكم جماعي بأننا حكماء، ألن الغضب یستقر في 

یهلك ]، وال نستطیع أن ننال الحیاة غیر المائتة... "ألن الغضب 10الجهَّال" [حضن 
). وال نقدر أن نحصل على القوة الضابطة للبر حتى لو ظن 1: 15 حتى الحكم" (أم

: 1 البشر فینا أننا كاملون وقدِّیسون، "ألن غضب اإلنسان ال یصنع بّر اهللا" (یع
)... كما ال نستطیع نوال حتى الكرامة والتقدیر اللذین في العالم، ولو حسبوا أننا 20

)... وال نستطیع التحرر 25: 11 نبالء وذوي شرف، "ألن الرجل الغضوب، ُیحتقر" (أم
من أي اضطراب ولو لم یسبب لنا أحد اضطراًبا... ألن "الرجل الغضوب یهیِّج 

. Ïالخصام، والسخوط كثیر المعاصي"
القدِّیس یوحنا كاسیان  

: د. ال ُنبتلع بالماضي على حساب الحاضر
الَّ نلوم أنتعلم من أحداث الماضي نعمة اهللا الغنیة عبر األزمان، لكن یلزمنا 

الحاضر كأن اهللا قد تغّیر، إنما نلوم أنفسنا على ضعفاتها، واثقین أن اهللا الذي عمل معنا 
في الماضي قادر أن یعمل أیًضا في الحاضر. 

ال تقل: لماذا كانت األیام األولى خیًرا من هذه؟ "
. ]10[" ألنه لیس عن حكمة تسأل عن هذا

لنشكر اهللا على معامالته معنا في الماضي، ولنطلبه أن یعمل أیًضا في الحاضر، 
شاعرین أن وجودنا الحاضر هو عطیة إلهیة وبركة وفرصة لنوال بركات أفضل. 

اإلنسان الروحي یشعر أن اللحظة التي یعیشها اآلن هي أمتع لحظات عمره 
وأسعدها في الرب، مدرًكا أنها قد ُوهبت له لتوبته ونموه الروحي ال لینشغل بالماضي ویحزن 

علیه كأمر مفقود، أو كسعادة زالت عنه! 

1 The institutes , 8:1. 
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 . الحكمة أفضل من المیراث4
بعد أن قدم لنا نصائح عملیة لنعیشها كي نحیا سعداء في هذه الحیاة الزائلة وكمن 
یتأهل للحیاة األخرى... اآلن یسألنا أن نطلب الحكمة ونقتنیها، ولعله یقصد بالحكمة أیًضا 

األقنوم الثاني: كلمة اهللا وحكمته. 

، "الحكمة صالحة مثل المیراث
]. 11بل أفضل لناظري الشمس" [

 المیراث"، فهي صالحة لیس فقط بالنسبة معیترجمها البعض: "الحكمة صالحة 
للفقراء، حیث تهبهم القناعة والشكر فیستریحون، وٕانما صالحة أیًضا بالنسبة لألغنیاء، 

رونها ویصنعون بها أصدقاء یقبلونهم في المظال يتعلمهم كیف یستخدمون أموالهم وید
). بالحكمة ننتفع بالمال ونربح به اآلخرین كما نربح نفوسنا. 9: 16 األبدیة (لو

بالحكمة أیًضا ندرك أن اهللا هو میراثنا األبدي، ونحن نصیبه. 
بالحكمة نلتقي بالسیِّد المسیح شمس الّبر فتستنیر عیون قلوبنا، فترى أجسادنا 

الشمس المادیة وترى قلوبنا شمس الّبر... استنارتنا الداخلیة أفضل من االستنارة الخارجیة! 

، "ألن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة
]. 12 ُتحیّي أصحابها" [كمةوفضل المعرفة هو أن الح

إن كان اإلنسان یحتمي في الفضة كظل یقیه من متاعب كثیرة، یلجأ إلیها لیشتري 
 كظل صخرة عظیمة كمةطعامه وشرابه وملبسه وأیًضا دواءه... فإنه بالحقیقة یحتاج إلى الح

)، إنها كسور وسیاج یحمي حقل النفس من إغارة األعداء. أما 2: 32 في أرض معیبة (إش
ا استخدامها، أما الحكمة ؤما هو أعظم فإن الفضة ال ُتحیّي أصحابها بل قد تقتلهم إن أسا

 كم هي خیر من الذهب، وقنیة الفهم ُتختار كمةاإللهیة فُتقدم لنا الحیاة. لذلك فإن "قنیة الح
). 16: 16 على الفضة" (أم

  ألن حیاة اإلنسان ال یقوم امتیازها على اقتناء غنى زائل بل على اقتناء الحكمة. إنها
. Ïأعظم كل الخیرات التي ُتقتنى من اهللا، وٕاذ نسكن فیه ال نخطئ

  الحكمة ُتعین أكثر من فریق من أقوى رجال المدینة، وهي غالًبا ما تغفر بالحق للذي
. Ïیخفقون في أداء الواجب

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب 

 ] "ال أ]. یلیق بنا 12ألنه كما یقول الجامعة: "الحكمة دفاع (ظل) كما أن المال دفاع
نتسرع فنظن أن هذه العبارة تُناقض قول الرب: "الحق أقول لكم أنه یعسر أن یدخل 

؛ وأقول لكم أیًضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أیسر من أن تغني إلى ملكوت السموا
)، ألنه لو كان األمر كذلك لكان 24-23: 19 یدخل غني إلى ملكوت اهللا" (مت

كا العشار الموصوف في الكتاب المقدس كرجٍل ذي ثروة عظیمة، ُیناقض زخالص 
 !Ðإعالن الرب

 القدِّیس جیروم

 . الشكر أفضل من التذمر5
في یّد اهللا ضابط الكل، األب  هي یوجز الكاتب فلسفته في الحیاة طالما أن حیاتنا

والحكیم والقدیر، لذا فلنشكره في أیام الفرح، ولنلتمس حكمته في یوم التأدیب... ففي محبته 
 یهبنا بركات فنشكره وتأدیبات ننتفع بها، لبنیاننا یسمح بهذه وتلك. 

 ).7: 45 أنا الرب صانع كل هذه" (إش صانع السالم وخالق الشر (الضیق)؛"

 نظر عمل اهللا: ألنه من یقدر على تقدیم ما قد عوَّجه؟!"اُ 

  .في یوم الخیر كن بخیِر، وفي یوم الشر اعتبر

 ]. 14-13إن اهللا جعل هذا مع ذاك لكیال یجد اإلنسان شیًئا بعده" [

اإلنسان أن ینظر عمل اهللا، قبل أن یعترض أو یتذمر. فإنه  ال   الجامعةُیطالب
 وفسادها، اعوجاجهایستطیع المال وال األصدقاء وال المواهب على تغییر طبیعتنا وٕاصالح 

لكن اهللا وحده بحكمته بكونه المخلِّص یعرف كیف یروِّضنا تارة بالبركات الزمنیة وأخرى 
یخلط أیام الفرج  بالتأدیبات... وفي كال الحالتین هو العامل فینا. أنه یجعل هذا مع ذاك، أي

بالضیق حتى لیستحیل على اإلنسان أن یكتشف (یجد) ما سیحدث له بالغد، فیكون دوًما 
مستعًدا باتكاله على اهللا مخلصه. بمعنى آخر، من صالحنا أن نقبل حكمة اهللا القادرة على 

 إصالح طبیعتنا دون أن نتذمر على األحداث التي تحل بنا. 

1 Ibid. 
2 Letter 79:3. 
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في  أخیًرا یقدم الجامعة خبرته الشخصیة في هذا األمر، فإنه  في أیام ُبطله، أي
األیام التي انحرف فیها عن اهللا لم یكن یدرك لماذا ال یخلص األبرار من الضیقات بینما 

  اهللا كثیًرا على األشرار، حتى یبدو كأنه لیس من عدالة وٕانصاف. ىنأیت

 "قد رأیت الكل في أیام ُبطلي. 

  ،قد یكون بار یبید في بره

 ].15وقد یكون شریر یطول في شره" [

البار في سن مبكرة ربما ألن اهللا قد رآه ثمرة ناضجة، قد حان وقت  قد یموت 
اقتطافها، إن بقیت على الشجرة تفسد. كثیرون یأخذهم الرب في وقت مبكر لحمایتهم من 

شر قادم، إذ ُیضم الصدِّیق من وجه الشر. وقد یسمح اهللا لألشرار أن یحیون ویشیخون 
ویتجّبرون قوة، معطًیا إّیاهم الفرصة للتوبة أو لتكمیل كأس شرهم. 

 . االعتدال أفضل من اإلفراط6
إذ یدعونا الجامعة إلى الحكمة، إنما یدعونا إلى الطریق الملوكي المعتدل، دون 
تطرف أو انحراف یمیًنا أو یساًرا، فالطریق المعتدل هو الطریق اآلمن الذي یدخل بنا إلى 

 األبدیة.

"ال تكن باًرا كثیًرا،  
وال تكن حكیًما بزیادة. 

لماذا تخرب نفسك؟ 
ال تكن شریًرا كثیًرا وال تكن جاهالً . 

  ].17-16لماذا تموت في غیر وقتك؟" [
سلك في الِبر اُ ماذا یعني بقوله: "ال تكن باًرا كثیًرا"؟ ال تكن مفرًطا أو متطرًفا، بل 

 برویَّة وحكمة وتمییز. نذكر على سبیل المثال: 

. الصوم تدریب روحي تقوي، لكن لم یمتنع عن األطعمة كأمر دنس أو نجس أ
درته على ـمن ُیبالغ في صومه فیفقد ق ). وأیًضا4-3: 4 تي 1یسقط في بدعة وضالل (

 العمل والعبادة یكون قد أساء التصرف. 
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 ونزنهما بُحكم ، وقوتنا الجسمیة في كفة أخرى،یجب علینا أن نضع نقاوة نفوسنا في كفة 
حزم غیر  إلى ضمیرنا العادل، حتى ال نمیل منحرفین إلى كفة على حساب األخرى، أي

 .Ïالئق أو استرخاء ُمفرط

 اسناألب ثیو 

ب. قراءة الكتاب المقدس ضروریة، لكن االنهماك فیها لمدد طویلة في لیالي 
  االمتحانات یحمل هروًبا من المسئولیة ولیس بًرا.

ج. البتولیة طریق مقدس لمن لهم هذه الموهبة... لكن من یسلك هذا الطریق وفي 
 تطرف ینظر إلى الزواج كدنس أو كأمر محتقر یجلب خطًرا على نفسه. 

 بل باألحرى اعِط مكاًنا لإلیمان في فكرك،ال تكن باًرا بإفراط . 

 مار اسحق السریاني 

  كان الرسول (بولس) في نهایة نقاشه عن الزواج والبتولیة حریًصا أن ُیظهر تمییًزا بینهما
دون االنحراف یمیًنا أو یساًرا، متبًعا الطریق الملوكي، محقًقا الوصیة: "ال تكن باًرا 

 .Ðكثیًرا"

 القدِّیس جیروم 

القدِّیس  وأیًضا Ñالقدِّیس یوحنا كاسیان في مناظراته مع األب ثیوناسیرى 
 أن العبارة "ال تكن باًرا كثیًرا" ُتشیر إلى الذین یبالغون في مظاهر التدیُّن Òأغسطینوس

 مثل هؤالء یظهرون كحكماء بینما هم یخربون أنفسهم بحب .وأعمال البّر ألجل مدیح الناس
  المجد الباطل.

یعرف عدو الخیر كیف ُیخرب النفوس، فیحطم البعض بالبخل تحت ستار الحكمة 
والتدبیر واالنضباط، وآخرین بالتبذیر تحت ستار السخاء والبساطة، والبعض بالمبالغة في 

والبعض باالنشغال المستمر في الخدمة على  الصوم وبقیة أنواع العبادة طلًبا للمجد الباطل؛
حساب عالقته الخاصة مع اهللا تحت ستار الشهادة للسیِّد المسیح، وآخرین باالنعزال في 

حجراتهم مع غلق قلوبهم عن إخوتهم تحت ستار العبادة الشخصیة الخ... أنه یعرف كیف 
 ال ینحرف عن الحیاة الملوكیة المعتدلة المقدسة في الرب.  كي یحث اإلنسان بطریق أو آخر

1 Conference 23:5. 
2 Against Jovinianus, 1:14 
3 Cassian: Conf. 21:14. 
4 On the Gospel of St. John, tr. 95:2. 
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أما نصیحته لألشرار فهي عدم استغالل طول أناة اهللا الذي یسمح أحیاًنا أن تطول 
]. فإنه ال یلیق بهم االستمرار في الشر بل تقدیم توبة، ففي هذا جهالة وقتل 15أیام الشریر [

. ]17ال تكن جاهًال؛ لماذا تموت في غیر وقتك؟ [للنفس والجسد أیًضا... "
إنه یدعونا إلى حیاة الحكمة واالعتدال دون تراٍخ في حیاة الفضیلة والجهاد، فإننا 

حسن أن تتمسك : البر بزیادة واالستمرار في الشر. إذ یقول: "ناالنحرافیيبهذا نخرج من 
  .]18["  اهللا یخرج منهما كلیهماي عن ذاك؛ أن ُمتَّقيبهذا أیًضا أن ال ترخ

 یوضح لنا الخطوط العریضة لهذا الطریق:  االعتدالإذ یتحدث الجامعة عن 
: فإن كثیرین ممن یظنون في أنفسهم استخدام روح الوداعة الحكیمة ال التسلط. أ

نهم أبرار وحكماء یبحثون عن المراكز في العالم أو في الكنیسة لعلهم خالل السلطة یقدرون أن أ
ال نطلب السلطة بل نسلك بالحب الحكیم فإن أیصلحوا من حال اآلخرین، لهذا یدعونا الحكیم 

. ]19[ الحكمة تقّوي الحكیم أكثر من عشرة مسلَّطین الذین هم في المدینة""

 اهللا في محب الرئاسة، وال تسكن أنت معه ال یسكنÏ.  

 القدِّیس یوحنا سابا 

: الحكیم المعتدل ال یتطلع إلى نفسه كمن هو بال خطیة، االعتراف بالخطیةب. 
فیحكم ویدین اآلخرین بروح السلطة واالنتهار، وٕانما یشعر بضعفهم ألنه ُیشاركهم ذات 

على األرض.   بال خطیة مادام في الجسد ویعیش ولو كان ِصّدیًقاالضعفات. لیس إنسان
. یقول الرسول یوحنا: ]20[" ألنه ال إنسان صدِّیق في األرض یعمل صالًحا وال یخطئ"

بالجمیع - كهنة  ). هكذا یلیق8: 1 یو 1"فإن قلنا أنه لیس لنا خطیة ُنضّل أنفسنا" (
 ومعلمین وشعًبا - أن یعترفوا بحاجتهم إلى اهللا مخلص العالم. 

  محیاهاإلنسان المدِرك لخطایاه أعظم من الذي ینتفع بالعالم أجمع، وذلك یظهر على .
 بینما یعیش ،والذي یتنهد على نفسه ساعة واحدة أعظم من الذي ُیقیم الموتى بصالته

 .Ðوسط الناس

1 Epistle 18. 
2 Ascetic Hom. 64. 
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 مار إسحق السریاني 

  َمْن ِمَن الناس حتى وٕان كان رئیًسا لألبرار القدِّیسین نظن أنه في وقت ما یقدر       -
وهو مقید بسالسل هذه الحیاة - أن یصل إلى هذا الصالح الرئیسي دون أن یتوقف عن 

 عن ذاك الذي هو وحده صالح – ولو إلى وقت قصیر –التأمل المقدس؟! أما ینجذب 
 بواسطة أفكار أرضیة؟!... 

َمْن منا حتى في اللحظة التي یرفع فیها نفسه للصالة هللا یسمّو، ال یسقط قط في 
التشتیت؟!... 

