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ألقتنیك یا أیها البهاء األزلي! 
 

أین آثار طریقها؟!  بالد الحكمة أین موقعها؟! إلهنا!
من یعبر البحر ویشتریها بذهٍب نقٍي؟! 

من یصعد فوق السحاب وینزلها؟! 
منسیة من كل البشر!  إنها اإلنسان الفاني ال یعرف طریقها،

إنها مختفیة عن المالئكة! 
والذین یبغضونها یحبون الموت!  ،الذین یحصلون علیها ینالون نعمة

إنها أبهى من الشمس وكل الكواكب! 
 ...كائنة معه منذ األزل! إنها نور اآلب،
لتهب الذین  وتتحرك في سبیل الحق، في طریق العدل، تتمشى الحكمة
وتمأل خزائنهم فرًحا.  ،ىیعرفونها غن

. ظهرت علي األرض ومشت كإنسانٍ ثم  وهبها اهللا ألبینا یعقوب،
  ذبحت ذبائحها، وأسست أعمدتها السبعة، هوذا قد بنت الحكمة لها بیًتا،

... وأعدت مائدتها! سكبت خمرها،
السبعة هي أسرار اهللا  وأعمدتها بیتها هو الكنیسة الجامعة الرسولیة،

.. المحییة.
واشترانا  الذي فدانا بذبیحة جسده، ،الحكمة هي مخلصنا یسوع المسیح

واختارنا لملكوته األبدي!  بسفك دمه،
قسمة الحكمة  

 للقدیس أبیفانیوس أسقف سیالمیس

" للقدیس أبیفانیوس أسقف سیالمیس، إذ سحَبت كل "قسمة الحكمة بقراءة  تمتعتمنذ سنوات
كیاني. شعرت كمن وجد صالة ثمینة تفوق كل الآللئ، حیث یصرخ قلبي مشتهًیا اقتناء الحكمة 

المتجسد، ربنا یسوع المسیح، فبه تستنیر عیناي لتتعرف على خطة اهللا نحو البشریة كلها، وبه اغتني 
جًدا، فال أكون معوًزا إلى شيٍء، وبه تستقر نفسي في األحضان اإللهیة. 

والعجیب أنني كلما صلیت بهذه القسمة أجد كثیرین یطلبون نسخة منها لتكون سنًدا لهم في 
صلواتهم الخاصة. 

واآلن من بین األسفار اإللهیة أرجو أن أتمتع ویتمتع معي كثیرون بالحكمة القتنائها، والحیاة 
بها على مستوى أبدي! 
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 "یشوع بن سیراخ" یشبهان سفر "الجامعة"، یقدمان نظرات عمیقة  سفرهذا السفر ومعه
.  في الربداخلیة نحو الحیاة العملیة الیومیة

ألقتِن حكمة اهللا المحب واهب الخلود! 
مع كل سفٍر من أسفار الكتاب المقّدس بعهدیه القدیم والجدید، تنسحب قلوبنا باألكثر نحو 
رب المجد یسوع لنتعرف علیه باألكثر، فتلتهب نیران محبتنا نحوه في داخلنا، ونترقب بشوٍق شدیٍد 

مجیئه لیحملنا معه إلى أحضان اآلب، ونتمتع بسّر اهللا الفائق! 
 نالحفظاإللهیة  الحكمة ناهببنا ي ففي إتمامهیؤكد السفر انشغال اهللا الخالق بشئون البشر. 

  الخلود. هبنايبها  و، فكًرا خّالًقالحمنفي هذا العالم، ولكي 
یقدم لنا سفر الحكمة شخص رّبنا یسوع المسیح، حكمة اهللا، محي جمیع البشر، القادر 

وحده أن یضمنا إلیه، فننعم بالشركة معه، ونبقى معه أبدًیا، لن یقدر الموت أن یقترب إلى نفوسنا، 
وال الفساد أن یحل بأجسادنا القائمة معه من األموات. إنه بحق سفر الخلود! 

 محب كل البشریَّة، فیتسع قلبنا بالحب نحو كل إنساٍن، – حكمة اهللا –ننعم بالسید المسیح 
مشتهین أن یشاركنا الكل عذوبة الحیاة الخالدة المجیدة. 

إنه سفر التمتع بأیقونة السید المسیح، فنحیا به ومعه إلى األبد، نحمل شركة الطبیعة 
اإللهیة. 
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مقدمة 
في 

 حكمة سلیمان
 Îنوان السفرع

ورد في كتابات القدیس إكلیمنضس السكندري والعالمة ترتلیان والقدیس كبریانوس باسم 
"، وورد في بعض النسخ سلیمان"، كما ورد في كتابات القدیس كبریانوس تحت اسم "حكمة سلیمان"

سفر ". دعاه القدیسان أبیفانیوس أسقف سالمیس وأثناسیوس الرسولي "الحكمةالالتینیة تحت اسم "
". الحكمة الُفضلى

الكاتب 
 " عن موضوع السفر، وهدفه، كما عن الكاتب. حكمة سلیماننوان السفر " عیكشف

ق.م)، ألن الیهود یتطلعون إلیه مثاًال لكل 931-970یرى البعض أنه ُنسب للملك سلیمان (
  من األمثال والكلمات الحكیمة ترجع إلیه. االحكماء، وأن كثیرً 

 – كتب االصحاحات األولى، بینما قام یهودي حكیم آخر سلیمان الحكیمویرى آخرون أن 
،  في النص الیوناني بالغة األسلوب بتكملة السفر. یعتمدون في ذلك على–غالًبا من اإلسكندریة 

بدایة و ثاني وانتشر في القرن ال، أن أصله عبري، ُترجم إلى الیونانیةونبعض الدارسین یرلكن 
 .القرن األول ق.م في مصر

 أغلب الُنقاد منذ .Ðلقد أثبتت الدراسات الحدیثة ِوحدة السفر، وأن الذي كتبه شخص واحد
 مدافًعا عن وحدة المؤلف، رأوا أن العوامل المشار إلیها لالدعاء بأن أكثر من كاتب Ñ Grimmكتب

. یقول Òاشترك في هذا السفر ُتعتبر لیست ذات قیمة بجانب االلتحام المشترك بین أقسام السفر
Robert C. Denton بالرغم من عدم إنكار وجود اختالفات بین األقسام التي للسفر. فإن التشابه] :

في األسلوب والمفردات واألفكار ال تزال تبدو ألغلب للدارسین أنها أقوى بكثیر من االختالفات. ففي 
.] Óغیاب وجود برهان أكید على عكس هذا یظهر أنه یجب التعامل مع هذا العمل كنتاج كاتٍب واحدٍ 

سجَّل األصحاح التاسع حدیث الكاتب معلًنا أن اهللا اختاره ملًكا على شعبه، وقاضًیا، وأن اهللا 

Ï  ،19-18، ص 1988راجع راهب من دیر السریان (حالًیا نیافة األنبا مكاریوس): تفسیر حكمة سلیمان .
Ð  21نیافة األنبا مكاریوس: تفسیر حكمة سلیمان، ص .

3 C. L. Grimm: Das Buch der Weisheit, Leipzig, 1860. 
4 The Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapman, London 1970, p. 557. 
5 Interpreter's Concise Commentary, Volume 5, Abingdon Press, Nashville, 1983, p. 253. 
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أمره ببناء هیكل في جبل قدسه ومذبح في المدینة، وهذه كلها ال تنطبق إالَّ على شخصیة سلیمان. 
هذا بجانب أن السفر مكّمل لبقیة أسفار سلیمان: 

 یقدم لنا كیف یسلك المؤمن في حیاته. سفر األمثال :
 من یسلك في شركة مع اهللا یدرك بطالن الحیاة الزمنیة.سفر الجامعة : 

 إذ یدرك المؤمن حقیقة تغرُّبه في هذا العالم، یشتاق إلى االستقرار في أحضان سفر النشید :
 عریسه السماوي، مترنًما بتسابیح العرس. 

  إذ تستقر النفس في حضن عریسها، تقتنیه بكونه حكمة اهللا واهب حكمة سلیمانسفر :
 الخلود.

 ن كتاباتهمكا
یرى رى البعض أنه ُكتب في مصر، إذ كثیًرا ما یهتم الكاتب بالشئون المصریة. بینما ي 

آخرون أنه لیس من المقبول أن ُیكتب السفر في مصر وهو یهجوها. أما عن هجومه على الوثنیة 
 عبر العصور كانت الوثنیة موضوع قلق الیهودكدلیٍل على كتابته في مصر التي أذلت شعب اهللا، فقد 

. لكنه ُترجم إلى الیونانیة في اإلسكندریة لیسند الیهود ضد األفكار الیونانیة الوثنیة السائدة المختلفة
 هناك.

 تهيغا
)، 1:1. یوجه الملك سلیمان أو الكاتب حدیثه هنا إلى الملوك "الذین یحكمون األرض" (1

مشتهُیا أن یتمتع كل أصدقائه الملوك بما تمتع به، أال وهي "الحكمة"! والمؤمن الحقیقي، إذ یتمتع 
لبشر كأنهم ملوك أصحاب سلطان، حكماء في تصرفاتهم. في ا)، یود أن یرى كل 6:1بالملوكیة (رو 

یا إله اآلباء، ویا رب الرحمة، "حدیث الكاتب مع اهللا یؤكد أن اهللا خلق اإلنسان لیكون ملًكا، إذ یقول: "
ن اإلنسان بحكمتك،  ویسوَس . لكي یسود الخالئق التي صَنعَتهایا صانع كل شيء بكلمتك، ومكوِّ

یدعونا الكاتب لطلب ) هكذا 3-1: 9(العالم بالقداسة والبّر، ویجري الحكم باستقامة النْفس". 
، وعدم االتكال على الفلسفات البشریة، خاصة في إدراك سّر خطة اهللا الحكمة السماویة كعطیة إلهیة

من نحو اإلنسان، وتدبیره الخفي من أجل محبته لكل البشریة. 

 وانحرفوا إلى الوثنیة، أن الُمسلم لهمبما كان هدفه دعوة الیهود الذین ارتدوا عن اإلیمان  ر.2
یرجعوا إلى اهللا. 

واضح من السفر نفسه أن الدافع علیه هو مساندة الیهود الذین انهاروا أمام الضیقات  .3
التي تحل باألبرار دون تدخل اهللا السریع لمجازاة األشرار الظالمین. أو الذین أغوتهم الحیاة الرغدة 

التي كان یعیشها األشرار. لهذا جاء هذا السفر یؤكد الخلود، والمكافأة األبدیة ومجازاة األشرار 
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" التي تسمح أحیاًنا بنجاح العدالة اإللهیةالمصرِّین على شرهم أبدًیا. وهو في هذا یعالج مشكلة "
األشرار، وطول العمر، وكثرة األبناء، والحیاة المترفة، والتي یبدو فیها أنهم ناجحون، وكأن اهللا ال 

یبالي بحیاة البشریة. 

. أوضح الكاتب أن خلود اإلنسان ال یقوم على طبیعته، بل على عالقته باهللا، مصوًرا 4
 .Ï)5:5رار في عبارات توضح مشاركته في الحیاة المالئكیة (بمكافأة األ

. یدعو الكاتب المؤمنین أالَّ یحسدوا الوثنیین على فلسفاتهم، فإنهم یتمتعون بالفلسفة 5
الفلسفة لیست مجرد سمات معینة یتمتع بها اإلنسان، یتعلمها خالل االلتقاء بالفالسفة، أو ف .Ðالحقیقیة

دراسة فلسفاتهم، أو خالل خبرة الحیاة، لكنها أوًال وقبل كل شيٍء هي عطیة إلهیة، حیث یتمتع المؤمن 
فیستنیر. یربط الكاتب بین أقنوم الحكمة وروح  بشخص "حكمة اهللا" الخالق، الذي یسكب بهاءه علیه

اهللا محب جمیع الناس. 

. یقدم الكاتب نظرة جدیدة، وفهًما عمیًقا لألحداث الواردة في أسفار موسى الخمسة، 6
متطلًعا إلیها من خالل نظرته هللا المحب لجمیع الناس، حتى األشرار لیجتذبهم للتوبة ویهبهم الخلود. 

 ورجاساتها، التي تحمل في طیاتها ین التخلي عن العبادة الوثنیةيالوثندعو السفر ي. 7
 الجهل والحماقة والشر.

. الكشف عن أصل العبادة الوثنیة ونتائجها. 8

. إبراز أن ما یحل باألشرار لیس عن نقمة اهللا علیهم، وال عن كراهیة، إنما تحمل الخطیة 9
في داخلها میكروب الموت والفساد والعذاب. 

. الربط بین اإللهیات والسلوك اإلنساني واإلمكانیات البشریة العقلیة، فهو یوَّحد بین 10
 . Ñالعمل اإللهي والعقل المقدس في الرب والسلوك الروحي في تناغم رائع باإلتحاد مع الحكمة اإللهي

سماته 
"، فكثیًرا ما یكرر السفر أن عقیدة الخلودلعل من أبرز العقائد التي اهتم بها هذا السفر ". 1

مصیر األبرار هو الخلود، حتى إن ماتوا فقراء أو مظلومین. غایة التصاقنا بالحكمة اإللهیة أننا ننعم 
بالخلود أو عدم الموت وعدم الفساد.  

). 17: 8" (خلوًدا"اعتبرت في قلبي أن في قربى الحكمة 

1 The Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapman, London 1970, p. 557. 
2 The Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapman, London 1970, p. 557. 

Ñ  8، ص 1998، 1القمص یوحنا باقي: سفر الحكمة، ج .
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). 15: 5" (فسیحیون لألبد"أما األبرار 
). 15: 1" (البّر خالد"أما سّر خلودهم فهو تمتعهم بالبّر األبدي، "ألن 

. یكرز باهللا الحال في كل مكان، یعمل دوًما، یعرف كل كارز أكثر منه الهوتيلكاتب ا. 2
قة. هو یكافئ كما یعاقب، غیر أن مكافأته لیست بالخیرات الزمنیة. كما أن يشيٍء، ویحب كل الخل

 مصدر الشر في العالم هو حسد إبلیس.

 ، وبین الشر والوثنیة.الحكمة والبرّ یربط السفر بین . 3

  ّألنها تحول عطیتها من المعاندین وغیر المؤمنین إلى المؤمنین شعب اهللا عمل الحكمة هو البر ،
المطیع. على أي األحوال من المفید هنا أن نراعي باهتمام هذه المالحظة: "ُتعرف الحكمة 

 .Ï)19: 11بأعمالها" (راجع مت 

 بواتییه فالقدیس هیالري أتسق

  ؟تجعل الذین یسمعونها حكماءما هو نفع الحكمة، إن كانت تفشل في أنP9FÐ 

القدیس إكلیمنضس السكندري 

  فإنه لیس فقط ال یقتني شیًئا آخر، بل وأیًضا وینقصه الحبإن كان لدى شخص ما معرفة ،
 .Ñسیسقط مما هو علیه

 یقول أحدهم، الحظوا كیف أنه لیس من هو أكثر حكمة من الشخص الذي یحیا حیاة فاضلة .
حكیم. إنه یعطي ما له، إنه رحوم، محب للجمیع. إنه یفهم تماًما أنه یشارك الطبیعة البشریة 
العامة مع اآلخرین. إنه یفكر كیف یستخدم ثروته بحكمةٍ . إنه ُیدرك موقفه من الثروة التي ال 

تجعله في مركٍز فریدٍ . إنه یعرف أن أجسام أقربائه أثمن من ثروته. من یستخف بالمجد (الزمني) 
هو حكیم بكماله، إذ یفهم الشئون البشریة. هذه هي الفلسفة األصلیة، معرفة األمور اإللهیة 

 .Òوالبشریة. فهو یفهم ما هو إلهي، وما هو بشري

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن سألت من هم هؤالء البنین، نقرأ 35: 7قال: "والحكمة تبررت من جمیع بنیها" (لو .(
 .Ó)1: 3" (سي كنیسة األبرارالمكتوب: "أبناء الحكمة هم 

القدیس أغسطینوس 

1 On Matthew, 9: 9. 
2 Stromata 1: 1. 
3 Homilies on Corinthians , 20: 2. 
4 Homilies on Colossians, 9. 
5 Letter, 36. 
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بغنى مفرداته واتساعها، فالكاتب كما هو واضح أنه ذو مركز عاٍل، یتسم  تسم السفري. 4
بثقافٍة عالیٍة سواء على المستوى الیهودي أو ثقافات األمم وفلسفاتهم؛ حكیم؛ متدین جًدا؛ ولكن 

. غیر حرفي في مفاهیمه

" بكونه عرش التفكیر. لم القلبحمل السفر أفكاًرا یهودیة تقویة، مثل التطلع إلى "ي. 5
یستخدم الكاتب التعبیر الیوناني "العقل". 

 تسم السفر بالتنسیق، منظم في تفكیره، ینهي كل موضوع بملخص له. ي. 6

حمل السفر وحدة واحدة كما یرى الدارسون المحدثون، فال یوجد أي أثٍر لخالف بین ي. 7
 .Ïأقسامه سواء الهوتًیا أو فلسفًیا أو من جهة اللغة والمفردات

الحكمة والحكیم 
یرى بعض العلماء أن أغلب الحیوانات والطیور ال تحتاج إلى التعلم كثیًرا من الوالدین، فبعد 
والدة الحیوان ربما بدقائق یصیر قادًرا على المشي، أو بعد ساعات أو أیام یكون الطائر الصغیر قادًرا 
على الطیران، أما اإلنسان فیبقى إلى شهور، وأحیاًنا تمتد إلى سنوات لیتعلم المشي. هذا ألن اإلنسان 
في حاجة إلى التعلم، خاصة من والدیه، فیعیش في بدء حیاته عاجًزا عن االعتماد على نفسه، لكي 

تكون له فرصة أكبر لیتمتع باالحتكاك فیما هو یتعلم المشي والكالم واألكل حتى طریقة الشرب، 
. بأسرته، فیتعلم الحیاة ذاتها والسلوك والحكمة والفهم

 منذ بدء التاریخ البشري، لكي یتعلم اإلنسان الحكمة بكلمات قلیلة. انتشرت األمثالهذا وقد 
وجود حكیم لألسرة أو القبیلة أو وقد عرف اإلنسان حتى في ظل نظام القبائل البدائیة 

، یطلبون المشورة، ویتلمسون حكمته في كل أمور حیاتهم.  القریة یلجأ إلیه الكل
، خاصة لدى الملوك واألباطرة یدربون وُوجد حكماء في كل العصور على كل المستویات

أبناء األسرة الملكیة لیسلكوا بفكٍر معیٍن ونظاٍم معیٍن یلیق باألسرة الملكیة... وٕالى وقت قریب كنا 
نسمع هذه العبارات: "هذا ابن عزّ "، "هذا تربیة ملوك". 

عندما التقى فرعون بیوسف قال لعبیده: "هل نجد مثل هذا رجًال فیه روح اهللا"، ثم قال 
). وقیل عن 39-38: 41: "بعدما أعلمك اهللا كل هذا لیس بصیر وحكیم مثلك" (تك لیوسف

 في دانیال). وقیل عن 32: 27أي 1 عم داود النبي: "كان مشیًرا ورجًال مختبًرا وفقیًها" (یهوناثان
: 1السبي إن حكمته تساوي "عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذین في كل مملكته" (دا 

20 .(

1 The Collegeville Bible Commentary, Minnesota, 1989, p. 701. 
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الحكیم واألبوة 
ال نعجب إن كان روح اهللا قد خصص أسفاًرا كاملة لتقدیم ِحكم وأمثال مثل أسفار األمثال 

والحكمة وابن سیراخ... حتى یقدم للمؤمنین الحكمة حسب الفكر اإللهي، ولیس حسب الخبرات 
البشریة المجردة، دون لمسات إلهیة مقدسة. 

في األسفار الحكمیة غالًبا ما یتحدث الكاتب مع المؤمنین، ال كمن هو على كرسي التعلیم 
، 13: 24؛ 26، 19: 23" (أم یا ابني، فكثیًرا ما یردد: "كأٍب محٍب ألبنائهفي كبریاء وتشامخ، وٕانما 

). 1: 4؛ 17، 12، 3:1؛ 1: 2؛ سي 21
. فالحكمة في جوهرها یحمل ظل أبوة اهللا لهمفالحكیم یتحدث مع المؤمنین، ویسلك كأب 

التقاء مع اهللا في داخل دائرة حبه، واستقرار في األحضان اإللهیة للتعرف على أسرار اهللا وخطته من 
نحوه، وحبه وحنّوه علیه، فیسلك كابٍن هللا وسفیٍر له! 

الحكیم الناجح هو القادر أن یدخل بالنفس البشریة إلى أحضان اهللا لتنهل من حكمته. وكما 
یقول یعقوب الرسول: "إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فلیطلب من اهللا الذي یعطي الجمیع بسخاٍء وال 

). 8: 12كو 1). فالحكمة هي عطیة ُتمنح بواسطة الروح القدس (5: 1یعیِّر، فسُیعطى له" (یع 
عمل الحكیم هو مساندة المؤمن لیتكشف حب اهللا وأبوته ویتعرف علیه، ویتمثل به كابٍن له. 

فتصیر الحكمة بالنسبة له لیس مشورة لتحقیق مكاسٍب أیا كانت سوى اقتناء اهللا نفسه. 

الحكمة والمعرفة 
 یرىالسماویة.  فنحمل الحكمة اإللهیة والمعرفة ،ه، نقتني إعالن اهللا عن ذاته لنايالحكمة ه
 إلى یؤدي بالحق والتمتع الروحیة، الحقائق تذوق على القدرة هي أن الحكمة القدیس أغسطینوس

 اإلنجیل، أي أن الحكمة هي الفم الذهبي یوحنا القدیس ویرى. البنین بمخافة له والتعبد اهللا مجد
 كلمة وتقدیم ،)28: 28 أي (الشر عن الحیدان فهو العلم أما. المفرحة الخالصیة اهللا التمتع بخطة

 .للبشر الخالص

أن یتعرف على ) الغنوسياإلنسان الروحي ( هدف أن القدیس إكلیمنضس السكندري یرى
من خالل اإلیمان، وذلك خالل باإللهیات  كمال المعرفةوجًها لوجه، أي یعبر إلى  Ïاهللا (الحق) ویراه

خبرة الحیاة النقّیة والتأّمل الدائم. فإن كّنا قد عبرنا من الوثنّیة إلى اإلیمان، فیلیق بنا أن نعبر من 
نا ل، لنرى اهللا ونعرفه. هذه المعرفة هي هبة إلهّیة نتقّبلها خالل االبن، وذلك بقبوÐاإلیمان إلى المعرفة

.  Ñإّیاه وتشّبهنا به؛ أي خالل نقاوة القلب، نعاین اهللا وندرك ما یبدو لآلخرین غیر مدرك

1 Strom. 2:10. 
2 Strom. 7:10. 
3 Strom. 6:8. 
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 التي هي المعرفة وٕادراك األمور الحاضرة والمستقبلیة والماضیة، كأمور أكیدة وموثوق  الغنوسیة
. Ï اهللا الذي هو "الحكمة" ویعلنهاابنفیها، یمنحها 

 القدیس إكلیمنضس السكندري
 أنه بالحكمة نتمتع بالمعرفة التي تشمل معرفة كل  القدیس إكلیمنضس السكندريیرى
 فیمیز بین الحكمة والمعرفة. فیقول: "تشیر الحكمة إلى معرفة القدیس أغسطینوساألشیاء، أما 

 .Ðاإللهیات، والمعرفة إلى العلوم البشریة

الحكمة والبصیرة 
  یقول الرواقیون أنه یوجد اختالف بین الحكمة والبصیرة. یقولون: "الحكمة هي معرفة األمور

 اإللهیة والبشریة، وأما البصیرة فهي معرفة ما هو مائت وحده".
بحسب هذا التمییز ینطبق تعبیر بولس "الحكمة" على ما هو غیر منظور وما هو منظور، 

. Ñوالبصیرة على ما هو منظور وحده
القدیس جیروم 

) 3: 2كو " (المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم"
 اهللا، حكمة، إذ هو نفسه  المسیح یسوعفيكشف العهد الجدید عن الحكمة التي صارت لنا 

 یهبنا ذاته.

 " یظهر عظمتها، بقوله "كل" 3: 2" (كو كنوزهو نفسه یعطي الحكمة والمعرفة. اآلن بقوله (
 .Òیظهر أنه ال یجهل شیًئا، وبقوله "المخفیة" یظهر أنه وحده یعرفها

 " ألن أحًدا یقول بأنه عّرفنا بسّر مشیئتهعجًبا! أیة صداقة هذه؟! إذ یخبرنا بخفایاه، إذ یقول ،"
باألشیاء التي في قلبه. هنا حًقا السّر المملوء حكمة وفطنة. فأیة حكمة مثل هذه؟ الذین كانوا ال 

یساوون شیًئا رفعهم في لحظة إلي الغنى والفیض. أي تدبیر حكیم هكذا؟! الذي كان عدًوا 
وُمبغًضا في لحظة ارتفع إلي العال... هذا تم في الوقت المعین؛ إنه عمل الحكمة، تحقق بواسطة 

الصلیب. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إنه ال یخفي كنوز الحكمة والمعرفة لكي یحرمنا منها، وٕانما لكي یثیر اشتیاقنا إلى ما هو

1 Stromata6:7 و. 
2 Trinity, 14. 
3 Epistle to the Ephessians 1: 1: 9. 
4 Homilies on Colossians, 5. 
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 .Ïمخفي

  هي كائنة في المسیح وحده نحترس، بوجه خاص، لئال ونحن نجاهد في طلب للحكمة، التي
 أقول نحترس لئال باسم المسیح ذاته، یخدعنا الهراطقة – المذخر فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة

 . Ïأو أیة أحزاب فاسدة الذهن وُمحبة لهذا العالم

القدیس أغسطینوس 

 یجب أن یختفي الرب في أعماق نفوسنا لنقبل حقیقة الحكمة السماویَّة في داخلناÑ .
أمبروسیوس القدیس 

  صارت األذهان الجدیدة حكیمة بحكمة جدیدة، جاءت هذه األذهان إلى الوجود خالل العهد الجدید
. Òحیث نزعت الغباوة القدیمة

 القدِّیس إكلیمنضس السكندري

  .هب لهم معرفة حكمة ربوبیتك، یا ربنا یسوع المسیح، حّكم عبیدك في تجارب الشیاطین المردة
 ویقهرونهم بقوتك المقدسة في كل قتالهم ،، بها یذلون ذخر الشیاطینالمقدسةولتلبسهم قوتك 

. Óمعهم. آمین
 الشیخ الروَحاني (یوحنا الّدلیاتي)

 طوبى لهم حًقا، الذین في احتیاجهم البن اهللا، قد تجاوزوا الحاجة إلیه كطبیب لشفاء أمراضهم، 
كأحد األلقاب األخرى التي یقدمها   ولوغوس، أوكحكمةكفاٍد، وصار احتیاجهم إلیه   أو،كراعٍ  أو

 النعم. ألسمىألولئك الذین لهم الفصح الروحي الذي یهیئهم 

  الحقل كما یبدو لي حسب ما )... 44: 13(مت "  في حقلى كنًزا ُمخفتالسماوا"یشِبه ملكوت
جاء هنا هو الكتاب المقدَّس الذي فیه ُزرع ما هو ظاهر من كلمات من التاریخ والناموس 

 نباتات الكلمات التي في كل الكتاب! أّما يواألنبیاء وبقیَّة األفكار؛ فإنها عظیمة ومتنوعة ه
ة ية وراء األمور المنظورة، الحكمة الَمخفي األفكار المختومة والمخفوالكنز الُمخفى في الحقل فه

).  3: 2 كو1المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم" ("المسیح ، في ِسرّ 
 قال ما فهو فیه ىیقول آخر أن الحقل هو مسیح اهللا الذي بالحقیقة مملوء... أّما الكنز الُمخف

1 Sermons, 51: 5. 
2 Stromata 1:11. 
3 In Luc 13:20,21 . 
4 Instr. 1:5. 

  میمر عن شیطان الزنا.˾
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ر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم"، األمور السماوّیةإعنه بولس  . Ïنها مخفیة في المسیح: "المذخَّ
  أوریجینوسالعالمة

  لقد نزل كلمة اهللا من السماء، لكي یصیر عریًسا للطبیعة اإلنسانیة، فأخذها مسكًنا له، لكي
یخطبها ویقودها إلیه فتلد ثمار الحكمة الروحیة. 

 القدیس كیرلس الكبیر

  من یؤمن حًقا یتحد تماًما بذاك الذي فیه الحق والالهوت والجوهر والحیاة والحكمة، ویرى فیه كل
هذه والتي لیست فیمن ال یؤمن. فإنه بدون ابن اهللا ال یكون لك وجود وال اسم، ویصیر القوي بال 

)، فإن من یظن أنه 24:1كو1" (قوة اهللا وحكمة اهللاقوة، والحكیم بال حكمة. ألن المسیح هو "
یرى اهللا الواحد بال قوة وال حق وال حكمة وال حیاة وال نور حقیقي إما أنه ال یرى شیًئا بالمرة أو 

. Ðبالتأكید یرى ما هو شر
  عندما خلق اهللا كل األشیاء... لم یكن محتاًجا إلى أیة مادة لكي یعمل، وال إلى أدوات في إقامة

 به المسیح قوة اهللا وحكمة اهللا ال تحتاج إلى عوٍن خارجي. بل وحكمته قوة اهللالخلیقة، ألن 
. Ñ)3:1كل األشیاء ُخلقت، وبغیره لم یكن شيء مما كان كما یشهد یوحنا (یو 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

أقنوم الحكمة 
 وتحصینها بالحكمة اإللهیة عن االرتداد ،بنیان النفس روحًیاإن كان غایة اقتناء الحكمة 

یمارس اإلنسان بنوته هللا، فإن هذا لن یتحقق إالَّ بتمتعه بأقنوم الحكمة، الذي ، حیث وٕاغراءات العالم
، یلیق إلهي  الحكمة كأقنومٍ هذا السفرلذا أبرز هو بعینه قوة اهللا، وهو ابن اهللا األزلي بالطبیعة. 

 بالمؤمن أن یقتنیه. 

ن : " تبنى النفس بطریقة دینامیكیة مستمرةالكلمة الخالقیعرف الحكمة بكونها . 1 مكوِّ
إن معك الحكمة العلیمة بأعمالك، والتي  ":كان مع اآلب في أثناء الخلق). 2: 9( اإلنسان بحكمتك"

) 9: 9كانت حاضرة حین صنعت العالم" (

 ).26: 7لنور األزلي" (لنها انعكاس أل": بهاء اهللا یّعرف الحكمة بكونها .2

  حكمة هو أقنوم إلهي، ُیحقق اإلرادة اإللهیة في العالم.ل ا: الثالوث القدوسأحد أقانیم. 3
األسفار الحكمیة مثل األمثال والجامعة حتى أیوب تقدم الحكمة بصفة ذاتیة، كأقنوم إلهي. 

1 In Matt. 10:5. 
2 Against Eunomius 2:7. 
3 Against Eunomius 2:4. 
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هذا السفر فیحتل هذا األمر مكاًنا أكبر، لهذا یراه بعض الدارسین أنه قریب نسبًیا من الفكر في أما 
الوارد في إنجیل یوحنا عن الكلمة اإللهي. وقد اقتبست الكنائس الرسولیة الكثیر من هذا السفر في 

، وترسل من الحكمة، لو لم تؤت بمشیئتكَ  "ومن الذي عِلم القراءات اللیتورجیة والمناسبات الكنسیة.
) 17: 9؟" (ُروحك الُقدوسالُعلى 

 ) ؛ أم 24: 1 كو 1یسوع هو الحكمة ذاتها، لیس من أجل أعماله، وٕانما من أجل طبیعته ذاتها
8(Ï. 

القدیس هیالري أسقف بواتییه 

  لم یبذل االبن ذاته بدون إرادة اآلب، وال بذل اآلب ابنه بدون إرادة االبن... قدم االبن ذاته بكونه
 .Ðالبّر لكي ینزع عما اإلثم الذي فینا. أعطى الحكمة ذاته لكي یطرد الجهل

القدیس جیروم  

 كل حكمة وتعقل تكون فارغة بال قیمة وهزیلة بدون المسیحÑ. 

األب ماریوس فیكتورینوس 

  أدرك بولس أهمیة 14: 2یالحظ سلیمان في سفر الجامعة "الحكیم عیناه في رأسه" (جا .(
الرئاسة. لقد عرف أن العینین في الرأس. فإن كان المسیح هو رأس المؤمن، فبالتبعیة تكون كل 

 .Òحواسنا وعقلنا وفكرنا وكلماتنا ومشورتنا في المسیح (إن كنا حكماء)

القدیس جیروم 

 )4: 9: "هب لي الحكمة، الجالسة معك إلى عرشك". (دیانلا .4

هكذا ُقومت ُسبل الذین على األرض، وتعلَّم الناس ما ُیرضیك، وبالحكمة " مخلص:ال. 5
) 18: 9(نالوا الخالص". 

  حسب دیموقریطوس –فن الطب Democritus-  یشفي أمراض الجسد، والحكمة تحرر النفس 
 الذي هو كلمة اآلب الذي أخذ جسًدا بشرًیا، فیهتم – الحكمة –من هواجسها. أما المعلم الصالح 

بكل طبیعة خلیقته. 
. Óإنه طبیب البشریة الذي فیه كل الكفایة. المخلص، الذي یشفي الجسد والنفس مًعا

القدیس إكلیمنضس السكندري 

1 On Matthew, 9: 9. 
2 Epistle to Galatians, 1: 1: 3. 
3 Marius Victorinus: Epistle to the Ephessians, 1: 1: 8 
4 Epistle to Ephessins, 3: 6: 17. 
5 Paedagogus 1: 4. 
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  قضیت زماًنا طویًال في الباطل، وأضعت تقریًبا كل شبابي أبحث عن نوٍع من الحكمة هي جهالة
عند اهللا. فجأة مثل إنساٍن قام من نوٍم عمیٍق فتحت عیني على نور حق اإلنجیل العجیب، 

). سكبت دموًعا كثیرة على 6: 2 كو 1فأدركت عدم نفع حكمة رؤساء هذا العالم التي تزول (
 حیاتي البائسة وطلبت أن أنال هدایة كي ألتصق بتعلیم الدین الحقیقي.

القدیس باسیلیوس الكبیر  
) "فأرسلها من السماوات المقدسة" 4: 9، نطلب التمتع به: "هب لي الحكمة" (اويمس. 6

)9 :10 .(

  یحدث أن الذین كانوا قبًال یجهلون السماویات، إذ یتقبلون تعلیم الحكمة یتحدثون في الحال عن
 .Ïالحق اإللهي

األب الكتانتیوس 

": محب البشریدعوها الكاتب ". 7
 ).6: 1"إن الحكمة روح یحب اإلنسان" (

 ).22: 7" (محًبا للبشر"حًر، ُمحسًنا، 

 ).1: 8" (وتدبر كل شيٍء للفائدة، من أقصى العالم إلى أقصاه"إنها تمتد بقوٍة، 

، وذلك لكي ُیهیئ الكاتب لرجال العهد ذات سمات اهللا. یصفها الكاتب بسمات هي 8
الجدید أن ُیدركوا أن السید المسیح هو حكمة اهللا، الذي یوهب لنا. وكما یقول الرسول بولس: 

 ).30-29: 1 كو 1"ومنه أنتم بالمسیح یسوع، الذي صار لنا حكمة من اهللا وبر�ا وقداسة وفداءً " (

 اهللا لم یجعلنا مجرد حكماء وأبراًرا وقدیسین في المسیح. أنه أعطانا المسیح ألجل خالصناÐ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

الحكمة واإلنسان 
 ب الحكمة هو قمة ما یبلغه اإلنسان، إذ بنواله إیاها یقترب منها، أي من اهللا.لط

)، أو الحب 3: 14مما یجدر مالحظته أن الكاتب یدعو الحكمة اإللهیة "العنایة اإللهیة" (
). فمن یقتني حكمة اهللا یقتني الحب العملي نحو اهللا والناس! 5: 14اإللهي، أعمالها لیست عقیمة (

 فكثیًرا ما ُتستخدم الكلمة للتعبیر عن المكر والخداع، أو لكن اإلنسان شوَّه حتى اسم "الحكمة"،
المداهنة والمحاباة. فاإلنسان بفساد قلبه أفسد حتى لنظرة إلى المقدسات اإللهیة.  

1 Lactantius: Divine Institutes, 4: 26. 
2 Homilies on Corinthians, 5: 4. 
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بین سفرّي الحكمة والجامعة 
، لكنه في الحقیقة هو مقابل سفر الجامعةرى بعض الدارسین أن هذا السفر جاء في ي

بطالن العالم، ولیس من جدید تحت الشمس، إذا بهذا السفر د مكمل له، فإن كان سفر الجامعة یؤك
 یوضح إمكانیة استخدام العالم للبنیان خالل التمتع بحكمة اهللا.

. "الموضوع الرئیسي لسفر الجامعة هو تثقیف الشاب، وٕاعداده لیحیا إنساًنا تقًیا غیر ُمستعبد 1
لملذات العالم وشهوات الجسد وٕاغراءات المادة. أما بالنسبة لسفر الحكمة فهو مقدم للحكام أو 

للبالغین، كي یعیشوا بروح الحكمة السماویة، أتقیاء ومقدسین للرب. 
. سفر الجامعة یركز باألكثر على الجانب األخالقي السلوكي، أما سفر الحكمة فیركز 2

األنظار على اهللا، حكمة اهللا، للشركة معه. 

  الحكمة والعهد القدیمسفر
 أنه یتحدث عن إسرائیل كمركز خطة اهللا، إال أنه ال یشیر إلى الذبائح والطقوس عم

، وفي عدله ال یحابي أمة على أمة، وال جنًسا یرحم الجمیعالیهودیة. هذا ویؤكد السفر مراًرا أن اهللا 
 على جنٍس آخر.

  الحكمة والعهد الجدیدسفر
. قدم لنا الدكتور مراد كامل في مقدمته لألسفار القانونیة الثانیة ونیافة األنبا مكاریوس في 1

م ل  وردت في أسفار العهد الجدید. لكنلمقتطفات من سفر الحكمةكتابه "تفسیر حكمة سلیمان" أمثلة 
یقتبس أي سفر في العهد الجدید من سفر الحكمة نصوًصا كما هي، وٕانما جاء صداه قوُیا في أسفار 

 بولس كان القدیسواضح أن . Ïالعهد الجدید، خاصة في إنجیل یوحنا ورسائل القدیس بولس الرسول
: 1؛ عب 14، 13 مع حك 32-19: 1على درایة بالسفر، وٕان كان لم یقتبس منه مباشرة (راجع رو 

). 19-17: 5 مع حك 17-13: 6؛ أف 26: 7 مع حك 3

. قدم لنا السفر رموًزا للسید المسیح، منها اضطهاد األشرار للبار، كرمز الضطهاد الیهود 2
). وأیًضا الصدیق الذي یعتبر األشرار موته هواًنا سیدینهم في 20-12: 2للسید المسیح البار (حك 

)، ُرمز للسید المسیح الذي یدین جمیع األشرار ببّره في یوم 24: 18، 5-1: 4نهایة األیام (حك 
الدینونة األخیر. 

. هیأ هذا السفر لتمجید الحیاة البتولیة المكرسة هللا، األمر الذي كان یصعب على الیهودي 3
قبوله. یذكر السفر أن العاقر والِخصْي الطاهرین وٕان لم ینجبا على األرض إالَّ أن مكافأتهما عظیمة 

1 The Collegeville Bible Commentary, Minnesota, 1989, p. 702. 
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 ).15-13: 3في السماوات (حك 

 أن یضمِّه إلى أسفار العهد – إن صح لنا القول –. من یتالمس مع هذا السفر یستطیع 4
أهم األفكار المشتركة  ر اتجاًها إنجیلًیا.سفد حمل القالجدید، إذ یحمل الكثیر من روحه ومن أفكاره، ف

مع أسفار العهد الجدید هي: 
 . الحكمة كأقنوٍم إلهيٍ ، وشخصیة الثالوث القدوسأ. اإلشارة إلى 

.  البشریة والنفسالخلود على زب. التركي
 ج. الموت وبقیة الشرور هي من عمل الشیطان، لكنه ال یلزم اإلنسان إنما یحاول إغوائه.

. العنایة اإللهیة عبر التاریخناغم لهجته مع العهد الجدید في النظرة نحو تد. ت
 ، األمم مع الیهود، أذكر على سبیل المثال:محبة اهللا نحو كل البشریَّةفقد كشف عن 

). 22: 11 أمامك" (كل العالم"ألن 
). 23: 11" (جمیع الناس"لكنك ترحم 

). 8: 12" (ألنهم بشر"إنك أشفقت على أولئك أیًضا 
). 13: 12"إذ لیس سواك إله یعتني بجمیع الناس" (

). 15: 12" (تسُوس جمیع الناسفإنك 

. كما أن اهللا محب لكل البشریَّة هكذا یلیق باألبرار، كأبناء هللا، أن یكونوا كاملین مثل 5
یجب علیه أن أبیهم السماوي، یحملون الحب لكل البشریَّة. "وبأعمالك هذه علَّمت شعبك أن البار 

). 19: 12" (یكون محًبا للناس

یؤدب . یكشف لنا هذا السفر عن اهللا بكونه محب البشریَّة، فإنه حتى في تأدیبه لألشرار 6
. فلو أنه یرید هالك األشرار لسمح بالعقوبات السریعة المفاجئة. تدریجًیا لكي یعطیهم فرًصا للتوبة

 الذین یزلون وتنذرهم مذكًرا إیاهم بما یخطئون فیه، لكي ُتوبخ شیًئا فشیًئا"لذلك فإنك 
). 2: 12ُیقلعوا عن الشر، ویؤمنوا بك أیها الرب" (

"ومع ذلك فإنك أشفقت على أولئك أیًضا ألنهم بشر، فبعثت بالزنابیر تتقدم جیشك لكي 
) 10، 8: 12 منحتهم مهلة للتوبة" (بإجـراء حـكمك شیًئا فشیًئا... تبیدهم شیًئا فشیًئا

. إذ أشرق نور العهد الجدید على قلب الحكیم رأى شعب اهللا في مركز عجیب، فدعاهم 7
بألقاب تحمل بركات العهد الجدید نذكر منها. 

)، إذ یتقدسون باهللا. 5، 1: 18 یتمتعون بنور عظیم (قدیسونا. 
 ).4: 18، الذین یود األشرار أن یحبسوهم (أبناء اهللاب. 

  الذین آمنوا باهللا لیتمتعوا ببرِّه عامًال فیهم.الصدیقون)، أو 20: 18 (األبرارج. 
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 Îسفر الحكمة واللیتورجیات
اتسمت اللیتورجیات الكنسیة القبطیة بالفكر اإلنقضائي أو األخروي (اإلسخاتولوجي)، حیث 
ما یشغل فكرها هو انطالق الكل مًعا كعروٍس سماویٍة تتمتع بشركة أمجاد عریسها السماوي. وٕاذ اهتم 
هذا السفر بالفكر األخروي والخلود، فال نعجب إن اقتبست اللیتورجیات الكثیر من هذا السفر، نذكر 

على سبیل المثال: 
 عن الحكمة، والتي تستخدمها الكنیسة خاصة في فترة صوم قسمة القدیس أبیفانیوسفي  .١

المیالد، جاءت القسمة تلخص كل السفر في صرخات قلب عمیقة للتمتع بالسید المسیح 
الحكمة، الذي ال یحتاج إلى أحد یصعد إلیه لُینزله إلینا أو ینزل إلى األعماق لیأتي إلینا به. 

 ).24-23 (2 في القداس الباسیلي من السفر ما ورد في االصـحاح صالة الصلحاقتبست  .٢

: صالة الحجاب الثانیة في القداس الباسیلي) جاء في 4-1: 9نقًال عن سفر الحكمة ( .٣
"اعطني في هذه الساعة قلًبا حكیًما فهیًما... لكي استحق أن اقترب إلى مذبحك المقدس، 

 وأقدم لك هذه القرابین التي نقدمها لك بالروح الصالح الكامل الذي لنعمتك".

 "أعطني روحك القدوس 27: 11 ما ورد في حك صالة الحجاب للقداس الكیُرلُّسياقتبست  .٤
 الناري."

: "سبقت عیناي وقت السحر ألتلو في جمیع 28: 16 من حك قطع صالة باكراقتبست  .٥
 أقوالك".

 ورد: "وأرسل إلى أسفل من ُعلّوك سّر حلول الروح القدس في القداس الكیُرلُّسيفي  .٦
المقدس، ومن مسكنك الُمستعد، ومن حضنك غیر المحصور، ومن كرسي مملكة مجدك 

 )... البارقلیط روحك القدوس.10: 9(حك 

: 19 اقتبست الكنیسة من سفر الحكمة (تسبحة نصف اللیل في لبش الهوس األولفي  .٧
). (طریق ممهد في البحر األحمر) 7-8

 تقرا فصول من سفر الحكمة. قراءات البصخة المقدسةأیًضا في  .٨
  9-1: 1الساعة السادسة من اثنین البصخة (حك .(
  الخ).24: 8الساعة الحادیة عشر من لیلة األربعاء (حك  

  22-12: 2باكر الجمعة العظیمة (حك .(

الطبیعة الخادمة لخطة اهللا 
لعل من أروع ما سجله لنا هذا السفر تفسیره لألحداث خاصة الخروج، كیف یستخدم اهللا 

Ï 42-40نیافة األنبا مكاریوس: تفسیر حكمة سلیمان، ص. 
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الطبیعة لتخدم خطته، ألجل حث األشرار على التوبة، وتقدیم مساندة لكنیسته المقدسة وسط الضیق. 
إنه إله المستحیالت، الذي خلق الطبیعة بكل قوانینها ونوامیسها كعمٍل عجیٍب، وهو بنفسه عند 

الضرورة یكسر هذه القوانین، ویحركها لخدمة خطته اإللهیة. 
نذكر هنا أمثلة لما ورد في هذا السفر: 

. لم تعد أرض مصر المعروفة بخصوبتها تثمر لهم نباتات وترعى فیها الحیوانات، فصار 1
: 16المصریون الوثنیون في مجاعة وضیق شدید، بینما تقدم البریة الجافة القفر مًنا وسلوى لشعبه (

لم یستطع األولون على ضفاف النیل أن یأكلوا أو یشربوا، بینما وجد كل مؤمٍن من الشعب ). 1-4
 یشبع تذوقه الخاص به، والصخرة تقدم له ماًء نقًیا. وسط البریة مًنا نازًال من السماء،

، . لم یكن لدى الیهود في البریة نباتات ومراهم ُتستخدم كأدویة، لكن بكلمة اهللا شفاهم2
إذ وهبهم أن ُیشفوا من لدغات الحیات القاتلة بمجرد التطلع إلى الحیة النحاسیة بإیمانٍ . سّر الشفاء 

). هكذا خلق اهللا لنا النباتات التي ُتستخرج 8-5: 16لیس في الحیة ذاتها، إنما في الوعد اإللهي (
منها مواد لشفاء الجسد، ووهبنا العقل البشري لألبحاث الكیمائیة والطبیة، لكن یبقى هو طبیب النفوس 

 ).15-12: 16واألجساد، واهب الشفاء (

تشتعل النار بقوة وسط . في تأدیبه لألشرار یسمح بضربة تكسر قوانین الطبیعة، حیث 3
). فمتى نزل الَبْرد ال تكون سیول 16:16 على خالف الطبیعة (حك البرد وسیول األمطار الغزیرة

أمطار، وحیث تنزل سیول األمطار تطفئ النیران. وكأن قوى الطبیعة تالحمت مًعا حتى بكسر 
 قوانینها ألجل تأدیب األشرار وحمایة األبرار.

أشرقت . مرة أخرى الحظ الحكیم أن اهللا وهبهم مًنا من السماء له سمات غریبة، متى 4
إذا ما  وتتشربه رمال البریة كأنه ماء یرویها، بینما الشمس علیه یذوب المن في الصباح المبكر،

 ، بل یحتفظ بشكله وطعمه، حیث یجد كل شخص المذاق الذي یستعذبه.ُوضع على النار ال ینحل

، وصاروا فقد المصریون القساة نور الشمس وتحولت بیوتهم إلى حبٍس أو سجنٍ . 5
). كانوا 15: 17كأنهم مربوطون بسالسل یخشون الحركة داخل البیت أو خارجه لئال یسقطوا (حك 

كان القدیسون في البریة حیث العزلة كأسرى یعانون من العزلة والوحدة مع الخوف الشدید. بینما 
. صاروا في ضیافته حتى وسط اللیل، یشرق علیهم بنور الفرح الخارجیة یرافقهم اهللا كعمود نورٍ 

). شتان ما بین السكنى في المدن مع الحرمان والعزلة، والتحرك في 14-13: 18اإللهي السماوي (
 البریة لكن في ضیافة اهللا نفسه القائد لهم في رحلتهم، والمشرق بنوره علیهم طوال أربعین عاًما.

أراد . الوسیلة التي ُاستخدمت لتأدیب األشرار هي بعینها ُاستخدمت لمكافأة أبناء اهللا. لقد 6
األشرار إهالك أطفال القدیسین، وٕاذ وضع في النهر صارت المیاه ال لهالكه بل النتشاله وٕاعداده 

: 18. المیاه التي أنقذت موسى وشعبه، أغرقت فرعون وجنوده (حك لخالص الشعب من العبودیة
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5.( 

صدر األمر من فرعون بذبح أطفال القدیسین خفیة، وٕاذا بأبكار المصریین یقتلون . 7
 ).10، 6: 18 (عالنیة

لها الجراد إلى قفٍر مهلك، وعلى خالف 8 . ُعرف وادي النیل بخضرته وخصوبة تربته، حوَّ
الطبیعة صار قاع البحر األحمر بالنسبة للمؤمنین طریًقا لیس فقط للعبور خالله، وٕانما حوله اهللا كما 

 صار قاع البحر حدیقة مبهجة یتمتع بها المؤمنین أثناء عبورهم فیهإلى جنة أو مرج أخضر. 
)، وعلى خالف قوانین الجاذبیة األرضیة وقوانین السوائل وقف الماء على الجانبین كسوٍر 7: 19(

 یحمي المؤمنین العابرین فیه.

، أثناء ذاق المصریون الوثنیون المرارة من الظالم والخیاالت والرعب داخل بیوتهم. بینما 9
)، فكانوا 19:19 (البریة بالمؤمنین یتمتعون بفرٍح شدیٍد فيضربة الظالم وضربة قتل األبكار، إذا 

). بعد خروجهم من البحر الذي أغرق فرعون جنوده، 15یسبحون اهللا على أعماله المجیدة معهم (خر 
شعروا بالحریة الموهوبة لهم، حتى وٕان كانت في البریة. صاروا كخیل یرعى في مرعى خصیب، أو 

 كحمالن تقفز وتلعب بسرورٍ . 

 (جاء النص العبري یعني حشرات صغیرة تطیر، لذا یرى . ُضرب المصریون بالذباب10 
 لهم األرض الزراعیة. عوض أن أنتجتهالبعض أنها بعوض) یضایقهم كما یضایق حیواناتهم. هذا ما 
 ).10: 19تكون مرعى للحیوانات النافعة التي تقدم لبًنا وصوًفا ولحًما (

النهر فاض . إن كانت األرض قدمت بعوًضا مؤذًیا عوض الحیوانات النافعة، فإن 11
 یصعب التخُلص منها، علیهم بالضفادع لتمأل بیوتهم وتتحول إلى أكوام نتنة في كل أرض مصر،

 ).10: 19وذلك بدًال من األسماك الشهیة الطعم (

، بهجوٍم برِّي من البعوض وبحري من جیوش الضفادع. إن كان اهللا قد سمح لألشرار 12
 (السمان) مهاجرة؛ وكانت في أسراب ضخمة من السلوىفقد أظهر عنایته بالمؤمنین، حیث انطلقت 

نهایة رحلتها تطیر بالقرب من البحر فرأوها كأنها خارجة من البحر، حیث تطیر على مستوى 
منخفض. كانت هذه الطیور ُمجهدة تطیر ببطٍء، فأمسكوا بها، وقد أشبعت كل الشعب البالغ حوالي 

 الملیونین.

. یقدم الحكیم مقارنة غریبة بین عمل اهللا مع غیر المؤمنین وعمله مع المؤمنین. فمع 13
حول الحیوانات شبه المائیة (الضفادع) كما إلى حیوانات بریة إذ تركت الضفادع غیر المؤمنین 

. وعلى العكس فإنه بالنسبة للمؤمنین حول لهم المیاه وانطلقت إلى بیوت المصریین ودخلت مخادعهم
الحیوانات التي معهم كما إلى أسماك مائیة تسیر في قاع البحر تعبر من الشاطئ الشرقي إلى الغربي 

). هذا العمل اإللهي الفائق ُیظهر عظمة اهللا الذي یحرك خلیقته ویغیر 20-18: 19في أمان (
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 ).17: 19قوانینها لصالح أوالده كمن یعزف على قیثارته أنشودة الحب الفائق (

عمود النور الذي كان یحمي شعبه صار عازًال شعبه عن المصریین . یرى الحكیم أن 14
. كان النور یسیر وسط المیاه والمؤمنون ومواشیهم في أمان بینما صارت خیول غیر المؤمنین

المصریین في انزعاج شدید، وكانت قوة النار تحرقهم. وكأن النار وهي وسط المیاه من الجانبین 
صارت أشد حرارة مما هو خارج الماء. هذا والنار التي أزعجت الخیول لم تضر األسماك والحیوانات 

). 20-19:19البحریة التي كانت تسبح في المیاه التي على الجانبین (حك 

أقسام السفر 
یمكننا تقسیم هذا السفر إلى ثالثة أقسام رئیسیة مترابطة مًعا: 

) 6-1. الحث عن طلب الحكمة والبّر (1
یبدأ السفر بالكشف عن مركز حیاة اإلنسان، فال یقدمها بكونها مجرد القدرة على تفهم 
األمور وأخذ القرار السلیم، لكنها هي حیاة شركة مع اهللا البار القدوس، فتهب البّر والقداسة، بهذا 

یتمتع المؤمن بالخلود، فإن لم یحمل سمة البّر یموت. بمعنى آخر یربط الكاتب بین الحكمة والبّر أو 
الحیاة المقدسة؛ وبین الجهالة والشر. فإن كانت الحكمة ال تنفصل عن اإلیمان والبّر، فإن المؤمن إذ 
یطلب الحكمة اإللهیة یتمتع بالبّر اإللهي. بالحكمة اإللهیة یكتشف المؤمن خطة اهللا الخفیة بالنسبة 

للمتألمین والعواقر والذین ُیصابون بالموت المبكر، موضًحا أن المكافأة هي الخلود، ولیس الترف 
الزمني. 

أما األشرار ففي غباوتهم یقتنون الموت ویدخلون معه في عهٍد، ویصیرون حلفاء له! 

) 9-7. یا لعظمة الحكمة (2
بعد أن تحدث عن الحكمة كحیاة ُمعاشة، وخبرة عملیة خالل الشركة مع القدوس والتمتع 
بالبّر اإللهي یوضح لنا سلیمان الحكیم أن الحكمة التي تمتع بها لیست ُمقدمة ألناس معینین، كأن 

الحكماء من طبیعة أخرى غیر عامة البشر. فسواء كان الكاتب سلیمان نفسه أو آخر، جاء هذا القسم 
 كمثاٍل لكل إنساٍن دون محاباةٍ . فهي عطیة إلهیة، ُمقدمة تمتع سلیمان الحكیم بالحكمةیكشف عن 

لجمیع البشر، لكنها ال ُتعطى قسًرا، بل لمن یحبها ویشتهیها ویطلبها في جدیة، معبًِّرا عن طلبته بكل 
وسیلة ممكنة، ولیس بمجرد صالة اللسان وحده. 

سلیمان لیس من طبیعة خاصة، إنما هو إنسان كسائر البشر، ما تمتع به یمكن أن یتمتع  .أ
). 6-1: 7به كل إنساٍن جاٍد في طلب الحكمة (

-8: 7سّر قوة سلیمان هو تركیز أنظاره على الحكمة العلویة. صلى فنال الحكمة والغنى ( .ب
12.( 
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 ).22-13: 7سلیمان یصلي لكي یهبه اهللا إمكانیة الحدیث عن الحكمة ( .ج

 طبیعة الحكمة وعظمتها! .د

 ).8-1: 8طلب سلیمان الحكمة مصدر المعرفة الحقیقیة ( .ه

 ).16-9: 8 یهبه الراحة (كمشیٍر له،طلب الحكمة  .و

 ).21-17: 8 (الحكمة هبة إلهیةتحقق سلیمان أن  .ز

 ).9 (صالة سلیمان من أجل الحكمة .ح

) 19-10. شهادة التاریخ لحكمة اهللا محب جمیع الناس (3
یقدم الكاتب أمثلة عملیة على المستوى الشخصي والجماعي، موضًحا من خالل التاریخ 
الطویل إمكانیة الفرد (كما الجماعة) أن یتمتع بحكمة اهللا وینتفع بعمله بكونه محب جمیع البشر. 

یهتم اهللا باألبرار كما باألشرار، ویطلب خالص الكل. حتى في تأدیبه لألشرار یحذر وینذر 
). 10ویؤدب تدریجًیا، وفي هذا كله یترقب توبتهم ورجوعهم إلیه. تخَّلص الحكمة مالكها (

یقدم الكاتب عدة مقابالت لتوضیح اهتمام حكمة اهللا باألبرار كما باألشرار: 
). 14-6: 11الماء من الصخرة مقابل الدم في نهر النیل ( .أ

 ).15: 16-15: 11السلوى مقابل وباء الحیوانات الصغیرة ( .ب

المن النازل من السماء مقابل الجراد والمجاعة في مصر.  .ج
). 4: 18-1: 17عمود النار مقابل ضربة الظلمة ( .د

. 6-1لحكمة والٌبر    ا. الحث على طلب 1
 .9-7. یا لعظمة الحكمة!    2
. 19-10 شهادة التاریخ لحكمة اهللا محب جمیع الناس. 3

من وحي الحكمة  
هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك 

 

  ،أقمتني ملًكا وكاهًنا 

لكي أسوس العالم بقداستك و بّرك. 
لم تبخل عليَّ بشيٍء، 

ووهبتني ذاتك یا حكمة اهللا السماوي. 
انشقت السماوات، ونزلت إليّ ! 

ماذا بعد أطلب منك؟ 
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  ،قدِّس عقلي وفكري وقلبي  كلیتي ولساني
فأصیر بكلیتي لك. 

لن أسلك إال بك، یا أیها الحكمة السرمدي! 
 

  !أقتنیك، فأقتني الخلود
أتمتع بك، فأصیر أیقونة لك. 

أحملك في داخلي، فتحملني إلي سماواتك. 
 

  ،بك أسلك في طریق البّر
ینفتح لي حضن أبیك فأستقر فیه. 

بك أتعرف علي أسرار الحب اإللهي، 
فأسبح في لجة رعایتك الفائقة. 

بك ینفتح قلبي فأحب كل البشریة،  
علي مثالك یا أیها العجیب في حبه! 

 

  ،اقتناك سلیمان، فاستخف بالعرش والصوالجة
وصار الذهب والفضة والحجارة الكریمة كال شيء في عینیه. 

ورأى السماوات لیست ببعیدة عنه. 
 

  ،ألقتنیك، فُیسر اآلب بي فیك
وتتهلل الطغمات السماویة لعمل نعمتك فيَّ . 

ویسقط إبلیس من السماء كالبرق، 
وال یكون للموت موضع فيَّ ! 

 

  ،أقتنیك، فأشتهي أن یكون كل البشر حكماء
یتمتعون بك، فتتحول األرض إلي سماءٍ ! 
و تشتهي الطغمات السمائیة أن تخدمهم، 

تترقب یوم نزولك علي السحاب لتحمل الكل، 
ویصیر كل المؤمنین في عرٍس مفرٍح ال ینقطع! 

 
مالحظة 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


الحكمة - مقدمة 

اعتمدت في النص على: 
. الترجمة الیسوعیة. 1

2. Samuel Bagster and Sons Ltd: The Septuagint Version… London. 
3.Bruce Metzger: The Oxford Annotated Apocrypha, Oxford University, 

1965. 
4. The Catholic Bible, Good Counsel Publishers, Chicago. Illinois, 1970. 
5. The Holy Bible, Douay Version, Catholic Truth Society, London. 

 .1978. القمص قزمان البراموسي: ترجمة حدیثة ألسفار عزرا األول...، 6
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Ν 
 7ألقتنیك یا أیها البهاء األزلي!     

ألقتِن حكمة اهللا المحب واهب الخلود! 

 9حكمة سلیمان      مقدمة في 
الحكمة والحكیم، الحكیم واألبوة، الحكمة ، سماته، تهي غان كتاباته،مكاالكاتب، نوان السفر، ع

أقنوم الحكمة، )، 3: 2كو " (المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلمالحكمة والبصیرة، "والمعرفة، 
 الحكمة والعهد  سفر الحكمة والعهد القدیم،سفرالحكمة واإلنسان، بین سفرّي الحكمة والجامعة، 

الجدید، سفر الحكمة واللیتورجیات، الطبیعة الخادمة لخطة اهللا، أقسام السفر. 
 

باب األول ال
كمة والٌبر الحالحث على طلب 

 6 حك – 1حك 

 32 (البرّ )     الحكمة والحیاة التقویة

 33ث على طلب الحكمة والبّر    حاألصحاح األول: 
تل النفس وخلود ق. 4ام اهللا بالبشریة، مهتا. 3لحب، ا. الحكمة و2لبّر مع اإلیمان، ا. الحكمة و1

لمجدفون ومیثاق الموت. ا. 5البّر، 
 53 باألبرار     األشراراألصحاح الثاني: سخریة

. شریعتهم 4 ،. غایتهم اللذة الزمنیة3، حیاة في مهب الریاح .2، . نظرتهم السوداویة للحیاة1
  الخلود.إنكارهم. 7، ألبرار حتى الموتا. مقاومة 6، . بغضهم لألبرار5، شریعة الغاب

 74األصحاح الثالث: تحدِّي األبرار حتى للموت المبكر   
الموت المبكر.  . تحدِّي3. تحدِّي العقم، 2. بین مصیري الحكماء األبرار والجهالء األشرار، 1

 100األصحاح الرابع: بین مصیري األبرار واألشرار   
. كرامة اإلنسان بقداسته ال بعمره. 2. ذكرى األبرار وذكرى الشریر، 1

 122صیحات النصرة وصرخات الندم   األصحاح الخامس: 
. أكالیل األبرار. 3. مراجعة یائسة، 2. األبرار یدینون األشرار، 1
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 149األصحاح السادس: حدیث ختامي     
. سلیمان یصف الحكمة. 3. الحكمة تأتي لُمالقاة اإلنسان، 2. تحذیر نهائي للقادة، 1
 

باب الثاني ال
ا لعظمة الحكمة! ي

 9 حك – 7حك 
 170 بین یدیك       الحكمة

. سّر نوال سلیمان الحكمة 1،الت عن الحكمةاؤتس، مقارنة بین الحكماء األبرار والجهالء األشرار
. )9حك . صالته من أجل نوال الحكمة (3، )8 . العروس الجمیلة الخالدة (حك2، )7 حك(

 174     األصحاح السابع وشخصیة سلیمان
 175األصحاح السابع: الحكمة للجمیع!     

. 4، . طلب اإللهام اإللهي للحدیث عنها3، . تقدیر سلیمان للحكمة2 ،. سلیمان لیس إال إنساًنا1
. لنور اإللهيا بهاء. الحكمة 5، یا الحكمة اإللهیةاالعلوم والمعرفة عط

 213األصحاح الثامن: الحكمة قرینة حیاتي    
. الحكمة عاملة 4. الحكمة واهبة الغنى، 3. الحكمة عروس مثالیة، 2. الحكمة معینة للجمیع، 1

. الحكمة عروس خالدة. 6. عروس واهبة المجد على األرض وفي السماء، 5، في قرینها
 234األصحاح التاسع: هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك    

. صرخة ثانیة 4. لكل إنساٍن رسالة، 3. الحاجة إلى الحكمة اإللهیة، 2اهللا یقیم اإلنسان سیًدا، . 1
. صرخة ثالثة. 5لطلب الحكمة، 

 

 الباب الثالث

رعایة الحكمة لألبرار واألشرار في التاریخ 

 19 – 10الحكمة 
 260األصحاح العاشر: عمل الحكمة في التاریخ    

. دورها 4. دورها في حیاة نوح، 3. دور الحكمة في حیاة هابیل، 2. دور الحكمة في حیاة آدم، 1
. دورها في حیاة یوسف، 7. دورها في حیاة یعقوب، 6. دورها في حیاة لوط، 5في حیاة إبراهیم، 

. دورها في حیاة الشعب.  8
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 293األصحاح الحادي عشر: غایة الحكمة لألبرار واألشرار   

. اهللا األب 3. المقابلة األولى: ماء للموت في مصر وآخر للحیاة في البریة، 2. إقامة قائٍد، 1
. المقابلة الثانیة: سلوى في البریة مقابل ضربة 5. حلم اهللا في معاملته مع مصر، 4والحاكم!، 
. ما وراء ِحلم اهللا. 6الحشرات، 

 313األصحاح الثاني عشر: زنابیر تتقدم جیشك!    
. 5. ال محاباة لدى اهللا، 4. إله یعتني بالجمیع، 3. حلم اهللا في معاملة كنعان، 2. الروح القائد، 1

. الخطیة تحمل عقوبتها في داخلها. 6اهللا نموذج لشعبه، 
 333األصحاح الثالث عشر: بین تألیه الطبیعة وتألیه المصنوعات البشریة 

. تألیه العمل اإلنساني المیت.  2. بین التألیه واإلعجاب بالخالق، 1
 354األصحاح الرابع عشر: ما وراء عبادة األصنام    

. تخلید الموتى 4. المجد الباطل والوثنیة، 3. الزنا وراء الوثنیة، 2. السفینة أم الصنم الخشبي؟، 1
. عقوبة عبادة األوثان. 7. الوثنیة والتضلیل، 6. المداهنة وراء الوثنیة، 5والوثنیة، 

 375األصحاح الخامس عشر: الوثنیة وانحطاط البشریة   
 انحطاط .4،  خزاف یصنع آلهة.3،  الوثنیة ثمرة الفساد والغباوة.2،  االعتزاز باهللا الرحیم.1

 استعاضة الخالد باألموات. .5، اإلنسان
 391 1ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العااألصحاح السادس عشر: 

. المقابلة الثالثة: الجراد والحیَّة النحاسیة، 2. عودة إلى المقابلة الثانیة: بین السلوى والضفادع، 1
. المقابلة الرابعة: البَرِد والَمنّ .  3

 - المقابلة الخامسة: الظالم 2ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العااألصحاح السابع عشر: 
 411وعمود النار      

. عجز السحر 4. لیس ما یبدد الظلمة، 3. ال نجاة من الرعب القاتل، 2. ظلمة تفضح الشر، 1
. ظلمة الموت أو 7. رعب من الهواء، 6. رعب من الحیوانات واألفاعي، 5عن إزالة الظلمة، 

. لیس من یشاركهم ظلمتهم.  9. مقیَّدون بسلسلٍة واحدٍة من الظالم، 8سجن القبر، 
المقابلتان الخامسة والسادسة  3ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العااألصحاح الثامن عشر: 

       424 
. تكملة المقابلة الخامسة (نور الرب لقدیسیه): أ. نور إلهي، ب. شمس فریدة غیر مؤذیة، ج. 1

. المقابلة السادسة: اللیل المفجعة ولیلة الخالص: أ. من یقتل ُیقتل، ب. 2نور الشریعة اإللهیة، 
خطة إلهیة، ج. حزن یتحول إلى تسبیح، د. تأدیب شامل، هـ. میتة ُمرَّة، و. اعتراف بالحق، ز. 
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مخاوف متزایدة، ح. تأدیب بغیر محاباة، ط. أبوة وشفاعة. 
 438  4ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العااألصحاح التاسع عشر: 

. المقابلة السابعة: البحر األحمر كطریق للخالص وطریق للهالك: أ. غضب إلهي ال رحمة، 1
. انسجام 3. مقارنة بین مصر وسدوم، 2ب. طبیعة لخدمة خطة اهللا، ج. حفل بهیج وسط المیاه، 

. الخاتمة. 4جدید، 
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 1الحكمة 

باب األول ال

 

 

 

 

كمة والٌبر الحالحث على طلب 

  6 حك – 1حك 

 
 .1ث على الحكمة والٌبر ح. 1
 .2 باألبرار  األشرارخریة. س2
. 3 تحدِّي األبرار حتى للموت المبكر. 3
 .4 بین مصیري األبرار واألشرار. 4
. 5 ندم األشرار بال نفع. 5
 .6حدیث ختامي . 6
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 1الحكمة 

 (البرّ ) الحكمة والحیاة التقویة
 

لماذا یتألم الصالحون وینجح یشبه هذا القسم سفر أیوب إذ یعالج موضوع: 
 األشرار؟ 

كثیًرا ما یتعثر الناس مما یجري في العالم، حیث یظن األشرار أنهم قادرون على 
كل شيٍء، یستخدمون كل وسیلة للظلم لحسابهم الخاص، وكأنه لیس من عدالة إلهیة 

تقمعهم.  
إذ یرفض الفالسفة المادیون اإلیمان بالحیاة األخرى، ال یجدون حالَّ للمشكلة، أما 

المؤمنون فینتظرون یوم الدینونة لینال الصالحون حیاة أبدیة واألشرار عقاًبا أبدًیا. الخلود هو 
مكافأة الحیاة الحكیمة التقویة. 

هنا یرفعنا الكاتب إلى الخلود، لنرى حب اهللا الفائق الذي یطیل أناته على األشرار 
لنفع الطرفین: لتذكیة األبرار في تحملهم للظلم، وٕاعطاء فرصة لألشرار للتوبة. بهذه النظرة 

یطلب األبرار أن یتمتعوا بالحكمة السماویة المالزمة للبّر الحقیقي من أجل المكافأة 
 أو األخروي أو بالكتاب االسخاتولوجي) 6-1السماویة. لهذا ُدعي هذا القسم (حك 

االنقضائي، حیث یحملنا إلى ما وراء انقضاء هذا الدهر. 
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األصحاح األول 

ث على طلب الحكمة والبّر ح
 

ال ندهش إن افتتح الكاتب السفر بالحث على محبة الٌبر، إذ یربط بین ثالثة أمور 
لبعض، وهي: الحكمة، والُبر، واإلیمان باهللا محب البشر؛ كما  اال یمكن فصلها عن بعضها

ال یمكن الفصل بین الجهل والخطیة والتجدیف على اهللا. فهو یدعو المؤمنین أن یحبوا الٌبر 
 ویطلبوا الحكمة، فیتمتعوا بإعالن اهللا عن نفسه لهم، واقترابهم إلیهم.

إن الحكمة ال  أو التقویة في الرب. "الحكمة والحیاة المقدسةیربط السفر بین 
البّر ). ویربط بین 4:1" (تدخل النفس الخبیثة، وال تسكن الجسد الُمستعبد للخطیة

" اهللا لم یصنع الموت، وال ُیسر بهالك األحیاءن "إ). هذا و15:1" (فإن البّر خالد. "والخلود
)13:1  .(

 .5-1لبّر مع اإلیمان  ا. الحكمة و1
 .6لحب   ا. الحكمة و2
 11-7ام اهللا بالبشریة   مهتا. 3
 .15-12تل النفس وخلود البّر  ق. 4
 .16لمجدفون ومیثاق الموت  ا. 5

 لٌبر والحكمة مع اإلیمانا. 1
 أِحبُّو البّر یا أیها الذین یحكمون األرض،

  ،وفكروا في الرب تفكیًرا صالًحا

] 1 قلوبكم. [ببساطةوالتمسوه 
ربط الحكیم بین محبة البّر، والتفكیر الصالح في الرب، وطلب الرب. وكأنه یفتتح ي

 .لحب والتفكیر المقدس والطلبة: االسفر بالدعوة إلى ثالثة أمورٍ 
یقصد بالبّر االستقامة أو الفكر الفاضل والعمل الجاد. 

یحذرنا الكاتب من عدم التفكیر الصالح أو البسیط في اهللا، ولعله یقصد هنا عدم 
التذمر على أحكام اهللا، وتجاهل عنایته اإللهیة وخطته الخفیة من نحو محبوبه اإلنسان. 
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وذلك بسبب طول أناته على األشرار، وسماحه لألبرار بالتجارب والضیقات. 
یتطلع الحكیم إلى الحكمة أنها لیست مجرد التمتع بخبرات بشریة زمنیة والقدرة 

العقلیة في التصرف وتدبیر األمور، لكنها مع تقدیس الخبرات البشریَّة والعقل البشري فهي 
تمتع بالشركة مع "حكمة اهللا" بكونها أقنوًما إلهًیا، یسكن في النفس، ویقودها في جوهرها 

. خالل هذا المفهوم، یرى الحكیم وجود عالقة قویة بین في الطریق اإللهي بإرادة مقدسة
الحكمة واإلیمان والبّر والخلود، ومن الجانب اآلخر بین الحرمان من الحكمة والتجدیف 

واإلثم والموت األبدي. 
لیس من فصل بین الحكمة واإلیمان باهللا القدیر الصانع الخیرات، وبین الحكمة 
والسلوك بالبّر حسب إرادة اهللا، فخالل هذه الحیاة المقدسة یختبر المؤمن عربون األبدیة، 

ي حدیث الكاتب مع اهللا یقول: فویعرف كیف یسلك في الحیاة كقائٍد نجٍح، یسوس العالم. 
ٌمكون اإلنسان بحكمتك، لكي یسود الخالئق التي صنعتها، ویسوس العالم بالقداسة "

 )3-2: 9" (والٌبر، ویجرى الحكم باستقامة النفس

  یا لغباوة الباحثین عن اهللا بهذه العیون الخارجیة، إذ ال ُیرى اهللا إال بالقلب، وذلك كما
، ألنه ما هو )1:1 حك (" (بسیط)التمسوه بقلب سلیمهو مكتوب في موضع آخر "

القلب النقي سوى القلب السلیم والبسیط. وكما أن هذا النور ال ُیرى إال بعیون نقیة، 
. Ïهكذا ال ُیرى اهللا ما لم یكن ذاك الذي یراه (أي القلب) نقًیا

  ال تسلموا بالتفكیر في النظر إلى وجٍه جسدٍي، لئال في شوقكم الملتهب نحو رؤیته
تهیئون وجهكم الجسدي لرؤیته، وبهذا تبحثون عن وجه (جسدي) في اهللا. لكن إذا 
تصورنا اهللا روًحا على األقل دون أن نتصوره جسدًیا - هذا الموضوع الذي سبق 

 إن كنت قد نجحت في إزالة تلك الصورة البشریة من قلوبكم ،Ðمعالجته بتوسع باألمس
كما من هیكل اهللا، إذا كان الرسول یعبر عن مضایقته من هؤالء الذین "بینما هم 

 أبدلوا مجد اهللا الذي ال یفنى بشبه صورة اإلنسان ، صاروا جهالء،یزعمون أنهم حكماء
 وامتلك ، إن كان هذا قد دخل إلى أعماق أفكاركم).23-22: 1 (رو الذي یفنى"

قلوبكم الداخلیة، إن كنتم تنفرون من هذا الكفر، وتحفظون هللا هیكله نقًیا، إن كنتم 

1 Our Lord’s Sermon on the Mount, 1:8  
Ð  عن رؤیة اهللا23: 73 على مز 23ربما یقصد عظة  .
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ة طساب بواطلبوه ویجعل له مسكًنا فیكم، "تفطنوا في الرب بفطنة صالحة ،تریدونه یأتي
.  Ï)1: 1 (حك قلب"

  من یرغب في أن یحب اهللا، ویحذر من أن یخطئ في حقه، علیه أن ینقي نیته
المستقیمة التي لقلبه من كل ثنائیة. بهذا الطریق یفكر في الرب صالًحا ویطلبه ببساطة 

 .Ð)1: 1قلٍب (راجع حك 

 أغسطینوسالقدیس 

  یشیر إلى تلك األمور التي ال یمكننا أن نفهمها بدون 18: 1تعبیره "عینا القلب" (أف (
الحس والتعقل... فاإلیمان یرى ما هو وراء رؤیة العیون الجسدیة. فإن العیون الجسدیة 

 .Ñتوجد لیس فقط في رأس الحكماء، بل وفى غیر الحكماء

 القدیس جیروم

 المؤمنون شركاء في الحكمة اإللهیةÒ. 

األب أمبروسیاستر 

  ،حیث توجد خداعات كثیرة هكذا وأخطاء لألشرار، والفاسدین المتذمرین على الحكمة
فكم نحتاج إلى عین طاهرة بسیطة لكي تجد طریق الحكمة؟ أن تهرب من كل هذه، إنما 

 .Óهو أن تبلغ إلى الضمان الكامل للسالم وٕالى سكنى الحكمة غیر المتغیرة

القدیس أغسطینوس 
ما هو القلب السلیم أو البسیط سوى القلب النقي الذي یطلب اهللا ال لهدٍف مادٍي 

 أو زمني، وٕانما ألجل اهللا نفسه، یود أن یقتنیه ویحیا به ومعه إلى األبد.

إنه یدعو كل قائد سواء كان أًبا أو أًما أو رئیًسا أو خادًما، بل وكل مؤمن أیا كان 
عمره أو إمكانیاته أن یحب البّر اإللهي، فیتطلع إلى كل األمور من منظور صادق، أي في 

 الرب.

 ألنه یكشف نفسه للذین ال یجربونه، 

1 Sermons on NT Lessons, 3: 7.  
2 Sermon on the Mount, 2: 14: 48. 
3 Epistle to the Ephessians, 1: 1: 15. 
4 Commentary on Paul’s Epistles (1 Cor. 2: 15). 
5 Sermon on the Mount, 2: 25: 86. 
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] 2. [یرتابون فیهویتجلى للذین ال 
حب الٌبر، ویفكر في اهللا حسًنا، ویشتهي التمتع بسكنى اهللا في قلبه، یتهیأ ين م

إلعالن اهللا له، فهو یتجلى في المؤمنین السالكین في الٌبر والجادین في التمتع بنعمة إقامة 
داخلًیا أو خالل الكالم أو ن الملكوت في داخلهم. أما الذین یكفرون باهللا سواء بعدم اإلیما

 ل بهم الظلمة، وال یختبرون رؤیة اهللا باإلیمان في قلوبهم.حخالل السلوك، فت

  أما من لیس له القلب النقي فال یرى ما یراه 8: 5من له القلب النقي یرى اهللا (مت .(
اآلخرون. أعتقد أنه یلزمنا أن نفهم شیًئا مثل هذا بخصوص المسیح أیًضا حین ُنظر في 

الجسد. فإنه لیس كل من ألقى بنظره علیه كان قادًرا أن یراه. لقد رأوا جسمه، لكنه لم 
 .Ïیقدروا أنه یروه من حیث أنه هو المسیح. أما تالمیذه فرأوه ونظروا عظمة الهوته

العالمة أوریجینوس 

 فإن األفكار المعوجة تُبِعُد عن اهللا، 

] 3وقوته إذ امُتحنت، ُتخزي األغبیاء. [
إذ یتحدث عن محبة البّر اإللهي والقلب النقي البسیط، وتجلي اهللا فیه یحذرنا من 
الخطیة، خاصة أفكار المكر والخداع، فإنه لیس من شركة بین الحق والكذب؛ وبین الحب 
اإللهي والخداع، والقداسة والخطیة. فاإلنسان الذي یطلب الخطیة ویعتز بالشر ال یستریح 

روح اهللا فیه. باألفكار المعوجة تبتعد النفس عن اهللا، ألنها ال تحتمل االستقامة. أما إذا 
اختبر المؤمن قوة اهللا، فیتحدى األغبیاء المقاومین للحق اإللهي. 

من هو حكمة اهللا إال الطریق والحق والحیاة؟ فالحكمة تحفظنا من الطرق المعوجة 
ذا دخلت الحكمة قلبك، ولذت المعرفة لنفسك، التي تدمر حیاتنا، وكما یقول الحكیم: "إ

فالعقل یحفظك والفهم ینصرك؛ إلنقاذك من طریق الشریر ومن اإلنسان المتكلم باألكاذیب، 
التاركین سبل االستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحین بفعل السوء المبتهجین بأكاذیب 

). كما قیل عن 15- 10: 2(أم " الشر، الذین طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبـلهم
األشرار: "طریق السالم لم یعرفوه و لیس في مسالكهم عدل، جعلوا ألنفسهم سبًال معوجة، 

 ).8: 59كل من یسیر فیها ال یعرف سالًما" (إش 

 وٕالیه تذهب. ،مِش معه، فتصل إلى اهللا. به تسیرا 

1 Homilies in Luke, Homily 3: 3-4. 
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 ال تتطلع إلى أي طریق آخر به تذهب إلیه. 
 لو لم یقبل بنعمته أن یصیر الطریق لبقینا في تیٍه دائمٍ . 

 لست أقول لكم أن تتطلعوا على الطریق، فالطریق نفسه جاء إلیكم؛ قوموا؛ 
 .Ïسیروا

  أنت تسمع السید یصلي، تعلم أنت أن تصلي. لقد صلى لهذا السبب، لكي ُیعلمك أن
 . Ðتصلي

 (الجامعة) سیروا في طریقكم، ورنموا ةیا أبناء السالم، أبناء الكنیسة الواحدة الكاثولیكي 
مادمتم تسهرون. فإن المسافرین یفعلون هكذا لیحفظوا روحهم عالیة. فهل تَّسبح وأنت 

 أن تسّبح في ه فيئرفي الطریق. أتوسل إلیك بذات الطریق (المسیح) الذي أنت سا
.  ةالطریق، سبح أنشودة جدید

ي لوطنك (السماوي). لیته ذلالیته ال یسبح أحد بتسابیح قدیمة، بل بتسبیح الحب 
.  Ñال یسبح أحد بالقدیم. هوذا الطریق جدیدة والمسافر جدید، واألغنیة جدیدة

 القدیس أغسطینوس

 إن الحكمة ال تدخل النفس الخبیثة، 

] 4وال تسكن الجسد الُمستعبد للخطیة. [
؛ أي 6-1: 9؛ 36-1: 8؛ 33-20: 1هنا یشخصن الحكمة، كما جاء في (أم 

). هي شخص، لیس منفصًال عنه بل واحد معه، 21-1: 24، سي 4: 4-9: 3؛ با 28
تحمل ذات سماته اإللهیة. 

لم یتبَن سفر الحكمة الفكر األفالطوني كما ظن البعض، ألنه ال ینظر إلى الجسم 
)، إنما یستخدم اإلنسان 14:1 ینسب هنا الخطیة للجسد، إذ هو خلیقة صالحة (الكشرٍ . ف

 الجسد لممارسة الشر خالل اإلرادة الشریرة.
 على ما ورد في سفر التكوین عن دخول أبرام القدیس أمبروسیوسیعلق 

(إبراهیم) في میثاق مع اهللا حیث أخرجه الرب إلى خارج وقال له انظر إلى السماء (تك 
15 :5 .(

1 Sermon 141:1,4. 
2 On Ps. 56:5. 
3 On Ps. 66:6.  
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  ،ما هو إذن معنى هذا التعبیر: "أخرجه إلى خارج"؟ كأن النبي قد ُاقتید إلى الخارج
فصار خارج الجسد، ورأى محدودیة الجسد الذي هو ثوبه، وتّشرَّب بالروح القدس الذي 

. نخرج من تخوم مسكننا الزمنيأظهر نوًعا من التنازل. هكذا یلیق بنا نحن أیًضا أن 
یلزمنا أن نطهر الموضع الذي تسكنه نفوسنا من كل دنٍس، ونطرد كل غضن للشر إن 

 .Ï)4: 1" (حك الحكمة ال تدخل نفس شـریرةأردنا أن نتقبل روح الحكمة، ألن "

القدیس أمبروسیوس 

  من یبغي الوصول إلي المعرفة النظریة (التأمل في اإللهیات)، یلزمه أوًال أن یتبع
) بأقصى ما یمكن، ألن هذه المعرفة العملیة یمكن أن االختباریةالمعرفة العملیة (

وجد مراحل معینة تها بدون العملیة. إذ ؤُتطلب دون النظریة، أما النظریة فیستحیل اقتنا
ضع اإلنسان إلي العلي... فال یقدر أن یطیر اإلنسان إلي وات محددة ومرتبة یصعد بها

باطًال یجاهد اإلنسان من أجل رؤیة اهللا، ما لم تُزْل  المرحلة الثانیة ما لم یبدأ باألولى.
الحكمة ال تلج النفس الساعیة بالمكر وال تحل في الجسد عنه آثار الخطیة، ألن "

المسترق للخطیئة. ألن روح التأدیب القدوس یهرب من الغش، ویتحول عن األفكار 
 .Ð)5-4:1 حكراجع " (السفیهة وینهزم إذا حضر اإلثم

 صدیق كل من روفینیوس والقدیس جیروم على قول اإلنجیلي: كروماتیوسیعلق 
)، قائالً : 34: 8"طلبوا أن ینصرف عن تخومهم" (مت 

  مثل هؤالء الناس یوجدون أیًضا بیننا. فخالل عدم اإلیمان ُیلزمون الرب مخلص العالم
أن یفارق تخوم قلوبهم، فإنه بحسب الكتاب المقدس: "الروح القدس ال یدخل نفًسا عنیدة، 

 .Ñ)5- 4: 1وال یسكن في جسم ُمستعبد للخطیة" (راجع حك 

 األب كروماتیوس

  : ًال یوجد طریق لبلوغ المعرفة الروحیة غیر ذلك الطریق الذي وصفه النبي بدقة قائال
"ازرعوا ألنفسكم بالبّر، احصدوا بحسب الصالح، احرثوا ألنفسكم حرثًا، فإنه وقت 

). یلزمنا أوًال أن نزرع بالبّر، أي 12:10 لطلب الرب حتى یأتي ویعّلمكْم البرّ " (هو

1 On Abraham 2: 8: 48. 
2 St. John Cassian: Conferences, 14:2. 
3 Tractate on Matthew, 43: 7. 
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بعد ذلك یجدر بنا أن نحصد رجاء الحیاة، أي عن  بأفعال البّر نوسع الكمال العملي.
طریق نزع الخطایا الجسدیة نجمع ثمار الفضائل الروحیة. وهكذا سوف ننجح في 

إضاءة أنفسنا بنور المعرفة. 
یرى المرتل بالمزامیر أیًضا أن هذا النظام یلزمنا إتباعه إذ یقول "طوباهم الذین  

). فإنه ال 2-1:119یفحصون عن شهاداته" (مز بال عیب في الطریق، طوباهم الذین
یقول في األول "طوبى للذین یفحصون عن شهاداته" وبعد ذلك "طوباهم الذین هم بال 
عیب"، إنما یبدأ بالقول "طوباهم الذین هم بال عیب"، مظهًرا أنه ال یستطیع اإلنسان 

أن یأتي إلى فحص شهادات اهللا بلیاقة ما لم یسلك في طریق المسیح بال عیب بحیاته 
.  Ïالعملیة

 األب نسطوریوس

 فإن الروح القدس المؤدِّب یهُرُب من الخداع، 

 ویبتعد عن األفكار الغبیة، 

] 5وینهزُم (یترك اإلنسان) إذا حضر اإلثم. [
یدعو الحكیم روح اهللا الذي یصفه فیما بعد أنه محب لجمیع الناس، بروح التأدیب 

القدوس. فلیس من طریق للتمتع بروح الحكمة والنمو فیها دون التأدیب األبوي اإللهي. 
رف تدریجًیا على الثالوث القدوس حتى ندرك تعان العهد القدیم یهیئ األذهان للك

 خالصي، وقد تحدث سفر الحكمة عن: لعمله ا
 ).2:1 اآلب الذي یلیق بنا أن نفكر فیه صالًحا (هللا* ا
كمة بكونها أقنوم الحكمة، أو االبن، أو الكلمة، وهو یسكن النفس المقدسة حلا* 

 )، دیان عارف بأسرار6:1نسان (إل). فالحكمة لیست مجرد سمة، لكنه روح یحب ا4:1(
 ).7:1ویمأل المسكونة () 6:1إلنسان الخفیة (ا

 ).5:1روح القدس (ال* 

  من یلتصق بقطیع المسیح خالل عالقة جسدیة فقط بقلٍب مخادٍع، ال یمكن أن ُیقال
عنه إنه في الكنیسة، وٕانه في شركة الروح. ألن "الروح القدس المؤدب یهرب من 

. Ð)5: 1الخداع" (حك 

1 St. John Cassian: Conferences, 14:16. 
2 Sermons on NT. Lessons, 21:32.  
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القدیس أغسطینوس 

 إلى فینسینتوس فیكتور القدیس أغسطینوسفي كتابه الذي بعث به 
Vincentius Victor یؤكد له أنه إذ یدَّعي بأنه عضو في الكنیسة الجامعة دون أن یقبل 

. Ïإیمانها یكون مخادًعا، ویفارقه الروح القدس الذي یهرب من المخادعین

 لحبا. الحكمة و2
 إن الحكمة روح ُمحب، 

 فال یبرئ الُمجدِِّف على أقوال فمه، 

 ألن اهللا شاهد لُكلیتیه، 

ورقیب صادق لقلبه،  
] 6وسامع للسانه. [

نا یتحدث عن الحكمة كأقنوٍم إلهٍي، هو روح، محب للبشر، ودیان عارف بما ه
یدور في الكلي والقلوب وما تتفوه به األلسنة. 

ال ندهش أنه إذ یعلن الحكیم عن هروب الروح القدس من اإلنسان الغاش، وعن 
صاحب األفكار السفیهة أن یبدأ بعدم تبرئة الُمجدف مما ینطق به، وأنه یهتم بكل كلمة 

تصدر من اإلنسان. اهللا المهتم بخالص اإلنسان وتقدیسه لیتهیَّأ للمجد السماوي ینشغل بكل 
كلمة تصدر عنه. الفم كما القلب یشیران إلى تقدیس اإلنسان في حیاته العملیة كما في 
حیاته الداخلیة. فلن یتمتع أحد بالنقاوة دون تقدیس اللسان كما النیَّة أو اإلرادة الداخلیة. 

 كعرٍش للحیاة ، واللسان كعرٍش للفكر، والقلوب كعرٍش للعواطفالكلىحدث عن تي
 الداخلیة المترجمة كالم الكالم.

 م الحكیم باللسان، سواء ما ینطق به علًنا أو خالل النیة الداخلیة.هتي

  یلیق بنا أن نفهم الكلیتین بمعنى األفكار العمیقة والرغبات الداخلیة... أتطلع دوًما إلى
الكلیتین أنهما تشیران إلى اإلدراك الحسِّي والفكر السلیم... هذه هي عادة الكتاب 

المقدس عندما یقصد اإلعالن عن أمر سرِّي مخفي وسرائري یقول: "یا فاحص القلب 
. Ð)10: 7والكلى، یا اهللا" (راجع مز 

1. A treatise o the Soul and its origin, Gook 4:2.  
2 Homily 61 on Ps. 16 (15). 
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یروم چالقدیس 

 ام اهللا بالبشریةمهتا. 3
 إن روح الرب یمأل العالم، 

 والذي به یتمسك كل شيء، 

] 7له علم بكل كلمة. [
ي حدیثه هنا عن روح الرب الذي یمأل المسكونة ال یعلن هذا لتأكید أنه موجود ف

في كل مكان، كأن اهللا محتاج إلى الكشف عن سماته، إنما یقول هذا لیشهد عن اهتمام اهللا 
ق بالبشریة كلها واحتضانه لها فهو في كل العالم، "یرید أن الكل یخلصون وٕالى معرفة الح

یقبلون". كل األشیاء به قائمة، وبدونه لیس لها وجود، وهو یعرف كل كلمة خفیة ال 
لیحاسبهم، وٕانما لیطمئن المظلومین ویحث األشرار على التوبة. 

  هذا العالم به ابن اهللا، وبه الروح القدس، كما یقول النبي: "بكلمة الرب ُصنعت
). وفى موضع آخر قیل بنفس الطریقة: 6: 33السماوات، وبنسمة فیه كل جنودها" (مز 

). لتسمع أیًضا ماذا یقول المسیح لك: "وها أنا 7: 1"روح الرب یمأل المسكونة" (حك 
). أما عن الروح القدس فقیل: "إني 2: 28معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر" (مت 

 .Ï)28: 2أسكب روحي على كل بشٍر، فیتنبأون" (راجع یوئیل 

  فبه نحیا ونتحرك ونوجد كما قال 7: 1"روح الرب یمأل كل الخلیقة" (انظر حك ،(
 واألرض یقول ت). وأیًضا القول: "أما أمأل أنا السماوا28: 17بولس ألهل أثینا (أع 

)، فال تصعد 23: 23). فإنه بالقوة هو قریب لكل األشیاء (إر 24: 23الرب" (إر 
. Ð)23: 23الصلوات إذن إلى إله من بعید (إر 

العالمة أوریجینوس 

  یمأل المسكونةخلق (الروح القدس) كل هذه؛ ویمأل الكل بجوهره، ویحتوي الكل. إنه 
: 6 كو 1) بالنظر إلى جوهره، وال تحّده المسكونة بالنسبة لقدرته... ُیقدِّس (7: 1(حك 

) وال 15: 8)، ُیشترك فیه (رو 34: 3) بطبیعته وال ُیقدَّس... یقیس وال ُیقاس. (یو 11
)، 14-13: 1) وال ُیمأل، یحتوي وال ُیحتوى، یؤخذ میراثًا (أف 7: 1یشترك، یمأل (حك 

1 Homilies on Leviticus, homily 5: 2. 
2 Fragment 17 from Catena (Jeremiah). 
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 .Ï)19: 28)، معدود مع اآلب واالبن (مت 20-19: 6كو 1ُیمجد (

القدیس غریغوریوس النزینزي 

 " :روح الرب مأل كل الرب هو الذي یمأل كل األشیاء، وهذا أیًضا ما نقرأه عن الروح
). إنكم تجدون أنه قیل عن الذین رافقوا الرسل: "امتألوا من الروح 7: 1" (حك المسكونة

). 31: 4القدس، وتكلموا بكلمة الرب بكل شجاعةٍ " (أع 
ها أنتم ترون أن الروح القدس یعطي الملء والشجاعة. وهذا ما جعل رئیس 

. Ð)35: 1المالئكة یبشر مریم، قائالً : "الروح القدس یحل علیكٍ " (لو 
 القدیس أمبروسیوس

 فلذلك ال َیْخفى علیه ناطٌق بسوٍء، 

] 8وال ینجو من العدل عندما ُیعاقب. [
إذ یعلق الوحي اإللهي أن روح اهللا یمأل كل العالم، وله علم بكل كلمة ُتقال، وال 
ُیخفى علیه شيء، ال یعني أنه إله یتلقط األخطاء للبشر، لكنه مهتم بتقدیسهم، یود لهم أن 

).  26: 20یكونوا أیقونة له، مؤكًدا: "وتكونون لي قدیسین، ألني قدوس أنا الرب" (ال 
إدراكنا لتدقیق اهللا من جهة حیاتنا وسلوكنا وكلماتنا حتى أفكارنا إنما عالمة اهتمام 
اهللا الفائق نحونا، هذا یدفعنا للتمتع بمخافة الرب، ال مخافة العبید الذین یخشون اللقاء معه، 

وٕانما مخافة البنین الذین لن یقبلوا إالَّ أن یكونوا أیقونة روحیة ألبیهم السماوي. 
◌ٍ "، إنما یؤكد أنه وان أطال أناته جًدا على ال یخفي علیه ناطًق بسوءوله: "بق

الظالمین الذین یهینون اخوتهم، ویخططون ضدهم بالسوء، فإنهم غیر مخفیین عنه، 
وسیدینهم إن لم یرجعوا عن شرورهم. فال ینجو ُمتهم بالظلم من العدالة اإللهیة إال باللجوء 

 حم اإللهیة بالتوبة الصادقة.راإلى الم

 سیحقِّق في نیَّات الشریر، 

] 9وصوت أقواله یبلغ إلى الرب برهاًنا على آثامه. [
بعد أن تحدث عن كلمات المجدف یتحدث هنا عن أفكار المنافق، وجاء في 

ترجمة أخرى "غیر المؤمن". 

1 The theological Orations Oration son the Holy Spirit, 29. 
2 Of the Holy Spirit , Book 1: 7: 87. 
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 یهرب أحد من الدینونة اإللهیة كما یظن الظالمون القساة، وأیًضا سیعلن ال
الخفیات في یوم الرب فتنفضح النیات الشریرة التي للمجدفین على اهللا. إن صوت نیاتهم 

 الخفیة تبلغ إلى الرب، وتشهد ضدهم على آثامهم. 

 ألن األذن الَغیورة تسمع كل شيٍء، 

] 10وضجیج التذمُّرات ال ُیخفى علیها. [
كثیًرا یتحدث الكتاب المقدس عن غیرة اهللا، فهو كالعریس الذي یغیر على 

عروسه، لن یقبل أن یحتل آخر مكاًنا في قلبها. كما یقدم لها ذاته، یطلب أن تقدم ذاتها 
بالكامل له. 

في غیرته تنصت ُأذن اهللا إلى كل كلمة تصدر من عروسه، فإنه یود أن یناجیها: 
یود ). 14: 2"أریني وجهك، واسمعیني صوتك، ألن صوتك لطیف ووجهك جمیل، " (نش 
أن یرى وجهها دائم البشاشة، ولسانها دائم الشكر، لذا یحذرها من التذمر. 

ة الظالمین المتذمرین الذین یضجرون في قلوبهم، حتى ولو لم وعضیف إلى مجمي
الظالمون یهینون اهللا خالل ظلمهم الخوتهم، والمتذمرون یهینون اهللا خالل فینطقوا بكلمة. 

جحودهم له وعدم شكرهم على رعایة الظاهرة والخفیة. 
"اشكري هللا نعمته علیك، وباركي إله الدهور حتى یعود فیشید مسكنه فیك،  یرد 

 ).12: 13إلیك جمیع أهل الجالء، وتبتهجي إلى دهر الدهور" (طوبیا 
 ).12: 56"اللهم علي نذورك أوفي ذبائح شكر لك" (مز 

"الن رجاء من ال شكر له یذوب كجلید شتوي، ویذهب كماٍء ال منفعة فیه" 
 )29: 16(الحكمة 

"صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العریس وصوت العروس، صوت القائلین: 
احمدوا رب الجنود، ألن الرب صالح، ألن إلى األبد رحمته، صوت الذین یأتون بذبیحة 

 ).11: 33الشكر إلى بیت الرب، ألني أرد سبي األرض كاألول یقول الرب" (ار 
"مستغنین في كل شيء لكل سخاء ینشئ بنا شكرا هللا . إن خدمتهم هذه تسد 

 ).11: 9 كو 2أعواز القدیسین، وتسبب الشكر الجزیل هللا" (

 )ناه في سكغنوسي) یقدم تشكرات ألجل رحلته ویبارك اهللا عند رحیله، مرحّبا بال
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. Ïالسماء
 لسكندري الیمنضسإكقدیس ال 

 فاحذروا من التذمر الذي ال خیر فیه، 

 وكفوا ألسنتكم عن النمیمة، 

 ألن الكلمة التي ُتقال في الخفیة ال تذهب ُسدى، 

] 11والفم الكاذب یقُتل النفس. [
لیس من ذبیحة یقدمها اإلنسان هللا مثل ذبیحة الشكر، فإن عصب العبادة القداس 

اإللهي، الذي هو سّر اإلفخارستیا أو سّر الشكر، حیث تتقدم الكنیسة كهنة وشعًبا لتقدم 
لآلب ذات ذبیحة الصلیب غیر المتكررة لتعلن بالخالص اإللهي الذي وهبها حق الدخول 

إلى السماء لتشارك السمائیین ذبیحة التسبیح والحمد والشكر بال انقطاع. 
یحذرنا الحكیم من التذمر الذي ال خیر فیه، إذ یحرم النفس تقدیم ذبیحة الشكر. 

التذمر في الواقع هو ختم وتأكید أن اإلنسان قد تعلق تماًما بالعالم وتحول قلبه عن أبیه 
السماوي، ولم یعد ینشغل بالعرس األبدي الُمعد له. "العبد الحكیم یخدمه األحرار، والرجل 

). 28: 10العاقل ال یتذمر" (سیراخ 
كما یحذرها من الثلب أي إدانة اآلخرین والنمیمة. 

یؤكد الحكیم أن اهللا یسمع كلمات التذمر الخفیة الصادرة عن القلب، وال یطیق 
دعونا أن نهرب من خطایا اللسان الظاهرة يكلمات اللسان الكاذبة التي تقتل النفس. 

 ل التذمر الداخلي على اهللا، والنمیمة ضد االخوة، والكذب.مثوالخفیة، 
"، ألن اللسان عرش الحیاة إن عٌبر عن شركته الداخلیة نفسللفم الكاذب یقتل اا"

 مع اهللا، ومصدر الموت إن سلك كما یسلك إبلیس الكذاب وأب الكاذبین.

  الذي یفعل الشر 6-5: 5"أبغضت كل فاعلي اإلثم، تهلك المتكلمین بالكذب" (مز ...(
یبغضه اهللا، الكذاب یهلك. دعونا نرى أیهما في حالة أشر، أن یبغضه اهللا أم أن یهلك. 

اإلنسان الذي یبغضه اهللا غیر سعید حًقا، ألنه یعیش في عداوة مع اهللا، لكنه ال یزال 
حی�ا، أما الكذاب الذي یهلك فال یوجد بعد. اإلنسان الذي یكذب في حال أمرَّ عن الذي 

. Ðیفعل اإلثم

1Stromata 4:26:166:1; 7:12:78:1.   
2 Homily 2 on Ps. 5. 
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  إن افترى أحد علیك ال یؤذیك، أنت تؤذي نفسك إن افتریت على اآلخرین... إن كان
لنا عدو ونظن أننا نفعل شیًئا ضده، فإن كل ما نفعله هو ضد أنفسنا. إننا نذمه، نذهب 
هنا وهناك نتحدث عنه مع كل أحدٍ . هل نظن أننا نؤذیه؟ إننا ال نفعل شیًئا ضده، إنما 

. Ï)11: 1نقتل أنفسنا، ألننا نكذب. "الفم الكاذب یقتل النفس" (حك 
یروم چالقدیس 

  الجسد یتكلم هكذا فهو حي. ولكنني أسأل هل الروح حیة أیضا؟ هوذا الجسد یتكلم
ن الجسد إوبذلك فهو حي ولكن بماذا یتكلم ؟ كما قلت عن األقدام أنها تسیر وبذلك ف

 حیة أیًضا، نفسحي. وعندئذ سألت أین تسیر هذه األقدام؟ حتى أفهم عما إذا كانت ال
هكذا عندما أسمع إنساًنا یتكلم أعلم. أن الجسد حي، فأسأل أیضا بماذا یتكلم حتى أعلم 

 میتة. كیف نبرهن نفسنه یتكلم بالكذب. إن كان كذلك فالإ حیة أیًضا. نفسإن كانت ال
نني إ )11: 1 (حك  "الفم الكاذب یقتل النفس":على هذا؟ لنسأل الحق نفسه الذي یقول

 لماذا مات الجسد؟ ألنه قد رحلت :؟ أسأل كما سألت اآلننفس لماذا ماتت ال:أسأل
.  Ð ألن اهللا حیاتها قد تركهانفس. لماذا ماتت النفسحیاته أي ال

  عن أي فم یتكلم، هذا موضع تساؤل. بصفة عامة عندما یتحدث الكتاب المقدس عن
الفم، یعني ذات كرسي الفهم في القلب، الذي ُیصدَّق ویحكم علیه. فمن یكذب في قلبه 

. Ñیحقق ذلك بالكذب

 "ولئالَّ یظن أحد أن هذا یمكن فهمه باستثناء 11: 1" (حك الفم الكاذب یقتل النفس .(
). في 6: 5بعض الكذابین، فلیقرأ في موضع آخر: "ُتهلك المتكلمین بالكذب" (مز 

موضع آخر یقول الرب بفمه: "لیكن كالمكم نعم نعم، ال ال، وما زاد على ذلك فهو من 
). لهذا فإن الرسول أیًضا إذ یعطي وصیة عن خلع اإلنسان 37: 5الشریر" (مت 

القدیم، یقصد به كل الخطایا تحت اسمه، یقول للحال: "لذلك اطرحوا عنكم الكذب 
. Ò)25: 4وتكلموا بالصدق" (أف 

  ،ذاك الموت الذي یخافه الناس في غباوة وال یخافون الخطیة، یقتل الجسم ال النفس

1 Homily 41 on Ps. 120 (119). 
2 Sermons on NT Lessons, 15: 6.  
3 On Lying, 31.  
4 On Lying, 6.  
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)، بل 28: 10كما یعلمنا الرب في اإلنجیل. إنه یحثنا أالَّ نخاف هذا الموت (مت 
. Ïنخاف اللسان الذي یكذب، فیقتل النفس ال الجسم

  8: 3یستمر الرسول قائالً : "هو (اللسان) شر ال ُیضبط، مملوء ُسًما ممیًتا" (یع .(
فهو یقصد أن هذا العضو یفوق في تأثیر سمومه على سموم الوحوش والزحافات، ألن 

الوحوش قد تقتل األجساد، أما اللسان فإنه یقتل النفس. "الفم الكاذب یقتل النفس" 
)... عندما ینضبط لسان أحٍد من البشر ویتذلل، ال ینسب هذا إلى 11: 1(حك 

. Ðنفسه، بل إلى معونة اهللا ومراحم نعمته

  الموت بالنسبة لجسدك هو فقدانه حیاته، وموت نفسك هو فقدانها حیاتها. حیاة جسدك
وهكذا  هو نفسك، وحیاة نفسك هي اهللا. إذ یموت الجسد یفقد النفس التي هي حیاته،

. Ñتموت النفس بفقدانها اهللا حیاتها
القدیس أغسطینوس 

 .إّیاك والكذب فهو یطرد خوف اهللا من اإلنسان 

  هكذا كل ابٍن مؤمٍن یرید أن یتعلم شكل الطهارة: یجب علیه بالحقیقة أن ال یكون فیه
 .شيٌء من كالم الكذب

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

  النفس لها إفراز من إحساسها العقلي تعرف به الفرق بین الصدق والكذب، كما یمیِّز
الفم بین الخمر والخّل وٕان كانا متشابهین في اللون، هكذا النفس من اإلحساس العقلي 

تعرف الفرق بین المنح الروحیة والتخیالت الشیطانیة. 

  إذن، فلندُع اهللا بإیماٍن مليٍء بالثقة متكلین على رحمته حیث إّن عندنا مواعیده
 2 ("أسكن فیهم وأسیر بینهمـس")، وأیًضا: 8: 7 (مت"َمْن یقرع ُیفَتح له"المكتوبة قائلةً : 

). إّن البشر تشّدهم ربوات من االهتمامات وُتظلم التجارب حیاتهم وُتجبرهم 16: 6 كو
على الكذب بكثرٍة حتى حینما یرتبطون بعقوٍد مكتوبٍة، فهم یكونون أحیاًنا غیر قادرین 
على أّال یظهروا مخادعین حتى لو أرادوا، ولكّن اهللا الذي - على العكس تماًما - ال 

1 On Lying, 9.  
2 On Nature and Grace, 16.  
3. The Harmony of the Gospels 4:10.  
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 .Ï)13: 11 یكذب، یتمِّم وعده لنا بأن ُیرسل لنا نعمة وموهبة الروح القدس (ُانظر لو
القدیس مقاریوس الكبیر 

  لنرفض شرف العالم وكراماته لنتخّلص من المجد الباطل، ولنستعمل اللسان في ذكر
اهللا والحق لنتخّلص من الكذب، ولنحب طهارة القلب والجسد لننجو من الدنس، ألّن 

هذا كله یحیط بالنفس ویضبطها عند خروجها من الجسد، فَمْن كان حكیًما ویتصّرف 
بحكمٍة ال ینبغي أن یترك نفسه بدون أعماٍل صالحٍة حتى یخلص من تلك الشّدة. 

فلنحرص بقدر طاقتنا وربنا ُیعین ضعفنا، ألنه یعلم شقاء اإلنسان، لذلك وهب له التوبة 
ما دام في هذا الجسد. 

القدیس أنبا موسى األسود 

  الراهب هو الذي یتعب ویكّد ویغصب " فقال: "َمْن هو الراهب؟" أنبا یؤنس:سألوا أیًضا
نفسه في كل شيء، وال یعمل حسب هواه، وال یتمسك بكلمته في أي شيء، وأیًضا 

ینبغي على الراهب أّال یقول شیًئا من الكذب، وال یحلف إطالًقا، وال یكون سّماًعا وال 
. "ثرثاًرا وال یتذمر وال یدین أحًدا

بستان الرهبان 

 تل النفس وخلود البرّ ق. 4
 ال تسعوا إلى الموت بتضلیل حیاتكم، 

] 12وال تجلبوا علیكم الهالك بأعمال أیادیكم. [
بینما یغیر العریس السماوي على عروسه لكي تتمتع بالحیاة األبدیة، إذا بالبشر 

یطلبون الموت، ویقیمون عهًدا معه، ویتحالفون معه كحزب له، استعاضوا بالموت عن 
الحیاة األبدیة، وبالظلمة عوض النور، وبإبلیس عوض اهللا.  

في جهالة یظنون في إبلیس عدوهم ومدمر حیاتهم صدیًقا لهم، مع أنه ُیعد لهم سم 
الموت في الخطیة. 

 ألن اهللا لم یصنع الموت، 

] 13وال ُیسر بهالك األحیاء. [

Ï  18: 3رسالة .
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واضح أن الكاتب ال یعني هنا الموت الجسماني بل الروحي، الموت الثاني (رؤ 
حیث انفصال النفس عن اهللا، والموت الجسدي حیث انفصال النفس عن )، 8: 21؛ 11: 2

 هب البشریة الحیاة لیهلكها. يالجسد. فاهللا خالق النفس والجسد لم یخلقهما لیموتا، ولم

  بالحق لم یكن الموت جزًء من طبیعة اإلنسان، وٕانما صار أمًرا طبیعًیا، ألن اهللا لم
یؤسس الموت في البدایة، لكن قدمه كعالجٍ . لنحذر إذن لئال یظهر لنا ما هو خالف 

)، إال 14: 1" (حك اهللا لم یصنع الموتذلك. فلو كان الموت صالًحا، فلماذا ُكتب أن "
P32Fألنه بشرِّ البشر دخل إلى العالم؟

Ï 

القدیس أمبروسیوس 

  ألن غایة اهللا من خلقته ال أن یهلك اإلنسان بل یحیا إلى األبد، وهذه الغایة ال تزال
كما هي، وٕاذ یرى أن یشع فینا صالحه ولو بشرارة خفیفة من اإلرادة الصالحة، فإنه 

یضرمها كما لو كانت خارجة من الحجر الصوان الصلد الذي لقلوبنا. انه یثیرها 
ویتعهدها ویقویها بنسمته "الذي یرید أن جمیع الناس یخلصون وٕالى معرفة الحّق 

 أن یهلك تالسماوا). ألنه "هكذا لیست مشیَئًة أمام أبیكم الذي في 4:2تي1یقبلون" (
)... 14:18أحد هؤُالِء الصغار" (مت

ني ال ُأَسرُّ إ إذ یقسم قائالً : "حّي أنا یقول السید الرب ، اهللا صادق وال یكذب
 بل بأن یرجع الشریر عن طریقِه ویحیا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم ،بموت الشریر

 یهلك أحد أن) إنه ال یرید 11:33الردیَئة. فلماذا تموتون یا بیت إسرائیل؟!" (حز
بل ن أصاغره، فكیف ال نكون مجدفین إن كنا نتصور أنه ال یرید كل البشر یخلصو

بعضهم؟! 
فالذین یهلكون إنما یهلكون بغیر إرادته، وهو یشهد ضد كل واحٍد منهم یوًما فیوٍما 

). وأیًضا: "كم 11:33  ارجعوا عن طرقكم الردیَئة، فلماذا تموتون" (حز،قائالً : "ارجعوا
مرٍَّة أردت أن أجمع أوالدِك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" 

)، "فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشلیم ارتداًدا دائًما. تمسكوا بالمكر. أبوا 37:23(مت
). 5:8 رإأن یرجعوا" (

إذن نعمة المسیح حاضرة بین أیدینا في كل یوم، وٕاذ هي ترید أن "جمیع الناس 

1 On Belief in the Resurrection, Book 2: 47. 
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یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون" تدعو الجمیع بغیر استثناء قائلة: "تعالوا إليَّ یا 
). 28:11جمیع الُمتَعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم" (مت

فلو لم یدُع الجمیع بل البعض فقط، لكانت النتیجة أن یكون الكل مثقًال بالخطایا 
األصلیة (الجدیة) والخطایا الفعلیة، وٕاال صار القول التالي غیر صادق: "إذ الجمیع 

ع ي)، وما كنا نصدق أن الموت قد عبر إلى جم23:3أخطُأوا وأعوزهم مجد اهللا" (رو
وٕاذ الهالكون یهلكون بغیر إرادة اهللا، لهذا یمكننا أن نقول بأن اهللا  ).12:5الناس (رو

 وذلك كشهادة الكتاب المقدس القائل: "إًذا لیس الموت من صنع ،لیس بصانع الموت
  .Ï)13:1اهللا وال هالك األحیاء یسرَّه" (حك

األب شیریمون 

  لیتنا ال نخاف ألننا بددنا میراث الكرامة 20: 15إننا أبناء، لنسرع نحو اآلب (لو .(
). فإذ منح اآلب االبن الكنز الذي 13: 15الروحیة لكي ما ننال الملذات األرضیة (لو 
). إنه وٕان كان قد أعطى الكل، فهو 14: 4له، فإن غنى اإلیمان لن یكون بال نفع (رو 

ال یزال یملك الكل، وال یفقد شیًئا مما یمنحه. ال تخافوا بأنه ربما ال یقبلكم، فإنه لیست 
) فإنه إذ یلتقي بكم على الطریق، یقع على 13: 1مسرة الرب في هالك األحیاء (حك 

. Ðعنقكم، ألن الرب یقیم الساقطین. إنه یقبلكم، أي یهبكم عربون التقوى والحب
القدیس أمبروسیوس 

  في موضع آخر قلت: "اهللا ال یطلب موت أحدٍ ". هذا ُیفسَّر هكذا: جلب اإلنسان الموت
لنفسه بهجره اهللا، فمن ال یرجع إلى اهللا یجلب الموت على نفسه، كما هو مكتوب: "ألن 

. Ñ)13: 1اهللا لم یصنع الموت" (حك 

  مع أنه مكتوب في موضع آخر: "الموت والحیاة 13: 1"اهللا لم یصنع الموت" (حك ،(
). عقاب صانعي الشر الذي هو من اهللا ُیحسب 14: 11هما من الرب اإلله" (سي 

شًرا بالنسبة لصانعي الشر، لكنه ُیحسب من األعمال الصالحة التي هللا، ألنه من 
. Òالعدالة أن ُیعاقب صانعو الشر، وكل ما هو من العدالة بالتأكید هو صالح

1 St. John Cassian: Conferences, 13:7. 
2 Exposition of the Gospel of Luke 7: 211-212. 
3 The Retractions, 1:20.  
4 The Retractions, 1:25.  
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القدیس أغسطینوس 

 فإنه خلق كل شيء لكي یكون، 

 وٕان أجیال العالم ُشفیت، 

 ولیس فیها َسٌم مهلك، 

] 14وال ُمْلَك للموت على األرض. [
كانت نظرة الحكیم نحو الموت ال تقف عند اعتزال النفس الجسد، وٕانما حرمان 

: 1اإلنسان ككٍل من اهللا مصدر الحیاة والخلود. اهللا لم یخلق اإلنسان لیموت، بل للخلود (
)، لكّنه بممارسته الخطیة في مكٍر جلب الموت بیدیه وبكلماته، ودخل معه في عهٍد 14

طلب اهللا أال یكون موت للبشر جمیًعا، لكن هذا ي). 16: 1عوض دخوله في عهٍد مع اهللا (
 میت بثته الحیة القدیمة، إبلیس.مالسم ال

  إن ُوجد فینا شيء ساٍم، فإن اهللا هو الذي خلقه، ولكننا نحن أوجدنا الشر والخطایا
 .Ïألنفسنا

العالمة أوریجینوس 

] 15ألن البّر خالد. [
. فبتضلیل الحیاة یعني هرربط الحكیم دوًما بین الحیاة الداخلیة والسلوك الظاي

 أعمال الید، أي السلوك لاقتناء الموت خالل الخطایا الخفیة في القلب، ُیجلب الهالك خال
ن كان اإلثم قد دخل بنا إلى الموت خالل حسد إبلیس، فإن ٌبر اهللا یردنا إلى إالظاهر. 
یقصد بالخلود هنا الوجود الالنهائي مع اهللا، والتمتع بالحیاة الطوباویة السماویة. الخلود. 

 لمجدفون ومیثاق الموتا. 5
 لكن األشرار َدَعوا الموت بأعمالهم وأقوالهم، 

 عدُّوه صدیًقا فاضمحلوا، 

] 16ثم عاهدوه، ألنهم أهل ألن یكونوا من ِحزبه. [
لعله یشیر هنا إلى آدم وحواء، إذ دخلت حواء في حوار مع الحیَّة القدیمة، وأقامت 

معها میثاًقا، وصارت هي وزوجها في تحالٍف معه، كما من حزبه. یقول إشعیاء النبي: 

1 Homilies on Jerm., homily 2: 1. 
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). 15: 28"ألنكم قلتم قد عقدنا عهًدا مع الموت، وصنعنا میثاًقا مع الهاویة" (إش 
یعتبر الكاتب أن سلوك األشرار العملي بمثابة حدیث ودِّي مع الموت، ودخول 

معه في میثاق. 
حینما یتحدث األبرار عن الموت، إنما یعنون به موت النفس، ألن هذا هو ما 

یخافونه. أما األشرار فیتحدثون عن موت الجسد، وهذا هو ما یخشونه. 
دخل المؤمنون أبناء إبراهیم حسب الروح في عهٍد ومیثاق صداقة مع اهللا، أما ي

لهم. كما أن اهللا من نصیب  غیر المؤمنین فیقیمون عهًدا وتحالًفا مع الموت كصدیٍق مالزمٍ 
، 1:26مل 2، 9:32، تث 6: 142، 73:26، 5:16المؤمن البار وهم من نصیبه (مز 

 من حزبه، هم)، هكذا الجاحدون هم من نصیب الموت، والموت من نصیبهم، إن16:2زك 
ینتمون إلیه بفساد إرادتهم وشرها. 

 

 1من وحي حك 
ألقتنیك فأقتني الخلود 

 

  . ّأتیت إلینا یا أیها القدوس البار، فالتهب قلبنا شوًقا إلي البر
تسمرت أعیننا علیك، فصرنا نطلبك ببساطة قلب صالح! 

رأیناك، فتقدست أفكارنا بك، وانفتح لساننا یطلبك! 
 

  ،ماذا نطلب سوى اقتنائك، فبك نصیر ملوًكا یا ملك الملوك
و بك نتمتع باالستقامة التي لك یا أیها القدوس وحده! 

لن ینحرف قلبنا عنك یمیًنا وال یساًرا، 
بل في بساطة نراك وننعم بالشركة معك. 

 

   !لسنا نرید أن نراك هنا بعیوننا الجسدیة
أغسل عیوننا الداخلیة لكي ببساطة القلب نراك. 

هب لنا نقاوة القلب فننعم بمعاینتك. 
انزع عنا كل خبث، فال نسلك في طرق معوجة، 

بل تكون أنت هو طریقنا األوحد، فأنت هو الطریق والحق والحیاة. 
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ألسلك بك وأذهب إلیك، یا أیها الطریق العجیب! 
 

   ،قّدسني بالتمام، قدس نفسي وجسدي، فال تحمل نفسي روح الخبث
وال ُیستعبد جسدي للشهوات. 

تقدسني، فأتأهل للسلوك حسب إرادتك، یا أیها الحكمة اإللهي! 
قدس كلیتیي وقلبي ولساني، فأصیر بكلیتي مكرًسا لحساب ملكوتك. 

 

  ،روحك القدوس یمأل العالم كله، یطلب القرب من كل إنساٍن
یبسط حبه على كل شخٍص، یود أن الجمیع یخلصون وٕالي معرفة الحق یقبلون. 

لیعطني روحك حیاة الملء، ولیهبني قوة الرجاء،  
فاتًحا أبواب السماء أمامي، ولیطر بي إلى األحضان اإللهیة. 

 

  .روحك القدوس یعلم نیات القلب والكلمات الخفیة
إنه یطیل أناته على المفترین والظالمین، ینتظر توبتهم لینعموا بالمراحم اإللهیة، 

فیفرح بهم حتى الذین سقطوا تحت ظلمهم. 
 

  .أشرق بنورك علّي، فلن یبقى أثر للتذمر في قلبي
عوض التذمر تخرج تقدمات شكر خفیة وتسابیح قلب غیر منقطعة. 

تقبلها ذبائح شكر، فتسر بها، یا أیها العریس السماوي. 
 

  .خلقتني، مشتاًقا أن أحیا إلي األبد، لكن عدو الخیر بحسده أدخل الموت إلي العالم
وفي غباوتي قبلت الموت صدیًقا لي، دخلت معه في عهٍد، وصرت من حزبه. 

من یمزق هذا العهد إال عهدك الثمین. 
من یحررني من البنوة إلبلیس إال البنوة هللا أبیك! 

لتملك یا أیها القیامة والحیاة علي، فلن یستطیع أن یتسلل الموت إليّ . 
أنت هو قیامتي وحیاتي الخالدة. 
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األصحاح الثاني 

  باألبرار األشرارسخریة
 

ختم الحكیم األصحاح األول بالحدیث عن اختیار األشرار للموت صدیًقا لهم، 
الحیاة الشریرة ودخولهم معه في میثاٍق وتحالٍف، وذلك بجحودهم اإلیمان وسلوكهم الشریر. 

 اآلن ماذا یحمل هؤالء ، ألنها تحرم اإلنسان من اهللا مصدر حیاته. موتفي حقیقتها
  أو ما هو حدیثهم الخفي؟اتجاهات،األشرار من 

إذ یصب األشرار كل رجائهم في ملذات هذه الحیاة والمقتنیات الزمنیة یشعرون 
دوًما بعدم الطمأنینة، ألنها یوًما ما تزول. لهذا تسیطر على عقولهم كما على قلوبهم نظرة 
تشاؤمیة مظلمة. هذا یدفعهم ال إلى مراجعة أنفسهم إلدراك حقیقة الحیاة الخالدة، بل إلى 
استخدام كل وسیلة مشروعة وغیر مشروعة لبلوغ مكاسب سریعة، وتحقیق أكبر قدر من 
الملذات، ولو على حساب األتقیاء البسطاء. فتصیر شریعتهم الخفیة التي یعشقونها هي 
شریعة الغاب، ویحملون روح البغضة والكراهیة ضد كل إنساٍن باٍر، ألنه یبكتهم بسلوكه 

واتجاهاته، سواء من جهة حبه الخوته، أو وداعته أو ترقبه الحیاة األبدیة الخالدة. 
المعاصرین له أو ، لم یقتبس الحكیم عبارات من أقوال بعض الجاحدین لإلیمان

ترجمونها غالًبا في أحادیثهم ي التي تكمن في قلوبهم، والتي اتجاهاتهم وٕانما یقدم السابقین،
 سلوكهم.كما في 

 .1  . نظرتهم السوداویة للحیاة 1

 .4-2  حیاة في مهب الریاح  .2

 .9-5  . غایتهم اللذة الزمنیة 3

 .11-10  . شریعتهم شریعة الغاب 4

 .18-12   . بغضهم لألبرار 5

 .20-19 ألبرار حتى الموت ا. مقاومة 6

 .24-21    الخلود إنكارهم. 7

 . نظرتهم السوداویة للحیاة1
 فإنهم فكروا (األشرار) تفكیًرا خاطًئا، 
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 فقال بعضهم لبعض: 

"قصیرٌة ومملة حیاتنا،  
 ولیس من دواٍء لنهایة اإلنسان، 

] 1ولم ُیعَلم قط أنَّ أحًدا رَجع من القبر. [
 لم یسمعوا عن شخٍص میٍت ه الكاتب سلیمان الحكیم، فإنه حتى عصرأنواضح 
مل  1 الرب (إلىلیشع، فقد أقام األول ابن األرملة بعد صراخه أیًضا أ وإیلیاقام، أما في أیام 

 ).21: 13مل  2لیشع النبي (أ)، كما قام المیت الذي لمس عظام 20:17-22

ربما یقول أحد: ألم تكن هكذا نظرة أیوب الصدیق حیث سبَّ الیوم الذي ُولد فیه 
)؟ 3(أي 

شتان ما بین حدیث أیوب عن قصر الحیاة وحدیث األشرار، فإنه وٕان كان أیوب 
قد اشتدت به المرارة جًدا بسبب ثقل التجارب، واتهامات أصدقائه له وعداوتهم له، فإنه كان 

یشتهي الموت، لكنه كثیًرا ما ترجى الدینونة اإللهیة العادلة، والقیامة من األموات. أما 
  القیامة.أنكروااألشرار ففي نظرتهم السوداویة للحیاة 

قصر الحیاة أمر ال یقدر إنسان ما أن ینكره، لكن البار یتطلع إلى حیاته كقنطرة 
للعبور إلى األبدیة بفرٍح وسروٍر، أما الشریر فتحطمه الظلمة التي في قلبه، فیسیطر الیأس 

علیه، وعوض األعداد للحیاة األبدیة بالتمتع ببّر المسیح، یسلك بروح األنانیة. 
لقد تجسد الكلمة اإللهي، وسلك طریق حیاتنا الوقتیة، وقِبل الموت في حداثة سنه، 

لكي بقیامته نترجي القیامة، وبحسب قصر حیاتنا على األرض عطیة إلهیة مفرحة. 
 أن السید المسیح ظهر للرسل بعد قیامته ال لهدف إال القدیس أغسطینوسیرى 

.] Ïلم یرد أن یعلمنا شیًئا سوى أنه یلزمنا أن نؤمن بقیامة األموات[ لیؤكد قیامة الجسد.

  تسند إیماننا برجاٍء تالسماواحًقا إن إیماننا بقیامة ربنا من بین األموات وصعوده إلى 
عظیمٍ . ألن هذه العقیدة ُتظهر لنا بقوة كیف أنه بإرادته ذاك الذي له القوة أن یرفع 

حیاته إلى فوق قد نزل بها من أجلنا. یا لعظمة الثقة التي یوحیها رجاء المؤمنین عندما 
یدركون عظمة األمور التي احتملها من أجل البشر الذین لم یكونوا بعد مؤمنین عندما 

تي من السماء كدیان األحیاء واألموات كان المهملون في رعب شدید، أكان متوقًعا أن ي

1 Sermon 243:3; cf. De Civit. Dei 13:11. 
                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 2الحكمة 

  

 سالكین في حیاة مقدسة عوض ،هحوولكن إذ كرسوا حیاتهم بجهاٍد عظیٍم امتألوا شوًقا ن
. Ïخوفهم من مجیئه بسبب شر حیاتهم

 قد تحققت اآلن ة صار بالفعل حاضًرا واقتنیناه عملی�ا، حیاتنا المستقبل…إنه رجاء أكید 
 .Ðفي رأسنا ووسیطنا القائم من األموات، اإلنسان یسوع المسیح

 القدیس أغسطینوس

  إن كنتم تؤمنون أن المسیح قد قام من الموت، فالبد لكم أن تؤمنوا أنكم قد قمتم بالمثل
 فالبد أن تؤمنوا أنكم لم تالسماوامعه. وٕان كنتم تؤمنون أنه جالس عن یمین اآلب في 

تعودوا فیما بعد في المشهد األرضي، بل في السماوي. وٕان كنتم تؤمنون أنكم قد ُمتم مع 
المسیح، فیجب أن تؤمنوا أنكم سوف تحیون معه. وٕان كنتم تؤمنون أن المسیح میت 

للخطیة وحّي هللا، فأنتم أیًضا یجب أن تكونوا أمواًتا للخطیة وأحیاء هللا. 
هذا ألن اإلنسان الذي (یضع ذهنه في ما هو فوق) ُیظهر إیمانه بمن أقام یسوع 
من الموت. وفیما یتعلق بهذا اإلنسان، "فسُیحسب له اإلیمان ّبًرا". فإن كنا قد قمنا مع 

المسیح الذي هو الّبر، ونمشي في جّدة الحیاة، ونحیا بحسب البّر، فالمسیح قد قام لنا، 
 إذ قد اتخذنا حیاة جدیدة على مثال قیامته."  …حتى نتبرر

 العالمة أوریجینوس

 لفكر غیر البسیط ُیفقد اإلنسان رجاءه في مجيء الرب األخیر (الباروسیا) مما یدفعه ا
 .Ñ السلوك الشریرونح

 منضس الرومانييلقدیس إكلا

  ظهر لیضع حًدا لخطایا الیهود ونخلص نحن عن طریق الوارث الرب یسوع الذي ُأعد
لیأتي إلى العالم، فیخلص بمجیئه نفوسنا السائرة في شعاب الموت والمستسلمة للطریق 

 .Òالشریر

رسالة برناباس 

 

1 On Christian Doctrine 1:15:14. 
2 Cont. Faust. 14:14. 
3 1 Clement 19:2-3; 23:1-5. 
4 Chapter 14:5. 
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 حیاة في مهب الریاح .2
 إننا ُولدنا اتفاًقا، 

 وسنكون من بعد كأننا لم نكن قط، 

 ألن الَنسمة في أنوفنا ُدخان، 

]  2والنطق شرارة من ضربات قلوبنا. [
یعتنق األشرار بسلوكهم إلحاًدا عملًیا، حیث یتطلعون إلى حیاة اإلنسان أنها ولیدة 

صدفة بحتة، لیس من موضٍع لخطة اهللا في أذهانهم، وینظرون إلى الموت الجسماني 
كنهایة للحیاة، لیس من حیاة أخرى وال من قیامة. 

