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السادس والخمسون كیف یجب أن یكون الخادم الواجب أن                          
                     ینتخبھُ مرشدًا في االعتراف من كان شدید االھتمام              

  بأمر خالصھِ 

أن یلزم بخصوص فما عدا سلطان الدرجة والوالیة المطلوب من باب الضرورة 
خادم ھذا السر یكون متصفًا بالعلم مزادالً بحلى التفقھ والفطنة ألنھ یقوم مقام قاٍض 

ع أن وطبیب فنظًرا إلى األول وھو العلم یلزم أن یكون المعروف ممتاًزا بالعلم لیستطی
یستقصي الخطایا لیرى من أنواعھا المختلفة ما كان منھا ثقیالً وما كان خفیفًا كي یبٌت 
حكًما بمقتضى حالة كل معترف. وباعتبار كونھ طبیبا یلزمھ أن یكون على جانب 
عظیم من الحكمة والدرایة حیث یتوجب علیھ أن یكون على جھد في أن یستعمل 

صیانة لھا من شدة الداء في المستقبل ومن ثم یفقھ للمریض أدویة تفید شفاء لنفسھ و
المؤمنون ما یحب علیھم أن یبذلوا من العنایة في انتخاب كاھن مرشدًا لھم یكون 

ودرایتِھ یتدبر حسنًا قدر الوظیفة التي لھُ ویعلم أھمیتھا  ممدوًحا بكمال سیرتِھ وحكمتھِ 
الواجب حلھم ومن ھم وما یناسب من فرض القانون على كل ذنب ومن ھم الخطاة 

  الواجب ربطھم.

السابع والخمسون ال یحل للكاھن قطعًا أن یكشف بكلمة أو                       
بإشارة ما یسمعھُ في أثناء االعتراف             

لما كان كل انسان یرغب أشد رغبة بسترة أثامِھ وقباحتِھ اقتضى أن یبلغ المؤمنون أن 
یفشي ألحد أصالً ما كشفوهُ لھُ في االعتراف وال لیس خوف قطٍعا من أن الكاھن 

یمكن أن یقع أدنى خطر لضررھم من االعتراف في وقت من األوقات ألن القوانین 
یددًا مرعبًا الخطایا المقدسة تقضي بأشد العقاب على الكن ھة الذین ال یكتمون كتًما مؤَّ

   التي یطلعون علیھا االعتراف ولھذا نقرأ في مراسیم المجمع اللتراني الكبیر ما
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رة أو یحذر الكاھن كل الحذر أن ال یظھر الخاطئ بكلمة أو بإشاتعربیھُ: فل
 بأي نوع كان 

 

    الثامن والخمسون ما الذي یلزم یراعیھ بوجھ الخصوص                   
 الكاھن الذي یسمع االعتراف

من حیث أن كالمنا في الخادم فیقتضي النظام أن نأتي ببیان بعض أصول 
ذات إفادة كبرى في مباشرة وظیفة المعرف فإن كثیرا من المؤمنین ھم 
بمعزل عن الكمال المسیحي فال یرون أطول من تلك األیام التي تعینھا سنة 
ا الكنیسة لالعتراف وینتظرون مضیھا بفروغ صبر یأتون االعتراف وقلم

یعترفوا بھا للكاھن وقلما یجتھدون في باقي یتذكرون الخطایا التي یلزم أن 
األمور التي تخولھم أعظم قوة لنوال النعمة اإللھیة. فألجل ذلك لما كان من 
الواجب مساعدتھم بكل اجتھاد في أمر خالصھم وجب على الكھنة أن 

یاه وعازًما عزًما ینظروا جیدًا فإذا كان المعترف نادًما ندامة حنة على خطا
وطیدًا على اجتناب الخطایا في المستقبل. فإذا رأُوه على مثل ھذا االستعداد 
الجید فلیعظوه ویحثوه على أن یسدي وافر الشكر l على مثل ھذا االإحسان 
العظیم الفرید وإال یكُف أبدًا من أن یستمد منھ تعالى مدد النعمة السماویة 

ع بِھ یتم كن بدون صعوبة من صادمة الشھوات الردیة اآلم حتى إذا ما تدرَّ
الرب ویھیج نفسھ إلى االقتداء بِھ ویضرمھا بنار محبتِھ الفائقة ألنھُ یستفید 

  من الھذیذ كل یوم أمنًا من تجارب محن الشیطان. فإن أكبر
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داعٍ لحوار قوانا وسقوطنا في محاربة العدو بسرعة وبأول تجربة االَّ إنما ھو 
عدم اجتھادنا في أن نضرم قلوبنا بنار المحبة اإللھیة بواسطة تأملنا باالمور 

رأى الكاھن أن المعترف غیر السمویة فإن ذلك ینعش العقل وینویھ وإما اذا 
ع على خطایاه توجعا یدل على أنھُ نادم حقًا فلیجتھد في اغرائِھ بالندامة متوج

حتى یضطرم شوقًا إلى نیل ھذه المرتبة الجلیلة ویحملھُ على أنفاسھا 
  واستمدادھا من رحمة هللا الغزیرة. 

ف مع من              ف المعرَّ التاسع والخمسون كیف ینبغي أن یتصرَّ
 یعتذرون عن خطایاھم

لیِھ أوالً وبدءا أن یقع كبریاء البعض الذي یجتھدون في أن یجّروا یجب ع
على خطایاھم ذیل االعتذار لو أن یخففوا جرمھا كقولك متى اعترف أحد 
بأنھُ احتدم غیًظا حاالً یعزي سبب غضبھ إلى آخر منشكیًا منھُ بأنھُ اھانھ. 

توَّ النفس فلینصح مثل ھؤالء ویبلغوا أن مثل ھذه األعذار ھي أدلة على ع
وجھامھا أو استصغارھا كبر أثمھا ثم أن مثل ھذا االعتذار شأنھُ أن یزید 

النمط جرم الخطیة ال أن یخفضھا لكون من یدعي أن یصوب فعلھ على ھذا 
یبدي من نفسھ أنھُ سیعمل بالصبر حیث ال داعي المصبر أي حین ال ینالھُ 

ن المسیحي. أن یغضب أدنى اھانة من أحد. وھذا من أقبح األمور باالنسا
على أخیِھ الذي اھانھُ حین كان ینبغي علیِھ أن یرثي لحالِھ ویتوجع على 
م هللا بصبره ویصلح  قباحة خطیتِھ وأنھُ اذا حضرتھ فرصة مناسبة كي یكرَّ

  أخاه بدعتِھ حول إلى ھالكِھ ما كان مادة. 
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الستون كیف یشیر المعرف على من یستحقون من االعتراف          
 بخطایاھم أو من یتقدمون إلیِھ بدون استعداد

وا بخطایاھم یجب أن نعتبر شر الخطایا خطیة من ال یتجرأون أن یعترف
لداعي خجل ناشئ عن الحماقة فینبغي اذن أن تُشدَّد عزئِم ھؤالء في أثناء 
االرشاد ونیین لھم أن لیس داعٍ للخوف من كشف اآلثام وأن لیس ألحد أن 
یتعجب اذا عرف أن الناس یخطأون ألن ذلك داء یعمُّ الجمیع وشأن الضعف 

ن یبینوا خطایاھم البشري ومن الناس من ال یعرفون معرفة كافیة أ
باالعتراف وال كیف یتدبرون فیِھ أو یبندئون بِھ أما ألنھم اعتادوا أن یعترفوا 
نادًرا وأما ألنھم ال یبذلون أدنى اھتمام وافتكار في استقصاء خطایاھم فمثل 
ھؤالء ینبغي أن یوبخوا توبیًخا شدیدًا ویتعلموا أوالً أنھم قبل أن یتقدموا إلى 

كوا قلوبھم بالتوجع على أثامھم وال الكاھن یجب أن یع تنوا جھدھم في أن یحرَّ
یمكنھم ذلك بدون أن یتذكروھا بأفرادھا ویعرفوھا وألجل ذلك اذا عرف 
الكاھن مثل ھؤالء الناس غیر مستعدون فیطلقھم بكالم لطیف أنیس ویحثھم 

ضمیرھم ثم یعودوا إلى االعتراف على أن یتخذوا مھلة من الزمان لیفحصوا 
حق أنھم بذلوا كل جھدھم فیفحص الضمیر فلیسمع اعترافھم (اذ یخشى  وان

كثیرا من أنھم اذا أطلقوا مرة ال یرجعون) ال سیما اذا ابدوا من نفوسھم رغبة 
في اصالح سیرتھم وتھیأ لھُ أن یحملھم على أن یشتكوا على نفوسھم بكسلھم 

الجتھاد في وبعدوا أنھم في وقت آخر یعوضون ما فإتھم من االعتناء وا
الفحص وعلى كل حال على معلم االعتراف أن یحسن الفطنة والدرایة في 

  ھذا 
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ھاد في ایراد األمر. فإذا رأى بعد سماع اعترافھم أنھم استوفوا حق االجت
خطایاھم والندامة علیھا جاز حلھم وأما اذا لحظ أنھم قد خلوا في كلیھما 
فلینصحھم ویقنعھم بأن یبذلوا اعتناء أعظم في فحص ضمیرھم كما قلنا ثم 

  یصرفھم بكل ما یمكنھ من اللطاقة والموانسة. 

     الحادي والستون كیف یجب أن یتالقي حیاء                             
 البعض

قد یتفق أحیانًا أن بعض النساء اذا نسیَن خطیة في االعتراف السابق ال 
أَن على الرجوع إلى الكاھن خوفًا من وقوعھنَّ في مظنة السوء عند  یتجزَّ

لو من أن یعتبرَن أنھنَّ یبتغیَن المدیح من الناس على تقواھنَّ فلھذا الجمھور 
فراد أن ما من أحد یستطیع أن یتذكر ینبغي أن یعلم الرعاة جھاًرا ولعى ان

جمیع أفعالھ وأقوالھ وأفكاره وألجل ذلك ما من داعٍ للمؤمنین أن یرھبوا 
الرجوع إلى الكاھن اذا عاد إلى بالھم ذكر خطیة كانوا نسوھا في االعتراف 
فعلى الكھنة اذا أن یراعوا في االعتارف ھذه األمور وما شاكلھا. فلتأتین 

  على القسم الثالث من سر التوبة وھو الوفاء. األن غلى الكالم 

الثاني والستون ماذا یفھم بالوفاء بوجھ العموم وبوجھ الخصوص             
 في مادة االعتراف

ینبغي قبل كل شئ أن نبین اسم الوفاء وفحواء ألن أعداء الكنیسة الكاثولیكیة 
قد اتخذوا منھُ مندوحة فسیحة للخصام والشقاق مع كبیر الضرر المشعب 

  المسیحي. فالوفاء كما قال القدیس توما الالھوتي في 
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ال انما ھو آداء دَین بتمامِھ. ألن من استوفى مالھ  15في التمییز  4الكتاب 
المصالحة نعني بالوفاء ما یَؤدي الغاضب نعمة یبقى لھُ شئ ففي كالمنا على 

تقام ما یطلب لھُ من الترضیة على قدر ما أنزل بِھ من االھانة الداعیة إلى االن
وھكذا ما الوفاء االَّ تعویض لألخر عما أنزل بِھ من االھانة وفي موقع كالمنا 
قد اصطلح علماء الالھوت على اسم الوفاء بیانًا لھذا التعویض الذي یَؤدیھ 

  االنسان l حین یفیھ شیئًا عن الخطایا التي اقترفھا. 

                الثالث والستون كم ھي درجات الوفاء المتضمن تعویًضا ما  
 عن الخطیة

لما كانت الدرجات كثیرة في ھذا لمعنى قد اختلفت أیًضا أشكال الوفاء فأولھا 
وأفضلھا ھو تأدیة كل ما تلتزم بِھ ألجل خطایانا ولو أراد هللا سبحانھ أن 
یطالبنا بتمام حقِھ وھذا ما یعرف بالوفاء الذي نسترضي بِھ هللا ونسكن 

لسید المسیح وحده الذي أدَّى على الصلیب ثمن وقد استفناه من اغضبھ 
خطایانا ووفي هللا أتم الوفاء. ألنھُ لم یكن بوسع خلیقة من الخالئق ولو مھما 
عظمت وجلت قدرا أن تخلصنا من ھذا الدین الباھظ وشھد بِھ القدیس یوحنا 
الرسول اذ قال: وھو كفارة عن خطایانا ولیس عن خطایانا فقط بل عن 

لم كلِھ أیًضا. فھذا ھو اذن الوفاء الكامل التام الموازي والمساوي خطایا العا
جمیع الخطایا المقترفة في ھذا العالم فمنھُ تتخذ أعمال البشر قیمتھا وتعود 
مرضیة l ومستحقة الثواب وبدونِھ ال تستحق أدنى اعتبار كلیًا وإلیِھ اشار 

واء    النبي داود بعد أن ترَّ
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). 12ع 115بالتأمل قائالً: بماذا أكافى الرب عن كل ما أعطانیِھ: (مزمور
ولما لم یجد سوى ھذا الوفاء الذي عبر عنھُ باسم كأس جدیًرا بأوفر 

كالمھ بقولِھ: كأس الخالص أقبل وباسم الرب االحسانات وأعظمھا أردف 
  أدعي. 

والنوع الثاني من ھذا الوفاء ھو المعروف بالقانون ویتم في مدة معلومة من 
الزمان ولھذا كان من اصطالح الكنیسة في القدیم أن تفرض قانونًا على 

  التائبین قبل أن یحلوا من خطایاھم وتتمیم ھذا القانون كان یُدعى وفاء.  

برون بھذا االسم أیًضا عن كل نوع من العقاب الذي نقبلھ ألجل خطایانا ویع
  من تلقاء ذواتنا ال بأمر الكاھن ونجربھ على نفوسنا تكراًرا  

 الرابع والستون ما ھو الوفاء المختص بسر التوبة

أن جمیع أنواع الوفاء التي ذكرناھا ال تعلق لھا بالتوبة بما انھا سر بل تعد 
ر یفرضھُ الكاھن فقط كما تقدم وتقدمھُ l ألجل خطایانا مع جزًءا من الس

القصد الثابت الجتنابھا في المستقبل بكل جھدنا كما قال المجمع التریدنتیني 
فھُ البعض  14من الجلسة 12وفي القانون 9و8الفصل  عن التوبة. وقد عرَّ

أن ما من  بقولھم: الوفاء ھو أن یَؤدي l االكرام المتوجب لھُ ومن المعلوم
أحد یستطیع أن یَؤدي االكرام المتوجب لھ ما لم یقصد اجتناب الخطایا بالكلیة 

من كتابِھ األول وقال القدیس  11كما قال القدیس انسلموس في الفصل
عن عقائد الكنیسة: أن الوفاء ھو استئصال  54اغوسطینوس في الفصل

   أسباب الخطایا
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وسد منافذ القلب دون وساسھا وذھب ھذا المذھب غیره من األباء القدیسین 
وقالوا أن الوفاء تطھیر یرحض كل دون لصق بالنفس بسبب دنس الخطیة 

ا بھا فحیث الحالة ھذه یسھل على ویحلنا من العقوبات الزمنیة التي كنا تقیدن
  المؤمنین أن یعلقوا ما أشد التزامھم ممارسة ھذا الوفاء بمزید االجتھاد. 

الخامس والستون أن العقاب الزمني ال یترك دائًما بترك العقاب         
 األبدي الذي یلي غفران الخطیة

فمتى غفر یجب أن نعلم المؤمنین أن شیئین یعقبان الخطیة الذنب والعقاب. 
الذنب یترك دائًما معھُ عذاب الموت األبدي المقتضى بِھ في جھنم االَّ أنھُ ال 
یتفق دائًما كما أعلن المجمع التریدینیني أن الرب یصفح عن بقایا الخطایا 
والعقاب المتوجب لھا غلى أجل مسمى ولنا في ھذا المعنى نموذجات بینة في 

) ومن 20و12ث من سفر الخلیقة (عكما في الفصل الثالاألسفار االلھیة 
) وسفر العدد 22ع22محال أخرى عدیدة كما في سفر الخروج (ص

وأوضحھا مثال داود النبي الشھیر الجلیل فإنھُ اعترف باثمِھ لنبي ناثان أجابھ 
النبي: والرب ایًضا نقل عنك خطیتك. زمع ذلك قد كابد داود یرضي وقبول 

الً یلتمس رحمة هللا بھذا الكالم: اغسلني أشد العقوبات ولم یبرح نھاًرا ولی
كثیًرا من اثمي ومن خطیئتي طھرني ألنني أنا عارف بأثمي وخطایاي 

) فلم یكن یلتمس من الرب بھذا الكالم أن 5و4ع50أمامي كل حین (مزمور
  یغفر لھُ ذنبھ فقط بل العقاب أیًضا 
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سابقًا من جمال  المتوجب لھُ وأن یطھره من بقایا الخطیة ویرده إلى كان علیھِ 
بھُ النفس وكمالھا. وھذا كان یطلبھُ بحمیم الدعاء واالبتھال ومع ذلك قد عاق

هللا على خطایاه بموت ابنِھ الذي أتاه من الزنا ثم بخیانة وموت ابنھ ابیشالوم 
ه أفضل معزة ما عدا ما أنزل بِھ من البالیا والنكبات التي كان  الذي كان یعزَّ

) ثم في سفر 14ع18وص15وص18ع12ملوك ص2قبالً یتھدده بھا (
عبد العجل ومع  الخروج أجاب هللا دعاء موسى نفسھ وعفا عن الشعب الذي

ذلك قد توعده أنھُ سینزل بھم العقاب على اقترافھم مثل ھذا االثم الفظیع وقد 
شھد موسى نفسھ أن الرب ینتقم أشد االنتقام من الخاطئ في الجیل الثاني 
والثالث حتى الرابع وقد سلمنا ھذا التعلیم في الكنیسة األباء القدیسون كما 

  تبین صریًحا من أقوالھم. 

ر العماددس والستون لما ال یغفر هللا بسر التوبة بقدر ما یغفر بسالسا  

السبب الذي  14التریدنتیني جلیًا في الفصل الثامن من الجلسة المجمع نقد أبا
من أجلِھ ال یغفر هللا بسر التوبة بقدر ما یغفر بسر العماد اذ قال: أن العدل 

بلون إلىالنعمة ویغفال لھم اإللھي یقتضي أن الذین أخطأوا بجھل قبل العماد یق
غفرانًا غیر غفران الذین بعد أن نجوا مرة من عبودیة الخطیة وإبلیس ونالوا 

) ولم 15ع13قور ص1موھبة الروح القدس دنسوا ھیكل هللا عن معرفة (
) وقد الق بجنوه تعالى أال 20ع4یرھبوا أن یحزنوا الروح القدس (أفس ص

نستخف بالخطایا ونتورط بأكبرھا عند  تغفر خطایانا بدون أدنى وقاء كي ال
  سنوح الفرصة 
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) مذخرین لنفوسنا 29ع10كأننا نھین الروح القدس ونزدري بھ (عبرا ص
) فال غروان عقوبات الوفاء ھذه تردع 5ع2غضبًا لیوم الغضب (رومة ص

التائبین عن الخطأ وتكبح جموحھم إلى االثم وتزیدھم تحرًصا وتیقًظا في 
  المستقبل (اه). 

لى الخطایا التي وزد على ذلك أن مثل ھذاالعقاب ھو عبارة عن توجعنا ع
اقترفناھا وبھذه الطریقة تقدم ترضیة للكنیسة التي أھنَّاھا اھانة جسمیة 
بخطایانا ألن القدیس اغوسطینوس یقول: أن هللا ال یرذل القلب المتخشع 

) ولكن على الغالب نوجع قلب یخفق على قلب 19ع50المتواضع (مزمور
 بأیة عالمة كانت من آخر وال تتصل معرفتھ إلى األخرین ال بالكالم وال

العالمات فاقتضى بحق وصواب أن رؤساء الكنیسة یعینون أوقاتًا للتوبة كي 
  تستوفي الكنیسیة التي فیھا تغفر الخطایا حق الترضیة. 

 

ا بھاالسابع والستون كیف ینتفع غیرنا من العقوبات المقضى علین  

ثم أن نموذجات توبتنا تعلم اآلخرین ما یتوجب علیھم من اصالح سیرتھم 
واقتفاء أثر التقوى. ألنھم اذا شاھدوا العقاب المنزل فینا من أجل خطایانا 
یعلقون وجوب الحذر العظیم من اقتراف االثم في كامل حیاتھم واصالح 

بتوبة  سیرتھم الماضیة ولھذا قد حافظت الكنیسة بكل حكمة على الفضاء
جھیرة على من یقترف اثًما على روس االشھاد كي یرتھب األخرون 
ویجتنبوا االثم بأوفر نشاط فیما یاتي. كما قال القدیس اغوسطینوس في 

  عن مدینة هللا.  5من كتاب 26الفصل
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من كتابھ في التوبة الصادقة والكاذبة وقد جرت العادة أیًضا  21وفي الفصل
في فرض مثل ھذا العقاب على الذنوب الخفیة الممتازة بثقلھا عن غیرھا. 
ولكن كما قلنا في الخطایا المشھورة كما یجري ذلك دائًما حتى أن مرتكبیھا 

توبة شھیرة أما الرعاة فكانوا في الباطن یتوسلون  ال یحلون قبل ان یصنعوا
وا التائبین على مثل ھذه  l ألجل خالصھم ولم یكونوا یكفون عن أن یحضَّ
األدعیة. وقد كانت ھمة القدیس امبرسیوس وعنایتھُ فائقتین في ھذا النوع 
حتى رُوى عنھُ أنھُ كان بدموعھ السخینة بلین الخطأَة الذین كانوا یتقدمون 

لى منبر التوبة بقلوب صخریة ویقبل بھم إلى الندامة الحقة على أن ھذا إ
التھذیب قد تراخى فیما بعد وفترت المحبة حتى غدا كثیرون من المؤمنین 
یفتكرون أن نوال الصفح عن الخطایا ال یستلزم أدنى ندامة وال أقل توجع 

  قلبي بل أخذوا یستكفون بصورة التوجع وشكل الندامة ال غیر. 

