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 من أجل إصالح الذين يعيشون في األهواء

  ويسعون وراء اإلآرام والمديح

 القديس أفرام السرياني

أنظروا أيها المتهاونون وتعّجبوا " :إني أرتعد يا إخوتي وقلبي يتحسر من الحزن بسبب النبي القائل
 ١٣:٤١؛ أع ١:٥حبقوق ...." واهلكوا

. بشدٍة أعضائي آّلها بالخطيئة  لكل خطيئة، وقّيد العدوهذا أوًال بسبب عدم تأدبي ألني صرت َمعَبرًا
آان . وبعدها أفحص ما يتعّلق باآلخرين آان علّي باألحرى أن أبكي وأنوح على نفسي بسبب خزيي

 لوقا – ٧:٣متى . (أنظر القذى التي في عين اآلخرين علّي أوًال أن ُأخرج الخشبة من عيني وبعدها
٦:٤١). 

أرى ضعف التعليم الحاضر،  في أيامنا يجعلني أغور عميقًا في الحزن، النيلكن التهاوَن الحاصل 
  ١١٨:١٥٨مز " (فمقتُّهم رأيُت الجهالَء: "وال أستطيع أن أحتمل وفق قول النبي

علينا؟ من ال ينوح على المصائب  أّي جهاز لم يستخدمه العدو ضدنا أو أية مكيدة خادعة لم َيسُد بها
الذين اقتبلتم الحياة الرهبانية وارتعدوا، ألننا وإن آنا  تبهوا، أرجوآم، لكلماتي أنتمالتي تالحقنا؟ لكن ان

 .إال أننا نشارك العدوَّ في شّره نحمل االسكيم الرهباني،

يعيشون في الخصام والغيرة آما  هل المالئكة في السماء. اسكيمنا مالئكي، لكن طريق عيشنا عالمي
في الواقع يزرع الشيطان، . الحسد والفساد والنميمة  لقد تجّذر فيما بينهمنراها اليوم فيما بين الرهبان؟

الواحد يصوم، لكنه يغار . مّنا، ويقضي بفّن على آل واحد وبطرق مختلفة سمومه في آل واحد
آخر أيضًا يمارس . نفسه من الشهوة والثرثرة، لكنه واقع في التكّبر اآلخر يضبط. ويتعاطى النميمة

 .غارق في النميمة، آخر أيضًا ابتعد عن النميمة لكنه يعاني من التذمر وعدم الطاعة نهالسهرانية لك
مغلوب  آخر يصبر على الصلوات لكنه. آخر يضبط نفسه من المآآل لكنه يتباهى ويتفاخر ويستعلي

 .....عليه من الغضب

لخصام والخالف يحّل ا لذلك. آل واحد يمسكه الشر بطرق مختلفة، وال يوجد من يعي ضعفه وشّره
انحرفنا عن السلوك الرهباني  من ال يرتعد لذلك؟ من ال يحزن على ذلك؟ آيف. فيما بين الرهبان

ترآنا بيوتنا، . القنية، لكننا ال نتخلى عن الخالفات ترآنا. القديم؟ لقد ترآنا العالم، لكننا نفكر عالمّيًا
ترآنا الزواج لكننا لم نتخلَّ عن . ن التفاخرلنا غنى لكننا ال نبتعد ع ليس. لكننا غارقون في الهموم

لكن الطمع  ظاهرّيًا نحن بال قنية،. نتواضع ظاهرّيًا، لكن أنفسنا تسعى وراء اإلآرام والمديح .الشهوة
 .بالكالم نمتنع لكن بالذهن نتعّلق وبكّل شيء. يسودنا

لم : اصة الشباب والمبتدئينوبخ من ذا الذي ال يرثي لحالنا ولتعليمنا؟ عجب واحد من أعمال الرهبان
يتلقوا بعد دروسهم األولى حتى بدأوا يرشدون  لم. ينكروا بعُد العالم حتى بدأوا ينتفخون ويتشامخون

لم يعبروا بعد العتبة حتى أخذوا . يتبّحرون في االعماق لم يروا بعُد الداخل حتى بدأوا. اآلخرين
لم يسمعوا بعُد صوت . ذوا يتولعون بالمجد الباطلبعُد النسك حتى أخ لم يذوقوا. يتطايرون في السحب
لم يدخلوا بعُد . لم ينخرطوا بعُد في األخوية حتى باتوا يأمرون. يؤنبون اآلخرين التاديب حتى بدأوا
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عاداتهم  ولماذا ُأطيُل الكالم ُسدى؟ آثيرة هي. الدير حتى أخذوا يعترضون ويحكمون ويغضبون باب
اهللا، وآي يقّدم نفسه  ال يوجد من يتنكر لخصاله الرديئة، من أجل. عرال يوجد من يستش. السيئة هذه