تمتع بالملذات والمرح الزمني، إذ یحطم عدم اإلیمان كل نظرة األشرار للحیاة أنها 
رجاء في البشر، فیشعرون وجودهم كأنه عدم؛ أرواحهم لیست من اهللا، بل هي دخان 

سرعان ما یتبدد بال عودة، وأجسادهم تتحول إلى رماٍد یتبدد كما بالریاح. 
 األخروي هو فهمه الرجاء المسیحي في أوریجینوسهم النقاط في فكر أمن 

كر بین التعالیم المحددة في كرازة الكنیسة هو ذ De Principiis القیامة. ففي مقدمة كتابه
 لتختبر مكافأة أو عقوبة على ،اإلیمان بأن للنفس مادتها وحیاتها، التي تستمر بعد الموت

ما تحدث بعد ذلك في نفس ك.  Ïها، وتتوقع أنه سیأتي وقت للقیامة من األمواتتتصرفا
 ویرى أن هذا الجسد سیقوم جسًدا روحًیا یختلف تماًما في هیئته ،Ðالعمل عن قیامة الجسد

. Ñعما هو علیه حالًیا
یجابیة عن خلود النفس حاسًبا أنه ألمر إرهن بطریقة ب ي الفصل النهائي للكتابف

 .Òشریر أن ما في اإلنسان على مثال اهللا مثل الذهن البشرى یمكن أن یفنى تماًما

 فإذا انطفأت عاد الجسُم كالرماد، 

]  3[ وتبدد الروح كالهواء الفارغ
یمثل هذه األفكار التي یحولها األشرار إلى فلسفات، غایتها تبریر اإلنسان 

.  الجسد والنفس تماًمااء بفندونیعتق  كثیر من الفالسفةكان لممارسة الشرور بال ضابط.
إذا ما عزل اإلنسان نفسه عن اهللا یرى نفسه تافًها ال قیمة له، أشبه بالعدم، أما 

1 Praef 5. 
2 De Principiis 1:10:2-2. 
3 De Principiis 2:10:2. 
4 De Principiis 4:4:9f. 
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في اهللا فیرى نفسه موضع حب خالق السماء واألرض الذي أقامه رئیًسا یسوس العالم بالبّر 
والقداسة، یرى نفسه االبن العزیز جًدا عند أبیه السماوي. 

 ) كلمة عدم الفساد، الذي یجدد الشخص البشري بإقامته إلى ، حقاللمسیح) كلمة ا
 .Ïالذي یبطل الفساد وینزع الموتى الخالص لع الحق. إنه یحثنا

 قدیس إكلیمنضس السكندريال
وضوح أن أي شخص یحتقر قیامة األموات كما ب العالمة أوریجینوسحدث ت

سیح، ما لم یؤمن أن النفس تحیا وتنتعش وال تتقبل متؤمن الكنیسة ال یكون له رجاء في ال
آباء الكنیسة یؤكدون أن الجسد . غیر أن Ðن نوٍع سامٍ مهذا الجسد في القیامة بل جسًدا 

القائم هو ذات الجسد الذي جاهد مع النفس في هذا العالم لكنه یحمل طبیعة مجیدة تلیق 
. بالحیاة األبدیة

  یلیق بنا أال نشك أن جسدنا المائت سیقوم ثانیة في نهایة العالم... هذا هو اإلیمان
 .Ñالمسیحي، هذا هو إیمان الكنیسة الجامعة، هذا هو اإلیمان الرسولي

 أغسطینوسقدیس ال

  كما أن مملكة الظلمة والخطیئة تبقى مختفیة في النفس إلى یوم القیامة، حیث ُتغمر
أجساد الخطاة بالظلمة المختفیة اآلن في النفس، هكذا مملكة النور والصورة السماویة 

– یسوع المسیح – یضيء اآلن سًرا داخل النفس، ویملك في نفوس القدیسین. إنه 
مخفي عن عیون الناس، لكن عیني النفس وحدها تنظران المسیح حًقا حتى یأتي یوم 
القیامة، حیث یغمر الجسد أیًضا بنور الرب ویتمجد به، ذلك النور المختفي اآلن في 

. Òنفس اإلنسان

  كما أن النار التي كانت تتقد على المذبح في أورشلیم ُدفنت في حفرة، أثناء فترة
السبي، وعندما حّل السالم ورجع المسبیون إلى أورشلیم، تحددت هذه النار عینها 

)، هكذا اآلن تعمل النار السماویة في 19:1مل2واشتعلت كما كانت سابًقا فبل السبي (
فتجدد هذا الجسد الذي ألفناه – هذا الذي في انحالله (بالموت) یتحول إلى نتانة – 

1 Prot. 11:117:4.   
2 Comm. on Matt 17:29. 
3 Sermon 214:12. 

 .4:2  عظة ˽
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هذا الجسد، وتقیمه بعد أن فسد. فإن النار الداخلیة التي تسكن اآلن في القلب 
. Ïسُتستعلن حینئذ من الخارج وتحقق قیامة الجسد

 قدیس مقاریوس الكبیرال

 وُینسى اسُمنا مع الزمن، 

 وال یذكر أحد أعمالنا، 

 وتزول حیاتنا كأثِر سحابة، 

وتتبدد مثل ضباٍب،  
 تسوُقه أشعة الشمس، 

] 4ویسقط ِبحرارتها. [
یرى األشرار غیر المؤمنین أن حیاتهم أشبه بضباب یسوقه شعاع الشمس، ثم 
 یتكثف بحرارة الشمس، ویتحول إلى ماء یسقط على األرض، فتتشربه وال یصیر له وجود.

 ى ال یبقبأنهة تعبر لتظهر الشمس، یعتقدون السحابمع زوال الحیاة التي ُیشبهها األشرار بف
 یرى الشریر أنه ال خالف بین نصیب األشرار . وسط األجیال القادمةلإلنسان حتى ذكرى

أو األبرار بعد الموت. 
). 7: 10یؤكد الكتاب المقدس: "ِذكُر الصدیق للبركة، واسم األشرار ینخر" (أم 

كما یقدم الرب وعًدا لألبرار: "إني أعطیهم في بیتي وفى أسواري نصیًبا، واسًما أفضل من 
). مثل هذا الوعد ال مكان له في 5: 56البنین والبنات؛ أعطیهم اسًما أبدًیا ال ینقطع" (إش 

فكر الشریر أو في قلبه. 

 . غایتهم اللذة الزمنیة3
 فإن أیاَمنا ُمرور الظل عینه، 

 ونهایتنا بال رجعٍة، 

] 5ألنه مختوٌم علیها، فَما من أحٍد یعود. [
یرى األشرار أن حیاتهم تمر مرور الظل، وهنا ال یقصدون مجرد قصر الحیاة 

الزمنیة، وٕانما زوالها تماًما بال شيء، تكونت كالظل من ال شيء وتنتهي إلى ال شيء، مما 
یدفعهم إلى االنغماس في الملذات. أما یعقوب الرسول فإذ یقول: "ألنه ما هي حیاتكم؟ إنها 

 .1:11  عظة ˺
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)، فباضمحاللها في هذا العالم نتمتع بحیاة جدیدة 4:4بخار یظهر قلیًال ثم یضمحل" (یع 
). 17: 4أبدیة، لذا یضیف "فمن یعرف أن یعمل حسًنا وال یعمل، فذلك خطیة له" (یع 

شعور األشرار بقصر الحیاة یفسدهم، وشعور األبرار بذلك یدفعهم لجهاٍد أعظم. 
في یأٍس شدیٍد یعتقد األشرار في قصر الحیاة، حیث ال هروب من الموت، وال 

 یدركون أن "لكل ، فإذ یؤمنون بعنایة اهللا الفائقة وخطته،. أما الصدیقونقبرعودة من ال
)، فالحیاة لیست ولیدة مصادفة، 1:3  زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت" (جاشيء

. الحكیم یدرك أن خلقته هي عطیة إلهیة، ولحیاته رسالة إلهيٍ واألحداث ال تتم بال تدبیٍر 
 مجیدة تحقق خطة اهللا من نحوه.

 فتعالوا نتمتع بالطیِّبات الحاضرة، 

] 6وننتفع من الخلیقة بَحِمیَّة الشباب. [
یركز األشرار على الطیبات الحاضرة، أو الملذات الوقتیة عوض األمجاد األبدیة. 
وكأن حیاتهم القصیرة هي فرصة لالنتفاع بالخلیقة بكل وسیلة في حمیة الشباب، أي كمن 

هم أصحاب قوة وقدرة، یتمتعون بالخیرات قبل حلول الشیخوخة والعجز. 

 لنسكر من الخمر الفاخرة والعطور، 

]  7وال تفتنا زهرُة الربیع. [
مع إدراكهم أن األمور الزمنیة مؤقتة وزائلة، لكن بسبب شعورهم بأنهم في طریقهم 
إلى العدم، ولیس من خلود لإلنسان، فال مجال للجهاد من أجل الحیاة المقدسة في الرب، 

وٕانما الترف واللذة هي متعتهم قبل حلول الفساد سواء للمادة أو لهم هم أنفسهم. فرحهم 
ینصب في اللذة. أما المؤمن فیتلمس حب اهللا الخالق في العالم الجمیل الذي أوجده له، لكن 

یجد متعته في تقدیم الشكر للخالق على عطایاه، ولیس في االستعباد للمادة. إنه یعتز 
بممارسته الحریة التي وهبت له، فیبقى دائًما السید للمادة ولیس عبًدا لها. 

 وسیلة بل، یس هدفًا نشتهیهلطعام الإن  لسكندري الیمنضسإكقدیس ال یقول
حیاة، فتقودنا كلمة اهللا ال شهوة الطعام، للتمتع باألبدیة. 

 ام هو شغلنا الشاغل، وال هو متعتنا وهدفنا في الحیاة، بل هو وسیلة طع یكون الال
 لحیاتنا التي یدبرها الرب "الكلمة" لیقودنا إلى األبدیة...

لطعام والشراب لكي یعیش ویستمر في ا یدركوا أن اهللا أعطى مخلوقه اإلنسان مل
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 الحیاة، ولیس من أجل اللذة...
إن البطن الشریر ال  ف…س أنفسنا لمعرفة اهللاكرلقد ُخلقنا ال لنأكل ونشرب، بل لن

 .Ï إذ تمأله الشهیة التي ال تشبع وال ترتوي)،5:13 یشبع أبدًا (أم

 الطعام بسیطًا، عادیًا ن لزم أن یكون لدینا نوع من التمییز فیما یختص بالطعام، فیكوي
مهد لحیاة تقوم على أمرین أساسیین هما الصحة والقوة.  ي…جدًا، مناسبًا ألوالد بسطاء

 یجعل الجسد خفیفًا ،هذا یتفق مع كون الطعام بسیطًا بال تعقید، فیكون سهل الهضم
 رشیقًا، یحقق النمو والصحة.

 الحلوى والفطائر.ة فن الطهي التعس یفسد التذوق، كما یحدث في فن صناع
 یكتسب الجسم البشري أیة فائدة من البذخ في أصناف الطعام، بل على العكس ال

ة وأكثر حمون الحد األدنى من الطعام هم أكثر قوة وأفضل صدمن ذلك فإن الذین یستخ
شرفًا وكرامة، فنرى الخدم أحسن صحة من سادتهم، والفالحین أكثر صحة في البدن من 

 .Ðكأصحاب األمال

 لفالسفة أحكم من األغنیاء، ألنهم ال یدفنون العقل تحت أكوام الطعام، وال یخدعون ا
غابي" هي في الطعام السماوي، وفي  "أولیمة المحبة أنفسهم باللذات والمتع، ولكن

 ولیمة العقل والتفكیر السلیم...
 .Ñن عقله في بطنهدفالنِهم یكون كمن ي

لسكندري  الیمنضسإكقدیس ال
أما عن السكر بالخمر ووضع أكالیل من الزهور على الرؤوس فقد كانت ضمن 

الطقوس الوثنیة ترتبط بممارسة الرجاسات والعبادة لألصنام. 

] 8ولنتكلَّل ببراعم الورد قبل ذبوله. [
كانت المسارح والمالعب ُتستخدم عادة لالحتفاالت الخاصة باآللهة الوثنیة أو 

ووضع أكالیل بالحاكم أو اإلمبراطور كإله، وكان لها طقوسها الخاصة، مثل إنارة مشاعل 
. وقد اضطر بعض المسیحیین في القرون األولى ، بسبب على رؤوسهم من الزهور

، لیس ألنها دنسة، ولكن ألنها رفض استخدام الزهورالبسطاء أو الضعفاء في اإلیمان، 

1 Paedagogus, 2:1.  
2 Paedagogus, 2:1.  
3 Paedagogus, 2:1.  
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): 165- 110 (الشهید یوستینارتبطت بعبادة الشیطان واألوثان. مع هذا یقول 
 التي ال تُنتهك حرمتها، ال ُیمكن انتهاكها بعمل بشري كل شيء ُیولد كعطیة اهللا[

نحن نمتنع عن استخدامها (حتى وٕان استخدمت في طقوس وثنیة). على أي األحوال، 
حتى ال یعتقد أحد أننا نخضع للشیاطین الذي من أجلهم ُیشرب الخمر، أو أننا نخجل من 

.  دیانتنا
بالتأكید زهور الربیع مبهجة لنا، فإننا نختار وردة الربیع والسوسنة وغیرها من 

، ونستخدمها سواء كٍل منها بمفردها أو الزهور ذات األلوان المبهجة للغایة والرائحة الذكیة
.] Ïننثر أوراقها أو ننسجها مًعا كأكالیل نزین بها رقابنا

 (القرن الثاني أو الثالث) إن الزهور Minucius Felix مونیكوس فیلكسویقول 
. Ðنافعة لحاسة الشم حیث تستقبل األنف رائحة زكیة

: [الذین تعلموا بواسطة اللوغوس یمتنعون عن القدیس إكلیمنضس السكندريیقول 
لیس من الضروري أن یقیدوا أذهانهم التي في ارتداء أكالیل (الزهور). إذ یحسبون أنه 

.] Ñرؤوسهم، لیس ألن اإلكلیل رمز لحیاة السكر الجامحة، وٕانما ألنها ترتبط بالوثنیة

وال یكن فینا من ال یشترك في قصِفنا.  
 لنترك في كل مكان عالمات ابتهاجنا، 

] 9فإن هذا حظُّنا، وهذا نصیُبنا. [
 والخالعة revelryإذ ال یشغلهم شيء سوى حیاة القصف أو العربدة الصاخبة 

wanton ،فإنهم یدعون أقرباءهم وأصدقاءهم إلى الشركة في هذه الحفالت الماجنة .
متطلعین أنها الحیاة بعینها والبهجة، وأن هذا هو نصیب اإلنسان المفرح. بدونها ُتحسب 

لحیاة موًتا، ال طعم لها. 

 . شریعتهم شریعة الغاب4
َلظُلِم البارَّ الفقیر،  

وال نشفق على األرملة  
] 10وال َنَهْب َشیبة الشیخ الكثیر األیام. [

1 Justin 3: 2. 
2 Minucius: Octavius, 38: 2. 
3 Paedagogus 2: 8 PG 8: 484. 
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 یبكموا صوت الحكمة والعدالة، یقاومون الحكماء أن في انحاللهم یریدون األشرار
 وال یبالون بخبرة الشیوخ المتعقلین.

فقدان األشرار الرجاء في الخلود ال یدفعهم إلى اللذة فحسب، وٕانما یجدون متعتهم 
في اغتصاب اآلخرین حتى الفقراء واألرامل والشیوخ. لقد فقدوا الشعور بالحب والحنو، 

فصار قانونهم الظلم والسلب غیر مبالین باحتیاجات الفقیر أو مرارة نفس األرملة أو ضعف 
الشیخ. رأوا أن من حقهم ممارسة القوة، وأن في هذا التصرف عدالة.  

باعتزالهم اهللا مصدر الحب والحنو والنموذج العملي للقیم السلیمة والمبادئ فقدوا 
كل إحساس وعاطفة، واختلت موازینهم الداخلیة، صاروا أبشع من الوحوش المفترسة تحركها 

الغریزة والشهوة، تقسو بعنٍف دون أن تدري. 

بل لتكن قوتنا شریعة العدل،  
]  11فإنه من الثابت أن الضعف ال ُیجدي نفًعا. [

 شریعة القوة، بكونها فوق الحق. ، بلشریعة األشرار ومبدأهم لیس ناموس اهللا
 واالحتمال ضعفا وخنوًعا ال یلیق األناةیرون في الحب وطول  شریعتهم هي شریعة الغاب.

 بهم.

  یا أیها المتعالون والمتكبرون والمتعجرفون، تذكروا الموت، الذي سیحطم تعالیكم ویحل
أعضاءكم ویفك المفاصل ویحل الفساد بالجسم وكل أشكاله. بالموت ینحط المتعالون، 

والعنفاء القساة ُیدفنون في ظلمته... 
یا أیها الجشعون المغتصبون والسالبون لزمالئكم تذكروا الموت، وال تضاعفوا 

خطایاكم. ففي ذلك الموضع ال یتوب الخطاة، ومن سلب ممتلكات رفیقه ال یملك حتى 
ماله، بل یذهب إلى الموضع الذي ال ُتستخدم فیه الثروة، ویصیر بال شيء، تعبر عنه 

. Ïكرامته، وتبقى خطایاه لتقف ضده یوم الدینونة
 القدیس أفراهاط

 . بغضهم لألبرار5
ولنكُمن للبار فإنه ُیضایقنا،  

ُیقاوم أعمالنا،  

1 Demonstrations, 22:6. 
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ویلومنا على مخالفاتنا للشریعة، 
] 12ویتَّهمنا بأننا نسيء إلى تعلیمنا. [

لم یقف األشرار عند االنهماك في الشهوات واستخدام العنف والظلم حتى مع 
الفقراء والمساكین، بل یحاولون اإلیقاع باألبرار، ونصب شباٍك وفخاٍخ لهم، ألنهم یرفضون 

الشركة معهم في شرورهم، وألنهم یوبخونهم على تصرفاتهم الخاطئة، إن لم یكن بالكالم 
فبسلوك األبرار. بهذا یصیر منظر البار ثقیًال للغایة علیهم، ألنه یوبخهم. 

یرى البعض أن هذه العبارات تحمل نبوات واضحة عن ربنا یسوع المسیح البار 
الذي بتصرفاته كما بتعالیمه وبَّخ الكتبة والفریسیین، فلم یحتملوه، إنما كمنوا لقتله والتخلص 

منه بالصلیب. 
والعجیب أن األشرار ال یحتملون البار حتى بعد موته، فتبقى ذكراه موبًخا لهم. 
هذا حدث مع السید المسیح حتى بعد موته وقیامته، إذ لم تستطع القیادات الیهودیة أن 

تسمع اسم یسوع، وكان االتهام الموجه ضد المسیحیین هو اتهام االسم. وكانت صرخات 
القیادات ضدهم أنهم یجلبون هذا االسم علیهم. 

النور اإللهي المشرق في حیاة البار ال تحتمله الظلمة الكامنة في قلوب األشرار. 
فالعالم بظلمته ال یقبل النور، وكما قال السید المسیح في صالته الوداعیة عن تالمیذه: 

). 14: 17"العالم أبغضهم، ألنهم لیسوا من العالم" (یو
) والتي 17: 37 أن یوسف وجد اخوته في دوثان (تك القدیس أمبروسیوسیرى 

تعني "الهجران"، بهذا یمثلون النفوس التي تهجر اهللا، وال ترید أن تأتى إلیه لتجد فیه راحة 
). 28: 37). هؤالء إذ رأوا یوسف قادًما من بعید ثاروا ضده وأرادوا قتله (تك 28: 11(مت 

لقد ثاروا وهو بعید عنهم، هكذا عندما جاء السید المسیح إلى خاصته لیقترب إلیهم رفضوه 
. Ï)12: 2ودبروا قتله، قائلین ما ورد في سفر الحكمة: "ولنكمن للبار، فإنه یضایقنا" (حك 

  لنهرب من سالم األشرار، فإنهم یتآمرون ضد اإلنسان البار. یجتمعون مًعا، لیضغطوا
. Ðعلى من هو بار

القدیس أمبروسیوس 

  نسوا أنهم كانوا یجلبون الغضب ... أن یصنعوا بالرب ظلًمايلیهود هاإذ كانت أفكار 

1 Cf St. Ambrose: On Josrph 3: 11. 
2 The Prayer of Job and David, book 2:3:6.  
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 ، "لماذا ارتجت األمم:هم (على لسان النبي) قائالً  علي الربكىضد أنفسهم لهذا ب
. )1:2 مز (وتفكرت الشعوب في الباطل"

حًقا باطل هو تفكیر الیهود، إذ یفكرون في الموت ضده الحیاة، ویشیرون بأمور 
غیر معقولة ضد كلمة اآلب! 

 فقد فكروا شًرا ، "الویل لهم:ومن یتطلع اآلن إلى تشتیتهم وخراب مدینتهم یقول
 …ضد أنفسهم"

خوتي، ألنهم إذ أخطأوا في حق الكتاب المقدس لم یعرفوا أن احسن هو هذا یا 
. Ï)8:10 جا( ومن ینقض جداًرا تلدغه حیة" ،"من یحفر هوة یقع فیها

 البابا أثناسیوس الرسولي

 حضروه إلى دار رئیس الكهنة، أترید أن تعرف كیف سبق أن ُكتب هذا أقیدوا یسوع و
،  لنقید البار:قائلین ، "ویل لنفوسهم ألنهم یصنعون لنفسهم شًرا:یقول إشعیاء أیًضا؟

نعم ویل لنفوسهم. ) 12: 2، حك 9 :3ش إراجع ( "ألنه مغلق لنا
وبعد ذلك انصلح الشعب. إرمیا ُطرح ، جزاءأ فإن إشعیاء ُنشر إلى ،لترى كیف هذا

ه ضد ه موجا ألنهة قلیلتثامهم كانآلكن جرح الیهود شفي، إذ أن ، من طین في جب
 لنقید البار!" "ویل لنفوسهم... قیل: نسأخطأ الیهود إلى اهللا المتأإنسان. لكن عندما 

من   الذي حل لعازر:لم یكن قادًرا على إطالق سراح نفسه؟! قد یقول قائلأ
من قیود السجن الحدیدیة، أما كان  طلق سراح بولسأو، رباطات الموت في رابع یوم

طالق سراح نفسه؟ إ على اقادرً 
 ألن ،حجمواألكنهم )، 3 :2مز " ("لنقطع قیودهم: مستعدة تقول لقد وقفت المالئكة

سیدهم شاء أن یقبل هذا. 
 "الرب یدخل في المحاكمة قتید إلى المحكمة أمام الشیوخ. وهذه شهادة عن ذلكا

 .Ð)14 :3ش " (إمع شیوخ شعبه ورؤسائهم
القدیس كیرلس األورشلیمي 

یزُعُم أن عندُه علم اهللا،  
] 13وُیسمي نفسه ابن الرب. [

1 Paschal Epistles 11:5. 
2 St. Cyril of Jerusalem, Lecture 13:12. 
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)، وكشف لهم عن 8؛ یو25إذ بكَّت یسوع البار الیهود في مواضٍع كثیرٍة (مت
مرضهم، لم یحتملوا هذا العالم بل طلبوا أن یقتلوه، "ألنه لم ینقض السبت فقط، بل قال 

). 18: 5أیًضا إن اهللا أبوه، معادًال نفسه باهللا" (یو 

] 14صار َلوًما على أفكارنا. [
 أن اهللا ال یعزل األبرار عن األشرار، بل یسمح القدیس یوحنا ذهبي الفمیرى 

الطهم مًعا لصالح الطرفین. فاألشرار یتطلعون إلى األبرار، فیوبخهم بّر األبرار، ومن تباخ
الجانب اآلخر ُیحسب هذا مكسًبا لألبرار حیث یكونون سبًبا لتوبة بعض األشرار. 

وحتى منظره ثُقل علینا.  
ألن سیرته ال ُتشبه سیرة اآلخرین، 

]  15وُسُبله مختلفة. [
 شاًذا، فالٌبر بالنسبة لهم ضعًفا وتخاذًال، والعنف والسلب قوة أعینهمصار في 

 . شًرا، والشر خیًراأعینهم صار الخیر في .وشهامة

  یوجد نفع لألشرار باختالطهم بالصالحین، فإنه یشعرون بارتباك، ویخجلون، ویستحون
في حضورهم. فإنهم حتى وٕان لم یمتنعوا عن الشر، لكنهم ال یجسرون على فعل ما 

یصنعونه في سریة. وهذا أمر لیس هیًنا، أالَّ یرتكبوا معصیة عالنیة. تصیر حیاة 
اآلخرین ُمتهًما لشر أولئك. اسمعوا على األقل ما ُیقال عن اإلنسان البار. "صار خطًرا 

) إنها بدایة لیس هینة لإلصالح خالل التعذیب 14: 2علینا حتى منظره" (حك 
. Ïبحضور (اإلنسان البار)

  .یكره السارق النور 

مجرد التطلع إلى اإلنسان البار أمر بغیض بالنسبة للخطاة. "حتى منظره ُمحزن 
). إذ ال یحتملون بهاءه، وذلك مثل العیون المریضة التي ال تحتمل 15: 2لنا" (حك 

أشعة الشمس.  
. Ðولكن بالنسبة لكثیرین محزن لهم ال أن یروه فحسب، بل وحتى أن یسمعوا عنه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Resisting the temptations of the Devil, homily 3:1.  
2 Homilies on 2 Cor. Homily 28:3.  
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أمَسینا في عینیه شیًئا ُمزیًَّفا،  
ویتجنُب ُطُرقنا تجنب النجاسات.  

ُیغبُِّط آخَرَة األبرار،  
] 16ویتباهى بأن اهللا أبوه. [

ال یلیق بالبار أن یستخف بالخطاة، وال أن یدینهم، وٕان كان ال یقبل شرورهم، وال 
یسلك في طرقهم. ال یلیق به أن یهینهم ولو بنظراته، بل أن یترفق بهم ویحبهم في الرب 

طالًبا خالصهم. لكن األشرار وهم عالمون فساد طرقهم ورفض البار السلوك معهم في ذات 
الطریق، یدركون أنه یعلِّمهم أن طریقهم باطل ومزیف، وأنه یتجنب طرقهم، ألنه یطوِّب 
نهایة األبرار، ویعتز بروح البنوة هللا، هذه الروح التي قدمتها له نعمة اهللا الغنیة في میاه 

المعمودیة. 

لكن ما هو رّد فعل األشرار المصرِّین على شرهم؟ یقولون:  

فلننظر هل أقواله صادقة،  
] 17ولنختبر كیف تكون عاقبته؟ [

عوض االقتداء بالبار، یسخرون منهم، كما سخروا بالقدوس البار ابن اهللا الوحید. 

 . مقاومة لألبرار حتى الموت6
فإن كان البارُّ ابن اهللا،  

]  18فهو یعینه وینقذه من أیدي مقاومیه. [
یعتز األشرار بقوتهم الغاشمة ویظنون أنه لیس من قوة تقدر أن تقف أمامهم، حتى 

اهللا نفسه. وٕاذ یسیئون إلى البار یسخرون به قائلین: "إن كان الصدیق ابن اهللا فلینصره 
وینقذه من أیدي مقاومیه". هكذا یتحدون اهللا نفسه إن كان یستطیع أن ینقذ البار من أیدیهم. 
هنا نبوة واضحة عن السید المسیح، حیث سخروا منه، حتى قال اللصان: "خلَّص 
آخرین، أما نفسه فلم یقدر أن یخلصها". وقیل عنه: "إن كان ابن اهللا، فلینزل عن الصلیب 

فنؤمن به". لم یدركوا أنه بالصلیب انتصر السید المسیح على الشیطان، وبموته داس 
الموت، خلص البشریة كلها حتى تنتصر وتتكلل به. 

فلنمتِحْنُه بالشْتِم والتعذیب،  
] 19لكي نعرف حلمه ونختبر صبره. [
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هذا التحدي كان قائًما بین الشیطان  شخصًیا أو خالل حزبه الذي دخل معه في 
عهٍد واهللا في أشخاص مؤمنیه من رجال العهدین القدیم والجدید، وقد بلغ القمة عند مجيء 

ابنه الوحید الجنس، فظن عدو الخیر أنه قادر على الخالص منه تماًما بالصلیب، حیث 
جهل العدو تواضعه وخطته لخالص العالم. ویبقى هذا التحدي قائًما بین العالم الذي ُوضع 

في الشریر وبین كنیسة اهللا، یتزاید لیبلغ القمة بمجيء ضد المسیح في آخر األیام، حیث 
یدرك عدو الخیر أن نهایته قد اقتربت جًدا. 

ولنحكم علیه بمیَتِة عاٍر،  
] 20فإنه سُیفَتقُد بحسب أقواله". [

 أن األشرار یحكمون على القدیس أغسطینوس والعالمة أوریجینوسیرى كًال من 
 بموت العار، أي بالصلیب، ولم یدركوا أنه بالصلیب كان في قمة – ربنا یسوع –البار 

المجد خالل حبه وتواضعه. 

  في شكل اشتیاق وصالة، تحققت في یسوع 21-12: 2ها نحن نرى هذه النبوة (حك (
. Ïالمسیح

القدیس أغسطینوس  

  لقد تمجد عندما جاء إلى الصلیب وعندما احتمل الموت. أتریدون أن تعرفوا أنه قد
: 17تمجد؟ قال بنفسه: "أیها اآلب، قد أتت الساعة؛ مجد ابنك لیمجدك ابنك أیًضا" (یو 

). احتمال الصلیب كان مجًدا له، لكن مجده لم یكن في منظٍر جمیٍل، وٕانما في 1
). وقد تنبأ 8: 2تواضعٍ . فقد قیل عنه: "تواضع حتى الموت، موت الصلیب" (راجع في 

). ویقول عنه إشعیاء: 20: 2" (حك ولنحكم علیه بمیتة عارٍ النبي عن ذلك، قائالً : "
 .Ð)8: 53"من الضغطة ومن الدینونة ُأخذ" (إش 

العالمة أوریجینوس 
وكما أراد العدو الخالص من السید المسیح بالصلیب، هكذا ال یكف عن أن 

على العبارة: "ثم العالمة أوریجینوس یعلق یجاهد في قتل المؤمنین وتحطیمهم منذ والدتهم. 
 كل بنت تستحیونها" أمر فرعون جمیع شعبه قائالً : كل ابن یولد تطرحونه في النهر، لكن

1 City of God 17:20.  
2 Homilies on Exodus, homily 6: 1. 
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)، قائالً : 22:2 (خر
 وٕالقائهم في ،[أترون بماذا یأمر رئیس هذا العالم خدامه؟ إنه یأمر بسرقة أوالدنا

. یأمر بالهجوم علیهم منذ یبدأون في لمس ونصب الشباك على الدوام منذ والدتهمالنهر، 
ثدیي الكنیسة ویطلب نزعهم عنها ومطاردتهم حتى تبتلعهم أمواج العالم... 

تأمل الخطر الذي یهددك منذ والدتك، بل باألحرى منذ والدتك الجدیدة، أي منذ 
 من إبلیس (مت نوالك المعمودیة مباشرة... فقد ُأصعد یسوع إلى البریة من الروح لُیجرب

1:4 .(
هذا هو أمر فرعون لشعبه بخصوص أوالد العبرانیین، أي الهجوم علیهم 

واقتناصهم في لحظة والدتهم وٕاغراقهم... لكن المسیح انتصر حتى یفتح لك طریق النصرة، 
 انتصر وهو صائم حتى تدرك أنت أیًضا كیف تخرج هذا الجنس بالصوم والصالة (مر

29:9(Ï[. 

  الخلودإنكارهم. 7
هكذا فكروا،  

ولكنهم ضلُّوا،  
]  21ألن شرَّهم أعماُهم. [

یمنعهم كبریاؤهم عن مراجعة أنفسهم، فثبتوا في الجهل والضالل والعمى الروحي. 
توغلهم في الشر أعماهم عن رؤیة حكمة اهللا في طول أناته لیهبهم فرصة للتوبة، 
وكیف یزكي األبرار باحتمالهم اآلالم لینالوا أكالیل مجٍد في السماء. لم یدركوا القوة العاملة 
في حیاة أوالد اهللا والتي تهبهم سالًما وسط الضیقات، وشعور بمعیة اهللا، فیفرحوا ویتهللوا 

وسط اآلالم. 

  هؤالء ینتعشون في سعادة هذا العالم، ویهلكون في قوة اهللا. لیس فیما هم ینتعشون
یهلكون بذات األمر؛ ألنهم ینتعشون إلى حین، ویهلكون أبدًیا. ینتعشون في خیرات غیر 

. Ðحقیقیة، ویهلكون في عذابات حقیقیة
  القدیس أغسطینوس

1 In Exod. Hom. 2:3. 
2 On Ps. 54 (53). 
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فلم یعرفوا أسرار اهللا،  
ولم یْرجوا جزاًء للبّر، 

] 22ولم یقدِّروا تكریَم النفوس التي بال لومٍ . [
إذ ال ال یعرف األشرار أسرار اهللا، أي حكمته ومقاصده من نحو اإلنسان، 

كما ال یبالون بما ورد في الشریعة عن مجازاة األبرار وهالك یختبرونها في حیاتهم. 
 وُخلق ،لم یعرفوا أو تجاهلوا ما ورد في سفر التكوین عن اإلنسان أنه صورة اهللا األشرار.

. إنهم إذ ال یذوقون عربون السماء هنا، ال یكون لهم نصیب مع )27:1على مثاله (تك 
األبرار في المجد األبدي، بل وال حتى یؤمنون به. 

 أولئك الذین یرضون باإلثم ال یكون لهم نصیب بین الخالدینÏ. 

 القدیس أنطونیوس الكبیر
 

فإن اهللا خلق اإلنسان لعدم الموت،  
] 23وجعله صورة ذات أبدیته. [

  لم یكتِف اهللا بأن یخلقنا من العدم، ولكنه وهبنا أیًضا بنعمة الكلمة إمكانیة أن نعیش
حسب اهللا، ولكن البشر حولوا وجوههم عن األمور األبدیة، وبمشورة الشیطان تحولوا إلى 

أعمال الفساد الطبیعي، وصاروا هم أنفسهم السبب فیما حدث لهم من فساٍد بالموت. 
 كما ذكرت سابًقا - فاسدین، لكنهم بنعمة اشتراكهم في الكلمة كان یمكنهم –ألنهم كانوا 

أن یفلتوا من الفساد الطبیعي لو أنهم بقوا صالحین. وألن الكلمة سكن فیهم، لم یمسهم 
فسادهم الطبیعي، كما یقول سفر الحكمة: "اهللا خلق اإلنسان لعدم الموت، وجعله على 

 صورة أزلیته، لكن بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم".
وبعدما حدث هذا بدأ البشر یموتون. هذا من جهة الوقت إذ بدأ الفساد یسود 

... Ðعلیهم
البابا أثناسیوس الرسولي 

لكن بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم،  

. 13، نًصا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا:  ˺
2 De Incarn. 5: 1, 2. ترجمة: دكتور جوزیف موریس فلتس 
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] 24فیختبُره الذین هم من ِحزبه. [
"الموت" هنا هو الموت الروحي الذي یسقط تحته األشرار. 

لیس لإلنسان عدو حقیقي إالَّ إبلیس الذي ال ییأس من العمل الدائم لیضم أكبر 
عدد ممكن من البشریة إلیه، ال لهدٍف سوى مشاركته للهالك الذي یحل به. یستخدم إبلیس 

كل وسیلة، تارة خفیة وأحیاًنا عالنیة، كتشكیك اإلنسان في اهللا، وجذبه بالملذات. 

 " :؟ أنتم ترون أن هذا الوحش بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالمماذا یعني بالقول"
الشریر رأى أن اإلنسان األول قد ُخلق خالًدا، فبسمته الشریرة قاده إلى عصیان الوصیة، 

. Ïوبها جلب لنفسه الموت. إذن الحسد سبب خداًعا، والخداع عصیاًنا، والعصیان موًتا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الحسد دائًما ما یتبع طریق الفضیلة. وكما یقول هورسHorace بأنه حتى قمة الجبل 
ُتضرب بالبرق. لیس باألمر المدهش أن أعلن ذلك للرجال والنساء، عندما نرى حسد 

الفریسیین قد نجحوا في صلب ربنا نفسه. كل القدیسین لهم من یكنون لهم رغبات 
شریرة، حتى الفردوس (الجنة) لم یكن خالًیا من الحیة التي من خالل حقدها جاء الموت 

 .Ð)24: 2إلى العالم (رجع 

القدیس جیروم 

  في الواقع یوجد صراع بین الفضیلة وحسد (إبلیس). واحدة لضبط كل عصب لیقهر
الصالح، والثانیة تحتمل كل شيء لكي یعیش اإلنسان غیر خاضعٍ . واحدة تعمل لُتسهل 

طریق الرذیلة، والثانیة تتمسك بالصالح حتى وٕان عانى اإلنسان متاعب أكثر من 
 .Ñاآلخرین

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  قدم الشیطان الموت لنا، لكن 24: 2"بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم" (حك .(
لیس من إلزاٍم على اإلنسان أن یقبله، ألنه لیس للشیطان أن یجلب علیك شیًئا. 

. Òموافقتك یا أیها اإلنسان قادتك إلى الموت

1 Homilies on Genesis, homily 46: 15. 
2 Letter 108 to Eustochium, 18. 
3 On the Great Athanasius, 18. 
4 On St. John, tractate 12:10.  
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  ،اآلن إذ جاء الموت إلى الناس من إبلیس، لیس ألنهم ذریته، وٕانما ألنهم تمثلوا به
. Ï)24: 2لذلك أضاف في الحال: "والذین صاروا من حزبه تمثلوا به" (راجع 

القدیس أغسطینوس  

  إن فحصت األمر جیًدا، تجد أنه ال یمكن أن یصیبني أي ضرر من أي إنسان مهما
كان مؤذًیا، ما لم أحارب نفسي... فإن لحقني الضرر، فالخطأ لیس بسبب هجوم 

 إنما لعدم احتمالي. وذلك كالطعام الدسم جًدا، مفید لإلنسان المتمتع بصحة ،اآلخرین
 إال أنه مضر للمریض، فهو ال یضر اإلنسان الذي یتناوله ما لم یكن هو ،جیدة

 أصالً . ومهما یكن األمر، فعلیكم أن تعرفوا أن خطیة الحسد یصعب الشفاء امریًض 
منها أكثر من بقیة الخطایا، فهي الوباء الذي رمز له النبي: بالحیات "ألني هأنذا 

). 17:8 فتلدغكم یقول الرب" (إر،مرسل علیكم حیاٍت أفاعَي ال ُترَقى
بحق قارن النبي لدغات الحسد بسم األفاعي الممیت... فهي مصدر سموم، لكنها 

فالحاسد ال یضر المحسود، بل ُیهلك نفسه بنفسه . َتهلك وتموت بعد لدغها للشخص
بحسد قبل أن یؤذي المحسود، ُیهلك نفسه قبل أن یصب سم الموت على الغیر، ألنه "

كما  ).25-24 :2 إبلیس دخل الموت إلى العالم فیذوقه الذین هم من حزبه" (حك
أن أول من هلك (إبلیس) بواسطة الحسد ال یجد عالًجا للتكفیر وال الشفاء، كذلك 

الذین یسمحون ألنفسهم أن یكونوا حاسدین، ُتستبعد عنهم مساعدة أي راٍق مقدس، 
ألنهم لم ُیعذبوا بخطایا اآلخرین، إنما تعذبوا بتفوق ونجاح من یحسدونهم. وهم 

یخجلون من إظهار الحقیقة، فیبحثون عن علٍل خارجیٍة تافهة یبررون بها الخطیة، 
وٕاذ یزیفون الحقیقة على الدوام، لذلك یبقى رجاؤهم في الشفاء باطًال، بینما یسري 

 بل ینبعث فیهم بسبب نجاح اآلخرین. ،في شرایینهم السم الممیت الذي ال یفرزونه
الحسد یصعب شفاؤه، ألنه بالبحث عن أسبابه، یصیر إلى حال أردأ. یبحث في 
األسباب الخارجیة ال الحقیقة الداخلیة، ویزداد شدة بتقدیم الخدمات والهدایا للحاسد، 

). على قدر ما ینجح 4:27  "َأنه یقف قدام الحاسد" (أم:ألنه كما یقول سلیمان نفسه
ضع أو في فضیلة الصبر أو الكرم، تزداد وخزات واتلاآلخر (المحسود) في الخضوع وا

  .Ðحسد اآلخر، إذ ال یود إال هالك المحسود وموته

1 On Forgiveness and Baptism, 9.  
2 St. John Cassian: Conferences, 18:16. 
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 األب بیامون 

 
 2من وحي الحكمة 

حیاتي بین یدیك! 
 
  ،كل العالم یعلم أن حیاة اإلنسان قصیرة

لكن إذ أتحد بك تمتد حیاتي إلي الخلود. 
حیاتي مملوءة باألشواك ، لكنها لیست مملة، 

ألني أراك رفیقا لي وسط اآلالم. 
الشوك الذي توج رأسك، یعطي آلالمي عذوبة! 
موتك من أجلي، أمات الموت الذي حطمني! 

قیامتك قدمت لي الحیاة المقامة. 
 
  ،كنت أظن أنني جئت إلي العالم مصادفة

لكنني أدركت أنك مشغول بي حتى قبل خلقتي. 
اسمي منقوش علي كفیك، 

أنت مشغول بي، و تبقي تعمل ألجلي، 
حتى حیث تكون أنت أكون معك! 

حیاتي لیست للهو والمزاح، 
لكن لي غایة سماویة، وضعتها لي العنایة اإللهیة. 

 
  ،نفسي ثمینة جًدا في عینیك

حتى جسدي، إذ یعود إلي التراب، 
ترده لیحمل أمجاًدا سماویة! 

حملتني بكلیتي من الفساد إلى عدم الفساد. 
نقلتني من دائرة الموت إلى الخلود! 
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  ،لست أعیش هنا ألتمتع بلذة األكل والشرب
فأنت هو أكلي وشربي، وقمة سعادتي. 

أترقب، متى أتمتع بك، یا أیها المن السماوي! 
 
  .سخر بك األشرار، ألنك قدوس

حیاتك صارت ثقًال علیهم، ألنها تدینهم. 
صمموا أن یتخلصوا منك، 
دبروا قتلك فقتلوا أنفسهم. 
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األصحاح الثالث 

تحدِّي األبرار حتى للموت المبكر 
 

في االصحاح األول أبرز الحكیم الحكمة بكونها حیاة معاشة، تهب مقتنیها البّر 
اإللهي، وتدخل به إلى الحیاة الخالدة، فال یستطیع الموت أن یحطمه. هذه الحكمة هي في 

حقیقتها شركة مع حكمة اهللا، كلمة اهللا، ابن اهللا الوحید. وفي االصحاح الثاني یكتب في 
مرارة عن الجهالء الذین ال یقبلون الحكمة، فتضیق الحیاة بهم ویسیطر الیأس على قلوبهم، 

  الثالث والرابع مع مقاومتهم الشدیدة للبار القدوس والمؤمنین به. اآلن في االصحاحین
فإن  كشف عن خطة اهللا من نحو العالم، أو ید اهللا العاملة لحساب نفوس الصدیقین.ي

، تعمل لبنیانهم.  خفیةألوالده تدابیر اهللا 
یعالج هذا القسم مشكلة األلم في حیاة األبرار، والعواقر اللواتي ُحرمن من إنجاب 

نسٍل لهن، وأیًضا الذین یعانون من الموت المبكر، مقدًما مقارنة بین مصیر األبرار ومصیر 
 مهما بدت ُمرة وقاسیة - حتى –قوة األبرار وتحدِّیهم لكل الظروف  األشرار، مع إبراز

للموت المبكر. 
یقدم لنا عدة أمثلة عملیة لیكشف لنا الحكیم عن كیفیة مواجهة البار لما یظنه 

 العالم ضیًقا، وهي:
قبلهم كذبیحة محرقة ي، ونار كالذهب في ال اهللا أوالدهمحصي: التأدیب اإللهيأ. 

، فتتحول الضیقة إلى بركة، یتقبلها البار بفرح من أجل نقاوته الداخلیة، وتزكیته أمام )6:3(
الرب. 

تطویب المرأة العاقر أو الرجل الخصي إن كان باًرا. فالبّر أفضل من : العقرب. 
أمٍر مطّوب، أما ذریة األثیم فتنقرض كالعقر مع الطهارة أطفاٍل كثیرین. یسمح اهللا أحیاًنا ب

 ألنها تبقى معلومة عند اهللا ،ة مع الفضیلة أجمل، فإن معها ِذكًرا خالًداي). البتول13:3-16(
). 1:4والناس (

 وٕان تعجله الموت یستقر في ،: فإن الصدیقالموت المبكرج. یسمح أحیاًنا ب
). 7:4الراحة (

ة، وسن الشیخوخة هي الحیاة حكم: شیب اإلنسان هو الالشیخوخة الُمكرمةد. 
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 ).9:4المنزهة عن العیب (

. 12-1. بین مصیري الحكماء األبرار والجهالء األشرار 1
. 16-13. تحدِّي العقم     2
. 19-17. تحدِّي الموت المبكر    3

. بین مصیري الحكماء األبرار والجهالء األشرار 1
أما نفوس األبرار فهي بید اهللا،  

]  1فال یمسُّها أي عذاب. [
إن كان األشرار یذهبون بعد الموت إلى العذاب األبدي، فنفوس األبرار ال یصیبها 

عذاب أو أذى، بل تستقر وتستریح في ید اهللا، تتمتع بسالٍم كامٍل وتنال الخلود. 
لقد انطلقت نفوس المؤمنین في العهد القدیم إلى الجحیم كمكان انتظاٍر، ألنه لم 

یكن بعد قد تم الفداء، لكنها لم تكن منزعجة، إنما في سالٍم حقیقي كانت تترقب مجيء 
المخلص لیحطم متاریس الجحیم، وینطلق بها إلى الفردوس مع اللص الیمین. أما بعد 
الفداء، اآلن تنتقل نفوس األبرار بعد ترك الجسد إلى الفردوس حیث االستقرار والراحة 

والتمتع باألمجاد إلى یوم الرب العظیم، حیث تدخل الكنیسة المقدسة كلها إلى الملكوت 
األبدي في السماء. 

بقوله إن نفوس األبرار في ید اهللا یعلن الحكیم لیس فقط أنه ال یمسها عذاب، 
وأنها تجد راحة واستقراًرا، وٕانما هي موضع اعتزاز اهللا واهتمامه، یحفظها في یده بكونها 

ثمینة جًدا في عینیه. 
) تعني إنها في حمایته، كما جاء في تثنیة "جمیع قدیسیك في 1: 3" (فهي بید اهللا"
: 62)، وفى إشعیاء عن صهیون: "وتكونین إكلیل جماٍل بید الرب" (إش 3: 33یدك" (تث 

3 .(

  1: 3)، ألن نفوس األبرار في ید اهللا (حك 35: 51فإن اهللا یجد نفـوس األبرار (إر ،(
 .Ïأما تلك النفوس التي لألشرار فُتحسب كال شيء

العالمة أوریجینوس 
نفوس األبرار في ید اهللا وهم هنا یحملون معه الصلیب، وهي في یده أیًضا بعد 

1 Fragments 71 from Catena (Jeremiah). 
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انطالقهم من العالم، وقد استراحت نفوسهم من اآلالم، وتوقفت معارك إبلیس، وصاروا في 
فردوس النعیم. 

ال یمكن الفصل بین الحیاتین، فمع ما نجابهه من معارك روحیة في هذه الحیاة 
تشرق عنایة اهللا علینا، ویكشف عن حبه الفائق وتدبیره ألمجادنا األبدیة. 

فنعیش هنا نتحدى األلم والمرض، بل وٕابلیس بكل جنوده، والموت، أیا كانت 
وسیلته. نحیا بروح القوة ال الفشل، وبروح الرجاء ال الیأس. 

  یختفي عناء كل السنین الطویلة لهذه الحیاة الحاضرة عندما ننظر إلى أبدیة المجد
العتید، وكل أحزاننا ستتالشى بالتفكیر في البركة العظیمة، وتصیر كالبخار الذي 

.  Ïیضمحل وكأنها لم تكن؛ تشبه البرق الذي حالما یختفي
القدیس یوحنا كاسیان 

  ال نخاف من الفقر أو المرض أو أیة ضیقة كهذه، فإننا نعرف أننا في طریقنا إلى حیاة
. Ðأفضل، والتي هي منیعة ضد الموت والدمار، ومتحررة من كل ظلمٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بإشراقه یفرحني لكي بآالمي أنا أفرح .
. Ñفيّ  قائم احتملته ما ألن ابتهج ،)17:6غل (أعضائي في سماته أحمل إذ

 واحدٍ  لیومٍ  ألجله تتحمله مریرٍ  ألمٍ  عوض النور عالم علي تحصل .
. وجهه لرؤیة رغبتك عندئذٍ  تلتهب حبه، أجل من قلیالً  الجوع علي صبرت إن
 بال دبأ إلي بمجده یجّملك ألجله، األعمال من وجهك علي الظلمة ظهرت إن

. نهایة
. لك هو ما عنك ویخفي نوره، یلبسك لك، هو مما تعریت إن
. Òأبدًیا نفسك في تقتنیه تملكه، ما تركت إن

الشیخ الروحاني (یوحنا الّدلیاتي) 

Ï ،12 الكبریاء،  في روح12 القدیس یوحنا كاسیان: المؤسسات لنظام الشركة. 
2 Baptismal Instructions, 12: 12. 

Ñ4:19  رسالة. 
Ò15:19  رسالة. 
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في أعین األغبیاء یبدو أنهم ماتوا،  
] 2وُحِسب رحیلهم تعاسة، [

یتطلع األشرار عادة إلى نهایة األبرار أنها عقوبة، هذه النظرة مختلفة عن خطة 
 ازاة، كما تفسد التطلع إلى الحیاة المقدسة.ج والمالمكافأةاهللا بخصوص 

یرى األشرار في رحیل األبرار كارثة لهم، ألنهم لم ینعموا بالحیاة الزمنیة، ولیس 
من عالٍم آخر یتمتعون به. لكن الحقیقة أنهم یصیرون مع اهللا في سالم. یبدو األبرار أنهم 

ماتوا، لكنهم بالحقیقة هم أحیاء مع اهللا. 
أما األبرار فیترجون بفرح انطالقهم من هذا العالم لكي یروا الرب وجها لوجه، 
ویشعروا بالحق أنهم في ید اهللا، فإنهم حتى اآلن وهم في جهادهم ووسط اآلالم یشعرون 

 أن الكتاب المقدس هو في جوهره العالمة أوریجینوسبعذوبة عربون الحیاة السماویة. یرى 
رحلة النفس البشریة من العالم إلي األحضان اإللهیة. بهذا وسط الجهاد یدركون لمسات ید 

اهللا الفائقة. 
لقدیسة جورجونیا  إلى أخته األكبر منه االقدیس غریغوریوس النزینزيتطلع 

كنموذٍج حيٍّ للمسیحي، وقد تأثر بها جًدا إذ كان مغرًما بتقواها وورعها. وأوضح كیف 
: ، بل اشتاقت إلیهاستعدت للموت بال خوفٍ 

 التي یقطنها المسیح، 23 ،22:12 موطن جورجونیا كان أورشلیم العلیا (عب ...(
ویشاركه المجمع وكنیسة األبكار المكتوبین في السماء... 

  كل ما استطاعت أن تنتزعه من رئیس هذا العالم أودعته في أماكن أمینة. لم تترك
شیًئا وراءها سوي جسدها. لقد فارقت كل شيٍء من أجل الرجاء العلوي. الثروة الوحیدة 

التي تركتها ألبنائها هي االقتداء بمثالها، وأن یتمتعوا بما استحقته. 

  هنا أتكلم عن موتها وما تمیزت به وقتئٍذ ألوفیها حّقها... اشتاقت كثیًرا لوقت
انحاللها، ألنها علمت بمن دعاها وفّضلت أن تكون مع المسیح أكثر من أي شيء 

). 23:1 آخر على األرض (في
تاقت هذه القدیسة إلى التحرر من قیود الجسد والهروب من وحل هذا العالم الذي 

واألمر الفائق باألكثر أنها تذوقت جمال حبیبها المسیح إذ كانت دائمة نعیش فیه. 
التأمل فیه. 
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كانت تعلم مسبًقا ساعة رحیلها عن هذا العالم، األمر الذي ضاعف من فرحتها. 
ویبدو أن اهللا أعلمها به حتى تستعد وال تضطرب حینئذٍ . 

قضت كل حیاتها لتغتسل من الخطیة وتسعى إلدراك الكمال. ونالت موهبة 
 …التجدید المستمر بالروح القدس وصارت ثابتة فیه بحسب استحقاق حیاتها األولى

لم تغفل عن التضرع من أجل زوجها أیًضا حتى ُیدرك الكمال، وقد استجاب اهللا 
 إذ أرادت أن یكون كل ما یمت لها بصلة في حالة الكمال الذي یریده اهللا منا، ،لطلبتها

وٕاذ جاءت النهایة أدلت بوصیتها لزوجها  فال یكون شيء ناقًصا أمام المسیح من جهتها.
وأوالدها وأصدقائها كما هو المتوقع من مثل هذه القدیسة المحبة للجمیع.  

كان یومها األخیر على األرض یوم احتفال مهیًبا، وال نقول أنها ماتت شبعانة من 
أیام بني البشر، فلم تكن هذه رغبتها، إذ عرفت أنها أیام شریرة تلك التي بحسب الجسد 

 وهكذا تحررت، بل …كانت شبعانة من أیام اهللاوسراب. وباألحرى  وما هي سوى تراب
األفضل أن نقول أنها ُأخذت إلى إلهها أو هربت أو غیرت مسكنها أو أسلمت ودیعتها 

عاجالً . 
في وقت نیاحتها خّیم صمت مهیب، وكأن مماتها كان بمثابة مراسم دینیة.  

رقد جسدها وكأنه في حالة شلل بعد أن فارقته الروح، فصار بال حراك.  
لكن أباها الروحي الذي كان یالحظها جیًدا أثناء هذا المنظر الرائع شعر بها تتمتم 

واسترق السمع، وٕاذ به یسمعها تتلو كلمات المرتل: "بسالمة اضطجع أیًضا وأنام" 
). مبارك هو من یرقد وفي فمه هذه الكلمات. 8:4(مز

ودخلِت إلى هكذا ترنمِت أیتها الجمیلة بین النساء، وصارت الترنیمة حقیقة. 
، ورقدِت كما یحق لإلنسانة المحبوبة لدى اهللا التي عاشت السالم العذب بعد األلم

وتنیحت وسط كلمات الصالح. 
كم ثمین هو نصیبكِ ! إنه یفوق ما تراه العین في وسط حشٍد من المالئكة 

والقوات السمائیة، إنه مملوء بهاًء ونقاوة وكماالً !  
یفوق كل هذا رؤیتها للثالوث القدوس، فلم یعد ذلك بعیًدا عن اإلدراك والحس 

ن تحت أسر الجسد.  ين كانا قبًال محدودياللذ
أرجو أن تقبل روحك هذا المدیح مني كما فعلت مع أخي قیصریوس. فقد حرصت 

. الخوتيعلى النطق بالمدیح 
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 القدیس غریغوریوس النزینزي

وتركهم لنا دماًرا تاًما،  
] 3لكنهم في سالم. [

یتساءل البعض: هل ستكون نفوس األبرار مرتبطة بنفوس األشرار في موضٍع 
واحٍد، لكن األولین یكونون مملوءین سالًما واآلخرین مملوءین مرارة وضیًقا، أم سینفصل كل 

طرف في موضٍع مستقٍل عن الطرف اآلخر؟ 
ما نعرفه أن السید المسیح بنزوله إلى الجحیم حطم بصلیبه متاریس الهاویة، 

وحمل الذین ماتوا على الرجاء كغنائم دخل بها إلى الفردوس، ینعمون بأمجاٍد فائقةٍ . لكن في 
یوم الرب العظیم تتم دینونة عامة، یزداد مجد األبرار بانطالقهم مع عریسهم على السحاب 

كعروس واحدة مجیدة تتمتع بالدخول إلى حضن اآلب. 

  !یا للعجب الذي یفوق الطبیعة حًقا! وقائع مذهلة
الموت الممقوت والمشجوب قبًال، قد أحاطت به المدائح واعتُبر سعیًدا! فبعد أن كان 

 ومحط عید احتفالي! ،یجلب الحداد والحزن والدموع والغم الكئیب، ها قد ظهر علة فرحٍ 
بالنسبة إلى جمیع خدام اهللا ُأعلن موتهم سروًرا! فإن خاتمة حیاتهم هي وحدها 

تعطیهم الیقین بأنهم ُقبلوا من اهللا. لهذا طوَّب موتهم ألنه یختم كمالهم، وُیظهر 
 الوحي: "ال تعتبر أحًدا سعیًدا قبل لغبطتهم؟، حیث یطغي علیهم رسوخ الفضیلة كقو

). 28: 11موته" (سیراخ 
ال نطبق علیِك (یا مریم) هذا القول، ألن غبطتك ال تأتي من الموت، وموتك لم 

 لیس عند موتك، بل منذ هذا الحبل عینه ُتغبطین من جمیع األجیال. ...یتمم كمالك
 وأظهرِت  كآبته وبددِت ال، لیس الموت أبًدا من جعلِك مغبوطة، بل أنِت طرحِت الموت 

. Ïأنه فرح (بالمسیح الذي ولدتیه)

  ولتصفق المالئكة! تالسماوااآلن، لتفرح 
)، ولیهتز البشر فرًحا! 1: 97، 11: 96اآلن لتبتهج األرض (مز 

لیدوِّ الجو بأناشید البهجة، ولُیطرح اللیل الحالك الظالم الكئیب ومعطفه الحدادي، 
ال بل بما أنه تألأل، فلیقتِد بلمعان النهار، بومضات النور. 

Ï ،58، ص 1997 عن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میالد السیدة ورقادھا للقدیس یوحنا الدمشقي. 
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ن المدینة الحیة التي للرب إله القوات قد ُرفعت إلى األعالي، والملوك یأتون إها 
) في أورشلیم 68:30بتقدمة ُمتعذر تقدیرها من هیكل الرب، من صهیون الشهیرة (مز 

وأولئك الذین أقامهم المسیح رؤساء  ).26: 4 العلیا، التي هي حرة، وهي أمهم (غل
.  Ïعلى كل األرض، أي الرسل، یواكبون والدة اإلله الدائمة البتولیة

  رؤ26:4مدینة الحیة من أورشلیم األرضیة إلى أورشلیم العلیا (غل الالیوم اسُتردت ، 
10:21 !(

  هذا القبر وكونه أعز من الخیمة القدیمة، قد حوى المنارة الروحیة الحیة المتألقة بالنور
اإللهي، والمائدة الحاملة الحیاة التي اقتبلت ال خبز الوجوه بل الخبز السماوي، ال النار 

الهیولیة بل نار األلوهیة غیر الهیولیة. 

  كنیسة الدف في یدیها، ولتنشد التسبحة الخاصة بالعید. لتخرج اللتأخذ مریم التي هي
 Ð)، ُمطِلَقات صیحات الفرح!20: 15 الروحي بدفوٍف ورقٍص (خر إسرائیلفتیات 

األب یوحنا الدمشقي 

وٕاذ كانوا في عیون الناس قد عوقبوا،  
] 4فرجاؤهم كان مملوًءا خلوًدا. [

یبدو عذابهم بأي نوٍع أثناء ووجودهم على األرض هو عقوبة من اهللا، لكنه في 
الحقیقة هو تأدیب أبوي، أو اختبار لتزكیة إیمانهم یهیئهم باألكثر للتمتع بملكوت اهللا. 

: 3كثیًرا ما یردد الكاتب أن األبرار یترجون الخلود أو األبدیة، ویطلبونها من اهللا (
 رجاء على فالصدیق یموت وهو )، فهي نعمة مجانیة یقدمها لهم اهللا.13: 8؛ 1: 4؛ 4

.  الذین ال یترجون شیًئا بعد الموتءالتمتع بالحیاة الدائمة، هذه التي ُیحرم منها الجهال
 " تظهر هنا ألول مرة في الكتاب المقدس. الخلود كلمة "أنیرى البعض 

  فعندما ننسحب من زوابع هذا العالم نبلغ میناء سالم وحریة وراحة هادئةلخدام اهللا ،
. Ñمدینتنا وأمننا األبدي، عندما یتحقق هذا الموت نبلغ الخلود

Ï ،72، ص 1997 عن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میالد السیدة ورقادھا للقدیس یوحنا الدمشقي. 
Ð ،103، ص 1997 عن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میالد السیدة ورقادھا للقدیس یوحنا الدمشقي ،

105 ،106. 
3 On Mortality, 3. 
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الشهید كبریانوس 

وبعد تأدیٍب یسیر سیكون لهم مكافأة عظیمة،  
ألن اهللا امتحنهم،  
] 5فوجدهم أهًال له. [

 عرش اهللا القدیر، فیدركوا أن شئون أماموا قف أمام المتألمین ليتالسماواتنفتح 
البشر ال تسیر بطریقة عشوائیة، وٕانما بتدبیر إلهي عجیب، فاهللا ضابط الكل یهتم بكل ما 

یمس حیاة اإلنسان. هذا هو ّسر تعزیتنا وسط الضیق. فیرددوا القول: "عند كثرة همومي في 
 كذلك بالمسیح ،)، "ألنه كما تكثر آالم المسیح فینا19:94 تعزیاتك تلذذ نفسي" (مز ،داخلي

).  5:1  كو2تكثر تعزیاتنا أیًضا" (

  ضیقة، وأما قلب من یجري فیها فرحب ومتسع، ألنه مسكن اآلب اهللاطریق وصایا 
واالبن والروح القدس، یسلكها جارًیا بقلٍب متسعٍ ... وأما طریق مساوئ األشرار فمتسعة 

. Ïوقلوبهم ضیقة، ألنه ال موضع هللا فیها
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 وأما القلب الذي یطوف فیه 14:7 الطریق الذي یؤدي إلى الحیاة ضیق وكرب (مت ،(
، فمتسع ورحب بالكلمة اإللهیة، وهو مقدس اهللابجولة حسنة، أي في طریق وصایا 

. اهللاویرى 
). أما 13:7 وعلى العكس فإن الطریق "الواسع والرحب یقود إلى الهالك" (مت
)، بل 23:14 القلب (الذي یسلكه) فضیق، ال یقبل أن یقیم فیه منزًال لآلب واالبن (یو

 بسبب جهالته. هذا اإلنسان یجعل قلبه ضیًقا بسبب قسوته. اهللایتجاهل 
 لنتأمل أیًضا كیف یعلمنا سلیمان أن نسجل الكلمات اإللهیة على لوحي قلبنا (أم

)، معلًنا بأن "الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي 20:22؛ 3:7؛ 4:3
. بقوله "الخارج" ال یقصد الحدیث عن الشوارع بل عن القلوب، لكي )20:1 أم(صوتها" 
 .Ðاهللایوسعها 

نوس يالعالمة أوریج

Ï) 1996) غنى كلمة اللَّه ولذتها، 118 القمص تادرس یعقوب ملطي: المزمور المئة والتاسع عشر. 
Ð) 1996) غنى كلمة اللَّه ولذتها، 118 القمص تادرس یعقوب ملطي: المزمور المئة والتاسع عشر. 
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كالذهب في التنُّور محَّصهم،  
] 6وكذبیحة محرقة قبَلهم. [

ال ینكر الحكیم تأدیب البار، لكن إلى حین. فاأللم غایته لیست التدمیر بل 
) اإلنسانبهذا یصیر هذا المعدن الثمین (  المعدن.ىثر للزغب فیتنقأالتطهیر، إلزالة كل 
 یتنقى، لكن التنقیة تطلب وجود فرٍن أو ناٍر أنحتى الذهب یمكن  س.وعلى صورة اهللا القد
  لكنها ُتحرق بالنار لكي ُتقدم ذبیحة محرقة.،فإن الذبائح صالحة

وسط آالمنا یقبل اهللا محرقاتنا الروحیة، إذا ما أشعل في نفوسنا بروحه القدوس 
نار الحب اإللهي التي تلهب قلوبنا داخلنا، وال تقدر میاه كثیرة أن تطفئها. یهب داخلنا قوة 

القیامة ونصرتها على األلم والموت وبهجتها األبدیة. 

  امتحن اهللا المحب فضیلة (إبراهیم) البار إلى فترة تبلغ الثالثین عاًما. وعندما رأى اهللا
) إلى فترة زمنیة طویلة ُجعلت فضیلة 6: 3أنه قد تنقى مثل الذهب في األتون (حك 

هذا البار أكثر بهاًء وتألًقا، یقول الكتاب: "ولما كان إبراهیم ابن تسع وتسعین سنة ظهر 
. Ï)1: 17له اهللا مرة أخرى" (راجع تك 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وأما إذا كان شریًرا فسیكون ،إن كان الذي أعلى منك صالًحا فإنه یكون منعًشا لك 
ك، في الحالة األولى تقبل االنتعاش بسرور، وفي التجربة أظهر نفسك ضدمجرًما 

صادًقا. كن ذهًبا. أنظر إلى هذا العالم ككور الصائغ، ففي مكان ضیق توجد ثالثة 
 والذهب یتنقى. ،نار. تستخدم النار للشیئین األولین فالقش یحترقوقش و ذهب :أشیاء

نني إنني أندب القش. إ ! وینقاد إلى معبد األوثان. واحسرتاه،یستسلم إنسان للتهدیدات
خر ال یذعن للتهدیدات أو األهوال، فُیساق أمام القاضي ویعترف بثبات آأرى الرماد. و

 الذهب؟ لتقفوا بثباٍت يدون أن یخضع لصورة التمثال. ماذا تفعل اللهب معه؟ أما تنق
في الرب أیها االخوة، ألن الذي دعاكم له قوة أعظم. ال تخافوا من تهدیدات األشرار. 

 طریقٍة ة ال ترتعبوا منهم بأي. ففیهم تجدون من تصلون من أجلهم،كماءاحتملوا أعد
كانت.  

لصة. أخرجوا من هذا الینبوع إلى هذه الولیمة، أشربوا هنا  هذه هي الصحة المخَّ

1 Homilies on Genesis, 39: 5. 
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نكم فضة إ ولیس من الوالئم األخرى التي بها تختبلون. أثبتوا في الرب. ،حیث تشبعون
 بل من الكتاب المقدس، فقد قرأتم وسمعتم ،وستكونون ذهًبا. هذا التشبیه لیس مني

 انظروا ماذا تكونون ).6: 3 (حك لهم كذبیحة محرقة"ب"محصهم كالذهب في البودقة وق
 بل ،هللا لیس كما لو كنتم تجعلونه غنًیاا  معالمسكمتبین كنوز اهللا. كونوا أغنیاء ب

.  Ïتصیروا أغنیاء بواسطته. دعوه ُیشبعكم. ال ُتدخلوا سواه في قلوبكم
 أغسطینوسالقدیس 

في وقت افتقادهم یتألألون،  
] 7وكالَشَرر بین القش یركضون. [

بعد الموت یتحقق األشرار من مكافأة األبرار الذین یمجدهم اهللا أبوهم السماوي. 
وینفضح األشرار، ألنهم عاشوا مع هؤالء األبرار على األرض في ذات ظروفهم، بل وربما 

نالوا خیرات أكثر منهم، ومع ذلك لم یؤمنوا باهللا، وال سلكوا بروحه القدوس. 
بعد االنطالق من هذا العالم یتألأل األبرار ككواكٍب بهیٍة، ویتمتعون برؤیة اهللا، 

وشركة المجد السماوي. 
إذ یتحدث عن نیران التجارب المٌطَ◌هرة یرى في الصدیقین أنهم یتألألون باألكثر 

خالل هذه النیران التي ال تحرقهم، وٕانما تحرق الجزامة (التبن) الذي فیهم وسط لیل هذا 
 العالم للتدفئة واإلنارة. هذه هي خبرة الفالحین في ذلك الحین.

 فإن نار التجارب تٌحَ◌ول األبرار إلى أشبه بمشاعٍل تتقد ،هذا ومن جانب آخر
 یتمتع ،ناًرا، فتحول ظلمة لیل هذا العالم إلى نهارٍ . بینما یعاني األشرار من هالك الظلمة

  المفرح.ءاألبرار بالبها

 یصیرون مشاعل ملتهبة وسط األشرار، یشعلونهم إذ فإنهم ،ومن جانب ثالث
 ماداموا مصممین على شرورهم. هذا ما قیل بعوبدیا النبي عن بیت یعقوب اوهلكبالنار في

ویكون بیت یعقوب ناًرا، وبیت  كیف یدمرون بیت عیسو كما بناٍر مشتعلةٍ ! وبیت یوسف،
یوسف لهیًبا، وبیت عیسو قًشا، فیشعلونهم ویأكلونهم، وال یكون باٍق من بیت عیسو، ألن 

 ).18الرب تكلم" (عو 

" تعبیر كتابي یشیر إلى التدخل اإللهي، هنا یشیر إلى تدخله في یوم افتقاد"

1 Sermons on NT Lessons, 12: 12.  
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. Ïالدینونة العظیم
" صورة رائعة للنصرة. یتألألون"

 حینما یشرق األبرار مثل الشمس النور أیًضا هو بهاء السماء للذین یتطهرون هنا ،
)، اآللهة والملوك یقضون ویمیزون 7: 3)، ویقف اهللا في وسطهم (حك 34: 13(مت 

 .Ðرتب تطویب السماء

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  اهللا المحب الرحوم أطلق بنفسه الجسد من أسره وحرره من عبودیة الهالك، العبودیة
عطیة األبدیة المرة الممیتة، ومنحه الخلود في األبدیة. بذلك منح الجسد البشري 

. Ñ، فجعله خالًدا غیر مائت إلى األبدالمقدسة
 اإلسكندري إكلیمنضسالقدیس  

  حًقا سیكونون ممجدین وینعمون بالسمو المالئكي لكنهم مع هذا یبقون بشریین. فیبقى
.  Òالرسول بولس هو بولس ومریم هي مریم

 ن كان الوعد لنا أن نكون كالمالئكة، وال یوجد بین المالئكة جنسان متمایزان، فإننا إ
سنكون بال تمایز جنسي كالمالئكة. على أي األحوال، فإننا إذ نقوم من األموات نحمل 

. Óالجنس الذي لنا لكننا ال نمارس وظیفة الجنس
القدیس جیروم 

  ،إذ تنزع كل شهوة جسدیة وال یكون فیهم موضع للملذات الجسدیة یشابهون المالئكة
ُیحسبون مقدمین خدمة روحیة غیر مادیة، فیصیرون كأرواح مقدسة، وفي نفس الوقت 

. Ôیتمتع به المالئكة مستحقین لمجد
القدیس كیرلس الكبیر 

  لقد ُدّون هذا خصیًصا، كیف یقول بولس بصراحة "ألن هذا الفاسد البد أن یلبس عدم

1 The Jerome Biblical Commentary, P. 56a. 
2 Oration 40: 6. 
3 Paedagogus 3:1. 
4 Epistle, 75:2. 
5 Adv. Jovan. 1:36 
6 In Luc. Sermon, 136 
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. )53:15 كو 1 ( وهذا المائت یلبس عدم موت،فساد
وكما یمتزج الحدید بالنار إذن هذا الجسد سیقوم ویلبس عدم الفساد ویشكل جدیًدا. 

 هذا الجسد سیقوم لكنه لن ،یمناق أو األفضل كما یعرف الرب الذي ي،ویصبح ناًرا
یمكث كما هو اآلن. 

إنه جسم أبدي. ال یحتاج تغذیة لحیاته كما هو علیه اآلن، وال إلى درجات 
لصعوده ألنه سیكون روحًیا. إنه ألمر عجیب لسنا جدیرین بالكالم عنه. إذ قیل في 

 " (متحینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت أبیهمإنجیل القدیس متى البشیر "
). 3:12)، "وكالقمر – وكضیاء الجلد (دا 43:13

فاهللا العالم بعدم إیمان الناس، أعطى الدیدان الصغیرة أن تخرج من جسمها 
شعاعات من نور حتى أنه مما نرى نصدق ما نتوقعه. 

 قادر أن یعطي الكل أیًضا.  ،ألن اهللا الذي یعطي الجزء
 Ïوالذي جعل الدودة متألقة بالنور، یجعل باألحرى اإلنسان النقي یضيء!

 القدیس كیرلس األورشلیمي

  في الحیاة األبدیة یتغذى الجمیع على طعام البّر ومشروب الحكمة، ویلتحف الجمیع
بالخلود، ویعیشون في بیتهم األبدي، وتكون األبدیة ذاتها هي صحة الجمیع وسالمهم 

. Ðوسعاتهم حیث ال خصام وال مرض وال موت
القدیس أغسطینوس 

یدینون األمم ویتسلطون على الشعوب،  
] 8ویملك الرب علیهم لألبد. [

الخالص في ذهن كثیر من الیهود هو تمتعهم كأمٍة بالسیطرة على العالم كله، 
فیتسلطون على الشعوب في العصر المسیاني. لقد فهموا مثل هذه العبارة التي في أیدینا 
بالمعنى الحرفي، إذ یظنون أنهم أبرار سیسیطرون على كل الشعوب الشریرة، ویلزمونهم 

بالتهود. 
]، یتمتعون بروح القوة، فیشعرون أنهم 1الذین یدركون أن نفوسهم في ید اهللا [

ملوك في ید ملك الملوك. حیاتهم تتألأل بانعكاس مجد اهللا علیهم، فیصیرون دیانین لألمم 

 .18:18 مقال ˺
2 The Fathers of the Church, vol. 2, p. 339. 
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الرافضة التمتع بمعیة اهللا، ویتسلطون على الشعوب التي تظن أنها صاحبة سلطان على 
األبرار. 

هذا ویمكننا القول بأننا إذ ُنوجد في ید اهللا نحكم على ما في داخلنا من أمم 
ونتسلط على ما في داخلنا من شعوب. نحمل سلطاًنا على أفكارنا وأحاسیسنا وعواطفنا. 
بسلطاٍن نقول لألفكار الشریرة أن تخرج فتخرج، ولكل دنس أن یفارقنا فیهرب منا. كما 

بسلطان نطلب العواطف المقدسة واألحاسیس المملوءة حًبا وبًرا فتسمع لنا.  

  لم یأِت بهدف تحقیق عدم إیمان الیهود... كان التدبیر اإللهي رائًعا... فقد استخدم
خطیة الیهود، لیدُعو األمم إلى ملكوت اهللا بواسطة المسیح رغم كونهم غرباء عن 

. Ï)12:2عهود الموعد (أف 

  نقول نحن المسیحیین إن الیهود، بالرغم من سابق تمتعهم بعطف اهللا إذ كانوا محبوبین
منه أكثر من غیرهم، إال أن هذا التدبیر والنعمة اإللهیین قد تحوال إلینا، عندما نقل 

.  Ðیسوع السلطان العامل بین الیهود إلى مؤمني األمم
العالمة أوریجینوس 

المتوكلون علیه سیدركون الحق،  
واألمناء في المحبة سیقطنون معه،  

ألن النعمة والرحمة لقدیسیه،  
] 9وهو یرعى مختاریه. [

إذ ندرك أن نفوسنا في ید اهللا، لن نطلب أقل من أن نعرف الحق اإللهي. 
" هنا یشیر إلى المعرفة الحقیقیة هللا، والتمتع بالحكمة السماویة. الحق"

وٕاذ نعرف "الحق" اإللهي نمارس الحب كعطیة روحه القدوس فینا. نسلك بأمانة 
فنتأهل للسكنى مع اهللا، ونختبر نعمته ورحمته. 

 بالسخاء ذاك الذي یعطینا أعظم كل العطایا، حیاته ذاتهاÑ. 
 القدیس إكلیمنضس السكندري

1 Contra Celsus 2:78. 
2 Contra Cels. 5:50. 
3 Paedageogus 1: 9. 
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  (إذ صار إنساًنا) صرنا اآلن قادرین أن نقتنیه، نقتنیه هكذا بالعظمة، وبذات طبیعته
(من جهة الناسوت) التي كان علیها، إن كنا نعد له مكاًنا الئًقا في نفوسنا. 

  المسیح الذي هو كل فضیلة، یأتي ویتكلم على أساس أن ملكوت اهللا في داخل تالمیذه
 .Ïولیس هو هنا وهناك

العالمة أوریجینوس 

أما األشرار فسینالهم العقاب الُمناسب ألفكارهم،  
فهم الذین لم ُیبالوا بالبار،  

] 10ونسوا الرب. [
مقابل نهایة األبرار العظیمة نرى نهایة األشرار المرة، حیث ینالون العقاب األبدي 

إلصرارهم التام لعدم قبول عمل نعمة هللا، ومقاومتهم للحق اإللهي، ورفضهم للوصیة 
اإللهیة. األولون یتقدمون بثمر الحب في تواضع، واألخیرون یقدمون ثمر الكراهیة والظلم 

القدیس األنبا یقول واألنانیة ورفضهم التام لحكمة اهللا، وسلوكهم في ضالل الشر. 
 في الرسالة السادسة إن الشیاطین بال أجساد، لكننا إذ نقبل أفكارهم في أنطونیوس الكبیر

 إنما نصیر أشبه بأجساٍد لهم. بهذا یحول عدو الخیر أعماقنا إلي ،داخلنا نتجاوب معهم
 جحیم، ویحمل سلوكنا طبیعة عدو الخیر.

  ینبغي أن تعرفوا بأننا نصیر أجساًدا لهم (الشیاطین) حینما تقبل نفوسنا أفكارهم
. Ðالمظلمة الشریرة، وعندما یصیرون هم ظاهرین بواسطة جسدنا الذي نسكن فیه

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

ى أنها "خارج سونم هج ن یتحدث عن موضع أقدیس یوحنا الذهبي الفمال یرد لم

: نه تحدث في شيء من التفصیل عن لعناتها. ففي إحدى عظاته یقول عنهالك .Ñهذا العالم
م عظنها بحر من النار، لیس بحًرا من ذات النوع باألبعاد التي نعرفها هنا، بل أإ[

وأعنف، بأمواج ناریة، نیران غریبة مرعبة. توجد هناك هوة عظیمة مملوءة لهیًبا مرعًبا. 
... نها من كل جانب مثل حیوان مفترس میمكن لإلنسان أن یرى النار تخرج

1 Comm. on John, Book 10: 4; Comm. on Matt. Book 12: 14. 
Ð.الرسالة السادسة  

3 In Rom. hom. 31:4. 
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 .اك لیس من یقدر أن یقاوم، لیس من یقدر أن یهربنه
 ناك الُ یرى وجه المسیح الرقیق واهب السالم في أي موضع.ه
اس عنفاء، ال یرون نما أن الذین صدر علیهم الحكم بالعمل في المناجم هم أكو

 هناك، ولكن لیس باألمر البسیط مربعد عائالتهم، بل الذین یسخرونهم، هكذا یكون األ
هكذا، بل ما هو أردأ بكثیر. ألنه هنا یمكن أن یقدم اإلنسان التماًسا لإلمبراطور طالًبا 

سجین، أما هناك فلن یحدث هذا. إنهم لن یخرجوا بل یبقوا، الالرحمة وقدُ یعفي عن 

 .]Ïتعبیر عنهاالیحتملون عذابات ال ُیمكن 
ة أخرى یقول إن النیران هناك ال ُتفني اإلنسان وال تعطى نوًرا بل تحرق على مر

 .Ñ عدم الموت لهذا تبقى تعانى العذابات أبدًیاىذ تتحول األجساد المقامة الُمدانة إل. إÐالدوام
الرغم من كل هذه العذابات فإن العذاب الرئیسي للُمدانین هو حرمانهم من ب

 .Òحضرة الرب وشركة القدیسین في السماء
لكن الكل ، Ó الجحیم، تعتمد على مدى خطایا اإلنسانيرجات العذابات مختلفة فد

 .Ôیسقط تحتها أبدًیا
] .Õقول: [مستحیل أن تكون عذابات جهنم غیر موجودةي
 أن هذه العذابات لیست لمجرد تحقیق العدل القدیس یوحنا الذهبي الفمرى ي

 .Öاإللهى، لكنها وضعت لحث البشریة على التوبة واالمتناع عن الخطیة
ن كان الّله یهتم أّال نخطئ وٕان ندخل في متاعب كهذه لتصحیحنا، فواضح أنه [إ

 .]×یعاقب الخطاة ویكلل األبرار

 .ÏÎقول إنه یهدد بجهنم، حتى الُ یلقى أحًدا في جهنمي

"؟ العقاب المناسب ألفكارهمماذا یعني بقوله: "

1 In Matt. hom. 43 (44):4; cf. In Hebr. hom.31:4. 
2 Ad Theod. Laps 1:10; In Hebr. hom. 1:4. 
3 Ad Theod. Laps. 
4 In Phil. hom 13:4; In Matt. hom. 23(24):8; In Eph. hom. 3:3 
5 In Matt. hom. 75 (76):5. 
6 In 1 Cor. 23:4; In 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
7 In 1 Thes. hom.; cf. 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
8 In 1 Tim hom. 15:3. 
9 In Rom. hom. 31:4. 
10 In Ps 7:12. 
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لعله یجیب هنا على تساؤالت البعض: إن كان اهللا حًبا، فكیف یعاقب الناس 
األشرار بنار جهنم األبدیة؟ أین هي محبة اهللا الالنهائیة للبشر؟ هل یبقى اإلنسان في عذاٍب 

أبدٍي مقابل خطایا أو شرور ارتكبها لفترة زمنیة؟ 
اإلجابة على هذه التساؤالت هي أن اهللا الكلي الحب، وهب اإلنسان كمال الحریة، 

وهذه أعظم عطیة، بدونها یفقد اإلنسان أهم سمة رئیسیة تمیزه عن بقیة المخلوقات 
األرضیة. خالل هذه الحریة ُیعطى إمكانیة للتغیر المستمر بین قبوله الحیاة مع اهللا أبدًیا، أو 

اعتزال اهللا نهائًیا. فمن یختار الشركة مع اهللا بجدیٍة یعطیه اهللا سؤل قلبه، ومن یصر على 
رفض الشركة مع اهللا ال ُیلزمه بها، بل یتمم له شهوة قلبه، فیتركه ینال ما قد اختاره. 

یقدم البعض أمثلة لذلك: 
لو أن أًبا بذل كل الجهد مع ابنه لیحیا في جدیة، لكن االبن أصر على العصیان 
في استهتار وتحٍد، فإنه متى بلغ سن النضوج بشخصیة غیر سویة، ال یقدر أن یلوم والده، 

إذ أضاع الفرص إلعداد نفسه لیكون ناضًجا. 
لو قدمت النصائح لصبٍي كي یكون جاًدا في دراسته مع تحذیرات كثیرة، وقد 
صمم على الكسل واللعب، فإذ یبلغ السن الخاص بالدراسة یجد نفسه غیر كفء لمهنة 

الئقة، وقد ضاعت علیه فرص الدراسة، وصار الجهل مالزًما له! 
إن حذرت األم ابنها مرة ومرات من لمس أي شيء ساخن، وفي لحظات إذ تركته 

حاول أن یمسك قطعة حدید ملتهبة، فإنه ال یقدر أن یلوم والدته ألن النار أصابته، وقد 
یبقى إلى سنوات یعالج ما ارتكبه في ثوانٍ ! وربما تبقى آثار ذلك في یده كل أیام حیاته! 

هنا أیًضا ال ینصب اللوم إال على األشرار أنفسهم، ألنهم یذوقون أبدًیا ما اختاروه 
ألنفسهم. وماذا اختاروا؟ 

 ] 10االستخفاف بالبار .[
 ] 10نسیان الرب.[ 

 ] 11احتقار الحكمة والتأدیب.[ 

"، أي لم یبالوا بالبارثالثة أمور خطیرة تحطم األشرار تماًما، األمر األول أنهم "
وجدوا لذة في ممارسة الظلم على البار، وبذلوا كل الجهد للخالص منه بأي ثمن. وهم بهذا 

یحرمون أنفسهم من الشركة مع األبرار والقدیسین، یطلبون موضًعا آخر لیس في بار أو 
صدیق. بهذا اختاروا جهنم ولیس ملكوت اهللا! 
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"؛ أي أعطوه القفا ال الوجه، فكیف یمكنهم نسوا الربأما األمر الثاني فهو أنهم "
أن یلتقوا به في ملكوته، أو كیف یسعدون باللقاء بمن یرفضونه بكل قلوبهم؟ 

واألمر الثالث هو احتقارهم للحكمة والتأدیب، كما نرى في العبارة التالیة: 

فالذي یحتقر الحكمة والتأدیب شقيّ :  
باطل رجاؤهم وغیر مفیدٍة أتعابهم،  

] 11وغیر مثمرٍة أتعابهم، وغیر نافعٍة أعمالهم. [
إن كانت الحكمة هي تمتع بحكمة اهللا األبدي، واقتناء البّر الخالد، فإن من یرفض 

الحكمة، وال یقبل خطة اهللا بالنسبة له، ویتذمر على التأدیب، إنما یختار لنفسه الشقاء، 
ویفقد كل رجاء، ویصیر كل تعبه بال نفع وال ثمر! 

احتقار الحكمة والتأدیب ال یقف أثره على توجیه حیاة اإلنسان هنا على األرض، 
بل یمتد إلى الحیاة األبدیة، التي هي في جوهرها قبول شركة المجد مع حكمة اهللا األبدیة. 

من یرفض الحكمة هنا ال یطیقها هناك؛ ومن یظن أن سعادته في اللهو مع تذمره 
على تأدیب الرب له هنا یفقد السعادة األبدیة. 

نساؤهم غبیات،  
وأوالدهم أشرار،  

] 12وذریتهم ملعونة. [
" في األسفار الحكمیة ترتبط بالشر، فالغبي یعادل الشریر. یلتصق األشرار الغباوة"

بنساء غبیات أو شریرات، تنجبن أبناء وبنات یسلكون كوالدیهم. 
إن كان البار یطلب الحكمة عروًسا أبدیة، یقترن بها، وینعم بعذوبتها وجمالها 
وخلودها، فإن الشریر یطلب الجهل قریًنا له، ویصیر الموت رفیقه، یتحد به ویصیر من 

حزبه. 
أوالد األبرار المقترنین بالحكمة هم ثمر الروح من محبة وفرح وسالم وصالح 

). أما أبناء األشرار المقترنین بالجهل فهم البغضة والمرارة 23: 3ووداعة وتعفف الخ (غل 
والتذمر واالرتباك والكبریاء وكل رذیلة. 

. تحدِّي العقم 2
ولكن طوبى للعاقر التي بال دنس،  
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والتي لم تعرف مضجًعا خاطًئا،  
] 13فإنه سیكون لها ثمر عند افتقاد النفوس. [

كان إنجاب األبناء عند الیهود عالمة مسرة اهللا باإلنسان، والعقم إشارة للعنة. 
كانت كل سیدة في العهد القدیم تترجى أن یأتي المسیا المخلص من نسلها، فإن 

كانت عاقًرا حسبها الناس غیر مستحقة للبركة اإللهیة. لكن الحكیم وقد انكشفت أمامه 
ل الذین یحیون دون أوالٍد حسب الجسد مع تكریس قلوبهم وطاقاتهم  عظمة البتولیة فضَّ

لمحبة اهللا وخدمته على األرض من أجل العرس السماوي عن الزواج مع إنجاب أطفالٍ . 
 ما یقوله عن البتول الفتاة یكرره بالنسبة للفتى، فالخصي الذي ال یستطیع الزواج 

وٕانجاب البنین مع عدم كسره للوصیة افل بممارسة الشرور یترقب المكافأة في السماء. 
اإلنسان البتول روحًیا هو من أحب اهللا من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل 

قدرته، فلم یعد للعالم أثر قط في أعماقه، بل تهیأت نفسه كعروٍس بتوٍل ال تستریح إالَّ في 
حضن عریسها السماوي. 

 الذي ینظر نظرة روحیة صافیة من خالل أوهام هذه الحیاة مرتفًعا فوق نساناإل 
صبح ت نسانعًدا بالكلیة عنها بامتناعه عن الزواج. هذا اإلتبمصراعها مقدًرا تفاهتها 

يء من لیس له شركة بعد مع شرور البشریة كالحقد والحسد والغضب والكراهیة وكل ش
 يء ویستمتع بالحریة ویعیش في سالم. ال یوجد ش، من هذا كلهى ُمعفإنههذا القبیل، 

  فهو ال یمتلك من حطام هذه الحیاة ما یتجمع حوله حسد اآلخرین. ،یستثیر حسد جاره
ت الفضیلة مقتناه الثمین الوحید. صارلقد ارتفع بحیاته الخاصة فوق هذا العالم و

 ألن الفضیلة ثروة یشترك في ،سوف یقضي أیامه في هدوء وسالم غیر ممزوج بالمرارة
 علي عكس ،ملكیتها الجمیع كل حسب قدرته، وهي متوفرة لكل الذین یعطشون إلیها

وكلما أضاف أحدهم لنصیبه . ملكیة األرض في هذا العالم التي یقسمها الناس أجزاء
 ،یربح الواحد علي حساب خسارة زمیله خر منها بالتالي.آأرًضا جدیدة قلَّ نصیب فرد 

 یجلب لنفسه لك وبذ،د أن یحصل علي نصیب األسدواحومن هنا تنشأ المعارك. یرید ال
 إن من …بغض اآلخرین إذا خدعهم. ولكن الذي یقتني البتولیة ال یحسده أحد أبًدا

یمتلك منها نصیب األسد ال یسبب أي ضرر لمن یطالب لنفسه بنصیٍب مماثلٍ . 
 فكل منهما یمكنه أن ینال ،وطالما أن كًال منهما یستطیع أن یحصل علي هذه الحیاة
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 .Ïما یتمناه لنفسه منها. إن ثروة الفضائل ال تنضب أبًدا

  أنا أعتبر أن البتولیة هي المنهج العلمي في علم الحیاة السمائیة تزود اإلنسان بالقوة
 .Ðلیتحد مع الطبائع الروحیة

  تهدف البتولیة إلي أن تخلق في النفس نسیاًنا كامًال للشهوات الطبیعیة، إنها ستمنع
عملیة النزول باستمرار لتلبیة الرغبات الجسمیة. ومتى تحررت النفس مرة من مثل هذه 

 وتمتنع ،األمور ال تخاطر بالمباهج السمائیة غیر الدنسة لتكون جاهلة غیر ملتفتة إلیها
 …عن العادات التي تورط اإلنسان فیما یبدو إلي حد ما أن ناموس الطبیعة یسلم به

ر النفس حینذاك. سإن نقاء القلب الذي یسود الحیاة هو وحده الذي یأ
  الشهید كبریانوس

وطوبى للخصّي الذي لم تفعل یده إثًما،  
ولم یفكر أفكاًرا شریرة على الرب!  
فإنه سینال ألمانته عطیة سامیة،  

] 14ونصیًبا شهًیا في هیكل الرب. [
"، لیعلن أن العاقر التي بال دنسبعد أن تحدث عن بتولیة الفتاة تحت تعبیر "

الثمر الروحي الدائم لیس مجرد إنجاب أوالد حسب الجسد، وٕانما إنجاب أبناء في الرب 
خالل الشهادة العملیة للعرس الروحي بین النفس البشریة واهللا، اآلن یتحدث عن بتولیة 

". وقد قدم لنا السید المسیح دعوة الخصي الذي لم تفعل یده إثًماالشاب تحت تعبیر "
للبتولیة بقوله: ألنه یوجد خصیان ُولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ویوجد خصیان خصاهم 
الناس، ویوجد خصیان خصوا أنفسهم ألجل ملكوت اهللا؛ من استطاع أن یقبل فلیقبل (مت 

). یمیز السید المسیح بین البتولیة التي عن عجز طبیعي، والبتولیة عن استعباد، 12: 19
كأن ُیلزم السید عبده بذلك، أو ُیلزمها بعض الفالسفة جبًرا حیث یجعلون بعض الخاضعین 

لهم في ضعٍف جنسٍي ألجل ممارسة عبادة وثنیة. وأما الثالثة فهي التي یعنیها سفر 
الحكمة، أي البتولیة من أجل ملكوت اهللا، یختارها اإلنسان متى كان مدعو�ا لها، قادًرا على 

ممارستها روحًیا كما جسدًیا. 
البتولیة لیست غایة في ذاتها، لكنها تحدي للطبیعة البشریة خالل نعمة اهللا 

1 Concerning Virginity, chapter 4. 
2 Concerning Virginity, chapter 5. 
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الفائقة، حیث یقبل المؤمن أن یتحدى متطلبات الجسد، لیس إذالًال له وال تدنیًسا للزواج، 
حاشا! وٕانما یمارسها اإلنسان كإعالٍن عن بیع كل شيء لیقتني شركته مع عریسه السماوي 
على أعلى مستوى. یقتني اللؤلؤة الكثیرة الثمن، فیكرس كل أفكاره لمجد الرب. یقول الحكیم: 

]. هذا أیًضا ما أكده 14" [فإنه سینال ألمانته عطیة سامیة، ونصیًبا شهًیا في هیكل الرب"
إشعیاء النبي في أناشیده للكنیسة  البكر، ولكل عضٍو یتمتع ببتولیة القلب والفكر والنفس:  

"ترنمي أیتها العاقر التي لم تلد. 
، ألن بني المستوحشة أكثر من بني ذات انشدي بالترنم أیتها التي لم تمخض

البعل، قال الرب. 
َاوسعي مكان خیمتك، ولتبسط شقق مساكنك. 

ال ُتمسكي. أطیلي أطنابك، وشددي أوتارك، ألنك تمتدین إلى الیمین وٕالى الیسار، 
). 3-1: 54ویرث نسلك أمًما، ویعمر مدًنا خربة" (إش 

، ألنه هكذا قال الرب للخصیان الذین ال یقل الخصي: ها أنا شجرة یابسة"
یحفظون سبوتي، ویختارون ما یسرني، وستمسكون بعهدي.  

إني أعطیهم في بیتي وفي أسواري ُنصًبا، واسًما أفضل من البنین والبنات. 
). 5-3: 56أعطیهم اسًما أبدًیا ال ینقطع" (إش 

 الترجمة السبعینیة) "اصرخي وافرحي أیتها التي لم 1: 54جاء في (إش 
 أنه كان من عادة ثیؤدورت أسقف قورش وأیًضا Ïالقدیس كیرلس الكبیرتمخض". ویرى 

القابلة أن تطلب من السیدة التي تجد صعوبة في الطلق للوالدة وهي في ألم شدید أن 
تصرخ، لیساعدها ذلك في الوالدة.  

هنا نبوة عن كنیسة األمم التي كانت وثنیة بال عریس، إذ قبلت السید المسیح 
عریًسا لها تصرخ في جهادها، ولكن بروح الترنم والفرح، فتنجب أبناء كثیرین مقدسین للرب. 
هكذا یلیق بالبتول أّال یتوقف عن الجهاد بصرخات روحیة قویة مع تهلیل عظیم، 

فیلد أبناء كثیرین للرب، خالل شهادته الحیة العملیة.  

 في هذه العبارة یحث الخصیان 3: 56"ال یقل الخصي: ها أنا شجرة یابسة" (إش .(
 على الفضیلة، ویسحق عجرفة الذین یتكئون على كثرة األبناء لنوال المجد. 

1 PG 70:1193.  
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ثیؤدورت أسقف قورش 

  ُوعد الغنى (الروحي) للمؤمنین، وكما قیل لنا: "لم یوجد شخص واحد ضعیف بین
). واآلن ُیقال حتى للخصیان: "ال تقل: ها أنا شجرة 3: 128القبائل" (راجع مز 

ب الفقراء... اآلن  یابسة". فإنه عوض األبناء والبنات لك موضع في السماء. اآلن یطوِّ
. Ïیحسب الضعیف قوًیا

القدیس جیروم  

  البتولیة أقوى من الموت، وهذا الكیان ُیسمى بحٍق غیر مائٍت، ألنه ال یقدم خدمته إلى
عالٍم مائٍت، وال یتهالك كي یصبح وسیلة نسل مائت. في جسٍم كهذا قد توقفت عوامل 

. Ðالتلف والموت، الذي دخلت في اإلنسان األول

  البتولیة لیست جهاًدا ینتهي بإخضاع الجسد، لكنها تتسع في مداها حتى تشمل كل
شيٍء في النفس. إنها حالة الصحة الكاملة للنفس حتى یكون العریس الحقیقي نصیبها. 

ال تبتعد عن كل نجاسات الجسد فحسب، بل تجعل من هذا الزهد مجرد بدء لعملیة 
نقاوتها على أوسع نطاق، فتحفظ ذاتها في أماٍن من السقوط في أي ألٍم من آالم النفس 

. Ñأثناء مسیرها
القدیس غریغوریوس النیسي 

ألن ثمرة األتعاب الصالحة مجیدة،  
] 15وأصل الحكمة ال یزول. [

إذ یقارن الحكیم بین ما یتمتع به األبرار الذین نفوسهم في ید اهللا واألشرار 
محتقري الحكمة ومقاومي الحق والبّر، الناسین الرب، یعلن أن ثمرة األتعاب الصالحة 

مجیدة، وأن ما یناله الحكماء بركات أصیلة لن تزول، بل تصیر إكلیل مجٍد له في 
السماء. 

  مجیدة هي ثمرة األتعاب الصالحة، إن كان هذا ُیحسب أهًال للصراع من أجلها وأنها
 .Òجزء من السعادة الحقیقیة

1 Letters, 22:21.   
2 On Virgibity 1:11. 
3 On Virgibity 2:3.  
4 Panegyric on His Brother S. Caesarius, 14. 
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القدیس غریغوریوس النزینزي 
أما أوالد الزناة فال یبُلغون كمالهم، 
] 16 وذریة المضجع األثیم تنقرض. [

هنا یدعو الحكیم الجهالء األشرار زناة، ألنهم تركوا الحكمة العروس المحبوبة 
الجمیلة والتصقوا بالشهوات الدنسة. 

 أن الزناة هنا هم الذین تنكب نفوسهم على شهوات العالمة أوریجینوسیرى 
الجسد وملذاته، وتترك ارتباطها بالروح، فتكون قد انحرفت عن عریسها اهللا بروح الزنا. مثل 

: 3هذه النفوس تسمع القول المخزي: "جبهة امرأة زانیة كانت لِك، أبیِت أن تخجلي" (إر 
3(Ï .

  یوجد زني بالجسد، وزني آخر للنفس حینما تقیم شركة مع الشیطان. فالنفس إما أن
تكون شریكة وشقیقة للشیطان أو هللا والمالئكة. فإن كانت تزني مع الشیطان فال 

 .Ðتصلح للعریس السماوي

القدیس مقاریوس الكبیر 
ربما یقصد بأوالد الزناة هنا أعمالهم التي لن تدوم، بل تبید ویهلك معها الزناة 

أنفسهم. 

. تحدِّي الموت المبكر 3
وحتى إن طالت حیاتهم،  

فإنهم ُیحسبون كال شيء،  
] 17وفي أواخرهم تكون شیخوختهم بال كرامة. [

إذ یلتصق األبرار بالبّر الخالد، ففي حكمة سماویة یتمتعون ال بطول الحیاة على 
األرض، بل بالخلود السماوي. أما األشرار الزناة، فإن حیاتهم وٕان طالت على األرض 

وصاروا شیوًخا ولهم نسل وفیر، فإن هذا كله ُیحسب كل شيء، ویصیرون في یوم الرب بال 
كرامة. 

وٕان ماتوا سریًعا فال یكون لهم رجاء،  

1 Cf. Origen: Homilies on Genesis, homily 1: 15. 
 .13:26  عظة˻
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] 18وال تعزیة في یوم الدین. [
إن طال زمن حیاة األشرار أو قصر، فالزمن یعبر حتًما، ویقفون في یوم الرب 

العظیم في عذاب شدید بال تعزیة، إذ ال رجاء لهم. 

] 19ألن عاقبة الجیل الشریر شاقَّة. [
سرعان ما یعبر زمن الملذات والكرامات الزمنیة، ویقف الشریر ومن تمثَّل 

بشره من أوالده في شقاوة، یطلبون الجبال أن تسقط علیهم واآلكام أن تغطیهم. 
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 3من وحي حك 
في یدك أتمتع بروح القوة، فأسمو فوق األلم 

وأتمتع بأمجادك 
 
 .نفسي في یدك یا أیها القدیر 

تتهلل بك، یا من أنت تحفظها.  
وسط الضیقات أتحدى األلم بك،  

وال أخشى المتاعب!  
ألني مستقر في یدیك.  

هنا في وسط وادي الدموع تستریح نفسي بك،  
وهناك في األبدیة ال یشغلني أحد سواك. 

 
  .أي مرعى أشهى من یدك، یا خالق الكل

في یدك ألمس قدرتك، فأستطیع بك كل شيء. 
في یدك أغوص كما في محیط حبك الالنهائي. 

 
  !أي ألم أخشاه، وأنا في یدك المجروحة ألجلي

كیف أخشى الفقر أو المرض أو الظلم أو حتى الموت، 
وأنا في ید واهب القیامة؟ 

في یدك یلذ لي الصلیب، وأختبر قوة قیامتك. 
 
   ،في یدك أتحول إلى كوكٍب منیٍر

لیس لي، لیس لي، 
إنما هو انعكاس بهاء مجدك عليّ . 

في یدك أحیا بروح القوة،  
فلیس للظلمة سلطان عليّ . 
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 .إني أعجب یا أیها الخالق كیف تهتم بي 

أنا في یدك، ماذا أطلب بعد.  
لن أطلب أقل من أن أعرفك، یا أیها الحق، 

لن انشغل إال بحبك الذي یهبني األمانة في الحب. 
ترعاني بنعمتك حسب غنى نعمتك.  

تحملني بیدیك، وكأنني أثمن ما لدیك.  
مشغول بي یا من السماء واألرض ال تسعانك! 

 
  ،ما لي أرى األغبیاء ال یرون یدك

یظنونني وحدي، تحّل بي اآلالم من كل جانٍب . 
یحسبونني بائًسا وشقًیا. 

لیتهم یذوقون معي عذوبتك،  
ویختبرون بهجة العشرة معك. 

 
  .في غباوة ال یدركون شقاءهم وحرمانهم وفراغهم

حًقا أن نار تأدیبك تحرقهم كالقش، 
لكنها تنقى الذهب الُمقدس لك. 

ل أبرارك إلى كواكٍب بهیٍة وسط ظلمة هذا العالم.  تأدیباتك تحوَّ
 
  .شتان ما بین الذین في یدك والذین خارجها

الذین في یدك لهم سلطان،  
والذین في الخارج ینهارون.  

األولون یقدمون ثماًرا تبقى معهم إلى األبد، 
واآلخرون یطلبون طول الحیاة وكثرة األبناء واألحفاد،  

لكنهم یثمرون لعنة ومرارة. 
األولون یشتهون بتولیة النفس زینة صادقة، 

واآلخرون ینشغلون بالنسل الجسدي ویعلمونهم الشر. 
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  ،یرى األشرار في الموت عقوبة و دمارًا

وأنا أجده انطالقة لالستقرار في أحضانك. 
رحیلي من العالم هبة ومتعة. 

 
  ،ذقت سالمك العجیب وأنا في العالم

كم یكون هذا السالم في العالم اآلتي. 
نفسي مشتاقة أن تتمتع بشركة أمجادك. 

 
  ،یشمت األشرار بموتي، ویحسبونه عقوبة

أما أنا فأفرح به، إذ طال انتظاري للقاء معك! 
رأیتك باإلیمان في قلبي، 

ألراك في الفردوس وجهًا لوجهٍ . 
 
  .سمحت لي بضیقات، فصرت كما في آتون نار

لكن ماذا تفعل النار بالذهب؟ 
تحرق الشوائب وتعطي بریقًا رائعًا لنفسي! 

 
  . َنار التجارب تهیئني لكي أتألأل بانعكاس بهائك علي

تهبني وسط الضیق قوة و سلطاناً . 
أصیر كملٍك، أسیطر بنعمتك على أفكاري. 

وأصیر بكلیتي مملكة لك! 
ترعاني وتهتم حتى بعدد شعر رأسي. 
نعمتك ال تفارقني ورحمتك تغمرني. 

 
  ! ًلست أطلب من العالم شیئا

لیكن قلبي مكرسًا بالتمام لك! 
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اقبلني كعروٍس تدخل بي إلى حجالك! 
 
   ،أخیًرا لیس لي ما أطلبه

سوى أن استقر في یدك هنا وفي الدهر اآلتي. 
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األصحاح الرابع 

 بین مصیري األبرار واألشرار
 

أشار الحكیم في األصحاح السابق إلى مجد البتولیة بطریقة غیر مباشرة خالل 
الحدیث عن العاقر والِخصي، أما هنا فیتكلم عنها في صراحة، ویمجدها عن الزواج. حسب 

الحكمة البشریة الزواج أفضل حیث إنجاب األبناء، وتخلید الذكرى ألجیاٍل طویلةٍ . أما 
البتولیة فتخلد الذكرى على مستوى سماوي. 

هنا یربط الحكیم البتولیة بالفضیلة، فبتولیة الجسد دون بتولیة الروح وتكریس 
النفس لعریسها السماوي ُتحسب كال شيء. 

 .6-1. ذكرى األبرار وذكرى الشریر 1
.  20-7. كرامة اإلنسان بقداسته ال بعمره 2

. ذكرى األبرار وذكرى الشریر 1
خلق اهللا اإلنسان لیعیش خالًدا ال یمسه الموت، لكن بحسد إبلیس دخل الموت إلى 
العالم، واختار اإلنسان بكامل إرادته أن یقیم عهًدا مع الموت، ال مع اهللا واهب الحیاة. اآلن 

إذ شعر اإلنسان بفقدانه للخلود تثور في أعماقه مشاعر قویة، ورغبة عارمة نحو تخلید 
ذكراه. استخدمت البشریة كل وسیلة لتحقیق هذا الهدف مثل إقامة أقواس النصر الفخمة، أو 
النحت على المعابد، أو إقامة تماثیل ثمینة، وفوق هذا كله صار اإلنسان یتطلع إلى ذریته 
أنها خیر ما یحقق دوام ذكراه. من هنا صار عدم اإلنجاب - في أذهان الكثیرین - عالمة 

لعنة وغضب اهللا على اإلنسان. هذا بجانب ما كان ینتظره كل یهودي أن یأتي المسیا 
المخلص من نسله، فإن ُحرم من النسل انقطع عنه هذا الرجاء. 

خیر الحرمان من األوالد، والحصول على الفضیلة،  
فإن في ذكرها خلوًدا،  

]  1ألنها معروفة عند اهللا والناس. [
هنا یقارن الحكیم بین شریر له أبناء وأحفاد كثیرون یعتز بهم، ویظن أنهم یّخلدون 
ذكراه، وبین باٍر لیس له نسل، لكنه وضع قلبه في الحیاة المقدسة في الرب بكونها مقتنیاته 
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الحقیقیة وموضوع خلوده في السماء. 
ذریة األشرار تشبه ثماًرا ال تدوم، حتى إن عاشوا إلى الشیخوخة یحیون حیاة 

). فاألفضل أن یهتم 19-16: 3مخزیة، أو یموتون صغار السن دون رجاء في الخلود (
البار بالثمار الروحیة، أي بالفضیلة، بكونها نسله الروحي، ورصیده الدائم في السماء. إذ 

هي مكرمة وجزاؤها الخلود المطّوب. هذا ما دفع البعض إلى حیاة البتولیة لتكریس كل 
طاقاتهم للرب. 

  كیف تستطیع النفس الغارفة في ملذات الجسد والمنشغلة باالشتیاقات اإلنسانیة فقط أن
 ان تنظرنتيل الخنزیر اليإن عین ...؟ خالیة من المشاغل، إلي النور العقليهاتوجه نظر

 رؤیة عجائب السماء. وهكذا أیًضا النفس التي یدفعها اندائًما إلي أسفل ال تستطیع
 تتجه إلي بل ، الجمال العلويى ال تستطیع أن ترفع بصرها لتر،الجسد إلي أسفل

 األشیاء الوضیعة الحیوانیة. 
ما هو أرضي ب لقي ت،یةو السمابالمباهج للتمتعالنفس التي ترید أن تكرس نظرها 

 الحب فیها ى وال تشترك فیما یورطها بالحیاة الدنیویة. إنها تحیل كل قو،وراء ظهرها
من األمور المادیة إلي التأمالت العقلیة في الجمال الالمادي. إن بتولیة الجسد تفید 

  . اتجاهات مثل هذه النفس تحقیقفي
منع عملیة فتتهدف البتولیة إلي خلق نسیاٍن كامٍل للشهوات الطبیعیة في النفس، 

ستمر لتلبیة الرغبات الجسمیة. ومتى تحررت النفس من مثل هذه األمور ال المالنزول 
 وتمتنع عن ،یة غیر الدنسة لتكون جاهلة غیر ملتفتة إلیهاوتخاطر بالمباهج السما

 إن ...العادات التي تورط اإلنسان فیما یبدو إلي حد ما أن ناموس الطبیعة یسلم به
 .Ïر النفس حینذاكسنقاء القلب الذي یسود الحیاة هو وحده الذي یأ

الشهید كبریانوس 
 بالحیاة السماویة، تسند النیسيالقدیس غریغوریوس  ارتبطت البتولیة في ذهن

اإلنسان لممارسة بتولیة النفس والقلب والذهن والحواس والرغبات، ینعم بها المؤمنون بالروح 
 السماوي، مقدس نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا. بالقدس واهب الشركة مع اآل

 هي باب ضروري لحیاة القداسة...  البتولیة

1 Concerning Virginity, chapter 5. 
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هي القناة الذي تجتذب الالهوت للشركة مع اإلنسان. 
. تالسماویاإنها تقدم جناحین یسندان رغبة اإلنسان في االنطالق نحو 

، بواسطتها یتم التوافق بعد ي وما هو بشريهي رباط الوحدة بین ما هو إله
. Ïحدوث هوَّة عظیمة بینهما

  لقد تبرهن أن اتحاد النفس مع الالهوت غیر الفاسد ال یمكن أن یتحقق بطریق آخر
یتشبه اإلنسان باهللا لینال البتولیة مثل دخول اإلنسان في هذه النقاوة العظمى. بهذا 

ة اهللا كما في مرآة، فتمتزج صورته بالجمال خالل تالقیه بالجمال األمثل العاكسة لنقاو
  .Ðوتأمله فیه

  النیسيالقدیس غریغوریوس 

  هللا تسابهاالنال تكرم البتولّیة من أجل ذاتها، وٕانماÑ  .
 القدیس أغسطینوس

إذا حضَرت ُیقتدى بها،  
وٕاذا غابت ُیؤسف علیها،  

وفي األبدیة ُتستقبل استقبال الظافر ُمكللة أبدًیا،  
وبعد انتصارها في مباراٍة،  

 ]2ال تشوب صراعاتها شائبة. [

یا له من تصویر رائع لإلنسان المقدس للرب، خاصة البتول الذي باع كل شيء 
حتى ما هو من حقه حسب الطبیعة لیقتني االتحاد مع اهللا. 

اإلنسان الفاضل في الرب موضع إعجاب الناس في هذا العالم حتى إن قاوموه، 
وموضع دهشة في السماء، حیث یدخل األبدیة كملٍك ظافٍر انتصر في معركته ضد إبلیس 

ومالئكته بالمسیح یسوع العامل فیه. 
" یكشف الحكیم أن موضوع إعجاب الناس إذا حضرت یقتدي الناس بهابقوله: "

لیس اإلنسان البار في ذاته، لكن الفضیلة التي تحضر معه وتتقدمه، فیشتهي كثیرون أن 
یقتنوها، یرونها متجلیة في البار، فیقتدون به لیتمتعوا بها. 

1 De Virginitate 2. 
2 De Virginitate 11. 
3 De Sacr. Virg. 8. 
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"، یشیر الحكیم إلى فاعلیة الفضیلة أو القداسة، فإنه وٕاذا غابت یشتهونهاوبقوله: "
حتى إن لم یروا البار بعد، ففي غیابه عنهم یشعرون كأن الفضیلة ذاتها غابت عنهم 

فیشتهوها. وربما یقصد هنا أن األشرار یقارنون بین حضور الفضیلة في البار وغیابها منهم، 
فیشتهوها ویطلبون أن یقتنوها.  

العالمة لما كانت الفضیلة في حقیقتها هي "شخص السید المسیح" كما یقول 
، فإنه في یوم الرب العظیم یستقبل السمائیون الكنیسة المقدسة، المنتصرة على أوریجینوس

الشر، فیرون مسیحها متجلًیا فیها، حاسبین نصرتها هي نصرة المسیح. ویعتبرون إكلیلها 
كأنه إكلیل للسید المسیح! 

بمعنى آخر حیاتنا على األرض أرض معركة، طرفاها السید المسیح وٕابلیس، هو 
یسمح لنا بالمعركة الروحیة، وهو الذي یهبنا قوة الجهاد، وهو الذي ینتصر فینا، وهو الذي 

ُیقدم لنا اإلكلیل، وهو الذي ُیكلل فینا! 

  .أن تنشد المسیح، هو مثل أن تنشد الكلمة والحكمة والعدل والحق والقدرة الكلیة هللا
 .Ïذهفالمسیح هو كل ه

 3: 17رمیا إ( "الثبات" "البِّر" والحق والقداسة في واحدٍ ، فهو أیضا كما أن المخلِّص هو 
LXX نه من أ). فمن غیر الممكن أن تصیر باًرا أو مقدًسا بدون المسیح. كما

. Ð"ثبات إسرائیل" "تثبت" بغیره، فهو المستحیل أن

  أنت هو البِّر، وقد تبعناك بصفتك البِّر، وأیًضا بصفتك القداسة والحكمة والسالم والحق
. Ñةیقي إلى اهللا، الحیاة الحقيق المؤديوالطر

العالمة أوریجینوس 

یة األشرار الغفیرة فإنها ال تزهو،   أما ذرِّ
وهي نسل نغول،  

فال تمدُّ ُجذوًرا عمیقة،  
] 3وال تقوم على ساٍق راسخةٍ . [

1 Comm. on John 32:19; R. Cadiou: Origen, Herder, 1944, p. 131-2. 
2 In Jer. hom. 17:4. 
3 Comm. on Matt. 17:22 on 19:27. 
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بعد أن صوَّر لنا مصیر األبرار، وأن ذكراهم وٕان دامت على األرض، لكن ما هو 
أعظم أنها تبقى خالدة في السماء، یصیرون بالحق ملوًكا متوَّجین أبدًیا، اآلن یحدثنا عن 

مصیر األشرار. 
كثیًرا ما یفتخر األشرار بإنجابهم كثرة من األبناء الشرعیین، وكأنهم قد حققوا 

النجاح في كل شيٍء، حتى في إنجاب من یخلدون ذكراهم. لكن إذ لم یقبل األشرار اهللا أًبا 
لهم والكنیسة ُأًما لهم یصیر أبناؤهم نغول، أي أبناء غیر شرعیین. یورثونهم األمور الزمنیة 

الفانیة، وال یقدمون لهم جذور اإلیمان الحي، فال یتمتعوا بالمیالد الجدید، الذي یقدم ساًقا 
راسخة وثماًرا روحیة فائقة. لهذا كثیًرا ما یسلك أوالد األشرار في الشر مثل آبائهم، وأحیاًنا 
یزدادون عنهم في الشر. لكننا ال ننكر أن بعض األبناء أخذوا من والدیهم درًسا، وأصروا 

على الحیاة مع اهللا. 

وٕان أخرجت فروًعا إلى حین،  
فإنها لعدم رسوخها،  

تزعزعها الریح،  
] 4وتقتلعها قوة الزوبعة. [

یفرح األشرار إذ یرون أبناءهم وكأنهم فروع ثابتة في الشجرة، ولكن مادام األصل 
 "إلى حین".نفسه غیر ثابٍت، ماذا نتوقع للفروع سوى أن تقتلها الزوابع، لذلك یقول: 

یشبَّه الحكیم األشرار بالجذور التي بال عمق في األرض، فال تجد غذاًء روحًیا 
ینعشها، لذا غالًبا ما یتشرب األبناء أو الفروع الشر عن والدیهم، فیصیروا كفروٍع تزعزعها 

الریاح، وتقتلعها العواصف قبل أوان الثمر. إن أثمرت فهي ال تأتي بثمر صالح لألكل. 
هكذا یحذر الحكیم األشرار لیس فقط من االعتماد على كثرة المال والسلطة بل 

وحتى على كثرة األبناء، فإن هذه جمیعها بال نفع ما داموا لیسوا في شركة مع اهللا. 
 ).25: 17"االبن الجاهل غم ألبیه، ومرارة للتي ولدته" (أم 

 ).13: 19"االبن الجاهل مصیبة على أبیه" (أم 
 في الجیل الثالث والرابع أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء"أنا الرب إلهك إله غیور، 

 ).5: 20من مبغضي" (خر 
"حافظ اإلحسان إلى ألوف، غافر اإلثم والمعصیة والخطیة، ولكنه لن یبرئ إبراء 

 ).7: 34" (خر مفتقد إثم اآلباء في األبناء وفي أبناء األبناء في الجیل الثالث والرابع
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یجعل "الرب طویل الروح كثیر اإلحسان یغفر الذنب والسیئة، لكنه ال یبرئ، بل 
 ).18: 14" (عد ذنب اآلباء على األبناء إلى الجیل الثالث والرابع

إله غیور افتقد ذنوب اآلباء "ال تسجد لهن و ال تعبدهن ألني أنا الرب إلهك، 
 ).9: 5" (تث في األبناء وفي الجیل الثالث و الرابع من الذین یبغضونني

 ا فعله آباؤهم. لكنه یریدم ینتقم لنفسه في األبناء عهللا ال تعني أن ا هنا الربأقوال
م اإلنسان م للتوبة سنة فأخرى، وجیًال فآخر، وٕاذ یصاررشأن یؤكد طول أناته، فإنه یترك األ

 لكن من ، من أجل خطایا آبائهمس لي،الرابع أو على عمل الشر یؤدب في الجیل الثالث
 بمنهج آبائهم. ریرشاألبناء على السلوك الر صرا إأجل

فتنقصُف ُفروعها الصغیرة قبل نموِّها،  
ویكون ثمرها غیر نافع،  

وغیر ناضٍج لألكل،  
] 5وال یصلح لشيءٍ . [

یترقب األشرار نمو أبنائهم، إذ هذا هو رجاؤهم، لكن كثیًرا ما یفسد هؤالء األبناء 
ویصیرون عبًئا على والدیهم، ال یرون فیهم الثمر المطلوب، أي تحقیق خلود ذكراهم؛ حتى 
وٕان نجحوا في ممارسة بعض أعمالهم، فإن هذا الثمر غیر نافع وال یصلح لألكل وال لشيء 
آخر. هذا هو ثمر الشر في حیاة األشرار، كما في حیاة أبنائهم، إن سلكوا في طریق آبائهم 

الشریر. 

  یلیق بنا أن نتذكر أنه في العالم العتید ال یتطهر أحد من أقل أخطائه ما لم یكن
یتأهل ذلك بالتطهیر خالل أعماله الصالحة (النابعة عن اإلیمان) التي مارسها في 

. Ïهذه الحیاة
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

فإن المولودین من النوم األثیم یشهدون  
] 6عند التحقیق بشرِّ والدیهم. [

األبرار حتى في عالقاتهم بزوجاتهم یحكمهم قانون العفة والطهارة، فتكون العالقة 
الجسدیة تعبیًرا عن الحب الطاهر النقي، واالحترام المتبادل بینهما. أما األشرار فحتى في 

1 Dialogue 4:41 (Fathers of Church, vol. 39:249). 
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عالقاتهم بزوجاتهم الشرعیات یحكمهم قانون الشهوة العنیفة، وما یشغل كًال من الزوجین هو 
إشباع رغبات جسدیة بحتة، لهذا كثیًرا ما یتأثر األبناء الذین هم ثمرة هذه الشهوات بشر 

آبائهم. 

. كرامة اإلنسان بقداسته ال بعمره  2
ُیالحظ أن بعض األبرار یموتون في سٍن مبكرٍ . هنا یعطینا اهللا طمأنینة أنهم 

یتركون عالم التعب، أو وادي الدموع، لیعبروا إلى الراحة األبدیة حیث یستقرون في حضن 
اآلب. 

بهذا فإن الشیخوخة المكرَّمة لیست في كثرة السنوات، بل في ممارسة البّر والتمتع 
بالحیاة مع اهللا. فبعض الشباب من جهة السن لهم حكمة الشیوخ ووقارهم التي اكتسبوها من 

اهللا، كما أن بعض الشیوخ مع طول أعمارهم یسلكون في غباوة. 
من یحب اهللا یتمتع بالحكمة اإللهیة وینال السعادة الحقیقیة، حتى في موته ینال 

سعادة أفضل، ال ُیعبر عنها. 
من یتكل على اهللا یهبه تحقیق حیاة كاملة تفوق عمره، ویتأهل ألمجاد سماویة، 
بمعنى آخر یحقق في سنوات قلیلة أكثر مما یحققه غیره في سنوات طویلة، وُیقال عنهم 

). 16: 5بحٍق "مفتدین الوقت ألن األیام شریرة" (أف 

له الموت،   أما البار، فإنه وٕان َتعجَّ
]  7یستقرُّ في الراحة. [

سبق فوعد اهللا األبرار بالشیخوخة الصالحة، وهدد األشرار بالموت المبكر الشریر. 
وكان یلیق بالمؤمنین أن یدركوا هذا الوعد وذاك التحذیر روحًیا. فالبار وٕان عاش یوًما واحًدا 
فُیحسب عند الرب كألف سنة، والشریر وٕان عاش ألف سنة تكون في عین الرب كیوٍم واحٍد 

بال ثمر. 
هنا ألول مرة في العهد القدیم یعالج مشكلة موت أبراٍر صغار السن، ألنه منطلق 
من وادي الدموع إلى الراحة مع اهللا. فإنه وٕان مات صغیر السن لكنه ُیحسب كشیٍخ وقوٍر 

حكیٍم مكرم بالفضائل المقدسة. 
 أسقف Heliodorusرسالة إلى صدیقه القدیم هیلیودورس القدیس جیروم كتب 

Alrirum لفقدانه ابن أخته الكاهن الصغیر السن نیبوتیان Nepotian :جاء فیها 
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  یا لیسوع الصالح! كیف كان یئن ویتنهد! كیف أسرع وهرب من عیون الكل! فإنه للمرة
األولى والوحیدة غضب مع خاله مشتكًیا من ثقل المسئولیة الملقاة علیه، الثقیلة جًدا، 

وأن صغر سنه ال یتناسب مع الكهنوت. ولكن قدر ما قاوم هذا باألكثر التصق بقلوب 
الجمیع. رفضه للكهنوت لم یجعل منه إال أن یكون مستحًقا للعمل الذي رفض أن یحمل 

مسئولیته. صار باألكثر مستحًقا إذ أعلن عن شعوره بعدم االستحقاق. نحن أیًضا في 
أیامنا تیموثاوسنا (أي أشبه بتیموثاوس الشاب تلمیذ الرسول بولس وقد سیم أسقًفا)، 

 .Ïوأیًضا رأینا فیه الحكمة الصالحة كالشعب األشیب

 القدیس جیروم

لقد أعطى الكاتب ضوًء على ذلك من خالل قصة أخنوخ الذي أرضى الرب فنقله 
). 24-21: 5(تك 

 الموت لم یهز لم یخَش المؤمنون الموت حتى إن جاء متعجًال، أو تّم بأیة صورة.
: Tatian تاتیانإیمان المسیحیین، إذ یقول المدافع 

[وٕان دّمرت النیران جسدي...  
وٕان ُبعثر بین األنهار والبحار،  

ومزقته الوحوش الكاسرة إلى قطع،  
فإنني ُأجمع في مخازن اهللا الغنیة...  

وعندما یرید اهللا الملك سیعید كیاني المنظور بالنسبة له وحده إلى حالته 
.] Ðاألصلیة

  .إن موت األبرار صار رقاًدا، بل صار هو الحیاة
القدیس باسیلیوس الكبیر  

 من هذا العالم. هذا الموت اكثیرون من شعبنا یموتون بهذا الموت (الجسدي)، فیتحررو 
الذي یحسبه (أهل العالم) كارثة، یراه عبید اهللا رحیًال إلى الخالص. 

لكن األبرار ُیدعون إلى الراحة، واألشرار إلى .ة... یموت األبرار كاألشرار بال تفرق
العقاب.  

1 Letter 60: 10. 
2 Or. ad. Graecos, 6. 
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. Ïسالم عظیم یوهب للمؤمنین، وعقاب لغیر المؤمنین

  ،وصراع في ماذا نجد في العالم سوى حرب دائمة مع الشیطانمن جهة الراحة ،
معركة دائمة ضد سهامه وسیوفه؟! حربنا قائمة ضد محبة المال والكبریاء والغضب 

غراءات العالم. إوحب الظهور، وصراعنا دائم ضد الشهوات الجسدیة و
ففكر اإلنسان یحاصره العدو من كل جانب، وتحدق به هجمات الشیطان من كل 

ناحیة. وبالجهد یقدر للفكر أن یدافع، وبالكاد یستطیع أن ُیقاوم في كل بقعة. فإن 
استهان بحب المال، ثارت فیه الشهوات. وٕان غلب الشهوات انبثق حب الظهور. وٕان 
انتصر علي حب الظهور اشتعل فیه الغضب والكبریاء، وأغراه الُسكر بالخمر، ومّزق 

ه مع اآلخرین، وأفسدت الغیرة صداقاته. انسجامالحسد 
 ومن مخاطٍر عظیمٍة كهذه ،هكذا تعاني الروح كل یوم من اضطهاداٍت كثیرٍة كهذه

ُتضایق القلب، ومع هذا ال یزال القلب یبتهج ببقائه كثیًرا هنا بین حروب الشیطان! مع 
أنه كان األجدر بنا أن تنصب اشتیاقاتنا ورغباتنا في اإلسراع بالذهاب عند المسیح، عن 

طریق الموت المعجل. إذ علمنا الرب نفسه قائالً : "الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون 
). 20:16وتنوحون والعالم یفرح؛ أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلي فرح" (یو

من مّنا ال یرغب في أن یكون بال حزن؟! 
من مّنا ال یتوق إلى اإلسراع لنوال الفرح؟! 

لقد أعلن الرب نفسه أیًضا عن وقت تحویل حزننا إلي فرح بقوله: "ولكن سأراكم 
مادام فرحنا یكمن في ). 20:16 أیًضا فتفرح قلوبكم وال ینزع أحد فرحكم منكم" (یو

فأي عمى ُیصیب فكرنا، وسخافة تنتابنا متى أحببنا أحزان العالم رؤیة المسیح... 
 Ðوضیقاته ودموعه أكثر من اإلسراع نحو الفرح الذي ال ینزع عنا؟!

الشهید كبریانوس 
ألن الشیخوخة المكرَّمة ال تقوم على طول الزمن،  

] 8وال ُتقاس بعدد السنین. [
یشمت األشرار في األبرار الذین یموتون صغار السن، فیحسبونهم أنهم لم 

یتمتعون بملذات الحیاة، وفي نفس الوقت لم ینالوا كرامة الشیوخ.  

1 Treatise 7 On the Mortality, 15. 
2 Treatise 7 On the Mortality, 4. 
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یحسبون أن كرامة الشیخ في شعره األبیض وطول سنواته وخبراته، غیر أن 
الكرامة ال ُتقاس بعمر اإلنسان، وال بمجرد خبراته، فقد تكون خبراته شریرة ویتمسك بها، 

حاسًبا إیاها الحكمة بعینها.  

  .الشیخ هو من یسبق أوًال ویسمع عن العمل 

الشیخ هو من یحیا عمًرا عظیًما في اإلیمان.  
. Ïالشیخ هو من یكون عمره موضع تقدیر، وزمانه الطویل بال غضن

القدیس أمبروسیوس 
ولكن الحكمة هي شباب اإلنسان،  

] 9وسن الشیخوخة هي الحیاة المنزَّهة عن العیب. [
یشیر الكتاب المقدس إلى شباب اإلنسان كعالمة للقوة والحیویة، فیقول: "یتجدد 

). فالمؤمن ال یشیخ روحًیا، أي ال یلحق به الضعف 5: 103مثل النسر شبابك" (مز 
والعجز. كما یشیر أحیاًنا إلى الشیخوخة بكونها عالمة الحكمة واالتزان في التصرف، 

 في العمل، وروح الشیوخ في أخذ قراراته. بفالمؤمن یحمل روح الشبا
هنا یعلن الحكیم أننا لكي نحمل هذا الروح نتطلع إلى الحكمة بكونها قائدة لنا في 
عملنا، فنعمل بقوٍة، ولكن لیس بطیٍش، ونتطلع إلى الحیاة المنزهة عن العیب بكونها سنًدا 

 لنا في أخذ قراراتنا الحكیمة؛ إذ ال انفصال بین الحكمة والبرّ .