 

 الثامن والستون أن التوبة تجعلنا شبیھین بالمسیح

ثم اننا باحتمال مثل ھذا العقاب المختص بالتوبة تشتمل وننشبھ بیسوع 
) ألن ما من شئ یرى قبیًحا 16ع2سنا الذي تأَلم وابتلي (عبرا صالمسیح رأَ 

كما قال القدیس برنردس مثل ترفھ األعضاء وھي تحت رأس مكلل بالشوك. 
ول األمم: نحن وارثون مع المسیح ان كنا نتأَلم معھُ (رومھ وقد شھد رس

ر یقول: ومن أصدق ما یقال أنا أن متنا معھُ وأن ) وفي محل أخ17ع8ص
  ).  12و11ع2ص 2صبرنا فسنملك معھُ (تیمو
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التاسع والستون كیف یبقى محل العدل في الخطیة بعد                            
 أن تكون غفرت بالرحمة

الجواب أن القدیس برنردس في مقالتِھ على عشاء الرب یثبت وجود شیئین 
في الخطیة دنس النفس وجرحھا. فرحمة هللا ترحض الدنس والشناعة. أما 

من الكلوم فسیلتزم من باب الضرورة تلك العنایة التي تصرف في  شفاُؤھا
معالجة التوبة. فكما أن الجرح اذا شفي تبقى بعض أثارات تقتضي معالجتھا 
ھكذا في النفس اذا غفرت الخطیة تبقى لھا بقایا ال بد من رحضھا. واثبت ھذا 

حیث قال: ال  80القول نفسھ القدیس یوحنا الذھبي الفم فیما جاَء من مقالتھِ 
یكفي أن یقلع السھم من جسم أُصیب بِھ بل ال بد أیًضا من شفاء الجرح الذي 
فعلھ السھم ھكذا أیًضا بعد أن نالت النفس غفران الخطیة ینبغي أن یشفي 
بالتوبة ما بقي فیھا من الجراح وما أكثر ما علمنا القدیس اغوسطینوس في 

ي أمرین في التوبة رحمة هللا بقولِھ: ینبغي أن نراع 50تفسیره المزمور
وعدلھُ. فالرحمة تغفر الخطایا وتصفح عما ترتب علیھا من العقاب األبدي 

ًرا إلى أجل مسمى.  والعدل یعاقب االنسان   عقابًا مقرَّ

السبعون أننا بواسطة التوبة ننجو من العقوبات التي تضي                     
 هللا علینا بھا

التوبة الذي نقبلھُ ھنا یدفع عنا غضبھم هللا وما ترتب ونقول أخیًرا أن عقاب 
علینا من العذاب ألن الرسول یعلمنا بقولھ لو كنا ندین نفوسنا لما كنا ندان 

  وفي دینونتنا ھذه انما یَؤدینا الرب لئال یحكم علینا مع
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) فإن المؤمنون ھذا التعلیم فھیھا یوجد خطأَة 32و31ع11قور ص1العالم (
 ال یبادرون إلى أعمال التوبة بمزید الرغبة واالجتھاد 

 الحادي والسبعون من أین تصیر أعمالنا ذات استحقاق ووفاء

آالم السید المسیح فتقتبس منھا أن ألعمالنا قوة عظیمة لنعلفھا باستحقاق 
أعمالنا الصالحة خیَرین عظیمیَین أحدھما ثواب المجد الذي ال یزول كما 
ح ارب بقولِھ: أن من یعطي باسمِھ كأس ماء بارد ال یضیع أجره (متى  صرَّ

) واألخر التكفیر عن أثامنا. كما أثبت المجمع التریدنتیتي في 42ع10ص
وفي الجلسة عن التبریر  14و13والقانون 8عن التوبة في الفصل 14الجلسة

  منھا.  16في الفصل

تحقاقھِ الثاني والسبعون أن تكفیرنا ال یخلُّ بتكفیر المسیح عنا وباس  

أن تكفیرنا ال یخل یتكفیر السید المسیح الكلي الكمال والفیضان ال بل أنھُ 
ذ نشترك یزیده بھاَء وسناَء ألن نعمة المسیح تستبین بھ متفاضلة بغزارتھا ا

ال في األشیاء التي استحقتھا ووفاھا ھو وحده بذاتِھ وفقط بل في تلك التي 
استحققھا ووفاھا بقدیسیھ وابراره أیًضا حال كونِھ رأًسا وھم أعضاء وبذلك 
یتضح ما ألعمال األنام األفاضل الصالحة من وفیر الثمن واالعتبار فكما أن 

ان كذلك المسیح الرب یسكب الرأس یعطي القوة لألعضاء والكرمة لألغص
دوا معھ برباط المحبة ھذه النعمة تسق دائًما أعمالنا غیث نعمة على الذین اتح

الصالحة وترافقھا وتتبعھا وبدونھا ال نستطیع قطعًا أن نستحق شیئًا أو نكفر 
l بشئ فیتخلص من ذلك أن األبرار ال ینقصھم شئ اذ أنھم بأعمالھم التي 

   یتھیألھم أن یحفظوا یلعلمونھا بقوة هللا
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الشریعة اإللھیة حفًظا تاًما بحسب ما یستطاع في حال الطبیعة البشریة وأن 
یستحقوا الحیاة األبدیة التي ینالونھا اذا بارحوا ھذه الحیاة مزدانین بنعمة هللا 

) ومن المعلوم أن مخلصنا اشار الى ذلك بقولِھ: من 18و15قور ص1(
ألبد بل الماء الذي أنا یشرب من ھذا الماء الذي أنا سأعطیِھ ال یعطش إلى ا

  ). 14و13ع4سأعطیھ یكون فیھ ینبوع ماء یجري للحیاة األبدیة (یوحناص

 

الثالث والسبعون ماذا یقتضي على وجھ الخصوص كي                    
 یكون الفعل قوة الوفاء

یقتضي شیئان بالخصوص في الوفاء أولھما أن الذي یفي یكون باًرا وخلیالً 
إیمان ومحبة ال ترضي هللا أصالةً، ثانیھما أن ل الصادرة بدون l ألن األعما

األعمال التي نفعلھا تقتضي من طبعھا مشقة وعناء لكونھا تكفیًرا بل فداء 
وفي  1عن الخطایا السالفة كما قال القدیس قبریانوس الشھید في كتابھِ 

ولو لم بعد نصف الكتاب. فمن الالزم أن تشتمل على شئ من التأَلم  2الرسالة
یشعر دائًما بوجع من یباشر ھذه األعمال الشاقة ألن عادة الصبر أو محبة هللا 
الضطرمة تجعلنا أحیانًا أَالَّ نشعر بثقل األمور الشدیدة وذلك ال یجعل ھذه 
األمور نفسھا خالیة من القوة والوفاء والتكفیر ألن من خصائص أباء هللا أنھم 

والقوى یكابدون أشد المشقات وھیھات  اذا اضطرموا بنار المحبة اإللھیة
  من الكدر بل یحتملون كل شئ بطیبة الخاطر وفرح القلب. یشعرون بشئ 
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ئیةالرابع والسبعون كي ھي األفعال الوقا  

على الرعاة أن یعلموا أن كل نوع من الوفاء والتكفیر یعود إلى احدى ھذه 
الثالثة الصلوة والصوم والصدقة. ألن ھذه الثالثة تقابل الثالثة واألخیار التي 
ننالھا من هللا وھي خیر النفس وخیر الجسد وخیر المخلوقات جمیعھا التي 

وأصلح مما ذكر الستئصال خلقت لخدمة النفس والجسد. اذ ما من شئ أوفق 
جراثیم الخطایا كلھا ألن كل ما في العالم كما قال یوحنا الرسول في رسالتھ 

) انما ھو شھوة الجسد وشھوة العین وفخر الحیاة فكل 16ع2األولى (ص
یرى أنھُ على الصواب أن تقاوم علل الداء ھذه الثالثة بالصدقة ثم اذا اعتبرنا 

انا تبین بدون تعسف أن مرجع كل وفاء وتكفیر إلى أولئك الذین أھنَّاھم بخطای
ھذه الثالثة وھم هللا سبحانھُ والقریب ونحن أنفسنا ولھذا فإننا نسترضي هللا 

  بالصلوة ونكفر القریب بالصدقة ونعاقب ذواتنا بالصوم. 

 

                   الخامس و السبعون أن األكدار التي تلمَّ بالناس من الخارج 
 تعد أیًضا وقائیة

فحیث تلمَّ بنا مصائب عدیدة وأكدار مختلفة في ھذه الحیوة یجب أن یعلم 
المؤمنون تعلیًما صریًحا جلیًا انا اذا احتملنا بصبر ما ینزلھُ هللا بنا من البالیا 
والملمات نجني منھا اثمار االستحقاق والوفاء. أما من یكابدون مثل ھذا 

ب على رغم أنفھم وبنفرة یعدمون كل ثمرة الوفاء والتكفیر ویحلمون العذا
  غضب هللا وعذابھ انتقاًما عدالً من خطایاھم 
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 السادس والسبعون قد یصحَّ أن الواحد یكفر عن األخر انما ال یصح أن
 یعترف عنھُ أو یندم 

ففي ھذا األمر وجب علینا أن نسبح هللا أعظم تسبیح على جودتِھ وحلمِھ 
ونوءدي لھُ أوفر الحمد والشكر على احسانِھ إلى ضعف الطبیعة البشریة بأنھُ 

ذلك من أخص خصائص ھذا الجزء من قدَّر الواحد على أن یكفر بدل األخر 
التوبة. فنظًرا إلى ما یتعلق باالعتراف والندامة فما من أحد یستطیع أن 
یعترف أو یندم عن األخر. وأما من كان محلِّى بعقود النعمة اإللھیة فیمكنھُ 
أن یفي l ما یتوجب لھُ من قبل إثم األخر ولھذا كما قال الرسول المعظم أننا 

بعضنا. وما في ذلك من ریب للمؤمنین الذین یعترفون بموجب نتحمل أثقال 
قانون اإلیمان بشركة القدیسین ألننا قد ُرحضنا جمیعًا بمعمودیة واحدة 
وُولدنا ثانیة بالمسیح واشتركنا في أسرار واحدة وال سیما تناولنا جسد المسیح 

د واحد. ودمھ ماكالً ومشربًا كل ذلك دلیل واضح على أننا جمیعًا أعضاء جس
فإذن كما أن الرجل ال تقوم بوظیفتھا ألجل منفعتھا فقط بل منفعة العینین 
أیًضا وال العینان تنظران بغیة فائدتھما فقط بل فائدة جمیع األعضاء ھكذا 

  ینبغي أن نعتبر أفعال الوفاء مشتركة فیما بیننا. 

 

اءالسابع والسبعون ال یستطیع الغیر أن یشتركوا في كل قوة الوف  

اذا نظرنا إلى جمیع الفوائد التي تحصل من الوفاء المذكور نراھا ال تعم 
الجمیع بدون استثناء ألن أعمال الوفاء ھي عالجات أیًضا وأدویة تفرض 

  على النائب لشفاء عواطف قلبھ الردیة فمن المحقق أن الذین ال یباشرون 
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  بذواتھم أعمال الوفاء یعدمون ھذه الفائدة فھذا ما ینبغي أن یشرحھ الرعاة 

  شرًحا صریًحا مسھیًا في ثالثة أقسام، التوبة أي الندامة واالعتراف والوفاء.

أن یردَّ                       الثامن والسبعون ال یجب أن یمنح الحل من ال یعد 
 ما سلبھ

ینبغي أن یالحظ الخوارنة ھذا األمر خاصة وھو انھم غب سماعھم 
االعتراف بالخطایا قبل أن یحلوا التائب یعتنون جھدھم في أنھم اذا رأوه 
سلب شیئًا من مال قریبِھ أو ثلب صیتھ وحكموا أن ذنبھ ھذا یقتضي إلى 

تعویًضا كافیًا وافیًا اذ ال یُحل أحد ما لم یعد  ھالكھ یحملونھُ على أن یعوض
أن یرد ما سلبھ ولكن لما كان كثیرون ولو وعدوا وعدًا معظًما بإیفاء ما 
فرض علیھم مع ذلك یتأكد أنھم ال یفون بوعودھم فال بد أن یكره مثل ھؤالء 
على الردَّ وأن ترسخ في أذھانھم أیة الرسول المعظم ھذه. من كان یسرق فال 

سرق بعد بل یكدَّ ویعمل بیدیھ ما ھو صالح لكي یكون لھُ ما یشرك المحتاج ی
  ).28ع3فیِھ(أفسس ص

 التاسع والسبعون أي قانون یجب أن یفرض على النائب

نظًرا إلى فرض الوفاء أي القانون فلیعتبر الكھنة أنھُ یلزم أن ال یرسموا شیئًا 
عدل والحكمة والتقوى. على ایثارھم بل ینبغي أن یجروا كل شئ بمقتضى ال

ولكي یظھر أن الخطایا تقاس على ھذا المقیاس ویطلع التائبون أجلى اطالع 
على جسامة أثامھم یحسن بالرعاة أن یبینوا لھم ما رسمتھُ القوانین القدیمة 

  المعروفة بقوانین التوبة من العفویات  
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على بعض الخطایا فعلى كیفیة االثم اذن یترتب الوفاء. ولكن یحسن في كل 
حال ان یوصي التائبون أن یتجردوا للصالة في بعض أیام معلومة ألجل 

جل الذین بارحوا ھذه الحیاة ورتدوا بالرب ویلزم الجمیع وال سیما أل
استھامھم أیًضا على أن یباشروا من تلقاء ذواتھم تكرار أعمال الوفاء التي 
فرضھا الكاھن ویصلحوا سیرتھم حتى اذا تمموا باجتھاد جمیع االعمال أبدًا 
عن ممارسة فضیلة التوبة. وإن اقتضى أحیانًا فرض توبة مشتھرة ألجل 

تھروا إلى التائب فال یسمع لھُ بل یجب أن یغَري بقبولھا بطیبة خطاء مش
الخاطر لكونھا ستجدیھ خالًصا لھُ ولغیره فھذا ما ینبغي أن تعلمھُ بخصوص 
سر التوبة وكل من أجزائھ كي یدركھ المؤمنون حق اإلدراك بل ولكي 

  بمعونةالرب یبادروا إلى اتمام شروطھ وقبولھ بالعبادة والتقوى.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  

 الفصل السادس 

 

 "في سرالمسحة األخیرة" 

أوالً لماذا ینبغي على رعاة النفوس أن یكثروا من مفاضة                  
 الشعب في أمر المسحة األخیرة 

لما أمرنا هللا سبحانھ في األسفار المقدسة بلسان ابن سیراخ أن : اذكر 
  ا: قد أوعز إلى الكھنة مضمًرا بأن یحثوا الشعب اقبك فال تخطا أبدً عو
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المؤمن كل حین على التأمل في الموت ومن كون سر المسحة األخیرة 
عًا بذكر ذاك الیوم االخیر یرى بدون تعسُّف وجوب المفاوضة بھذا مقترنًا طب

السر لیس ألننا نستفید من ذلك اطالًعا على أسرار تلك األمور المختصة 
بالخالص فقط بل أیًضا تنشیًطا للمؤمنین على قمع شھواتھم الردیة بتكرار 

) فیقضي ذلك إلى أنھم 12ع5ذكر الموت المحتوم على الجمیع (رومة ص
فلما یشعرون باضطراب في انتظار الموت وحلولِھ بل یسدون الشكر الوار 
l سبحانھُ على أنھُ كما فتح لنا العماد بابًا للدخول في الحیاة الحقة ھكذا أیًضا 

د لنا طریقًا للمساء بر سمِھ سر المسحة لدى ارتحالنا من ھذا العالم الفاني مھَّ
  األخیرة. 

ر المسحة األخیرة ثانیًا لماذا یُدعي ھذا الس  

قد راعبنا منا نفس النظام الذي راعبناه في بیان باقي األسرار في ارادنا ما 
كان لزوًما لشرح أحدھا فنقول أوالً أن ھذا السر سمي المسحة األخیرة ألنھا 
آخر ما یجب أن تستعمل من جمیع مسحات األسرار التي سلمھا مخلصنا إلى 

نفسھا بمسحة المرضى  كنیستِھ. ولھذا قد سمي أباؤنا األقدمون ھذه المسحة
أیًضا وسر المسافرین من ھذه الحیوة. فمن اسمھا ھذا یتیسر للمؤمنین أن 

  یرددوا في ذھنھم ذكر ذاك الیوم األخیر. 

 ثالثًا كیف ینطبق نوعیة السر الخاصة على المسحة االخیرة

یجب أن تبین في بادئ كیف ینطبق نوعیة السر الخاصة على المسحة 
ق خاصة من كالم القدیس یعقوب الرسول المنادي لسنة األخیرة وھذا یتحق

  ھذا السر اذ قال: ھل فیكم مریض فلیدُع كھنة الكنیسة 



)369 (  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب فإن الصالة اإلیمان تخلص ولیصلوا علیِھ ویسحوه بالزیت باسم ال
المریض والرب ینھضھُ وأن كان قد ارتكب خطایا تغفر لھُ (یعقوب 

) فبین الرسول قوة السر وجوھره باثباتِھ أنھُ یغفر الخطایا وقد 14ع5ص
شھدت مجامع كثیرة منھا المجمع التریدنتیني المقدس أن الكنیسة الكاثولیكیة 

خیرة حتى أنھُ رشق بالحرم من جرت كل حین على التعلیم بالمسحة اال
یعلمون أو یزعمون الخالف، وأن البابا اینوشنسیوس األول یوصي المؤمنین 

  جھده بقبول ھذا السر. 

 رابعًا حیث تجري مسحات كثیرة فھل فیھا أسرار كثیرة

أن المسحة سر حقًا وأنھا سر واحد ال أكثر ولو على الرعاة أن یعلموا بتوكید 
واستعمل لكٍل منھا صلوات وصورة خصوصیة فھو واحد  تمَّ بمسحات كثیرة

ال باعتبار تواصل أجزائِھ لكونھا ال تتجزأ بل باعتبار كمالِھ كسائر األشیاء 
التي تتم بفروع كثیرة فكما أن البیت الذي یتألف من أجزاء كثیرة مختلفة 
یكمل بصورة واحدو فقط ھكذا سر المسحة ولو تأَلف من أشیاء وكلمات 

فھو عالمة واحدة ولھُ فاعلیة للداللة على شئ واحد. وعلى الرعاة أن كثیرة 
یعقوب الرسول یبنوا أخیًرا جزأي ھذا السر أي مادتھ وصورتھ وقد ذكرھما 

في اآلیة الموردة أعاله. ولنا أنھ نتدبر ما في كل كلمة منھا من األشیاء 
  السریة. 

 خامًسا ما ھي مادة المسحة األخیرة

فعنصرھا أو مادتھا ھي كما حكمت المجامع وال سیما المجمع التریدنتیني 
س    من األسقف أي الدھن المعصور  من حب الزیتون الزیت المكرَّ
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فقط ال من مادة أخرى سائلة. وھي أنسب مادة وأحكمھا وضعًا للداللة على 
ما یتمَّ في النفس باطنًا بقوة السر فكما أن الزیت یفید كثیًرا لتسكین أوجاع 
الجسد ھكذا قوة السر تخفف حزن النفس ووجعھا. ثم أن الزیت یردَّ العافیة 

ج عن الكرب ویوءتي النور غذاء وھو موافق ل تشدید قوى الجسد ویفرَّ
الخائرة فھذه جمیعھا تدل على ما تفعلھُ قوة هللا في المریض بواسطة منح ھذا 

  السر. وحسبنا ذلك بیانًا للمادة 

 

 سادًسا بأیة صورة یتمَّ ھذا السرَّ 

أما صورة المسحة األخیرة فھو الكالم وتلك الصلوة الحافلة التي یتلوھا 
ھذا المسحة المقدسة یغفر لك هللا كل الكاھن في كل من المسحات اذ یقول: ب

ما أخطأتھ بالنظر أو بالشم أو باللمس: فالقدیس یعقوب الرسول أبان أن ھذه 
ھي الصورة الحقیقة والخصوصیة لھذا السراذ قال: ولیصلوا علیھ ألن صالة 

) فمن ھذا نعلم أن الصورة یجب لفظھا 11ع5الإلیمان تخلص المریض (ص
ّرح الرسول بأي كالم على الخصوص یجب على نوع صلوة ولو لم یص

استعمالھا على أن ذلك قد اتصل الینا بتقلیدات األباء الصحیحة حتى أن جمیع 
الكنائس المقدسة والرومانیة ولو أن البعض یغیرون بعض ألفاظ كقولك 
عوض یغفر لك هللا یقولون یترك أو یصفح أو أحیانًا یصحح مع ذلك حیث لم 

    لقول تحقق أن الجمیع حافظون ھذه الصورة بعینھا. یقع تغییر جوھري في ا
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 سابعًا لماذا ُرتبت صورة ھذا السر على صورة صلوة

دل داللة مطلقة على ما تفعلھُ كا فما من عجب في أن صورة باقي األسرار ت
اذا قلنا: أنا أعمدك أو أنا أسمك بسمة الصلیب أو تتلى بصیغة األمر كما في 
منح سر الدرجة أقبل السلطان. وأما صورة المسحة األخیرة فتتلى بصورة 
صلوة. قد رسمت على ھذه الصیغة بكل حكمة وصواب ألن ھذا السر من 

الروحیة التي یمنحھا فقط أن لكي یؤتى أیًضا  كونِھ یستعمل لیس لنیل النعمة
المریض فلما كان المریض ال یشفي دائًما من مرضھ ُوضعت الصورة 
بصیغة صلوة كي نستمد من جودة هللا ما لیس من عادة السر أن یفعلھُ على 
ر. وتستعمل احتفاالت خصوصیة في منح ھذا السر أیًضا  الدوام وبنظام مقرَّ

ابتھاالت یتلوھا الكاھن التماًسا لخالص المریض. ألنھُ صلوات وانما أكثرھا 
ما من سرَّ غیره یكمل بصلوات كثیرة مثلھُ وذلك بحق وصواب ألنھُ في مثل 
ھذا الوقت خاصة یقتضي اسعاف المؤمنین بالصلوات ولذا ینبغي أن جمیع 
الذین یتفق حضورھم عند المریض ال سیما الكھنة یصلون بخشوع القلب 

  بید رحمتھ نفس المشرف على الموت ویستودعون 

  ثامنًا من رسم ھذا السر

محسوبة في عداد األسرار السبعة كما ثبت حیث تحقق أن المسحة األخیرة 
عن سر المسحة األخیرةفي  15المجمع التریدیتیني المقدس في الجلسة 

الفصل الثاني منھا تنتج أن السید المسیح رسمھا وأن القدیس یعقوب الرسول 
  ) 11ع5عرضھا على المؤمنین وبث استعمالھا (یعقوب ص 
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واألذنان ألجل السمع والمختاران ألجل الشم والفم ألجل الذوق والكالم 
والیدان ألجل اللمس الذي ولو كان منتشًرا في الجسد كلِھ بالتساوي االَّ أنھُ 

و. فالكنیسة الجامعة قد تمسكت مرتب على وجھ الخصوص في ذاك العض
بھذه الطریقة في مسحة المرضى وھي بالحق الیقین من كل ما سواھا 
بجوھر ھذا السر بما انھُ یستعمل على شكل عالج فكما أنھُ في أمراض 
الجسد ولو تألم الجسم كلھُ مع ذلك ال یعالج فیھ االَّ العضو الذي ینبعث منھ 

الجسد كلھُ بل تلك األعضاء التي فیھا الداء كینبوع واصل ولذا ال یمسح 
خاصةً تظھر قوة الحس فقط ویمسح أیًضا الحقوان بما أنھما مركز الشھوة 

  واللذة البدینة ثم الرجالن لكونھما مبدأ السعي واالنتقال من محل إلى آخر. 

  الحادي عشر ھل یمكن تكرار المسحة األخیرة

یجب ان نالحظ ھنا وحدانیة المرض وعینیتھُ فمتى كان المریض متقلبًا في 
خطر الحیاة بعینِھ ویمسح مرةً واحدة فقط أما اذا شفي بعد قبوةلِھ ھذه المسحة 
فكلما وقع فیما بعد في خطر الحیاة یعطي ھذا السر السعافِھ فیتضح من ثم أن 

  ا. ھذا السر یحصى في عداد االسرار المعتاد تكرارھ

  الثاني عشر بأیة عبادة وباي تأھب یقتضي أن یؤخذ ھذا السر

حیث ال بد من بذل العنایة واالجتھاد في رفع ما یعیق نعمة السر التي ما من 
شئ یضادّھا مثلما أن یكون مقتلبھ متورًطا في خطاء ممیت فینبغي اذن 

المدنف یقبل في أن مراعاة العادة الجاریة على الدوام في الكنیسة الكاثولیكیة 
  سر التوبة واالفخارستیا قبل المسحة األخیرة ثم 
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یجتھد كھنة الرعیایا في أن یغروا المریض بأن یتقدم إلى المسحة وفي عقلِھ 
فس اإلیمان الذي كان في عقول وقلوب الذین كانوا في القدیم یتقدمون وقلبھ ن

من تلقاء ذواتھم طالبین شفاء أمراضھم من ید الرسل. فیجب أوالً أن یطلب 
المریض خالص نفسِھ ثم شفاء جسده تحت ھذا الشرط وھو إن كان ذلك 

یجیب تلك یفیده نیل المجد األبدي. وال یرتابنَّ المؤمنون في أن هللا سبحانھ 
الطلبات المقدسة الحافلة التي یتلوھا الكاھن ال من قبل ذاتِھ بل حال كونھ 

فیجب خاصة في ھذا األمر الخطیر أن نغري  یمثل المسیح والكنیسة
المؤمنین بان یقبلوا سر المسحة األخیرة الخالصي بقداسة وعبادة اذ یرون 

  وار انحطاط وح وقى أنفسھم وأجسادھم فيذواتھم مقبلین إلى حرب عوان 

 الثالث عشر من ھو خادم ھذا السر 

قد علمنا یعقوب الرسول الذي ینادي بسنة الرب ھذه من ھو خادم المسحة 
األخیرة ألنھُ یقول: فلیدُع قسوس البیعة فال یعني باسم قسوس من كانوا 
متقدمین بالسن وال من كانوا یحلون بین الشعب محل األعیان بل الكھنة 

جمع المرسومین من األساقفة رسامة حقة بوضع األبدي كما یبین ذلك لم
التریدنتیني فالى الكاھن اذن فوضت خدمة السر ولیس إلى كل كاھن بموجب 

إلى خوري الرعیة المخصوص الحائز الوالیة أو مرسوم الكنیسة المقدسة بل 
إلى الكاھن آخر بإذنھ الخوري في أن یقوم بھذا الوظیفة. ثم ال بد من أن 

سرار یمثل نعرف أن الكاھن في خدمة ھذا السر كما في خدمة باقي األ
  شخص سیدنا 

 



)376 (  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یسوع المسیح والكنیسة المقدسة عروستھ. 

