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 1الصداقة المثالية
 من رسالة القديسة أنثوسا إلى ابنها القديس يوحنا الذهبي الفم

 
  ).16:6إبن سيراخ " (الصديق األمين دواء الحياة"
 ).14:6إبن سيراخ " (الصديق األمين ملجأ حصين"

  
 قد تسّمي ما هو األمر الذي ال يفعله الصديق األصيل؟ أّية سعادة ال يخلقها لنا؟ أّية منفعة وأي أمان؟

  . ألف آنز ولكن أّيًا منها ال يقاَرن بصديق حقيقي
الصديق وّضاء بالفرح، وهو يفيض عندما يرى .  الصداقةهالنذآر أوًال آم من السعادة تجلب

إّن مجرد تفكيره به يجعله مرتفعًا . إلّنه متحد به بوحدة هي للنفس سعادة ال ُتوَصف. صديقه
الذين قد يختارون الموت من أجل . قاء األصيلين المتفقينأتحدث عن األصد. ومحموًال بفكره

ال تتخّيل أنك قادر على رّد ما أقول عن طريق وصف . أصدقائهم، من أجل الذين يحبونهم بحرارة
. وليس لك بهم إال معرفة ضئيلة) 10:6إبن سيراخ (أولئك الذين يحبون بخفة ويجالسونك المائدة 

أعرف رجًال، إذا . إّنه يصّلي من أجل صديقه آما لنفسه. الميَمن عنده صديق آالذي أصف يفهم آ
  .طلب الصالة من اشخاص قديسين، يطلبها لصديقه أوًال ثم لنفسه

إذ، آما أن األشياء . إن الصديق الحقيقّي هو ذلك الذي تصبح األوقات واألماآن محبوبة بسببه
اء يضفون نعمتهم على األماآن التي المشّعة ترمي بلمعانها على األماآن المجاورة، آذلك األصدق

ونحن في أآثر األوقات، عندما نقف في هذه األماآن بدون أصدقائنا، ننوح ونتنهد . يكونون فيها
  .لتذآرنا األيام التي آّنا فيها معًا

ليس ممكنًا التعبير من خالل الكلمات عن السعادة التي يسببها وجود األصدقاء، إنما الذين 
. يستطيع المرء أن يطلب خدمة من صديق، ويحصل عليها بدون أي ريبة. ااختبروها يعرفونه

نحن ال نملك . عندما يطلب األصدقاء منا أي شيء نكون ممتنين لهم ونحزن عندما يبطئون بالطلب
وغالبًا، مع أننا نمقت آل األشياء األرضية، إال إننا بسببهم ال نرغب بالرحيل عن . شيئًا ليس لهم
نعم، بالواقع، الصديق مرغوب أآثر من الضوء . م مرغوبون عندنا أآثر من النورهذه الحياة، وه

. ال تعترض، قد نفّضل أن ُتطفأ الشمس من أن ُنحَرم األصدقاء. أتحدث عن الصديق األصيل. نفسه
وآيف أقول هذا؟ ألن آثيرين من الذين . قد نفّضل أن نعيش في الظالم من أن نعيش بدون أصدقاء

أتحدث عن . أما األغنياء باألصدقاء فال يكونون في محنة أبدًا. هم في الظالميرون الشمس 
هكذا آان بولس، الذي أراد طوعيًا أن . األصدقاء الروحيين الذين ال يضعون شيئًا فوق الصداقة

). 3:9 يهروم( وأراد طوعيًا أن يسقط في الجحيم من أجل إخوته ،سأليضحي بنفسه، من دون أن ُي
األصدقاء يتخطون اآلباء والبنين، أي . خْذ هذا مثًال عن الصداقة.  تتأجج المحبةبعاطفة آهذه

  .األصدقاء بحسب المسيح
الصداقة هي أمر عظيم وعظمتها ال نتعلمها بالدرس أو بكلمات الشرح، إنما فقط بالخبرة 

تمّنى أن إن الذي يحب ال ي. ذاك ألن غياب المحبة جلب الهرطقات وجعل األمم عّباد وثن. نفسها
إّنه يفّضل أن يقّدم . طلباتمنه أى يحكم أو أن يتسّلط، بل باألحرى يكون أآثر امتنانًا إذا ما ُطلب 

إنه ال يبتهج في اختبار اللطف آما في أن . الخدمات بدل أخذها ألّنه يحب واألخذ ال يشبع شهوته
 مديونًا له، أو باألحرى إنه يكون لطيفًا ألنه يفّضل أن يحفظ صديقه على ارتباط معه بدل أن يكون