وبینما . لذلك یحزن جمیع القدِّیسین بتنهدات یومیة من أجل ضعف طبیعتهم هذا
 یصرخون متضرعین: ،تهم العمیقةاقلة ومكنونات ضمائرهم وخلوتنهم یستقصون أفكارهم الم

)؛ "من یقول 2: 143 مز("ال تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه  لن یتبرر قدامك حّي " 
: 19 )... "السهوات من یشعر بها؟!" (مز9: 20 إنّي زكیت قلبي تطهرت من خطیتي" (مز

هكذا أدركوا أن بّر اإلنسان علیل وغیر كامل ویحتاج دائًما إلى رحمة اهللا حتى أن  ).20
أحدهم بعد رؤیته الساروفیم في األعالي وكشفه المكنونات السمائیة، قال "ویل لّي ألنّي 

)... 5: 6 إنسان نجس الشفتین، وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین" (إش
ها أنت ترى إذن كیف یعترف جمیع القدِّیسین بصدق أن جمیع الناس كما هم 

 أبًدا من خالصهم، بل یبحثون عن تطهیر كامل بنعمة ییئسونأیًضا خطاة، ومع ذلك ال 
  .اهللا ورحمته

 .وقد أخبرنا أیًضا تعلیم  ال یوجد أحد - مهما كان مقدًسا - في هذه الحیاة بال خطیة
قول: "واغفر لنا ذنوبنا كما نالمخلص الذي منح تالمیذه نموذج الصالة الكاملة... إذ 

. Ï)12: 6 نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا" (مت
األب ثیوناس  

: الذي یسلك ببّر المسیح ال یبالي بكلمات  عدم االنشغال بكلمات الغیر ضدك.ج
اآلخرین، وٕاالَّ انحرف إلى صنع البّر بزیادة... فإن من یمیل بأذنه إلى كلمات الناس یجد حتى 

لننشغل بأبدیتنا في فبمعنى آخر، . الذین تحت سلطانه، حتى الذین یقدم لهم احتیاجاتهم یسبُّونه

1 Cassian: Conf. 21:5, 17, 18. 
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عبادتنا وتعلیمنا للغیر وسلوكنا الیومي وال نبالي بمدیح الناس أو ذمهم، لیس ألنهم أشرار، ولكن 
  ا.ألننا نحن أنفسنا في ضعفنا نخطئ في حق الغیر، حتى بالنسبة للذین یحسنون إلین

أیًضا ال تضع قلبك على كل الكالم الذي ُیقال لئالَّ تسمع عبدك یسبك،  "
]. 22 -21ألن قلبك أیًضا یعلم أنك أنت كذلك مراًرا كثیرة سببت آخرین" [

 . اطلب الحكمة خارج المتملقین7
 أن نتراخى في طلب الحكمة، ]16[" ال تكن حكیًما بزیادةلئال ُیفهم من حدیثه: "

لهذا یعلن الجامعة شوقه الصادق نحو الحكمة، وجهاده لبلوغها حتى یتخلص من الجهالة 
  ر.المرتبطة بالش

 .كل هذا امتحنته بالحكمة"
 .قلت أكون حكیًما

فبعیدة عني.  هي أما
 من یجده؟!  العمقبعید ما كان بعیًدا والعمیق

  ،ُدْرُت أنا وقلبي ألعلم وألبحث وألطلب حكمة وعقالً 
]. 25-23 والحماقة أنها جنون" [،وألعرف الشر أنه جهالة

لقد وضع كل عزمه أن یبلغ الحكمة كطریق للبر، بكل قلبه ومشاعره وأحاسیسه، 
 ویطلب... هكذا یمتزج القلب مع الفكر، والدراسة مع يصار یدرس ویبحث ویصل

بعیدة كل البعد، عمیقة كل  هي التي الصالة...، یعمل بكل كیانه وٕامكانیاته لینل السماویة
  العمق... یهبها اهللا لطالبیه.

  هكذا سلیمان الذي كان أحكم كل البشر في أیامه أو في األیام السابقة له، وهبه اهللا
اتساع قلب وفیًضا من التأمل أغزر من رمل البحر، فإن هذا أیًضا كلما دخل إلى 

. Ïبعیدة عنه جًدا هي أعماق (الحكمة) زادت حیرته، وقد أعلن اكتشافه عن الحكمة كم
القدِّیس غریغوریوس النزینزي  

 وأین یتم بلوغ كمالها؟  مدى یسعى اإلنسان وراء الحكمة؟ أي إلى

1 The Theological Orations, 2:21. 
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تى أن القدِّیسین یوجدون معتازین لكمال ححقا ال یمكن بلوغ حدود هذه الرحلة، 
  الحكمة، ألنه ما من نهایة لرحلة الحكمة.

العالقة أن  هي وهذه. ترتفع الحكمة هكذا حتى تهب من یتبعها االتحاد مع اهللا
. Ïاهللا نفسه هي بصیرة الحكمة بال حدود، وٕان الحكمة

مار إسحق السریإني  
قدر ما یسعى سلیمان الحكیم في طلب الحكمة التي ترتبط بالبر، فإنه یسعى أیًضا 

للخالص من الجهالة المرتبطة بالشر، خاصة االرتباط بنساء شریرات یرتكب معهن 
الخطیة... فقد وجد في المرأة الزانیة اآلتي:  

  ]، أنها تسبب هالك النفس أبدًیا.26. أمّر من الموت [أ
]. 26ب. خادعة، یدعوها "شباك"، تنصب بكلمات معسولة رقیقة الفخاخ [

]، فیفقد اإلنسان حریته الداخلیة، حریة 26ج. عنیفة، تأسر اإلنسان كما بقیود [
مجد أوالد اهللا. 

رجًال واحًدا بین ألف وجدت؛ أما د. غیر صادقة وال مخلصة، إذ یقول الجامعة: "
اكتشف الحكیم أنه بین الحشد المرافق له والذي ال  .]28[" امرأة فبین كل أولئك لم أجد

 بالكاد یجد رجًال صریًحا وصادًقا في حبه ،یعرف إالَّ النفاق والمداهنة مع حیاة اللهو والترف
  بین ألف رجل، أما بین النساء الغریبات الفاسدات فلم یجد بینهن واحدة صادقة.

 فخ صیاد، وقلبها مصیدة،  هي من األفضل أن نتبرأ من تلك المرأة ونهرب من أمامها، التي
 .Ðأما البار أمام اهللا فینجو منها، بینما یسقط الخاطئ في شباكها. في یدیها قیود

القدِّیس كیرلس الكبیر  
لئال یظن أحد أن اهللا خلق اإلنسان شریًرا أو أن المرأة أشر من الرجل أكمل الحكیم 

أما هم فطلبوا اختراعات . هذا وجدت فقط أن اهللا صنع اإلنسان مستقیًما، نظراُ حدیثه: "
بتصرفاته  أي  أفسد حیاته باختراعاته الكثیرة- رجًال كان أو امرأة -اإلنسان . ]29[" كثیرة

  الشریرة وٕارادته الفاسدة.

 فكلمة إنسان تعني الذكر ، تأمل قوة هذه الكلمات. یقول أنه أوجد اإلنسان مستقیًما
اإلنسان، ُیقصد به كال من الرجل  أي واألنثى... لنقرأ بدایة سفر التكوین فنجد "آدم"

1 Ascetic Hom. 37. 
2 Letter 31:3. 
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والمرأة (إذ كانت حواء في آدم)، وقد خلقه اهللا مستقیًما وصالًحا؛ لكننا إذ أخطأنا سقطنا 
... Ïإلى حالة ردیئة، وغادرنا الفردوس الذي صُنع صالًحا

القدِّیس جیروم  

 اسمعوا سفر  الفضیلة عند الرجل والمرأة، ما أن خلقهم ُأحیط بشرف متساوٍ . هي واحدة
: 1التكوین: "خلق اهللا اإلنسان على صورته، على صورة اهللا خلقه، ذكًرا وأنثى خلقهم" (

فبما أن طبیعتهم واحدة ولهم نفس األفعال، فمكافآتهم یجب أن تكون أیًضا  ).27
. Ðواحدة

القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

   (على لسان الشهیدة جولیتا)
 المرأة قادرة إننعم، . إننا من نفس طینة الرجال... ومثلهم ُخلقنا على صورة اهللا

. وما نحن في كل شيء سوى شریكات لهم هكذا أراد الخالق. على العمل بالفضیلة كالرجال.
 ).23: 2 "عظم من عظامه" (تك هي إن اهللا لم یأخذ فقط من لحم آدم لیصنع حواء، وٕانما

لذا نحن مدینات هللا األزلي باإلكرام في صمودنا، في قوتنا وفي صبرنا بنفس المقدار مع 
. Ñالرجال

القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

 ] "29یقول الروح القدس: "اهللا صنع اإلنسان مستقیًما، أما هم فطلبوا اختراعات كثیرة.[ 

هكذا یتضح أن البشر منذ البدء اكتشفوا الشر وصارعوا معه وتخیلوه في أنفسهم، 
ومنذ ذلك الحین لم یعودوا إلى ما كانوا علیه، وٕانما  استحقوا جزاء الموت الذي ُهددوا به.

. Òفسدوا باختراعاتهم
البابا أثناسیوس الرسولي  

  ُخلقنا صالحین بواسطة (اهللا) الصالح، ألن "اهللا خلق اإلنسان مستقیًما" لكننا بإرادتنا
كانت لنا قدرة أن نصیر أشراًرا، وقد كنا صالحین، وسوف تتوفر لنا . الحرة صرنا أشراًرا

. Óالقوة أن نصیر صالحین ونحن أشرار

1 Against Jovinianus, 1:29 
2 Hom. in Ps. 1:6. PG 29:215D. 
3 Hom. in Martyr. Julittam 2 Pg 31:240; Fr. Elias Kweter, P. 106 
4 Against the Heathen, 7  
5 Sermons on New Testament Lessons, 11:2. 
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 " :ومن ثم بإرادة صالحة، ألنه ]29[" اهللا صنع اإلنسان مستقیًماهكذا كما هو مكتوب ،
من صنع  هي إذن اإلرادة الصالحة لو لم تكن له إرادة صالحة ما كان ُیحسب مستقیًما.

اهللا، ألن اهللا خلقه بها. أما اإلرادة الشریرة األولى التي سبقت كل أعمال اإلنسان الشریرة 
 ...Ïفهي باألحرى نوًعا من السقوط بعیًدا عن عمل اهللا

القدِّیس أغسطینوس  

 لیتمتع بمعرفة الصالح فقط، أما  یقول الحكیم سلیمان: "اهللا صنع اإلنسان مستقیًما"، أي
. Ð قد أرادوا معرفة الخیر والشر"- كما قیل -أنهم  هم فطلبوا خیاالت كثیرة"

األب شیرمون  

  ألننا نخطئ بإرادتنا الحرة یقول النبي بصراحة في موضع معین: مع أنني زرعت لكم
كان النبت صالًحا، أما  كرمة مثمرة... كیف تحولتم إلى المرارة وصرتم كرمة غریبة؟

لهذا ال ُیالم الكرَّام إنما ُتحرق الكرمة بالنار، ألنها  الثمر الناتج عن اإلرادة الشریرة.
. Ñرست صالحة لكنها حملت ثمار الشر بإرادتهاغُ 

القدِّیس كیرلس األورشلیمي  

  بالحق . فإنهال ننسب االنحراف في تیهان قلب إلى الطبیعة البشریة أو خالقهاأیلزمنا 
 یقول الكتاب المقدس: "اهللا صنع اإلنسان مستقیًما، أما هم فطلبوا اختراعات كثیرة"

 یقترب من الذین یعرفونه، فاختالف األفكار یتوقف علینا نحن، ألن الفكر الصالح
 یخضع لتمییزنا وعملنا یمكننا أن نصل ). فأي أمر7: 19واإلنسان العاقل یجده (أم 

. Òإلیه، فإذا لم نبلغه یرجع هذا إلى كسلنا وٕاهمالنا ال إلى خطأ في طبیعتنا
 األب سیرینیوس

1 Sermons on New Testament Lessons, 46:6. 
2 Cassian, Conf., 13:12 
3 Cat. Lect. 2:1. 
4 Cassian, Conf., 7:4. 
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األصحاح الثامن  

السلوك الحكیم الهادف 
یكمل الجامعة حدیثه عن ضرورة السلوك الحكیم الهادف في هذه الحیاة الزمنیة 

  .المتغیرة، مهما تكن الظروف

 .]1[ الحكمة في حیاة اإلنسان  .1
. ]5-2 [الحكمة وطاعة الرؤساء  .2
.  ]8-6[ الحكمة في الظروف المفاجئة  .3
. ]10-9 [الحكمة والحكم القهري  .4
. ]14-11 [الحكمة ورفاهیة األشرار. 5
. ]17-15 [التأمل في عمل اهللا وعطایاه  . 6

: الحكمة في حیاة اإلنسان . 1
َمْن كالحكیم؟  "

ومن یفهم تفسیر أمٍر؟ 
]. 1حكمة اإلنسان تُنیر وجهه وصالبة وجهه تتغیر" [

كثیرون یصابون بنوع من اإلحباط أو االستهتار عندما یتأملون بطالن العالم وما 
 على العدالة، سوى على المستوى الدیني أو ائتمنوایسوده من ظلم وقهر، خاصة ممن 

المدني، لهذا بدأ الجامعة یكشف عن أهمیة الحكمة في حیاة اإلنسان، بغض النظر عما 
یدور حوله. 
َمْن " الحكمة تجعل اإلنسان متقدًما على أقربائه، ُتصیِّره أكثر امتیاًزا منهم: أ.

" الحكمة السماویة كما سبق فرأینا بال حدود، بعیدة كل البعد، أي مرتفعة كل االرتفاع، كالحكیم؟
 لیس من . واالتحاد معهالشركة، ترفع اإلنسان إلى اهللا لتهبه حیاة )24: 7(عمیقة كل العمق 

إنسان متعلم أو شریف أو ثرى یمكنه أن یقارن بذاك الذي ینعم بالحكمة اإللهیة! 
)، 6-1: 9 (أم يّ إذ تحدث سلیمان الحكیم في سفر األمثال عن الحكمة ككائن ح

إنما یعني بها شخص السیِّد المسیح "حكمة اآلب"، فالحكیم هو ذاك الذي یقبل السیِّد المسیح 
  .ساكًنا فیه، أو یقبله رأًسا له، ویكون هو عضًوا في الكنیسة، جسد المسیح
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 القلب عذوبة واتساًعا ویرفع الفكر فوق كل ياتحادنا مع السیِّد المسیح ُیعط
  .المتاعب والصغائر لیسلك بروح المسیح في اتزان وحكمة علویة

 فإنه من مثله ، الحكمة تجعل اإلنسان نافًعا إلخوته، متفاٍن في خدمته لهم.ب
.. ."، أي یدرك ما وراء األحداث وُیتابع مقاصد األمور على مستوى فائقیفهم تفسیر أمر"

 فالحكمة تهبه تفسیًرا لمعامالت معه كما مع غیره، فیسلك .مشورته لهم حكیمة وصائبة
  .ویرشد الغیر حسب إرادة اهللا الصالحة

بالحكمة یتعرف اإلنسان على خطة اهللا وُیدرك لماذا ُیسمح بالفرج كما  .ج
 تحت كل الظروف، بل ویبعث هذا الرجاء المفرح فیستنیر وجهه بالفرح والرجاءبالضیق، 

 هكذا تجعل الحكمة وجهه منیًرا، .في حیاة أصدقائه، فتظهر صورته جمیلة وبهیة في أعینهم
 إنها تكرِّمه وتضفي إشراًقا على .كما حدث مع موسى النبي حینما نزل من أعلى الجبل

 تجعله جدیًرا باهتمام اآلخرین وتوقیرهم، محبوًبا لدیهم، تغیِّر صالبة وجهه .حدیثه كله
. ة باشَّةقوحدیثه وحزم مالمحه إلى مالمح ُمشر

صالبة وجهه  الحكمة (السیِّد المسیح) ُتصلح من طبیعة اإلنسان العنیفة إذ ".و
.. تهبه استنارة وحنًوا!  ."تتغیر

 بهذا یستطیع المرء أن .كلما اقترب قلب اإلنسان من الحكمة نال من اهللا فرًحا أعظم 
 ویوقن اإلنسان في نفسه أن الحكمة الروحیة .ُیمیز بین الحكمة الروحیة والحكمة العالمیة

ُتسبب صمًتا یستقر في أعماقه، أما الحكمة العالمیة فُتسبب فیًضا من االنزالق في 
 .الخطأ

حینما تكتشف الحكمة الروحیة تمتلئ اتضاًعا وِرقًَّة وسالًما یسود على أفكارنا، 
 أما إذا تملَّكتك الحكمة األخرى، فیحوز .فتهدأ أعضاؤك وال تزعجك الشهوات الردیئة والشَّره

علیك الفكر المتغطرس واألفكار المنحرفة التي ال ُینطق بها والذهن المشتت والحواس 
! Ïالمخزیة الملتهبة