الرابع عشر ما ھي األثمار التي یجنیھا الناس من استعمال ھذا السر یجب أن 
ن أیًضا بكل تدقیق الفوائد التي نقتبسھا من ھذا السر حتى اذا لم یكن شئ نبی

آخر یمكن ان یغري المؤمنین بقبولِھ فعلى األقل ینقادون إلیِھ طعًما بنفس 
فائدتھ ألننا على الغالب نقیس األشیاء كلھا على قیاس منفعتنا وخیرنا فعلى 

غفر الخطایا وال سیما تالرعاة اذن أن یعلموا أن ھذا السر یولینا نعمة 
الخطایا الخفیفة والمعروفة عند العموم بالعرضیة ألن الخطایا الممیتة تغفر 
بسر التوبة ولم یرسم ھذا السر أوالً وبدًا لمغفرة الخطایا الثقیلة بل العماد 

  والتوبة فقط یعمالن ھذا الفعل أي غفران الخطایا الثقیلة 

  

ھُ ینفذ النفس من الضعف والذبول اللذین الفائدة الثانیة من سر المسحة ھي أن
الحقتھما بھا الخطایا ومن جمیع بقایا الخطیة. فینبغي أن تعتبر أحكم وقت 
وأنسبھ لھذا العالج زمن تقلبنا بمرض ثقیل ووقوعنا في خطر الحیاة ألن 
االنسان من طبعِھ ال یرھب بالء من بالیا العالم مثل الموت ویزید فنا كثیًرا 

ذكر أثامنا السالفة ال سیما اذا كان ضمیرنا یبكتنا على الخطایا ھذا الخوف 
ثقیلة ألن الروح القدس یقول یتقدمون فزعین من تذكر خطایاھم وأثامھم 

) ثم أن ھذا لھم واالفتكار یزیقان 20ع4تحجھم في وجوھھم (حكمة ص
الناس شر العذاب حین یرون أنھم عما قلیل سیقفون أمام منبر المسیح المزمع 
أن یقطع حكًما بالعدل على مقتضى ما یكونون استحقوا خیًرا أو شًرا ألنھُ قد 

  یتفق على الغالب أن المؤمنین 
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تعاب على أنحاء عجیبة فما من شئ یرتعدون فرقًا ویشعرون بأھوال االر
التقینا عنا الحزن منتظرین الرجاء یسكن روعتنا من جھة الموت مثل ما اذا 

ومخلصنا یسوع المسیح (طیطس السعید وتجلي مجد الھنا العظیم 
) ونكون مستعدین أن نسلمھُ ودیعتنا بطیبة القلب والخاطر أي 13ع2ص

وقت طلبھا. فالمسحة األخیرة اذن تفرج كروب المؤمنین وتملئ قلوبھم فرًحا 
  مقدًسا 

ثم ینیلنا ھذا  االبالسة مكامن للنفس عند خروجھا الخامس عشر كیف یكمن
ابلیس عدو البشر السر ما كان أعظم من جمیع ما ذكر من الفوائد وذلك ان 

خزاه هللا الیكّل وال یمّل من السعي في أھالكنا طالما نحن قید الحیوة وال 
ابادتنا وأن أمكنھُ في حملِھ ایانا على القنوط من سیما أنھُ یبذل كل جھده في 

رحمة هللا حین یرى أن الیوم االخیر من حیاتنا قد دنا فھذا السر یخوّل 
ِھ على ھدم القوة العدوودفع ھجومھ ویقدرھم المؤمنین قوة وسالًحا یقوون ب

على محاربتھ بشدید الباس كما شھد القدیس كیرلس االسكندري في كتابھ عن 
) 18و7في األدبیات (فص 24خروج النفس والقدیس غریغوریوس في كتابھ 

والقدیس یوحنا كلیمكوس في كتابِھ المعروف بسلم الفضائل ألن ھذا السر 
الجودة اإللھیة ویجعلھُ أن یحتمل بصبر وبسھولة  ینعش قلب المریض برجا

جمیع مكاره المرض ویدفع عنھُ حبل الشیطان ومكائده الراصدة اعقابھ 
  ). 15ع3والباغیة ھالكھُ (تكوین ص

كیف یمكن ھذا السر أن یرد الصح إلى الجسد ومن منافع ھذا السادس عشر 
  السر أنھُ یعید الصحة إلى الجسد إن كانت موافقة 
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لخیر النفس وأن كانت الصحة ال تعود حینئٍذ فال ینسب ذلك إلى تقصیر من 
 السر بل ینبغي أن نعتقد أنھُ یعزي إلى ضعف اإلیمان في قابلیِھ أو ما نحیھِ 
ألن األناجیل المقدس یشھد إن المسیح الرب لم یصنع كثیًرا من القوات عند 
ذوبِھ من أجل عدم إیمانھم ولنا أن نقول أیًضا بصواب أن الدیانة المسیحیة 
بعد أن تأصلت قواعدھا في قلوب البشر لم تعد تحتاج مثل ھذه العجائ كما 

بد في ھذا المقام من كانت ترى الزمة في بدأة انتشار الكنیسة ومع ذلك ال 
أحیاء اإلیمان ویجب على المؤمنین أن یتمنطقوا بالرجاء الوكید أنھم ینالون 
الشفاء الروحي بقوة الزیت المقدس مھما جرى للجسد في سفر الجلیان: 

) ھذا ما اقتضى ایراده 13ع14طوبى للموتى الذین یموتون بالرب (رؤیا ص
شرحت الرعاة باالتساع ھذه المقالة  باإلیجاز في سر المسحة األخیرة أما اذا

عتناء والتدقیق فال شك أن المؤمنین یستفیدون من ھذا وبما ینبغي من اال
  التعلیم أكبر فائدة للتقوى والعبادة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الفصل السابع 

 في سر الدرجة 

غًا في بیان سر الدرجة من أوالً لماذا یجب على الرعاة أن یبذلوا جھدًا بلی
یتأمل متمعنًا في جوھر باقي األسرار یدرك بدون تعسف أن جمیعھا متعلق 
بسر الدرجة تعلقًا یرى ان بعضھا ال یمكن قطعًا أن یتم أو یمنح بدونِھ 

  وبعضھا ال یستوفي احتفاالتھ وطریقتھ الدینیة ولھذا ال بد للرعاة 
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في استقرائھم التعلیم المرسوم في األسرار أن یحسبوا واجبًا أیًضا بذل 
االجتھاد في بیان سر الدرجة ویفید بیان ھذا السر أعظم فائدة الرعاة أنفسھم 
ثم أولئك الذین دخلوا الطریقة اإلكلیركیة ثم الشعب المؤمن. فقولنا یفید 

حركون إلى انعاش الرعاة ألنھم اذا احسنوا التروض في ھذا الموضوع یت
) وغیرھم الذین ندبوا 17ع2تلك النعمة التي نالوھا من ھذا السر (تیمو ص

إلى نصیب الرب یفیدھم تعمقًا في ریاضة التقوى والعبادة ثم اطالًعا على 
ھذه األمور التي تدّربوا علیھا لیتمكنوا بھا من تمیھد السبیل إلى ارتقاء 

أوالً ادراًكا لعظم ما یستحقھ خدام الدرجات األخرى ویفید باقي المؤمنین 
الكنیسة من الكرامة ثانیًا حیث كثیًرا ما یتفق أن یحضر الشرحِ كثیرون ممن 
فرزوا باألمل أوالدھم وھم صغار إلى خدمة الكنیسة أو َمن یتوقون من تلقاء 
ارادتھم إلى اتبارع ھذه الطریقة. فمن الالئق أن یعرفوا ما یتعلق بھذا 

  الموضوع. 

أسمى من درجة الكھنوت ني ما من مقام في العالم الثا  

یجب على الرعاة أن یعلموا المؤمنین سمّو وجالل ھذا السر اذا نظرنا إلى 
درجتھ السامیة أي الكھنوت ألن األساقفة والكھنة لما كانوا بمنزلة تراجمین 

هللا هللا ورسلِھ اذ یعلمون الناس باسمھ السنةّ اإللھیة ووصایا الحیاة ویمثلون 
سبحانھ على األرض تحقق أن وظیفتھم تعلو كل وظیفة وال یمكن أن یتصور 

) 7ع2مقام أعلى من مقامھم ولھذا ال یسمون بحق مالئكة فقط (مالخیا ص
) ألنھم قائمون لدینا مقام هللا قلت أنكم آلھة 28ع22بل آلھة أیًضا (خروج ص

  وإبناء العلي تدعون (یوحنا ص 
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) وإن حاز الكھنة في كل آن اسمى مقام فإن الكھنة العھد الجدید 21ع20
یفرقون شرفًا جمیع الباقین ألن السلطان الذي تقلدوه على تقدیس جسد ربنا 

لخطایا یفوق أیًضا مدارك العقل البشري فضالً عن ودم وتقدیمِھ ولعى حل ا
  أنھُ ال یمكن وجود شئ في العالم یوازیھ. 

 

الثالث من ھم الذین یعتبرون أن هللا یدعوھم إلى الكھنوت                 
 وخدمة الكنیسة 

كما أن األب األزلي أرسل مخلصنا إلى العالم بأسره والسید المسیح أرسل 
یذه ھكذا الكھنة یرسلون كل یوم بنفس السلطان الذي تقلدوه إلیِھ رسلِھ وتالم

حتى انقضاء الدھور إلى عمل الخدمة إلى بنیان جسد المسیح السري (ترى 
وفي متى  21ع20وص 24و22ع5وص 17ع2كل ذلك في یوحنا ص

) فال یجب اذن أن یوضع ثقل ھذه الوظیفة 12ع4وفي أفسس ص 9ع28ص
ا على أولئك اللذین یستطیعون حملھُ بقداسة العظیمة على عائق أحد بتغفل انم

سیرتھم وعلمھم وإیمانھم وحكمتھم. فال یأخذ أحد الكرامة لنفسھ أال من دعاه 
) فیقال أن هللا یدعوھم اذا دعاھم خدام 4ع5هللا كما دعا ھارون (حبقوق ص

الكنیسة الشرعیون ألن الذین یندبون ذواتھم بالتصلف ویدخلون في ھذه 
لذین أشار الیھم الرب بقولِھ: إني لم أرسل األنبیاء وھا انھم الخدمة فھم ا

) فحقًا ما من شئ 21ع23منطلقون ولم أكلمھم وھا أنھم متنبئون (ارمیا ص
  أتعس من ھؤالء الناس وأشفى منھم وأفظع منھم ضرًرا للكنیسة 
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الرابع من ھم الذین یحكم علیھم بأنھم تقدّموا بئس التقدّم إلى             
 الدرجات المقدسة وما دخلوا الكنیسة من الباب 

لما كان من أھم األمور النظر لما كان من أھم األمور النظر إلى الغایة في 
ألن الغایة اذا كانت حمیدة صدر عنھا كل أمر حمید  كل ما یباشرمن األعمال

وجب على الخصوص أن یوعز إلى من یقصد االرتقاء إلى الدرجات 
على الرعاة أن الجلیل وینبغي  المقدسة أن ال یقصد شیئًا یشین ھذا المقام

یتعاطوا ھذه المادة بمزید االجتھاد لكون المؤمنین قد تمادوا في ھذا الزمان 
طاء كبیًرا في ھذه األمور ألن بعضھم ال یقصدون بالترقي إلى أن یخطأوا خ

الدرجة المقدسة االَّ بغیة الحصول على ضروریات المعیشة من ما كل 
وملبس بنوع أنھم ال یلتفتون إلى شئ في الكھنوت االَّ إلى ما یبتغیھ باقي 

قول الناس من الربح في المھن الحقیرة. ولو أن السنة الطبیعیة واإللھیة من 
الرسول تامر بأن من یخدم المذبح یعیش من المذبح مع ذلك أن التقدم إلى 

إلى درجة یقودھم  ومنھم منالمذبح بداعي الربح والكسب ضرب من النفاق. 
الكھنوت شھوة الفخر والكرامة وغیرھم یریدون أن یرتسموا كھنة طعًما 

االَّ اذا خولوا  بالغنى بدلیل أنھم ال یھتمون أدنى اھتمام بنیل سر الكھنوت
وظیفة في الكنیسة تجدیھم ربًحا وافًرا فمثل ھؤالء یدعوھم الرب أجزاء 

) والنبي حزقیال یقول أنھم یرعون ذواتھم ال غنمي 12ع10(یوحنا ص
)الذین ظلمات قباحتھم العظیمة ال تعیب الدرجة الكھنوتیة عیبًا ال 8ع26(ص

بل یجعلھم أیًضا ال ینالون  یمكن أن یعتبر الشعب شیئًا حقر وارذل منھُ فقط
   من الكھنوت أكثر ما نالھ یھوذا
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یدًا أم الذین دخلوا الكنیسة من  الدافع من وظیفة الرسالة التي أفادتھُ ھالكاً مؤَّ
الباب إلى حظیرة الخراف فھم الذین دعاھم هللا وقبلوا وظائف الكنیسة لمجرد 

  خدمة هللا وإكرامِھ 

الخامس من أي وجھ ینبغي أن الذین وقفوا نفوسھم لخدمة                  
  الكنیسة بسر الكھنوت یسمون باقي الشعب ویفضلونھ

خذ ما قلناه آنفًا بمعنى أنھُ لم تسنَّ سنة واحدة بعینھا على الجمیع ألن  ال یؤَّ
الناس قد فطروا على عبادة هللا فیلتزم خاصة المؤمنون الذین حازوا نعمة 
العماد أن یودوا ھذه العبادة من كل قلبھم ومن كل نفسھم ومن كل قوتھم 

لدرجة فیجب أن ) أما الذین یرومون أن یرتسموا بسر ا5ع7(تثنیةص
یقصدوا ال تمجید هللا في كل شئ فقط ألنھ من المحقق أن ھذا یعم الجمیع ال 
سیما المؤمنین بل أیًضا على الذین تقیدوا بخدمة الكنیسة أن یعبدوه بالقداسة 

) فكما ان جمیع الجنود في العسكر یطیعون شرائع 74ع1والبر (لوقا ص
میات وغیرھم رؤساء ألوف وغیرھم الملك ولكن فیما بینھم من كانوا رؤساء 

نائمون بوظائف آخر ھكذا ولو لم لزم الجمیع أن یقفوا أثر التقوى والبر غایة 
جھدھم اذ یعبد هللا بھا خاصة مع ذلك یُطلب من الذین ارتسموا كھنة أن 
یقوموا بوظائف وأعمل خصوصیة في الكنیسة ألنھم یصنعون األقداس ألجل 

ون فحوى السنَّة اإللھیة ویحضون المؤمنین أنفسھم وألجل الشعب ویعلم
ویغرونھم بحفظھا بفؤح القلب وحسن االستعداد ویمنحونھم أسرار السید 

أنھم حیث فرزوا من المسیح التي بھا تمنح كل نعمة وتنمو وخالصة القول 
  باقي الشعب لزمھم أن 
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یروضوا أنفسھم في ما كان أشرف جمیع الخدم وأسماھا فغب أن یكون 
الرعاة انتھوا من تبین ما ذكر یبادرون إلى تعلیم ما یختص بھذا السر كي 
یعقل المؤمنون أن الذین یرومون أن یدخلوا في وظیفة من وظائف الكنیسة 

ن قدر الوظیفة التي یدعون الیھا ومقدار السلطة التي خولھا هللا الكنیسة یعرفو
  نفسھا وخدامھا. 

  السادس على كم نوع السلطان الكنائسي

أن في الكنیسة سلطانین سلطان الدرجة وسلطان الوالیة فاألول سلطان على 
تقدیس جسد السید المسیح الحق في سر االفخارستیا والثاني مداره على كامل 
جسد المسیح السري فمن متعلقات الثاني ادراة الشعب المسیحي وسیاستھُ 

  وإرشاده إلى السعادة األبدیة في السماء 

  السابع أي شئ یتناول سلطان الدرجة

أن سلطان الدرجة ال یتضمن القوة والسلطة على تقدیس االفخارستیا فقط بل 
كل ما یمكن أن بأول على تأھیب النفوس وتأھیلھن إلى قبولھم أیًضا ویتناول 

إلى االفخاریستیا على سائر اإلنحاء. ولنا أن نقدم فیِھ بینات كثیرة من األسفرا 
اإللھیة وأقطعھا وأثبتھا ما ورد من كالم الرب في بشارتي یوحنا ومتى حیق 
قال: كما أرسلني أبي ھكذا أنا أرسلكم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لھم 

) 22و21ع20ھا علیھم ُمسكت (یوحناصخطایاھم ُغفرت ومن مسكتمو
الحق أقول لكم مھما ربطموه على األرض یكن مربوًطا في السماء ومھما 

) فإذا 18ع18حللتموه على األرض یكن محلوالً في السماء (متى ص
  استوفت الرعاة بیان ھذه األیات من 
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الحقیقة تعلیم األباء القدیسین ونصوصھم وأفتھم بنور ساطع لإلطالع على 
الثامن أن كھنوت المسیح أرفع قدًرا من كھنوت الناموس الطبیعي            

  وكھنوت موسى أیًضا 

في ناموس الطبیعة بعض أن ھذه السلطة تفوق كثیًرا السلطة التي تخّولھا 
أنالس كانوا یباشرون األمور المقدسة فمن الضرورة أن یكون أقیم كھنوت 

سنَّة كما وسلطة روحیة لذاك العصر الذي تقدم الناموس المكتئب اذ كان لھُ 
ال یخفي وقد شھد رسوا األمم بتالزم ھذین األمرین أي أن تحّول الكھنوت 

) فلما كان البشر یعرفون 12ع7یقضي وجوبًا بتحول الناموس (عبر ص
بمجرد النور الطبیعي وجوب تادیة العبادة l نتج من الضرورة أنھُ كان في 
كل جماعة منھم سنّة مرعیة یقام بمقتضاھا بعض أناس على االھتمام 
باألمور المقدسة وعبادة هللا وكانت سلطتھم بنوع ما روحیة ولم یخل شعب 

نھا التي كانت اسمى مقاًما من تلك التي اسرائیل أیًضا من ھذه السلطة عی
كانت للكھنة في الشریعة الطبیعیة وأدنى كثیًرا من سلطة الشریعة اإلنجیلیة 
الروحیة ألن ھذه سماویة تعلو أیًضا كل قدرة المالئكة لكون مصدرھا لیس 
من الكھنوت المسوي بل من السید المسیح الذي صار كاھنًا ال على رتبة 

) ألنھُ كان مقلَّدًا اسمى 17و7ع5بة ملكي صادق (عبر صھارون بل على رت
سلطان على منح النعمة وغفران الخطایا وقد خول كنیستھُ ھذا السلطان عینھُ 
وأن كان محدود القوة ومحصوًرا في األسرار المقدسة ولھذا قد أقیم 

بجملة دینیة وسمي ھذا التكریس سر لمباشرتِھ خدام مخصوصون وتكرسوا 
  الدرجة أو الرسامة المقدسة 

 



)385 (  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاسع ما ھي الدرجة ولماذا تدعي الخدمة الكنیسة درجة قد استحسن األباء 
القدیسون اإلصطالح على ھذه اللفظة المتسعة المعنى لبیان مقام خدّام هللا 
وسمّو مكانتھم فالدرجة اذا اعتبرنا فحواھا الخصوصي وداللتھا ھي نظام 

لى نسبة أحداھا إلى لألشیاء العالیة والسافلة المحكمة وضعًا فیما بینھا ع
اآلخر. ولما كان في ھذه الخدمة مراتب كثیرة ووظائف شتى متوزعة 
جمیعھا ومنتسقٍة بعضھا إلى بعض بطریقة معلومة دُعیت بحق وصواب 

  باسم درجة. 

 العاشر أن الدرجة ھي سر حقیقي

أن أن المجمع التریدنتیني المقدس قد أثبت بالبرھان الذي أوردناه آنفًا تكراًرا 
والقانون  2و1الریامة المقدسة تعدّ من باقي أسرار الكنیسة. وذلك في الفصل

في سر الدرجة ألن السر ھو عالمة شئ مقدس  23من الجلسة  5و4و3
والحال أن ما یجري في ھذه الرسامة خارًجا یدل علىالنعمة والسلطان اللتین 

حقیق ثم نتًجا قطیعًا ألن الدرجة ھي سر تمنحان للمرتسم. فینتج من 
إلى المرنم كاھنًا كاًسا فیھا خمر وماء وخصوصي ولھذا لما یسل�م األسقف 

وصینیة علیھا خبز یقول لھ: أفیل سلطانًا على تقدیم الذبیحة إلخ فالكنیسة 
المقدسة قد عملّت دائًما أن بھذا الكالم مع بروز المادة یمنح السلطان على 

یمحى مع اقتران النعمة على  تقدیس االفخارستیا ویطبع في النفس وسًما ال
القیام بھذه الوظیفة حسنًا وبمقتضى الناموس وقد أبان ذلك رسول األمم بقولھ 
إلى تلمیذه تیموتاوس فلھذا السبب اذكرك أن تذكر موھبة هللا التي فیك بوضع 

  یدي ألن هللا لم 
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) 7و6ع1تیمو ص2یعطینا روح التھب بل روح القوة والمحبة واالقتصار (
الحادي عشر لماذا ُوضعت في الكنیسة درجات كثیرة للخدام یحسن بنا ھنا 

في سر الدرجة:  6و2أن نروي كالم المجمع التریدنتیني المقدس في القانون 
أمًرا الھیًا كان من الالئق لكي یباشر بأفضل اكرام نت خدمة الكھنوت لم اكا

وأعظم احترام أن یكون في ترتیب الكنیسة الجاري بتمام النظام درجات 
كثیرة ومتنوعة للخدام الذین یخدمون الكھنوت بموجب وظیفتھم وھم 
منسوقون على ھذا النمط أي أن من كان مرتسًما في درجة قص الشعر 

من الدرجات السفلى إلى العلیا                                                   یترقى 
          الثاني عشر كم من درجة للخدام في الكنیسة وبأیة طریقة تتوزع

  بوجھ اإلجمال 

یجب أن نبیّن اذن أن الكنیسة الكاثولیكیة تعلمنا دائًما أن ھذه الدرجات كلھا 
ا: البواب والقارئ والمقسم والشمعداني والرسائلي سبع بالعدد وھذه أسماؤھ

واالنجیلي والكاھن ویتحقق أن عدد الخدم ھذه استقّر على سبعة بداعي ما 
لذبیحة القداس اإللھي ولتقدیس االفخارستیا أو توزیعھا رُوى الزًما من الخدم 

التي من أجلھا خاصة ُرسمت الخدم المذكروة. وبعض ھذه الدرجات یُعرف 
جات الكبار أو المقدسة وھي درجة الكھنوت ودرجة الشماس االنجیلي بالدر

یُعرف بالدرجات الصغار وھي درجة الشمعداني ودرجة الرسائلي وبعضھا 
   )1والمقسم والقادرئ والبواب(

أما في طقس طائفتنا المارونیة فالدرجات الصغار للمرتل والقارى والشمعداني والدرجات الكبار  )1(
والكاھن ورتبة الشماس اإلنجیلي وظیفة ال درجة عبارة عن كونھ رئیس للشماس الرسائلي 

  الشمامسة
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فعلینا أن نأتي بالكالم على كل منھا بوجھ اإلیجاز كي یطلع الرعاة على 
طریقة یرشدون بھا خاصة من یعرفونھُ مرشًحا إلى االرتسام في درجة من 

  الدرجات المذكورة 

الثالث عشر ما الغرض من قص الشعر وماذا یراد باسم اكلیریكي نبتدئ 
لى قبول الدرجات ألن بالكالم على قص الشعر وھو ضرب من االستعداد إ

الناس كما انھم اعتادوا أن یتأھبوا إلى العماد بالتقسیم وإلى الزیجة بالخطبة 
ھكذا ینقطعون لخدمة هللا بجز شعرھم كأنھم یستفتحون بِھ مدخالً إلى سر 

غي أن یكون علیِھ من یتوق إلى االصطباغ باألقداس الدرجة ألنھُ یعلن بما ینب
ذي یطلق علیِھ حینئٍذ یؤخذ من أنھُ یبتدئ أن یتخذ ألن االسم االكلیریكي ال

الرب نصیبھ ومیراثھُ كأولئك الذین كانوا لھم نصیبًا من الحقول في أرض 
المیعاد اذ قال: أنا نصیبك ومیراثك ولو أن القول یطلق على جمیع المؤمنین 

  االَّ أنھُ مع ذلك یختص من باب اللزوم بالذین وقفوا ذواتھم لخدمة هللا 

              رابع عشر لماذا یرسم في قمة رأس االكلیریكي اكلیل مدّور ال
شكل اكلیل یلزم أن یحفظھُ دائًما حتى یقّص الشعر في رأس االكلیریكي على 

أن كل واحد اذا ارتقى فیما بعد إلى درجة أعلى ینبغي أن تزاد اتساًعا في قمة 
وذ عن تقلیدات الرسل وقد أتى رأسِھ دائرة اإلكلیل. فالكنیسة تعلم ان ھذا ما خ

بذكر ھذه العادة بقص الشعر أقدم األباء القدیسین وأجلھم قدًرا كالقدیس 
  دیونیسیوس قاضي أتینا وأغوسطینوس 
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وارونیموس فروى ھؤالء أن أول من ادخل ھذه العادة زعیم الرسل ذكًرا 
الكلیل الشوك الذي ُوضع على ھامة مخلصنا كي یستعمل الرسل عالمة 
للبھاء والمجد ما اخترعھُ األثمة المنافقون آلة عار المسیح وعذابھ ویشیرون 

ربنا یسوع  أیًضا إلى أن خدام الكنیسة یبنغي أن یعتنوا في أن یحملوا صورة
المسیح ومثالھ في كافة األمور. والبعض یزعمون أن ھذه العالمة تشیر إلى 
المقام الملكي الالئق خاصة بمن دُعوا إلى نصیب الرب وقد اعزاه بطرس 
الرسول إلى الشعب المؤمن بقولِھ: وأما أنتم فجیل مختار وكھنوت ملكي 

وجھ أخص إلى ) انما نفھم أن ذلك عائد ب9و2بطرس ص1وأمة مقدسة (
خدام الكنیسة وقبل أیًضا أن صورة اإلكلیل المحكي عنھا تدل على أن 
االكلیریكیین متعھدو السیرة الكملى بدلیل كون الدائرة المذكورة أكمل جمیع 
 الصور وأنظمھا وارتأى بعضھم أنھا اشارة إلى ازدارء جمیع األشیاء
الخارجة وإلى تجّرد النفس عن جمیع االھتمامات البشریة بدلیل كون قص 

  الشعر عبارة عن طرح ما كان فضلةً في الجسد. 

  الخامس عشر ما ھي وظیفة البواب 

بعد قص الشعر تأتي درجة البواب ووظیفتھُ حراسة مفاتیح الھیكل وبابِھ 
البواب أیًضا  ومنع دخول الكنیسة من حّرم علیھم دخولھا ومن متعلقات

حضور ذبیحة القداس اإللھیة واالحتراز من أن یدع أحدًا یدنو من المذبح 
أكثر من الالزم وبحبس الكاھن الذي یقدس وقد فوضت إلى عھدتھ خدم 

  أخرى تعرف من االحتفاالت التي تجري في 
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في رسامتِھ البواب یتناول المفاتیح عن المذبح ویسلمھا رسامتِھ ألن األسقف 
ایاه قائالً: أفعل كأنك مزمع ان تؤدي حسابًا l عن ھذه األشیاء المتضمنة في 

یمة لمعرفتنا ھذه النتائج ونعلم أنم مقام ھذه الدرجة كان رفیعًا في الكنیسة القد
الخزینة الذي كان یحرس ما یحفظ اآلن في الكنیسة ألن وظیفة الحارس 

بالبواب وھي تعد اآلن بین تختص األنیة والمالبس المقدسة أیًضا كانت 
  وظائف الكنیسة الجلیلة. 

  السادس عشر ما ھي وظیفة القارئ في الكنیسة

الدرجة الثانیة ھي وظیفة القارئ ویخصھُ أن یتلو بصوت جھیر جلي كتاب 
العھد القدیم والجدید في الكنیسة وال سیما تلك القراءات التي من عادتھا أن 
تتلى بین المزامیر اللیلیلة وكان متعلقاتِھ أیًضا أن یعلم المؤمنین قواعد الدیانة 

الشعب في رسامتِھ الكتاب  المسیحیة االولى فاألسقف حین یسلمھُ بحضرة
المسطر فیھ ما یختص بھذه الوظیفة یقول لھُ: خذ واتل الكلمة هللا فإن تَّممت 
وظیفتك بأمانة وفائدة ستحوز نصیبًا مع أولئك الذین من البدء خدموا كلمة هللا 

  حسنًا. 