صورة رائعة لعدم اتكال القادة الروحیین على شیخوختهم، وس الديبا القدیسیقدم لنا 
 وجلسُت عند ،انتهزُت فرصًة في أحد األیام[: الشیخ العظیم مقاریوس السكندريفقال عن 

باب الشیخ الذي كان حینئٍذ قد تقّدم جًدا في أیامه إذ بلغ المائة عام. وكنُت أتصور أنه 
أكبر سن�ا من جمیع الناس وأكثرهم قداسًة، وكان قد فقد أسنانه كلها. كان بمفرده إّال أنني 

 فسمعته یتكلم ویتحرك إذ كان یصارع مع نفسه ومع الشیطان. فكان یقول ،ظللُت ُأنصتُ 
ماذا ترید أیها العجوز الشریر؟ لقد صار لك زیٌت وخمٌر فماذا ترید أیًضا أیها ’لنفسه: 

هل أنا ال زلُت ’ هكذا كان ینتهر ذاته. ثم یقول للشیطان أیًضا: ‘العجوز األشیب الشَّرِه؟
. وكما لو كان ُیهمِهم ما انفّك ‘مدیًنا لك بشيء؟ إنك لن تجد فيَّ شیًئا یخصك! ابعد عني

تعال أیها األشیب العجوز الشهواني أیها الفرس الخائن، إلى متى أبقى ’یقول لنفسه: 

1 On Joseph, 8: 43. 
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] Ï؟‘معك

  كما أن لیس كل الشباب متشابهین من جهة غیرتهم في الروح أو متساوین في تعلمهم
 التعالیم واآلداب القویمة، كذلك أیًضا لیس كل الشیوخ متشابهین في الكمال والفضیلة.

 بل بالجهاد منذ الصغر ، فالغنى (الروحي) الحقیقي ال یقاس بشیبة الرأس
 وحسب أكالیل أعمالهم السابقة... 

 وال تقدر بعدد السنین. "ولكن ،ألن الشیخوخة المكرمة لیست هي القدیمة األیام
  وسن الشیخوخة هي الحیاة المنزهة عن العیب" (حك،شیب اإلنسان هو الفطنة

9:4 ...( 
. بل نتبع آثار .على ذلك فلیس لنا أن نقتدي بأي شیخ غطى الشیب رأسه.

أولئك الذین امتازوا منذ صباهم بالحیاة الالئقة المستحقة كل ثناء، الذین تدّربوا 
  ولیس حسب ذواتهم.،حسب تقالید اآلباء

عبر البعض إلى الشیخوخة بالفتور والكسل، هؤالء یوبخهم اهللا بالنبي قائالً : "أَكَل 
)... 9 :7  وهو ال یعرف" (هو، وقد ُرشَّ على الشیب،الغرباء ثروته وهو ال یعرف

، عن طریق مظهر وقارهم الخاطئ، یستخدم الشیطان شیبتهم لخداع الشبانهؤالء 
خادًعا من كان یلزم أن یجتهدوا في طریق الكمال بواسطة نصائحهم... مسقًطا إیاهم 

 وذلك عن طریق تعالیم أمثال هؤالء ،(الشبان) في عدم االكتراث أو الیأس الممیت
 .Ðالشیوخ وأعمالهم

 األب موسى
أصبح مرضًیا عند اهللا، فكان محبوًبا،  

] 10وٕاذ كان یعیش بین الخاطئین، ُنِقل [
یتحدث هنا عن أخنوخ الذي كان باًرا، فأحبه الرب، ونقله من بین الخاطئین. 

). 1: 57ویقول الكتاب: "من وجه الشر ُیضم الصدیق" (إش 
  یقول عنه ابن سیراخ:

: 49"لم ُیخلق على األرض أحد مثل أخنوخ، الذي ُنقل عن األرض" (سیراخ 
16.( 

1 Laus. Hist. 18:26. 
2 St. John Cassian: Conferences, 2:13. 
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). 16: 44"أخنوخ أرضى الرب فُنقل، وسینادي األجیال إلى التوبة" (سیراخ 

  صالحة هي أجنحة الحب، األجنحة الحقیقیة التي ترفرف على أفواه الرسل؛ أجنحة
). على تلك األجنحة طار أخنوخ حین 3-2: 2النار التي تنطق بالكالم النقي (أع 

 .Ï )24: 5ُأختطف إلى السماء (تك 

  طلب أخنوخ اهللا في رجاٍء، ومن ثم ُیظن أنه قد ُنقل، هكذا یبدو اإلنسان "إنساًنا" فقط
) 24-18: 5حین یضع رجاءه في اهللا. أیًضا المفهوم الواضح والحقیقي للنص (تك 

هو أن من یضع رجاءه في اهللا، ال یسكن على األرض، بل ُینتقل، ومن ثم یلتصق 
. Ðباهللا

القدیس أمبروسیوس 

  یظهر هذا الحدث (نقل أخنوخ) أن إنساًنا واحًدا باًرا أكثر معزَّة لدى اهللا من خطاٍة
. Ñكثیرین

القدیس أغسطینوس  

نعم، ُخِطَف لكي ال ُیفسد الشر فهمه،  
]  11وال ُیغوَي الغش نفسه. [

كثیًرا ما یسمح اهللا بموت شخٍص في سٍن مبكرة، ألن اهللا یحبه ویراه قد نضج 
روحًیا وتأهل لإلكلیل. وأیًضا إذ یرى الشر یتفاقم حوله، یختطفه حتى ال ُیفسد الشر أفكاره 

ومفاهیمه. وٕاذ یحاصره الغاشون المخادعون، ال یتركه حتى ال یتسلل الخداع إلیه. ما یشغل 
قلب اهللا ال مدة حیاة اإلنسان على األرض، بل استعداده للمجد األبدي. 

یرى بعض اآلباء أن بقتل هابیل تحطمت نفسیة آدم لذلك أراد اهللا أن یعزیه فسمح 
له أن یرى أخنوخ البار ُینقل من األرض إلى السماء كإنساٍن محبوب لدى اهللا، وعزیز لدیه 

جًدا. 

  یقول البعض إنه بینما كان آدم یتطلع (إلى أخنوخ) نقله اهللا إلى الفردوس، لئال یظن
آدم أن أخنوخ قد ُقتل مثل هابیل فیحزن علیه. حدث هذا أیًضا لكي ما یتعزى آدم بابنه 

1 On Isaac or the Soul, 7:77. 
2 On Isaac or the Soul, 1:1. 
3 Christian life, 7. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 4الحكمة 

  

البار هذا، ویدرك أن كل من یتمثلون به، سواء قبل الموت أو بعد القیامة، فسیكون 
. Ïلقاؤهم في الفردوس

القدیس مار أفرآم السریاني  

  تخص هذه العبارة الذین بعد أن تعمدوا، ونموا في الحیاة التقویة لم ُیسمح لهم بالبقاء
 إذ صاروا كاملین لیس خالل طول السنوات، وٕانما خالل –زماًنا طویًال على األرض 

. Ðنعمة الحكمة السماویة
القدیس أغسطینوس  

  هذا كان مسًرا في عینّي اهللا أن أخنوخ قد تأهل أن ینطلق من ُسم هذا العالم. لكن
یعلمنا الروح القدس أیًضا خالل سلیمان أن الذین یسرون اهللا یؤخذون من هنا في سن 
مبكر، ویتحررون سریًعا، لئال خالل بقائهم لزمٍن طویٍل في هذا العالم یفسدون بواسطة 

. Ñالتعامل مع العالم
الشهید كبریانوس  

  حینما كان العالم في سالٍم، 24: 5إن كان ال یحزن أحد على أخنوخ الذي انتقل (تك (
ُخطف لكي ولم تكن الحروب قد اشتعلت، وٕانما بالحري یهنئه، كما یقول الكتاب عنه: "

)، فكم باألكثر یمكن أن ُیقال هذا بأكثر تبریر حیث 11: 4" (حك ال ُیفسد الشر فهمه
كثرت مخاطر العالم للحیاة غیر المستقرة؟  

لقد ُخطف لكي ال یسقط في أیدي البرابرة، لقد ُأخذ لكي ال یرى دمار األرض 
كلها، ونهایة العالم، ودفن أقربائه، وموت زمالئه المواطنین، وفوق كل هذا وأكثرهم 

. Òمرارة من أي موت، لئال یرى العذارى واألرامل القدیسات ُیفسدن
القدیس أمبروسیوس 

ألن سحر الباطل یغشِّي الخیر،  
]  12وتجوال الشهوة یفسد العقل البسیط. [

یقدم لنا الرسول بولس تحذیر لكي یكون لنا روح التمییز فال ندخل في خلطه مع 

1 Commentary on Genesis, 5:2:1.  
2 On the Soul and its Origin, 3;14.  
3 On Mortality, 23.  
4 Of the Decease of Satyrus, Book 1: 30. 
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األشرار، وال نسكن معهم تحت سقف واحد، لكن نحبهم ونخدمهم ونطلب خالصهم بالصالة 
 والصوم، دون أن نسقط في إدانتهم.

یعلم اهللا خطورة الشر والفساد، وكیف یتعرض بعض األشخاص للسلوك في الشر 
خالل احتكاكهم باألشرار. وكما یقول الرسول: "ال تضلوا فإن المعاشرات الردیة تفسد 

). فالشر كالسحر یحاول أن یفسد الخیر، ویسیطر على 33: 15 كو 1األخالق الجیدة" (
العقول البسیطة. 
 في كتابه: "ضد الوثنیین" عرًضا عن الشهادة القدیس أثناسیوس الرسوليقدم لنا 

العملیة من خالل حیاة اآللهة عن الفساد والشهوات والخسة التي اتسمت بها، وقد ذكر أمثلة 
. Ïكثیرة لذلك

  ،إننا نرى أناًسا هادئین ووقورین عندما دخلوا في صداقة مع شعٍب مشاغٍب ومعیب
فسدت أخالقهم الصالحة خالل المناقشات الشریرة. یتحولون إلى أناٍس من ذات نوعیة 
المنحدرین بكل نوعٍ . هذا یحدث أحیاًنا مع أناٍس ناضجین، برهنوا على أنهم عاشوا في 
شبابهم في أكثر طهارة من حیاتهم وهم في سٍن متقدمة حیث حانت لهم الفرصة لحیاة 

. Ðمتسیبة

  أبذل كل الجهد أن تعتزل الشخص الشریر، فإنه ما أن یرحل عنك حتى یسكن المسیح
. Ñفیك

العالمة أوریجینوس  

بلغ الكمال في زمن قلیل،  
] 13استوفى زماًنا طویالً . [

مع اشتیاق اهللا إلى حفظ حیاة أبنائه األبرار حتى ال یتسلل إلیها الشر، فإن هؤالء 
األبرار استطاعوا البلوغ إلى الكمال في زمٍن قصیٍر، فحققت حیاتهم رسالتها، وصارت في 

). 4: 90عینّي اهللا كأنها حیاة طویلة؛ إذ یوم عند الرب كألف سنة (مز 
 یعزیها في موت رجلها نیبریدیوس Salvina إلى سالفینا القدیس جیرومكتب 

Nebridius وهو من رجال القصر الملكي، وكان صغیر السن، لكن ما فعله جعله مع 

1 Cf. Contra Gentes, ch. 11. 
2. De Principiis, 3:1:5.  
3 Commentary on 1 Cor. 2:26:57-59. 
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صغر سنه شیًخا وقوًرا. جاء فیها: [رقد في الرب، رقد مع آبائه، مملوء أیاًما ونوًرا كمن في 
). في وقت 9: 4شیخوخة صالحة. ألن "الحكمة هي شیبة الشعر عند البشر" (راجع حك 

). 13: 4قصر حقق زمًنا طویًال (راجع حك 

وكانت نفسه مرضیة عند الرب،  
ولذلك فقد أخرجه سریًعا من بین الشرور.  

وأبصر الشعب ولم یْفَقه، 
]  14ولم یخطر بفكره. [

إذ كانت حیاته موضع سرور اهللا ورضاه، أسرع الرب بإخراجه من وسط الشرور، 
حتى وٕان لم یدرك شعبه سّر انتقاله السریع. 

أخیًرا فإن موت األبرار في سٍن مبكٍر هو نعمة ورحمة من قبل اهللا، وافتقاد إلهي 
لهم. 

 إلى السیدة ثیؤدورا یعزیها في وفاة رجلها البار لوسینیوس القدیس جیرومكتب 
Lucinius  :جاء فیها 

  كما ورد في سفر الحكمة، قد ُأخذ لئال یغیر الشر فهمه، ألن نفسه تسر الرب، وفى
). بحٍق یلیق بنا أن نبكي نحن 14-11: 4وقت قصیر حقق زمًنا طویًال (راجع حك 

على حالنا أننا في كل یوم نصارع مع خطایانا، إذ نتلطخ برذائل، وتحل بنا جراحات 
). اآلن وهو منتصر ومتحرر من 39: 12ونحن نقدم حساًبا عن كل كلمة بطالة (مت 

كل قلٍق، یتطلع إلینا إلى أسفل وهو في العال، یعیننا في جهادنا؛ ال بل ویعد لِك مكاًنا 
بجواره، فإن حبه لِك وحنوه علیِك ال یزاال كما هما. ال یتطلع إلیِك بكونه زوًجا، بل كما 

 .Ïقرر أن یتعامل معِك حتى وهو على األرض كأخٍت له

  ربما قد ُأخذ (انتقل)، لئال یَّغیر الشر فهمه... ألن نفسه قد سرَّت الرب، لذلك أسرع أن
)، لئال في رحلة حیاته الطویلة یدخل في 14: 4یأخذه من بین الناس (راجع حك 

 متاهات غیر مطروقة. 

بالحق یلزمنا أن نحزن على الموتى، لكن فقط على الذي تتلقفهم جهنم ویفترسهم 
الجحیم.  

1 Letter 75 to Theodora, 2. 
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أما نحن إذ في رحیلنا نكون في رفقة مالئكة حراس، ونلتقي بیسوع المسیح، یلزمنا 
). فإننا ونحن 4: 5 كو 2باألحرى أن نحزن أننا نمكث طویًال في خیمة الموت (

). شوقنا الوحید هذا الذي 6: 5 كو 2مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب" (
 .Ïعبَّر عنه المرتل: "ویل لي، فإن غربتي طالت عليّ ..."

القدیس جیروم 
أن نعمته ورحمته لقدیسیه، 

] 15وافتقاده لمختاریه. [
یتمیز أوالد اهللا بالحكمة الحقیقیة، فیدركوا مقاصد اهللا، وتتكشف لهم خطته من 

نحوهم، أما األشرار المتمسكون بخطایاهم والمعتمدون على عقولهم وحدها وعواطفهم 
فیعجزون عن إدراك مقاصد اهللا. 

یتمادى األشرار في شرهم فیخطئون في تقییمهم ألحداث الحیاة. یرون في الحیاة 
البارة والعبادة والخدمة حرماًنا من التمتع بشهوات العالم كما یتمتعون هم، فیتهمون األبرار 

بالجهالة والغباوة، ألنهم ال یشاركونهم ملذاتهم. بینما هم یتمادون في شرورهم، إذا بالرب من 
السماوات یستهزئ بجهلهم. 

  قد یظن الشعب الذي من خارج الكنیسة أننا حزانى، لكن في الواقع نحن دائًما
فرحون. نبدو كأننا فقراء، وفي الحقیقة لدینا غنى ال ُیعد روحًیا ومادًیا. كالعادة الحیاة 

. Ðالمسیحیة هي النقیض تماًما لما یظهر على السطح
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  روح اإلنسان القدیس تنتعش بالتفكیر في األمور التقویة وممارستها، فإن الروح
. Ñتكافح من أجل ما هو صالح (وتجد فیه مسرتها)

القدیس دیدیموس الضریر 
لكنه إذ یحل الموت یتغیر الوضع تماًما، ال تعود توجد فرصة لإلصالح، فیحل 

الیأس باألشرار، ویمتلئون بؤًسا ومرارة، ویطأطئون رؤوسهم في خزي، ألن الموت قد اقتلعهم 
من شهواتهم وأفكارهم الشریرة التي لم تنفعهم. تصیر ذكراهم على األرض نفسها عاًرا وخزًیا. 

1 Letter 39: 3. 
2 Homilies on Cor., homily 12:4.f 
3 Pauline Commentary on from the Greek Church (1Cor. 16:18). 
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لحظات الموت بالنسبة لألشرار مفزعة للغایة، إذ تحل لحظة الكشف عن الحقیقة 
ورفع الستار عن كل خداع. 

بعد الموت یصیر األشرار في فزٍع یتقدمون من خوٍف إلى خوٍف؛ تستد أفواههم 
لتنطق آثامهم نفسها شاهدة ضدهم. 

لكن البار الذي مات َیدین األشرار الباقین أحیاء،  
والشیبة التي انقضت بسرعة،  

]  16تحكم على شیخوخة األثیم الكثیرة السنین. [
أبرز بركات الموت المبكر بالنسبة لألبرار حدیثًا وعن فاعلیة هذا األمر وأثره على 
األشرار، إذ في موت األبرار المبكر تبكیت لهم، فمع سرعة انتقالهم، إال أنهم قاموا بأعمال 
لم یقم بها الشیوخ األشرار. لقد انتهت حیاتهم على األرض سریًعا، لكنها تبقى شاهدة على 

الشیخوخة األثیمة التي لم تقدم ثمًرا الئًقا. 

فإنهم یبصرون آخرَة الحكیم،  
وال یفقهون ماذا أراد الرب في شأنه،  

] 17ولماذا جعله في أمان. [
یتطلع الشیوخ األشرار إلى األبرار في مرارٍة، ویقارنون أنفسهم بهم، هؤالء الذین 

ماتوا في حداثة سنهم. فإنهم وهم شیوخ یخشون الموت ویرهبونه، بینما كان األبرار في أماٍن 
وسالٍم حتى في تسلیم أرواحهم. 

یقف األشرار في دهشة، وكما یقول المرتل: "لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على 
). "ألن سواعد األشرار تنكسر وعاضد 18: 31الصدیق بوقاحة بكبریاء واستهانة" (مز 

). ویقول الحكیم: "الصدیق ینجو من الضیق ویأتي الشریر 17: 37الصدیقین الرب" (مز 
). 3: 12)، "ال یثبت اإلنسان بالشر، أما أصل الصدیقین فال یتقلقل" (أم 8: 11مكانه" (أم 

 ).21: 12"ال یصیب الصدیق شر، أما األشرار فیمتلئون سوءا" (أم 

  فسینال أجرته. سیكون مثل الثالثة فتیة 14: 3 كو 1ن عمله باق (أإن أثبت أحد ،(
. Ï)، ینال أجرته حیاة سماویة مع مجدٍ 10-1: 3في أتون النار (دا 

  أولئك الذین ُیدعون في سالم یلزمهم أن یهدفوا نحو طول األناة حتى ال ُتكسر قوانین

1 Commentary on Paul's Epistles, (1 Cor. 3:14).  
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. Ïالسالم
األب أمبروسیاستر 

  ،اإلنسان الذي سالحه من ذهب یعبر خالل نهٍر من النار، ویخرج مضیًئا بأكثر بهاٍء
. Ðأما الذي یعبره ومعه قش، فسیفقده وهو نفسه یهلك معه

 !إذ تتكثف محبتنا لمجيء اهللا ال یوجد أي نوع من الخطایا ال یدمرÑ 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

ُیبصرون وَیزدرون،  
]  18ولكن الرب یهزأ بهم. [

یدخل األشرار في صراع بین تالمسهم مع أمان األبرار وسالمهم الداخلي، وبین 
ادعائهم أنهم یتظاهرون بالسالم، وقد فقدوا كل شيء! یستخفون بحیاة األبرار، فیهزأ الرب 

). 4: 2بهم. وكما یقول المرتل: "الساكن في السماوات یضحك، الرب یستهزئ بهم" (مز 

وبعد ذلك یصیرون ُجثة حقیرة،  
وعاًرا بین األموات أبد الدهور.  

فإنه ُیحطمهم صامتین ُمطِرقین برؤوسهم،  
وُیزعزعهم من أسسهم،  

وُیتركون بوًرا حتى النهایة،  
] 19ویكونون في العذاب وذكرهم یزول. [

مهما طل عمرهم فإنهم یوًما ما یصیرون جثة حقیرة، یموتون بال رجاء في التمتع 
باألمجاد األبدیة. یدخلون القبور في عاٍر وخزٍي، في صمٍت یطرقون رؤوسهم إلى أسفل، إذ 

لیس لدیهم حجة للشر الذي ارتكبوه. یزعزع الموت أساساتهم، إذ وضعوا كل رجائهم في 
الزمنیات، ویصیرون أشبه بصحراٍء قفٍر بال ثمر. یدخلون إلى العذاب الذي ینتظرهم، وتزول 

ذكراهم نهائًیا.  
یضیف هنا مصیر األشرار بعد الموت وقبل حلول یوم الدینونة، األمر الذي كثیًرا 

1 Commentary on Paul's Epistles (1 Cor. 14:3). 
2 Homilies on Cor., homily 9:5.  
3 Homilies on Cor., homily 44:4. 
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ما صوره سفر إشعیاء النبي: 
"وأما أنت فقد ُطرحت من قبرك كغصٍن أشنع كلباس القتلى، المضروبین بالسیف، 

). 19: 14الهابطین إلى حجارة الجب، كجثٍة مدوسةٍ " (إش 
، ألن دودهم ال یموت، ونارهم ال  "ویخرجون ویرون جثث الناس الذین عصوا عليَّ

). 24: 66ُتطفأ، ویكون رذالة لكل ذي جسدٍ " (إش 

وٕاذا ُحسَبت خطایاهم یأتون خائفین،  
] 20وآثامهم تتهمهم في وجوههم. [

یترقبون یوم الدینونة في رعٍب شدیٍد، ألن الذي یدینهم هو آثامهم. إن كان الرب 
هو الدیان، لكنه رحوم، ویطلب خالص الكل! أما هم فأعطوا اهللا القفا، وأعطوا اآلثام الوجه، 

فسقطوا في ثمر اآلثام التي اختاروها بإرادتهم الحرة. 
هنا یقدم لنا سفر الحكمة مفهوًما رائًعا لغضب اهللا ودینونته لألشرار، فإنه ما كان 

یرید هالك أحٍد، لكنه یقدس حریة اإلرادة، فمن یلقي بنفسه في الهالك بإرادته یجني ما 
اشتهاه. 

  أدخلوا إلى الملكوت، ألني كنت جوعاًنا فأطعمتموني" لذلك ستدخلون إلى الملكوت"
 "اذهبوا إلى : بل ألن بإحسانكم أزلتم خطایاكم. كذلك لآلخرین،لیس ألنكم لم تخطئوا

 هم أیضا خطاة إذ أنهم متأصلون في خطایاهم .النار األبدیة المعدة إلبلیس ومالئكته"
 هل یستطیعون من ،ن في خوفهم منها. عندما یعرضون خطایاهم أمام عقولهموومتأخر

ه قد أعلنت هذه العبارة الصادرة ن وأ،نهم ُیدانون بغیر حقٍ إ جهة أن یتجاسروا فیقولوا ةأي
من قاٍض باٍر كهذا ضدهم بدون استحقاق؟ فبالنظر إلى ضمائرهم وكل جراحات 

 :ننا ُندان ظلًما؟ لقد قیل عنهم في سفر الحكمةإ فیقولوا ن كیف یجسرو،أرواحهم
سیرون بال شك أنهم یدانون بعدل عن ) 20: 4(حك  هم في وجوههم"تهم"آثامهم ت

خطایاهم وشرورهم. ومع ذلك مكانه یقول لهم أنه لیس بسبب ما تفكرون فیه بل "ألني 
 لخلصتم من يّ كنت جوعانا فلم تطعموني" فلو ابتعدتم عن كل أعمالكم هذه والتفتم إل

حساناتكم وبرأتكم من الخطایا احساناتكم، لخلصتكم اآلن اكل جرائمكم وخطایاكم ب
 ولكن اآلن "اذهبوا إلى النار )7: 5 (مت  ألنهم ُیرحمون"،العظیمة ألن "طوبى للرحماء
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. Ï)13: 2 (یع  ألن الحكم بال رحمة لمن لم یعمل رحمة"،األبدیة
 أغسطینوسالقدیس 

  4من وحي حك 
 ألقتنیك یا أیها البّر الخالد!

 
  ،خلقتني على صورتك 

فتشتاق نفسي إلى الخلود.  
لكن امتدت یدي لتسجل عهًدا مع الموت! 

عوض العهد معك یا أیها الحیاة، 
نضم إلى حزب الموت، أاخترت بإرادتي أن 

الفساد والظلم دستوري. مع وصارت الظلمة 
 
 وشاركتني طبیعتي. يّ أتیت إل ،

 ألنك بادرت بالحب نحوي. ،أحببتك
 یا أیها الخالد. ،ألقتنیك

لست أطلب طول عمر، 
وال كثرة ذریة، 

وال ذكریات على األرض. 
فأنت كل كفایتي وشبعي! 

 
  ،أقدم لك نفسي بكل طاقتها

، وأحاسیسه أعضائهوجسدي بكل 
فأصیر بالحق بتوالً . 

ملني، ٌج◌َ روحك القدوس یجددني وي
یهیئني كعروٍس سماویة خالدة! 

 

1 Sermons on NT Lessons, 10: 10.  
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 يٌ تشرق بنورك عل ،
 وخالصي! ، وقداستي،فتصیر أنت ٌبَ◌ري
بكل كیاني، اشتهیت أن أقتنیك 

فتهرب الخطیة من أعماقي. 
تحّل فّي بنعمتك، 

فال أعرف غیر النصرة الدائمة، 
 مع السالم الداخلي وسط المعركة، 

والشبع بك. 
 
  ،أصیر بنعمتك شاهًدا لعمل خالصك 

فیود الكثیرون أن یقتنوك! 
ویرجع كثیر من األشرار إلیك! 

 
  ،قلبي لن یستریح

حتى تستریح أنت في البشریة. 
هم. تعوا قلوبهم في ذريضتحزن نفسي على من و
، وسكبوا روح الشر فیهم

صاروا فروًعا بال ساٍق ثابت. 
صاروا عصافة تبددها الریح. 

 خلید ذكرى والدیهم، تعوض 
صاروا غًما ومرارة لهم. 

 
  ،لست أطلب ذكرى في العالم

 طول العمر هنا. يوال أشته
سنة.  یوم واحد معك تحسبه كألف

نعمتك الغنیة تقیم مني عجًبا! 
لیأِت الموت، فإنه لن یرعبني! 
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 ُتعد لي الراحة األبدیة!  أنتها
 
  ،لست اطلب وقار الشیخوخة الظاهري

إنما أطلب نعمتك واهبة الحكمة. 
 تهبني بروحك القدوس قوة الشباب، 

 بحكمة الشیوخ. أتمتعوبه 
 
 فأرى حبیبك أخنوخ عندك، ،رفع عینيأ

  ألنه التصق بك. ،نقلته إلیك
حملته من وسط األشرار، 

حتى ال تتعذب نفسه بأفعالهم األثیمة 
خطفته من بین معاصریه،  

  .لتحفظه لعمٍل عظیٍم یوم مجيء ضد المسیح
افتقدته نعمتك لینعم بأمجاٍد عظیمة! 

 
  .أخیًرا ماذا أطلب سوى أن أستقر في حضنك

احفظني فیك، یا من بادرتني بحبك. 
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األصحاح الخامس 

 صیحات النصرة وصرخات الندم
 

"، وكیف الموت المبكر لبعض األبرارعالج الحكیم في األصحاح السابق موضوع "
یسمح به اهللا أحیاًنا من أجل إنقاذهم، وعدم تسلل الشر والخبث إلیهم، وأن هذا الموت 

یصیر دینونة لألشرار الذین حتى في شیخوختهم یخشون الموت. اآلن إذ یدین موت األبرار 
األشرار، یندم األشرار، لكن لألسف كثیًرا ما ال یبالي األشرار بذلك، فال یرجعون إلى الرب. 

 حیاة الشریر . تعبر وُمرَّةدینونة الشریر نهائیةاآلن في هذا األصحاح یؤكد أن 
یختفي سریًعا، وكالطریق الذي كالظل، أشبه باألثر الذي تتركه السفینة السائرة وسط األمواج 

الذي یشقه الطیر في الهواء فال یترك عالمة له، أو كطریق سهٍم یخترق الهواء وال ُیعرف 
 أو كغبار تذهب به الریح الخ. ،ممره

 .7-1. األبرار یدینون األشرار 1
 .14-8. مراجعة یائسة   2
 .23-15. أكالیل األبرار  3

. األبرار یدینون األشرار 1
حینئذ یقوم البار بجرأة عظیمة،  

في وجوه الذین ضایقوه،  
]  1واحتقروا أتعابه. [

إنه ألمر طبیعي أن یسخر األشرار باإلنسان البار، فقد قیل عن لوط أنه "كان 
).  14: 19كمازٍح في أعین أصهاره" (تك 

یفتح هذا األصحاح الستار عن األبرار بعد خروجهم من هذا العالم. فإنهم یقفون 
في جرأة أمام األشرار الذین ضایقوهم. لقد اتهمهم األشرار بالغباوة والجهل، بل والجنون، 
حین كانوا یبذلون حیاتهم من أجل الحیاة المقدسة في الرب وممارسة البنوة هللا وانتظارهم 

للمجد األبدي. 
سیكتشف األشرار أن اهللا ال ینسى كأس ماء بارد قدمه بار من أجل حبه هللا، وأنه 
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سیمسح كل دمعة من عینیه. ومن الجانب اآلخر، یدركون أن اهللا قد أطال أناته جًدا علیهم 
وقد امتأل كأس الغضب علیهم. 

مما یزید األشرار مرارة في یوم الدین أنهم یرون األبرار - موضوع سخریتهم 
وظلمهم - یتمتعون بالخالص وشركة األمجاد. یكتشفون خطأ نظرتهم إلیهم كما یدركون 

خطأ نظرتهم لحیاة الشریر وسلوكه. 
یتطلع الحكیم إلى یوم الرب العظیم، فیرى البار یقوم في جرأة عظیمة كابن هللا، 

یترقب التمتع بكمال المجد. یراه الذین ضایقوه واستخفوا به وبأتعاب جهاده، فتتغیر األوضاع 
حیث یصیر هو في مجٍد فائٍق، ویحل الخزي بمقاومیه. 

  لون في المدینة ال یعرف الذین یسبوننا من نحن، بكوننا مواطني السماء، وأننا ُمسجَّ
العلیا، رفقاء خوارس الشاروبیم. لهذا لیتنا ال نحزن، وال نحسب إهانتهم لنا إهانة، فلو 

عرفونا لما أهانونا. هل یحسبوننا فقراء وُمحتقرین؟ ال نحسب هذا إهانة! 
اخبرني، لو أن مسافًرا بصحبة خدمه، سبقهم وأقام في فندق لمدة بسیطة ینتظرهم، 
وأن صاحب الفندق أو بعض المسافرین تصرفوا معه بطریقة فظة وشتموه، أما یسخر 

بجهلهم له؟ أما یسبب له خطأهم مسرة؟ أما یشعر بنوٍع من الكفایة كأن الشتیمة موجهة 
إلى شخٍص آخٍر غیره؟  

لنسلك نحن هكذا. فإننا نحن أیًضا جالسون في فندق ننتظر أصدقاءنا الذین 
یسلكون ذات الطریق، عندما نجتمع كلنا مًعا، عندئذ سیعرفون من هو هذا الذي 

شتموه. هؤالء الرجال سوف یطأطئون رؤوسهم ویقولون: "هوذا الذي كما نحن األغبیاء 
. Ï)5:3نسخر به (راجع حك 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
أما ما یعزي األبرار هنا، أنهم یشاركون البار القدوس الذي جاء إلى خاصته 

). یقول عنه اإلنجیلي: "ولما سمع أقرباؤه، خرجوا لیمسكوه، 11: 1وخاصته لم تقبله (یو 
). كما یشارك الرسول بولس القائل عن نفسه ومن معه 21: 3" (مر قالوا إنه مختلألنهم 

). 13: 5 كو 2 فلله، أو كنا عاقلین فلكم" (صرنا مختلینمن الكارزین: "ألننا إن 
ففي یوم الرب العظیم یأتي السید المسیح كدیان، ال یقدر الذین استخفوا أن 

1 Homilies on St. John, homily 79:3. 
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یتطلعوا إلیه. وهكذا یقف األنبیاء والرسل وكل الكنیسة الذین اضطهدهم األشرار في العالم 
لیدینوا الشر واألشرار. وكما یقول السید المسیح: "فقال له یسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم 

الذین تبعتموني في التجدید متى جلس ابن اإلنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أیًضا 
). "لتأكلوا 28: 19على اثني عشر كرسیا، تدینون أسباط إسرائیل االثني عشر" (مت 

وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدینون أسباط إسرائیل االثني عشر" 
). 30: 22(لو 

 تصویر غربب عن یوم الدینونة، ولعله إذ یرى أن مار یعقوب السروجيللقدیس 
الرب كلي الحب لذلك ال ُیسمح لألشرار أن یلتقوا به حتى ال یطلبوا رحمته، بل ُیسمح لهم 

برؤیة الرسل الممجدین مما یزیدهم مرارة، ویقوم الرسل بإبالغ الحكم على األشرار. 

  وفیه یشرق ابن اهللا بمجٍد عظیمٍ األخیرةمخیف هو الیوم الذي تصیر فیه الدینونة ، 
، )11-1: 2یوئیل (

... من یمینه ومن یساره بروق النار
ویجلس علیه البكر بمجٍد عظیٍم لیدین الشعوب، ، یستقیم عرش الدینونة ببرٍّ 

 ،ویلقي بغضٍب ُویبعد بحنق الشعب الملعون الذي صرخ في المحكمة: اصلبه
، )23-22: 27متى  (اصلبه

 علیهم المراحم، Ï لئال تصیرإلیهیقف حجاب النار بینه وبینهم لئال ینظروا 
 لئال یروا ضیاءه وینالوا منه الرجاء، ،وال یتركونهم ینظرون إلى العال

ى وجه الملك لن یموت، أ یستوجب حكم الموت لو رإنسانٍ كل 
،...  واعترفوا باسمه یدخلون إلى خاصتهأحبوه،الشعوب الذین 

لو  (ُیهیأ اثنا عشر كرسًیا ویجلس الرسل لیدینوا الشعب الملعون الذین لم یؤمنوا به
22 :28-30( ،

 واحتقره وحطه ألنه كفر به بحیث لم یؤهله لیدخل إلى أهانهنه أ رأوا كم وٕاذ
المحكمة مثل الشعوب، 

 2 ( ألنهم یستحقون هكذا،حكُم البشر قاس على البشر، لذا اسلم حكمهم للبشر

Ï األخیرة. المراحم في الدینونة  علىحصولبال بأن حتى ما یناله األبرار هو من قبیل التمتعیعقوب القدیس  ینوه ربما  
  لئال تصیر علیهم المراحم ویحیوا.شراررؤیا وجه الملك تعني عدم الموت، ولهذا ال یراه األ
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. Ï)14: 24صم 
القدیس مار یعقوب السروجي 

فإذا رأوه یضطربون من شدة الجزع،  
] 2وَیذهلون من خالٍص لم یكونوا یتوقعونه. [

مما یزید من ضیق األشرار لیس العذابات الُمعدة لهم فحسب، وٕانما المجد الذي 
یتمتع به األبرار، والذي لم یكن في مخیلتهم، فإنهم یذهلون من خالصهم! 

 فیخشونه ، الدیان حین یرون عینیه لهیب نارإلى یتطلعوا أنال یستطیع األشرار 
 كما يٍ  وخزيٍ  صاروا في عرألنهم ،تغطیهمأن  ولآلكام تسقط علیهم أن قائلین للجبال ،كدیانٍ 
الشجر وقد ب أین یأتون لكن من . الشجربأوراق یستتران ة في الجناألوالن األبوانكان 

ك الذي یرونه ا ذأن ةمما یزیدهم مرارو . قد زالتواآلكامٍء حتى الجبال يتجردوا من كل ش
 الذي ي تتهلل بملكها السماوة التيملكونهم الكب األبرار به یحتضن إذامصدر رعٍب لهم 

. ايً بدأ حضن اآلب وتستقر فیه إلىیدخل بها 
 هكذا في ، كثوب مجٍد لهماألبرار لبسها التيكما یتألأل بّر المسیح وشركة سماته 

 ، وسخریتهم بهم، اهللاأوالد خاصة تهكمهم على ، الردیئةأفعالهم األشرار ي یرتديٍ خز
. حًقا نهم قد ارتدوا الغباوة والبطالن والفساد ثیاًبا تزیدهم عرًیا وفضیحةأیدركون حینئذ ف

سُیفصل األبرار الممجدون عن األشرار الهالكین أبدًیا بال محاباة. 

 40: 24مت  (لما كان ربنا ُیَعِلْم قال: من بیٍت واحٍد سیؤخذ واحد، وسُیترك آخر( ،
 الذین یسكنون برار إلى الكرامة، ال یفیده ربوات األاإلنسان األعمال لو لم تجّر 

. معه
بار.  الباألب ال یحتمي ئ، واالبن الخاطأثم الذي أباه االبن البار ال ینفع 

.  المتراخيأخاه الكامل ال یفید واألخ البتول الطاهرة ال تخلص األم التي زنت، 
  واآلخر یتركونه بتمییزیأخذونهن واحًدا أ التي علمها ربنا تعلم باألمور من هذه 

). 40: 24 مت(
.  تستفسرا سویة عن السببأن في بیت واحد، وال تقدران األختین الخوف یرعب 

.  لتتعذب فیهااألثیمة العال یخطف تلك الكاملة لتطیر في الهواء، واللجة تسحب 

Ï  راجع دكتور بهنام سوني32میمر  .
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  لتعود إلى الهاویة كما ُكتباألخرى كما قیل، وتُترك عریس الواحدة تؤخذ للقاء ال
). 40: 24مت (

 فتخافان وترتجفان لما ُتفصالن لتنتقال، ،مها المطمئنتینأ الصوت ُیرجف البنت و
 من بعضها بعًضا، ویلقي االنقسام في وحدتهم كاألعضاء ُیفصل االخوة 

. ویبعثرها
. ، وال مجال لبطن األم لكي یحبهمكاألمعاء األبناء ویؤخذ ُیسقط 

.  ُتقطع محبة النساء من رجالهن، ولن یعرف الشریك (شریكه) بسبب الخوف
 كانت خاصته لم تعد خاصته ألنها وٕاذها، رجل المرأة ُتعتبر مثل غریبة من قبل 

.  عنهتُفصل
. حباءهاأ إلى الزواج، واألبّوة لن تحب واعودي لن ونجوزمت ال

.  ومحبة االخوة لن تثبت كما كانت ألن تلك المساواة ُتفصل من االختالط
. ، ولن تنتهي تلك القصة التي تابعتاهااألختین الخوف یقطع الخبر الوارد بین 

 ولو كانتا مربوطتین سویة في رحى واحد، سُتفصالن من وحدتهما كما هو 
). 41: 24مت  (مكتوب

.  ولن تكتمل كلمة المحبة عندهما، ألن الخوف المرعب یبطل كلماتهما
.  والباحثین (المعلمین)، ویبطل كالم المالفنةأمها یقطع حدیث البنت الحبیبة مع 

، األبد ینكسر القلم في ید المعلم بصورة غیر اعتیادیة ولن ُتسجل به كتابة إلى 
 في صباح آخر حتى أیًضا یترك الصبیان المدرسة المجتمعین فیها، ولن ُیقدموا 

. یتعلموا
.  سوى الخوف من االنبعاثأحد تغیب وتزول الحَكم من الحكماء، ولن یعرف 

.  یقولوا فقط: الویل لناأن إال ولن یتذكروا أفكارهم تهجم الحیرة على الفالسفة في 
.  تنقطع قصة النظریات واالستفسارات ولن ُیفسر هناك شيء ماعدا الویل

.  تتعثر الكلمة وتسقط من اللسان، ویرعد فقط صوت النحیب من جهنم
.  وال ُیسلى رفیقه ألن كل واحٍد سیشرب المرارة وهو یتعذبأحد لن یتسلى 

.  لن یشجع ابنه لئال یكتئبواألب، یتألم الشاب لن یسند الشیخ وهو 
 ویقع الرعب حتى ینتقل الواحد عن ،فصل كل واحٍد عن رفیقه بخوف عظیمن ي

. رفیقه
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  الواحد ویتركون اآلخر كما قلنایأخذون: األخیرة هوذا ربنا قد تكلم عن الدینونة 
. Ï)41: 24مت (

القدیس مار یعقوب السروجي 

] 3ویقول بعضهم لبعٍض نادمین ومتنهدین: [
یندم األشرار على تصرفاتهم التي سلكوها في هذا العالم، لكن إذ جاء یوم 

الدینونة، ضاعت منهم فرصة الرجوع إلى اهللا. 

  یعرف (المرتل) 5: 6"ألنه لیس في الموت ذكرك، في الهاویة من یحمدك؟" (مز .(
أیًضا أنه اآلن وقت للرجوع إلى اهللا، فإنه إذ تعبر هذه الحیاة ال یبقى سوى المجازاة 

حسب استحقاقاتنا... ذاك الغني الذي یتحدث عنه الرب، والذي رأى لعازر في راحة، 
ندب حاله في العذابات، واعترف في الهاویة، نعم وقد أراد أن یحذر اخوته حتى 

. Ðیتحفظوا من الخطیة، من أجل العقوبة التي تحل في جهنم وال یعتقدون بها
القدیس أغسطینوس 

"هوذا الذي ُكنا حیًنا نجعله ُضحكةً،  
وموضوع تهكم.  
نحن األغبیاء!  

لقد حِسبنا حیاته ُجنوًنا،  
]  4وآخرَته بال كرامة. [

یكتشف األشرار غباوتهم ولكن بعد فوات األوان. یتطلعون إلى الذین كانوا 
یسخرون بهم ویحسبونهم أضحوكة، ینعتونهم بالجنون، وكانوا یتطلعون إلى آخرتهم بكونها 

هواًنا بال كرامة، وٕاذا بهم في أمجاد فائقة، یتمتعون بما لم تر عین، ولم تسمع أذن، ولم 
). 9: 2 كو 1یخطر على بال إنساٍن (

فكیف أصبح في عداد بني اهللا،  
] 5وصار نصیبه مع القدیسین؟ [

 لكن ،عوا ما یسمعه هؤالءم یسأن وال األبرار، یروا ما یراه أنال یستطیع األشرار 

Ï  راجع دكتور بهنام سوني32میمر  .
2 On Ps. 6.  
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.  هللا والشركة مع السمائیینة للتمتع بالبنوالفرصةنهم قد فقدوا أما یحطمهم تماًما 
یصور الكاتب كیف صار خالص األبرار عقاًبا للظالمین لهم والساخرین بهم. 

ُیصعق األشرار حینما یرون األبرار موضوع سخریتهم قد صاروا في عداد أبناء اهللا 
الممجدین، نصیبهم مع الطغمات السمائیة المقدسة. إذ یصیر األبرار بینهم وكأنهم إحدى 
الطغمات السمائیة. وهذه هي المكافأة التي ینالونها حیث یصیرون معهم في حضرة اهللا 

والشركة معه في السماویات. 
لقدیس غریغوریوس اعند  لحالة الفردوسیة التي یتمتع بها المؤمن الحقیقيا

ُوجد [ هي حالة تناغم وانسجام بینه وبین السمائیین بكونهم خلیقة اهللا المملوءة حًبا. النیسي
وقت كانت فیه الخلیقة العاقلة جوقة (خورس) واحدة، تتجه نحو قائد الخورس، وتتحرك 

 ابع عن القائد وعن وصیته.]نمتجهة نحو ذاك االنسجام الغالب ال
 إن هذا االنسجام كان على مستوى لقدیس غریغوریوس النیسيایقول أیًضا 

ونة، بین السماء واألرض، حیث تمتع األبوان األوالن بصحبة المالئكة؛ لكنهما فسدا كالمس
ي عالٍم غریٍب یترقبون اللحظة فبالخطیة، ُفطردا من مجتمعهما هذا، وصار نسلهما كما 

 .Ïدون إلى التمتع باالتحاد مع الجوقة اإللهیةوالتي فیها یع

 إننا نحن الذین ضللنا عن طریق الحق، 

ولم ُیضئ لنا نور البّر،  
]  6ولم ُتشرق الشمس علینا. [

یعترف األشرار بضاللهم، إذ حلت بهم الظلمة األبدیة، ألنهم رفضوا شمس البّر، 
ولم یدعوها تشرق علیهم، فصاروا أبناء الظلمة. فقدوا الحق، واقتنوا الباطل. 

أمام مجد األبرار یقف األشرار في ندٍم شدید، ألنهم تركوا اهللا الحق، ورفضوا حبه 
وخالصه. ضاعت كل مقتنیاتهم وملذاتهم بل وضاعت حیاتهم، فصاروا في مرارة، لكن لم 

یعد بعد طریق للرجوع إلى اهللا. 
" في العبارة: "وهیأوا الهدیة إلى أن الظهر على كلمة "القدیس أمبروسیوسیعلق 

 شمس –)، مظهًرا أن یوسف كرمز للسید المسیح 25: 43" (تك الظهریجيء یوسف عند 
البرّ - بمجیئه یحل نور النهار كأنه ظهیرة، وال یكون للظلمة أو للیل موضع. یقول: [أسرع 

1 In Psalm. inscrip. 2:6. 
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إیمان بولس للمجيء عند الظهر. قبًال كان بولس أعمى، وفیما بعد بدأ یرى نور البّر، فإنه 
إذ یفتح أحد طریقه للرب ویترجاه، یحضر الرب برَّه كالنور، وحكمه كالظهیرة (راجع مز 

). وعندما ظهر اهللا إلبراهیم عند بلوطات ممرا كان ذلك في الظهر، وأشرق النور 5-6: 37
). كان الوقت ظهًرا عندما دخل یوسف بیته 1: 18األبدي الذي لحضرة اهللا علیه (تك 

 .]Ïلیأكل. یزداد الیوم إشراًقا عندما نحتفل باألسرار المقدسة (حیث نتناول جسد الرب ودمه)

  ال تشرق الشمس الروحیة سوى على الصالحین والقدیسین، إذ نرى في سفر الحكمة
، كما ال یروي المطر )6:5 حك ( "لم تشرق علینا الشمس":األشرار یبكون قائلین

 "وأوصي الغیم :الروحي غیر الصالحین، ألنه قصد بالشریر تلك الكرمة التي قیل عنها
. Ð)6:5 ش (إأن ال یمطر علیِه مطًرا"

 أغسطینوسالقدیس 

  عندما اظلم العالم بظلمة إبلیس، وحلت الظلمة بواسطة الخطیة التي سقطت على
العالم في المرحلة األخیرة، أي عندما حّل اللیل، منحت هذه الشمس أن تشرق بمیالده. 

أوًال قبل ظهور النور، أي قبل إشراق شمس البّر، حیث أرسل الوحي اإللهي خالل 
). لكنه 25: 7األنبیاء أشبه بالفجر، كما قیل: "أرسلت أنبیائي قبل النور" (راجع إر 

بعث بعد ذلك بأشعته، أي ببهاء رسله، وأشرق على األرض بنور الحق حتى ال یتعثر 
. Ñأحد بظلمة إبلیس

مكسیموس أسقف تورین 

 شِبعنا في سبل اإلثم والهالك، 

 واجتزنا براري ال ُطرق فیها، 

]  7وأمَّا طریق الرب فلم نعرفه. [
یظن األشرار أن الشر قادر على إشباع احتیاجاتهم، وال یدركون أن نهایته الدمار 
الشامل. وكما یقول الرسول: "فأي ثمٍر كان لكم حینئٍذ من األمور التي تستحون بها اآلن، 

). 21: 6ألن نهایة تلك األمور هي الموت" (رو 
هل أشبعهم طریق اإلثم والهالك؟ یشیر هنا إلى طریق األشواك األبدي، فإنهم 

1 On Josrph, 10: 52. 
2Our Lord’s Sermon on the Mount, 1:79. 
3 Maximus of Turin: Sermon 62: 2. 
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یصیرون كمن هم وسط أشواٍك ال حصر لها. 
كان األشرار في العالم یطلبون الشبع في سبل اإلثم والهالك، فاجتازوا براري قفر 

لیس فیها الطریق الذي یحملهم إلى السماء؛ إذ لم یتعرفوا على الرب بكونه الطریق. 
ن إ ف. طریق الرب فبصیغة المفردأماطرق الشر بصیغة الجمع یتحدث عن 
 اهللا فیقدم لنا كلمة اهللا أما األبدي. الدمار إلىحدر اإلنسان ت لكثیرةالشیاطین تقدم سبل 

.  السماءإلى ة حماميربنا یسوع بكونه الطریق الوحید به ننطلق كما بجناحوحكمته 

  ما أجمل على الجبال َقَدَمّي المبشر المخبر بالسالم، المبشر بالخیر": إشعیاءیقول" 
  إعالن الرسل الذین قد ساروا معه، وهو،جمیل ومالئم ). إنه یرى كم هو7:52 إش(

ي لیسوع المسیح، عقل”. ویمتدح أقدام السائرین في الطریق الالطریق أنا هوالقائل “
ویذهبون من خالله إلى السماء. إنهم یعلنون عن الخیرات، عن األقدام الجمیلة - أي 

 .Ïیسوع

العالمة أوریجینوس  

  إن كان مجرد تذكار حالة عبودیتكم السابقة تجلب لكم عاًرا، فكم باألكثر یكون عار
. Ðتلك الحقیقة ذاتها (العبودیة لإلثم)

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  كما أن نسل اآلخرین 28: 37سُیعاقب األشرار؛ "نسل األشرار ینقطع" (مز .(
سیتبارك، هكذا نسل األشرار سینقطع، ألن نسل األشرار هم أعمال األشرار... فإنها ال 

تحمل ثماًرا؛ آثارها إلى وقت قصیر؛ بعد هذا یطلبونها فال یجدون مكافأة لما تعبوا 
. Ñفیه

القدیس أغسطینوس  

  الموت هو في رفقة النفس في حالة الخطیة وهي في الجسد، والحیاة هي اعتزال
. Òللخطیة

القدیس إكلیمنضس السكندري 

1 Comm. on John, 1:10. 
2 Homilies on Rom, 12.  
3 On Ps. 37.  
4 Stromata 4:3.  
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استخدم القدیس یهوذا في رسالته تشبیهات مقاربة، بخصوص حیاة األشرار الزائلة. 
"هؤالء صخور في والئمكم المحببة، صانعین والئم مًعا بال خوف، راعین أنفسهم. غیوم بال 

ماء، تحملها الریاح، أشجار خریفیة بال ثمر، میتة مضاعًفا مقتلعة. أمواج بحر هائجة ُمزبَّدة 
). 13-12بخزیهم، نجوم تائهة، محفوظ لها قتام الظالم إلى األبد" (یه 

. مراجعة یائسة  2
فماذا نفَعْتنا الكبریاء؟  

] 8وماذا أفادنا الغنى الذي كنا نفتخر به؟ [
یكتشف األشرار بطالن الكبریاء والتشامخ، وأیًضا بطالن الغنى والثروات التي 

كانوا یحسبونها رصید كرامتهم.  
 األشرار على كبریائهم الذي هو طریق يمن بین كل طرق األشرار ورذائلهم یبك

  ألن محبة المال اصل لكل الشرور،یًضا محبة الغنىأ و. الذي حطمه هو ومالئكتهإبلیس
 لم إن ، فیتشامخوا حتى على اهللا نفسهالغباوة إلى فالكبریاء یدفع األشرار ).10: 6 تي 1(

د القلب فال س و محبة الغنى تفاإللهیة، الوصیةیكن باللسان فبلغة التذمر والتمرد ورفض 
ة.  یملك علیه ألنه یصیر دستوره الظلم والجشع والبغضأنیقدر الحب 

  إنه الكبریاء الذي یحوّل اإلنسان عن الحكمة، وصارت الغباوة ثمرة التحول عن
 .Ïالحكمة

 القدیس أغسطینوس

حیاة األشرار الخالیة من كل فضیلة هي بال معنى أمام اهللا. تنتهي حیاتهم وال 
تدوم ذكراهم على األرض وال في السماء. ال تترك حیاتهم أي أثر صالح بعد موتهم، بل 

وحتى اآلثار السیئة بعد مرور زمٍن ما ال یعود یذكرها الكثیرون، أما فضائل األبرار أو حبهم 
فیرافقهم في السماء، ألن المحبة ال تسقط أبًدا. 

قد مضى ذلك ُكله كالظل،  
] 9وكإشاعة تمر بسرعة، [

 ي فسرعان ما یمض،طریقهل عالمة ةمسكین اإلنسان الذي یجعل من ظل سحاب

1 On Free Will, 24: 72. 
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 فال ترفع ، كالظلي العالم الحاضر وشهواته تمضأمور كل . ویفقد اإلنسان طریقه،الظل
  األبدیة. اهللا مصدر حیاته وسعادته إلىقلب اإلنسان 

 كمن إنما ، ذكریات لهإقامة في أفكاره و ُتمتص كل الزمنیة بالكرامةمن ینشغل 
.  لهاة صادقحقیقةعدم وجود وان ما ینكشف كذبها ع سركاذبة إشاعةیسیر وراء 

) 1: 12 (عب الشهودمن مسكین اإلنسان الشریر الذي عوض ارتباطه بسحابة 
 یلتحق أن بل ، ال لیشغل نفسه بمنظرهاالسحابة هذه إلى تطلع الرسول بولس .ینشغل بظلها

  . للسید المسیحالحاملة المقدسة السحابةمن أ ال یتجز  فیصیر جزءً ،بها
 أنظهر الرب كسحابه لشعبه القدیم لیظللهم من الحر ویقودهم في النهار مشتاقا 

  . عرشها فیصیرو، نیِّره تتمتع بحضوره وتجلیه فوقهاة سحابهیصیر شعبه نفس
 اهللا ویختبر بأسرار فینعم اإللهيمسكین الشریر الذي عوض طلب الحق 

!  سرعان ما تزولإشاعة تصیر حیاته أن كل ما یشغله ،السماویات

 "ومع هذا فقد غابت الشمس مراًرا )،26: 4 (أف "ال تغرب الشمس على غیظكم 
 هذه الشمس ، حیث نحتفل اآلن بأیام الشمس العظیم،كثیرة. اتركوا غیظكم أیًضا

اء في أجنحتها" ف والش،التي یقول عنها الكتاب المقدس "لكم... تشرق شمس البرّ 
 :ماذا یقصد بـ "في أجنحتها"؟ أي في حمایته، إذ قیل في المزامیر). 2: 4(مل 

 ،. وأما أولئك الذین یندمون في یوم الدینونة)8: 17(مز  "وبظل جناحیك استرني"
 في أ والذین سیحزنون ولكن بال فائدة، فقد سبق أن تنب،ولكن بعد مضي الوقت

سفر الحكمة عن ما سیقولونه عندما یندمون ویتأوهون من عذاب الروح "فماذا 
 لقد ضللنا عن ،. قد مضى ذلك كالظلغنىأنفعتنا الكبریاء وماذا أفادنا افتخارنا بال

، 9، 8: 5 (حك  ولم تشرق علینا الشمس"، ولم یضئ لنا نور البرّ ،طریق الحق
فإن  وأما هذه الشمس التي نراها یومًیا ، تلك الشمس تشرق على األبرار فقط).6
یطلب األبرار رؤیة تلك ). 45: 5(مت  یشرق شمسه على األشرار والصالحین" اهللا

ن كنتم تغضبون ال تدعوا هذه الشمس إالشمس وهي تقطن في قلوبنا باإلیمان. ف
 لئال تكونوا ،"ال تغرب الشمس على غیظكم" تغرب في قلوبكم على غیظكم

. Ï فتغرب شمس البّر عنكم وتمكثون في الظالمین،بوغض

1 Sermons on NT Lessons, 8: 7.  
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 أغسطینوسالقدیس 

أو كالسفینة الجاریة على أمواج الماء،  
التي ال تجد أثر ُمرورها،  

]  10وال خطَّ لقاعها في األمواج. [
 الثالث الذي یقدمه لنا الحكیم عن حقیقة حیاة األشرار هو االهتمام بالتطلع تشبیهال

 فانه سرعان ما . وسط البحرة سریعة بعبور سفیناألمواج الخط الذي یظهر وسط إلى
 مسكین اإلنسان الذي عوض المتحركة. المیاه أمواجیختفي هذا الخط وال یبقى له اثر على 

قف متفرجا من الخارج فال ي یتمتع بغنى عطایاه! ي كنیسته لكأي یدخل سفینة المسیح أن
 األبدي.ینعم بالخالص 

یقول المرتل عن حیاة األشرار: "كالهباء الذي تذریه الریح عن وجه األرض" (مز 
). أما عن الصدِّیقین فیقول الرسول: "ُانظروا إلى نهایة سیرتهم، فتمثلوا بإیمانهم" (عب 4: 1

13 :7 .(
 فیها دبر اهللا خالص اإلنسان، فقد ، في الحقیقة هو خطة إلهیة كسفینةفلك نوح

أغلق اهللا بنفسه باب الفلك وحفظه حتى نهایة الطوفان. هكذا أیًضا كنیسة العهد الجدید هي 
هیة نتقبل عضویتنا الكنسیة، ویقوم الروح القدس بغلق أبوابنا إلللهي، فبالنعمة اإتدبیر 

 تشیر إلى سفینة إن كانت ال سفینة حیاتنا وتفقد توازنها.إلى فال تتسرب میاه الشر ،الداخلیة
الكنیسة كملجأ للخالص، فإن األشرار ال یشغلهم أن یدخلوا الكنیسة كأعضاٍء فیها، إنما 

 بعبور األمواج الخط الذي یظهر وسط یكتفون بالتطلع إلیها من بعید لینتقدوها. یتتبعون
 هذا العالم، فیفقدوا خالصهم.  وسط بحرالكنیسة

شك هو  الفلك بال[: Ï فلك نوح كرمز للكنیسة قائالً إلى أغسطینوسالقدیس أشار 
.] رمز مدینة اهللا في رحلتها عبر التاریخ

  ،جسم الكنیسة ككل یشبه السفینة
یحمل أناًسا من أجناس متنوعة،  

... وسط عاصفة عنیفة
اهللا "اآلب" هو صاحب السفینة. 

1 ST. Augustine: City of God, book 10. ch 17 ( Writings of the fathers ). 
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والمسیح قبطانها. 
األسقف یشبه المالحظ، 

والكهنة هم البحارة، 
والشمامسة هم المجذفون، 

 .Ïومعلمو الموعوظین هم المضیفون
  سضالعظات المنسوبة إلكلیمن

 من یبقى خارج الكنیسة فهو خارج معسكر المسیحÏ. 

 ال یكون مسیحًیا من هو لیس داخل كنیسة المسیحÐ. 

  إذ كیف یمكن أن یكون أحد مع المسیح إن كان ال یسلك داخل عروس المسیح، وٕان لم
 Ñیوجد في كنیسته؟!

 !من لیس له الكنیسة أًما، ال یقدر أن یكون اهللا أباهÓ 
القدیس كبریانوس 

  البحر هو العالم، نزلت إلیه الكنیسة حتى العمق لكنها لم تهلك ألن قبطانها المسیح
ماهر. 
...  تحمل صلیب الرب إنما تحمل الغلبة على الموت في داخلهاإذ

البحارة هما العهدان (القدیم والجدید). 
والحبال المحیطة بها هي محبة المسیح التي تربط الكنیسة. 

الشبكة التي معها هي جرن المیالد الجدید الذي یجدد المؤمنین. 
... الروح القدس حال فیها كبحار ماهر یختم به المؤمنون

! لها مراٍس من حدید تحتفظ بها. هي وصایا المسیح نفسه، قویة كالحدید
بها نوتیه على الیمین والیسار، خدام كالمالئكة القدیسین یدیرون الكنیسة 

ویحفظونها. 

1 G. Strecher: Das Judenchristentun in den Pseudo- Klementinen , Berlin 1958. 
2 Epistle 40 to Cornelius. 
3 Epistle 43 to Antonius. 
4 Epistle 42 to Cornelius. 
5 Unity of the Church, 6.  
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 ظهر السفینة هو تذكار آالم المسیح، به ترتفع قلوب إلىالسلم الذي نصعد به 
 السماء. إليالمؤمنین 

القالع المرتفعة فوق السفینة هي شركة األنبیاء والشهـداء والرسل الذین یدخلون 
. Ïراحتهم

  األب هیبولیتس

  ـ على السفینة دون أن ي بقیت عالمة النصرة ـ أي الصارإذا إالال یمكن عبور البحر 
.  Ðیصیبها ضرر

  الشهید یوستین

أو كطائر یطیر في الجو،  
فال تجد دلیًال على مسیره.  

یضرب الریح الخفیفة بجناحیه، 
ویُشقَّها بصفیٍر شدیٍد،  
ویعبُر مرفرًفا جناحیه،  

]  11ثم ال تجد لمروره من عالمة. [
ذكراهم على األرض تكون كأثر سفینة تشق میاه البحر یظهر سریًعا ثم یختفي. 

أما في السماء فال وجود لذكرى األشرار ألن حیاتهم تشبه طائُرا یحرك جناحیه لیضرب بهما 
الهواء، لكن بعد مروره ال نجد أثًرا في الهواء، وال یتحرك خًطا ُیظهر طریق سیره؛ أو مثل 

سهم یعبر في الهواء ال یترك خًطا ُیعلن عن طریق مسیره. 
 به تضیع فإذا ، الذي یتركه طائر مسرع في طریق طیرانهعن األثریبحث الشریر 
 الخط الذي إلى ال وجود لها عوض االنشغال بالتطلع أثار و يحیاته وراء سراب ال یرو

س في غنى و یصیر هو نفسه طائًرا یصعد بروح اهللا القدأن یلیق بالمؤمن .سلكه الطائر
وي  قامة ملء المسیح السماةلعله یبلغ حیا) 18: 3 كو 2( مجد إلى من مجد اإللهیةالنعمة 
 ).13: 4(أف 

  هكذا یا اخوتي هو وجودنا، نحن الذین نعیش في حیاة مؤقتة. هكذا هي تسلیتنا على

1 De Aticher 29. Quasten: Patrology vol 2, p 213. 
2 St. Justin: Apology 1: 55: 3. 
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األرض. جئنا إلى الوجود من العدم، وبعد الوجود االنحالل. إننا أحالم وهمیة... مثل 
)، ذرة من 10: 5طیران طیٍر عابٍر، ومثل سفینة ال تترك أثر طریقها في البحر (حك 

التراب، بخار، ندى مبكر، زهرة سرعان ما تظهر وبسرعة تجف. فاإلنسان أیامه مثل 
 .Ïالعشب، وكزهرة الحقل، هكذا یزهو

القدیس غریغوریوس النزینزي 

أو كسهٍم ُیرمى إلى الهدف،  
فُیخرق به الهواء، ولوقته یعود إلى حاله،  

] 12فال یعرُف ممرُّ السهم. [
 ي في الهواء حین یلقیه رامأثره بالبحث عن األشرارما هو السهم الذي ینشغل 

 قلوب المؤمنین فیصرخ إلى السید المسیح الذي یوجهه اآلب أنهظن  أالسهم نحو الهدف؟
) 5: 2 (نش  حبا"مجروحة إني": كل منهم بفرح

 ألنه رماها بسهمه. فقالت العروس: ، الرمح على تصویبه الدقیقيمدحت العروس رام 
ت إلى د هذه الكلمات أن سهام العریس قد نفي). تعن5:2" (نش  مجروحة حًبايإن"

)، الذي یرسل "سهمه 8:4و ي 1داخل قلبها. إن ُمصّوب هذه السهام هو الحب (
)، االبن الوحید، إلى هؤالء الذین یخلصون، ثم یغمس سن السهم 2:49" (إش رالمختا
 وبواسطته یقدم اهللا ُمصّوب السهم ، في روح الحیاة. وسن السهم هو اإلیمانيالثالث

 ي، أحد یحفظ كالمأحبنيكما یقول السید المسیح: "إن ، وكذلك السهم مًعا إلى القلب
).  23:14  وعنده نصنع منزالً " (یوي،ویحبه أبى وٕالیه نأت
سهم الحب العذب  إلى درجات إلهیة علیا ترى بداخلها ارتفعت التيلذلك فالنفس 

 ، مجروحة بالحب". أیها الجرح الجمیلي، وتفتخر بهذا الجرح قائلة: "إنالذي جرحها
! فلقد فتح نفاذ السهم باًبا ومدخًال للحب، قلبي الذي أدخل الحیاة إلى ،والسهم العذب

  السهام إلى فرح العرس. ي من رمي التحول الخیالووه
 فتمسك ، المضبوطةاه السهام على القّوس وتعمل یديكلنا یعرف كیف یقبض رام

 وهكذا یتحرك السهم إلى ، المرنوتر بینما تجذب الید الیمنى ال،الید الیسرى بالقّوس
الخلف بطرفه المشقوق. ثم توجه الید الیسرى السهم إلى الهدف. ذكرنا سابًقا أن 

1 Panegyric on His Brother S. Caesarius, 19. 
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 صاحب القوس. فیمسك يّ العروس كانت الهدف، واآلن ترى نفسها كأنها السهم في ید
  ..بیده الیمنى بطریقٍة ما، وبطریقة أخرى بیده الیسرى.

 یصوبه ،اهللا هو العریس ومصّوب السهم، وهو یعامل النفس النقیة كالعروس
 بال فساد، التي نحو هدف طیب. لذلك فهو یسمح لعروسه أن تشارك أبدیته هسهم

وینعم علیها بسنین وحیاة طویلة بیده الیمنى. ویعطیها بیده الیسرى هبة حیاته األبدیة، 
 ذلك تقول لمن أجیشاركه فیها من یبحثون عن العظمة في العالم.   الالتيوعظمة اهللا 

 ُیصوب بها التي هو الطریقة هذه ألن .)6:2: (نش رأسيالعروس: "شماله تحت 
 تستقبلنين یمین اهللا إ وكأن العروس تقول ."يالسهم إلى هدفه. "ویمینه تعانقن

 دون أن أنفصل عن یوجهني إلى أعلى حیث رحلتي إلى الخلف، لكي تریح وتسحبني
 أشعر وٕانيید حامل القوس. وفي نفس الوقت سوف ُأحمل بعیًدا بعمله في التصویب 

: "في یمینها طول األیادي حامل القوس: تقول األمثال عن صفات هذه یديبراحة بین 
.  Ï)16:3 أیام، وفي یسارها الغنى والمجد" (أم

 القدیس غریغوریوس النیسي

یمكننا في إیجاز أن نقارن بین البار والشریر. 
 بظل سحابة، والشریر ینشغل سحابة الشهود المنیرةالبار یشتهي أن ینضم إلى  •

سرعان ما تختفي. 
بإشاعة ، والشریر تصیر حیاته أشبه كتاب الحیاة األبدیةالبار یود أن یسجل اسمه في  •

  فال یكون لها وجود أو ذكرى.تعبر

 المسیح لیتمتع بالخالص، والشریر یكتفي بالتطلع إلى باإلبحار في سفینةالبار ُیسر  •
  إلى حین ثم یختفي.الخط الذي یظهر بإبحارها

 أثر طیران، والشریر یبحث في كالنسر، یحلق في السماویاتالبار یود أن یكون  •
 فال یجد له وجوًدا.النسر 

، فتتهلل نفسه بجراحات الحب اإللهي، بینما ینشغل یتلقف ضربة السهم اإللهيالبار  •
 .بالتطلع إلى الهواء یبحث عن أثر ممر السهمالشریر 

كذلك نحن ما إن ُولْدنا حتى نبدأ نتوارى،  

1 Sermons on Song of Songs. الدكتور جورج نّوار:تعریب .  
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ولم یكن لنا أن ُنبدي عالمة فضیلة نظهرها، 
] 13بل فنینا في شرِّنا. [

یصور الحكیم حیاة اإلنسان أنها ما أن تبدأ حتى یرافقها الشعور بالموت، فیترقب 
متى یحل الموت به، ویتوارى عن العالم. هذا ومن جانب آخر، إذ فسدت الطبیعة البشریة، 

ال یجد اإلنسان عالمة یمسك بها لُیظهر بها فضیلة ما، بل شعوره الدائم بالضعف یفني 
حیاته. 

إن رجاء الشریر كُعصافٍة تذهب بها الریح،  
وكَزَبٍد رقیٍق ُتطارده الزوبعة.  
إنه یتبدد كدخاٍن في الهواء،  

] 14ویمضي كِذْكِر ضیف لیوٍم واحد. [
إذ یضع الشریر رجاءه في خیرات العالم وملذاته وشهوات الجسد، سرعان ما یفقد 
رجاءه، إذ یحسبه كعصافة یبددها الریح العاصف، أو مثل الُزبد الذي یظهر وراء السفینة 
المسرعة فتطرده الزوابع، أو كدخان یتبدد في الهواء، أو كذكرى إنسان یستضیفه لمدة یوٍم 

وال یعود. 

  سحاب بال ماء، هؤالء الذین لیس فیهم الكلمة اإللهي لحامل الثمار. إنهم أموات موًتا
مضاعًفا: أوًال، ألنهم أخطأوا آثمین. مرة أخرى أنهم یسلمون للعقوبات التي أعدها اهللا 

لهم. یمكن أن ُیقال عن إنساٍن أنه میت وهو حي، لكنه ال ینعم بمیراثه. 
القدیس إكلیمنضس السكندري  

. أكالیل األبرار 3
إن كان األشرار لیس لهم ذكر دائم، فإن األبرار یحیون مع السید المسیح إلى 

بهم، قائالً : "طوبى للحزانى اآلن ألنهم یتعزون" (مت  ). ویقول 4: 5األبد، هذا الذي یطوِّ
)، حتى ننعم بأمجاد 1: 12الرسول: "ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا" (عب 

السماء التي ال ُیعبر عنها. 

أما األبرار فسیحیون لألبد،  
وعند الرب ثوابهم،  

] 15ولهم عنایة من لدن العليَّ . [
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بة التي یتمتع بها األبرار في یوم الرب. من  یحاول الحكیم أن یصور الحالة المطوَّ
بین ما یتمتعون به: 

" ما هي هذه الحیاة الخالدة التي ال یقدر الموت أن سیحیون لألبد، "الحیاة األبدیةا. 
یقترب إلیها، إال ذاك الذي قال: "أنا هو الحیاة". هذا الذي مات مرة واحدة بالجسد بإرادته، 

). ما كان یمكن للموت أن یقترب إلیه، لو لم 18: 10إذ قال: "لي سلطان أن أضعها" (یو 
القدیس مار أفرآم  كما یقول –یسلم نفسه خالل حبه لكل البشریة وطاعته لآلب لیدخل 

رها، وُیخرج الذین سبق فأسرهم إبلیس في الجحیم.  السریاني  - إلى معدة الموت ویفجِّ
نناله هنا على األرض، فال یقترب الموت إلى نفوسنا، ونلتقي معه وجًها لوجه، فال 

یقدر الموت بعد أن یلمس أجسادنا المجیدة التي على صورة جسد ربنا القائم من األموات. 
"، فإن أعظم ما یناله المؤمن، أنه یجد ثوابه هو الرب نفسه، عند الرب ثوابهمب. "

یقدم له مما عنده، حیث یتمتع بالشركة في المجد السماوي. 
 یكتشف في أعماق جدیدة عنایة اهللاج. لعل إدراك المؤمن المكلل في السماء أنه 

التي لیس فقط ال تتوقف في السماء، بل یبقى المتمتعون بالسماء یدركون دفء الحضن 
اإللهي، ویبقون إلى األبد یتمتعون بأسرار جدیدة تتكشف أكثر فأكثر! 

فلذلك سینالون مملكة مجیدة، 
وتاج الجمال من ید الرب،  

ألنه بیمینه یسُترهم ،  
] 16وبذراعه یحمیهم. [

بة فیقول:  یكمل الحكیم حدیثه عن الحیاة السماویة المطوَّ
"، حیث یصیر الكل ملوًكا أو ملكات، أو یصیر الكل "سینالون مملكة مجیدةد. 

). إنها مملكة مجیدة! تزداد عظمة كل إنسان 9: 45الملكة الجالسة عن یمین الملك (مز 
بعظمة اخوته. ففي ممالك هذا العالم متى تسلم أحد كرسي الحكم یحزن المنافسون له، 

ویحسده كثیرون. أما في السماء فإن كل إنسان یتمتع بهذا المركز ال ینفرد به، بل یدرك أن 
سّر مجده وكرامته وفرحه أن الكل من مؤمني العهدین القدیم والجدید یشاركونه هذا المجد. 

"، إنه تاج الجمال الحقیقي، ألنه من ید الرب، یحمل تاج الجمال من ید الربهـ. "
انعكاس مجد الرب وبهائه. 

"، كأن الحكیم یرى كل الكنیسة، وقد صارت الملكة ألنه بیمینه یسترهمو. "
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العروس الواحدة، الجالسة عن یمین الملك، وٕاذ یشرق منهم انعكاس بهاء العریس یحتضنهم، 
كمن یسترهم. 
"، ممن یحمیهم؟ لم یعد بعد یوجد عدو یقاوم، وال خطیة تتسلل بذراعه یحمیهمز. "

إلى الفكر، فلماذا یحمیهم؟ تبقى الكنیسة وهي تتمتع بالسالم السمائي والفرح اإللهي تسبح 
الرب الذي حفظها في بریة العالم ودخل بها إلى كنعان السماویة، وأغلق الباب، حتى تبقى 

معه وفیه محفوظة بحبه الفائق. 

 . الرب الدیَّان4
یتخذ غیرته سالًحا كامًال،  

] 17وُیسلِّح الخلیقة لیُصّد أعداءه. [
ما هي غیرة هذا البار إالَّ حبه الفائق لعروسه؛ هذا هو السالح الذي به حطَّم 

إبلیس وكل مملكة الظلمة بصلیبه. 
 الذي ال –إنه ُیسلح عروسه بذات سالحه الذي هو غیرة الحب، فال یجد إبلیس 

 له شیًئا في العروس السماویة. –یعرف الحب بل الكراهیة والبغض 
 منظًرا خطیًرا، وهو أنه ما أن تنتقل نفس من القدیس یعقوب السروجيیصوِّر لنا 

هذا حتى ینطلق إبلیس إلیها لعله یجد له موضًعا فیها، وٕاذ ال یجد موضًعا یمتلئ غیًظا 
ومرارة. فإن كل ما یشغله أن تشاركه البشریة هالكه األبدي. 

یلبس البّر درًعا،  
] 18والحكم الصادق خوذةً . [

بعد أن تحدث عن الصدیقین بصیغة الجمع اآلن یتحدث عن البار بصیغة المفرد، 
إذ یركز نظره على البار الواحد، ربنا یسوع المسیح، اإلله المتجسد، إذ حملنا فیه لیهبنا ما 

له، ولكي یفتح لنا طریق المجد. 
یأتي السید المسیح في یوم القیامة لكي یكافئ األبرار ویجازي األشرار بغیرة 

عظیمة.  
أیًضا كل مؤمن یتحد بالبار القدیس یحمل بّره، ویصیر السید المسیح ُترًسا له، 

یحمیه من سهام العدو. 
السبیل الوحید للنصرة على إبلیس هو االتحاد مع اهللا وااللتصاق بالحق وحفظ 
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وصایاه فیشهد المؤمن للحق عملًیا بحیاته. 
لیس من طریق للشهادة للقدوس السماوي إالَّ بأن نحمل روح القداسة ونختبر مع 

الرسول بولس الجلوس في السماویات. فبدون القداسة یحل بنا الغضب، أو نشرب من 
الكأس التي نمألها ألنفسنا بعدم قداستنا.  

الطبیعة نفسها ال تحتمل شر اإلنسان، فالبروق والغیوم والسیول والبرد هذه كلها 
تتكاتف أرض البشریة التي أفسدت الطبیعة ونجَّست األرض. 

  أن تخدم المسیح هو أن تخدم الحكمة، التي هي خدمة البّر، وهي خدمة الحق وكل
 .Ïالفضائل المتعلقة به

العالمة أوریجینوس 

] 19ویتخذ القداسة ُترًسا ال ُیقهر. [
كیف ُتحسب القداسة ُترًسا ال ُیقهر؟ 

كلمات "قداسة" أو "قدیس" أو "قدوس" مأخوذة عن الیونانیة "أجیوس"، وتحمل 
معنى اعتزال لما هو أرضي، أي لیس لألرض موضع في الشخص. هذا هو الجانب 

السلبي، أما اإلیجابي، فإن اهللا قدوس، أي فیه كل الشبع، ال یحتاج إلى شيء خارجه. 
والقدیس هو من یقتني هذا القدوس الذي یمأل كل كیانه الداخلي، فال یشعر قط بفراٍغ، لیس 

للعالم موضع في أعماقه، بل یمأل اهللا كل قلبه ومشاعره وأحاسیسه. 
یصوِّر الحكیم المؤمن كجندي روحي صالح، یحمل أسلحة البّر، ویتمتع بإكلیل 
الغلبة والنصرة، یستلمه من ید الرب نفسه، وفي نفس الوقت ال ینسب لنفسه النصرة، بل 
یستتر في یمین الرب، ویحتمي بذراعه اإللهیة. اآلن وقد لبس سالح اهللا الكامل، الذي 

، یقدم له الرب غیرته 18-10: 6تحدث عنه الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس 
اإللهیة عاملة فیه، وكأنه یقوم بتسلیح خلیقته لكي تستطیع أن تحتمي من إبلیس، الذي 

یحمل روح العداوة ضد الرب نفسه. 
بمعنى آخر إن كان الرب ُیسلح خلیقته البشریة، فهو ال یریدها أن تدخل طرًفا في 

المعركة، إنما یدخل الرب نفسه من خاللها لیحطم إبلیس المقاوم. 

یشحُذ (یجعله حاًدا) غضَبه الذي ال ینثني سیًفا،  

1 Commentary on Romans, (8: 2). 
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] 20والعاَلم ُیحارب معه األغبیاء. [
حب اهللا الفائق نحو البشریة ال یعني مهادنته لألشرار أو تهاونه معهم، إذ ال 

یطیق الخطیة والشر. 
یستخدم اهللا القدوس خلیقته سواء السماویة أو األرضیة لتأدیب األشرار هنا على 

 أن اهللا یقیم الرسل لیدینوا، لیس القدیس یعقوب السروجياألرض. أما في یوم الدین فیرى 
من عندهم أو حسب أفكارهم، وٕانما حسب فكر اهللا الذي لن یرى األشرار مجده، حتى ال 

یتمتعوا به، ولكي ال یطلبوا رحمتهّ . وقد أشرت إلى ذلك أثناء تعلیقي على العبارة األولى من 
هذا االصحاح. 

فتنطلق البروق كسهاٍم ُمحكمة التسدید،  
ومن السحب كمن قوٍس ُمحكم التوتیر،  

] 21تطیر إلى الهدف. [
كثیًرا ما یصوِّر الكتاب المقدس الطبیعة الجامدة وهي تتحرك لتشهد لخالقها 

القدوس، فتقف في عداوة ضد األشرار األغبیاء. 
یرى الحكیم أن البروق قد تحولت إلى سهام في ید الخالق، یصوبها ضد الشر 

واألشرار، یطلقها من بین السحب، كما تنطلق السهام من القوس. 
یورد هنا صوًرا مختلفة من ثورة الطبیعة ضد األشرار مقاومي القدوس الخالق. 

وهي أشبه بضربات تحل علیهم لتكشف ما في داخلهم من فساٍد ودمارٍ : 
]. 21أ. البروق المرعبة   [

]. 22ب. الَبَرد القاتل   [
]. 22ج. أمواج میاه ثائرة   [

]. 23د. طوفان أنهار ال ترحم [
]. 23ه. زوابع رملیة في القفر  [

غایة هذه الضربات وغیرها أن یكتشف اإلنسان حقیقة أعماقه، لعل یدرك ما بلغه 
من خطر، فیرجع إلى الخالق مخلص النفوس. 

بة من السحب كالسهام ترمز لإلنسان الذي یقذف من فمه سهام فالبروق  المصوَّ
الغش والكذب، فتكون ألسنتهم سهاًما مملوءة سًما قاتالً . كان المحاربون یدهنون السهام 

بمواد سامة، حتى متى اخترقت جسم إنسان تسممه حاالً . 
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 الساقط كالحجارة یقتل العشب، یشیر إلى دمار قلب اإلنسان أي كرم الرب، والَبَرد
فعوض أن یرتوي بمیاه الروح لیثمر أشجاًرا روحیة ُمشبعة، یتحول القلب إلى ارٍض بوٍر 

مملوءة أعشاًبا، یقتلها الَبَرد. 
، تشیر إلى نفوس ال تعرف السالم والهدوء، بل في حالة اضطراب واألمواج الثائرة

دائم. 
یشیر إلى التطرف في كل شيء، فال یسلك اإلنسان بحكمة وطوفان األنهار 

لهالكه بسبب تطرفه. 
 فتشیر إلى القلب الذي لم یقبل میاه الروح، فیتحول إلى قفٍر الزوابع الرملیةأما 

قاتلٍ . 
 في العالمة أوریجینوستبدأ ثورة الطبیعة بالبروق المصاحبة للرعود، ویرى 

الرعود والبروق إشارة إلى التعالیم اإللهیة الصادرة من السماء والتي بها یؤدب اإلنسان لكي 
. Ïیتعرف على أخطائه

  لقد أرسل اإلنجیلیین یعبرون طرًقا مستقیمة 14: 18"أرسل سهامه فشتَّتهم" (مز .(
على أجنحة القوة، لیس بقوتهم الذاتیة، وٕانما بقوة من أرسلهم. "فشتتهم"، عند الذین 

: 2كو 2أرسلهم إلیهم لیصیروا لبعضهم رائحة حیاة لحیاة، وآلخرین رائحة موت لموٍت (
. Ð)، إذ ضاعف من العجائب وأزعجهم14: 18). "وبروًقا كثیرة فأزعجهم" (مز 16

القدیس أغسطینوس  

وحبَّات برٍد ملیئة بالُسخط،  
ُتقذف من قذَّافة،  

ومیاه البحر تثور علیهم،  
]  22واألنهار تغمرهم بوحشیة. [

إذ ال یسمع اإلنسان الشریر لصوت التعالیم السماویة ویقبل استنارتها، غیر مباٍل 
بالرعود والبروق، تحل به ضربة الَبَرد النازل من السماء كحجارٍة ثقیلٍة، وكأنها تقذف من 

العال على زراعتهم وحیواناتهم، بل وحتى علیهم هم أنفسهم. وكما یقول المرتل: "أهلك بالَبَرد 
). 48-47: 78بهائمهم، ومواشیهم للبروق" (مز 

1 Cf. Homilies on Exodus, homily 4:7.  
2 On Ps. 18.  
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یتساقط الَبَرد القاتل للمزروعات، یحمل معه عالمات الغضب ضد الشر، وكأنه 
قذائف ُیحكم توجیهها.  

وأیًضا یعلن البحر عن غضبه فیهیج، وتثور األمواج ضد األشرار. 
واألنهار التي تروي الزراعة والحیوانات والبشر تفیض لتهلك بطوفانها دون رحمة. 
إذ نقف هنا أمام القذائف التي تصدر مع الَبَرد، نذكر ضربة المصریین الخاصة 
بالَبَرد والنار مًعا. "فأعطى الرب رعوًدا وبرًدا، وجرت نار على األرض، وأمطر الرب َبَرًدا 
على أرض مصر، فكان َبَرد ونار متواصلة في وسط الَبَرد. شيء عظیم جًدا لم یكن مثله 

 وللقدیس مار أفرآم السریاني). 25-24: 9في كل أرض مصر منذ صارت أمة" (خر 
تعلیق على هذا المنظر الغریب. 

  ّبَرد ونار سقطا مًعا. لم یطفئ الَبَرد، وال أذابت النار الَبَرد كما في أدغاٍل، وتحول الَبَرد
. Ïإلى اللون األحمر كأنه حدید في النار، یلتهب في الَبَرد

  ،بأصوات الرعد والبرق، عاقب الرب المصریین الذین كانوا یستعبدون شعبه. والمسیح
 برسله االثنى عشر وبأصوات تعالیمه، عاقب الشیاطین. 

من السماء كانت أصوات الرعد تفزع المصریین؛ والرسل القدیسون بتعالیمهم 
السماویة، صّوتوا وأفزعوا الشیاطین.  

ضرب الرب المصریین بالَبَرد والنار. وهذا العجب العظیم أن النار والماء كانا 
مختلطین ضربًة للمصریین. والمسیح برسله القدیسین، ضرب الشیاطین بمیاه 

المعمودیة المقدسة التي فیها یجتمع الماء ونار الروح القدس مًعا. الماء لغسل وسخ 
الجسد، ونار الروح القدس لغسل وسخ النفس... 

معمودیة الروح، إن صح هكذا، هي الَبَرد والنار اللذان بهما یضرب المسیح 
. Ðالشیاطین كل حین على ید تالمیذه وخلفائهم إلى األبد

القدیس مار أفرآم السریاني 
 أن ضربة الَبَرد القاتلة هي فقدان اإلنسان لمحبته Ñالقدیس أغسطینوسیرى 

1 Commentary on Exodus 9:3 F.C, vol. 91, P. 243.  
Ð  الناشر 216تفسیر لسفر الخروج منسوب إلى القدیس مار أفرآم السریاني، المخطوط الماروني الفاتیكاني السریاني -

 .56، ص1983األب یوحنا ثابت، 
3 On Ps. 78.  
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ألخیه، إذ تجعله في برود قلب شدید وسط ظلمة لیل الجهالة. 
یختم حدیثه عن الضربات التي ستحل باألشرار على األرض بریح خطیرة تهب 

علیهم، فتذریهم كالزوبعة، وتحول حیاتهم التي صارت أرًضا ولیس سماًءَ◌ إلى قفر، تفقدهم 
ما حسبوه عروًشا وكرامات. 

)، 15: 13 للریح الشرقیة المدمرة (هو القدیس هیبولیتس الرومانيفي تفسیر 
یرى أنها ضد المسیح الذي یظهر في آخر األیام لیقتنص إن أمكن حتى المختارین، ویضلوا 

عن الحق.  

  ما هي هذه الریح الحارقة القادمة من الشرق وُیجفف مجاري المیاه وثمار األشجار في
. Ïزمانه، إذ یضع الشعب قلبه في أعماله؟ إذ یعبدونه في فساده

القدیس هیبولیتس 
م قائالً : [هذا 441 ما حدث في أیامه في حرب عام ثیؤدورت أسقف قورشیروي 

ما حدث في زماننا، ففي الحرب التي حدثت مؤخًرا أهلك بالَبَرد والنار المتوحشین القادمین 
من الشمال یهاجموننا. حدیثًا آثار الفارسیون حرًبا علینا من الشرق، وكانوا یتوقعون 

االستیالء على مدننا بدون سفك دم، لكن مات بعضهم، والبعض طردهم لیقدموا تقاریر عما 
.] Ðحدث

وریح قدرة تهبُّ علیهم،  
یهم كالزوبعة.   وُتذرِّ

واإلثم یجعل من األرض كلِّها قفًرا،  
] 23وارتكاُب الشرور یقلب ُعروش القاِدرین. [

 تتحول األرض إلى صحراء قفر مملوءة بالزوابع والعواصف الرملیة المدمرة.
 

 5من وحي الحكمة 
! احملني في سفینتك فأنجو

 
  !تتوق نفسي إلى یوم مجیئك 

1 On the End of the World, 4.  
2 Commentary on Ps. 18, 7.  
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یقف أوالدك في جرأة أمام الذین سخروا منهم وضایقوهم! 
 ك فینعكس بهاؤك علیهم، نیرو

  بك كموكٍب سماوٍي، نیلتصقو
 بأمجاد أبدیه! نفینعمو

 
  !یا لبؤس األشرار

  یقدرون على معاینة مجدك. ال
یصیر مجیئك بؤًسا لهم. 

 یتطلعون إلى أوالدك فیجزعون!  
  ُیذهلون من خالص بنیك الذي استخفوا به، 

ولم یكونوا یتوقعونه! 
 
 أنهم كانوا أغبیاء! ن ویعترفو،یندمون ویتنهدون 

 وسط الظلمة الحالكة یبكت كل واحٍد منهم اآلخر، 
 لكن، لم یعد أحدهم قادًرا على التطلع إلى شمس الُبر. 

 
  نهم اختاروا اإلثم والفساد، أیصرخون معترفین

 واستخفوا بطریق الرب! 
 فقدوا كل شيء حتى حیاتهم! 

 تحولت ملذاتهم إلى علة مرارة أبدیة! 
 تحولت عجرفتهم إلى مذلة ال ُیعبر عنها! 

 مضت حیاتهم الزمنیة على األرض، 
 ولم یستطیعوا أن یقتنوا نصیًبا مع السمائیین! 

 
  قبل فوات األوان. إلهي یا إلیكصرخ أاآلن 

، اإللهي یا أیها الحق ، أعرفكأن األبرار هب لي مع 
 فال تصیر حیاتي كلها كظٍل عابٍر وباطلٍ ! 
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ن أكون سحابة خفیفة تحملك، أ هب لي 
ًال لسحابة یذهب وال یعود ظ ولیس 

 سجل اسمي في كتابك مع بنیك، 
 فال تصیر حیاتي كإشاعة تعبر وتزول. 

 احملني في سفینتك فأنجو، 
ثر مرورها وسط األمواج، دون أن أدخل فیها. أف انشغل بأق وال 

ي روحك القدوس، ح هب لي جنا
  ،أكون معك في السماء  فأطیر،

سیك كحماٍم طائرٍ ! ي إلى قدأتطلعرًجا فف متأقوال 
  صوٌبَ◌ سهم حبك في قلبي، 

فتصرخ نفسي مترنمة: 
"  "إني مجروحة حًبا!

 جراح حبك تشفیني وتعزیني.  
 لیدخل سهمك اإللهي في أعماقي، 

حث النظري عن ممره في الهواء. ب وال أنشغل بال
 
  یها القائد اإللهي. أا يهب لي أسلحة الروح

 فأدخل بك إلى المعركة، 
 ویسقط إبلیس العدو كالبرق من السماء. 

 بملكوتك األبدي، أتمتع 
تزین بالتاج الذي تقدمه لي یداك. أ و

 ل، ل بك وحدك انتصر وأتك
ففي یمینك تسترني بنعمتك، 

ني. ن وبذراعیك المبسوطین على الصلیب تحمیني وتحتض
 
 رعد في قلبي، ت تعالیمك ،إلهي

  . فأمتلئ بخوفك ممزوًجا بالحب

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 5الحكمة 

 فتهلكها، ي خطایالىلتلقي بالَبَرد ع
  ! وال یكون لها سلطان فيٌ 

لتسمح ألمواج البحار أن تهدأ، 
سالمك السماوي. ب تمتع فأ

 الطوفان، أخشى ال أعود 
  .ني مع نوح في داخل الفلكإ ف

وال أضطرب من الزوابع الرملیة، 
ألنك حولت بریتي إلى جنة مغلقة، 

 ال تقدر زوابع العالم أن تقترب إلیها وتقتحمها. 
 المجد یا أیها العجیب في عطایاه! ك ل
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األصحاح السادس 

حدیث ختامي 
 

لم یكن سلیمان یتطلع إلى نفسه بكونه ملًكا ورث العرش عن أبیه داود الملك 
العظیم، الذي أقام مملكة عظیمة وغلب أمًما كثیرة، لكنه حسب نفسه خادًما هللا. وها 

هو یطلب من كل الملوك الذین حوله، ال أن یركزوا أنظارهم على عروشهم وعظمتهم، 
بل على رسالتهم كخدام لملكوت اهللا، یحكمون بالصواب حسب فكر اهللا وحكمته، 

ویحفظون الشریعة كسائر الشعٍب . 

 .11-1  . تحذیر نهائي للقادة1
 .21-12. الحكمة تأتي لُمالقاة اإلنسان 2
 25-22  . سلیمان یصف الحكمة3

. تحذیر نهائي للقادة 1
فاسمعوا أیها الُملوك وافهموا!  

]  Ï] 1وتعلموا یا ُقضاة أقاصي األرض!
یعود سلیمان فیؤكد أنه یوجه حدیثه للملوك والقضاة وأصحاب السلطة والكرامات 

الزمنیة، كما بدأ السفر. وكما قلنا في بدایة السفر إن الحدیث موجه إلى كل إنساٍن، ألن اهللا 
خلق البشر لیكونوا ملوًكا وعظماء وأصحاب سالطین. لم یخلق اإلنسان لیكون عبًدا أو في 

مذلة، لكن بدخول البشریة في دائرة الخطیة سقطت تحت قانونها الذي هو االستغالل 
 أیا كان مركزه أو قدراته أو –واالستبداد وتجاهل حقوق الغیر وكرامتهم. فیلیق بالمؤمن 

إمكانیته - أن یذكر ما خلقه اهللا علیه كصاحب سلطان، وأن یتطلع إلى كل بشٍر، حتى وٕان 
كان طفًال صغیًرا أو مصاًبا بعاهة ما، كشخٍص له كرامته وتقدیره حتى في عیني اهللا نفسه. 

اصغوا أیها المتسلطون على الجماهیر،  
]  2والمفتخرون بكثرة أممكم! [

Ï ٌیفتتح النص الالتیني بإضافة: "الحكمة خیر من القوة، والحكیم أفضل من الجبار"، ربما تكون عنواًنا .
                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 6الحكمة 

  

كثیًرا ما یخشى الحكیم من إساءة استخدام السلطة سواء المدنیة أو الدینیة، 
فیربطها باألبوة والحب للخاضعین لهم. 

. Ï أن العبودیة لیست في خطة اهللا األصلیةالقدیس یوحنا الذهبي الفمیوضح 
  أن العبودیة هي تمییزالقدیس غریغوریوس النزینزيُیعلن الالهوتي الكبادوكي و
. Ð أثیم، ومع ذلك فهي جزء من الواقع الحاضربین البشر

نه لیس أحد بالطبیعة عبًدا. لكنه في إ القدیس باسیلیوس الكبیروبنفس الروح یقول 
 سیًدا لوٕان كان إنسان ما ُیجع[نفس الوقت لم یطلب مقاومة نظام المجتمع، إذ یقول: 

واآلخر عبًدا، مع هذا فخالل نظرتنا الخاصة بالمساواة في الرتبة، نحن جمیًعا قطیًعا 
 .]Ñ عبیداخوةلخالقنا، 

إن كان هذا ما یلیق بالقادة المدنیین، كم باألكثر یلیق بالقادة الروحیین أن یكونوا 
آباء محبین، یسندون أبناءهم بكل وسیلة، ال أصحاب سلطة، یأمرون ویتسلطون. 

 "ال)... 15:4و ك ا" (كثیرون آباء لیس لكن... المرشدین من ربوات لكم كان وٕان 
 بالمرشد، ةخاص ةفالكرام. حبه عمق یظهر ىباألحر بل كرامة، أیة هنا بولس یطلب
. Òاألب عالمة والحب

  جاب األرض كلها، ألن طموحه وهدفه هما أن یقود (بولس الرسول) لقد رأیتم إنساًنا
وكأن العالم كله قد كل إنساٍن إلى اهللا. وقد حقق هذا الطموح بكل ما ادخره من قوة، 

 ، لهذا كان على عجلة من أمره. صاروا أبناءه

وات، مقدًما اكان دائم التجوال، كان دائم الحماس لدعوة كل البشریة لملكوت السم
الرعایة والنصح والوعود والصالة والمعونة وانتهار الشیاطین، طارًدا األرواح المصرة 

 على التحطیم. 
ته الشخصیة ومظهره والرسائل والوعظ واألعمال والتالمیذ وٕاقامة ااستخدم إمكان

الساقطین بجهده الشخصي. فكان یسند المجاهدین لیثبتوا في جهادهم، ویقیم كل من 
 ُطرح ساقًطا على األرض. 

 ویحذر المعتدین، ویراقب بشدة المقاومین ، ویعزي المتألمین،كان یرشد التائبین

1 In 1 Cor. hom. 40:5, in Eph. hom 22:2. 
2 De rebus suis 80-82. 
3 De Spiritu Sancto 20:51. 
4 Homilies on Corinthians,13:4. 
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 والمعارضین. 
شارك القائد والطبیب الشافي في الصراع، فمّد ید المعونة لیهاجم أو یدافع أو 

 ...یرشد حسب الحاجة في ساحة العمل، فكان كل شيٍء للمنشغلین بالصراع

في عظمته كان أكثر توهًجا وغیرة من أیة شعلة نارٍ . ومن جهة إكلیل كل 
الفضائل فقد فاق في المحبة (كل الفضائل). وكما ینصهر الحدید في النار فیصیر 

  حتى صار هو نفسه محبة متجسدة. ،الكل ناًرا ملتهبة، هكذا انصهر بولس في المحبة
. نافست محبته محبة اآلباء بالجسد، أو باألحرى صار كأنه أب عام للعالم كله

فاقهم جمیًعا في المحبة الجسدیة والروحیة، وفي االهتمام والرعایة باذًال كل ماله 
.  Ïوكلماته وجسده وروحه، بل وكل كیانه من أجل الذین یحبهم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

ألن ُسلطانكم أعطي لكم من الرب،  
وسیادتكم من العلّي  

وهو الذي سیفحص أعمالكم،  
] 3ویستقصي مشوراِتكم. [

لقد سبق فطلب داود أبوه من الملوك أن یتعقلوا، أي یسلكوا بفهٍم وحكمٍة وأدٍب، 
ویسألهم أن یعبدوا الرب بمخافة مع تهلیل. "فاآلن یا أیها الملوك تعقلوا؛ تأدبوا یا قضاة 

). 11-10: 2األرض. اعبدوا الرب بخوٍف واهتفوا برعدة" (مز 

  یحث داود الطوباوي الملوك والخاضعین له أن یجروا نحو المخلص، ویحتضنوا شرائعه
 )... 10: 2المخلٍّصة، فیحصدوا نفًعا خالل إرشاد هذه الشرائع وتعالیمها (راجع مز 

إنه ملكنا كلنا، هذا الذي كانوا یظنون أنه ملك الیهود وحدهم. "اعبدوا الرب 
). بمعنى أن أولئك الذین یتهللون ویفرحون 11: 2بخوٍف واهتفوا (تهللوا) برعدة" (مز 

بخالصهم یلزمهم أالَّ یتكلوا على الرأفة وحدها، بل یلزمهم أن یكونوا في مخافة ورعدة 
مع البَر المرتبط بهما. یقول الكتاب المقدس: "إن كنت تظن أنك قائم، فلتنظر أن ال 

)... اآلن بقوله: "برعدة" یعني "بندامة"، لئال تتحول 12: 10 كو 1تسقط" (راجع 

Ï  3في مدیح القدیس بولس، عظة .
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. Ïالبهجة التي في الرب إلى بهجة في العالم
األب ثیؤدورت أسقف قورش  

یعطي الحكماء حكمة وُیعلم  یعزُل ملوًكا وُینصِّب ملوًكا.یقول دانیال النبي: "
 .)21-20: 2(دا العارفین فهًما" 

ُیقصد بالسلطان هنا القوة وما یتمتع به اإلنسان سواء من جهة المادة أو المركز 
أو العلم أو الذكاء. هذه جمیعها ُیمكن استخدامها للبنیان أو الهدم. لهذا فالحكمة خیر من 

القوة، ألن الحكمة قادرة على توجیه القوة للبنیان. بالحكمة اإللهیة یتمتع المؤمن باتحاده مع 
اهللا، فتتحول حتى الطبیعة لحسابه، ویشتهي السمائیون خدمته. بالحكمة التي هي السید 

یني".  المسیح نقول مع الرسول بولس: "أستطیع كل شيء بالمسیح یسوع الذي یقوِّ
بالمسیح یسوع یتحدى المؤمن إبلیس وكل قوات الشر، حتى أعداؤه یسالمونه. كما 

تتحول الشرور والضیقات لخیره. "كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللا".  
كلما زادت إمكانیات المؤمن وقدراته ومسئولیاته یحتاج باألكثر إلى التواضع 

لیغرف من حكمة اهللا القادرة وحدها على توجیهه ومساندته. 

 جمیعنا متساوون بالطبیعةÐ .

  یلزمه،ه بال سیدحیات(خلقت البشریة في األصل متكاملة) لكل واحد سلطان أن یدیر  
 Ñ حیاة بال حزن وال تعب؛ فماذا یعني أن ُتقاد إال أن ُتستعبد؟!أن تكون له

 لیست الطبیعة بل (حب) السلطة هو الذي قسم البشریة إلى عبید وسادةÒ .

  تقریر مصیرها (لیس للسید أن یتحكم في حیاة العبد)حقاهللا وهب البشریة Ó .

 هذا الذي یخضع لك بالعادة والقانون هو مساو لك في كرامة الطبیعةÔ .

  إلى عبید وقوة ، المساواةأن تمارس بحق الطبیعة یلیق بهاأن ُتقسم الخلیقة التي 
. Õ للنظام الذي وضعه اهللاغتصاب وطغیان هو ،حاكمة، قسم یأمر واآلخر یخضع

1 Commentary on Psalm 2.  
2 De Beatitudinibus,1. 
3 De Beatitudinibus, 3. 
4 De Oratione Dominica, 5. 
5 De Oratione Dominica, 5. 
6 De Oratione Dominica, 5. 
7 Contra Eunomium, 1:35. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 6الحكمة 

  

 لتكامل الكائن الحيفقدان) اي(العبودیة ه Ï .

  إلرادة اإلنسانوتحركحالة االستقالل والحریة هي میل الحكمة Ð .

 أن یكون اإلنسان سید نفسهي مشكلة للحریة هسمىأ Ñ. 

النیسي القدیس غریغوریوس 

فإنكم أنتم خدام لملكه،  
لم تحكموا بالصواب،  
ولم تحفظوا الشریعة،  

] 4ولم تسیروا بحسب مشورة اهللا. [
یقدم الحكیم الشریعة أو الوصیة اإللهیة للقادة كي یدركوا أنهم خدام اهللا، وأن 

یتمموا إرادته في عملهم القیادي. فالملك، كما كل مؤمٍن حقیقٍي، هو خادم اهللا للصالح، 
یشعر بأن رسالته ال أن یسیطر، بل أن یسند كل إنسان إن أمكن على حفظ الوصیة 

 اإللهیة.

فسیطَلُع علیكم مطلًعا ُمرعًبا وسریًعا،  
]  5ألن ُحكًما ال ُیشِفُق ُیجرى على الُوجهاء. [

هنا یوجه الحكیم حدیثه للقیادات العاملة باسم اهللا، فإنهم یمثلون وكالة اهللا، ویلیق 
بهم أن یسلكوا في المسیح یسوع، أي في حكمة اهللا. فیخضعوا إلرادة اهللا ویمارسوا وصیته 

ویقودوا إخوتهم للسلوك في المسیح یسوع. 
إن ظن الملوك أنهم أصحاب سلطة فلیدركوا أنه سیأتي ملك الملوك ورب األرباب، 

هذا القادم سریًعا، یأتي في رهبة عظیمة لیحاكم العظماء كما العامة، لكن في غیر محاباة 
سیكون حازًما باألكثر مع أصحاب المعرفة والسلطة، فهو ال یشفق على من لم یشفق على 

الخاضعین له. 

فإن الصغیر أهل للرحمة.  
]  6أما أرباب القوة فبقوٍة یفَحصون. [

1 Antirrheticus adversus Apollinaruim, 23. 
2 De Hominis Oplficio 16:14 PG. 44:185 A.  
3 De Beatitudinibus, 8. 
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ینذر الحكیم العاملین في كرم الرب أن صاحب الكرم، اهللا نفسه یأتي فجأة ویدین 
العالم مبتدأ بالقیادات. فمن كان صغیًرا أي متواضًعا یستدر رحمة اهللا، أما من كان مستغًال 
لسلطانه في كبریاء وتشامخ فیسقط تحت دینونة أبدیة، فإن الحكم بال رحمة لمن لم یستعمل 

). 7: 5الرحمة. بینما ُیقال عن الرحماء "طوبى للرحماء ألنهم ُیرحمون" (مت 

  ال ُیدان كل البشر في كل األمور دون تمییز بینهم، إذ یقال: "القادرون ُیعذبون بأكثر
).وأیًضا: "الذي یعلم إرادة سیده وال یستعد... ُیضرب كثیًرا" (لو 6:6قوة" (راجع حك 

). فالمعرفة األكثر هي أساس لعقاٍب أشدٍ . لهذا إن مارس الكاهن نفس الخطأ 47: 12
. Ïالذي یرتكبه من هم تحت رعایته، فإنه ال یحتمل ذات العقوبة، بل عقوبة أخطر

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  فإن ما ُیطلب مني 6: 6إن كان یمكن القول: "أرباب القوة فبقوة یفحصون" (حك ،(
أكثر مما یطلب من الشماس، وما یطلب من الشماس أكثر من العلماني، أما من یحتل 

 .Ðمركز القیادة الكنسیة فوقنا جمیًعا فُیطلب منه ما هو أكثر

العالمة أوریجینوس 
 عن الحیاة النسكیة الكاملة، وانفصل Helgiodorusإذ تراجع الراهب هلیودورس 

 الذي صحبه معه إلى الشرق، كتب له رسالة شدیدة اللهجة یوبخه على القدیس جیرومعن 
هذا التصرف. وقد كان لهذه الرسالة أثرها القوي في الغرب حتى حفظها البعض عن ظهر 

 جاء فیها: [من یعهد له اهللا بالكثیر، فإنه سُیطاَلب أكثر (لو Fabiolaقلب، مثل فابیوال 
). ال یمكن إلنساٍن أن یفتخر في 6:6). "فإن أرباب القوة بقوة ُیعذبون" (راجع حك 48: 12

یوم الدینونة لمجرد أنه طاهر جسدًیا، فسیعطي الناس حساًبا عن كل كلمة بطالة (مت 
12:36(Ñ [.

  هل تظن أن حنانیا وقیافا ویهوذا الخائن جریمتهم لیست بأعظم من جریمة بیالطس
الذي ُألزم بغیر إرادته أن یحكم على ربنا؟ خطیة یهوذا تتناسب مع استحقاقه السابق، 

وكلما كانت الجریمة أكثر بشاعة كانت العقوبة أشد، "ألن أرباب القوة بقوة ُیعذبون" 

1 Homilies on Matthew, 26:8. 
2 Homilies on Jeremiah, Homily 11: 3. 
3 Epistle 17:9.  
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. Ï)6:6(راجع حك 
القدیس جیروم  

وسیُد الجمیع ال یتراجع أمام أحٍد،  
وال یهاُب عظمة إنساٍن،  

ألن الصغیر والكبیر هو َصَنَعهما،  
]  7وهو یعتني بالجمیع على السواء. [

ال یفلت من الدینونة العامة أحد، بل یقف الكل أمام الدیان العادل. إذ هو خالق 
الكل والمهتم بالجمیع، لذا فإنه یدین الكل بال محاباة، فالكل موضع حبه ورعایته. 

 إلى عذراء ساقطة یطالبها أن تذكر أنها لن  القدیس باسیلیوس الكبیروكما كتب
تفلت من الدینونة، مثلها كسائر البشر. 

  لن تختلفین عن كل بقیَّة النساء فتعیشین (هنا) اذكري یومِك األخیر، فإنك بالتأكید
. إلى األبد

، حشرجة الموت وساعته، كلمة اهللا الرهیبة، إسراع المالئكة في ةاذكري تلك الكارث
طریقها، ارتعاب النفس خائفة. 

اذكري لحظة االحتضار حین تتألَّم النفس بسبب الشعور بالخطیَّة، حزینة على 
تلك الحیاة الحاضرة مع ضرورة وجودها في الحیاة الطویلة (األبدیَّة)... 

 نهایة الحیاة البشریَّة عندما یأتي ابن اهللا في مجده مع –صوِّري لي- كما تتخیَّلین 
). یأتي لیدین األحیاء واألموات، ویعطي 3: 50مالئكته "یأتي إلهنا وال یصمت " (مز 

ق ذلك البوق المرعب یخرج كل أولئك الذین رقدوا  كل واحد حسب أعماله، فعندما یبوِّ
ِعْبر األجیال، فیأتي الذین صنعوا الصالحات إلى قیامة الحیاة، وأما الذین صنعوا 

). 29: 5السیِّئات فإلى قیامة الدینونة (یو 
تذكَّري رؤیة دانیال كیف أوضح یوم الدینونة أمامنا "كنت أرى أنه وضعت عروش 

وجلس القدیم األیام لباسه أبیض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي... وعرشه لهیب 
نار، نار متَّقدة نهر نار جرى وخرج من قدَّامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات 

). 10-9: 7وقوف قدَّامه فجلس الّدین وفتحت األسفار..." (دا 

1 Against Jovinianus, Bllk 2, 25.  
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سیعلن علًنا أمام الناس والمالئكة الصالحات والسیِّئات، األمور العالنیِّة والخفیَّة، 
أعمال الكل وأقوالهم وأفكارهم. 

إذن ماذا یفعل أولئك الذین یعیشون حیاة شرِّیرة؟! 
أین تختبئ تلك النفوس التي ینفضح خزیها أمام الجمیع؟! 

بأّي جسد یحتمل هؤالء ما ال ُیحتمل من اآلالم في النار التي ال ُتطفأ والدود الذي 
ال یموت، في أعماق الهاویة حیث الظلمة والرعب والنحیب المر والعویل والبكاء 

وصریر األسنان الذي بال نهایة؟!  
هناك ال یوجد مجال لالنطالق من هذه الویالت بعد الموت، فال نصیحة وال 

. Ïوسیلة للهروب من األلم
القدیس باسیلیوس الكبیر 

]  8لكن الُمقتدرین ینتظُرهم تحقیق شدید. [
سیدین اهللا كل إنسان حسب قدراته ومواهبه ومركزه، األمور التي ُوهبت له للعمل 
بها لحساب إخوته في البشریة، ال أن یستخدمها بروح األنانیة كإمتیاٍز خاص به. وقدر ما 

نال من اإلمكانات ینتظره تحقیق أو محاسبة تتناسب مع ما تمتع به. 

ه كالمي،   فإلیكم أیها الملوك ُأوجِّ
]  9لكي تتعلموا الحكمة وال تِزلوا. [

یدعو الحكیم الملوك للتعلم والتمتع بالحكمة عوض التشامخ بالسلطة والقوة، حتى 
ال یسقطوا في الشر، وتحت الدینونة. 

یبقى اإلنسان الحكیم متعطًشا للتعلم مادام بعد في هذه الحیاة، حتى وٕان كان ملًكا 
أو قائًدا روحًیا. فإنه لیس من إنسان لیس في حاجة إلى التعلم المستمر، مادام ال یزال بعد 

في الجسد. 

فإن الذین یحفظون بقداسٍة ما هو ُمقدٌَّس،  
ُیشهد لهم بالقداسة،  

] 10والذین یتعلموَنه یجدون فیه دفاًعا. [
سالح الملوك هو القداسة، لیتمثلوا بملك الملوك القدوس. فبالقداسة الحقیقیة یقفون 

Ï  إلى عذراء ساقطة46رسالة  .
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أمام القدوس في الدینونة متهللین. وكما یقول القدیس بولس: "لكي یثبت قلوبكم بال لوم في 
)، 13: 3 تس 1القداسة أمام اهللا أبینا في مجيء ربنا یسوع المسیح مع جمیع قدیسیه" (

).  14: 12"اتبعوا السـالم مع الجمیع والقداسة التي بدونها لن یرى أحد الرب" (عب 
یدعوهم أیًضا إلى االستماع للنصیحة التي یقدمها لهم لكي یتأدبوا، أي یقبلوا 

تأدیب الرب بفرٍح لیحملوا صورة القدوس. 

  من یحلم أنه قادر على الدخول إلى السماء دون طهارة القلب وبّر الحیاة وقداسة الجسد
یموت في هذا الوهم لیستیقظ فیجد نفسه في خزي وعار أبدي. 

القدیس ایریناؤس 

فارغبوا في كلماتي،  
] 11واْصبوا إلیها تتأدَّبوا. [

إذ یتحدث الحكیم بروح الحب في شوٍق حقیقٍي لنموهم ونجاحهم، یسألهم بروح 
األخوة الصادقة أن یرغبوا في كلماته، ویصبوا إلیها أو یشتاقوا إلیها، فتصیر لهم معرفة 

صادقة أو تعالیم الئقة. 
إنه ال یسألهم الطاعة، كمن یأمر فیلتزموا بالخضوع والتنفیذ. وٕانما بروح الحب 

ُیرشد ویكشف عن أسرار الحیاة الناجحة وعن الطریق الذي یبلغ بهم إلى األمجاد األبدیة، 
لهذا یترجاهم مراجعة األمر لتلتهب قلوبهم شوًقا نحو الحق. 

. الحكمة تأتي لُمالقاة اإلنسان 2
الحكمة مجیدة ال تذُبل،  

نعم! تسُهُل مشاهَدُتها على الذین ُیحبونها،  
]  12ویجدها الذین یلتمسونها. [

هنا یعلن الحكیم عن طبیعة الحكمة، فهي من جانب مجیدة، وأمجادها لیست 
وقتیة بل دائمة وأبدیة، ال تذبل. ومن الجانب اآلخر تسعى نحو اإلنسان، وتعلن عن 

حضورها، وتكشف عن ذاتها لمن یحبها. إنها سهلة المنال وبسیطة للغایة، وحاضرة على 
الدوام. 

حًقا إنها ال تقحم نفسها وال تحتل قلب إنسان عنوة بغیر إرادته، فإنه إن التمسها 
وطلبها یجدها أمامه، مشتاقة للسكنى فیه. 
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هنا یتحدث عن الحكمة بكونها األقنوم الثاني، الكلمة اإللهي، المجید، ومجده 
سرمدي، وحاضر في كل مكان، مسرته أن یثبت فینا ونحن نثبت فیه. 

] 13تسبق فُتعرِّف نفسها إلى الذین یرغبون فیها. [
مع بهاء الحكمة العجیب ونضرتها الفائقة، أي إثمارها الذي ال ینقطع فإن الذین 

یحبونها ویتلمسونها یتعرفون علیها، معرفة الخبرة العملیة والحیاة.  
لم یقل یمكننا معرفة الحكمة، إنما هي ُتعرف نفسها إلى من یرغبها. فاإلنسان 

بقدراته البشریة الطبیعیة یعجز عن معرفة الحكمة اإللهي. فال یستطیع أحد أن یقول عن 
المسیح رًبا إالَّ بالروح القدس. ال یختبر أحد عذوبة حكمة اهللا وقدراته وٕامكانیاته إالَّ من 

). 5: 5تنسكب المحبة في قلبه بالروح القدس (رو 
من یقتني السید المسیح یتعرف علیه ویحیا به ویتمتع بحكمته اإللهیة، ویصیر 

بالحق سفیًرا له. 

ومن َبكَّر في طلبها ال یتعب كثیًرا،  
] 14ألنه یجدها جالسة عند أبوابه. [

یدعونا الحكیم أن نشتاق إلى الحكمة ونبتغیه، فیتجلى في قلوبنا كما على جبل 
تابور. سّر تعبنا وعدم قدرتنا على اكتشاف شخص السید المسیح وتمتعنا به أننا ال نبكر 

). لیكن هو األول 17: 8إلیه. "أنا احب الذین یحبونني والذین یبكرون إلي یجدونني" (أم 
في قلوبنا وأفكارنا وحواسنا، لن یحتل أحد ما وال شيء ما مركزه فینا. 

هنذا واقف الحكمة أو السید المسیح من جانبه جالس على أبوابنا الداخلیة یستأذن بدخوله. "
وأتعشى معه وهو معي (رؤ على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي، وفتح الباب أدخل الیه 

3 :20.( 

  لقد أعطانا اهللا الروح القدس حلیًفا وحارًسا قدیًرا، ومعلًما عظیًما للكنیسة، وبطال قوًیا
منهم.   ألن الذي یحارب عنا أقوى من الشیطان من األبالسة وال . فال تخف إذنإلعانتنا

 .Ïمواهبه لنفتح له أبوابنا، إذ یبحث عمن یستحقونه ویفتش عمن یستطیع أن یهبهم
القدیس كیرلس األورشلیمي 

یدعونا الحكمة إلى التبكیر في طلبه، فما كان یمكن ألحد من الشعب في البریة 

1 St. Cyril of Jerusalem, Lecture 16:19. 
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أن یتمتع بالمن النازل من السماء ما لم یبكر ویجمعه قبل شروق الشمس. 
إنه سبق فبادر بالحب، جاء إلینا بنفسه. إنه في محبة یطلب من النفس البشریة 
قائالً : "افتحي لي یا أختي، یا حبیبتي، یا حمامتي، یا كاملتي، ألن رأسي امتأل من الطل، 

). فإذا ما استخفت به، وفضلت النوم علیه، وفي 2: 5وُقصصي من ندى اللیل" (نش 
خمول رفضت ترك سریرها لتفتح له الباب، تفقد فرصة اللقاء معه، فنقول: "فتحت لحبیبي 
ل وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني"  لكن حبیبي تحوَّ

). 6: 5(نش 

 فالتأمل فیها كمال الحكمة، 

]  15ومن سهر ألجلها سرعان ما یخلو من الُهموم. [
لنفتح لمخلصنا أبوابنا الداخلیة بخلوتنا في هدوء نتأمل حاجتنا إلیه، ونسأله أن 

ال أطلقك إن لم یدخل ویعلن ذاته فینا. نسهر ونرفض أن ننام، قائلین مع أبینا یعقوب: "
 ).26: 32تباركني" (تك 

فالطریق للحكمة بین أیدینا، بل في داخلنا، والتمتع بها سهل للغایة، إن كنا نبكر 
إلیها، وننسى كل شيء من أجلها. ونصغي إلى صوتها قبل كل صوٍت آخر. 

یسألنا الحكیم حیاة السهر الروحي، أي االهتمام بااللتصاق بالرب، فال یقدر الهّم 
أن یلتصق بنا، بل نتحرر منه، ونصیر في شركة مع السمائیین. 

 ألن الذین أهل لها هي التي تجول في طلبهم، 

 وفي السبل تظهر لهم بعطٍف، 

 ]16وفي كل فكر لهم تأتي لُمالقاتهم. [

یؤكد الحكیم حقیقة الحب اإللهي الفائق، فالحكمة اإللهي وٕان كان ال یقتحم نفوسنا 
بغیر إرادتنا، إال أنه واقف على الباب یطلب الدخول فینا. نحن من جانبنا نبكر إلیه معلنین 
رغبتنا في قبوله، وهو من جانبه یجول كمن یبحث عنا، ویظهر لنا وسط كل ظروفنا كمن 
في وسط الطرق یطلب إلینا أن نقبله، بل ویعلن ذاته في أفكارنا لكي نشتاق إلیها ونشتهي 

سكناه فینا.  

 فأولها الحقیقي هو الرغبة الصادقة في التأدیب، 

] 17واالهتمام بالتأدیب هو المحبة. [

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 6الحكمة 

  

یقدم لنا الحكیم السلم الذي نصعد به لنتمتع بالحكمة، درجات السلم الخمس هي: 
: المؤمن المشتاق للحكمة یكره الخطیة، فیقبل بفرح ما یحل به قبول التأدیبأ. 

من تأدیب بسماح إلهي، حتى تتمرر الخطیة في فمه وال یجد فیها أیة لذة. 
لمحبة ب. بقبوله تأدیب الرب له في إخالص وبساطة قلب، ینفتح قلبه باألكثر 

. فال تشغله ملذات العالم وال یرتبك ألتعاب الحیاة الزمنیة، إنما ُتمتص كل طاقاته في اهللا
الحب اإللهي. 

، وكما یقول السید المسیح: "الذي عنده وصایاي یحفظ وصایاهج. إذ یحب اهللا 
). 13: 14ویحفظها فهو الذي یحبني" (یو 

د. من یحفظ الوصیة اإللهیة، تحفظه الوصیة فیحمل بّر المسیح ویظهر أمام 
. في طهارة ونقاوةاآلب متبرًرا مجاًنا، 

 "طوبى لألنقیاء القلب، ألنهم یلتصق بالرب ویراه.هـ. إذ یتمتع المؤمن بالنقاوة 
). 8: 5یعاینون اهللا" (مت 

والمحبة هي حفظ شرائعها،  
]  18وُمراعاة الشرائع هي ضمان عدم الفساد. [

] 19وعدم الفساد یجعلنا متقرِّبین إلى اهللا. [
تهب الحكمة الناس الخلود والشركة في ملكوت اهللا.  

لیس ما یشغل قلب الحكیم مثل التقرب هللا، والوجود معه أبدًیا، لذا كثیًرا ما یتحدث 
عن الخلود وعدم الفساد أو عدم الموت في الحیاة األبدیة. 

  ،اإلنسان فاٍن بطبیعته، ألنه ُخلق من العدم، إال أنه بسبب خلقته على صورة اهللا الكائن
كان ممكًنا أن یقاوم قوة الفناء الطبیعي، ویبقى في عدم فناء، لو أنه أبقى اهللا في 

). وبوجوده في 18: 6معرفته، كما تقول الحكمة: "حفظ الشرائع تحقق عدم البلى" (حك 
حاله عدم الفساد كان ممكًنا أن یعیش منذ ذلك الحین كاهللا (خالدین)، كما یشیر الكتاب 
المقدس إلى ذلك إذ یقول: "أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون، 

 .Ï)7، 6: 82وكأحد الرؤساء تسقطون" (مز 

البابا أثناسیوس الرسولي 

1 De Incarn. 4: 6. ترجمة: دكتور جوزیف موریس فلتس 
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]  20فالرغبة في الحكمة تقود إلى الملكوت. [

 ) تكون شریرة إن كان الحب شریًرا، وصالحة إن كان الحب االشتیاقاتهذه العواطف (
 أن ینطلق ویكون مع یشتهيصالًحا. لنبرهن على هذا من الكتاب المقدس. فالرسول 

). 20: 119 إلى أحكامك" (مز شوًقا). وقیل "انسحقت نفسي 23: 1المسیح (في 
. Ï)20: 6) في الحكمة تقود إلى الملكوت" (حك اشتهاءوأیًضا "الرغبة (

القدیس أغسطینوس 

فإن طابت لكم العروش والصوالجة یا ملوك الشعوب،  
]  21فأكرموا الحكمة لكي تملكوا لألبد. [

یوجه الحكیم أنظار الملوك إلى الملكوت األبدي، وطریقه هو التمتع بالحكمة. 
حًقا أقامنا هللا هنا لنكون ملوًكا وسادة، لكن إذ نختبر مالنا من سلطان روحي 

وٕامكانیات في المسیح یسوع، یرتفع قلبنا إلى السماء لننعم مع ملك الملوك ورب األرباب 
باألمجاد الملوكیة السماویة. 

هنا نملك حیث یكون لنا سلطان على الفكر والقلب واللسان وكل الحواس، وهذا 
 عربون الملكوت السماوي الحقیقي.

"؟ لكي تملكوا لألبدیوجه الحكیم أنظار الملوك إلى الملكوت األبدي: "
 تإذ هاجمت بعض الفرق العهد القدیم وادعت أنه لم یشر إلى ملكوت السماوا

 إلى العبارة التي بین أیدینا مع عبارات أخرى اقتبسها من القدیس أغسطینوساألبدي أشار 
 العهد القدیم لیؤكد دعوته للملكوت األبدي.

  :لو أن الحیاة 21: 6" (راجع حك "أحبوا الحكمة لكي تملكوا لألبدلقد قیل حًقا .(
األبدیة لم ُتعرف بوضوح في العهد القدیم، لما قال الرب للیهود غیر المؤمنین: "فتشوا 

). ولنفس 39: 5الكتب ألنكم تظنون أن لكم فیها حیاة أبدیة، وهي التي تشهد لي" (یو 
: 118الهدف جاءت كلمات المرتل: "ال أموت، بل أحیا وأحدث بأعمال الرب" (مز 

). مرة أخرى نقرأ: 3: 12). مرة أخرى یقول: "أنر عینيَّ لئال أنام نوم الموت" (مز 17
). ویتبع ذلك فوًرا: 1: 3"نفوس األبرار هي بید الرب، فال یمسها أي عذاٍب " (حك 

"إنهم في سالٍم، وٕان عانوا من عذاب من بشر، فرجاؤهم مملوء خلوًدا، وبعد متاعٍب 

1 City of God, 14:8.  
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یسیرة سیكون لهم مكافأة عظیمة". مرة أخرى یقول في موضع آخر: "أما األبرار 
فسیحیون لألبد، وعند الرب ثوابهم، ولهم عنایة من لدن العلّي، فلذلك سینالون مملكة 

). 16-15: 5مجٍد وتاج جماٍل من ید الرب" (حك 
هذه العبارات وكثیر من أمثالها عن الحیاة األبدیة في صراحة أكثر أو أقل توجد 

. Ïفي هذه الكتابات. حتى قیامة الجسد تحدَّث عنها األنبیاء
القدیس أغسطینوس  

. سلیمان یصف الحكمة  3
وأنا أخبركم ما هي الحكمة وكیف نشأت،  

وال أكتم عنكم األسرار.  
اها من أول نشأتها،   لكني أتقصَّ

وأجعل معرفتها بیِّنة،  
] 22وال أحید عن الحق. [

یّعرف الكاتب نفسه أنه سلیمان الذي تمتع بعطیة الحكمة، فال یقدر أن یكتم 
أسرارها، لئال ُیحسب جاحًدا لعطیة اهللا، أو غیر محٍب إلخوته إنه یود أن یتعرف كل إنسان 

علیها فیحبها ویطلبها من اهللا مصدرها ویقتنیها معه! 
الحكیم الحقیقي یسلك بالبّر الذي ال موضع لألنانیة في قلبه، فیشتهي أن یتمتع 

الكل معه فیما ناله. 
الحكمة ینبوع میاه حیة كلما شرب الغیر منها حفظ الینبوع نقاوة میاهه حیث 

یفیض بها دون توقف، فال تصیر میاهه راكدة تتعرض للتلوث بالطحالب والمیكروبات. 
یود الكاتب أن یكشف عن الحكمة الصادرة عن اهللا، ألنه قد حدث تشویش في 
أفكار كثیر من الناس، فیحسبون اللذة هي الحیاة السعیدة، وبالتالي تنصب الحكمة في 
ملذات الجسد والتمتع بالعطایا الزمنیة واللهو، أما اإللهیات والسماویات ففي ذهنهم هي 

خیال ووهم، تفقد اإلنسان تعقله وحكمته. 

  التعریف العادي للحكمة هو طلب ما هو صالح وتجنب الشر. لذلك فإن الرسول على
حق في وصفه لحكمة الجسد (كعداوة هللا)، بكونها اشتیاًقا للخیرات التي ال تدوم مع 

1 Reply to Faustus the Manichaean, Book 21:31.  
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اإلنسان حیث یوجد خوف من فقدان هذه األمور یوًما ما حیث یتركها خلفه. مثل هذه 
الحكمة ال تقدر أن تخضع لناموس اهللا. یجب أن ُتحطم لكي ما تحتل مكانها حكمة 

الروح هذه التي ال تضع رجاءها في الخیرات األرضیة وال تخشى الشرور العالمیة. فإن 
طبیعة النفس الواحدة لها حكمة الجسد متى طلبت األمور الدنیا كما لها حكمة الروح 

متى طلبت األمور العلیا، وذلك كطبیعة الماء الواحدة التي تتجمد في البرد وتذوب في 
 .Ïالحر

 القدیس أغسطینوس

 مادام الجسد یحیا... ال یمكن لمؤمٍن أن یسر بإرادة اهللا ویتممها بنشاط في حیاتهÐ. 

 القدیس غریغوریوس النیسي

  الحكمة الجسدیة موت، ألن الخطیة خطیرة، وخالل الخطیة جاء الموت. إنها ُتدعى
حكمة مع أنها جهالة. ألنه بالنسبة للناس العالمیین الخطیة -  سواء بالفكر أو بالعمل 

- ُتحسب حكمة، المدركة مع أنها ضد ناموس اهللا، خاصة وأن الذین یخطئون ممتلئون 
 .Ñنشاًطا وذكاءً 

 أمبروسیاستر

وال أسیر مع الذي یذوب حسًدا،  
]  23ألنه ال شركة له في الحكمة. [

یحثنا الحكیم على محبة نور الحكمة، فالعالم نوره قائم على الشمس التي تنیر 
األمور الظاهرة، أما نور الحكمة فیهب النفس استنارة لترى الخفیات وتتعرف على أسرار 

السماء، ویكون لها الحكم الصائب. 
یحذرنا الحكیم من الحسد الذي یفسد عیوننا عن رؤیة النور الحقیقي. لیس من 
شركة بین الحكمة التي هي في ذاتها حب هللا والناس وبین الحسد الذي ال یحمل حًبا هللا 
والناس. لیس من عدٍو یفسد الحكمة في حیاة اإلنسان مثل الحسد، الذي ال حظَّ له في 

الحكمة، أو ال شركة له معها. 
 عن حسد راحیل الجمیلة الحادة البصر للیئة صاحبة القدیس أغسطینوستحدث 

1 On Romans, 49. 
2 On Perfection. 
3 Commentary on Paul’s Epistles (Rom 8: 6). 
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العینین الضعیفتین، ألن األولى كانت عاقًرا والثانیة فتح الرب رحمها لتثمر فتصیر محبوبة 
 في هذا األمر في شيء من التصرف القدیس أغسطینوس. إن استعرنا ما كتبه Ïمن رجلها

نقول بأن راحیل تمثل اإلنسان الذي یكرس كل طاقاته في حیاة التأمل وحدها، له البصیرة 
الحادة لیتمتع برؤیة أسرار إلهیة، لكنه ال یخدم. ولیئة تمثل اإلنسان الروحي الجاد والعامل 
في كرم الرب فیأتي بأبناء كثیرین للملكوت. فإنه ال غنى لإلنسان عن الحیاتین مًعا، لكي 

یتمتع برؤیة أسرار اهللا ویعمل في كرمه. هذا وأنه ال یلیق بمن یكرس الجانب األكبر لحیاته 
للتأمل أو للخدمة أن یحسد اآلخر، بل یكمل أحدهما اآلخر، ویطلب كل منهما ما هو للغیر 

بروح الحب. 