إن . يرى من المناسب أن ُيعارض بعكس ذلك، وعن طريق التوبيخ. خادمًا لإلخوة عن طريق الطاعة
لم َيقِض بعد . الصالحة، بل يعتاد األشياء الباطلة ال ُيبدي حماسًا في األعمال. أمروه يجعل نفسه آمرًا

هذا ألنه ال يريد أن ُيطيع، ال يريد . يخاصم من شاخ في الحياة الرهبانية يام في الدير حتى بدَأثالثة أ
 بدل الطاعة ينتقد ويأمر ويؤّنب ويغضب... ويقطع مشيئته فيفتش عن األالعيب والحيل أن يخضع

 ...ويثور

مستغرق في قراءة الكتاب إنه " ."ال أفعله إن لم يأِت معي ذاك"، فُيجيب "إفعل هذا يا أخي"ُيقال له 
هذا األخ .. يستريح؛ عليَّ أنا أيضًا أن أستريح فالن:"ويقول أيضًا ". وأنا عليَّ أن ُأطالع. المقدس

هذا األخ . هذا األخ نال اإلآرام؛ يجب أن أناله أنا أيضًا. أيضًا ذهب ليالقي اآلباء؛ يجي أن اذهب أنا
 ...وغيرها من رجوليات الشباب" م ُأَقم عليها أنا أيضًا؟المقام والمسؤولية ِلَم َل حصل على ِمثل هذا

يدفعون بأنفسهم  بهذا آله يسعون الى الملكوت جاهلين أنهم. هذه هي أتعابهم. هذا هو تواضع المبتدئين
 .الى الهالك ويصيرون أعداء اهللا

العالم، لكن في ظاهرّيًا ترآنا  .هذا التصرف آله يظهر أننا لم نترك بعد سلوآنا الدنيوي الخارجي
باالسكيم رهبان، لكن بحسب االستعداد الداخلي بقينا  نحن. الواقع بقي اهتمامنا عالميًا وال دفاع لنا

في الشكل مؤمنون لكن في الواقع . متواضعون لكن في النية مؤذوَن باإلسكيم. قساًة ال إنسانيين
في الشكل . اء وفي الواقع حاقدونمحّبون لكن في الواقع أعداء، في الشكل أصدق آافرون، في الشكل

 في الظاهر هادئون لكن في. في الشكل أعّفاء وفي القلب فاسقون. لكن في الداخل لصوص صائمون،
. الواقع وقحون في الشكل أعّزاء لكن في. في الشكل ودعاء لكن في الواقع متشامخون. الداخل نحلُم

في الظاهر ال . رهيبون ياء لكن في الواقعفي الظاهر أبر. في الظاهر مرشدون وفي الواقع غشاشون
 .الواقع خائنون في الظاهر نساعد لكن في. نحسد لكن في الواقع آلنا غيرة وفساد

 ما هو السبب الذي جعلنا أن نكون هكذا؟

نزدري ونستخّف بوصية  .ليس خوف اهللا عندنا وأمام اعيننا. هذا ألنه ليس لنا تواضع حقيقي
ذلك الفم . نتقبلها حتى نظير آلمتنا وأّما نحن فال) ٣٢:٦مز (ت السموات بكلمة الرب توطد. المخلص

مر " (أن يصير فيكم عظيمًا يكون لكم خادمًا من أراد: "الرهيب غير المدرك المرعب تفّوه وقال
ونؤذي . الرهاني نتواقح ونتكّبر بعضنا على بعض ونحن قبل أن ندخل أبواب االسكيم). ١٠:٤٣

رؤساء، مثقفين آّلنا معّلمين وأّولين، فال ينقصنا حتى الرسول   أنفسنا حكماء،نعتبر. بعضنا بعضًا
لو آنا آلنا أّولين، آلنا رؤساء، آيف ). ١٢:١٧آور ١" (الجسد سمعًا فاين الشم؟ لو آان آل: "القائل
من المدعو  ال يأخذ أحٌد هذه الكرامة بنفسه بل: "تنّوع أمر اهللا؟ ربما يقنعكم القول التالي يكون
لذلك عّين اهللا ). ٣:١يعقوب ) "ال تكونوا معلمين آثيرين يا إخوتي:"، أو القول اآلخر)٥:٤عب "(اهللا