  السابع عشر أیة وظیفة یكلف المقسم

نًا على أن یدعو باسم الرب على الدرجة الثالثة ھي وظیفة المقسم المقلّد سلطا
األسقف یسلمھُ كتابًا یحتوي  المعترین باألرواح النجسة ولھذا لما یرسمھُ 

التقسیمات وھویقول لھُ بھذه األلفاظ: خذ ھذا الكتاب واستظھره ولیكن لك 
  سلطان على ان تضع األیدي على المعترین معمدین كانوا أو موعوظین 
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  الثامن عشر ما ھي وظیفة الشمعداني

ھي الدرجة الرابعة واألخیرة من الدرجات المعروفة بالدرجات الصغار وال 
تدعیى مقدسة فوظیفتھُ أن یتبع في خدمة المذبح الخدام الكبار كالرسائلي 
واالنجیلي ویعاونھما ثم یحمل المصابیح الموقدة وینقلھا في أثناء تقدمة ذبیحة 

داني أي حامل الشموع. القداس وال سیما تالوة اإلنجیل ومن ذلك دُعي بشمع
فاألسقف في رسامتِھ الشمعداني قد اعتاد أن یستعمل االحتفال األني فأوالً بعد 
أن یكون نبھھُ إلى وظیفتھ یسلمھُ مصباًحا موقدًا قائالً لھُ: خذ الشمعدان مع 
الشمعة وأعلم أنك منقطع باسم الرب إلى اشعال شموع الكنیسة ثم یسلمھُ 

وضع فھا الخمر والماء والمعدان للذبیحة وھویقول: خذ أیًضا األباریق التي ی
  األباریق كي تقدم باسم الرب خمًرا وماًء لتقدیس دم المسیح 

التاسع عشر ما ھي خدمة الرسائلي وما یستعمل من االحتفال                  
  في رسامتھِ 

قد تكلمنا إلى اآلن على الدرجات الصغار التي لیست درجات مقدسة فینبغي 
علینا أن نأتي بالكالم على الدرجات الكبار المقدسة فالدرجة األولى منھا ھي 
درجة رسائلي ووظیفتھ خدمة اإلنجیلي على المذبح فلیزمھ أن یعد المالبس 
واآلنیة المقدسة والخبز والخمر الالزمة الستعمال الذبیحة ویقدم ماَء لألسقف 

الرسالة التي كان في القدیم  والخوري لیغسال أیدیھما في ذبیحة القداس ویتلو
یتلوھا الشماس اإلنجیلي في القداس ویحضر القداس بمنزلة شاھد وناظر 

  یسجس الكاھن   ویمنع كل ما یمكن أن 
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داس وتعرف ھذه األمور المختصة بخدمة الرسائلي من االحتفاالت في الق
التي تجري في رسامتِھ ألن األسقف أوالً یوعز الیِھ بسنة العفاف المفروضة 
على ھذه الدرجة ویصّرح بأن ال یقبل إلى درجة الرسائلي االّ من كان عازًما 

من  27ل برضاه واختیاره على أن یقبل السنة المذكورة كما جاء في الفص
كتاب الناموس وبعد تالوة الطلبة یأخذ األسقف یعدّد ویبین وظائف الرسائلي 
واذا انتھى یتناول كل واحد من المرتسمین كاًسا وصینیة من ید األسقف ثم 
یتناول من ید رئیس الشمامسة اباریق الخمر والماء مالنة (داللة على ان 

تنشف بھا األیدي بعد غسلھا الرسائلي یخدم االنجیلي) ومطھرة ومنشفة معًا 
ما الخدمة التي سلمت الیكم فألجل ذلك أوعو الیكم واألسقف یقول: انظروا 

بأن تستیروا سیرة تقدرون بھا أن ترضوا هللا ثم یضاف صلوات أخرى وفي 
األخر یلبس األسقف الرسائلي المالبس المقدسة وعلى كل قطعة منھا یتلو 
الكالم ویستعمل االحتفال الذي یناسبھا ثم یسلمھُ كتاب الرسائل قائالً: خذ 

رسائل ولیكن لك سلطان على تالوتھا في بیعة هللا المقدسة ألجل كتاب ال
  األحیاء واألموات. 

  العشرون ما ھي وظیفة اإلنجیلي

أن الدرجة الثانیة من الدرجات المقدسة ھي درجة اإلنجیلي وخدمتھُ تعتبر 
أوسع وأقدس مما مرَّ ألن من متعلقاتھ أن یتبع األسقف دائًما ویرافقھُ حین 

معھ ومع الكاھن في إقامة القداس أو في مباشرة باقي األسرار یعظ ویحضر 
ویتلو اإلنجیل في ذبیحة القداس وكان في القدیم كثیًرا ما یحرك قلوب 

  المؤمنین إلى االنتباه للقداس ویوزع أیًضا دم المسیح في تلك 
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الكنائس التي كانت فیھا عادة بمناولة المؤمنین االفخارستیا تحت كال 
الشكلین. وفوضت أیًضا إلى عھدة اإلنجیلي الوكالة على أرزاق الكنیسة كي 
یّوزع على كل أحد ما یحتاجھ من المعاش. ومن وظیفة اإلنجیلي أیًضا أن 

عین األسقف من یسیرون سیرة صالحة نقیةأو من كانوا  یراقب كأنھُ 
بالخالف ومن یحضرون القداس والوعظ في األوقات المعینة ومن ال 

األسقفبالجمیع حسب الواقع فاألسقف أما أنھُ یحث كل یحضرونھا ثم یعلم 
واحد من المتھاونین وینبھھم على انفارد وأم اانھُ یودیھم ویوبخھم جھاًرا 

فیدًا. وعلیِھ أیًضا أن یتلو بحضرة األسقف أسماء الموعوظین حسبما یرى م
وبشخص أمامھُ المرشحین إلى سر الدرجة ویجوز لھُ فوق ذلك اذا غاب 
األسقف والكاھن أن یفسر اإلنجیل ولكن ال في موقف عاٍل كي یعقل 

  السامعون أن ذلك لیس من خصائص وظیفتِھ. 

  في من ینتخبون انجیلیین الحادي والعشرون وما ھي الصفات المطلوبة

قد أبان رسول األمم ما ینبغي بذلھُ من العنایة واالجتھاد في ان ال یرقى ھذه 
الدرجة من ال یستحقھا وذلك فیما كتبھُ إلى تلمیذه تیموتاوس موردًا ما یطلب 
في اإلنجیلي من اآلداب والفضیلة والنزاھة وقد عبرت عن ھذا األمر نفسِھ 

الت التي یجریھا األسقف في رسامتِھ اإلنجیلي ألن تلك الطقوس واالحتفا
األسقف یستعمل في رسامة اإلنجیلي صلوات أوفر وأقدس مما یستعمل في 
رسامة الرسائلي یوشحھُ بمالبس مقدسة بزیادة ثم یضع علیِھ األیدي وفقًا لما 
عملھُ الرسل في رسامتھم اإلنجیلیین األولین كما ورد في سفر األبركسیس 

  ثم یسلمھُ كتاب األناجیل ) 6ع6(ص
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قائالً لھُ: خذ سلطانًا على قرأه اإلنجیل باسم الرب في بیعة هللا ألجل األحیاء 
  واألموات. 

  درجة الكھنوت واتساع مقامھالثاني والعشرون ما ھي 

أن الدرجة الثالثة السامیة على جمیع باقي الدرجات ھي الكھنوت فقد اعتاد 
األباء األقدمون أن یسموا من رقوا الیھا باسمین، في یدعونھم قسوًسا وھي 
عبارة یونانیة معناھا شیوخ لیس بداعي كبر سنھم فقط اذا كان ذلك الزًما 

جل رصانة أدابھم وتعلیمھم وحكمتھم كما ورد لھذه الدرجة بل باألحرى أل
في سفر الحكمة كرامة الشیخوخة لیست بكثرة األیام وال تحصى بعدد السنین 

) 8ع4وانما الشیب فقھ اإلنسان وھو الشیخوخة حیاة ال دنس فیھا (ص
وأحیانًا یسمونھم كھنة ألنھم انقطعوا لعبادة هللا ومن متعلقاتھم أن یخدموا 

  روا األمور المقدسة اإللھیة. األسرار ویباش

الثالث والعشرون كم كھنوت في الشریعة القدیمة وفي                    
  الشریعة الجدیدة

قد وردت األسفار المقدسة أن الكھنوت قسمان كھنوت باطني وكھنوت 
خارجي فینبغي أن نمیز كلیھما كي یتمكن الرعاة من شرح المقصود في ھذا 
المقام فنظًرا إلى الكھنوت الباطني فإن جمیع المؤمنین غب اغتسالھم بالماء 

من  الخالصي یسمون كھنة. كما قال القدیس امبروسیوس في الفصل األول
عن العماد ال سیما  2عن األسرار والقدیس باسیلیوس في مقالتھ4كتابِھ 

  األبرار الذین فیھم روح هللا وجعلوا أعضاء حیَّة لیسوع 
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ھن األعظم بفضل النعمة اإللھیة ألنھم باإلیمان المضطرم المسیح الكا
عن مدینة هللا یقدمون  10بالمحبة كما قال القدیس اغوسطینوس في الكتاب 
) ومن ھذا النوع تعد 6ع5قرابین روحیة هللا على مذبح عقلھم (غالطیة ص

) 5ع2بطرس ص1كافة األعمال الصالحة والمرضیة العائدة إلى مجد هللا (
قرأ في سفر الجلیان: أن المسیح غسلنا من خطایانا بدمھ وصنعنا ولھذا ن

) وقال بطرس ھامة الرسل بھذا المعنى: وأنتم 5ع1مملكة وكھنة أبیِھ (ص
أیًضا فابنوا أنفسكم علیِھ كالحجارة الحیّة بیتًا روحیًا كھنوتًا مقدًسا لتقربوا 

) 5ع2ص بطرس1قرابین روحیة مقبولة l على یدي یسوع المسیح (
ویغرینا رسول األمم بأن نقیم أجسادنا ذبیحة حیة مقدسة مرضیة l بخدمتنا 

) وقبل الرسل المذكورین بأحقاب قال داود النبي: 1ع12الناطقة (رومة ص
 50الذبیحة l روح منسحق القلب المنكسر المنسحق ال ترذلھُ یا هللا (مزمور

  وت الباطني. ) فكل ھذه النصوص اإللھیة تعبر جلیًا عن الكھن19ع

الرابع والعشرون یتبین وجود كھنوت آخر عدا الكھنوت                  
  الباطني

أناس أن الكھنوت الخارجي ال یطلق على جمیع المؤمنین بل على بعض 
ارتسموا بوضع الید بموجب قوانین الكنیسة واحتفاالتھا المقدسة كما ذكر في 

في سر  23من الجلسة  1لقانون وا1المجمع التریدنتیني المقدس في الفلص 
في الدرجة واتقطعوا l في خدمة خصوصیة ومقدسة ثم أننا نشاھد أیًضا 

  العھد القدیم ھذا الفرق القائِم بین الكھنوتین ألننا قد  
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بینا آنفًا داود النبي على الكھنوت الباطني وما من أحد یجھل ما اكثر ما سّن 
الرب على موسى وھارون من سنن الكھنوت الخارجي ثم عین كامل سبط 
الالویین لخدمة الھیكل ومنع باللسنة من أن أحدًا من سبط آخر یدخل في ھذه 

عوزیا الملك بالبرص ) وألجل ذلك قد ضرب الرب 10ع3الخدمة (ص
سفر 2لتطاولِھ على وظیفة الكھنوت وعاقبھُ أشد العقاب على تعدینِھ ونفاقِھ (

) فحیث یحق لنا أن نرى ھذه األشیاء نفسھُ في شریعة 19ع26األیام ص
اإلنجیل یجب ان نعلم المؤمنین أن كالمنا ھنا واقع على الكھنوت الخارجي 

  تعلق بسر الدرجة. المختص بأناس معلومین ألن ھذا وحده ی

  الخامس والعشرون ما ھي وظائف المختصة بالكھنة

أن وظیفة الكاھن ھي تقدمة الذبیحة l وتوزیع أسرار الكنیسة كما یرى من 
طقوس الرسامة ألن األسقف حینما یرسم أحدًا أوالً یضع یده علیِھ مع أیدي 

ام صدره على جمیع الكھنة الحاضرین ثم یضع على كتفیھ بطرشیالً یجعلھُ أم
 )48ع24شكل صلیب اشارة إلى أن الكاھن یتدرع بقوة من العال (لوقا ص

یتمكن بھا من حمل صلیب السید المسیح ونیر ناموسِھ اإللھي العذب (متى 
) ویعلم ھذه الشریعة ال بالكالم فقط بل یمثل سیرتِھ الصالحة 30ع11ص

ا خمر وصینیة علیھا أیًضا. ثم یدھن یدیھ بالزیت المقدس ویسلمھُ كأًسا فیھ
برشانة قائالً لھُ: خذ سلطانًا على تقدمة الذبیحة l وإقامة القداس ألجل 
األحیاء واألموات فبھذا الكالم وھذا االحتفال یقام ترجمانًا ووسیًطا بین هللا 

   والبشر فھذا أخص ما 
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تعتبر من وظائف الكاھن. وفي األخر یضع األسقف یدیھ على رأس المرتسم 
ثانیةً قائالً: أقبل الروح القدس من غفرت لھم خطایاھم تغفر ومن مسكنھا 

سك فیتحولھُ ذاك السلطان السماوي الذي منحھُ السید المسیح تالمیذه علیھم تم
) فھذه الدرجة الكھنوتیة 23ع20على ترك الخطایا ومسكنھا. (یوحنا ص

  الخصوصیة. 

السادس والعشرون أن درجة الكھنوت واحدة أما مقام                       
  الكھنة فلیس واحدًا

مع ذلك یتنوع مقامھا وسلطانھا. فاألول ھو ولو أن الدرجة الكھنوتیة واحدة 
مقام الكاھن البسیط وقد ابنًا وظائفھم بكالمنا السابق، والثاني ھو مقام 
األساقفة الموكولة إلى كل منھم أسقفیة بمفردھا فیسود لیس خدام كنیستھ فقط 
بل الشعب المؤمن رعیتھ فیعتني بالسھر على خالصھم ولھذا كثیًرا ما یدعى 

في األسفار اإللھیة برعاة القطیع وقد أتى بوصف وظیفتھم رسول  األساقفة
) ومثلھُ 28ع20األمم في الخطبة التي القاھا على األقسوسیین (ابركسیس ص

بطرس أمام الرسل قد وضع قانونًا الھیًا للخدمة األسقفیة اذا عنت األساقفة 
الحین بإجراء أعمالھم على موجبِھ فال شك أنھم یصیرون ویعدّون رعاة ص

ن یسموا ثم أن ھؤالء األساقفة یسمون أحباًرا أخذًا عن الحنفاء الذین اعتادوا أ
روساء كھنتھم أحباًرا الثالث مقام روساء األساقفة فیرأَس كل منھم أساقفة 
كثیرین ویدعى مطرانًا أیًضا أو متروبولیت ألنھُ یتولى المدینة التي ھي 

لمصر ولھذا یعلو سلطانھ ومقامھ بمنزلة أم لباقي مدن أبرشیتِھ في ذاك ا
  سلطان األساقفة ومقامھم 
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ولو لم یتمیز بالرسامة عن األسقف. الرابع البطریرك أي األب األول 
  واألسمى. 

  والعشرون في كراسي البطاركة القدیمةالسابع 

كان قدیًما في كامل الكنیسة عدا الحبر الروماني األعظم أربعة بطاركة فقط 
ولم یكن جمیعھم متساویین مقاًما ألن البطریرك القسطنطیني ولو أنھُ قد حاز 
شرف البطركیة أخر الجمیع مع ذلك قد نال المقام االعلى فیما بینھم بداعي 

ة ویلیِھ االسكندري الذي أسس كرسیھ مرقس البشیر بأمر جالل السلطن
القدیس بطرس رئیس الرسل والثالث األنطاكي حیث نصب بطرس كرسیھ 

  أوالً والرابع بطرك أورشلیم التي تولى كنیستھا یعقوب الرسول أخو الرب. 

الثامن والعشرون أن الحبر الروماني ھو أكبر جمیع األساقفة          
  ق آلھيوالبطاركة بح

أن الكنیسة الكاثولیكیة قد احترمت كل حین عدا ھؤالء الروساء جمیعھم 
الحبر الروماني األعظم الذي دعاه القدیس كیرللس اإلسكندري في مجمع 
أفسس رئیس األساقفة وبطرًكا وأبًا للمسكونة كلھا وأعلن أنھُ لم یتخذ درجة 

من مراسیم بشریة مقامھ األسمى ووالیتھ العظمى من فرائض المجامع وال 
بل من هللا وحده لكونھ جالًسا على كرسي بطرس زعیم الرسل الذي استمّر 
جالًسا علیھا ریب إلى آخر حیاتھ ولھذا ھو أبو جمیع المؤمنین واألساقفة 
وباقي الروساء في أیة وظیفة كانوا وأي سلطان تتلدوا ومدبر الكنیسة 

   الجامعة بما أنھُ خلیفة بطرس الصفا والنائب
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من  24الحقیقي الشرعي للسید المسیح كما قال البابا انكلیتوس في الفصل
فیعلم  64و63في الرسالة 7والقدیس غریغوریوس في الكتاب 3رسالتھِ 

الرعاة بموجب ما ذكرناه الوظائف المختصة بكل درجة من الدرجات 
  الكنسیة والخادم لھذا السر. 

  سر التاسع والعشرون من ھو الخادم الشرعي لھذا ال

من المحقق أن خدمة ھذا السر تتعلق باألسقف ولنا اثبات على ذلك من 
األسفار اإللھیة والتقلیدات الوثیقة ونصوص األباء جمیعھم ومراسیم المجامع 

من رسم اإلصالح في  10و3واستعمال الكنیسة وعادتھا كما ورد في الفصل
فصل العاشر من المجمع التریدنتیني المقدس عن الدرجة وفي ال 23الجلسة

من مجمع أنكره وكما ذكر القدیس  12من المجمع األنطاكي ثم في الفصل
والقدیسان  85والقدیس ارونیموس في الرسالة 75ابیفانیوس في األرتقة

ولو سمح لبعض روساء الرھبنات أن یمنحوا  88داماسوس والون في السالة
في أن ھذه أحیاًنا الدرجات الصغار والغیر المقدسة مع ذلك ما من ریب 

الوظیفة ھي من خصائص األسقف وحده دون غیره وال یجوز ألحد أیًا كان 
دون األسقف أن یرسم باقي الدرجحات المعروفة بالكبار المقدسة ألن 
األسقف وحده یرسم الرسائلي واإلنجیلي والكاھن أما األساقفة فیرتسمون من 

  وظة دائًما في الكنیسة أیدي ثالثة أساقفة معًا أخذًا عن تقلیدات الرسل المحف
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الثالثون لماذا بطلب صالح السیرة خاص في من                           
  یرتقون إلى الدرجات 

لحون لھذا السر والسیما للدرجة الكھنوتیة وما یطلب یلي ھنا أن نبین من یص
فیھم على وجھ الخصوص ألن ذلك یسھل لنا أن نقّرر ما یجب مراعاتھ في 
إعطاء باقي الدرجات بحسب مقام كل من المرتسمین ووظیفتھ فیتخلص من 
ثم ما یقتضي بذلھُ من عظم االحتراز في منح ھذا السر ألن بتقي األسرار 

تقدیس أولئك الذین یقبلونھا وفائدتھم أما المرتسمون في تمنح النعمة ل
الدرجات المقدسة فیشتركون في النعمة السماویة كي یھتموا بالكنیسة 
وبخالص الجمیع بواسطة خدمتھم ومن ترى أن الرسامات تجري في ایام 
معلومة یتعین فیھا أصوام حافلة حسب العادة القدیمة في الكنیسة كي یستمد 

من من هللا سبحانھُ باألدعیة المقدسة خداًما لألقداس جدیرین بأن الشعب المؤ
  ینصرفوا بسلطان ھذه الخدمة السامیة تصّرفًا حسنًا یعود إلى فائدة الكنیسة. 

الحادي والثالثون ما أعظم ما یطلب من نقاوة السیرة                     
  واألداب في من یقدم إلى ارتقاء الدرجة الكھنوتیة

ینبغي على من أزمع أن یرتقي إلى درجة الكھنوت أن یكون محلِّى بعقود 
طھارة السیرة واألداب لكونِھ اذا سعى بأن یتقدم إلى الرسامة وھو في حال 
الخطاء الممیت أو تساھل بذلك یتكبل فوق اثمِھ باثم آخر جدید وفظیع وفضالً 

لفضیلة والبر. فعلى عن ذلك یجب علیِھ أیًضا أن یتألأل أمام الغیر بضیاء ا
  الرعاة أن یبینوا ما أمر بِھ 
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رسول األمم تلمیذیھ طیطوس وتیموتاوس في ھذا الصدد (طیطوس 
أن تلك العیوب الجسدیة التي كانت ) ثم یعلموا 9و8ع3) (تیمو ص7ع1ص

في الشریعة القدیمة تنفي صاحبھا بأمر الرب من خدمة المذبح ینبغي تاوئلھا 
في شریعة اإلنجیل إلى معائب النفس لھذا نرى أن الكنیسة تحافظ على ھذه 
العادة المقدسة في أن المتقدمین إلى رسامة الكھنوت یبذلون غایة جھدھم في 

  قبالً بسر التوبة. أن یطھروا نفوسھم 

  الثاني والثالثون أي علم یطلب في الكاھن وما قدره

ال یطلب في الكاھن تلك المعرفة المتعلقة باستعمال األسرار ومباشرتھا فقط 
أن یكون متضلعًا بعلم األسفار المقدسة كي یستطیع أن یعلم بل یجب أیًضا 

الفضیلة والعبادة  السنة اإللھیة ویغریھمالمؤمنین اسرار اإلیمان ووصایا 
ار رتكمیل األسویقصیھم عن الرذائل. ألن الكاھن وظیفتیین أحداھما ل

وتوزیعھا كما یقتضي واألخرى تفقیھ الشعب المسلم إلى عھدتِھ في األمور 
الكاھن تحفظان والرسوم الالزمة للخالص. ألن ماالخیا النبي یقول أن شفتي 

) فإذن نظًرا 7ع2رب الجنود (ص العلم ویطلبون الناموس من فیھ ألنھُ مالك
یقوم إلى الوظیفة االولى أي تكمیل األسرار وتوزیعھا كالواجب یستطیع ان 

بھا اذا كان على جانب متوسط من العم أما من حیث الثانیة أي ارشاد الشعب 
المسلم إلى عھدتِھ فال بدَّ لھُ من علم متقن غیر مألوف فال یطلب لجمیع الكھنة 
بالتساوي أعظم علم بمعرفة الحقائق الغامضة بل المعارف الكافیة لكل واحد 

  ائف خدمتِھ وواجباتِھ من الكھنة لیستطیع على القیام حسنًا بوظ
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الثالث والثالثون من ھم الذین قبولھم في درجة                            
  الكھنوت 

ل والمعترین والمجانین لما ینقصھم من ال یجوز أن یعطي ھذا السر لألطفا
استعمال العقل ولو لزم أن نعتقد أنھم اذا قبلوه یطبع في نفس كل منھم وسم 
ھذا السر ونعرف بدون تعسف من مراسیم المجمع التریدنتیني المقدس في 
أي عام من العمر تمنح كل درجة من الدرجات. وال یعطي سر الدرجة أیًضا 

س لعبادة هللا من لیس بمسلط على ذاتِھ بل قاِئم تحت  للعبید اذ ال یلیق أن یكرَّ
الدماء والقتلة ألن السنة الكنسیة تمنعھم من قبول حكم غیره وال لسافكي 

الدرجة وھم عاجزون وال للمولودین من زنا ولكل من لم یولد من زیجة 
شرعیة اذ من الالئق أن الذین ینقطعون إلى مباشرة األقداس ال یكون فیھم 

ئ یقدر الناس أن یعیبھم علیِھ أو یزدریھم وأخیًرا ال یعطي سر الكھنوت ش
لمن فیھ عاھة ظاھرة في جسمھ تشنع منظره أو كان أقطع أو أعسم ألن مثل 
ھذه العیوب شأنھا أن تعبث بالناظر إلى اإلشمئزاز وال یخلو من أنھا تعیق 

  الكاھن عن توزیع األسرار. 

