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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا من الرتاث اخلادل ملعلم
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث .اذلي أثرى حياتنا ،وحياة
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته ،فاكن
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي
حيتاج دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح
وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
وكتابنا اثلالث يف هذه السلسلة عن مقال بعنوان «مدرسة
القديسني  -اثلمن» نرشه األستاذ نظري جيد يف صحيفة
الشباب بمجلة احلق عدد نوفمرب سنة 1947م.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت
السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية الأرثوذك�سية على االنرتنت  -مار�س 2012م
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مدر�سة القدي�سني
الثمن
انك تريد يا أيخ أن تذهب إىل ملكوت اهلل ،وترى ما لم
تره عني ،وتسمع ما لم تسمع به أذن ،وأنا ال ألومك يف هذا،
فأنا مثلك أتمىن ما تتمناه ،ولكين أحب أن أهمس يف أذنك
ً
بكلمة رصحية ويه« :هل جلست أوال وحسبت حساب
انلفقة؟».
هوذا أمامك املسيح ملك السماء ،وأمامك الشيطان
رئيس هذا العالم وال يمكن اجلمع بينهما إذ البد أن ختتار
أحد االثنني ،ستقول يف بساطة أنك ختتار املسيح .ولكن
هل تعرف اثلمن اذلي جيب أن تدفعه؟ إن لم تكن تعرف
فاسأل املسيح يقول لك« :من ال حيمل صليبه ويتبعين فال
يستحقين» .هذا هو اثلمن يا صدييق فهل أنت مستعد حلمل
الصليب؟ أم أنت ممن يعرجون بني الفرقتني؟ ويريدون
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السماء واألرض جمتمعتني؟ وذلك حمال .انك ال تستطيع أن
تقود بيت إرسائيل وأنت يف بيت فرعون تتبناك ابنته ،وإنما
جيب أن حتمل صليبك وترتك القرص واإلمارة وتندمج يف
ً
ً
الشعب وعند ذلك تصري نبيا .وأنت ال تستطيع أيضا أن تأكل
املن السماوي وأنت يف أرض مرص وإنما جيب عليك أن حتمل

صليبك وتهرب إىل الربية وهناك تأكل املن والسلوى .وأنت
ال تستطيع كذلك أن تريض ديللة وتظل كما أنت شمشون
اجلبار وإنما عليك أن حتمل صليبك وتهرب من تلك املرأة-
ثم جيب أن تعرف أن الصليب هو مدرسة القديسني .فيف
ً
جب األسود صار دانيال دانياال ،ويف وسط القروح صار
ً
ً
أيوب أيوبا ،ويف آتون انلار صار اثلالثة فتية أبطاال يقدسهم
اتلاريخ ،وكما اكن البد من اجلب والقروح وانلار يلنال لك
أوئلك عظمتهم  ،كذلك البد من الصليب يلصبح املسييح
ً
مسيحيا ألن هذا هو اثلمن الوحيد مللكوت اهلل.
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ً
كثري من املسيحيني تسري حياتهم اعدية جدا .أكل ورشب
وضحك ونوم ويوم من احلياة يمر وراء يوم ،إىل أن يأيت صباح
ً
األحد فيذكر هؤالء بأنهم مسيحيون ،ولواله لنسوا ذلك أيضا.
أي صليب محله هؤالء ،وأي جتربة تعرضوا هلا ،وأي
تعب تعبوه ألجل املسيح؟ يأيت إيلك واحد منهم وىلع شفتيه
ابتسامه انلرص كأنما يف إحدى يديه إلكيل احلياة ويف األخرى
مفاتيح السموات ويقول لك« :جاهدت اجلهاد احلسن».
وتسأهل أي نوع من اجلهاد فيجيبك« :لم أرسق ولم أقتل ولم
أزن ولم أظلم ولم أشتيه ولم أحلف ..حفظت الوصايا لكها
وصليت وصمت وأحسنت إىل الفقراء وأكملت السيع و»...
فإذا قلت هل «ولكن الكتبة والفريسيني اكنوا يفعلون ذلك
ً
أيضا ،»..وإذا سأتله عن الصليب اذلي محله ،وعن القداسة
اليت بدونها ال يعاين أحد اهلل ،إن فعلت ذلك تركك ومىض
إىل حيث حياته العادية.