  وما أعظم القوة الدءوبة.ما أعذب المعرفة التي ُتكتسب من الخبرة الواقعیة والتداریب 
التي تمنحها لإلنسان الذي یجدها داخله خالل الخبرات الكثیرة؛ نفس األمر یشعر به من 

یتیقنوا منها ویذكرون مقدار ما توفره لهم من عون، فیعلمون ضعف طبیعتهم ویدركون 

1 Ascetic Hom. 48. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

مقدار المعونة اإللهیة الممنوحة لهم التي قد یحجبها اهللا في البدایة وهم في وسط 
 .Ïالتجارب

  المعرفة الخاصة باهللا هي ملكة كل االشتیاقات، لیس ما هو أعذب منها في كل األرض
. Ðبالنسبة للقلب الذي ینالها

  متى یدرك اإلنسان أنه نال حكمة من الروح؟ من المعرفة التي ُتعلِّمه سُبل االتضاع في
 .Ñأعماقه الخفیة وفي حواسه، وتكشف له في ذهنه كیف ُینال االتضاع

مار إسحق السریاني  
 بین الجمال الذي تعكسه الحكمة على مالمح  الفمذهبيالقدِّیس یوحنا یقارن 

المرأة واالهتمام بالزینة الخارجیة، قائالً : [إن كانت حكمة إنسان تنیر وجهه، فكم باألحرى 
 ما هو قیمة الآللئ يفضیلة المرأة تُنیر محیَّاها؟! وٕان كنت تحسب هذه زینة عظیمة فاخبرن

. ؟]Òفي ذلك الیوم (األخیر)

:  الحكمة وطاعة الرؤساء .2
مادامت الحكمة هي التقاء مع اهللا نفسه، "الحكمة" الحقیقیة، فیستنیر وجه المؤمن، 

.. فإنه  یجب ترجمة هذا االتضاع الداخلي .ویحمل في داخله عذوبة فائقة بروح االتضاع
 یرى .عملًیا في سلوكنا مع الجمیع، خاصة بالخضوع للسلطات بروح الطاعة دون تذمر

مة كالكاتب أن اهللا ضابط الكل قد سمح بقیام أصحاب السلطة، حتى وٕان كانوا ظالمین، فبح
 یقوم هذا الخضوع على مبدأین: إیماننا بعنایة اهللا الفائقة لنا، وتمتعنا .نخضع لهم في الرب

. بحیاة هادئة سالمة

  .]2 "أنا أقول احفظ أمر الملك وذاك بسبب یمین اهللا" [أ.
یمین هنا دعوة للخضوع للقوانین وااللتزام باحترامها، أما حدود هذه الطاعة فهي "

 .لفتنا بالتزاماتنا نحو اهللا أو عهدنا معه، إذ هي فوق كل التزاما"، أي دون مخ(َقَسمْ ) الرب
  .عِط ما لقیصر لقیصر، وما هللا هللا"أوكما یقول السیِّد المسیح: "

1 Ibid 61. 
2 Ibid 62. 
3 Ibid 63. 
4 Instructions to Catechumens 2:4. 
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بنفس الروح یقول القدِّیس بولس: "لتخضع كل نفس للسالطین الفائقة؛ ألنه لیس 
 حتى أن من یقاوم السلطان یقاوم .سلطان إالَّ من اهللا، والسالطین الكائنة هي ُمرتبة من اهللا

  ).2-1: 3رو (ترتیب اهللا، والمقاومون سیأخذون ألنفسهم دینونة" 
ال نثور ضده أو نقاومه أو نرفض خدمته ألن تصرفاته ال یقبلها عقلنا أو أ یلزم .ب

ال نتسرع فنتركه ونخرج من أمامه، وذلك ألجل سالمنا، متجنبین أمة یلزمنا ك فبحا. إلینتسيء
 لننتظر، فإن اهللا ال یترك الظلم یسود بل یتدخل في الوقت المناسب. یقول .غضبه وثورته

. فقد تسرع الشعب عندما جاوبهم رحبعام بن ]3[" ال تْعَجل إلى الذهاب من وجههالجامعة: "
سلیمان بغلظة وفظاظة، وتعجلوا إلى الذهاب من وجهه، بل صرخوا في الحال: "إلى خیامك یا 

، وانقسمت المملكة إلى قرون طویلة! )16: 12مل  1(إسرائیل" 
ال تقف في أمر شاق (شریر)، ال ُنصّر على الخطأ حینما نكتشفه: "أ ینبغي .ج

. متى فكرنا خطأ ضد صاحب سلطان، یلزمنا أن نتراجع وال ]3[" ألنه یفعل كل ما شاء
  .نمضي في الخطأ

 مادمنا نحفظ الوصیة، ونسلك بروح الطاعة والحكمة ال نخف مما لكلمة .د
..  .أصحاب السلطة من سلطان

  .حیث تكون كلمة الملك فهناك سلطان"
 ومن یقول له: ماذا تفعل؟ 

حافظ الوصیة ال یشعر بأمر شاق، 
].  5-4وقلب الحكیم یعرف الوقت والحكم" [

ال ینكر الجامعة ما لصاحب السلطة من إمكانیة، فإنه ال یحتمل أن یرى أحًدا 
.. لیس من ).12: 19أم ( كلمته، وكما یقول الحكیم: "كزمجرة األسد حنق الملك" يیعص

یقول له: ماذا تفعل؟ ومع هذا فال خطورة من ذلك، مادامت قلوبنا نقیة تحفظ القوانین 
. ة حكمة، تعرف كیف تتصرف في الوقت المناسبوءوتطیعها برضى، وعقولنا ممل

:  الحكمة في الظروف الطارئة .3
ال نخف السلطان، أمادمنا نحفظ وصیة الرب ونقبل كلمة الرؤساء في الرب یلزمنا 

بل وال نضطرب لما قد یحل غًدا، وال حتى من مواجهة الموت، إنما نخاف شیًئا واحًدا وهو 
  ." الشر أصحابهيال ُینجأن نخطئ، ألنه "
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ألن لكل أمر وقًتا وحكًما،  " أ.
. "ألن شر اإلنسان عظیم علیه

یلیق باإلنسان الحكیم أن یدرك أن لكل أمر لدى اهللا وقًتا مناسًبا، لیس شيء 
 كل شيء محسوب لدى اهللا ومقدَّر زمانه .یحدث اعتباًطا، وٕانما بحكمة اهللا ضابط الكل

خطة اهللا وأحكامه وعدم ثقته الكاملة لبخطة إلهیة أو بسماح إلهي، لكن اإلنسان في جهله 
  .في عنایته الفائقة یسقط في شر عظیم

یحتاج اإلنسان إلى استنارة بصیرته الداخلیة بروح اهللا فال یظن أن حدثًا معیًنا یحل 
.. إنما یتكئ على صدر خالقه، یشكره على األحداث المفرحة، وینتفع من .به بال هدف

 ما كان یمكن .)28: 8تأدیباته، مدرًكا أن كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبونه (رو 
لیوسف أن یتسلم المجد في قصر فرعون ما لم یتدرب أوًال في مدرسة الحیاة، مدرًكا أن 

  .)20: 50خوته قد صنعوا به شًرا، لكن بسماح إلهي، محوًال شرهم إلى الخیر (تك ا
 وٕانما ،شرنا العظیم یحل بنا ال بسبب الظروف التي تحیط بنا مهما بدت قاسیة

 عمل الروح القدس أن یهبنا االستنارة، فندرك أننا .بسبب الغشاوة التي على بصیرتنا الداخلیة
أبناء اهللا موضوع حبه، یهتم حتى بعدد شعور رؤوسنا، یمسك بأیدینا وسط األحداث في 

  .طریق الصلیب الضیق لیدخل بنا إلى رحب القیامة وبهجتها

ألنه ال یعلم ما سیكون،  " .ب
ألنه من یخبره كیف یكون؟ 

لیس إلنسان سلطان على الروح لیمسك الروح،  
وال سلطان على یوم الموت،  

 وال تخلیة في الحرب، 
]. 8-7 الشر أصحابه " [يوال ُینج

كلنا نجهل المستقبل بأحداثه وظروفه وأوقاته، فال یستطیع أحد أن ُینبئنا بما سیحل 
.. إنما نعرف شیًئا . لسنا نعرف الشر قبل حدوثه فنتجنبه أو نحترس منه.بنا لنستعد للطوارئ

.  ]8["  الشر صاحبهيال ُینج: "ومفاجأتهواحًدا به نواجه المستقبل بكل أحداثه 
 نحن نواجه أموًرا ثالثة: 

 مستقبل مجهول بأحداثه التي قد تبدو مفاجئة وغیر متوقعة.  
  عجز عن اإلمساك بأرواحنا متى ُطلبت، أي ال نقدر أن نؤجل ساعة رحیلنا
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. من هذا العالم، حیث ُیغلق باب التوبة إلى األبد
 أي عن الدخول في المعركة التي تقوم 8 عن الحرب [يال نستطیع التخل ،[

 .بین اهللا وٕابلیس، سواء دخلنا تحت حمایة اهللا أو قبلنا التبعیة لعدو الخیر
هذه األمور الثالثة تتحول لخیرنا إن تسلمنا ببرِّ المسیح واهب السالم والنصرة 

والمجد؛ إن حسبنا أننا ال نقدر أن نعیش في عالم شریر ما لم نسلك بالدهاء والخبث والشر 
كحكمة بشریة وخبرة نقتنیها عبر الزمن، فإن الشر لن ُینجینا هنا على األرض وال في لقائنا 

  .مع الدیان العادل في یوم الرب العظیم

:  الحكمة والحكم القهرى .4
ربما یسأل إنسان: كیف أطیع أصحاب السلطة إن كانوا ظالمین ومحبین للتسلط؟ 

یقول الجامعة:  

  ،كل هذا رأیته إذ وجهت قلبي لكل عمل تحت الشمس"
].  9وفیما یتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه" [

 ،حًقا یصعب على اإلنسان أن یرى شخًصا طاغًیا محًبا للتسلط وقهر اآلخرین
ومن المحزن أن یرى بعض القادة على المستوى الدیني أو العالمي، عوض تحقیق العدالة 

نهم  بهذا یمارسون ما هو أیستغلون مراكزهم لمجدهم الذاتي أو لغناهم؛ لكن لیعلم هؤالء 
لضررهم.  

 یهبهم اهللا روح الحب ي ألجلهم كيإذ نرى طغاة ال ندینهم بل نشفق علیهم ونصل
   .الباذل واالتضاع فال ُیعثرون أحًدا وال هم یهلكون

نالوا شیًئا بظلمهم سواء غنى أو كرامة  وٕان نهمأهذا ویلیق بالظالمین أن یدركوا 
، أي ُتلقى ]10[" وهكذا رأیت أشراًرا یدفنون یقول الجامعة: ".فإنهم ُیدَفنون وُینسى ذكراهم

وضموا الذین  ُیكمل الجامعة حدیثه عنهم، قائالً : ".أجسادهم في التراب ومعهم كرامتهم
"  هذا أیًضا باطل.یذهبون ویخرجون من مكان القدس وینالون كرامة وُینسون في المدینة

)10 N IV و Vulgate( حًقا كقادة یدخلون المقادس ویخرجون منها في عظمة، وقد .
، كما قیل إن )17: 1تث (ُدعي مكان القضاء في العهد القدیم "مقدًسا" ألن "القضاء هللا" 

.. تحت ستار هذه العظمة یرتكبون الجور . الخ)1: 82مز (اهللا "في وسط اآللهة یقضي" 
.. تنساهم المدینة المقدسة، .ویستمرون فیه، لكن أجسادهم تصیر تراًبا وذكراهم ُتدفن معها
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وال یكون لهم موضع في أورشلیم العلیا، التي ال یدخلها دنس أو نجس أو من یصنع كذًبا 
. وجوًرا

في تهورهم یسرعون بالقضاء الظالم، واهللا في طول أناته یصبر علیهم ویتركهم في 
. مراكزهم إلى حین لعلهم یتوبون، وٕاالَّ ُدفنت سیرتهم مع أجسادهم، وفقدوا الزمنیات واألبدیات

:  الحكمة ورفاهیة األشرار .5
.. لكن .یصبر اهللا على الظالمین بل وعلى كل األشرار، وال یجري الحكم سریًعا

 وكما یقول الرسول بولس: "أم تستهین بغنى .كثیرین عوض التوبة یستهینون بطول أناة اهللا
 غیر عالم أن لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة؛ ولكنك من أجل ،لطفه وٕامهاله وطول أناته

قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب واستعالن دنونة اهللا العادلة، 
 هذا ما عبَّر عنه الجامعة، قائالً :  ).6-4: 2رو ( كل واحد حسب عمله" يالذي سُیجاز

  ، ال ُیجرى سریًعايءألن القضاء على العمل الرد"
].  11فلذلك امتأل قلب بني البشر فیهم لفعل الشر" [

اهللا یبطئ قلیًال في القصاص، لكنه حتًما یتحقق وفي صرامة، خاصة وٕان البعض 
  . كأس شرهمویملئونُیسيء فهم طول أناة اهللا 

ربما یسأل أحد: وما ذنب المظلومین؟ 
  .ُیجیب الجامعة: وٕان تزاید الشر، فإنه  یتحول إلى خیر خائفي الرب

 مرة، وطالت أیامه،  ةمئالخاطئ وٕان عمل شًرا "
  .إالَّ إنّي أعلم أنه یكوُن خیُر للمتَّقین اهللا، الذین یخافون قدامه

-12وال یكون خیر للشریر وكالظل ال یطیل أیامه ألنه ال یخشى قدام اهللا" [
13 .[

قد یعترض البعض قائًال إن طول أناة اهللا قد بلغت حًدا فوق ما ننتظره، وقد طالت 
 مرة؛ لكن لیدرك هؤالء أن ةمائأیام الشریر لیرتكب الشر ال مرة وال مرتین وال عشرة مرات بل 

 إنهم  .شعب اهللا أو خائفیه الحقیقیین وٕان وقع علیهم القهر مئات المرات فهو شعب مغبوط
خائفوا الرب، لذا ُیرافقهم في أحلك الظروف، ال یمكن لسعادتهم أن یهزها شيء، وال لشركتهم 

 سالًما داخلًیا، ألنهم مملوءینمع اهللا أن یقطعها أمر ما، حتى في وسط متاعبهم یكونون 
.  من اهللا أبیهم الذي ینقذهم من الضیق ویمجدهممحفظون
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 مملئون أما األشرار فعلى العكس وٕان بدوا كالعشب یانعین لكنهم في أعماقهم 
 قد یعیشوا في رفاهیة ردًحا من .بؤًسا، ال یجد الخیر موضًعا فیهم، وال یعرفهم التطویب

الزمن، لكن اللعنة كثمرة طبیعیة ألفعالهم تحل بهم حتًما ما لم یتوبوا ویرجعوا إلى اهللا في 
 ویٌل للشریر شر، . وكما قیل: "قولوا للصدِّیق خیر، ألنهم یأكلون ثمر أفعالهم.خوف ورعدة

  .)11-10: 3إش (ألن مجازاة یدیه ُتعمل به" 
نها طویلة، لكنها أ قد نظن .مهما طالت أیام الشریر فهي كالظل، تنتهي بال منفعة

  .في عینّي اهللا كالظل السریع الزوال
مخافة الترمومتر الذي به یتعرف الحكیم على األبرار واألشرار ویمیز بینهم هو "

ال یخشون قدام اهللا". أما من جهة "نهم  أ اهللا"، ویقول عن األشرار يّ " فیدعو األبرار "ُمتَّقاهللا
المظهر الخارجي أو البركات الزمنیة أو الموت فقد یسقط الصدیقون في ضیقات ومتاعب 

 هذا ما یكشف عن .یستحقها األشرار وقد یتمتع األشرار ببركات زمنیة یستحقها األبرار
] دون اتهام اهللا بالظلم إذ ینتظر لیكافئ الكل ویجازیهم في الوقت 14بطالن العالم [

المناسب. 
ما یحل بالعالم من ظلم یكشف عن بطالن العالم، لكنه ال یفقد المؤمن فرحه 

]. 15، بل یشكر اهللا تحت كل الظروف حاسًبا أكله وشربه وتعبه عطیة اهللا المؤقتة [يالداخل
. )18: 5؛ 24: 2(هذا ما یكرره الحكیم في أكثر من موضع 
بكونه غذاء النفس: "فمدحُت الفرح"، حاسًبا بالفرح ُیركز الحكیم على تمتع المؤمن 

إیَّاه عطیة إلهیة... أما سّر فرحه فهو تأمله في عمل اهللا على األرض وتالمسه مع عجائبه 
 لیبقى متهلًال نهاًرا ولیًال باهللا العامل في حیاته وفي حیاة ،التي نزعت عن عینیه النوم

اآلخرین... وٕان كانت حكمته الشخصیة تُحول عن أن یتعرف على كل أسرار معامالت اهللا 
  .معه وعنایته الفائقة بأوالده

لما وجهت قلبي ألعرف الحكمة وأنظر العمل الذي ُعمل على األرض، یقول: "
 .]16وأنه نهاًرا ولیًال ال یرى النوم بعینیه" [

.. لكنه كما یقول: . النومىقصد الحكیم نفسه أنه في بحثه في عنایة اهللا لم َیر
... تعجز حكمته عن أن تجد أو ]17[" الحكیم أیًضا وٕان قال بمعرفته ال یقدر أن یجده"

قاصده العجیبة الفائقة للعقل! متكتشف خطة اهللا و
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سلك بالحكمة اإللهیة فتستنیر أعین قلوبنا وتشرق نعمته على مالمحنا، وبفرٍح نل
نسلك بروح الطاعة والخضوع، وٕان ُوجد ظلم نؤمن باهللا أبینا الذي ُیخرج من الحفرة حیاتنا، 

وُیحّول المتاعب لخیرنا. هو یتمهل على األشرار لعلهم یرجعون إلیه وٕاالَّ صارت حیاتهم 
كظل بال قیمة... ما أعجب عملك یا رب! هب لّي فهًما واستنارة لكي أدرك بروحك القدُّوس 

خطتك من جهتي! 
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األصحاح التاسع  

الحكمة وولیمة العرس 
 وسلوكه وفي ،عن فاعلیة الحكمة في حیاة اإلنسان الداخلیةفكشف إذ سبق 

مواجهة األشرار بالثقة في معامالت اهللا وعنایته الفائقة، اآلن یؤكد أن هذه الحكمة اإللهیة 
هي هبة إلهیة، ُیقدمها لمؤمنیه المجاهدین، مهیًئا إیَّاهم لولیمة العرس األبدي.  