  ل ھذا السر على وجھ الخصوص الرابع والثالثون ما ھي مفاعی

بعد ان أوردنا ما تقدم بقي علینا أن نبین مفاعیل ھذا السر فمن المحقق أن 
سر الدرجة یالحظ كثیًرا فائدة الكنیسة وجمالھا وكذلك یمنح من یقبلھ نعمة 
القداسة التي تصیره جدیًرا بأداء واجباتِھ وتوزیع األسرار كما یقتضي كما 

  ا تصیر المعمود أھالً لقبول ان نعمة العماد أیضً 
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باقي األسرار ثم من المؤكد أن ھذا السر یمنح أیًضا نعمة أخرى أي السلطان 
ھن وحده سلطان تام كامل على ان الخصوصي على تقدمة االفخارستیا فللكا

یقدس جسد ودم ربنا یسوع المسیح اما السلطان خادمي الدرجات السفلى 
بھم إلى أسرار المذبح وھذا السلطان یعرف أیًضا  فمتنوع قدًرا بنسبة تقرَّ
بالوسم الروحي لكون الذي یرقى إلى الدرجات المقدسة یمتاز عن باقي 

بعالمة باطنیة تطبع في نفسِھ ویظھر أن المؤمنین وینقطع إلى عبادة هللا 
رسول األمم أشار إلیھا بقولِھ إلى تلمیذه تیموتاوس: ال تھمل الموھبة التي 

) 14ع4تیمو ص1ھي فیك التي أوتیتھا عن نبوة بوضع أیدي الكھنة علیك (
وفي محل آخر یقول: فلھذا السبب اذكرك أن تذكي َّ موھبة هللا في سر 

أن نلقي إلى الرعاة أصول األشیاء فقط لیتوفر لھم بھا الدرجة ألن من قصدنا 
  مواضیع لتعلیم الشعب المؤمن وإرشاده في سبل التقوى والعبادة المسیحیة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثامن 

  في سر الزیجة 

  

األول لماذا یلتزم الرعاة أن یحرصوا جھدھم متیقظین على ان الشعب 
  المسیحي یعرف جوھر الزیجة وقداستھا 

   لما كان من واجبات الرعاة أن یعرفوا الشعب المسیحي بالحیاة السعیدة
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الكاملة اقتضى أیًضا أن یجعلوھم إلى ما رغبة رسول األمم إلى أھل قورنتیة 
) أي أن الجمیع 7ع7قور ص1بقولِھ: فإني أود لو یكون جمیع الناس مثلي (

یسعون في أثر فضیلة العفة اذ ال یتوقع شئ في ھذه الحیاة اسعد للمؤمنین من 
وأن تسكن منھم وتخمد نار شھوة ا من ھّم ھذا العالم أن یكون قلبھم خالیً 

الجسد ویعكفوا على تقوى هللا والھذیذ في األمور السماویة. ولكن لما شھد 
قور 1الرسول أن بكل أحد موھبة من هللا فبعضھم ھكذا وبعضھم ھكذا (

) وكانت الزیجة مقرونة بخیرات عظیمة الھیة حتى جعلھا المسیح 7ع7ص
أسرار الكنیسة السبعة وشرفھا بحضوره حفلتھا تبین ن جملة سًرا حقیقیًا م

جلیًا لزوم تعلیمھا وال سیما االلتفاف إلى ما كتبھُ في محال عدیدة بتدقیق 
القدیس بولس الرسول والقدیس بطرس ھامة الرسل على ما یتعلق بمقامھا 
وواجباتھا ألنھما كانا یعرفان بوحي الروح القدس أكمل معرفة مقدار ووفرة 

ئد العائدة منھا إلى االلفة المسیحیة لو عرف المؤمنون قداسة الزیجة الفوا
وراعوا حرمتھا بدون عیب وبالعكس عظم الملمات والمضار الملتحقة 
بالكنیسة اذا جھلوھا وتھاونوا في صیانتھا ولذلك وجب أن نأتي ببیبان جوھر 

لزم  الزیجة وقوتھا ولما كان كثیًرا ما تتزین المحرمات بشكل المحلالت
الحذر من أن المؤمنین یغرون بشكل الزیجة الكاذب فیدنسون نفوسھم 

  بالشھوات المحّرمة. فعلینا أن نبین األمر مبتدئین من اسمھ وداللتِھ. 

الثاني ألي سبب یعبر ھذا السر بلفظة زیجة واقتران وعرس                  
  متربمونیوم وتاویلھا  أن لفظة زیجة معناھا االشتراك والتأَّھل (وفي الالتینیة
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واجبات األم ألن البكر تتزوج لتصیر أًما من متعلقات األم والحبل والوالدة 
وتربیة األوالد) وتدعى اقترانًا من اقترن (وفي الالتینیة كونیوجیوم)كان 
االمرأة الشرعیة تقترن مع الرجل وینیر واحد تدعى عرًسا أي القیام في 

وجوھھنَّ في أثناء عقد  الفرح (وفي الالتینیة نوبسیھ داللة على تغطیة البنات
من كتابِھ  9الزاوج استحیاَء وتأدًُّبا) كما قال القدیس امبروسیوس في الفصل

األول عن ابراھیم أبي األباء ویتبین من ثم أنھُ یلزمھنَّ الخضوع واالمتثال 
 .   لبعولھنَّ

  الثالث في تعریف الزیجة

واجي یتم بین قد عّرف جمھور العلماء الالھوتیین الزیجة بأنھا اقتران ز
رجل وامرأة صالحین لھُ شرًعا ویلزمھما أن یعیشا عیشة مشتركة غیر 
منفصلة. ولزیادة ایضاح ھذا التعریف تقول وأن كانت الزیجة الكاملة 

حة  بالكالم تتضمن ھذه كلھا أي الرضاء الباطن والمعاھدة الظاھرة المصرَّ
القرینیین الذي تكمل وااللتزام و الرباط الصادرین عن ھذه المعاھدة وجماع 

بِھ الزیجة فمع ذلك ال شئ منھا یحتوي قوة الزیجة ونوعیتھا الخصوصیة االَّ 
ذاك االلتزام بالرباط المعبر عنھا بلفظة اقتران: وقولنا زواجي لتخرج باقي 
أنواع المعاھدات التي یتقید بھا الرجل واالمرأة للتكاشف على عمل ما او 

غریبة عن جوھر الزیجة وقولنا صالحین شرًعا للتعاطي بالمال وھي بعیدة و
لیخرج من تنفیھم الشریعة من عقد الزیجة فال یستطیعون أن یعقدوا الزواج 
  وأن عقدوه فالعقد فاسد غیر صحیح كمن یقترنون وھم ضمن الدرجة الرابعة 
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من القرابة أو كان القرین صبیًا قبل السنة الرابعة عشرة من عمره أو القرینة 
الشارئع أنھما في ھذا العمر ال قبل السنة الثانیة عشرة من عمرھا فقد رسمت 

یكونان أھالً لعقد زواج صحیح وقولنا أخیًرا یلزمھما أن یعیشا عیشة 
مشتركة غیر منفصلة یعلن أن جوھر الوثائق المفید بِھ الرجل واالمرأة ال 

  یمكن نقضھ. 

  الرابع في اي شئ خاصة تقوم قوة الزیجة 

في االلتزام والرباط أما ما تبین مما ورد أن جوھر الزیجة ونوعیتھا قائمان 
لورده مشاھیر العلماء من التعریفات التي یظھر فیھاأنھم یعزون جوھر 
الزیجة إلى تاضي المتزوجین كما یقولون أن الزیجة ھي تراضي الرجل 
واالمرأة فیجب فھمھ أن ھذا التراضي نفسھُ ھو على فاعلیة للزیجة كما علم 

اللتزام والرباط ال یصدران االَّ عن األباء في المجمع التریدنتیني ألن ا
  التراضي والمعاھدة. 

  الخامس أي رضى یطلب في الزیجة وكیف ینبغي تصریحھ

وجوبًا وضرورةً یصرح الرضى بكالم یدل على الزمن الحاضر ألن الزیجة لیست 
بھیة مجانیة بل معاھدة من الطرفین ولھذا ال یكفي الرضى من طرف واحد لعقد 

الرضى بینھما من الطرفین وال بد من تصریحھ بالكالم ألن أن یكون الزیجة بل یلزم 
الزیجة لو صحت برضى باطن فقط بدون أدنى داللة خارجة لصحت زیجة برضى 
باطن فقط بدون أدنى داللة خاِرجة لصحت زیجة اثنین تراضیًا على الزواج وھما في 

ألخر بكتابة أو بواسطة بلدان قاصیة وأماكن مختلفة قبل أن یصّرح كل منھا ارادتھ ل
ھ وھو    رسول والحال ھذا یمجُّ
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  مغایر عادة الكنیسة المقدسة ومراسیمھا. 

بكالم                  السادس ال تصح الزیجة عن رضى الفریقین مصّرًحا 
  یدل على الزمن المستقبل 

بحق یقال أن الرضى یجب أن یصّرح بكالم یدل معناه على الزمن الحاضر 
ألنھُ اذا دل على المستقبل ال یعقد زواًجا بل خطبة من المحقق أن المستقبل 
لیس بموجود بعد ما لیس بموجود قلما یعتبر ولیس فیھ شئ ثابت وال راھن 

یلتزم بوفاء ما وعلیِھ ال یحق لرجل أن یتزوج ارمأة في االستقبال وأن كان 
وعده واذا خالف شجب بجریمة النكث بالوعد أما من تقید بعقد الزیجة مع 
آخر ولو ندم فیما بعد فال یستطیع أن یغیر أو یبطل أو ینقض ما عملھ ألن 
الزام الزیجة لیس بوعد مجرد بل تخلیة بھا تسلّط االمرأة الرجل على جسدھا 

ذلك من الالزم أن الزیجة تعقد بكالم والرجل یسلّط االمرأة على جسده فعالً ل
ح  یدل على الزمن الحاضر وأن قوة ھذا الكالم تثبت أیًضا بعد أن یكون صرَّ

  بھ القرینان ویفید الرجل واالمرأة برباط ال ینفك طالما ھما في قید الحیاة. 

  

السابع اذا لم یصّرح الرضى لفًظا بداعي االستحیاء أو المانع                
  ستغني عن الكالم باإلیماء واإلشاراتآخر ی

 صریًحا على الرضى الباطن الیكفي لعقد الزیجة اإلیماء واإلشارات الدالة 
  بل یكفي صمت الصبقیة نفسھ حین ال تجاوب من قبل الحیاء 
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  . ولكن یجاوب عنھا أقاربھا

  الثامن ال تطلب المضاجعة لحقیقة الزیجة

على الرعاة أن یعلموا المؤمنین مما مّر أن جوھر الزیجة وقوتھا یقومان 
اللتزام فال یطلب من باب الوجوب المضاجعة لقیام الزیجة بل بالرباط وا

الرضى المصّرح على الوجھ المشروح ألن من المحقق أن أبوینا األولین آدم 
وحواء قد عقدا بینھما عقد زواج حقیقي كما شھد األباء قبل أن ارتكبا الخطیة 

األباء وفي ذلك الحین لم یكن جرى بینھما جماع لحمي أصالً. وعلیِھ قال 
القدیسون أن الزیجة تعقد بالرضى ال بالمجامعة كما صّرح بذلك تكراًرا 

  القدیس امبروسیوس في كتابِھ عن البتوالت. 

  التاسع على كم نوع الزیجة

بعد ما تقدم من البیان أن الزیجة على نوعین األول اقتران طبیعي ألن 
الثاني سروقوتھ الزیجة لیست اختراع البشر بل اختراع الفطرة الطبیعیة و

تعلو حالة األمور الطبیعیة وحیث النعمة تكمل الطبیعة بناَء على قول 
الرسول المصطفى: ولكن لم یكن الروحاني أوالً بل الحیواني وبعد ذلك 

) اقتضى نظام الحدیث أن نتكلم أوالً على 46ع15قور ص1الروحاني (
ة ثم نأتي ببیان ما الزیجة باعتبار كونھا عند طبیعي وما یتعلق بفعل الطبیع

ا.    یوافق الزیجة باعتبار كونھا سر�

  العاشر من سّن الزیجة بحسب داللتھا على فعل الطبیعة

یجب ان نعلم المؤمنین في بادئ البدء أن هللا سبحانھُ َسنَّ الزیجة ألن قد كتب في سفر التكوین. 
   فخلق هللا اإلنسان على صورتھ على
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صورتھ خلقھ ذكًرا وأنثى وباركھما هللا وقال لھما أنمیا وأكثرا (تكوین 
) وفي محل آخر: وقال الرب االلھ ال یحسن أن یكون االنسان 28و27ع1ص

) وبعید ذلك وأما آدم فلم یوجد 16ع2نع لھُ عونًا بازئِھ (تكوین صوحده فأص
لھُ عون بازائِھ فأوقع الرب سباتًا على آدم فنام فاستل احدى اضالعِھ وسدّ 
مكانھا بلحم وبنى الرب االلھ الضلع التي أخذھا من أدم امرأةً فأتى بھا أدم 

مى امراة ألنھا فقال ھا ھذه المراة عظم من عظامي ولحم من لحمي ھذه تس
من امرٍء أخذت ولذلك یترك الرجل أباه وأمھُ ویلزم امرأتِھ فیصیران جسدًا 

) فھذه النصوص االلھیة تبین أن هللا سبحانھ 24إلى  20ع2واحدًا (تكوین ص
  ) 6ع19سن الزیجة حسبما ھو محّرر في انجیل متى ص

  

             الحادي عشر أن الزیجة باعتبار كونھا فل الطبیعة وخاصة                        
  باعتبار كونھا سًرا ال تنفض

أن هللا سبحانھُ لم یسن الزواج فقط بل أضاف إلیِھ أیًضا وثاقُا دائًما ال ینقض 
) 6ع19ألن مخلصنا لھُ المجد یقول: ما جمعھُ هللا ال یفرقھُ انسان (متى ص

ر المجمع التریدنتیني في بدء الجلسة الرابعة والعشرین في الفصل  كما قرَّ
منھا أنھُ من الالئق والمناسب أن ال تنتقض الزیجة بحسب كونھا فعل  7و5

الطبیعة وبارلى حجة باعتبار كونھا سًرا ألنھُ یخولھا أعظم كمال حتى في 
ضر بتربیة األوالد كل ما یختص بھا من قبل سنة الطبیعة ثم ألن نقضھا ی

  ویحجف بباقي خیرات الزیجة. 
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الثاني عشر أن سنة عقد الزواج لم تفرض ما قالھُ الرب االلھ: انمیا وأكثرا 
بب الذي ألجلھ سن الزواج ال غلى الزام كل فرد من یعود إلى اعالن الس

البشر بالزیجة ال سیما اآلن بعد أن نما وكثر النوع البشري فضالً عن أنھُ 
لیس من سنة تلزم أحدًا بالزواج فإن البتولیة تحف بأجمل الثناء وتغري بھا 
األسفار االلھیة كل أحد لكونھا أفضل حالة من الزیجة وتشتمل أعظم كمال 

داسة ربنا ومخلصنا االلھي قد علم بقولِھ: من یحتمل فلیحتمل (متى وق
)ویقول الرسول المصطفى: أما البتولیة فلیس عندي بھا وصیة 12ع12ص

من الرب لكنني أفیدكم فیھا مشورة بما ان الرب رحمني أن أكون أمینًا 
  ). 25ع7قور ص1(

  الثالث عشر لماذا یتزوج الرجل واالمرأة

نا األسباب الداعیة لزواج الرجل واالمرأة األول میل الطبیعة علینا أن نبین ھ
الغریزي إلى األلفة بین الرجل واالمرأة أمالً بالمعاضدة والمساعدة بحیث 
الواحد بعین اآلخر بفعلِھ كي یستطیع بأوفر سھولة احتمال ضیقات ھذه الحیاة 
 وضعف الشیخوخة. الثاني رغبة الحصول على أوالد ال لكي یورثوھم
الخیرات والفنى فقط بل لیربوھم على اإلیمان الحق والدیانة المستقیمة فیتبین 
جلیًا من األسفار اإللھیة أن ھذا كان جل مقاصد األباء باتخاذھم الزوجات 
ولھذا لما كان رافائیل المالك یرشد طوبیا ویعلمھُ كیف یستطیع أن یدفع قوة 

یع الشیطان أن یقوي علیھم الشیطان قال: استمع فأخبرك من ھم الذین یستط
  ھم الذین 
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یتزوجون فینفون هللا من قلوبھم ویتفرغون لشھوتھم كالفرس والبغل اللذین ال 
) ثم قال تتخذ البكر یخوف الرب وأنت 17و16ع6فھم لھما (طوبیا ص

) 22ع6راغب في البنین أكثر من الشھوة لكي تنال بركة ذریة ابراھیم (ص
ء (تكوین وھذا كان السبب الوحید الذي من أجلِھ سنَّ هللا الزواج منذ البد

) فلذلك كان من أقبح االثم وأفظعھ ثم أولئك الذین یتزوجون 8ع1ص
فیتناولون أدویة لمنع الحبل أو لمنع الوالدة ألن ذلك یعد تواطئًا اثیًما على 

  القتل. 

  الرابع عشر لماذا ُسنَّ الزواج بعد الخطبة

نھُ لما السبب الثالث المضاف الى السببین السابقین بعد سقطة أبینا أدم ھو أ
فقد البر الذي كان فطر علیِھ االنسان أخذت الشھوة تضاد العقل القویم 
فاإلنسان العارف بضعفِھ وال یرید أن یحارب الجسد لیس لھُ االَّ أن یستعمل 
دواء الزواج كي یتجنب خطایا الشھوة الزنائیة وبھذا المعنى كتب الرسول 

د امرأتھ ولیكن لكل واحدة المصطفى قائالً.ولكن لسبب الزنى فلتكن لكل واح
رجلھا ویعید ذلك حین علم بوجوب االمتناع أحیانًا عن المضاجعة الزواجیة 
ألجل التفرغ للصلوة أردف كالمھ بقولِھ: ثم عودا إلى ما كنتما علیِھ لئال یجر 

) فھذه ھي األسباب التي 15و2ع6قور ص1بكما الشیطان لعدم عفتكما (
تزوج یتقوى هللا والعبادة كما یلیق بأبناء یجب أن یقصدھا كل من رام أن ی

القدیسین. واذا اضیف الیھا أسباب أخرى تغري الناس یعقد الزیجة فقصدوا 
  في انتخاب الزوجات مثالً تخلیف 
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وحسن األصل ومناسبة األخالق فال  المیراث والغنى وجمال الطلعة
ال تطعن في قداسة الزیجة ألن یعقوب أبا  یؤاخذون بذلك ألن ھذه األسباب

األسباط لم یُلَم في الكتاب المقدس على تفضیلِھ راحیل على لیَّا النشغافِھ 
بحسب كونھا ) ھذا ما اقتضى ایراده في الزیجة 17ع26قور ص1بجمالھا (

  اقترانًا طبیعیًا. 

  الخامس عشر لماذا رقى المسیح الزیجة إلى مقام السر

أن الزیجة بما أنھا سر یجب أن یقال أن جوھرھا أفضل جد�ا وغایتھا اسمى 
د اقتران طبیعي فكما أن الزیجة بحسب كونھا اقترانًا  مما لو كانت مجرَّ
طبیعیًا قد ُسنَّت من البدء لتكفیر النوع البشري ھكذا فیما بعد قد ُرقیت إلى 

بوا على عبادة هللا  الحق ودین مخلصنا یسوع مقام السر كي ینشأ البشر ویترَّ
المسیح ألن المسیح الرب لما شاء أن یعطینا عالمة على شدید اتحاده 
بالكنیسة وعلى محبتِھ الفائقة لنا رفع ذاك االقتران المقدس بین الرجل 
واالمرأة إلى مقام سر عظیم. وتعقل أن ما صنعھُ ربنا ھو في غایة الحكمة 

یّد الناس بعًضا ببعض مثلما یقیدھم واللیاقة من أن ال یوجد عھد بشري یق
وثاق الزواج ویلحم الرجل واالمرأة بالمحبة واالنعطاف ولھذا كثیًرا ما تمثّل 
لنا األسفار المقدسة واالتحدا االلھي بین الكنیسة والمسیح بمثل العرس (متى 

  ). 10و25و2ع22ص

  السادس عشر كیف أن الزیجة ھي سر حقیقي في شریعة االنجیل

  سة قد اعتقدت وتحقَّقت دائًما أن الزیجة ھي سر من أن الكنی
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كالم الرسول المصطفى الذي كتب إلى األقسوسیین قائالً: یجب على الرجال 
جسادھم ومن أحّب امرأتھ أحب نفسھ وال یبغض أحد أن یحبوا نساءھم كأ

جسده قط بل یغذّیھ ویربیّھ كما یعامل الرب الكنیسة فأننا أعضاء جسده ومن 
لحمھ ومن عظامھ ولذلك یترك الرجل أباه وأمھ ویلزم زوجتھ فیصیران 
كالھما جسدًا واحدًا. أن ھذا السر عظیم أقول ھذا في المسیح وكنیستِھ 

) فقولھ ھذا السر عظیم یشیر دون ریب إلى سّر 30و29و28ع5(أفسس ص
الزیجة الذي صنعھ الرب وھو سر ألنھُ عالمة مقدسة لذاك الرباط المقدس 

  الذي یقید بِھ المسیح الرب مع الكنیسة. 

  

  السابع عشر كیف یثبت من قول الرسول أن الزیجة ھي سر

القدیسین األقدمین الذین فسروا األیة المذكورة أبانوا أن ھذا المعنى أن األباء 
الحقیقي الخاص لھذا الكالم وفسر ھذا التفسیر نفسھ المجمع التریدنتیني 
المقدس. فمن المحقق اذن أن الرسول المصطفى یشبھ الرجل بالمسیح 

سة واالمرأة بالكنیسة وأن الرجل رأس االمرأة كما أن المسیح رأس الكنی
ومن ھذا القبیل یجب على الرجل أن یحب امرأَتھُ وعلى االمراة أن تحب 
رجلھا وتكرمھ ألن المسیح أحب الكنیسة وبذل نفسھ دونھا (أفسس 

) ثم أن الرسول قد علم أیًضا أن الكنیسة تخضع للمسیح ھكذا یجب 25ع5ص
على النساء أن یخضعَن لرجالھنَّ في كل شئ ثم أن المجمع التریدنتیني 
المقدس قد أفصح بكالمِھ اآلتي عن النعمة التي یدل علیھا ھذا السرور 

  ویمنحھا اذ قال: أن المسیح مبدع األسرار 
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النعمة التي تكمل ھذه المحبة الطبیعیة  الجلیلة ومكملھا قد استحق لنا بآلمھِ 
وتقدس القرینین (أه) فلذلك یجب على  وتثبت االتحاد الذي ال ینحل البتة

الرعاة أن یعلموا المؤمنین أن نعمة ھذا السر تربط الرجل واالمرأة برباط 
المحبة المتبادلة بینھما بحیث یثبت كل منھما على مودةاآلخر فالیطلب 

جعات محّرمة وھكذا یكون الزواج مكّرًما في الجمیع محبات غریبة ومضا
  ). 14ع13ومضجع أھلھ نقیًا (عبرا ص

  

الثامن عشر ما الفرق بین زیجة الشریعة الجدیدة وبین                      
  زیجة الناموس الطبیعي وناموس موسى

أننا نعرف كم یفضل سر الزیجة على باقي الزیجات التي كانت تعقد قبل 
س الموسوي وبعده من كون الزیجة عند األمم عاریةً بالكلیة من قوة النامو

السر ونوعیتِھ ولو زعموا انھا تحتوي شیئًا الھیًا وحسبوا المضاجعات 
الغربیة خارجة عن ناموس الطبیعة وان الزنى والفسق وباقي ضروب 
الشھوة الدینیة تقتضي باالنتقام على صاحبھا. والیھود كانوا یرعون شرائع 

لزواج بأوفر احترام وعبادة ال شك في أن زیجاتھم كانت أقدس من الطبیعیة ا
ألنھم كانوا نالوا الوعد بان الجمیع األمم یتباركون یوًما ما بزرع ابراھیم 

) وكانوا یرون من ثمَّ بحق وسواب أن الزیجة ھي 18و3ع12(تكوین ص
ر الذي سوف فعل تقوّي عظیم كي یلدوا االوالد ویكثروا نسل الشعب المختا

یولد منھ ربنا ومخلصنا یسوع المسیح بحسب الطبیعة البشریة ومع ذلك 
  كانت زیجاتھم خالیة من نوعیة السر الحقیقیة. 
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الزیجة الطبیعیة بعد سقوط أبوینا األولین في الخطبة قد التاسع عشر أن 
فقدت جمالھا األصلي االولي الذي أتاھا من هللا في الشریعة الطبیعیة أو في 

   الشریعة الموسویة

  

نقول أیًضا أننا اذا الحظنا الشریعة الطبیعیة بعد الخطبة أو الشریعة 
الموسویة ترى أن الزیجة سقطت عن حرمة أصلھا وجمالھا ألننا في زمن 
الشریعة الطبیعیة نجد كثیًرا من األباء األقدمین كانوا یتزوجون نساًء كثیرات 

لقوا نساءھم. أما ثم قد أُنتج لھم في شریعة موسى ألسباب موجبة أن یطمعًا 
كال األمرین فقد زاال بشریعة االنجیل وارتدت الزیجة إلى حالتھا األولى. 
ألن الزواج بنساء كثیرات یغایر جوھر الزیجة ولو ان بعض األباء األقدمین 
ال یالمون على اتخاذھم نساَء كثیرات ألنھٍم لم یفعلوا ذلك االّ بسماح من 

ح قد بیّن بطالن الزیجة بنساٍء كثیرات بھذا الباري تعالى. فسیدنا یسوع المسی
الكالم: فألجل ھذا یترك اإلنسان أباه وأمھ ویلزم امرأتھ ویكون االثنان جسدًا 

) ثم قال: فلیس ھما اثنین لكن جسدًا واحدًا (أه) فقد 6و5ع15واحدًا (متى ص
ح بھذا الكالم أن هللا سن أن یكون الزواج بین اثنین ال أكثر. وصّرح ھ ذا صر�

التعلیم أجلى تصریح بقولِھ: من طلق امراتھ وتزوج أخرى فقد زنى وأن 
) فلو 11ع10خلّت االمرأة زوجھا وتزوجت آخر فھي زانیة (مرقس ص

جاز للرجل أن یتزوج نساء كثیرات لما كان وجھ للحكم بان من یطلق امرأَتھ 
   زوجویتخذ أخرى مجرم جریمة الزنى أكثر ممن یبقى امرأَتھ في بیتِھ ویت
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أخرى فألجل ذلك اذا تنصر الغیر المؤمن وكان تزوج نساَء كثیرات بموجب 
ي اتخذھا عادة أمتھ وسنتھا تامره الكنیسة بأن یترك نساءه كلھّن ما عدا الت

  أوالً فتكون لھُ امرأة وحدھا فقط في الشرع والعدل. 