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فأي فضل إذا للمسيحيني؟! أال فليعلم هؤالء أن املسيحية
سمو فوق ذلك لكه .حترضين يف هذا املجال قصة راهب دخل
ً
ديرا أهله من القديسني فعاملوه معاملة طيبة حسنة ،ومر
ىلع ذلك ثالثة أيام وتضايق الراهب اجلديد وطلب من رئيس
ادلير أن خيرجه من ديره ،فلما سأل عن السبب قال الراهب:

« أنا يا سيدي األب رجل خاطئ ،وقد جئت إىل ادلير ليك
أتعذب وأتعب وأهان من أجل املسيح ،ولكن رهبان هذا
ادلير قديسون لم أحتمل منهم أي أذى .فأتركين إىل جهة
أخرى أهان وأتعذب من أجل يسوع ».
هذه مسيحية يا أخويت! وهذا هو اشتياق إىل الصليب ال
يدانيه إال تلك املرأة اليت سأهلا القديس مقاريوس الكبري
عن سبب ذهابها إىل الكنيسة فأجابت بأنه قد مرت عليها
ثالثة أيام ويه يف راحة واطمئنان دون أن يرسل هلا اهلل مشقة
أو جتربة فخافت ئلال يكون معىن ذلك أن اهلل قد ختىل عن
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حبه هلا فيه ذاهبة إىل الكنيسة ليك تصيل إىل اهلل أن يرسل هلا
جتربة تشعر بها أنه ما زال حيبها.
هذا نوع مشابه من احلياة املسيحية .ولعلك تسألين اآلن
ً
ً
يا أيخ العزيز سؤاال تفصيليا عن املعىن اذلي أقصده من لكمة
(صليب) فأقول أنه جيب عليك ىلع األقل أن حتمل الصلبان
اآلتية:
 -1صليب الغربة:
ً
ردد دائما قول داود« :غريب أنا ىلع األرض ،نزيل مثل
مجيع آبايئ» .ويف غربتك جيب أن تشعر باشتياق ال نهايئ
ً
مللكوت اهلل فتفكر دائما يف أورشليم السماوية وتتصورها
أمامك يف لك حلظة ،وتشعر بكراهية العالم وجمد العالم ،ولك
ً
ما فيه من بهرج خداع جاعال شعارك قول اتلالميذ للمسيح:
«قد تركنا لك يشء وتبعناك» .وإن حدث يف ذات يوم أنك
رغبت يف منصب رفيع ،أو مرتب كبري ،أو مسكن فخم،
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أو ملبس أنيق ،أو عيشة مرتفهة ،أو مأكل شيه ،إذا حدث
ذلك فثق أن صليبك قد وقع من ىلع كتفيك وأنت ال تدري،
ً
فتذكر حاال قول الرسول« :ال حتبوا العالم وال األشياء اليت يف
العالم» وأرسع واسرتجع صليبك فهل أنت اآلن يا أيخ حتب
ً
ً
شيئا اعمليا.
 -2صليب االحتمال:
ما دمت قد رضيت باملسيح إهلا فيجب أن حيلو لك لك
يشء يصيبك بسببه .لقد قال نلا املسيح« :يف العالم سيكون
ً
لكم ضيق» وقال أيضا« :وسيبغضكم العالم» وقال مرة
ثاثلة« :طوىب لكم ان طردوكم وعريوكم وقالوا فيكم من
ً
أجيل لك رش اكذبني» فلماذا إذا عندما يصيبنا يشء من هذا
نضج ونشكو ونبيك وحنتج ونسخط و ...أين صليب االحتمال؟
ً
إن كنت يا أيخ مسيحيا وأصابك يشء من االضطهاد
من أجل املسيح فاحتمل يف صرب ويف رسور ألنه هكذا حدث
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ً
لألنبياء من قبل ،إن شكواك ستقلل كثريا من أجرك ،وفرحك
باالضطهاد سيضاعف قيمتك يف السماء,
إن آباءنا الشهداء اكنوا يتهافتون ىلع املوت من أجل
املسيح فلماذا خناف حنن منه ونهرب؟ عليك يا أيخ أن حتتمل
ً
ليس اضطهاد عدوك فقط وإنما أيضا احتمل لك ما تلىق
من املتاعب ،احتمل خيانة الغري ،واحتمل محاقة اآلخرين،
واحتمل ضعفات من يعتدون عليك بأي اعتداء.
 -3صليب اخلدمة
جيب أن تعتقد يف لك وقت أنك مسئول عن لك خاطئ
ولك جائع ولك عريان ولك مريض ،وانه جيب أن ختدم اجلميع
ً
ألنك أخ للجميع يهمك أمرهم كما يهمك أمر نفسك تماما.
جيب أن تعطي ايلعازر ألن هذه يه الوسيلة الوحيدة اليت
توصلك إىل أحضان إبراهيم.