 . ]3-1[. عجز اإلنسان عن معرفة مقاصد اهللا  1
.  ]6-4[. اهللا ُیقدم فرص التوبة    2
 . ]10-7[. لنعمل للعرس األبدي    3
. ]11[. ال نفع للعمل بدون النعمة   4
 .]18-12[. كن مستعًدا بالحكمة    5

: . عجز اإلنسان عن معرفة مقاصد اهللا 1
 وامتحنت هذا كله أن الصدیقین والحكماء ،ألن هذا كله جعلته في قلبي"

  .وأعمالهم في ید اهللا
].  1[ اإلنسان ال یعلم حًبا وال ُبغًضا. الكل أمامهم"

  .المعنى هو أنني قد سلمت قلبي للتأمل، مشتاًقا أن أعرف من یحبه الرب ومن یبغضه
ووجدت بالحقیقة أن أعمال األبرار هي في یّد اهللا، أما كونهم محبوبین أم مبغضین من 

. Ïاهللا فهم یتأرجحون غیر موقنین من ذلك
القدِّیس جیروم  

غموض النص یثیر تساؤالت كثیرة، منها كیف ال یدرك المؤمن إن كان محبوًبا 
من اهللا أم ال؟ وهل یبغض اهللا أحًدا؟ 

إن ما یؤكده الجامعة هو أن جمیع الصدیقین والحكماء بكل أعمالهم هم في یّد 
اهللا، سواء كانت أیامهم مملوءة فرًحا أم حزًنا ومتاعب... ال یلیق بالمؤمن الحقیقي أن یشك 

في عنایة اهللا به واهتمامه بكل أموره الصغیرة والكبیرة. لكن اإلنسان في ضعفه یقف 
: هل اهللا یحبه أم یبغضه؟ وسط مرارة الضیق تعبر به أفكار لتحطمه أن متسائالً متذبذًبا، 

1 Commentary on Ecclesiastes. 
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 اهللا ینتقم منه أو یبغضه أو أنه ال یشعر بضعفاته. لهذه كثیًرا ما یتساءل: لماذا یسمح اهللا

بتجارب قاسیة تكاد تحطم نفسیتي وتفقدني إیماني؟  ليّ 
 یرون أنه ال فارق بین ما یحّل بالبار والشریر،  أنهملعله مما یشكك البعض، 

الصالح والطالح، الطاهر والنجس، الذابح (یقدم ذبیحة هللا) وغیر الذابح، الذي یقسم (باطالً ) 
نهم في دهشتهم وارتباكهم یصیرون كمن هم في حالة جنون أومن یخشى الحلف... حتى 

]، ال یعرفون تفسیر األحداث التي تحل بهم وبمن هم حولهم.  2-3[
بالحقیقة وٕان كانت حیاة األبرار وكل أعمالهم في یّد اهللا، لكنه بالنسبة لإلنسان 

الطبیعي یصعب علیه إدراك ذلك بسبب تشابه الظروف الخارجیة بالنسبة لألبرار واألشرار، 
 الحكماء والجهالء، فإنه من الخطر أن نقیس حب اهللا لنا بالظروف الخارجیة. 

لیتنا ال ننشغل باألحداث الخارجیة بل نتطلع إلى أعماقنا لنرى ید اهللا العاملة لتقیم 
 ونراه یقیم أیقونة سمواته فینا فنتهلل ونفرح، ویتهلل هو أیًضا بنا إذ یرانا أطفاله ،ملكوته فینا

المدركین حكمته والمتمتعین، كقول اإلنجیلي: "تهلل یسوع بالروح وقال: أحمدك أیها اآلب... 
). أنه یفرح باألطفال الذین 25: 11 ألنك أخفیت هذه عن الحكماء وأعلنتها لألطفال" (مت

 بإعالنه السماوي للعرس األبدي وحكمته.  یتهیئون

 ،ننا بالمسیح یرفعنا إلى السماء ا إیم إالَّ أنیا للحسرة على وهن الطبیعة البشریة وزوالها؟
 أما بالنسبة لألحوال المادیة في الحیاة فهي ذاتها التي لنا وللبهائم .ویعدنا بأبدیة نفوسنا

. Ïأیًضا
القدِّیس جیروم  

: . اهللا یقدم لنا فرص التوبة 2
 لإلنسان فرًصا للتوبة في هذه الحیاة، لكي يمما یحزن قلب الجامعة أن اهللا یعط

یرجع إلى نفسه ویتأمل في معامالت اهللا معه عوض االرتباك باألحداث الخارجیة التي 
ُتحطم نفسیته، لكنه عوض االنتفاع بها یمتلئ قلبه شًرا وحماقة حتى ُیباغته الموت.  

یقارن سلیمان الحكیم بین األحیاء واألموات، موضًحا اآلتي:  
ألنه من ُیستثنى؛ ، أما المیت ففقد فرصة التوبة: ". اإلنسان الحّي نترجى توبتهأ

. إذا بلغ اإلنسان ]4لكل األحیاء یوجد رجاء، فإن الكلب الحّي خیر من األسد المیت" [

1 Letter 108:28. 
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النجاسة حتى ُدعي "كلًبا"، حیث كانت الكالب في العهد القدیم من الحیوانات الدنسة 
  .المكروهة لدیهم جًدا، حتى دعوا األمم الوثنیة هكذا، فهو أفضل من أسٍد میت

قد ینظر اإلنسان إلى نفسه ككلب بسبب كثرة ضعفاته وسقطاته، لكنه بروح 
االتضاع یقتني الحیاة الجدیدة ویصیر أفضل ممن یعتد ببره الذاتي حاسًبا نفسه كأسد، ألنه 

بالكبریاء صار میًتا! 

  كثیر من األبرار سقطوا من بّرهم، وحّل خطاة كثیرون مكانهم، لذلك ال یلیق بالبار أن
یتشامخ، ألنه ال یزال في الجسد، كما ال یلیق بالخاطي أن ییأس ألن اهللا قریب منه إن 

. Ïكان یطلبه، وهو مستعد أن یقبله إن غّیر طریقة حیاته والتفت إلى (الرب)
مار إسحق السریاني  

ن ظن في نفسه أن ال دور له في الحیاة وال سلطان له أو قوة أاإلنسان قلیل المواهب 
 فإنه إذ یتحد بالمسیح الحّي القائم من األموات یصیر ،أشبه بكلب ُمحتقر (في نظر الیهود)

 ومجد زمني ومهابة كاألسد، لكنه باعتزاله مخلصه یفقد ،أفضل ممن له مواهب كثیرة وٕامكانیات
حیاته وُیحسب میًتا! حیاتنا في المسیح، وقیامتنا به أفضل من كل إمكانیة أو عظمة!  

  :ب. الحّي الصادق مع نفسه یستعد لیوم رحیله
  .نهم سیموتونأ"ألن األحیاء یعلمون 

أما الموتى فال یعلمون شیًئا،    
].  5" [يولیس لهم أجر بعد ألن ذكرهم ُنس

حتًما سیموت... لكن الحّي الحریص على خالص  كل بشر یدرك هذه الحقیقة أنه
نفسه والمهتم بأبدیته یتمتع بالمعرفة الفّعالة، التي تدفعه إلى االستعداد لذلك الیوم، أما من مات 

 ُیجاهد فینال أجًرا، كيدون توبة فلم تعد بعد له معرفة، ألنه قد مات فعًال وال عودة له للحیاة هنا 
إنما صار هو وكل أعماله في حكم النسیان. أین ذهبت محبته للعالم؟ أین بغضه لآلخرین 

  ].6وحسده لهم؟ هذا كله قد هلك معه، وال َنصیب له وال ألعماله في الحیاة األبدیة [

 : . لنعمل للعرس األبدي3
 ویفقد اإلنسان كل ما جمعه في هذه الحیاة ،إن كان الموت یغلق باب التوبة تماًما

 هیة لإلامادام خارج دائرة الرب، لهذا یلیق بنا أن نعمل مادمنا أحیاء؛ نعمل بروح الحكمة 

1 Ascetic Hom. 57. 
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 وقد قدم الجامعة النصائح التالیة:   .لنتهیأ للعرس األبدي

  :. لنمارس حیاتنا بفرح، بقلب صالحأ
ذهب ُكل خبزك بفرح،   اِ "

وِاشرب خمرك بقلب طیب،    
].  7 عن عملك" [يَ ألن اهللا منذ زمان قد رض

كثیًرا ما یكرر الجامعة التزامنا باستخدام عطایا اهللا حتى الزمنیة بفرح روحي، 
"فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو . وبروح الشكر هللا... لنأكل ونشرب ونعمل بروح االعتدال

 ).31: 10 كو 1تفعلون شیًئا فافعلوا كل شيء لمجد اهللا" (
حیاة الفرح هنا وسط اآلالم تهیئ النفس للفرح األبدي حیث ال ضیق وال ألم بل 

  .فرح دائم وولیمة عرس ال تنقطع

  :ب. لننعم بالولیمة السماویة
یقدم لنا العریس جسده خبًزا یفرح النفس ودمه خمًرا یبهجها... وخالل هذا السرِّ 

العجیب یثبت فینا ونحن فیه فُنحسب موضع سرور اآلب، ویرضى عن كل أعمالنا.  

 " :بالطبع تعال ُكل خبزك بفرحیقول سلیمان مشیًرا إلى تلك النعمة، في سفر الجامعة ،"
" هي دعوة مفرحة إلى الخالص والبركة.  تعالالخبز الروحي "

"، أي الخمر الروحیة.  واشرب خمرك بقلب طیب (بنفس مسرورة)"
 ها أنت ترى كیف ُیشیر إلى المسحة السریة.  ."واسكب الدهن على رأسك"
. أما ]8-7 عن أعمالك" [يَ ولتكن ثیابك بیضاء في كل حین، ألن اهللا قد رض"

اآلن، وقد خلعت ثیابك القدیمة ولبست البیاض الروحي، یجب علیك أن تظل دائًما ثیابك 
 ال ُأرید القول أنه یجب أن تلبس دائًما ثیاًبا بیضاء، بل یجب أن تكون مرتدًیا النقاوة .بیضاء

 لكي یمكنك القول مع الطوباوي إشعیاء: "تبتهج نفسي بإلهي، ألنه قد .الحقة والبهاء الروحي
. Ï)10: 61ألبسني ثیاب الخالص، كساني رداء البهجة" (

القدِّیس كیرلس األورشلیمي  
والعجیب إذ یقدم لنا السیِّد المسیح جسده ودمه المبذولین طعاًما مفرًحا یهیئنا 

 بان ـ لقد صار في ملكیتنا، فُیحس."خمرك" للعرس األبدي باتحادنا معه یدعوهما "خبزك" و

1 Catech. Lect. , 22:8. 
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خبزنا وخمرنا، بل وفي عالقة شخصیة حمیمة بكونه خبزي وخمري أنا!  
ننا إنما ننال عربون العرس أكلما تمتعنا بخدمة األفخارستیا (القداس االلهي) ندرك 

األبدي والولیمة السماویة، نشعر بتهلیل قلبي داخلي وشوق اهللا ورضاه عنا في المسیح یسوع 
عریس نفوسنا. نلبس مسیحنا كثوب بّر ینزع ُعرینا ویزیل تقصیرنا، وننعم ببهائه علینا. 

لنهتم أن نرتدي ثوب العرس هنا فال ُنحرم من ولیمة العرس واالتحاد مع عریسنا.  

  ،كثیًرا ما امتدحت العذارى واألرامل والمتزوجات اللواتي حفظن ثیابهن دائًما بیضاء
.  Ïاللواتي یتبعن الحمل أینما ذهب

  ُأخبرنا أن العریس یأكل وسط السوسن، أي بین الذین لم یلطخوا ثیابهم، ألنهم بقوا
. Ð"عذارى (روحًیا)، واصغوا إلى قول الجامعة: "لتكن ثیابك في كل حین بیضاء

 یه ثوب الُعرس ولم یحفظ تلك الوصیة: "لتكن ثیابك في كل حین بیضاء" لالذي لیس ع
هو مغلول الیدین والقدمین، فال یعرف كیف یتكئ عند المائدة أو یجلس على عرٍش أو 

. Ñیقف على یمین اهللا، بل ُیطرح في جهنم حیث العویل وصریر األسنان
القدِّیس جیروم  

  :ج. الدفء العائلي عربون الحب السماوي
اإلنسان الروحي یرى في حیاته العائلیة المقدسة صورة حیَّة للعائلة السماویة، ما 

یمارسه من حب عائلي یمتد في السماء كحب أبدي...  

ِالَتّذ عیًشا مع المرأة التي أحببتها كل أیام حیاة باطلك التي أعطاك إیَّاها تحت "
  ،الشمس كل أیام باطلك

  ].9ألن ذلك نصیبك في الحیاة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس" [
یلیق بالمؤمن المتزوج أن یمارس حیاته الزوجیة بحب مخلص، حاسًبا زواجه 

ن الذین یتزوجون كأنهم ال أعطیة إلهیة... حًقا إن الحیاة التي یعیشها قلیلة وزائلة حتى 
یتزوجون، لكنها عطیة اهللا یعیشها اإلنسان لیسمع الصوت القائل: "كنت أمیًنا في القلیل 

 حیاته القصیرة هي نصیبه من ..).17: 19 ؛ لو23، 21: 25 فأقیمك على الكثیر" (مت

1 Letter 77:12. 
2 Letter 130:7. 
3 To Pammachius against John og Jerusalem, 33. 
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عند الرب، تحمل متاعب كثیرة ألنها حیاة "تحت الشمس"، لكن أمانته فیها ترفعه إلى حیاة 
  .ُعرس دائم فوق الشمس، ال یجد فیها تعًبا

  :. العمل بجدیة في غیر رخاوةد

 ألنه لیس من عمل وال اختراع وال معرفة ،كّل ما تجده یدك لتفعله فافعله بقوتك"
].  10وال حكمة في الهاویة التي أنت ذاهب إلیها" [

مادمنا لم نرحل بعد إلى القبر (ربما قصد بالهاویة القبر) یلیق بنا أن نجاهد بجدیة 
 لنحمل . ونتأهل للعرس السماوي،بكل قوتنا لكي ننعم بالمعرفة الروحیة والحكمة السماویة

  ة.الصلیب هنا فننعم بولیمة القیامة الدائم

  طریق الرب صلیب یومي، ما من أحد یصعد إلى السماء في ُیسٍر (راحة)، ألننا  نعلم
.  Ïإلى أین یقود طریق الراحة وٕالى أین ینتهي

مار إسحق السریاني  

  النعمة دائًما مستعدة! إنها تطلب الذین یقبلونها بكل ترحیب. هكذا إذ یرى سیِّدنا نفًسا
. Ðساهرة وملتهبة حًبا، یسكب علیها غناه بفیض وغزارة فوق كل طلبته

 ویتركه ، ویفعل كل ما في قدرته،تأكد أنه یستحیل أن یبذل إنسان كل جهده لیخلص 
  .Ñاهللا

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

 إن كنت تحزن (مجاهًدا) في طلبه فإنك ستبتهج بوجودهÒ !