  

  العشرون أن الوثائق الزیجة ال ینقض بالطالق

أن من قول ربنا یسوع المسیح لھُ المجد یثبت أن وثائق الزیجة ال ینقض 
بالطالق أصالً ألن االمراة لو انحلت من الرجل بالطالق لجاز لھا أن تتزوج 

ال أن الرب قد صّرح جلیًا بقولھ: كل من یطلق امرأَتھ بآخر وال تزني والح
ویتزوج أخرى فھو زان ولذا قد تحقق أن رباط االقتران ال یحل االَّ بالموت 
وقد اثبت ذلك الرسول المصطفى بقولھ: أن االمرأة مقیدة بالناموس مادام 
رجلھا حیًا فإن وقد رجلھا فھي معتقة فلتتزوج بمن تشاء لكن في الرب فقط 

أما المتزوجون فأوصیھم ال ) وقال أیًضا 2ع7ورومیة ص 39ع7(قور ص
أنا بل الرب بأن ال تفارق المرأة رجلھا وأن فارقتھُ فلنبَق غیر متزوجة أو 

) فالرسول صّرح 10ع7قور ص1فلنصالح رجلھا وال یترك الرجل امرأَتھ (
ھا أما أن بھذا األمر من قبل هللا الالمرأة التي تركت زوجھا لسبب معقول بأن

تبقى بال زواج أو تصالح زوجھا ألن الكنیسة ال تسمح للرجل واالمرأة أن 
  یفترق أحدھما عن اآلخر بدون أسباب باھظة. 
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ن لماذا یجب أن ال یحل رباط الزواج                      الحادي والعشرو
  بسبب من األسباب بتةً 

یجب على الرعاة أن یبنوا للمؤمنین منافع سر الزیجة حتى ال یستقلوا نیرھا 
أن یفضلوا في عقد الزواج الفضیلة من عدم حل رباطھا. ولیعلم الناس 

ناء بذلك لخیر واألخالق على الغنى والجمال وال شك في وجوب االعت
الجمھور ثم لو انحلت الزیجة بالطالق لما انقطعت بین البشر أسباب الخصام 
التي ما یرح یبثھا كل یوم عدو الصلح والطھارة وأما اآلن فحیث یوقن 
المؤمنون في ذواتھم أن القرینین ولو افترقا افتراق المعیشة والمضجع ال 

ا أن یقترن بغیر قریتِھ فیتأتي یزاالن مقیدین برباط الزیجة وال رجا ألحدھم
من ذلك أنھما یتعودان كظم الغضب وحسم أسباب الخصام ثم اذا افترقا حینًا 
وال یقدران أن یصبرا طویالً على ھذا االفتراق یتیسر لھما العود إلى االلتحام 

  بالمصالحة على ید أصدقائھم ومعارفھم. 

أن یرجعا                   الثاني والعشرون اذا انفصال بحكم الھجر یقدران 
  فیما بعد إلى االقتران

یلزم الرعاة االَّ یتغاضوا عن نصیحة القدیس اغوسطینوس الخالصیة التي 
یبین أنھُ یجب االَّ یستقل المؤمنون مصالحة نسائھّن بعد ان ھجروھن بدعوى 

قلبھا الزنى اذا تبَن عن اثمھنَّ ألنھُ یقول: لماا ال یقبل المؤمن امرأتھ التي ت
الكنیسة أو لماذا ال تصفح الزوجة لرجلھا اذا تاب والمسیح قد صفُحلھُ. وكالم 

  الكتاب المقدس الذي یدعو احمق مَن 
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) یراد بِھ من أصرت على الزنا 22ع17یة (أمثال صأبقى عنده امرأتھ الزان
ال من ارتدت وتابت عنھ. وقد تبین مما تقدم أن زیجة المؤمنین تفضل كثیًرا 

  شرفًا وكماالً زیجات األمم والیھود. 

الثالث والعشرون ما ھي الخیرات التي تتأنى للمتزوجین من                  
  ھذا السر

أیًضا ان خیرات الزیجة ثالثة النسل واالمانة  ثم ینبغي أن نعلم المؤمنین
والسر وھي تخفف مشتقات الزیجة التي أشار الیھا رسول األمم وبھذا 

) ومنھا یتأتى أن 28ع7قور ص1الكالم: تكون لمثل ھؤالء مشقة بالجسد (
مرذولة اثیمة بحق وصواب المضاجعات التي تجري خارج الزیجة وتكون 

  الً طاھرة. تصیر بواسطة سر الزیجة حال

الخیر األول النسل أي األوالد الذین یولدون من امرأة شرقیة ناموسیة وقد 
اعتبره الرسول اعتباًرا حلمھ على القول: بان االمرأة تخلص بوالدة األوالد 

) ولیس بوالدتھم فقط بل بتھذبیھم ولذلك أردف الرسول 15ع3تیمو ص01
ن الكتاب المقدس یأمر بقولھ: ) أل15قولھ بقولھ: أن استمروا على اإلیمان (ع

) وھذا نفسھ 25ع7إن كان لك أوالد أدیھم وأحنھم منذ صغرھم (جامعة ص
) ویأتینا طوبیا البار 4ع6یعلمناه الرسول المصطفى وموعظتھ (أفسس ص

) وغیرھما من األباء القدیسین بنومذجات 8ع1)وأیوب الصدیق ص14(ص
  سنأتي بشرح واجبات الوالدین ھذه التربیة الجمیلة في األسفار المقدسة. و
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واألوالد على وجھ التفصیل واإلسھاب في الوصیة الرابعة من وصایا هللا 
  العشر. 

  

  في الزیجة وكیف یرعى زمامھاالرابع والعشرون ما ھي األمانة 

الخیر الثاني من خیرات الزیجة األمانة أو الطمأنینة وھي عقد یرتاح بِھ كل 
قرین في أن یولي قرینھ على ما یحق لھُ من السلطة على جسده ویعاھده بعدم 
الخیانة في ھذا السر المقدس وھذا یتلخص من كالم أبینا آدم حین اتخذوا 

) ومن كالم السید المسیح تثبیًا لقول أدم: 24ع2صحواء زوجةً لھُ (تكوین 
ولھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلزم امرأتھ ویكون اإلثنان جسدًا واحدًا (تكوین 

) ثم من قول الرسول أن اإلمرأة ال تتسلط على جسدھا بل رجلھا 24ع2ص
) ولھذا بكل 4ع7قور ص1وكذلك الرجل ال یتسلط على جسده بل إمرأتھ (

الرب في الشریعة القدیمة على الزناة أشد العقاب لخیانتھم عھد حق قد قیّض 
الزیجة. ثم أن الزیجة تستلزم أیًضا أن الرجل واإلمرأة یتحدان بینھما برباط 
محبة فریدة مقدسة طاھرة ال كما یجب الفاسقون بعضھم بعًضا بل كما أحب 

ھا الرجال المسیح كنیستھ. ألن الرسول المصطفى سن ھذا القانون بقولِھ: أی
) وقد أحبھا حقًا 25ع5أحبوا نساءكم كما أحب المسیح الكنیسة (أفسس ص

  إلى الغایة ال لفائدتھ بل لفائدتھا بما أنھا عروستھ.  
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الخامس والعشرون ما ھو السر الذي یعدَّ من جملة                             
  خیرات الزیجة 

الخیر الثالث السر أي رباط الزیجة الغیر الممكن حلھ ألن الرسول یقول: أن 
ال تفارق رجلھا وأن فارقتھ فلتبَق غیر متزوجة او الرب یأمر بأن اإلمرأة 

) ألن الزیجة بما 10ع7قور ص1إمرأتھ (فلنصالح رجلھا وال یترك الرجل 
أنھا سر تشیر إلى اتحاد المسیح مع الكنیسة والحال ان المسیح ال یفارق 
الكنیسة أبدًا ھكذا ال یمكن الرجل نظًرا إلى رباط الزیجة أن یفارق إمرأتھ 
أبدًا. وحفًظا ال لفة ھذا االقتران المقدس ینبغي أن تبین ما على الرجل 

اجبات التي وردت في رسالة القدیس بولس الرسول إلى أھل واإلمرأة من الو
) وفي رسالة القدیس بطرس ھامة الرسل األولى 25و22ع5أفسس (ص

  ) 2و1ع3ص0

السادس والعشرون ما ھي واجبات الرجل على وجھ                        
  الخصوص

في فمن واجبات الرجل أن یعامل إمرأتھ بالكرامة والمودة وعلیھ أن یتذكر 
ھذا الصدد أن أدم دعا إمرأتھ الیفة اذ قال اإلمرأة التي أعطیتنیھا الیفة 

) ولھذا السبب قد علم بعض األباء أنھا نسلت من جنبِھ ال 10ع3(تكوین ص
من رجلِھ. ولم تؤخذ من رأسِھ لتعقل أنھا لیست سیدة الرجل بل خاضعة لھُ ثم 

ئقة ممدوحة كي یمكنھُ أن یحسن بالرجل أن یتشاغل دائًما باجتھاد بأشغال ال
   یقدم ما كان الزًما ألمر
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المعیشة ثم لئال یذوي بالكل الذي تصدر عنھُ جمیع الرذائل ولكي یرتب أمور 
  ویصلح أداب الجمیع ویوقف كالً منھم على حدود واجباتِھ. العائلة حسنًا 

  

  السابع والعشرون ما ھي واجبات اإلمرأة

قلنا وتقول أن واجبات اإلمرأًة قد ذكرھا بطرس ھامة الرسل بقولِھ: كذلك 
أنتنَّ أیھا النساء أخضعَن لرجالكنَّ لكیما تربحَن بأعمالكنَّ الحسنة من دون 

أنكنَّ سالكات بالتقوى والعفة وال عون الكلمة اذ یرون تعب أولئك الذین ال یطی
تكن زینتكنَّ بالزینة الخارجة بضفایر الشعر وحلى الذھب والثیاب الفاخرة 
بل بزینة انسان القلب الداخل بروح متواضع غیر فاسد الزینة الفاصلة عند 

 یزینَّ هللا ألنھُ ھكذا أیًضا من قدیم كانت النساء القدیسات المتوكالت على هللا
أنفسھنَّ وكن خاضعات ألزواجھنَّ كما كانت سارة تطیع ابراھیم وتدعوه 

) ولیكن أیًضا جل اجتھادنَّ في تربیة األوالد على 1ع3بطرس ص1سیدھا (
الدیانة والعبادة واعتناؤھنَّ في تدبیر أھل بیتھنَّ ویمكثَن بطیبة القلب والخاطر 

عوھنَّ الضرورة وال یقدمن أبدًا إلى في بیوتھن وال یخرجَن منھا إال عندما تد
فلنتذكر الزوجات دائًما أنھُ یجب علیھنَّ بحسب ذلك بدون اذن أزواجھنَّ ثم 

الرب أن ال یجیبَن وال یعتبروَن أحدًا أكثر من رجالھنَّ ویلزمھنَّ أن یطعنھم 
ویوافقھم أیًضا في كل شئ ال یضاد تقوى هللا والدیانة وذلك مع فرح القلب 

   الفائق.
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  الثامن والعشرون ما القول في احتفاالت الزیجة

على الرعاة أن یشفعوا ما تقدم ببیان االحتفاالت أیًضا الواجب حفظھا في 
إلى أن نضع لھم سننًا في ھذا الخصوص ألن المجمع  عقد الزیجة وال حاجة

من رسم االصالح عن  1في الفصل 24یني المقدس في الجلسةالتریدنت
الزیجة قد رسم بالتدقیق والتفصیل ما یلزم مراعاتھ في ھذا األمر وال یجھل 

یقفوا على ما یتعلق بھذا الرعاة ھذا الرسم فحسبنا اذن أن ننبھم إلى ان 
  علیم المجمع المقدس ویجتھدوا في أن یعلموه المؤمنین. الموضوع من ت

  التاسع والعشرون أن الزیجات الخفیة غیر صحیحة

یجب على الرعاة أن یعلموا صریًحا أن الزیجة أن لم تعقد بحضرة خوري 
الرعیة أو كاھن آخر مرخُص لھُ منھ أو من األسقف المألوف وأمام شاھدین 
فھي غیر صحیحة وغیر ثابتة وذلك حذًرا من ان الشبان والصبیات بداعي 
صغر سنھم وصعف عقلھم یقدمون إلى عقد زیجات باطلة عن تغفل وغرور 

  وعشق قبیح. 

  الثالثون من الواجب أیًضا أن تبین موانع الزیجة

ینبغي أیًضا أن نبین الموانع التي تمنع الزیجة أو تبطلھا فأكثر العلماء 
القدیسین األفاضل الذین كتبوا في مسائل الرذائل والنضائل قد دققوا في 

تبوه في ما كمسئلة الموانع فیسھل على الجمیع أن یروا عنھم في ھذا الموقع 
ھذا الشبان. وعلى الرعاة أن یالزموا مطالعة ھذه الكتب وال یھملوھا أبدًا بل 

  یقراون بتمعن تلك 
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المقدس في الموانع الصادرة أما عن الرسوم وتلك السنن التي سنھا المجمع 
قرابة روحیة أو عن األدب العمومي أو عن الزنى ویعتنون في بیانھا 

  للمؤمنین. 

الحادي والثالثون كیف ینبغي أن یكون استعداد الذین                                  
  یقدمون إلى عقد الزیجة

المؤمنین أن یتصفوا بِھ  قد تبین مما أوردناه كیفیة االستعداد الواجب على
حین یعقدون الزیجة ألنھم ینبغي أن ال یحبسوا ذاویھم قادمین على أمٍر 
بشري بل الھي تشیر إلى وجوب استعمالھ بتقوى هللا والطھارة نموذجات 
األباء األقدمین الذین ولو لم تكن زیجاتھم بالغة إلى مقام السر مع ذلك كانوا 

  هللا والقداسة.  دائًما یعتبرونھا جدیرة بتقوى

  الثاني والثالثون بطلب رضى الوالدین لتمكین الزیجة

من جملة ما ینبغي أن ینصح بِھ أبناء العیال ھو أن یأدّوا ھذا اإلكرام لوالدیھم 
ولمن ھم في عھدتھم وتحت سلطانھم أي أنھم ال یتزوجون بدون اطالعھم 

كانوا دائماًا یزوجون وبغیر خاطرھم ألننا نرى في العھد القدیم أن الوالدین 
أوالدھم وأشار الرسول إلى وجوب االعتماد في ھذا األمر على خاطر 
الوالدین اذ قال: من یدفع بتولتھ إلى الزواج محسنًا یصنع ومن ال یدفعھا إلى 

  ). 38ع7قور ص1الزواج فأفضل احسان یصنع (

  الثالث والثالثون ما ینبغي أن یؤمر بِھ من جھة الفعل الزواجي

   تعلقا الجزء االخیر من عقد الزواج المعلینا أن نتكلم عن ھذ بقي
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باستعمالھ. فعلى الرعاة أن یتصرفوا بالتعلیم تصرفًا یصانون بِھ من التفّوه 
نى كلمة غیر الئقة تخدّش أذھان العابدین أو یمكن أن تحّرش على بأد

) ومن 7ع11الضحك ألن النبي داود یقول: أقوال الرب أقوال نقیة (مزمور
أعظم الالئقات أن معلم الشعب المسیحي یستعمل أقواالً تشف عن رصانة 
فریدة وطھارة قلب عظیمة ولھذا ینبغي أن یتعلم المؤمنون أمرین على 

وص أولھما ال یباشرون الزواج لمجّرد الشھوة أو اللذة البدنیة بل الخص
یتصرفون بِھ للغایات التي رسمھا الرب القائل: من لھم زوجات یكونون كمن 

) وقول القدیس اریرونیموس في آخر كتابِھ 29ع7قور ص1ال نساء لھم (
لشھوة األول دحًضا لجوفینان: أن الرجل العاقل یجب أن إمرأتھ بالعقل ال با

ویكظم وثبات الشھوة ال یتھور إلى االنھماك بالمضاجعة فما من شئ أقبح 
  من الرجل أن یحب إمرأتھ حب زانیة. 

  

الرابع والثالثون یجب أحیانًا امتناع المتزوجین عن                            
  مضجع الزواج 

لزم أن نعلم  ثانیھما لما كان ینبغي أن نستمد من هللا سبحانھ كل خیر بالصلوة
المؤمنین أن یمتنعوا أحیانًا عن الجماع تفرًغا للصلوة وعبادة هللا ولیعلموا أن 
ھذا یراعي خاصة ثالثة أیام قبل تناول سر االفخارستیا المقدس ثم مرات 

نا بالتقوى والقداسة. عدیدة في اختفاالت الصوم الخمسیني كما رسمت أباؤ
  وتزید یوًما  فینأتي من ذلك أن خیرات الزیجة تنمو
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فیوًما بفیضان النعمة اإللھیة واذ یقتفون أثر التقوى ال یصرفون حیاتھم 
بالھدوء والسالم فقط بل یرجون هللا رجاء وثیقًا ال یخزى نوال الحیاة األبدیة 

  السعیدة. 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الباب الثالث 

  من التعلیم المسیحي الروماني 

  في وصایا هللا العشرة 

  الفصل األول 

  في الوصایا باإلجمال 

أوالً یتبین أن وصایا هللا العشرة ھي خالصة جمیع الوصایا قال القدیس 
قد تكتم سفر التكوین أن العشرة  130اغوسطینوس في كتابِھ الثاني بحث 

تتضمن جمیع السنن وھذا نصھ قد تكلم الرب على أشیاء كثیرة ومع كلمات 
المستقبلة وحفًظا في ذلك سلم موسى لو حین فط یسمیان لوحي الشھادة 

ھذه الكلمات العشرة التي التابوت ألن كل ما أوصى هللا بِھ یفھم أنھُ راجع إلى 
كتبت على اللوحین بم ان ھذه الكلمات العشرةنفسھا تنحصر في أمرین أي 

علیھا الناموس كلھا واالنبیاء (أه) بھاتین  قفمحبة هللا ومحبة القریب المتو
  ). 40ع22لھُ واالنبیاء (متى صالوصیتین یتعلق الناموس ك

ثانیًا ینبغي على الرعاة أن یتدبروا الكلمات العشرة ویشروحھا                            
  شرًحا جھیدًا مدققًا

لما كانت العشرة كلمات خالصة الناموس كلھ اقتضى أن الرعاة یحیون 
وفي شریعتِھ  النھار واللیل في تأملھا. قال داود النبي: في شریعة الرب ھواه

  ) كي یرتبوا سیرتھم على ھذه 2ع1یھز نھاًرا ولیالً (_مزمور
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لكاھن في شریعة الرب: ألن شفتي االقاعدة ثم یفقھوا الشعب المسلم لعھدتھم 
تحفظان العلم ویطلب الناموس من فیِھ ألنھُ مالك رب الجنود (مالخیا 

) وھذا یتعلق خاصة برعاة الشریعة الجدیدة لنھم أقرب الیِھ تعالى 18ع2ص
ویلزمھم أن یتحولوا إلى تلك الصورة بعینھا من مجد إلى مجد كما یكون من 

ان من ) وحیث ساھم الرب نور العالم ك18ع3قور ص2الرب الروح (
وظیفتھم الخصوصیة أن یكونوا نوًرا ألولئك الذین ھم في الظالم (متى 

) ومعلمي الصغار (غالطیة  20ع2) ومودبین الجھال (رومة ص14ع5ص
) وأن أحد سقط في زلة فھم معشر الروحانیین یصلحونھُ بروح 1ع6ص

ویقطعون الحكم على كل  متواضع وفي االعترافات أیَضا یقومون مقام قاٍض 
ونوع من الخطایا فلھذا اذا لم یشأوا أن یخدعوا ذواتھم وغیرھم أیًضا  جنس

یجھلھم من الالزم أن یكونوا منتبھین للغایة وخبیرین جد�ا في تفسیر الوصایا 
اإللھیة كي یستطیعوا أن یحكموا بموجب ھذه القاعدة اإللھیة على كل فعل 

ال یشوبھ أدنى خلل كما وإھمال ویعلموا المؤمنین التعلیم الصحیح أي تعلیًما 
) ویطیبوا أمراض النفوس أي الخطایا 3ع4تیمو ص2أمر الرسول المعظم (
عند هللا یتنافس في االعمال الصالحة (طیطوس  لیكون الشعب مقبوالً 

) فیلزم الراعي في مثل ھذه المباشرات أن یضع نصب عینیھ ِ 14ع2ص
  لشرائع    من إفادة الناس إلى طاعة ا وأعین غیره ما یتمكن بھِ 

  

  ثالثًا من سنَّ الكلمات العشرة والشریعة الطبیعیة

  من أقوى األسباب الداعیة الناس إلى حفظ أوامر ھذه السنة 
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ونواھیھا ھو كون هللا سبحانھ ولیھا وواضعھا ولو قیل أنھا أعطیت على ید 
المالئكة مع ذلك ما من ریب في أن هللا نفسھ واضعھا ولنا على ذلك دلیل بین 
لیس من كالم المشترع نفسھ فقط الذي سنأتي بشرحھ بعد قلیل بل من 

ى الرعاة نصوص أیًضا تكاد ال تحصى وردت في األسفار اإللھیة یتیسر عل
مطالعتھا بدون تعسف ألن كل انسان یرى أن هللا غرس في نفسِھ سنة یمیز 
بھا الخیر من الشر والفضیلة من الرذیلة والعدل من الظلم ولما كانت قوة ھذه 
السنة ونوعیتھا ال تختلف عن السنة المكتوبة فما من أحد یتجاسر على ان 

جب على الرعاة اذن أن یعلموا ینكر هللا سن الشریعة الطبیعیة والمكتوبة فی
الشعب ان ھذا النور اإللھي قد أظلم بفساد األداب وتمادي الشر ولما اعطى 

لئال اذا سمع الشعب أن هللا موسى السنة قد زاده اشراقًا ال أنھُ سنَّ سنة جدیدة 
شریعة موسى نسخت یظن أنھُ غیر ملتزم بھذه الشرائع فمن المحقق الخالي 

تزم بالطاعة لھذه الوصایا ال ألن موسى أعطاھا بل ألنھا من الریب أننا نل
  مطبوعة في قلوب الجمیع وقد أثبتھا وأضحھا سیدنا یسوع المسیح. 

رابعًا كیف یستھم الشعب إلى حفظ الشریعة من قبل مشترعھا نفسھ أن یتوفر 
لنا أعظم مساعدة وأقوى قوة للرضوخ واالمتثال حین نفتكر أن واضع 

هللا الذي ال نفقدر أن نشك بحكمتِھ وعدلِھ وال نستطیع سبیالً إلى الشریعة ھو 
الفرار من قدرتِھ الغیر متناھیة ولھذا لما كان هللا بأمر على ید االنبیاء بحفظ 

) وفي فاتحة الكلمات 5ع18الشریعة كان یقول: أنا ھو الرب اإللھ (احبار ص
  العشرة قال أنا ھو الرب إلھك (خروج
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) وفي محل آخر: إن كنت أنا أبًا فأین كرامتي وإن كنت سیدًا فأین 2ع20ص
  ). 6ع1مھایتي (مالخیا ص

 خامًسا ما أعظم اإلحسان الذي من هللا علینا بوضعِھ الشریعة

لك التفكر یستھم المؤمنین ال على حفظ وصایا هللا فقط بل على أسدآ. جزیل ذ
الشكر أیَضا لھُ تعالى على إعالنھ لنا إرادتھ اإللھیة المتوط بِھ أمر خالصنا 
ولذلك لما أعلنت األسفار اإللھیة مرات عدیدة ھذا اإلحسان العظیم أوعزت 

ا في تثنیة االشتراع حیث إلى الشعب بأن یعرف مقامھ وإحسان هللا إلیِھ كم
حكمتكم وفھمكم لدى عیون االمم الذین اذا قال فأحفظوھا وعلموا بھا فإنھا 

سمعوا بھذا الرسوم یقولون ال جرم أن ھذا الشعب العظیم ھو شعب حكیم 
) وفي المزامیر: لم یصنع ھكذا إلى أمة من األمم ولم 6ع4فھیم (تثنیة ص

  ) 147یعرفوا أحكامھ (مزمور

            لماذا أراد هللا في القدیم أن یسلم شریعتھ إلى اإلسرائلیینسادًسا 
 بجبروت وجالل عظیمین

أن الرعاة اذا بینوا من نصوص األسفار اإللھیة كیفیة اعطاء الشریعة 
لالسرائلیین یدرك المؤمنون بكم من التقوى والخشوع یلزمھم أن یحترموا 

بل أن أعطیت بثالثة أیام قبل للجمیع ویوقروا الشریعة التي نالوھا من هللا فق
عن أمر هللا أن یغسلوا ثیابھم وال یقربوا نساءھم كي یكونوا على أحسن 
استعداد وأوقر قداسة ویحضروا الیوم الثالث ثم حین قربوا من الجبل حیث 
كان الرب مزمعاًا أن یعطیھم الشریعة على ید موسى قبل لموسى وحده أن 

  هللا بعزة وجالل عظیمین یصعد إلى الجبل حیث أتى 
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وغشت ذاك المكان البروق والوعود والنار والغمام الحالك واحد یخاطب 
اإللھیة بھذه التجلة موسى واعطاه الشریعة والوصایا. وما قصدت الحكمة 

الباھرة إالَّ أن تتبھنا إلى أن نقبل شریعة هللا بالطھارة وتواضع القلب وأننا اذا 
  تھاونا بحفظھا سیدركنا ما اعدّه العدل اإللھي من العقاب 

سابعًا كیف أن الشریعة التي یثبت بین دواعي المخاوف                
ما من                                 والرعبات یمكن الناس أن یعلموا بھا وأن

  شئ أدعي منھا إلى محبة هللا

عي أن یبین أیًضا أن أوامر السنة ونواھیھا غیر صعبة كما أثبت اعلى الر
ا ثم في نھم 11عن التبریر في الفصل  2المجمع التریدنتیني في الجلسة

ولنا بیان ذلك من برھان القدیس اغوسطینوس القائل:  20و19و12القانون 
قل لي یا ھذا كیف تقول أن اإلنسان ال یمكننا أن یحب. ھال یمكنھُ أن یحب 
خالقھ المحسن إلیِھ أباه الودود ثم إال یمكنھ أن یحب طبیعتھ نفسھا في شخص 