إنه يتمنى أن يمنح الخدمات ال َآَمن يقدم . يتمنى أن يكون مديونًا لصديقه وأن يكون صديقه الدائن
  .خدمات بل َآَمن يفي دينًا
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إنما عندما . عندما ُتفَقد الصداقة، نحن نربك بخدماتنا الذين نخدمهم ونضخم األمور الصغيرة
نظهر صديقنا ال لخدمات ونتمنى أن ُنظِهر األمور الكبيرة آصغيرة حتى توجد الصداقة فنحن نكتم ا

أنا أعرف أّن آثيرين ال يفهمون ذلك، إّنما . آمديون لنا بل على العكس آدائن ونحن آمديونين
إّنه آما لو أني أتحدث عن بعض النباتات التي تنمو في . السبب هو أنني أتحدث عن أمر سماوي

ال تستطيع اللغة أن تظهر هذه النبتة حتى ولو استعملنا عشرات اآلالف . ها أحدالهند والتي لم يختبر
هذه النبتة قد . حتى اآلن، آل ما أقوله يبقى بال جدوى ألن أحدًا ال يقدر ان يصفها. من الكلمات

ُغرَست في الملكوت، وأغصانها محملة ال بالجواهر بل بالحياة التي ال تنتهي، الحياة األآثر متعة 
  . الجواهرمن

لكالم؟ أهي المتعة الشائنة أم المتعة الفاضلة؟ إن اولكن عن أي نوع من المتعة أنت ترغب ب
أنت قد  تذآر حالوة العسل، غير أن العسل قد يؤدي إلى . حالوة الصداقة تتخطى آل المتع األخرى

ا هذه المتعة ال تزداد الشهوة عند إرضائها، بينم. التخمة، بينما الصديق ال يتخم طالما هو صديق
لهذا، يتمنى آثيرون . إن الصديق أآثر حالوة من الحياة الحاضرة. يمكن لها أن تترآنا مشَبعين
 بينما من دونه ال يختار أحد العيش ،مًالتمع الصديق، يصبح النفي مح. الموت بعد رحيل أصدقائهم

  .مل مع الصديق والغنى والصحة ال يطاقان من دونهتحّتى الفقر مح. حّتى في موطنه
إنه االنسجام والتناغم اللذين ال .  يكون عندك نفس أخرىنأن يكون عندك صديق هو أ

إذ لو اّتحد إثنان أو عشرة، فإن آًال منهم ال يعود واحدًا . في هذا يساوي الواحد آثرة. يساويهما شيء
إذا . وسوف تجد الواحد في العشرة والعشرة في الواحد. بل يصبح لكل منهم قدرة العشرة وقيمتهم

آان لهم عدو، فهو ال يهاجم الواحد بل العشرة، وبالتالي ال ُيهَزم وال يتراجع من الواحد بل من 
إذا وقع واحد منهم في عوز، فهو ليس مهجورًا ألنه يزدهر بجزئه األآبر، أي بالتسعة، . العشرة

لكل منهم عشرون يد وعشرون عين . ن الجزء األصغر يزهوويكون جزئه األضعف في أمان أي أ
إنه ال يسير برجليه . ألنه ال ينظر بعينيه الشخصيتين فقط بل بأعين الكل، والعدد نفسه من األرجل

إن له عشرة أنفس، ألنه ال يهتم . الشخصيتين فقط بل بأرجل الكل وال يعمل بيديه فقط بل بأيدي الكل
 فاألمر نفسه سوف يحدث والقدرة سوف ةولو آانوا مائ.  يهتمون لهلنفسه بل التسعة اآلخرون

  .تزداد
آيف أنها تجعل شخصًا واحدًا غير مقهور ومساويًا ! أنظر إلى فضيلة المحبة التي من اهللا

أن يكون الشخص في روما وفي . آيف يمكن للشخص الواحد أن يكون في أماآن مختلفة. لكثيرين
 من المرء سوف ًاإذ أن جزء. تعجز الطبيعة عن عمله تعمله المحبةبالد فارس في آن واحد، ما 
 صديق، فوإذا آان له أل. ابل باألحرى سوف يكون آله هناك وآله هن. يكون هناك وجزء آخر هنا