إن كثرة الُحكماء خالُص العالم،  
]  24والَمِلك الحكیم ثباُت الشعب. [

لیس من خالٍص للعالم بدون المؤمنین الحقیقیین الذین یتمتعون بالحكمة. جاء في 
: الرسالة إلى دیوجنیتس

[یقیم المسیحّیون في العالم كما تقیم الروح في الجسد. 
الروح منتشرة في أعضاء الجسد انتشار المسیحّیین في مدن العالم. 

الروح تقیم في الجسد، إالَّ أّنها لیست من الجسد المنظور...  
الجسد یكره الروح ویقاومها، وٕان لم ینله منها أذى، سوى أّنها تحول دون انغماسه 
في حمأة اللذات. والعالم یكره المسیحّیین، ال ألّنهم أساءوا إلیه، بل بكونهم یتصّدون لما فیه 

من شهوات منحرفة فاسدة. تحب الروح الجسد الذي یبغضها، كما یحب المسیحّیون 
مبغضیهم. 

الروح سجینة الجسد، ولوالها لما كان للجسد من حیاة، والمسیحّیون موثقون في 
سجن العالم، ولوالهم ال قیام وال حیاة للعالم.] 

هكذا فإن الحكیم الحقیقي إذ یحمل السید المسیح في قلبه یصیر محًبا للبشریة 
(للعالم) مشتاًقا إلى خالص الجمیع. 

فالحكمة لیست معرفة نظریة لكنها حب عملي لكل العالم، وشوق إلى بنیان كل 
نفٍس وتمتعها بالمجد األبدي. فبقوله "تأدبوا بأقوالي" یسألنا أالَّ یتحول هذا الحدیث إلى فكر 

1 Cf. Reply to Faustus the Manichaean, Book 22:54.  
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فلسفي مجرد، وٕانما إلى حیاة عملیة ونفع حقیقي. 

 "هكذا یشتهي الرسول لمن یحدثهم أن 24: 6" (حك إن كثرة الحكماء خالص العالم .(
). اآلن، إذ ال 19: 16یكونوا هكذا: "أرید أن تكووا حكماء للخیر، وبسطاء للشر" (رو 

یستطیع أحد أن ُیوجد بذاته هكذا ال یقدر أن یكون حكیًما بذاته، وٕانما باالستنارة بفیض 
. Ï)1:1ذاك الذي ُكتب عنه: "كل حكمة هي من عند الرب" (سي 

القدیس أغسطینوس  

]  25فتأدبوا بأقوالي تستفیدوا منها. [
یختم الحكیم حدیثه هنا بالكشف عن غایته، إنه ال یطلب لنفسه شیًئا، بل ما هو 

لنفعهم وبنیانهم. 

 

1 Enchiridion 1.  
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 6من وحي الحكمة 
  الحكیمةاألبوةهب لي روح 

 
  األرباب یا ملك الملوك ورب إلینا،طأطأَت السماوات ونزلت. 

  الخطاة،نزلت لتخدمنا نحن عبیدك 
  . لنفسكةولم تطلب خدم

.  وتواضعت لكي ترفعناأحببتنا،
یا لعظم تواضعك وحبك! 

 
 المجد الباطل.محبة انزع عني روح التسلط و 

  أقتنیك، أنهب لي 
 قتني روح التواضع والوداعة والحب الحقیقي.أف
إنساٍن، حترم كل أ وإنساٍن،حب كل أ

  ، ولو كان یوًما واحًدا،هعمرا كان أي
  ، ومركزهوٕامكانیاتهومهما كانت قدراته 

. ولو كان معدًما في كل شيء
  ،لتكن شریعتك هي ناموس حیاتي

.  كما لسلوكي وكلماتيألعماقي،وحكمتك هي القائد والمرشد 
 
 لب بالكثیرا فسُأط،وهبتني الكثیر .

أمانتي. اعترف لك بكسلي وتهاوني وعدم 
 سواك؟ من أمريمن ُیصلح 

ني غیر روحك القدوس؟ دمن یجد
 ؟الفائقةمن یعینني سوى نعمتك 

 
 ني مشتاق إلى سرعة مجیئكإ ،

،  رحومأبنك أعلم أني إف
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.  السماویةأمجادكتقدم لنا شركة 
 قدامك؟ أتبرر كیف ،تنيكم حاإن

. لیس في جسدي شيء صالح
 وقوة صلیبك! ،لكن لي ملء الثقة في غنى نعمتك

، ولُیِعَدني روحك الناري بالتقدیس تعال،
.  القدوسأیهالتقي بك یا أف
 
 مبادرتك بالحب وتنازلك! أماماقف في دهشة ، لهيإ 

  على الدوام، ا حاضرً أراك
  كل نفسٍ ، أمام تتجلى أنتود 

! اإللهي الحكمة أیها یا ، لتهبه ذاتكإنسانٍ وتطلب كل 
  أحٍد،نك لست ببعید عن إنعم 

أبنائه.  أوقرب من والدیه أ إلیه،بل قریب 
إلینا،  تبكر أنت

إلیك.  نبكر أنهب لنا 
  أبوابنا، جالس عند أنت

أعماقنا. تفضل واسترح في 
 
 سهر على خالصناتنت أ،  

. بدیتناألیس ما یشغلك في السماء سوى 
. نفسناأ نسهر ألجل أنهب لنا 

.  تجول الطرق كمن یبحث عناأنت
.  وننعم باللقاء معكإلیك نشتاق أنهب لنا 
.  على حبك فأحبكأتعرف أنهب لي 

  ،حفظ وصایاكأ أنهب لي بالحب 
  . فيأنت وتسكن إلیك،فاقترب 
.  فأنعم بملكوتك، تحملني فیكأنهب لي 
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ة. حسب كل ما في العالم نفايأ ف،قتنیك یا ملك الملوكأ
األبد. ملك معك إلى أحبك فأ

. سراركأدرك أتعرف علیك وأ ف، یا حكمة اهللاأقتنیك
  ، فتجعلني حكیًماك،احمل روح

  .وبالحكماء تخمر عجین هذا العالم كله
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باب الثاني ال

 

 

 

  

ا لعظمة الحكمة! ي

 9 حك – 7حك 

 
 .7. الحكمة للجمیع 1
 .8لحكمة العروس الخالدة ا. 2
 .9ة سلیمان صال. 3
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 بین یدیك الحكمة
 

)، یدعو الحكیم كل إنساٍن، خاصة الملوك 6 - حك1 في القسم السابق (حك
 والرؤساء والقادة، إلى طلب الحكمة.

 مقارنة بین الحكماء األبرار والجهالء األشرار 
بعد أن كشف عن التكامل بین الحكمة والٌبر واهب الخلود، وعن دور الحكمة في 

 قٌدَ◌م مقارنة عملیة بین الحكماء األبرار والجهالء األشرار: ،نساناإلحیاة 
ینغمس الجهالء في الملذات الزمنیة بینما ، یتمتع الحكماء بالٌبر واهب الخلود. 1

الفانیة. 
، ویحمل الجهالء روح الكراهیة والبغضة نحو یحمل الحكماء روح الحب. 2

األبرار، ألنهم یدینوهم حتى وسط آالمهم وفي صمتهم. 
، خاصة ما یسمح به من یتعرف الحكماء على خطة اهللا من نحو اإلنسان. 3

تأدیبات، بینما یسخر الجهالء من األبرار، حاسبین أنهم فقدوا الحیاة بعدم مباالتهم بالملذات 
الزمنیة. 

، حتى وٕان لم یكن لهم الفضائل كثمار حیة ترافقهمبیتمتع الحكماء األبرار . 4
. ىأبناء، أما األشرار فیركزون على كثرة النسل تخلیًدا لذكراهم، ولكن بال جدو

ألن نفوسهم بید اهللا هنا على األرض وفي األبدیة،  ،ال یرهب الحكماء الموت .5
 أو ، یخلدون ذكراهمأبناءٍ  المبكر أو حرمانهم من األبراروأما الجهالء فیتطلعون إلى موت 

 أنها جزاء عادل لهم. ،دخولهم في ضیقات
 مما یسكب علیهم روح التهلیل، أما ، الحكماء على السماءأنظارتتركز . 6

الجهالء فیحملون نظرة سوداویة، فیفقدون كل رجائهم، ویسخطون على حیاتهم مهما تمتعوا 
زمنیة.  من بركات

 ومصیر الجهالء  األبديمصیر الحكماء األبرار. لیس من وجٍه للمقارنة بین 7
رتعب الجهالء، مدركین أنهم ي. فیقف األولون بجرأة أمام من كانوا یضطهدونهم، واألشرار

  من التمتع بالتبني هللا.أنفسهمكانوا أغبیاء، حرموا 

  .عند صوت البوق ترتعد األرض وشعوبها وأما انتم فتفرحون 
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ها. رسیولول العالم عند مجيء الرب للدینونة، وستضرب قبائل األرض صدو
للحال یرتعب الملوك في عریهم، لكنك یا من تبدو فقیًرا و قروًیا ستكون ممجًدا و 

 ◌ّ ".Ïضاحًكا، وتقول :"تطلع یا ربي المصلوب، تطلع یا من تقضي إلي
 لقدیس جیروما

، ُیغلق الباب أمام بشركة األمجاد السماویة. بینما یتمتع الحكماء األبرار 8
الجهالء األشرار، فندمهم ال یدفعهم إلى التوبة والرغبة في الرجوع إلى اهللا. 

یختم الحكیم القسم األول بتحذیر ختامي للملوك والقادة وكل إنساٍن لئال  أخیًرا
یفقدوا فرحتهم في طلب الحكمة. 

الت عن الحكمة اؤتس
 رفعنا سلیمان الحكیم كما إلى السماء لنطلب الحكمة، أو شخص ربنا أن بعد 

یسوع المسیح بكونه ٌبرنا واهب األمجاد، یجیب في القسم الثاني على بعض التساؤالت، 
مثل: 

 ویحرم البعض اآلخر؟ ،هل اهللا یحابي الوجوه، یعطي البعض 
  لماذا نال سلیمان الحكمة، بینما لم ینلها بعض الملوك؟
  ما هو دور الحكمة وعملها في حیاة سلیمان الملك؟
  كیف یمكننا نوال الحكمة؟
  كیف صلي سلیمان لطلب الحكمة، فنالها؟

نهم یطلبون الحكمة من اهللا ولم ینالوها. أ على الذین یدعون ت تجیب هذه التساؤال
 ). هذا وُیالحظ أن9- حك  7هذا هو موضوع القسم الثاني من السفر (حك 

یكشف عن ماهیتها، ویعلن عنها أنها عطیة اهللا، ُتقدم والملك سلیمان یمتدح الحكمة 
جاء هذا القسم وقد لسائلیها. یعالج هذا القسم الحكمة كشخٍص له سماته وعمله في الخلیقة. 

 .8مطابًقا لما ورد في أمثال 
ة ومدى عظمتها. فبعد كمصص الكاتب هذا الفصل كله إلبراز الحاجة إلى الحخي

وصفه لها، وشرحه لدورها في حیاة األبرار واألشرار، یقدم لنا صورة رائعة عن عظمة 
 الحكمة، وكیف ركز سلیمان صلواته على طلبها.

1 Letters,14:9. 
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) 7 حك(. سّر نوال سلیمان الحكمة 1
عن أي إنسان في الحبل به ومولده ومماته. یشارك سلیمان كملك عظیم ال یختلف 

... الكل ذات الهواء وذات األرض

أما لماذا طلب سلیمان الحكمة من اهللا ونالها، فإنه لم یتحقق هذا عن محاباة له، 
 بكل قلبه، إذ كان یدرك قدرها: هاإنما ألنه طلب
لها عن أ.  ). 8:7 والغنى (العرشفضَّ

 :7" (ألن ضوءها ال یغرب "، واتخذها نوًرا لهفوق الصحة والجمال،أحبها ب. 
10 .(

). 12:7 (كل البركاتومصدر أم  ج. حسبها
 هي ،"مهندسة كل شيءفهي ). 17:7 (معرفة بالكون له د. أدرك أنها ُتقدم

). 21:7علمتني" (
، وتهبهم المعرفة )27:7" (فتُنشئ أحباء هللا وأنبیاءتحل في النفوس القدیسة، هـ. 

. الصادقة
 ).22:7 ("فیها روح الفهم القدوس"و.

ز. تٌعَ◌رف على سماتها الحقیقیة، فصارت لها مكانتها في قلبه في وفكره، تحتل 
. أعماقهمركز الصدارة في 

) 8 . العروس الجمیلة الخالدة (حك2
 تحدث عن سٌر نواله الحكمة، كشف لنا الحكیم عن مدى ارتباطه بها. أن بعد 

 المحبوبة لدیه جًدا، یعشقها، وهي ال تكف عن أن تعمل في حیاته بال توقف. هإنها عروس
). 1:8 (وتدبر كل شيء بالرفقإنها تبلغ من غایة إلى غایة بالقوة، 

 وصرت لجمالها عاشًقا، فإن في نسبها مجد، ألنها تحیا عند ،اتخذتها لي عروًسا"
). 3 ،2:8 ورب الجمیع قد أحبها" (،اهللا

 والفطنة والعدل والقوة التي ال شيء للناس في الحیاة أنفع منها" تعلم العفة"ألنها 
)7:8 .(

). 9:8" (مفرجة لهمومي وكربي"
). 13:8" (أنال بها الخلود"
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). 16: 8رور وفرح" (ـ بل س،، وال في الحیاة معها غمّ لیس في معاشرتها مرارة"

 )9حك . صالته من أجل نوال الحكمة (3
 حتى نطلب الحكمة اإللهیة، ، یقدم لنا صالة سلیمان كمثاٍل عملٍي لنا،أخیًرا

ونمارس طلبتنا لها من اهللا بذات الروح. 
). 4:9"هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك" (
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اإلصحاح السابع وشخصیة سلیمان 
  

 لكنني إذ ؟كثیًرا ما ُسئلت: كیف ُیمكن اعتبار سلیمان الملك أحد رجال اإلیمان
مّر كان سلیمان قد  وٕان فإنه .ر لهذه الشخصیةي انحني بكل تقداألصحاح هذا أمامأقف 

لى عبادة إبمرحلة ُمرة خالل زواجه بأجنبیات لكسب الملوك المحیطین به، فدفعن إیاه 
 یقدم لنا صورة فریدة عن هذه األصحاحن هذا فإ، )8-1: 11 مل 1 (آلهتهن الوثنیة

الشخصیة: 
 ال یختلف في قلیٍل أو كثیٍر عن أي فقیر إنساًناما كتبه عن نفسه بكونه  أوالً :
ضع هذا الملك الذي نال شهرة فائقة، لیس في عصره فقط، وٕانما إلى عصور وایكشف عن ت

كثیرة. 
تحدث عن تصویره في بطن أمه كثمرة عالقة زوجیة، وثمرة لذة، أمر یخجل أي 

 یتحدث هكذا أني كاتب أل كان ُیمكن هذكره عن نفسه. ولست أظن أنيصبي صغیر أن 
عن هذا الملك العظیم، لو لم یسجل بنفسه هذا بروح التواضع. 

 من وأحاسیسهعة عن مشاعر هذا الملك ئ صورة رااألصحاحیقدم لنا هذا  ثانًیا:
جهة تقدیره للحكمة. لقد فضلها عن العرش والصولجان والغنى والصحة والجمال، وحسبها 

أًما للخیرات، ومصدًرا لها. 

تمتعه بالحكمة ونواله شهرة حتى بین الملوك لم یدفعه إلى التشامخ، بل  ثالثًا:
اشتهى بكل قلبه أن یتمتع كل الملوك والقادة بما یتمتع به. 

مع شهرته بالحكمة والقدرة على الكالم، حسب نفسه غیر أهٍل للحدیث  رابًعا:
عنها، ما لم یلهمه اهللا القدرة على الكالم. 

 إشراقةحدیثه عن سمات الحكمة تكشف عن ما تمتع به سلیمان من  خامًسا:
العهد الجدید علیه، لیتعرف على الحكمة كأقنوٍم إلهٍي، هو كلمة اهللا وحكمة اهللا، وكأنه قد 

التقى بالسید المسیح وتعرف علیه وتمتع بالشركة معه. 
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األصحاح السابع 

الحكمة للجمیع! 
 

شتهى ا قلبه حًبا نحو كل البشریة، فالتهبإذ ذاق سلیمان الحكیم الحكمة الحقیقة 
أن یفصح عن ٌسر تمتعه بالحكمة، بروح التواضع المملوء حًبا، حتى ینفتح باب السماء أمام 

 البار، العظیمالجمیع. كشف الحكیم عن حقیقة هامة، وهي أنه وٕان كان ابن داود الملك 
 أي إنسان. دخل إلى العالم بذات الطریق الذي ةلكنه ال یحمل طبیعة تختلف عن طبیع

یدخله كل إنسانٍ . أال وهو أنه ثمرة الزواج بین والدیه، وتربى كطفٍل في قماط، ولم ینُج من 
 اُلمعدمین، وسیخرج من العالم كما یخرج سائر البشر، الفقراءالصرخات التي یصرخها أبناء 

خالل طریق الموت. 
أما عن انفراده بما ناله من حكمة فائقة فسٌره هو تقدیره لها وشوقه العملي نحوها. 

لقد فضلها عن كل شيء في العالم! 
واآلن یطلب من اهللا أن یهبه الحكمة السماویة لیتكلم عن الحكمة، فإن اللسان 

 عن أن ُیعبِّر عن حقیقتها. كما یعترف سلیمان أن كل ما تمتع به من علوم یعجزالبشري 
ومعرفة هي عطایا من الحكمة اإللهیة.  

 بهاء النور اإللهي. ة بكونهاالحكمعن  الحكیم دثحتوأخیًرا ي

 .6-1  . سلیمان لیس إال إنساًنا 1
 .14-7  . تقدیر سلیمان للحكمة 2
 .17-15 . طلب اإللهام اإللهي للحدیث عنها 3
 .21-17یا الحكمة اإللهیة ا. العلوم والمعرفة عط4
 .30-22  لنور اإللهيا بهاء. الحكمة 5

. سلیمان لیس إالَّ إنساًنا 1
 إني أنا أیًضا إنسان قابل للموت، 

 مساٍو لجمیع الناس، 

] 1ُمتَّّحدٌِّر من أوِل من ُجِبَل من األرض، [
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من جهة حیاته الزمنیة یعترف الحكیم أنه ینتسب إلى آدم، اإلنسان األول، مثله 
مثل كل البشر، ولیس من أصل آخر حتى یحابیه اهللا. وهو بهذا یفتح باب الرجاء للكل. 

 فأعطى سلیمان الحكمة بهذه الصورة ، اهللا محاباةى البعض: هل لدیتساءلربما 
الفائقة؟ أو كان لسلیمان طبیعة بشریة َتختلف عن طبیعتنا حتى یتمتع بهذه الحكمة؟ 

یعلن سلیمان الحكیم أن ما تمتع به من حكمة سامیة لیس المتیاز في طبیعته، 
فإن كل البشر أیا كانت إمكانیاتهم أو قدراتهم أو مركزهم أو ثقافتهم أو عمرهم أو جنسیاتهم 

متساوون یحملون ذات الطبیعة البشریة. 
: هل كان للرسول بولس طبیعة مختلفة عن سائر البعضبنفس الروح تساءل 

 حتى یبلغ هذه القامة الروحیة العالیة، ویحتل مركز الصدارة في خدمة األمم، ویعمل ر،البش
به الروح القدس كما بطریقة فریدة؟ 

وما نتساءله بخصوص سلیمان الحكیم والرسول بولس نتساءله بخصوص كثیرین 
ح مخلص العالم ي أًبا لجمیع األمم، وداود الملك لیأتي من نسله السید المسإبراهیمكاختیار 
. وغیرهم

 على مثل هذه التساؤالت. القدیس یوحنا الذهبي الفم أجاب كثیًرا ما 

  یلزمنا حینما ُنحث على ممارسة فضیلة ما أالَّ نقول أن هؤالء كانوا شركاء لطبیعة غیر
طبیعتنا، أو أنهم لیسوا بشًرا. لهذا قیل عن العظیم إیلیا: "كان إیلیا إنساًنا تحت اآلالم 

). هل تدركون أن إیلیا قد أظهر من ذات شركته لآلالم أنه إنسان 17: 5مثلنا" (یع 
). 1: 7مثلنا؟ مرة أخرى قیل: "إني أنا أیًضا إنسان لي ذات اآلالم مثلكم" (راجع حك 

. Ïهذا یعطي طمأنینة من جهة شركة الطبیعة

 وال  عن نفوسناوال نفسه مختلفة ؛لم تكن طبیعة بولس الرسول تختلف عن طبیعتنا ،
عاش في عالٍم آخٍر، بل سكن في نفس العالم وخضع لنفس القوانین والعادات، لكنه 

 فاق في الفضیلة كل البشر في الماضي والحاضر. 

 ن على صعوبة الفضیلة وسهولة الخطیة؟ واآلن، أین هؤالء المعترض
ن خفة ضیقتنا الوقتیة تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل أل"فهذا الرجل یدینهم بكلماته: 

 ). 17:4كو 2مجٍد أبدىٍ " (

1 Concerning the Statues, 1:21.  
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بضیقاته ها ا ضیقاتنا التي إن قارنىباألحر فكم ،فإن كانت ضیقاته ُمحتملة وخفیفة
 Ï؟ أو مجرد لٌذاتيءصارت كال ش

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
یعلن الكاتب أن الحكمة للجمیع، وأن الحكیم الحقیقي یشتهي أن تتمتع كل البشریة 

بالحكمة معه. هذا على خالف ما كان یعتنقها كثیر من الوثنیین والفالسفة حیث یحسبون 
أن الفلسفة أو محبة الحكمة قاصرة على فئة مختارة. ویحرص كثیرون منهم على تخبئة ما 

یظنون أنها حكمة، وكأنها ملكیة خاصة بهم ال ُیقترب إلیها. 

  لنستخف بهذا كله وننال روح الحكمة الذي لیس فیه هّم، ونسرع لنوال الثروة التي لیس
 .Ðفیها خداع، ونذهب إلى الملذات التي ُیقال عنها "فردوس النعیم"

 العالمة أوریجینوس

رُت جسًدا في بطن أمٍّ،   وقد ُصوِّ
نُت في الدم، من زرع رجلٍ .   وفي ُمدة عشرِة أشهٍر تكوَّ

]  2ومن اللذة التي تصاحب النوم. [
 یبرز الحكیم ٌید الخالق الخفیة العاملة في ،"ُصورت جسًدا في بطن أمٍّ بقوله "

ن الجنین هو ثمرة عالقة جسدیة تحمل لذة بین الزوجین، لكنها ان كإ، فإنه وأمٍ أحشاء كل 
 اهللا الذي ة الذي أسس الزواج. فالجنین هو من خلقهلیست عالقة أثیمة، بل یباركها اهللا نفس

قبلما صورتك في  النبي: "إرمیاجاء في  یهتم به، ولكن یتحقق بناموس الزواج الطبیعي.
 ).5: 1البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبیا للشعوب" (إر 

اعتبر مدة الحمل به عشرة أشهر حیث استخدم في حساباته التقویم القمري (الشهر 
 یوًما) ال الشمسي. 28القمري یعادل 

ولما ُولدُت تنفسُت أنا أیًضا الهواء الُمشَتَرك،  
وسقطت إلى األرض،  

كما هي طبیعة اإلنسان،  
وكان الُبكاء ُصراخي األول، 
]  3كما هو لجمیع اآلخرین. [

1 In Praise of St. Paul, Homily 2. 
2 Exhortation to Martyrdom, 49. 
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 تقدر بثمن، یشترك فیها الغني ي الال ینسى سلیمان الحكیم عطایا اهللا العامة والت
 واألرض التي یعیش علیها، ،والفقیر، ویتمتع بها الطفل منذ والدته، مثل الهواء الذي یتنسمه

التي بدونها ال تنفتح الرئتان لتعمال.  بل وحتى الصرخة األولى بعد والدته مباشرة،
 ما أجمل أن نتذكر العطایا اإللهیة المجانیة والمشتركة بین كل البشر.

إنساًنا على العطایا   قلوبهم بالشكر هللا الذي لم یأتمن الكنیسة یرفع كثیر من آباء
، بینما ترك الخ ومشتركة للجمیع، مثل الماء والهواء والشمس ةالثمینة بل قدمها عام

الكمالیات مثل الذهب والفضة والحجارة الكریمة والثیاب الثمینة للملكیة الخاصة، حتى 
یمارس األغنیاء فضیلة العطاء، والفقراء فضیلة الشكر للذین یعطون لهم إیاها. 

 قًفا، وثبت لي األرض ألمشي علیها... س لي السماء أقمت
وس الالهوتي غریغوريقدیس  القداس ال

  ماذا یعنى الرسول عندما یقول: "بل اهللا الحي الذي یمنحنا كل شئ بغنى للتمتع" (ا تي
)؟ یعطینا اهللا بفیض كل األشیاء الضروریة أكثر من المال مثل الهواء والماء 17: 6

والنار وأشعة الشمس واألشیاء التي من هذا النوع. ومع ذلك ال یمكن القول بأن الغني 
لدیه أشعة شمس أكثر من الفقیر، وال یمكن القول بأن الغني یتنفس هواء أكثر من 

الفقیر. كل هذه األشیاء ُمتاحة للكل بطریقة مشتركة وبالتساوي. لماذا خلق اهللا األشیاء 
األعظم واألهم، تلك التي تمدنا بالحیاة، مشتركة للجمیع، بینما األشیاء األقل والدنیئة 
جًدا أي المال لیس مشاًعا للناس. هذا هو ما أود أن أسأله. لكي یصون حیاتنا ویفتح 

أمامنا طریق الفضیلة، ومن ناحیة أخرى لو لم تكن ضروریات الحیاة مشتركة، 
الستولى علیها األغنیاء بطمعهم المعتاد، وحرموا منها الفقراء. ألنهم إن كانوا قد فعلوا 
هذا مع األموال، فكم باألحرى كانوا یفعلون ذات األمر مع هذه األشیاء. ومن ناحیة 
أخرى لو كان المال مشاًعا ومتاًحا للجمیع، لما كانت توجد فرصة لتقدیم الصدقات، 

 Ïولما ُوجد حافز لعمل الخیر.
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

]  4وُربِّیُت في الُقُمِط والهموم. [
 صورته وهو رضیع ، أعظم ملك في عصره سلیمان،لم یفارق فكرمن العجیب أنه 

1 To the People of Antioch, homily 2:6. P6 49:43 
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في قماط، یحمله الناس حسبما یریدونه. هذا المنظر یثَّبت فیه روح التواضع، وینزع عنه أیة 
عجرفة. 

] 5فإنه لیس لمِلٍك بدْء وجوٍد غیر هذا. [
یدعو الحكیم جمیع الملوك لیراجعوا أنفسهم كیف بدأوا الحیاة، فیسلكون مع الشعب 

 بال تمییز بین هذا وذاك. ،بروح األخوة أو األبوة الحانیة، ألن الكل لهم ذات البدایة

بل مدخل واحٌد للجمیع إلى الحیاة،  
] 6وواحد لخروجهم. [

ما هو المدخل للحیاة سوى أننا ُولدنا عراه، وما هو مخرجنا سوى باب الموت، 
 وكما قال أیوب: "عریاًنا خرجت من بطن أمي حیث نخرج من العالم عراه كما دخلنا.

). 21: 1وعریاًنا أعود إلى هناك" (أي 

 [:في رسالة تعزیة إلى الكسندرة، إذ فقدت ابنها كتب] 
نزع سحابة الحزن  ازعه عنا، ونقله إلى الحیاة األفضل، لذلك إنني نلهياإللقرار ا

 أن تبددي ألم أحزانك بقوة التعقل، وأن تأتي Ïعني، وأحثِك أیتها الصدیقة العزیزة
بنفسِك في ساعة االحتیاج هذه إلى سحر كلمة اهللا...  

األمر محزن ومؤلم للغایة. عندما یختبر اإلنسان قیمة  أنا أعلم كیف أن هذا
الشيء الذي یحبه وفجأة ُیحرم منه، ویسقط في لحظة من حالة السعادة إلى البؤس.  

أما بالنسبة للذین ُوهبوا اإلحساس الصالح ویستخدمون طاقاتهم بتعقٍل سلیٍم، فإنهم 
ال یتوقعون حلول أي حدث بشري غیر منظور. فإنه لیس أمر بشري مستقًرا، لیس 

شيء دائًما، ال الجمال وال الثروة وال الصحة والكرامة. لیس شيء من كل هذه األمور 
بالنسبة للذین من طبقات عالیة جًدا... أنا اعلم أیتها الصدیقة العزیزة أنك تعرفین هذا 
كله. وأرجوك أن تتأملي الطبیعة البشریة، فستجدینها قابله للموت، وقد تسلمت مصیر 

 الموت منذ البدایة.
 )...19:3راب، وٕالى تراب تعود" (تك  تتنل اهللا آلدم: "أاق
ى الحیاة، وواحد لخروجهم" (تك إلخبرنا الكتاب المقدس: "مدخل واحد للجمیع ي

Ï  لقب عزیز أو عزیزةexcellent  خاص بالعظماء واألشراف ال زال ُیستخدم لقبhis excellency  رؤساء والسفراء لل
.  الخنوالمحافظي
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6:7( 
وكل واحٍد یولد یترقب القبر. لیس الكل یعیشون ذات الفترة الزمنیة. فالبعض 

الرجولة، والبعض بعد أن  یبلغون النهایة بسرعة شدیدة، وآخرون في أثناء حیویة
 .Ïیختبروا الشیخوخة

 ورش ققفأسیؤدورت ث

. تقدیر سلیمان للحكمة 2

أ. تفضیلها عن العرش والغنى 
لذلك صلیت فأوتیُت الفهم،  

]  7ودعوت فأتاني روح الحكمة. [
ما یتمیز به سلیمان الحكیم أنه رجل صالة، یؤمن أنه لیس من یمأل كیانه سوى 
اهللا، ولیس ما یشبع حتى احتیاجاته العقلیة سوى اهللا واهب الحكمة والفهم، لذا ال یكف عن 

 النور. أبيالصالة إلى 
یقول القدیس یعقوب الرسول: "كل عطیة صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق 

 ).17 :  1نازلة من عند أبي األنوار، الذي لیس عنده تغییر وال ظل دوران" (یع  

 و واهب هیدعو یعقوب اهللا "أب األنوار العقلیة"، بمعنى أنه المنیر للكائنات العاقلة، ف
هذه العطایا اإللهیة یقدمها للكائنات البشریة، وكما یقول یعقوب إنها العطایا األفضل 

 .Ðالتي بال عیب وهي كاملة دون شك
 قدیس دیدیموس الضریرلا

  ال یستحق إنسان ما أن ینال شیًئا من أبي األنوار الذي من عنده كل عطیة صالحة إال
 .Ñینال ما ال یستحقه أنه

  هذه هي الحكمة التي تلجم اللسان، نازلة من فوق، وال تنبع عن قلٍب بشري. هل یجسر
 Òأحد أن ینتزعها عن نعمة الهم، بغیر زهو الكبریاء، ویجعلها في سلطان إنسان؟

القدیس أغسطینوس 

1 Letters,14 to Alexandra. 
2 Commentary on James (1:17). 
3 Letters,186. 
4 Nature and Grace, 16 (17). 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 7الحكمة 

  

أن حیاة المؤمن رحلة من هذا العالم إلى السماویات  ریجینوسأوالعالمة رى ي
هذا العالم،  حیث یحتاج إلى نور السید المسیح حكمة اهللا، الذي یشرق علیه تدریجًیا في

فیدخل من مجٍد إلى مجٍد، ویختبر الحیاة السماویة حتى یبلغ إلى السماوي نفسه، خالق الكل 
 طیة صالحة. عوواهب كل

  تصعد النفس تدریجًیا إلى السماوات بعد القیامة. إنها ال تبلغ أعلى نقطة فوًرا، وٕانما
 .Ïستنیر في تقدٍم بنور الحكمة حتى تبلغ أبى األنوار نفسهتخالل مراحل متعددة، حیث 

 لعالمة أوریجینوسا
لصالة هي طریق التمتع بالحكمة، ألنها هي شركة مع حكمة اهللا ربنا یسوع ا

 لقدوس. االمسیح نفسه. لیس من یقدر أن یبلغ إلیه ویتعرف علیه ویتحد معه إال بروح اهللا 

ففضلتها على الصوالجة والعروش،  
] 8وعَدَدُت الغنى كال شيء بالقیاس إلیها. [

إذ یقتني اإلنسان الحكمة اإللهي، یصیر بالحق ملًكا روحًیا متحًدا مع ملك 
یٍة ُتقدم له، أو سلطان أو غنى. یجد في مسیحه كل كرامٍة منالملوك. فیستخف بكل كرامٍة ز

داخلیٍة ومجٍد وغنى، لهذا یتغنى المرتل قائالً : "مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب 
 ).13:45مالبسها" (مز 

، لهذا نتمتع ناهو رأسصار  جسًدا له، و -إذ قبلنا السید المسیح - حكمة اهللا
بكرامٍة عظیمٍة، إذ رأسنا هو ملك الملوك ورب األرباب. بهذا ننال كرامة تفوق حتى كثیر 

: القدیس یوحنا الذهبي الفممن السمائیین، كما یقول 

  أتدركون "غنى مجد میراثه"؟ هل تدركوا عظمة قدرته الفائقة نحو الذین یؤمنون به (أف
)؟ أتدركون رجاء دعوتكم؟ 19:1

 الرأس الذي تخضع له كل ،نعكس ما هو للرأس على الجسدي لنكرم رأسنا، ف
، وبهذا ُنكرم أكثر منهم أفضل من المالئكة التصویر یلزمنا أن نكون ااألشیاء. بهذ

جمیًعا... 
 بل ما هو أعظم، المسیح صار بنفسه رأسنا، ،سنا تاجو على رؤعضو ال يً هنأل

ومع هذا نحن ال نبالي بهذا. 

1 Homilies on Numbers,6 
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المالئكة یكرمون هذا الرأس، وأیًضا رؤساء المالئكة وكل تلك القوات العلویة. فهل 
 Ïسبب أو آخر؟لم جسده، ال نهابه هنحن الذین 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ال یرید اهللا أن یعطي ثروات لإلنسان الخارجي ویترك اإلنسان الداخلي في عوٍز، إنه
 .Ðیقدم الغنى غیر المنظور بطریقة غیر منظورة

القدیس أغسطینوس 

ولم أعادل بها أي حجر كریم،  
ألن كل الذهب بإزائها قلیل من الرمل،  

] 9والفضة عندها ُتحسب طیًنا. [
یقول سلیمان الحكیم:" 

).  11: 8ألن الحكمة خیر من الآللئ، وكل الجواهر ال تساویها" (أم 
: 16"قنیة الحكمة كم هي خیر من الذهب، وقنیة الفهم تختار على الفضة" (أم 

16.( 
 فیرى األمور السماویة غیر ،المؤمن الحقیقي یتمتع بالشركة مع حكمة اهللا

 المنظورة ویستخف بالزمنیات.
حقیقة األمور أنه   فتدركیر،إذ یشرق حكمة اهللا بنوره على النفس البشریة تستن

یرى اإلنسان نفسه غنًیا  وبین األمور الزمنیة، فاإللهيوجه للمقارنة بین الحكمة من لیس 
حسب الحجارة الكریمة كال شيء، والذهب كأنه جًدا، لیس في عوٍز أن یجمع شیًئا ما، بل وي

  رمل، والفضة كأنها طین.

 س الحكماء ویرى اإلیمان ما وراء رؤیة العین الجسدیة. العیون الجسدیة لیست في رؤ
. Ñ بل وحتى غیر الحكماء،وحدهم

 القدیس جیروم 

ب. تفضیلها عن الصحة والجمال 

1 Homilies on Ephesians, homily 3. 
2 Sermons, 161: 11. 
3 Epistle to the Ephesians, 1:1:15. 
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وأحببتها فوق العافیة والجمال،  
وآثرت أن َاتَّخذها قبل النور،  

] 10ألن النور الصادر منها ال یخفت. [
 في الحیاة النسكیة  إلى صدیقه الفمالذهبيالقدیس یوحنا في رسالة بعثها 

، فسقط في حبها Hermoine   أغواه جمال امرأة شابة حسنة الصورة  تدعىإذ،  ثیؤدور
 أشار فیها إلى اهتمام اإلنسان بجمال الجسد، بینما یطلب اهللا جمال ج منها.اورغب في الزو

النفس الفائق، وهو في قدرة المؤمن بالنعمة اإللهیة. 

  ال یقدر اإلنسان على تشكیل أي في حدود الطبیعة (الجسديحًقا لقد ثبَّت اهللا الجمال 
جسده)، أما نعمة الروح فُتعتق من الحبس والعبودیة، صاعدة من هذه الحالة، بقدر ما 

 إرادتنا) وعلى نعمة أي، وهي تعتمد في ذلك علینا (جسدي تناسق أيتسمو كثیًرا عن 
 اهللا.

فسیدنا، بكونه رحیًما، شّرف جنسنا في هذا الطریق الخاص، تارًكا للطبیعة أن 
 تحت سلطانها أمور . ال تساهم كثیًرا في نفعناالتيتختص بتشكیل األمور الصغیرة (الجسد) 

 بإرادتنا أي هي بحق هامة  (التيأما نحن فجعلنا فنانین فیما یختص باألمور غیر هامة، 
 ُنسلِّم لنعمة اهللا أن تشكل النفس وتجمِّلها).

فلو ترك اهللا لنا أن نشكل أجسادنا، ألصبحنا في قلق متزاید، وأضعنا كل 
  كنا نهمل الروح إهماًال زائًدا.وبالتاليأوقاتنا في أمور ال تنفع، 

وبالرغم مما نحن علیه، من عدم إعطائنا هذا السلطان (في اختیار وتشكیل 
، ندبِّر حقیقي جسدانيأجسادنا)، نقوم بمجهودات جبارة، وٕاذ ال نقدر أن نحصل على جمال 

، يّ بدهاء تقلیدات كثیرة، باستخدام المساحیق واألصباغ، والتزین بشعر مستعار، والُحل
واستخدام أقالم للحواجب... وكثیر من الحیل. فلو أعطیت لنا القدرة على تشكیل الجسد 

 تشكیًال حقیقًیا، فهل سیكون لنا الوقت الذي نخصصه للنفس ولألمور الخطیرة؟!
 كل زماننا يلو فرضنا أن هذا هو عملنا، ما كان لنا عمل آخر، بل كنا نقض

فیه، نزین الجاریة (الجسد) بزخارف ال حصر لها، تاركین سیدتها (النفس) في حالة مشوهة 
ومهملة. لهذا السبب أعفانا اهللا من العمل غیر المفید، واضًعا فینا قوة العمل في العنصر 

 النبیل (النفس).
فمن ال یقدر أن یغیر جسده القبیح إلى شكل جمیل، یستطیع أن یسمو 
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 بالنفس، حتى ولو كانت قد انحدرت إلى أقصى حدود القبح، لیصل بها إلى قمة الجمال.
وال یجعلها محبوبة ومرغوًبا فیها من الصالحین فحسب بل ویجعلها من اهللا ذاته سید الكل 

: 45مز (وٕالههم یقول المرتل عندما نطق بخصوص هذا الجمال: "فیشتهي الملك حسنك" 
11(Ï. 

  الفمالذهبيالقدیس یوحنا 
إننا ندرك أن الحكمة اإللهي یطلب جمال النفس الفائق الذي من عمله، فال 

ننشغل بجمالنا الجسدي. 

 فتتحدث عن حقیقة مدهشة عن نفسها حتى ،تسترسل العروس في حدیثها مع تالمیذها 
نستطیع أن نعلم مدى عظمة حب العریس لبنى البشر الذي أضفي جماًال على 

". أحبنيالعروس المحبوبة من خالل مثل هذا الحب. تقول: "ال تتعجبوا أن الحق 
، فإن أعمالي صرت سوداء بسبب الخطیة ومكثت في الظالل بسبب أني  منرغمبال

 ؛ في3-2:53 (إش ي جمیلة من خالل حبه، إذ استبدل جماله بعاريالعریس قد جعلن
 يَّ  على في طهارته وأضفأشاركه أن لي، سمح خطیتي دنس حمل). بعد أن 7:2

 .. حبه.ي المنفر إلى جماٍل، أظهر لمنظريجماله. حّول 
 علینا جماًال وبهاًء ىفض إننا صرنا ظلمة بسبب الخطیة فإن اهللا قد أ منرغمبال   

 الظالم كل شيٍء نجد أنه رغم أن بعض كتنفمن خالل نعمته الفائقة. عندما یسود اللیل وي
األشیاء تصیر مضیئة بالطبیعة إذ حل النهار فإن مقارنتها بالظلمة ال تنطبق على األشیاء 

 وهكذا تعبر النفس من الخطأ إلى الحق، وتتبدل صورة التي كانت معتمة قبًال بالسواد.
. انتقل بولس الرسول عروس المسیح من الظلمة إلى النور، حیاتها المظلمة إلى نعمة فائقة

ن أ)، كما العروس لوصیفتها، إنه قد صار مستحًقا 13:1 ي ت1إذ یقول لتلمیذه تیموثاوس (
. ویقول بولس الرسول أیًضا مظلًمایكون جمیًال، ألنه كان قبًال مجدًفا ومضطهًدا ومفترًیا و

براًرا بل خطاة إلى أن المسیح جاء إلى العالم لینیر للذین في الظلمة. إن المسیح لم یدُع إ
 الذي الثاني)، بحمیم المیالد 15:2التوبة، الذي جعلهم یضیئون كأنوار في العالم (في 

 ...غسلهم من صورتهم السوداء األولى
تشجع العروس بنات أورشلیم بحماس إذ تصف لهم صالح العریس الذي یستلم 

1 An Exhortation  to  Theodore  After  His  Fall. 
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 إذن من كان  "كخیام النفس السوداء ویردها إلى صورة الجمال األول بالشركة معه.
، أي یسكن فیه ملك السالم. لذلك یقول النص: الحقیقيقیدار" یصیر مسكًنا مضیًئا لسلیمان 
 .Ï"أنا سوداء وجمیلة یا بنات أورشلیم"

القدیس غریغوریوس النیسي 
 نحسب كل نور في العالم كال –إذ نتمتع بالنور اإللهي األبدي - حكمة اهللا 

شيء. 

  واآلن أنا في ذهول، أبتهج روحًیا، إذ في يءستضأمصباًحا واحًدا أنظر، وبنوره ،
داخلي ینبوع الحیاة، ذاك الذي هو غایة العالم غیر المحسوس! 

  احمل نیر رّبك في قلبك، وعجب عظمته في عقلك دائًما، فینسكب فیك نور رّبك
الوهَّاج الذي یضيء قلبك! 

الشیخ الروحاني 

  !أّیها النور غیر المنظور
أیها البهاء الذي ال یراه بهاء آخر!  

! أنت هو النور الذي تختفي أمامك كل األنوار المخلوقة
! أنت البهاء الذي ینطفئ قّدامه كل بهاء خارجي

! أنت هو "النور" مصدر كل األنوار، و"البهاء" ینبوع كل بهاء
أنت هو النور والبهاء، أمامك تصیر كل األنوار ظلمات، وكل ضیاء بالنسبة لك 

! لیس إالَّ ظالًما
! أنت هو البهاء الذي بك تصیر الظلمة نوًرا، وبك یتألأل الظالم لمعاًنا

 یعجز اللیل عن ،أنت هو النور األسمى، ال تحجبك سحابة ما، وال یعوقك بخار
 !أن یسدل بظالمه علیك، ال یعوقك حاجز وال ُتغٍرقك ظالل

أخیرا، أنت النور الذي ینیر الخلیقة الداخلّیة على الدوام، اْبَتِلْعني في هّوة جاللك، 
!  وعمل البهاء المنعكس عليَّ منك،حتى أعاین كل أعماقك، بقّوة بهاء الهوتك ذاته

ال تتركني قط، لئالَّ یتزاید جهلي وتكثر شروري، فبدونك أصیر فارًغا وبائًسا! 
 !بدونك ال یكون ألحد صالح، إذ أنت هو الحق والصالح الحقیقي وحده

1 Sermons on Song of Songs, Sermon 2   الدكتور جورج نّوارترجمة  
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عترف به؛ وهذا هو ما أعرفه، یا اهللا إلهي، أنَّه حیثما ُوٍجْدُت بدونك ال أهذا ما 
یكون لي غیر الشقاء - في الداخل كما في الخارج - ألن كل غني غیر إلهي إّنما 

! هو بالنسبة لي فقر مدقع
القدِّیس أغسطینوس 

ج. إدراك مخازنها 
فأتتني معها جمیع الخیرات،  
]  11وفي یدیها غنى ال ُیحصى. [

 على قول الرسول "حكمة اهللا المتنوعة (أف األب ماریوس فیكتورینوسیعلق 
الوعد بالسماء، والحیاة األبدیة و)، قائالً : الوعود عظیمة هكذا: غفران الخطایا، 10:3

وموته نفسه (كهبٍة لنا). في  ومیراثنا مع المسیح نفسه في قیامته من الموت، بل ،والتمجید
. Ïهذا كله یجعل حكمة اهللا متنوعة

  بدون الرب یسوع وعمل قوته اإللهیة، ال یستطیع أحد أن یعرف أسرار اهللا وحكمته، أو
ویصیر مسیحًیا. فإن الحكماء المحاربین الشجعان یحصل على الغنى الحقیقي، أن 

 بالقوة اإللهیة ویتغذون بها وینضبطون في اإلنسان نوفالسفة اهللا هم أولئك الذین ینقادو
 . Ðالناطق بها

 القدیس مقاریوس الكبیر 

فُسررت بهذه الخیرات كلِّها،  
ألن الحكمة تتقدمها،  

] 12ولم أكن عالًما بأنها ُأمٌّ لها. [

 لتصق بك، فأنت هو الخیر وحده، وبدونك لیس للخیر وجود! لتكن أنت كل سعادتي، أل
یا كلي الصالح! 

  !ألست أنت هو الخیر الفائق، وكل خیر إّنما هو مستمّد منك؟

  القلب الذي ال یبتغیك، ماذا یطلب؟! أیطلب الغني الذي ال یمأل العالم أم یبتغي أشیاء

1 Epistle to the Ephesians, 1:3:10. 
2 Homily 17: 10. .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
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 دائمة؟! من یقتنیها تبقى ة وما هذه الرغبة في األشیاء المخلوقة إالَّ مجاع...مخلوقة
نفسه بال شبع، ألنَّها ال تقدر أن تشبع إالَّ بك یا إلهي، إذ أنت خلقتها على صورتك... 

أیها الرب إلهي... أّیها الفائق القدرة... لقد عرفت اآلن موضع سرورك. أنَّها 
النفس المخلوقة على صورتك كشبهك، تلك التي ال تطلب غیرك، وال تشتاق إالَّ 

إلیك!... 
القدِّیس أغسطینوس 

وما تعلمُته بإخالٍص ُأشِرُك فیه بسخاء،  
] 13وال أكتم غناها. [

  !ماذا تطلبین یا نفسي المسكینة؟
إن أردِت الحكمة، تجدین یسوع مصدر الحكمة وینبوعها، بل هو الحكمة ذاته! 

وٕان طلبِت القّوة والقدرة، فهو القدیر! 
إن بحثِت عن اللّذة والسرور، فهو ینبوع الفرح الحقیقي! 

إن اشتقِت إلى السكر، فمحّبته تسكر النفس! 
إن ُجعِت إلى الخبز، فهو خبز الحیاة! 

وٕان شغفِت بالغني، فهو خالق الكل! 
 وٕان أردِت الراحة، تجدین فیه وحده راحتك!... اقبلیه فلیس لك من یشبعِك غیره.

القدِّیس أغسطینوس 

د. إدراك أنها طریق الصداقة مع اهللا 
فإنها ِكنٌز للناس ال ینفد،  

والذین اقتنوه صاروا أصدقاء اهللا،  
وقد أوَصته بهم،  

]  14المواهب الصادرة عن التعلم. [
إذ یبرر سلیمان عظمة الحكمة، وتقدیره لها افضل من العرش الجالس علیه 

والغنى، یربط الحكمة بالتأدیب. فال یقدر اإلنسان أن ینعم بالحكمة ما لم یتقبل تأدیبات 
الرب لبنیانه. 

 ندما نفرح في الصالة، یهدأ فكرنا ال بمقتنیات العالم بل بنور الحق... تفرح نفوسنا ع
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، )28: 17 أع("به نحیا ونتحّرك ونوجد" : باهللا، وال تكون بعیدة عنه، ألنَّه كما یقول
 .)14: 35 ولكّنه كأخ وكقریب، كصدیق لي! (مز

 القدِّیس أغسطینوس

 ال توجد قرابة أو رابطة مثل قرابة النفس هللا، أو قرابة اهللا للنفسÏ  .
القدیس مقاریوس الكبیر  

. طلب اإللهام اإللهي للحدیث عنها 3
لیهب لي اهللا أن أتكلم كما یلیق،  

وأن ُأجرَي في خاطري ما یلیق بما نلته من المواهب،  
]  15فإنه هو دلیل الحكمة ومرشد الحكماء. [

إذ عبَّر سلیمان عن رغبته في مشاركة الناس له للتمتع بالحكمة لنفعهم، فإنه قبل 
أن یصف لهم الحكمة رفع قلبه هللا طالًبا أن یهبه كلمة تسنده للحدیث عن الحكمة. 

  ربما یعترض قارئ یقظ قائالً : "إن كان بولس یعرف جزئًیا ویتنبأ جزئًیا، ویرى اآلن
)، فكیف ُأعلن له سٌر اهللا كما ألهل أفسس بكل 12:13 كو 1كما في مرآة في لغٍز (

نهم لم یتعلموا هذا السٌر بأنفسهم في كل حكمة وفطنة، إ)؟... 9:1حكمة وفطنة (أف 
. Ðما نستطیع أن نقتبس وٕانما اهللا الذي في كل حكمة وفطنة یعلن لنا السٌر قدر

 القدیس جیروم 

وفي یده نحن وأقوالنا،  
]  16وكل حكمٍة وكل علٍم من ُعلوم الصناعة. [

  لتكن أحادیثنا ُمِعیَنة لكّن ( أیتها األرامل)، ولیكن كل شيٍء مخصص لنعمة اهللا، كما
. Ñ)16: 7هو مكتوب: "وفي یده نحن وأقوالنا" (حك 

القدیس أغسطینوس  

 یا الحكمة اإللهیةا. العلوم والمعرفة عط4
فهو الذي وهب لي علًما یقیًنا بالكائنات،  

1 Homily 45:5. 
2 Epistle to the Ephesians, 1:1:9. 
3 On the Good of Widowhood, 22.  
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] 17حتى أعرف نظام العالم وفاعلیة العناصر [

ومبدأ األزمنة وُمنتهاها وما بینهما،  
] 18وَتعاُقب االعتداالٍت وتغیر الفصول. [

] 19ودوائر السنة ومركز النجوم، [

وطبائع الحیوانات وغرائز الوحوش،  
وعنف الریاح وخواطر البشر،  

] 20وأنواع النبات وخواص الجذور. [
یدین سلیمان هللا بتمتعه بالحكمة وروح المشورة، وأیًضا التعرف على كثیر من 

العلوم مثل الفلك، والفنون، والصناعات. وقد جاء في ملوك األول: "كان صیته في جمیع 
األمم حوالیه. وتكلم بثالثة آالف مثٍل؛ وكانت نشائده ألًفا وخمًسا،، وتكلم عن األشجار من 

األرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط؛ وتكلم عن البهائم وعن الطیر وعن 
الدبیب وعن السمك؛ وكانوا یأتون من جمیع الشعوب لیسمعوا حكمة سلیمان من جمیع 

). تعرف سلیمان على طبائع 34-31: 4 مل 1ملوك األرض الذین سمعوا بحكمته" (
الحیوانات وغرائزهم، وجاء في التقلید الیهودي والفلكلور الشعبي الیهودي، أنه كان یفهم 
لغات الحیوانات والطیور. كما كان یفهم عاداتهم، وقد وضع أمثاًال مستعیًنا بعاداتهم. 

  ها أنتم ترون أن قلب اإلنسان الذي یمكنه أن یدرك هذا كله لیس بصغیرٍ . لتتحققوا أن
عظمته ال ُتقاس بحجم الجسم بل بقوة إدراكه. إنه قادر إن یدرك معرفة عظیمة كهذه 

P21Fللحق!

Ï 

العالمة أوریجینوس 
]  21فعرفُت كل ما خفي وكل ما ظاهر، [

ینسب سلیمان الحكیم معرفته لعادات الحیوانات والطیور وما یجري في الطبیعة 
إلى اهللا نفسه بكونه المهندس األعظم والخالق العارف بكل أسرار الطبیعة، وقد وهبه حكمة 

لیتعرف على هذه األمور. 
أما ما في قلوب البشر وأذهانهم فلم یكشفها اهللا لسلیمان، هذه ال یأتمن اهللا كائًنا 

ما علیها إال في حدود ضیقة للغایة لتحقیق خطته. إنه یستر على البشریة فال یفضح ما في 

1 Homilies on Luke, Homily 21: 6. 
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ضمیر اإلنسان وعواطفه وأفكاره؛ لكنها ستنفضح في یوم الدینونة متى رفض اإلنسان أن 
یستر على نفسه بمراحم اهللا ونعمته خالل رجوعه إلى اهللا بالتوبة. 

  البنات اللواتي من نسل قایین، وارأالذین أوالد شیث الذین هم أبناء اهللا [في حدیثه عن 
هؤالء سقطوا من الدراسة الحقیقیة للفلسفة الطبیعیة ] فالتهبت فیهم الشهوة بسبب جمالهن

التي تسلموها من أسالفهم، حیث تتبع الرجل األول (آدم) دراسة كل الطبیعة واستطاع 
أن ینالها بوضوح، وسّلمها إلى خلفه على أسس أكیدة، وذلك قدر ما رأى العالم في بدء 
نشأته، حیث كان ال یزال اإلنسان في رقته وبساطته كمن فیه لیس فقط كمال الحكمة 
هذه، بل ونعمة النبوة التي وهبت له بالوحي اإللهي، حتى أنه بینما كان ساكًنا في هذا 

العالم غیر متعلم أعطى أسماء لكل الكائنات الحیة، ولم یعرف فقط ثورة كل أنواع 
الحیوانات والثعابین وسمومها، بل ومّیز بین أنواع النباتات واألشجار وطبائع األحجار 

 وتغییر الفصول التي لم یكن بعد قد اختبرها.

استطاع أن یقول حسُنا: "الرب وهب لي علًما یقیًنا بالكائنات حتى أعرف نظام 
العالم، وفاعلیة العناصر، ومبدأ األزمنة ومنتهاها وما بینها، وتعاقب االعتداالت 

وتغییر الفصول، ودوائر السنة ومراكز النجوم، وطبائع الحیوانات وغرائز الوحوش، 
ونغمات األرواح وخواطر البشر، وأنواع النبات وخواص الجذور، فعرفت كل ما خفي 

  .Ï)21-17:7 حك(وكل ما ظهر" 

األب سیرینوس 

. الحكمة انعكاس للنور اإللهي 5
ألن ُمهندسة كلِّ شيء علمتني،  

وهي الحكمة. 
فإن فیها روًحا َفِطًنا قدوًسا،  

وحیًدا ُمتشعًِّبا لطیًفا،  
ُمتحرًكا ثاقًبا طاهًرا،  

] 22واضًحا سلیًما ُمحًبا للخیر حاًدا. [

ُحًرا ُمحسًنا ًمحًبا للبشر،  

1 St. John Cassian: Conferences, 8:21. 
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ثابتُا آمًنا ُمطمئًنا،  
یقِدر على كل شيء،  

ویراقب كل شيء،  
ینفذ إلى جمیع األرواح،  

] 23الفهمة منها والطاهرة واألشد لطافة. [
 واحد وعشرین سمة 23، 22یرى البعض أن سلیمان الحكیم یقدم في اآلیتین 

 إلى األقانیم 3 یشیر إلى الكمال، ورقم 7للحكمة تكشف عن كماالت اهللا. فان كان رقم 
. Ï) یشیر إلى كمال اهللا3×7 (21اإللهیة فان رقم 

لكتاب المقدس سمات عن أقنوم إلهي مثل حكمة اهللا أو ابن اهللا،  احین یقدم لنا
ه إنما یقدم بلغتنا البشریة ما ال ُیمكن التعبیر عنه بأیة لغة. الن اهللا ال یمكن الحدیث عن

 بلغٍة بشریٍة یقدم لنا السمات التي نتالمس معها ونتفاعل معها ونحیا بها.

هذه السمات هي: 
 ).22 (ع روح. 1

  أخلى نفسه، أنه وهو روح صار شیًئا آخر. بل باألحرى ترك إلى إذإننا لسنا نعتقد أنه 
ا جسًدا بشرًیا. فقط بكونه صار في شكل بشري أمكنه أن يً حین كرامة عظمته، مرتد

یصیر مخلًصا للبشریة. الحظوا أنه عندما تتغطى الشمس بسحابة ُیعاق بهائها لكنها ال 
 البهي، یحجب بإشراقهظلَّم. نور الشمس الذي ینتشر على كل األرض، یخترق الكل ت

 إلیه الذي صار اإلنسانبواسطة سحابة صغیرة تعوقه لكنه ال ُینزع. هكذا أیًضا هذا 
 لكنه أخفى ص اهللا وابن اهللا لم ینقأنیسوع المسیح (لبسه) بكونه مخلصنا بمعنى 

. Ðالهوته فیه إلى لحظات
یرا ف غریغوریوس أسقف ال

). 22 أو عاقل (ع فطن. 2
وبه نصیر حكماء، به نتعرف على اهللا  قدم لنا حكمة اهللا ذاته، لكي نقتنیه،ي

 ونعرف أسراره اإللهیة، ونأتي إلیه.

1 The Jerome Biblical Commentary, P. 562. 
2 Gregory of Elivra (fl. 359-385): On the Faith, 99-89. 
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 إذ مكتوب أن المسیح هو قوة 20:1وته (رو هیقول الرسول إن قوة اهللا سرمدیة وال .(
)... مكتوب: "لیس أحد یأتي إلى اآلب إال بي" 24:1 كو 1اهللا وحكمة اهللا (

نكم أن تدركوه البتة بدون كا تدركونه بخصوص اآلب... ما كان یمم). ف6:14(یو
 .Ïمعونة االبن، وال یمكن ألي فهم أن یصعد إلى معرفة اآلب إال باالبن

القدیس أمبروسیوس 

). 25، 22، ال یتسرب إلیه شيء نجس (ع قدوس. 3

 لقدوسوجهت الكلمات "كن كامالً " إلبراهیم، هذا الذي ُأعطي له روح الحكمة، ا 
العجیب في لطفه، الطاهر... من ینال الحكمة ال یمكن إال أن یكون صالًحا وكامًال، إذ 

. Ðیقتني كل فضیلة ویكون أیقونة للصالح

  إن كان الروح لیس فیه خطیة، فهو اهللا. كیف یمكن أن یخطئ من هو نفسه غافر
) لذلك فهو ال یرتكب خطیة، وٕان كان بال خطیة فهو لیس 22: 20الخطایا (یو 

 بالمخلوًقا، آلن كل مخلوق یتعرض إلمكانیة الخطیة، أما الالهوت السرمدي فوحده 
 .Ñخطیة وقدوس

القدیس أمبروسیوس 

  ...بواسطة الصالة تتولد الشركة في قداسة اهللا في أولئك الذین ُیحسبون أهًال لها
اإلنسان الذي یغصب نفسه كل یوم للمواظبة على الصالة، فإنه یشتعل بالحب اإللهي، 

.  Òویتقد برغبة ناریة من الحب الروحي نحو اهللا، وینال نعمة كمال تقدیس الروح
القدیس مقاریوس الكبیر  

  إن كان أحد یكرس نفسه هللا، إن كان أحد ال یرتبك بأموٍر دنیویٍة لكي یرضي من
جنده، إن كان أحد یعتزل الذین یعیشون في حیاة جسدانیة والمنهمكین في األمور 

) مثل 2-1 : 3الدنیویة، إن كان ال یطلب ما هو على األرض بل ما في السماء (كو 
 .Óیدعى مقدًساهذا اإلنسان یستحق أن 

1 Of the Christian Faith, book 1,10 (62). 
2 On Abraham 2: 10: 76. 
3 Of the Spirit, Book 3: 18: 136. 
4 Homily 40: 2. 
5 Homilies on Leviticus, homily 11:4. 
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 العالمة أوریجینوس

  ال یحسب القول (بأن إنساًنا ما كامل أو قدیس) فیه مبالغة إن كان اإلنسان یسلك بال
لوم ولم یكن بعد قد بلغ بالفعل إلى نهایة رحلته، وٕانما ال یزال یعبر نحو النهایة بطریقه 

غیر معیبة، متحرًرا من الخطایا الممیتة وفي نفس الوقت یطهر خطایاه غیر اإلرادیة 
 .Ïبالعطاء، فان الطریق الذي نسلكه وبه نبلغ إلى الكمال یتطهر بالصالة النقیة

 لقدیس أغسطینوسا

 حكمة اهللا هو ابن اهللا الوحید، نزل إلینا لیرفعنا من روح ):22 (ع وحید. 4
 جعلنا أبناء لآلب بالتبني وذلكوالعبودیة إلى روح التبني. إذ وهو االبن الوحید ضمنا إلیه 

.  أما هو فاالبن الوحید بالطبیعة منذ األزلخالل میاه المعمودیة،

 ما ناآلن وان كنا لسنا أهًال أن ُندعى عبیًدا هللا، لكنه اهللا یدعونا أبناء له، و شتا
بین االبن والعبد. 

  خدم، فهو یعطي أیًضا عنده وكما یحدث أن إنساًنا عنده خیرات عظیمة، وله أوالد
للخدم نوًعا من الطعام یختلف عن الطعام الذي یعطیه ألوالده المولودین منه. ألن 

، یأكلون معه، ألنهم یشبهون آباءهم. هكذا المسیح أیًضا رب أبیهماألوالد هم ورثة 
رین. ك وغیر الشااألشراریاء بنفسه، فإنه ینعم على شالبیت الحقیقي، الذي خلق كل األ

أما األوالد الذین ولدهم منه، والذین منحهم نعمته، والذین یتصور هو فیهم، هؤالء 
عٍم وغذاٍء مخصوص طعاًما وشراًبا. وٕاذ یذهبون نیزودهم - أفضل من اآلخرین - بت

مع یسوع أبیهم في كل مكان، فإنه یعطیهم ذاته، كما یقول الرب: "من یأكل جسدي، 
). فأولئك 51:8 ؛56:6ویشرب دمي، یثبت فٌي وأنا فیه"، وأیًضا: "ال یرى الموت" (یو 

الذین یمتلكون المیراث الحقیقي، قد ُولدوا كبنین لآلب السماوي، ویقیمون في بیت 
 كما یقول الرب: العبد ال یبقى في البیت إلى األبد، أما االبن فیبقي إلى األبد" ،أبیهم
. Ð)35:8(یو 

 القدیس مقاریوس الكبیر 

1 On Man's Perfection in Righteousness, 9:20. 
2 Homily 13:1  .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
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): یعلن عن ذاته بطرق متنوعة. 22 (ع متشعب. 5

  !كشف لي عن اِ إلهي... لیتني أعرفك، یا من أنت تعرفني، لیتني أعرفك یا قّوة نفسي
 ذاتك، یا معّزي نفسي!

 لیتني أعاینك یا ضیاء عینيَّ !
ْسِرع یا بهجة نفسي، ألتأمل فیك یا سرور قلبي! أ
لهمني حّبك، فأنت هو حیاتي! أ
، ففیك یكمن فرحي الحقیقي. فیك عذوبة راحتي. فیك حیاتي. فیك اَ  شِرق عليَّ

كمال مجدي! 
 لقدیس أغسطینوسا

): غیر مادي وال هیولي، ال ُیمكن لإلنسان أن یتعرف على 22 (ع لطیف. 6
 هذا ما دفع االبن أن یتجّسد بیننا، ُیعلن ذاته لنفوسنا، ویقّدم نفسه أسراره بدون إعالناته.

رّبنا یسوع - الكلمة المتجّسد - جاء ینادي في كل مناسبة "أنا  فردوًسا لمن ُحرموا منه.
كلمات إله محب یقّدم نفسه لنفوس جهلته؛ لو نطق آخر غیره لكان إنساًنا متكبًرا  هو...

 متعجرًفا یقّدم ذاته للنفوس البشریَّة لیغتصب مكانة اهللا الخالق المشبع لنفوس خلیقته.

 ،ْدني أّیها المجد األبدي، یا فرحي ِاْكِشْف لي ذاتك یا إلهي حتى أحیا!  َعضِّ
 لقدیس أغسطینوسا

). 24، 22 (ع متحرك. 7
ه ن). إ17: 5قول السید المسیح: "آبي یعمل حتى اآلن، وأنا أیضا أعمل" (یوي

یبقى یعمل، فهو البدایة في حیاتنا الروحیة، وهو النهایة. یبدأ معنا عامًال فینا، ویسیر معنا 
 یحملنا في النهایة إلیه حیث نشاركه مجده.وبكونه الطریق، 

 لمسیح هو بدایة فضیلتنا هو بدایة الطهارة... المسیح هو بدایة التدبیر. إذ صار فقیُرا ا
 الصبر، فعندما ُشتم لم یشتم، وعندما ُضرب لم ةو بدايه). 9:8 كو 1مع أنه الغني (

ٍو هللا سایضرب. هو بدایة التواضع، إذ اخذ شكل العبد، مع أنه في عظمة قوته م
 .Ïاآلب. فیه أخذت كل فضیلة أصلها

1 Of the Christian Faith, book 3:7 (52). 
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القدیس أمبروسیوس 

، 24، 22، ینفذ إلى جمیع األرواح، ویجتاز إلى النفوس المقدسة (ع ثاقب. 8
27 .(

).، ال یمسه دنس بالرغم من وجوده في كل مكان ویعمل 22 (ع طاهر. 9
لتقدیس الخطاة. 

).  22 (ع واضح. 10

). 22 (ع سلیم. 11

  ممالك الشر فساداأكثریسوع الذي یقضي على النقائص في داخلنا، ویسقط Ï .
العالمة أوریجینوس 

 ).23، 22 (ع محب للخیر ومحسن. 12

نا ویشبع قلوبنا ویدخل بنا إلى غنى وسإذ یقدم حكمة اهللا ذاته كنًزا لنا، ینیر نف
المجد األبدي، لذا دعي بالخیر األعظم. فهو محب للخیر، محسن على خلیقته، یود أن 

 ال یعوزه شيء قط.ویقدم ذاته لكل إنساٍن، لیحمله فیه كمصدر الخیرات، 

  واآلن فلنعتبر ما تقوله األناجیل في ضوء الوعود بالخیرات. والبد لنا من القول أن
الخیرات التي یعلن عنها الرسل في هذه األناجیل هي ببساطة: یسوع. فأحد الخیرات 

القائل: أنا  التي یعلنونها هي القیامة. ولكن القیامة - على وجه ما - هي یسوع، فهو
. Ðالقیامة هو

 المسیح ذاته، ملك الدهور هي في مجملها  األمور السماویة، حتى الملكوت السماوي أو
). 44:13 (متى " الُمَشبهًَّة بكنٍز ُمخفي في الحقلتالسماواملكوت 

ُر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم"أي كنوز؟ قارن الكلمات  ). فتلك 3:2 (كو "الُمَذخَّ
 بأنواع مختلفة من المواهب: فللبعض "حوالر"أتي يالكنوز هي في المسیح. فمن َنْبِعِه 

 كو 1مواهب إیمان، وآلخرین أیًا من نَعم اهللا ( مواهب حكمة، وللبعض مواهب علم أو

1 In Josh. 15:4. 
2 Comm. on John, 1:10. 
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8:12(Ï .
العالمة أوریجینوس 

 فالخیر الذي هو فيَّ هو خیرك أنت أّیها ،إن ُوجد فيَّ شيء صالح، إّنما مصدره أنت 
الصالح، منَك قد تقبَّلُتهُ ! 

من ُیعینني على الوقوف إالَّ أنت یا إلهي؟! 
وما الذي ُیْسِقُطني غیر اّتكالي على ذاتي؟! 

إنَّني سأبقى غارًقا في الطین ما لم تجتذبني!  
وأبقى أعمى ما لم تفتح عینيّ ! 

وأبقى ساقًطا ال أقوم قط ما لم ُتعینني یداك! إنَّني أهلك تماُما ما لم تحرسني عنایتك! 
القدِّیس أغسطینوس 

): أي حازم وعادل مع كثیرة محبته ورحمته الالنهائیة. 22 (ع حاد. 13

). 23 (ع حر. 14
الحكمة اإللهي حر، ال سلطان للموت علیه، یشتاق أن یرى كل إنساٍن متحرًرا من 
كل فكٍر خاطٍئ ومن كل ومن كل خطیٍة، فال یكون للموت األبدي وال إلبلیس سلطان علیه. 

  حسًنا ُدعي حًرا ذاك الذي له سلطان أن یقیم نفسه... وحسًنا ُدعي حًرا ذاك الذي نزل
. Ðلكي یخلص اآلخرین

القدیس أمبروسیوس  

  اتبع العریس السماوي، لتصمد أمام األعداء غیر المنظورین، لتثر حرًبا ضد الرئاسات
)، فتسحبهم أوًال عن نفسك فال یكون لهم نصیب فیك، وبعد 12: 6والسالطین (أف 

ذلك تطردهم عن أولئك الذین یطیرون إلیك طالبین الحمایة بمشورتك. اطرحهم تحت 
قدمیك كقائٍد لهم ومدافع عنهم. لتجحد تلك المجادالت التي ضد اإلیمان بالمسیح. 
حارب بكلمة التقوى ضد المشورة الشریرة الردیئة. وكما یقول الرسول: "هادمین 

). ضع ثقتك، فوق الكل، في 5.: 1 كو 2ظنوًنا وكل علٍو یرتفع ضد معرفة اهللا" (

1 In Jer. hom. 8:5 on 10:3. 
2 On the Decease of His Brother Saytrus, Book 2:103. 
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. Ïذراع الملك العظیم، الذي بمجرد رؤیته یخاف أعداءه ویرتعدون
 یوس الكبیرباسیلالقدیس 

). 23 (ع محب البشر. 15
حكمة اهللا، ربنا یسوع، محب للبشر قدم ذاته ذبیحة من أجل خالصهم، وهو یترفق 

بنا حتى في غضبه وتأدیبه لنا. 
  ...یك تذكَّر الراعي الذي یتبعك وینجِّ

 اهللا، كیف یشفي (كالسامري الصالح) بزیٍت وخمرٍ . مأذكر مراح
 من الخالص، مسترجًعا إلى ذاكرتك ما ورد في الكتاب المقدَّس أن الذي  تیأسال

) والمجروح ُیشفي، والفریسة تهرب (من الوحش)، 4: 8یسقط یقوم، والضال یعود (إر 
ومن یعترف بخطیَّته ال ُیحتقر. 

. Ð)32: 18الرب ال یشاء موت الخاطي، بل باألحرى أن یعود ویحیا (حز 
 یوس الكبیرباسیلالقدیس 

 نفعاًال، وٕاّال كان یحق لإلنسان أن ییأس لعدم قدرته على إطفاء لهیب  اهللا لیس اغضب
 اإلنسان) الشریرة. لكن اهللا بطبیعته خاٍل من أيغضب اهللا المشتعل بسبب أعماله (

 ففیه ا،االنفعال حتى إن عاقب وٕان انتقم، فإنه ال یصنع ذلك حنًقا، بل عن اهتمام بن
حنان وعفو عظیم. وهذا یدفعنا إلى أن تكون لنا شجاعة عظیمة صالحة، وأن نثق في 

 ..قوة التوبة.
الذین أخطأوا ولو في حقه، ال یرغب في معاقبتهم انتقاًما لنفسه، ألنه ال یصیب 
الهوته ضرر، إنما یفعل ذلك ألجل نفعنا، لكنه یمنع انحرافنا الذي یتزاید باستهتارنا 

 وعدم مباالتنا به.
فكما أن الذي یبقى خارًجا بعیًدا عن النور، ال یضر النور في شئ، بل تقع 

الخسارة العظمى علیه بكونه في الظالم، هكذا ممن اعتاد أن یحتقر القوة القادرة، ال 
 یضر القوة بل یضر نفسه بأكبر ضرر ممكن.

لهذا السبب یهددنا اهللا بالعقوبات، بل وقد یصبها علینا، لیس انتقاًما لنفسه بل 

1 An Introduction to the Ascetical Life, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 10-11). 
2 Letters, 44. 
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 .Ïكوسیلة لجذبنا إلیه

 اهللا أنه لن ُیدیر وجهه عن توبة صادقة، فحتى إذا كان اإلنسان قد اندفع  هذا هو حنو
عندما یعود إلى طریق الفضیلة، یقبله اهللا ویرحب به، �إلى أقصى حدود الشر،

  إلى أن یعیده إلى حالته األولى.يءٍ ویصنع معه كل ش
 كاملة، فهو توبةفاهللا یعمل إلى أقصى حدود الرحمة، حتى ولو لم ُیظهر اإلنسان 

ال یتجاهل أمًرا صغیًرا أو زهیًدا، بل یعطى عن هذا جزاًء عظیًما. ویظهر ذلك من 
 إشعیاء: "من أجل إثم مكسبه غضب وضربته، استترت وغضبُت، فذهب النبيقول 

إش (عاصًیا في طریق قلبه. رأیت طرقه وسأشفیه وأقوده وأرد تعزیات له ولنائحیه" 
17:57، 18(. 

وسنقتبس مثًال آخر، وهو أشر الملوك كفًرا، الذي كان یخطئ بتأثیر زوجته، لكنه 
ه حتى ربح لنفسه مراحم اهللا... فقد قال اهللا ،ما أن تأسف ولبس المسوح، ودان أخطاء

 ألنه  ال أجلب الشر في أیامهأمام وجهي،خاب آ ُنخس قلبإلیلیا: "هل رأیت كیف 
 .Ð)29:21 مل1(راجع " بكى أمامي

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ینظر اهللا إلى الناس، ویهتم بهم بنوع خاٍص، ویقود كل األشیاء بتدبیر عنایته بحسب
. Ñالحكمة

القدیس مقاریوس الكبیر  

). 27، 23، غیر متغیر (ع ثابت في ذاته. 16
 غیر متغیر، یقدم ذاته ،)8: 13سیحنا هو هو أمًسا والیوم وٕالى األبد (عب م

كصخرٍة ثابتٍة، تبنى علیها كنیسته، فال تقدر أمواج بحر هذا العالم أن تحطمها، وال یقدر 
 من أن یجعلها تشیخ وتضعف.لزا

 یتكم تُبنون على الصخرة إن كنتم تریدون أال یهدمكم مجرى الماء أو الریاح أو ل
فلیكن شوقكم إلى أورشلیم  األمطار. إن أردتم أن تتسلحوا ضد التجارب في هذا العالم،

1 Letters to the Fallen Theodore, 2:4. 
2 Letters to the Fallen Theodore, 2:6. 
3 Homily 40: 3 
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 .Ïاألبدي یبنیكم ویقوي قلوبكم

 .الحكمة األزلي لن یتغیر  فإن أخلي نفسه، لیس ألنه تغیر عن كونه الحكمة األزلي
. Ðختار أن یصیر معروًفا للبشریة في شكٍل متواضعٍ امطلًقا. باألحرى دون أن یتغیر 

  إن لم استقر فیه، ال استقر في نفسي، أما فإنني). 27:7خیر لي االلتصاق باهللا (حك 
ت قائم ولست ن، حیث اإلهيدد كل األشیاء. وأنت هو الرب ج ويهو فثابت في ذاته

. Ñ)2:16 صالحي (مز إلى حاجة يف

 من هو مثال كلمتك، ربنا القائم في ذاته دون أن یشیخ، ویجدد كل األشیاءÒ .
 أغسطینوسالقدیس 

 صخرة الذي یحاكیه هوÓ .
العالمة أوریجینوس 

  اله  غیر المحدود، مع بقائه غیر متغیر، أخذ جسًدا، وحارب الموت، محرًرا إیانا من
 ي) - أ21: 12، ونهب أمتعته (مت يًرا بآالمه!... هو نفسه قٌيَ◌د القوراآلالم، مح

أخذنا نحن منه، نحن الذین صرنا في انحطاٍط في كل شٍر، وجعلنا أواٍن الئقة 
. Ôباستخدام السید، حیث صارت إرادتنا الحرة مستعدة لكل عمٍل صالحٍ 

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

). 23 (ع آمن. 17

). 23 (ع مطمئن. 18
إذ حكمة اهللا فوق كل شيء، لن یمسه أذى، بل ویهب من یرتبط معه األمان 

والطمأنینة. إنه یحتضن مؤمنیه، كما تحت جناحیه، یظللهم من حر التجارب ویهبهم روح 
 الغلبة والنصرة.

1 On Ps. 138. 
2 On Faith and the Creed, 18. 
3 Confessions, Book 7:11 (17). 
4 Confessions, Book 9:10 (24). 
5 Fr. Malaty: Luke, p. 358 (in Arabic). 
6 On the Holy Spirit, 8:18. 
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 نحن نعیش تحت ظل نعمة المسیحÏ . 

 مانح  عزاه إلى شجاعته الشخصیة، لعلمهم أن یسوع هو لم یفتخر أحد بانتصاره، أو
ال أنا " :). وقد تفهم الرسول ذلك عندما قال21:10ي س ("ال یسن أحد لسانه"، ةالنصر

. ")10:15 كو 1بل نعمة اهللا التي معي (
انتصاري إلى فضل  فلیت اهللا یرشدني (بعد فوزي بمعركة الحیاة) ... أن ال أعزو

. Ðمني، بل إلى صلیبه
العالمة أوریجینوس 

). 27، 25، 23 (ع قدیر. 19

 االبن الحقیقي، الثابت، غیر القابل للتغییر، ... دوًماىنه هو الذي كان والكائن ویبقإ 
ر الكلي القدرة، مع هذا تنازل ألجل خالصنا، لكي یرفعنا ونحن يوابن القدألنه هو اهللا 
. Ñمطروحون

 لوسفیر 

). 1: 8)، یمأل المسكونة (1: 8، 23 (ع ویراقب كل شيءٍ . ضابط الكل 20
أفكارنا ونیاتنا، یأتي لیدیننا حسب نیاتنا  إنه فاحص القلوب والكلى، العالم بكل

 الداخلیة وكلماتنا وسلوكنا.

 نبغض خطایانا ألجل ذاتها ولنحب ذاك الذي یأتي لیعاقب خطایانا. إنه آٍت، إن أردنا ل
 .Òدرأو لم ن

 لقدیس أغسطینوسا

). 23 (ع ینفذ إلى جمیع األرواح. 21

ألن الحكمة أكثر حركة من كل حركة،  
]  24فهي لطهارتها تخترق وتنفذ كل شيء. [

كائن األزلي الجامد، تحرك ل بالثالوث القدوس حقیقة اهللا، أنه لیس با اإلیمانیكشف

1 Sel Lament. 4:20. 
2 In Jos. hom 12:2. 
3 Lucifer, Bishop of Gagliari (He was partisan of St. Athanasius): On Dying for the Son of 

God, 12.  
4 On Ps. 96.  
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فقط عندما خلق السمائیین واألرضیین، إنما هو حركة حب أزلیة قائمة في داخله بین 
زل. األ ا منذقائمً ن اك إنما فعل الحب ،وث القدوس، لم تكن یوًما ما قوة كامنة بال فعللالثا

 فیخترق النفس البشریة لیطهرها ، الذي هو الحب العامل یتحرك دوًمااإللههذا 
 ویقیم منها أیقونة له، حیة وفعالة. ،ویقدسها

ت محكمة اهللا حاضر دوًما، إذ یقول: "ها أنا معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر" (
. اآلخرًضا في العالم ي). وسنكون معه أ20:28

 وهناك ننعم بوجودنا في أحضانه، نتمتع ،هنا ننعم بحضوره معنا وشركتنا معه
في المجد األبدي. معه برؤیاه وجًها لوجه وتكون لنا شركة 

  إنما 24:17ال یكفي أن یقول: "أرید أن هؤالء یكونون حیث أكون" (راجع یو ،(
فإنه حتى اإلنسان البائس یمكن أن یوجد حیث یوجد اهللا، فإنه  أضاف: "یكونون معي".

، فإنهم به الطوباویون فهم وحدهم مع اهللاأینما وجد البائس فاهللا أیًضا موجود. أما 
بین. ألم ُیقل عن اهللا: "إن صعدُت إلى السماء فأنت هناك،  وحده یمكنهم أن یكونوا مطوَّ

)؟ ألیس المسیح هو حكمة اهللا 8: 139وٕان هبطُت إلى الهاویة فأنت حاضر" (مز 
)؟ فالنور یشرق في الظلمة، 24: 7التي تخترق كل مكان من أجل نقاوتها (حك 

. Ï)3: 1والظلمة لم تدركه (یو 

  إن كانت الحكمة هي اهللا، خالق كل األشیاء، كما یشهد السلطان اإللهي والحق (حك
. Ð)، فالفیلسوف هو محب اهللا24-27: 7

القدیس أغسطینوس 
فإنها نفَحة من قدرة اهللا،  

وانبعاث خالُص من مجد القدیر.  
]  25فلذلك ال یتسرب إلیها شيء نجس. [

تباع ماني الذین یتطلعون إلى المادة خاصة الجسد أفي الرد على فستوس (من 
لیس دنًسا ألنه من صنع   الجسد في ذاتهأن أغسطینوسالقدیس كشيء دنس) یؤكد 

الصالح. كل شيء طاهر للطاهرین ، فكم باألكثر یتطلع القدوس الطاهر إلى كل الخلیقة 
س في ذاتها. نجانه لیس فیها شيء دنس أو 

1 On St. John, tractate 111:2. 
2 City of God, 8:1.  
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  إن كان هذا حقیقًیا بالنسبة 15:1یقول الرسول: "كل شيء طاهر للطاهرین" (تي .(
للبشر الذین قد ینقادون إلى الشر بواسطة إرادة فاسدة، فكم باألكثر یكون كل شيء 
طاهًرا بالنسبة هللا، الذي یبقى على الدوام غیر قابل للتغییر وال للدنس!... قیل عن 
جع االحكمة اإللهیة: "ال یتسرب إلیها شيء دنس، وتتحرك في كل موضع لطهارتها" (ر

). إنها لسخافة شدیدة أن تجد خطأ في التوالد البشري (إذ یرون في 24:7حك 
 العالقات الجسدیة بین الزوجین نجاسة)، الذي وضعه اهللا، الذي كل شيء طاهر

. Ïبالنسبة له

 سه، الذي قیل عن جمع أن كل األشیاء التي أقامها هي فیه، إال أن من یخطئ ال ین
. فإنها تدفعنا لإلیمان "حكمته: "تلمس كل األشیاء بطهارتها، وال یهاجمها شيء نجس

. Ðیر، وهكذا فهو غیر فاسدٍ يبأن الهأ غیر قابل للفساد وال للتغ
 القدیس أغسطینوس 

ألنها بهاء النور األزلي،  
 صافیة لقوة اهللا،  ةومرآ

] 26وصورة لصالحه. [
، فال ایدعى السید المسیح - حكمة اهللا- بهاء مجد اآلب، ألنه إن كان اهللا نورً 

یمكن أن یوجد نور بدون بهاء، وال بهاء بدون النور. ولیس من زمٍن یفصل بین النور 
"أنا هو : ، ویدعو نفسههن كان حكمة اهللا هو واحد مع اآلب في ذات جوهرإوالبهاء. لهذا و

 فتتالمس مع النور وتتعرف ، یشرق على النفوس.نور العالم"، لكنه ُیدعى أیًضا "بهاء النور"
علیه. "االبن الذي في حضن اآلب هو خٌبَ◌ر". إنه كلمة اآلب، یحدثنا ال خالل مقاطع 

مة علینا. ك الحبإشراقكلمات بل 

  هل تبحث عن االبن بدون اآلب؟ أعطني نوًرا بدون اآلب؟ أعطني نوًرا بدون بهاء. إن
. Ñكان قد ُوجد وقت لم یكن فیه االبن، فإنه یكون فیه اآلب نوًرا قاتًما

 إن كنت بالحقیقة تستطیع أن تفصل البهاء عن الشمس فلتفصل الكلمة عن اآلبÒ .

1 Reply to Faustus the Manichaean, Book 6:3. 
2 Nature of Good, against the Manichaeans, 29 
3 Sermons on NT Lessons, 68:2.  
4 On St. John, tractate 21:2.  

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 7الحكمة 

  

  .ما یفعله اآلب، إنما یفعله باالبن، بحكمته وقوته یعمل، فال یفعل بما هو خارج عنه
. Ïإنه یظهر لالبن ما یراه هو، ولكن في االبن نفسه یظهر ما یفعله

 انفصاًال في العمل (عمل  النور، فلماذا تطلبونإن كنتم ترون أنه ال یوجد انفصال في 
فالمتكلم ال ینطق  الثالوث القدوس)؟ انظروا إلى اهللا، انظروا كلمته الذي ال یتجرأ...

 لبهاء الحكمة، ماذا ُیقال عن الحكمة ذاتها؟ "إنها إشراقبمقاطع كلمات، إنما حدیثه هو 
 على كل األراضي ءهالنور األزلي". الحظوا بهاء الشمس في السماء، وتنشر بهاا بهاء

 لننظر ، عن الشمسث في بساطة هي نور حسي. إني أتحدأنهاوعلى كل البحار مع 
إلى مصباٍح واحٍد صغیر بشعاٍع هزیل، یمكن أن ینطفئ بنفخة واحدة، یبسط نوره على 

 منه ولیس انفصال. إذن االنبعاثكل ما هو قریب منه، من اللهیب المنتشر. ترون 
 اآلب واالبن والروح القدس متحدون مًعا في ذواتهم أنلتفهموا أیها اإلخوة المحبوبون 

بال انفصال. لكن هذا الثالوث هو اهللا الواحد، وكل أعمال اهللا الواحد هي أعمال اآلب 
. Ðواالبن والروح القدس

 اهللا الذي قال أن یشرق ")، وأیًضا: 5:19 یو 1"اهللا نور، ولیس فیه ظلمة البتة" (: نقرأ
" (حك األزلي بهاء النور أیًضا في العهد القدیم أعطى اسم ".)6: 4 كو2في قلوبنا" (

ید لم ُتخلق، بل بها ُخلق كل شيء. وعن النور الذي ك) لحكمة اهللا، التي بالتأ26:7
یصدر عن هذه الحكمة قیل: "ألنك أنت تضيء سراجي یا رب، إلهي أنت تنیر 

). بنفس الكیفیة، في البدء، حیث كانت ظلمة على الغمر، قال 28:18ظلمتي" (مز 
 النور معطي النور، اهللا نفسه  هو)، حیث2:1الهت: "لیكن نور فكان نور" (تك 

. Ñ وحده أن یفعل ذلكاستطاع
القدیس أغسطینوس 

  الحكمة هي بهاء النور ). وأیًضا: "9: 36یقول النبي: "بنورك نعاین النور" (مز
). انظروا أیة أسماء 26: 7" (حك األزلي ومرآة صافیه لعظمة اهللا، وصورة لصالحه

"، إذ ُیرى مرآة صافیة"، ألنه في االبن یشرق مجد اآلب بوضوح. "بهاءعظیمة ُتعلن! "
 ألنه لیس بجسٍد ینعكس على آخر، بل صورة صالحه"). "45: 12اآلب في االبن (یو 

1 On St. John, tractate 47:8.  
2 On the Gospel of St. John, 21:13. 
3 Reply to Faustus the Manichaean, Book 22:8. 
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. Ïكل قوة الالهوت في االبن
القدیس أمبروسیوس 

  الذي عنده استنارة هو أعظم من الذي له عقل ومعرفة. ألن اإلنسان المستنیر قد نال
عقله استنارة أكثر من الذي له معرفة فقط. كما یظهر من رؤیته لرؤى داخل نفسه، ال 
یمكن أن تكون موضع شك. ولكن اإلعالن هو شيء أعلى من الرؤى. فإن أمور اهللا 

.  Ðالعظیمة وأسراره إنما ُتعلن للنفس بواسطة اإلعالن والوحي

  كما تنظر عیوننا الشمس، كذلك ینظر المستنیرون صورة النفس، ولكن قلیًال من
.  Ñالمسیحیین یبلغون إلى هذه االستنارة

  ...یتعلم المسیحیون لغة واحدة جدیدة، وجمیعهم یتهذبون بحكمة واحدة هي حكمة اهللا
وعندما یسیر المسیحیون في هذه الخلیقة الجدیدة، فإنهم ینالون استنارة سماویة جدیدة 

.  Òوأمجاًدا وأسراًرا یحصلون علیها من رؤیة األشیاء الظاهرة التي یبصرونها بحواسهم
القدیس مقاریوس الكبیر  

  لنأخذ في اعتبارنا من هو مخلصنا: بهاء المجد. بهاء المجد مولود... مخلصنا هو
). فإن كان 26: 7 (حك والحكمة هي بهاء النور األزلي). 24: 1كو 1حكمة اهللا (

المخلص مولود دائًما، لهذا ُیقال: "قبل كل التالل یلدني"... فهو دائًما مولود بواسطة 
اآلب. 

العالمة أوریجینوس 
َتقِدُر على كل شيء،  

وهي وحدها،  
وتجدد كل شيء،  

وهي ثابتة في ذاتها،  
وعلى مر األجیال تجتاز إلى نفوس قدِّیسة،  

] 27فتنشئ أصدقاء هللا وأنبیاء. [

1 Of the Christian Faith, Book 1: 7: 49. 
2 Homily 7:5. 
3 Homily 7: 5. .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
4 Homily 32. .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 7الحكمة 

  

 خلیقته، لكنه بحبه لها یعمل فیها أمامال یستعرض حكمة اهللا القدیر قدرته 
 ألن كماله مطلق لیس له حدود. ،یريلتجدیدها المستمر. هو ال یتغیر، وال یحتاج إلى تغ

 تنمو على ن، من حقها أاإلرادة یهبها حریة ،خلق البشریة قابلة للتغیر، لكي من جانب
 إنفإن البشریة  لى الدمار. هذا ومن جانب آخر،إ تهبط بكیانها حتى أن وفي قدرتها ،الدوام

كون للحیاة طعم . فهو یجددها على يلم تكن تحمل إمكانیة التغیر تبقى في حالة جمود، وال 
 من جانبه.  هو، دون أن یتغیرأرادتالدوام إن 

  اهللا غیر قابل للتغیر كما ُكتب في المزامیر: "تغیرهن فتتغیر، وأنت هو كما أنت" (مز
). 27:7)، وفي سفر الحكمة: "تبقى في ذاتها وتجدد كل شيء" (حك 27:102

 القدیس أغسطینوس 

 الفضیلة. كان   من أهم واجباتنا هو تمییز األزمنة واألوقات، حتى نتمكن من ممارسة
 "أعكف على ذلك في وقت : قائالً ،الطوباوي بولس یعلم تلمیذه أن یالحظ الوقت

 المناسب وغیر –، حتى إذا ما عرف الوقتین )2:4تي 2 (مناسب وغیر مناسب
 یستطیع أن یصنع األمور التي تناسب مع الوقت ویتحاشى ما هو غیر –المناسب 
مناسب. 

 جا (وهكذا فإن إله الكل نفسه یعطي كل شيء في وقته كقول سلیمان الحكیم
، مریًدا بذلك أن یعم خالص البشر في كل مكان في الوقت المناسب. )7:3

أوجد في ، ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، )24:1 كو 1 (وهكذا "حكمة اهللا"
. وبالرغم من )27:7 حك( األوقات المناسبة، من النفوس المقدسة أنبیاء وأحباء اهللا

ِت أ "لي:أن كثیرین قد قدموا صلوات ألجله (لكي یأتي مسرًعا لیقدم الخالص) قائلین
د على لسان يشا، أو كما جاء في سفر نشید األن)14:7 مز (من صهیون خالص اهللا"

 أي لیتك كنت كبني البشر )،1:8 نش (العروس قائلة "لیتك كأخ لي الراضع ثدي أمي"
كل هذه الصلوات فإن إله الكل، خالق األزمنة من غم بالرتحمل آالم البشریة من أجلنا. 

في الوقت المناسب، في ملء واألوقات، الذي یعرف ما هو لصالحنا أكثر منا، فإنه 
 إذ أرسل ،عتباًطا، أعلن كطبیب ماهر طریق شفائناا، ولیس في أي وقت ما الزمان

 Ï)8:49 ش (إ "في وقت القبول وفي یوم الخالص أعنتك".: لكي نطیعه قائالً ابنه

1 Paschal Epistles 1:1. 
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 بل بكونه غنًیا یستخدم طرًقا كثیرة ألجل خالصنا ،ال یستخدم اهللا طریقة واحدة للعالج 
 لیس بمحدوٍد وال مقیٍد وال معوٍق في طرق عالجه التي یقدسها لنا، و، الذي هبكلمته
 حسب احتیاجات وقدرة كل نفس. ه غنى، وقادر أن یشكل نفسوإنما ه

وهي واحدة  ":إنه كلمة اهللا وقوته وحكمته كما یشهد سلیمان عن الحكمة قائالً 
وقادرة على كل شيء وثابتة في ذاتها ومجددة الكل ومنتقلة إلى النفوس القدیسة 

. )27:7 حك( "في أجیال األجیال وتجعل أحباء وأنبیاء هللا
 كو 1 (فبالنسبة للذین لم یبلغوا بعد طریق الكمال، یكون (الكلمة) بالنسبة لهم

 "سقیتم لبًنا ال طعاًما". : كقطیٍع یقدم لهم لبًنا. وهذا ما خدم به بولس إذ یقول)2:3
أما بالنسبة للذین تقدموا وتعدوا دور الطفولة الكاملة، ولكنهم الزالوا ضعفاء إذ هم 
یطلبون الكمال، هؤالء أیًضا یكون (الكلمة) بالنسبة لهم كطعاٍم قدر طاقة احتمالهم. 

. )2:14 رو ( إذ قال "أما الضعیف فیأكل بقوالً "،وقد خدم به بولس أیًضا
وبالنسبة لإلنسان الذي یبدأ في السلوك في طریق الكمال، فإنه ال یعود یأكل من 

 "أما الطعام القوي :األشیاء السابقة بل یكون "الكلمة" للخبز، والجسد للطعام، إذ مكتوب
. )14:5 عب (فللبالغین الذین بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة"

بالحري عندما تبذر الكلمة ال تأتي بثمر متساو في كل الناس، بل یأتي ثمر كثیر 
، كما علمنا المخلص باذر النعمة )8:13 مت (ومتنوع، یأتي بمائة وستین وثالثین

وواهب الروح. 
وهذا لیس بأمر مشكوك فیه، وال بمحتاٍج إلى من یؤیده، إنما یمكننا أن نتطلع إلى 
الحقل الذي یزرع فیه (الرب)، إذ نجد أن الكلمة واضحة ومثمرة في الكنیسة، لیس فقط 

بالعذارى وحدهن یتزین الحقل، وال بالرهبان وحدهم، بل وأیًضا بالمتزوجین زواًجا 
 …مكرًما، وبعفة الجمیع

، لكن بالرغم من أن مكان السكنى )2:14 یو (لقد أعد الرب منازل كثیرة عند أبیه
نجد فیه درجات متنوعة حسب تقدم كل واحٍد، غیر أننا جمیًعا سنكون في داخل 

الحصون، محفوظین في داخل نفس السیاج حیث یطرد العدو (الشیطان) وكل جماعته 
. Ïخارًجا

 البابا أثناسیوس الرسولي

1 Paschal Epistles 10:4. 
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 " :إذ هي قدیرة وساكنة تجدد كل شيء أي شيء مستحیل على الحكمة التي كتب عنها
)؟ نقرأ عن الحكمة لیس كمن تقترب بل تقطن. هكذا لكم 27: 7" (راجع حك فیها

السلطان الذي لسلیمان الذي یعلمكم عن كلیة القدرة التي للحكمة وأبدیتها، وأیًضا 
 .Ï)30: 7" (راجع حك "أما الحكمة فال یغلبها الحقدصالحها إذ ُكتب: 

القدیس أمبروسیوس 

 لحكمة ذاتها لكي ما الم تسّر یطرد ما فینا من جورٍ . وبسلم االبن نفسه، لكي بكونه ال
. Ðتطرد الجهالة

 القدیس جیروم 

  النفس التي ترجع إلیه، طالبة رحمته، وهي محتاجة إلى حمایته، ویحضرها إلى حالة
وحالة الثبات المستمر في كل فضیلة بتجدید التحرر من الشهوات، سعیدة، حالة 

.  Ñالذهن

  ال یتصور أحد أن نفسه قد استنارت كلها مرة واحدة استنارة كّلیة. فال یزال یوجد قدر
من الخطیة في الداخل، ویحتاج اإلنسان إلى تعب وكّد كثیرین على حساب النعمة 

.  Òالُمعطاة له
القدیس مقاریوس الكبیر  

] 28ألن اهللا ال یحب إالَّ من ُیساكن الحكمة. [
حكمة اهللا یرید أن یكون المؤمنون أیقونة له، یتسمون بالحكمة التي یقتنونها به، 

فیلتصقوا به، ویسكن فیهم. لذا یلیق بنا أن نطلبها منه. 

  ،یفیض بغیر حدود، یعطي شبًعا قدر ما نقبل، بل هذا هو الفردوس الذي ال ینضب
یترّجى الكل أن یقبلوه مستعّطًفا: "أنا واقف على الباب أقرع؛ إن فتح لي أحد أدخل 

وأتعّشى معه"، وٕان لم یفتح لي، ألح مّرة ومّرات لعّل قلبه یلین ویفتح لي، ألّني أحّبه! 
 جاء متجّسًدا، حتى یعید إلى النفس سعادتها ویمأل جوانبها، وینزع القلق منها.

یا نفسي المسكینة، ماذا تطلبین؟! 

1 Of the Christian Faith, Book 4: 11: 145. 
2 Commentary on Galatians, 1:1:3. 
3 Homily 4: 25. .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
4 Homily 41: 2. .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
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إن أردت الحكمة، تجدین یسوع مصدر الحكمة وینبوعها، بل هو الحكمة ذاته! 
القدیس أغسطینوس 

فإنها أبهى من الشمس،  
وأسمى من كل مجموعة نجوم،  
ُقها. [ ]  29وٕاذا قیست بالنور ظهر تفوُّ

  اآلن هیئة الفضائل عجیبة ومدهشة، خاصة جمال الحكمة كما تخبرنا كل األسفار
المقدسة. فإنها أبهى من الشمس، ومتى قورنت بالكواكب ال یضاهیها أیة مجموعة منها. 

یمكن للیل أن یتغلب على نور مجموعة من الكواكب، لكن الشر لن یقدر أن یهزم 
)... لیس من شركة بینهما وبین الرذیلة، إنما هي في اتحاد 30-29: 7الحكمة (حك 

 .Ïمع بقیة الفضائل بال انفصال

القدیس أمبروسیوس 

  ...دخل إلیها اُ دخل إلى نفسي أّیها الفرح الحقیقي، حتى تبتهج بك! اُ فرح نفس عبدك
 َأِفْض علیها شعاعك أّیها النور األبدي، حتى تعرفك وتدركك ،أّیها العذوبة الحقیقّیة

 ... وتحّبك!
ء النفس، أّیها الحق البهي، أّیها البهاء الحقیقي االستضاءة، يأیها النور الذي یض

یا من تضيء لكل إنساٍن آٍت إلى العالم. أتیت إلى العالم، والعالم لم یحّبك! 
إلهي... بّدد الظلمة الكثیفة التي تخّیم على نفسي، حتى تراك عند إدراكها إّیاك. 

  وتعرفك عند تقبُّلها لك، وتحّبك عند معرفتها لك.
القدیس أغسطینوس 

ألن النور یعقبه اللیل.  
]  30أما الحكمة فال یغلبها الشر. [

 ْسِرع أّیها النور، الذي بدونه ال أقدر أن أرى! أ
ْدني أّیها المجد األبدي، یا فرحي، ِاْكِشْف لي ذاتك یا إلهي حتى أحیا!  َعضِّ

القدِّیس أغسطینوس
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 7من وحي الحكمة 
 لتدخل أیها الحكمة اإللهي إلى أعماقي!

 !سلیمان سبق الجمیع وطلبك لیتمتع بك 

 حسب عرشه وقضیب ملكة كال شيء!  
سكناك أشبع نفسه، فحسب الذهب قلیًال من الرمل.  

ورأي الفضة طیًنا بجوارك.  
أنت مجده وكنزه وغناه! 

  ،علمني أن أقتدي به 

علمني كیف أطلبك!  
أنا أعلم أنك واقف على الباب تقرع. 

 لتدخل، ولتملك، وال یملك آخر عليِّ سواك. 
  
   .لتدخل، وبروحك القدوس تجدد على الدوام طبیعتي

أراك تطلب جمال نفسي، الذي هو من صنع روحك النادي.  
فكیف أفسد فكري وطاقاتي ووقتي في البحث عن جمال الجسد الخارجي؟  

اقتنیك أیها الطبیب السماوي والدواء العجیب،  
فیهرب كل مرٍض من نفسي.  
أنت أثمن من صحة جسدي! 

 
   بماذا أدعوك یا حكمة اهللا؟

أنت الخیر األعظم، مصدر كل الخیرات،  
أنت ینبوع الغنى الذي ال ینضب! 

أقتنیك، فتفتح أبواب قلبي،  
ألقدم إلخوتي مما وهبتني.  

أود أن یتمتع الكل بك،  
فتصیر البشریة كلها مخازن حٍب ال تفرغ!  
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   .هب لي مع سلیمان حبیبك أن أدعو الكل للتمتع بالحكمة

أعطني فهًما وكلمة ألنطق عنك،  
یا من ال تستطیع لغة أن تعبَّر عنك! 

 
   ،لتقتنیك كل البشریة

فال یوجد بها خامل وال متهاون.  
یعمل الكل حسب مواهبه!  

تشرق على العقول، فتدرك الكثیر من األسرار،  
وتنمو المعرفة، ویزداد العلم،  

ویسعى الكل في البحث في كل شيء بروح التواضع.  
یكتشفون أسرار الطبیعة الظاهرة والخفیة!  

 
   .اسمح لي أن أتكلم عنك یا بهاء النور اإللهي

ترید أن تهب كل البشریة أن یعیشوا حسب الروح ال الجسد!  روح، أنت 
 تود أن تقدس عقولنا بك!  العقل اإللهي، أنت 
تشتهي أن نتقدس بك!  قدوس، أنت 
تقدم لنا التبني لآلب بروحك القدوس في میاه المعمودیة. ابن اهللا الوحید، أنت 
 ورحوم حتى في غضبك،  لطیفأنت 

تؤدب ال لكي نهلك، بل لكي نحیا بك.  
 تدخل إلى كل نفٍس تقیم منها مسكًنا لك.  ثابت،أنت 
تعمل على الدوام، لكي ما تحملنا إلى حضن أبیك. متحرك، أنت 
تمأل الكل دون أن یمسك دنس!  طاهر، أنت 
ال تبخل علینا باإلعالن عن ذاتك.  واضح، أنت 
 ال تتجزأ؛ كامل وسلیم، أنت 

تمأل السماء واألرض،  
كامل في كل موضع.  
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 ألنك الخیر األعظم،  محب للخیر، أنت 
تود أن یصیر المؤمنون بك محبین للخیر حتى بالنسبة لمقاومیهم.  

حازم، ألنك ال تهاون الشر، وال تقبل الفساد!  حاد،  أنت 
بذلت ذاتك لكي تحررنا من عبودیة إبلیس، ومن كل خطیة.  حّر، أنَت 
تقیم منا محبین لكل البشریة.  المحسن، محب البشر، أنت 

لن نستریح حتى یستریح إن أمكن الكل!  
لن تتغیر،  ثابت في ذاتك، أنت 

تجددنا لكي نتغیر فنصیر إلى األفضل.  
بك نتمتع باألمان؛  آمن مطمئن، أنت 

تمتلئ نفوسنا بالرجاء فتتهلل،  
حیث لنا بك موضع في حضن أبیك.  

بك نستطیع كل شيٍء،  القدیر، أنت 
فال ُنصاب بالعجز وال الفشل!  

تراقب حتى أفكارنا ونیاتنا الخفیة. الدیان أنت 
ال لتترصد أخطاءنا،  

بل لتقدسنا وتكافئنا وتمجدنا!  
، تنفد إلى جمیع األرواحأنت 

ألنك حیاتها، بدونك لیس لها حیاة! 
، الحاضر في كل مكانٍ أنت 

أینما ُوجدنا نجد شهادة حیة عنك.  
هوذا الطبیعة تصرخ شاهدة لك.  

هوذا التاریخ یعلن رعایتك الدائمة.  
هوذا األحداث تؤكد أنك ضابط الكل.  

هوذا أعماقي تعلن لي بأنه ال ملجأ لي سواك.  
 
   .أخیًرا ماذا أطلب منك یا أیها النور األبدي

ألقتنیك، فال تتسلل الظلمة إليّ .  
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كل أنوار العالم تنطفئ یوًما ما، أما نورك فأبدي.  
أنت نوري ومجدي،  
أنت كنزي وغناي، 

أنت فرحي وسروري،  
أنت شبعي ومجدي،  

     أنت الكل لي!     
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األصحاح الثامن 

الحكمة قرینة حیاتي 
 

في األصحاح السابق رأینا حكمة اهللا بكونه القدیر، صانع الخیرات، محب البشر، 
الحال في كل مكان، الدائم الحركة ألجل بنیان اإلنسان ومجده. هنا یؤكد الحكیم حب 

الحكمة اإللهي، إنه لم یقف عند خلقته لنا، لكنه في حبه ورعایته وعنایته اإللهیة یدبر كل 
شيء للفائدة. هو القدیر العامل في كل إنساٍن، یهتم بالبشریة ككل ولكن لیس على حساب 

ه محب للجمیع، ویرید أن یتحد الجمیع إنإنساٍن ما، مهما كان عمره أو قدراته أو مواهبه. 
معه، یتمتعون به، وینعمون بغناه وعمله فیهم، وتدخل بهم إلى الخلود. 

 .1. الحكمة معینة للجمیع    1
.  3-2. الحكمة عروس مثالیة    2
 .5-4. الحكمة واهبة الغنى     3
 .8-6    . الحكمة عاملة في قرینها4

 .16-9. عروس واهبة المجد على األرض وفي السماء 5
 .21-17. الحكمة عروس خالدة    6

. الحكمة معینة للجمیع 1
إنها تمتد بقوٍة،  

من أقصى العالم إلى أقصاه،  
]  1وتدبر كل شيء حسًنا. [

 كو 1الحكمة اإللهي مصدر نظام المسكونة، فهو إله نظام ولیس إله تشویش (
القدیس كثیًرا ما استخدم هذا النظام ُیقدم لحساب بنیان اإلنسان.  نأ: )، غیر 14

 هذه العبارة لتأكید رعایة حكمة اهللا أینما ُوجدنا وتدبیره الدائم ألجلنا.  أغسطینوس

 ) كو 1كلمة اهللا الذي هو أیًضا ابن اهللا، شریك اآلب في األزلیة، قوة اهللا وحكمته 
). یمتد بقدرته في تناسق ینظم كل األشیاء، من أعظمها تعقًال إلى أقل الخلیقة 24:1

المادیة، الخلیقة الظاهرة والخفیة، دون أن ُیحد أو ینقسم أو یتضخم، إنما هو حاضر 
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 .Ïبكامله دون وجود أبعاد له

 "لقد أدركنا بهذا أنه بواسطة االبن قد ُصنعت . ماذا إذن أیها االخوة؟ "كل شيء به كان
 صنعها اهللا بقوته وحكمته. هل یمكن أن نقول ، لقد صنعها اآلب بكلمته.كل الخلیقة

 وأما اآلن فال یصنع اآلب كل شيء "،نه عند خلقه األشیاء "كل شيء به كانإ
 لتطرد بعیًدا .بواسطته؟ حاشا هللا! فلتطرد مثل هذه األفكار بعیًدا عن قلوب المؤمنین

عن أفكار األتقیاء وفهم المتدینین! ال یمكن أنه یكون به خلق اآلب وال تدبر الخلیقة 
، تلك التي بواسطته ُخلقت وصار بها حاشا هللا أن ال یدبر ما قد أوجدهبواسطته. 

ا! لترى بواسطة شهادة الكتاب المقدس ذاته أنه لیس فقط كل األشیاء به ُخلقت هوجود
كل  بل أن ، وبغیره لم یكن شيء مما كان"، اقتبسنا من اإلنجیل "كل شيء به كاناإذ

نكم تعرفون أن المسیح قوة اهللا إ. األشیاء التي ُصنعت ًتدبر وًتنظم بواسطته أیًضا
 "وتمتد من أقصى إلى أقصى بقوة :وحكمته، فلتعلموا أیًضا ما قد قیل عن الحكمة

كل األشیاء ُتدبر ذن فال نشك في أن إ )1: 8" (حك ) الكل حسًناباقتدار وتدبر (
 هكذا ال یصنع اآلب شیئا بدون االبن وال .ك الذي به كل األشیاء ُصنعتابواسطة ذ

. Ðاالبن بدون اآلب
 أغسطینوسالقدیس 

ى العالم، ألم یكن موجوًدا في العالم قبل لیتساءل البعض: إن كان االبن قد ُأرسل إ
تحقیق هذه اإلرسالیة؟ لقد كان في العالم بقوة الهوته، أما إرسالیته فهي تخص تجسده 

 لیحقق الخالص بالصلیب والقیامة؟

  لقد جاء إلى العالم، وكان في العالم. إذن قد أرسل إلى حیث كان هو موجوًدا. الحظوا
)... 24:23أیًضا ما قد ًكتب بالنبي: "أما أمأل أنا السماوات واألرض یقول الرب" (إر 

ن هذا إ ذاك الذي یقول: "أنا امأل السماوات واألرض" كان في كل موضعٍ ... إن قیل
تمتد بقدرة من یخص اآلب، فكیف ُیمكن أن یوجد اآلب دون كلمته ودون حكمته التي "

 Ñ)؟1:8" (حك أقصى العالم إلى أقصاه، وتدبر كل شيء بعذوبة
 أغسطینوسالقدیس 

1 Letters, 137:12.  
2 Sermons on NT Lessons, 2: 3.  
3 On the Trinity, Book 2:5 (7).  
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نه واضع النظام والتدبیر، خالله لیس فقط نتالمس مع عظمة قدرته، وٕانما أیًضا إ
، عذوبة محبته العاملة لحسابنا في هذا التدبیر للكون. إنه یود أن یبقي النظام عامًال لحسابنا

لكنه قد یكسر أحد القوانین الطبیعیة إن كان ذلك لبنیاننا، ففي محبته یفعل هذا، لیس 
معجزاته وآیاته وغرائبه، وٕانما إلعالن حبه وحنوه وعذوبة تدبیره كل شيء  ستعراضال

 لحسابنا.
 هذه العبارة لتأكید وجود اهللا وحضوره في القدیس أغسطینوسكثیًرا ما استخدم 

 كل مكان، وتدبیره ورعایته المستمرة وفي كل موضع.
)، ال 19- 18:19فظهور اهللا لموسى على جبل سیناء حیث النار والدخان (خر 

یعني أن اهللا - سواء الثالوث القدوس أو أحد األقانیم - كان محدوًدا في حضوره بمكاٍن 
معیٍن دون غیره، فمن أجل إمكانیة موسى لرؤیة اهللا ظهر هكذا في موضع معین وبطریقة 

 .Ïیمكن بها رؤیته. لكنه هو حاضر في كل العالم
ال نعجب إن قرأنا: "كان جبل سیناء كله ُیدخن من أجل أن الرب نزل علیه 

وتحت رجلیه شبه صنعه من العقیق  سرائیلإ). وأیًضا "ورأوا إله 18:19بالنار..." (خر 
 ).10:24األزرق الشفاف" (خر 

)، 23:33أیًضا بقول اهللا لموسى، "تنظر ورائي، وأما وجهي فال ُیرى" (خر 
)، وقول الرسول یوحنا: 12:13 كو 1وعندما یقول الرسول بولس إننا نراه وجًها لوجه (

). هذه العبارات 2:3 یو 1"ولكن نعلم أنه إذا ُأظهر نكون مثله، ألننا سنراه كما هو" (
وأمثالها ال تعني أن اهللا له أعضاء أو یمكن تجزئته أو ُیوجد في مكاٍن ما ولیس في مكاٍن 

 .Ðآخر، وٕانما هو تنازل منه لكي نتمتع به ویمكننا رؤیته والحدیث معه
 عن الشباك التي ینصبها الشیطان القدیس أغسطینوسمرة أخرى إذ تحدث 

بعذوبة، فتحول شرور إبلیس  يءٍ شللبشر، فإن حكمة اهللا تمتد في كل العالم وتدبر كل 
 .Ñومكائده لنفع اإلنسان ومجده

  . الحكمة عروس مثالیة2
وهي التي أحببُتها والتمسُتها منذ حداثتي،  

1 On the Trinity, Book 2:15 (25).  
2 On the Trinity, Book 2:17 (29).  
3 On the Trinity, Book 4:13 (18).  

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 8الحكمة 

  

وسعیت أن َأتخذها لي عروًسا،  
]  2وصرت لجمالها عاشًقا. [

ال ُتقتنى الحكمة بالمجهود البشري ذاته، إنما توهب كعطیة اهللا. 

 " : ًسعیت أن من اإلرادة تنبع الحكمة، هذه التي یدخل معها الحكیم في زواٍج، قائال
). هذه اإلرادة إذن التي كانت قبًال ضعیفة وفاترة بحمى 2: 8" (حك أتَّخذها لي عروًسا

 .Ïالشهوات المتنوعة قامت بعد ذلك خالل خدمة الرسل قویة لخدمة المسیح

القدیس أمبروسیوس 

  وفي موضع 2: 8نه یشتاق أن یجعل الحكمة عروسه (حك إإنه سلیمان الذي یقول .(
: 4آخر یقول مرة أخرى عن الحكمة: "حبَّها فتحضنك، احتضنها فتحفظك" (راجع أم 

). لیتنا نحن أیًضا نأخذها لنا زوجة! لنتمسك بها في أذرعنا، وال نتركها تترك 8، 6
أحضاننا، ولن نجعلها تهرب من أذرعنا. إن كانت هذه العروس دوًما في حضننا فسنلد 

. Ðمنها أبناء (أي ثمر الروح ال الجسد)
یروم چالقدیس 

 أن سارة تشیر إلى الحكمة، لذا فقد التصق بها رجل اهللا العالمة أوریجینوسیرى 
البار إبراهیم، بكونها عروسه األمیرة التي یسمع إلیها في كل ما تقوله. 

 تمثل "أمیرة حاكمة،" ي"سارة" التي تعن أعتقد أن arete فضیلة النفس. فهذه هي التي 
الفضیلة إًذا تصاحب اإلنسان الحكیم والمؤمن وتلتصق به، تماًما مثل ما قال الرجل 

  لهذا قال الرب إلبراهیم:)2: 8حك  زوجة" (لي"وددت أن آخذها : الحكیم عن الحكمة
 هذا القول، على أي األحوال ال ).12: 21"في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها" (تك 

یناسب الزواج الجسدي، فكما هو معروف أنه قد أعلنت العبارة من السماء التي قیلت 
نه أفإن قیل عن الزوج ) 16: 3للمرأة: "إلیه یكون ملجأِك، وهو یتسلط علیكِ " (راجع تك 

 كان ذابراهیم،" في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها". أما إإلسید زوجته، فكیف ُیقال 
. Ñإلیهامتزوًجا بالفضیلة، ففي كل ما تشیر به علیه، فلیستمع 

1 Concerning Widows, ch. 11: 64. 
2 Homily 42 on Ps. 128 (127). 
3 In Gen. hom. (Cf. Heine). 
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 إذا أیًضا بالزواج. ففي إمكانك أنت شبًها إیاهفي الواقع، یمیز اهللا تقدم القدیسین م ،
رغبت، أن تصیر زوًجا من هذا القبیل. فعلى سبیل المثال، إن كنت تمارس كرم 

ن أضفت إلى ذلك التعاطف إالضیافة، فستبدو وكأنك قد أخذت هذه الفضیلة زوجة. ف
مع الفقراء، فقد صار لك زوجة ثانیة. أما إذا اكتسبت لنفسك أیضا الصبر والرقة 

. Ïبعدد الفضائل التي اكتسبتها وغیرها من الفضائل، فستبدو وكأن لك زوجات
 العالمة أوریجینوس

إنها ُتمجد أصلها الكریم باشتراكها في حیاة اهللا،  
] 3وقد أحبها سید الجمیع. [

الذي للحكمة، سوى أنها األقنوم اإللهي الثاني، المولود من األصل الكریم ما هو 
اآلب أزلًیا، نور من نوٍر، إله حق من إله حٍق، واحد معه في ذات الجوهر.  

هذا هو حكمة اهللا الذي تجسد لكي یعكس علینا كرامة وعزة من قبل أصله الكریم، 
إذ وهو االبن الوحید الجنس وهبنا البنوة لآلب في میاه المعمودیة بروحه القدوس، فصرنا 

نعتز بهذه البنوة.  
، فیقول السید المسیح نفسه لآلب: "كل ما اشتراك الحكمة في حیاة اآلبوأما عن 

).  9: 17هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي" (یو 
بتجسده قدم لنا حیاة الشركة مع اهللا، باتحادنا مع اآلب بالروح القدس في استحقاق 

دم السید المسیح المبذول. صار لنا حق التمتع بالسماویات واإللهیات كهبات إلهیة ننالها 
خالل مصالحتنا مع اآلب بالصلیب.  

وأما عن حب سید الجمیع للحكمة، فیقول السید المسیح: "ألنك أحببتني قبل إنشاء 
)؛ وقد جاء لیحملنا إلى أبیه فنتمتع بحبه. "لیكون فیهم الحب الذي 24: 17العالم" (یو 

).  26: 17أحببتني به، وأكون أنا فیهم" (یو 
كأن الحكیم یسألنا أن نقتني حكمة اهللا فنقتني اآلتي:  

 علینا، فیرفعنا من المزبلة لنجلس مع أشراف أشراف أ. انعكاس أصله الكریم
شعبه.  

أو الشركة في الطبیعة اإللهیة، فنسلك بالحق كأبناء ب. التمتع بالشركة مع اهللا، 

1 In Jer. hom. 17:4. 
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هللا.  
 كما تصیر لنا إمكانیة موضع حب اهللا الفائق،ج. نحمل الحكمة فنصیر بالحق 

الحب هللا سید الجمیع.  

. الحكمة واهبة الغنى  3
فهي مطَّلعٌة على معرفة اهللا،  

]  4والُمحبَّة ألعماله. [
الذي یفوق العقل البشري. إذ یعلن لنا عن األسرار اإللهیة.  د. التمتع بعلم اهللا 

إذ الحكمة هي أقنوم إلهي "حكمة اهللا"، ال یمكن فصلها عن اآلب، ألنه لم یكن 
 أن صح التعبیر- هي مخازن المعرفة اإللهیة وعمله –قط بال حكمة، هذه الحكمة التي 

وخطته الفائقة، تكشف عن أعمال اهللا وما ورائها من أسرار فائقة. 

إذا كان الِغنى ِمْلًكا مرغوًبا فیه،  
فأي شيء أغنى من الحكمة،  

] 5التي تعمل كل شيِء؟ [
لیس الممتلكات الزمنیة الزائلة، بل حب اهللا ورعایته هـ. التمتع بالغنى الحقیقي، 

وعنایته التي ال تتوقف.  
حكمة اهللا لیست إدراًكا جامًدا أو معرفة نظریة، لكنها دائمة الحركة، حركة الحب 
الداخلیة، والتي تعمل كل شيء أیًضا، ألنها خالقة وقدیرة وضابطة الكل. إنها ال تنفصل 

عن العنایة اإللهیة بكل الخلیقة السماویة واألرضیة. 

. الحكمة عاملة في قرینها 4
وٕان كانت الفطنة هي التي تعمل،  

] 6فمن أمهُر منها في هندسة الكائنات؟ [
لقد خلق اهللا اإلنسان، ووهبه عقًال قادًرا على االبتكار و. التمتع بالتعقل والمهارة. 

واالكتشاف والتقدم المستمر. إنه فرید بین كل المخلوقات األرضیة، یتقدم على الدوام.  
تمتعنا بالحكمة اإللهي یقدس العقل، ویهب قوة وقدرة للعمل في جدیة، فیصیر 

اإلنسان بالحق ماهًرا في الوزنات التي وهبه اهللا إیاها.  
الحكمة هو الخالق، الفنان، مهندس الكون. فإذ نتحد بالحكمة نحمل روح االبتكار 
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في تواضعٍ .  
بعلمه انشقت اللجج وتقطر "الرب بالحكمة أسس األرض، اثبت السماوات بالفهم، 

 ).20-19 : 3" (أم السحاب ندى

وٕاذا كان إنسان یحب البّر  
فأتعاُبها هي الفضائل،  

ألنها تعلِّم ضبط النفس والفطنة والبّر،  
 ] 7والشجاعة التي ال شيء للناس في الحیاة أنفع منها. [

 في بدایة السفر ربط الحكیم بین الحكمة والبّر العملي. اآلن ز. التمتع بالفضائل
إذ یعلن الحكیم عن رغبة الكثیرین في أن یكونوا أبراًرا، فإنه لیس من طریق للتمتع بالحیاة 

البارة الفاضلة، سوى باقتناء الحكمة اإللهیة.  
تنتج الحكمة اإللهیة في أوالد اهللا أربع فضائل عملیة هامة ورئیسیة: 

 . القناعة.1

. الفطنة، أو التعقل العملي. 2

. البرّ . 3
). من یشرق علیه 2:4 السید المسیح، حكمة المتجسد، "شمس البرٌ " (مل يُدع

 ویعیشون في ظلمة ،ینیره ویهبه البٌر الفائق، أما الذین ال یتمتعون بنوره فُیحرمون من البرٌ 
الخطیة. 

  ُأي المسیح، والذین لم تنفتح 2:4رق علیهم "شمس البرٌ " (مل شأولئك الذین لم ت ،(
فس نأعین نفوسهم، وتستنیر بالنور الحقیقي، ال یزالون تحت نفس ظلمة الخطیة وتحت 
تأثیر الشهوات، وهم تحت العقاب بعینه، إذ لیس لهم إلى اآلن عیون لینظروا بها 

. Ïاآلب
 القدیس مقاریوس الكبیر 

: أو الصبر. الشجاعة 4
 لم یعد اهللا مؤمنیه الذین ینالون الحكمة السماویة بالطریق الواسع السهل، والحیاة 

1 Sermon 21:5 .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
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 لكي یشاركوه صلیبه وآالمه، بل وموته. فاإلنسان الحكیم الضیقالمدللة، بل وعدهم بالطریق 
 كثیرة من الخارج كما من الداخل، ولكن مع كثرة المعارك یتمتع اروحًیا یواجه حروبً 

 إلهیة جبارة، بها یغلب ویكلل. بإمكانیات

  اإلنسان الذي رفض العالم حًقا، وطرح عنه ثُقل هذه األرض، وألقى عنه الشهوات
الباطلة الجسدیة، وشهوات المجد والكرامات البشریة، وابتعد عنها جمیًعا بكل قلبه... 

ووضع في قلبه بثباٍت أن یخدم الرب ویعبده ویلتصق به بكل كیانه، جسًدا ونفًسا، مثل 
هذا اإلنسان، أقول إنه یكتشف وجود المقاومة، أي األهواء الخفیة - والقیود غیر 

المنظورة والحرب الخفیة - أي المعركة والصراع الداخلي، وهكذا إذ یتوسل إلى الرب، 
ینال السالح السماوي، سالح الروح القدس، الذي وضعه الرسول المبارك بقوله: "درع 

). وٕاذ یتسلح بهذه 14 :6الٌبر وخوذة الخالص وترس اإلیمان وسیف الروح" (أف 
األسلحة یستطیع أن یقف ضد خداعات إبلیس بالرغم من كونه محاًطا بالشرور... 

یصیر قادًرا أن یحارب ضد رئاسات هذا العالم. وبانتصاره على القوات المعادیة 
. Ïبمساعدة الروح القدس مع سعیه وغیرته في كل فضیلة یصیر ُمعًدا للحیاة األبدیة

 القدیس مقاریوس الكبیر 

 أن اهللا قد یؤجل استجابة الصالة ومساندة اإلنسان القدیس مقاریوس الكبیریرى 
ولكي یتدرب على الصبر والجهاد بسرعة في حربه، حتى یزداد شوًقا نحو الخیرات األبدیة، 

بشجاعة. 

  الذي ال ینال النعمة سریًعا بسبب تأني اهللا، یشتعل شوًقا باألكثر، ویزداد كل یوٍم
داد ركوًضا وسعًیا، ویزداد في كل فضیلة، ویظهر جوًعا وعطًشا ز واجتهاًدا، ويااشتیاقً 

 من الجهة األخرى .إلى ما هو صالح... وال یتحول إلى االحتقار والیأس وعدم الصبر
ال یسلم نفسه إلى الكسل تحت ستار التظاهر بالصبر قائالً : "في یوم أو آخر سأحصل 

كٌل أو یفشل، ي یكون أكثر حرًصا واجتهاًدا، وال أنعلى نعمة اهللا"... إنما ینبغي علیه 
 فهو الذي وعد أن ،بل یطلب عطیة اهللا، إذ یثق بأن اهللا صادق وال یمكن أن یكذب

. Ð بكل صبٍر إلى النهایةبإیمانیعطي نعمته ألولئك الذین یطلبون 

1 Sermon 21:5 .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
2 Sermon 21:5 .ترجمة دكتور نصحي عبد الشهید 
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 القدیس مقاریوس الكبیر 
 القدیس یوحنا الذهبيولعل من أروع قصص الشجاعة الملتحمة بالحكمة، موقف 

،  إضافیة ضریبة جدیدة الكبیردوسیوسؤ ثياإلمبراطورم حین فرض 387 عام Ïالفم
لمواجهة اإلنفاق على االحتفال بمرور عشر سنوات على حكم اإلمبراطور ثیؤدوسیوس 

وخمس سنوات على اشتراك ابنه الشاب أركادیوس معه في السلطة. 
 استخدام مثل هذا وٕاساءةثار أهل أنطاكیة، ألنهم یعلمون جشع جباة الضریبة 

لضرائب. والتجأ الشعب إلى الحاكم ا ةالقرار، فقد هرب كثیرون إلى البراري من وجه جبا
 على مركزه. التجأوا إلى رئیس اإلمبراطور خوًفاالذي لم یكن ممكًنا أن یشفع عنهم لدى 

 ، لكن بسبب شیخوخته تٌهَ◌رب من الموقف.  (فالفیان) فالبیانوساألساقفة
وسط جموع شعبیة تضم من كل صنٍف سرعان ما سرت صرخات لتثمر بینهم 
هیاًجا فثورة. وفي لمح البصر، دون أي تفكیر وبغیر أي ضابٍط، انطلق البعض یحطم 

تماثیل اإلمبراطور واإلمبراطورة وابنهما. ورموها في األوحال والقاذورات. 
كل هذا تم في لحظات مملوءة ثورة حماسیة تبعها هدوء حیث أفاقوا من سكرتهم 

وأحسوا ببشاعة جریمتهم، وباتوا خائفین یتوقعون مصیرهم ومصیر مدینتهم من عقاٍب شدیدٍ . 
فقد ارتبكت المدینة بأسرها، كبیرها مع صغیرها، ولم یعرف أحد ماذا یكون العمل. 

صدر األمر بحرق المدینة بأسرها، لكن القدیس یوحنا الكاهن حث رئیس الكهنة 
 على العفو، كما ه كیلومتر لیلتقي باإلمبراطور، لیحصل من من ألف یقطع مسافة أكثرأن

 یرجع بدون هذا العفو. أال). سأله 32:32فعل موسى النبي عندما شفع لدى اهللا (خر 
. وقف  لكن بقوة وشجاعة،بروح التواضعغالًبا ما أعد له ما یتكلم به لدى اإلمبراطور 

أنا  الكاهن القدیس یقول للشعب: "إن أسقفكم انطلق مثل شاٍب شجاٍع كأن له جناحین...
إلمبراطور التقي، سیهدئ ثورة غضبه علینا، ألن امتأكد من أن مجرد ظهور األسقف أمام 

.  " تشع لیس فقط من كالم القدیس، بل في وجهه أیًضایةالنعمة اإلله
بروح الشجاعة قال األسقف لإلمبراطور: "إن تاجك یا سید روما والعالم هو رائع. 
وهو دلیل استحقاقك، ولكنه یرمز إلى جود الذي نقله إلیك. أما تاج إنسانیتك فیرجع الفضل 
فیه إلى حكمتك فقط. ُیعجب الناس بالحجارة الكریمة الالمعة التي على جبینك، فكم یكون 

Ï  المؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم، 33، ص 1988: القدیس یوحنا ذهبي الفم، يلیاس كویتر المخلصااألب راجع ،
. 27-25، ص ، حیاته1980
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 عفا عن األنطاكیین إن له أنه دباألكثر إعجابهم بالنصرة التي تحرزها على قلبك!" لقد أكّ 
سینال مجًدا عظیًما ال یمحوه مرور األجیال، كما قال له: "ستنضم جماهیر غفیرة إلى الدین 

المسیحي، إذ یقولون: انظروا إلى الدیانة المسیحیة، لقد أطفأت غضب إنساٍن لیس له في 
 العالم معادل".