أكمل الناموس. ولھذا قد  أخوتھ والحال الكتاب یقول أن من یحب قریبھ قد
صریحةً أن الوصایا لیست بثقیلة بنعمة هللا (یوحنا  شھادةشھد یوحنا الرسول 

) فلم یكن ممكنًا أن یطلب من اإلنسان شئ أعدل وأجل وأقود منھا 3ع5ص
ح القدیس برنردوس. ولذلك قد أنذھل القدیس اغوسطینوس رأفة هللا  صرَّ

تأمرني بأن أحبك وإن لم أحبك تغتاظ  وھتف نحوه قائالً: من انا یارب حتى
تعاسة قلیلة وإن اعتذر أحد  ایاكعليَّ وتتوعدني بعذاب ألیم العّل عدم حبّي 

  عن قلة محبتِھ l بداعي ضعف الطبیعة 
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بالروح القدس فلیعلم أن هللا الطالب المحبة قد افاض قوة المحبة في قلوبنا 
) فإن األب یمنح ھذا الروح الصالح لمن یسالھُ (لوقا 5ع5(رومیة ص

یحق قد طلب القدیس اوغوسطینوس من هللا قائال أعِط ما تامر ) ف13ع11ص
). فحیث 37و36و29بما یشاء (في الكتاب العاشر من اعترافاتھ في الفصل 

قد أعدّ عونًا ال سیما بعد موت ربنا ومخلصنا یسوع المسیح الذي بِھ القى 
لمحب أركون ھذا العالم خارًجا لم بعد ألحد داعٍ للھلع من صعوبٍة ألن لیس ل

  . 12أمر عسیر كما قال القدیس اغوسطینوس في تفسیره المزمور

  

  ثامنًا ھل یلتزم جمیع الناس ضرورةً بحفظ السنة

ثم یفیدنا كثیًرا أن نبین بیانًا مقنعًا التزام الجمیع بطاعة السنة من باب 
الضرورة ال سیما في ھذه األزمنة حیث ال یخلو االمر من قوم لم یرھبوا أن 

عًما كافًرا عائدًا إلى ضررھم. أن السنة سھلة كانت أو عسیرة یزعموا ز
لیست بالزمة للخالص خالفًا لما قرره المجمع التریدنتیني المقدس في 

منھا. فعلى الراعي أن یفتد ھذا القول  19و18و11و10في الفصل  6الجلسة
األثیم النفاقي بنصوص األسفار اإللھیة وال سیما نص الرسول المصطفى 

الذي یحاول أولئك الدفاع عن كفرھم بكالمِھ. ترى ما قال الرسول نفسھ 
لعمرك أنھُ یقول: لیس الختان بشئ وال الغرلة بشئ بل حفظ وصایا هللا 

). وفي محل آخر عادود ھذا القول مضیفًا إلیِھ: والخلیقة 19ع7قور ص1(
 ) مشیًرا اشارة صریحة بالخلیقة الجدیدة15ع7الجدیدة بالمسیح (غالطیة ص

   بالمسیح إلى من یحفظ وصایا هللا
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ألن ربنا یقول: من كانت عنده وصایاي وحفظھا فھو الذي (یوحنا 
) ألن 23) وفي محل آخر یقول: من یحبني یحفظ كلمتي (ع21ع14ص

اإلنسان ولو أمكنھُ أن یتبرر وینقل من حالة اإلثم إلى حالة البرارة قبل أن یتم 
كل وصیة من وصایا الناموس بأفعال خارجة مع ذلك ال یمكن َمن بلغ سن 

رشد أن ینتقل من حالة اإلثم إلى حالة البرارة ما لم یكن مستعدًا في قلبِھ إلى ال
  أن یحفظ جمیع وصایا هللا 

  

  تاسعًا ما یحبني من أثمار الفوائد من یحفظ الشریعة اإللھیة

فیجب على الراعي كي ال یفوتھ شئ مما یغري بِھ الشعب المؤمن بحفظ 
الفوائد الغریزة الشھیة ویتوفر لھُ  الشریعة أن یبین ما في حفظھا من أثمار

ھذا البیان مما ورد في المزمور الثامن عشر ألن فیِھ یذكرمدائح هللا ومن 
جكلتھا ھذا المدیح األعظم المعبر السماویة نفسھا بجمالھا وكمالھا التي تعبث 
باالمم ولو وحشیة. إلى االنذھال من عظمتھا وتدعوھم إلى معرفة مجد مبدع 

) ألن شریعة الرب 20ع1وحكمتھ وقدرتھ (رومیة صلھا الموجودات ك
) ألننا اذ 8ع18كاملة ترد النفوس وشھادة الرب صادقة تحكم الغبي (مزمور

نعرف سبل هللا وإرادتھ القدوسة بواسطة الشریعة تقّوم خطواتنا في سبل 
) ألن الخائفین هللا وحدھم حكماء حقًا وقد أردف 28ع18الرب (أیوب ص

قولِھ شریعة الرب تعلم الصغار الحكمة ومن ثم أن الذین النبي كالمھ ب
یحفظون شریعة هللا یرتعون في ھذه الحیاة واآلخرة بریاض األفراح الحقة 

  ومعرفة األسرار اإللھیة ثم یفیض اللذات 
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  وعظیم المجازاة. 

عاشًرا كما أن المخلوقات جمیعھا تصنع مشیة هللا فبكل عدل                        
  وجب على اإلنسان أن یطیع ھذه المشیة اإللھیة

یجب علینا أن نحفظ السنة ال لفائدتنا فقط بل إلكرامھ تعالى الذي أظھر للناس 
یة. فلما كانت جمیع المخلوقات خاضعة لھا فمن بابا بواسطتھا إرادتھ اإلھل

أولى وأحرى وجب على اإلنسان أن یخضع لھا وال یفوتنا أن هللا سبحانھ 
أعلن لنا بھا رأفتھ نحونا وغنى جودتھ العظیمة ألننا اذ كنا ملتزمین أن نخدم 

بدون مكأفاة مع ذلك أراد أن یجمع بین مجده وفائدتنا بحیث أن ما جاللھ 
فع بِھ اإلنسان یتمجدبِھ هللا فعلى الراعي اذن أن یعلم المؤمنین ھذا االمر ینت

الخطیر الجلل وھو ما أشار إلیِھ النبي داود بقولِھ: وفي حفظھا ثواب عظیم 
) فلم یعدنا فقط تلك البركات العائدة إلى سعادة الدنیا كي 12ع18(مزمور

) بل بذاك األجر 28ص نكون مباركین في المدینة مباركین في الحقل (تثنیة
ملبدًا مھزوًزا فائًضا في أحضاننا العظیم في السماء الذي نعطاء كیالً صالًحا 

) الذي نستحقھُ بعون الرحمة اإللھیة ألجل أعمالنا المفعولة 38ع6(لوقا ص
  بالبّر والتقوى. 

الحادي عشر كیف شریعة موسى تلزم البشر في جمیع إعصارھم                   
  معرض یُثبت على اإلسرائلیینوباي 

أن ھذه الشریعة ولو أعطاھا الرب للیھود على جبل سینا (خروج 
  ) مع ذلك كانت من قبل بزمان طویل 20ع19ص
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وعة في قلوب الجمیع وعقولھم واراد هللا أن جمیع الناس مكتوبة ومطب
ون المؤمنین بكبیر فائدة اذا شرحوا لھم یمتثلونھا دائًما ولذلك فإن الرعاة یأت

العبارات التي بھا أعلن موسى خادم هللا وكلمیھ السنة للشعب اإلسرائیلي 
وأوردوا لھم تاریخ ھذا الشعب الموعب أسراًرا فعلى الرعاة اذًا انم یعلموا 
المؤمنین أن هللا منذ البدء اختار من جمیع األمم التي تحت السماء أمةً واحدةً 

غریبًا في أرض كنعان (تثنیة سل ابراھیم وأراد أن یكون ابراھیم من ن
) التي وعده بأن یملكھ ایاھا ومع ذلك قد استمر ھو ونسلھ أكثر من 27ع4ص

أربعمائة سنة غرباء بین األمم قبل أن سكنوا أرض المیعاد على أنھُ تعالى لم 
لى شعب یتخلى عنھم قط في غربتھم فساروا من أمة إلى امة ومن مملكة إ

آخر ولم یسمح هللا سبحانھُ بأن یدركھم أدنى ظلم ال بل قرض الملوك الذین 
) ثم قبل أن ینحدروا إلى 28ع37وص 3ع20كانوا یظلمونھم (تكوي ص

أرض مصر أرسل الیھا رجالً أنقذھم والمصریین بحكمتِھ من ھلكة الجوع 
ا عجیبًا  ملك فرعون على عھد الوقد شملھم في مصر برأفتِھ حتى نموا نمو�

عدّوھم العامل في ھالكھم ولما بالغ في تعنیفھم وظلمھم ومعاملتھم بأشد 
القسوة كالعبید أقام هللا لھم موسى دیدیانًا أخرجھم من مصر بذراع قدیرة وقد 
ذكر الرب ھذا الخالص خاصة في بدایة السنة اذ قال: انا ھو الرب الھك 

  عبودیة. الذي أخرجك من أرض مصر من بیت ال

  لثاني عشر ترى لماذا اتار هللا الیھود لھُ شعبًاا

  قد تقدم أن هللا قد اختار من بین األمم كلھا أمةً واحدة دعاھا 
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) ال ألنھا أكثر عددًا أو 7ع7عبادتھ (تثنیة صشعبھ وأقامھا على معرفتھ و
أوفر بًرا كما أبان هللا للعبرانیین بل ألنھُ ھكذا أراد لكي یغني وینمیي ھذه 
األمة الفقیرة ویعلن بھا قدرتھ وجودتھ بأوفر بیان وأجمل بھاء عند الجمیع 
البشر. فلما كان أولئك الناس على مثل تلك الحالة من الذل واالضطراب 

حتى أنھُ مع كونھ رب السماء  )15ع10م هللا واجبھم (تثنیة صلزمھ
واألرض قد تنازل إلى أن یدعى إلھھم ویغیر باقي األمم غلى أن یقبلوا إلى 
عبادة هللا الحق لدى نظرھم سعادة اإلسرائلیین كما شھد أیًضا رسول األمم 

یحرش إلى أنھُ بالسعادة الموضوعة لألمم وبمعرفة هللا الحق التي فقھھم بھا 
  ) 14ع11الغیرة الذین ھم من دمِھ (رومة ص

الثالث عشر لماذا عنف العبرانیون كثیًرا وفي زمان                         
  طویل قبل أن ینالوا الشریعة

على الراعي أن یعلم المؤمنین أن هللا قد سمح أن األباء العبرانیین یتغربون 
تعذب تحت نیر عبودیة قاسیة جد�ا كي زمانًاطویالً وأن ذریتھم أیًضا تعنف وت

نتعلم من ذلك أننا ال نصیر خالن هللا ما لم نكن أعداء العالم وغرباء في 
األرض وھكذا اذا افترقنا عن العالم نتقرب إلى هللا على أیسر منوال واذ 

ع إلى عبادتھ تعالى ندرك كم تفوق سعادة من یعبدون هللا سعادة من ننقط
األسفار اإللھیة قد عبرت لنا عن ھذا االمر بقولھا: بل یخدمون العالم وأن 

اجعلھم عبیدًا لسباق ملك مصر حتى یعرفوا فرق التعبد لي من التعبد لممكلة 
) ثم یلزم الراعي أن یبین أن هللا عّز وجّل أنجز 12ع8األرض (أیام ص

  وعوده لإلسرائلیین بعد 
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أربعمایة سنة ونصف كي یتغذى ذاك الشعب باإلیمان والرجاء ألن هللا یرید 
أن خاصتھُ یتعلقون بِھ على الدوام وأن یجعلوا كل رجاھم في جودتھ اإللھیة 

  سنقول في شرح الوصیة األولى من الوصایا العشر كما 

  الرابع عشر لماذا أعطیت الشریعة في مكان وزمان معینین 

على الراعي أیًضا أن یبین الزامن والمكان اللذین فیھما قبل الشعب 
اإلسرائیلي الشریعة من هللا وذلك لدى خروِه من أرض مصر واتبانھ البریة 

 الجدید ومرتعدًا بقفر المكان المئردد فیِھ كي یكون مغزي بذكر احسان هللا
فیزداد تأھبًا لقبول الشریعة ألن الناس یتقیدون خاصةً بأولئك الذین نالوا منھم 
فضالً وإحسانًا ویلوزون بعونِھ تعالى متى رأَوا ذواتھم مقطوعین من كل 
رجاء بشري فمن ثم نرى أن المؤمنین ینعكفون أعظم انعكاف إلى الھذیذ 

یم السماوي بقدر ما یزدادون تجردًا عن غرور العالم وعن المالذ بالتعل
الجسدیة كما قال النبي اشعیا: من یعلمھ العلم أو من یفھُم السماع المفطومین 

   ). 9ع20عن الثدي (ص
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  الفصل الثاني 

  في الوصیة األولى من الوصایا العشر 

أنا ھو الرب الھك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت                
  ) 2ع20العبودیة (خروج ص

المقصود من ھذه األیة وما تتضمنھُ من األسرار یلزم الراعي أن  أوالً ما
یعتني جھده في أن یرسخ دائًما في قلوب المؤمنین ھذه اآلیة الكریمة: أنا ھو 

) وأن یفھموا منھا ان صاحب السنة انما ھو 2ع20الرب الھك (خروج ص
الخالق الذي خلقھم ویحفظھم في حیز الوجود وبحق لھم أن یقوموا مع 

) فبھذا 7ع94لنبیدواد: ھو الرب إلھنا ونحن شعبھ وغن رعیتِھ (مزمور ا
الكالم تنبیھ شدید حثیث یزید المؤمنین تأھبًا لحفظ الشریعة واالبتعاد عن 
الماثم. وأما قولھُ التالي: الي أخرجتك من أرض مصر من بیت العبودیة فإنھُ 

بودیة المصریین مھع وأن استبان أنھُ یطلق فقط على الیھود الذین نجوا من ع
ذلك اذا اعتبرنا معناه الباطن نظًرا إلى الخالص العام یطلق من باب أولى 
على المسحیین الذین أنقذھم هللا ال من عبودیة مصر بل من مصر الخطیة 

) فلما كان 12ع1وسلطان الظلمة وأحلھم في ملكوت أبناء مودتھ (قور ص
بعین النبوة ھتف قائالً: ھا أنھا النبي ارمیا ینظر إلى ھذا اإلحسان العظیم 

تأتي أیام بقول الرب ال یقال فیھا من بعد حيٌّ الرب الذي أخرج بني اسرائیل 
  من أرض مصر بل حيٌّ الذي أخرج بني اسرئیل من 
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أرض الشمال ومن جمیع األراضي التي القیتھم الیھا وأبعدھم إلى أرضھم 
التي أعطیتھا البآئھم ھا أنا مرسل قناصین كثیرین یقول الرب فیقنصوبھم 

) ألن األب األزلي الكثیر الرحمة والرأفة قد 16و15و14ع16(ارمیا ص
) حتى ال نكون بعد 25ع11جمع بِابنھ البنین المبددین إلى واحد (یوحنا ص

) فنعبده بال خوف بالقداسة والبر 2ع6عبیدًا للخطیة بل للبر. (رومیة ص
  ) 75و74ع1جمیع أیام حیاتنا (لوقا ص

ثانیًا ما االستعداد المترتب على المؤمنین من قبیل فاتحة                   
  الوصایا العشر ھذه

تعلیم الرسل المصطفى یجب على المؤمنین أن یقاموا جمیع التجارب یترس 
) ألننا 8ع2القائل فیھ: أننا اذ قد متنا للخطیة كیف نحبا أیًضا بھا (رومیة ص

لم نعد نحن ألنفسنا بل للذي مات عنا وانبعث ألنھُ ربنا وغلھنا الذي اقتنانا 
) فكیف نقدر أن نخطي ضد ربنا وإلھنا ونصلبھُ 15ع15قور ص2بدمِھ (

كون أحراًرا حقًا لزمنا أن نثبت على الحریة ) فإذا لكي ن6ع6ثانیةً (عبرا ص
التي متعنا بھا المسیح حت بعد أن جلعنا أعضانًا عبیدًا للخطیة نجعلھا صسال 

  ) 12ع6بر l (رومیة ص

  ال یكن لك ألھة أخرى تجاھي

  ثالثًا مذا تتضمن ھذه الوصیة األولى من األمر والنھي

حتوي أوالً ما یتعلق باl یجب على الرعاة أن یعلموا أن الوصایا العشر ت
  وثانیًا ما یختص بالقریب ألن هللا سبحانھُ ھو علة ما نؤدیھ للقریب 
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من المحبة والمواساة ألننا نحب القریب من قبل وصیة هللا ونحبھُ ألجل هللا 
لذلك جأت ھذه الوصیة مسطرة في اللوح األول ثم أن الكلمت المرودة أعاله 
تتضمن وصیتین أحداھما وصیة ایجابیة واألخرى سلبیة ألن قولھك: ال یكن 

  تعبد آلھة أخرى غیري. لك ألھة أخرى تجاھي: تأویلھ أعبدني أنا هللا الحق ال 

  رابعًا كیف تتضمن اإلیمان والرجا والمحبة في ھذه الوصیة

أن ھذه الوصیة األولى تحتوي اإلیمان والرجا والمحبة ألننا حین نقول هللا 
نعترف أنھُ غیر متحرك وال متغیر وھو دائًما وأمین ومنزه عن اإلثم لیس 

وسنوه لن تفنى  ) وھو ھو17ع1عنده تغیر وال ظل دوران (یعقوب ص
) هللا حق ال جور عنده ھو العدل المستقیم (تثنیة 28ع101(مزمور

) فمن ثَّم من الضرورة نصدق أقوالھ ونعزي الیِھ كل صدق في 4ع32ص
قولِھ وفعلِھ ومن یتأمل قدرتھ الضابطة الكل ورأفتھ وانعطافھ إلى اإلحسان ال 

نى خیریتِھ ومحبیتِھ الذي یمكنھُ االَّ أن یضع فیِھ كل أمالِھ واذا شاھدنا غ
اسبغھ علینا تحتم أن نحبھ. ومن ثم كثیًرا ما كان هللا سبحانھُ في الكتاب 

  المقدس یفتتح ویختتم أوامره ونواھیھ بھذا الكالم: أنا الرب. 

  خامًسا بیان ھذه الوصیة من وجھ كونھا سلبیة

عمل جاھي. قد استالجزء الثاني من ھذه الوصیة ال یكن لك آلھة أخرى ت
الكالم ال لكون الوصیة لم تستوِف بیانھا بصورة  المشترع صورة ھذا

  اإلیجاب ھذه أعبدني أنا هللا الواحد ألنھُ اذا كان هللا فھو واحد 
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قد زادھا صراحةً بعبارة السلب من أجل عمى الكثیرین الذین كانوا في  لكن
القدیم یعبدون هللا الحق مع ذلك یشركون معھ في العبادة الھة كثیرین كما 
صنع كثیرون من العبرانیین الذین كان یعترضھم ایلیا النبي بقولھ: لماذا 

اذ كانوا  )وكما فعل أھل السامرة21ع18صملوك  2تعرجون على الجنبین (
  ). 29و28و27ع7ملوك ص 4یعبدون الھ اسرائیل والھة األمم (

  سادًسا كیف یجب أن تعد ھذه الوصیة أعظم الوصایا

یبقى أن نزید على ما تقدم أن ھذه الوصیة ھي أول جمیع الوصایا وأعظمھا 
ال ترتیبًا فقط بل مقاًما وجالالً وبمقتضى العدل ألننا نلتزم من وجوه ال 

حبھ تعالى ونكرمھ أكثر جدًا مما نحب السادة والملوك ونكرمھم تحصى أن ن
ألنھُ ھو خالقنا ومدبرنا وھو أعالنا ونحن في مستودع والداتنا ثم أوجدنا في 

  ھذا العالم ویعتني بنا ویمن علینا بكل ما یلزم لحیاتنا ومعیشتنا.

  سابعًا من یعد مجرًما بتعدیھ ھذه الوصیة

لھم إیمان ورجا ومبحة وخطیتھم عظیمة جدًا  یتعدّى ھذه الوصیة من لیس
ومنھم من یتورطون في األرطقة الذین ال یؤمنون بما تأمرھم أمنا الكنیسة 
المقدسة أن یؤمنوا بِھ ثم من یصدقون األحالم ویتعاطون العرافة والشعبذة 
والتفاؤل والسحر والرقیة وسوال الجان والتوابع واستشارة المتى (تثنیة 

وباقي الخرافات واالعتقادات الباطلة ثم من یأبسون من ) 11و10ع18ص
  خالصھم وال یتكلمون على 
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جودة الرحمة اإللھیة. ثم من یرتاحون إلى الغنى فقط ویتكلمون على صحة 
من كتبوا في الخطایا الجسد والقوى الطبیعیة وقد شرح ھذه كلھا باسھاب 

  والرذائل. 

ثامنًا ال یضاد ھذه الوصیة یقدم للقدیسین من اإلكرام بحسب اإلصطالح 
  المقبول في الكنیسة 

ینبغي على الرعاة أن یعلموا في شرحھم ھذه الوصیة أن إكرام واستشفاع 
والقدیسین والنفوس الطوباویة المتمتعة بالمجد السماوي والتركیم المالئكة 

أیًضا الذي تقدمھُ دائًما الكنیسة الكاثولیكیة ألجسادھم ورفاتھم ال یطعن بھذه 
عن  7سطینوس في كتابھالوصیة كما یشھد بذلك المجمع السابع والقدیس اغو

في الفصل األول منِھ ثم في  10منھ وفي كتابھ 27مدینة هللا في الفصل 
دحًضا لفوستینوس ومثلھ القدیس باسیلیوس في  21من كتابھ 21الفصل

على القدیس الشھید ماما  26على األربعین شاھدًا وفي عظة  20خطبتھ 
قدیس كیرنانوس ومثلھ القدیس غریغوریوس في مقالتھ التي مدح بھا ال

وغیرھم كثیرون من اآلباء القدیسین. ألنھُ ما من أحد یتوغل إلى ھذا الحد من 
الجھل والحماقة حتى یخال بفكره أن الملك اذا نھى عن أن أحدًا یجعل نفسھ 
ملًكا عوضھ أو یتطاول على كرامة الملك وشرفھ ال یرید أن یكرم أھل دولتھ 

قیل أن المسیحیین یسجدون للمالئكة على وبطانتھ تكریًما یلیق بشأنھم ولو 
مثال قدیسي العھد القدیم فإنھم ال یؤدون لھم ذات اإلكرام الذي یؤدونھ l واذا 

  قرأنا أن المالئكة أبوا أحیانًا
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  أن یسجد الناس لھم یفھم أنھم أبوا أن یكرموا ذاك التكریم المتوجبة وحده. 

  

  تاسعًا كیف یتبین من األسفار اإللھیة أن تكریم المالئكة جائز

أن الروح القدس الذي قال: l الواحد الذي ال یموت وال یرى الكرامة والمجد 
) ھو نفسھ یأمرنا بأن نكرم الوالدین والشیوخ: أكرم أباك 17ع1(تیمو ص

) قم قدام األشیب 12ع 20وأمك كي یطول عمرك في األرض (خروج ص
ا ) ثم أن الرجال القدیسین الذین كانو32ع19وكرم وجھ الشیخ (أحبار ص

أمامھم یعبدون هللا الواحد مع ذلك كانوا یكرمون ملوك األرض ویسجدون 
صاغرین كما رود األسفار اإللھیة. فإن كان الملوك الذین یسوس هللا العالم 
بھم یكرمون مثل ھذا التكریم العظیم أفال تستوجب كرامة أعظم من كرامة 

متھ ویستخدمھم ال في الملوك تلك األرواح المالئكیة الذین أقامھم هللا على خد
تدبیر كنیستھ فقط بل في إدارة باقي األشیاء أیًضا وینقذونا بمعونتھم من 
أھوال أخطار النفس والجسد ولو احتجبوا عن أبصارنا ال سیما أنھم جواھر 
عقلیة یفوقون الملوك أنفسھم وجالالً فضالً عما یحفوننا بِھ من أعظم المحبة 

ك والمقاطعات التي ینولونھا ویقدمون التي تحملھم على حراسة الممال
الصلوات عنھا كما ذكرت األسفار اإللھیة منھا سفر دانیال اذ جاء فیِھ من 
كالم ھذا النبي: وقد قاومني رئیس مملكة فارس واحدًا وعشرین یوًما 

) ویفیضون 12ع10لنصرتي میخائیل أحد الرؤساء األولین (دانیال ص
  بالصلوات ألجلنا وال 
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شك أنھم یأتون أیًضا أولئك الذین تقلدوا حراستھم كما عملوا مع طوبیا البار 
) ألنھم یقدمون l صلواتنا وعبراتنا ولذلك قد نھى الرب عن 18و20ع3(ص
ار الصغار لكون مالئكتھم یشاھدون دائًما في السماء وجھ أبیھ الذي في احتق

  ). 9ع18السما (متى ص

عاشًرا أن االستغاثة بالمالئكة القدیسین من الحقائق المثبوتة                   
  في الكتاب المقدس

أننا نستغیث بالمالئكة القدیسین ألنھم یشاھدون هللا ویأخذون على عاتقھم 
محاماة عن خالصنا الموكولة الیھم ولنا بینات من لرضى واالختبار البتمام ا

الكتاب المقدس على ھذه االستغاثة. فإن یعقوب اسرائیل لما صارع الملك 
طلب الیِھ أن یباركھ ال بل أنھُ أجبره على ھذه البركة اذ قال لھُ ال أتركك حتى 

الملك الذي ) ولم یلتمس ھذه البركة لھُ من 16ع48تباركني (تكوین ص
شاھده بل أیًضا من ملك لم ینظره اذ قال: أن الملك الذي خلصني من كل سء 

  فھم یبارك ھذین الغالمین 

الحادي عشر أن االسغاثة بالقدیسین وتكریم ذخائرھم                            
  ال یخل في شئ من كرامة هللا

یتلخص مما تقدم أن تكریم القدیسین الذین رقدوا بالرب واستشفاعھم وتوقیر 
ذخائرھم ورفاتھم ال ینقص شیئًا من مجد هللا بل یزیده كثیًرا لكونھ یزید 
الرجا انتعاًشا وتوطدًا في قلوب البشر ویحضھم على اقتفاء أثر القدیسین 

ومن مجمع كنغرا  منھُ 6وذلك ثابت من المجمع النیقاوي الثاني في الجلسة 
  منھُ ومن المجمع التریدنتیني  20في القانون
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  ونصوص األباء القدیسین. 