  من ینشط ویطلب یجد، ومن یكسل یثبت في العمى، في الظلمة الخارجیة مع أهل
. Óالشمال أمثاله

 في وسط فردوسكتاعمل باجتهاد وأنت ترى شجرة الحیاة قد أینع Ô  .

1 Ascetic Hom. 59. 
2 In Gen. PG 53:67,77. 
3 In Nov. est. PG. 56:162. 
4 Anba Mattaos: Biography. of the Spiritual Elder asd a Set of His Sayings,1988, p.49. 
5 Ibid 53. 
6 Epistle 23. 
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القدِّیس یوحنا سابا  

: . ال نفع للعمل بدون النعمة 4
إذ یدعونا الجامعة للجهاد الیومي للتهیئة للعرس األبدي یؤكد أنه ال نفع لجهادنا ما 

لم یعمل اهللا فینا.  

فعدت ورأیت تحت الشمس أن السعي لیس للخفیف، وال الحرب لألقویاء، وال "
 المعرفة، ألنه الوقت يلغنى للفهماء، وال النعمة لذواالخبز للحكماء، وال 

].  11والعَرض یلقیانهم كافة" [
هكذا إن نال إنسان نجاًحا في ركوضه یتكل على اهللا ال على خفة جسده، وفي 

صراعه ضد الخطیة یعتمد على نعمة اهللا ال على قوته وبره، وفي نجاحه في حیاته العملیة 
ال ینال خبزه بحكمته البشریة بل بعنایة اهللا به، وما یتمتع به من غنى ال یستند على فهمه 

الخاص بل على بركة الرب، وما لدیه من نعمة في أعین الناس ال یرجع إلى معرفته 
كما قیل: ). 15-12: 14 صم 1وعلمه... فقد هرب جیش بأكمله أمام یوناثان وغالمه (

). اهللا هو سّر 10: 23 "رجل واحد منكم یطرد ألًفا ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم" (یش
نجاحنا وغلبتنا وشبعنا وغنانا وحكمتنا.  

  مهما سارعتم في الركض، ومهما أكثرتم من الصراع، فإنكم تحتاجون إلى من یهبكم
 وٕان لم یبِن الرب البیت فباطًال یتعب البناؤون، وٕان لم یحرس الرب المدینة .اإلكلیل

فباطًال یسهر حراسها. وهو یقول إنني أعلم أن السباق لیس لرشیق الحركة، وال المعركة 
، وال النصرة للمقاتلین، وال مواني األمان للجنود الباسلین، بل هللا النصرة، وله بلوغ يللقو

.  Ïبر األمان
القدِّیس غریغوریوس النزینزي  

  اإلنسان الذي یرتاب أن اهللا معینة في العمل الصالح یكون كمن یهرب من ظله، وهو ُیكابد
في زمن الرفاهیة والغنى وُیجرب في وقت الراحة، ویحل به الضیق! أما من یضع ثقته في 

  .Ðاهللا فهو ثابت القلب، وُیعلن استحقاقه لكل البشر، ویصیر مدحه أمام وجه أعدائه

1 On the works of the Gospel, 13. 
2 Ascetic Hom. 5. 
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 ال یستطیع إنسان أن ینال معرفة روحیة ما لم یتغیر ویصیر كطفل صغیرÏ.  
مار إسحق السریاني  

 في طریق اهللا ما لم ُنحمل على أجنحة الروحيال نقدر أن نجر Ð. 

 لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون السماوي، كما أنه لیس أضعف من الذي ُیحرم منهÑ  .
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

 یؤكد لنا ضرورة ،إذ یدعونا الجامعة إلى الجهاد المتكئ على نعمة اهللا المجانیة
استعدادنا في أیة لحظة، ألننا ال نعرف األوقات واألزمنة، إذ یقول: "الوقت والعَرض یلقیانهم 

].  11كافة" أو "اآلونة واألحداث تفاجئهم بغتة" [

: . كن مستعًدا بالحكمة 5
ال یعرف اإلنسان ما قد یفاجئه به الزمن، فإنه كالسمكة التي قد تفرح بطعام ُیقدم 

]. إننا ال نعرف 12لها فتجد نفسها في شبكة، وكالعصفور الذي یجد نفسه ُمقتنًصا في فخ [
ما ینتظرنا من متاعب وما یقدمه لنا الیوم... قد ُتطلب نفوسنا، وقد تحمل تجربة ما، وقد 

ننعم بالفرج!  
هذه سالحنا أمام الزمن بكل ما یحمله من مسرات ومتاعب هو الحكمة الحقیقیة: "

. یقصد هنا الحكمة التي ]13[" الحكمة رأیتها أیًضا تحت الشمس وهي عظیمة عندي
 فُینجي مدینته من - على حساب راحته الشخصیة -ُتمّكن إنساًنا محًبا لوطنه وللبشریة 

. وفي هذا ال یطلب كلمة مدیح!  ..خطر داهم، من جیش ُیحاصرها

مدینة صغیرة فیها الناس قلیلون، فجاء علیها ملك عظیم وحاصرها وبنى علیها "
  .أبراًجا عظیمة

  .وُوجد فیها رجل مسكین حكیم، فنجى هو المدینة بحكمته
].  15-14وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكین" [

ما هذه المدینة إالَّ اإلنسان الذي یحمل طاقات وٕامكانیات للنفس والجسد، من 
 أنه أشبه بمدینة صغیرة فیها الناس قلیلون، وٕابلیس ...عواطف وأحاسیس وعقل ومواهب الخ

1 Ibid 72. 
2 In Matt.; In Gen. PG 57: 30; 53:228. 
3 In Paralyt. Pg. 51:51. 
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هو أشبه بملك عظیم ُیحاصرها، فمع ما إلبلیس من إمكانیات جبَّارة لكنه یطمع في 
اإلنسان، یرید أن یغتصبه من یّد اهللا لیضمه إلى مملكته، وُیسّخره لحسابه، یهینه ویعذبه 

 علیه أبراًجا لتخریبه، إذ یود أن یؤسس مملكته فیه، ویجعل منه أرض يكمن ینتقم منه. یبن
 أمام هذا الجبروت یخاف اإلنسان ویرتجف، تارة من أجل مكسب ...معركة ضد الخیر

مادي، وأخرى ألجل الكبریاء، وثالثة كنوع من االستسالم الخ... أما الرجل المسكین الحكیم 
 المدینة بحكمته فهو السیِّد المسیح الذي أخلى ذاته وحمل طبیعتنا، وقدَّم لنا يالذي ُینج

صلیبه حتى ُیعلن أن ضعفه أقوى من القوة، وفقره أغنى من كل غنى ! ومع هذا لیس من 
 هذا الرجل، إذ تخلى الكل عنه عند الصلیب... صار في عار الصلیب خارج المحلة! يیذك

 جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله.
". فقلت الحكمة خیر من القوة" الحقیقیة، إذ قیل: "الحكمةإذن لنقتن مسیحنا "

، والخطیة خاطئة جًدا، لكن حكمة المسیح تغلبهما. غیر أنه یجب أن نمیز بین يإبلیس قو
الحكمة السماویة البّناءة وبین االرتباك بفلسفات العالم إن تعارضت مع الحیاة اإلیمانیة، 

:  القدِّیس باسیلیوس الكبیریقول 
[لقد أضعت وقًتا وافًرا في الباطل، وقضیت معظم صباي في العمل الفارغ الذي 

ن آتي یوم، وكأنّي أفقت فیه أ) إلى 20: 1 كو 1عكفت علیه أتلّقن تعلیم حكمة حمَّقها اهللا (
من سبات عمیق، فنظرت إلى نور الحقیقة الساطع في اإلنجیل ورأیت بطالن حكمة عظماء 

  .]Ï). ومن ثم بكیُت حیاتي التعسة6: 2 كو 1 إلى الزوال (اآلیلینهذا الدهر، 
 متسلط بین يإن كان إبلیس بأعمال شره وبالموت هو أشبه بصرخات شخص قو

الجهال لكن هدوء المسیح الحكیم أعظم... جاء ال یصیح وال یسمع أحد صوته، فإذا به 
ُیحطم صرخات العدو العنیفة، واهًبا إیَّانا ذات روحه لكي نغلب بالحكمة الهادئة.  

 الحكمة ،كلمات الحكماء ُتسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بین الجهال"
].  18-17خیر من أدوات الحرب" [

لنتحد بالسیِّد المسیح واهب النصرة ضد إبلیس المتسلط، ولنخفف أیًضا من صداقة 
. ]18أمَّا خاطئ واحد فُیفسد خیًرا جزیالً " [ ". ُیفسدوا شركتنا مع السیِّد المسیحلئالَّ األشرار 

 

1 Ep. 223. Pg 32:824. 
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األصحاح العاشر  

الحذر حتى من الصغائر 
في األصحاح التاسع یحدثنا الجامعة عن غنى عمل اهللا في حیاتنا، ویدعونا إلى 
االرتباط بالحكمة اإللهیة التي هي أعظم من القوة، وفي نفس الوقت یحذرنا من الصداقات 

الشریرة، لئالَّ نفقد الحكمة الحقیقیة، فتتسلل إلینا الخطیة ونخسر كل عمل روحي، فإن إنساًنا 
في األصحاح العاشر ُیحذرنا حتى من الصغائر:  و. )19: 9(واحًدا یفسد خیًرا جزیًال 

 . ]3-1[ . تحذیر من الجهالة القلیلة  1
.   ]10-4[ . تحذیر من مواجهة الظلم بالعنف  2
.   ]15-11[ . تحذیر من اللسان الخبیث  3
.   ]17-16[. تحذیر من عدم النضوج   4
 .  ]19-18[ . تحذیر من الكسل  5
.  ]20[ . تحذیر من سب اآلخرین  6

: . تحذیر من الجهالة القلیلة 1
الذباب المیت ینتن ویخّمر طیب العطار.  "

]. 1جهالة قلیلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة" [
یبذل العطار كل الجهد لیقدم طیًبا ثمیًنا، لكن إن سقط فیه ذباب صغیر ینتن 

ویختمر ویفسد كل التعب والمواد التي استخدمها، هكذا كل تهاون مع الجهالة مهما بدت 
تافهة ُیحطم ما ناله اإلنسان الروحي من حكمة وكرامة روحیة خالل جهاد شاق.  

  إذ یضطرب البائس بسبب الذباب یصیر هو نفسه ذبابة، ملًكا للشیطان. قیل إن
 .]Ï"بعلزبوب" في الحقیقة تعني "أمیر الذباب" أو "ملك الذباب" [من یتعبد له یصیر ذبابة

 القدِّیس أغسطینوس 

 حذْر توافه األمور لئال تقع في عظائمها. ال تتكاسل في عملك، لئال تخزى حینما أ
. Ðتتواجد وسط رفقائك

1 On the Gospel of St. John, tr. 1:14. 
2 Ascetic Hom. 4. 
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مار إسحق السریاني  
عطر یفیح لیمأل  هي الحیاة في المسیح یسوع ربنا، أو الحیاة الروحیة الحكیمة

رائحة المسیح الذكیة، غیر أن االستهانة بما نظنه صغائر تافهة یفسد حیاتنا، بالبیت كله 
ویجعلنا أشبه بالذباب، لهذا یكشف لنا الجامعة عن خط دفاع روحي، قائالً :  

قلب الحكیم عن یمینه،   "
].  2وقلب الجاهل عن یساره" [

األول یضع قلبه في الصالح أو في ملكوت اهللا لینعم بیمین اهللا، أما الثاني 
فُتمتص كل طاقاته في الشر، في ملكوت الظلمة، فیكون نصیبه من أهل الیسار. بمعنى 

ویات بینما ُیقصد بالیسار االرتباك بالزمنیات.  اآخر ُیقصد بالیمین االهتمام بالسم

أیًضا إذا مشى الجاهل في الطریق ینقص فهمه،   "
].  3نه جاهل" [إویقول لكل واحٍد 

یمارس الجاهل جهله عملًیا طول الطریق، وفي كل فرصة، وأینما ُوجد، دون 
نه جاهل"، معلًنا جهله دون خجل أو حیاء... كأن إرادع... وبغیر مناسبة "یقول لكل واحٍد 

الجهل یصیر طبیعته التي ال یقدر أن یخفیها.  
الجاهل بال حكمة سماویة، ال تزیده األیام حكمة بل یفقد مع الزمن حتى الفهم 

: 25 الطبیعي، "ألن كل من له ُیعطى فیزداد، ومن لیس له فالذي عنده یؤخذ منه" (مت
29  .(

: . تحذیر من مواجهة الظلم بالعنف 2
یرى البعض أن سلیمان الحكیم هنا یرشد الرعیة للسلوك بروح الخضوع ألصحاب 
السلطة، ربما ألن بعض األغنیاء قد ثاروا علیه بسبب تزاید الضرائب لكثرة مشروعاته، وقد 

هددوا بالعصیان والتمرد.  

  :. ال یلیق التشاحن مع الرؤساءأ
إن صعدت علیك روح المتسلط فال تترك مكانك،  "

].  4ألن الهدوء ُیسَكن خطایا كثیرة" [
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إن غضب علیك الوالي أو الملك بسبب وشایة بلغته ال تترك مكانك، أي ال تتخلى 
عن دورك الوطني. كن هادًئا. وال تثر ضده بل انتظر في هدوء، تمارس العمل اإلیجابي 

فتكسبه لك ولغیرك! 
یعتبر سلیمان الحكیم أنه أمر شدید یحدث تحت الشمس أن یحتل األردیاء بعض 
المراكز القیادیة بینما ُیترك الحكماء والفهماء والمخلصون في الخلف. یحتل بعض الجهال 

 عبیًدا یركبون ىالمراكز العلیا والمناصب الرفیعة بینما ُیترك الحكماء في مراكز وضیعة. رأ
]، بمعنى أن عدیمي العلم والخبرة احتلوا مراكز 7الخیل ورؤساء یسیرون على األقدام كالعبید [

قیادیة، یسیرون في مظاهر العظمة واألُبهة، بینما ذوو الكفاءات النادرة محتقرین.  
، حیث كثیًرا ما یسود الظلم ]5تحت الشمس" [هذا كله رآه سلیمان الحكیم "

  رؤ(والفوضى حیاة البشر عبر العصور، أما في الحیاة األخرى حیث ال حاجة للشمس 
 فیسود العدل والحب والقداسة!  )23: 21

شیر إلى إبلیس الذي ال یكف عن تُ ] 4ن روح المتسلط هنا [أالقدِّیس جیروم یرى 
مهاجمة أوالد اهللا، هؤالء الذین بروح السیِّد المسیح الهادئ یحطمون خططه وشباكه، 

ویغلقون أبواب قلوبهم في وجهه، محطمین تسلطه وعنفه.  

  :لماذا توصد أبواب قلبك في وجه العریس؟ افتحها للمسیح واغلقها أمام الشیطان كالقول
. Ï"إذا ثار علیك روح المتسلط فال تترك مكانك"

القدِّیس جیروم  
كما یتحدث عن روح المتسلط كرمز للخطیة التي یجب مواجهتها بروح المسیح 

الهادئ.  