بلغ البطریرك أو أسقف إنطاكیة القسطنطینیة، فأسرع إلى البالط الملكي بالرغم 
 لیقول له: "إني لست رسوًال لشعب إنطاكیة بل أیًضا رمن شدة تعبه ، والتقى اإلمبراطو

سفیر اهللا. جئت إلیك باسمه أنبئك: إن غفرت للناس سیئاتهم وهفواتهم، یغفر لك أبوك 
أذكر ذلك الیوم الرهیب حین نلتزم جمیًعا بتقدیم حساب عن  السماوي سیئاتك وزالتك...

یمثل كل السفراء بین یدیك ببهاء الذهب وكثرة الهدایا ووفرة المال، أما أنا فال  أعمالنا...
أقدم لك غیر شریعة یسوع المسیح المقدسة، والمثال الذي أعطانا إیاه على الصلیب لكي 

نستحق غفران خطایانا..." 
امتأل قلب اإلمبراطور من مخافة الرب عند سماعه هذا الخطاب، فقال: "إن كان 
ربنا وسیدنا یسوع المسیح قد صار ألجلنا عبًدا، وأسلم ذاته للصلیب، وٕان كان قد سأل أباه 

المغفرة لصالبیه، فكیف أتجاسر متردًدا في المغفرة ألعدائي؟" 
أن هذه الفضائل األربع التي یقدمها لنا اهللا هي الخیول التي القدیس جیروم یرى 

تقود المركبة التي ترتفع بنا إلى السماء.  

  ،لتكن هذه األربعة هي أركان أفقك، ولتكن األربعة خیول التي تعمل مًعا لكي تحملك
مركبة المسیح الذي تجري بأقصى سرعتها لتبلغ بك إلى الهدف. لیس من قالدة یمكن 
أن تكون أثمن من هذه، وال جوهرة أكثر بهاء من هذه المجرة من الكواكب. إنها هي 

قك فتحمیك من كل جانٍب . إنها خط الدفاع لك ومجدك، فإن كل جوهرة منها  زینتك، تطوِّ
 Ïتتحول إلى ترس!

القدیس جیروم  
إلى السناتور باماخیوس ذكر أن أسرة المرسل القدیس جیروم في رسالة بعث بها 

إلیه یتمتعون بهذه السمات األربع، لكن مع تمتع كل عضو بالسمات كلها، إال أن لكل واحد 
سمه خاصة متفوق فیها، إذ كتب له: [كل منكم یقتني األربع (فضائل)، لكن لكل واحد 

˺  Letters, 52: 13. 
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(فضیلة) ممیزة. أنت تتمیز بالتعقل، ووالدتك بالبّر، وأختك البتول بالجلد (الصبر)، وزوجتك 
بالقناعة. أتحدث عنك كحكیم، ألنه من یمكنه أن یكون أحكم من ذاك الذي یحتقر غباوة 

 Ï)؟]24: 1 كو 1العالم ویتبع المسیح قوة اهللا وحكمة اهللا (

وٕاذا كان أحد یرغب في خبرة واسعة،  
فهي تعرف الماضي وتتكهن بالمستقبل،  

وتحسن َصوَغ الِحكِم وحل األلغاز،  
وَتعَلُم باآلیات والخوارق قبل حدوثها،  

]  8وبتعاقِب األوقات واألزمنة. [
التمتع بالسید المسیح یرفع اإلنسان إلى ما فوق الطبیعة، فیحمله إلى الماضي ال 

كزمن قد عبر وانتهت وٕانما إلى حیاة وخبرة حیث یلتمس في ماضیه نعم اهللا الفائقة له، 
فتتهلل نفسه. وینعم بالحاضر كمن في عرٍس، في اتحاد مع العریس السماوي، أما عن 
المستقبل فلیس بمجهوٍل بالنسبة له، ألنه یرى مسیحه ُیعد له أمجاًدا أبدیة فائقة. بمعنى 

آخر، یرى في الماضي حیاة متهللة بالرب وفي المستقبل سماوات مفتوحة.  
بمعنى آخر یضیف السید المسیح إلى عمر اإلنسان حیاة فائقة، فیصیر الیوم 

بالنسبة له كألف سنة، ویحسب كل لحظة من لحظات عمره لها تقریرها الخاص، إذ یضیف 
إلى حیاته الزمنیة الفانیة حیاة السید المسیح األبدي.  

بجوار هذه العطایا الفائقة یهبه حكمة اهللا عقًال مقدًسا، فال تكون في حیاته الغاز 
غامضة، إنما تصیر حیاته طریًقا مستقیًما واضًحا یعبر به إلى أحضان اآلب.  

في محبة الحكمة اإللهي لنا ال یخفي عنا شیًئا مادام لنفعنا وبنیاننا، فندرك أسراًرا 
فائقة، تنبع عن سّر حب اهللا لنا.  

في اختصار یقدم لنا حكمة اهللا إمكانیات جبارة لنعبر وادي الدموع ونحن في 
أحضانه نستعذب صلیبه ونختبر قوة قیامته، وننعم بالسماویات، كأن قلبنا قد صعد معه 

وأبى أن یفارقه.  

. عروس واهبة المجد على األرض وفي السماء 5
لذلك عزمُت أن َاتخَذها قرینة لحیاتي، 

˺  Letters, 66: 3. 
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عالًما بأنها تكون لي مشیرًة للخیر، 
] 9ومشددة في الهموم والحزن. [

یقول سلیمان الحكیم: "الحكمة صالحة مثل المیراث، بل أفضل لناظري الشمس" 
). وأیًضا: "إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل یحفظك والفهم 11: 7(جا 

 ).11-10: 2ینصرك" (أم 
سبق أن تحدث عن سعیه لیتخذ الحكمة عروًسا له، یعشق جمالها الروحي، 

)، اآلن یتحدث عنها بكونها قرینة لحیاته، تحتل مركز القیادة 2: 8ویتهلل باتحاده معها (
في داخله، فتشیر علیه بالخیر، وتسنده وتشدده وسط الضیقات واألحزان. 
)، فماذا 10: 4یقول الحكیم: "ویل لمن هو وحده، إن وقع لیس ثاٍن لیقیمه" (جا 

إن كان هذا الثاني هو السید المسیح، حكمة اهللا، الساكن في داخله، قادر على اإلقامة حتى 
من الموت، وأن یهب الخلود حتى إن فسد الجسد!  

فیكون لي بها مجٌد عند الجموع،  
]  10وكرامة لدى الشیوخ مع صغِر سني. [

طلب أحشویرش من وشتَي الملكة الجمیلة لتحضر في حفل ماجن، لیفتخر 
بجمالها. أما المؤمن فیفتخر بالجمال الحقیقي، حكمة اهللا، األبرع جماًال من بني البشر. سّر 

مجد المؤمن وكرامته وقدرته هو حكمة اهللا التي تدیر كل حیاته الداخلیة.  
قیل عن ملك یوناني إنه قال ذات یوم: هذا الطفل یحكم العالم. وٕاذ ُدهش 

الحاضرون، سألوه: كیف هذا؟ أجاب الملك: "الیونان تحكم العالم، وأثینا تحكم الیونان، وأنا 
أحكم أثینا، وزوجتي تحكمني، وهذا الطفل یحكم زوجتي!" هكذا یشیر الملك إلى القوة الخفیة 

.  Ïلألسرة كیف یكون لطفل كهذا أثرًة على العالم
إن كان طفل كهذا یحكم العالم، كم یكون عمل السید المسیح الذي نتحدث به، 

وقادر أن یوجه كل حیاتنا! 
بتسلیم عجلة القیادة للحكمة یدخل إلى حیاة مجیدة وسط الجموع، فال تقدر 
الظروف أیا كانت أن تفسد مجده الداخلي أو تنزع عنه كرامته. یحمل سمات الشیوخ 

الحكماء بالرغم من صغر سنه. 

 .170- 169، ص 1998 راھب من دیر السریان: تفسیر حكمة سلیمان، ˺
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ویجدونني ثاقب الفكر في إجراء الحكم،  
]  11ویعجبون بي أمام العظماء. [

عرف سلیمان الحكیم بقدرته على الفصل في القضایا بحكمة نادرة.  
قیل عن المرأة الفاضلة إن زوجها معروف في األبواب حین یجلس بین مشایخ 

) یحكم في القضایا.  23: 31األرض (أم 
هكذا من یتحد بالسید المسیح واهب الفضیلة یتمتع بالقدرة على الجلوس بین 

الشیوخ لیصدر األحكام خالل نعمة عریسه السماوي. ویقول ابن سیراخ: "كثیرون یثنون 
على فهمه، فهو ال ُیمحى لألبد. ذكره ال یزول، واسمه یحیا من جیٍل إلى جیلٍ . أمم تتحدث 

بحكمته، والجماعة تشید بمجده. إن طال عمره خلَّف اسًما أكثر من ألف، وٕان دخل إلى 
).  11- 9: 39الراحة اكتفى بذلك" (سي 

وٕاذا صمتُّ ینتظرونني،  
وٕاذ تكلمت ُیصغون،  

وٕاذا أفضت في الكالم،  
]  12یضعون أیادیهم على أفواههم. [

متى تمتع المؤمن باالتحاد مع حكمة اهللا، یتحول صمته كما كلماته للبنیان. إن 
صمت الحكیم، ففي صمته حدیث بلیغ تفهمه قلوب الحاضرین وعقولهم. ال یملون من 

صمته، بل یجدون في صمته بركات تحل علیهم، وفي نفس الوقت یترقبون كلماته كأنها 
جواهر ثمینة تستحق كل اعتزاٍز وتقدیرٍ .  

: 18یقول الحكیم: "كلمات فم اإلنسان میاه عمیقة، نبع الحكمة نهر مندفق" (أم 
). إن تكلم الحكیم یصغون إلیه، ألن المتكلم هو الرب العامل فیه، ومهما أفاض في 4

الكالم یطلبون المزید. یضعون أیادیهم على أفواههم إشارة إلى صمتهم في وقاٍر وتقدیٍر 
). إنهم ال ینطقون لیس خوًفا منه، وال ألنه یرفض الحوار، وٕانما لكي 9: 29للمتكلم (أي 

یستغلوا كل لحظة من اللحظات كي یتكلم هو.  
وأنال بها الخلود،  

]  13وُأخلِّف عند الذین بعدي ِذْكًرا ُمؤبًَّدا. [
سبق أن أعلن الحكیم أن البّر خالد، فمن یقتني الحكمة یقتني البّر، ومن یقتني 

البّر یعیش مع القدوس إلى األبد. حتى قبل حلول یوم الدینونة تبقى سیرة الحكماء ذكًرا عبر 
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األجیال ینتفع الكثیرون منها.  

  من یجسر ویرفض أن یعرف (السید المسیح) أنه خالد، إن كان هو نفسه یجعل
). 13: 8" (راجع حك بها أنال بعدم الموتاآلخرین خالدین. فقد ُكتب عن حكمة اهللا "

لكن خلوده حسب طبیعته شيء، وخلودنا نحن شيء آخر. لیس من مقارنة بین ما قابل 
للهالك واإللهیات.  

الالهوت وحده الجوهر الذي ال یقدر الموت أن یمسه. ولهذا فإن الرسول مع 
: 6 تي 1معرفته بان النفس البشریة والمالئكة خالدین یعلن أن اهللا وحده له الخلود (

17(Ï .

القدیس أمبروسیوس 

]  14أحكم الشعوب، وتخضع لي األمم. [
سبق أن أعلن الحكیم أن اهللا خلق اإلنسان لیسوس العالم بالقداسة والبرّ . بالحكمة 
یحكم المؤمن الشعوب وتخضع له األمم، لیس خالل سلطان مدني أو عسكري، وٕانما خالل 

سلطان الروح، إذ یشتهي الكثیرون االقتداء به، فتصیر سیرته وحیاته دستوًرا لهم.  
بالحكمة تخضع كل طاقات اإلنسان وقدراته وتعمل مًعا بتناغم عجیب، فیعیش 

المؤمن كملِك صاحب سلطان على أعماقه من عواطٍف وأفكاٍر وأحاسیسٍ .  

یسمع بي ملوك مرهوبون فیخافون،  
وأظهر في الجمع صالًحا،  

]  15وفي الحرب ُشجاًعا. [
تسكب علینا الحكمة نوًعا من المهابة، فیخشى الملوك والعظماء اإلنسان البار 

الحكیم، ألنه رجل اهللا.  
یتسم الحكیم بالوداعة فتحبه الجموع، ومع الوداعة أیًضا یتسم بالشجاعة والصبر 

فال یخشى مقاومة اآلخرین له، بل یقول "إن قام علّي جیش فال أخاف شًرا".  

وٕاذا دخلت بیتي استرحت إلى جانبها،  
ألن لیس في معاشرتها مرارة،  

1 Of the Christian Faith, Book 3: 19. 
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وال في الحیاة معها أي ألم،  
] 16بل سرور وفرح. [

حلول السید المسیح في األسرة یكسب علیها بهجة وسرور. كل عضو یتعامل مع 
بقیه األعضاء في المسیح یسوع، ویتنافس الكل في البذل والعطاء، ال في األخذ والسیطرة. 

تتحول األسرة إلى كنیسة مقدسة مملوءة سالًما وتهلیالً .  

. الحكمة عروس خالدة 6
وبعد أن فكرت في نفسي بهذه األمور،  

] 17واعتبرُت في قلبي أن في قربي الحكمة ُخلوًدا. [
فكر سلیمان في نفسه أن ُنبل مولده كابن لداود الملك لیس ما یهیئه لنوال الحكمة، 
إنما هي عطیة إلهیة، تحتاج إلى االقتراب من اهللا بالصالة وسؤاله لنوالها. وبنواله للحكمة ال 

یعود یشغله شيء إال من خالل تمتعه باألبدیة (الخلود).  
باقترابنا إلى السید المسیح، ودخولنا في شركة معه یرتفع قلبنا إلى السماء، ونختبر 

).  6: 2عربونها. نقول مع الرسول بولس: "أجلسنا معه في السماویات" (أف 
" عند الیهود یشیر إلى عرش الفكر والتعقل كما سبق فأشرنا، بینما القلب"

" للتعبیر عن الفكر والتعقل. Nousالیونانیین یستخدمون تعبیر "العقل 

وفي صداقتها لذة طاهرة،  
وفي أتعاب یدیها غنى ال یفنى،  

وفي خبرة ُمعاشرتها فطنة،  
وفي التحدث إلیها ُسمعًة طیبة،  

]  18أخذت أطوف طالًبا كیف َاتخذها لنفسي. [
إذ تلتصق النفس بالسید المسیح، یدخل اإلنسان معه في صداقة لذیذة سامیة. لن 

یعاني من الشعور بالعزلة، حتى إن تركه الجمیع. وكأنه یقول مع مخلصه: "تتركوني 
وحدي، وأنا لست وحدي ألن اآلب معي".  

التصاقنا به یحثنا على العمل والجهاد، ونحسب كل تعب هو غنى ومجد، ألننا 
نعمل معه وبه وألجله. فتحمل آالمنا مسحة عذوبة داخلیة.  

التصاقنا به یسكب علینا فطنة، فمع السلوك ببساطة القلب كاألطفال الصغار 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 8الحكمة 

  

نحمل حكمة الشیوخ، أو كما یقول السید المسیح: "كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحیات" 
فترتبط البساطة بالحكمة والتعقل.  

التصاقنا به یدفعنا إلى التواضع، ألنه تواضع من أجلنا، وفي تواضعه رفعنا 
وسكب علینا كرامة فائقة.  

أمام كل هذه العطایا من تمتع بالسماویات والصداقة اللذیذة والعذوبة وسط الجهاد، 
والحكمة والتعقل مع البساطة، وسكب مجد داخلي وكرامة وُسمعة طیبة حتى بین السمائیین، 

من ال یطوف یطلب االلتصاق به؟ لهذا تقول النفس البشریة عن عریسها السماوي، حكمة 
اهللا: "وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بیت أمي، وحجرة من حبلت 

).  4: 3بي" (نش 

كنت كطفٍل حَسَن الطباع،  
] 19وُرزقت نفًسا صالحة، [

یعود الكاتب إلى حالة اإلنسان األولى عند خلقته، فقد خلق اهللا اإلنسان كائًنا 
: 1صالًحا، "خلق اهللا اإلنسان على صورته، على صورة اهللا خلقه، ذكًرا وأنثى خلقهم" (تك 

27  .(
هنا أیًضا یود الكاتب أن یؤكد أن الجسد في ذاته صالح وغیر دنس، إذ ظهرت 
عبر القرن فلسفات كثیرة تنسب للجسم الفساد بطبعه. لذلك كثیًرا ما یؤكد آباء الكنیسة أن 

فساد اإلنسان نابع عن فساد إرادته ولیس عن طبیعة الجسم.  

بل كنت باألحرى صالًحا،  
]  20فأتیت في جسٍد غیر ُمدنس. [

ال یعني الكاتب هنا أن للنفس البشریة وجوًدا مسبًقا، وألنها صالحة نالت جسًدا 
غیر دنٍس، وٕانما تفهمها من خالل السفر ككل إنه یود تأكید دور النفس القیادي حتى على 

. Ïالجسد. لم یكن موضوع الخطیة األصلیة في ذهن الكاتب نهائًیا
 أن المتحدث هنا یسوع المسیح الذي وحده كان في العالمة أوریجینوسیرى 

. Ðأحشاء أمه بجسد لیس من زرع بشر، ولم یحمل فساد آدم فیه

1 The Jerome Biblical Commentary, P. 562. 
2 Cf. Homilies on Leviticus, Homily 12: 4: 1.  
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ولما علمت بأني ال أكون صاحب حكمة،  
  –ما لم یهبها لي اهللا - وقد كان من الحكمة أن َأعلم ممن هذه النعمة 

صلَّیت إلى الرب وسألته،  
] 21وقلت من كل قلبي: [

تحدث الحكیم عن اشتیاقه للحكمة فطلبها من اهللا، مدرًكا أنه لن یستطیع التمتع 
بها ما لم ُتوهب له من اهللا. ما تحدث به هنا ینطبق على كل فضیلة صادقة وحقیقیة، ألن 

الفضیلة لیست إال تمتًعا بالشركة مع البار القدوس.  
 في اعترافاته حین تحدث عن العفة بذات القدیس أغسطینوسهذا ما عبَّر عنه 

الروح.  
إلى اهللا بیقین أنه مهما بدت القدیس أغسطینوس في مناجاة رائعة یتحدث 

 وصایاه صعبة فهي في متناول یدنا، مادام اهللا یهبنا تنفیذها. 

  كل رجائي هو في مراحمك العظیمة الفائقة. لتعطني ما توصیني به، ولتوِص كما
تشاء. أنت تفرض علینا العفة. یقول أحدهم: "ولما علمت بأني ال أقدر أن أحصل علیها 

 . Ïما لم یهبها لي اهللا... فهذه هي الحكمة أن أعلم ممن هذه النعمة

  أنت تطلب الحكمة یا ابني، لكي تكون ثابًتا في هذا السباق، فقد دخلت فیه منذ البدایة
بتأثیر الحكمة. لیكن نصیب من حكمتك هو أن تعرف ممن هذه النعمة (العطیة). "سّلم 
للرب طریقك وأتكل علیه وهو ُیجري، وُیخرج مثل النور بّرك، وحقك مثل الظهیرة" (مز 

37 :5 -6(Ð . 

  أما عن العفة، فقد ظننت أنها في قدرتي (مع أنني لم أجد فّي هذه القدرة). لقد كنت
غبًیا، إذ لم أكن أعرف المكتوب: "ال یقدر أحد أن یكون عفیًفا ما لم تعطه إیاها"، وأنك 

أنت ترید أن تعطیها لي إن كنت أقرع بتنهداتي الداخلیة على باب آذانك، وباإلیمان 
 .Ñالمستقیم أركز اهتمامي علیك

  بال شك قیمة عطیة العفة كانت معروفه لدى القائل: "علمت أنه ال یكون أحد عفیًفا ما
لم یهبه اهللا (هذه) العطیة". إذن لیس فقط عرف عظمة نفع العفة، وكیف یلزم التوق 

˺  Confessions, Book 10: 29 (40). 
˻  Letters, 218: 2. 
˼  Confessions, Book 6: 11 (20). 
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إلیها وأن تكون موضع اشتیاق، وٕانما ما لم یهبها اهللا ال یمكن أن یكون لها وجود. فقد 
 . Ïعلمته الحكمة هذا

  یقول: "ولما علمت بأنه ال یكون أحد عفیًفا ما لم یهبه اهللا (العفة)، وهذه هي من
 الحكمة –). هاتان العطیتان 21: 8الحكمة، لیعلم ممن هذه العطیة (النعمة) (حك 

والعفة - عظیمتان. حًقا بالحكمة تتشكل حسب معرفة اهللا، وبالعفة ال نتشكل حسب 
. Ðهذا العالم

  فقول له: "نحن نعلم 30: 18عندما یأمرنا، قائالً : "ال تسیروا وراء شهواتكم" (سي ،(
)؛ ماذا نقول 21: 8أنه ال یقدر أن یكون إنسان عفیًفا ما لم یهبها له اهللا" (راجع حك 

. Ñسوى: َاعطنا ما أمرت به"

  ال یستطیع أحد أن یكون عفیًفا ما لم یمنحه اهللا هذه العطیة، وال تنسكب محبة اهللا في
. Ò)5:5قلوبنا من ذواتنا، بل بالروح القدس الُمعطى لنا (رو 

 الحكمة والعفة هما عطیتا اهللا، أي لیست من آخرینÓ .

 بها ،بالتأكید ما كان یمكن أن ُتعطى مثل هذه الوصایا لو لم یكن لإلنسان حریة اإلرادة 
ُیطیع الوصایا اإللهیة، فهي الزمة لحفظ وصایا العفة. لهذا قیل في سفر الحكمة: 

 وقد كان من الحكمة –"علمت بأنه ال یمكن ألحٍد أن یكون عفیًفا ما لم یهبها له اهللا 
. Ô)21: 8أن یعلم ممن هذه النعمة" (راجع حك 

  إن كان حتى في الجسد، أقل عنصر في طبیعتها، كل األمور السامیة، مثل الجمال
والحیویة والصحة وهكذا، هي من عمل اهللا، كم باألكثر تكون األمور السامیة الخاصة 

 . Õبالنفس

  أنه ألمر عظیم جًدا أن نهدف إلى الحدیث عن ما یهبه (اهللا)، ففي المركز األول نقول
). مكتوب في سفر الحكمة أنه ال 21: 8ونؤكد أن العفة هي عطیة من اهللا (حك 

˺  Letters, 188: 8. 
2 On the Good of Widowhood, 21.  
˼  On Forgiveness of sins and Baptism, 5.  
4 On Man's Perfection in Righteousness, 5(11).  
5 On the Gift of Perseverance, 43.  
6 On Grace and Free Will, 8.  
̀  Letters, 144: 2.  
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 . Ïیستطیع أحد أن یكون عفیًفا ما لم یمنحه اهللا هذا

 القدیس أغسطینوس
 

  8من وحي الحكمة 
لتقترن نفسي بك، 
! يیا أیها الحكمة اإلله

   .أنت خالق الكل، وبدونك لم یكن شيء مما كان
أنت مالئ الكل، وبكلیتك ُتوجد في كل مكان.  
عیناك ترعیان كل البشریة یا محب الجمیع.  

من یدبر شئون الكون غیرك یا ضابط الكل القدیر!  

   ،وأنت مالئ المسكونة بالهوتك
طأطأت السماوات ونزلت إلینا.  

تجسدت وصرت في عالمنا، یا من لم تفارق العالم قط!  
حبك أنزلك إلینا كإنسان لتجتذبنا.  

   !ألقترن بك یا أیها الحكمة اإللهي
من یشبع قلبي غیرك، یا أیها الجمال الفائق!  

من یروي نفسي سواك یا أیها المحب!  

   .أتحد بك، فأنت ابن اآلب الوحید
وهبتني روح البنوة، فاعتز بالحیاة معك.  

سكبت بهاءك على أعماقي،  
لكن في غباوتي أعود إلى الوحل والتراب!  

ردني إلیك، فانعم بالشركة معك!  

  !بماذا أدعوك یا شهوة قلبي 

األبدي، أیة كنوز في العالم ُتقارن بك؟  كنزي أنت 
 الحقیقي، افتقرت فأغنیتني!  غنايأنت 

˺  On Continence, 1. 
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، تعمل فّي وبي بغنى نعمتك!  قوتيأنت 
 أقتنیك، فأدرك أموًرا تفوق عقلي!  الفنان األعظم،أنت هو 

، ألتحد بك، فأستتر أمام اآلب، وبك أتبرر.  البّر ذاتهأنت 
 تشتهیها نفسي، سوى أن تنعم بك.  فضیلةأیة 

بك أتمتع بالعفة، ألنك تشبعني، فال اشتهي شیًئا سواك!  
بك أتمتع بالفطنة، فتقود بنفسك حیاتي وتدیرها.  

بك أنعم بالبّر الذي ال وجود له بدونك.  
بك اقتني الصبر والشجاعة وطول األناة!  

أنت الكل لي!  

  !بك أتطلع إلى الماضي، فالمس عملك لخالصي
بك أعیش في الحاضر، كما في عربون السماء!  

بك أتطلع إلى المستقبل، فأراك تنتظرني، 
لتدخل بي إلى حضن أبیك.  

حولت كل حیاتي إلى عرٍس ال ینقطع!  
الماضي مفرح، والحاضر ثمین، والمستقبل مملوء تهلیالً ! 

   .أتطلع حولي، فالمس عمل یدیك من أجلي
من أجلي خلقت المسكونة.  

من أجلي وضعت قوانین الطبیعة،  
وألجلي ال تمتنع عن كسر ناموسها مادام لبنیان نفسي.  

أنت بالحق إله العجائب والمعجزات!  
أنت إله المستحیالت،  

إني اعتز بالتصاقي بك واتحادي معك!  

   ،لي شكوى ال أعرف لمن أقدمها
فإنه لیس من یقدر أن یهبني الراحة سواك.  

اشتكي لك لساني، إن تكلم وٕان صمت!  
من یروض لساني غیرك؟!  
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من یقدس صمتي إال أنت؟!  

   .قدسني، فأعمل بك
تستریح نفسي وسط الطریق الضیق.  

تحول لي مرارة الصلیب إلى بهجة القیامة.  
تحملني من القبر الذي نّحته لنفسي،  

وترفعني إلى الخلود وعدم الفساد!  

   .اختم حدیثي معترًفا لك
بدونك لن اقتني الحكمة.  

بدونك ال وجود للعفة في حیاتي.  
 بدونك لیس لي حیاة. 
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األصحاح التاسع 

هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك 
 

في ختام القسم الثاني من السفر یقدم لنا الحكیم صالته التي رفعها هللا ألجل طلب 
الحكمة. وفي عرضه للصالة یكشف لنا عن نظرة اهللا لإلنسان، وحاجة اإلنسان إلى الحكمة 

اإللهیة. فقد خلق اهللا اإلنسان لیسود على الخلیقة األرضیة، وال یستطیع أن یمارس هذا 
العمل كما یلیق دون التمتع بالحكمة اإللهیة. هنا یعترف سلیمان بتكریم اهللا لإلنسان لیكون 
سیًدا یسوس العالم، وفى نفس الوقت یعترف بعجزه الكامل بدون الحكمة الجالسة مع اآلب 
في عرشه. بدون الحكمة یصیر اإلنسان كال شيء. أما األمر الثاني فهو أن لسلیمان كما 
لكل إنساٍن رسالة خاصة تسلمها من اهللا. فرسالة سلیمان هي أن یبني هللا هیكًال في جبل 
قدسه، ومذبًحا في المدینة المقدسة، مع رعایته للشعب. فهو محتاج على وجه الخصوص 

إلى الحكمة السماویة لتكشف له عن خطة اهللا وتعلمه ما یسره. 
هو وامتاز سلیمان الحكیم بشعوره بااللتزام، فلم یكن دوره كملٍك استلم المملكة 

صبي، وقد أعد له داود الملك كل اإلمكانیات لبناء هیكل اهللا في المدینة المقدسة نابًعا عن 
رغبة في نوال كرامة زمنیة أو مجٍد بشري. ما كان یشغله كرجل إیمان أن یحقق الرسالة 

الحكمة الجالسة إلى التي عهد اهللا له بها بكل أمانة. لقد أدرك هذا الحكیم حاجته إلى "
" لتهیئته لتحقیق الغایة التي من أجلها خلقه اهللا. العرش

. 3-1   اهللا یقیم اإلنسان سیًدا. 1
. 6-4. الحاجة إلى الحكمة اإللهیة  2
. 8-7. لكل إنساٍن رسالة    3
. 16-9. صرخة ثانیة لطلب الحكمة   4
. 19-17. صرخة ثالثة    5

. اهللا یقیم اإلنسان سیًدا 1
"یا إله آبائي، ویا رب الرحمة،  

]  1یا صانع كل شيء بكلمتك. [
یوجه سلیمان في بدایة حكمه وجهه نحو اهللا لیطلب منه التمتع بالحكمة. هنا 
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یدعو اهللا باأللقاب التالیة: 

  إله اآلباءأ. 
یقصد باآلباء البطاركة إبراهیم واسحق ویعقوب، ولعله كان في ذهنه أیًضا نوح 
وموسى النبي ویشوع بن نون وبعض القضاة وداود الملك وغیرهم. جمیعهم قادة عظماء، 

لكل منهم شخصیته المتمایزة، لكن كل واحٍد یكمل اآلخرین، فاهللا هو القائد األعظم للقادة.  
". فالقیادة في ذهن سلیمان إله اآلباءیدعو القادة آباء، وینسب اهللا نفسه لآلباء: "

الحكیم لیست إالَّ أبوة وحنُوا وترفًقا بالغیر، فیصیر الكل بالنسبة له كمن في موضع األبناء. 
یمارس القیادة ال من موقع السلطة حیث األوامر والنواهي، وٕانما من موقع األبوة! 

إن كان خالق السماء واألرض یقدم نفسه لخلیقته كإله لآلباء، كم باألكثر یلیق 
بالقادة المدنیین والدینیین أن یفتحوا قلوبهم لآلخرین بنوٍع من األبوةٍ . 

القیادة لیست مجرَّد مركز كنسي أو إدارة ألعمال معیَّنة أو مجرَّد طقوس وواجبات 
تنفَّذ كیفما كان، لكنَّها أوًال وقبل كل شيء هي أبوَّة، ینال الخادم هبة من الرب الذي دعاه. 

 الذي – الحب –واهللا في تقدیمه األبوَّة ألوالده الخدَّام، یقدِّم لهم جوهرها وعمادها 
بدونه ال یمكن أن نتذوَّق حقیقة األبوَّة أو نشعر بوجودها. إنه یدرِّب أوالده أیًضا وینمِّیهم في 

مدرسة الحب منذ الطفولة، لكي یكونوا مشابهین هللا، فال یكونوا آباء جافِّین، یغیظون 
أوالدهم ویهلكونهم. لهذا نقول أن المدرسة الوحیدة التي یتخرَّج منها خدَّام اهللا الحقیقیُّون في 

العهد القدیم والجدید - والتي ال تزال وستبقى هكذا حتى یتخرَّج فیها رجال اهللا األمناء - 
هي مدرسة الحب المسیحي. 

 .أیها المعلِّم شفیع األسرار اإللهیَّة تكلَّم بالحب 
، ألنَّه باطًال یتعب بتصنیف الكالم غیر الذي یعلِّم وال یحب یرتدع بالسكوت

المربح. 
الماهر العظیم إن شاء أن یربح سامعیه فلیحب كثیًرا ویتكلَّم قلیًال مع تالمیذه. 

مار یعقوب السروجي 

  مه مثل إظهاره أعلِّم أن الرجل المتقدِّم على الجماعة والمتسلِّط علیهم، ال یؤیِّده ویفخِّ
 الحب العمیق لمرؤوسیه.

فاألب ال یكون أًبا لمجرَّد والدته للبنین بل لحبُّه إیَّاهم، هكذا إن كانت الطبیعة 
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تقتضي ضرورة هذه المحبَّة، فكم باألكثر البنوَّة التي بالنعمة؟! أعني إن كان یلزم 
على الشخص أن یحب أوالده الطبیعیِّین، حتى ُیدعى أًبا طبیعًیا فكم باألكثر یحب 

أوالده بحسب النعمة، الروحیِّین المتعمِّدین، لئالَّ یصیروا في جهنَّم معاقبین. 
 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 مجیئه (المسیح) قد سكب على البشریة عطیة عظمى للنعمة األبویةÎ .
 قدیس إیریناؤسال

 ا لعظمة حب اهللا للبشر! فقد منح الذین ابتعدوا عنه وسقطوا في هاویة الرذائل غفران ي
الخطایا ونصیًبا وافًرا من النعمة، حتى أنهم یدعونه أًبا، قائلین: "أبانا الذي في 

 هي هؤالء الذین یحملون صورة العالم السماوي، والذي یسكن اهللا ت". السماواتالسماوا
. Ðفیهم ویقیم

 قدیس كیرلس األورشلیميال

رب الرحمة ب. 
مادام سلیمان یتحدث مع اهللا طالًبا منه الحكمة التي تهبه روح األبوة نحو شعبه، 

". إذ ال یستطیع اإلنسان أن ینعم بروح الحنو رب الرحمةبل ونحو كل بشر، فإنه یدعو اهللا "
واللطف والترفق بالغیر ما لم یهبه اهللا الرحوم هذه العطیة.  

فالرحمة في جوهرها لیست عاطفة مؤقتة نحو إنساٍن متألٍم أو محتاٍج، وٕانما هي 
شركة في سمه خاصة باهللا "الحب" الحقیقي، واهب الرحمة كسمة داخلیة في النفس، فیرحم 

اإلنسان حتى الذین یقاومونه، كما یرحم الحیوانات، ویترفق بكل شيءٍ .  

 ."أعطى للرحماء رحمة ألنهم یقبلون مشورة حقیقیة .. "طوبى للرحماء ألنهم یرحمون
رائعة، فیعاملهم األعظم منهم (اهللا) بنفس المعاملة التي یعاملون بها من هم أقل منهم 

. Ñ"طوبى للرحماء ألنهم یرحمون"
 أغسطینوسالقدیس 

1  Adv. Haer 4:36:4. 
2 Cat. Lect. 23:11. 
3 Sermon on the Mount, Book 1:12. 
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  7: 5لنكن رحومین، كما هو مكتوب لكي یكون اهللا رحیًما بنا (مت(Ï. 

  قطیع یثرون حمیه، وُأختیر من رعایة الغنم إلي رعایة شعبه، وكراٍع صالٍح موسىقاد 
قادهم. حمل موسى عصاه على كتفه، وتقدم شعبه الذي یقوده، ورعاهم أربعین عاًما، 

وكان ساهًرا یتعب من أجل قطیعه، كان راعًیا صالًحا. عندما أراد ربه أن یهلكهم 
واآلن إن "بسبب خطایاهم، إذ عبدوا العجل، صلى موسى ألجلهم وطلب من ربه قائالً : 

). هذا هو الراعي 32: 32غفرت خطیتهم، وٕاال فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 
الساهر للغایة، یسلم نفسه لحساب قطیعه. هذا هو القائد الممتاز الذي یبذل ذاته من 

. Ðأجل قطیعه. هذا هو األب الرحوم الذي یحتضن بنیه ویربیهم
 أفراهاط الحكیم الفارسيالقدیس 

:  بكلمته  خالق الكلج.
. ال یكفي أن یكون بكلمته أو حكمتهیوجه سلیمان صالته إلى اهللا خالق الكل 

القائد أًبا رحوًما، وٕانما یلزم أن یقتدي باهللا الخالق الذي أوجد كل األشیاء بكلمته الذي هو 
حكمة اهللا. فیكون القائد عاقًال وحكیًما. 

إذ یسيء البعض حتى بالنسبة ألبنائهم حیث یقدمون الحنو والعاطفة المتأججة 
 عن الرعایة أو األب غریغوریوس (الكبیر)بغیر تعقل وفي غیر تمییز وحكمة. لذا یحدثنا 

القیادة أنها فن. 

  یكون دواًء حقیقًیا عندما نعالج مرًضا كائنا في الجسد وفي نفس الوقت نداوي حاجات
البدن السائدة. إن كان دواُء البدن یمكن تركیبه ووصفه لیخدم غایات متباینة، ألیس 

حرًیا بدواء الروح الذي یأتي في طیات التعلیم الواحد والذي هو فن الفنون الرفیعة الذي 
  Ðیعالج األمور التي ال ترى أن یقهر الشرور األخالقیة المتنوعة؟

  العالج في غیر الوقت المناسب یجعل الجروح أكثر إیالًما. وٕاذا كانت األدویة غیر
 . Ñمناسبة فمن المؤكد أنها ال تصلح لغرض الشفاء

1 Demonstrations, 6: 1 (of Monks).  
2 Demonstrations, 10: 2. 
3 Pastoral Care, 3:37  :جورج فهمي حنا.ترجمة  
4 Pastoral Care, 2:10  :مجدي فهیم حنا وجورج فهمي حنا.ترجمة  
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  ینبغي على راعى النفوس أن یمیز بحكمة وعنایة ما بین الفضائل والرذائل، لئال یتمكن
 یفخر بكرمه كما لو كان والبخل من قلبه، وهو یبالغ في الظهور بمظهر المدبر، أ

فضیلة وهو في الحقیقة مبذر ومتلف. أو یتغاضى عما یجب أن ینتقده بشدة، فیجلب 
على رعیته العقاب األبدي، أو یعاقب األخطاء بدون رحمة، فیخطئ بذلك خطأ أكبر، 

أو عندما یفسد ما كان یمكن أن یفعله بوقار واستقامة بتوقعاته المتعجلة والطائشة. 
 . Ïكذلك فإن تأجیل عمل صالح قد یحوله إلى عمٍل شریرٍ 

األب غریغوریوس (الكبیر) 

ن اإلنسان بحكمتك،  ومكوِّ
] 2لكي یسود الخالئق التي صَنعَتها. [

 القائد اإللهي الذي یقیم قادة ال عبیًداد. 
یقف الحكیم في دهشة أمام حكمة الخالق التي تتجلى لیس فقط في خلقة اإلنسان 
بهذا اإلبداع الفائق، وال باهتمامه به حیث خلق العالم من أجله، لكن ما هو أعظم الحكمة 

التي وهبه إیاها لیسود الخلیقة األرضیة. من العجیب أن یهب الخالق اإلنسان هذا السلطان، 
ویقدم له الحكمة، لیقیم منه قائًدا یسود على العالم. إذ قال اهللا آلدم موصًیا إیاه وزوجته 

ونسلهما من بعدهما: "تسلطوا على سمك البحر، وعلى طیر السماء، وعلى كل حیوان یدب 
). 29: 1على األرض، وكل شجٍر فیه ثمر شجٍر یبذر بذوًرا" (تك 

ویسوَس العالم بالقداسة والبّر،  
] 3ویجري الحكم باستقامة النْفس. [

 . القدوس البار یقیم قدیسین أبراًرا یحكمون بالعدل ال بالظلمهـ

إن كان اهللا بحكمته كون اإلنسان حكیًما یعرف كیف یسود على الخلیقة، فإنه إذ 
هو القدوس البار الذي بال خطیة وهب اإلنسان أن یكون مقدًسا وباًرا حتى یسود العالم 

بالقداسة والبّر، ویحكم في كل األمور باستقامة نفٍس أو استقامة قلٍب .  
أقام اهللا اإلنسان لیكون بالحق أیقونة للقدوس البار، ویصیر هو نفسه هیكًال 

للقدوس بال عیب، یسكنه اهللا. بل ویشتهي أن یرى كل إخوته وأخواته مقدسین وأبراًرا، فیرى 

1 Pastoral Care, 2:9  :مجدي فهیم حنا وجورج فهمي حنا.ترجمة  
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كل واحٍد وواحدة في الجمیع صورة اهللا الباهرة.  
بهذا لیس ما یشغل قلب المؤمن الحقیقي مثل أن یكون مقدًسا وباًرا في الرب، وأن 

یرى كل البشریة قد صارت مقدسة وبارة بال لوم أمام اهللا.  

. الحاجة إلى الحكمة اإللهیة 2
هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك،  

]   4وال تنبذني من بین أبنائك. [
تطلع الحكیم إلى اهللا واهب الحكمة فرآه:  

  ،واهب األبوة الصادقة.  أب اآلباء
  ،واهب الحنو واللطف.  رب الرحمة
 ،وحكمته واهب الحكمة والتمیز.  الخالق بكلمته 
  ،یقیم قادة ال عبیًدا.  القائد اإللهي
 ،المقیم قدیسین شهوًدا له، یحكمون بالبّر والقداسة.  القدوس 

هذا من جانب اهللا، فما هو دور اإلنسان لیتمتع بحكمة اهللا؟  
هنا یقف سلیمان لیرى حكمة اهللا، األقنوم الثاني الجالس على العرش، فمن یقدر 

أن یبلغ إلیه. لیس من طریٍق للعبور إلیه، بل بتواضعه ینزل إلینا، وبروح التواضع نلتقي 
معه لنقتنیه.  

هو جالس على العرش، لكنه لیس ببعیٍد عنا، إذ یبادر بالحب العملي، یطأطئ 
 قلوبنا أو أفكارنا بغیر مالسماوات وینزل، لیقف عند أبواب قلوبنا یطلب الدخول. ال یقتح

إرادتنا، إنما ینتظر أن ندعوه! من جانبنا ندرك أنه بنزوله أقامنا أبناء له، وقد فتح لنا باب 
المعمودیة ودفع الثمن بالصلیب. علینا أن نسأله في رجاء ودالة أال ینبذنا فإننا أبناؤه.  

هو یقرع أبواب قلوبنا بحبه الفائق وتواضعه، ونحن نقرع أبوابه بالصالة  بروح 
التواضع مع الرجاء والدالة!  

إن كان اهللا قد خلق اإلنسان لیسود على الخالئق ویسوس العالم بالقداسة والبّر، 
فمن یقدر أن یهبه هذه اإلمكانیات سوى الحكمة الجالسة على العرش اإللهي. فهي تقیم من 

اإلنسان سیًدا حكیًما وقادًرا على العمل بقدرٍة وحكمة، في قداسٍة وبرٍ . فمهما بلغ كمال 
.  بدون الحكمة اإللهیة ُیحسب اإلنسان كال شيءاإلنسان ومواهبه وقدراته وٕامكانیاته، 
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  یلزم أن ُتطلب من اهللا وحده الحكمة ولیس من الفالسفة أو المنجمین. اهللا یهب الحكمة
كینبوٍع لن تتوقف منه المیاه، ویروي كل واحد یدخل به؛ أما حكمة الفالسفة والوكاالت 

 .Ïالبشریة األخرى فال ُتعطى بسخاٍء، وسرعان ما تجف

هیالري أسقف آرل 

  أي بركة ال یقتنیها ذاك اإلنسان الذي یطلب هذه الحكمة ویتقبلها من الرب؟ هذه
تعطیك فهًما. أیة نعمة هي هذه؛ فلو أن هذه الحكمة هي من عندنا لما كانت من فوق، 

 .Ðولما كنا نطلبها من اهللا الذي خلقنا

القدیس أغسطینوس 

 فإني أنا عبدك وابن أمِتك، 

 إنسان ضعیف قصیر الحیاة 

] 5قلیل اإلدراك للقضاء والشرائع. [
یعترف سلیمان الملك أنه عبد للرب وابن أمته، ما یناله من اهللا إنما من قبیل 

نعمته المجانیة ومحبته السخیة، ولیس عن استحقاق ذاتي. بروح التواضع یعلن الملك عجزه 
عن تحقیق رسالته التي ائتمنه اهللا علیها، فأیامه قصیرة وٕادراكه قلیل، لیست له معرفة وال 

علم وال خبرة، فهو في عوٍز لنعمة اهللا واهبة الحكمة واإلدراك والفهم.  

  الضعفاء في الجسد، والذین وهم حكماء في العالم یهجرون معرفتهم... یصیرون
 .Ñكأطفاٍل بمحض إرادتهم فیتعلمون الحكمة التي ال تقتنى بتعب الدراسة

القدیس مار اسحق السریاني 

 یمنح اهللا الحكمة لكي ما نفهمها كما یلیقÒ. 

ثیؤدرت أسقف قورش 

  الذین یریدون أن یعودوا إلى رتبتهم األولى، لن یمكنهم هذا إال بالتواضع. ألن الكبریاء
وهكذا فإن من ینقصه التواضع العمیق من  هو سبب السقوط في البدایة من السماء.

1 Introductory Tractate on James. 
2 On Grace and Free Will, 24. 
3 Ascetical Homilies, 72. 
4 Commentary on Corinthians, 179.  
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 .Ïكل القلب والفكر والروح والجسد، ال یرث ملكوت اهللا

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

فلو كان إنسان في بني البشر كامل،  
ولم تكن معه الحكمة التي منك،  

] 6یحسب كال شيء. [
أدرك سلیمان أن الشعور باالكتفاء الذاتي وعدم الجوع والعطش إلى اهللا یحرم 

اإلنسان من كل عطیة روحیة إلهیة، حتى وٕان بدا في أعین البشر ناجًحا وصالًحا وكامالً .  

  كل ما لدى الشخص خالل الخلیقة الطبیعیة، عندما یمارسها، ینال ما هو خالل نعمة
اهللا. بهذا یكون لدیه فیض ویصیر في حالة أقوى فیما لدیه. هذا لیس فقط بخصوص 

فلو كان في الحكمة، وٕانما في كل أمٍر صالٍح یلزمنا أن نفكر ملًیا في كلمات سلیمان: "
 .Ðبني البشر أحد كامل، ولم تكن معه الحكمة التي منك فال ُیحسب شیًئا

العالمة أوریجینوس 

  اإلنسان الحكیم حسب مقاییس العالم هو بالحقیقة جاهل جًدا، ألنه ال ینزع عنه التعلیم
الفاسد. فإن التعلیم القلیل أمر خطیر، إذ یجعل الذین یقتنونه غیر راغبین في التعلم 
باألكثر. غیر المتعلمین مستعدون باألكثر للتعلم؛ إنهم لیسوا هكذا جهالء مثل الذین 

 .Ñیظنون في أنفسهم أنهم حكماء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. لكل إنساٍن رسالة 3
 قد اخترتني أنت لشعبك ملًكا، 

]  7وألبنائك وبناتك قاضًیا. [
سلیمان صلى ونال، ألنه مع إدراكه بإمكانات اهللا الفائقة، واحتیاجه إلى التمتع 

بحكمة اهللا ونعمته، أدرك أیًضا أن له رسالة خاصة متمیزة لن تتحقق بإمكانات بشریة، إنما 
بنعمة اهللا المستعدة للعمل. فبجانب الرسالة العامة التي یلتزم بها كل بشٍر، لكل إنساٍن 

1 Epistle 6. 
2 Commentary on Matt, 69. 
3 Homilies on Corinthians, homily 5: 2. 
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رسالة خاصة، یلیق به إن یتعرف علیها لیحققها حسب خطة اهللا ومسرته اإللهیة. فسلیمان 
ُأقیم ملًكا على شعب اهللا لرسالة حسب خطة اهللا.  

 وأمْرتني أن أبني هیكًال على جبل ُقدسك، 

 ومذبًحا في مسكنك، 

على مثال الخیمة المقدسة،  
]  8التي هیأتها ُمنذ البدء. [

لم یكن ممكًنا لموسى النبي أن یقیم خیمة الشهادة حسب فكره البشري، إنما أقامها 
حسب المثال الذي أظهره له الرب في السماء، لكي تكون أیقونة السماء. فقد قیل: "الذین 

یخدمون شبه السماویات وظلها كما أوحي إلى موسى، وهو مزمع أن یصنع المسكن، ألنه 
).  5: 8قال: "أنظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي ُأظهر لك في الجبل" (عب 

 یبني الهیكل المقدس مطابًقا لخیمة االجتماع، نواآلن لم یكن في ذهن سلیمان أ
وٕانما حسب الخیمة المقدسة التي هیأها اهللا منذ البدء، أي القائمة في السماء. 

هذه هي رسالة كل مؤمن حقیقي أن یقیم بروح اهللا القدوس والحكمة اإللهیة هیكًال 
للرب على مثال السماء عینها. كما یقول الكتاب المقدس:  

 ).16: 3 كو 1"أما تعلمون أنكم هیكل اهللا وروح اهللا یسكن فیكم؟" (
"إن كان أحد یفسد هیكل اهللا، فسیفسده اهللا، ألن هیكل اهللا مقـدس الذي أنتم هو" 

 ).17: 3 كو 1(
"أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم، الذي لكم من اهللا، 

 ).19: 6 كو 1وأنكم لستم ألنفسكم" (
"من یغلب فسأجعله عموًدا في هیكل إلهي، وال یعود یخرج إلى خارج وأكتب علیه 

اسم الهي، واسم مدینة إلهي، أورشلیم الجدیدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي 
 ).12: 3الجدید" (رؤ 

 ).15: 7"الجالس على العرش یحل فوقهم" (رؤ 

  كل من تقوده كلمة اهللا إلى الكفاح مًعا في طریق التقوى، یكون حجًرا ثمیًنا في هیكل
اهللا العظیم الواحد. لذلك یقول بطرس الرسول: "كونوا أنتم أیًضا مبنیین كحجارٍة حیٍة، 

 بط 1بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًسا، لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا، بیسوع المسیح" (
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). ویقول أیًضا بولس الرسول: "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح 5:2
). كما یوجد ما یشبه ذلك بتلمیٍح خفي في تلك الفقرة 20:2نفسه، حجر الزاویة" (أف 

من إشعیاء التي یخاطب فیها أورشلیم: "هأنذا أبني باألثمد حجارتِك، وبالیاقوت األزرق 
أؤسسِك، وأجعل ُشَرَفِك یاقوًتا، وأبوابِك حجارة بهرمانیة، وكل تخومك حجارة كریمة، 

).  14-11:54وكل بنیك تالمیذ الرب، وسالم بنیِك كثیًرا" (إش 
إذن یوجد بین األبرار من هم أثمد، ومن هم یاقوت أزرق، وآخرون بهرمان، أو 

 لالختیارحجارة كریمة، أي فیهم كل األنواع 
العالمة أوریجینوس 

. صرخة ثانیة لطلب الحكمة 4
إن معك الحكمة العلیمة بأعمالك،  

والتي كانت حاضرة حین صنعت العالم، 
 وهي عارفٌة ما المرضيُّ في عینیك،  

] 9والُمستقیم بحسب وصایاك. [
یتطلع سلیمان الحكیم إلى العرش اإللهي فیرى أقنوم الحكمة اإللهي الجالس علیه 
موضع سرور اآلب ورضاه. وكأنه قد سبق فسمع صوت اآلب السماوي أثناء عماد السید 

؛ مر 5: 17؛ 17: 3المسیح كما أثناء تجلیه: "هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت" (مت 
).  17: 1 بط 2؛ 22: 3؛ لو 11: 1

أدرك سلیمان عجز اإلنسان عن أن یكون موضع سرور اآلب، بعد أن اختار 
برضاه العصیان، وفي كبریاء قبل مشورة إبلیس عوض تصدیق الوعود اإللهیة.  

لقد اشتاق سلیمان أن یقتني الحكمة اإللهي، ویختفي فیه، فیصیر به موضع 
سرور اآلب، بل وُیسر سلیمان نفسه باهللا.  

لقد عبرَّ الكتاب المقدس عن المسرة المشتركة بین اهللا واإلنسان في المسیح یسوع 
المصلوب، والذي قدم المصالحة بین اآلب واإلنسان. لهذا كثیًرا ما قیل عن ذبیحة المحرقة، 

: 29؛ راجع خر 18: 29رمز الصلیب: "محرقة للرب رائحة سرور وقود هو للرب" (خر 
في المسیح موضوع سروره. أما من  الخ). هذا عن سرور اهللا بنا 17، 9: 1؛ ال 41، 15

). "العبادة 11: 1جانبنا، فقد قیل: "مخافة الرب مجد وفخر وسرور وٕاكلیل ابتهاج" (سي 
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).  18: 1تحفظ القلب وتبرره وتمنح السرور والفرح" (سي 
هذا ما دفع سلیمان نحو طلب الحكمة، إذ خالل أقنوم الحكمة یصیر موضع 
سرور اهللا، ویتمتع هو بالمسرة والفرح. یقول ابن سیراخ عن الحكمة: "من أحبها أحب 

الحیاة، والذین یبكرون إلیها یمتلئون سروًرا. "ملكها یرث مجًدا، وحیثما دخلت فهناك بركة 
).  13- 12: 4الرب" (سي 

 لنا سعداء یا إلهي في انشغالنا بك فال نفقدكاجعÏ  .

 ل سعید هو من یقتني اهللاأقوÐ  .
 یس أغسطینوسالقد

 الُمقدسة،  تفأرسلها من السماوا
وابعثها من عرش مجدك،  

لكي تقف إلى جانبي وتتعب معي،  
]  10وأعلم ما هو المرضيُّ لدیك. [

كان سلیمان یتوق إلى مجيء السید المسیح، الكلمة السماوي. یطلب أن ینزل 
 المقدسة لكي یحمله إلى السماء وینعم علیه بالحیاة المقدسة. وأن تحكمة اهللا من السماوا

یُبعث من عرش المجد لكي یدخل به إلى العرش.  
جاء حكمة اهللا لیقف إلى جانبنا ضد إبلیس، ویعمل فینا وبنا ومعنا، ویكشف لنا 

عن مسرة اآلب بنا.  

 ) أن أساس كل حكمة بشریة هو اإلیمان. هنا یهاجم سیمون 6: 1یظهر یعقوب (
 .Ñالساحر الذي سأل الرسولین أن یهباه الروح القدس، ولم یسأل أن ینال اإلیمان

هیالري أسقف آرل  

 لیوم "ابن النجار"... صنع له سلًما حًیا نصب قاعدته في األرض، وارتفع رأسه نحو ا
 السماء، علیه یستریح اللَّه.

)، بها نزل اللَّه في ثباته، أو 12:28ها هي التي تأمل یعقوب صورتها (تكإن

1 Sermon 113:6. 
2 Cf. Confessions 13:8,9; On The Happy life, 11. 
3 Introductory Tractate of James.  
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. Ï)38:2باألحرى انحنى بتنازل و"تراءى على األرض، وتحدث مع البشر" (با
 ب یوحنا الدمشقياأل

  بأن ُیظهر لهم وهم یظنون أنهم قادرون 13: 5كیف یأخذ اهللا الحكماء بحیلتهم؟ (أي (
أن یعملوا بدون اهللا، أنهم باألكثر محتاجون إلیه. إنهم یدخلون في ضیق حتى یظهروا 

 .Ðأنهم أقل من صیادي السمك واألمیین، وحیث ال یقدرون أن یعملوا بدون حكمتهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

فإنها تعلم وتفهم كل األشیاء،  
فتقودني في أفعالي بحكمة،  

 ]11وبمجدها تحمیني. [

من یعرف اآلب إال االبن، ومن ُیعلن له. فاالبن "الحكمة"، وحده قادر أن یكشف 
لنا عن األسرار اإللهیة، ویهبنا فهمنا، ویمسك بأیدینا لیقودنا إلى المجد السماوي، حافًظا 

إیانا من العدو الشریر.  

  الحكمة الروحیة هي علة كل عمٍل كاملٍ . هذه هي الحكمة السماویة، وعندما نتقوى بها
 .Ñیمكننا أن نفعل كل شيء بكمالٍ 

ثیؤفالكت 

  نحن الذین حفظنا الدرس بینما تلنا أن نكون هناك في حضرة اهللا في السماوایحق ،
كنا على األرض، وذهبنا هناك إلى السماء كي نكون في محبة اهللا اآلب، ذاك الذي 

 ء وعلمنا ویعلمنا كليعرفناه ونحن على األرض، وألن اهللا الكلمة القدوس صنع كل ش
. Òء، وهو یدربنا في كل األمور الصالحةيش

 دیس إكلیمنضس اإلسكندريقلا
فُتصبح أعمالي مقبولًة،  

وأحكم لشعبك بالبّر،  

Ï1997ن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میالد السیدة ورقادها للقدیس یوحنا الدمشقي،  م ،
 .13ص

2 Homilies on Corinthians 10: 3. 
3 Theophylact: Commentary on James. 
4  Paedagogus 3:12. 
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] 12وأكون أهًال لعرش أبي. [
بدون السید المسیح لن ُتقبل أعمالنا، وال تتحقق رسالتنا.  

  نسلم بهذا". : تجیبون؟قوة اهللا وحكمة اهللا""هل تسلمون بهذا أیضا أن المسیح"  
 نعم ألنه ما هو كرسي اهللا سوى ).1 (حك اسمعوا إذن "روح البار كرسي الحكمة"

 وأین یسكن اهللا إال في هیكله؟ "ألن هیكل اهللا مقدس الذي أنتم .المكان الذي یسكنه
). 17: 3 كو 1 (هو"

اسهروا في استقبالكم هللا. "اهللا روح، والذین یسجدون هللا فبالروح والحق ینبغي أن 
 . )24: 4(یو  "یسجدوا

  ).3: 5 صم 1 (اجون إن أردتم"دهد قلوبكم ولیسقط علیدخل تابوت ال
 ولتتعلموا أن تشتاقوا إلى اهللا. كونوا مستعدین ألن تتعلموا كیف .لتصغوا اآلن

 .Ïترون اهللا. أنه یقول "طوبى ألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا"
 أغسطینوسالقدیس 

فأي إنساٍن یعلم قضاء اهللا،  
] 13أو من الذي یتصور ما هي إرادة الرب؟ [

مسیحنا یعلن فینا اإلرادة اإللهیة، ویهبنا القدرة على تنفیذها عملًیا.  

  إن لم أكن مخطًئا لم یذكر في أي موضع أنه (یسوع المسیح) صلى مع تالمیذه. في
كل موضع كان یصلي وحده، ألن الصلوات البشریة ال یمكنها أن تستحوذ مشورات اهللا 

. Ð)، وال یستطیع أحد أن یشترك في أسرار المسیح الداخلیة13: 40؛ إش 13: 9(حك 
القدیس أمبروسیوس 

ألن أفكار البشر القابلین للموت بائسة،  
] 14وخواطرنا غیر راسخة [

یعترف سلیمان الحكیم أنه محتاج إلى الحكمة اإللهي هذا الذي یعلن مشیئة اآلب 
ویحققها فینا، بل ویهبنا الثبات فیه، فال تكون أفكارنا كالعاصفة في مهب الریاح، وال 

اشتیاقاتنا وخواطرنا مذبذبة.  

1  Sermons on NT Lessons, 3: 7.  
2 Exposition of the Gospel of Luke, 5: 42-43. 
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  نقترب إلى اهللا 5: 34یترنم المرتل: "اقتربوا إلیه واستنیروا، ووجوهكم ال تخجل" (مز .(
باإلیمان، واإلیمان هو عمل الروح ال الجسد. ولكننا إذ ال نعرف أیة درجة للكمال 

یبلغها الجسم الروحاني، إذ نتحدث هنا عن أمر لیس لنا خبرة فیه، إنما على مسئولیة 
الكتاب المقدس ال نتكلم بطریقة محددة، یلزمنا أن نستعین بكلمات سفر الحكمة: "أفكار 

. Ï)14: 9البشر مترددة، وخواطرنا غیر راسخة" (حك 
القدیس أغسطینوس  

فإن الجسد الفاسد ُیثقِّل النفس،  
] 15والخیمة الترابیة عبء للعقل الكثیر الهموم. [

 أن الذي یحبون اهللا بكل نفوسهم ویرغبون في االتحاد العالمة أوریجینوسیرى 
معه یسحبون أنفسهم من ثقل (شهوات) الجسد وكل األمور المادیة، مصلین مع الرسول 

). إنهم 24: 7بولس: "ویحي أنا اإلنسان الشقي، من ینقذني من جسد هذا الموت؟" (رو 
. Ð)4: 5 كو 2یئنون في هذه الخیمة (التي للجسد) إذ هم مثقلون بالجسد القابل للفساد (

  لماذا إذن نتردد ونشك في خلع اإلنسان الفاسد الذي یعوقنا ویثقل على النفس، الخیمة
األرضیة التي تمأل العقل باهتمامات كثیرة، فنتحرر من رباطاتنا، ونرجع عن األمواج 

والدم؟ فإننا بهذا ننعم بالمسیح یسوع، الراحة التي العاصفة التي هي من نصیب الجسد 
تصحب التطویب، ونتأمل فیه بكماله، الكلمة المحییة. وٕاذ نقتات به ندرك الحكمة المتنوعة 
فیه، وُنختم بالحق عینه، وتستنیر عقولنا بنور المعرفة الحقیقیة غیر الواهنة ونتمتع برؤیة 

 .Ñ)18: 1؛ أف 8: 19تلك األمور التي ُترى بواسطة العیون المسـتنیرة بوصیة الرب (مـز 

العالمة أوریجینوس 

  األمر الذي یمكننا أن نفعله 13: 2قیل لنا بالنبي أن نمزق قلوبنا ال ثیابنا (یوئیل ،(
عندما نتذكر أننا نحن أنفسنا غالًبا ما نخطئ على األقل بالفكر إن لم یكن بالعمل. ألن 

)، وال تتوقف أرضنا عن إنتاج أشواك 15: 9الخیمة الترابیة تمثل العقل المهموم (حك 
 .Òوحسٍك لنا. إننا نعجز عن أن نأكل خبزنا ما لم نتعب بالجهد وعرق جبیننا

1 City of God, 22:29.  
2 Origen: Exhortation to Martyrdom, 30 
3 Exhortation to Martyrdom, 47. 
4 Fulgentius of Ruspe (C. 467- 532), Letter 9. 
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األب فولجینتیوس 

  وٕان كان ترابنا یرتبط إلى حٍد ما بالشر، والخیمة األرضیة تضغط على النفس الطائرة
)، والتي خلقت لكي تحلق في األعالي؛ لكن لتغتسل الصورة من 15: 9إلى العال (حك 

 .Ïالدنس وترفع الجسد الشریك معها في النیر، ترفعه بجناحي العقل

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  یلزمنا أال ننسب االنحراف في تیه القلب إلى الطبیعة البشریة أو خالقها، فإنه بالحق
" ن اهللا صنع اإلنسان مستقیًما، أما هم فطلبوا اختراعات كثیرةإ "یقول الكتاب المقدس

). اختالف األفكار یتوقف علینا نحن، ألن الفكر الصالح یقترب من الذین 29:7 (جا
یعرفونه واإلنسان العاقل یجده. فأي أمر یخضع لتمییزنا وعملنا یمكننا أن نصل إلیه، 

فإذا لم نبلغه یرجع هذا إلى كسلنا وٕاهمالنا ال إلى خطأ في طبیعتنا.  
لو لم یكن هذا األمر في قدرتنا لما وّبخ الرب الفّریسّیین قائالً : "لماذا تفّكرون 

). ولَما كلف النبي لیقول: "اعزلوا شرَّ أفعالكم من أمام 4:9 بالشّر في قلوبكم؟" (مت
)، ولما 14:4 )، "إلى متى تبیت في وسطِك أفكارِك الباطلة؟!" (إر16:1 عینيَّ " (إش

كان لنوع أفكارنا اعتبار في یوم الدینونة إذ یهدد اهللا بواسطة إشعیاء قائالً : "وأنا أجازي 
فما كان من الصواب أن نجازي أو نعاقب حسب  ).18: 66أعمالهم وأفكارهم" (إش

شهادة أفكارنا في ذلك االمتحان الرهیب الممیت، إذ یقول الرسول المبارك: "شاهًدا 
أیًضا ضمیرهم وأفكارهم فیما بینها مشتكیة أو محتجة. في الیوم الذي فیِه یدین اهللا 

. Ð)15:2،16 سرائر الناس حسب إنجیلي" (رو
األب سیرینوس 

  هل سنكون صغاًرا أم شیوًخا عندما نقوم؟ إن كنا نموت صغاًرا (كأطفالٍ ) ونقوم
صغاًرا، فإننا سنحتاج في القیامة إلى مربیات. على أي األحوال إذ متنا صغاًرا وقمنا 

شیوًخا، فاألموات ال یقومون نهائًیا، سیتحولون إلى كائنات جدیدة. 
هل سیكون هناك تمییز في الجنس في العالم العتید؟ أم سوف ال یوجد هذا 

التمییز؟ إن استمر التمییز فسیوجد زواج وعالقات جسدیة وٕانجاب أطفالٍ . أن كان ال 

1 On His Father’s Silence, 15. 
2 St. John Cassian: Conferences, 7:4. 
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یستمر هذا فان األجساد التي ستقوم سوف ال تكون هي بذاتها. قیل: "الخیمة الترابیة 
). لكن األجساد التي لنا في السماء ستكون 15: 9عبء للعقل الكثیر الهموم" (حك 

: 15 كو 1رقیقة وروحیة كقول الرسول: "ُینزع جسًما حیوانًیا، وُیقام جسًما روحانًیا" (
44(Ï .

القدیس جیروم 
 ومن أكون أنا الذي قد تعهدت ،ساهموا معي في تعبي، ألنكم ترون ما قد تعهدت به 

 حالي سوى أني في "الجسد البالي و وأین وما ه،نكم ترون ما أرغب الحدیث عنهإ .به
 لهذا ).15: 9 (راجع حك ل الكثیر االهتمام"ـ والمسكن األرضي یثقل العق،یثقل النفس

 ، الثالوث غیر القابل لالنقسام، وأجمعه في اإلله الواحد،أجرد فكري من األشیاء العدیدة
حتى أستطیع أن أرى شیًئا أتحدث عنه. فلیعرفوا أنني في ذلك "الجسم (الذي) یثقل 

 (لكي ما أستطیع )LXX 27:9 (مز النفس" أستطیع أن أقول إلیك یا رب أرفع نفسي"
أن أحدثكم عن أمور جدیرة في الموضوع). فلیساعدني الرب ولیرفع نفسي معي. ألنني 

 .Ð وهو قدیر جًدا بالنسبة لي"،ضعیف جًدا بالنسبة له

 9بالحقیقة من الجسد الفاسد الذي یثقل النفس (حك  (األبرار) الذین ماتوا قد تجردوا :
)، حیث تستریح 23: 8). لكنهم ال یزالون ینتظرون خالص أجسادهم (رو 15

. Ñ)، لكنها لم تشرق بعد بعدم الفساد العتید أن یتحقق26: 2 على رجاٍء (أع مأجساده

  نحیا حیاة 15: 9لنحمل في أذهاننا أننا في هذا الجسم الذي یثقل النفس (حك (
. Òبائسة

  إننا بشر نحمل جسًدا، یسیر في هذه الحیاة؛ وٕان كنا قد ُولدنا مرة أخرى من زرع كلمة
اهللا، إالَّ أننا في المسیح تجددنا بطریقة ال نزال لم نتخلص تماًما من آدم. فإنه بالحق 

)، مظهًرا نفسه أنه موجود، ویعلن 15: 9الجزء القابل للموت وللفساد یثقل النفس (حك 
أنه من آدم، ولكن ما هو روحي فینا ویقیم النفس فهو عطیة اهللا ومن رحمته، هذا الذي 

1 Letter 108; 23. 
2  Sermons on NT Lessons, 2: 3.  
3. The Retractions, 1:13.  
4 On St. John, tractate 124:4. 
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. Ïأرسل ابنه الوحید لیشاركنا موتنا ویقودنا إلى عدم موته

  25لنرفع نفوسنا إلى اهللا، ولیس ضد اهللا، فقد قیل: "إلیك یا رب رفعت نفسي" (مز :
). لنرفعها بمعونته، ألنها ثقیلة. وما هو علة ثقلها؟ألن الجسم الفاسد یثقل النفس 1

. Ð)، والخیمة الترابیة تضغط علیها، وهي تنشغل بأموٍر كثیرة15: 9(حك 

  إذ نحن مثقلون بحمٍل ثقیٍل جًدا هكذا، حیث نئن تحته، كیف أرفع نفسي ما لم یرفعها
 Ñهو معي، هذا الذي سلَّم نفسه ألجلي؟

  من جانب فإن جسمنا الفاسد هو ثقل على نفوسنا، ومن جانب آخر فإن علة هذا
العائق لیس في طبیعة الجسم وجوهره. لذلك إذ نعرف فساده ال نرغب في أن نتعّرى 

من الجسم بل باألحرى أن یلبس عدم فساده. في الحیاة الخالدة سیكون لنا جسم، 
لكنه لن یصیر بعد ثقًال إذ ال یكون بعد فاسًدا... لقد تثقلنا إذن بهذا الجسم الفاسد. 
لكننا إذ نعلم أن حالة الثقل هذه لیست من طبیعة الجسم وجوهره إنما من فساده، لذا 
فإننا ال نرغب في أن نتخلص منه بل أن نلبسه مع عدم فساده. عندئذ سیوجد جسم، 

 . Òلكنه ال یعود یكون ثقًال ألنه ال یعود یكون فاسًدا

 ثقل على هو هذا الجسد المیت بسبب الخطیة یحیا، هذا الذي بالشك قابل للفساد و
. Ó)13: 9النفس (حك 

 " لتظهر أن النفس تثقَّل ال بأي جسم أیَّا كان، بل بالجسم الذي الفاسدُأضیفت كلمة "
. Ôیصیر إلى هذا الحال خالل ثمر الخطیة

  إن كانت كل خطیة هي شر، فمن یقدر أن یقاوم؟ نجیب: إن طبیعة اإلنسان صالحة
وفي نفس الوقت أیًضا قادرة أن تتحرر من الشر. لهذا نصلي بشغفٍ : "نجنا من 

). ال یتحقق هذا الخالص بالكامل مادامت النفس مثقلة بالجسد 13: 6الشریر" (مت 
). على أي األحوال تتحقق هذه العملیة بالنعمة 15: 9الذي یسرع نحو الفساد (حك 

1 On St. John, tractate 21:1. 
2 On St. John, tractate 23:5. 
3 On St. John, tractate 69:2. 
4 The City of God, 14:3. 
5 The Harmony of the Gospels 4:10.  
6 City of God, 13:16.  
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خالل اإلیمان، حتى ُیقال: "أین ُجهدك یا موت؟ أین شوكتك یا موت؟ أما شوكة 
. Ï)56-55: 15 كو 1الموت فهي الخطیة، وقوة الخطیة هي الناموس" (راجع 

  صالة مدینة اهللا كلها وهي في حالة تغرُّب تصرخ إلى اهللا بفم جمیع أعضائها: "اغفر
). هذه الصالة فعَّالة لیس من 12: 6لنا ما علینا كما نغفر نحن لمن لنا علیهم" (مت 

)، بل من أجل الذین إیمانهم عامل 17: 2أجل الذین لهم إیمان میِّت بدون أعمال (یع 
)، 15: 9). فإنهم وهم خاضعون هللا مثقَّلون بالجسد الفاسد (حك 6: 5بالمحبة (غل 

مادام قابًال للموت، ولیس له سلطان كامل على الرذیلة. لهذا فإن هذه الصالة یحتاج 
. Ðإلیها األبرار. فإنهم وٕان كانوا یمارسون سلطاًنا، لكن الرذائل ال تخضع دون مقاومة

القدیس أغسطینوس 

 من أن یسقط المؤمن في الیأس عندما ُیحارب بشهوة القدیس أغسطینوسیخشى 
جسدیة أو فكر جسداني یثقل على النفس، فإنه مادام اإلنسان في هذا العالم یبقى الجسد 

القبل للفساد یقاوم، لكن شتان بین المقاومة وبین االستسالم. 

  مع أن كل جریمة هي خطیة، فإنه لیس كل خطیة هي جریمة. وهكذا نقول إن حیاة
القدیسین قد ال تشوبها جریمة، ولكن كما یقول یوحنا الرسول: "إن قلنا إنه لیس لنا 

). بل حتى الجرائم نفسها مهما كانت 8: 1یو 1خطیة نضل أنفسنا، ولیس الحق فینا" (
عظیمة یمكن أن ُتغفر في الكنیسة المقدسة، وال یأس من رحمة اهللا للذین بالحق 

. Ñیتوبون، كل حسب قیاس خطیته
القدیس أغسطینوس 

 ونحن بالجهد نتكهن بما على األرض، 

 وبالكاد نهتدي إلى ما بین أیدینا، 

 ]16 من یقدر أن یكتشفه؟ [تفما في السماوا

بالجهد یمكن لإلنسان أن یتعرف على بعض أسرار العالم المنظور، وٕان كان ال 
یزال یقف على شاطئ محیط العلم، فكیف یستطیع أن یتعرف على أسرار اهللا السماوي 

والسماویات؟ ألیس في حاجه إلى الحكمة اإللهي لیعلن بنفسه عن نفسه وعن أبیه وروحه 

1 On Man's Perfection in Righteousness, 6:14.  
2 City of God, 19:27.  
3 Enchiridion, 64-65.  
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القدوس؟  

  كتنازٍل منه حسب إالبینما ال یقوى السیرافیم حتى على مشاهدة اهللا الذي ال یتجلى لهم 
ضعفهم، نرى أناًسا یتجاسرون متصورین في عقلهم الطبیعة عینها التي یعجز السیرافیم 

 بوضوح وبغیر حدود، ارتعدي إلیهانهم یزعمون أنهم قادرون على التطلع إ. إدراكهاعن 
". Ï واندهشي أیتها األرضتالسماواأیتها 

  اهللا حتى بالنسبة لهذه الطغمات غیر مدرك، وال یمكن الدنو منه. لهذا فهو إنحًقا 
یتنازل لیظهر بالطریقة التي وردت في الرؤیا. اهللا الذي ال یحده مكان وال یجلس على 

عرش... من قبیل محبته لنا یظهر جالًسا على عرش وتحیط به القوات السمائیة. 
 ظهر على العرش وأحاطت به هذه القوات لم تقدر هذه القوات على معاینته وال إذ

 أن تسبح وترنم إال بهاء نوره، فغطت أعینها بأجنحتها، ولم یعد لها إلىاحتملت التطلع 
. Ðبتسابیح مملوءة مجدا ورعدة مقدسة، وأناشید تشهد لقداسة الجالس على العرش

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. صرخة ثالثة 5
 ومن الذي عِلم بمشورتَك، 

لو لم تؤِت الحكمة،  
] 17وترسل من الُعلى ُروحك الُقدوس؟ [

مسیحنا هذا الذي أحبنا حتى الموت لكي یخلصنا ویدخل بنا إلى االتحاد معه، 
  إذ یقول: یقدم لنا في لیلة آالمه معزًیا آخر،

وأمَّا المعّزي الروح القدس الذي سیرسلُه اآلب باسمي فهو یعلِّمكم كلَّ شيٍء 
 )26، 18-16: 14 ویذّكركم بكّل ما قلتُه لكم". (یو

"ومتى جاَء المعّزي الذي سُأرِسلُه أنا إلیكم من اآلب روح الحّق الذي من عند 
). 26: 15  فهو یشهد لي" (یو،اآلب ینبثق

 ألنُه ال یتكلم من ،"وأما متى جاَء ذاك روح الحّق فهو یرشدكم إلى جمیع الحق
 ألنُه یأخذ ممَّا لي ،ذاك یمّجدني  بل كلُّ ما یسمع یتكلَّم بِه ویخبركم بأموٍر آتیة.،نفسهِ 

1 In Isai. Hom 2: 2. 
Ð :14، 13 للقدیس یوحنا ذهبي الفم ص اإللهیة. العنایة 10 اآلباء األولون .
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). 14-13: 16 ویخبركم" (یو

  روح ال یكون لإلنسان حكمة وفهم ومشورة وَجَلْد ومعرفة وتقوى ومخافة اهللا ما لم یتقبل
 تي 2 والفهم والمشورة والجلد والمعرفة والتقوى ومخافة اهللا، وذلك لقول الرسول (الحكمة

 .Ï)3-2: 11؛ إش 7: 1

  ولیست نابعة عن 17: 3هذه هي الحكمة التي تروض اللسان، النازلة من فوق (یع ،(
قلب بشري. هل یجسر أحد أن ینتزعها عن نعمة اهللا، وفى خیالء الكبریاء، یجعلها في 

P46Fسلطان إنساٍن؟

Ð 

القدیس أغسطینوس 

 تعطى الحكمة لیست خالل كتاٍب بتعلمه، وٕانما خالل استنارة الروح القدسÑ. 

األب امبروسیاستر 

 وتختلط بالروح تماًما ُتحسب أهًال ،إذ تتحد (النفس) مع الروح المعزي بألفٍة ال توصف 
أن تصیر هي نفسها روًحا، في اختالطها معه حینئذ تصیر كلها نوًرا وعیًنا وفرًحا 

 .Òوراحة وبهجة ومحبة وأحشاء وصالًحا ورأفات
 القدیس مقاریوس الكبیر

هكذا ُقومت ُسبل الذین یعیشون على األرض،  
وتعلَّم الناس ما ُیرضیك،  
] 18وبالحكمة نالوا الخالص". [

كنا في حاجة إلى تجسد اهللا - االبن الكلمة، األقنوم الثاني - لیتقدم اإلله المتجسد 
العقل یعجز عن إدراك أعماق  وٕان كان في أعماق محبته لي حامًال الموت عنِّي في جسده.

 الكل بالهوته!! اهللا الكلمة یتجسَّد لیتألم ئاهللا الكلمة یصیر جسًدا وهو المال حب اهللا له...
ویحمل العار!! 

  لو أنهم قدموا تشكرات هللا الذي أعطى هذه الحكمة، لما نسبوا شیًئا ألنفسهم. لهذا

1 Letters, 194: 4: 17. 
2 On Nature and Grace, 16 (17). 
3 Commentary on Paul’s Epistles (1 Cor, 12: 7). 

. 10:18 عظة ˽
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 .Ïسلمهم الرب لشهوات قلوبهم وصنعوا ما ال یلیق

القدیس أغسطینوس 

 من خالل ربنا یسوع المسیح الذي صالحنا مع اهللا خالل 1:5 "لنا سالم مع اهللا" (رو ،(
جاء المسیح لكي ُیْهِلك األعداء، ویصنع السالم، ویصالحنا مع اهللا الذي  ذبیحة دمه...

. Ðَفَصْلَنا عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطایانا
العالمة أوریجینوس 

 
  9من وحي الحكمة 

 ألقتنیك یا أیها الجالس على العرش

   .أصرخ إلیك یا أب اآلباء
ترید أن تقیم مني أًبا یحب كل البشریة.  

ترید أن تسكب رحمتك فّي،  
فأصیر بك رحوًما، یا رب الرحمة.  

تود أن تهبني الحكمة والتعقل، یا خالقي!  

   . ّخلقتني ألسوس العالم بالقداسة والبر
قدسني فأتقدس، وأشتهي أن أرى العالم كله مقدًسا لك.  

بررني فأتبرر، فال أكف عن الصالة والعمل الدائم،  
حتى یتبرر الكل بك. 

لم تخلق اإلنسان عبًدا بل حًرا.  
خلقته لینفتح قلبه بالحب لكل البشریة.  

یسود، ال بالتسلط وال باألوامر،  
وٕانما باتساع القلب والبذل والعطاء!  

   ،إن تطلعُت حولي
اشتهي أن أحب كل إنساٍن بال استثناء.  

1 On Romans, 4. 
2 Comm. on Rom. 4:8. 
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لكن من یستطیع أن یعطي اتساًعا لقلبي سواك؟ 
أرفع عیني قلبي إلى عرشك،  

فامتلئ بالعزة، وأدرك اعتزازك بي،  
أشعر أنني ابن وسط أبنائك!  

ترفعني من التراب إلى السماء.  
تقیمني من الضعف إلى القوة،  

  ،اعترف لك إنني ضعیف
وأیامي قلیلة ومعدودة.  
وٕادراكي لألمور واهن.  

لكن لیس من موضٍع لصغر النفس فيّ .  
فإني عبدك وابن أمتك.  

تحملني بیدیك إلى أحضانك.  
تهبني إمكانیات فائقة من لدنك!  

   !تسبحك نفسي، یا من اخترتني لك
وهبت لي أن أسلمك كل كیاني،  

فتقیم مني هیكًال مقدًسا، 
حتى جسدي یصیر خیمة روحیة!  

خلقتني لرسالة من ِقَبلكْ .  
عرفني: ماذا ترید أن أفعل؟  
قدني كل الطریق بحكمتك.  
بدونك لن أعرف كیف أبدأ!  
بدونك لن استمر في العمل!  

بدونك لن أبلغ المنتهى!   

   .لتقدس فكري، فأعرف إرادتك
ولتقدس إرادتي، فتتناغم مع إرادتك.  

لتعمل بي، فیهرب مني كل ما ال یرضیك!  
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وال یستطیع عدو الخیر أن یضللني،  
وال محبة العالم أن تغویني،  

وال شهوات الجسد أن تحطم روحي،  
وال الخیمة الترابیة أن تثقلني بالهموم.  

   ،أصرخ إلیك یا أیها الحكمة اإللهي
أشرق بنورك علّي،  

فتستنیر نفسي، وتدرك أسرارك.  
تنفتح أمامي أبواب السماء،  

وأنعم برؤیتك.  
تحملني إلیك، فأنعم بشركة المجد. 

لك الخالص یا مخلص العالم!  
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 الباب الثالث
 
 
 
  

رعایة الحكمة لألبرار واألشرار 
في التاریخ 

 19 – 10الحكمة 

 
 .10عمل الحكمة في التاریخ . 1
 .11غایة الحكمة لألبرار واألشرار. 2
 .12زنابیر تتقدم جیشك . 3
 .13 بین تألیه الطبیعة وتألیه المصنوعات البشریة. 4
 . 14  ما وراء عبادة األصنام.5
 . 15 الوثنیة وانحطاط البشریة. 6
 .16 1ملة مع شعبه ومع األمم . حكمة اهللا العا7
 .17 2ملة مع شعبه ومع األمم . حكمة اهللا العا8
 .18 3ملة مع شعبه ومع األمم . حكمة اهللا العا9

 .19 4ملة مع شعبه ومع األمم . حكمة اهللا العا10
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 یحثنا الكاتب على طلب الحكمة بالصالة والتوسل إلى اهللا، لیس الباب األولفي 

فقط باللسان، إنما بكل كیاننا، حیث نطلب البّر، فنتحول إلى لهیب نار، یتوق إلى الحكمة 
السماویة المقدسة.  

 یدعونا الكاتب إلى اكتشاف عظمة الحكمة وقدرتها الفائقة، هذه الباب الثانيوفي 
التي فضلها سلیمان الحكیم عن عرشه وعن كل غنى، فهي تهب اإلنسان شركة مع اهللا 

لیحمل سمات فائقة تؤهله لتحقیق خطة اهللا من نحو البشریة ككل، ومن نحوه هو على وجه 
الخصوص، كما فعلت مع سلیمان الملك باني الهیكل المقدس.  

 یكشف لنا الكاتب عن دور الحكمة عبر األجیال من الثالث) (لبابأخیًرا في هذا ا
آدم إلى دخول الشعب في أرض الموعد التي تفیض لبًنا وعسالً .  

) عمل الحكمة في حیاة الشعب أثناء الخروج، 19-11یستعرض هذا القسم (حك 
لیبرز حمایة اهللا لشعبه ورعایته لهم، مقدًما مقابالت بین حمایة الحكمة للشعب وهالك 

الوثنیین الذین حادوا عن الحكمة، ولم یتمتعوا باإلیمان. لم یحدث هذا عن محاباة، إنما عن 
كمال حریة اإلنسان، إذ یقول عن األشرار الهالكین: "كانوا على أنفسهم أثقل من أنفسهم" 

). فما حّل بهم من ظلمة خارجیة لیس إال صدى لثقل الظلمة الداخلیة األشد 21: 17(حك 
مرارة وتدمیًرا من الظلمة الخارجیة. 

جاءت هذه األصحاحات تفسیًرا لما ورد عن قصة الخروج في شكل عظة تكشف 
عن رعایة اهللا لشعبه، وكیف یحول حتى الضربات التي یسقط تحتها األشرار لخیر أوالده 

كما لخیر األشرار أنفسهم إن تابوا ورجعوا إلیه. یقدم الكتاب هذا العرض لتطبیقه في الحیاة 
الیومیة المعاصرة، سواء على مستوى الجماعة المقدسة أو العضو. 

یعتبر هذا القسم عظة تشرح ما وراء تاریخ الشعب، خاصة بخصوص الخروج. 
تظهر رعایة اهللا الفائقة وخطته التي تختفي وراء األحداث. 

 لیهيء Ï) هما حدیث تمهیدي11، 10یرى بعض الدارسین أن األصحاحین (
. لكن یمكننا القول بأن األصحاح العاشر 19 حتى 12للحدیث الوارد في األصحاحات 

) یكشف عن دور الحكمة فیمن یقتنیها كأشخاٍص وتكملة السفر عن دورها في 1-14: 10(
الكنیسة ككل، وال فصل بین الشخص والكنیسة، ألنه هو عضو فیها بدونها ال كیان له، 

1 The Jerome Biblical... p. 563. 
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وبدونه ال وجود للكنیسة. فالعضو یحتاج إلى الجسم ككل، بدونه ال یمارس حیاته ووجوده 
كعضٍو حي، وبدون العضو تفقد الكنیسة جمالها ودورها، حتى وٕان كان فقیًرا أو ظن أنه 

شعر الجفن ال یساوي شیًئا القدیس یوحنا الذهبي الفم قلیل المواهب والقدرات. وكما یقول 
إن ُنزع عن الجفن، بل یلقى في المزبلة، وبدونه یفقد اإلنسان كله جماله! 

لصة  یقدم لنا الكاتب خالل أمثلة وردت في العهد القدیم كیف أن الحكمة مخَّ
 .لذویها، كما یقدم عدة مقابالت
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األصحاح العاشر 

عمل الحكمة في التاریخ 
 

یقدم الكاتب أمثلة عن حكمة اهللا العاملة في حیاة األبرار، دون أن یذكر أسماءهم، 
". هذا ما یشغل حكمة اهللا أن تجد إنساًنا باًرا البارإنما غالًبا ما أشار إلى الشخص بلقب "

فتعمل فیه لحسابه كما لحساب اآلخرین. 
لعبت الحكمة دوًرا رئیسًیا في حیاة األبرار منذ بدء الحیاة البشریة. هنا یضرب أمثلة 

بآدم وهابیل وأخنوخ ولوط الخ. وقد اهتم باألحداث الواردة في الكتاب المقدس من منظار 
دور الحكمة في حیاتهم. هذا وعدم ذكر األسماء یعطي هذا األمر نوًعا من الموضوعیة، 

فاألمر ال یخص أشخاًصا معینین، بل كل إنساٍن یمكن أن تكون له ذات الخبرة مع الحكمة. 
 أراد الكاتب أن یركز على الحكمة .Ïهذا مع إعطاء نوٍع من السرائریة واإلجالل لهذا األمر

 ذاتها لهذا تجاهل ذكر أسماء األبطال، الذین هم معروفون للقارئ الیهودي.
 أخاه، وهي التي قایینبدونها قتل و، آلدمكانت سنًدا  فقد ،الحكمة تخلص ذویها

وعبرت بالشعب البحر  من نیران سدوم وعمورة... لوًطا بخشبة الفلك، ونوًحاخلصت 
 ألن الحكمة فتحت أفواه الُبكم وجعلت ألسنة األطفال تفصح.  هللاووهبتهم التسبیح، األحمر

)21:10.( 
یقدم الحكیم صوًرا بهیة لعمل الحكمة في حیاة شخصیات رائعة في إیجابیة 

مفرحة، كما یحذرنا من الجانب السلبي، أي االنحراف عن الحكمة وعدم اقتنائها.  

.  2-1. دور الحكمة في حیاة آدم   1
 .3. دور الحكمة في حیاة هابیل  2
 .4. دورها في حیاة نوح   3
 .5. دورها في حیاة إبراهیم   4
.  9-6. دورها في حیاة لوط   5
 .12-10. دورها في حیاة یعقوب   6

1 Interpreter's Concise Commentary, Volume 5, Abingdon Press, Nashville, 1983, p. Robert 
C. Denton, P. 259.  
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.  14-13. دورها في حیاة یوسف   7
.  21-15. دورها في حیاة الشعب   8

. دور الحكمة في حیاة آدم  1
 هي التي سِهرت على أول من ُجِبل أبي العالم، 

 بعد أن ُخلق وحیًدا، 

 ]1وأنقذته من زلته. [

 وهو في جنة عدن، لكن حمایة آدممن الصعب أن ندرك دور الحكمة اإللهیة في 
) 20–18: 2إعطاء آدم األسماء للحیوانات ألول مرة دون تمتعه بخبرات ألسالٍف له (تك 

وعندما سقط آدم بسبب عصیانه، لم یتخلَّ اهللا عنه یحتاج إلى حكمة عظیمة وسلطان. هذا 
بل تبنى قضیته، وقدمت له حكمة اهللا طریق الخالص. 

 تعدى آدم وصیة اهللا، وأطاع الحیة الخبیثة، صار ُمباًعا أو باع نفسه للشیطان،  حینما
 اكتست – تلك الخلیقة الحسّیة التي صوّرها اهللا على صورته الخاصة –فاكتست النفس 

بنفس الشریر مثل رداء. لذلك یقول الرسول: "إذ جرَّد الرئاسات والسالطین، ظفر بهم في 
)، وهذا هو الغرض الذي من أجله الرب أتى (إلى العالم)، لكي 15: 2الصلیب" (كو 

 . Ïما یطرحهم خارًجا ویسترجع بیته وهیكله، أي اإلنسان

 لقدیس مقاریوس الكبیرا

  حل آدم رئیس المسبیین من رباطه، ألن المخلص سمع صوت األسیر، فنزل وأنقذه من
 .Ðتحت األرض، لكي یصعده إلى علو السماء

القدیس یعقوب السروجي 
"، فربما تعني أنه الوحید الذي خلقه هللا من التراب ونفخ فیه نسمة وحیًداأما كونه "

حیاة، أما حواء فجاءت من جنبه، وأبناؤهما ولدوا منهما. ولعلها تعني أنه فرید، ُأعطى 
).: یرى البعض أن آدم حین 3-2: 9؛ حك 28-26: 1سلطاًنا على جمیع الخالئق (تك 

، قبل خلقة حواء التي قامت بدورها في تجربته.  وحیًداكان 

]  2وأعطته ُقوة لیتسلط على كل شيءٍ . [

1 Homily, 1: 7     ترجمة دكتور نصحي عبد الشھید    
Ð الرسالة الثانیة .
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 إلى اإلنسان ككائٍن فریٍد، موضع حب اهللا النیسيالقدیس غریغوریوس یتطلع 
الفائق، الذي خلقه دون غیره على صورته ومثاله. أقامه ملًكا... لذا لم یجبله إال بعد خلقة 

العالم كله بكونه قصًرا ملوكًیا للملك المحبوب، اإلنسان! خلقه لیشهد له بمشاركته صالحه، 
وعندما سقط  كما أعطاه سلطاًنا. فیحمل شركة السِّمات اإللهیة، خاصة الحب والقداسة...

بإرادته، واختار الشر الذي لیس من صنع اهللا بل غیاب للفضیلة لم یتركه، بل جاء الكلمة 
 متجسًدا لیرد إلیه صورته األولى، ویدخل به إلى البنوة هللا، ویعید إلیه حالته اإللهي

. يالفردوسیة... إنه غایة عمل اهللا الخالص

  القدرة العاملة لیأتي أیتها أمرك، اصدري اإلنسانكل العالم متقن حسًنا وهو ینتظر 
. ویستولي على ُملكه

 ملكبأنه لیكون معروفا من ِقبل برایاه ،وضع فوق رأسه خصلة الشعر كالتاج  .

  وهو مليء جماًال، فخافت البرایا من الصورة ،صورة [االبن] وحده(آدم) وقف 
، وأطاعتها

 وكل واألعماق األعاليظهر شبه االبن في الوارث الذي تكّون، فخضعت له 
البرایا، 

آدم الذي صار صورة لالبن وقف في العالم، وكل العالم ركع ؛المسیح الجدید
. وسجد له

 سماء الت وفرح، الن صورة النور كانت مصورة على وجههإلیه،اشتاق النور 
 لخدمته، اهور نوأسرع

 وركعت وسجدت مع األرض لیقدمها له، وُسّرت أسماكه فهیأ بحرابتهج به ال
، أشجارها

، وبشروقهما كان یجمالن للسید الجدید، أشعتهماالشمس والقمر قّدما له 
 أزواًجا كانت تسجد له ،، والطیر الطائر في الهواءة وما في المیاه الجدیدزحافاتال
 وتتباهى به، أزواًجا،

 الكتف لیضع النیر على أحنت ، التي صارتواألجناسم والحیوانات ائكل البه
رقابها، 

، أفواًجا وأفواًجا القاني جوقات جوقات، وجماعات جماعات، أمام المقتنیات أتت
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زواًجا، أزواًجا أو
 وممتلئة أماًنا ومحبة، ورأس الحیوانات المفترسة منحن لتخضع له، ، ساجدةأتت

 وحالما رآه العالم خضع له كله، ،ُصورت على آدم صورة الالهوت العظمى
. لقى طابعه على مقتنیاتهأ وسجدت له ف، البهائم والحیوانات تقدمتأجناسكل 

القدیس یعقوب السروجي 

. دور الحكمة في حیاة هابیل 2
ولما ِارتد عنها ظالُم في غضبه،  
]  3هلك في حَنِقه الذي َقتَل به أخاه. [

)، فبسبب ظلمه ألخیه وسفكه دمه مات 13-8: 4 قایین (تك الظالم"یقصد بـ "
روحًیا (هلك).  

ُرفضت تقدمة قایین بسبب عدم نقاوة قلبه، وٕاذ تخلى قایین عن الحكمة، انهزم من 
غضبه، وجّر على حیاته شقاًء وبؤًسا.  

 به یستهین باهللا نفسه في ااستهان قایین بحیاة أخیه هابیل، وٕاذفي عدم حكمة 
خوتنا تدفعنا للخطأ في حق اهللا نفسه. وكما یقول إ فإن كل خطیة تصوب نحو .حدیثه معه

 : القدیس یوحنا الذهبي الفم
[لیته ال یحتقر أحدنا اآلخر، فإن هذا عمل شریر یعلمنا االستهانة باهللا نفسه. 

 إنما یزدري باهللا الذي أمرنا أن نظهر كل اهتمام بالغیر. لقد ، أحد باآلخرازدرىبالحقیقة إن 
 .]Ïاحتقر قایین أخاه، وفي الحال استهان باهللا

  أنت تعلم یا عزیزي أن عالمة التقدمة المقبولة من اهللا هي نزول نار من السماء وحرق
 نزلت النار الحیَّة التي تخدم أمام اهللالتقدمة. عندما قدَّم هابیل وقایین تقدماتهما مًعا، 

)، والتهمت ذبیحة هابیل النقیَّة، بینما لم تمس ذبیحة قایین غیر النقیَّة. 4: 104(مز 
وهكذا عرف هابیل قبول تقدمته وقایین رفض تقدمته. لقد ُعرفت ثمار قلب قایین بعد 
ذلك حین ُاختبر ووجد أن قلبه مملوء غًشا، حین قتل شقیقه، وهكذا فما حبل به في 

فكره ولدته یداه. ولكن نقاوة قلب هابیل كانت أساس صالته. 
القدیس أفراهاط الحكیم الفارسي 

1 In 2 Tim. hom 7. 
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لقد ارتكب قایین جریمة بشعة للغایة، ومع هذا لو أنه طلب حكمة اهللا ألزال عنه 
لقدیس مار افرام السریاني.  غباوته وقدم توبة تنقذه كما یقول ا

  ظهر اهللا لقایین بلطٍف، حتى إذا ما تاب ُیعفى عن خطیة القتل التي ارتكبتها أصابعه
وذلك بندامة شفتیه. إن لم یتب. یسقط علیه الحكم بعقوبة مرة تتناسب مع غباوته 

  .Ïالشریرة

 القدیس مار افرام السریاني

 

. دورها في حیاة نوح 3
ولما غمَر الطوفان األرض بسببه،  

عادت الحكمة فخلصتها.  
]  4إذ هَدِت البارَّ بخشٍب تافهٍ . [

البار هنا هو نوح الذي نجا من الطوفان بالفلك.  
ألول مرة یذكر الكتاب المقدس أن الطوفان نتیجة للشر الذي تضاعف في األرض 
بسبب قایین، وأن اهللا أبقى على العالم من أجل نوح البار وعائلته بواسطة خشب حقیر، أي 

الفلك بكونه رمًزا للصلیب عالمة الخزي والعار واللعنة عند الیهود. 
ینسب الطوفان إلى الظالم "قایین" إذ یحسبه قدوة، تمثل به األشرار في أیام نوح. 

، Ðوقد جاء في یوسیفوس المؤرخ الیهودي أن األشرار هم أبناء قایین حسب التقلید الیهودي
وٕان كان هذا لم یرد في الكتاب المقدس.  

 یبدو أنه نوع من المغاالة، لكن الكاتب یتطلع إلى خطیة قاییننسب الطوفان إلى 
بشاعة هذه الخطیة مع طول أناة اهللا على نسل قایین، وٕاذ امتأل الكیل حدث الطوفان. 

إن كان األشرار بسبب عدم تمتعهم بالحكمة اإللهیة فسدوا في شرورهم وتعرضوا 
للطوفان، فإن نوًحا في المقابل تمسك بحكمة اهللا، فتمتع برمز الصلیب والكنیسة، أي الفلك، 

 . وخلص من الهالك

  كان ذلك الفلك إشارة إلى الكنیسة عروس المسیح، التي هي جماعته المقدسة، وذلك

1 Commentary on Genesis 3: 6: 1. 
2 Josephus: Antiq. 1:2, 2.  
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مثل الفلك المجتمع بعضه إلى بعٍض بالمسیح من أجناس كثیرة وبلداٍن وألسنة كثیرة. 
جمعهم المسیح إلى اإلیمان به، وجعل الكل واحًدا بروحه، مجتمعین بمحبته وحفظهم 

وصایاه كاجتماع خشب السفینة بعضه إلى بعض بالتسمیر ووضع القار. كذلك مخافة 
المسیح ومحبته لدى جمع المؤمنین الخائفین والمحبین له، ولبعضهم البعض وتسمیرهم 
بالمحبة الروحیة، واتحادهم مًعا. بحفظ الوصایا، حتى یكون الجمیع فلًكا واحًدا، جسًدا 
واحًدا للمسیح. لكل منهم كما أعطاه اهللا من المواهب یخدم غیره ممن لم ینلها... قال 
اهللا لنوح أن یضع القار من داخل ومن خارج، أي تكون المحبة داخل قلوبهم بعضهم 

لبعض، تّطهر خارجهم بخدماتهم وعنایتهم وتعزیتهم بعضهم لبعض، متسمرین بمسامیر 
مخافة الرب، وتسترهم المحبة من دخول الشیطان إلیهم، كما یحمي القار السفینة من 

 دخول الماء إلیها. 

وكما ال یمكن أن تجمع ألواح السفینة بعضها إلى بعٍض إّال بالمسامیر، كذلك  ال 
تجتمع الجماعة بألفة إلى بعضها البعض إّال بخوف المسیح إلهنا... ولكون الكنیسة 

مؤمنة بالثالوث، أشار إلى ذكر الثالوث في السفینة مكرًرا من كل ناحیة الطبقات 
 . Ïالثالث وارتفاع الثالث مائة والثالثین ذراًعا

 القدیس مار افرام السریاني

. دورها في حیاة إبراهیم 4
ولما أجمعِت األمم على الشرِّ فُأخزَیت مًعا،  

  ، فهي التي عَرفت البارَّ
وصانته بال عیٍب أمام اهللا،  

]  5وحفظته أقوى من عاطفته الحانیة لولده. [
یشیر هنا إلى البابلیین الذین تكاتفوا مًعا لبناء برج بابل خوًفا من تكرار الطوفان 
فینجوا منه. إنهم یتطلعون إلى اهللا كعدٍو، بهذا جانبتهم الحكمة، فظنوا أنهم قادرون على 
الهروب من اهللا. عالجوا األمر بالحكمة البشریة عوض الحكمة اإللهیة التي تدعونا إلى 

الهروب من الغضب اإللهي باالرتماء في حضن اهللا والتمتع برحمته بالتوبة. حرمانهم من 
).  11الحكمة دفع بهم إلى الخزي، حیث تبلبلت ألسنتهم، وتشتتوا في العالم (تك 

1 Commentary on Genesis. 
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 ،صّفقت الشعوب والجموع برأي واحد للبدء في عمل اإلثم بقلٍب قاٍس 
  هلموا نتسلط على البلد، ونسكنه بجبروٍت، مثل جمع حاشد لئال یتبدد على األراضي،

 لنتمسك بعضنا مع بعٍض لئال نضیع في البلدان. لنصیر شعبا وال ُنسمى شعوًبا على 
 األرض،

  لنبِن قریة ال یتغلب علیها الطوفان، ولنشّید بناًء ال تجرفه األمواج،
  لنبدأ بعمٍل ال تخترقه األنهار، ولنصنع حصنا یقدر أن ینقذ من الطوفان،
  لنبِن برجا لو خرجت المیاه على األرض وتصطدم به ال ُتسقطه أمواجها،
  لنضع أساًسا لو انفتح البحر الكبیر ال یحطمه أو یؤذیه باألمواج القویة،

  لنؤكد ونبِن شیًئا جدیًدا ال یسقط، ولو انفتحت اللجة ال تصله،
  وبالحرفة لنبِن حصًنا كبیًرا باسم الجبروت الرهیب ونصعد إلى السماء،

  لنصعد ونكن جیران الشمس في موضعها العالي ولیكن مسكننا عندها وقریبا منها،
  لنصعد ونستقر في السبیل التي یعمل فیها القمر، وننظر إلى تغییر األزمنة وهي تدور،

 هلموا نصعد إلى كواكب النور في سبلها، وهلموا نصنع لنا اسًما یشتهر أكثر من 
 اسمها،

  هلموا نرتفع إلى حیث تعبر القوات، ولنكن رفاًقا للمجرة الحاملة األزمان،
 مثلها ولن یصیر ما یعادلها قط على األرض،  لنبِن مقصورة هي بدایة ونهایة: لم یكن

 هلموا نصنع لنا قریة تصل إلى السماء، ونسكن هناك في الموضع العالي عن 
 المضرات،

  لنصنع مصعًدا عجیًبا بواسطة جمعنا، وبه نصعد من األرض إلى على الهواء،
  لنترك الغیوم ونتسلط على مكان فوقها، ولنترك الریاح ثم نرتفع إلى األعالي،

  لنصنع اللبنات ولنحرقها بالنار، ولنقم عمارة من حجر ال تنهدم.
القدیس مار یعقوب السروجي 

 وسط شعوب وثنیة، حتى قبیلته كانت تعبد القمر، إبراهیمعلى نقیض ذلك عاش 
). بالحكمة قدم إبراهیم ابنه ذبیحة 5: 10لكن الحكمة حفظته لیكون أبا لكل المؤمنین (حك 

هللا، حاسًبا محبته هللا أعظم من محبته لوحیده، فتمتع بالبرّ . 
وهب اهللا اإلنسان العقل كعطیة إلهیة یلیق تقدیسها لبنیانه في كل جوانب حیاته. 
لكن أهل أرض شنعار أساءوا إلى العطیة ألنهم لم یطلبوا حكمة اهللا لتقدیسهم، وفي كبریاء 
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ظنوا أنهم قادرون على مواجهة تأدیبات اهللا بطرق بشریة. أرادوا أن یقیموا برًجا رأسه في 
السماء، فانحدروا باألكثر إلى الهاویة. صورة مؤلمة لمن یرفض حكمة اهللا، ویتكل على 

 حكمته البشریة الذاتیة. 

  انظروا ما أشر العظمة والكبریاء بالحكمة! كان الجمیع مجتمعین متفقین. تعظموا
ففرَّقهم اهللا. وهكذا تفرِّق العظمة شمل كل المفتخرین... نزل الرب لیرى فعلهم. هكذا 

سبق فتنبأ عن نزوله بالجسد من أجل خطایا الناس في آخر الزمان... ذكر النزول لبني 
 . Ïإسرائیل لیدربهم على ذلك ویتدرج  بهم، حتى ال ینكروا النزول الحقیقي بتجسده

 القدیس مار افرام السریاني

یقارن الحكیم هنا بین شعب اعتمد في كبریاء على حكمتهم البشریة فتفرقوا، وبین 
إبراهیم الذي آمن باهللا وأحبه، فقدم ابنه الوحید ذبیحة محرقة. عاد معه اسحق الذي منه جاء 

من تتبارك به كل األمم.  

  باإلیمان لم یتردد إبراهیم عندما قدم وحیده، الذي فیه نال المواعید، إذ حسب أن اهللا
 ). 19- 17: 11قادر أن یقیمه من األموات (عب 

هكذا یقدم لنا الرسول تقریًرا عن أفكار اإلنسان المؤمن، أن اإلیمان بالقیامة كان 
قد تثبت في ذلك الحین في إسحق. لذلك ترجى إبراهیم إقامة إسحق، وآمن بما سیحدث 

في المستقبل ولم یكن بعد قد حدث.  
اآلن كیف ال یؤمن أوالد إبراهیم بما یحدث فعًال في المسیح وقد آمن به إبراهیم 

أنه سیحدث وذلك في إسحق؟  
باألحرى أتكلم بأكثر وضوح أن إبراهیم عرف نفسه أنه رمز لصورة الحق المقبل.  

لقد عرف أن المسیح سیولد من زرعه، هذا الذي سُیقدم ذبیحة حقیقیة عن العالم 
. Ðكله وأنه یقوم من األموات

العالمة أوریجینوس  
بحكمة اهللا، ولیس بقدراته الذاتیة أو فهمه أدرك إبراهیم األمور المقبلة كأنها 

حاضرة في حیاته.  

1 Commentary on Genesis.  
2  Homilies on Genesis, homily 8: 1. 
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  عندما قدم إبراهیم ابنه إسحق، كان رمًزا هللا اآلب، بینما كان إسحق رمًزا لربنا
 . Ïومخلصنا

األب قیصریوس أسقف آرل 

. دورها في حیاة لوط  5
وهي التي أنقذت البار لما هلك األشرار،  

] 6وكان هارًبا من النار الهابطة على المدن الخمس. [
 التي في السهل هي: سدوم Pentapolisالبار هنا هو لوط والمدن الخمس 

).  2: 14 حبوییم وبالع أو صوغر (تك Admahوعمورة وأدمه 
 تعلیق جمیل على شخصیة لوط إذ یقول إنه إذ كان إیمان لوط للقدیس جیروم

قلیًال ذهب إلى صوغر فأنقذ بلًدا صغیًرا من الدمار، ولو كان له إیمان أعظم ألنقذ مدًنا 
. Ðأكثر وأكبر

أنقذت الحكمة لوًطا من النار الهابطة والدخان الصاعد من المدن الخمس والتي لم 
ینًج منها سوى صوغر التي صفح عنها اهللا لكي یسكنها لوط. وٕاذ فقدت امرأته الحكمة 

تطلعت إلى الوراء، فصارت عمود ملح. 
یذكر فیلون الیهودي السكندري أنه حتى أیامه كان المكان ال یزال ینبعث منه 
الدخان، ویرجح أن یكون في الطرف الجنوبي من البحر المیت حیث تمتد سلسلة من 

 كم، یتراكم الملح على أغلیها وُتسمى جبال سدوم، كما توجد إلى 8الجبال إلى مسافة تبلغ 
اآلن بعض أعمدة ملح، یطلق على إحداها امرأة لوط. 

لقد عاش لوط في سدوم التي اتسم شعبها بالشرور والفساد، وكما یقول بطرس 
الرسول: "وأنقذ لوًطا البار، مغلوًبا من سیرة األردیاء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر 

). 8- 7: 2 بط 2والسمع وهو ساكن بینهم یعذب یوًما فیوًما نفسه البـارة باألفعال األثیمة" (
كان ساكًنا في وسطهم، لكنه كان هارًبا بقلبه منهم حتى ال یشترك في آثامهم. لهذا عندما 
خرج لوط لم یفكر قط أن یتطلع إلى خلف نحو شعب سدوم. هرب من شرورهم، وبالتالي 

أن نقتدي به، هاربین من القدیس أمبروسیوس هرب من النار الهابطة علیهم. وقد حثنا 
محبة العالم الشریر واالنغماس في الشر.  

1  Sermon 84: 2. 
2 Cf. Letter 12: 1. 
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  لیتنا نهرب مثل لوط الذي خاف من جرائم شعب سدوم أكثر من العقوبات التي تحل
 بهم. 

بالتأكید اإلنسان القدیس یختار أن یغلق منزله أمام رجال سدوم، ویهرب من 
عدوى معاصیهم. عندما سكن معهم لم یتعرف علیهم، ألنه لم یعرف شرورهم، وهرب 

من خزیهم. عندما هرب لم یتطلع خلفه نحوهم، إذ لم یرد أن یشترك معهم.  
من یعتزل الرذائل ویجحد طریق حیاة مواطنیه (األشرار) یكون في حالة هروب 

مثل لوط. مثل هذا اإلنسان ال یتطلع خلفه، بل یدخل المدینة العلیا خالل طرق أفكاره، 
.  Ïوال ینسحب منها حتى موت رئیس الكهنة الحامل خطایا العالم

حًقا لقد مات  (مسیحنا رئیس الكهنة) مرة واحدة، لكنه یموت من أجل كل شخٍص 
موت المسیح، حتى ُندفن مع بعضنا البعض معه، ونقوم معه، ونسلك الحیاة یعتمد في 

).  4: 6؛ رو 12: 2الجدیدة (كو 
هروبك صالح إن كان قلبك ال یعمل بمشورة الخطاة وخطهم. هروبك صالح إن 
كانت عیناك تهربان من رؤیة الكؤوس وأواني الشرب، حتى ال تتثبتان مشتاقتین إلى 

) LXX 33: 23الخمر. هروبك صالح أن كنت ال تجاوب الجاهل على غباوته (أم 
هروبك صالح أن كانت خطواتك بعیدة عن طرق الجهالء. حًقا سرعان ما ینحرف 
اإلنسان بالمشورات الشریرة، لكنك إن أردت أن یكون هروبك صالًحا، لتكن طرقك 

 .  Ðبعیدة عن كلماتهم

 القدیس أمبروسیوس 

وال تزال ُهناك للشهادة على شرِّهم،  
أرٌض ُمقفرٌة یسطع منها ُدخان،  

ونبات ُیثمُر ثمًرا ال ینضج في أوانه،  
]  7وعموٌد من ملٍح قائٌم تذكاًرا لنفس لم تؤمن. [

: ربما من أجل السدیم أو الضباب الخفیف الصاعد من حوض البحر دخان
المیت، أو الصهد بسبب الجو القاري.  

كان الذي یقتل خطأ یھرب إلى إحدى مدن الملجأ ویبقى فیھا حتى یموت رئیس الكھنة، وعندئذ لھ حریة الخروج دون أن  ˺
. یُقتل

2 Flight From the World, 9: 55-56. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 10الحكمة 

  

، ویدعو تفاح سدوم، نبات یظهر في Ïیوسیفوسأما عن هذا النبات فیشیر إلیه 
تلك المنطقة یبدو للعیان أنه یؤكل، لكن داخله بودرة سوداء ال یمكن أكلها. 

 أن الشیطان وسدوم كالهما خلف اإلنسان، لذا وجب القدیس أمبروسیوسیقول 
على المؤمن أن یتطلع إلى قدام، ال إلى خلف، حتى یبلغ مع لوط إلى الجبل وال یصیر مثل 

. Ðزوجة عمود ملح
 في لوط رمًزا للنفس الجادة في خالصها والتي تتطلع العالمة أوریجینوسیرى 

إلى األمام، أما زوجته فترمز للجسد الذي یود أن یعوق النفس عن اشتیقاتها الروحیة 
وجدیتها. 

  عندما تسیر النفس نحو الخالص، یتطلع الجسد إلى الوراء، ویطلب الملذات. قال
أیًضا الرب عن هذا: "لیس أحد یضع یده على المحراث، وینظر إلى الوراء یصلح 

). یضیف: "اذكروا امرأة لوط". فإنه بالحقیقة صارت عمود 62: 9لملكوت اهللا" (لو 
 .Ñملح، یظهر كعالمٍة واضحٍة عن الغباوة. الملح یمثل الحكمة التي فقدتها

العالمة أوریجینوس 

  یتطلع اهللا بدقة إلى الهدف الداخلي الواقعي، وذلك مثل امرأة لوط التي كانت الوحیدة
بكامل إرادتها قد اتجهت نحو شر العالم. لقد تركها جامدة بال إحساس وجعلها شبع 
عمود ملح، وتركها بال قوة عاجزة عن الحركة، كتمثاٍل، ولكن لیس بدون نفع، بل 

.  Òصارت (مثاالً ) حتى یمكن أن ُتملح من لهم مدارك روحیة
القدیس إكلیمنضس السكندري  

والذین حادوا عن الحكمة،  
لم یقتصر ضرُرهم على عدم معرفة الخیر، 
ولكنهم تركوا خلفهم للعالم ِذْكًرا لحماقتهم، 

] 8بحیث ال یستطیعون كتمان عثراِتهم. [

]  9لكن الحكمة أنقذت خدَّامها من أتعابهم. [

1 Jewish Wars 4: 34. 
2 St. Ambrose: Exposition of the Gospel of Luke, 8: 45. 
3 Homilies on Genesis, 5: 2. 
4 Stromota 2: 14: 61: 4. 
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بعد أن ذكر أمثلة عن عمل الحكمة في حیاة الناس منذ آدم إلى لوط، وأثر 
 حدیثًا عن خطورة عدم الحكمة الصادرة عن  9 و8الحرمان منها، قدم في العبارتین 

الحماقة وكیف أن الحكمة أنقذت خدامها من أتعابهم. 
على هذا المنهج جاء في قوانین الرسل حدیث للقدیس یعقوب بن زبدي أشبه 

بمناجاة هللا، حیث یعلن بركات عمل (حكمة) اهللا في بعض رجال العهد القدیم ودمار من 
یتجنبها:  

[أنت هو المعرفة األبدیة، البصیرة الدائمة، السماع غیر المولود، الحكمة 
) ووهبته الحریة أن یجلب الطعام لنفسه بعرقه آلدمالطبیعة... أخضعت كل الخلیقة له (

وتعبه، بینما أنت الذي جعلت ثمار األرض تنبت وتنمو وتنضج... دعوته لإلصالح مرة 
أخرى وأن تفك رباطات الموت، ووعدته بالحیاة بعد القیامة. لیس له وحده فقط بل وعندما 
نما بفیض إلى جمع ال ُیحصى فإن الذین استمروا معك مجدتهم، والذین جحدوك عاقبتهم. 

) كإنساٍن مقدس، رذلت عطیة قایین قاتل أخیه، 4بینما قبلت ذبیحة هابیل (تك 
كبائٍس ممقوٍت . 

 ألنك خالق البشر أخنوخ، (عطیتهما)، ونقلت شیث أنوشبجانب هذا قبلت من 
وواهب الحیاة وسند المحتاجین ومعطي الشرائع ومجاٍز الذین یحفظونها ومؤدب الذین 

یعصونها. 
)، وخلصت 7-6أنت الذي جلبت الفیضان على العالم بسبب جموع األشرار (تك 

) مع ثماني أنفس حیث نهایة جیل سابق 20: 3 بط 1 البار من الطوفان بالفلك (نوًحا
وبدایة جیل الحق. 

ل األرض المثمرة إلى بحیرة  أنت أشعلت ناًرا مخیفة ضد الخمس مدن لسدوم وحوَّ
 لوًطا). لكنك انتزعت 34: 107، مز 19، تك 6: 10ملح لألشرار الساكنین هناك (حك 

القدیس من الحریق الهائل. 
 من شر أسالفه، وأقمته وارثًا للعالم، وكشفت له عن إبراهیمأنت الذي خلصت 

 الخ). 12مسیحك، وعینت ملكي صادق مقدًما كرئیس كهنة للعبادة لك (تك
 الغالب للحیة التي هي ممثلة للشر. أیوبأنت الذي عوضت خادمك الصبور 

…] Ï ابًنا للموعد، یعقوب أًبا الثنى عشر ابًنااسحقأنت الذي جعلت 

1.Constitutions of the Holy Apostles, Book 8: section 2:12.  
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. دورها في حیاة یعقوب 6
  ، وهي التي َهَدِت البارَّ

الهارب من غضب أخیه ُسبًال ُمستقیمة، 
وأرته ملكوت اهللا، 

وآتته معرفة الُمقدَّسات، 
وأنجحته في أتعابه،  
]  10وكثَّرت ثمَر أعماله. [

لم ینسب الحكیم لیعقوب الحكمة حین استخدم وسائل الخداع لنوال البكوریة 
والبركة أو الحصول على نصیب أوفر من خاله البان، وٕانما یتحدث عنها حین قابل غضب 

أخیه عیسو بروح التواضع والعطاء بسخاء. 
بالحكمة تمتع بالسماء المفتوحة والرؤى السماویة المعزیة مقابل بغض عیسو له 

ومحاولة قتله. 
: 28-41: 27یشیر هنا إلى حـلم یعقوب الهارب من وجه عیسو أخیه (تك 

)، حیث رأى السماء بكونها "ملكوت اهللا"، وهو تعبیر إنجیلي یندر استخدامه في العهد 17
. لقد تمتع یعقوب برؤیا أخرویة، حیث یملك اهللا على المؤمنین، ویقیم منهم ملكوته Ïالقدیم

اإللهي. 
": تشیر إلى المقدس السماوي أو إلى السمائیین المقدسین في الرب. المقدسات"

  ،تأملوا ناسًكا (یعقوب)؛ كان یجري هارًبا من إنساٍن عنیٍف للغایة، كان هارًبا من أخیه
ووجد عونه في حجٍر، هذا الحجر هو المسیح. هذا الحجر هو عون لكل الذین یعانون 

: 9من االضطهاد، أما بالنسبة للیهود غیر المؤمنین فهو حجر عثرة وصخرة خزي (رو 
). هناك رأى یعقوب سلًما قائًما من األرض 16: 28؛ 14: 8؛ إش 8: 2 بط 1؛ 33

ورأسه تبلغ السماء، وفي السماء الرب متكئ علیه، ورأى مالئكة صاعدین ونازلین (تك 
). انظروا لقد رأى مالئكة صاعدین، لقد رأى بولس صاعًدا. ورأى 13- 12: 28

مالئكة نازلین، یهوذا الخائن یسقط بتهورٍ . رأى مالئكة صاعدین، رأى قدیسین یصعدون 
من األرض إلى السماء، ورأى مالئكة نازلین الشیطان وكل جیشه منطرحین من 

1 R. Schackenburg: God’s Rule and Kingdom, N.Y., 1963, 20 n. 
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 . Ïالسماء

 القدیس جیروم

]  11ونصرته على طمع ُمضایقیه وأغنته. [

ووقته من أعدائه،  
 وحمته من الكامنین له، 

 ووهبته النصرة في قتاٍل شدیٍد، 

 ]12لكي یعلم أن التقوى أقدر من كل شيء. [

هنا یشیر إلى فترة خدمته لخاله البان الذي كان استغله وخدعه وكان یطمع أن 
).  23: 31یصرفه فارًغا. أما أعداؤه فهم عیسو ورجاله أو البان واخوته (تك 

: 32یقصد بالقتال الشدید صراعه في عبر مخاضة یبوق مجاهًدا مع اهللا (تك 
22-29 .(

 سالح یعقوب في معركته وقتاله الشدید هو التقوى التي هي أقدر من كل شيء.

یحدثنا الحكیم عن أبینا یعقوب الذي وسط أتعابه وجد حجًرا یضعه تحت رأسه. ما 
هو هذا الحجر إال  حكمة اهللا المتجسد، الذي نتكئ علیه برؤوسنا لكي یقدسها، ویرفع 

"الحكمة أنقذت خدامها من أتعابهم" أفكارنا إلى السماء وسط متاعبنا في هذا العالم؟ هكذا 
]9.[ 

  الحجر الذي تحت رأسه كان المسیح. لم یضع حجًرا من قبل تحت رأسه، وٕانما فقط
عندما جاء الوقت الذي فیه كان هارًبا من مضطهده. عندما كان في بیت أبیه وتمتع 
بوسائل الراحة للجسد، لم یكن له حجر لرأسه. لكنه ترك بیته فقًرا ووحیًدا خرج ولیس 

 . Ðمعه غیر العصا، وللحال في ذات اللیلة وجد حجًرا ووضعه تحت رأسه

 القدیس جیروم

  لم نقرأ عن الطوباوي یعقوب أنه رحل ومعه خیول أو حمیر أو جمال، إنما نقرأ فقط انه
 حمل عصا في یده... 

)، وحمل المسیح خشبة 10: 32أظهر یعقوب عصاه لیأخذ لنفسه زوجة (تك 

1 Homilies on the Psalms 41.  
2 Homilies on the Psalms 46. 
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 الصلیب لیخلص الكنیسة. 

إذ نام یعقوب وضع حجًرا تحت رأسه ورأى سلًما ممتًدا إلى السماء، بینما اتكأ 
 . Ïالرب على السلم

 األب قیصریوس أسقف آرل 

  السلم الُمثبت على األرض ویبلغ السماء هو صلیب المسیح، خالله وهب لنا الوصول
إلى السماء، بل بالفعل یقود إلى السماء. هذا السلم یحوي درجات متنوعة من الفضائل، 

خاللها نرتفع نحو السماء. اإلیمان والبّر والطهارة والقداسة والصبر والتقوى وكل بقیة 
 . Ðالفضائل هي درجات هذا السلم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

وهب اهللا یعقوب ذكاًء، واستطاع أن یحاور خاله الذي خدعه، لكن تعرض یعقوب 
للخطر حین تعقبه خاله ومن معه من أقربائه. هنا لم یكن ممكًنا للحكمة البشریة أن تحفظ 

  الخ).24: 34یعقوب، إنما تدخل اهللا نفسه، وحذر البان من أن یفعل یعقوب سوًء (تك 

  عجیب هو صالح الرب. فإذ رأى اهللا البان مصمًما على محاربته والدخول مع الرجل
الصالح في معركة، قال له كمن یطلب منه مراجعه نیته: "احترز من أن تكلم یعقوب 

). یقول له ال تحاول أن تضایق یعقوب وال بكلمة قاسیة بل 25: 31بخیٍر أو شرٍ " (تك 
م أفكارك الثائرة... أسألكم أن  الحظ نفسك، راجع هجومك الشریر، اكبح غضبك، لجِّ

تالحظوا رأفة اهللا. عوض أن یأمر اهللا البان أن یرجع إلى موضعه، اكتفى بتوجیهه أال 
یستخدم كلمات قاسیة وعنیفة مع اإلنسان الصالح. ما هو السبب لذلك؟ كي یتعلم 

 اإلنسان الصالح ویختبر مدى عنایة اهللا به. 

أال ترون أنه لو رجع البان كیف كان یمكن للرجل الصالح وزوجته أن یعرفوا هذا؟ 
سمح اهللا لالبان أن یذهب ویشهد بشفتیه بالكلمات التي قیلت له من اهللا... هذه بالحقیقة 

هي عالمة حكمة اهللا الخالَّقة، أن یحول أعداء الحق هم أنفسهم إلى شهوٍد للحق، فیحاربون 
 . Ñبأفواههم لجانب الحق

   القدیس یوحنا الذهبي الفم

1  Sermon 87: 2. 
2 Source Christiéne, vol 154: 132, sermon 1: 6. 
3  Homilies on Genesis 57: 19- 20.  
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  یعقوب الذي طهرَّ قلبه من كل المظاهر، مظهًرا تصرفات مملوءة سالًما، أوًال طرد كل
). ألن من یترك األمور 25- 23: 32ماله وبقى في الخلف، وصارع مع اهللا (تك 

العالمیة یقترب من صورة اهللا ومثاله. ما هو الّصراع مع اهللا سوى الدخول في صراٍع 
ألجل الفضیلة، وٕان یجاهد مع من هو أقوى منه یصیر في حالة أفضل بإقتدائه باهللا 
أكثر من اآلخرین؟ إذ كان إیمان یعقوب وتكریسه ال ُیهزمان، أعلن الرب له أسراره 

). فإنه من نسله یولد الرب یسوع من عذراء، 26: 32اإللهیة بلمس حق فخذه (تك 
 . Ïویسوع لیس غیر مشابه وال بأقل من اهللا (اآلب)

  القدیس أمبروسیوس

بالحكمة اإللهیة جاهد یعقوب مع اهللا والناس وغلب. لقد صارع حتى الفجر حیث 
بدأ نور شمس البّر یشرق علیه. أما المكافأة التي نالها فهي شهوة قلب كل مؤمن حقیقي، إذ 

القدیس لم ُیعد ُیدعى یعقوب الذي یعني "یتعقب" بل "إسرائیل" وتعني "رؤیة"، وكما یقول 
 . Ð "اسم عظیم یحمل بركة عظیمة"أغسطینوس

  11یقول الرب قي اإلنجیل: "ملكوت السماوات یغتصب والغاصبون یختطفونه" (مت :
)، أجابه: "ال أطلقك 26: 32)... یقول لیعقوب: "أطلقني ألنه قد طلع الفجر" (تك 12

إن لم تباركني". وبارك یعقوب؛ كیف؟ بتغییر اسمه... انظروا إنه إنسان واحد، من 
 . Ñجانب ًلمس وجفَّ (یعقوب)، ومن جانب آخر تبارك لینال قوة (رؤیة اهللا)

 القدیس أغسطینوس   

أننا مادمنا في لیل هذا العالم نصارع، لكن إذ یحل القدیس كیرلس الكبیر یرى 
 فجر األبدیة ال یوجد بعد مجال للصراع بل لرؤیة اهللا. 

  أنتم ترون كیف أنه لم یستمر في الصراع عند بدء النهار. في الواقع ال یوجد صراع
للذین بالفعل عاشوا في النور. فالذین جاءوا إلى مثل هذه العظمة یلیق بهم أن یقولوا: 

). وأیًضا: "في الصباح تسمع صوتي، LXX 2: 62"یا اهللا إلهي أترقبك من النور" (مز 
). عندما یشرق نور البّر، أي المسیح في عقولنا LXX 4: 5انتظرتك وستراني" (مز 

وُیقدم بهاءه في قلوبنا، عندئذ ننتظر كنفوٍس نبیلٍة، ونتأهل  لالهتمام اإللهي: "عینا الرب 

1  Jacob and the Happy Life, 7:30.  
2  Sermon 229f. 2..  
3  Sermon 5:6.  
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 . Ï). عند الفجر یتوقف الصراع15: 34على األبرار" (مز 

 القدیس كیرلس اإلسكندري

. دورها في حیاة یوسف  7
 وهي التي لم تترك البارَّ الذي باعوه، 

 ]13بل نشلتهُ من الخطیئة، ونزلت معه في الجب. [

إذ سلم یوسف نفسه للحكمة بروح التقوى، أنقذته من الجب، ونشلته من إغراءات 
امرأة فوطیفار وسندته في السجن، وصعدت به إلى العرش، وقدمت له مجًدا عظیًما! 

لم یتعلم یوسف الحكمة البشریة والسحر، لكنه بالتقوى غلب الحكماء والمشیرین 
والسحرة، وصار شاهًدا لعمل حكمة اهللا في أرض غریبة! صار بسیرته وسلوكه، معلًما 

 ).22-17: 105الشیوخ الحكمة (مز 

]؟  14[ولم تفارقه ]، 13[لم تترك البار ماذا یعنى الحكیم بقوله إن "الحكمة 
حین بیع یوسف البار وحین وضع في القیود، كانت الحكمة مالزمة له، ألنه كان 
رمًزا للسید المسیح الذي بیع كعبٍد خالل خیانة تلمیذه یهوذا له، ووضع في القیود حین ُقدم 

للمحاكمة. جاءت حیاة هذا البار تحمل صورة رائعة كرمز للسید المسیح من جوانب متعددة، 
كمثاٍل لما ورد في كتابات اآلباء في هذا الشأن.  القدیس أفراهاط یكفي أن أذكر ما كتبه 

  كان یوسف مضَطهًدا، وكان إخوته هم المضطِهِدین. یوسف تمجد، ومضِطهدوه سجدوا
له، فتحققِت أحالمه ورؤیاه.  

كان یوسف الُمضَطهد رمًزا لیسوع الُمضَطهد. 
یوسف ألبسه والده قمیًصا بألوان كثیرة، ویسوع ألبسه أبوه جسًدا من البتول. 

یوسف أحبه أبوه أكثر من إخوته، ویسوع هو العزیز المحبوب لدي أبیه. 
رأي یوسف رؤى وحلم أحالًما، وتحققت الرؤى واألنبیاء في یسوع. 

كان یوسف راعًیا مع إخوته، ویسوع هو رئیس الرعاة.  
عندما أرسله أبوه لیفتقد إخوته رأوا یوسف قادًما وخططوا لقتله، وعندما أرسل اآلب 

). 38: 21 (مت "هذا هو الوارث، هلم نقتله"یسوع لیفتقد إخوته قالوا: 
ألقي إخوة یوسف أخاهم في الجب، ویسوع أنزله إخوته لیسكن بین الموتى.  

1 Glaphyra on Genesis, 5:3.  
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یوسف صعد من الجب، ویسوع قام من بین األموات. 
یوسف بعد أن قام من الجب صار له سلطان على إخوته، ویسوع بعد أن سكن بین 

) لیخدمه إخوته ویخضع أعداؤه 9: 2األموات أعطاه أبوه اسًما عظیًما ممجًدا (في 
تحت قدمیه. 