أن : أترى آم أن المحبة هي أمر نافع؟ إنه ألمر رائع. ألفان، تصّور إلى أي ذروة ترتفع قوته وأ
لَم ال نحوز هذه القوة ونضع أنفسنا في أمان؟ إنها أفضل : ًا السؤال هوإذ. تجعل المرء ألف ضعف

إلى . إنها الفرح. إنها أآثر من الصحة وأفضل من ضوء النهار نفسه. من آل قوة ومن آل فضيلة
  متى نحتجز محبتنا في شخص أو اثنين؟ 

يقول األحمق  ("لنفرض أن شخصًا ما ال أصدقاء له، هذا غاية الجهل. تعّلم من اعتبار العكس
هذا الشخص؟ حتى ولو آان  ما هو نوع الحياة التي يحياها). 16:20ابن سيراخ " ال صديق لي

عنده غنى مضاعفًا ألف مرة، ولو آان يعيش في الوفرة والرفاهية ويمتلك أضعافًا من األشياء 
وا فقراء فمعهم حتى ولو آان. ولكن مع األصدقاء األمر مختلف. الجيدة، فهو محروم بالكامل وعاٍر

وما ال يستطيع تأمينه .  بقوله لنفسه، فإن صديقه يقوله لهءما ال يجازف امر. أآثر من األغنياء
. وهكذا يكون الصديق لنا سببًا لكل سعادة وفرح. لنفسه، فيستطيع تأمين أآثر منه من خالل اآلخرين

حتى حرس اإلمبراطور . راسمرء ما بأذى وهو محاٌط بكثرة من الحإألنه من المستحيل أن ُيصاب 
. فأولئك يحرسون بالخوف من النظام أما هؤالء فبالمحبة. الشخصي ليسوا حريصين آما األصدقاء
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بالواقع، قد يخشى الملك حراسه أما الصديق فيثق بأصدقائه أآثر من . المحبة أآثر إلزامًا من الخوف
  .نفسه وبسببهم ال يخشى المتآمرين عليه

الفقير حتى يتعّزى عن فقره، والغني حتى تصبح ثرواته في أمان، : سلعة ألنفسناإذًا لندّبر هذه ال
  . فى سالم والمحكوم حتى يكون له حكاٌم صالحونونالحاآم حتى يك

حتى بين الوحوش، فإن أآثرها وحشية . إن الصداقة فرصة لعمل الخير ومصدر للرحمة
مدن وعندنا أسواق حتى نبني عالقات مع نحن نسكن ال. وصعوبة مراس هي تلك التي ال تتآلف معًا

إذ ال شيء أسوأ ). 25:10عبرانيين " " (أمر به الرسول بولس عندما حّرم ما هذا . بعضنا البعض
  .من العزلة وغياب المجتمع والعالقة مع اآلخرين

ماذا عن الرهبان، وعن المتوحدين على رؤوس الجبال؟ إنهم ليسوا : قد يتساءل البعض إذًا
لقد نزحوا عن جلبة األسواق ولكن عندهم الكثيرين مَمن هم على اتفاق معهم . دقاءبدون أص

وألن . وهم قد انسحبوا إلى هناك لكي يتمموا هذا األمر. ومرتبطون ببعضهم البعض في المسيح
الحماسة في األعمال تقود الكثيرين إلى النزاعات فهم قد ترآوا العالم ليحّصلوا المحبة اإللهية بقوة 

ماذا؟ إذا آان الرجل وحيدًا، آيف يكون له أصدقاء؟ أنا بالواقع أتمنى لو : قد يقول المشكك. برأآ
إذ ليس المكان ما يصنع . آان ممكنًا أن نعيش آلنا معًا ولكن في الوقت نفسه أن تبقى الصداقة ثابتة

.  الذي يحبالصديق ، إلى هذا، فالرهبان عندهم الكثيرون ممن يحترمونهم، وال أحد يحترم إّال
  .فالرهبان يصلون لكل العالم وهذا أآبر دليل على الصداقة
ونحن . حتى نكون واحدًا مع أننا آثيرون. وللسبب نفسه نحن نقّبل بعضنا بعضًا في القداس

. نصلي من أجل غير المؤمنين والموعوظين والمرضى وثمار األرض والمسافرين في البر والبحر
إذا . إنها سبب آل األمور الحسنة. ت وفي األسرار المقدسة وفي التعليمالحظ قوة المحبة في الصلوا

التزمنا بهذه الوصايا مع االنتباه الالزم فسوف نقدر على تدبير األمور الحاضرة جيدًا والحصول 
  .على الملكوت

  
 

 