  لنعد أوًال إلى النص الُمقتبس: "إذا ثار علیك روح المتسلط فال تترك مكانك". هذه العبارة
یلیها الكلمات التالیة: "فإن هدوءك یهدئ من خطایا عظیمة، بمعنى إذا وجَدت الحیَّة 
طریقها إلى أفكارك یلزمك أن تحفظ قلبك بكل اجتهاد، مرنًما مع داود: "من الخطایا 

المستترة طهرني، احفظ عبدك من اآلثام الُمسلَّم بارتكابها"، وهكذا ال تنزلق إلى التعدي 
. Ðالشدید أي السقوط في الخطیة بالفعل

 القدِّیس جیروم  

1 Letter 22:26. 
2 Letter 130:8. 
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  :ب. ال تخف من الظلم
یقدم سلیمان الحكیم نصیحة مشتركة للظالمین من أصحاب السلطان وللرعیة، 

مطالًبا الظالم أن یكف عن ظلمه ألن ما یمارسونه ضد الغیر إنما یحل به، وُیهدئ من روع 
المظلومین الذین یجب أن یلتزموا حدودهم لیس استسالًما وضعًفا، وٕانما إیماًنا بعدل اهللا 

من یحفر ُهّوة یقع فیها؛ ومن ینقض الذي یسمح لمن یمأل كأًسا إلخوته یشرب هو منها: "
].  8جداًرا تلدغه حیَّة" [

 Guillotine)، واخترع 10: 7 أعدَّ هامان صلیًبا لمردخاي فُصلب هو علیه (أس
"المقصلة" التي حملت اسمه فُأعدم بها... أما ما هو أعظم، فإن الصلیب الذي ظن به 

إبلیس أنه ُیحطم السیِّد المسیح ویمحو اسمه، إذا به ُیحطِّم قوى الشیطان ویبدد سلطانه على 
المؤمنین.  

من ینقض جداًرا یحتمي به مؤمن، ُیلدغ بحیة مختفیة فیه، إذ غالًبا ما تأوي 
الحیات في الِخَرْب القدیمة أو شق قدیم. بمعنى آخر من یهتم بهدم أسوار اآلخرین عوض 

العمل البّناء في حیاته أو في حیاة الغیر، تلدغه حیَّة الحسد والبغضة فیموت ویهلك أبدًیا.  

 من ُیبدد أمان اآلخرین یسقط بلدغة الحیَّةÏ .
القدِّیس غریغوریوس الصانع العجائب  

ُیكمل الجامعة حدیثه قائالً :  

من یقلع حجارة ُیوجع بها،  "
من یشقق حطًبا یكون في خطر منه.  

].  10-9إن َكلَّ الحدید ولم ُیسنن هو حدَّه فلیزد القوة" [
من یقلع حجارة بقصد إسقاط مبنى یسقط حجًرا على رأسه ویتألم، عندئذ یندم على 
ما فعله، متمنًیا لو أنه ترك الحجارة في المبنى دون َخْلِعها من المبنى. لعله بهذا یقصد أن 
الذي یقاوم أصحاب السلطة بقصد اإلصالح وذلك بالنقد الالذع، فإنه وهو یزعزع اآلخرین 

یخسر هو الكثیر.  
وأیًضا من ُیشقق حطًبا بآلة حدیدیة غیر حادة، فإنه یضطر إلى الضرب بقوة 

فیتعرَّض ألن تطیر رأس اآللة وتصیبه.  

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes 
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في كل األمثلة السابقة یؤكد الجامعة أن إصالح الرؤساء ال یتحقق بالعنف والنقد 
 هي الالذع وٕانما بروح الوداعة والحب مع االتكال على عمل اهللا واإلیمان بعدالته... هذه

أي بالحكمة الهادئة ینجح ، ]10[" أما الحكمة فنافعة لإلنجاحالحكمة التي یقول عنها: "
وتهب ممارسیها  إرشادنا ألصحاب السلطة ولحیاتنا نحن. ُتحطم الحكمة كبریاء الظالم

إمكانیة العمل بروح الطاعة المخلصة.  

: . تحذیر من اللسان الخبیث 3
إذ طالب أصحاب السلطة والمرؤوسین بروح الحكمة الهادئة التي تعطى نجاًحا 
للطرفین، ُیترجم الجامعة هذه الحكمة عملًیا بالتحذیر من اللسان الخبیث كما من لدغات 

ن تكون لشفاهنا ِمْسحة النعمة حتى ال ننطق بجهالة.  أالحیَّة القاتلة، مطالًبا إیَّانا 

ل خیًرا ع (فذو اللسان الخبیث ال یفللراقيإن لدغت الحیَّة بال ِرقیة فال منفعة "
].  11منها)" [

إن كان الثائر كالحیَّة یلدغ فلَنْرِقه بالوداعة والحب الحكیم قبل أن یلدغنا، كما فعل 
)، وكما فعلت أبیجایل مع 21-13: 32 یعقوب حین قدم بروح االتضاع هدیة لعیسو (تك

).  35-18: 25 صم 1داود في ثورته ضد نابال رجلها (
یواجه الحكیم ثورة اآلخرین بروح الوداعة والنعمة، أما الجاهل فیدفعه فمه إلى 

] فیسقط في اإلعیاء، أي 14الجهالة والجنون... یكثر الكالم دون إدراك لعواقب األمور [
تخور قوته، ویفقد قدرته على معرفة الطریق الذي یدخل به إلى المدینة. بمعنى آخر 

الكلمات العنیفة تفقد اإلنسان الحكمة حتى الطبیعیة والقوة والمعرفة، ویبقى كمن هو خارج 
 مدینة اهللا!

ن یدعو أحد المتخصصین في إخراج أإلى یومنا هذا اعتاد بعض سكان القرى 
 إذا ما رأوا حیَّة تدخل جحًرا یستدعونه، فُیغنى ویضرب على مالحیَّات من جحورها، فإنه

المزمار أو الطبلة حتى تخرج الحیَّة وترقص على نغمات الغناء ثم یقوم بخلع أسنانها... 
). هكذا إن َرَقْیَت العنیف بكل 5-4: 58 عندئذ تعجز عن أن تلدغ طفًال صغیًرا (مز

الحكمة المملوءة عذوبة، بروح الخضوع الصادق في الرب، ُتحطم أنیاب شّره قبلما یقتلك. 
 سمه في جسمك.  ي بعد أن یسريأما إن تركته یلدغك فال ینفع الرق
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 هنا هو ي أن الرقالقدِّیس یوحنا كاسیانفي مناظراته مع األب موسى یرى 
االعتراف بالخطایا وكشفها، فإنه یحطم قوة إبلیس الحیَّة وینزع عنا سم الخطیة القاتل. یقول: 

ال ُیكشف أي اقتراح أو تفكیر أ[إن لدغة الحیَّة بدون وجود راٍق خطیرة، أي أن الخطورة في 
نابع عن الشیطان أمام الراقي باالعتراف. إنني أقصد بالراقي جماعة الروحانیین الذین 

 الكتاب المقدس، ویجذبون سم األفعى الممیت من بكلماتیعرفون كیف یعالجون الجراحات 
  .]Ïالقلب

 ُتصیب ذلك الشخص بُسم الخطیة. ا إنساًنا ما سًرا فإنه -– الشیطان إذا لدغت الحیَّة 
وٕاذا ظل الُمصاب صامًتا ولم یتب ولم یرد أن یعترف بجرحه ألخیه ولسیِّده، فإن أخاه 
وسیِّده اللذین لدیهما عالجه ال یقدران أن یساعداه جیًدا، ألنه إن كان المریض یخجل 

... Ðمن االعتراف بجرحه للطبیب فإن الدواء ال یبرئه
القدِّیس جیروم  

یقارن سلیمان الحكیم بین كلمات الحكیم وكلمات الجاهل هكذا:  
. كلمات الحكیم تكشف عمَّا في قلبه من نعمة الحب والهدوء والحكمة، أما أ

كلمات فم كلمات الجاهل فتكشف عن فساد قلبه، لذا تعرضه للهزء والسخریة بل والهالك: "
. یقول السیِّد المسیح: "ألنك بكالمك تتبرر ]12[ الحكیم نعمة، وشفتا الجاهل تبتلعانه"

: 64 )، ویقول المرتل: "وُیوقعون ألسنتهم على أنفسهم" (مز37: 12 وبكالمك ُتدان" (مت
). وكما قال سلیمان عن أدونیا الذي طلب امرأة أبیه زوجة له: "قد تكلم أدونیا بهذا الكالم 8

).  32: 2 مل 1ضد نفسه" (
 وكنزه ،ب. یبدأ الجاهل كلماته بالكشف عن جهالة قلبه بكونه ینبوعه الشریر

الفاسد الذي ُیْخِرُج حماقة، یتفجر هذا الینبوع تدریجًیا خالل تهور الجاهل في كلماته حتى 
وتحوله إلى حالة تقترب من الجنون، فال یقدر أحد أن یضبط لسانه أو  یخرج مقذوفات ناریة

].  13ابتداء كالم فمه جهالة، وآخر فمه جنون رديء" [یسیطر على كلماته: "
ج. ُیكرر الجاهل كلماته البطالة، ویظن أنه بهذا یغلب، لكنه في الواقع یخسر الموقعة 

والجاهل أثناء حیاته وحتى بعد مماته، إذ تبقى آثار كلماته الشریرة تالحقه حتى بعد الموت. "
. ]14["  ما یكون، وماذا یصیر بعده ومن یخبرهإنسانیكثر الكالم؛ ال یعلم 

1 Cassian: Conference 2:11.  
2 Commentary on Ecclesiastes. 
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 وٕانما  - أي یفقد حقه -د. إذ یتكلم الجاهل بثورة ودون توقف ال یخسر المعركة فقط
].  15[" تعب الجهالء یعیبهمیسقط في اإلعیاء بسبب تعبه النفسي وشعوره بالفشل والظلم: "

ألنه ال یعلم . یختم الجامعة حدیثه هنا بقوله عن الجاهل المتكبر في حماقته: "ـه
، أي یفقد قدرته حتى عن إدراك كیف یدخل المدینة، وهو ]15كیف یذهب إلى المدینة" [

: [وهكذا إذ القدِّیس یوحنا كاسیانفي مناظرته مع األب إبراهیم أمر ال یجهله إنسان. ویقول 
یضلون الطریق السماوي الملكي، یعجزون عن الوصول إلى المدینة التي ُوجهت إلیها 

نظراتنا. وقد عبر عنها سفر الجامعة بصورة رمزیة قائًال عنها أنها أورشلیم... بمعنى أنها 
. Ï)26: 4 أمنا جمیًعا (غال هي أورشلیم العلیا التي

: تحذیر من عدم النضوج . 4
ویل لِك أیتها األرض إذا كان ملكك ولًدا ورؤساؤك یأكلون في الصباح.  "

  ،طوبى لِك أیتها األرض إذا كان ملكك ابن شرفاء
]. 17-16ورؤساؤك یأكلون في الوقت للقوة ال للسكر" [

لنحذر لئال یكون ملكنا "إنساننا الداخلي" ولًدا، أي غیر ناضج في الحكمة 
السماویة، ویهتم بالملذات الزمنیة كاألكل في الصباح عوض العمل الجاد، وینسى أنه 

ن یستخدم العالم للعمل بقوة ال للذة والسكر أ و،شریف (ابن هللا وهیكل للروح القدس)
بالزمنیات.  
هذه األرض إالَّ جسدنا الذي یسقط تحت الویل واللعنة إن سكنته نفس غیر  هي ما

حكیمة وال ناضجة، تطلب حیاة اللهو والتسیب، فینبت لنا جسدنا شوك الخطیة وحسك 
الدنس، وال یصلح لشيء... ُیرید أن یأكل ویشرب ویلهو بال نظام أو هدف. وهو بعینه إن 

)، تعرف كیف ُتجاهد، 6: 1 تقدس مع النفس التي تتمتع بكرامة المسیح، وُتحسب ملكة (رؤ
تحول الجسد إلى جنة اهللا الحاملة ثمر الروح.  

 أن األرض األولى ُتشیر إلى مدینة إبلیس واألخرى القدِّیس أغسطینوسیرى 
مدینة اهللا، إذ یقول:  

[أظن أن األْجَدر بنا اقتباس ما في هذا السفر مما له عالقة بالمدینتین، واحدة 
للشیطان واألخرى مدینة المسیح، وما یخص ملكیهما: "الشیطان والمسیح".] 

1 Cassian: Conference 24:24. 
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 ورؤساؤك یأكلون في ،یقول الجامعة: "ویل لِك أیتها األرض إذا كان ملكك ولًدا
 ورؤساؤك یأكلون في الوقت ،الصباح"، "طوبى لِك أیتها األرض إذا كان ملكك ابن شرفاء

لنوال القوة ال للسكر (الفوضى)".  
یدعو الشیطان ولًدا بسبب حماقته وكبریائه واندفاعه وغیاب حنكته في التدبیر 

 أي  -األحرار – وباقي الرذائل التي یشتهر بها هذا السن؛ لكن المسیح هو ابن الشرفاء
البطاركة (اآلباء) القدِّیسین الذین ینتمون إلى المدینة الحرة، إذ ُولد منهم حسب الجسد. یأكل 
رؤساء المدن األخرى في الصباح، أي قبل الموعد المناسب، ألنهم ال یتوقعون السرور الذي 

یحل في موعده الحقیقي وحده، أي في الدهر اآلتي، مشتهین أن یصیروا سعداء بسرعة 
وذلك بَصْیت هذا العالم الحاضر، أما رؤساء مدینة المسیح فبصبر ینتظرون زمان البركة 

. Ïالتي ال تضمحل
القدِّیس أغسطینوس  

: . تحذیر من الكسل 5
 للضحك ، الیدین یكف البیتي وبتدلّ ،بالكسل الكثیر یهبط (یتفكك) السقف"

یعملون ولیمة،  
  ،والخمر تفرح العیش (األحیاء)

].  19-18أما الفضة فتحصل الكل" [
بالكسل واإلهمال یمیل اإلنسان إلى الراحة غیر مهتم حتى بعنایة بیته، فقد یحل 

كسله حتى یهبط السقف وال  االتالف بالسقف وینخر السوس أخشابه، ویبقى اإلنسان في
 يیجد له مأوى. وُیشیر السقف إلى البناء الروحي الحّي، إذ صعد بطرس على السطح ُیصل

). بالكسل ننحدر من السطح حیث الرؤیا السماویة إلى 16-9: 10 فرأي رؤیا سماویة (أع
االنشغال بالتراب.  

 على ترك الكسل والجهاد في السهر، قائالً : [النفس مار اسحق السریانيیحثنا 
التي تمارس أعمال السهر وتتفوق فیها لها في إرادتها عینا الشاروبیم، بهما ترى في كل 

  .]Ðاألوقات الرؤى السماویة وتدنو إلیها
بالكسل تفقد الیدان قدرتهما على العمل فتتدلیا في رخاوة.  

1 City of God 17:20. 
2 Ascetic Hom. 20. 
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نه منظر مؤلم أن یرى اإلنسان سقف إبالكسل یكف البیت أي یتشقق وینهار... 
بیته ینهار فیقف مكتوف األیدي، ال یتحرك إلصالحه، حتى ینهار البیت كله!  

بالمفهوم الروحي بالكسل یفقد اإلنسان الرؤیا الروحیة السماویة ألن سقف نفسه 
یتفكك، وتعجز یداه عن العمل الروحي، وینهار إنسانه الداخلي.   

ا ُیفقد الكسل اإلنسان قدرته على العمل الجاد البّناء، وحتى لیشعر أن كل ما مبین
فیه منهار، وأنه في حالة عجز تام، إذا به في حیاة اللهو نشیط للغایة. ُیقم والئم للضحك 
ویقضي حیاته في السكر، قائًال بأن لدیه فضة كثیرة، یستطیع أن یحصل بها على كل ما 

یشتهیه. بهذا ال یستطیع أن یختبر كلمات معلمنا بطرس الرسول: "سیروا زمان غربتكم 
بخوف، عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء ُتفنى بفضة أو ذهب من سیرتكم الباطلة التي 

: 1 بط 1تقلدتموها من اآلباء، بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال دنس دم المسیح" (
18-19 .( 

: . تحذیر من سّب اآلخرین 6
ال تسب الملك وال في فكرك.  "

وال تسب الغنى في مضجعك.  
].  20ألن طیر السماء ینقل الصوت وذو الجناح یخبر باألمر" [

كل خطیة تبدأ في الفكر، لذا یلزم مطاردتها في البدایة... فال یلیق بنا كمخلصین 
هللا أن نسّب أحًدا، خاصة أصحاب السلطة... ولندرك أن ما نفعله خفیة یفتضح عالنیة. 

ربما عني بطیر السماء الجواسیس والواشین! لنكن أمناء في أعماقنا فال نخاف أحًدا. وكما 
 یقول الرسول بولس: "أفُترید أن ال تخاف السلطان؟ افعل الصالح فیكون لك مدح منه" (رو

13 :3  .(
لیكن داخلنا مثل خارجنا نقًیا، ال یهین أحًدا، فنمتلئ من سالم اهللا الفائق.  