یوسف بعد أن عرفه إخوته خجلوا وخافوا واندهشوا أمام عظمته، وعندما یأتي یسوع في 
آخر الزمان، ویعلن عظمته سیخجل إخوته ویخافون ویرتعبون أمامه ألنهم صلبوه. 

عالوة على هذا فإن یوسف بیع إلي مصر بناء على مشورة یهوذا، ویسوع ُسلم للیهود 
بیدي یهوذا اإلسخریوطي. 

عندما باعوا یوسف لم یجب إخوته بكلمة، ویسوع أیًضا لم ینطق وال أجاب على 
القضاة الذین حاكموه.  

یوسف سلمه سیده للسجن ظلًما، ویسوع أدانه أبناء شعبه ظلًما.  
سلم یوسف ثوبیه، واحد في أیدي إخوته، واآلخر في ید زوجة سیده، ویسوع سلم ثیابه 

وقسمت بین الجند.  
یوسف إذ كان في الثالثین من عمره وقف أمام فرعون وصار سید مصر، ویسوع إذ 

بلغ الثالثین جاء إلي األردن لیعتمد وقبل الروح وخرج یكرز.  
یوسف عال مصر بالخبز، ویسوع عال العالم كله بخبز الحیاة. 

یوسف أخذ ابنة الكاهن الشریر النجس زوجة له، ویسوع خطب لنفسه الكنیسة من 
األمم النجسین. 

مات یوسف وُدفن في مصر، ومات یسوع وُدفن في أورشلیم. 
عظام یوسف أصعدها إخوته من مصر، ویسوع أقامه أبوه من مسكن الموت ولبس 

 .Ïجسده وارتفع به إلي السماء في غیر فساد

القدیس أفراهاط الحكیم الفارسي 
 ولم ُتفارقه في القیود، 

 حتى أتته بصولجان الُملك، 

 وبسلطاٍن على الذین كانوا ُمتسلطین علیه، 

 فكذَّبت الذین كانوا یأخذون علیه المآخذ، 

1 Demonstrations, 21: 9. 
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] 14وآتته مجًدا دائًما. [
الزمته الحكمة في قیوده لتدخل به إلى المجد، فعوض كونه سجیًنا صار صاحب 
سلطان، یمد الذین تسلطوا علیه بالمؤنة، ولعله یقصد هنا فوطیفار وأهل بیته، والسجان ومن 

معه، وأیًضا اخوته الذین كانوا یطلبون قتله وباعوه عبًدا.  
كان البعض یتطلعون إلیه كمجرٍم ُملقى في السجن، ویحسبون ما حّل به عالمة 

شره وغضب اهللا علیه، لكن حكمة اهللا (اهللا الكلمة) كشف عن برِّه، أعلن أن آالمه وضیقاته 
 أبدًیا.  أتته مجًدالم تكن إال لمجده في هذا العالم كما في العالم العتید، إذ "

  أنظروا كیف حدث فجأة أن السجین یصیر ملًكا على كل مصر؛ الذي ُأرسل إلى
السجن بواسطة رئیس الشرطة رفعه الملك إلى أعلى مرتبة. 

تطلع سیده السابق، فرأى فجأة أن الرجل الذي ألقاه في السجن كزاٍن قد كوفئ 
بنوال سلطاٍن على كل مصر. أال ترون أهمیة احتمال التجارب بشكر؟ لهذا یقول بولس: 

). 5- 3: 5"الضیق ینشئ صبًرا، والصـبر تزكیة، والتزكیة رجاًء، والرجاء ال یخزى" (رو 
الحظوا: یوسف احتمل الضیق بصبٍر، والصبر قدم له تزكیة، والتزكیة عملت في رجاٍء، 

.  Ïوالرجاء لم یجعله یخزى
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ؟ إنه فقط لكي نفهم أن 42: 41 ما هو معنى الخاتم الذي وضع في إصبعه (تك(
وماذا عن الثوب إال مركز األسقفیة باإلیمان قد منح له حتى یستطیع أن یختم آخرین. 

 التفوق في الحكمة الذي وهبه له ملك السماء.  هذا وحده الذي أنه ثوب الحكمة؟
) أیًضا تشیر إلى 43: 41یظهر طوق الذهب لیمثل الفهم الصالح. والمركبة (تك 

.  Ðاألعالي المجیدة التي تأهل لها
القدیس أمبروسیوس 

  حینئذ أمكن دخوله 14: 41"أسرعوا به من السجن، فحلق رأسه، وأبدل ثیابه" (تك ،(
إلى الملك. هكذا من كان مربوًطا في حبس الخطیة، وأسیًرا في شهوات العالم، بعیًدا 

عن اهللا، ال یمكنه أن یصل إلیه حتى یخرج من ذاك الحبس النجس، أعني یترك فعل 

1 Homilies on Genesis, 63: 17. 
2 On Joseph, 7: 40. 
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الخطیة، ویحلق فضوالت شعر رأسه التي هي أفكار عقله المحبة للخطیة، ویستبدل 
ثیابه التي هي أعماله الردیئة بأعمال صالحة. فمن نقى قلبه من األفكار الردیئة هكذا، 
وأبدل أعماله الخاطئة بأعماٍل بارة، یستحق الدخول إلى المسیح، ملك الملوك، والتناول 

.  Ïمن جسده ودمه الكریم
القدیس أفرام السریاني 

. دورها في حیاة الشعب 8
یختم السفر كله بحدیٍث مسهب یوضح به كیف حفظت العنایة اإللهیة الشعب 
خالل أحداث الخروج بكونها أهم حدث في تاریخ الشعب، كرمز للخروج الذي یتمتع به 

. جاء هذا تعنایة اإللهیة خالل أمثلة تحمل مقاباللالعالم خالل المصلوب. أوضح الكاتب ا
 الفصل أشبه بعظة أو مجموعة عظات تفسیریة لسفر الخروج.

وهي التي أنقذت شعًبا باًرا،  
 وذریة ال عیب فیها، 

] 15من أمة مضایقین. [
بعد أن تحدث عن عمل حكمة اهللا في حیاة األفراد، لیكشف عن اهتمامه بكل 

شخص، یتحدث عن الحكمة اإللهي الذي ینقذ الشعب المقدس.  
"، ألنه یقدس شعبه ویطهرهم "شعًبا مقدًسا، "ذریة ال عیب فیهایدعو اهللا شعبه 

".  أمة مضایقینمن كل خطیة. ویدعو مصر التي سخرتهم وأذلتهم "
: 1حًقا ال یكف العالم عن أن یمرر حیاة الكنیسة الحقیقیة بالظلم في قسوة (خر 

)، لكن اهللا یعتز بها بكونها كنیسته المقدسة المتألمة التي بال لوم، فیدعوها: كلِك جمیل 14
). فإنها لن تسمع هذا المدیح من الفم اإللهي ما لم 7: 4یا حبیبتي، لیس فیك عیبه" (نش 

 آالمه وصلبه.  – حكمة اهللا –تشارك عریسها 

  المسیح قما ذا بعد ...)6:4یقول العریس: "أذهب إلى تل المر وٕالى جبل اللبان" (نش 
). خلصت الطبیعة البشریة من وصمة الخطیة بعد أن 8:5الموت عن الخطاة (رو 

كلك جمیل یا ). لذلك یقول النشید "29:1 (یو اإلثمرفع حمل اهللا خطیة العالم وحطم 
 الذي یرمز إلیه المّر ثم یذكر االنفعال" ویضیف إلى ذلك سّر  لیس فیك عیبةحبیبتي

1 Commentary on Genesis.  
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خلیط األعشاب العطرة والبخور التي ُتشیر إلى ألوهیة المسیح. أن الذي یشارك المسیح 
الذي یتألم معه في المّر سوف یحصل على رائحة األعشاب العطرة والبخور، ألن 

 وعندما یكون في المجد اإللهي سیحصل على الجمال .)17:8 (رو سینال المجد معه
 بواسطة المسیح ومن خالل المسیح .الكامل ویكون بعیًدا جًدا عن كل عیٍب بغیضٍ 

 .Ïاتنفصل عن الخطیة. إنه مات وقام من األموات ألجلن
 القدیس غریغوریوس النیسي

هكذا أنقذ حكمة اهللا الشعب بقبوله الصلب، حتى ُیصلب الشعب معه، ویقوم معه 
في مجٍد فائق، ویتأهل المؤمنون الحقیقیون للسماء.  

لقد أذل فرعون الشعب وسخره للعمل في الطین وبناء ثالث مدن، مستعبًدا إیاهم. 
وهو في هذا یمثل عمل عدو الخیر مع البشریة، بني آدم.  

  كان فرعون یستعبد بني إسرائیل في بناء مدٍن له. كان فرعون یوكل مسخرین من
جنوده ببني إسرائیل، یستحثونهم على أعماله. وكان إبلیس یوكل ببني آدم شیاطین 

یستحثونهم على أعماله الردیئة في أعمال الخطیة.  
كان فرعون یوكل جنوده لیستعبدوا بني إسرائیل على عمل الطوب، وكان إبلیس 

یستحث بني آدم في األعمال األرضیة السفلیة.  
)... 11: 1ذكر الكتاب المقدس أن بني إسرائیل بنوا لفرعون مدًنا عظیمة (خر 

وتستحث الشیاطین بني آدم لیقیموا خطایا عظیمة هي أصل كل الشرور: محبة الفضة، 
.  Ðوشهوات الجسد، والمجد الباطل

القدیس مار افرام السریاني  
حًقا ماذا نتوقع من قلب فرعون الترابي المملوء وحًال إال أن یصدر أوامره بتسخیر 

  Ñبني إسرائیل في عمل الطین؟

  فإن الشیطان الذي یؤذي الناس ویفسدهم یهتم بشدة بأال یتطلع رعایاه إلى السماء، بل
 داخل أنفسهم - من الطین. ومن –أن ینحنوا إلى األرض ویصنعوا الطوب اللبن 

الواضح للجمیع أن ما ینتمي إلى المتعة المادیة یتكون بالتأكید من التراب والماء، 

1 Sermons on Song of Songs, Sermon 7   الدكتور جورج نّوارترجمة  
2 Commentary on Exodus.  
3  Cf Origin: Commentary on the Song of Songs, 2: 2. 
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وینطبق هذا على من یهتم بشهوة الطعام أو شهوة المال والثروة. 
ومن یشتاقون إلى  التراب والماء - إلى طین. –یتحول مزیج هذین العنصرین 

الملذات یكونون كمن یشتاقون إلى الطین، ویظلون یمألون أنفسهم منه، ومع ذلك 
ال یمتلئون أبًدا، ویصبح المكان الذي یستقبل الطین فارًغا قبل أن تصب فیه المرة 

التالیة. وبنفس الطریقة یظل صانع الطوب یصب مزیًدا من الطین في القالب والقالب 
 ویمكن للجمیع بسهولة أن یفهموا معنى هذه الصورة البالغیة بالنظر یفرغ باستمرار.

إلى الجانب الشهواني للنفس. 
الذي یتبع رغباته وما یشتهیه إذا حقق رغبة له ثم تحول برغبته إلى شيء 
آخر یجد نفسه فارًغا مرة أخرى من ناحیة هذا الشيء، وٕاذا امتأل منه یعود فارًغا 
كإناء فارغ في طلب شيء آخر وهكذا. ونحن ال نتوقف عن هذا إلى أن نرحل من 

. هذه الحیاة المادیة
وبالنسبة للقش والتبن الذي كان یجب على الخاضعین ألوامر الطاغیة أن یخلطوه 

بالطوب اللبن، فإن كال من اإلنجیل المقدس والصوت السامي للرسول (بولس) 
. Ï)12: 3؛ مت 4: 5یفسرانهما بأنهما مواد للحرق (حز 

 القدیس غریغوریوس النیسي

وحلت في نفَس عبٍدٍ◌ الرَب،  
]  16وقاومت ُملوًكا مرهوبین بخوارق وآیات. [

إن كانت حكمة اهللا قد أقامت موسى النبي قائًدا لخالص شعبه، فإن سّر القوة ال 
في شخص موسى، وٕانما في حكمة اهللا التي حلت في نفسه بكونه عبد الرب، أما مقاومة 
فرعون ورجال جیشه فلم تكن عن حكمة موسى البشریة، وال خططه، وال قدراته، إنما الذي 

 صد الهجمات المستمرة هو "حكمة اهللا".
ما حدث مع موسى النبي لتحقیق الخروج كان رمًزا لتحقیق خروٍج من أسر إبلیس 
إلى الحضن اإللهي. إنه رمز لما یتمتع به المؤمنون بالمسیح یسوع مخلص العالم، والنصرة 

الفائقة لهم على إبلیس ومملكته.  
وما تم من آیات وعجائب مثل الضربات العشر، هي من عمل حكمة اهللا. أما 

1 Moses, book 2:59-62..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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وسیلته للتمتع بعمل الحكمة فهي اإلیمان مع الصالة.   
استخدم صیغة الجمع یشیر إلى مقاومة الملوك المحیطین بهم أثناء تجولهم في 

وربما یقصد بالملوك  البریة بجانب مقاومة فرعون لهم وهم في مصر وبعد خروجهم مباشرة.
  حكام أقالیم مصر.

  بالفصح خرج هؤالء من عبودیة فرعون، ونحن في یوم الصلب نخلص من عبودیة
الشیطان. 

هم ذبحوا حمًال من القطیع، وبدمه نجوا من المفسد، ونحن خلصنا بدم ابن مختار 
من أعمال الفساد التي عملناها.  

كان لهم موسى قائًدا، ونحن لنا یسوع هادًیا ومخلًصا. 
شق لهم موسى البحر وأجازهم، وأما مخلصنا فشق الجحیم وحَّطم أبوابه، ودخل 

إلي الداخل وفتحها. ورسم الطریق أمام كل الذین یؤمنون به. 
وهبهم موسى الماء من الصخرة، وأجرى لنا مخلصنا الماء الحّي من صدره. 

وعدهم موسى بأرض الكنعانیین میراثًا، ووعدنا ربنا بأرض الحیاة ملًكا. 
رفع موسى حیة نحاسیة، كل من ینظر إلیها یبقى حًیا بالرغم من لدغة الحیة. 

وعلق یسوع نفسه وكل من یتطلع إلیه ینجو من جرح الحیة التي هي الشیطان. 
صنع لهم موسى الخیمة الوقتیة لیقدموا فیها الذبائح والقرابین، فیطهروا من 

) وقام. وقد قال 16: 15؛ أع 10: 9خطایاهم. وأقام یسوع خیمة داود الساقطة (عا 
). وقد فهم تالمیذه إنه 19: 2للیهود: "انقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام أقیمه" (یو 

تحدث عن جسده الذي یقیمه بعد ثالثة أیام حین یقتلونه. ففي هذه الخیمة وعدنا 
بالحیاة وبها تطهر خطایانا. 

دعا خیمتهم خیمة وقتیة، ألنها تخدم زمًنا قصیًرا، ودعا خیمتنا هیكل الروح 
. Ï)19: 6؛ 16: 3 كو 1القدوس الذي یدوم إلي األبد (

  .أخرج موسى شعبه من خدمة فرعون، وخّلص یسوع الشعوب من خدمة الشیطان
ترَّبي موسى في بیت فرعون، وتربي یسوع في مصر حین هرب به یوسف إلي 

هناك. 

1 Demonstrations, 12: 8. 
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وقفت مریم على حافة النهر حین طاف موسى فوق الماء، وحملت مریم بیسوع 
حین بشرها المالك جبرائیل. 

حین ذبح موسى الحمل قتل أبكار المصریین، وصار یسوع الحمل الحقیقي حین 
صلبوه، وبموته مات الشعب القاتل. 

أنزل موسى المن لشعبه، ووهب یسوع جسده للشعوب. 
بالخشبة حلَّى موسى المیاه المرة، وبصلیبه حلَّى یسوع مرارتنا بخشبة شجرة 

صلیبه. 
أنزل موسى الناموس لشعبه، ووهب یسوع عهوده للشعوب. 

قهر موسى عمالیق عندما بسط یدیه، وقهر یسوع الشیطان بعالمة الصلیب. 
أخرج موسى لشعبه میاًها من الصخرة، وأرسل یسوع سمعان صفا لیحمل تعلیمه 

بین الشعوب. 
رفع موسى البرقع عن وجهه وتكلم مع اهللا، وأنتزع یسوع البرقع عن وجه الشعوب 

لیسمعوا تعلیمه ویقبلوه. 
وضع موسى یده عل رسله فقبلوا الكهنوت، ووضع یسوع یده على رسله فنالوا 

الروح القدس. 
صعد موسى الجبل، ومات هناك، وصعد یسوع إلي السماء، وجلس عن یمین 

 .Ïاآلب

القدیس أفراهاط الحكیم الفارسي 

  عندما رأى موسى أن جمیع الرعیة (المصریین) كانوا متفقین مع قائدهم (فرعون) في
 الخ). 17: 7شره، أوقع ضربة على كل المصریین ولم ینُج أحد من الكوارث (خر 

 األرض والماء والهواء والنار التي تدخل في كل شيء –وكانت عناصر الكون كلها 
في الوجود - تتعاون معه في هذا الهجوم على المصریین، وكأنها جیش ینفذ األوامر، 

. ففي نفس الوقت Ðوغیرت هذه العناصر قوانینها الطبیعیة لخدمة األغراض البشریة

1 Demonstrations, 21: 10. 
Ð ) "أن األرض والماء والهواء والنار، وهي العناصر المكونة للطبیعة 97-96: 17: 1یقول فیلون في "حیاة موسى (

 قد شاركت في الهجوم. وأغرب شيء هو أن نفس العناصر وفي نفس الوقت ونفس –والتي یستحیل الهروب منها 
. المكان كانت تجلب الخراب على شعٍب واألمان لشعٍب آخر
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. Ïوالمكان وبنفس القوة كان الخطاة یعاقبون وغیر الخطاة ال یعانون من شيء
القدیس غریغوریوس النیسي 

 وجازِت القدیسین ثواب أتعابهم، 

 وَهَدْتهم طریًقا عجیًبا، 

 وكانت لهم ملجًأ في النهار، 

]  17وضیاَء ُنجوٍم في اللیل. [
یشیر هنا حتى إلى الجزاء المادي حیث اخذوا األشیاء الثمینة التي للمصریین 

). 36-35: 12؛ 3-2: 11؛ 22- 21: 3مقابل استعبادهم وحرمانهم من حقوقهم (خر 
ولعله یشیر بالمجازاة التحرر من العبودیة. 

"، حیث كانت السحابة مرشًدا لهم وفى نفس الوقت ملجأ لحمایتهم ملجأ في النهار"
من حّر الشمس. "یخلق الرب على كل مكاٍن من جبل صهیون وعلى محفلها سحابة نهاًرا، 

ألن على كل مجٍد غطاء؛ وتكون مظلة للفيء نهاًرا من  ودخاًنا ولمعان نار ملتهبة لیًال،
). 6-5: 4الحّر ، وملجأ ومخبأ من السیل ومن المطر" (إش 

فسر الحكیم هنا ظهور ظهور الرب كسحابة تظللهم نهاًرا وعمود نار یضيء لهم 
ویقودهم أنه هو الحكمة أو حكمة اهللا (الذي تجسد فیما بعد لیخلص العالم). 

  ولم تكن هذه سحابة 22-21: 13أرسلت القوة اإللهیة سحابة تقود الشعب (خر ،(
عادیة، ألنها لم تكن مكونة من أبخرة كالسحب العادیة ولم تكن تشكیًال ضبابًیا تكون 
من ضغط الریاح على األبخرة، بل كانت شیًئا یتجاوز الفهم البشري. ویشهد الكتاب 

المقدس بأنه كان هناك شيء غیر عادي في هذه السحابة، فعندما كانت أشعة شمس 
الظهیرة تسطع بحرارٍة شدیدٍة، كانت السحابة مأوى للشعب تظلل من تحتها، وترطب 
 –حرارة الجو الناریة بندى خفیف. وأثناء اللیل كانت تتحول إلى نار تقود اإلسرائیلیین 

 .Ðكما في موكٍب - بضوئها من الغروب إلى الشروق

القدیس غریغوریوس النیسي 

وعبرت بهم البحر األحمر،  

1 Moses, book 1:25..ترجمة  مجدي فھیم حنا  
2 Moses, book 1:30..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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] 18وجازت بهم غزیَر المیاه. [
 أرض الموعد هو ىالطریق الذي اختارته الحكمة للخروج من مصر والعبور إل

العبور بهم البحر األحمر واجتیازهم میاه غزیرة. لم یكن هذا هو الطریق بحسب المنطق 
البشري، إذ ُوجد طریق سهل وممهد في ذلك الحین، الذي في جهة العریش حیث یبلغون 

األردن مباشرة. لم یكن یدرك أحد السّر في ذلك، إذ لم یكن ممكًنا لهم دخول أرض الموعد 
إالَّ من خالل هذا الطریق لألسباب التالیة: 

عبور البحر األحمر كرمز للتمتع بالمعمودیة، حتى یعبر المؤمنون إلى كنعان  .١
السماویة. 

الدخول في ضیقات وحروب، فیهلك فرعون وجنوده إشارة إلى هالك إبلیس  .٢
ومالئكته. وینهزم عمالیق وغیرهم من األمم، بكونهم رمًزا للخطایا التي یجب أن 

 یسحقها بقوة الصلیب خالل جهادنا بنعمة اهللا.

بقاء الشعب أربعین عاًما حتى ینسوا تماًما كل خبرة الوثنیة التي تالمسوا معها في  .٣
 مصر

لكي یموت موسى ویتسلم یشوع القیادة، فإنه ال دخول إلى األبدیة ما لم تمت  .٤
 حرفیة الناموس ونحیا بالروح تحت قیادة ربنا یسوع (یشوع).

 التمتع بخبرة التسبیح وسط البریة. .٥

 التمتع بالمّن السماوي كرمز للتناول من جسد الرب ودمه. .٦

التمتع باالحتماء تحت جناحي الرب (السحابة) واالستنارة بروحه القدوس (عمود  .٧
 النار لیالً ).

  في ذلك العبور كان عمود السحاب مرشًدا. وقد أحسن من قبلنا بتفسیر عمود
، الذي یرشد المستحقین نحو الخیر، ومن رحمة الروح القدسالسحاب على أنه 

یتبع الروح القدس یعبر المیاه، حیث أن المرشد یصنع له فیها طریًقا، وبهذه 
الطریقة یقوده بأمان إلى الحریة، أما الذي یطارده لیعیده إلى العبودیة فیهلك في 

. فالذي ینزل الماء مع جیش سّر الماءالماء. ال یجب أن یجهل من یسمعون هذا 
.  Ïالعدو یخرج وحده تارًكا جیش العدو یغرق في الماء

1 Moses, book 2:121..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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القدیس غریغوریوس النیسي 

أما أعداُؤهم فأغرقتهم،  
]  19ثُم قذفتهم من قاع العمق. [

  كان موسى یراقب السحابة بنفسه وعلَّم الشعب كیف تظل في مجال الرؤیة بالنسبة لهم
). وبعد أن أرشدتهم السحابة طوال مسارهم، وصلوا إلى البحر 22-16: 14(خر 

األحمر، حیث أحاط المصریون القادمون من خلفهم بكل جیشهم بالشعب. ولم یكن 
هناك مهرب من هذا الرعب متاًحا أمام اإلسرائیلیین من أي اتجاه ألنهم كانوا 

 مدفوًعا بقوة إلهیة - بتنفیذ أعجب –محصورین بین أعدائهم والمیاه. وعندئذ قام موسى 
عمل ال یكاد ُیصدق على اإلطالق، فقد اقترب من الشاطيء وضرب البحر بعصاه. 

وانشق البحر من الضربة، تماًما كما یسري شرخ یحدث في الزجاج عند أیة نقطة إلى 
الحافة. انشق البحر كله بهذه الطریقة من أعلى بفعل العصا، وسرى الشق في المیاه 

حتى وصل الشاطيء المقابل. وفي المكان الذي انشق فیه البحر نزل موسى إلى 
العمق مع كل الشعب دون أن یبتلوا، وكانت أجسامهم مازالت مغمورة بضوء الشمس. 
وبینما كانوا یعبرون األعماق سیًرا على األقدام على القاع الجاف، لم یقلقوا من منظر 
الماء الممتد إلى أعلى بهذا القرب منهم على الجانبین، ألن البحر كان قد ثبت مثل 

جداٍر على كال الجانبین. 
وعندما طاردهم فرعون والمصریون ونزلوا وراءهم في البحر في الممر الذي انشق 
حدیثًا، انضمت جدران الماء مرة أخرى، واندفع البحر لیأخذ شكله السابق، وأصبح كتلة 

). وفي ذلك الوقت كان اإلسرائیلیون قد بلغوا الضفة 31-23: 14مائیة واحدة (خر 
األخرى بعد السیر الطویل والُمجِهد في البحر، وعندئذ أنشدوا تسبحة النصرة هللا الذي 

صنع فعًال عظیًما بدون سفك دم من ناحیتهم، حیث دمر كل جیش المصریین في 
 .Ïالماء، كل الخیل والمشاة والمركبات

  من هو ذاك الذي ال یعرف أن الجیش المصري بجیاده ومركباته وسائقیها ورماته
(بالقالع واألقواس) وجنوده المسلحین بأسلحة ثقیلة وباقي قوات العدو في خط المعركة 

1 Moses, book 1:31-32..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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، فإن الدوافع الفكریة والمیول Ïهم رمز لألهواء المختلفة للنفس التي تستعبد اإلنسان
الحسیة غیر المنضبطة للمتعة واأللم والجشع مشابهة تماًما للجیش الذي ذكرناه. 
والسباب والشتیمة هما مثل األحجار التي ترمى بالقالع، والتهور هو سن الرمح 

المتحرك. أما حب المتعة فهو یتمثل في الجیاد التي تجر المركبة بدافع ال یمكن 
مقاومته. 

"، Ðنقرأ في التاریخ بسفر الخروج أن المركبة كان بها ثالثة یقودونها یسمون "القادة
وحیث أنك قد تعلمت من قبل سّر قائمي الباب وعتبته العلیا، فتدرك أن هؤالء الثالثة 

الذین تحملهم المركبة یماثلون التقسیم الثالثي للنفس: العقالني والعاطفي والروحي. 
یندفع كل الجیش في الماء مع اإلسرائیلیین الذین تقدموه في العبور المهلك 
(للجیش). عندئذ نجد عصا اإلیمان تقود الطریق وعمود السحاب یعطي ضوًء، 

. Ñویعطي الماء والحیاة لمن یجدون فیه ملجًأ، ویهلك مطاردیهم
یعلمنا التاریخ (الكتاب) هنا عن نوع الناس الذین سیعبرون الماء وال یأخذون 
معهم أًیا من جیش األعداء وهم یخرجون من الماء. فإنه لو خرج العدو معهم من 
الماء فسیستمرون في العبودیة بعد خروجهم حیث أحضروا الطاغیة حًیا معهم ولم 
یغرقوه في الماء. وٕاذا أراد أحد توضیح الرمز في هذه الصورة فإن الواضح هو أن 
الذین یمرون في ماء المعمودیة المقدس یجب أن یقتلوا جیش الشر كله، هذا 

الجیش الذي یشمل الجشع والرغبات غیر المنضبطة وأفكار الطمع وأهواء الغرور 
 وحیث أن األهواء والصلف، والتهور، والغضب، والحقد والحسد وكل هذه األشیاء.

بطبیعتها تتبع طبیعتنا، فإننا یجب أن نقتل في الماء المیول الوضیعة للعقل واألعمال 
. Òالتي تنتج عنها

القدیس غریغوریوس النیسي 

Ï  یرمز جیش المصریین عند فیلون للعواطف واألهواء، ولكن عند ترتلیان یرمز للشیاطین، وهنا یستخدمه القدیس
. غریغوریوس كرمز لألهواء مثل فیلون، ولكنه في مواضع أخرى یستخدم التفسیرین مثل أوریجینوس

Ð  قائدي المركبات وهم ثالثة لكل مركبة یسمون "جنود مركبات"4: 15 و 7: 14یذكر مز  .
Ñ  ترتبط المعمودیة بأشیاء كثیرة في الكنیسة األولى، فهي تقترن باإلیمان والروح القدس والخشب (خشبة الصلیب والدم

، ولكن من اآلن فصاعًدا یعتبرها القدیس 108علیه). وكانت عصا موسى تمثل "األمل" في الكتاب الثاني بند 
. غریغوریوس رمًزا للصلیب

4 Moses, book 2:122-125. .ترجمة مجدي فھیم حنا 
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ولذلك فاألبرار سلبوا األشرار،  
وأشادوا باسمك القدوس أیها الرب.  

]  20وحمدوا بقلٍب واحٍد یدك التي حمتهم. [
لم یذكر سفر الخروج مصیر جیش فرعون بعد غرقه في البحر. هنا یذكر أن 

الجثث بعد أن غاصت إلى األعماق طفت فوق المیاه، وقام اإلسرائیلیون بسلب ما بالجثث 
المیتة. 

، أال وهو سلب العبرانیین ما كان لدى المصریین Ïیوسیفوسجاء هذا التقلید في 
الذي ماتوا غرقى في البحر األحمر، األمر الذي لم یرد في سفر الخروج. 

  ،عندما طاردهم فرعون والمصریون ونزلوا ورائهم في البحر في الممر الذي انشق حدیثًا
انضمت جدران الماء مرة أخرى، واندفع البحر لیأخذ شكله السابق، وأصبح كتلة مائیة 

). وفي ذلك الوقت كان اإلسرائیلیون قد بلغوا الضفة األخرى 31-23: 14واحدة (خر 
بعد السیر الطویل والُمجِهد في البحر، وعندئذ أنشدوا تسبحة النصرة هللا الذي صنع 

فعًال عظیًما بدون سفك دم من ناحیتهم، حیث دمر كل جیش المصریین في الماء، كل 
 .Ðالخیل والمشاة والمركبات

القدیس غریغوریوس النیسي 

 ألن الحكمة فتحت أفواه الخرس، 

]  21وأوضحت ألسنة األطفال. [
جاء في الترجوم أن بعض أطفال العبرانیین الذین ُهددوا بالموت في مصر حملتهم 

مالئكة إلى البریة، واشتركوا فیما بعد في الرحلة في البریة. 
). 15لعل األطفال اشتركوا مع الشعب في التسبیح (خر 

 
 

 10من وحي الحكمة 
حبك فائق یا أیها الساهر على شعبك! 

1 Antiq. 2: 16, 6; 3: 1, 4. 
2 Moses, book 1:32. .ترجمة مجدي فھیم حنا 
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 آدمخلقت كل شيء لتعد القصر ألبي  ، 

أتیت به إلى جنة عدن كقصٍر ملوكيٍ . 
أحببته وقدمت له كل سلطان. 

وعندما سقط لم تتخَل عنه. 
قدمت له الوعد بالخالص. 

أتیت من أجله ومن أجل بنیه، 
وحملت صلیب العار ألجل خالصهم. 

، أب البشریة! آدم الثانيلك المجد یا 

  ذبیحة هابیل،أرسلت ناًرا التهمت 
تنسمتها رائحة سرور ورضى. 

لكن أخاه التعس اعتزلك. 
فملك الغضب علیه، وقتل أخاه! 

هب لي أال أسحب یدي من یدك. 
وال أغلق باب قلبي أمامك. 

فأحب إخوتي حتى المقاومین لي. 

  .فاحت رائحة الفساد والرجاسات في العالم
ولم ُیعد من أمٍل لإلصالح، 

إذ كانت البشریة تستخف بخالقها. 
. نوًحا البارتطلعت من السماء فاحتضنت 

أعددت له فلًكا، وأغلقت علیه بنفسك. 
وسط الطوفان كان نوح محفوًظا في قلبك. 

وسط الدمار الشامل، 
كان الفلك موضع إعجاب السمائیین. 

احملني في صلیبك فلك الخالص، 
لیس من ینقذني سوى صلیبك، 

یدخل بي إلى الكنیسة، سفینتك المقدسة! 
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  ،أعطى الشعب ظهورهم لك
عوض الحكمة اإللهیة، طلبوا المكر البشري. 

برًجا رأسه في السماء،  قرروا أن یبنوا 
یحمیهم من طوفاٍن قادٍم مدمرٍ ! 

یا للغباوة! تشتتوا وتفرقوا. 
عوض انطالقهم إلى السماوي، 
صاروا أمًما متحاربة بال سالم! 

  إبراهیم خلیلكوسط العالم كله ُوجد .
أحبك واقتناك. 

بفرح أراد تقدیم ابنه الوحید ذبیحة محرقة. 
فأقمت من ابنه شعًبا لك. 

وتجسدت من العذراء مریم التي من نسله. 
لك المجد یا من بك تتبارك كل األمم. 

  وعائلته. لوط وسط سدوم الفاسدة عاش
كان البار یعذب نفسه بأعمالهم األثیمة. 

اقتناك، فلم یستطع أن یشترك معهم في شرورهم. 
وحین أخرجته منها، وأنزلت ناًرا علیها، 

لم یفكر قط في التطلع إلیها،  
وال حتى من أجل حب االستطالع. 

عاش وسطهم وقلبه في عزلة من فسادهم، 
فكیف بعد خروجه ینظر إلیهم؟ 

امرأته حرمت نفسها منك. 
رجع قلبها إلى سدوم، ونظرت إلى خلف. 
فقدت كل إحساس، فصارت عمود ملحٍ . 

صارت تمثاًال یشهد عن كل نفس ُتحرم من االتحاد بك! 
في حماقتها صارت هي نفسها شهادة للحماقة والجهالة! 
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  واتكأ علیك. أبونا یعقوباقتناك 
وسط ضیقاته المرة وجدك حجر الزاویة،  

وضع رأسه علیك، فانفتحت بصیرته. 
رأى صلیبك سلًما یصعد به إلى السماء. 
بك تحولت البریة له إلى سماٍء مفتوحة. 

أبغضه أخوه، فشاهد مالئكة نازلین إلیه یرافقونه. 
ورأى مالئكة صاعدین به لیتمتع بك. 
تحولت مرارة نفسه إلى عذوبة فائقة. 

  وحماه، البان خالهلم یقتنك 
فوضع في قلبه أن ینتقم من یعقوب. 

 منه شاهًدا أقمتعوض روح االنتقام 
على حبك وعملك مع یعقوب! 

لم تأمره أن یرجع مع رجاله إلى حیث كان، 
بل أمرته أن یلتقي بیعقوب، 

ویشهد لك أنك ترعاه وتحفظه. 
یا للعجب، فإنك تحول المقاومین إلى شهود لحبك. 

  في السجن، قیود یوسفحولت 
إلى طریق للعبور إلى العرش. 

صار السجین الرجل الثاني في المملكة. 
وقف رئیس الشرطة في ذهول. 
ذاك الذي دخل به إلى السجن، 

اآلن یسأله خبًزا له وألسرته. 
التي أرادت أن تشبع شهوات جسدها، 

دخلت به إلى السجن. 
اآلن هوذا جسدها یحتاج إلى خبٍز، من یقدمه لها غیره؟ 

صیَّرت السجین مصدر شبع لكل مصر وللبالد المحیطة بها.  
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صار رمًزا لك یا مشبع النفوس.  
أشرقت علیك لیدرك مجدك األبدي.  

   .سمعت أنین شعبك فأنَّت أحشاؤك علیه
أرسلت لهم قائًدا، 

حفظته لهم في قصر فرعون نفسه،  
وهبته أن تتكلم على فمه،  

وأعطیته  أن یصنع عجائب وآیات باهرة. 

   .راعیت شعبك بنفسك
ظللتهم كسحابٍة في النهار،  

وكنت قائًدا لهم كعمود ناٍر باللیل  

   ،عبرت بهم وسط البحر
وجزت بهم في موكب فرید.  

أما الذین رفضوك، فصار الطریق قبًرا لهم.  
رفضوك یا أیها الحیاة فتلقفهم الموت.  

   .حولت شعبك إلى خورس مالئكة
یسبحونك وسط البریة،  

ویتهللون من أجل فیض حبك!  
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األصحاح الحادي عشر 

 غایة الحكمة لألبرار واألشرار
 یكشف المعلم الروحي الماهر عن ما وراء أحداث الخروج، مبرًزا دور الحكمة 

اإللهیة الفائق بالنسبة للمؤمنین كما بالنسبة للوثنیین عبدة األصنام. 
إن كان اهللا هو مصدر الحكمة، بل هو الحكمة ذاتها، ففي اقترابنا منه ننال 

البعد عنه هو حرمان من الرعایة اإللهیة وفقدان لألبدیة. ورحمته. 
بحكمٍة یسقط المؤمن تحت التأدیب الصادر عن أبیه، أما الشریر فیسقط تحت 

). ومع هذا فإن اهللا لیس عنده محاباة: 11-10:11العقاب كما من ملك یقضي علیه (
 وتتغاضى عن خطایا الناس لكي یتوبوا، ، ألنك قادر على كل شيءٍ ،"لكنك ترحم الجمیع

نافإنك لو أبغضت شیًئا لم وال تمقت شیًئا مما صنعت، ت،اائنألنك تحب جمیع الك ... هت كوِّ
 ).27-25:11" (لحیاة المحب لسید لك أیها ال كل شيءٍ  ألنكل شيٍء،إنك تشفق على 

. 3-1. إقامة قائٍد      1
. 9-4. المقابلة األولى: ماء للموت في مصر وآخر للحیاة في البریة  2
. اهللا األب والحاكم!     3
 10-14 .
. 15. حلم اهللا في معاملته مع مصر    4
. 20-16. المقابلة الثانیة: سلوى في البریة مقابل ضربة الحشرات  5
. 26-21. ما وراء ِحلم اهللا      6

. إقامة قائٍد 1
]  1وأنجحت مساعیهم بید نبٍي قدیسٍ . [

بعد أن تحدث عن عمل الحكمة في حیاة اآلباء األولین یسجل لنا اآلن عن عملها 
"، قائد مسیرة الخروج. وكما قیل عنه: "إن كان نبي قدیسمع الشعب تحت قیادة موسى "

منكم نبي للرب، فبالرؤیا استعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فلیس هكذا، بل هو 
: 12أمین في كل بیتي، فًما إلى فٍم وعیاًنا أتكلم معه، ال باأللغاز، وشبه الرب یعاین" (عد 

6-8 .(
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كما تحاشى ذكر أسماء األبرار السابقین، تجنب هنا أیًضا اسم موسى النبي 
القدیس. 

في كل عصر یرسل اهللا قادة قلوبهم ملتهبة بالروح، یعملون على الدوام لحساب 
ملكوت اهللا. یختار اهللا القائد المناسب لكل عصر، كما یؤهله بسماٍت وٕامكاناٍت تتناسب مع 
ظروف العصر. فأرسل موسى لیقود الشعب في رحلة الخروج. وأعّد اهللا یشوع رمًزا لیسوع 

المسیح، لیدخل بهم إلى أرض الموعد، وأقام داود لُیصلح ما أفسده شاول، وأعّد سلیمان 
لبناء الهیكل، وأرسل القدیس أثناسیوس لمقاومة آریوس، والقدیس كیرلس الكبیر لمقاومة 

نسطور.  

  ،تلقى أمًرا بأن بعد أن ُأعطي موسى سلطاًنا من الثیؤفانیا (رؤیة اهللا) التي ظهرت له
. ولكي یتحقق أكثر من القوة التي یحرر مواطنیه العبرانیین من عبودیة المصریین

)، فعندما 7-1: 4وضعها اهللا فیه، اختبر األمر اإللهي باألشیاء التي في یدیه (خر 
، وعندما أمسكها بیده مرة أخرى عادت إلى ما Ïسقطت العصا من یده دبت فیها الحیاة

كانت علیه. وعندما أخرج یده من صدره (ُعبَّه) صارت برصاء كالثلج، وعندما وضعها 
. Ðمرة ثانیة في صدره عادت إلى لونها الطبیعي

  ،بعد أن اكتسب موسى قوة من الضوء الذي تجلى له، وجاء أخوه كحلیٍف ونصیٍر له
أعلن للشعب بجرأة بشرى الحریة، وذكَّرهم بعظمة آبائهم. وعبَّر عن رأیه بالنسبة 
). 6للطریقة التي یمكن أن یخلصوا بها من العمل الشاق في صنع الطوب اللبن (خر

ماذا نتعلم من هذا؟  
یجب أن نتعلم أن َمْن لم یعد نفسه بهذا النوع من التدریب الروحي لُیَعِلم الجموع 

موسى عندما كان مازال صغیًرا ولم ال یجب أن یتحدث إلى الناس. فإننا نرى أن 
ینضج بعد ویصل إلى درجة رفیعة في الفضیلة، لم یباِل الرجالن اللذان كانا 

یتشاجران بنصیحته السلیمة ولم یقبالها. ومع ذلك فبعد نزوله من الجبل خاطب 
  عشرات اآلالف بنفس الطریقة.

إن تاریخ موسى یوضح لنا بجالء أنه یجب أال نتجرأ على إعطاء النصائح 

Ï أصبحت العصا حیة .
2 Moses, book 1:21..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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لسامعینا في تعلیمنا لهم إال إذا اكتملت فینا القدرة على ذلك بالتدریب الطویل والشاق 
. Ïمثلما كان لموسى

القدیس غریغوریوس النیسي 

فساروا في بریَّة غیر مسكونة،  
]  2ونصبوا خیامهم في أماكن لم تطأها قدم. [

كان قائد رحلة الخروج الحقیقي هو حكمة اهللا، فلم یكن للشعب وللقائد خبرات 
سابقة في رحلة شعب وسط بریة مقفرة فال ضمانات، في طریق مرعبة خاویة لیس بها أثر 

للحیاة. 
واجهوا في رحلتهم أعداء جبابرة مثل عمالیق وغیرهم، ولم یكونوا رجال حرب، وال 

معهم أسلحة، فجاءت النصرة هبة إلهیة ُقدمت لهم. 
تجنب أیًضا اإلشارة إلى أسماء معینة مثل هرون ومریم وغیرهما، فإن ما قدمته 

حكمة اهللا هو لكل الجماعة إن تقدست في الرب. 

] 3وقاوموا ُمحاربیهم، وردُّوا أعداءهم. [
لیس من وجه للمقارنة بین شعب عاش في عبودیة، لم یمارس الحیاة العسكریة 

مطلًقا، ولیس لدیه أسلحة، وبین أعداء أقویاء أصحاب خبرة في القتال. لكن حكمة اهللا، أو 
كلمة اهللا كان القائد الخفي، واهب النصرة.  

. المقابلة األولى: ماء للموت في مصر وآخر للحیاة في البریة 2
إذ عطشوا دعوا إلیَك،  

فُأعطوا ماًء من صخرة الصوان،  
]  4وشفاًء لغلیلهم من حجر صلد. [

فرغ الماء من أوعیتهم في وسط صحراء قاحلة، هؤالء الذین عاشوا كل أیامهم 
یعتمدون على میاه النیل، وبالمنطق البشري لیس من سبیل للحیاة، لكن حكمة اهللا عملت، 

)، 13-2: 20؛ عد 7-1: 17وُوهب لهم ینبوع ماء یتفجر من صخرة صلبة ترافقهم (خـر 
. هذه العطیة المجانیة ال ُتقدر دون مجهود بشري. إذ لم یطالبهم بحفر آبار یشربون منها

بثمٍن، فهي موضوع حیاة أو موت؛ موضوع وجود للشعب أو دمار لهم. لذا صارت هذه 

1 Moses, book 2:54-5..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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الصخرة رمًزا للسید المسیح واهب القیامة. "وجمیعهم شربوا شراًبا واحًدا روحًیا، ألنهم كانوا 
). 4: 10 كو 1یشربون من صخرة روحیة تابعتهم، والصخرة كانت المسیح" (

إذ أراد الكاتب منا أن نعطش إلى ماء الحیاة، فنشرب من ینابیع حب السید 
، ولم یشر إلى تذمرهم االمسیح، حكمة اهللا، ركز أنظارنا على التجاء الشعب إلى اهللا لیرتوو

)، وأنهم كادوا أن یرجموا موسى.  3-2: 17(خر 
ما یشغل الكاتب لیس العرض التاریخي لألحداث، إنما تركیز أنظارنا على حكمة اهللا 

حتى ال نعتاز إلى شيء.  
یصف لنا اإلنجیلي دعوة السید المسیح البشریة كلها لتأتي إلیه وتشرب، إذ یقول: 
"وقف یسوع ونادي قائالً : إن عطش أحّد فلیقبل إلّى ویشرب. من آمن بي كما قال الكتاب 
تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس كان المؤمنون به مزمعین أن 

، لیأتوا ویشربوا.  للجمیع یفتح الباب أحد"). بقوله "إن عطش 39- 37: 7یقبلوه" (یو 

فاألمور التي عوقَب بها أعداؤهم  
] 5أصبحت تلك التي أحسن بها إلیهم في ضیقهم. [

)، 24: 7بالمیاه التي تلوثت بالدم (خر غیر المؤمنین عاقب اهللا المصریین 
. النیل الذي ُیحسب مصدر حیاة وخلص شعبه بمیاه نقیة تتفجر من الصخرة في البریة

صار مصدر موت، والبریة التي ُتحسب علة للهالك ُتقدم حیاة. صار الماء عقوبة لرافضي 
حكمة اهللا، وبركة للذین یتمتعون بالحكمة. فما كان عقوبة بالنسبة ألعدائهم صار لشعبه 
عالمة رعایة اهللا لهم واهتمامه بهم، إذ قدم لهم الماء، ال من نهر النیل، بل من صخرة 

صماء.  
یمكننا أیًضا القول إنه في میاه المعمودیة یفقد عدو الخیر إبلیس سلطانه وتتحطم 

مملكته، وفي ذات المیاه یتمتع الُمعمد بالبنوة هللا.  

  ومات السمك 22-20: 7 (خر تحولت كل المیاه في مصر إلى دمبأمر موسى ،(
بسبب تكثف المیاه، ولكن بالنسبة للعبرانیین استمر الماء كما هو. واستغل السحرة 

الفرصة لیستخدموا فنهم في أن یجعلوا الماء الذي لم یتحول إلى دٍم، والذي كان 
 .Ïموجوًدا عند العبرانیین یبدو كأنه دم

1 Moses, book 1:26..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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  من یملك عصا الفضیلة التي ال ُتهزم، التي تبتلع عصا السحرة، یتقدم إلى التدریب
على عجائب أعظم. وال تحدث العجائب لكي ترهب الحاضرین، لكنها لفائدة من یتم 

. إنقاذهم. فعن طریق عجائب الفضیلة ینهزم العدو ویتقوى الشعب
إذا علمنا أوًال القصد الروحي العام من عجائب الفضیلة، نستطیع عندئذ أن نطبق 

هذا المفهوم على كل معجزة في حد ذاتها. ویتفق اإلیمان الحقیقي مع میول من 
یسمعون الكلمة، فبالرغم من أن الكلمة تبین للجمیع ما هو خیر وما هو شر، إال أن 
الشخص ذا المیول الحسنة لما یسمعه یستنیر فهمه، بینما یظل كالم الجهل مخیًما 

على الشخص ذي المیول العنیدة الذي ال یسمح لروحه بأن تبصر شعاع الحق. وٕاذا لم 
یكن فهمنا العام لهذه األمور خاطًئا فإن كل أمر في حد ذاته لن یبدو مختلًفا، حیث أن 

الجزء یتم إظهاره وبیانه بالكل. 
لذا لیس باألمر العجیب على اإلطالق أال یتأثر العبراني، رغم معیشته في وسط 
غرباء، بشر المصریین. ویمكن أن نرى نفس الشيء یحدث اآلن في المدن المزدحمة 

فإن نهر اإلیمان الذي یستقون منه بالسكان وألهلها آراء متناقضة. فبالنسبة للبعض 
ونقي، بینما بالنسبة للبعض اآلخر الذین یعیشون مثل  بالتعلیم اإللهي عذب

 المصریین ویستقون بأهوائهم الشریرة، فإن الماء یصبح لهم دًما فاسًدا.
ومرات كثیرة یحاول سید الشر والخداع أن یحول ماء العبرانیین أیًضا إلى دم 

بإفساده بالغش والبطالن، أي بإظهاره لنا عقیدتنا على غیر الحقیقة، لكنه ال یستطیع 
أن یفسد الماء تماًما بحیث ال یصلح لالستخدام بالمرة، حتى ولو حوله بسهولة إلى 

العبراني الذي ال یلقي باًال للخداع البصري یشرب الماء اللون األحمر بخداعه، فإن 
. Ïالحقیقي، حتى ولو نجح خصومه في تضلیله

  ولكن هذا 7-1: 17مرة أخرى ارتفعت السحابة وقادتهم إلى مكان آخر (خر .(
المكان كان صحراء جرداء برمال محرقة، ولیس به قطرة ماء. وهنا مرة أخرى أجهد 
العطش الشعب. ولكن عندما ضرب موسى صخرة بارزة بعصاه أخرجت ماء عذًبا 

 .Ðوصالًحا للشرب بغزارة أكبر مما كان یحتاجه كل هذا الجمع العظیم

القدیس غریغوریوس النیسي 

1 Moses, book 2:64-67..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
2 Moses, book 1:35..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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]  6وبدًال من ینبوع نهٍر دائم، یعكِّره دٌم فاسد. [
 وهبهم اهللا نهًرا بمیاهه العذبة، لكن بفسادهم فسد ماؤه، وصار مصدر هالك لهم ال 

مصدر حیاة. هكذا وهبنا اهللا وصیته كنیٍر حلو، لكن بشر إرادتنا یصیر النیر ثقیًال، وتتحول 
 الوصیة الصالحة إلى علة إدانتنا وهالكنا.

 ن كیف تصیر حالوة نیر المسیح العجیبة ُمرة إال بسبب مرارة شرنا؟ كیف یصیر إذ
نیدة نستهین بالرب الذي به لعالحمل اإللهي الخفیف للغایة ثقیًال، إال ألننا في وقاحتنا ا

یر رنحمل حمله، خاصة وأن الكتاب المقدس بنفسه یشهد بذلك بوضوح قائالً : "الش
 )؟16: 11، حك 22:5 ل خطیتِه ُیمَسك" (أمباحوبتأخذُه آثامُه، 

ول إنه من الواضح أننا نحن الذین نجعل من طرق الرب السهلة السلیمة طرًقا أق
متعبة، وذلك بسبب حجارة شهواتنا الردیئة الثقیلة، إذ بغباوة نجعل الطریق الملوكي 

ر فیه الرب نفسه، امحجًرا، ونترك الطریق الذي وطأته أقدام كل القدیسین، بل وس
ن عن طریق لیس فیه آثار لمن سبقونا، طالبین أماكن مملوءة أشواًكا، فتعمینا ثيباح

قد تغطى  و…اغراءات المباهج الحاضرة، ویتمزق ثوب العرس باألشواك في الظالم
الطریق بقضبان الخطایا، حتى أننا لیس فقط نتمزق بأشواك العوسج الحادة، وٕانما 

متواریة هناك، ألنه: "شوك وفخاخ في الات الممیتة واألفاعي يننطرح بلدغات الح
 ). 5:22طریق الملتوي" (أم 

ول الرب في موضع آخر بالنبي: "ألن شعبي قد نسیني... وقد أعثروهم في قي
). 15:18طرقهم في السبل القدیمة لیسلكوا في ُشَعٍب في طریق غیر مسهل" (إر

 یضلون إذ). هكذا 19:15وك" (أمشویقول سلیمان: "طریق الكسالن كسیاج من 
الطریق السماوي الملكي، یعجزون عن الوصول إلى المدینة التي وجهت إلیها نظرتنا. 

). 15:10 وقد عبر عنها سفر الجامعة بصورة رمزیة قائًال عنها أنها أورشلیم... (جا
 ). 26:4 بمعنى أنها "أورشلیم العلیا التي هي أمُّنا (جمیًعا) فهي حرَّة" (غل

 نیر المسیح ویتعلم منه، ویتدرب یومًیا على ملم بحق ویحالا الذي یترك هذا العمأ
)، فإنه یبقى على الدوام 29:11احتمال التعب، ألن الرب "ودیع ومتواضع القلب" (مت

بغیر اضطراب من كل التجارب، وبالنسبة له "كل األشیاِء تعمل مًعا للخیر" 
 صالحًة َنْحَو َمْن َیْسُلُك ِباِالْسِتَقاَمة ). فكما یقول النبي (میخا) إن كلمات اهللا28:8(رو
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. Ï)7: 2مي (
 األب إبراهیم

عقاًبا على أمٍر بقتل أطفال  
]  7أعَطیَتهم على غیر رجاٍء ماًء غزیًرا. [

ل الماء الجاري في نهر النیل إلى عقوبة بالنسبة للمصریین، إذ صار دًما  لقد تحوَّ
)، فهدَّد 10-8: 1)، ألنهم سفكوا دماء أطفال كثیرین بأمر فرعون (خر 21-17: 7(خر 

الموت المصریین.  
 أن هذه الضربة جاءت لحث فرعون أن یترك شعب 24-14: 7جاء في خروج 

 الضربة تأدیًبا على قرار فرعون بقتل أطفال العبرانییناهللا ینطلق، أما هنا فیرى في هذه 
). ُیمكن أن تخدم هذه الضربة الهدفین مًعا. 22، 16: 1(خر 

  في الماء كان المصریون یقتلون أطفال بني إسرائیل، وبالماء بدأ اهللا بعذابهم، لما
 .Ðٌصَ◌یره دًما ال یمكنهم شربه. كال لهم بالكلیل الذي به كالوا لغیرهم

  القدیس مار افرام السریاني

  في الواقع كان تحویل ماء النهر إلى دٍم مناسًبا. النهر الذي فیه ُأغرق أطفال العبرانیین
بقسوٍة رُد لمرتكبي تلك الجریمة كأس الدم، وعندما شربوا منه ُقتلوا بالمیاه الفاسدة التي 

 .Ñنجسوها بالقتل الشریر
  األب قیصریوس أسقف آرل

بعد أن أریتهم بعطشهم إذ ذاك،  
]  8كیف عاقبت خصومهم. [

إن كان اهللا قد سمح بهذه الضربة للمصریین المقاومین للحق، فإنه أیًضا سمح 
للعبرانیین بالعطش في وسط البریة لكي یختبروا إلى حین مرارة الضربة التي أصابت 

المصریین بحرمانهم من ماء النیل النقي، فیكون لهم درًسا في وسط البریة. 

فإنهم لما امُتِحنوا،  

1 St. John Cassian: Conferences, 24:24. 
2 Commentary on Exodus. 
3 Sermons, 99:2. 
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وٕان كان ذلك تأدیب رحمة،  
تعلموا كیف كان عذاب األشرار،  

]  9الذین حوكموا بالغضب. [
 تأدیب اهللا لشعبه عمل تعلیمي مملوء رحمة.

لیس عند اهللا محاباة للیهود؛ لقد أدَّب المصریین غبر المؤمنین بضربة الماء الذي 
صار دًما، وتوالت الضربات مما یكشف عن قسوة قلوبهم، وٕاصرارهم على عدم اإلیمان باهللا 

، وٕاذ للیهود فسمح لهم بتجربة العطش لكي یؤدبهم برحمتهالصانع العجائب. أما بالنسبة 
لجأ موسى هللا قدم له الماء من صخرة حوریب. 

. اهللا األب والحاكم! 3
ألن هؤالء قد امتحنتهم كأٍب ُینذرهم،  

]  10وأولئك حاَسبَتهم كَملٍك قاٍس یحُكُم علیهم. [
ما حّل بالمصریین كان عقاًبا للردع، أما العطش الذي حّل بالعبرانیین فكان تأدیًبا 

أبوًیا لإلنذار. 

وسواء كانوا من بعیٍد أو من قریب،  
] 11یذوقون عذاًبا على السواء. [

عانى الطرفان من العذاب على السواء، فالعطش لحق بالطرفین، لكن الموقف في 
كل حالة مختلف عن اآلخر. 

فقد أخذَهم ُحزُن ُمضاعف، 
]  12وأنین بتذكُّر الماضي. [

في وجود الیهود لحق المصریین الحزن حیث تحول الماء إلى دٍم، وبعد انطالقهم 
إلى البریة تضاعف حزنهم، إذ رأوا أولئك الذین سبق فاستعبدوهم قد صاروا شعًبا عظیًما 

یحملون قوة فائقة، یتغلبون على صعوبات البریة بواسطة إله المستحیالت، القادر أن یقدم 
لهم ماًء من صخرة جامدة تتبعهم في رحلتهم. 

یرى البعض أن حزن األشرار مضاعف، حزن بسبب التأدیب الذي یحل بهم ، 
. Ïوحزن آخر بسبب البركات التي ُتمنح للذین یضایقونهم ویظلمونهم

1 The Jerome Biblical Commentary, p. 715. 
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ألنهم لما سمعوا أن ما كان لهم عقاًبا،  
كان ألعدائهم إحساًنا،  

]  13شعروا بید الرب. [

فإن الذي سبق أن طرحوه،  
ورذلوه ساخرین، 

أدهشهم في آخر األمر،  
] 14إذ كان عطُشهم یختلف عن عَطش األبرار. [

 بما فیها مصر - كانت تتابع أحداث –یبدو أن كل األمم المحیطة بالمنطقة 
الخروج. فعندما سمع المصریون بعطش العبرانیین ثم إخراج ماء من الصخرة ُدهشوا، 

وأدركوا أنهم سبق لهم فسخروا باهللا خالل شعبه ورذلوه، األمر الذي دمّر ملكهم وجیشهم، أما 
العبرانیون فانتفعوا من العطش! 

موسى النبي الذي رذله المصریون والیهود أیًضا، صار موضوع دهشة االثنین. 
موسى أداة استخدمها اهللا لعطش المصریین، وهو بعینه صار أداة الرتواء ظمأ 

اإلسرائیلیین. 

. حلم اهللا في معاملته مع مصر 4
في مقابل األفكار الغبیَّة الظالمة،  

التي أضلَّتهم حتى عبدوا حیات ال ُنْطق لها،  
وحشرات حقیرة،  

]  15عاقبَتهم بأن أرسلت علیهم جم�ا من الحیوانات التي ال ُنطق لها. [
انتشرت في مصر القدیمة بعض العبادات مثل عبادة التمساح والثعابین والثعلب 

والكبش (اإلله آمون)، وعجل أبیس واللبؤة والبقرة (اإلله هاتور) والصقر والقرد وفرس البحر 
والقط والضفدعة والحیة كما الجعل والجعران (من الحشرات). 

له المصریون القدماء، فنقشوه  أما الحشرة الحقیرة فیقصد بها ربما الجعران الذي أجَّ
على خواتمهم وُحلیِّهم وذهبهم. 

جاء التأدیب من نفس العمل، فإذ عبدوا الحیوانات والزواحف والحشرات كآلهة 
ضربهم بالحشرات والضفادع التي هجمت على بیوتهم ودخلت إلى مخادعهم، ومات الكثیر 
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 ).8:8منها وأنتن، فكانوا یطلبون أن یتخلصوا منها (خر 

 4 و3 و2ُضرب المصریون بثالث حیوانات صغیرة أو حشرات في الضربات 
 ات الضفادع والبعوض والذباب.ربوهي ض

 أنها تشیر إلى كثیري الكالم الباطل القدیس أغسطینوس: یرى بالنسبة للضفادع
 أنها تشیر إلى أغاني الشعراء التي هي كنقیق العالمة أوریجینوسغیر النافع، وبرى 

 Isidore اسیذور من سیفيالضفادع ُتقدم أصواًتا ملتویة مزعجة بال عمل. وأخذ عنه ذلك 

of Seville إذ یقول: [في الضربة الثانیة ُأحضرت الضفادع. ویظن 636 (مات عام ،(
أنها ترمز ألغاني الشعراء الذین قدموا إلى هذا العالم قصًصا واهیة مخادعة. بأغانیهم 
الفارغة المملوءة غروًرا، وذلك مثل نقیق الضفادع. فإن الضفدعة تقدم ثرثرة فارغة. هذا 

 .]Ïالحیوان ال ینفع في شيٍء، وٕانما یقدم أصواًتا مزعجة كریهة
: فقد كان كهنة المصریین یهتمون جًدا بالنظافة ویحترسون من وبالنسبة للبعوض

 أن البعوض یشیر إلى الكلمات العالمة أوریجینوسالتدنس بالبعوض والقمل. یرى 
المعسولة التي تخدع اإلنسان بمكٍر، فال یشعر بها أثناء خداعه، كالبعوض التي تلدغ وال 

 أنها تشیر إلى اسیذور من سیرفيیشعر بها اإلنسان إال بعد اللدغة، لذا یرى األب 
 .Ðالهراطقة

، فقد سمح به اهللا للكشف عن عجز آلهة المصریین، حیث كانوا وأما الذباب
 إن الذبابة هي حشرة وقحة ال تستریح األب اسیذوریعتقدون أنها تقوم بطرد الذباب. ویقول 

قط، وقد سمح اهللا للمصریین بضربهم بالذباب لیدركوا أن قلوبهم الُمحبة للعالم مضروبة 
 بإزعاج الشهوات التي ال تنقطع.

. المقابلة الثانیة: سلوى في البریة مقابل ضربة الحشرات. 5
] 16لكي یعلموا أن كل واحٍد یعاقُب بما خِطَئ به. [

حلت الحشرات على المصریین مقابل عبادتهم للحیوانات مثل التمساح والحیة 
-16: 8)، والبعوض (خر 15-1: 8والسحلیة والضفدعة. لهذا ضربوا بالضفادع (خر 

). 15-3: 10)، والجراد (خر 24-20: 8)، والذباب (خر 19
 بال تعقل - عبدوا –یربط بین اآللهة الباطلة وعابدیها وتأدیباتهم. فإذ هم أغبیاء 

1 Questions on the O.T. Exodus 14:3. 
2 Questions on the O.T. Exodus 14:4-7. 
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حیوانات غیر عاقلة، وسقطوا تحت التأدیب بحیواناٍت أو حشراٍت غیر عاقلة. هكذا العابدون 
یشتركون مع آلهتهم في سماتهم. فمن یعبد آلهة باطلة یصیر هو نفسه باطًال، ومن یعبد 

محب البشریة ومخلصها یصیر محًبا للبشر، ویشتهي أن ُیبذل من أجل كل أحدٍ . 
في هذا الفصل یؤكد الكاتب أن العقوبة (أو التأدیب) تحل على الشریر بذات 
األمور التي أخطأ بها. فإذ عبد المصریون حیوانات عوض اهللا، حلَّت علیهم الضربات 

بحیوانات وحشرات. 

  لیس من السهل أن نقرر إن كان یلزمنا أن نحتقر العابدین لها أم األشیاء موضوع
العبادة. االحتمال األكثر هو العابدون، فهم أكثر تفاهة، ألنهم وهم من طبیعة عاقلة، 

ونالوا نعمة من اهللا، أقاموا األردأ عوض األفضل. وهذا هو خداع الشریر، الذي أفسد ما 
 .Ïهو صالح لُیستخدم بهدف شریر، وذلك في أغلب أعماله الشریرة

القدیس غریغوریوس النزینزي 

ولم یكن صعًبا على یدك كلیة القدرة،  
التي صنعت العالم،  

من مادٍة ال صورة لها،  
أن ُترسل علیهم جم�ا من الدببة،  

]  17أو األسود الباسلة. [
إنها رعایة اهللا حتى لألشرار، فكان یمكن أن یهلك المصریین دفعة واحدة بأن 

یرسل علیهم دببه وأسود تفترسهم، لكنه أرسل حشرات صغیرة تضایقهم دون أن تقتلهم، وذلك 
لتأدیبهم. لم یرد هالكهم وموتهم، بل یطلب توبتهم وحیاتهم.  

) قادر أن ُیعاقب بإرسال وحوش 2 : 1خالق العالم من أرض خالیة وخاویة (تك 
). 26 :17 مل 2مفترسة ومرعبة كما حدث في السامرة (

  بالرغم من أنه خلق أشیاًء من أشیاٍء، كما خلق اإلنسان من التراب، إالَّ أن األرض
. Ðالتي جاء منها التراب خلقها من العدم

القدیس أغسطینوس  

1 The Theological Orations, Oration 2 on God, 15.  
2 On Faith and the Creed 2:2.  
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أو وحوًشا ضاریة غیر معروفٍة ومخلوقًة جدیًدا،  
ملؤها الغضب،  

وتبعُث نفحًة ناریة أو تنُفُث ُدخاًنا نتًنا،  
]  18أو ُترسل من أعُینها شراًرا ُمخیًفا. [

مرة أخرى یقول إنه لم تكن هناك حاجة إلى إرسال حیوانات ضاریة شرسة 
تفترسهم، وال إلى خلق حیوانات جدیدة مرعبة تهلكهم بمنظرها المفزع، وٕانما یكفي نفُس 

واحد، فیسقط الكل وال یقومون.  
في عدله كان یمكن أن یطاردهم بنسمٍة من فمه؛ یقول كلمة تصدر حكًما بموتهم 

فیموتون. لكن اهللا ال یرید أن ُیهلك، بل أن یؤدب بقدٍر الئقٍ .  

فكانت ُتهلكهم خوًفا من منظرها،  
]  19فضًال عن أن تُبیدهم بضررها. [

حتى بدون هؤالء الحیوانات،  
كان نفٌس واحدة كافًیا إلسقاطهم،  

ُیطاردهم العدل وُیبددهم بنسمة ُقدرِتك.  
] 20لكنك رتبت كل شيٍء بمقداٍر وعدٍد ووزنٍ . [

اهللا الخالق كان قادًرا أن یخلق وحوًشا جدیدة تهلكهم ال بافتراسهم فقط؛ وٕانما أیضًا 
 الذي كان یهلك الناس Medusaالذي یحل علیهم من منظرها وذلك كما جاء عن  بالرعب

. فإنه حتى في تأدیبه لألشرار یقدم ذلك بحكمٍة، بمقداٍر وعدٍد ووزٍن، أي Ïبمنظره المرعب
بتدبیر إلهي دقیق، ولغایٍة في ذهن اهللا من نحوهم، دون إلزامهم بالرجوع إلیه عنوة. 

)، كل ما یفعله إنما بدقة وتدبیٍر 33: 14 كو 1اهللا، إله نظام، ولیس إله تشویش (
إلهٍي فائقٍ .  

  كل خلیقة، عظیمة أو صغیرة، ُصنعت بواسطته. فیه ُخلقت أشیاء علویة وأشیاء
سفلیة، روحیة ومادیة. فلیس من شكٍل وال من ترتیب ألجزاء، وال لمادٍة ما أیا كان 

وزنها أو عددها أو مقاییسها ُوجدت إال بذاك الكلمة الخالق الذي قیل له: "رتبت كل 

1 The Jerome Biblical Commentary, p. 714. 
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. Ï)20: 11شيء بمقداٍر وعدٍد ووزنٍ " (حك 

  یقول 20: 21في أسفار كتابنا قیل هللا: "رتَّبَت كل شيء بمقداٍر وعدٍد ووزنٍ " (حك .(
). ویقول المخلص في 26: 40أیًضا النبي: "یدعو كلها (جند السماء) بأسماءٍ " (إش 

. Ð)30: 10" (مت محصاةاإلنجیل: "وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جمیعها 

  ال نعرف عدد القدیسین أو عدد الشیاطین، لكننا نعرف أن أبناء األم المقدسة التي
ساقطین، ویقطنون لُدعیت عاقًرا على األرض (الكنیسة) سیحتلون موضع المالئكة ا

إلى األبد في ذلك المسكن المملوء سالًما الذي سقطوا منه. أما عدد المواطنین، سواء 
حالًیا أو ما سیكون علیه، فهو حاضر في أفكار الخالق العظیم، هذا الذي دعا 

: 11)، ویدبر كل األمور بقیاٍس وعدٍد ووزٍن (حك 7: 4الموجودات من العدم (رو 
20(Ñ .

القدیس أغسطینوس  
أیًضا أنه إن كان اهللا في معرفته غیر المحدودة یرتب القدیس أغسطینوس یرى 

كل شيء بعدٍد معیٍن یعرفه تماًما، فإنه یلیق بنا أن نهتم باألعداد الواردة في الكتاب 
. Òالمقدس، ونعرف مفاهیمها الرمزیة الروحیة

 أن اإلنسان في حیاته الروحیة قد یسلك بترتیٍب خاص، القدیس أغسطینوسیرى 
 یكون المرحلة األولىخالل أربع مراحل تطابق المراحل األربع لتاریخ الكنیسة. فاإلنسان في 

 فهي عندما یعرف الخطیة المرحلة الثانیةكمن في عمق الجهالة ال یدري ما هو علیه، أما 
)، وكما یقول الرسول إن 5:5خالل الناموس، فیشعر أنه مغلوب من الخطیة وعبد لها (رو 

). وٕاذ یهبه اهللا اإلیمان ینال قوة الحب، 20: 5الناموس دخل لكي ما تزداد المعصیة (رو 
فیصارع ضد شهوات الجسد، فیحیا باًرا باإلیمان، وُیحسب باًرا مادام ال یخضع للشهوة 

 للرجاء الصالح. من یتمسك بهذا المرحلة الثالثةالشریرة، إنما یغلبها بحبه للقداسة. هذه هي 
 السالم، خاصة في النهایة حیث یقوم الجسد ممجًدا. هذه المرحلة الرابعةینال أخیًرا في 

 في والثانیة ما قبل الناموس، المرحلة األولىالمراحل األربع تطابق مراحل تاریخ الكنیسة. 

1 On St. John, tractate 1:13. 
2 City of God, 12:18.  
3 Encirdion, 29.  
4 City of God, 11:30.  
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. Ïفي القیامةالرابعة  في عهد النعمة حیث جاء المخلص، ثم والثالثةظل الناموس، 

. ما وراء ِحلم اهللا 6
فإن قدرتك العظیمة هي دائًما رهن إشارتك،  

] 21فمن الذي ُیقاوم قدرة ذراعك؟ [
لیس من وجه للمقارنة بین قدرة اهللا العظیمة وقدرة اإلنسان، فقدرة اهللا مصدرها 
لیس خارًجا عنه، بل یحمل في ذاته قوته وقدرته، لذا فهي رهن إشارته، یستخدمها كیفما 

یشاء. أما قدرة اإلنسان فهي لیست من عنده، إنما هي عطیة ُمقدمة له حتًما تزول عنه یوًما 
ما. فإن ُأصیب بمرٍض أو بفقٍر أو فقد مركزه االجتماعي تزول معه قوته أو تضعف، 

ویصبح هزیالً . كثیرون تحطمت أذرعهم ونفسیاتهم، أما اهللا الكلي القدرة، فال یوجد من یقاوم 
 ذراعه!

كثیًرا ما یسيء اإلنسان إلى اهللا بسبب عجزه عن معرفة خطة اهللا وأفكاره، فینسب 
له الضعف بسبب طول أناته. أو العجز بسبب ما یسمح به من ضیقاٍت واضطهاداٍت تحل 

بكنیسته أو أوالده. إنه القدیر، یستطیع كل شيء بقوة فائقة، لكن ما أبعد أحكامه عن 
)؛ "ألن من عرف فكر الرب؟ أو من كان 33: 11الفحص، وطرقه عن االستقصاء؟ (رو 

).  34: 11له مشیًرا؟" (رو 
: 13جاء في تضرع مردخاي هللا: أنت رب الجمیع ولیس من یقاوم عزتك (إس 

). ویقول الرسول بولس: 11: 8). تقول یهودیت: "من أنتم حتى تجربوا الرب" (یهودیت 11
"بل من أنت أیها اإلنسان الذي تجاوب اهللا؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟" 

 )20: 9(رو 

ألن العالم كلَّه أمامك مثل ما ترجح به كفه المیزان،  
]  22وكنقطة ندى الفجر التي تسقط على األرض. [

) یشَّبه اهللا بمن یمسك 15: 40" (إش "هوذا األمم كنقطٍة من دلو وكغبار المیزان
. ومن جانٍب كغبار المیزانبمیزان لیضع العالم كله في كفة، فإذا به كقطرة ندى الصباح أو 

آخر یضع العالم كله في كفة والبشر في كفة، فال یوجد وجه للمقارنة أو الموازنة بینهما. 
یقدم اهللا حبه لإلنسان بدقٍة شدیدٍة، حسبما هو لبنیانه. 

1 Cf. Enchiridion, 18.  
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 .على هذا الرجاء تلتصق نفوسنا باألمین في مواعیده، العادل في أحكامه 

لیس شيء غیر مستطاع لدیه خارج لن یكذب ذاك الذي أمرنا بعدم الكذب، فإنه 
 .الكذب

 لیّتقد إیماننا في داخلنا لندرك أن كل شيٍء قریب منه.

 فبكلمة قدرته أقام الكل، وبكلمته یقدر أن یدّمر كل شيء.

) إّنه ٢٢: ١١؛ ١٢: ١٢"من یسأله: ماذا فعلت؟ من یقاوم قّوة سلطانه؟" (حك 
 .Ïیفعل ما یرید وكما یرید، ولیس شيء یخالف أمره

القدیس إكلیمنضس الروماني 
لكنك ترحم الجمیع، 

ألنك على كل شيٍء قدیر،  
] 23وتتغاضى عن خطایا الناس لكي یتوبوا. [

رحمة اهللا تشمل كل الخلیقة، ألنها من عمله، فكم باألكثر یترفق باإلنسان الذي 
التوبة خلق كل األشیاء ألجله. اهللا محب للبشر حتى في تأدیباته لهم، إذ غایتها 

metanoia .یطلبها من كل الخطاة، ولیس من أمة معینة، فبابه مفتوح للجمیع ،
نظرته للبشریة رائعة، فالبشر خلیقة اهللا الصالحة، إنما اختیارهم للشر یعزلهم عن 

اهللا مصدر صالحهم. لذلك یبقى اهللا یدعوهم للتوبة، أي للرجوع إلیه، فهم موضوع حبه 
ورحمته. 

" هنا تعني "تطیل أناتك"، إذ ال یشاء أن یهلك الناس، بل أن یقبل الجمیع تتغاضى"
). وٕاذ نرجع إلیه بالتوبة یقول إنه ال یعود یذكر خطایانا. 9: 3 بط 2إلى التوبة (

فإنك ُتحب جمیع الكائنات الموجودة، 
وال تمُقُت شیًئا مما صنعَت،  

نته. [ ]  24فإنك لو أبغضَت شیًئا لما كوَّ
اهللا قدیر، وال ُیمكن مقاومته، وهو الحب عینه نحو جمیع الكائنات السماویة 

واألرضیة. بهذه النظرة یهیئ اإلنسان لقبول الخالص المجاني من اهللا محب كل العالم ببذل 
). 16 :3االبن الوحید الجنس (یو 

1 Epistle, 27.  
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  إنه من المعقول أن هذا 8: 6اآلب السماوي یعلم ما نحتاج إلیه قبل أن نسأله (مت .(
 الكائنات وال یمقت شیًئا مما صنعالذي هو أب المسكونة وخالقها الذي یحب جمیع 

)، یقدم ما هو لنفع كل واحٍد بدون الصالة إلیه، یفعل ذلك كأٍب یحمي 24: 11(حك 
صغاره وال ینتظر أن یسألوه، وذلك إن كانوا غیر قادرین أن یسألوه نهائًیا، أو بسبب 

 .Ïجهلهم، إذ غالًبا ما یطلبون ما هو ضد نفعهم تماًما

العالمة أوریجینوس 

: إن كان اهللا ال یبغض شیًئا صنعه، فكیف قیل أنه القدیس أغسطینوسیتساءل 
أبغض عیسو؟ یجیب على ذلك قائالً : [اهللا صانع كل المخلوقات. كل خلیقة اهللا صالحة. 

كل إنساٍن هو مخلوق بكونه إنساًنا ال بكونه خاطًئا. اهللا خالق كًال من جسم اإلنسان ونفسه. 
لیس شيء منهما شریر، واهللا ال یكرههما. إنه ال یكره في اإلنسان شیًئا سوى الخطیة. 

الخطیة في اإلنسان هي انحراف وعدم نظام، أي ضالل عن الخالق، الذي هو األسمى (من 
النفس)، والتجاء إلى المخلوقات األقل منه (شهوات الجسد ومحبة العالم الخ). اهللا یبغض 

 .]Ðعیسو لیس اإلنسان، وٕانما الخاطئ

  الحب الذي یحبه اهللا ال یمكن إدراكه وال یتغیر. فإنه لم یبدأ یحبنا منذ الوقت الذي فیه
ُصولحنا معه بواسطة دم ابنه، وٕانما كان یحبنا حتى قبل تأسیس العالم، لكي ما نصیر 
له أبناء مع ابنه الوحید الجنس، أحبنا حتى قبل أي وجود لنا. لیتنا ال نتطلع إلى حقیقة 
مصالحتنا مع اهللا خالل موت ابنه، وال نفهمها كما لو تحققت مصالحة االبن لنا معه 
بهذه الكیفیة: أنه قد بدأ اآلن یحب من كان قبًال یبغضهم، كما لو أن عدًوا قد تصالح 

، فصارا صدیقین، واحتل الحب المشترك موضع البغضة، المشتركة. إنما  مع عدوٍّ
 تصالحنا مع ذاك الذي هو بالفعل یحبنا، ولكننا نحن صرنا أعداء بسبب خطایانا. 

لتدركوا إني أقول الحق في هذا، فلیشهد الرسول القائل: "اهللا بیَّن محبته لنا، ألنه 
). إذن یحمل اهللا لنا الحب حتى حین 8: 5ونحن بعد خطاة مات المسیح ألجلنا" (رو 

كنا نمارس العداوة ضده، ونفعل اإلثم.  
). بهذا فإنه بطریقة 5: 5قیل له بالحق الكامل: "أبغضت كل فاعلي اإلثم" (مز 

مدهشة إلهیة عندما أبغضناه كان هو یحبنا. فإنه أبغضنا فیما نحن علیه مما لم یخلقنا 

1 On Prayer, 3: 2. 
2 To Simplician on Various Questions 1:2:18. 
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  إنه یبغض ما قد فعلناه نحن في أنفسنا، ویحب ما فعله هو فینا!علیه... 
هذا یمكن أن ُیفهم بالحق في حالة الجمیع، بخصوص ذاك الذي قیل له بالحق: 

. Ï)24 11" (حك ال تمقت شیًئا مما صنعت"
 القدیس أغسطینوس

وكیف یبقى شيء لم ُتِرْده،  
] 25أم كیف ُیحفظ ما لم تَدُعه؟ [

 لكي یبقى معه، یحفظه من كل نیبرز هنا روعة محبة اهللا، فقد خلق اإلنسا
 خطرٍ . فاهللا یرید اإلنسان ویحبه ویحمیه من كل ضرٍر، وُیعد له موضًعا في السماء.

  إذا كانت هناك امرأة غنیة تملك أمواًال كثیرة وبیًتا فاخًرا، لكنها مع ذلك ال تجد من
یحمیها، فكثیرون یهاجمونها راغبین أن ُیلحقوا بها األذى والخراب. فألنها ال تستطیع 

أن تقبل هذا األذى والهجوم، لذلك تبحث عن زوٍج قوٍي یكون كفًوا لهذا الغرض، 
ومتدرًبا من جمیع الوجوه. وحینما تجد مثل هذا الرجل بعد سعٍي كثیٍر، تفرح به فرًحا 

 .Ðعظیًما، وتجد فیه حصًنا یحمیها
 القدیس مقاریوس الكبیر

إنك ُتشفق على كلِّ األشیاء،  
ألنها هي لك،  

] 26أیها السید الُمحب لألحیاء. [
غایة خلقه اإلنسان والهدف منها هو وجود اإلنسان مع اهللا، بكونه االبن الذي 

 یستریح في حضن أبیه المملوء حناًنا نحوه.
 اهللا هو الحیاة، یقتني اإلنسان له ویهبه الحیاة.

  ،اهللا یحكم كل الخلیقة (األرضیة)، لكنه لم ُیثبت عرشه فیها، وال دخل في شركة معها
، ودخل في شركة معه، وفیه وحده استراح... النفس الحكیمة ُسر باإلنسان وحدهبل 

بعد مرورها على جمیع المخلوقات ال تجد راحة لنفسها، إال في الرب وحده، والرب 

1 On St. John, tractate 110:6.  
2 Homily 45: 5. ترجمة دكتور نصحي عبد الشھید  
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 .Ïأیًضا ال ُیسر بأحٍد سوى اإلنسان وحده
  القدیس مقاریوس الكبیر

 
 11من وحي الحكمة 

 هب لي حكمتك، فأدرك أسرار حبك!
 

  .حكمتك أقامت لشعبك قائًدا 

وهبتهم نبًیا قدیًسا یعمل بروحك! 
موسى في شبابه ظن أنه قادر أن یخلص شعبك! 

في عجٍز لم یستطع مصالحة أخین من شعبك الُمستعبد! 
لكن حكمتك سندته وهو شیخ في الثمانین. 

حركته الحكمة وجددت شبابه الداخلي. 
تحدى عنف فرعون وقسوة البریة. 

 وتمتع ببركات عجیبة! ،غلب الشیخ ملوًكا
حكمتك یا إلهي قادرة أن تقیم من الضعیف بطالً ! 

 وتهتم بكل مؤمن! ،حكمتك ترعى شعبك
حكمتك هي الراعي الصالح، الذي یقیم من المؤمنین قادة. 

 
 شعبك من الظمأ وسط البریة. انهار 

فتفجرت لهم المیاه من صخرة صوان. 
- ینابیع میاه حب حیة.   التي تفجر في بطونها- الحجارة الصلدةتكورأوا فیها حكم

 ُحرم غیر المؤمنین من الحكمة، 
  الذي سفكوه! األطفال ماًء فاسًدا ممزوًجا بدم  نهر النیلقدم لهمف

  بالحكمة، المؤمنونوتمتع 
 ! ةهم ینابیع میاه حيفيفتفجرت 

ماء النیل تحول لغیر المؤمنین إلى دم، 

1 Homily 45: 5. ترجمة دكتور نصحي عبد الشھید  
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 وماء الصخر أنعش المؤمنین وهیأهم للحیاة في البریة. 
 عطش غیر المؤمنین وماتوا، 

وعطش المؤمنون فاختبروا الحیاة بك ومعك! 
 
  ،في غیر محاباة تؤدب 

 هب لي أن أقبل تأدیبك من یدیك المحییتین 
 وأتجاوب مع حبك لي. أبوتك،فأتذوق 

 ألراك أًبا یؤدب لكي یحیي، 
ولیس قاضًیا تعاقب ألنك ال تطیق الخطیة. 

 
  ،یضطرب األشرار ویحزنون 

وة خارجة من لدنك. سألنهم یحسبون في تأدیبهم ق
 ویختبرون حبك. ،یتهللون وسط الضیقو أبراركویراك 

 
 عجیب أنت یا حكمة اهللا في حنوك ،

، تترفق وتحنو حتى مع األشرار
عاقب، ولكن شیًئا فشیًئا. تتؤدب و

 ال لتهلكه بل لتحییه. ،فإنك خلقت اإلنسان
 یرجعوا إلیك. أنتنتظر حتى من األشرار 

في حزٍم تؤدب لعلهم یرجعون إلى أنفسهم، 
یطلبونك فیحیون. 

 
  .عبد قدماء المصریین حیوانات وزحافات وحشرات

 عاقبتهم بذات خطایاهم،  من صنوف آلهتهم
 لكي ما تتمرر الخطیة في أفواههم. 

 ترسل علیهم وحوًشا تفترسهم. أنكان یمكن 
. أو بكلمة من فمك تهلكهم
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 لكنك ال تشاء موت الخاطئ بل أن یرجع ویحیا. 
یقتهم ال لقتلهم. اأرسلت لهم حشرات لمض
 فإنك وأنت تؤدب تشفق! 

ألن خلیقتك محبوبة جًدا لدیك. 
لك المجد یا محب كل البشریة! 
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األصحاح الثاني عشر 

زنابیر تتقدم جیشك! 
 

في األصحاح السابق قٌدَ◌م لنا الحكیم صورة رائعة لعمل اهللا مع شعبه في 
الخروج، كعینة لرعایة اهللا لكنیسته في كل جیٍل، فإنه یسمح بالضیق لتأدیب شعبه إلى حین، 

ثم یعود فیسمح للشعب الظالم أو المضایق للكنیسة أن یشرب من ذات الكأس التي مألها 
لكنیسته. أبرز الحكیم أن القائد الحقیقي للخالص هو حكمة اهللا العامل في القائد كما في 

 الشعب.
اآلن یكمل الحكیم حدیثه، موضًحا أنه إله كل البشریة، فهو القائد الحقیقي الذي 

 یدعو كل إنساٍن، من كل أمٍة وشعٍب للتوبة.
لیس عنده محاباة، ففي تأدیبه لمضایقي شعبه یطیل أناته علیهم منتظًرا توبتهم، 
ولكن بغیر إلزاٍم أو قهرٍ . هذا ویوضح الكاتب أن اهللا نموذج لشعبه، وأن الخطیة تحمل في 

 ذاتها فسادها ومرارتها وعقوبتها.

. 2-1. الروح القائد   1
. 11-3. حلم اهللا في معاملة كنعان  2
.  13-12. إله یعتني بالجمیع  3
. 18- 14. ال محاباة لدى اهللا  4
. 22-19. اهللا نموذج لشعبه   5
. 27-23. الخطیة تحمل عقوبتها في داخلها 6

. الروح القائد 1
فإن روحك غیر القابل للفساد،  

]  1هو في كل شيء. [
لقد وعد اهللا شعبه بأرض الموعد، لكنه ال ُیكره الشعوب القائمة في األرض. وبخهم 

شیًئا فشیًئا، ألنه محب لجمیع الناس، ویطلب توبتهم وخلودهم. إنهم خلیقته المحبوبة لدیه 
التي یطلب عدم فسادها. 
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"، روح اهللا یهب الحیاة األبدیة للخلیقة، وال ُیسر  روحك غیر القابل للفساد"
. غیر قابل للفسادبفسادها وهالكها، ألنه هو نفسه 

روح اهللا یمأل كل المسكونة، وهو قدوس، یقدس وال یمسه فساد. إنه یود أن یعمل 
في الكل، ولكن لیس قسًرا. یعمل في غیر المؤمنین لكي یؤمنوا، وفي المؤمنین لكي یحملوا 

). 22: 5ثمر الروح (غل 
 هنا كل البشریة، فإنه یوجد في كل إنسان ومضة من قبل اهللا، بكل شيءٍ یقصد 

)، لیتمتع بها كل نسله. 2:7نسمة الحیاة التي قدمها اهللا آلدم (تك 

 تتقدس كل خلیقة عاقلة حسب مااالبن والروح القدس هما مصدر التقدیس، به 
 .Ïاستعدادها

  الروح القدس المنبثق عن اهللا (اآلب) هو مصدر القداسة، القوة الواهبة الحیاة، النعمة
نه واحد إالتي تعطي كماًال، خالله ینعم اإلنسان بالتبني، یصیر الفاسد في عدم فساد، 

 في المجد واألبدیة والقوة والملكوت والالهوت، هذا ما ،مع اآلب واالبن في كل شيء
. Ðیختبر بتقلید معمودیة الخالص

  هذا تجدیدنا، یجعلنا على صورة اهللا من جدید، وذلك بغسل التجدید والروح القدس الذي
ا مما كان نیجددنا فنصیر أبناء اهللا، نصیر خلیقة جدیدة مرة أخرى بشركة الروح ویخلص

. Ñعتیًقا

 بواسطة غسل المیالد الجدید والتجدید بالروح القدس نصیر أبناء اهللاÒ .

  ،الحیاة الجدیدة هي الحیاة التي وصفها اإلنجیل والتي عاشها المسیح على األرض
وهذه تستلزم من اإلنسان وداعة وصبًرا واحتماًال وطهارة قلب وجسد وتجرًدا عن الغنى. 

وهكذا تتحقَّق على األرض حیاة الطوباویِّین في السماء. والبد من التذكر بأن الروح 
القدس هو العامل والمحرِّك األساسي في هذا التجدید للحیاة، وفي تغیُّرها إلى حیاة مع 

المسیح. فهو الذي یحملنا إلى أن ندعو اهللا أًبا حقیقًیا لنا؛ وهو الذي یشركنا بنعم الفداء 
العظیمة؛ وهو الذي یجعلنا، كما یقول القدِّیس یوحنا أبناء للنور، مشتركین هكذا بالمجد 

1 Epis. 8 to the caesareans, 2. 
2 Epis. 15 to the Deaconesses , the daughters of Count Terentius. 
3 Adv. Eunom 5. 
4 Adv. Eunom 5. 
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األبدي المزمع أن یتجلَّى فینا. وبكلمة مختصرة الروح القدس هو الذي یجعلنا نملك كل 
. Ïما یریدنا اهللا أن نملكه، وأن نفهم باإلیمان المواعید بما سنملكه في الحیاة األخرى

  ،بالروح القدس استعادة سكنانا في الفردوس
،  تالسماواصعودنا إلى ملكوت 

عودتنا إلى البنوَّة اإللهیَّة، 
دالتنا لتسمیة اهللا "أبانا"، 

كنا في نعمة المسیح، ااشتر
تسمیتنا أبناء النور، حقِّنا في المجد األبدي، 

 .Ðوبكلمة واحدة حصولنا على ملء البركة في هذا الدهر وفي الدهر اآلتي
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

ولذلك فإنك ُتوبِّخ شیًئا فشیًئا،  
الذین َیِزلُّون،  

وتُنذرهم، ُمذكًِّرا إیَّاهم بما یخطئون فیه، 
لكي ُیقلعوا عن الشر،  

]  2ویتكلوا علیك أیها الرب. [
في تأدیبه للبشر یوبخهم شیًئا فشیًئا، لعلهم یرجعون إلیه، فإنه ال ُیسر بهالك 

). 23: 1األحیاء (تك 
 أن اهللا ال یعاقب على كل خطیة نرتكبها، إنما على قلة القدیس أغسطینوسیرى 

قلیلة جًدا من خطایانا حتى خالل هذا العقاب أو التأدیب ندرك عنایته بنا، ونضع في 
 .Ñاعتبارنا الدینونة األخیرة

فإن كان اهللا یؤدب شیًئا فشیًئا، فألنه یریدنا أن نختبر مرارة الخطیة، ونهرب من 
 العقاب األبدي بالرجوع إلیه وااللتصاق به.

  بحقٍ  قال بولس إن غضب اهللا ُمعلن... في هذا الزمان الحاضر. یحجم اهللا عن تنفیذ

 .314، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت،  ˺
 36، 35: 15عن الروح القدس 

2 De Spir, Sanc. 15:35. 
3 Letter 153. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 12الحكمة 

  

العقوبة الكاملة، حتى ال ینزع فرصة التوبة، مما یؤدي إلى رجوع (الخطاة) فیخلصوا أو 
 .Ïینصرفوا (عن اهللا) وال یكون لهم عذر

 ثیؤدور أسقف المصیصة 
یعالج الحكیم تساؤل البعض، ربما كانوا من الملوك أصدقائه األممیین، لماذا 

 صٌب اهللا ضربات قاسیة على فرعون وشعبه، وأیًضا على سكان كنعان األصلیین؟
یكشف الحكیم عن تدبیر اهللا، أنه لم یحدث هذا عن محاباته لشعٍب معیٍن، وال عن 

وجود بغضٍة إلهیة ضد شعب ما أو أمة ما، فإنه یود للجمیع أن یتقدسوا، وأن یتمتعوا بقوة 
 إلهیة. فغایة التوبیخ اإللهي والتأدیب اآلتي:

أ. یّذكر الخطاة بخطایاهم، لذا غالًبا ما یحمل نوع التأدیب كشًفا عن خطایا 
 معینة.

 ب. یطلب اهللا أن یمرر الخطیة في أفواههم، فیكفوا عنها.
ج. یدرك الخطاة ضعفهم فیلجأوا إلى اهللا مصدر قوتهم، ویتكلوا علیه. فكل توبیخ 

 أو تأدیب ال یحمل كراهیة، بل مشاعر حٍب لبنیان الذین تحت التأدیب أو العقوبة.

. حلم اهللا في معاملة كنعان 2
] 3وأما الذین كانوا قدیًما سكان أرضك الُمقدسة، [

فقد أبغضَتهم ألجل أعمالهم الممقوتة،  

] 4من سحٍر وطقوٍس ُمدنَّسة. [
البغضة هنا موجهة لیس ضد األشرار أنفسهم، بل ضد الخطیة التي یتحالفون 

معها، فیسقطوا تحت الحكم الطبیعي والثمر الذي للخطیة. وكأن األشرار یشربون من ذات 
الكأس التي یمألونها ألنفسهم. فالمعركة قائمة بین القداسة اإللهیة والشر. 

  من یتمرغ في حفرة مملوءة وحًال ویغطس فیها، یسقط في حبال الغرور (ویسلم نفسه
 .Ðللهالك)

  القدیس أمبروسیوس

  من یقدر أن یقول هللا: لماذا تدین العالم (الذي في الخطیة)؟ كیف یمكن هللا الدیان

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 Letter 27 (58):16. 
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 Ïالعادل أن ُیتهم عندما ُیدان ُجرم العالم؟
  القدیس أغسطینوس

وقتل أطفاٍل بغیر رحمة.  
] 5ومآدب لحم ودٍم بشري یأكلون فیها حتى األحشاء. [

مما یحزن قلب اهللا أن اإلنسان في ممارسته للعبادة (الوثنیة) یتحول إلى وحٍش 
)، ویجیزون أطفالهم في 5: 19كاسٍر، فكان الكنعانیون یقدمون للبعل ذبائح بشریة (إر 

النار حیث یقدمونهم للكهنة الذین بدورهم یلقونهم على التماثیل النحاسیة الملتهبة ناًرا، وسط 
 أن الحیوانات المفترسة ال القدیس یوحنا ذهبي الفمضربات الطبول العالیة. وكما یقول 

تفترس من هم من بني جنسها، أما اإلنسان فیفترس أخاه ویقتله. 
من بین طقوسهم أیًضا أكل لحوم الذبائح البشریة في والئٍم طقسیة. 

ولعل یفتاح الجلعادي قد تأثر بمثل هذه العادات مما حمله على التسرع بنذر تقدیم 
). 39: 11أول من یقابله ذبیحة، وكانت ابنته الوحیدة (قض 

اهللا محب كل البشریة ال یطیق هذه األعمال الوحشیة. 

مع كهنتهم ضمن الطاقم الوثني، 
والوالدون القاتلون بأنفسهم لنفوٍس ال حول لها،  

] 6قد أردت أن ُتهلَكهم بأیدي آبائنا. [
ربما یتساءل البعض: لماذا سمح اهللا بقتل الكنعانیین بواسطة اإلسرائیلیین؟ یجیب 
الحكیم: لماذا تدینون اهللا على قتل أناٍس یقومون بقتل أطفالهم الذین لیس لهم من یدافعون 

عنهم، وال قوة لهم على مقاومتهم؟ لقد صعد صراخ هؤالء األطفال األبریاء ضد والدیهم، 
وبلغ الشر أقصاه، لذلك سمح اهللا بقتلهم لیس دفعة واحدة، بل جماعة فجماعة، لعلهم 

 یرجعون عن شرورهم.

لكي تكون األرض التي هي أكرم عندك من كل أرض،  
] 7عامرة بأبناء هللا كما یلیق بها. [

إذ لم یتراجع الوثنیون عن شرورهم أراد أن یحل شعبه موضعهم، لكي یكونوا خمیرة 
مقدسة للمؤمنین في العالم كله، وذلك بمجيء مخلص العالم متجسًدا منهم. 

1 Sermon 27:3. 
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ومع ذلك فإنك أشفقت على أولئك أیًضا ألنهم بشر،  
فبعثَت بالزنابیر تتقدُم جیشَك،  

] 8لكي تُبیدهم شیًئا فشیًئا. [
اهللا في طول أناته كان یشفق على هذه األمم الوثنیة، فلم یسحقهم وال سمح 

بالوحوش تفترسهم دفعًة واحدًة، إنما یسمح بطردهم أو قتلهم تدریجًیا لعلهم یرجعون إلیه. 
غالًبا ما یقصد بالزنابیر في الكتاب المقدس أداة للتأدیب، خاصة بالسماح بهجوم 

جیوش األعداء إلزعاجهم. جاء في سفر إشعیاء النبي: "ویكون في ذلك الیوم أن الرب 
). 18: 7یصفر للذباب في أرض أشور" (إش 

ال ألنك عجزَت عن إسالم األشرار إلى أیدي األبرار بالقتال،  
أو عن تدمیرهم مرًة واحدة ُبوحوٍش ضاریٍة،  

] 9أو بأمٍر جازم. [
كان یمكن أن یبید الوثنیین بضربٍة واحدٍة من المؤمنین، كما حدث مع جیش 

سنحاریب، لكنه یبقى یعطي الفرص لمراجعتهم ألنفسهم. 

لكنك بإجراء ُحكمَك شیًئا فشیًئا، 
مَنحَتهم ُمهلة للتوبة، 

وٕان لم یخَف علیك أن طبیعتهم شریرة. 
 ، وأن ُخبَثهم غریزيٌّ

] 10وعقلیَّتهم ال تتغیَّر أبًدا. [
هنا یتحدث عن الكنعانیین بوجه عام كقبائل ودویالت تشربت الشر من جیٍل إلى 

جیٍل، حتى امتزجت الشرور بطبیعتهم، وسیطرت على أفكارهم، وأفقدتهم حتى عاطفة 
األمومة واألبوة. لكن دون شك ُوجدت قلة تشتاق بالناموس الطبیعي إلى التعرف على 

الحق، والتمتع بالحیاة األبدیة. هذه القلة التي كادت ُتحسب كأنها عدم أمام جمهرة األشرار 
 لم ینسها اهللا، وذلك كما حدث في مصر عند خروج موسى النبي ومن معه.

، كما ورد في سفر الخروج: "وصعد معهم باللفیفُدعیت هذه القلة من المصریین 
). هذا اللفیف منهم من 38:12لفیف كثیر أیًضا مع غنٍم وبقٍر ومواٍش وافرة كثیرة" (خر 

خرجوا مع العبرانیین بإیماٍن حي باهللا، ومنهم من ارتبطوا بهم لمجرد انبهارهم باآلیات 
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والعجائب التي صنعها موسى. وكان الفریق األخیر سبًبا في سقوط العبرانیین في ضعفات 
 ).4:11في البریة (عد 

. وقد بالدخالءأما بالنسبة للكنعانیین فمنهم أیًضا من قبلوا اإلیمان باهللا، ودعوا 
 ).43،13، 10:12ُوجد دخالء بین الیهود حتى عصر الرسل (أع 

  یقدم فرصة للتوبة – من جیٍل إلى جیٍل –لنتطلع إلى األجیال الغابرة، ونتعلم أن الرب 
للراغبین في العودة إلیه. 

فقد بشر نوح بالتوبة، والذین سمعوا له خلصوا. 
أعلن یونان هالك أهل نینوى، وٕاذ تابوا عن خطایاهم استرضوا اهللا بالصالة، 

واقتنوا خالًصا بالرغم من كونهم غرباء عن (عهد) اهللا. 
بالروح القدس تكلم خدام نعمة اهللا عن التوبة. 

وتكلم رب الكل بنفسه بقسٍم قائالً : "كما أنا حي یقول الرب، ال أرید موت الخاطي 
)، ثم یضیف هذه المشورة الصالحة: "توبوا یا بیت LXX 11: 32بل توبته" (حز 

إسرائیل عن شروركم، قل ألبناء شعبي، لو صارت خطایاكم من األرض إلى السماء، 
ولو أصبحت أحمر من القرمز، وأحلك من ثوب الحداد، والتفتم إلّي بكل قلوبكم قائلین: 

. Ï"أیها اآلب"، فإني استجیب لكم كما لشعٍب مقدسٍ 
القدیس إكلیمنضس الروماني 

  إنه (الحكمة) یدعو الصالحین واألشرار أن یدخلوا، وذلك لكي یقوِّي الصالحین وینقل
األشرار إلى حاٍل أفضل. قد تم هذا القول الیوم، وهو أن "الذئب والحمل یرعیان مًعا" 

 ).25: 65(إش 
إنه یدعو الفقراء والجدع والعمیان، بهذا ُیظهر أننا نحن المعوقین ال ُنستبعد من 

)، ألن الحكمة تغني 9: 22... إنه یرسلهم إلى مفارق الطرق (مت تملكوت السماوا
). یرسلهم إلى الشوارع، إذ یبعثهم إلى الخطاة 20: 1بصوٍت عاٍل في الممرات (أم 

: 7لكي یأتوا من الطرق الواسعة إلى الطریق الضیق الذي یؤدي إلى الحیاة (مت 
). إنه یرسلهم إلى الطرق العامة والمناطق المسیَّجة، هؤالء الذین ال ینشغلون 13-14

. Ðبأیة شهوة للزمنیات، بل یسرعون نحو طریق اإلرادة الصالحة

1 1 Clem. 7, 8. 
2 Exposition of the Gospel of Luke 7: 202 – 203. 
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القدیس أمبروسیوس 

  4: 3صار أهل نینوى أشراًرا، وحكم اهللا علیهم أن "تنقلب نینوى" (راجع یونان .(
لم یرد اهللا أن یصدر حكًما بدون أن یفعل شیًئا، وٕانما أراد أن یقدم لهم فرصة 

للتوبة والتغییر، لذلك أرسل نبًیا عبرانًیا، حتى عندما یقول: "تنقلب نینوى" ال یتم الحكم، 
. Ïبل ینالوا رحمة اهللا بالتوبة

  10: 12اهللا الذي یدین شیًئا فشیًئا هؤالء الذین ُیعاقبون یعطیهم فرصة للتوبة (حك .(
 .Ðوعدم معاقبتهم على كل شيٍء في الحال إنما یوقف عقوبة الخاطي

العالمة أوریجینوس 

ألنهم كانوا ذریة ملعونة ُمنذ البدء.  
]  11ولم یكن عفُوك عن خطایاهم خوًفا من أحدٍ . [

  بكونهم كائنات بشریة، فإن طبیعتهم صالحة، هذه التي أوجدها وصنعها اهللا؛ ولكن إذ
هم مولودون بالخطیة، وُعیِّنوا للهالك، ما لم یولدوا من جدید، إذ ینتسبون للبذرة التي 

 ُلعنت منذ البدایة بخطأ عصیان األبوین األولین. 

ل إلى الخیر بواسطة الخالق نفسه لألواني التي  على أي األحوال، هذا الخطأ تحوَّ
)، فال 33: 9للغضب، حتى یكشف عن غنى مجده في األواني التي للرحمة (رو 

ینسب أحد لنفسه االستحقاق... إنما یتحقق الخالص بالنعمة، فمن یفتخر فلیفتخر 
. Ñ)17: 10 كو 2بالرب (

  بالحقیقة إن كانت البذرة ال تحمل فیها فساًدا، فماذا تعني العبارة الواردة في سفر
وٕان لم یخف علیك أن طبیعتهم شریرة، وأن خبثهم غریزي، وعقلیتهم ال الحكمة: "

 )؟ 11-10: 12" (راجع حك تتغیر أبًدا، ألنهم كانوا ذریة ملعونة منذ البدء

اآلن حتى إن استخدم هذا عن حالة معینة، فإن هذه الكلمات تنطق بما یخص 
البشریة.  

إذن كیف یكون خبث كل إنساٍن غریزًیا، وذریته ملعونة منذ البد، ما لم یكن ذلك 

1 Homilies on Jeremiah, homily 1: 1. 
2 Ibid 7: 1. 
˼  On Marriage and Concupiscence, 32 (17).  
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خاًصا بالحقیقة أنه: "بإنساٍن واحٍد دخلت الخطیة إلى العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا 
 Ï)؟12: 5اجتاز الموت إلى جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع فیه" (رو 

القدیس أغسطینوس 

. إله یعتني بالجمیع  3
فإنه من الذي یقول: ماذا صنعت؟  
أو من الذي یعترض على ُحكمك؟  

ومن الذي ُیحاكمك، ألنك أهلكت األمم التي خلقتها؟  
أو من الذي یأتي قدامك،  
] 12لیدافع عن أناٍس ظالمین؟ [

إنه ألمر عجیب أن یتعدى اإلنسان حدوده، لیأخذ موقف الناقد لتصرفات اهللا. 
عوًضا عن أن یدین نفسه على شروره، وأن ینتقد البشریة عن انحرافها، في جسارٍة وغباوٍة 

  معترًضا على قضاء اهللا، متهًما إیاه بالظلم والعنف والقسوة.ماذا صنعت؟یقول هللا: 
)، منقًذا أوالده من 17:29اهللا الذي یحكم للمظلومین، مهشًما أضراس الظالم (أي 

 ) ُیتهم بالظلم.48:18الرجل الظالم (مز 

إذ لیس سواك إله یعتني بجمیع الناس،  
]  13حتى تریه أنك ال تحكم ظلًما. [

كثیًرا ما یؤكد الحكیم أن اهللا إله جمیع البشر، یعتني بالكل، ولن یحكم بالظلم. 
أبواب مراحمه مفتوحة لكل األمم والشعوب، إن رجعت إلیه تجد الحضن اإللهي ینتظرها 

وُیسر بها. ولعل إرسالیة یونان النبي ألهل نینوى، وموقف اهللا من توبتهم، من أروع األمثلة 
 لمحبة اهللا لكل البشریة دون محاباة.

هذا وقد دعا كثیر من األنبیاء في العهد القدیم الشعوب الوثنیة الرجوع إلى اهللا 
 للتمتع بعمله، فیفرحوا ویسبحوه.

 ).3: 67 یا اهللا، یحمدك الشعوب كلهم" (مز الشعوب"یحمدك 
 تهدیهم. ساله" وأمم األرض ألنك تدین الشعوب باالستقامة، ألمم"تفرح وتبتهج ا

 ).4: 67(مز 

˺  On Marriage and Concupiscence, 20.  
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). 5: 67 كلهم" (مز الشعوب یا اهللا، یحمدك الشعوب"یحمدك 
 ).3: 96 بعجائبه" (مز جمیع الشعوب بمجده، بین ألمم"حدثوا بین ا

). 7: 96، قدموا للرب مجًدا وقوة" (مز قبائل الشعوب"قدموا للرب یا 
  ).22: 102 لعبادة الرب" (مز اجتماع الشعوب مًعا والممالك"عند 

  ).23: 6" (حك حكام الشعوب"واحبوا نور الحكمة یا 
 ).4: 55" (إش شارًعا للشعوب رئیًسا وموصًیا للشعوب"هوذا قد جعلته 

"آتي بهم إلى جبل قدسي، وأفرحهم في بیت صالتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم 
 ).7: 56" (إش لكل الشعوبمقبولة على مذبحي، ألن بیتي بیت الصالة یدعى 

 ویقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بیت إله یعقوب، شعوب كثیرة"وتسیر 
فیعلمنا من طرقه، ونسلك في سبله، ألنه من صهیون تخرج الشریعة، ومن أورشلیم كلمة 

 ).3: 2الرب" (اش 
، فیطبعون سیوفهم سكًكا ورماحهم لشعوب كثیرین، وینصف األمم"فیقضي بین 

  ).4: 2مناجل. ال ترفع أمة على أمة سیًفا، وال یتعلمون الحرب في ما بعد" (إش 
نبًیا "قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك 

 ).5: 1" (إر للشعوب
 محبة اهللا الفائقة. فإن كان األشرار القدیس مار یعقوب السروجيیصوِّر لنا 

یشربون من كأس شرهم مرارة وهالًكا أبدًیا، فإن اهللا بحبه یسمح بإعالن غضبه على 
خطایاهم، ال للنقمة وال لهالكهم، وٕانما لكي یكشف لهم عن ثمر شرهم. بهذا یدعوهم للتوبة 

كي یتمتعوا بحنوِّه فُتغلق أبواب الغضب علیهم، وتنفتح أبواب السماء لترحب بهم. 
إنه یشَّبه الخاطئ بفتاة نائمة، یوقظها اهللا بتهدیداته، حتى ال یحّل بها الهالك 

بغتة! 

 لیذهب یرد الشعوب األممیة إلى التوبة. ، النبي (یونان) االستعالن من اهللا علىعطلت 
أرسله إلى نینوى لیدعو بانقالب خیراتها، لكي بتهدیدها تبطل الشرور. 

 أقولهاكرز هناك ألهل نینوى، وتكلم في آذانهم بالكرازة التي أقال له: قم، أمِض، و
لك... 

 لما أرسل إلیها لتبتعد عن ،أن یضرب نینوى بسبب كثرة آثامهااهللا لو أراد 
الشرور. 
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 وضربها. بغتةً  ألرسل الغضب ،لو وضع وجهه لیؤذیها حقیقة
 وتطلب المراحم لتخلصها. ،أرسل إلیها لكي تشعر بالموقف

 حتى ال ُتلطم في نومها... وأیقظها،رفع یده لیضرب ویهلك النائمة، ودعاها 
 الغیرة على العدالة ضد الشقیة، وأرسل إلیها بالنعمة لتستیقظ بالتوبة. استیقظت

الغضب  أمام  وغلق األبوابالحنانخرج الغضب على المدینة لیهلكها، وتقدم 
. الم یدخلهف

ُیرسل الكارز.  الحاجة أن  ما،لوال وجود هذه المراحم
  وال یحل الفساد.راحة، إلى المكان لیرده من الشرور، وبالتوبة یكون له هأرسل

القدیس یعقوب السروجي 

استطاع النوتیة األممیُّون أن یدخلوا بیت اهللا وهم في السفینة في وسط البحر، 
) التي حرم 16: 1وقدموا ذبائح تسبیح وشكر مقبولة لدى اهللا، وتمتعوا بمخافة الرب (یونان 

كثیرون من شعب اهللا أنفسهم منها. 

  ...نظر المالحون إلى البحر، وقد سكت من أمواجه، فازدادوا خوًفا من اهللا رب البحار
تحققوا من األعجوبة الحادثة أن الدوامات قد أرسلت وراء یونان. أدركوا العمل بإفراٍز أن 

الرب قد أمر أمواج البحر فأطاعته. بإیمان تحققوا أن الرب في البحر، فذبحوا ذبائح، 
 ونذروا نذوًرا بحٍب عظیمٍ . 

دخلوا إلى أهل بیت أدوناي (اهللا) والتجأوا إلیه، وبدأوا یذبحون ذبائح كاملة هناك. 
القدیس یعقوب السروجي 

. ال محاباة لدى اهللا  4
]  14ولیس لمِلٍك أو سلطاٍن أن ُیجابهك في أمر الذین عاقبَتهم. [

، لیس من یستطیع أن یواجهه في أمر معاقبة عادل في أحكامهاهللا ضابط الكل، 
 األشرار المصرین على شرهم.

، إله أمانة ال جور فیه، صدیق جمیع سبله عدل"هو الصخر الكامل صنیعه. إن 
 ).4: 32وعادل هو" (تث 
، وجمیع أحكامك مستقیمة، وطرقك كلها رحمة وحق عادل أنت أیها الرب"وقال: 

  ).2: 3وحكم" (طوبیا 
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 ).11: 7، وٕاله یسخط في كل یوم" (مز اهللا قاض عادل"
 ).4: 9" (مز قاضًیا عادالً "ألنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي 

 ).7: 11، ویحب العدل المستقیم یبصر وجهه" (مز الرب عادل"ألن 
  ).9: 19" (مز أحكام الرب حق عادلة كلها"خوف الرب نقي ثابت إلى األبد، 

  ).144: 119 إلى الدهر فهمني فأحیا" (مز عادلة شهاداتك"
 في جمیع أعماله التي الرب عادل"فسهر الرب على الشر وجلبه الرب علینا، ألن 

 ).9: 2أوصانا بها" (با 
 وأعمالك كلها صدق، وطرقك استقامة، وجمیع عادل في جمیع ما صنعتألنك 

  ).27: 3أحكامك حق" (دا 
 في وسطها، ال یفعل ظلًما، غداة غداة یبرز حكمه إلى النور ال الرب عادل"

 ).5: 3یتعذر، أما الظالم فال یعرف الخزي" (صف 
"ابتهجي جًدا یا ابنة صهیون. اهتفي یا بنت أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك هو 

 ).9: 9 ودیع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان" (زك عادل ومنصور
العادل "وهذا ما صلى به نحمیا: أیها الرب الرب اإلله خالق الكل المرهوب القوي 

 ).24: 1 مك 2الرحیم یا من هو وحده الملك والبار" (
 القدیر األزلي مخلص إسرائیل من كل شر الذي العادل"یا من هو وحده المتفضل 

 ).25: 1 مك 2اصطفى آباءنا وقدسهم" (

  یقدم البعض اتهامات باطلة ضد اهللا، أو باألحرى ضد أسفار العهد القدیم... ال یشك
 .Ïأحد في أن إرادة اهللا كلها عادلة

  القدیس أغسطینوس

  یقول بولس إنه من الخطأ القول بأن اهللا ظالم من أجل سخطه على البشر. ألنه كیف
یمكن لمن یدین العالم أن ُیظن فیه أنه ظالم، إنه كان لقبه نفسه "الدیان" ُیظهر أنه ال 
یفعل شیًئا بدون حكم، وحیث یوجد الحكم بالتبعیة یوجد العدل. ألن الكلمتین "قاض" 

 و"قضاء" ُمشتقتان (في الیونانیة) من "العدل".
العدل والظلم عدوان طبیعیان - فكیف یمكن أن ُینظر إلى اهللا أنه ظالم، لمجرد 

1 Questions on Exodus, 8. 
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 Ïمحاربته للظلم؟
  العالمة أوریجینوس

وبما أنك بار،  
فأنت تسوس بالبّر الكل،  

وتحسب الُحكم على من ال یستوجب العقاَب،  
] 15أمًرا ُمنافًیا لُقدرتك. [

اهللا خالق كل البشریة في محبته للجمیع وعدله ال یحابي أحًدا، فالكل أمامه 
سواسیة. حًقا لیس من كائٍن ما یقدر أن یقف أمامه أو یراجع في أحكامه، لكنه بعدله اإللهي 

 یحاكم كل أحٍد حسب استحقاقه.

  من یشك في هذا فلیقرأ ما قاله بطرس عندما زار األممي كرنیلیوس: "بالحق أنا أجد أن
-34:10اهللا ال یقبل الوجوه، بل في كل أمٍة الذي یتقیه ویصنع الٌبر مقبول عنده" (أع 

). یلزمنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونقتبس ما یقوله ربنا في اإلنجیل: "الذي 35
یؤمن بي ال ُیدان، والذي ال یؤمن قد دین، ألنه لم یؤمن باسم ابن اهللا الوحید" (یو 

18:3(Ð. 
  العالمة أوریجینوس

 اهللا ال یظهر محاباة ألشخاص؛ إنه یحكم على األعمالÑ. 
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ٍُكلنا ُولدنا متساوین، أباطرة وعامة الشعب، ونموت متساوین. بشریتنا من نوٍع واحدÒ. 
  القدیس جیروم

ألن ُقوتك هي مبدأ بّرك.  
وبما أنك تسود الجمیع،  
]  16فأنت ُتشفق على الكل. [

اهللا كمثال خالد لبني البشر یقدم لنا مفهوًما صادًقا للقیادة والتدبیر، إذ ُیقال:  

1 Commentary on the Epistle to the Romans (3:5). 
2 Commentary on the Epistle to the Romans (2:11). 
3 Homilies on Romans 5. 
4 Homilies on the Psalm 14. 
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). 16: 12"بما أنك تسود الجمیع، فأنت تشفق على جمیع الناس" (
). 18: 12"أما أنت فإنك تسود قوتك، فتحكم بالرفق" (

هكذا نرى في اهللا قائدنا السیادة ترتبط بالشفقة؛ والقوة بالرفق. فالقائد الحي هو 
الذي یسود بحبه وحنوه وترفقه، لیس على من یرعاهم فحسب، بل على جمیع الناس. فالحب 

لیس له حدود! 
حتى في تأدیبه یالطف اهللا جمیع الناس، ویود أن یتمتعوا برحمته. 

تعرض ُقوتك عندما یتشكك البشر في كمال ُقدرتك.  
 ]17وتخزي جسارة الذین یعرفونها. [

حینما یعرض اهللا قوته، ال یعرضها كنوٍع من االستعراض لنوال مجٍد ما، وال 
لیرهب خلیقته. لكنه یعرضها أمام غیر المؤمنین لكي یقبلوه فیتمتعوا بقوته، ویتعرف علیها 

 الجهالء الذین لم یدركوا اإلمكانات اإللهیة.
كما یعرضها أیًضا أمام الذین یعرفونها فكرًیا أو عقلًیا دون أن یختبروها في 

 حیاتهم العملیة، یعرضها لكي َیْخزوا، وتتحول معرفتهم إلى خبرة حیاة مع القدیر.

أما أنت فإنك تسود ٌقوتك، فتحكم بالرِّفق،  
وتسوسنا بكثیٍر من العطف،  

] 18ألن في یدك القدرة على العمل متى شئت. [
مرة أخرى إذ نعرف أن اهللا هو القدیر، فإن قدرته هي للتمتع بحنانه ولطفه، 

وسیادته أو سلطانه إنما لتدبیر حیاتنا والعمل لبنیاننا. إن تجاوبنا معه تظهر قدرته خالل 
نعمته المجانیة التي یهبها لمؤمنیه، فیمجدون اهللا القدیر العامل فیهم. هكذا یربط كثیر من 

 اآلباء قدره اهللا بنعمته.

  لتقترب، أیها الحبیب، من اإلیمان، ألن قدراته كثیرة جًدا. أصعد اإلیمان (أخنوخ) إلى
السماء، وغلب الطوفان، وجعل العاقر تنجب. إنه نجٌىَ◌ من السیف، وأصعد من 

الجب، أغنى الفقراء، وحٌل األسرى، وخلص المضطهدین، وأطفأ النار، وشق البحر، 
وزعزع الصخر، وأعطى العطاش ماًء للشرب، وأشبع الجیاع. إنه أقام الموتى وأخرجهم 

من الجحیم، وهٌدأ األمواج، وشفى المرضى. قهر األعداء وحطم الحصون. سٌد أفواه 
األسود، وأطفأ لهیب النار. أنزل المتكبرین وكرَّم المتواضعین. كل هذه األعمال القدیرة 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 12الحكمة 

  

. Ïصنعها اإلیمان
القدیس مار أفراهاط 

. اهللا نموذج لشعبه 5
وبأعماِلك هذه علَّمت شعبك،  

أن البار یجُب علیه أن یكون مترفًقا،  
وجعلَت ألبناِئك رجاًء حسًنا،  

] 19ألنك تمنُح التوبة عن الخطایا. [
یقدم اهللا نفسه مثاًال ونموذًجا للترفق بجمیع الناس. "تارًكا لنا مثاًال لكي تتبعوا 

). 21: 2 بط 1خطواته" (
البار الحقیقي یحمل روح اهللا فیحب الجمیع، وال ییأس من خالص أحد، فإن اهللا 

یمنح التوبة عن الخطایا للمشتاقین لمعرفة الحق أو للخالص األبدي. 
التوبة هي منحة من اهللا، ولیست عمًال بشرًیا مجرًدا، بأن یحاسب اإلنسان نفسه 
بنفسه. فإن هذا الحساب قد یدفع إلى ندامة بال رجاء في مراحم اهللا، كما حدث مع یهوذا 

الذي بسبب ثقل شعوره بالجریمة شنق نفسه. 
ماذا عّلم اهللا شعبه خالل تصرفاته حتى مع األشرار؟ 

أ. بحنوه على األشرار، وتأدیبهم تدریجًیا ولیس دفعة واحدة، علمنا أن نحمل 
]. 19روحه، فنحب جمیع الناس، حتى المقاومین لنا [

ب. هللا خطة معینة سواء في حنوه أو تأدیباته، مؤكًدا أن لكل شيٍء المكان 
]. 20المناسب والزمن الالئق، فال نتعجل اهللا في تأدیبه لألشرار [

]. 21ج. یبقى اهللا أمیًنا ویحقق وعوده التي قدمها لآلباء، حتى وٕان أدَّب األبناء [
د. في وسط التأدیب البطيء لمقاومینا نركز أنظارنا على مراحم اهللا، فال نیأس وال 

]. فإن كان اهللا یترفق بالمقاومین، فیجلدهم قلیًال، فلنذكر كیف یطیل 22تتحطم نفوسنا [
أناته جًدا علینا، فنمتلئ رجاء أننا ننعم برحمته یوم الدینونة. 

فإن الذین كانوا أعداء أبنائك،  
ومستوجبین للموت،  

1 Demonstrations, 1:18 (Of Faith).  
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إن كنَت عاقبتهم بمثِل تلك العنایة والتساهل،  
] 20مقدًما لهم زماًنا وفرصة لإلقالع عن شرهم. [

یستخدم الحكیم كل وسیلة لیجتذبنا إلى طول األناة على األشرار، فإن اهللا نفسه 
الدیان حتى في معاقبته هنا لألشرار، یؤدبهم برفٍق وتساهٍل، منتظًرا موعد توبتهم. في تعلیق 

 على تهدید اهللا بهالك نینوى یوضح كیف أنه یحكم لكي القدیس مار یعقوب السروجي
یستأنف اإلنسان قضیته، مقدًما التوبة الصادقة مع التواضع شفیًعا أمام محكمة هللا، فیعلن 

اهللا لیس فقط براءته، بل سروره اإللهي بهذه البراءة. 

 الموت هو تغرب واستقصاء عن اهللا؛ والحیاة هي خلود، والسالم هو شركة معهÏ. 

 جینادیوس أسقف القسطنطینیة

فبأیة دقٍة حاكمَت أبناَءك، 
الذین وعدَت آباَءهم،  

] 21بأقساٍم وعهوٍد مملوءة بالوعود الصادقة؟ [
إن كان اهللا یترفق هكذا حتى بمضایقي شعبه، فكم باألحرى یتحنن على أبنائه 

المتعلقین به، والذین وضعوا ثقتهم في وعوده.  

وهكذا فإنك إذ تؤدِّبنا بجْلِد أعدائنا ألف مرة،  
لكي نتذكر حلمك إذا حكمنا،  

] 22وننتظر رحمتك إذا ُحكمنا. [
مهما بدت التأدیبات التي تحل بالشریر قاسیة ومرة، ُتحسب خفیفة للغایة إن 

 قورنت بما سیعانیه في الیوم األخیر إن لم یتب.
المؤمن الجاد في حیاته یتطلع إلى تأدیبات اهللا لألشرار أنها طول أناة، ألن اهللا 
ینتظر توبتهم ورجوعهم، حتى ال یسقطوا تحت العقاب األبدي. هي درس لألشرار أنفسهم 

 كما للصدیقین.

. الخطیة تحمل عقوبتها في داخلها 6
ألجل ذلك فالذین عاشوا في الغباوة عیشة ُظلم،  

1 Pauline Commentary from the Greek Church (Rom. 8: 6). 
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]  23عذبتهم برجاسات أنفسهم. [
یعود للحدیث عن تأدیبه للمصریین تدریجًیا فیؤكد اآلتي: 

أ. أنه یتطلع إلى األشرار كأطفاٍل بال فهم. بدأ أوًال بالسخریة كیف یعبدون 
]. 25-24الحیوانات حتى الحشرات الحقیرة أقاموا منها آلهة [

]، انتهت بقتل 27-26ب. إذ لم یكترثوا بالسخریة سقطوا تحت تأدیبات أشَّد [
األبكار وغرق فرعون وجیشه في البحر. 

كثیًرا ما یوضح هذا السفر أن ما یحل بالخاطئ من متاعب، وٕان كانت بسماح 
من اهللا لتأدیبه، لكنها هي ثمرة طبیعیة للفساد الحاّل بالخطیة. الخطیة ذاتها تحمل جرثومة 

الفساد، وتحمل المرارة فیها. 

  یبقى سؤال واحد یحتاج إلى إجابة: هل تعیشون بالتقوى في هذا العالم أم بالشر؟ فإن
كنتم ال تعیشون بالتقوى یلزمكم أال تتعجبوا إذا أدبكم الرعاة هنا، وٕان كنتم ال تعانون 

. Ïمنا، بل اهللا هو یؤدبكم بقبائح نفوسكم
القدیس أغسطینوس  

فإنهم في ضاللهم تجاوزوا طرق الضالل  
ُمتَّخذین ما یستحقره أعداؤهم من الحیوانات آلهة،  

] 24مخدوعین كأطفاٍل ال یفقهون. [
رأینا كیف سقط المصریون في عبادة الحیوانات بل والحشرات الضعیفة، في بالهة 

 سقطوا، كأطفاٍل غیر حكماء في هذه العبادة.

لذلك بعثت علیهم عقاب أوالٍد ال عقل لهم، 
]  25ُحكَم للُسخریة. [

إذ عبد المصریون الحیوانات غیر العاقلة، صبغ علیهم عدم التعقل، وصاروا 
 موضع سخریة.

ظنوا انهم قادرون أن یمارسوا قوات وعجائب بالسحرة، ووقف السحرة في عجز 
 أمام الضربات التي حلت بفرعون وشعبه.

  حاول الطاغیة فرعون أن یقابل اآلیات اإللهیة التي أظهرها موسى وهرون بخدٍع

1 N.& PN Frs, vol. 4, P. 540. 
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ل موسى عصاه مرة ثانیة 12-1: 7سحریة قام بها السحرة الذین له (خر ). وعندما حوَّ
إلى حیة أمام أعین المصریین، ظن أولئك أن سحر السحرة یمكن أن یصنع معجزات 
مماثلة بعصیهم. ولكن ثبت أن هذا خداع عندما أكلت الحیة التي كانت عصا موسى 

 التي كانت تبدو كحیاٍت - ولكن لم یكن لها أیة وسیلة للدفاع عن –عصي السحرة 
نفسها أو أیة قوة للحیاة، بل كانت مظهًرا خادًعا فقط، زیفه السحرة بمهارٍة أمام من كان 

. Ïمن السهل خداعهم
القدیس غریغوریوس النیسي 

لكن الذین لم یتعظوا بتأدیٍب الُسخریة  
]  26ذاقوا الُحكم الالئق باهللا. [

كان یلیق بفرعون ورجاله أن یعیدوا النظر في موقفهم بعد أن صاروا موضع 
سخریة، وفي مركز الضعف. لكنهم أصروا على االستمرار في عنادهم، واقتفوا أثر موسى 

وشعبه، بل وأرادوا العبور وراءهم في ذات الطریق الذي ظهر وسط میاه بحر سوف، 
 فهلكوا.

  لقد قدَّم لنا ما یخص خروج إسرائیل لكي نعرف الذین یخلصون بالمعمودیَّة… البحر
هو رمز للمعمودیَّة، فخلَّص الشعب من فرعون كما تخُلص أنت من طغیان إبلیس في 

المعمودیَّة. أهلك البحر العدو، وفي المعمودیَّة ُتقتل عداوتنا هللا. خرج الشعب من البحر 
اء وسالمین، ونحن أیًضا نخرج من الماء كمن هم أحیاء یخرجون من بین  أصحَّ

األموات. 
  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

 

ِاغتاظوا من تلك البهائم التي كانت ُتعذبهم،  
ورأوا أنهم ُیعاقبون بالتي حسبوها آلهة،  

فعرفوا اإلله الحق الذي جحدوه،  
] 27ولذلك حل علیهم العقاب األخیر. [

 بعد الضربات العشر هو غرقهم في بحر سوف كرمٍز للهالك  العقاب األخیر

1 Moses, book 1:24..ترجمة  مجدي فھیم حنا 
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األبدي في البحیرة المتقدة ناًرا، وألقوا بأنفسهم فیه في غباوٍة واستهتارٍ . 
 

 
 12من وحي الحكمة 

 هب لي حكمتك یا أیها القائد اإللهي
 

  !أنت هو القائد اإللهي العجیب 
باة، تحنو على الجمیع. اأراك في غیر مح

 وأیًضا في أبوتك تؤدب. ،فق بمؤمنیكرتت
حبك یشع من لطفك كما من حزمك. 

اللطف تجتذبنا إلى الحضن اإللهي. ب
. وبالحزم تمرر الخطیة في أفواهنا

نحبك بالحق، ونبغض الخطیة بالحق. 
 
  قدم الوثنیون للحجارة ذبائح بشریة. جهالةفي 

قلوب األمهات واآلباء سلمت األطفال للذبح والحرق. 
 العاجزون عن الدفاع صاروا ضحیة فساد والدیهم. األطفال

  حفالت ماجنة، إلىتحولت العبادة 
  الشر والفساد. إالال تعرف 

سادهم اللهو والدعارة. 
.  وسیطر العنف والقتل علیهم

  اهللا دفعة واحدة،  یا حكمةبدهمتلم 
 بدمار مدینٍة فمدینةٍ .  ت سمحكلكن

 ینجو. أن مجاًال لمن یرجع إلیك توفي هذا كله ترك
 
 لهح أنت تعتني بالكل! یا حكمة ا 

 لیس لدیك محاباة. ،أنت إله الجمیع
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قوا مصرعهم بالموت. لحینما أخطأ شعبك في البریة 
، أحبوهاشربوا من میاه الخطیة التي 

 امتأل الكأس فشربوه! 
 مع المؤمنین وغیر المؤمنین. األناةوفي هذا كله أنت طویل 
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األصحاح الثالث عشر 

بین تألیه الطبیعة وتألیه المصنوعات البشریة 
العبادة الوثنیة  

بعد أن أبرز في األصحاحات السابقة حكمة اهللا الفائقة وحبه ورعایته للبشریة، 
مستخدًما كل وسیلة ممكنة لنفعها وخالصها، اآلن یعلن مدى ما انحدر إلیه اإلنسان، 

خاصة قدماء المصریین والكنعانیین من جهة ممارستهم للعبادة الوثنیة، وقد خصص لهذا 
).  15- 13الموضوع ثالثة أصحاحات (ص 

وُیعتبر سفر الحكمة من أكثر األسفار التي عالجت موضوع عبادة األوثان في 
شيء من التفصیل. 