السموات عديمي الفساد والموت، آونهم  ألنهم ولو آانوا آلهم في) ٣:١تيطس (رئاسات وسالطين 
ن الخّدام االلهيين العادمي ينتموا الى طغمة واحدة، بل فيما بي أرواحًا خادمة، إال إن اهللا لم َيُسرَّه ان

طالما صاروا آلهم . يوجد رؤساء وسالطين وال يتخطى الواحد منهم مرتبته الموت أَمَر اهللا أن
لماذا نحن نختلف فيما بيننا؟ مالئكة ورؤساء مالئكة ال يعصون أمر اهللا، ونحن  بترتيب وتنّوع،

 ي أذية واستضعاف بعضنا بعضًا،بعضنا بعضًا، نريد أن نتخطى بعضنا بعضًا ونستعجل ف نستعبد
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ما : "قول الرسول يا لها من جهالة في الذهن تجعلنا ال نصغي إلى. آأننا ننجز هكذا شيئًا آبيرًا هاّمًا
 (٧:٢٤ آور١" (ُدعَي آلُّ واحد فيه ايها اإلخوة فليلبث في ذلك مع اهللا

لوقا " (ثيرًا ُيطلب منه آثيٌرآ آّل من ُأعطي: "ماذا جرى حتى لم نعد نخاف ابدًا الربَّ الذي قال
نعيش غير مبالين بدون خوف اهللا، وآأننا لن  هكذا وبهذه الطريقة ُيكتسب التواضع، فال). ١٢:٤٨

أرجوآم، ايها االخوة األحباء أّال تعيشوا هكذا حتى . أعمالنا نسمع الحكم الرهيب ولن نعطَي جوابًا عن
 خطايا على خطايانا، فُيجدَّف بسببنا على اإلسكيم في الخارج، فال نزيدنَّ ال نصبح عثرة للذين هم

يمكننا  ماذا. ألن تلك الساعة الرهيبة سوف تأتي ولن تتأخر حين سُنحاسب ونكون بال دفاع الرهباني
اهللا نفسه متواضعًا آخذًا  أن نقول حينئٍذ؟ ماذا آان على الرب أن يفعل ولم يفعله لنا؟ ألم َنَر آلمة

وجهه غير الموصوف ُيهَزأ به وُيبَصق  كي نكون نحن أيضًا وضيعين؟ ألم نَرل) ٢:٦في (صورة عبٍد 
لكي ال نغضب آثيرًا عندما يحتقروننا؟ ألم  (٢٢:٦٤، لوقا ١٤:٦٥، مر ٢٧:٣، ٢٦:٦٧متى (عليه 

أعلى منا؟ ألم نَر آيف لطموا وجهه الذي ينظر الى األرض  نَر ظهره ُيجلُد حتى نطيع بدورنا من هم
حتى ال نكون نحن أيضًا وحوشًا نفترس بعضنا البعض؟ ألم نسمعه  (١٠٣:٣٢مز (فيجعلها ترتعد 

حتى ال نكون نحن أنانيين مكتفين بأنفسنا؟ ألم نسمعه ) ٨:٢٨يو " (من عندي أنا ال أفعل شيء: "يقول
 تعلموا مني"حتى ال نتذمر ونعترض؟ ألم نسمعه يقول ) ٥٠:٥أش " (اومأنا أطيع وال أق" يقول أيضًا

أناسًا  حتى نكون نحن أيضًا ودعاء متواضعين ال) ١١:٢٩متى " (أنا الوديع والمتواضع القلب
 نجيب؟ ؟ يوم الحساب قريب، فماذا نقول وبماذا)٥:١٥غال (يفسدون ويؤذون بعضهم بعضًا 

بداعي أهوائنا الجسدية، حتى ال  كذا، حتى ال ُنطرد من الغبطة االبديةأرجوآم ايها األخوة ال تفعلوا ه
ندان في الجحيم الرهيب، جحيم النار، بسبب  نخسر المجد االبدي بداعي إآرام واحد عابر، حتى ال

لماذا تالحظ قريبك على الدوام؟ إن آنَت . بدون ريب إن آنت تريد أن تخلص. خصام، غيرة أو نميمة
تبّدل رأيك؟ وإّال آيف يظهر ثمر طاعتك؟ تشجع ألنه ال المراآز  ق وحملت النير لماذاقد دخلت الطري

المآدب والمقامات، ال الرئاسة وال المجد يدخلونك ملكوت السموات  وال اإلآرام، ال صدور
 .الخطايا ويمنحونك غفران