فهل أنت كذلك؟ هل تنصح لك خاطئ تعرفه ،وهل تقرن
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انلصيحة بالصالة ألجله ،وهل تتحمل يف رسور لك تعب
وإهانة يف سبيل اصالحه؟  ،وهل تشفق ىلع لك جواعن ،وال
حيلو لك طعام أن شعرت أن هناك من هو حمروم منه .وهل
اشفاقك عميل حبيث تتنازل عن لك كمايلاتك وعن بعض
رضورياتك من أجل أخيك املحتاج! وهل أنت ترتك أوقات
ً
ً
ضحكك  -ولو اكن بريئا  -ليك تذهب فزتور مريضا وتظل
إىل جواره تواسيه وختفف من آالمه؟ إن كنت كذلك فطوباك.
ً
ً
لقد محلت صليبا ،وإن لم تفعل شيئا من هذا فاذهب وافعل
قبل أن تأيت الساعة ،وتذكر أن أنبا أاغثون اكن يقول« :يلتين
ً
أجد جمذوما يأخذ جسدي ويعطيين جسده».
 - 4صليب االجتهاد
واعين به اتلقدم باستمرار يف انلمو الرويح .فهل أنت
جمتهد يف صالتك؟ وكمثال لالجتهاد أقول لك أن األب
أرسانيوس اكن يصيل والشمس من ورائه ويستمر يف صلواته
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حىت تظهر الشمس من أمامه .وهكذا يبىق طول الليل يف صال
ة ،فهل أنت كذلك؟ أو ىلع األقل هل تقاوم انلوم و تصيل؟
وهل صالتك مصحوبة بتنهد اكألنبا بوال ،ومصحوبة بدموع
كصالة داود ،وهل تشعر يف صالتك بانسحاق قلب ،وباتصال
عميق باهلل وبرغبة يف االستمرار كذلك؟ وهل أنت جمتهد
يف صومك؟ صيامك مصحوب بلطف ىلع الفقراء ،وقراءة
األجنيل ،وتسبيح وترتيل؟ ان كنت تفعل ذلك فطوباك ،لقد
ً
محلت صليبا.
 - 5صليب التخفي
إن محلت يا أيخ لك صلبان املسيحية وأهملت هذا
ً
الصليب كنت كغري املسييح تماما ،حياة اتلخيف  -كما
يقولون  -يه حياة القديسني ،افعل لك يشء حسن ،وتفاىن
ً
ً
يف حب اهلل وانلاس وليك ال جتعل أحدا يعرف عن ذلك شيئا.
اكن األب أرسانيوس عندما ي دخل الكنيسة يزنوي
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ً
خمتفيا وراء عمود ليك يصيل فال يراه أحد ويتنهد يف صالته
فال يسمعه أحد.
ً
واكن أحد القديسني يرصخ أحيانا ويقول« :يا إليه ،أي
ً
رش قد فعلت حىت يقول انلاس عين حسنا ،فهل أنت كذلك؟
وهل أنت كره مديح انلاس وتهرب منه ،وهل تكره اتلحدث
عن نفسك ،وهل تهرب من الشهوة ،وهل كشفت لك أعمالك
عن أخص أصحابك وعن أفراد أرستك ،إن كنت كذلك يف
ً
لك ما قلناه فطوباك  ،انك محلت صليبا.
 - 6صليب التواضع
ً

بيق بعد أن تفعل لك الفضائل أن تشعر تماما بأنك لم
ً
ً
ً
تفعل شيئا وأنك ما زلت خاطئا جدا وتذكر قصة الراهب
اذلي ظهر هل مالك وقال هل« :أنا جربائيل وقد أرسلت إيلك»،
ً
فرد الراهب القديس قائال« :لعلك أرسلت يا سيدي إىل
غريي أما أنا فإين رجل خاطئ وال أستحق أن يظهر يل مالك».
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خامتة:
هذه بعض صلبان املسيحية ،فهل أنت مسييح؟ وهل
جعلت شعارك قول املسيح« :من وجد نفسه يهلكها ،ومن
يهلك نفسه من أجيل جيدها» (مىت )39 :10؟
ما زالت أمامك فرصة يف احلياة تفعل ذلك قبل أن تأيت
الساعة ..ان يوسف قبل أن تأيت سنوات اجلوع اكن قد خزن

القمح الاكيف ،والعذارى احلكيمات قبل أن يأيت العريس كن
قد حجزن الزيت الالزم.
ً
ً
أما أنت ،فهل خزنت قمحا ،وهل حجزت زيتا؟
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