یقدم الحكیم ثالثة أشكال لهذه العبادة:  
). 9-1: 13 وقواها (عناصر الطبیعة. تألیه 1
). 17: 15-10: 13 (عبادة األصنام. 2
). 19- ص18: 15 (عبادة الحیوانات. 3

فریق یتعبد للمخلوقات دون إذ یتعرض لتأدیب اهللا للوثنیین یقسمهم فریقین: 
. وفریق یتعبد لألوثان التي هي من صنع اإلنسان، أي للطبیعة، الخالق

). 9-1: 13. عبادة الطبیعة (1
). 10: 13. مقدمة لعبادة األصنام (2
). 2: 14-11: 13. صور خشبیة (3
). 11-3: 14. صرخة هللا ضد الوثنیة (4
). 31-12: 14. أصل الوثنیة وشرورها (5
). 6-1: 15. صرخة ثانیة هللا (6
). 13-7: 15. صور فخاریة (7

). 17-14: 15* خاتمة (
] یوضح الكاتب حماقة اإلنسان الذي ال یمیز بین 13في هذا األصحاح [حك 

الخالق والخلیقة، فإذ رأى جمال الخلیقة وٕابداعها وقدرتها ظنها آلهة، فحّول رجاءه عن 
الخالق القدیر المحب إلى الخلیقة العاجزة الفانیة.  
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 .9-1. بین التألیه واإلعجاب بالخالق 1
.  19-10. تألیه العمل اإلنساني المیت 2

. بین التألیه واإلعجاب بالخالق 1
بالتأكید جمیع الناس الذین یجهلون اهللا،  

هم مغرورون طبًعا بأنفسهم،  
فإنهم لم یقدروا أن یعرفوا الكائن من الخیرات المنظورة،  

]  1ولم یعرفوا الصانع من اعتبار أعماله. [
إذ كان اإلنسان یجهل تعلیل الظواهر الطبیعة، كقدرة الشمس على اإلنارة، والتدفئة 

والتطهیر وتحدید النهار واللیل، وأیًضا قدرة النار على االلتهام، والبرق الذي یظهر إلى 
لحظات ویختفي، فیظن أن اإلله غاضب على البشر الخ، هذا كله دفع البعض إلى إقامة 
هذه القوى والظواهر آلهة. وقد حذر اهللا شعبه من االقتداء بالوثنیین في هذا األمر: "لئال 

الشمس والقمر والنجوم وكل جند السماء التي قسمها الرب  ترفع عینیك إلى السماء، وتنظر
). 19: 4إلهك لجمیع الشعوب التي تحت كل السماء، فتغتر وتسجد لها وتعبدها" (تث 

إذ سقط اإلنسان في هذه العبادة، لذا وردت تسبحة الثالثة فتیة في أتون النار 
 التسبیح هللا داعًیا كل الخلیقة أن تتعبد معه هللا. إلنسانتعالج هذا األمر حیث یقدم ا

"باركي الرب یا جمیع أعمال الرب، سبحیه وزیدیه علو�ا إلى األبد... باركي الرب 
أیتها السماوات... المالئكة... الشمس والقمر والنجوم... األمطار واألندیة... السحب 

والریاح... النار والحرارة الخ." 
فإن كان اإلنسان ینبهر بجمال الخلیقة وقدرتها یلیق به أن یسبح خالقها الذي أبدع 

في الخلقة من أجل اإلنسان.  
أغبیاء هم جمیع البشر الذین یفشلون في معرفة اهللا من خالل دراستهم ألعماله، 
معتبرین أعماله نفسها آلهة. حًقا إن أعماله عظیمة ومجیدة، لكن لیس من وجه للمقارنة 
بینها وبین صانعها. لم یقدم الكاتب براهین عقلیة أو فلسفیة على وجود اهللا حقیقة واقعة 

لیست موضوع نقاش وحوار، وٕانما موضوع خبرة وحیاة. 
في جهالة أحل اإلنسان جمال المخلوقات وقوتها عوض إبداع الخالق وقدرته 

الالنهائیة. 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 13الحكمة 

  

ألن أموره غیر " وكما یقول القدیس بولس: یتحدث اهللا مع البشریة خالل خلیقته،
المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدیة والهوته، حتى انهم بال 

"  تحدث بمجد اهللا، والفلك یخبر بعمل یدیهت"السماوا). ویقول داود النبي: 20:1 (رو" عذر
: [أعطى اهللا بكلمته (اللوغوس) المسكونة أن البابا أثناسیوس الرسولي وكتب .)1:19 (مز

تكون، وذلك لكي یتمكن أن یتعرف علیه البشر من خالل أعماله، هذا الذي بطبیعته غیر 
منظور، ألن الفنان وٕان لم ُیَر ُیعرف من أعماله.] 

 الخلیقة ذاتها بتناغمها مًعا ونظامها تعلن عن عظمة الطبیعة اإللهیةÏ. 

األب یوحنا الدمشقي 

  كیف أعلن اهللا عن نفسه؟ هل بصوت من السماء؟ لیس مطلًقا! صنع اهللا كرسي أبهة
قادر أن یجتذب البشر أكثر من الصوت. وضع أمامهم الخلیقة الضخمة، حتى یستطیع 

الحكماء واألمیون، والسكیثیون والبرابرة أن یصعدوا إلى اهللا، متعلمین من خالل رؤیة 
 . Ðجمال األشیاء التي یرونها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلیق بكل الذین یعیشون على هذه األرض أن یبدأوا باستخدام الحواس لألمور
المحسوسة لكي یعبروا منها إلى معرفة األشیاء العقلیة. لكن یلزم أال تقف معرفتهم عند 

 . Ñاألمور الحسیة

  العالمة أوریجینوس

  في كل األمور المنظورة تستحوذ علینا التذكارات الواضحة لصانع الخیرات. فال نعطي
أیة فرصة للخطایا، وال نترك موضًعا في قلوبنا للعدو، وٕان كان لنا اهللا ساكًنا فینا بتذكرنا 

 .Òالدائم له

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

  یسهل جًدا أن نفهم أن خالق المالئكة والرئاسات والقوات هو الذي في لحظة من قوته

1 Orthodox Faith, 1: 1. 
2 Homilies on Romans, homily 3. 
3 Adw Celsum 37.  
4 Hexameron, 3: 10. 
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صنع كل هذا الجمال العظیم للعالم من العدم، إذ لم یكن له وجود، وأعطى كیاًنا ألشیاٍء 
 . Ïوعلٍل لم یكن لها وجود

 القدیس أمبروسیوس 

  هل سیقول الوثنیون عند 1: 19أیًضا قال النبي: "السماوات تعلن مجد اهللا" (مز .(
الدینونة إنهم كانوا یجهلون وجود اهللا؟ ألم یسمعوا السماوات ترسل صوًتا خالل التناسق 

في نظام كل األشیاء، یتحدث بوضوح كما ببوٍق؟ ألم تنظروا ساعات اللیل والنهار باقیة 
بال تغییر، والنظام الصالح للشتاء والربیع والفصول األخرى ثابتة ال تتحرك؟... مع هذا 
فإن اهللا لم یصنع هذا النظام العظیم هكذا لیعلم الوثنیین فیكونوا بال عذر، وٕانما وصفه 

لكي یأتوا إلى معرفته. لكن بفشلهم في التعرف علیه یحرمون أنفسهم من تقدیم أي 
 . Ðعذرٍ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لكنهم حسبوا النار أو الریح أو الهواء اللطیف،  
أو مدار النجوم أو المیاه الجارفة،  

] 2أو أنوار السماء، آلهة ُتسیر العالم. [
ما یشغل الكاتب لیس أن اهللا خالق فحسب، وٕانما وهو الخالق یعتني بخلیقته. 

فالحیاة ال تسیر مصادفة وال حسب مصیر محتم كما ظن كثیر من الفالسفة والمنجمین، 
فیظن البعض أن األفالك أو غیرها تسیر العالم في أمر ُمحتم، إنما اهللا في أبوته یرعى 

العالم ویعتني به. 

  حاول الوثنیون أن یبلغوا إلى السماء، لكنهم إذ حطموا النور الذي كان فیهم، وعوض
ذلك عهدوا بأنفسهم للظلمة التي لتعقلهم. بحثوا عن غیر الهیولي في أجساٍم، وعن غیر 

 .Ñالمحدود في أشكال مخلوقٍة، وبهذا فقدوا انسجامهم مع النور

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  1:1واألرض (تك  اهللا السماء خلقشرع موسى یتكلم (قائالً ): في البدء( ،

1 Six Days of Creation, 1: 4: 16. 
2 Homilies on Romaus, 3.  
3 Homilies on Romans, 3. 
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 الستة، خالقة القدرة الأیاممن بعد ذلك شرع المعلم یدّون ما صار في 
 یقوم ویصیر شیًئا، ،ءية العالیة البصر شاهد الخفَي یدعو الالشوبالنب

ة، و، سمعها موسى ورآها بنور النبخالئق الإلى التي ُوجهت واألصواتوالرموز 
ة، لقاخ الالهوت مثل قّیم ولم ُتخَف عنه ثروات القدرة الكنز إلىكان قد دخل 

وكما شاهد وكما سمع في المحل السامي، وضعه في كتابه المعلم الذي یكرز 
خالئق. عن ال

ن للعالم منشأ وبدایة، أ، وبرهن بواألرض اهللا السماء خلققال: في البدء 
 بالوثنیة، اظلَّم العالم الذي إلىمن جبل سیناء انزل موسى تعلیًما ممتلًئا نوًرا 

 كانت ُتحسب مثل آلهة في أشكالها، على اختالف خالئقلما كان ُیسجد لل
طبائعها، 

ت الخلیقة الباري ولم یعد ُیذكر، ي الباطلة، ونساألصنامواظلم العالم بمحبة 
 . وللحیوانات وللطیوركواكب ولل، وٕاما للمیاه،وسجد البشر إما للنار

القدیس مار یعقوب السروجي 

فإن حسبوا تلك آلهة ألنهم ُخِلبوا بجمالها،  
فلیعلموا كم سیدها أعظم منها،  

 ] 3ألن الذي خلقها هو أصل الجمال. [

لقد ُخلب البشر بجمال الخلیقة، ولم یتأملوا في حب الخالق، لذلك نزل إلیهم كلمة 
اهللا الخالق لكي بحبه العملي على الصلیب یسحبهم من الضاللة، ویدخل بهم إلى الحق 

اإللهي. 

  سحابة من األخطاء غطت قلوبهم. فإذ كان یجب علیهم أن یكرموا خالق الكل خالل
المخلوقات الجمیلة التي أوجدها، التصقوا بما لدیهم قائلین إن األمور التي أمكنهم رؤیتها 

 .Ïكفیلة بخالصهم

أمبروسیاستر 

  بهجها، أنارتها، وهوذا الشعوب تتنعم بنورك الذي أ على الجهات وكأشعتخرجت
قامت لك صورة النور بین المظلمین، أ، واألصنامشعتك بددت كل ظلمة عبادة أ

1 Commentary on Paul’s Epistles (Rom 1: 21). 
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 إلى من الظلمة مخرجتهأ وم المجوس بكوكب النور، وجذبتهإلىرسلت رسالة أ
رك، ون

 (زك  حتى یسیر فیهإلشراقك هناك طریقركض رسولك لیبشر المظلمین، فمّهد ال
6 :12 ...(

، األصنام ویصنع درًبا في تیه عبادة ، النور لیقتل الظلمة في موضعهاأرسل
 بدد لیل الضاللة القوي، وبإشراقه في البلد، أضوائه شعاًعا واحًدا من ألقى
 لتأتى األرض (الشرق األقصى) بدایة إلى أوالً  وأرسل لینیر كل العالم بوالدته، أتى
عنده، 

  البلد البعید عن التعلیم لیجلبه حتى یسترشد،إلى زینرا رسوًال نورانًیا وكأرسل
...  خدمتهإلى لیأتوا، وسّیرهم على الدرب ةاإلشاعوضع على كتف الهمجیین نیر 

 (إش ةو مصر رأت المخلص وارتجفت وخافت منه، كما ُكرز من قبل النبأصنام
19:1 ...(

 ارتجفت كلها بذلك الذي جاء لیكسرها بصلبه، لألصنام مصر الحاملة أعمدة
 الذبح حتى یبطلها، إلى الذي جاء األحبارتهدمت كل منصات الذبائح برئیس 

 ال تسمع، أنهافزعها، ودعاها لتسقط ولو أ واألصنام (في آذان) همسدخل الحق و
 مصر الغنیة بالسجدات: ألصنام تقال من قبل العدالة األموركانت مثل هذه 

 ،نك انتصرت باالستعارات، لقد جاء المسجود لهأ الضعیفة، كفى أیتهاسقطي أ
فاتركي له المكان لیقوم على ُملكه، 

 ، المصورة من قبل الضاللةأیتها القشور المجففة افرغي المكان البن اهللا، أیتها
انزلي من قصورك، 

 الفاسدة التي صارت فخاخا للساجدین لها، انكسري وال تصطادي األصنام أیتها
بعُد للفساد، 

، وال تقومي بعُد في موضع إلیكِ  أتى الضعیفة انهزمي من الجبار الذي أیتها
الملك الذي وصل، 

، هوذا الصانع قد نزل من األرض وأقلقت اسم اهللا أخذِت  المصنوعة التي أیتها
موضعه لیفضحك، 

ان من العاصفة سیدة و الزأیها من الحقول، فاهرب األشواكخرجت الریح لتجمع 
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الجهات، 
 .Ï بالسقوطاألصنام من الجبار، وُبشرت صفوف األصنامخاف فوج عبادة 

القدیس مار یعقوب السروجي 

وٕان دهشوا من قدرتها وعملها،  
ُنها أقدر منها. [ ] 4فلیفهموا منها كم ُمكوِّ

اإلنسان الساقط من مركزه وكرامته ومجده یفقد األمور التي وهبها اهللا له، ویقف 
، فعبد animismمتطلًعا إلى الطبیعة وما فیه على أنها روح، وقد دعي ذلك باألرواحیة 

جارة واألنهار والینابیع، كما عبد األشجار والحیوانات. في اختصار كلما أعجب بقوٍة أو حال
 جماٍل أو سمٍة معینٍة في كائن ما تعبد له. نذكر على سبیل المثال:

 العجل كرمز لإلنجاب. 
الحیة كرمز لتجدید الحیاة، حیث تخلع جلدها الخارجي لیحل محله جلد جدید، 

 یهبها حیویة ونشاًطا.
 نسر والصقر كرمٍز للحكمة وقوة اإلبصار من بعید.لا
لظواهر الطبیعیة كالعواصف والریاح والنار كرمٍز للقوة التي ال یقدر اإلنسان على ا
 مقاومتها.

 الجنس والدعارة إلشباع الشهوات الجسدیة في إباحیة بال ضابط.
 األباطرة والملوك واألبطال حتى بعد موتهم.

كثیًرا ما یقف اإلنسان أمام الطبیعة في ذهول من قدرتها وعملها، لكن یلیق به أن 
یدرك قدرة خالقها العجیب. 

 فإن عظمة المخلوقات وجمالها، 

] 5ُیؤدیان بالقیاس إلى إدراك خالقها. [
ما تتسم به الخلیقة من عظمة وجمال یكشفان عن عظمة أدراك خالقها!  

  ألن أموره غیر المنظورة ُترى منذ خلق العالم ُمدركة بالمصنوعات قدرته السرمدیة"
). ما یعنیه هو هذا: لقد وضع خلقته في الوسط، أمام عیون 20: 1والهوته" (رو 

Ï میمر عن المجوس .
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البشر، لكي ما یدركوا الخالق من أعماله. األمر الذي أشار كاتب آخر: "فإن عظمة 
). 5: 13المخلوقات وجمالها یؤدیان بالقیاس (نسبًیا) إلى التأمل في خالقها" (حك 

انظروا العظمة. تعجبوا من قوة صانعها! أتنظرون الجمال؟ لتندهشوا لحكمة مبدعها! 
. Ï)1: 19هذا ما عناه النبي عندما قال: "السماوات ُتحدث بمجد اهللا" (مز 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  هو نفسه بكونه فوق الكل، الحاكم والملك ومدبر القوة، یفعل كل شيء لمجد أبیه
 .Ðولمعرفته، حتى من خالل األعمال نفسها یعلمنا

  نحن نتعلم من المخلوقات بدون أن نطلب منها أصواًتا، بل إذ نسمع الكتب المقدسة
فإننا نؤمن، وبرؤیتنا لنظام جمیع األشیاء وانسجامها، نعرف أن هذا خالق جمیع 

 .Ñالكائنات وربها وٕالهها، وندرك عنایته المذهلة وسیادته على الكل

البابا أثناسیوس الرسولي 
  وتها بعض اإلدراك  ق إنما تدرك، اإللهیةالطبیعةیستحیل على األعین البشریة أن ترى

 فإن عظمة المخلوقات وجمالها، ُیؤدیان  ":یقول سلیمان خالل أعماله اإللهیة.
. Ò "بالقیاس إلى التأمل في خالقها

فإن اهللا ، "نسبًیا أن ذلك یكون "أوضح بل ، الخالق ُیرى خالل خلیقتهإنإنه لم یقل 
معاینته عظمة الخلیقة. وٕاذ یرتفع قلبه أكثر بمعاینته   یدركه أي إنسان خاللن أنأعظم م

  .Óهللاینال إدراًكا أعظم نحو ا) أكثر (لعظمة الخلیقة

 ما تسمعه وما تقراه وما  مض المجدفین على الخالق الحكیم الصالح، ولتدركحلتد
. Ôدراًكا نسبًیاإنعها الها ُیعرف صما"من عظمة الخلیقة وجأن تكتشفه 

  والفكر، ماسقصد عالم الحأ ُركبنا بوقار صالح أمام صانع العوالم، ينحوٕاذ ن
،  ال تسكتانناتمقدٍس یلهج بالمعروف وشف  فإنك تمجد اهللا بلسانٍ ،ُیرى وما ال ُیرى

1 Concerning the Statues, 9:4.  
2 Contra Gentes, 44: 3. 
3 Four Discourses against the Arians, Discourse 2: 32. 

 بأعین هللا یري أن أنھ ال یمكن ا(حقً  Autolycus 1: 5 & 6 األنطاكي ثاوفیلس األب. یقول 5 :13 حك ˽
 الجسد!).  أعینبشریة، بل ینظر ویدرك عنایتھ وأعمالھ... غیر المدرك ال تنظره 

5 St. Cyril of Jerusalem, Lecture 9:2. 
. 5 :13 راجع حك ˿
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كرام إلیلیق بك ا، Ï أعمالك یا رب. كلها بحكمة ُصنعت" أعظموقلب ال یمل قائالً : "ما
 .Ðمن اآلن خالل كل الدهور. آمین والمجد والجالل

القدیس كیرلس األورشلیمي 

 غیر أن أولئك الناس یستوجبون توبیًخا أَخَف،

 فلعلهم ال یضلُّون إالَّ ألنهم یلتمسون اهللا، 

]  6ویرغبون في االهتداء إلیه. [
هنا یترفق الحكیم بالوثنیین الذین انجذبوا إلى عظمة الخلیقة وقدرتها وجمالها، 

فأعطاهم في البدایة نوًعا من العذر. ربما كان قصدهم اهللا نفسه، وٕاذ بحثوا عنه في الخلیقة 
انبهروا بجمالها وانحرفوا عن هدفهم.  

عاد الحكیم یوبخهم ألنه وٕان أعطاهم شیًئا من العذر، لكنه یتطلع إلى ما وهبهم 
اهللا به، أال وهو العقل، القادر أن یتعدى حدود المنظورات لیؤمن بمن هو غیر منظور، لو 

أنهم كانوا صادقین في البحث عن الحق. 

بما أنهم یعیشون فیما بین أعماله،  
یبحثون (عنه) باجتهاد فیُغرُّهم منظرها،  

] 7ألن المخلوقات المنظورة جمیلة. [
إذ اتسم سلیمان بالحنو والشفقة، عاد مرة أخرى لیقدم للوثنیین عذًرا بسبب إغراء 

جمال الخلیقة الجذاب.  

] 8مع ذلك فهم أیًضا ال یغفر لهم. [
إذ یتطلع الحكیم إلى الوثنیین وهم یرغبون في االهتداء إلى اهللا، یبحثون عنه 

باجتهاد یعذرهم إلى حٍد ما، لكن إذ یجدهم یتصرفون بغیر تعقل بسبب انجذابهم للجمال 
الزمني والملذات یعلن عن دینونتهم وعدم المغفرة لهم ماداموا ال یرجعون إلیه.  

ألنهم إن كانوا قد بلغوا من الِعلم 
أن یدركوا كنه العالم، 

] 9فكیف لم یهتدوا بأكثر سرعة إلى سیده؟ [

. 24 :104 مز ˺
2 St. Cyril of Jerusalem, Lecture 9:16. 
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مما یزید من مسئولیتهم في عدم معرفتهم هللا أنهم یبحثون في العلوم الخاصة 
بالطبیعة، ویدركون بعض أسرارها، وكان یلیق بهم أن یبحثوا عن اهللا، فإن التعرف علیه 

أسرع وأسهل من التعرف على أسرار الكون.  
خلق اهللا اإلنسان سیًدا للخلیقة األرضیة، وأعطاه عقًال لكي یتعرف على أسرار الكون، 

ویتمتع بالمعرفة.  
یمتدح سلیمان الحكیم البحث في العلوم والتعرف على قوانین الطبیعة، فاهللا لم یخلق 

العقل لكي ندفنه بل كموهبة نضرمها للبنیان.  
وال یقف األمر عند معرفة، أسرار الكون، بل یعبر المؤمن إلى ما وراء الطبیعة، لینعم 

بمعرفة السماویات ویتذوق عذوبة عربونها، ویختبر الشركة مع السماوي، خالق السماء 
واألرض.  

 یأسف الحكیم لما وصل إلیه اإلنسان من االنحطاط، فعوض ارتفاعه إلى 
السماویات انحط إلى العبادة الوثنیة التي تجحد اهللا الحقیقي، وتدفع باإلنسان إلى االنغماس 

في الرجاسات، بل وٕالى العنف وسفك الدماء.  

 في قلوب األمم تحول تكریم اهللا الواحد األكثر نقاوة إلى عبادة دمویة آللهة متنوعةÏ. 

 األب قیصریوس أسقف آرل

  جمیل هو العالم دون شك، وساٍم في فخامة حجمه كما في نظام مكوناته، سواء تلك
التي في الدائرة المائلة أو التي في الشمال أو في شكله الكروي. لكن لیس هذا بل 

ُمبدعه هو الذي یلزم أن نعبده. فإن جاءكم رعایاكم، ال یمكنهم أن یهملوا تقدیم الخضوع 
لكم، أنتم حكامهم وسادتهم، والذین یحصلون منك على ما یریدون، ویقدمون أنفسهم 
لعظمه بالطكم. وٕان حانت لهم الفرصة أن یأتوا إلى البیت الملكي فإنهم یلقون نظرة 

 إعجاب على مبناه الجمیل، لكنهم یقدمون االحترام لكم بصفتكم "الكل في الكل".

أنتم أیها الملوك تبنون قصوركم وتزینونها ألنفسكم، أما العالم فلم ُیخلق ألن اهللا 
 محتاج إلیه. فإن اهللا هو كل شيء لذاته. نور ال ُیقرب منه، عالم كامل، القوة والعقل.

إن كان العالم آلة موسیقیة تتحرك في زمٍن ُمقاس بطریقة جیدة، فإنني أعبد الكائن 
الذي أعطاها هذا التناغم، وعزف علیها النوتة الموسیقیة، وغنى مقاطعها المتناسقة، 

1 Sermon 100 A: 2. 
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وال أعبد اآللة ذاتها. 
في المسابقات الموسیقیة ال یتَّوج الحكام القیثارات متجاهلین العازفین علیها... 

إن كان أحد یدرك لعناصر العالم المختلفة على أنها قوى اهللا، فإننا ال نقترب إلى 
القوى لنقدم لها الخضوع، إنما نقدمه لصانعها وسیدها. إنني ال أطلب من المادة ما ال 

تستطیع أن تعطیه، وال أتخطى اهللا وأقدم الكرامة للعناصر، التي تعجز عن صنع شيء 
ما غیر ما ُقدر لها. 

فبالرغم من جمال منظرها بسبب مهارة خالقها إال أنها ال تزال تحمل طبیعة 
المادة... 

 وعناصرها، من أجل إبداعها، لكنني لست أعبدها تبینما ُأعجب من السماوا
. Ïكآلهة، عالًما أن قانون الفناء یسیطر علیها

العالمة أثیناغوراس 

. تألیه العمل اإلنساني المیت 2
بعد أن تحدث عن تألیه الخلیقة أو بعض المخلوقات أو الظواهر الطبیعیة یتحدث 

اآلن عن تألیه العمل اإلنساني مثل األصنام والتماثیل. في حدیثه عن الخلیقة ربما وجد 
عذًرا یقدمه عنهم، وٕان كان هذا العذر غیر مقبول، ألنه كان یلزم أن ینشغلوا بالخالق ال 
الخلیقة مهما كان جمالها أو قدرتها، وكان یلیق بهم أن یستخدموا عقولهم التي وهبهم اهللا 

إیاها، فیدركوا ما وراء الخلیقة. أما أن یتعبد اإلنسان لتمثال خشبي أو معدني أو من 
الحجارة، ففیه سخافة وبؤس. 

لكن ما أشقى أولئك الذین  
جعلوا رجاءهم في أشیاء میتة، 

فسموا أعمال أیدي الناس آلهة،  
ذهًبا وفضًة مصنوعًة بمهارٍة، 

وتماثیل حیوانات،  
]  10أو حجًرا ال ُیستعمل صنعته یٌد قدیمة. [

بلغت الغباوة باإلنسان أن یستعبد نفسه لما یصنعه هو بیدیه، األشیاء المیتة. یقوم 

1 Athenagoras: A Plea for the Christians, 16. 
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صائغو الذهب والفضة، أو النحاتون، أو النجارون باإلبداع في تشكیل صنٍم میٍت . جاء في 
سفر إرمیا النبي: "ألن فرائض األمم باطلة، ألنها شجرة یصنعونها من الوعر، صنعة یدي 

نجار بالقدوم بالفضة والذهب یزینونها، وبالمسامیر والمطارق یشددونها فال تتحرك. هي 
كالعین في مقثاة فال تتكلم، تحمل حمًال ألنها ال تمشي، ال تخافوها، ألنها ال تضر، وال 

). 5-3: 10تصنع خیًرا" (إر 

  وضع اهللا معرفته في القلوب البشریة منذ البدایة. لكن هذه المعرفة بثوها بجهالة في
خشٍب وحجارٍة، وبهذا أفسدوا الحق، على األقل قدر ما استطاعوا، بینما الحق ثابت ال 

 . Ïیتغیر، له مجده غیر المتغیر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  مثل طبیب حكیم قبل أن یتحدث عن المرض أشار إلى علله ومصدره. لإلعداد النتقاد
شرهم بدأ باإلشارة إلى مصادر ضعفهم: الطمع والخداع والتجمعات الفاسدة، مظهًرا 

" عمل أیدیهمشیًئا فشیًئا من األمور التي جعلتهم یسقطون في هوة الهالك، إذ یضیف: "
 اعتاد  أي شيٍء أكثر سخافة من أن نرى إنساًنا یصنع إلًها؟هفإن). 8: 2(إش 

، 31:11، دا 15:24الكتاب المقدس أن یشیر إلى األصنام بأنها "رجاسات" (مت 
11:12(Ð. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
) تحدث عن الحاجة إلى حداٍد ونجاٍر وغیرهما من أصحاب 44في (إشعیاء 

 المهارات لعمل الصنم الذي یتعبد له الوثنیون.

وهذا حطَّاب ماهر ینشر شجرة یسهل نقلها،  
فُیجرِّدها بمهارٍة من قشرها،  

ثم بحسن صناعِته یصنعها إناًء، 
]  11یصلح لخدمة العیش. [

مهارة النجارین هي هبة من اهللا، لكن بكمال حریتهم یمكنهم أن یسیئوا استخدام 
هذه الهبة... 

1 Homilies on Romans, homily 3. 
2 On Isaiah 2:8. 
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كان یلیق بالنجار أن یستخدم مهارته في صنع أدوات منزلیة أو زراعیة أو 
لإلبحار كالسفن الخ لنفع البشریة، أما أن یصنع منها تمثاًال لیحتل مركز الخالق، فهذه 

جریمة وتعدي على الوصیة اإللهیة.  

  بعبادتهم أشیاء من خشٍب وحجٍر ال یرون أنهم بینما یطأون بأقدامهم ویحرقون ما ال
یختلف عنها بأي حاٍل من األحوال یدعون أجزاء من هذه المواد آلهة. وما كانوا 

یستعملونه في خدمتهم منذ وقٍت وجیز ینقشونه ویعبدونه بحماقتهم، دون أن یروا أو 
 طلًقا أنهم ال یعبدون آلهة بل صنعة خراط.میفكروا 
نه طالما كان الحجر غیر منحوت، والخشب غیر مشغوٍل، فإنهم یطأون الواحد، أل

ویستخدمون اآلخر ألغراضهم المختلفة، حتى في األغراض الوضیعة. ولكن حینما 
إنهم فیصورها الصانع حسبما یتفق مع مهارته، ویصوغ المادة في شكل رجٍل أو امرأٍة، 

إذ یشكرون الصانع یشرعون في عبادتها كآلهة، بعد أن كانوا قد اشتروها من الخراط 
بثمنٍ . وفضًال عن هذا فإن صانع التماثیل كثیًرا ما یصلي لمصوغاته، كأنه قد نسي 
العمل الذي أتمه هو نفسه، ویدعو تلك التي كان یقطِّعها وینحتها ویخرطها قبل ذلك 

 .Ïمباشرة آلهة
 اسیوس الرسولينالبابا أث 

ویستعمل ُنفایتها وقوًدا،  
]  12إلعداد طعامه فیشبع. [

ال ینكر دور النجار في صنع األدوات الخشبیة النافعة، حتى النفایات ُتستخدم 
وقوًدا لطي الطعام. 

 یصور لنا النبي كیف یستخدمون الخشب جزًء منه للتدفئة، وآخر 44في إشعیاء 
لطهي الطعام، وبقیته یصنعون منه آلهة صنم یخرون ویسجدون لها ویصلون لها قائلین: 

). 17: 44"نجني ألنك أنت ألهي" (إش 

 اذا تستخدمون ما یتبقى من الخشب مإن كانت إلًها للزم أن یكون كل الشجر إلهًیا، فل
لوا على نار تفیدكم في إعداد الطعام؟... ألستم تضعون الخشب في النار، حصلكي ت

1 Contra Gentes, 13-14. ترجمة القمص مرقس داود  
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من ذات نوع الخشب الذي تتعبدون له؟ فكیف تطرحون الواحد وتتعبدون لآلخر. بحق 
یضیف: "ال یعرفون وال یفهمون، ألنه قد طمست عیونهم عن األبصار، وقلوبهم عن 

دد في قلبه ولیس له معرفة وال فهم، حتى یقول نصفه قد أحرقت رالتعقل. وال ي
 .Ï)19-18:44بالنار..." (إش 

 ورت أسقف قورشؤدألب ثيا

أما النفایة التي ال تصلح لشيء،  
ة ومعقَّدة،   وهي خشبة معوجَّ

فإنه یأخذها، ویعتني بنقشها في وقت فراِغه،  
وُیصورها بخبرة لیكسب أوقات الراحة،  

]  13فُیمثل بها شكل إنسان. [
في شيء من التفصیل یصف كیف ُیصنع الوثن، ففي سخریة ُیظهر أنه ال یصنع 

"، فیفید خبرة لیكسب أوقات الراحةحتى من حجر كریم، وٕانما من نفایات الشجر، أما قوله: "
أن اإلنسان وقد صار في فراٍغ داخلي ال یجد شیًئا نافًعا یمارسه، فیتفنن في تصویر تمثال. 

حًقا أن الفراغ الداخلي هو وراء اإللحاد! 
یصور الحكیم نجاًرا یذهب إلى الغابة ویختار شجرة أو بعًضا من فروعها، یقوم 
بقطعها، ویذهب بها إلى منزله أو ورشته. یقوم بتقسیمها إلى أجزاء وشرائح ثم ینزع عنها 

غالف الشجرة الخارجي، وبعد أن یستخدمها في صنع أیة أداه للمنزل أو الزراعة الخ یبحث 
عن نفابة، ال لیستخدمها وقوًدا، بل لیصنع منها تمثاًال یتعبد له.  

یشیر هنا إلى غرور األباطرة والملوك، فیصنعون تماثیل ألنفسهم لیعبدهم الناس 
في أثناء حیاتهم وبعد مماتهم، بهذا یظنون أنهم یمارسون السیادة على الشعب حتى بعد 

موتهم. وفي نفس الوقت یظن بعض البسطاء في ضعفهم أن حیاتهم في أیدي هؤالء 
الجبابرة حتى بعد موتهم. 

في استخفاف بعبدة األصنام ُیظهر الكاتب أنه یمكن صنع صنم من نفایة 
األخشاب، وفي هذا عار! 

 ) انه ینسخ (للصنم) سمات ال إلهیة بل بشریة، ویشكل صورة 13:44 إشیقول (

1 On Isaiah 44:17. 
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) أن الغابات التي 14:44إنسانیة ویعبد صورته هو كإله. عندئذ یعلمنا (النبي إشعیاء 
على الجبال وهبها الخالق للبشر لكي یسمح لهم أن ُتستخدم في إشعال النار وخدمة 

على النقیض یأخذون أغصاًنا دائمة الخضرة أو فاحتیاجات أجسادهم. أما هؤالء 
سندیانة، أو شجرة صنوبر هذه التي غرسها إله المسكونة وأمدها بالمطر لنفع اإلنسان 

 .Ïوٕامداده بخیرات مادیة كثیرة، لكنهم یستخدمونها في خلق آلهة
 ورت أسقف قورشؤدألب ثيا

أو ُیشبهها بحیوان حقیر ویدهنها بالِقرِمز،  
وُیحمِّر سطَحها بالُحمرة،  

] 14ویطلي كلَّ عیٍب فیها. [
ومما یزید األمر سخافة أن النجار یصنع تمثاًال ال إلمبراطور أو ملك وٕانما لحیواٍن 

أو حشرة تافهة، وُیبدع في نحت التمثال وتكوینه، فیسجد له اإلنسان ویتعبد له، ویقدم له 
ذبائح وتقدمات.  

كانوا یرون في الطیور والحیوانات رموًزا معینة. فالصقر والنسر معروفان بحدة 
البصر، لذا كانا یرمزان للحكمة وُبعد النظر. والِعْجل یرمز للخصوبة، والحیَّة للحیاة حیث 

تغیر جلدها بین آن وآخر. 

ویجعل لها محراًبا یلیق بها،  
]  15فیضُعها في الحائط ویثبِّتها بالحدید. [

في استخفاف جدید یسخر بالذین ینشغلون بعمل هیاكل تُثبت بالمسامیر على 
الحائط لكي ُتحفظ فیها التماثیل حتى ال تسقط وتتحطم. فالتمثال عاجز عن أن یحمل نفسه، 

فتحمله المسامیر. 
یسخر الكاتب من المقام أو المسكن الذي یثبت بالحدید على حائط لیوضع فیه 

الصنم. 
 یسخر بالتمثال الذي ال یلیق به إال أن یوضع كما على حائط، یلیق بها"بقوله: "

ال عمل له وال قدرة له على الحركة.  

فقد یحتاط لئالَّ تسقط،  

1 On Isaiah 44:13. 
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لِعلِمه أنها ال تستطیع أن تعین نفسها، 
] 16إذ هي تمثال یفتقر إلى من یعینه! [

التمثال الذي یحتاج إلى مسامیر حدیدیة لتثبیته أو تثبیت هیكله في الحائط، 
ویخشى صاحبه من سقوطه، كیف یمكنه أن یقیم الساقطین؟  

یعرض الحكیم ضعف اآللهة الوثنیة، فهي عاجزة عن أن تعین نفسها فكیف تعین 
من یتعبد لها، هذه اآللهة المیتة كیف تهب الحیاة للغیر، والعاجزة عن الحركة كیف تسند 

اإلنسان في تحركاته وأسفاره.  
لقد قدم لنا الكتاب المقدس بعهدیه كما التاریخ الكنسي عبر األجیال حتى یومنا 

الحاضر، كیف یشتهي اهللا أن یرد اإلنسان لي سلطانه األول في جنة عدن.  
نعطي هنا أمثلة قلیلة: 

وهب اهللا یشوع بن نون سلطاًنا لیوقف حركة بعض الكواكب حتى یطول النهار 
). 10ویحقق نصرة على األشرار المقاومین للحق اإللهي (یش 

أعطى اهللا إیلیا لنبي سلطاًنا فتنزل ناًرا تحرق قائدي الخمسین ورجالها، ألنهما 
)، وأیًضا یطلب ناًرا من السماء 10: 1 مل 2یتعجرفان على اهللا نفسه في شخص نبیه (

). كما أعطاه. 38: 18 مل 1تلتهم ذبیحة لیرد الشعب إلى معرفة اهللا الحقیقیة (
وهب اهللا كثیر من القدیسین سلطاًنا على الطبیعة والحیوانات المفترسة، لكن في 

 التي كانت األسود Ïحدود حتى ال یسقطوا في الكبریاء. من هؤالء القدیسة أناسیمون
تصادقها. 

  یا لها من غباوة خطیرة - أي نوع من اآللهة هذه هي آلهتك التي ُیمكن أن ُتسرق؟ أما
 Ð؟"تخجل من القول: "لماذا سرقتها

ذهبي الفم الالقدیس یوحنا 

ولكن إن أراد أن یصلي، 
من أجل أمواله وزواجه وأوالده،  

فال یخجل أن ُیخاطب ما ال نفَس له،  

Ï  495، ص 1راجع قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، ج .
2 Homilies on Genesis, 27:26. 
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]  17ومن أجل العافیة، یبتهل إلى ما هو ضعیف. [
یتطلع اهللا إلى البشر الذین من أجلهم خلق العالم بكل إمكانیاته وجماله، فیراهم 

یطلبون من قطعة خشبیة أن تسندهم في تدبیر أموالهم أو حیاتهم الزوجیة أو أوالدهم أو من 
أجل شفائهم، بینما هذا التمثال جامد ال حیاة فیه، وعاجز حتى عن الحركة. 

في دهشة یتهكم الكاتب على من یطلب الصحة من صنم لیس فیه حیاة، ویسأل 
القوة مما ال قوة فیه، ویطلب العون ممن بال خبرة، ویطلب حمایة في أسفاره من صنم 

عاجز عن الحركة. 

ومن أجل الحیاة،  
یتوسل إلى ما هو میت،  

ومن أجل اإلغاثة،  
یتضرع إلى ما لیس له خبرة تماًما،  

ومن أجل َسفٍر ناجٍح،  
] 18إلى ما ال یستطیع أن یخطو خطوة. [

  أكثر سخافة من هؤالء الناس؟ فمع أنهم ُمنحوا عقًال، وتمتعوا بامتیازات شيءأي 
 أنعجیبة من قبل رأفات اهللا، یقوموا بعبادة حجٍر بال حیاة، وهم أبعد ما یكون من 

 یتعاملون معها كما مع حیوانات عجماوات. . أو یشعروا بشيء من السخافة،یخجلوا
 األوثان الُبكم كما إلى"أنتم كنتم أمًما منقادین  لذلك كتب بولس أیًضا هذه الكلمات:

بحق قال: "ُبكم"، ُأناس لهم موهبة الكالم یتمتعون بالعقل  ).2:12كو  1كنتم ُتساقون" (
 بل یشبهون حیوانات ُبكم. أي ،واالستماع، یلجأون إلى أشیاء لیس لهم هذه السمات

 Ïعذر یمكن أن یكون لمثل هؤالء الناس؟
 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

ومن أجل ربٍح ومشروٍع ونجاح عمل یدیه،  
]  19یلتمس قوًة مما ال قوة في یدیه. [

یحتاج اإلنسان الذي مات بالخطیة إلى القادر أن یقیمه من الموت، والذي 
یتعرض إلى متاعب من محاربات شیطانیة وأمراض ومضایقات إلى من یرفعه فوق األلم 

1 Homilies on Genesis, 57:28. 
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ویعبر به إلى الحیاة المطّوبة ومن یسیر في الحیاة كما في رحلة عابرة إلى القادر أن یرتفع 
به إلى السماء، والمحتاج إلى قوة للعمل وقدرة على التفكیر للنجاح إلى ذاك القدیر واهب 
القوة. من یقدر أن یهب هذا كله لإلنسان إال كلمة اهللا المتجسد وحكمته السماوي! كیف 

یستبدل اإلنسان هذا السماوي محب البشریة بتمثال میتة عاجزة عن قیادة نفسها؟!  

 زرع لیس له غلة، ال یصنع دقیًقا" (هو؛"إنهم یزرعون الریح، ویحصدون الزوبعة  
هم فمثل سنابل قمح مزح).. لیس من ثمر لجني حصادك من خدمة الصنم، أما 7:8

 لكن لیس فیها بذرة واحدة. هكذا هي ،حطمها الریح، تظهر سیقان كثیرة من الخارج
 أو أي حیوان أسدطبیعة الوثنیة، فمن جانب یمكن أن تأخذ صورة رجٍل أو امرأٍة، أو 

. Ïآخر خالل فن (النحت)، ومن الجانب اآلخر فهي محرومة من أیة قوة أو طاقة
 ثیؤدورت أسقف قورش 

 44العبادة الوثنیة في إشعیاء 
تصویًرا رائًعا عن فساد العبادة الوثنیة، مظهًرا أن  44 إشعیاء أصحاحیقدم لنا 

األوثان وصانعیها والمتعبدین لها جمیعهم یحملون خزًیا وبطالًنا. فصناع األوثان جادُّون ال 
 من أجل صنع الفأس من الحدید ،)12: 44یهتمون بالجوع وال العطش وال التعب (إش 

وطرق صفائح إلقامة التماثیل. وهكذا أیًضا بالنسبة للنجارین الذین یبذلون كل الجهد لحفر 
تماثیل خشبیة. الجمیع یتعبون وال یكلون إلقامة تماثیل معدنیة أو خشبیة عاجزة عن تقدیم 

الخالص، بینما یتهاون أوالد اهللا في جهادهم الروحي بالرغم من تمتعهم بإمكانات إلهیة قادرة 
على تمتعهم بالخالص األبدي. وكأن هؤالء العاملین باطًال یدینون أوالد اهللا المتهاونین، 

).  8: 16وكما قال رب المجد یسوع أن أبناء هذا الجیل أحكم من بني الملكوت (لو
من جانب آخر فإن صنع التماثیل المعدنیة یستنفذ طاقة الصناع، بینما صنع 

التماثیل الخشبیة یرافقه لهو بما تبقى من األخشاب، إذ تستخدم في الموقد للدفء أو لطهي 
الطعام في الوقت الذي فیه یهدئون ضمیرهم بالعبادة للخشب المنحوت تمثاالً .  

اعتزال اهللا):  أو أخیًرا ماذا تقدم عبادة األوثان (
)، بینما المسیح هو شمس 18: 44أ- عمى البصیرة الداخلیة وظلمة داخلیة (إش 

1 Commentary on Hosea, 8. 
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). 2: 4 البّر (مل
نا.  19: 44ب- جهًال وعدم معرفة (إش )، بینما المسیح هو ِبرُّ

)، بینما السید المسیح هو الخبز 20: 44ج- جوًعا فیأكل اإلنسان رماًدا (إش
السماوي.  

)، بینما السید المسیح هو الطریق والحق.  20: 44د- كذًبا وخداًعا وتضلیًال (إش
بمعنى آخر نجد في مسیحنا االستنارة الداخلیة والمعرفة والشبع والحق وكل 
احتیاجاتنا، أما خارجه فال یوجد إال الفراغ الداخلي والشعور بالعزلة وفقدان البصیرة 

 الداخلیة.

  أن تشكیل ما ُتدعى آلهة یعتمد على مصادر كثیرة13- 12:44إنه یظهر (إش ( .
اج إلى حداٍد لُیعد األدوات وٕالى مشحذ لیجعل األدوات حادة. ومن حتفإن الخالق (لها) ي

جانبه كحرفي ماهٍر یحتاج إلى فحم ونار لمساعدته. بجانب هذا فإن صانع هذه 
األشیاء یختبر شهوة األكل والشرب. كل هذه األمور المتالحقة الزمة لصنع إله 

 .Ïلألغبیاء كي یتعبدوا له
 أسقف قورش ورتؤدألب ثيا

 

1 On Isaiah 44:12-13. 
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  13من وحي الحكمة 
أنت هو الخیر األعظم 

   ،نفسي متعطشة إلى الخیر
تبقى تسبحك من أجل فیض سخائك.  

كل ما هو حولي یشهد بحبك لي، ورعایتك الفائقة.  
وهبتني هذا العالم الجمیل،  

قدمت لي كل إمكانیة للحیاة السعیدة.  
لم تعوزني شیًئا من أعمال كرامتك.  

األرض والمحیطات والجلد والفضاء وكل الكواكب تصرخ،  
تحدثني بلغة اإلبداع عنك، یا أیها الفنان السماوي!  

صوت الطبیعة ال یفارق أذني!  
لك المجد یا خالقي العجیب!  

   .في غباوة عبد آبائي الخلیقة ال خالقها
أعطوك الظهر، وقاموا بتألیه ما قدمته لهم.  

عبدوا العطیة ال العاطي!  
بهرهم جمال عمل یدیك وقوته،  

عوض التسبیح لك، سبحوا الكائنات الزائلة!  
لماذا ألقي باللوم على آبائي،  

فإني أشكو نفسي إلیك.  
كثیًرا ما استعبدت نفسي لما وهبتني إیاه،  

عوض أن أسوس ألمور الزمنیة،  
صرت بإرادتي عبًدا لها.  

ملكتني عوض أن أملكها.  
تحركني كألعوبة في یدیها،  

عوض أن أحركها لبنیان نفسي.  
رّد لي حریتي وكرامتي، والحكمة التي قدمتها لي.  
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   ،كیف أعبد ما هو بال حیاة
وأتركك یا أیها الحیاة األبدي؟ 

أنت خالق الكل وواهب الحیاة.  
ألقتنیك، فأنت الخیر األعظم.  
أنت واهب السلطان والحریة.  

أنت مشبع النفس والجسد مًعا!  
أنت الكل لي.  

   .لتدخل باب قلبي، فال یكون آلخر موضع فیه
تحتله، وتقیم ملكوته داخله.  
ُتعلن مجدك وسلطانك، فيّ .  

لتدخل وتسكن فیه، فأثبت فیك.  
لتستریح في داخلي،  

فاستریح في حضنك اإللهي!  

   !إلهي، لیس لنفسي عریس سواك
لیس لي قوة إال بك. 

لیس لي من عدم فساد إال باالتحاد معك.  
لیس لي ربح إال باقتنائك!  

ألعبدك بكل كیاني،  
یمجدك جسدي، وتسبحك نفسي،  
وتتغنى لك إرادتي التي قدستها!  

أخیًرا أصرخ إلیك،  
لتسرع وتأتي، یا حبیب نفسي،  

فإن قلبي لن یلتصق بمحبة العالم.  
إنه یترقب عبوره السریع إلیك. 

 لتأِت إلّي، وأنا آتي إلیك بروحك القدوس! 
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األصحاح الرابع عشر 

 ما وراء عبادة األصنام
 

 السابق كشف الحكیم عن غباوة الوثنیین، سواء بعبادتهم للطبیعة األصحاحفي 
الجمیلة المملوءة إبداًعا أو عناصرها، أو عبادة تماثیل هي من صنع اإلنسان. وسخر 

الكاتب من اإلنسان الذي ال یستخدم عقله لیطلب الخالق ال المخلوقات. والذي یطلب من 
 لكي ما تسنده ، وتحتاج إلى من یحفظها ویصونها، عاجزة عن الحركةة میتةقطعة خشب

وترشده وتقوده. 
اآلن یكمل الحكیم حدیثه بتقدیم مقارنة بین السفینة الخشبیة والصنم الخشبي، 

حیث في غباوة یطلب من الصنم الضعیف أن یحمي السفینة. 
ویحلل الكاتب ما وراء األصنام وعلة ظهور العبادة الوثنیة، كما یكشف عن دور 

الوثنیة في تضلیل البشر. 

 .11-1. السفینة أم الصنم الخشبي؟ 1
 .12. الزنا وراء الوثنیة  2
 .14-13. المجد الباطل والوثنیة  3
 .17-15. تخلید الموتى والوثنیة  4
 .21-18. المداهنة وراء الوثنیة  5
 .29-22. الوثنیة والتضلیل   6
 .31-30. عقوبة عبادة األوثان  7

. السفینة أم الصنم الخشبي؟ 1
یتحدث الحكیم هنا عن الذین یبدعون في صناعة السفن، ثم یثبتون تمثاًال خشبًیا 
لإلله في مقدمة السفینة أو مؤخرتها، ظانین أنه قادر أن یحمي السفینة، مقدمین له ذبائح 

یومیة.  
) إلى مثل هذا األمر حیث یذكر سفینة إسكندرانیة 11: 28یشیر سفر األعمال (

تتسم بعالمة الجوزاء أو األخوین، ُینظر إلیها أنهما ابنا اإلله زیوس الیوناني كاستور 
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وبولكس. كان الفالحون یضعون صورتهما على سفنهم كإلهین یحفظان السفن من الغرق. 
لقد وهب اهللا اإلنسان المهارة لصنع السفن بحكمة، وذلك كما أعطى هذه المهارة 

). لكن اهللا هو الذي 6: 8؛ حك 36، 31: 35؛ 3: 31للذین عملوا خیمة االجتماع (خر 
یحفظ السفینة ، إذ حكمة اهللا هي التي تقود العالم في البر والبحر والجو والفضاء. 

األمواج العاتیة،  وآخر قبل أن یركب البحر ویسیر على 
]  1یستغیث بخشبٍة أشد هشاشة من المركب الذي یحمله. [

یقدم مثاًال للمّالح الذي یستغیث بإله خشبي مادته أردأ من الخشب الذي ُصنعت 
منه سفینته. هكذا یسخر الكاتب من الصنم نفسه، كما إلى الملتجئ إلیه. 

أیة غباوة أن یلجأ اإلنسان للنجدة وسط البحر بخشبة الصنم عوض الثقة في خشبة 
السفینة التي تُبنى وُتقاد بحكمة صادرة من فوق... 

 هو أقوى منه؟ هذه اآللهة الخشبیة أضعف ن یحمي م أنلضعیفیمكن لكیف 
بكثیر من السفینة، وبالتالي أضعف من اإلنسان صانع السفینة. 

ألن هذا المركب اخترعه ُحبُّ الكسب،  
] 2وصنعته الحكمة الفنانة. [

التمثال والسفینة  من  كالً .یقارن الحكیم بین صانع السفینة وصانع التمثال الخشبي
الخشبي من صنع اإلنسان، یكشفان عن مهارته. لكن األول قٌدَ◌م ما هو لنفع البشریة، حیث 

الصانع اني فیفسد ث سواء للتصید أو لالنتقال بین البلدان الساحلیة، أما الاإلبحارالحاجة إلى 
وقته بما ًیفسد به عقول البسطاء. 

یلیق بصانعي األصنام أالَّ یفسدوا مواهبهم ومهارتهم وقدراتهم في أصنام معیبة ال 
نفع لها، بل یستخدموها فیما هو لبنیان البشریة، كصناعة السفن الخ. 

لكن عنایتك، أیها اآلب هي التي تقوده، 
ألنك جعلت لها طریًقا حتى في البحر،  

] 3وفي األمواج مسلًكا آمًنا. [
هنا یدعو الحكمة اإللهیة "العنایة اإللهیة"، فحكمة اهللا حب ال نهائي. ألول مرة 

" في الكتاب المقدس، رغم أنها فكرة یؤكدها الكتاب المقدس العنایة اإللهیةیظهر تعبیر "
). 46: 18مل 1؛ 24: 4بعهدیه القدیم والجدید (یش 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 14الحكمة 

العنایة اإللهیة تعني الحب اإللهي الدائم العمل لحساب الخلیقة المحبوبة لدى اهللا، 
وهي عمل خالًَّ◌ق. 

ظهرت عنایة اهللا الفائقة حین أقام طریًقا لشعبه ومؤمنیه، ومسلًكا آمًنا في األمواج، 
األمر الذي اختبره نوح وأسرته وسط الطوفان، والشعب اإلسرائیلي أثناء خروجه وعبوره 

البحر األحمر إلى البریة. 
وسط أمواج بحر هذا العالم یتكئ المؤمن على صدر اهللا خالق البر والبحر، 

فیطمئن، مستظًال تحت جناحي العنایة اإللهیة. 
 ألقاهلم یجد یونان النبي طریًقا أعذب وأكثر أماًنا من ذاك الذي وهبه اهللا، حین 

). في داخله 17:1النوتیة في البحر الثائر. لقد اعد له الرب حوًتا عظیًما لیبتلعه (یونان 
 اهللا فتمتع بما لم یتمتع به رؤساء إلىتمتع بسفینة فریدة لیست من صنع إنسان، رفع قلبه 

). 7:2لیك صالتي إلى هیكل قدسك" (یونان إ، إذ یقول "جاءت األقداسالكهنة في قدس 
القدیس یعقوب  یراه ).9:2قدم تسبحة فریدة عن بهجة القیامة: "للرب الخالص" (یونان 

 ودیعًة محفوظة في جوف الحوت. حیث ال یوجد رجاء؛ یتجلَّى قدامه الرجاء في السروجي
الرب، وحیث ُوجد الموت تالمس مع الحیاة الجدیدة الُمقامة! 

  حینئذ أعد الرب حوًتا كما ُكتب، وبلع یونان لیعظمه بین األمواج. حوت عظیم قبله في
 دهشة، حفظه كودیعٍة حتى ال تلطمه األمواج المحیطة به.

في المكان الذي لیس له فیه رجاء التقى به الرجاء، ومن داخل الموت نبعت الحیاة 
 برمٍز خفيٍ .

في الموضع الذي لیس فیه ساتر وال مخلص، ستره الحنان، لیسترد الحیاة من 
الموت. 

 ...سار یونان في الطریق المخوف بال صحبة. وتبعته المراحم وصارت في صحبته 
أسرع في طریقه إلى مكاٍن مرعٍب بغیر خوفٍ . وحیث لیس مخلصون وال حافظون 

 حفظ الرب ابن العبرانیین حتى ال یفسد...
  اقتناها یونان لم تنكسر، وجلس وسار في قلب البحر بسرعة. سفینة جدیدة

  تغوص وتجس أعماق البحر، وحمولتها محفوظة ال یبلغها أذى.سفینة مدهشة
 بغیر بالحمیم داخل المیاه ال بواسطة الریاح على وجه المیاه بل سفینة سائرة
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 مالحین.
 في دهشٍة، وعندما یتقلب ال یفرغ ما فیه. سكن في بیٍت یسلك بین األمواج

  .حدیثه مدهش، كاهن یصلي بإطالة، وهیكله بین األمواج بسرعة
فیه المذبح داخل الحوت، والصوت عوض القرابین، وقدس األقداس الذي ال یدخل 

إال واحد (رئیس الكهنة). 
ِه إال من هو مولود في داخل المیاه. جاء الكاهن من الیابس ودخل نهیكل لم یب

وقٌدَ◌س فیه. 
في المسكن یوجد هرون، وعلى رأس الجبل إیلیا، وفي الهیكل سلیمان، وفي داخل 

نه مذبح بتولي لم یدخل أحد یكهن فیه منذ دخله الكاهن البهي بالخدمة إالحوت یونان، 
الفریدة. 

 الحوت، وصعدت صالته، ولیس من أحشاءقول مدهش، لما أرعد (یونان) في 
 یعوقها. شيءٍ 

 ولم یغرقها العمق ، ولم تُعقها البحار، طارت إلى العلو،لقد شقت صالته األعماق
العظیم. 

زاحمت ودخلت وسط المالئكة ولم ُتمنع. التقي بها صفوف الناریین ولم تتبكت. 
 رأسها وسألت أحنت .ربطت (الصالة) یدیها، وصرخت بألٍم قدام العظمة اإللهیة

یثارتها الحلوة، ونطق ق من الحنان اإللهي. اضطربت ورعد صوتها بالتضرع بةالرحم
فمها یطلب المراحم. یا ربي ذاك العبد المحبوس في قاع البحر أرسلني، وأنا أتیت أقدم 

  السؤال.
 القدیس مار یعقوب السروجي

مبیًنا أنك قادر أن تخلِّص من كل خطٍر،  
]  4حتى إذا ركب البحر من ال درایة له. [

لم یكن لیونان درایة أن یقود حوًتا في البحر، وهو في جوفه، لكنه أدرك أن القائد 
الحقیقي هو ذاك الذي أعد له الحوت. 

لقد خلصه من الخطر، بل ودخل به إلى أمجاد فائقة. وخلص اهللا شعبه قدیًما 
سیر في طریٍق جاٍف وسط ي به فإذا البهائم، ال خبرة له بالبحار، ىالذي عاش في مصر یرع
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المیاه، لم تعبر أرجل بشٍر من قبل وال عبر فیه أحد من بعد بهذه الكیفیة الفائقة. یا لرعایة 
اهللا وحبه لنا، حتى حین ال تكون لنا درایة بعبور الطرق الخطرة! 

أنت ُتحب أال تكون أعمال حكمتك عقیمة،  
ولذلك یوِدُع الناس أنفسهم خشبة صغیرة،  

] 5فیقطعون األمواج في طوٍف وَیسَلمون. [
من محبة اهللا لنا أنه یستخدم األمور الصغیرة لخالصنا كي نشعر بعنایته، وال 

ننا قادرون على الخالص بمجهوداتنا البشریة الذاتیة. كثیًرا ما تتحول أنتكل على قدراتنا ك
ن هم فیها، فیلجأ المسافرون كما البحارة إلى قطٍع خشبیٍة لمالسفن الكبیرة إلى موضع خطر 

بسیطٍة ال تقارن مع عظمة السفینة، فیشعر الناجون من الخطر أنهم كانوا محمولین ال على 
 الخطیرة، یقول الرسول بولس: األمواجقطٍع خشبیة، بل على األذرع اإللهیة. في وسط 

). 15:27"سلمنا فصرنا ُنحمل" (أع 

وفي البدء كان الجبابرة المتكبرون یهِلكون،  
،  Ïفالتجأ رجاء العالم إلى طوفٍ 

وكانت یدك تقوده،  
] 6فَأبقى للدهر ذریة تتواُلد. [

 قصة الطوفان، حیث ظن البشر األشرار في كبریاء أنه إلىغالًبا ما یشیر الحكیم 
لیس من یقدر أن یصدهم عن شرورهم، فهلكوا بالطوفان. أما نوح وعائلته، أي جماعة 

 ان المهلكة لیخرجواه طوق نجاة، عبروا به فترة الطوفن، فدخلوا الفلك الخشبي كأالمؤمنین
 إلى عالم تجدد لخدمتهم. لقد أبقى اهللا هذه الثماني أنفس لتجدید البشریة.

 على الوقور وسخروا فسقةلما استمر عمل المهندسین واقترب من النهایة، ضحك ال 
منه، 

 تعلیمه، إهانةكان یخبرهم بما كان یسمعه من اهللا، وهم كانوا یكثرون 
 یا اخوتي لعلهم حسبوه مجنوًنا لما كّثر من تحذیرهم ورموا ُفلكه بالهزء، 

هم جهال، وهم كانوا یضحكون من العمل الذي كان نكان یتنهد على األثمة أل

Ï قطعة خشبیة كانت ُتستخدم كطوق النجاة حالًیا .
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ینفذه، 
 من اهللا، أخذها المصفوفة حسب مقاییس األلواحجدیدة من المقصورة البدأ یبني 

، 8: 6؛ 32: 5 (تك  سنة ثم نجز كل العمل بالتمامةمائارتفع البناء وانتهى بعد 
11( ،

 بزیادة، وأثموا أهملوا اإلثمُبّح صوت نوح البار لما كان یكرز، وبنو 
 بزیادة، األرض إثمقّدم لهم تعلیًما بقدر استطاعته، وكان یتضاعف 

عمله العظیم كان یشهد على كلماته، ولم تكن ُتسرد قصة هزلیة من قبل البار، 
 العجیب الذي كان یصنعه یبین الحَق الذي كان یتكلم به، اإلتقانذاك 

 نوًحا لم یكن یتعب عبثا في عمله، أن یعرف الجیل الشریر أنكان یلزم 
، والكرازة احُتقرت من قبل آذانهم، أعینهمالمنظر العظیم احتقرته 

لم یفهموا بالعمل الذي جرى هناك، ولم یسترشدوا بصوت التعلیم، 
، بإرادتهم ُأغلقت أفكارهم أبواب، الن  مغلقةعینهم مع آذانهمأبهم وو قلتكان

 فرصة التوبة، قلتلما فاض كیل الذنوب من قبل األثمة، ونقصت و
لما فسد كل الجیل بقطع الرجاء والغضب، اغلق باَب المراحم وحبسهم، 

یطلبوا منه، ولم یوجد صوت یتوسل لنیل الغفران، لمهل المنتقم وانتظر ألما 
 فائدة،؟ أیة ألنهم لم یجنوا األناة متى تطیل إلىلما خجلت النعمة من العدالة: 

 . الغضبیأتي یدخل نوح ثم أن إاللما شیدت طوابق ذلك الُفلك لم یبَق 
 القدیس مار یعقوب السروجي

]  7فالخشبة التي بها یحصل البرُّ هي مباركة. [
قاذ مؤمنیه، عوض التماثیل الخشبیة التي یظن البحارة  إلناستخدم اهللا خشبة الفلك

 العاتیة أو قراصنة البحار. األمواج من مخاطر البحار، سواء إنقاذهمأنها قادرة على 
یقارن هنا بین التمثال الخشبي، وخشبة الصلیب. األولى صنم یسقط تحت اللعنة 

هو وصانعة والمتعبد له. أما الثانیة فتحمل مخلص العالم كله. 

 الصلیب، أعطوه إبراهیم أبناء ولما خرج ، لیزورهمأصدقائه بیت إلى إبراهیم رب أتى 
 لم تعطِه بدل حسناته سوى ألنها ، ویخرج من عند صالبة ربها،كان یحمل صلیبه

هذا (الصلیب)، 
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 بالصلیب، إالصار لها طبیًبا وشفى كل جروحها، ولما كان یخرج لم یتزود 
 ).28: 15 (مر  بدون ذنباألثمة، وخرج لیموت مع باإلثمُأصدر حكم ابن اهللا 

 القدیس یعقوب السروجي

  .إلى الموضع الذي فخرج وهو حامل صلیبهیقول اإلنجیل "فأخذوا یسوع ومضوا به 
. )17-16: 19 یو(یقال موضع الجمجمة" 

لقد خرج یسوع إلى الموضع الذي یصلب فیه حامًال صلیبه... 
یا له من مشهد عظیم! 

 فیراه سًرا عظیًما! يیراه الناظر الشریر مشهًدا مملوًءا سخریة، وأما الناظر التق
 یراه ِحصًنا منیًعا لإلیمان! يالشریر یراه تأكیًدا عظیًما للعار والخزي، والتق

الشریر یراه فیضحك إذ یرى ملًكا حامًال شجرة العقاب عوض صولجان الملك، 
 فیرى ملًكا حامًال الصلیب ألجل صلبه هو... حیث سیثبت الصلیب على يوأما التق

فتخر إالَّ بصلیب ربنا یسوع أ "وأما أنا فحاشا لي أن :الجباة... إذ یقول الرسول بولس
. )14: 6المسیح" (غال 

 كسراج منیر ، الذي كان یحمله على كتفیه،لقد كان یمدح نفس صلیب المسیح
). 15: 5یحترق دون أن یوضع تحت مكیال (مت 

 أغسطینوس القدِّیس

  !بالشجرة التي قتلنا بها (الشیطان) أنقذنا الرب
بالخمر الذي به صرنا مخبولین، صرنا به (في التناول) طاهرین! 

: 5 صم 1لقد تدفق من الجنب (اإللهي) قوة سریة، حطمت الشیطان مثل داجون (
 "المنتصر" (السید المسیح)! :في هذا التابوت یختبئ كتاب یصرخ عنا  ألن،)1-5

مبارك هو هذا الذي كحمل حقیقي خلصنا، وأهلك مهلكنا كما حدث مع داجون! 
فارتعب منه رغم إخفائه لنفسه. فكما أن  الذئب القدیم (الشیطان) رأى الحمل...
 "حَمالً " وسط الحمالن، حتى متى تجاسر يالذئب حمل ثوب الحمالن، هكذا صار الراع

الذئب النهم لیفترس الحَمل الودیع یرد هذا القدیر ذاك المفترس! 

 السریانيفرآم أ مار القدِّیس
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أما المصنوعة صنًما فملعونة هي وصانعها،  
أما هذا فألنَُّه عِملها،  

وأما تلك فألنها مع كونها قابلة للفساد،  
] 8ُسمِّیت إلًها. [

یقدم الحكیم سٌر لعنة كل من مادة الصنم وصانعه. فالمادة في ذاتها لیست شًرا، 
مها كصنٍم، ا في استخدالمادةوال اإلنسان كخلیقة اهللا شر، ألن كل ما خلقه اهللا صالح. شر 

 ، ال في جسمه وال في نفسهناإلنسایغتصب مجد اهللا، ویسكنه إبلیس یخدع به البشر. وشر 
وٕانما في انحراف إرادته، حیث یحمل إرادة مقاومة للحق اإللهي. 

حراف أي خلیقة عن مسارها نالعالم جمیل وحسن والجسم صالح والنفس صالحة، ا
یانها ویجعلها شریرة. كالذي من أجله خلقت یفسد 

 "لیس بمعنى أن ما لیس 8: 14" (حك أما المصنوعة صنًما ملعونة هي وصانعها (
فیها حیاة ملعونة بذاتها، بل بقولة "المصنوعة" یقصد بدقة الصنم الجامد (الذي مسكنه 

 .Ïالشیطان)

العالمة أوریجینوس 

] 9فإن اهللا یبغض الشریر وشره على السواء. [
 ال یتناسق مع قداسته. فالشریر الجاحد ااهللا ال یبغض خلیقته، إنما ال یطیق م

 یتمتع بالشركة مع القدوس ما لم یقبل التقدیس أنلإلیمان، سواء بفمه أو بعمله، ال یستطیع 
بروح اهللا. 

هنا یبغض اهللا اإلرادة الشریرة التي للشریر، كما یبغض الشر ذاته. 

] 10فالمصنوع والصانع ُیعاقبان. [
كثیًرا ما سمح اهللا لألنبیاء أن یدمروا األوثان، كما فعل موسى النبي الذي سحق 

 فیسمح اهللا بتأدیبهم في هذا ،أما عبدة األصنام ).20: 32 خرالعجل الذهبي وٌذَ◌راه (
ستكون عقوبتهم نار جهنم األبدیة.  فالعالم، وٕان لم یكفوا عن ذلك

لذلك سُتفتقد أصنام األمم أیًضا،  

1 Homilies on Jeremiah, Homily 10: 6. 
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ألنها أمست في خلق اهللا رجاسة، 
وحجر عثرة لنفوس الناس،  

] 11وفًخا ألقدام األغبیاء. [
 :11 مل 1جنبیات وثنیات عبد آلهتهن (بألألسف سلیمان الحكیم نفسه إذ تزوج 

)، فكم باألكثر تتعرض النفوس البسیطة للسقوط في هذه العبادة! 8

. الزنا وراء الوثنیة 2
 إن فكرة صناعة األصنام هي أصُل الزنى، 

] 12واختراعها فساد للحیاة. [
ُخلق اإلنسان یحمل في داخله ناموًسا طبیعًیا یدفعه للعبادة هللا الحّي، یجد في 

تحقیق هذا الدافع راحة وسالًما، لكن إذ أعطى اإلنسان ظهره هللا، ورفض وصیته اإللهیة، 
ثارت شهوات جسده علیه، وتملكت وسادت على إرادته. وفي نفس الوقت یرید أن یتعبد، 

ظور والذي یبكت ضمیره بآلهة كاذبة یراها ویلمسها ویسترضیها بكل نفاستبدل اهللا غیر الم
 وسیلة، حتى بتجریح جسمه أو ذبح أبنائه، لیهدأ من ضمیره.

 فمن جهة عالقة المؤمنین باهللا كعالقة العروس .ترتبط العبادة الوثنیة بالزنا
ل ي وثنیة تكون قد سقطت في خیانة زوجیة. لذلك قبآلهةبعریسها، فإن أعطته ظهرها لترتبط 

حترز من أن ا). كما قیل: "20:15ش إ كتاب طالق أمكم" (أین الخائنة: "إسرائیلغن 
لون وراء آلهتهم، ویذبحون آللهتهم، فُتدعى وتأكل من ن، فیزرضقطع عهًدا مع سكان األت

راء ولهتهن، ویجعلن بنیك یزنون آذبیحتهم، وتأخذ من بناتهم لبنیك. فتزني بناتهم وراء 
 أصل الوثنیة هو فساد فكر اإلنسان والخیانة هللا الخالق، والذي ).16-15:34 خرآلهتهن" (

 یحسب زنا للنفس التي تتخلى عن اتحادها بخالقها لترتبط بأوثاٍن ملعونة.
حیاًنا حتى في أ الوثنیة بالزنا الجسدي، ارتبطتهذا ومن جانب آخر كثیًرا ما 

هیاكل األوثان نفسها.  
ثنیة بالزنا مما ورد عن عبادة الشعب للعجل الذهبي، إذ قیل ویظهر ارتباط ال

). هنا یعني باللعب مداعبات 6:32"وجلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للعب" (خر 
 جنسیة.

  اكتشفت (عبادة األصنام) بین البشر ال لسبب سوى وجود الشهوات بین الذین
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 .Ïتخیلوها

  إذ اختبرت النفس البشریة شتى الملذات، وتناست اإللهیات، وُسرت باألكثر بملذات
 الحاضرة والتأمل باألشیاء سوى بشيءالجسد التي وضعتها نصب عینیها، ولم تحفل 
 والجسدیة. لذلك فإنها، وقد الوقتیةفیها، لم تعد تفكر أنه یوجد خیر سوى األشیاء 

 تعد بالقوة التي بها ترى اهللا متحولت وتناست أنها كانت على صورة اهللا الصالح، ل
الكلمة الذي ُخلقت على مثاله. لكنها إذ ابتعدت عن نفسها، صارت تتوهم وتتخیل ما 

. Ðلیس له وجود

  ،إذ فقد أناس العصر السابق عقولهم، وغرقوا في الشهوات وأوهام األشیاء الجسدیة
 عقولهم، فإنهم جعلوا النعدام عقولهم، أو باألحرى ةونسوا معرفة اهللا ومجده لبالد

 ممجدین المخلوق دون الخالق اإلله، ومؤلهین ، المنظورةاألشیاء آلهة من ألنفسهم
. Ñالمصنوعات دون السید علتها وخالقها

 البابا أثناسیوس الرسولي

  من یخدم آلهة باطلة هو دون شك زاٍن من وراء الحق، ألن كل بطالن هو زنا. هكذا
 .Òیغطس في الزنا

 العالمة ترتلیان

 عیدة هي راحیل التي اخفت أصنام األمم الباطلة وأعلنت أن صورهم مملوءة عدم س
جلست  طهارة. وال یعتقد أحد أنها قد أساءت إلى تكریم والدها ووقارها له كأٍب، ألنها

ذ مكتوب: "من أحب أًبا أو أًما أكثر مني فال ). إ35:31بینما كان هو واقًفا (تك 
 .Ó)37:10یستحقني" (مت 

)، 16-15:6 كو1مرأة التي تزني ال تلتصق برجلها، ال تكون جسًدا واحًدا معه (ال
بل تعزل نفسها وتفصل نفسها عنه بزناها. هكذا كل نفٍس ال تلتصق باهللا بل تسلك في 

نما يالزنا بخضوعها لعبادة األصنام الباطلة تنفصل بدنس المقدسات الُمفجع عن الرب ب

1 Contra Gentes, 9: 4.  
2 Contra Gentes, 8:1.  
3 Contra Gentes, 8:3.  
4 On Idoltary,1. 
5 Jacob and the Happy Life, 5:25. 
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 .Ïمن یعتزل الرب یهلك. وكان یلزم أن تلتصق به
 لقدیس أمبروسیوسا

 وهي لم تكن في البدء، 

] 13ولن تبقى لألبد. [
تبطت الطهارة بعبادة اهللا الخالق منذ البدایة. رنسان صالًحا وطاهًرا، اإلإذ خلق ا

عبد نفسه للملذات الجسدیة وسقط في الزنا، انحرف تلكن إذ سیطر الفساد على اإلنسان واس
 وهذه تزول یوًما ما. ،عبد لألوثان أو المخلوقاتتعن عبادة القدوس، وصار ي

 بنا إلى الخلود حیث الُبر اإللهي، لااللتصاق باإلله الحقیقي القدوس یدخ
 بالشهوات الجسدیة یدفعنا إلى الهالك والدمار، ألنها ال تدوم. واالنغماس

 . المجد الباطل والوثنیة3
دخلت العالم بحب الناس للمجد الباطل،  

]  14ولذلك كتبت لها نهایة عاجلة. [
بجانب الزنا یوجد دافع آخر لعبادة األوثان إال وهو حب المجد الباطل. فعبادة اهللا 

المتواضع یدفع النفس للتمتع بالمجد الداخلي، أما عبادة األوثان الباطلة فتمَّجد اإلنسان 
وصناعته. 

كأن عبادة القدوس المتواضع ترتبط بالنفوس المتواضعة، وعبادة األوثان 
 ال نعجب من تحذیر الكتاب المقدس: اإلنسان.واالستعباد للشیطان المتكبر ترتبط بسقوط 

. "یقاوم اهللا المستكبرین"

. تخلید الموتى والوثنیة 4
ل،   هناك والٌد ُفجَع بحداٍد ُمعجَّ

فصنع تمثاًال البنه الذي ُخطف سریًعا،  
وَجعَل ُیكرِّم إكرامه إلله،  

ذلك الذي كان باألمس إنساًنا میًتا،  
]  15ورسم للذین تحت یده أسراًرا وطقوًسا. [

1The Prayer of Job and David, Book 3:11:30. 
                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 14الحكمة 

  

یقدم الكاتب مثاًال لنشأة عبادة األوثان. والد فقد ابنه الصغیر، فصنع له تمثاًال 
تذكاًرا له، وتحولت الذكرى إلى عبادة، وأوجد لنفسه نظاًما معیًنا لعبادة تمثال ابنه. 

)، لكن 13: 11 مك 2األمر الطبیعي أن األبناء واألحفاد یتعبدون ألسالفهم (
. Ïُعرف أیًضا عن العبادة للموتى من األبناء لدي المصریین وغیرهم

جاء عن شیشرون الخطیب الشهیر أته قد ألٌه ابنته تولیا بعد موتها. 

ثم رسخت تلك العادة الشریرُة على مرِّ الزمان،  
فُحفظت كشریعة،  

] 16وبأوامر الُملوك أصبحت المنحوتات موضع عبادة. [
المثل الثاني لنشأة الوثنیة هو إقامة الملوك تماثیل لتكریمهم، ثم طالبوا الشعب 

بالعبادة لها. 
. Ð ق.م290 حوالي عام Euhemerusتألیه الحكام انتشر بواسطة 

عبادة األباطرة 
والناس الذین لم یستطیعوا ألن ُیكِرموهم بُحضورهم لُبعِد ُمقاِمهم،  

روا هیئاتهم عن بعد،   َصوَّ
وصنعوا للَملك الُمكرَّم صورًة منظورة،  

] 17لكي ُیعِربوا بغیرتهم عن تملٍُّق للغائِب كأنه حاضر. [
أما عن أهم شرور العبادة الوثنیة فمنها بث روح النفاق، فكان العظماء والشعب 

یتسابقون على تقدیم العبادة لتماثیل الملوك تملًقا ومداهنة، معتبرین تمثاله یقوم مقامة. 

 ... ٍلنحسب أن كل عبادة وثنیة هي عبادة تقدم لبشر 
ُتدان العبادة الوثنیة لیس من أجل األشخاص موضوع العبادة، وٕانما من أجل 

، مر 21:22ممارستها لحساب الشیاطین. "أعطوا إذا ما لقیصر لقیصر" (مت 
 ).25:20، لو 17:12

یكفي أن یضع مقابل هذا: "أعطوا ما هللا لها"، فماذا إذن یبقى لقیصر؟... لقد طلب 
الرب أن یقدموا له ماًال، وسأل صورة من هذه؟ وٕاذ سمع أنها صورة قیصر، قال: "أعطوا 

1 The Jerome Biblical Commentary P. 566. 
2 The Jerome Biblical Commentary P. 566. 
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 .Ïإذا ما لقیصر لقیصر"

 انحن نتضرع إلى اهللا األبدي، اهللا الحقیقي، اإلله الحي، من أجل صحة رؤسائن  ...
یلیق بهم أن یدركوا ممن نالوا سلطانهم، إنهم كبشٍر یعلمون ممن نالوا الحیاة ذاتها. 

إنهم مقتنعون أنه هو اهللا الوحید، وعلى قوته یعتمدون تماًما...  
إلیه نحن المسیحیون نرفع أعیننا ونبسط أیادینا إذ نحن أبریاء، ورؤوسنا مكشوفة 

إذ لسنا في حاجة أن نخجل، وأخیًرا بدون حاجة إلى من یحثنا، ألننا نصلي من القلب، 
ونتضرع دوًما من أجل كل أباطرتنا. نطلب لهم حیاة طویلة، وٕامبراطوریة هادئة، 

ومسكًنا آمًنا، وجیوًشا قویة، ومجلس شیوخ ُمخلًصا، وعالًما في سالٍم وكل ما یشتهیه 
  .Ðهذا اإلنسان وقیصر

 نحن نكرم اإلمبراطور، إذ ُیسمح لنا بتكریمه، وذلك بكونه إنساًنا یأتي بعد اهللاÑ  .

 العالمة ترتلیان

. المداهنة وراء الوثنیة 5
ثم إن طموح الفنان حمل حتى الذین لم یكونوا یعرفوَنه،  

]  18إلى نشر عبادِته. [
إساءة استخدام المواهب، فالفنان صانع التماثیل ال یصنعها للملوك كما هم علیه 
بل یبذلون الجهد لیسكبوا علیها مسحة جمال ال توجد في الملوك أنفسهم. فتحول الفن إلى 

فخ الصطیاد الناس للشر. 

ولعله كان یرغب في إرضاء الَملك،  
] 19فكلَّف فنَّه لیكون إخراجه أجمل من الحقیقة. [

 إرضاءمع ما وهب به الفنان من مهارة ما یشغله لیس احترام موهبته الفنیة، وٕانما 
الملك، ألجل مكسٍب مادي أو معنوي. 

فاسُتمیَل الجمهور بروعِة إنتاجه،  

1 On Idoltary,15. 
2 Tertullian: Apology 30: 1: 4. 
3 Ad Scapulam, 2.  
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حتى إن الذین كانوا قبل قلیٍل ُیكرموَنه،  
] 20إكراَم إنساٍن عدُّوه معبوًدا. [

 فقدم فنه ألغراء الناس على نسب األلوهة إلنسان ،ساء الفنان استخدام موهبتهأ
فسه من هذا، قائالً : أنا الرب، هذا أسمي، ومجدي ال أعطیه ألخر، وال نقد حذرنا اهللا وما. 

). 8:42تسبیحي لمنحوتات" (إش 

ومما أمسى فًخا خفًیا للبشریة، 
أن أُناًسا استعبدتهم الُمصیبة أو السلطة الملوكیة،  

]  21فأطلقوا على الحجارة واألخشاب االسم الذي ال ُیشَرك فیه أحد. [
 لها كارثة، غالًبا ما یكون دافعها حب والعبادة األصنام إقامةیحسب الحكیم 

 من تماثیلهم معبودات یقدم لها الشعب ما ال  والعظماءاألباطرةالسلطة والمجد الزمني، فیقیم 
  یلیق إال باهللا وحده.

. الوثنیة والتضلیل 6
بعد أن أبرز الدوافع لعبادة األصنام، أال وهي الزنا ومحبة المجد الباطل، وتخلید 

  یحدثنا عن دور العبادة الوثنیة في تضلیل الناس.الموتى ومداهنة األباطرة والعظماء، 

ا. ضالل المعرفة 
ثم لم یكتفوا بالضالل في معرفة اهللا،  

لكنهم غاصوا في حرب الجهل الواسعة،  
]  22فَسمَّوا مثل هذه الشرور سالًما. [

إن كانت العبادات الوثنیة تحل المخلوقات الضعیفة واألصنام الجامدة المیتة محل 
خطر من هذا أنهم وهم أاهللا، ویقدمون لها العبادة والتمجید الالئق باهللا وحده، فإن ما هو 

یفعلون هذا یخدعون أنفسهم، مدعین أنهم في سالٍم داخلٍي عمیقٍ . فاألخطر من الجهل أن 
 أنه صاحب سالم. الداخليیظن اإلنسان في جهله حكمة، وفي حرمانه من السالم 

لعله یقصد هنا أن عابدي األوثان كانوا یقیمون الحفالت ویمارسون الشرور 
 الهت كأنهم فاقدو الحیاة والفرح أوالدیتطلع األشرار إلى  والرجاسات تحت ستار الفرح والسالم.

والسالم. ویدعون أنهم حزانى على المؤمنین ألنهم محرمون من السعادة. 
الفكر الالهوتي الشریر للوثنیین یدفعهم إلى حیاة اللهو المتسیبة. 
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  لهذا فإن طریق السالم هو طریق المسیح الذي ال 1: 5المسیح هو سالمنا (رو .(
 .Ïیعرفه األشرار

 العالمة أوریجینوس

ب. عادات جنونیة 
، الحقیقیةرأینا الحكیم یتطلع بمرارة إلى عابدي األصنام ألنهم جهلوا معرفة اهللا 

 أال، ایضیف عامًال ثالثً   في جهلهم هذا أنهم یتمتعون بالسعادة والسالم. اآلنننهم یحسبوأو
وهو قیامهم بممارسات وطقوس شائنة ال تلیق بهم كبشرٍ . 

وبُرَتِبهم القاتلة لألطفال،  
وأسرارهم الخفیة،  

] 23أو بأعیادهم الجنونیة ذات العادات الغریبة. [
هم" "طقوسهم"، فعوض أن یكون الطقس ترتیًبا الئًقا باإلنسان بیقصد بكلمة "ُرت

. لقد لآللهة صار من بین طقوسهم الهامة القتل، تحت ستار تقدیم ذبائح ،خلقة اهللا المقدسةب
 الوثنیة. لآللهة ذبائح األطفالتهم واألمهات أمومتهن، واتفقوا مًعا على تقدیم وفقد اآلباء أب
ذا سئلوا عما وراء هذا التصرف الوحشي ، أجابوا: إنه سٌر خفي، لیس من یقدر إو
أن یفهمه. 

 یمارسون عادات غریبة في أیام أعیادهم، غالًبا ما يبجانب هذا العنف الوحش
 یقصد بها ممارسات جسدیة شاذة.

: Ð أمثلة بشعة للذبائح البشریة نذكر منهاالبابا أثناسیوس الرسوليیقدم لنا 
، فیقدمون  ماتوا تحمل صورة لرجالٍ ألصنام. كان البعض یقدمون الرجال ذبائح 1

، وكائنات عاقلة ألشیاء عدیمة الحركة. ةمخلوقات حیة ذبائح لمخلوقات میت
وهم قسم من السكیثیین، كانوا یعیشون في شبه جزیرة  Taurians. التوریون 2

ض على من نجوا من السفن التي تحطمت ویقدمونهم بالقرم بجنوب روسیا. كانوا یلقون الق
لهتهم من آ أنقذهم ففي قسوة ووحشیة یظهرون أن من .ذبائحهم لعذرائهم، كما یسمونها

الغرق ُیذبحون. 

1 Commentary on Romans (3: 17). 
2 Contra Gentes, 25:1-3.  
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سكیثیین یقسمون غنائم الحرب إلى مجموعات، كل مجموعة لكان البعض من ا .3
 رجٍل، یختارون واحًدا عن كل مجموعة ویذبحونه كتقدمة آللهتهم. ةمائتضم 

یین أنه یقدموا ذبائح بشریة إلى هیرا. وكان الكریتیون ر. اعتاد قدماء المص4
 بذبح أطفالهم. حتى قدماء Cronos والفینیقیون معتادین أن یترضوا وجه كرونوس

 اإلله، Jupiter Latiusالرومانیین اعتادوا تقدیم ذبائح بشریة في عبادتهم المشترى التیوس 
الذي كان ُیعتبر حامًیا للتحالف اإلیطالي، والمكون من ثالثین مدینة التینیة. 

لم یعودوا یحفظون الطهارة في الحیاة،  
وال في الزواج،  

فیغتال الواحد اآلخر،  
] 24أو ُیؤلُمه بالزنى. [

إذ یحرمون أنفسهم من الشركة مع القدوس، یرتبطون بالشیطان الذي ال یطیق 
ا أموًرا ًس  إنما یرید أن یسقط كل إنسان في الدنس، حتى في الزواج، ممار،العفة والقداسة

 غیر الئقة. ةشاذ
یصیر دستورهم هو اللذة مهما كانت تكلفتها، فلیس من مانٍع أن یغتال إنساٍن آخر 

ه بقوله يًدا إیاه بالقتل، وهذا ما یعنده مهيلیغتصب زوجته أو ابنته. وقد یغتصبها أمام عین
"یؤلمه بالزنى". 

شر متفاقم، 
فهناك الدم والقتل والسرقة والمكر والفساد  

] 25والخیانة والفتنة وشهادة الزور. [
 عبادة اهللا الحي تتحول حیاته إلى سلسلة من الشرور ال تتوقف ناإلنساإذ یترك 

 وأالخیانة  وأالفساد  وأالخداع  وأ ةماء أو القتل أو السرقد"شر متفاقم". ال یبالي بسفك ال
شهادة الزور.  وأالفتنة 

والتباس القیم ونكران النعمة،  
وتدنُّس النفوس، والشذوذ الجنسي،  

وفوضى الزواج،  
] 26والزنا والفسق. [
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، مع جحد للنعمة اإللهیة، االجتماعیةیعیشون دون أي اعتبار للقیم اإلنسانیة أو 
وتدنیس للنفس والجسد، وٕاباحیة الخ. 

یظن المتعبدون لألصنام أنهم كأحراٍر من حقهم ممارسة الشرور واالنحرافات في 
رمهم منها. ح ينط. إنها حقوق ال یجوز ألحٍد أبتسبیب بال ضا

 إذ ال تعرف الكنیسة 34:31خفت راحیل - أي الكنیسة أو التعقل - األصنام (تك أ ،(
س فیها شيء من الحق، إنما تعرف الوجود الحقیقي لياثیل وأشكال لألصنام التي مت

للثالوث. بالحق إنها تدمر الظلمة وتعلن بهاء المجد. لنهجر إذن الظلمة، ونطلب 
الشمس. لنترك الدخان، ونصارع من أجل النور. الدخان هو شر، فكما الدخان بالنسبة 

 .Ïلمن یمارسونه ) هكذا الشر بالنسبة26:10للعینین (أم 
 لقدیس أمبروسیوسا

ألن عبادة األصنام التي ال اسم لها،  
] 27هي أصل كل شًر وعلته وغایته. [

سم، ألنها ترفض اسم ا یكون لها أنستحق ت ال األصنام عبادة أنیرى الحكیم 
 مصدر كل شر، ووراء كل فساٍد وانحالل وتسیب، بل وهي غایة الشر، حیث وأنهاالقدوس، 

 ویتعبد للعدو الشریر بصورة أو أخرى. ،یجحد اإلنسان خالقه

ج. االبتهاج بالشر  
فإن المتعبدین لها یبتهجون حتى الجنون،  

أو یتنبأون باألكاذیب،  
أو یعیشون في الظلم،  

]  28أو ال یلبثون أن یشهدوا بالزور. [
بعد أن تحدث عن فاعلیة عبادة األصنام من استكانة الضمیر لرفض الشركة مع 

بجٍو من   على الشرناهللا القدوس، وممارسة كل أصناف الشرور، یوضح أن األشرار یغطو
"، یّدعون النبوة، یبتهجون حتى الجنوناخلي الهادي، وٕانما "دالفرح، لكنه لیس بالفرح ال

هذا ما أتسم به   الكذاب، ویسلكون بروح الظلم، والشهادة بالزور.إبلیسیساعدهم في ذلك 
كهنة األوثان على وجه الخصوص. 

1 Flight from the World, 5:27. 
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 قد أمر األب (یعقوب) أن یسكن هناك في بیت (إیل) وهناك أمر أن یصنع مذبًحا هللا ل
) 4:35ة (تك م). هناك أخذ اآللهة الغریبة ودفنها تحت البط1:35الذي ظهر له (تك 

ك ت أیًضا ُدفنت راحیل في طریقها إلى افراته، أي في بیت لحم (اكفي أورشلیم. هن
). یا لها من أسرار 20:35)، وهناك نصب یعقوب عموًدا على قبرها (تك 19:35

 عظیمة، هناك توجد كنیسة اهللا، حیث ظهر اهللا وكلم مع عبیده المتواضعین.
ارسة الوثنیة إني ممألن إیمان الكنیسة یحطم كل  ناك تنزع أوثان األمم وُتدفن،ه

أسأل: لماذا دفنها تحت البطمة؟ بالتأكید ألنها من األشجار غیر المثمرة، هكذا فإن 
 .Ïآلهة األمم توجد هناك، حیث ال توجد ثمرة

 لقدیس أمبروسیوسا

 ربما یتساءل البعض: كیف یمكن لألصنام أن تتنبأ ولو بالكذب؟
شیاطین، ویعتبر كهنتهم لیربط الكتاب المقدس عبادة األصنام باآللهة الكاذبة أو ا

كهنة كذبة، وأنبیاءهم أنبیاء كذبة، ألن الذین یخدمونه ویحركهم في كل تصرفاتهم الشیطان، 
المدعو "الكذاب وأب الكذابین". لذلك ُتسمى األصنام "آلهة كذبة" كما تدعى "آلهة الوثنیین 

 ).5:96أصنام شیاطین" (راجع مز 

ألنهم التكالهم على أصنام بال حیاة،  
]  29ال یتَوقَّعون إذا أقَسموا بالزور أن ینالهم ضرر. [

 یقِسمون ویشهدون بالزور، إذ ال یخشون اآللهة، ألنها تماثیل ،إذ یتنبأون بالكذب
ال روح فیها، ال تستطیع أن تؤذیهم. 

د اهللا الحق، لكن في أعماقهم بأنهم یتعبدون لها ویغیرون علیها، ویقاومون من یع
ال یؤمنون بها. 

 القدیس أمبروسیوس

  یقول دع هؤالء الذین تدعوهم آلهة یخبرونك عن األحداث الماضیة أو یتنبأون لك عن
 ).7:44أحداث المستقبل (راجع إش 

 دورت أسقف قورشؤ األب ثي

1 Jacob and the Happy Life, 7:32-33. 
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. عقوبة عبادة األوثان 7
فهناك أمراِن یستحقُّون بهما أن ینزل بهم العقاب:  

ُسوء تفكیرهم في اهللا بِاتِّباعهم األصنام،  
] 30وقسمهم الماكر بالزور، باستخفافهم بالقداسة. [

 من أجل أمرین:  األوثانتحل العقوبة على عابدي 
أوالً : رفضهم العبادة هللا الحي بقبولهم األصنام عوًضا عنه. 

ثانًیا: القسم الكاذب واالستهانة بالقداسة. هنا إذ یتحدث عن الحیاة الشریرة أو 
قسم بالكذب، والحیاة النجسة المستهترة يالسلوك الشریر یركز على اللسان الكاذب، الذي 

التي ال تبالي بالقداسة والطهارة والعفة. 
ألن ما یتعقب دائًما معصیَة الظالمین،  

لیس هو قدرة الُمقَسِم بهم،  
] 31بل الُحكم على الخاطئین. [

ن كان عبدة األوثان یقسمون باآللهة إ وهي أنه و،یبرز هنا نقطة في غایة األهمیة
اسم آلهة كاذبة، ألن الكذب في ذاته خطیة بالكاذبة، فإن القسم الكاذب شر حتى ولو كان 

سواء بقسٍم أو بدونه. 
 

 14من وحي الحكمة 
لتقم في داخلي یا حكمة اهللا، 

  كل صنمٍ !يولتقتلع من
 

  ،طلبت یا حكمة اهللا من نوٍح 
أن یبني من الخشب فلًكا لخالصه. 

عشرات السنوات عبرت ولیس ما یشغل نوح سوى بناء الفلك.  
 یسخرون منه. البناءون للسفینة وعشرات السنوات وقف 

بك أدرك ٌسر الخالص بخشبة الصلیب. 
وبدونك صنعوا ألنفسهم أصناَمً◌ا من الخشب والحجارة والمعادن. 
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  ،دخل نوح وعائلته وحیواناته إلى الفلك
 ووقف الساخرون به یهزأون، 

جهالة.   فيوأسرتهلقد أضاع وقته وماله وممتلكاته 
  ،حسبوه كمیٍت لم یستطعم الحیاة

وظنوا في فسادهم ونجاساتهم أنهم سعداء! 
 
  .أغلق الرب على نوح باب الفلك 

لون على األذرع اإللهیة. ووشعر نوح ومن معه أنهم محم
 تحول العالم إلى طوفان ممهلك. 

أما نوح ومن معه فكانوا كمن في فردوس مفرح! 
  الخالص یا حكمة اهللا!كل
 
  ،لیسوس العالم بالقداسة واُلبر، اهللا  الذي أقمته یا حكمة اإلنسانیا للعجب 

قد أعطاك القفا ال الوجه. 
لى بریة جافة وفراٍغ قاتلٍ . إتحول قلبه 

ظن اإلنسان أن الحیاة والسعادة في شهوات الجسد واللذات!  
صرخت قلوبهم تطلب إلًها غیرك. 

 
 یقیموا لهم من الخشب آلهة. أن  منهمتحولوا إلى النجارین والنحاتین یطلبون 

 سید العالم یحمل خشبة هشة. اإلنسان
  . لیصنع منها صنًما،یشكلها بمهارٍة وفنٍ 

العاصي في تشامخ، 
 للسجود لك یا حكمة اهللا حمل صنًما خشبًیا كإلٍه له، فضوالرا

  .یقدم له ذبائح وتقدمات
 یثبته في الحائط بمسامیر. ،یصنع له محراًبا

 . سرقتهى سقوطه أوع الصنم في المحراب ویخشضي
 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 14الحكمة 

  فسیطرت علیه الغباوة والجهل. ، یا حكمة اهللاإلنسانتركك 
 من الصنم الجامد العاجز إلًها. أقامعوض القدیر 

 قادًرا على تدبیر أموره. اإلنسانذاك العاجز عن الحركة، ظنه 
نه واهب الشفاء والحیاة والسعادة!  ظالذي بال حیاة،

 
 نني في حیرة، إ

غًزا. ل بالنسبة لي اإلنسانصار 
ٍم میٍت ! صنیطلب لنفسه الكرامة والمجد الباطل، وینحني ویسجد ل

ثیل لتخلد ذكراه عبر األجیال، ایقیم تم
وفي مذلة ینبطح أرًضا أمام صنٍم تافه. 

 یعتز بعقله وحكمته ومهارته وعلمه، 
. وفي غباوة یظن في الصنم قدرة فائقة

 
 یا حكمة اهللا! إلیك  أصرخاآلن 

 تقتلع منى كل صنم. للتسكن فيَّ و
تحد بك یا أیها القدوس. أ ف،هب لي القداسة

ًنا، وال أثق في روٍح شریرة! انسإ وأحبك، فال أخاف أخشاك
 بك سید وقائد ال اعرف المذلة. أنني فأدرك، أقتنیك
  فتهرب الجهالة مني. ، بكأتمتع

نعم بالحق اإللهي، أ ف،تأملكأ
وال یتسلل الضالل إلىٌ . 

 
 كمة اهللا، ومخلص العالمححملني یا أ!  

حییة، مصلیبك هو الخشب ال
 هو الفلك المرتفع فوق كل طوفان، 
هو اختبار لعذوبة یدیك المحییتین! 
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األصحاح الخامس عشر 

الوثنیة وانحطاط البشریة 
 

قه لقدم لنا الحكیم صورة مؤلمة لإلنسان وقد ترك خا األصحاح الثالث عشرفي 
 نفسه. اإلنسانأحد عناصرها، أو بصنٍم من عمل بلیستعیض عنه بالطبیعة أو 

 على تمثاٍل خشبٍي اإلنسانسخر الكاتب من اتكاء ي األصحاح الرابع عشروفي 
 أو إمبراطورمداهنة لهش، مبرًرا التجائه إلى ذلك لتحقیق لذاٍت جسدیٍة، أو مجٍد زمنٍي، أو 

السیر وراء الضالل الباطل. 
 یختم حدیثه عن الوثنیة في مرارة كیف دفعت  الخامس عشراألصحاحوفي 

ن الحیوانات غیر العاقلة. م أدنى تبالبشریة إلى انحطاط حتى صار

 .3-1   االعتزاز باهللا الرحیم.1
 .6-4  الوثنیة ثمرة الفساد والغباوة.2
 .9-7   خزاف یصنع آلهة.3
 .13-10    انحطاط اإلنسان.4
 .19-14   استعاضة الخالد باألموات.5

 االعتزاز باهللا الرحیم .1
أما أنت یا إلهنا فإنك صالٌح صاِدق طویُل األناة، 

] 1ومدبِّر كل شيء بالرحمة. [
 عن العبادة الوثنیة التي حطمت فكر اإلنسان بالغباوة، وحیاته هوسط حدیث

 منیرة. ة صورة مبهجرىسات والكذب مع العنف والقسوة، تطلع سلیمان إلى اهللا ليابالرج
فیتحدث عنه بقوله "إلهنا"، وكأن الوثنیین یقتنون األصنام كملٍك لهم، لكن ال تقدر أن تقتنیهم 

ن نعتز حأو تمتلكهم، إذ هي بال حیاة. أما اهللا فهو إلهنا الذي یقتنینا شعًبا له، یعتز بنا، ون
به.  

 تقدیم  إلىرأینا أنه مع الفساد اتسمت العبادات الوثنیة بالعنف والشراسة حتى بلغت
 فصالح، صادق في مواعیده، طویل األناة، ضابط الكل، یدبر كل إلهناذبائح بشریة، أما 
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 لنفعنا وبنیاننا األبدي. شيءٍ 
)، 3-2: 15یقدم الكاتب مناقشته لمعاقبة األشرار في شكل مناجاة مقدمة هللا (

الذي هو رحوم، وقدیر على خالف األوثان العاجزة تماًما عن العمل. 
سبق فتغنى داود النبي قائالً : "ألنك أنت یا رب صالح وغفور وكثیر الرحمة لكل 
الداعین إلیك... أما أنت یا رب فإله رحیم ورؤوف طویل الروح وكثیر الرحمة والحق" (مز 

86 :5 ،15 .(

وحتى إذا أخطأنا فنحن لك،  
لِعلِمنا بقدرتك،  

لكننا ال نختار الخطأ،  
]   2لِعلمنا بأننا ُنَعدُّ من خاصِتك. [

یعترف الكاتب بأن إسرائیل قد أخطأ بانحرافه للعبادة الوثنیة، لكنه إذ یدرك أنه 
شعب اهللا یجد باب التوبة مفتوًحا أمامه لیتمتع بمراحم اهللا، مؤمًنا بقدرة اهللا على الخالص 

حتى من العبادة الوثنیة. أما سّر سقوطه في عبادة األوثان فهو أمران:  
 جهله بأنه من خاصة اهللا.أوالً : 
. عدم إدراكه أن اهللا هو البّر الكامل والقدیر وأصل الخلودثانَیا: 

 إدراكناعنا إلى التوبة متى أخطأنا هو فبمعنى آخر ما یحفظنا من الخطأ، وما ید
 والمهتم بها. واألمر الثاني حقیقة شخصیة اهللا هلمركزنا بالنسبة هللا، أننا خاصته المحبوبة لدي

، والقدیر وواهب األعظم بل یقدم نفسه لنا، وهو الٌبر ،أنه هو أبونا الذي ال یبخل علینا
نا إلیه ومعرفتنا ء به وانتمایهبنا االلتصاقفمع شعورنا الدائم بضعفنا لكن مركزنا  الخلود.

ق ث نحمل ٌبَ◌ره ون،صیر أیقونة لهن، أن بإمكاناتهلحقیقته، یهبنا الجرأة أن نطلب كما یلیق 
في قدرته ونترجى األبدیة. 

  كان ضرورًیا أن یصعدوا بواسطة المیاه لكي یصیروا أحیاء، فإنهم ال یستطیعون أن
 فإنه قبل أن یحمل ...ما لم یخلعوا حالة الموت التي كانت لهم قبالً یدخلوا ملكوت اهللا 

اإلنسان اسم "ابن اهللا" یكون میًتا، ولكنه إذ یتقبل الختم یلقي عنه حالة الموت ویتمتع 
. Ïبالحیاة. الختم إذن هو الماء الذي ینزلون فیه أمواًتا ویصعدون أحیاء

1 Pastor: Simil 9:16. 
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 هرماس األب   

  من الخطایا والدنس، ونصعد حاملین ثمًرا في قلوبنا، مملوءینحقا إننا ننزل في المیاه 
. Ïحاملین في أرواحنا خوف (اهللا) والرجاء بیسوع

  القدیس برناباس  

فإن العلم بمن أنت هو البرُّ الكامل،  
] 3والعلم بقدرتك هو أصل الخلود. [

"انظروا أیة  شرح لنا القدیس یوحنا الحبیب هذه العبارة والعبارة السابقة مًعا بقوله:ي
محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللا...  كل من یثبت فیه ال یخطئ، كل من یخطئ لم 

یبصره وال عرفه... كل من هو مولود من اهللا ال یفعل خطیة، ألن زرعه یثبت فیه وال 
یستطیع أن یخطئ ألنه مولود من اهللا. بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبلیس، كل من ال 

 ).10-9، 6، 1: 3 یو 1یفعل البّر فلیس من اهللا" (

  یجب أن ُنسرع في معرفة أي طریق هو لمغفرة الخطایا ورجاء میراث الخیرات الموعود
بها، فإنه ال یوجد سوى هذا الطریق: أن تتعرف على هذا المسیح، وتغتسل في الینبوع 

، وهكذا نبتدئ أن )4: 4 (إش (المعمودیة) الذي تحدث عنه إشعیاء لغفران الخطایا
. Ðنعیش بالقداسة

  الشهید یوستین  
 

 بهذا تصیرون ...إذ اعتمدتم في المسیح، ولبستم المسیح، صرتم خاضعین البن اهللا 
. Ñشركاء المسیح

  القدیس كیرلس األورشلیمي  

- الوثنیة ثمرة الفساد والغباوة 2
ألن ما اخَتَرَعتُه صناعُة الناس الشریرة لم ُیغِونا،  

 ]4وال ُجهوُد الرسَّامین العقیمة من صور ُملطخٍة بألواٍن متنافرة. [

1 Epis. of Berrabas 11 
2 Dial. With Trypho 44. 
3 Cat. Myst. 3:1. 
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ن إ القدیس أثناسیوس الرسوليیقول  Contra Gentesفي كتابه ضد الوثنیین" 
كن له وجود، فهو من صنع إرادة اإلنسان الشریرة. اهللا لم یخلق الشر، لكن اعتزال يالشر لم 

اإلنسان اهللا الكلي الصالح دفعه إلى الشر. هذا الشر هو أصل العبادة الوثنیة التي لم یكن 
 الشریرة. اإلرادةلها وجود، لكنها جاءت نتیجة طبیعیة للشر الذي أوجدته 

 الفنانین ال إبداع السماوات، فإنه مهما بلغ إلىأما أوالد اهللا الذین ترتفع أفكارهم 
صنٍم ما. في أعینهم لیس من وجٍه للمقارنة بین خبرة   تنجذب قلوبهم لعبادةأنیمكن 

السماویات واختراعات البشر الشریرة. 
تمسكون م اهللا ثابتون في رجائهم في الرب، أوالداختراعات البشر لن تتوقف، لكن 

بملكوت أبیهم. 

یؤدي منظرها إلى إیقاظ الهوى عند األغبیاء،  
] 5وُیرغبهم في صورِة تمثاِل میٍت ال روح فیها. [

راء، فإن الصنم تمثال میت ال روح فیه، غ الفنان، ومهما كان اإلإتقانمهما بلغ 
 فإنه لیس ،یلیق باإلنسان أن یعتز بما ناله؟  لتمثاٍل میٍت ه الحي نفساإلنسانفكیف یستعبد 

ى صورة اهللا ل المخلوق عواإلنسانغراءاته - إمن وجه للمقارنة بین التمثال- مهما بلغت 
 ومثاله!

إن الذین یصنعونها، والذین یرغبون فیها،  
والذین یعبدونها، هم ُعشاٌق للشر،  
] 6وأهٌل ألن تكون آمالهم مثل هذه. [

 صانعي التماثیل ومحبي أيیدهش الحكیم كیف تسحب شهوة الشر هذه الفئات، 
 لها. واتعبدوي فیقتنوها ،التماثیل

  یقتل العابد الوثن یشبه قاتالً . أتسألون: یقتل من؟ یوجد اتهام متفاقم ضده، فإنه 
غریًبا، وال عدًوا شخصًیا، بل یقتل نفسه. بأیة شباك ُیصطاد؟ بخطئه. بأي سالح؟ 

 .Ïبالعصیان ضد اهللا

 م فیها عبادة األوثانضعبادة األوثان تضم كل الجرائم، وكل الجرائم تÐ. 

1 On Idoltary,1. 
2 On Idoltary,1. 
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 العالمة ترتلیان

- خزاف یصنع آلهة 3
ألنه إذ یكدُّ خزَّاف في َعجِن الطین اللَّین،  

ر كل شيء مما نستخدمه.   وُیصوَّ
من الطین عینه یصنع اآلنیة المخصصة لألعمال النظیفة،  

والُمخصصة لعكس ذلك،  
كلها على السواء.  

وأما تخصیص كل إناء من كلتا الفئتین،  
] 7فإنما یعود إلى ُحكم صانع الطین. [

) الذي وهبه اهللا مهارة وفًنا لصنع السفن 14-13سبق أن تحدث عن النجار (ص
ل مهارته إلى صنع أصنام میتة تحطم البشریة وتفسدها. اآلن یتحدث  لنفع البشریة، وقد حوَّ

عن الخزَّاف الذي یلیق به وهو یعجن الطین یذكر كیف خلق اهللا اإلنسان من الطین، فیمجد 
خالقه بمهارته ویعمل لحساب البشریة، ال أن یشكِّل صنًما خزفًیا في غباوة، یدفع الناس إلى 

الممارسات النجسة أثناء عبادتهم لألوثان! 
هكذا یلیق بكٍل من النجار والخزاف أن یشهدا لحكمة اهللا المخلص والخالق، لكن 

في غباوة حوَّال أفكار البشر عن خالقهم لیعبدوا األصنام الخشبیة أو الخزفیة. 
ال یهاجم الحكیم النجارین والخزافین، فإنه یمكن لكل أصحاب المهارات أن یعملوا 

 عمل، ویخرجوا أدواتوُیبدعوا لحساب بنیان البشریة، فیخرجوا من الخشب أدوات منزلیة أو 
. خستخدم في الطهي أو تقدیم الطعام والشراب أو الزینة التمن الطین أواٍن نظیفة ومبهرة 

 العاملین إرادةن كانت إفالعمل في الخشب والطین والحجارة والمعادن مقدس، 
مقدسة. كل شيء طاهر للطاهرین. 

 كل األشیاء الموجودة صالحة، ألن خالق هذه جمیعها هو كلي الصالحÏ.  
القدیس أغسطینوس 

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

 .۱۲اإلیمان والرجاء والمحبة  ˺
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الخیرات ونهرب منها، بل أن نحسن تدبیرها. وال یدان أحد المتالكه أمواًال، بل الفتخاره 
. Ïبها أو ألجل سوء استعماله لها

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  ألیس العالم صالًحا؟ ألیست الحیاة الحاضرة صالحة؟ لكن إن سحبتني هذه عن المسیح
". فإنه من أجل فضل معرفة المسیح یسوع ربيأحسب كل هذه األشیاء خسارة. لماذا؟ "

إذ تشرق الشمس، یحسب الجلوس بجوار شمعة خسارة. فالخسارة تقوم علي المقارنة، 
یدعو كل شيء خسارة، لیس في  علي السمو علي األمور األخرى... الحظوا كیف

. Ðذاتها، وٕانما من اجل المسیح
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ویكدُّ بال جدوى،  
فیصنع من الطین نفسه إلًها تافًها،  

ُولد من الطین منذ قلیل،  
ویعود بعد قلیٍل إلى الطین الذي ُأخذ منه،  

] 8حین ُیطالُب بردِّ نفسه الُمستعارة. [
یتطلع الحكیم إلى الفخاري الذي یبذل كل الجهد لیخرج من الطین إلًها یتعبد له 

 یتخیل أن ،حیاةلمواهب كما للفساد للفكر ولإ و،نه مجهود شاقإهو نفسه ومن یبیعه له. 
 یدیه. صنع ُیوجد إلًها من أنالفخاري أنه قادر 

" إن الشیطان یدخل في التمثال ویتكلم یرد نفسه المستعارةولعله یقصد بقوله "
 حین. ىویخدع بعمل معجزات كما فعل السحرة أمام فرعون، لكن إل

 یعلمنا اهللا مدى غباوتهم، إذ یعبدون (األصنام) كصانعي 11:44بهذه الكلمات (إش (
بیعة من یعبدونهم، طخیرات... خالق هذه التي تبدو آلهة هم البشر الذین لهم ذات 

 .Ñذي یصنعها هو نفسه یعبدها كإلهالواإلنسان 
 لعالمة ترتلیانا

غیر أنه ال یبالي بأنه سیموت،  

1 Reg. Brev. Question 92. 
2 Homilies on Philippians, homily 11. 
3 On Isaiah 44:11. 
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وبأن حیاته قصیرة،  
لكنه ینافس صاَغَة الذهب والفضة،  

اسین،   ویقتدي بالنحَّ
] 9ویفتخر بتشكیل آلهة مزیفة. [

خر كل منهم أنه صنع إلًها أو آلهة تیتسابق صناع األصنام في عمل التماثیل، ویف
مزیفة. في تهورهم یفتخرون بعمل أیادیهم ویحسبونها أعماًال عظیمة، بینما هم یتاجرون 

بالدین، ویطلبون نفعهم المادي. 

 - انحطاط اإلنسان4
فقلبه رماٌد،  

ورجاُؤه َأَخسُّ من التراب،  
] 10وحیاته أحقر من الطین. [

إذ رفض إسرائیل نور الرب یحذرهم بإشعیاء النبي من التشبه باألمم الوثنیة التي 
تجاهلت كرامة اإلنسان وانحطت به إلى الحضیض، قائالً : "امتألت أرضهم أوثاًنا، یسجدون 

إش  (لعمل أیدیهم، لما صنعته أصابعهم، وینخفض اإلنسان، وینطرح الرجل، فال تغفر لهم"
8:2-9.( 

حًقا ما یحزن قلب اهللا الذي خلق اإلنسان من التراب ونفخ فیه نسمة حیاة، ووهبه 
أن یكون على مثاله وصورته، أنه انحط إلى أصله، بل وٕالى ما هو أدنى من هذا األصل. 
بعصیانه لروح اهللا وترحیبه بأفكار إبلیس، صانًعا أصنام یتعبد لها، صار قلبه رماًدا، وهو 
أدنى من التراب، وأقل قیمة. صار رجاؤه أحقر من التراب الذي ُخلق منه، ألن التراب ال 

یصنع شًرا. 

  11یا له من أمٍر مرعٍب عندما یترك اإلنسان نیر المسیح الهین وحمله الخفیف (مت :
)، ویخضع لنیر الشیاطین ویحمل تقل الخطیة الخاطئة جًدا، بعدما عرفنا أن قلب 30

 .Ï)10: 15عابدي األوثان هو رماد، وحیاتهم ال تزید عن التراب (حك 

العالمة أوریجینوس 

ألنه تجاهل من َجَبَلُه،  

1 Exhortation to Martyrdom, 32. 
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ونفخ فیه نفًسا عاملة،  
] 11وبعث روًحا ُمحیًیا. [

مقابلة خطیرة بین عمل اهللا محب البشر، واإلنسان محب الشر. اهللا خلق اإلنسان 
 لیسوس العالم بالقداسة ،بله من التراب، لكن نفخ فیه نسمة حیاة تهبه روح العمل بقوةجو

 بال حیاة. ،والٌبر، والثاني یظن أنه قادر أن یقیم من التراب إلًها ال حركة له
، واإلنسان األمجاداإلنسان لیسكن السماء وینعم بشركة شأن ع من ف یرأناهللا یود 

في انحطاطه یود الخضوع للتراب والطین الذي بال حیاة. 

  ذاك الذي ُخلق على صورة اهللا ونال سلطاًنا على كل المخلوقات التي على األرض
قط بغباوته من مركزه الملوكي. وٕاذ أراد أن یسترد الكرامات إذا سبكونها نصیبه، 

بإرادته ُیكرم عمل یدیه، فینحني وینبطح وُیخضع نفسه لسلطان الشیاطین 
 .Ïاالستبدادي

 دورت أسقف قورشؤاألب ثي

  السجود أمام اهللا یرفع اإلنسان ویزیده عظمة، واالنحناء أمام األصنام یحط من شأنه
 وینزل به. 

أي انحطاط أكثر من أن یترك اإلنسان خالصه، ویقیم عداوة مع إله المسكونة، 
وفي نفس الوقت ینحني أمام أشیاء بال حیویة، متعبًدا لحجارة؟  

حًقا لقد رفعنا اهللا بالكرامة التي خلقنا علیها إلى أعظم من السماوات، لكن 
الشیطان وضع في نفسه أن ینحط بالذین یطیعونه حتى یصیروا كائنات بال إحساس 

وال حیویة. هذا بالتأكید السبب الذي ألجله یعلن النبي: "انخفض اإلنسان، انطرح 
 .Ð)9:2الرجل" (إش 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

بل حِسَب حیاتنا ُلعبَة ال قیمة لها،  
وُوجودنا سوق أرباٍح، فقال:  

] 12"الُبد من الربح بجمیع الوسائل ولو بالظلم". [

1 On Isaiah 2:9. 
2 On Isaiah 2:9. 
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 اإلنسان إلى مستوى فائق، فیكون له نصیب بین السمائیین، رفعبینما یود اهللا أن ي
 ل لیمهد الطریق لقبوبأحداٍث  والناموس وسمح واألنبیاء اآلباء أرسل فقد ، هذا الكثیرهوقد كلف

عمله الخالصي. موضوع خالص اإلنسان وتمجیده شغل الثالوث القدوس، وال یزال یشغل 
 فیحسب ،حیاًنا یلهو بخالصهأ فإن اإلنسان ،اهللا الثالوث حتى ندخل إلى المجد. لألسف

حیاته لعبة ال قیمة لها. 
 السماویة األبدیة، إذا باإلنسان ینشغل بمكاسب مادیة أو األمجادبینما یعد لنا اهللا 

كمثاٍل دیمتریوس صائغ صانع هیاكل  كرامات زمنیة یحققها حتى بطرق غیر الئقة كالظلم.
) سبب مشاكل كثیرة 24: 19فضة الرطامیس كان یكسب الصناع مكسًبا لیس بقلیل (أع 

 للرسول بولس.
المسیحي وهو یسلك على األرض بروح المسئولیة وااللتزام في كل ما یؤتمن علیه، 

یحمل لمسة سماویة في أفكاره كما في أحاسیسه ومشاعره، تترجم في كلماته وسلوكه 
یاتنا هي مدرسة إلهیة خاللها نتعلم ونتدرب على الحیاة السماویة، في كل حالظاهر. 

 اتجاهات حیاتنا.

 مامنا بها تها). فإن 1:3و كیدكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه األمور على الدوام (رأ
 .Ïیحررنا من األرض وینقلنا إلى السماء

 قدیس یوحنا الذهبي الفمال

 وٕان كنا محاطین بالعالم ال ُنسلم لهÐ .
   ثیؤدورت أسقف قورش

  الغایة التي نسعى إلیها والتي نصبو إلى الوصول إلیها بكل حرٍص واجتهاٍد هي الحیاة
السعیدة مع اهللا في السماء الخالدة. وال شيء في الدنیا یوازي هذا السعي الحمید شرًفا 

. Ñوعظمة للخلیقة العاقلة

  وجه سعیك نحو السماء، واستفد من كل شيء تصادفه في مسیرة حیاتك على

1 Baptismal Instructions, 7:14. 
2 PG 82:434 

Ñ  ،312م، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدِّیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
.  1: 48عظة على مزمور 
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. Ïاألرض

 وتحرر من االرتباطات البشریة حتى ،الزهد هو حل رباطات هذه الحیاة المادیة الزائلة 
 قال ُیعانهیِّئ أنفسنا باألكثر لنكون على الطریق الذي یقود إلى اهللا. أنه الدافع الذي 

: 19أشهى من الذهب والحجارة الكریمة" (مز "التي هي القتناء الخیرات النفیسة جًدا 
سماویة، الحیاة ال انتقال من القلب البشري إلى هو :. باختصار الزهد بها) والتمتع10

 وأیًضا أنه النقطة الرئیسیة ه"فإن هدایتنا نحن هي في السماوات". فیمكننا القول: 
). فإن 9 :8 كو 2الخطوة األولى نحو التشبه بالمسیح، الذي وهو الغني افتقر ألجلنا (

. Ðنجیل المسیحإلم ننل هذا الشبه یستحیل علینا أن نبلغ طریق الحیاة حسب 

  بینما نسحب جسدنا على األرض مثل ظل، نحفظ نفوسنا في صحبة األرواح
. Ñالسمائیة

  الكبیرباسیلیوسالقدِّیس 

فهو أعلُم الناِس بأنه یخطئ، 
 ]13ألنه یصنع من مادة ترابیة آنیة سریعة االنكساِر وصوًرا منحوتة. [

اقه یدرك وهو یصنع صنًما للعبادة أنه ممهما بلغت غباوة الخزاف، ففي أع
، وان ما یعمله قابل للكسر والزوال. ئیخط

 - استعاضة الخالد باألموات5
یرى البعض أنه ركز على مصر حین أشار إلى األمم الوثنیة، ألن بعض المصریین 

. Òكانوا من أشر عبدة األوثان
ألقى بالضوء على خطأ قدماء المصریین لغباوتهم من جهة عبادة األصنام التي 

بال حیاة وعاجزة عن العمل. 
، 7-4: 115ربما جاء الهجاء هنا على األصنام قائًما على ما ورد في مزمور 

Ï  ،314م، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدِّیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
 عن العلوم اإلنسانیة. 12عظة 

2 The Long Rules, Question 8. 
3 Concerning Baptism, ch. 2. 
4 Interpreter's Concise Commentary, Volume 5, Abingdon Press, Nashville, 1983, p. Robert 

C. Denton, P. 261.  
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. 18-15: 135ومزمور 

لكن جمیع أعداِء شعبك المتسلطین علیه هم أغبیاء جًدا،  
] 14وأشقى من األطفال أنفسهم. [

إذ یعتزل اإلنسان اهللا یصیر في غباوة وجهل، فیستعبد نفسه لما هو حقیر، یصیر 
كطفٍل ال من جهة البساطة، وٕانما من جهة عدم المعرفة وعدم التعقل ودراسة األمور بجدیة. 

  الفكاهة (أو عدم الجدیة) تجعل النفس مدللة وخاملة، فإنها تثیر النفس بمبالغة وغالًبا
ما تسبب أعماًال عنیفة وتخلق حروًبا وماذا أكثر من هذا؟ باختصار ألم ترد أن تكون 

 Ï!"اترك األعمال الطفولیةبین الرجال؟ 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  ال یریدنا المسیح أن نكون بال فهم بل یریدنا أن نفهم كل ما هو نافع وضروري
البسطاء ذكاًء والشاب بدء  "ي ستعطأنهالخالصنا بطریقة كاملة. فإنه حتى الحكمة تعد 

). وقد وجدت الحكمة في سفر األمثال أشبه بمن ترفع 4: 1 أم نظرأ ("معرفة وتدبیًرا
لكم أیها الناس أنادي وصوتي إلى بني البشر، أیها البسطاء "صوتها عالًیا، وتقول: 

)... 4: 8 أم  (انظر"جهال ضعوا قلًبا فیكم تعلموا الذكاء، ویا
لكن كیف یكون اإلنسان بسیًطا وحكیًما في نفس الوقت؟ هذا ما یوضحه لنا 

: 10 مت( " وبسطاء كالحمام،كونوا حكماء كالحیات"المخلص في موضع آخر بقوله: 
 ،أیها اإلخوة ال تكونوا أوالًدا في أذهانكم"، وبنفس الطریقة یكتب الطوباوي بولس: )16

 .)20: 14 كو 1("  وأما في األذهان فكونوا كاملین،بل كونوا أوالًدا في الشر
یلزمنا أن نفحص ما معنى أن نكون أوالًدا في الشر، وكیف یصیر الرجل هكذا 

 لذا ، وأحیاًنا معدومة تماًما،بینما یكون في الذهن رجًال ناضًجا. الطفل معرفته قلیلة جًدا
أن نسعى لكي نتمثل بهم في هذا  نحن أیًضا من واجبناوفهو بريء من جهة فساد الشر، 

رجال لیس لهم حتى معرفة بالطریق كنتزاع عادات الشر عنا تماًما، فُینظر إلینا ااألمر ب
التي تقود للغش، لیس لنا إدراك للمكر أو الخداع، بل نكون بسطاء وأبریاء نمارس 

 السخط والضغینة. بهذا نؤكد الحتمالاللطف والتواضع الذي ال یقّدر، ونكون مستعدین 
 أننا نحمل سمات من هم ال یزالون أوالًدا. 

1 In Ephes., hom. 17. 
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یتأسس ف ، یلیق بنا أن نكون كاملین في الذهنوبریئة،بینما تكون شخصیتنا بسیطة 
فهمنا بثباٍت ووضوٍح على من هو بالطبیعة والحق خالق المسكونة، اهللا الرب... 

 فال یكون فهمنا فاسًدا، وأما األمر الثاني ،یقوم كمال الذهن الرئیسي على اإلیمان
 فهو المعرفة الواضحة للطریق ،له مالزمووالمجاور لهذا الكمال الرئیسي والقریب منه 

السلوكي الذي یفرح اهللا الذي تعلمناه باإلنجیل، الطریق الكامل الذي بال لوم (هنا یمیز 
سالكین طریق الرب اإلنجیلي وبین النبالء في السلوك خالل الفلسفات التي الالقدیس بین 

 ومع ذلك فهم ،یمكن أن تخدع). من یسلك هذا الطریق یمارس حیاة البساطة والبراءة
 أراء (إیمانیة) یتمسكون بها وأي أعمال حقة یمارسونها. مثل هؤالء یدخلون ةیعرفون أي

الباب الضیق، فال یرفضون األتعاب التي تلزم للتقوى في اهللا والالزمة لتقود إلى الحیاة 
 فیض طریق اهللا ویبتهجون بعطایاه، ویربحون اتساعالممجدة. هكذا بحق یتقدمون إلى 

 بالمسیح الذي هللا اآلب الحمد والسلطان بالمسیح معه، ومع تالسماواألنفسهم ملكوت 
 .Ïالروح القدس إلى أبد األبد. آمین

القدیس كیرلس الكبیر 

ألنهم حِسبوا حتى جمیع أصنام األمم آلهة،  
مع أنها ال تستخدم ُعیونها لتبصر،  

وال أنوَفها لتستنشق الهواء،  
وال آذانها لتسمع،  

وال أصابع أیدیها لتلُمس،  
] 15ومع أن أرجلها عاجزة عن المشي. [

العجیب أن الفراعنة الذین برعوا في المعرفة في فن التحنیط والَفلك والعمارة 
واأللوان والنحت الخ.، سقطوا في عبادة تماثیل ال تُبصر وال تتنفس الهواء، وال تسمع، ولیس 

لها إحساس عندما یلمسها أحد، عاجزة عن الحركة. الفراعنة المملؤون حیویة ونشاًطا 
یعبدون ما هو جامد. 

 ترى،  أنكیف ال یرثى لهم المرء من هذه الناحیة، إذ یراهم یعبدون ما تعجز عن 
 ، تسمع، ویشهد أناًسا مثلهم ُولدوا ولهم حیاة وعقلأنویسمعهم یصلون لما تعجز عن 

1 In Luc Ser 121. 
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 التي ال حركة لها على اإلطالق، بل لیست لها الحیاة األشیاءلكنهم یدعون آلهة تلك 
. Ïنفسها؟ واألغرب من الكل أن التي یحفظونها تحت سلطانهم یخدمونها كأسیاد لهم

 القدیس أثناسیوس الرسولي 

 أالنه كان األفضل إ  الرسوليأثناسیوسالبابا " یقول ضد الوثنینفي كتابه "
 ال أصنامهم بان األوثاننوًفا وأصابع حتى ال ینفضح عابدو أ وأعیًنا وأذاًنا األصنامتحمل 

تسمع وال ترى وال تشم وال تلمس. 

ألن الذي صنعها هو إنسان،  
والذي جبلها كائن ُأعیَر روًحا.  

] 16ولیس في طاقة إنسان أن یصنع إلًها شبیًها به. [
 هو اإلنسان الفنان، الذي مع ما بلغه من مهارة وفن، ال یملك األصنامصانع هذه 
التي فیه معارة له كهبة إلهیة، وحتًما یوًما ما یموت وتنطلق نفسه من  الحیاة. نسمة الحیاة

 بال حیاة؟! ةجسمه، فكیف یهب مثل هذا الكائن حیاة خالدة لمواد میت

وبما أنه قابل للموت،  
فهو یصنع شیًئا میًتا بیدین أثیمتین.  

إنه هو نفسه من األشیاء التي یعُبدها،  
] 17إذ هو كان حًیا، وأما هي فلم تكن حیة. [

اإلنسان كائن قابل للموت، ال یقدر أن یقیم نفسه أو یردها إلى جسمه، فكیف تمتد 
له مثنه یقیم إلًها من صنع یدیه حًیا ال یموت؟ وكیف یعبد صنًما إلنسان أیداه باإلثم لیدَّعى 

قابل للموت أو مات فعًال؟ 

 ة والوحوش والطیور والزحافات، وینفرون منها، إما بسبب روهم یبغضون الحیوانات الحقي
 الذهب و أو بسبب قذارتها، فإنهم ینقشون صورها على الحجر أو الخشب أشراستها

ویدعونها آلهة. ولكن كان خیًرا لهم أن یعبدوا الكائنات الحیة نفسها بدًال من عبادة 
 حجارة. ولكن كال الحالتین ادعاء باطل، فال المادة وال الصورة هي السبب يصورها ف

في الحلول اإللهي، ولكن هي براعة الفن التي تستدعى الالهوت... لكن إن كان 
الالهوت یتصل بالتماثیل بسبب الفن، فما الداعي أیًضا للمادة طالما كان مستقًرا في 

1 Contra Gentes, 13:4.  
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البشر؟ ألنه إن كان اهللا یعلن ذاته بسبب الفن فقط. وٕان كانت التماثیل ُتعبد كآلهة لهذا 
 الذي هو سید الفن، ألنه عاقل أیًضا اإلنسانالسبب، لكان من األصوب عبادة وخدمة 

. Ïوفیه ذكاء
 القدیس أثناسیوس الرسولي 

وهم یعبدون حتى أكثر الحیوانات ضرًرا،  
] 18وأشد الحیوانات غباوة. [

ولیس فیها ما في سائر الحیوانات من حسن المنظر الفتَّان،  
] 19وقد فاتها ثناُء اهللا وبركته. [

، اإلنسانإنه ألمر عجیب أن یستعبد اإلنسان نفسه للحیوانات وهي أقل من 
 والقبیحة والشرسة اختار من بینها الحیوانات الضارة إنومخلوقة لخدمته، فكم باألكثر 

 أنالمنظر. وكأنه وهو یتشامخ على اهللا الخالق ویقاوم وصیته، بل وینكر وجوده مستعد 
یخضع للكائنات الضارة والحقیرة! 

نختم حدیثنا عن العبادة الوثنیة بما أشار إلیه كثیر من اآلباء، وهو أن اإلنسان 
الق ینعم بالخلود، ومن یعبد األصنام خیتشكل حسب إمكانات من یتعبد له. فمن یعبد اهللا ال

المیتة یسقط تحت الموت والهالك، وكما یؤكد الكتاب المقدس، أن الذین یعبدون األصنام 
). "جاءوا إلى بعل فغور، 5:2إر(یصیرون مثلها "ساروا وراء الباطل، وصاروا باطالً " 

). 10:9ونذروا أنفسهم للخزي، وصاروا رجًسا كما أحبوا" (هو 
 فمزج بین ،ط باألكثرح في شره اناإلنسان أن  الرسوليأثناسیوسالقدیس یرى 

، العاقلة مع غیر العاقلة، مثل آلهة المصریین التي لها رأس كلب أو ةخالئق غیر متشابه
رأس حیة أو رأس حمار، وعمون إله اللیبیین الذي له رأس كبش. وقام البعض بتألیه 

. Ðالكتف والید والقدمو مثل الرأس اإلنسان من جسم أعضاء

لماذا یدعو الكتاب المقدس األصنام أحیاًنا آلهة؟ 
  لمقدس آلهة، وهي لیست آلهة، ال یعلن عنها أنها آلهة بأي اعندما یدعوها الكتاب

معنى، وٕانما بمعنى إضافي، مع أنها تظهر أنها لیست آلهة نهائًیا. وكما یقول داود: 

1 Contra Gentes, 20:3- 4.  
2 Contra Gentes, 9:3.  
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 ). 5:96"آلهة الوثنیین هي أصنام شیاطین" (راجع مز 
). فإنه في هذا یقول: آلهة الوثنیین"، لكن 9:81ال تسجد إلله أجنبي"" (مز "
ین یجهلون اهللا الحقیقي، كما یدعو األصنام "آلهة أخرى"، لكي یصد وجهة نظرهم يالوثن

أنها آلهة. أما عن حقیقتها فهو یقول عنها "أصنام شیاطین"، ویقول إشعیاء: "لیخَز كل 
الذین یجدفون على اهللا وینحتون أشیاء ال نفع لها، أنا اشهد یقول اهللا" (راجع إش 

). ویقول ارمیا أیًضا ذات األمر: "اآللهة التي لم تصنع السماوات ومن تحت 11:44
 ).11:10السماوات" (إر

القدیس أیریناؤس  
 

 15من وحي الحكمة 
أبوتك تحفظني وترفعني إلیك! 