ُیحذرنا من الجانب السلبي من  بهذا إذ یدعونا سلیمان الحكیم للحكمة الصادقة
ال نواجه ظلم المسئولین بالعنف واثقین أالسقوط فیما ندعوه صغائر أو خطایا تافهة، ویحثنا 

في عمل اهللا معنا ومعهم ورعایته واهتمامه بنا، كما حذرنا من اللسان الخبیث كما من 
الَّ أال نعیش كملوك أوالد بل كملوك أشراف وحكماء في الرب، ویسألنا أالجنون، وطالبنا 

ال نسب أحًدا حتى في قلوبنا الخفیة.  أنسلك في رخاوة وكسل، وأخیًرا 
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األصحاح الحادي عشر  

الجهاد المملوء حًبا 
سبق فأعلن سلیمان الحكیم أهمیة الحكمة السماویة في مواجهة بطالن العالم، 
حتى یمكننا أن ال نخاف من مفاجآت الزمن، وال نرهب الموت، بل نرتفع نحو األبدیة... 
هذه الحكمة تستلزم الحذر الشدید مع الجهاد المستمر، خاصة في عمل المحبة. هذا ما 

یعلنه هذا األصحاح لنقول مع الرسول "ال نفشل في عمل الخیر ألننا سنحصد في وقته إن 
).  9: 6 كنا ال نكلّ " (غال

 .]6-1 [. ال نكّل في المحبة العملیة 1
.  ]10-7[ . دعوة عمل للشباب  2

 :. ال نكّل في المحبة العملیة 1
یقدم لنا الحكیم أمثلة لیكشف عن ضرورة الجهاد المستمر في عمل المحبة:  

].  1 "ارٍم خبزك على وجه المیاه فإنك تجده بعد أیام كثیرة" [أ.
ُیشیر هذا المثل إلى السخاء في العطاء، فإن كانت المیاه ُتشیر إلى األمم الكثیرة 

من  أي  ال بكلمات طیبة فحسب وٕانما بخبزهي)، فإنه  یلیق باإلنسان أن یلق5: 16 (رؤ
أعوازه للكثیرین دون ترقب لمجازاة سریعة، إنما بعد أیام كثیرة. قد یبدو أن العمل في الظاهر 

هو إلقاء الخبز على وجه المیاه، لُیشاركك الكثیرون أعوازك، لكنه یسبح ویرتد  إذ بال حكمة
إلیك في الوقت المناسب.  

لعل إلقاء الخبز هنا ُیشیر إلى أن الصدقة أو الحب العملي أشبه بالسفینة التي 
تبحر على وجه المیاه لتحمل ما لدینا إلى المیناء السماوي في أمان.  

 نه ُیعتقد بأنه من األفضل كثیًرا أن نكون كرماء حتى مع غیر المستحقین من أجل إ
 یبدو أن .المستحقین (أي لئال نظلم إنساًنا مستحق العطاء ونحن نظنه غیر مستحق)

هذا هو واجبنا أن نطرح خبزنا على وجه المیاه، ألنه لن ینجرف بعیًدا أو یضیع أمام 
عینْي الفاحص العادل بل یصل إلیه ویجمعه لنا نصیًبا نناله في حینه، حتى وٕان كنا 
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. Ïمرتابین في حدوث ذلك األمر
القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  

وُیشیر أیًضا إلى حیاة التوبة الصادقة حیث یدخل بنا اهللا إلى "أنهار ماء في 
 خبزنا الیومي، تسیر نفوسنا ي). حینما تصیر دموع التوبة ه9: 31 طریق مستقیمة" (إر

 الدموع إلى الحیاة السماویة المفرحة.  يعلى وجه الماء في أمان... وتنطلق بنا من واد

  ِتفیض من  إذ لِق خبزك على وجه المیاه، فتجد خبز السماء حیث تكون میاه النعمة...ا
)... وتقتات على طعام سري.  38: 7 البطن أنهار ماء حّي (یو

مكتوب: "بالبكاء  إذ حیث تكون میاه الدموع وراحة التوبة تقتات على الخبز الحّي؛
).  9: 31 یأتون وبالتضرعات اقتادهم" (إر

طوبى لمن كانت الدموع خبزهم فإنهم یتأهلون للفرح... "طوبى لكم أیها الباكون" 
. Ð)21: 6 (لو

القدِّیس أمبروسیوس  
 اإلنسان بخبزه المحتاج يیشیر هذا المثل أیًضا إلى حیاة المغامرة في الجهاد، فیلق

إلیه على وجه المیاه مطمئًنا أن اهللا یرده إلیه في الوقت المناسب، وكما یقول الرسول: "ألن 
).  10: 6 اهللا لیس بظالم حتى ینسى عملكم وتعب المحبة" (عب

شر یكون على  أي عِط نصیًبا لسبعة ولثمانیة أیًضا، ألنك لست تعلمأب. "
].  2األرض" [

یرى البعض أن هذا المثل ُیشیر إلى العطاء المستمر، فإن التقیت بسبعة فقراء 
ِاعطهم بسخاء، وٕان جاءك بعدهم ثمانیة ال تعتذر بأنك قد فعلت الخیر بل استمر في 

العطاء، ألنك ال تعلم ما سیحل بك... هم في عوز اآلن، ربما تكون أنت في عوٍز غًدا. 
 بسخاء وال ُیعیِّر. يلنعمل الخیر مثل اهللا الذي یعط

 ُیشیر إلى الحیاة األخرى، ما بعد 8 ُیشیر إلى الحیاة الحاضرة، ورقم 7رقم 
أو نجاهد بالحب فیما  الموت. لُنجاهد كل أیام غربتنا فننال بركات زمنیة وأخرى سماویة؛

 حًبا عملًیا بالسخاء في ينعط أيیخص األمور الزمنیة وأیًضا فیما یخص األمور الروحیة، 
خوتنا واالهتمام بأبدیتهم... بهذا ُتحفظ من الشر.  االبذل وبالشهادة لخالص 

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
2 The Ptayer of Job and David, 4:2:7 (Fathers of the Church). 
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 عن ضرورة االلتزام بالجدیة في العمل الیومي القدِّیس باسیلیوس الكبیریحدثنا 
ن نكون أمناء فیما یخص جهادنا الروحي، قائالً :  أالذي یخص حیاتنا الزمنیة و

 عن االهتمام الزائد بحاجات جسدنا ال ینفي االهتمام والعمل مطلًقا. فقد يإن النه[
)، 27: 6  (یو"أن نعمل لنفسنا ال للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحیاة األبدیة" علینا يبق

. ...]Ï)28: 4 ال لحاجتنا الجسدیة فقط، بل لُنسعف القریب أیًضا (أف
 ُیشیر إلى العهد القدیم حیث الوعود الخاصة بالبركات 7ویرى البعض أن رقم 

 ُیشیر إلى العهد الجدید حیث الوعود الخاصة بالبركات األخرویة... إذن 8الزمنیة، ورقم 
لنكن أمناء في تنفیذ وصیة الحب والجهاد فیها فنحقق وصیة العهدین وننعم بكلمة اهللا التي 

تسندنا من كل شر.  

 "قیل في الجامعة باالشارة إلى العهدین: "ِاعِط نصیًبا مما لك لسبعة، بل ولثمانیةÐ .
القدِّیس أغسطینوس  

 " :عِط نصیًبا مما لك لسبعة كما لثمانة أیًضا"، ألن الذین اقتاتوا علىأقیل بحق 
. Ñمن الرقمین أي الناموس وُتّوجوا بالنعمة ینالون نصیًبا بالنعمة خالل

القدِّیس أمبروسیوس  

  للُفلك حجراته، وللكنیسة منازل (جمع منزلة) كثیرة، وقد خلص ثمانیة أنفس في ُفلك
آمن بكال  عِط نصیًبا مما لك لسبعة، بل لثمانیة "، أيأنوح، أما الجامعة فینصحنا: "

. Òالعهدین
القدِّیس جیروم  

  یجعلنا أیًضا نوقِّر یوم البنطقستي (الخمسین)، ألن السبعة إذا 7التوقیر الُمعطى لرقم 
  إالَّ یوًما واحًدا الذي نستعیره من الدهر اآلتي، أي50 رقم يما ضربت في سبعة تعط

 نفوسنا اآلن تتوقف هناك، حیث سبتیةالثامن أو األول، أو باألحرى الذي ال یزول؛ ألن 
  .Óُنعطى نصیًبا لسبعة بل لثمانیة

القدِّیس غریغوریوس النزینزي  

1 Pg 31:1220C-12221C. 
2 Letter 105:23. 
3 Jacob and the Happy Life, 11:2. (Fathers of the Church). 
4 The dialogue against the Luciferians. 
5 On Pentecost, 2. 
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].  3ج. "إذا امتألت السحب مطًرا تریقه على األرض" [
المؤمن كالسحابة التي تفیض بالحب كالمطر الذي یحّول البراري إلى جنات 

مثمرة. 

  ِاعِط بسخاء، ِاعِط نصیًبا مما لدیك لكثیرین، حتى للذین ال یعرف ما یخبئه له الیوم
اآلتي. فالُسحب ال تحجز ما في داخلها من فیض المطر، بل تنهمر بما فیها على وجه 

األرض، والشجرة ال تبقى في مكانها إلى األبد، حتى وٕان حافظ علیها الناس، فقد 
.  Ïیسقطها الریح في زمان ما

القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب  

د. "وٕاذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حیث تقع 
]. 3الشجرة هناك تكون" [

في الكتاب المقدس الریح الشمالیة ُتشیر إلى البرود الروحي، والریح الجنوبیة 
القادمة من المناطق االستوائیة ُتشیر إلى الحرارة الروحیة. فاإلنسان الروحي الحقیقي یكون 

في ظروف تلهب القلب  كالشجرة المثمرة أینما ُوجد، إن كان في الجنوب أو في الشمال، أي
روحًیا أو بین الباردین روحًیا، فإنه  تحت كل الظروف ال یتوقف عن الجهاد لبنیان كل من 

هم حوله. أینما حّل یشعر أن اهللا قد جاء به لیقدم خیًرا بغض النظر عن أحوال وسمات 
الذین حوله.  

].  4هـ. "من یرصد الریح ال یزرع ومن ُیراقب الُسحب ال یحصد" [
اإلنسان المتخوف یبقى في موضعه بال عمل، یخشى الریاح فال یزرع، ویخشى 
األمطار فال یحصد، وكأن الكاتب ُیحثنا على العمل بال تردد وال تخوف من وجود عراقیل 

وصعوبات.  
في مصر ُیعتبر شهر أمشیر وهو شهر الریاح والعواصف هو شهر الزراعة 

لألشجار (نقل الشتلة وغرسها)...  
كثیرون یتسترون بالحكمة عندما یتخوفون من ممارسة عمل الخیر وُیحجمون 

: [ال تدع كثرة الحكمة تصیر حجر عثرة لنفسك، وفًخا سحق السریانيامار عنه. لهذا یقول 
في طریقك، بل أن الثقة باهللا بثبات تصنع لك بدایة الطریق المملوء دًما (طریق الجهاد 

1 A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes. 
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 على الدوام وعارًیا من معرفة اهللا، ألن الخائف الذي معتاًزاالروحي ضد الخطیة)، لئال ُتوجد 
]. Ïُیراقب الریح ال یزرع أبًدا

طریق الریح وال كیف العظام في بطن الحبلى،   هي و. "كما أنك لست تعلم ما
]. 5" [عكذلك ال نعلم أعمال اهللا الذي یصنع الجمي
 متكلین على اهللا الذي یعمل في ،لنمارس عمل المحبة على الدوام دون تخوف

الطبیعة لحسابنا، والذي یعمل في حیاتنا؛ فهو الذي وضع قوانین الریاح بدقة عجیبة، وهو 
الذي یخلق عظام اإلنسان وهو في أحشاء أمه. إننا ال نعرف بدقة حركة الریح وال كیف 

 ُتخلق العظام، لكننا نتمتع بأعمال اهللا العجیبة التي ال ُتدرك.
بمعنى آخر ُیطالبنا الحكیم أن نمارس الحب العملي مع إخوتنا بدون حسابات 

بشریة، واثقین في وعوده لنا أنه یرد لنا حبنا إلخوتنا بحبه الفائق بطرق تفوق خططنا 
وٕادراكنا.  

: ز. لُنجاهد في طریق الحب العملي كل أیام حیاتنا
  ،في الصباح ازرع زرعك"

   ،وفي المساء ال ترِخ یدك
]. 7 هذا أو ذاك أو أن یكون كالهما جیدین سواء" [،ألنك ال تعلم أیهما ینمو

لتزرع عمل الحب وقت الفرح (الصباح) وأیًضا وسط اآلالم (المساء)، فإنك قد 
تكسب نفًسا بالكشف عن حبك الصادق لها إما وسط فرحها أو متاعبها أو في كلیهما.  

 ،منذ طفولتك وصبّوتك وشبابك أي ،لُتجاهد في أعمال المحبة في صباح عمرك
ا  وأیًضا في المساء حیث الشیخوخة... كلما سنحت لك الفرصة اعمل وال ترِخ یدك محتج�

أنك الزلت شاًبا، لئالَّ تقول في شیخوختك أنه قد ضاع وقت العمل.  
لُنبكر مقدمین بكر أوقاتنا لعمل الرب، ولنبقى عاملین حتى نهایة زماننا، فإننا إن 

عشنا فللرب نعیش وٕان متنا فللرب نموت، إن عشنا وٕان متنا فللرب نحن. 
إن كان مسیحنا من أجل محبته لنا ُصلب وتألم ومات لُیقیمنا معه، یلیق بنا نحن 

أیًضا أن ُنجاهد بالحب معه وفیه، ُنصلب معه لنقوم معه.  

  إن كان الرب یوم الجمعة صعد إلى الصلیب، ویوم السبت استراح، ویوم األحد قام من

1 Axcetic Hom. 6. 
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بین األموات، هكذا العقل إن لم یصعد على الصلیب ویذوق الخل والمّر ثم یدخل إلى 
. Ïالراحة من األوجاع ال یستحق القیامة من سقطته

  كما أن األرض المفلَّحة تأتي بالزرع، هكذا الشبوبیة ألجل حرارة حركاتها الحادة ُتحب
... Ðالعمل الدائم لئال بدل الزرع الصالح ُتخرج الشوك والحسك... (البطالة ردیئة جًدا)

القدِّیس یوحنا سابا  

  یجب أن نموت عن الخطیة وُنصلب مع المسیح، واضعین فیه كل حبنا. هذا أمر
صعب. ولكن ما السهل في نظام الخیر؟ ال ُتكتسب االنتصارات في كثرة النوم، وال 

ُتجنى أكالیل الظفر في الملذات وصوت األبواق... إن من ُیجاهد ینتصر، وباألتعاب 
. Ñنحصل على المجد

القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

: . دعوة عمل للشباب 2
ینبغي علینا لیس فقط أن ُنجاهد بروح الحب، وٕانما أن نبكر في جهادنا، فنبدأ 
حیاتنا مع اهللا في شبابنا، وقد كشف الجامعة عن دوافع الشركة مع اهللا في سن مبكر:  

]. 7. "النور حلو، وخیر للعینین أن تنظرا الشمس" [أ
 يإنها لیست دعوة عمل شاق فیه حرمان، بل دعوة تمتع بالنور العلوي، الذي ُیعط

استنارة للعینین فیتطلع إنساننا الداخلي بهاء مجد اهللا ویدرك سماواته المفرحة... نراه شمس 
البر.  

 نور الروح  هي في أعماقه، والشمس التي تسطع فیه هي مدینة اإلنسان الطاهر النفس
. Òالقدس

  اهرب من شهوات العالم لیالقیك النور النابع من اآلب، ویوصي بك مالئكته الخادمین
. Ó مقتفًیا خطواته إلى (حضن) اآلبيألسراره فیحرروك من قیودك، وتمش

1 Hom. 3. 
2 Hom. 5. 
3 Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Bookstore, Beirut 1989, P. 134(in Arabic). 
4 Ascetic Hom. 15. 
5 Ibid 15. 
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 وعقِليياإلیمان بالمسیح نور ُمحي Ï  .
مار إسحق السریاني  

  ،طوبى لمن استحق الدخول إلى هناك (بلد الروحانیین)، حیث تنظر النفس وجه ربها
حته الطاهرة، وتنحبس في عمق عظمته، ئوتذوق حالوة إلهها وتبتهج، وتستنشق را

وتستضيء بشعاع ُحسنه، وتلتصق به، وال ُترید الخروج من هناك.  
.  Ðهذا هو االختطاف الذي یسمیه آباؤنا نظر مجد اهللا. هذا هو عربون العالم الجدید

 أنت یا ربي شمس المتعقلین، ومنك یستضیئون بغیر انقطاعÑ .