 والصبر وطول االناة، المحبة آل هذا ال ينّجي من الهالك بل باألحرى يهلك؟ بينما التواضع والطاعة
ونخلص سوى عن طريق التشبه برّبنا في  ال نستطيع أن نتقّدم. األمور هذه هي التي تنّجي اإلنسان

 .آل شيء

جئُت ليس ألعمل مشيئتي بل " وأيضًا) ٢٠:٢٨متى " (لم آِت ُألخَدم بل َألخُدم: "ألم تسمعوا من قال
 (٦:٣٨يو " (مشيئة الذي أرسلني

 (١٤:١١ ؛ لوقا٢٣:١٢متى " (نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفعفمن يرفع "وأيضًا 

 (٥:٣متى ) "طوبى للمساآين بالروح ألن لهم ملكوت السموات: "ألم تسمعوا من قال

لكني " الرب يعد قائًال  ، وأن"جلسَت وتقّولَت على أخيك وعّيرَت ابن أّمك: "ألم تسمعوا القول
 (٢١-٤٩:٢٠مز " (سأوبخك وأنصب ذنوبك أمامك

الشيطان سقط من السموات  ألم تسمعوا أن) ٢:١١يو ١" (إن الذي يبغض أخاه فهو في ظلمة: "وأيضًا
معاندته هللا؟ آيف أن مريم  آيف أنه سقط من مجده العظيم بسبب) ١٥-١٤:١٣أش (بسبب تكبره 
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 األمثال آلها نسّد آذاننا آالحيات ولماذا أمام هذه. أخت موسى بسبب قول رديء امتألت برصًا
لماذا . قلبنا ألن الجسدية تسمع لكن اآلذان القلبية ال تلّبي السامة؟ ال أعني فقط اآلذان الجسدية بل آذان

أرجوآم إذًا أنتم قطيع ). ٤:١٦يو١" (من يثبت في المحبة يثبت في اهللا" :ال نثق بالرسول القائل
تأتي فجأة   لدينا الفرصة ربمالنضبط أنفسنا طالما. لنكن ساهرين طالما لدينا الوقت. المختار المسيح

ال نلَق ذلك الخزي الكبير  لنكن ساهرين حتى. نندم لكن دون فائدة. تلك الساعة الرهيبة فنحزن بمرارة
تواضعوا بقدر . الذين في سن الرشد لنوقف الخصامات خاصة نحن. أمام اهللا والمالئكة والبشر

آان . ذلك آانت حياتهم دقيقة في اتباع الوصايا في زمن آبائنا آانت الرفاهية شائعة ومع. استطاعتكم
اليوم أيضًا الحرب آبيرة فال تكونوا غير مبالين آما ال تعتبروا  .لديهم تواضع آبير وبساطة وانسحاق

 .أنتم بحاجة الى آثير من التعب ومن الوقت لكي تخلصوا .أنكم أدرآتم الكمال

آما ال األيادي النظيفة تخّلص وال  .حياة الرهبانيةال تعتقدوا أن في اللباس األسود والزّنار تكمن ال
وال في ترتيب الشعر ) عادة الرهبان قديمًا(الرأس  ال في حلق. البراعة في تفسير الكتاب هي الكمال

لكن لكي . حاشا. أقول هذا آله ألقلل من أهمية اإلسكيم الرهباني ال. بل في اآتساب الفضائل المناسبة
 فال تكونوا ال. اإلسكيم بدون األعمال ال نفع له. انس معه طريق حياتنا وأعمالناتتج أؤآد أنه علينا أن

يسّرآم فال بأس  إن آان آالمي هذا ال. مبالين وآسالى تحتاجون إلى تعب آثير لتلجموا أهواء الجسد
واءآم تعتقدوا أن اهللا يجهل أه ال. من ذلك ألني أريد أن استخدم الكّي حتى تتحّرروا من الجرح البليغ

 .ذآرتها ال تتحملون بل تهربون بعيدًا إني اخجل في وصف ما تفعلون في السر، إن. الخفية

واالنسحاق، بها  لذلك ارجوآم تواضعوا عن طريق الطاعة والمحبة والبساطة وإذالل النفس
 .والسهر تخضعون بعضكم لبعض وتضبطوا أنفسكم متسلحين بالصوم، بالصالة

أفكارآم ونظراتكم آالوحوش المفترسة  ال تكونوا ساهرين في. عالوا بالترتيلال تتجّبروا بالخصام وتت
 – ٦:٥؛ أش ٣:٤٥؛ مرا ٢٨:٢٧؛ أع ١٣:١٥ متى(بينما تنعسون في الصالة وتغلقون العينين 