 

  ،أتطلع إلیك یا حكمة اهللا 
كل البشریة.  المشرق بأشعة الحب على أراك شمس الٌبر

 

  .أغوص في بحر مراحمك وطول أناتك
تشبع أعماقي بأبوتك الحانیة! ف

 

  .اسمح یا حكمة اهللا أن أشتكي لك نفسي
 سفیًرا لملك الملوك. ، خلقتني سیًدا حًرا، وملًكاكألن

وفي غباوتي سحبت یدٌي من یدیك. 
وحولت عیني عن عینیك، 

 العدو الشریر. بأصواتوانشغلت أذني 
 

  ك آبائي الذین تركوك یا مصدر الحكمة، يلإأشكو
. المزبلة إلى من الحیاة السماویة افانحدرو

 ال تسمع وال ترى وال تشم وال تتحرك. بأصنامٍ استبدلوك 

  ،یا للعجب یخافون الوحوش المفترسة 
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  .صناًما من الحشرات والزواحفأویقیمون 
ها بالورود والحجارة الكریمة والذهب والفضة. ن ویزینو،صناًماأیقیمون لها 

یتشامخون في كبریاء وعجرفة، 
 ویقیمون تماثیل ألباطرة وملوك 

یقدمون لها تقدمات وذبائح حتى بعد موت األباطرة... 
 
 ت فیه نسمة حیاة من عندك. خ نف إذ ،قمتني منهأیا للعجب، أخذت طیًنا و 

. اإلنسان ویصنع صنًما خزفًیا لیسجد له ، طیًنایأخذوهوذا الخزاف 
 

رفعتنا من المزبلة لنجلس في السماء مع الطغمات السماویة، 
 الفاسدة وبكامل حریتنا، نزلنا لنسجد للتراب! وبإرادتنا

یا أیها القدوس األبدي بالخزف الذي بال حیاة!  آباؤنااستبدلك 
 في المذلة لألصنام سعادة! ُترى هل وجد آباؤنا

هل یهوى اإلنسان االنحطاط والمذلة؟ 
 
  السماويلك المجد یا حكمة اهللا !

 ، وعشت على أرضنا، إلینانزلت 
 األمجاد. إلىلكي بصلیبك تسحبنا ثانیة من التراب 

 شكلنا نحن العبید، تیت ذاتك، وأخذأخل
لكي تحملنا من العبودیة إلى مجد أوالد اهللا. 

فتحت لنا نحن الترابیین باب السماء، 
ودعوت الطغمات السماویة لتتمتع بالبهجة بنا. 

 
  !جعلتنا عجًبا أمام السمائیین 

هوذا كل السماء تترقب یوم مجیئك على السحاب، 
 متعة بمجٍد عجیٍب وفائقٍ !ت الملكة السماویة، الم،لترى كل مؤمنیك
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األصحاح السادس عشر 

 1ملة مع شعبه ومع األممحكمة اهللا العا
 الكاتب یسجل عمل حكمة اهللا في حیاة الشعب، تعرض في أبعد أن بد

) لخطورة العبادة الوثنیة، وما بلغه اإلنسان من انحطاط 15-13األصحاحات الثالثة (ص 
حتى صار یتخبط، تارة یعبد بعض الظواهر الطبیعیة، وأخرى یتعبد ألصنام بشر مثله، 

 ویقدم لها كل تكریٍم ،وثالثه ألصنام حشرات یأنف منها على الطبیعة، بینما یخشع لتماثیلها
وتوقیٍر، ویصلي إلیها لتقوده في طریق حیاته، وتحمیه من المخاطر. سجل الحكیم هذا حتى 

متى أكمل حدیثه عن الحكمة اإللهي الحازم في تعامله مع عبدة األوثان ال ننسب له 
. باة لشعٍب على حساب شعوب أخرىاوة، أو المحسالق

 تكملة المقابالت بین تعامل حكمة اهللا مع المؤمنین 19-16تقدم لنا األصحاحات 
وتعامله (كأقنوم إلهي) مع الوثنیین عبدة األصنام. 

 الحادي عشر تحدث الحكیم عن مقابلتین. األصحاحفي 
 تحدث فیها عن معاناة المصریین من ماء نهر :)9-4:11 (المقابلة األولىأ. 

خرج لهم ماًء وسط أأما المؤمنون ف النیل الذي تلوث بالدم كتأدیٍب لسفك دماء أطفال أبریاء،
جدوا حیاة عوض الموت من العطش. والبریة من صخرة، ف

 بین ضربات الحشرات والضفادع وبین :)20-16:11 (المقابلة الثانیةب. 
  عطیة السلوى في البریة.

إذ عبد المصریون الحیوانات والحشرات ُعذبوا بواسطة حیوانات وحشرات أثناء 
الضربات، بینما من الجانب اآلخر ُوهب المؤمنون السلوى (حیوانات أو طیور) لكي یأكلوا 

). 13: 16(خر 
اآلن یعود إلى المقابلة الثانیة، ثم یكمل بقیة المقابالت إلبراز عمل الحكمة اإللهي 

في الجمیع بغیر محاباة. 
هذه المقابالت هي:  

ُضرب المؤمنون ). 14-5: 16المقابلة الثالثة: الجراد والحیَّة النحاسیة (حك 
). وُضرب 9-6: 21؛ عد 10، 7: 16بلدغات الحیات السامة في البریة لتأدیبهم (

الوثنیون بالحشرات المؤذیة. لكن قدم الالویون الحیة النحاسیة لكي باإلیمان یشفوا، أما 
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الوثنیون فلم یتمتعوا بالشفاء بسبب عدم إیمانهم. سّر شفاء األولین لیس أن الحیة النحاسیة 
تحمل قوة سحریة، وٕانما ما وراء ذلك من قبول لكلمة اهللا وحكمته. 

 الَبَرد والثلج یشیر إلى مظهر ).29-15: 16المقابلة الرابعة: البَرد والَمّن (حك 
)، بینما تقوَّت 25-24: 9). هلك الوثنیون بمطٍر من الَبَرْد من السماء (خر22: 16المّن (

). 18-14: 16؛ خر 20: 16المؤمنون بمطٍر من المّن (
 یربط الرب بین ضربة الظالم ).17المقابلة الخامسة: الظالم وعمود النار (حك 

). مقابل هذا 3-2: 17التي حلت بمصر والظلمة السلوكیة التي سادت العالم المصري (
ُوهب للمؤمنین عمود النور. لیس فقط لم یتأثر المؤمنون بالظلمة التي سادت مصر (خر 

)، إنما تمتعوا بعطیة النور من ِقبل اهللا، حیث كان عمود النور یقودهم لیًال (خر 23: 10
13 :21-22 .(

 ُقتل بكور المصریین ).18المقابلة السادسة: اللیلة المفجعة ولیلة النجاة (حك 
). وفي غیر 29: 12؛ 16: 1؛ خر 19-5: 18مقابل قتلهم ألطفال العبرانیین (حك 

)، غیر أن هرون - كإنسان 45-44: 16محاباة إذ أخطأ اإلسرائیلیون تعرضوا للموت (عد 
). جاء 48-46: 16 كان قادًرا بالصالة والبخور أن یمنع ضربة الموت (عد –بال عیب 

كل جزء منه ) یرمز إلى القدرة اإللهیة الكلیة، 28في التقلید الیهودي أن ثوب هرون (خر 
. یمثل جزًء من المسكونة

 ).19المقابلة السابعة: البحر األحمر كطریق للخالص وطریق للهالك (حك 
بینما واجه المصریون موًتا غریًبا في البحر، بنفس الكیفیة واجه الیهود موًتا في رحلتهم في 

 ). لیس عند اهللا محاباة!31-21: 14؛ 12-1: 19البریة (خر 

.  4-1. عودة إلى المقابلة الثانیة: بین السلوى والضفادع 1
 .14-5. المقابلة الثالثة: الجراد والحیَّة النحاسیة  2
.  29-15. المقابلة الرابعة: البَرد والَمّن   3

. عودة إلى المقابلة الثانیة: بین السلوى والضفادع  1
لذلك عوقبوا بحٍق بأمثال هذه،  

 ]1وُعذِّبوا ِبجمٍّ من الحشرات. [
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) المقابلة بین ضربة 20-16:11 الحادي عشر (حك األصحاح في رأینا
لبعوض والذباب والجراد، وبین عطیة السلوى للمؤمنین في البریة. لقد االمصریین بالضفادع و

عبد قدماء المصریین بعض الحشرات والحیوانات فضربوا بذات آلهتهم. 
". فما حُل بهم هو ثمرة هذه مثاٍل هذهأعوقبوا بحٍق ب"هذا ما یؤكده الحكیم هنا: 

العبادات، فأراد اهللا أن یكتشفوا حقیقة هذه اآللهة الكاذبة. 
بهم. هذه هي طبیعة الخطیة، فإنها اما ظنوه موضوع سعادتهم صار موضوع عذ

تحمل سمها في داخلها. من یظن أنه ینعم بلذتها، یشرب سمها وهو ال یدري. 
 ألنهم عبدوا العجل الذهبي، "أخذ ياإلسرائیلعندما ثار موسى النبي على الشعب 

 على وجه الماء، وسقى هراذ وطحنه حتى صار ناعًما و،العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار
اءل البعض: لماذا سقاهم من الماء الذي به العجل الذهبي سیت ).20:32" (خر إسرائیلبني 

. فمرتكب الخطیة یذوق مرارتها،  منهما فعلوه یشربونأن  یؤكد لهم، أن لقد أراد ؟المسحوق
 زائلة تخفي وراءها مرارة الموت. ة ملذاتها وقتيأنویكتشف 

  حتى أن كل الذین عاشوا االختبارسحق موسى العجل، وجعلهم یشربونه في ماء ،
. Ïلیتعبدوا للعجل یموتون بشربهم إیاه

افرام السریاني   القدیس مار

 لكي إسرائیل موسى النبي سحق العجل وسقى بني أن القدیس أغسطینوس یرى 
 أصنام. هكذا سمح اهللا بتأدیب عابدي Ðما ینسحقوا بالتوبة عن الخطیة التي ارتكبوها

الحشرات بضربات الحشرات لكي تتمرر حیاتهم وینسحقوا ویتوبوا، ویرجعوا إلى اهللا الحقیقي. 

أما شعبك فلم تعاقبه،  
بل أحسنت إلیه:  

فلكي تشبع شدید شهیَّته أعددت له مأكًال غریب المذاق،  
] 2أي السلوى. [

 وطلبوا لحًما في البریة، فأرسل لهم سلوى وهو ى،تذمر الشعب على اهللا ونبیه موس
 وٕاذ ،طائر كالسمان، جاء مهاجًرا حتى تعب من الطیران فصار مساره قریًبا من سطح البحر

1 Homily on Our Lord, 6:2. 
2 On Ps. 35. 
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انطلق نحو المحلة، اصطاده الشعب بسهولة جًدا. لقد ضربهم الرب ضربة عظیمة (عد 
) من أجل تذمرهم. 33:11

دیبهم، لكنه یذكر أنا اهللا ال یترك أهنا لم یذكر التذمر وال الضربة العظیمة التي لت
مؤمنیه في احتیاج أو جوع، وكان یمكن للشعب أن یأكل ویشكر اهللا على عطیته عوض 

 أجسامهم فضربت ، كآلهةباألصنامالتذمر المستمر. ارتبطت قلوب قدماء المصریین 
 وهم في أرض مصر ، فصاروا متألمین وجائعین، في ضیقة شدیدة.وحیواناتهم وزراعتهم

 فشبعوا بالمن النازل من السماء، ومن السلوى ،الخصبة. بینما ارتبطت قلوب المؤمنین باهللا
 تذمروا على اهللا سقطوا تحت التأدیب. نن كان الذيإالمرسلة لهم وسط البریة، و

) ویعلق 40:105یقول المرتل: "سألوا فأتاهم بالسلوى، وخبز السماء أشبعهم" (مز 
 على هذا المزمور بأن الشعب ضم فریقین، فریق آمن واتكل على اهللا القدیس أغسطینوس

كلوا وفرحوا، واآلخرون أفُسر اهللا به، وفریق آخر حمل ضجًرا وتذمًرا على اهللا. األولون 
. Ïُضربوا من اهللا على تذمرهم

یتحدث هنا عن الذین اتكلوا على اهللا، فلم یدفعهم اللفیف المصري إلى شهوة أكل 
ة الشعب ما كانوا یأكلونه وهم عبید في مصر من سمٍك ي) وال تذكروا مع بق4:11اللحم (عد 
 هؤالء تمتعوا بالسلوى والمن، .)5:11اٍء وبطیخ وكراٍت وبصٍل وثوٍم (عد قث(صغیر) و

كطعاٍم لذیٍذ وعجیٍب . 

حتى إنه إذا كان أولئك،  
مع جوعهم فاقدین كل شهوة للطعام،  

من بشاعة ما ُبعَث علیهم،  
 ]3كان هؤالء بعد عوز یسیر یتقاسمون مأكًال عجیب الطعم. [

 األصنام في جوعهم شهوة الطعام، إذ امتألت بیوتهم بنتانة الضفادع ةفقد عبد
 وزرعهم بالجراد. صار ،المیتة، وُضربت أجسامهم بلدغات البعوض، وحیواناتهم بالدمامل

 فتمتعوا بالطعام العجیب في البریة. ،ٍء بالنسبة لهم كریًها. أما الذین وثقوا في اهللايكل ش

فإنه كان ینبغي ألولئك الظالمین أن تنزل بهم فاقٌة ال ُبد منها،  
] 4ولهؤالء أن یروا كیف یعذَّب أعداؤهم. [

1 St. Augustine: On Ps. 105. 
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خرین الظالمین لیس الغنى والكرامة والسلطة، وٕانما الفاقة، أي سكان نصیب الم
 لیس من طریق للهروب منه. أي منه، صمر الذي ال منااألالفقر الشدید والجوع والعوز، 

 الضربات التي حلت نیقابل هذا إذ ینعم المؤمنون بعطایا إلهیة في البریة یتذكرو
معهم. اهللا بمسخریهم فیندهشون لعمل حكمة 

إذ نظر بنو إسرائیل ما حّل بمقاومیهم ظلًما قدموا ذبیحة شكر هللا الذي حفظهم من 
هذه الضربات، وأخرجهم إلى البریة حیث یمارسون التسابیح، ویختبرون الفرح والراحة 

الحقیقیة. 

. المقابلة الثالثة: الجراد والحیَّة النحاسیة 2
حتى لما نَزل بهؤالء حَنُق الوحوش الرهیب، 

 لدُغ الحیَّات الملتویة،  موأهلكه
] 5لم یدم غضُبَك إلى المنتهى. [

رض العبودیة أفي غیر محاباة، إذ سقط الشعب في التذمر ورجعوا بقلوبهم إلى 
 بشراهٍة أكلوا السلوى. إلیهمرسل أ)، قدم لهم سؤل قلوبهم، ف5:11مشتهین الطعام البائد (عد 

لة، لكن إذ رجعوا تونهٍم ولم یقدموا ذبیحة شكر هللا، فتأهلوا بتذمراتهم المستمرة للحیات القا
 حیة نحاسیة ترمز للصلیب. بإقامةإلیه رفع عنهم الضربة، 

جاء في سفر العدد: "تكلم الشعب على الهة وعلى موسى، قائلین: لماذا أصعدتمانا 
نفسنا الطعام السخیف. أمن مصر لنموت في البریة، ألنه ال خبز وال ماء، وقد كرهت 

 إسرائیل.ت الشعب، فمات قوم كثیرون من غفأرسل الرب على الشعب الحیات المحرقة، فلد
 اصنع لك حیة محرقة ى:عب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا... فقال الرب لموسش الفأتى

-5:21عها على رایة، فكان متى لدغت حیة إنساًنا ونظر إلى حیة النحاس یحیا" (عد ضو
 النحاسیة، فتمتعوا بالحیاة  الحیة). الذین رجعوا بالتوبة إلى اهللا خالل موسى وجدوا9

الجدیدة. 

بل إنما ُأقِلقوا قلیًال إنذاًرا لهم،  
] 6 لهم عالمُة خالص تذكُِّرهم وصیََّة شریعِتك. [توكان
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 خطورة موضًحا لهم مدىكان البد من التأدیب بالحیات المحرقة، لینذرهم اهللا 
" فیتذكروا الشریعة اإللهیة التي عالمة الخالص الحیة النحاسیة "بإقامةموقفهم. لكن اهللا أمر 

 وات ورموًزا عن الخالص الموعود به آلدم وبنیه. بتقدم لهم ن
 اهللا حتى شرورهم للخیر ماداموا یطلبون الرجوع إلیه والتعرف على لهكذا حو

 اإللهیة. أسراره

  ٍء في ي صنع الصور والتماثیل ألي شع- بمن - خالل موسى  یأمر اهللاألماخبروني
 یصنع الحیة أن یطلب بنفسه من موسى ألم على األرض؟ ومع هذا أوالسماء 

 .النحاسیة في البریة؟ لقد صنعها موسى كعالمة ُیشفى بها من یلدغون من الحیات
 اهللا بموسى أعلن قلت قبًال امكبعمل هذا ألم یكن موسى متحرًرا من أیة خطیة؟ بهذا 

أنه یخلص من بعن ٌسر به یكسر قوة الحیة التي دفعت إلى الخطیة آدم. إنه یعد 
 كل الذین یؤمنون به، ) من األعمال الشریرة والوثنیة والخطایا األخرىيأ(لدغات الحیة 

. Ïذاك الذي مات بهذه العالمة التي هي الصلیب
 القدیس یوستین الشهید 

  وأبادته في المحلة إسرائیلضربت الحیة آدم في الفردوس وقتلته. وهي أیًضا ضربت .
). 14:3كما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ُیرفع ابن اإلنسان (یو 

كما أن الذین تطلعوا بعیونهم الجسدیة إلى العالمة التي ثبتها موسى على 
سد المسیا ج بأعین روحیة إلى نالصلیب عاشوا جسدًیا، هكذا أیًضا الذین یتطلعو

ُمسمًرا وُمعلًقا على الصلیب ویؤمنون به سیحیون روحًیا. 
هذا قد ُأعلن خالل الحیة النحاسیة التي بالطبیعة ال تتألم، حتى یتألم بالصلیب 

. Ðبالطبیعة ال یمكن أن یموت يذذاك ال
افرام السریاني   القدیس مار

 لى إ الشفاء من الحیة. ماذا یعني الشفاء من الحیة بواسطة النظر  هوإنه لسٌر عظیم
ف وهرب من ا میت! مع هذا فإن موسى خكائنٍ  بباإلیمانحیة؟ إنه الشفاء من الموت 

خوة سوى ما إ). ماذا یعني أن موسى هرب من تلك الحیة؟ ما هذا یا 3:4الحیة (خر 

1 Dialogue with Trypho, 94 
2 Commentary on Tatian’s Diatessaron, 16:15. 
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؟ المسیح مات، والتالمیذ خافوا وانسحبوا من ذلك الرجاء اإلنجیلنعرفه أنه قد تحقق في 
. Ïالذي كانوا فیه

 أغسطینوس القدیس 
فكان الُملتفُت إلیها یخُلص،  

ال بذلك الذي كان یراه،  
] 7بل بك یا مخلص الجمیع. [

 كیف یقول السید المسیح "وكما رفع موسى الحیة في البریة :ربما یتساءل البعض
)؟ هل یشَّبه السید المسیح بالحیة، أو هل ترمز 14:3هكذا ینبغي أن ُیرفع ابن اإلنسان" (یو 

 آباء الكنیسة متعددة ومتناسقة مًعا: إجابةالحیة القاتلة للسید المسیح واهب الحیاة؟ جاءت 
)، فاحتل السید المسیح 29:1لقد حمل السید المسیح خطایا العالم (یو أوالً :

 یحمل موتنا لیقیمنا إلى حیاته. ففي المصلوب نرى ما حمله السید المسیح أن وقبل ،مركزنا
عنا، ثمرة خطایانا، لكي یقتلها بموته. 

، وهي رمز للموت الذي ة الحیة المرفوعة میتأن أغسطینوسالقدیس یرى  ثانًیا:
 لیقتل موتنا. بإرادتهقبله السید المسیح 

 تطلعوا إلى الحیة إسرائیل بني أن  غریغوریوس النزینزيیرى القدیس ثالثًا:
 وصار بال ،نه بالصلیب مات الموتأ فأدركوا مرفوعة على عمود، ةالنحاسیة وهي میت

حركة! 
ن: ي تعلیق رائع بخصوص الصلیب، فیرى فیه حقیقتللعالمة أوریجینوسرابًعا: 

 لآلب ُرفع على الصلیب ته للبشریة وطاعهاألولي ظاهرة وهى أن یسوع المسیح في حب
 إذ ُسمر الصك الذي ،بإرادته. والثانیة خفیة أن الذي صلب وفقد حركته وسلطانه هو إبلیس

علینا بالصلیب، وتجردت الرئاسات والسالطین من سلطانهم وُشهر بهم في هزیمة مرة (كو 
). فالحیة التي ُرفعت من جانب تمثل السید المسیح حامل خطایانا ومن جانب 14-15: 2

آخر تمثل الحیة القدیمة التي سمرها السید المسیح بصلیبه وجردها من سلطانها على 
المؤمنین. 

 ه معي ساحثّ كنه ل سوف ُأصلب، يٍح إننووضب غرض لم یقل المسیح ي: ألأللعلك تس

1 On Ps. 74. 
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لجدید، ا متفقة مع هد القدیم أوًال لتعرف أن أقوال الع: قدیٍم (الحیة)؟ نقول لكزٍ إلى رم
. كارًها: لتعرف أن المسیح لم یأِت إلى العالم ثانًیا .وأن تلك لیست غریبة عن هذه

 وأن ،بجانب هذین السببین لكي تعرف أنه لم تصب السید أذیة من حقیقة (اآلالم) هذه
هذه اآلالم بالنسبة لكثیرین تصدر عن الخالص. حتى ال یقول أحد: كیف یمكن للذین 

ه الموت؟ لهذا یقودنا إلى  بمسكأیؤمنون بالمصلوب أن یخلصوا إن كان هو نفسه قد 
 كم ،القصة القدیمة. فإن كان الیهود بتطلعهم إلى صورة نحاسیة للحیة هربوا من الموت

باألكثر الذین یؤمنون بالمصلوب یتمتعون بسبب حسن بمنافع أعظم. فالصلب ال یتم 
]، لهذا 16[ "اهللا أحب العالمخالل ضعف المصلوب أو ألن الیهود أقوى منه، بل ألن "

 .Ïفإن هیكله الحي (جسده) قد أسرع نحو الصلیب
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .ما هي الحیات التي تلدغ؟ الخطایا الصادرة عن موت الجسد 

ما هي الحّیة التي ُرفعت؟ موت الرب على الصلیب. كما جاء الموت بالحّیة، ُرمز 
 له بصورة حّیة. 

لدغة الحّیة ممیتة، وموت الرب محیي. إذ ینظر إلى حّیة تفقد الحّیة سلطانها. ما 
 هذا؟ إذ ینظر إلى الموت، یفقد الموت سلطانه. ولكن موت من؟ موت الحیاة...

 بموت المسیح (الحیاة) مات الموت. 

 موت الحیاة ذبح الموت، ملء الحیاة ابتلعت الموت. 

 انحل الموت في جسم المسیح. 

لذلك نقول في القیامة إذ یتغنى المنتصرون: "أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا 
)... 54: 15 كو 1هاویة؟" (

یوجد فارق بین الصورة الرمزیة والشيء الحقیقي، الرمز یبعث حیاة وقتیة، والحقیقة 
. Ðالتي لها الرمز تبعث حیاة أبدیة

  ،لكي یقدم رمًزا لصلیبه رفع موسى بأمر اللَّه الرحیم صورة حیة على عموٍد في البریة
). 14:3 في شبه الجسد الخاطي الذي یلزم أن ُیصلب في المسیح مرموًزا إلیه (یو

1 Homilies on St. John, 27:2.  
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 12:11. 
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 "عیناي قد ذبلتا من بالنظر إلى هذا الصلیب الذي تعمَّد المرتل أن یتطلع إلیه ویقول:
، ألنه جعل المسیح نفسه "خطیة ألجلنا، )123: 119(مز " انتظار خالصك، وقول برك

). 21:5 كو 2؛ 3:8رو(وذلك على شبه الجسد الخاطي، لكي نصیر بّر اللَّه فیه" 
من أجل النطق ببّر اللَّه یقول أن عینیه قد ذبلتا من النظر بغیرٍة وحماٍس، بینما 

یتذكر الضعف البشري، متطلًعا إلى النعمة اإللهیة في المسیح. 
 القدیس أغسطینوس

 ك الذي تألم، بل لما اُعلقت تلك الحیة النحاسیة كعالٍج لعضات الحیات، لیس كرمٍز لذ
 بل ألنها ، شفت الذین تطلعوا إلیها، لیس ألنهم آمنوا أنها تعیشإنهاهو عكس ذلك. 

 تستحق أن تهلك. وما هو النقش الذي كان فإنهامعها ُقتلت الخاضعة لها، وُقتلت، 
كو  1، 14:13" (هو ؟غلبتك یا قبرأین  شوكتك یا موت؟ أینمناسًبا لها ننقشه نحن؟ "

). لقد انطرحت بالصلیب. لم یعد لك نفس، لقد ُمت بال حركة، وٕان احتفظت 55:15
 Ïبشكل حیة مرتفعة على عمود!

 القدیس غریغوریوس النزینزي 

]  8وبذلك أثبتَّ ألعدائنا أنك أنت الُمنقُذ من كل سوء. [

ألن أولئك قتلهم لسع الجراد والهوام،  
ولم یوجد عالج لحفظ حیاتهم،  

]  9فقد كانوا أهًال ألن ُیعاَقبوا بمثل ذلك. [
بالضربات العشر لم یستعرض اهللا قوته، فهو لیس في حاجة إلى مجد بشري، لكنه 
أبرز لشعبه إمكانیاتهم حیث یتمتعون بقوة اهللا خالل إیمانهم. وفي نفس الوقت أبرز ضعف 

آلهة المصریین العاجزة عن حمایتهم حتى من الجراد أو البعوض (الذباب). 

  أرضهم" أثمار"أمر فجاء الجراد وغوغاء بال عدد، فأكل كل ُعشب في بالدهم، وأكل 
 والمحاصیل من ، من الَبَرد والنار، والحدائقاألشجار). تدمرت 35-34:105(مز 
والغوغاء (صغار الجراد قبل أن یصیر له أجنحة)، فانه لم یبدد الثمر فقط وٕانما  الجراد

. Ðحتى الزرع نفسه

1 Oration 45:22. 
2 Commentary on Ps. 105. 
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األب ثیؤدورت أسقف قورش 

في حین أنه لم تْقَو على أبنائك أنیاب الحیَّات السامَّة،  
] 10ألن رحمتك أقبلت علیهم وَشَفتهم. [

في دهشة یقف الحكیم أمام منظرین، شعب غیر مؤمن ُیضرب بحشرات فیهلك 
ألنه لم یؤمن بالطبیب شافي النفوس. وشعب مؤمن ُیضرب بحیات سامة فُیشفى، ألنه آمن 

بالمخلص واهب النصرة على قوات الظلمة. 
 كانت الحشرات الضعیفة تسبب هالَكً◌ا بینما أنیاب الحیات السامیة ال تقوى إن

على المؤمنین، فهذا لیس باألمر الطبیعي، إنما الشفاء یتحقق حسب غنى نعمة اهللا ورحمته 
الفائقة وخالصه العجیب. هذا هو سٌر الصلیب! 

ألن رحمتك بخصوص الحیة النحاسیة، لیست الحیة هي واهبة الشفاء، إنما "
). 10: 16" (أقبلت علیهم وشفتهم

وٕانما ُنخسوا لیتذكَّروا أقوالك،  
ولكن سرعان ما أُنقذوا لئالَّ یسقطوا في نسیان عمیق،  

]  11فیغفلوا إحسانك. [
 لكي إذ یتطلع ،ع الحیة النحاسیة المیتة على عمودف یرأنأمر الرب موسى النبي 

 في لجة یسقطوا فشفاهم حتى ال أسرعإلیها المؤمنون یتذكروا وعود اهللا بالخالص. لقد 
النسیان، ویفقدوا رجاءهم في الخالص الموعود به. 

وما شفاهم عشب وال مرَهم،  
]  12بل كلمتك یا رب، فهي تشفي الكل. [

لم یعطهم عشًبا طبًیا وال مراهم للشفاء، ال لیمنعهم من استخدام األدویة، وٕانما لئال 
 ولیس إلى كلمة اهللا ووعده بالخالص. ،غات الحیة إلى األدویةدینسبوا شفاءهم من ل

 حدیثًا 55 "األحكام المطولة" السؤال رقم في القدیس باسیلیوس الكبیرقدم لنا 
مطوُال ومشوًقا، عن نظرة المسیحیة للطب واألطباء وعما إذا كان یجوز االلتجاء إلى فن 

 ونشره في Ïالطب واستخدام األدویة مع احتفاظنا بممارسة التقوى. وقد قمت بترجمته وتبویبه

1 The Fathers of the Church, volume 9. 
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كتاب: "ماذا یقول اآلباء عن المرض؟" اقتطف القلیل هنا. 

  ،كل الفنون (الصناعات) هي هبة من اهللا لنا، تعالج نقائص الطبیعة. فأعطانا الفالحة
 الحتیاجاتنا. وصناعة النسیج، يألن الحصاد الذي تقدمه لنا األرض دون فالحة ال یكف

ألن استخدام المالبس ضروري ألجل االحتشام وللحمایة من الریح. وبنفس الطریقة 
بالنسبة لصناعة البناء، وهكذا بالنسبة لصناعة الطب. فإذ یتعرض جسمنا ألوجاع 

متنوعة، بعضها تهاجم من الخارج، وأخرى من الداخل بسبب الطعام الذي نأكله، وحیث 
فإن فن الطب ُیوهب بواسطة اهللا یعاني الجسم من التخمة كما من نقص الطعام، لذلك 

الذي یوجه كل حیاتنا، كمثاٍل لشفاء النفس، لیقودنا إلزالة ما هو زائد ونوال ما هو 
. ناقص

  ما كنا نحتاج إلى تعب الفالح لو أننا كنا نعیش في مباهج الفردوس، هكذا أیًضا ما
 كنا نطلب فن الطب لالستشفاء لو كنا محصنین من المرض. 

هكذا كان الحال في وقت الخلیقة قبل السقوط، كهبة من اهللا. أما بعد طردنا من 
)، حینئذ بتعٍب 19:3هذا الموضع، وسماعنا الكلمات: "بعرق جبینك تأكل خبزك" (تك

وشقاٍء مضٍن أقمنا صناعة الفالحة إلزالة البؤس الذي الحق اللعنة التي حلت. وقد 
وهبنا اهللا المعرفة والفهم لهذه الصناعة، وعندما عدنا إلى األرض التي ُأخذانا منها 

ورُبطنا بجسد مملوء آالًما، وُطرحنا إلى حكم الفساد بسبب الخطیة. 
وهبنا اهللا صناعة الطب لعالج المرضى، ولو إلى لنفس السبب خضعنا للمرض، 

. درجة معینة

  األعشاب التي ُتستخدم لعالج كل مرض لم تنبت في األرض عفوًیا، بل من الواضح
أنها إرادة اهللا هي أن تنبت من التربة لتخدم احتیاجاتنا. تمتعنا بالفوائد الطبیعیة الكامنة 

في جذور األعشاب وزهورها وأوراقها وثمارها وعصیرها، بل وفي بعض المعادن 
ومنتجات البحر، الزمة للصحة الجسدیة، وُینظر إلیها كما إلى الطعام والشراب. 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 فن الطب لیس عائًقا عن التقوى، لكن یجب أن تمارسه بخوف الربÏ  .

1 Philokalia. 
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 األب برصنوفیوس 
"، یوضح أنه إن كان شعب ما قد انتفع بالشفاء الجسدي فهي تشفي الكلبقوله: "

من الحیات القاتلة بالتطلع إلى الحیة النحاسیة، فإنها رمز للصلیب الذي یقدم الخالص لكل 
العالم. "هكذا أحب اهللا العالم لكي ال یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة األبدیة" 

). 16:3(یو

ألن لك سلطان الحیاة والموت،  
فُتحِدُر إلى أبواب الجحیم،  

]  13وتصعد منها. [
إذ یتطلع الحكیم إلى المعلق على الصلیب، یراه لیس فقط بالطبیب الذي یستطیع 

 یشفي جمیع الناس، وٕانما هو القدیر واهب الحیاة والقیامة، والدیان الذي یحمل مؤمنیه أن
إلى المجد األبدي بینما تنفتح أبواب جهنم أمام غیر المؤمنین، إذ اختاروا اعتزال واهب 

 یبث اهللا فینا روح القوة والغلبة، فلیس إلبلیس وال الموت سلطان علینا. .بإرادتهمالحیاة 
". ُتحدر إلى أبواب مثوى األموات وُتصعد منها"

یستطیع اإلنسان أن یقُتل بشره،  
لكنه ال ُیعیُد النسمة التي خرجت،  
] 14وال ُیحرر النفس المقبوض علیها! [

اإلنسان بإرادته الحرة سلم نفسه للموت بالخطیة، لكنه یعجز أن یسترد الفردوس 
المفقود أو الحیاة الحقیقیة؛ أما اهللا فوحده یقدر أن یقیم األموات جسدًیا أو روحًیا، ویرد 

اإلنسان إلى أعظم مما كان علیه في جنة عدن. 
إن ظن إنسان أن له سلطاَنا یقتل بخبثه وظلمه، فهل له سلطان أن یرد القتیل إلى 

الحیاة؟ 

. المقابلة الرابعة: البَرد والَمّن  3
 ] 15ال یمكن اإلفالت من یدك. [

كثیًرا ما یظن اإلنسان في كبریائه أنه قادر أن یتسلط على أخیه، یظلم ویضطهد 
ولیس من قانون یقدر أن یردعه. هذه هي مشاعر فرعون ومشیریه ورجاله، وهم یسخرون 

 ". یده  مناإلفالتال یمكن ویذلون العبرانیین. لم یدرك هؤالء أن اهللا ضابط الكل، "
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 ، فالبحر أمامهم والجیش وراءهم،احكم فرعون الخطیة لتدمیر موسى وشعب اهللا
والجبال على جانبیهم، وهم بال سالح وال خبرة عسكریة وال حصون یحتمون فیها. لكن اهللا 

 التام.  فرعونأوجد لشعبه طریًقا للخالص وسط البحر، صار الطریق نفسه لهالك

فإنك قد جَلدَت بقوِة ذراعك األشرار،  
الذین جحدوا معرفتك،  

فالحَقتهُم األمطار غیر المألوفة،  
]  16وحبَّات البَرِد والعواصف القاسیة، وأَكَلتهُم النار. [

، ربنه ال یعرف الإتحدى فرعون اهللا نفسه، إذ بروح التسلط والعنف قال لموسى 
لترفق باخوته ل المادیة دون أي اعتبار هللا خالق الكل وهإنما ما یعرفه هو سلطانه ومكاسب

في البشریة. 
 ال تعرف مصر الَبَرد، ومع هذا ترك اهللا الطبیعیة نفسها ترد على فرعون الشریر.

على خالف الطبیعة أّدب المصریین الوثنیین بالبرد. ومما یدهش أن البرد والنار (البرق) ال 
یحدثان مًعا، لكن المضادین یعمالن مًعا بسماح إلهي للتأدیب… 

بهذا سدت الطبیعیة فم فرعون المتشامخ، لتعلن له أنه فقد كل تعقٍل وحكمٍة، 
بمقاومته لحكمة اهللا. 

وأغرُب شيء أنه في الماء الذي یطفئ كل شيء،  
]  17كانت النار تزداد ِحدًَّة، ألن الكون ُیقاتُل عن األبرار. [

 الحرائق، لكن ما حدث مع فرعون أنه كلما سقط الَبَرْد إلطفاء المیاهتستخدم 
ازدادت النیران التهاًبا، فاتفق الضدان مًعا على تأدیبه. 

وكان اللهیب تارة یهدأ،  
لئالَّ یحِرَق ما ُأرِسَل على األشرار من حیوانات، 

] 18بل لكي یبِصروا فیفَهموا أن ُحكًما إلهًیا یطاردهم. [
فت الظواهر الطبیعیة التي ثارت بطریقة غیر توقف الحكیم في دهشة فقد تكا

. الحظ أن النیران لم تحرق الحشرات والحیوانات الُمرسلة نطبیعیة ضد الوثنیین غیر المؤمني
ف مًعا ضد غیر المؤمنین لدفعهم لإلیمان. تن الكل قد تكاألتأدیبهم، وك
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 األشرار أیة إمكانیة للتخیل بأن ما یحدث هو نالعوامل غیر الطبیعیة أزالت ع
مصادفة، وٕانما جاءت تحقق حكًما إلهًیا ضدهم ألجل تأدیبهم. 

وتارة یتأجَّج حتى في وسط الماء فوق طاقة النار،  
]  19لكي یستأصل غالَِّت أرٍض ظالمة. [

 خاصة في أرض زراعیة، یصیر حلم الناس سقوط مطر ،حینما تشتعل نیران
 الحرائق. لكن ما حدث أنه وسط الَبَرْد كانت الحرائق تزداد التهاًبا، والخسائر بإطفاءكفیل 

تتزاید. 

  جعل أمطارهم َبَرًدا وناًرا ملتهبة في أرضهم. ضرب كرومهم وتینهم، وكسر كل"
غیرت السحب دورها الطبیعي، فأرسلت َبَرًدا .. ).33-32:105 تخومهم" (مزأشجار

عوًضا عن األمطار، صواعق وأعاصیر مصحوبة َبَبرٍد، وماٍء ونارٍ . وٕان كان 
 لكن لم یحدث أي ارتباك بینهم. لم تذب النار الماء ،بالطبیعة یخالف الواحد اآلخر

المجمد أو اَلَبرد، وال أطفأت النار اللهیب. بجانب تركهم المقاومة الطبیعیة كل منهما 
طبیعتهم لعبادهم وعدم احترامهم ت اسإلدانةنزال عقوبة شدیدة على المصریین، أ ،لآلخر

نهم ضغطوا على زمالئهم في البشریة بعبودیة قاسیة. أنهم بشر إال أ(كبشرٍ ). فمع 
 النباتات تدمرت تماًما بواسطة النار أصناف حتى كرومهم وتینهم وكل هلهذا فان

. Ïوالبرد

 األب ثیؤدورت أسقف قورش 

أما شعبك فبدًال من ذلك ناَوَلتهم طعاَم المالئكة،  
وقدمت لهم من السماء خبًزا معًدا لم یتعبوا فیه،  

]  20خبًزا یوفِّر كل لذٍة ویالئم كل ذوق. [
ألشرار ولم تلتزم بالعوامل الطبیعیة، إذ بها أیًضا على ابینما ثارت الطبیعة ضد 

خالف قوانین الطبیعة تعمل لحساب المؤمنین، فتقدم لهم المن من السماء، األمر الذي لم 
تسمع عنه البشریة من قبل. 

1 Commentary on Ps.105. 
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)، ألنه یشیر إلى العذوبة 40: 105، 25: 78یعتبر المن طعام المالئكة (مز 
السماویة التي یتذوقها كل شخص حسب ما یشتهي. 

  على أي 20: 16"یتذوق كل واحٍد المّن في فمه حسبما یشتاق" (راجع حك ...(
األحوال، هذا یمكن أن یتحقق بالنسبة للمؤمنین ولیس بالنسبة للمتذمرین على اهللا، 

. Ïهؤالء الذین بالتأكید ال یطلبون قوًتا آخر مادام المّن قدم لهم تذّوًقا حسبما شاءوا

القدیس أغسطینوس 
ألن قوَتْك أعلن عن عذوبَتك ألبناِئك،  

وهو یشبع شهوِة متناوله، 
]  21فیتحوُل إلى ما شاء كل واحدٍ . [

یوجد تقلید رّباني (حاخامي) أنه كان للمن مذاق خاص یختبره كل شخص حسبما 
. Ðیشتهیه، فكل شخص یجد فیه تذوًقا حلًوا یتناسب مع رغبته

  .لیتنا إذن نسرع لنتسلم المن السماوي. یمنح هذا المن تذوًقا لكل فٍم حسبما یشتهي
). 13: 8فلتسمعوا أیًضا الرب یقول للذین یقتـربون منه: "لیكن لك حسب إیمانك" (مت 

وهكذا أیًضا إن قبلت كلمة اهللا التي ُیكرز بها في الكنیسة بإیماٍن كامٍل وتقوٍي، تصیر 
لك الكلمة حسبما تشتهي. فكمثال إن كنت حزیًنا تعزیك، قائلة لك: "القلب المنكسر 

). إن كنت متهلًال برجائك المقبل، تغدق علیك 19: 51والمتواضع ال یرذله اهللا" (مز 
). إن كنت في 11: 32بأفراٍح لك قائلة: "افرحوا في الرب وتهللوا أیها الصـدیقون" (مز 

). إن 8: 37غضٍب تهبك الهدوء، قائلة: "كف عن الغضب واترك السخط وراءك" (مز 
). إن كنت 3: 103كنت في ألٍم، تشفیك قائلة: "یشفي الرب كل ضعفاتك" (راجع مز 

مستهلًكا بالفقر تعزیك قائلة: "یرفع الرب من التراب من ال عون لهم، ویقیم الفقیر من 
). هكذا یمنح المن الذي لكلمة اهللا تذوًقا لفمك حسبما 7: 113المزبلة" (راجع مز 

 .Ñتشاء

1 The Retractions, 2:46.  
2 Mekilta de – Rabbi Ishmael, Vayassa, Ch.V., Midrash Rabbah, Exod. 25: 3; Yoma 75a. 
3 Homilies on Exodus, homily 7: 8. 
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العالمة أوریجینوس 
هنا نقف في عجب أمام تدلیل اهللا لمؤمنیه، فإنه لیس فقط یعطیهم ما هو لشبعهم 

 ُیرضي كل مؤمن، مقدًما له ما یشتهیه مادام لخیره وصالحه. أنونموهم وتقدمهم، وٕانما 
حینما یوجد المؤمن في حضن اهللا، ویشعر أنه محمول على األذرع األبدیة یصیر 

 یشبع احتیاجاته، وال یعوزه شيء ما. ،كل شيء حلًوا في حلقة
لقد ثبت الثلُج والجلیُد في النار ولم یذوبا،  

لكي ُیعَلَم أن غالَّت األعداء،  
أكلتها النار الملتهبة في البرد،  

]  22والبارقة في وسط األمطار. [
صورة رائعة لحب اهللا الفائق لإلنسان، فهو یحرك الطبیعة حتى ضد قوانینها لخدمة 

اإلنسان، فیسمح بالنار تلتهب وسط الَبَرْ◌ْد واألمطار الغزیرَّ . اإلنسان موضع اهتمام اهللا، 
). 28: 8فیضع له خطة ویقدم له رسالة، ویحول كل األمور لخیره إن أحب اهللا (رو 

تها،   في حین أن هذه النار كانت َتنسى حتى خاصَّ
]  23لیستطیع األبرار أن یتغذوا. [

- مستعدة أن   موضع حب اهللا ورعایته -كأن الطبیعة في شوقها لخدمة اإلنسان
تتجاهل سماتها وتنسى خصائصها، لتعمل لصالح المؤمنین األبرار، ولو على خالف 

قوانینها. 

فإن الخلیقة التي في خدمِتك أنت صانعها،  
تتوتُر لمعاقبِة الظالمین،  

]  24وترتخي لإلحسان إلى المتوكلین علیكَ . [
ال تعمل الطبیعیة حسب قوانینها بطریقة عمیاء، لكن مع التزامها بالقوانین 

فاعل حسب خطة الخالق، فتعمل لصالح مؤمني تتالطبیعیة التي هي من عمل اهللا، تتحرك و
الرب األبرار، وتقسو على غیر المؤمنین لتأدیبهم بالقدر الذي یسمح به الخالق. 

اسطة المؤمنین في البریة، لم و تذیب المن عند طبخة بأنفالنار التي لم تكن تقدر 
توِذ الحشرات والحیوانات المرسلة لتأدیب الوثنیین المصریین أثناء الضربات. النار التي لم 
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لقوا بالفتیة فیها، وهي أ القدیسین في بابل هي التي قتلت الجنود الذین ةتحرق الثالثة فتي
التي أضرت المصریین ومحاصیلهم وزراعاتهم في أثناء الضربات. 

لذلك كانت حینئذ تتحوُل إلى كل شكٍل،  
فتكون في خدمة عطیَّتك المغذِّیِة الجمیع،  

]  25حسبما یشاُء الذین یحتاجون إلیها. [
 همتى ارتبط بخالقفإنه  لیسوس العالم بالُبر والقداسة، اإلنسانبحكمته خلق اهللا 

 الطبیعة لتعمل لخدمته حسبما یطلب ویشتهي.  اهللایحرك

فعِلَم َبنوَك الذین أحببَتهم یا رب،  
أن لیس محصول الثمار یغذي اإلنسان،  
]  26بل كلمُتَك هي التي تحَفُظ المتكلیَن بكَ . [

ضوع حبه وي الرب. إنهم مبوحباعتاد الكتاب المقدس أن یدعو المؤمنین بم
واهتمامه. لهذا فإن ما تقدمه الطبیعة لهم هو من ید اهللا حسب كلمته أو وعوده اإللهیة. 

ألن ما لم تكن الناُر ُتفنیه،  
]  27كانت ُشعاعٌة یسیرة من الشمس ُتحمیه فیذوب. [

 أشعة المن الُمرسل إلیهم من قبل اهللا، ألنه ال یحتمل  إلىیتعجب الحكیم إذ یتطلع
 إذ یجده ، یجمع مًناال یقدر أنباح المبكر. فإن تأخر إنسان في نومه صحتى في الالشمس 

 فال تذیبه الحرارة وال ه، الشمس. ونفس الوقت الذي یجمع المن یقوم بطهيأشعةقد ذاب من 
تفسده، بل یصیر صالًحا لألكل. 

حتى ُیعلم أنه یجب أن نسبَق الشمس إلى حمِدَك  
] 28وأن نلتقَي بك عند شروق النور. [

یحثنا الحكیم أن نبكر إلى اهللا، فیكون هو البدایة في كل أیام حیاتنا، وقبل كل 
عمٍل، تكون له األولویة في قلوبنا فیفیض علینا بغنى عطایاه الفائقة. فمن ال یسرع قبل 
شروق الشمس ال یستطیع أن یجمع المّن، یبقى یومه كله جائًعا؛ فاهللا یشبع النفس من 

الطعام السماوي متى بكَّرت إلیه. 
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 ) "8: 2 تي 1بخصوص موضع (الصالة): "أرید أن یصلي الرجال في كل مكان .(
بخصوص اتجاه (الصالة) جاء في حكمة سلیمان: "حتى ُیعلم أن یجب أن نسبق 

 .Ï)28: 16الشمس إلى حمدك، وأن نلتقي بك قبل (عند) شروق النور" (حك 

العالمة أوریجینوس 

ألن رجاَء جاحد الجمیل یذوب كالصقیع الشتوّي،  
] 29ویجري كماٍء ال منفعة منه. [

یرى الحكیم في المبكرین لجمع المن قبل الشروق فئة الطائعین للوصیة اإللهیة 
ما الذین في تهاون ینتظرون حتى شروق الشمس كمن ال أ و،بشكٍر هللا صانع الخیرات

یصدقون الكلمات اإللهیة، فإنهم جاحدون وناكرو الجمیل. األولون یجدون طعاًما شهًیا ُیقدم 
لهم مجاًنا، یمكن دعوته "خبز المالئكة"، واآلخرون یجدون المن قد صار ماء كالصقیع في 

ٍء، حیث ال یمكن جمعه للشرب وال یروى نباتات، ألن البریة قفر. يبرد البریة ال یصلح لش

  أي شيء یطلبه (الرب) منا أعظم من أن نسأله أن نكون شاكرین مقابل رعایته الحانیة
هذه؟ إذن لنطع، ولنحفظ هذا في كل شيء. فإنه لیس شيء حّطم الیهود مثل نكرانهم 
للجمیل، فقد حلت بهم ضربات تلو ضربات، ال لشيء إالَّ لهذا السبب. بل وفوق هذه 
الضربات، هلكت نفوسهم وفسدت. "ألن رجاء ناكر الجمیل یذوب كالصقیع الشتوي" 

. Ð). فإنه یشل النفس ویمیتها كما یحدث مع األجسام29: 16(حك 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 

1 On Prayer, 31: 10. 
2 Homilies on Matthew, 25:5. 
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 16من وحي الحكمة 
من یشبعني غیرك یا حكمة اهللا؟ 

 
  وقدراتهمالفراعنة مع عظمة مواهب آبائي ،

، سجدوا ألصنام حیوانات وحشرات
شربوا من ذات الكأس التي مألوها. ف
قوا المرارة من ضربات الضفادع والبعوض والذباب والجراد. اذ

. ةتحولت بیوتهم إلى مقابر مملوءة نتان
.  بل آالم وعذاب،أجسامهم لم تجد راحة

، وحیاتهم صارت مملوءة نجاسة
زرعهم أكله الجراد، فلم یجدوا قوًتا لهم. 

 
  .هب لي أن ألتصق بك وسط بریة هذا العالم

 لست أطلب خبًزا وال لحًما، 
 أنت هو شبعي وولیمتي! 

فرحي وتهلیل قلبي! هو أنت 
 
  ،تئن نفسي، ألنك تهبني كل شبٍع

في البشریة محرومین وفي دمار! ي بینما أرى الكثیر من إخوت
 
  من یشفیني إال أنت، یا طبیب النفوس واألجساد؟

لم یحتمل غیر المؤمنین ضربات حشرات ضعیفة. 
هلكوا بسبب البعوض والذباب، 

 وجاعوا بسبب الجراد. 
 أما المؤمنون فلم تستطع لدغات الحیات القاتلة أن تهلكهم.

تطلعوا إلى الحیة النحاسیة فشفوا. 
 فأدرك أن قوات الظلمة قد تجردت من سلطانها. ،ألنظر إلى صلیبك
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 یتحرك. أنمات الموت، وصار مستحیًال علیه 
لة إلى شهادة حیة لرحمتك. ت القاتتحولت لدغات الحیا

 أنت طبیب نفسي العجیب. 
أنت الدواء السماوي المنقذ!  

من یشفیني سواك، یا مخلص العالم؟ 
 
 ليك حكمتك وحبىیا لغن !  

من أجلي خلقت الطبیعة بكل قوانینها الظاهرة والخفیة. 
ني محبوبك، وموضوع رعایتك. إ فلخدمتي، أعددتها 

  ،ومن أجلي أیًضا تسمح بكسر قوانینها
تارة لتشبع احتیاجاتي، وأخرى لتأدیبي. 

 هي حب ورعایة فائقة. أعمالككل 
بناٍر تنزل من السماء لحرق سدوم وعمورة، 

 النجاسة والرجسات. امؤمنون الطهارة ویخشوالحتى یتعلم 
 فیتمشى فیها الثالثة فتیة القدیسین. ، وسمحت للنار أن تصیر ندى

 
  ن لتأدیبهم، يذ سقطت النیران على المصريإیا للعجب

 تسقط أمطار لتطفئها. أن اشتهوا 
 بل وَبَرْد، لكنها لم تطفئ النیران بل زادتها لهیًبا. أمطارفسقطت 

 
 لم تستطع النار أن تذیب الَبَرْد النازل على األشرار، 

وال أن تفسد المن الذي یجمعه المؤمنون لطهیه. 
  یحتمل حرارة أشعة الشمس في الصباح المبكر،أنلم یكن ممكًنا للمن 

. هبینما كان یحتمل النیران المتقدة لطهي
 
 ؟ یا خالقيكماذا أرد ل  

تحرك كل شيء لبنیاني! فإنك 
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الحب!  لك المجد یا غني في
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األصحاح السابع عشر 

 2ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العا
المقابلة الخامسة: الظالم وعمود النار 

 
أبرز في األصحاحات السابقة أقنوم حكمة اهللا الذي یعلن حبه واهتمامه سواء 

تخدم وسیلة ما لتأدیب األشرار، وٕاذا بذات الوسیلة سعطایاه أو تأدیباته. فكثیًرا ما كان يب
ُتستخدم لصالح األبرار ومساندتهم، حتى یدرك الكل أن ما یحدث هو حسب إرادة اهللا أو 

بسماٍح منه، وأن كل عطیة صالحة هي من عنده. 
عرض قبًال أربع مقابالت بین ما حُل باألشرار وما تمتع به األبرار، واآلن في 

 الخامسة بین الظلمة التي أرعبت األشرار والنور ة یتحدث عن المقابلبشيء من اإلسها
. الذي كان لخدمة المؤمنین األبرار

. 3-1. ظلمة تفضح الشر  1
. 4. ال نجاة من الرعب القاتل  2
. 6-5. لیس ما یبدد الظلمة  3
. 8-7. عجز السحر عن إزالة الظلمة  4
. 9. رعب من الحیوانات واألفاعي 5
. 13-10. رعب من الهواء   6
. 16-14. ظلمة الموت أو سجن القبر 7
. 19-17. مقیَّدون بسلسلٍة واحدٍة من الظالم 8
. 21-20. لیس من یشاركهم ظلمتهم  9

. ظلمة تفضح الشر 1
إن أحكامك عظیمٌة ال ُیعبَّر عنها،  

] 1ولذلك ضلَّت النفوس التي لم تتأدب. [

فإنه لما توهَّم آثموَن أنهم یتسلطون على األمَّة القدیسة،  
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صاروا أسرى الظالم،  
ومقیدین بلیٍل طویٍل،  

]  2محبوسین تحت ُسقوفهم منفیِّین عن العنایة األبدیة. [
جاءت ضربة الظلمة التي حلت بالمصریین قبل الضربة القاضیة "قتل األبكار"، 

 إلهي موجه ضد األشرار لیكتشفوا ما هم علیه، ویعیدوا تقییم الموقف. إنذاروكأنها آخر 
بهذه الضربة ظهرت عظمة حكمة اهللا، لألسباب التالیة: 

 التي حلت في قلوبهم یدركون الظلمة الداخلیةأوالً : بسقوطهم تحت هذه الضربة 
 فصاروا كمن في تیٍه ، ولم تباِل بالضربات السابقة المتوالیة،وأفكارهم. لقد ضلت نفوسهم

 قیل  وضالٍل، وقد ضاعت منهم مالمح الطریق الحقیقي، ألنهم رفضوا النور اإللهي. بحقٍ 
". لذلك ضلت نفوس ال تأدیب لهاعنهم: "

، لیس فیظنون أنهم أصحاب سلطانثانًیا: یعیشون في وهم، وال یدركون الحقیقة، 
د. بعزل ُمستعأمن یقدر أن یقف أمامهم أو یصد هجماتهم على شعٍب 

نهم یمثلون أمة مقدسة في أ، وال یدركون هذا الشعب األعزلبیسخرون نهم أثالثًا: 
ذلك الحین.  

" أسرى الظالم، إذ هم "أنفسهمرابًعا: لم یدرك هؤالء القساة أنهم إنما یقسون على 
وأنهم مقیدون وفي لیٍل طویٍل، ربما ال یشرق علیهم نور صباح بسبب عنادهم. 

في سجٍن من صنع و، یةدیدحأسرى بغیر قیود خامًسا: بعنفهم وقسوتهم صاروا 
". محبوسین تحت سقوفهمخطایاهم: "

العنایة  ین عنمنفي من رحمة اهللا ولطفه "أنفسهمسادًسا: إذ هم بال رحمة یحرمون 
 " اإللهیة

هذه الحقائق الست هي من صنع الخاطي الُمصر على العنف والظلم والقسوة: 
 من إلمكانات إدراكظلمة داخلیة في أعماق النفس، اعتداد بسلطان وهمي ال وجود له، عدم 

في الظالم بال رجاٍء في التمتع بنوٍر علیهم، والتعرف على حقیقتهم، یأسرون أنفسهم یقسون 
 عمل أیدیهم، وأخیًرا یحرمون أنفسهم من المراحم  فيمشرق، یسجنون أنفسهم في سجٍن من

اإللهیة. 
ظن فرعون ورجاله أنهم أصحاب سلطان لیس من رادٍع لهم، فلم یبالوا باألمر 
اإللهي الصادر إلیهم خالل رجل اهللا موسى. وعوض التجاوب معه، في عناد صدرت 
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األوامر مشددة لمعاملة شعب اهللا بقسوٍة وعنفٍ . وٕاذ أصروا على ذلك حتى بعد معاناتهم من 
تأدیبات كثیرة أصیبوا بضربة الظالم. هنا یصوِّر الحكیم المصریین وهم في سجٍن وظالٍم، 

عاجزین عن ممارسة أعمالهم الیومیة، ولم یوجد نور إالَّ في أرض جاسان (محافظة الشرقیة 
حالًیا). عوض استعبادهم للیهود، سجنوا أنفسهم بأنفسهم في بیوتهم وسط ظلمة حالكة، 

وفارقتهم حتى عطیة إشراق الشمس المادیة علیهم. لم یكن ممكًنا إللههم حیث كانوا یعبدون 
الشمس (اإلله رع) أن یخلصهم من الظلمة. 

تحولت بیوتهم إلى جحیم ال ُیطاق، حیث اقتحمتهم الخیاالت، وانحلت قوتهم من 
الخوف. 

)، ومن أجل 45: 5اهللا المحب للبشریة یشرق شمسه على األشرار واألبرار (مت 
حبه أیًضا یسمح أن ینزع هذه العطیة أحیاًنا، لكي إذ یفقد الشریر النور الملموس یدرك 

فقدانه النور اإللهي في أعماقه، وتسلط الظلمة الشریرة على قلبه وفكره وحواسه! هكذا یبدو 
).  2: 17كمن فقد العنایة اإللهیة (حك 

  حتًما ظلمة القلب هذه هي في ذاتها قصاص، أي عمى القلب بسبب هجرهم نور
 .Ïالحكمة سقطوا في خطایا أخطر فأخطر

القدیس أغسطینوس 
 أن الظلمة تشیر إلى ضربة الجهل التي ُیصاب بها العالمة أوریجینوسیرى 

اإلنسان الشریر. 

  من كان قادًرا على تحطیم ضربة الجهل، الظلمة المدمرة؟ لیس من نبٍي وال من رسوٍل
وال أي بار! بل باألحرى كانت الحاجة إلى قوة إله ینزل من السماء، قادر أن یموت عنا 

. Ðنحن جمیًعا حتى بموته یكون لنا دفاع ضد الشیطان
 العالمة أوریجینوس

كانوا یظنون أنهم َیبَقوَن مسَتِترین في خطایاهم الخفیَّة، 
تشتتوا تحت ستار النسیان المظلم،  

وهم في رعٍب شدیٍد،  

1 On Nature and Grace, 22: 24. 
2 Commentary on Cor. 1: 6: 8-12. 
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] 3تقلقهم األخیلة. [
 یظن أنه یعمل بحكمٍة أو مكٍر، لیس من یقدر أن ،إذ یرتكب اإلنسان الخطیة

یكتشف أمره. وبمرور الزمن یحسب أن ما فعله قد طواه الزمن وصار منسًیا. لكن وٕان لم 
 یسقط تحت عقوبة في ،ُیكتشف أمره بین البشر، ولم یسقط تحت عقوبة مدنیة أو جنائیة

 اللعنات التي تحل إحدى ي هه تالحقه. هذةٍ ذ یحل به رعب شدید وفزع من أخیلإ أعماقه.
یقتفي بمن یسقط في الشر، حیث یحاول الهروب ُمشتًتا بین طرق كثیرة، ولیس خلفه عدو 

 ینقذه منه سوى اهللا نفسه، إن رجع أن. عدو الخاطي في داخله یرعبه، لیس من یقدر أثره
إلیه بالتوبة. أما عالجه فهو طرد الخوف بالخوف، فإن الخوف الصادر بال رجاء عن 
ارتكاب الخطیة تنزعه مخافة الرب التي تمأل النفس بالرجاء في مخلص العالم، محب 

 ومقدسهم. الخطاة
جاء في اللعنات التي تحل بمن یصمم على التمرد ومعصیة الوصیة اإللهیة: 

 إلیه یدك لتعمله، حتى تهلك دتمت  اللعن واالضطراب والزجر في كل ماكعلي ربلل ارسي"
لحب  اهوح  الرورمث كان ن إ.)20: 28(تث " وتفنى سریًعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني

ماء لتذوق الفرح س إلى الاالنفس كم ح القدسورال یحمل یثح ،)23: 5 الممتزج بالفرح (غل
وتجاربه، فإن عمل الخطیَّة خاصة  مومهوهم ل العاتاألبدي وهي بعد وسط اضطرابا

لعصیان یعطي اإلنسان ظهره هللا ذ باان من هذا الجو السماوي. إان اإلنسن هو حرماعصيلا
زجر لمًال روح احاطراب، ضذا فهو یلقي بنفسه في جحیم القلق واال لي،یقمصدر الفرح الحق

  الدمار الداخلي.ىه إلفسبن  نفسهع الشكر في كل عمٍل تمتد إلیه یده. أنَّه یدفموعد

ارتبط عدو الخیر باللیل والظلمة، ألنه ال یطیق النور الحقیقي. أعماله كلها شریرة 
ومخادعة، لذا ُتحسب ظلمة. 

  5 تس 1خداع العدو هو لیل، كما قال بولس: "لسنا أبناء لیل بل أبناء نهار" (راجع :
5-8(Ï .

 القدیس مار إسحق السریاني

 عبدة األوثان ألنهم حطموا النور الذي كان فیهم القدیس یوحنا الذهبي الفمینتقد 
(الناموس الطبیعي)، فصاروا في الظلمة. 

1 The First Syriae Epistle of St. 
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  2هذا هو أخطر اتهام ضد الوثنیین (انهم تركوا اهللا) والثاني أنهم عبدوا األوثان (إر :
)... حاول الوثنیون أن یبلغوا السماء، لكنهم إذ حطموا النور الذي كان فیهم وعوضا 13

عنه وثقوا في أنفسهم، في ظلمة تفكیرهم. نظروا غیر الهیولي في األجساد وتطلعوا إلى 
. Ïغیر المحدود في أشكاٍل مخلوقة، بهذا فقدوا تناغمهم مع النور

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بالتأكید ظلمة القلب هذه كانت عقوبة وجزاء، بهذا الجزاء الذي هو عمى القلب بسبب
. Ðهجر نور الحكمة، سقطوا في خطایا خطیرة أكثر فأكثر

القدیس أغسطینوس 

. ال نجاة من الرعب القاتل 2
ألنه لم تكن الحجرات الداخلیة التي كانت تحفظهم، تقیهم من الَخوف،  

فقد كانت أصوات صاخبة تدوي من حولهم،  
]  4وأشباح فاجعة الوجوِه تتراءى لهم. [

". لم تكن األكنة التي لبثوا فیها لتقیهم من الذعرجاءت في بعض الترجمات: "
فهو یشبههم بصغار طیور راقدة في عشٍش (جمع عش)، تظن أنها محمیة بین أغصان 

الشجر، لیس من یقترب أذیتها. 
یسترهم مما یرتكبوه إال شعورهم قادر أن ه نما هو الملجأ الذي ظن المصریون أ

بأنهم أصحاب سلطان، وأنهم فوق القانون؟! هذا الملجأ الهزیل لم یكن قادًرا على حمایتهم 
 من حولهم، واألشباح التي يمن الرعب الذي في داخلهم، واألصوات الصاخبة التي تدو

كانت ترعبهم وسط الظلمة الحالكة. 
لم یقف األمر عند فقدان النور وسیطرة الظلمة على األشرار، وٕانما سمح اهللا 

لخیاالت الشیاطین أن ترعبهم وسط الظالم، لكي یدركوا أنهم قد رفضوا االنتساب هللا وقبلوا 
بإرادتهم البنوة إلبلیس. 

  إن كان أحد یفكر دوًما في ما هو یسر اهللا وما ال یسره، ُیمكن أن ُیقال عنه إن خوف
اهللا دوًما أمام عینیه. لكنه مثل هذا الشخص یلزمه أن ُیختبر ویتعلم باجتهاد في ناموس 

1 Homilies on Romans, 47. 
2 On Nature and Grace, 22: 24. 
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اهللا حتى ال یخاف حیث ال یوجد سبب للخوف. فإن خوف اهللا یجب أن ُیوضع دائًما 
 لیست أعین الجسد - ألن ما نتحدث عنه هنا أمر غیر منظور وال مادي –أمام أعیننا 

وٕانما أعین الذهن حیث یكون إدراك خوف اهللا وفهمه واضًحا، وبهذا كما قلنا قبًال 
نكتشف ما یلزم أن نخافه وما ال یلزم مخافته. فمن یخاف اهللا ال یخاف سالطین هذا 

 .Ïالعالم

العالمة أوریجینوس 
لقد فشل المصریون في إیجاد ملجأ لهم من الظلمة، فقد كانت هناك حاجة إلى 

تدخل الروح القدس للخالص منها. 

  الرب نفسه، الروح القدس نفسه یلزمنا أن نسأله لینزع كل سحابة وجمیع الظلمة التي
تعوق الرؤیة عن قلوبنا التي تقست بدنس الخطایا، حتى نستطیع معاینة معرفة ناموسه 

. Ðالروحي العجیب
العالمة أوریجینوس 

لكي نتخلص من الظلمة، یلیق بنا أن نغلب محبة العالم فنشتغل بالسماویات 
ونراها. 

  لیس أحد ممن غلب (محبة العالم) وتأهل للعالم العتید أعمى في فهمه، ألن عینیه
. Ñمستنیرتان

القدیس دیدیموس الضریر 

. لیس ما یبدد الظلمة 3
ولم تكن النار، مهما اشتدت قوُتها،  

ُتلقي نوًرا،  
]  5وال كان بریق النجوم ُینیُر ذلك اللیل البهیم. [

 نار أو إلشعالكانت الظلمة ضربة للتأدیب، لذا باءت بالفشل كل محاوالتهم 
 مصابیح مهما كانت قوتها. 

مع بهاء النجوم، لم تكن قادرة على إضاءة اللیل البهیم الذي حُل بهم. 

1 Commentary on the Epistle to the Romans (3: 18). 
2 Homilies on Leviticus, homily 1. 
3 Commentary from the Greek Church (2 Cor. 4: 4). 
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 أن تبددها. وكأن  تقدر ظلمة غیر طبیعیة، لیس من أنواٍر صناعیة أو طبیعیةإنها
الرجوع إلى اهللا، ب ىالظلمة كانت تصرخ بصوت عالٍ : لیس لكم من خالص بأیة وسیلة سو

النور الحقیقي، القادر وحده أن یبدد ظلمتكم الداخلیة. 

ولم یكن یلمُع لهم إالَّ ُكتل من نار تشتعل من تلقاء ذاتها، 
وتلقي الرعب. 

وكانوا، إذا غاب عنهم هذا المنظر ال یزالون مرتعدین،  
] 6حاسبین ما یظهر لهم أهول مما هو. [

، ال لتضيء لهم، بل لترعبهم. ربما هذه الكتل كانت یة نارتلكانت تظهر لهم ك
  أو هي من وحي تخیالتهم.اإلضاءة، وعاجزة عن ، بهاءٍ ال لكن ب،تمثل أرواًحا شریرة ناریة

كانوا في حیرة شدیدة، فالظلمة الحالكة أرعبتهم، والكتل الناریة لم تعالج األمر، بل ألهبت 
 باألكثر قلوبهم بالرعب.

لعل هذه الكتل الناریة كانت من عمل السحر، فقد حاول السحرة مقاومة الظلمة 
 ظهرت الكتل التي عجزت عن تبدید . إذ لهميء كتل ناریة تضبإیجادالتي هي تأدیب إلهي 

 الظلمة ورفع الخوف والرعب، األمر الذي أرعب المصریین باألكثر.
منذ خلقة آدم وعدو الخیر یبذل كل الجهد لیتشبه باهللا ومالئكته لكي یصطاد 

 خالل السحر - أن یظهر ككتٍل –اإلنسان في شباكه بالخداع. هنا حاول عدو الخیر 
ناریة، حتى یؤكد للمصریین أنه اهللا. 

  هذه هي عادة الشیطان أن یقلد األمور الخاصة باهللا. إنه یقیم أنبیاء كذبة یقاومون
. Ïاألنبیاء الحقیقیین، كما یظهر في شكل مالك لیخدع البشر

األب ثیؤدورت أسقف قورش 

  ،إن كنا لنا المسیح في قلوبنا فهو یهبنا النور. لذلك إن كان إدراك المعرفة یزیل الجهل
 ونفعل ما هو مستقیم، فإننا نكون في النور، ونسلك ةوٕان تركنا األعمال غیر الالئق

. Ðبأمانة كما في النهار
العالمة أوریجینوس 

1 Commentary on 2 Cor. 
2 Commentary on Ram. (13: 12) 
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. عجز السحر عن إزالة الظلمة  4
عِجزت شعوذة فن سحرهم،  

] 7وُأفِحم ادِّعاُؤه بالحكمة إفحاًما مخزًیا. [

ألن الذین وعدوا بصرف المخاوف واالضطرابات عن النفس المریضة،  
]  8هؤالء أمَرَضهم خوٌف مضحك. [

: 91اختاروا الخضوع لقوات الظلمة، واستخفوا باالحتماء تحت جناحي اهللا (مز 
)، فلم یستطیعوا الخالص من أصوات الشیاطین المخیفة وٕایقاف تحركهم حولهم. عبثًا 4

حاولوا أن یشعلوا نوًرا في بیوتهم لحمایتهم من ظلمة إبلیس، ألنه "إن لم یحفظ الرب المدینة، 
). 1: 127فباطًال یسهر الحرَّاس" (مز 

رأت الشیاطین التجاء المصریین إلى إشعال النیران لتضيء لهم فأسرعوا یخیفونهم 
بإظهار أنفسهم كنیران مشتعلة في الجو، تتحرك أمامهم، فخاف المصریون جًدا. 

كان المصریون یجیدون السحر ویعتمدون علیه، حتى ظن فرعون ومشیروه أنهم 
قادرون على مقاومة موسى وهرون بواسطة السحرة. وهوذا الشیاطین التي تلعب دوًرا رئیسًیا 

في السحر تعجز عن إنقاذهم من ضربة الظلمة التي حلت علیهم بسماٍح إلهي، وعوض 
تقدیم عون لهم، صارت الشیاطین موضع رعب أعظم. 

. رعب من الحیوانات واألفاعي 5
فإنه وٕان لم یكن هناك شيء هائٌل ُیخیُفهم،  

]  9كان مروُر الحیوانات وفحیُح األفاعي ُیفزعهم. [
یا للعجب هؤالء الذین كانوا یعبدون بعض الحشرات والزحافات صارت الدویبات 

واألفاعي تفزعهم وسط الظلمة. 

. رعب من الهواء 6
فیهِلكون من الخوف المرعب،   

ویرفضون حتى النظر إلى الهواء،  
]  10الذي ال ُیمكن تجنبه. [

لى مصدر رعٍب لهم، فالرعب الداخلي إتحول كل ما یحیط بهم حتى الهواء 
رعب ومخیف للغایة، یود أن یغمض مكل ما حوله أن  فیظن اإلنسان،ینعكس على حواس 
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عینیه، فال یطیق أن یتطلع حتى إلى الهواء الذي یتنسمه. 

ألن الشر یدلُّ على الُجبن،  
حین یحكم علیه شاِهُده ولمضایَقة الضمیر،  

ُم الصعوبات. [ ] 11ال یزال ُیضخِّ
یقدم لنا الحكیم حقیقة خطیرة، وهي أن الرعب یحل على اإلنسان من داخله، خالل 

خبثه والتواء قلبه وانحرافه عن اهللا مصدر سالمه، فالخطیة تولِّد قلًقا، وبّر اهللا یولِّد سالًما 
وفرًحا. 

]  12فلیس الخوف إالَّ التخلِّي عن معونات العقل. [
أحداث حالة من  لیست فإنهایكشف الحكیم عن علة الخوف في حیاة األشرار، 

 أن یهبهم مكنيعوٍن فقدانهم سالمة عقولهم، فلیس من لبهم، وال لظروف محیطة بهم، وٕانما 
. ةراح

  تشیر الظلمة إلى الخطایا الجسدیة، التي ُتمارس بإغراءات عالمیة... أما أن تلمس
. Ï) فهو أن تمارس األعمال الصالحة12: 13سالح النور (رو 

األب أمبروسیاستر 

فكلَّما ضعف توقُُّع المعونة،  
] 13أشتدَّ الشعور بجهل ما یجِلُب العذاب. [

یفقد األشرار رجاءهم في التمتع باتزاٍن في الفكر، فلیس من عوٍن للعقل، وبالتالي 
یحل بهم العذاب المر لجهلهم ما هم علیه. 

. ظلمة الموت أو سجن القبر 7
أما هم ففي ذلك اللیل العاجز حًقا  
والقادم من أعماق مملكة األموات،  

] 14كانوا نائمین النوم نفسه (الذي للموت). [
كسوف الشمس، وٕانما كتحولت حیاتهم إلى لیٍل ُمر، كأنه لیس من صنع الطبیعة 

صدر عن الجحیم، لیحول حیاتهم إلى جحیم قائلین. ومع رعبهم الشدید صاروا كمن ناموا 

1 Commentary on Paul’s Epistles (Rom. 13: 12). 
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في القبر ورقدوا. 

وكانوا تارًة ُتطارُدهم أشباح رهیبة،  
وتارًة تنحلُّ ُقواهم من خوِر ُنفوسهم،  

] 15لما َغِشَیهم من خوٍف مفاجُئ وغیر متوقع. [
انحالل قلوبهم ون رعبهم له ثالثة مصادر: الخیاالت التي كانت تطاردهم، إخیًرا فأ

 لما سیحل بهم بعد ذلك. إدراكهموانهیارها تماًما، عدم 

وكذلك فمن سقط هناك، أی�ا كان  
بِقَي محبوًسا في سجٍن  

] 16ال حدید فیه. [
صاروا في سجن مرعب، حبسوا أنفسهم بأنفسهم في بیوتهم یخشون الحركة داخل 

البیت أو الخروج منه لئال یصطدموا بشيء ما وسط شدة الظلمة فیسقطوا أرًضا. قیدهم 
الظالم كما بسالسل في أیدیهم وأرجلهم فعجزوا عن الحركة، لعلهم یدركون حالة األسر التي 

حلت بنفوسهم وهم ال یدرون. 
یحبس األشرار أنفسهم في سجن الظالم الذي بال حدید. یرعبهم الخوف الصادر 

). 21:17" (كانوا على أنفسهم أثقل من الظلمةعن عجز عقولهم عن مدهم بالسالم. "

. مقیَّدون بسلسلٍة واحدٍة من الظالم 8
فإن كان فالًحا أو راعًیا 

یَّة،    أو صاحَب عمٍل من أعماِل البرِّ
]  17ُأخَذ بغتًة ووقع في القضاء المحتوم. [

 أو ممارسة أي  غنمٍ  أو رعایة،حلت الظلمة علیهم فجأة، فالذین كانوا في الفالحة
 لفرصة للذهاب إلى بیوتهم، بل بقوا یتخبطون وسط الظلمة ال واعطيُ عمل في البریة لم 

. نیعرفون كیف یتحركو

ألنهم جمیًعا كانوا مقیَّدین بسلسلٍة واحدٍة من الظالم.  
فهزیُز الریِح وتغریُد الطیور على األغصان الملتفَّة،  

]  18وٕایقاُع المیاه المتدفقةِ . [
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وَقْعَقعُة الحجارِة الُمتدحرَجة،  
وَعْدُو الحیوانات القافزة الذي ال یرى،  

ًشا،   وزئیر أشدِّ الحیوانات توحُّ
والصدى المتردِّد في تجاویف الجبال،  

]  19كل ذلك كان یُشلُّهم من الخوف. [
مما زاد األمر رعًبا أنهم وهم في أسر الظلمة كان كل ما هو حولهم یزیدهم قلًقا، 

فصوت أغصان الشجر والمیاه المندفعة والحجارة المتدحرجة، حتى الحیوانات التي في 
رعبها من الظلمة كانت تجري بال ضابط في حالة هستیریة الخ. هذا كله أفقدهم كل إمكانیٍة 

للطمأنینة! لقد انحلت قلوبهم، ألن الطبیعة كلها ثائرة علیهم، یخشون هجوم الحیوانات 
 كمن هم مقیدون بسلسة واحدة، لیس من ، بقوا في أماكنهم في البراريالمفترسة الثائرة. لذلك

 یجرؤ على الحركة لیجد له رفیًقا وسط ضیقته.

. لیس من یشاركهم ظلمتهم 9
ألن العالم ُكلَّه كان ُیضیُئه نوٌر ساطع،  

]  20ویمارس أعماله بغیر عائقٍ . [
كان العالم كله یتمتع بعطیة اهللا؛ أي وجود النهار واللیل، یمارس الناس أعمالهم 

في النهار خالل نور الشمس ویستریحون لیًال، أما هؤالء فصاروا في لیٍل دائٍم وسط طبیعة 
ثائرة، مع عجزهم التام عن ممارسة أي عمل. لقد أصابهم بالظلمة نوع من الفالج بالرغم من 

إمكانیة تحرك أطرافهم. 

وأما هم وحدهم فكان علیهم لیٌل بهیٌم منتشًرا،  
وهو صورٌة للظلمِة الُمعدة أن تتلقَّاهم،  

]  21لكنهم كانوا على أنفِسهم أثقَل من الظلمة. [
 إنه ،لو أن الظلمة قد حلت على كل البشریة، لكان في ذلك شيء من التعزیة

حلول جعلهم یتوقعون ت ، فیمثل نكبة شدیدة،ضیق عام وشامل، أما حلوله علیهم دون غیرهم
 ما هو أقسى من ذلك.

  انظروا إلى الرحمة والدینونة. الرحمة للمختارین الذین ینالون بّر اهللا، والدینونة على
اآلخرین الذین هم عمیان. لكن األولین یؤمنون ألنهم یریدون اإلیمان،  أما اآلخرون 
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فإنهم لم یؤمنوا ألنهم ال یریدونه. لهذا فإن الرحمة والدینونة یحالن حسب أرادتهم 
. Ï(البشر)

 القدیس أغسطینوس
 17من وحي الحكمة 

!  فتبدد كل ظلمة فٌي◌َ ،أعماقي أنر
 
  یا أیها النور الحقیقي. إلیكأعماقي فّي تصرخ 

لقد أفسدت الخطیة كل كیاني. 
ملكت وحلت الظلمة الحالكة في أعماقي. 

لم أعد قادًرا على الرؤیة. 
 صرت كمیٍت في قبر بال حراك. 
تحولت نفسي إلى مرارة شدیدة! 

 سواك؟ ظلمني یبدد أنمن یقدر 
 
  .دخل العدو وملك

حول حیاتي إلى جحیم ال ُیطاق! 
ظننت في الخطیة لذة ومتعة، 

وٕاذ بي في شقاٍء وحرمانٍ .  
 ملكت الخیاالت على نفسي. 
وحطمني الشعور بالحرمان. 

 
  ،أفسدت الظلمة حیاتي

خشیت كل ما حولي، 
 كأن العالم كله صار معادًیا لي. 
امتألت أعماقي بخیاالت قاتلة! 
لم أعد قادًرا على أخذ أنفاسي. 

1 Predestination of the Saints, 6: 11. 
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ُترى هل أنا في سجن؟ 

  الشریرة. إرادتينه من صنع إ
ُترى هل نفسي مع جسدي مقیدین بسالسل! 

  كائن جامد. إلىتحولت كما 
ضاعت منى كل حیویة، 

فقدت كل قدرة على الحركة.  
 
 بذلت كل الجهد لكن بال جدوى. 

  یحررني سواك؟ أنمن یقدر 
 تعال أیها النور الحقیقي. 

درك حبك! أ فأعماقي،لتشرق في 
 أراك تبسط یدیك لتحتضني. 

! ي العجیب نحواشتیاقكأدرك 
 فأنت الكل لي. ، بكأتمسك

 نورك یحطم كل أثٍر للظلمة. 
نورك یرفعني إلى سماواتك! 

نورك یجدد حیاتي! 
 
  : ًاآلن أصرخ متهلال 

إن سرت في وادي ظل الموت ال أخاف شًرا! 
 
  . ٍنعم لتشرق أیها النور على كل بشر

، وتقیم ملكوتك في كل نفسٍ . إبلیسلتبدد ظلمة 
ك! ئ فینعم ببها،لى سماواتكإلترفع كل قلب 

 فیحب النور لكل العالم! ،لیتسع قلب كل إنسان
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األصحاح الثامن عشر 

 3ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العا
المقابلتان الخامسة والسادسة 

 
في األصحاح السابع عشر أسهب الحكیم في حدیثه عن الضربة التاسعة التي 

ُتعتبر اإلنذار األخیر قبل قتل أبكار المصریین. لقد أوضح الكاتب أن الخطر قد صار على 
األبواب. وكان یلیق بالمصریین أن یدركوا خطورة الظلمة الداخلیة خالل ضربة الظلمة غیر 
الطبیعیة من جوانب كثیرة. اآلن یكمل حدیثه عن المقابلة الخامسة أال وهي تمتع المؤمنون 
بنوٍر إلهٍي یكشف عن إقامة ملكوت إلهي داخل القلب، یقابل إقامة مملكة ظلمة شیطانیة 

داخل غیر المؤمن.  
ثم یتحدث عن الضربة األخیرة أال وهي قتل األبكار یقابلها نجاة المؤمنین، ولكن 

لیس في محاباة، إنما متى أخطأوا یسقطوا تحت التأدیب. 

. تكملة المقابلة الخامسة (نور الرب لقدیسیه). 1
. 1أ. نور إلهي    

. 3-2ب. شمس فریدة غیر مؤذیة 
 .4ج. نور الشریعة اإللهیة  

. المقابلة السادسة: اللیلة المفجعة ولیلة الخالص. 2
. 5أ. من یقتل ُیقتل  
. 8-6ب. خطة إلهیة   

. 9ج. حزن یتحول إلى تسبیح 
. 11-10د. تأدیب شامل   

. 12هـ. میتة ُمرَّة   
. 16-13و. اعتراف بالحق  
. 19-17ز. مخاوف متزایدة  

. 20ح. تأدیب بغیر محاباة  
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 .25-21ط. أبوة وشفاعة  

. تكملة المقابلة الخامسة (نور الرب لقدیسیه). 1
أ. نور إلهي 

أما قدیسوَك فكان عندهم نوٌر عظیم،  
وكان أولئك الذین یسمعون أصواتهم من غیر أن یبصروا اشكالهم،  

 ] 1یغبِّطونهم على أنهم لم یقاسوا العذاب. [

برع أغلب قدماء المصریین في العلوم والفنون والثقافة. لكن لألسف سقطوا في 
العبادة الوثنیة، وما یتبعها من عادات شریرة وتصرفات غیر الئقة، فصاروا بإرادتهم أبناء 
الظلمة، لذا حلت بهم ضربة الظالم. اآلن إذ یتحدث في مقابل ذلك ما یتمتع به المؤمنون 

من نوٍر إلهي، یدعوهم قدیسین. 
ما یشغل قلب الكاتب لیس تمتع القدیسین بنور الشمس، بل بالنور اإللهي، نور 

شمس البّر الذي یقدم لهم عبوًرا للحیاة السماویة وسط ضیقات هذا العالم. 
 ألنهم تقدسوا وتخصصوا هللا. وكانوا یعبدون اهللا، إذ كان لهم نور في منطقتهم، 

یتحركون بكامل الحریة، یمارسون حیاتهم بفرٍح وبهجة قلٍب .  
یبرز الحكیم النور الداخلي المشرق في قلوب القدیسین، أال وهو نور الحب 

اإللهي. فإنهم إذ كانوا یمارسون حیاتهم الیومیة بجد واجتهاد ویعبدون الرب، وسط النور 
العظیم، كان جیرانهم من الوثنیین یشعرون بتحركاتهم وال یبصرونهم. ومع هذا لم یحمل 

القدیسون أیة شماتة أو بغضة أو رغبة في االنتقام، وال تحركوا لمضایقتهم سواء بالكالم أو 
السلوك، لقد شعر األشرار بالفارق العظیم بین تعاستهم وبین فرح القدیسین الذین یتقون اهللا، 

وبین قلوبهم القاسیة وطول أناة القدیسین علیهم. كانوا یشكرون القدیسین ویطلبون منهم 
 المغفرة على ما صدر منهم.

  وكانت المخلوقات تشترك معه في هذه االبن وحده هو النور الحقیقيلو لم یكن ،
السمة أیًضا... فلماذا یصرخ القدیسون بصوٍت عاٍل، طالبین من اهللا: "أرسل نورك 

)؟... إن كان اإلنسان غیر محتاج إلى الكلمة الذي ینیر، فألي 3:43وحقك" (مز 
هدف یطلب منه القدیسون أن ینیرهم، إن كان ال یستطیع أن یعینهم؟ 

إذن، االبن الوحید الجنس مختلف بالطبیعة عن المخلوقات، إذ هو النور الذي 
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یضيء للذین بال نور... 
إذا كنا نحتاج إلى النور من آخر، فنحن بكل وضوح لسنا النور الحقیقي. لذلك 

. Ïلیس لنا نحن ذات طبیعة الكلمة، هذا الذي بالطبیعة یفوقنا بغیر قیاس

  لیس النور هو المسئول عن مرض غیر المستنیرین، ألنه كما ُیشرق نور الشمس على
الكل، وال یستفید منه األعمى دون أن نلوم الشمس، وٕانما نلوم المرض الذي أصاب 

العینین، هكذا أنار الكلمة، ولكن الخلیقة المریضة لم تقبل النور. هكذا النور الحقیقي، 
أعمى أذهان االبن الوحید، الذي ینیر الكل، لكن "إله هذا الدهر" كما یقول بولس: "

. Ð]4" [غیر المؤمنین لئال یضيء لهم نور معرفة اهللا ویشرق علیهم
 القدیس كیرلس الكبیر 

  16:6 تي 1)، لیس فیه بطالن (9:1إذ نعرف أن المسیح هو النور الحقیقي (یو ،(
نتعلم هذا: أنه من الضروري لحیاتنا أیًضا أن تستنیر بأشعة النور الحقیقي. لكن 

) تنبعث إلنارتنا، خاللها نخلع أعمال 20:3الفضائل هي أشعة شمس البّر (مال 
خفایا )، ونرفض 13:3) حتى نسلك بلیاقة كما في النهار (رو 12:13الظلمة (رو 

، الذي یشرق على اآلخرین إذ نفعل كل شيء في النور نصیر النور ذاته. الخزي
 كو 1)، وهو نوع ممیز من النور. وٕان عرفنا المسیح أنه "تقدیس" (16-15:5(مت 
)، الذي فیه كل عمل یكون راسًخا ونقًیا، فلنبرهن بحیاتنا أننا نحن أنفسنا 30:1

. Ñمشاركون حقیقیون في اسمه، نتناغم في الفعل والكالم مع قوة تقدیسه
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 " فإنه لیس أحد في الظلمة هو حي، ولیس أحد نور الناسإن كانت الحیاة تعادل ،"
حي هو في الظلمة، بل كل من هو حي هو أیًضا في النور، وكل من في النور هو 

حي. لهذا فإن من هو حي وحده هو ابن النور، وابن النور هو ذاك الذي تشرق أعماله 
. Ñ)١٦: ٥أمام الناس (مت 

 ) "هكذا ١٥ – ١٤: ٢ كو ١یقول بولس إنه كان قبًال "ظلمة واآلن نور في الرب .(

1 Comm. On John, book 1, ch. 8. 
2 Comm. On John, book 1, ch. 9:24. 
3 On Perfection. 
4 Commentary on John, Book 2:132. 
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. إنه لیس من الصعوبة لمن یدرك إمكانیة كل إنسان یمكن للظلمة أن تتحول إلى نور
.  Îأن یتغیر إلى ما هو أسوأ أو ما هو أفضل

  إنه یمكن لمن یملك نور الناس ویشترك في أشعته أن یحقق أعمال النور ویعرف نور
) ألنه مستنیر. لكن یلزمنا أیًضا أن نأخذ بعین االعتبار LXX ١٢: ١٠المعرفة (هو 

الحالة التي للضد، أي أن كل من األعمال الشریرة والمدعوة معرفة لیست حسب الحق، 
.  Ïهذه تملك أسس الظلمة

العالمة أوریجینوس 
ب. شمس فریدة غیر مؤذیة  

ویشكرونهم على أنهم ال یؤذون، بعد أن ُظلموا،  
]  2ویستغفرونهم من معاداتهم لهم. [

 بدل الظلمة جعلت لهؤالء عموًد ناٍر، 

 مرشًدا في رحلٍة لم یعرفوها، 

 ] 3وشمًسا ال تؤذي في تجوالهم المجید. [

 في وسط البریة في ضیافة – حسب تعبیره –نظرة مفرحة للحكیم إذ یرى القدیسین 
اهللا نفسه، یقودهم كعمود نوٍر یبعث فیهم فرحه حتى وسط اللیل. ضیافة إلهیة في طریق 
البریة الذي لم یكونوا یعرفونه، فتحولت البریة إلى سماٍء مبهجٍة، لیس تحت رعایة مالئكة 

فحسب، بل رب المالئكة نفسه! 
" یقصد أن الشمس المادیة مع أهمیتها العظمى، لكن إن دامت فترة ال تؤذيبقوله "

طویلة قد تؤذي من یتعرض لها بما یدعى "ضربة شمس". ولعل الیهود كانوا یعانون من 
الشمس. فمن جانب كان المصریون یدفعونهم على عبادة اإلله رع "الشمس" بضغوط كثیرة. 

هذا ومن جانت آخر فإنه ما أن تشرق حتى یبدأوا في أعمال الصخرة ویعانوا من الظلم 
الساقطین تحته، ویبقوا هكذا حتى الغروب، فارتبطت الشمس بالمذلة والعنف والمعاناة من 

الظلم. 
ج. نور الشریعة اإللهیة 

أما أولئك فكانوا یستوجبون أن یفقدوا النور،  

1 Commentary on John, Book 2:136. 
2 Commentary on John, Book 2:158. 
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 حبسوا أبناءك،  مویحَبسوا في الظلمة ألنه
 ] 4الذین سُیمنُح العالم بهم نور الشریعَة غیر القابِل للفساد. [

ُحبس المصریون الوثنیون في سجن الظلمة، ألنهم حبسوا بني اهللا الذین یأتي منهم 
السید المسیح النور األبدي غیر الفاني، المشرق على الجالسین في الظلمة! 

بینما یحبس األشرار أنفسهم في سجن هو من صنعهم یتمتع القدیسون الحكماء 
بنوٍر عظیٍم، "جعلت لهؤالء عمود نوٍر دلیًال في طریق لم یعرفوه، شمًسا لتلك الضیافة 

 ).3:18الكریمة ال أذى بها" (
یرى الكاتب في خروج الشعب من مصر إلى أرض الموعد تمتعهم في الطریق 

باستالم الشریعة على جبل سیناء خالل موسى النبي، یكونها نوًرا یهدي البشریة إلى التمتع 
بكلمة اهللا المتجسد، شمس البرّ . 

  ینیر الكتاب أعین النفس فاقرأه أیها العاقل، وامتلئ من حّبه. فمن قراءة األسفار
المقدسة تشرق الشمس على العقول التي تتغذى منها بتمییز.  

ج نوٍر تضيء ظلمته. فالذي یحّب الم كسرالقد وضع اهللا األسفار المقدسة في الع
 نفسه یستنیر بالقراءة، ویسیر على هداها. 

اقترب من الكتاب بحٍب، تأمل جماله. لن تستفید بدون الحب، ألن الحب هو 
 مدخل الفهم.

یفرض الكتاب حبَّك، فإن كنت ال تحبه فال تقرأه. إنه یكلمك، فإن ضجرت في 
قراءته حرمك من إیماءاته.  

یجب أن تحبَّه وتفتحه وتقرأه وتتأمل جماله، وٕاال فال تقرأه، ألنك إن كنت ال تحبَّه 
 لن تستفید منه.

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  سواء خلص اإلنسان أم هلك فإن اإلنجیل یبقى في قوته. النور حتى وٕان أعمى أحًدا
فهو نور. والعسل وٕان كان مًرا بالنسبة للمرضى ال یزال حلًوا. هكذا اإلنجیل له رائحة 

. Ïذكیة للكل حتى إن هلك الذین لم یؤمنوا به

  إن ضاع إنسان ال یلوم إال نفسه. فالطیب الملطف ُیقال إنه یخنق الخنازیر. النور

1 In 2 Cor. Hom. 5:2. 
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یعمى الضعفاء. ففي طبیعة األمور الصالحة لیس فقط أن ُتصلح من یلتصق بها، بل 
. Ïوتحطم المقاوم لها، هكذا تعمل قوتها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. المقابلة السادسة: اللیلة المفجعة ولیلة الخالص. 2
أ. من یقتل ُیقتل 

  وبالمثل أصبح المصریون غیر قادرین على التمییز بین اللیل والنهار، وأصبحوا
). ولكن لم یحدث شيء غیر عادي 23-21: 10(خر یعیشون في ظالٍم ال یتغیر 

البرد والنار والدمامل (البثور) للعبرانیین. وهكذا كان األمر مع كل األشیاء األخرى: 
، وكان لكل من هذه أثرها الطبیعي على وذباب الماشیة والبعوض وسحابة الجراد

. وعلم العبرانیون الكوارث التي حدثت لجیرانهم بالسمع، حیث أنه لم یحدث Ðالمصریین
ضربة موت لهم شيء مماثل. ثم زادت حدة التمییز بین المصریین والعبرانیین في 

). وأصیب المصریون بالصدمة، وأخذوا ینوحون 31-29: 12؛ 46-11(خر  األبكار
على فقد أعز أوالدهم بینما استمر العبرانیون یعیشون في هدوء وأمان تامین، وتأكد لهم 

وفي كل مدخل بیت تم تمییز قائمتي الباب . )28: 11(عب بسفك الدم  الخالص
. Ñوالعتبة العلیا الموصلة بینهما بالدم

القدیس غریغوریوس النیسي 
بعد الضربات التسع التي حلت بفرعون وشعبه، والتي لم تحل بشعب اهللا، بل 

سندتهم وسط ضیقتهم الشدیدة، جاءت اللیلة الحاسمة. في هذه اللیلة تغیرت الموازین تماًما. 
كان في خطة فرعون إبادة شعب اهللا، وكان یظن أنه لیس من یقدر أن ینجو من یدیه. فقد 
أصدر أمره بقتل كل أطفالهم الذكور، حتى یتحولوا إلى جماعة من النساء بال رجال؛ تعمل 

النساء كجاریات لدى المصریین، وعلى المدى البعید ال یوجد نسل عبراني، فال یصیر 
للجماعة وجود نهائًیا. 

في هذه اللیلة ما حدث فجأة وفى لحظات أن فقد كل المصریین أبكارهم! تعرضوا 
لضربة لم تكن في حسبانهم أو حسبان أحد قط، حولت أرض مصر إلى مناحة عامة، 

1 In 2 Cor. Hom. In 2Cor. Hom. 5:3. 
Ð  10-8لم یتبع القدیس غریغوریوس نفس ترتیب الضربات الوارد في الكتاب المقدس في خر .

3 Moses, book 1:28..ترجمة  مجدي فهیم حنا 
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ولیس من معٍز، وال من معینٍ ! 

ب. خطة إلهیة 
ولمَّا عَزموا على قتل أطفاِل القدیسین،  

وُخلِّص طفٌل واحٌد منهم بعد أن ُعرِّض لذلك،  
انتزعَت جمهور أوالدهم لتعاِقَبهم،  

]  5وأهلكتهم جمیًعا في الماء الجارف. [
روا الكل لخدمتهم، وظنوا؛ أنه لیس من مدافٍع لمن ال  قتلوا األطفال األبریاء، وسخَّ

قوة لهم وال جیًش . ولكن السماء ال تترك عصا الخطاة تستقر على الصدیقین. 
قتلوا األطفال األبریاء فكان من ثمر ذلك قتل أبكارهم في لیلة واحدة! 

إن كان كل األطفال قد تعرضوا للقتل، فإن أحدهم تعرض لذلك فألقى في النهر. 
لكن الوسیلة التي كانت للهالك صارت للخالص، فقد انتشلته ابنة فرعون وربته في القصر، 

ولم تدر أنه القائد الُمعد من قبل اهللا لتحریر العبرانیین من عبودیة فرعون. في الماء الذي 
غرقت فیه جیوش فرعون خرج منه هذا الطفل القائد. 

وتلك اللیلة ُأخبَر بها آباؤنا من قبُل  
لكي ُتطیب ُنفوسهم،  

]  6لِعلِمهم الیقیِن بأیَّة أقساٍم وثقوا. [
سبق فأخبر اهللا موسى النبي عما سیحدث، فما حدث لم یكن ولید مصادفة كما 
یظن البعض أحیاًنا. كان عنصر المفاجأة بالنسبة لألشرار یزید من حدة الضیقة، وكان 

ل حیاتهم إلى حیاة  إدراك القدیسین مقدًما ما سیحدث أعطاهم ثقة أعظم في عمل اهللا، وحوَّ
متهللة شاكرة هللا ومسبحة. 

لقد طابت نفوسهم، إذ أدركوا یقین أمانة اهللا في دعوته لمؤمنیه. 

] 7فتَوقَّع شعُبك خالَص األبرار وهالك األعداء. [
لم ینم الشعب تلك اللیلة، إذ كان مترقًبا بإیمان وثقة أن ما أعلنه اهللا حتًما یتحقق: 

خالص لألبرار، وهالك لألشرار! 

ألن ما عاَقبَت به أعداءنا  
]  8صار لنا موضع مجدنا بدعوِتك لنا. [
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تهلل الشعب وسبح لیس لشهوة انتقام من مقاومیهم، وٕانما العتزازهم بتحقیق وعود 
اهللا الصادقة أنه ملجأ لمؤمنیه وسند لهم. 

 یجلب األشرار الضربات علیهم، ویصیر ما هو هالك لهم خالًصا للصدیقین. 

ج. حزن یتحول إلى تسبیح 
فإن بني الصالحین القدیسین كانوا یذبحون ُخفیُة،  

وأجمعوا على إقامة هذه الشریعة اإللهیة،  
أن یشترك القدیسون في الخیرات والمخاطر على السواء،  

]  9وكانوا منذ ذلك الحین ینشدون أناشید اآلباء. [
یقصد بالصالحین القدیسین إبراهیم اسحق ویعقوب وغیرهم من اآلباء، فقد استلم 

الشعب عن آبائهم تقدیم ذبائح للرب. وٕاذ ُمنعوا كانوا یقدمونها خفیة. فقد أدركوا ما لهذه 
الشریعة الخاصة بتقدیم ذبائح حیوانیة من أهمیة، فأصروا باإلجماع أال یتوقفوا عن تقدیمها. 

هنا یقدم لنا بعض مالمح هذا الشعب الُمستعبد، والساقط تحت السخرة: 
 أصروا على الحیاة والعبادة كما استلموها من آبائهم، حتى یتمتعوا بحب اهللا أوالً :

وتحقیق وعوده آلبائهم. 
 في وسط المذلة كانوا یحملون روًحا واحدة، فكانوا یجمعون على تقدیم ثانًیا:

العبادة بفكٍر واحد تسلموا طقوسها عن األجیال السالفة. 
أن یمارسوا حیاة جماعیة في التمتع مًعا بالخیرات واحتمال والضیقات. ثالثًا: 
 اتسم هذا المجتمع المتغرب والساقط تحت العبودیة بروح الرجاء والتهلیل، إذ رابًعا:

كانوا بالفعل قبل ظهور موسى الستالم العمل القیادي ینشدون تسابیح أو أناشید اآلباء. 
هذه الصورة البهیة لم یحدثنا عنها موسى النبي في سفر الخروج، ألن ما كان 

یشغله الكشف عن بّر اهللا العاملة للخالص، وتدبیره اإللهي الفائق. أبرز الكاتب أنهم كانوا 
بالفعل قبل حدوث الخالص في تلك اللیلة ینشدون تسابیح الخالص، بروح الجماعة في 

رجاء حيَّ . 

د. تأدیب شامل 
وكانت جَلَبُة األعداء الناشزُة تردُّ علیهم،  

]  10وصوت الباكین على أطفالهم بالنحیب ینتشُر في كل اتجاهٍ . [
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جاءت الكارثة شاملة كل المصریین، فهو تأدیب جماعي، ال یخلو بیت من بكر 
لهم یموت، خاصة وأن المجتمع في ذلك الحین كان یتمیز بنظام األسرة الكبیر. ففي البیت 

الواحد یموت أكثر من بكر، حیث اعتاد االخوة المتزوجون أن یعیشوا مًعا في داٍر كبیرة! 
مع وحدة السكن ووحدة التجربة لم تكن هناك مشاركة جماعیة للتعزیة، لیس من 

شخٍص لم ُتصب أسرته في هذه الضیقة. 
بینما كان األبرار وسط ضیقتهم ینشدون مًعا بروح واحدة في تناغم فیما بینهم، كما 
في تناغٍم مع آبائهم، إذا بغیر المؤمنین یصدرون أصوات نشاز رهیبة وصرخات مرة، بسبب 

قتل أبكارهم. لقد امتألت بقاع مصر من صوت النحیب بسبب موت أبنائهم. ومع أن 
الكارثة التي حلت بهم مشتركة لكن األصوات تمثل ضوضاء بال انسجام. 

الكنیسة حتى في وسط آالمها تتمتع بالوحدة في الروح بعمل الروح القدس، أما 
األشرار فحتى أن اتفقوا على  مقاومة الكنیسة یصدرون أصواًتا متعارضة لیس فیها تناغم. 

وكان العقاب الواحد ُیصیب العبد والسید،  
]  11وكان ابن الشعب والملك یعانیان العذاب الواحد. [

لقد میزَّ فرعون نفسه عن رجال قصره، ورجال قصره عن الشعب المصري. وجاء 
استغالل العبرانیین للعبید لصالح الفئات الغنیة. لكن إذ حمل الكل مشاعر كراهیة وشماتة، 

وربما اشترك الشعب في تسخیر العبرانیین واستغاللهم، إذا بالتجربة التي حلت لتأدیبهم 
واحدة. لقد أراد اهللا أن یدرك اإلنسان أن البشریة كلها متساویة في عیني اهللا. فلیس عند اهللا 

محاباة لصاحب سلطان أو لسیٍد أو غنيٍ . 

هـ. میتة ُمرَّة 
ماتوا كلهم میتة واحدة،  

فكان لهم جثث ال ُتحصى،  
حتى إن األحیاء لم َیْكفوا حتى لدفنهم،  

]  12إذ في لحظة أُبید أعزُّ نسِلهم. [
صدرت األوامر الملكیة للقابلتین أن یقتال سًرا أطفال العبرانیین أثناء والدتهم، 

وصدر األمر اإللهي بتأدیب األشرار بقتل األبكار في لیلة واحدة بضربة واحدة. 
من كثرة الموتى لم یوجد عدد كاف من الشباب لحمل الموتى ودفنهم، فانكسرت 
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قلوب الشعب إذ صارت الجثث أمامهم، مع عجز عن دفنهم. 

  عندئذ یصل المالك لیضرب مصر، التي لم تكن مّطلعة على الّسر، وال مشاركة في
الفصح، وال مختومة بالدم، وال في حمایة الروح، العدّوة غیر المؤمنة، ضربها في لیلة 

ه آواحدة وحرمها أوالدها. فقد هجم المالك على مصر، بعد أن جال بین إسرائیل ور
مختوًما بدم الخروف، وأخضع فرعون غلیظ الرقبة بالحداد، فلّفه، ال بثوٍب حالك أو 

بمعطٍف ممزٍق، بل بمصر كلها الممزقة تماّما والباكیة أبكارها.  
كانت مصر كّلها غارقة في الحزن والضربات تذرف الدموع وتقرع صدرها وقد 

جاءت إلى فرعون، في حداٍد، ال في لباسها فقط، بل في نفسها أیّضا؛ ممزقة، ال في 
بل في الداخل أیّضا.  ثیابها الخارجّیة فقط، 

وكنت تستطیع أن ترى مشهّدا جدیّدا: هنا الذین یقعرون صدورهم، وهناك الذین 
لم، وفي الوسط فرعون في حداٍد، جالّسا على الُمسح والرماد، ألیطلقون صرخات ا

وملفوّفا بظلمة تمسك به وكأنها ثوب مأتٍم، ومتمنطّقا بمصر كّلها وكأّنها معطف حدادٍ .  
كانت مصر حول فرعون كمعطف نحیب...  

إن أصغیتم، یأخذكم الدهش في أمر مصیبة ال تصّدق. إلیكم ما كان یحیط 
بالمصریین: لیلة طویلة وظالم ال ینفذه النور وموت یتحّسس طریقه ومالك یبید وجهّنم 

تلتهم أبكارهم.  
رهب، علیكم أن تطلعوا علیه. في الظالم الذي ألشّد غرابة واأللكّن ما هو ا

یمسك، كان الموت الذي ال یشبع یستتر، وذلك الظالم كان المصرّیون البائسون 
یتلّمسونه...  

 لكن الموت المترّصد یقبض على أبكار المصریین بأمر المالك.  
یا له من ّسر غریب ال یفّسر! فإن ذبح الخروف كان في الواقع خالص إسرائیل، 

.  Ïّن الدم خّوف المالكألفأصبح موت الخروف حیاة الشعب، 
میلیتو أسقف ساردس 

 

و. اعتراف بالحق 

1 On Pasch, 16-20, 22-23, 30-31.     :میلتیونراجع سلسلة آباء الكنیسة إصدار دار المشرق ببیروت  
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 بسبب فن السحر أن یؤمنوا بشيء،  أَبواوبعد أن 
اعترفوا عند هالك األبكار،  

] 13بأن شعبك هو ابن هللا. [
كان المصریون یعتمدون على فنون السحر، ومع كل ضربة یسأل فرعون السحرة 

للتحرك، وباطًال بذلوا الجهد لخالص فرعون وشعبه. مع هذا العجز استمر فرعون في 
). 14: 18عناده، مـقاوًما اهللا بكبریائه، حتى اهتز عرشه تماًما بضربة البكور (

وبینما كان صمٌت هادئ ُیخیِّم على كل شيء،  
]  14وكان اللیل في منتصف مسیره السریع. [

یقارن الكاتب بین حال المصریین في النصف األول من اللیل والنصف الثاني. 
فقد عبر النصف اللیل في سكون شدید، وبسرعة فائقة، حتى صدر الحكم بالتأدیب في 

منتصف اللیل. 

وثبت كلمُتك الكلیة  القدرة من السماء من العرش الملكي،  
]  15كالمحاِرب العنیف في وسط األرض المحكوم علیها، [

كانت تحمل أمرك المحتوم كسیٍف ماضٍ .  
فوقفت ومألت كلَّ مكان موًتا،  

]  16وكان تمس السماء وتطأ األرض. [
في منتصف اللیل ُأعلنت معركة من نوٍع فریٍد، بین بشٍر على األرض یظنون أنهم 
أصحاب سلطان، ولدیهم إمكانیات عسكریة، وأنهم قادرون على وضع خطط للمعركة، وبین 

كلمة اهللا القدیر في السماء حیث العرش اإللهي. 
یصور كلمة اهللا الذي أصدر األمر بالتأدیب بكونه القدیر الذي ُیحد. رأسه في 

السماء وقدماه على األرض. من یقدر أن یقف أمامه؟ 

ز. مخاوف متزایدة 
حینئذ بلبلتهم فجأًة ُرؤى أحالٍم مخیفة،  

]  17وَغشَیتهم مخاوف غیر متوقعة. [
یصعب أن یرى إنسان أن دولة بأكملها یكاد كل بیت فیها یقیم مناحة على بكر 

األسرة. وأما ما أثار الموقف باألكثر، أنهم وهم ال یجدون كلمة تعزیة، وال طاقة لجمع 
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الجثث ودفنها قبل أن تعفن وتسبب أوبئة، أنهم ال یدرون ماذا بعد هذه الضربة. 
كأن مخاوفهم مما هو قادم غطى حتى على حزنهم على أبكارهم. 

یرى الحكیم أن ضربة األبكار بواسطة المالك صاحبتها ظهور الشیاطین التي 
). 18-17: 18أقلقتهم، فأدركوا ضعف آلهتهم (

فُصِرَع كلُّ واحٍد هنا وهناك بین حيٍّ ومیٍت،  
]  18وكان ُیعلُن أليِّ سبٍب یموت. [

تحولت البالد إلى حالة من الفوضى، كل واحٍد یجري هنا وهناك، متسائًال ما هي 
علة هذه الكارثة الخطیرة. 

ألن األحالَم التي أقلَقتهم أنبأتهم بذلك  
]  19لئالَّ یهلكوا وهم یجهلون لماذا ُیعانوَن هذا العذاب. [

یبدو أن اهللا سمح لهم بأحالٍم في تلك اللیلة، لعلهم یتوبون ویرجعون قبل حدوث 
هذا الهالك. 

ح. تأدیب بغیر محاباة 
لكن محنَة الموت،  

كانت تصیُب األبرار أیًضا،  
ووقعت الضربة على عدد كبیر منهم في البریة.  

]  20غیر أن الغضب لم یلبث طویالً . [
تذمر مجموعة من الالویین الذین كانوا یحسدون الكهنة في خدمة اهللا في خیمة 
االجتماع، قورح وداثان وأبیرام وغیرهم، یبلغ عددهم مائتان وخمسون رجًال، متذمرین على 

حصر الكهنوت في هرون ونسله. تجاسروا وقدموا بخوًرا، فانشقت األرض وابتلعتهم هم 
وعائالتهم. لم یخَش الشعب اهللا، بل تذمروا على موسى وهرون. في غیر محاباة سمح اهللا 
بانتشار وباء أهلك أربعة عشر ألًفا منهم، وفي أبوة حانیة شفع موسى وهرون في الشعب 

لیرفع اهللا عنهم الوباء. 

 

ط. أبوة وشفاعة 
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ألن رجًال ال عیَب فیه باَدَر لحمایتهم،  
فذهب بترس خدمته الذي هو الصالة والتكفیر بالبخور،  

]  21ووقف أمام السخط، وقضى على الكارثة ُمظهًرا أنه خادُمك. [
بسبب فساد جماعة من الالویین انتشر وباء یهلك الكثیرین، لكن تبرز شخصیة 
موسى كأب یضم كل الشعب بین ذراعیه، ویحمله في قلبه ویشفع فیهم. تألألت شخصیته 
ككوكٍب بهٍي في أعین السمائیین، بل وفى عیني اهللا الذي یطلب النفوس المتسعة بالحب. 

كما طلب من أخیه هرون أن یقدم بخوًرا هللا من أجل الشعب. 

فانتصر على الُمهلك،  
ال بقوة الجسد وال بعمل السالح،  

بل بالكلمة،  
]  22سیطر على المعاِقب ُمذكًِّرا باألقساِم والعهود المقطوعة مع اآلباء. [

كأن موسى قد دخل في معركة مع غضب اهللا على شعبه. كان سالحه الحب مع 
الصالة بروح التواضع والثقة في مواعید اهللا وما اقسم به لآلباء في عهوده معهم. لقد غلب 

بهذا السالح الروحي الرائع! 

وبینما كان القتلى یتكدَّسون الواحد على اآلخر،  
وقف في الوسط وردَّ الغضب،  

]  23وقطع علیه طریق األحیاء. [
وقف موسى النبي وسط الجثث وبسط یدیه لكي باإلیمان الحّي والحب الصادق 

یوقف غضب اهللا، ویحفظ األحیاء من الوباء الذي حلّ . 
لعله یتحدث هنا عن هرون رئیس الكهنة الذي اشترك مع موسى في الطلبة. 

ألنه على ثوبه الطویل كان العالم كله،  
وكانت أسماء اآلباء المجیدة منقوشة في أربعة صفوف الحجارة،  

]  24وكانت عظمُتَك على تاج رأِسه. [
ما یزین كهنوت هرون أنه كان یرتدي ثوًبا حتى الرجلین یمثل العالم كله، یلتحف 
بكل البشریة لیطلب بالحب عن العالم كله. فالكاهن أب لكل البشریة، لن یكف عن الصالة 

من أجل جمیع الناس. 
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فلما رأى الُمهلك ذلك تراجع وخاف،  
]  25وكان مجرَّد اختبار الغضِب قد كفى. [

تراجع المالك المهلك وخاف إذ أدرك مسرة اهللا بحب موسى لشعبه وخدمة هرون 
 لحسابهم.

 
 18وحي من الحكمة 

لتؤدبني وٕالى الموت ال تسلمني! 
 

  ،إلهي، أنت هو شمس البّر 

ُتشرق علّي، فتتبدد كل ظلمة فّي، 
وتسكب بهاءك على نفسي. 

تؤدب، لكنك تحیي وال ُتهلك! 
 
 ،فتحول أحزاني إلى أفراح!  لتنزع عني ظلمة الخطیة

تسمح بموت الجسد لكن إلى حین، 
أما نفسي فتنعم دوًما بالحیاة معك. 

ال أخشى موت الجسد، ألنه بك یقوم ممجًدا، 
یشارك نفسي بهاءها األبدي! 

 
  !هب لي مع موسى النبي وهرون روح األبوة

 لي عمل أعظم من الصالة من أجل كل البشریة. فال یكون
ابسط یدّي نفسي ألحتضن الكل. 

 أصرخ قائالً : ارفع غضبك عن كل البشریة!
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األصحاح التاسع عشر 

 4ملة مع شعبه ومع األمم حكمة اهللا العا
 

في المقابالت السابقة كان الكاتب یقارن بین عمل حكمة اهللا، األقنوم اإللهي، في 
حیاة األبرار، وعمله في حیاة األشرار، مقدًما تفسیًرا مسهًبا لبعض الضربات العشر وما 

یقابلها من بركات لدى األبرار. اآلن في ختام السفر یقدم المقابلة السابعة حیث صار البحر 
األحمر طریًقا برًیا لعبور أمة بأكملها وهي تستتر تحت ظل القدیر، بینما ألقى فرعون 

وجیشه أنفسهم فیه لیعبروا ویبیدوا شعب اهللا فهلكوا. 
صار البحر األحمر طریًقا للعبور وللدفاع، كما صار مقبرة جماعیة خطیرة. 

كطریق للخالص وطریق للهالك  . المقابلة السابعة: البحر األحمر1
. 5-1أ. غضب إلهي ال رحمة 

. 7-6ب. طبیعة لخدمة خطة اهللا 
 .12-8ج. حفل بهیج وسط المیاه  

 .17-13. مقارنة بین مصر وسدوم 2
 .21- 18. انسجام جدید   3
. 22. الخاتمة   4

المقابلة السابعة: البحر األحمر كطریق للخالص وطریق للهالك 
أ. غضب إلهي ال رحمة 

أما األشرار فقد هجم علیهم حتى النهایة غضب ال رحمة معه،  
]  1ألنه كان یعلم من قبُل ماذا سیفعلون. [

 مهما بدا قاسًیا یحمل الرحمة، إذ یعطي الرب –في الضربات العشر كان التأدیب 
فرصة للتوبة. اآلن وقد امتأل كاس الشر، ألقى فرعون ورجال جیشه نفوسهم في وسط البحر 

فهلكوا، وقد أغلقوا ضد أنفسهم أبواب المراحم اإللهیة. 

وأنهم، بعد أن یأذنوا لهم بالرحیل،  
وأن ُیسرعوا في إطالقهم،  

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 19الحكمة 

سُیغیِّرون رأَیهم،  
]  2ویجدُّون في إثرِهم. [

)، 13: 18أمام ضربة األبكار عرف المصریون أن هذا الشعب ابن اهللا (حك 
وأدركوا أنه ال مجال لمقاومتهم، فسمحوا لهم بالخروج، بل وطلبوا اإلسراع في االنطالق من 

مصر، لكن قلوبهم الشریرة أبت ذلك، فتراجعوا في قرارهم، وندموا على ذلك، ووضعوا في 
أنفسهم أن یجّدوا في إثرهم. 

فإنهم، بینما كانوا ال یزالوا ینوحون وینتحبون على قبور أمواتهم،  
خطر لهم ِفكٌر آخر غبّي،  

وأخذوا یطاردون الذین حثُّوهم على الرحیل،  
]  3مطاردتهم لقوٍم هاربین. [

یقدم الحكیم علة جدیدة لشرورهم، فبجانب معرفتهم أن هذا الشعب ابن اهللا، 
وبجانب طلبهم اإلسراع بالخروج، تركوا قبور أبكارهم، وعوض النحیب خطر على بالهم فكر 
غبي، أال وهو مطاردة من سمحوا لهم بالخروج. هذا یكشف عن قلب مملوء بغضة وكراهیة، 

فال یبالون باألبكار الذین ماتوا، إنما ما یشغلهم هو قتل من خدموهم وأحسنوا إلیهم. 

وٕانما ساقهم إلى هذا الحدِّ األقصى مصیر عادل،  
وحملهم على نسیان ما مضى،  

]  4لكي یتمُّوا ما نقص عقابهم من عذابات. [
إذ فكروا بغباء حسب شر إرادتهم وفساد قلوبهم، دفعوا أنفسهم بأنفسهم للهالك ثمرة 

فسادهم، فیتحقق فیهم العدل. لقد نسوا الضربات العشر، وكأنها كانت غیر كافیة، فألقوا 
بأنفسهم في ضربة قاضیة. 

ویختبر شعبك أعجَب رحلة،  
]  5ویواجه أولئك أغرب میتة. [

بتفكیرهم الرديء وتصرفهم الشریر ألقوا بأنفسهم في موٍت مخٍز، وتمتع شعب اهللا 
بعبوٍر عجیٍب، صار درًسا عبر األجیال، ورمًزا لعبور البشریة كلها خالل تحطیم إبلیس 

بالصلیب. 

ب. طبیعة لخدمة خطة اهللا 
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وكانت الخلیقة كلها بحسب طبیعتها الخاصة،  
ُتجَبل مرَّة ثانیة وتخضُع ألوامرَك  

]  6لُیحفظ بنوك سالمین. [
كل األمور كانت تعمل لخیر أوالد اهللا، حتى شر األشرار وأیًضا تحرك الطبیعة 

لتسیر ال حسب قوانینها، وٕانما حسب األوامر اإللهیة. 

ورأوا سحابة تظلِّل الخیمة،  
واألرض الیابسة تبُرُز ممَّا كان ماًء من َقبُل،  

والبحر األحمر یصبح طریًقا بال عائٍق،  
]  7واألمواج المندفعة ُتصبح َمرًجا أخضر. [

تحركت الطبیعة لتعمل بأوامر إلهیة لحفظ أوالد اهللا. 
 في عبورهم كانت المحلة أو الشعب كله والتابوت مظلًال بسحب إلهیة، كمن أوالً :

تحت جناحي اهللا. 
 ظهر طریق وسط الماء یابًسا وجاًفا، یصلح للسیر علیه بالرغم من أنه كان ثانًیا:

قائًما تغطیه المیاه زماًنا هذا مقداره. 
 تحركت المیاه من كل جانب ووقفت لتصیر كأنها أسوار تحمي السائرین في ثانًیا:

الطریق الجدید. 
 لم توجد أمواج ترعب الشعب، إنما تحولت إلى مروج خضراء، ینعم رابًعا:

السائرون وسط البحر بها كأنهم یتنزهون. 

ج. حفل بهیج وسط المیاه 
عبرت فیه كأمٍة واحدة تسُترها یُدَك،  

]  8وتشهد خوارَق عجیبة. [
عبور رائع یضم كل األمة دفعة واحدة، إذ لم یكونوا في حاجة إلى سفن تحملهم 

وتقسمهم إلى جماعات، ولم یخشوا مخاطر غرق أو لصوص بحار. 
یرون وهم في سیرهم كًما من اآلیات والعجائب ال حصر لها. 

رعوا كالخیِل ووثبوا كالُحمالن،  
]  9مسبِّحیَن لَك أیها الرب ُمنقُذهم. [
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لم یكن بالعبور المملوء بالمخاطر، وال بالقلق بالنسبة لحالهم أو ما سیكونون علیه 
في البریة. إنما تحول العبور إلى حفل بهیج، فیه تتمتع القلوب برقصات كالخیل، والنفوس 

كأنها حمالن مبتهجة تشیر في مرعى بال هم، أفواههم لم تصمت عن التسبیح هللا واهب 
الخالص العجیب. 

فإنهم كانوا یتذكَّرون ما جرى في غربتهم من أحداٍث،  
كیف أخرجت األرُض بعوًضا ال الحیوانات،  

]  10وكیف فاض البحُر جم�ا من الضفادع ال الحیوانات المائیة. [
عاد الموكب بذاكرته لیتأمل الكل: كهنة والویین وشعًبا كیف كانت الطبیعة والزالت 

تتحرك لحسابهم. فاألرض أخرجت لمسخریهم بعوًضا ال حیوانات، والمیاه بعثت إلیهم 
ضفادع ال أسماك! 

ورأوا أخیًرا طریقًة جدیدًة إلنتاج الطیور،  
]  11حین حثَّتهم شهوُتهم أن یطلبوا أطعمًة فاخرة. [

رحلة عجیبة وفریدة  حین اشتهوا طعم اللحم حدث ما كان مستحیالً . من أین یأتون 
بلحوٍم في بریة جافة، لكن السلوى جاءت مهاجرة كما بأمر إلهي لتنطلق إلیهم بالقرب من 

سطح البحر، وكأنها ُولدت من میاه البحر، ولم یكن الشعب في حاجٍة إلى شباٍك لصیدها، 
إنما صارت كأنها بین أیدیهم تتقدم بنفسها لیتمتعوا بأكلها . 

]  12فصعدِت السلوى من البحِر إرضاًء لهم. [

. مقارنة بین مصر وسدوم 2
لكن العقوبات نزلت بالخاطئین،  

من دون أن یشار إلیها من قبُل،  
بصواِعَق عنیفة، وبحقٍّ كانوا یتألَّمون بسبب شرورهم،  

] 13ألنهم أظهروا للغرباء أشدَّ الُبغض. [
یقارن بین شر سدوم وشر المصریین من جهة ما فعله أهل سدوم حین استضاف 
لوط مالكین، وما فعله المصریون حین استضاف فرعون یوسف وكل أسرته. استحق أهل 

سدوم أن تحل بهم صواعق من السماء، ألنهم ابغضوا رجلین غریبین (أو مالكین جاءوا في 
شكل رجلین). 
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بوا بغرباَء لم یعرفوهم.   أبى غیرُهم أن  ُیرحِّ
]  14أما هم فقد استعبدوا ضیوًفا أحسنوا إلیهم. [

إن أعطى عذًرا ألهل سدوم لرفضهم استضافة غرباء، فأي عذر یقدمه المصریون 
لتسخیر من أحسنوا إلیهم وقت ضیقتهم وفى رعایة أغنامهم. 

وما عدا ذلك فهناك افتقاٌد (عقوبة) ینتظُر أولئَك  
]  15ألنهم قبلوا الغرباء بطریقة عدائیة. [

كان العقاب ینتظر أهل سدوم، ألنهم قبلوا الغرباء بروح العداوة بال سبب. 

أما هؤالء فبعد أن قبلوا باحتفاٍل من كانوا یشاركونهم في الحقوق،  
] 16أثقلوهم بأعماٍل رهیبة. [

في منظار جدید یقارن الحكیم بین المصریین وأهل سدوم. األولون استضافوا 
المؤمنین (یوسف وأسرته) بترحیب شدید إكراًما لیوسف الذي أنقذهم من المجاعة. لكن بعد 

یوسف أساءوا إلیهم وظلموهم واستعبدوهم، فسخروهم في أعماٍل قاسیة. أما أهل سدوم 
فاستضافوا مالكین على شكل رجلین غریبین، وكانت االستضافة بغیر إرادتهم حیث ُأصیبوا 
بالعمى، فذهب المالكان إلى بیت لوط. لقد أساء أیًضا أهل سدوم إلى الضیفین، لكنهم لم 

یكونوا یعرفونهما. 

فُضربوا بالَعمى مثَل أولئَك عند باب الباّر،  
حین شملتهم ظلمٌة واسعة  

]  17فجعل كلُّ واحٍد یتلمَُّس مدخل بیته. [

. انسجام جدید 3
كانت العناصر تتحوُل بعضها إلى بعض،  

كما أن تغیُّر األنغاِم في القیثار ُیغیِّر طبیَعَة اإلیقاع والصوت باٍق،  
] 18وذلك بیٌِّن من إمعاِن النظر في ما جرى: [

یحول اهللا عناصر إرادته كمن یلعب على أوتار قیثارة لیخرج لحًنا عذُبا لحساب 
. یرى الحكیم أن األحداث بأكملها، سواء في مصر قبل الخروج، أو أثناء الخروج، أو Ïالعالم

1 Interpreter's Concise Commentary, Volume 5, Abingdon Press, Nashville, 1983, p. 
Robert C. Denton, P. 263.  
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أثناء عبور البحر األحمر، أو في البریة بعد الخروج أشبه بأوتار قیثارة إلهیة فریدة وعجیبة، 
مختلفة النغمات، لكنها متناسقة، تخرج سیمفونیة رائعة تشهد لعنایة اهللا القدیر والمخلص 

ألوالده.  

لت إلى مائیة   فهناك كائنات أرضیة تحوَّ
] 19والسابحة َسَعت على األرض. [

إحدى هذه النغمات تحرك الطبیعة بناموس مخالف للطبیعة فتحول موكب األمة 
كلها إلى أشبه بسمك یعبر وسط البحر في آمان. كأنه كائنات بحریة تسبح وسط المیاه 

متهللة. البشر سكان األرض صاروا كأنهم كائنات مائیة، وخرج الشعب من البحر لیسیر في 
البریة كأنه كائنات بحریة قد تحولت إلى خلیقة بریة. 

والنار حتى في الماء احتفظت بقوُتها الطبیعة،  
]  20والماء نسَي قوته المطفئة للنار. [

وتر آخر ممتع، حین نزلت النار مع الَبَرْد، لم ینطفئ لهیب النار بالماء بل أزداد 
اشتعاًال، فقد نسي الماء طبیعته التي تطفئ النیران!  

وبالعكس فاللهیب لم یأكل أجساد الحیوانات الضعیفة التي كانت تسرح فیه،  
]  21ولم ُیِذِب الطعام السماويَّ الشبیَه بالجلید السریع الذوبان. [

وتر ثالث متناغم مع الوترین السابقین، فإن النیران التي نزلت مع الَبَرْد لم تهلك 
الحشرات التي أرست لتأدیب األشرار، وكأنها قد اتفقت مع النیران للعمل مًعا بانسجام 

للتأدیب، أو كأنها قد نالت طبیعة جدیدة ال تقدر النیران أن تهلكها. 
أما الوتر الرابع فهو ما حدث مع المن الذي یشبه الجلید، تذیبه أشعة الشمس 

حتى ال یجمعه المتأخرون في الخروج لجمعه، وال تقدر النیران أن تذیبه أثناء طهیه. 

. الخاتمة 4
دَته،   فإنك یا رب في كل شيٍء عظَّمَت شعبَك ومجَّ

 ]  22ولم تأنف أن تساعده في كل زمان ومكان. [
أما خاتمة السفر فهي تسبحة رائعة تدعو كل مؤمن لیشهد عظمة حب اهللا 

لكنیسته، عظمة حب اهللا الفائق لتشاركه المجد السماوي، ومسرته أن یسندها في كل جیل 
وفى كل مكان!  
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 19من وحي الحكمة 

ألتحد بك یا حكمة اهللا! 
 
  ،ألتحد بك یا أیها الحكمة العجیب

تمألني حًبا لك وللبشریة. 
تنزع عني فساد طبیعتي، 

وتجددني بروحك القدوس. 
 
  ! ٍتحول لي الضیقة إلى مجٍد أبدي

أعبر مع شعبك البحر كما في میاه المعمودیة. 
تشق لي طریًقا وسط األمواج. 

تحول كل ما هو حولي إلى قیثارة حب. 
فأشترك مع الطبیعة في الشهادة لك. 

أشهد لك أنك إله المستحیالت! 
 
   ،أخیًرا، لتعمل فّي یا حكمة اهللا

فتقیم مني سفیًرا لك ووكیًال للسماء. 
تجعل مني آیة وأعجوبة أمام السمائیین. 

یرون التراب قد صار سماءً . 
یرون الفساد قد تحول إلى عدم فسادٍ . 

یرون ساكن األرض صار موضع دهشتهم في السماء! 
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