 طوبى للذي یشخص إلیك دائًما في داخله، فإن قلبه یضيء لنظر الخفایاÒ  .

  ال نقدر أن نعاین الشمس بدون الجو الصافي والعیون السلیمة من المرض، هكذا ال
. Óنقدر أن نعاین شمس البر وهو في سماء القلب بدون اإلیمان والمحبة والصبر

القدِّیس یوحنا سابا  
، ینیر العین الیمنى فتتطلع إلى ینیر العینینالسیِّد المسیح هو نور العالم، 

األبدیات والروحیات من خالله، وینیر الیسرى فتتطلع إلى الزمنیات أیًضا من خالله، فیرى 
المؤمن السیِّد المسیح متجلًیا في حیاته وتطلعاته األبدیة والزمنیة، أو في عبادته وعمله 

الیومي... یرى كل شيء مقدًسا فیه.  

  :ب. دعوة للفرح
ألنه إن عاش اإلنسان سنین كثیرة فلیفرح فیها كلها... "

افرح أیها الشاب في حداثتك،  
]. 9-8ولیسرك قلبك في أیام شبابك..." [

یكره الشاب الحّي الغم، واهللا في حبه لإلنسان ُیرید له حیاة الفرح الداخلي كطعام 
تقتات به النفس ویتجدد شبابها. تفرح في األعماق وتُترجم فرحها خالل السلوك العملي، فیما 

یراه القلب. (الحیاة الداخلیة) وما تنظره العینان (السلوك الخارجي).  

1 The Book of Grace 1:1. 
2 Anba Mattaos: Biography. of the Spiritual Elder and a Set of His Sayings, 1988, p.30. 
3 Ibid 43. 
4 Ibid 57. 
5 Hom. 4. 
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  .فضیلتان جمیلتان هما المحبة والفرح
المحبة تقتل حركات العقل الفاسدة وُتمیُتها (كالغضب والحسد الخ)...  

 الحركات النورانیة.  يوالفرح یوقظ ویحي
.  Ïالجسد والنفس كالهما یتنعمان في الرب بالمحبة والفرح

القدِّیس یوحنا سابا 
أن الفرح هو طعام النفس علیه تقتات لكي تنمو، ویرى أنبا أنطونیوس یرى 

  أن الكآبة أو الحرمان من الفرح فیه تحطیم لإلنسان الداخلي، إذالقدِّیس باسیلیوس الكبیر

. ]Ðُسكْر، ألنها تطفئ نور العقل وتطُمْس النور فیه هي یقول: [إن الكآبة
]... فهل ال یّمر بنا حزن؟ في المسیح 8ُیطالبنا الحكیم أن نفرح كل أیام حیاتنا [

) الذي ال یقدر العالم ان ینزعه من أعماقنا.  22: 5یسوع نتمتع بفرح الروح (غال 
]، نذكر كیف انتشلنا مسیحنا إلى 8مما یزید فرحنا أننا نتذكر أیام الظلمة الكثیرة [

النور، ونزع عنا ثقل خطایانا... نذكر ضعفنا فننسحق، ونذكر عمله الخالصي فتتهلل نفوسنا.  
على یقول " لنفرح أیًضا ألنه إن دخلنا إلى اآلالم إنما تهبنا األمجاد في الرب، إذ

].  9هذه األمور كلها یأتي بك اهللا إلى الدینونة" [

  :ج. یؤكد الجامعة ارتباط الغم بالشر
یقول  من الغم، لنرتبط ببّر المسیح ننعم بفرح روحه القدُّوس، إذ لنترك الشر نهرب

].  10فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك" ["

  الفرح الذي في اهللا أقوى من هذا الزمان الحاضر، من یجده لیس فقط ال یهتم بالشهوات
(الشریرة) بل ولن ُیفكر حتى في حیاته الخاصة، وال في أمر آخر، إن كان قد ُحسب 

. Ñبالحق مستحًقا لذلك الفرح
مار إسحق السریاني  

 تجعلك في حزن دائم إذ ابعد الحزن عن جسدك والغم عن أفكارك، عدا ما تسببه خطیتكÒ .
مار إفرام السریاني  

1 Epistle 30. 
2 Fr. Elias Kweter: St. Basil The Great, Pauline Bookstore , Beirut 1989, p. 289 (in Arabic). 
3 Ascetic Hom. 62. 
4 On admonition and Repentance 15. 
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األصحاح الثاني عشر  

 الجهاد المبكر
قدم لنا سلیمان الحكیم صورة حیَّة للجهاد بقوة الروح في حكمة ومحبة عملیة، وقد 

كشف عن عذوبة هذا الجهاد وبهجته في حیاة اإلنسان لكي یبدأه في شبابه دون تأخیر. اآلن 
یختم عمله ِبحّث الشباب على الجهاد الروحي، معزًزا ببراهین یستنتجها من متاعب الشیخوخة.  

 .]1[. اذكر خالقك في أیام شبابك  1
 . ]8-2[. ضعف الشیخوخة ومتاعبها  2
  .]14-9[. إمكانیة التغلُّب على البطالن  3

: . اذكر خالقك في أیام شبابك 1
 یلیق باإلنسان أن فإنهإن كان العالم قد صار باطًال بسبب فساد اإلنسان وحیاته، 

یرتبط باهللا منذ شبابه حتى ال تخدعه األباطیل وال یرتبك بهمومه... وقد سبق فتحدث عن 
، خاصة حیاة الفرح )10-7: 11(البواعث التي تدفع الشاب للتمتع بالشركة مع اهللا 

فیجیبه الجامعة، قائالً :   الحقیقي. ربما یقول شاب: لماذا ال انتظر حتى الشیخوخة؟

  ،"قبل أن تأتي أیام الشر
].  1 السنون إذ تقول لیس لّي فیها سرور" [جيءأو ت

قد تحل أیام الشر مبكًرا، كأن یفقد اإلنسان وعیه فیخسر إمكانیة التوبة والرجوع 
أو قد تحل سنون الشیخوخة فیفقد اإلنسان عذوبة  إلى اهللا، وقد ُیباغته الموت المبكر فجأة؛

نه یدعونا للرجوع الفوري إلى اهللا لنختبر حالوة العشرة معه.  إالحیاة... 
 وٕالى اآلن ُأخبر بعجائبك، وأیًضا إلى ،یقول المرتل: "اللهم قد علمتني منذ صباي

 الشیخوخة والشیب یا اهللا ال تتركني حتى ُأخبر بذراعك الجیل المقبل وبقوتك كل آٍت " (مز
71 :17-18   .(

:  Ï. ضعف الشیخوخة ومتاعبها2
 یصف الجامعة انحالل الشیخوخة وعاهاتها بتعاییر وصفیة یصعب إدراكها اآلن، 

1 Matthew Henry: Eccles., ch. 12. 
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ألنها لم تعد تستخدم، لكنها بوجه عام تكشف عن انزعاج الحكیم سلیمان من أیام 
 فأنهالشیخوخة. قدم هذا الوصف لیوضح أن اإلنسان یفقد الكثیر من حیویته في شیخوخته، 
وٕان تاب ال یحمل إمكانیة عمل الشاب وجهاده وتمتعه بعذوبة الحیاة الروحیة المبكرة.  

 إذ یكاد اإلنسان في شیخوخته أن ].2تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم" [ ".أ
یفقد بصره فیظن النور ظالًما، ویبدو له كأن الكواكب قد أسدل علیها السحاب الستار.  

ربما یقصد هنا بالشمس والنور... أن اإلنسان في شیخوخته یشعر أنه فقد بهجة 
  ..الحیاة وجمالها، فصارت له الشمس ظالًما.

إذا ما ُأصیب إنسان بشیخوخة روحیة ال ُتعاین بصیرته شمس البر، وال یشرق 
علیه النور اإللهي، وال یتلمس مفهوم الكنیسة الحق كقمر یستنیر بالمسیح، وال ینتفع بالشركة 

مع القدِّیسین بكونهم كواكب منیرة.  
. ُتشیر السحب هنا إلى كثرة التجارب التي ]2[" وترجع السحب بعد المطر "ب.

تحل باإلنسان في شیخوخته من آالم وأمراض. أنها كالسحاب الذي یهطل مطًرا لیعود مرة 
أخرى فثالثة الخ... 

من یصاب بشیخوخة روحیة یشعر بجفاف ُیسبب له سقطات متوالیة.  
 ُیشیر ذلك إلى ].3[" في یوم یتزعزع فیه حفظة البیت وتتلوى رجال القوة "ج.

نهیار الجهاز العصبي، فال یقوى الشیخ على مواجهة المتاعب اِ ضعف الهیكل العظمى و
الصحیة الجسدیة والنفسیة.  

المجدد مثل النسر  في الشیخوخة الروحیة حیث ُیحرم اإلنسان من قیادة روح اهللا
 یدخل اإلنسان إلى الیأس، فیصیر منها القوى، أشبه ببیت بال حراسة أو جیش بال ،شبابنا

قوة! ینهار أمام التجارب وعواصفها!  
. تتساقط األسنان التي تقوم بمضغ الطعام ]3[" وتبطل الطواحن ألنها قلَّت "د.

وطحنه، فیعجز حتى عن التمتع بكثیر من أنواع األطعمة.  
في الشیخوخة الروحیة ال یختبر اإلنسان كلمات المرتل: "وجدت كالمك حلو 

فأكلته"، ألنه بال أسنان روحیة تقدر أن تتمتع بالطعام الروحي وتقتات علیه.  
تضعف حواس الجسد، فال یتجاوب  أي ].3وتظُلم النواظر من الشبابیك" [ "هـ.

الشیخ مع ما یحوط به.  
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في الشیخوخة الروحیة تفقد الحواس الداخلیة قدسیتها وتظلم، فال ُتعاین السمویات، 
وال تشتم رائحة المسیح الذكیة، وال تعرف كیف تنطق مع السمائیین بالتسابیح العلویة... 

 یعجز الشیوخ عن الخروج من منازلهم حتى ].4وتغلق األبواب في السوق" [ "و.
لشراء طعامهم الرئیسي الضروري، وكأن أبواب السوق قد أغلقت أمام وجوههم.  

في الشیخوخة الروحیة یكمن اإلنسان في "األنا"، لیجد أبواب السماء مغلقة أمامه 
بسبب انغالق قلبه من نحو اهللا والناس. یصیر كمن دفن وزنته في التراب ولم یتاجر بها. 

. بسبب تعبهم العصبي وقلة الحركة طوال الیوم ]4[" ویقوم لصوت العصفور "ز.
ال یحتملون صوت عصفور فیقومون من نومهم، عالمة فقدانهم الراحة الداخلیة في الرب 

تحت أعذار واهیة كزقزقة عصفور.  
. ال یشاركون الغیر أفراحهم بسبب تعبهم، إشارة ]4وُتحط كل بنات الغناء" [ "ح.

إلى الحرمان من شركة التسبیح والفرح مع السمائیین.  
 ال یسكنون األدوار العلیا لئال یسقطون أثناء ].5[" وأیًضا یخافون من العالي "ط.

صعودهم أو نزولهم، إشارة إلى االستكانة الروحیة، وعدم الرغبة في النمو الروحي ورفع 
القلب الدائم إلى األبد.  

. یعیشون في خمول، ال یریدون الحركة، إشارة إلى ]5وفي الطریق أهوال" [ "ى.
عدم الرغبة في الجهاد الروحي والتمتع بخبرات روحیة جدیدة.  

 إشارة إلى الشعر األبیض الذي یمأل الرأس فتصیر كشجرة ].5[" اللوز یزهرك. "
اللوز المزهرة. تمثل فقدان حیویة الشباب الروحیة.  

 ال یقدرون على حمل أخف أنواع األطعمة كالجندب، ].5[" والجندب یستثقل "ل.
تدریب روحي لبناء النفس.   أي وهو طعام خفیف جًدا، سهل الهضم. ُیشیر إلى استثقال

. فقدان كل رغبة داخلیة للبهجة والسرور، إشارة إلى فقدان ]5[" والشهوة تبطل "م.
اإلنسان بهجته الروحیة وسالمه الداخلي وحنینه إلى السمویات.  

حبل الفضة الذي ]: 5ن. یشبه الشیخ وهو یترقب الموت لیدخل بیته األبدي [
ینفصم، هذا الذي یربط النفس بالجسد، أو كوز الذهب الذي ینسحق، أو جرة ماء تنكسر، أو 

اقتراب إلى العودة إلى التراب. وفي  إنهیتحول إلى حطام بال نفع،  بكرة بئر تتحطم، أي
أقرب إلى التراب منها إلى السماء!  الشیخوخة الروحیة یشعر اإلنسان أن حیاته بال نفع، هي

: . إمكانیة التغلب على البطالن 3
  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

لم یرد الجامعة أن یسدل الستار على صورة الشیخوخة المؤلمة، وٕانما قدم عالًجا 
ء المجد األبدي، يِّ للغلبة على بطالن الحیاة الزمنیة، وهو االلتقاء مع اهللا خالق العالم ومه

خالل الطاعة لوصیته بخوف تقويّ .  

: فلنسمع ختام األمر كله"
ِاتَِّق اهللا،  

واحفظ وصایاه،  
ألن هذا هو اإلنسان كله. 

ألن اهللا ُیحضر كل عمل إلى الدینونة،  
].  14-13على كل خفي إن كان خیًرا أو شًرا" [

عالج األمر هو االلتصاق باهللا خالل التقوى أو بّر المسیح الواهب المخافة 
الممتزجة بالحب، فنكسب حیاتنا فیه، وننعم بحفظ وصیته، منتظرین یوم الدینونة كبدء حیاة 

أبدیة مجیدة عوض الحیاة الباطلة الزائلة.  
 خف اهللا، واحفظ وصایاه! :هي كأن وصیته األخیرة

 مخافة اهللا، لكن مخافة اهللا ال یمكن أن تحل في نفس  هي بدء حیاة اإلنسان الحقیقیة
. Ïتتشتت وراء األمور الخارجیة

 یلة، ویقال أنها ولیدة اإلیمان. أنها ُتزرع في القلب حین یسحب ضبدء الف هي مخافة اهللا
. Ðاإلنسان فكره عن تشتیت العالم كي یحصره في عمق التأمل وفي األمور العتیدة

  الذین یخافون اهللا أیها األحباء یواظبون بفرح على حفظ الوصایا، حتى إن تتطلب
األمر جهاًدا وتعًبا، وُیعرِّضون أنفسهم للمخاطر في سبیل مسعاهم هذا. وقد حصر 

واهب الحیاة كمال الوصایا وُصْلبها وركَّزها في اثنتین تحتضنان الجمیع: محبة اهللا محبة 
. Ñمحبة أیقونته مماثلة لها، هي

  تفوق وصایا اهللا كل كنوز العالم. الذي یقتنیها داخلًیا یجد الرب فیها. ومن یذهب إلى
ومن یتوق إلى إتمام إرادة   الخاص؛همخدعه دائًما وهو متفكر في اهللا، یقتنیه (اهللا) كیاور

1 Ascetic Hom. 1:10. 
2 Ibid 1:1. 
3 Ibid 76 
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. Ïاهللا تصیر مالئكة السماء مرشدین له

 طالما أنه یسلك في طریق واضع الناموس (اهللا) ،ما من إنسان تستمر الخطیة فیه 
. Ðویمارس وصایاه. لهذا السبب وعد ربنا في األناجیل أنه یمكث مع من یحفظ وصایاه

 السریاني  اسحقمار 

 اقتِن لك أیها التلمیذ حب تنفیذ الوصیة حتى تتأهل لقبول المحبة اإللهیةÑ .

 احفظ وصایا المسیح هل تشتهى أن ترى شعاع الثالوث القدُّوس في نفسك؟Ò  .

  إن لم یبصر اإلنسان الشمس ال ینعم بنورها، هكذا إن لم یقتن اإلنسان حفظ وصایا
.  Óربنا ال یتنعم بنوره

 إن حفظنا قلبنا بحفظ وصایا المسیح ینفتح لنا باب  واحد هو باب السماء وباب القلب؛
. Ôالسماء، ألن الساكن فینا هو الساكن في السماء

القدِّیس یوحنا سابا 
 
   

1 Ibid 5. 
2 Ibid 47. 
3 Anba Mattaos: Biography. of the Spiritule Elder and a Set of His Sayings, 1988, p.55. 
4 Epistle 5. 
5 Hom. on the beginning of knowledge, 1. 
6 Ibid. 3. 
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