ال تكونوا في . آالثيران وفي تمجيد اهللا خسعانًا آالثعالب ال تكونوا مقتدرين في الثرثرة). ٢٩:١٠
ال . ال تكونوا مغبوطين في المزاح وعابسين عندما تنصحون. ضعفاء في الروحياتالجدل غالبين و

ال تكونوا شجعانًا . النهار وفي شراهة البطن ومرضى وآسالى في الصالة الليلية تكونوا أصحاء في
وُمحبطين فيما  ال تكونوا مقتدرين فيما تأمرون. الحديث مع اآلخرين وضعفاء في العمل والتطبيق في
ال تكونوا قساة . لآلخرين ال تكونوا مسرورين في اخضاع اآلخرين ونافرين في الخضوع. رونُتؤم

ال . إلى الموائد ومتكاسلين في األشغال ال تكونوا مسرعين... في أوامرآم ومتذمرين ألوامر اآلخرين
ظين ال تكونوا متهللين في شرب الخمر ومتحف. الصوم تكونوا أقوياء في آثرة المآآل وضعفاء في

ال تكونوا . تراقبون ما حولكم بينما ذهنكم مظلم ال يمّيز الصالح ال تكونوا ساهرين. لشرب الماء
 .ومتوحشين امام اإلخوة مهذبين أمام النساء

بعكس ذلك أرجوآم يا أبناء اهللا األحباء، توقوا إلى األعمال الصالحة، إلى آل ما هو للبنيان، آل ما له 
تنازلوا .  شيء، اسعوا وراء التواضع، المحبة، الصالح والوداعةفوق آل). ٤:٨في (صيت حسن 

اتعبوا في الصوم والصالة آي تستطيعوا ان تتغلبوا على االهواء . لبعضكم البعض وال تتخاصموا
فال نخسرّن المجد االبدي . الجسدية حتى ال نحرم من مثل هذه الخيرات الكبيرة بداعي االهواء الهزيلة

أف (لنسرع أرجوآم طالما نحن في الجسد لنعمل ما ُيرضي الرب . العابرساعين وراء المجد 
صراعنا ليس ضّد الناس . لنسرع ونغصب أنفسنا ألن العاصفة آتية فال نكن غير مبالين). ٥:١٠

 .لذلك الخطر آبير للمتهاملين أما للغالبين فلهم ثواب عظيم. المنظورين ألن محاربنا غير منظور
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إن أثار فينا شهوة الزنى . إن دعانا الى الشراهة فلنحاربه باإلمساك. حكمةلنحارب عدّونا بفن و
إن أشعل فينا . إن دفعنا الى الغضب فلنتسلح بالوداعة والسالم. فلنضبط حواسنا ونصبر فيتبّخر

إن دفعنا إلى طلب اإلآرام فلُنظهر له انسحاقنا، إن حّرضنا على طلب . الكراهية فلنلتصق بالمحّبة
إن جّرنا الى حسد أخينا . إن جعلنا نلجأ الى الكبرياء فلنتفّكر بتواضع الرّب. نرتِد البساطةالمجد فل

عب ....٢٥:٣٤تك (إن دفعنا الى النميمة فلنتذآر هالك عيسو ). ٤:١١تك (فلنفتكر بما آل اليه قاين 
. ن يثبت أمامناهكذا إن قاومناه يهرب ول. ؛ إن جعلنا نتكّلم شّرًا فلَنصن نفسنا بالصمت)١٧-١٢:١٦

 .فتعود إلينا النعمة اإللهية من جديد

أنقياء ألنني تمّرغت آثيرًا في  آونوا أنتم على األقل. ثق يا أخي اني أخطات في آّل ما نصحتك به
ثقوا إني لم أتبع وال واحد من . بتحريري أنا ايضًا اهتموا عن طريق التوبة الصادقة. حمأة الخطيئة

اما أنا فسأدان عما . إني واثق أنكم تصيرون بال عيب. آلماتي بالعمل ّينواتلك النصائح لكن أنتم ز
 .أفعل أقول وال

شيئًا جديدًا عما في الكتب المقدسة  لم أِضف. ال تعتبروا أقوالي خيالية. لذا ال نتهامل في سبيل خالصنا
احد ثالثين واآلخر الكلمة آاألرض الصالحة ويثمر، الو طوبى للذي يتقبل بذار. ولم أآذب فيما قلته

هكذا مزيَّنين بالثمار منوَّرين بالفضائل تسّرون رّبنا يسوع  .(٩-١٣:٨متى (ستين واآلخر مئة 
 .المسيح