  الثاني عشر بأیة حجج خاصةً االستغاثة بالقدیسین

یجب على الراعي كي یكون متضلعًا في تفنید مذھب المضادین لھذه الحقیقة 
أن یطالع كتب القدیس ایرونیموس في دحض فیجیلنسیوس وال سیما مرلفات 
القدیس یوحنا الدمشقي ویضیف إلى حجمھا العادة المأخوذة عن الرسل 

ني في والجاریة والمرعیة دائًما في بیعة هللا كما أثبت المجمع التریدنتی
منھ ثم المجمع الخلقیدوني وھل یطلب برھان أقوى واوضح من  13الجلسة 

شھادة األسفار المقدسة التي تطلب في مدح القدیسین إلى حد ما یقضي 
بالعجب ألننا نقرأَ في الكتاب المقدس نشائد یؤدون لھم عزیز اإلكرام فضالً 

جة ألجل ھذا السبب عن أننا نلتزم بتكریم القدیسین واالستغاثة بھم بأولى ح
على الدوام ألجل خالصنا وأن هللا سبحانھُ یولینا احسانات وھو أنھم یصلون 

كثیرة باستحقاقھم وإلكرامھم فإن كان كما قال ربنا یكون فرح في السماء 
) فال بد أیًضا من أن سكان السماء مع 7ع15بخاطئ واحد یتوب (لوقا ص

  هللا اذا التجینا الیھم. 

  

نبین أن استشفاع القدیسین ال یصدر عن                             الثالث عشر ی
  عدم الثقة بالعون اإللھي وعن صعف ایماننا 

  ان قال البعض أن االلتجاء إلى القدیسین ھو لغو ألنھُ تعالى 
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یتقبل صلواتنا بدون ترجمان فللراعي أن یفتد القول النفاقي بما قالھُ القدیس 
اغوسطینوس من أن هللا سبحانھُ ال یمنحنا أشیاء كثیرة االَّ على ید وسیط 
وشفیع ومثلھُ قال القدیس امبروسیوس في كتابھ عن دعوة األمم في الفصل 

من كتابھ األول الذي الفھ  8یغوریوس البابا في الفصل منھُ والقدیس غر 10
على صورة سؤال وجواب فیما بین غریغوریوس وبطرس ولنا أیًضا دالئل 
قاطعة على صحة قولنا وبطالن اعتراض المعترض مما توقع ال بیمالك اذ 

) وألصحاب أیوب 17ع20شفاء هللا من دئاه على صالة ابراھیم (تكوین ص
واألن فخذوا لكم سبعة ثیران وسبعة كباش واصعدوا محرقةً  اذ قال هللا لھم:

عنكم وعبدي أیوب یصلي من أجلكم فإني أرفع وجھھُ لئال أعاملكم بحسب 
) وأن زعم المعترض أیًضا أن االلتجاء إلى 8ع42حماقتكم (أیوب ص

القدیسین دلیل ضعف االیمان وقلة الثقة بالعون اإللھي فالجواب عند قائد 
قال فیِھمخلصنا أنھُ لم یجد مثل ایمانِھ حتى في اسرائیل مع ذلك  المائة الذي

قد بعث إلى المخلص شیوخ الیھود بترجونھُ أن یأتي ویخلص فتاه من 
  المرض. 

  

الرابع عشر أن التعلیم بوحدانیة الوسیط المسیح ال ینبغي                               
  شفاعة القدیسین

لناس واحد وھو یسوع المسیح الذي وحده صالحنا نعم أن الوسیط بین هللا وا
) والذي قادران 10ع5ورومیة ص 5ع2بدمھ مع األب السماوي (تیمو ص

  أن یخلص على الدوام الذین 
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) إال أنھُ 25ع7بتقربون بِھ إلى هللا اذ ھو حي كل حین یشفع فیھم (عبرا ص
ال یمكن قطعًا أن ینتج من ذلك أن االلتجاء إلى القدیسین غیر جائز ألنھُ لو 

ن الرسول المصطفى طلب كان محرًما علینا طلب المدد من القدیسین لما كا
 لھم: أساء لكم یا موازرة الدعاء من المؤمنین األحیاء قائالً بكل اجتھاد 

إخواتي بسیدنا یسوع المسیح وبمحبة الروح القدس أن تعینوني في صلواتكم 
) ألن صلوات األحیاء ال تنقض من مجد 20ع15عني إلى هللا (رومیة ص

  الوسیط المسیح ومقامِھ أقل من صلوات القدیسین في السماء. 

  

  وفاعلیتھاعشر كیف تثبت قوة الذخائر وكیف یتبین قدرھا الخامس 

ترى من ال یتحقق وجوب اإلكرام للقدیسین وااللتجاء إلى ما اتخذوه ألجلنا 
شھود شقاة وعیان من الحمایة وكثیرون سمعوا وطالعوا ما روتھ عنھم 

كالقدیسین امبروسیوس واغوسطینوس الجلیلین من اجتراح اآلیات المعجزة 
باقي األعضاء البصر للعمي ورد األیدي للقطع وعلى مدافنھم كا عإدة 

المقطوعة لألجسام والحیاة والموتى وطرد الشیاطین من المعترین ثم اذا 
كانت مالبس القدیسین وأزرھم وظل أجسادھم قبل انتقالھم من الحیوة كان 
یشفي المرضى ویعید القوى إلى الضعفاء كما ذكر في سفر الملوك 

 ) فھل من ینكر أن هللا15ع5وص 12ع19وفي األبركسیس ص 14ع2(ص
سبحانھُ یعمل مثل المعجزات برفاتھم وعظامھم وباقي ذخائرھم وقد شھدت 
لنا بذلك تلك الجثة التي وضعت على غیر قصد في قبر الیشع النبي فحالما 

  مست جسد النبي عادت إلى 
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  ). 21ع13ملوك ص4الحیاة (

                             السادس عشر أن الكلمات التالیة ال یقوم بھا وصیة أخرى 
  وصیة واحدة مع الكالم المتقدمثانیة بل 

أن ھذه الكلمات التالیة: ال تصنع لك منحوتًا وال صورة ما شئ مما في 
األرض من اسفل وال مما في المیاه من تحت  السماء من فوق وال مما في

) عدَّھا البعض 5و4ع 20األرض وال تسجد لھنَّ وال تعبدھنَّ (خروج ص
وصیة أخرى ثانیة جامعین الوصیتین األخیرتین إلى وصیة واحدة والحال 
أن القدیس أغوسطینوس قد فصل الوصیتین األخیریتن ورأَى أنم ھذه 

ھذا القول المصیب ونحن نمشي علیھ ألنھُ الكلمات تختص بالوصیة األولى و
مقبول ومعول علیِھ فیالكنیسة وعدنا أیًضا برھان سدید على ذلك وھوانھُ من 
الموافق أن یختص بالوصیة نفسھا ما یترتب من الثواب والعقاب على من 

  یحفظھا أو یخالفھا. 

     السابع عشر إن استعمال الصور الجاري في الكنیسة ال یضاد           
  ھذه الوصیة

فال یخطرنَّ على بال أحد ھذه الوصیة تحرم صناعة التصویر سواء كان 
باأللوان أو بالنقش أو بمادة أخرى على حجر أو شمع أو خشب أو قماش أو 
نحاس وما شاكل ذلك من التماثیل ألننا قرأنا في التوارة أن هللا سبحانھُ أمر 

ادة اذ قال: واصنع كروبین من بعمل صورة وتماثیل زنصبھا في تابوت الشھ
ذھب صنعة ظرف تصنعھا على طرفي الغشاء تصنع كروبًا على ھذا 

  الطرف وكروبًا على ذاك الطرف من الغشاء تصنع 
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ین على طرفیھ ویكون الكرویان باسطین أجنحتھما إلى فوق مظللین الكروب
وأوجھھما الواحد على اآلخر وإلى الغشاء تكون بأجنحتھما عل الغشاء 

) وأمر أیًضا بعمل تمثال حبة من نحاس 20و19ع25أوجھھما (خروج ص
ونصبھا في البریة كي ینظر إلیھا كل من لذعتھُ الحیة فیشفي (عدد 

أن عمل الصور والتماثیل واتخاذھا لم یكن محرًما  ) فصح اذن8ع21ص
باإلطالق بل انما حّرم أنھا إلتخاذھا آلھة دون هللا كما یصنع الوثنیون عبدة 

  األصنام. 

  

  الثامن عشر بكم نوع یفتري على العزة اإللھیة بواسطة الصور

یمكن أن یغیظ الناس العزة اإللھیة على نوعین خاصة بالنظر إلى ھذه 
الوصیة. أوالً اذا عبدوا الصنم والصور بمنزلة هللا أو اعتقدوا أن فیھا ألوھیة 
أو قوة وألجلھا یحق لھا أن تعبد أو یلتمسون منھ شیئًا أو یلقون إلیھا اتكالھم 

كانوا یجعلون رجاھم في ورجاھم كما كانت تصنع االمم في القدیم الذین 
األصنام كما ذكرت ذلك األسفار اإللھیة وعابتھُ في أماكن شتى (اشعیا 

 8ع 112مزمور 17و16ع12حكمة ص 19و18ع40وص 11و10ع10ص
) ثانیًا اذا حاول اإلنسان أن یشخص 80ع40اشعیا ص 17و16ع4تثنیة ص

أو ھیئات. هللا بھیئة ما كانھُ ینظر بأعین جسدیة أو یمكن أن یصور بألوان 
قال القدیس یوحنا الدمشقي: من یستطیع أن یشخص هللا الذي ال یقع تحت 

یحصرھحد وال یمكن رسمھُ بصورة ما. النظر وھو مجرد من الجسد وال 
  (أه) وقد أتى المجمع النیقاوي الثاني ببیان ھذه الحقیقة باإلسھاب. 
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وقد أصاب الرسول المصطفى بقولِھ في عبدوة األوثان أنھم: استبدلوا مجد 
هللا الذي ال یدركھ الفساد بشبھ صورة انسان ذي فساد وطیور وذوات أربع 

) فإنھم كانوا یصنعون ھذه الصورة ینصبونھا 23ع1(رومیة ص وزحافات
أمام صنم  في ھیاكلھم ویعبدونھا نظیر هللا ولھذا لما كان اإلسرائیلیون یھتفون

العجل قائلین: ھذه الھتك یا اسرائیل الذین أخرجوك من أرض مصر سموا 
  ). 20ع105وثنیین ألنھم استبدلوا مجد هللا بشكل ثوًرا كل خشب (مزمور

  

  التاسع عشر ما معنى القسم االخیر من ھذه الوصیة

بعد أن نھى هللا عن العبادة اآللھة غریبة حّرم أیًضا أن ترسم صورة األلوھیة 
على نحاس مسكوب أة على مادة أخرى من المواد استئصاالً لجرثومة 
الوثنیة وقد أعلن ذلك اشعیا النبي بقولھ: فبمن تشبھون هللا وأي شبھ تعادلونِھ 

) فیستدل أن ھذا القول متضمن في ھذه الوصیة من 18ع40بِھ (اشعیا ص
لوه بھذا المعنى كما في المجمع المسكوني  كتابات اآلباء القدیسین الذین تأوَّ
السابع وقد عبرت عنھُ تعبیًرا صریًحا كلمات تثنیة االشتراع حیث لما عمد 

فسكم جدًا أنكم لم موسى إلى ردَّ الشعب عن الوثنیة قال لھم: فاحتفظوا ألن
تروا صورة في خطاب الرب لكم في حوریب من وسط النار (تثنیة 

) وھذا قالھُ المشترع الحكیم تحذیًرا من أن یضلوا ویصوروا 15ع4ص
 .l األلوھیة ویقدموا للخلیقة اإلكرام المتوجب  
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العشرون أن الذین یصورون أقانیم الثالوث األقدس                                  
  ال یتعدون ھذه الوصیة 

ال یخالنَّ في بال أحد بداعي ما تقدم أن الذین یصورون أقنوًما من أقانیم 
ي العھد القدیم والعھد الجدید الثالوث األقدس ببعض عالمات ظھر بھا ف

) هللا اذ ما من أحد بلغ إلى ھذه الدرجة 23ع22خروج ص 3ع18(تكوین ص
من الجھل والغباوة حتى یعتقد أن الالھوت مرسوم بھذه الصورة بل على 
الراعي أن یعلم المؤمنین أن ھذه الصور تشیر إلى بعض صفات أو أعمال 

بي قدیم األیام مستویًا على العرش تعزي الیِھ تعالى كما صوره دانیال الن
واألسفار أمامھُ مفتوحة داللةً على أزلیة هللا وحكمتِھ الغیر امتناھیة التي بھا 
یعاین جمیع أفكار البشر وأعمالھم كي یبث فیھم حكم عدلِھ (دانیال 

  ). 15ع4ص

  الحادي والعشرون كیف تصور المالئكة

أجنحة كي یفھم المؤمنون شدة إن المالئكة یصورون أیًضا بشكل انسان ولھو 
انعطافھم إلى النوعالبشري واستعدادھم إلى قضاء أوامر الرب بدلیل قول 
الرسول المصطفى: إن جمیعھم أرواح خادمة ترسل للخدمة من أجل الذیت 

  ) 14ع1یرثون الخالص (عبر ص

  الثاني والعشرون في أن الروح القدس یصور بشكل حمامة

) وفي 16ع2أن الروح القدس یمثل في اإلنجیل بشكل حمامة (متى ص
  ) داللة على بعض 2ع2األبركسیس بصورة السنة ناریة (ص
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  غني عن التطویل في شرحھا. صفات للروح القدس وشھرتھا ت

الثالث والعشرون ینبغي أن تصور صورة المسیح والقدیسین وتكرم لم تحّرم 
ھذه الوصیة تصویر المسیح الرب لھُ المجد وأمھ الكلیة القداسة والطھارة 
وباقي القدیسین الذین كانوا بشًرا ال بل أن تصویرھم ُعدَّ في كل حین أمًرا 

على اعتبارنا لھم وامتناننا نفضلھم وأثبتتھ األثار من مقدًسا وبرھانًا وثیقًا 
عھد الرسل والمجامع المسكونیة ونصوص اآلباء العلماء الكرام باتفاق 

  الكلمة. 

  الرابع والعشرون ما ھو استعمال الصور الجائز في الكنیسة

لیس على راعي النفوس أن یبین أن نصب الصور في الكنیسة وتكریمھا 
جائًزا فقط لكون اإلكرام الذي یؤدي لھا عائدًا إلى الحقیقة بل ان یبلغ 
المؤمنین أیًضا أن ذلك یعود علیھم بأعظم الخیر كما شھد القدیس یوحنا 
الدمشقي في كتابھ الذي ألفھ في الصور والمجامع السابع وھو النیقاوي 

یلھ ومكره في الثاني. غیر ان عدو الجنس البشري دابھُ أن یبذل جھده بج
افساد كل رسم مقدس ولذلك اذا اتفق أن یضل الشعب في ھذه المادة یجب 
على الراعي أن یصلحھُ ویتبع ما أمكنھ مرسوم المجمع التریدنتیني ویفسره 
للشعب ویعلم األمیین الذي یجھلون رسم ھذه الصور نفسھا أن الصور قد 

لتجدید ذكرھا حتى اذا صنعت ألج معرفة أخبار العھدین القدیم والحدیث أو 
ما تنبھنا بذكر األشیاء اآللھة نضطرم حماسة بعبادة هللا ومحبتِھ ویبین أن 
الصور قد وضعت في الھیاكل تتكرم وتستھمنا بنموذج أصحابھا إلى أن 

  نماثلھم بسیرتنا وأدابنا ثم قال هللا في أثناء 
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  ھذه الوصیة ما یأتي: 

ألني أنا الرب الھك الھٌ غیور افتقد ذنوب األباء في البنین إلى الجیل الثالث 
والرابع من مبغضي واصنع رحمةُ إلى ألوف من محبي وحافظي وصایاي 

  ). 6و5ع2(خروج ص

  

ھذا الملحق ال یختص فقط بالوصیة                               الخامس والعشرون أن
  األولى بل بباقي الوصایا أیًضا

ینبغي أن نالحظ أمرین في القمس االخیر من ھذه الوصیة ونبینھما جلیًا 
فاالول ھو أن الوعید بالعقاب وإن جاء محكًما في ھذا المقام بداعي التعدي 

ناس إلى اقترافِھ مع ذلك یعم جمیع الوصایا الفظیع على ھذه الوصیة ومیل ال
ألنم كل وصیة یغري الناس بحفظھا رھبة العقاب ورغبة الثواب ومن ھذا 

القبیل قد تكررت وتواترت وعود هللا ووعیده في األسفار اإللھیة فقد ورد من 
ذلك ما ال یحصى في العھد القدیم نضرب صفًحا عن ایراده كتفاَء بذكر ما 

یل المقدس. قال الرب یسوع: إن شئت أن تدخل الحیاة احفظ جاَء في اإلنج
یدخل ملكوت ) لیس كل من یقول لي یارب یارب 17ع19الوصایا (متى ص

السموات لكن الذي یعمل ارادة أبي الذي في السماوات ھو یدخل ملكوت 
) وقال: كل شجرة ال تثمر ثماًرا صالحة تقطع 21ع7السماوات (متى ص
) ومن قولِھ: وفي محل آخر: وإن لم تغفروا 10ع3ص وتلقى في النار (متى

   )15ع6للناس فال یغفر لكم أبوكم السماوي خطایاكم (متى ص
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یجب أن یرسخ ھذا الوعید بالعقاب                       السادس والعشرون ھل 
                                  على المخالفین في قلوب الكمالء على حد سواء 
واألمر الثاني ھو أن العقاب ینبغي أن یبلغ الكمالء والجھال بوجھ مختلف 

یعوُن ) ویط14ع8جدًا ألن الكمالء الذین یتدبرون بروح هللا (رومیة ص 
بطیبة الخاطر وفرح القلب یتخذون أوامر هللا بمنزلة رسول السرور وأقوى 
دلیل على انعطاف اإلرادة اإللھیة نحوھم ألنھم یعرفون بھا عظم اھتمام هللا 
الودود بالبشر اذ یغریھم بعبادتِھ وإكرامِھ تارة بوعید العقاب وتارة بوعد 

من الكتاب العاشر في  29الثواب كما قال القدیس أغوسطینوس في الفصل 
اعترافِھ. ویعرفون خیریتھُ نحوھم الغیر المحدودة التي تأمرھم بطاعتھ 
وتصرف أعمالھا في سبیل مجد اسمھ اإللھي ولیس یعرفون ذلك معرفة فقط 
بل یرجون رجاَء وثیقًا أنھُ یولیھم كي یستطیعوا أن یطیعوه في ما یأمرھم بِھ. 

م یتحرروا بعد من روح العبویدة وتردعھم عن اما الجھال الشھوانیون الذین ل
األثام رھبة العقاب أكثر من حب الفضیلة فیستثقلون أوامر هللا ونواھیھ 
ة شاقة فلذلك یجب امدادھم بالنصائح التقویة واقتیادھم  ووعیده ویجدونھا مرَّ
بالید إلى طاعة الشریعة. فعلى الراعي أن ینحو ھذا النحو كلما سنحت لھُ 

  وصیة من وصایا هللا.  شرح الفرصة ل

  

السابع والعشرون ما ینبغي أن نتراوه من ھذا الكالم: أنا                         
  هللا القوي 

  قد جعل في ملحق ھذه الوصیة سببان كأنھما مھازان للجسدیین 



)453 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والروحیین یحثان البشر خاصة على حفظ الوصیة فمن الواجب أن نبذل 
الجھد والعنایة في شرح ھذا القول: أنا هللا القوي ألن الجسد الذي قَّل ما یتأثر 

ع بھا الغالب من مخاوف الوعید اإللھي بصورة أسبابًا یزعم أنھُ یستطی على
أن یفرَّ من العقاب المقبض. ما من یتحقق أن هللا قدیر یضطر إلى أن یقول 

) 7ع138مع النبي داود: أین أذھب من روحك وأین أفرَّ من وجھك (مزمور
ھم أن قوة اأعداء بالغ ة إلى حد أنھ یعتبر ومن ال یتكل على الوعود اإللھیة یتوَّ

ذاتھ قاصًرا عن مقاومتھا وبالعكس من یتوكل على هللا بإیمان وطید یتقوى 
  ). 1ع26ویثبت وینتعش ویقول: الرب نوري وخالصي فممن أخاف (مزمور

                                            الثامن والعشرون ما معنى قولِھ تعالى: أنھُ غیور

الثاني الذي یحث الناس على حفظ الوصایا اإللھیة لنا ھو غیرة أما المھماز 
هللا عینھا ألن الناس یتوھمون أحیانًا أن هللا ال یعتني باألمور البشریة (أیوب 

) وال یھمھ إن حفظنا شریعتھ أو لم نحفظھا ومن ھنا یتأتي 14و13ع22ص
الفكر في حفظ  تبلیل السیرة وفسادھا أما متى اعتقدنا أن هللا غیور قیدنا ھذا

  الشریعة

l ُالتاسع والعشرون كیف ینبغي أن تعزي الغیرة  

إن الغیرة التي تعزي إلِھ تعالى ال تدل على شئ من اضطراب العقل حاشا 
بل عن محبتِھ ومودتِھ اإللھیة التي بھا ال یطیق أن النفس تفترق عنھُ بدون 

لذین یتباعدون عنك عقاب بل یھلك من یفترقون عنھ كما قال النبي داود أن ا
  كل من یزني منك یھلكون وتدمر 
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) ألن غیرة هللا ھي عدلھ الكلي الھدوء والسكون الذي بِھ 27ع72(مزمور
دة باآلراء الكاذبة والشھزوات القبیحة وبقصیھا عن یدفع عنھُ النفس المفسو

االقرتان بِھ كأنھا زانیة زنعرف غیرة هللا ھذه عذبة للغایة من كونھا تعلن لنا 
ارداتھ الرحومة نحونا الفائقة الوصف واالدراك ألن ما من حب أعظم بین 

ج. فقد البشر وال من اتحاد أوثق من المحبة واالتحاد بین المقترنین بعقد الزوا
أبان هللا اذن عظم محبتِھ لنا بتسمیتِھ ذاتھ غیوًرا مراًرا تشبًھا باعلروس أو 
القرین. فعلیِھ یجب على الراعي أن یعلم في ھذه المقام أن الناس ینبغي علیھم 
ان یتوقوا إلى عابدتِھ تعالى وإكرامِھ حتى یصح القول فیھم عن ذاتِھ: غرت 

بل على مثال المسیح نفسِھ القائل  )14ع19ملوك ص2غیرةَ لرب الجنود (
  . 109ع 68على لسان النبي داود: غیرة بیتك أكلتني (مزمور

    

  الثالثون ما ھي قضیة الوعید المقرر ھنا  

یجب على الراعي أن یبین أن هللا سبحانھ سوف ینتقم من الخطأة ویعاقبھم أما 
إلى ھذا  والده وأما معقبة دیان عادل شدید مقسط وقد أشارمعاقبة أب أل

المعنى موسى النبي في محل آخر بقولھ: فأعلم أن الرب الھك ھو هللا االھل 
األمین یحفظ العھد والرحمة لمحبیھ وحافظي وصایاه إلى الف جیل ویكافئ 

) وقال یشوع بن نون: ال تستطیعون أن 9ع7مبغضیھ في الحال (تثنیة ص
نوبكم وخطایاكم ألنكم تعبدوا الرب أنھُ الھٌ قدوس الھٌ غیور ال یصبر على ذ

  اذا تركتم الرب وعبدتم ألھةً 
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  ). 20و19ع24غریبةً یصدّ عنكم ویسئ إلیكم بعد ما كان بارككم (یشوع ص

كیف یفتقد هللا ذنوب األباء في األبناء                             الحادي والثالثون 
  إلى الجیل الثالث والرابع

ینبغي أن نعلم الشعب أن الوعید بالعقاب إلى الجیل الثالث والرابع یطلق على 
ذریة الناس األثمة الفجار ال ألن األبناء یعاقبون دائًما بأثام أبائھم ولكن ولو 

اء یعفون من العقاب مع ذلك ال تنجو ذریتھم كلھا من غضب أن األباء واألبن
هللا أو من العقاب ودلیلھُ فیما جرى لیوشیا الملك ألن هللا صفح عنھ لتقواه 
الفریدة وأعطاه أن یوضع بسالم في قبر أبائھ لئال یعاین الشرور المزمعة أن 

أنھُ بعد وفاتِھ  في األزمنة التالیة بیھوذا وأورشلیم بسبب نفاق منساجده االتلم 
ملوك 4 19ع22ملوك ص1نقمة هللا ذریتھ ولم تعف حتى عن لوالد یوشیا (

  الخ).  26ع23وص 11ع21ص

  الثاني والثالثون كیف یتفق ھذا القول مع كالم النبي حزقیال

أن القدیس غریغوریوس مع جمیع باقي القدیسین باتفاق الكلمة یبین جلیًا أن 
اء من قول النبي حزقیال: النفس التي تخطاء كالم السنة ھذا ال ینقض ما ج

) اذ قال: كل من یقتفي اثم أبیِھ األثیم یتقید أیًضا بأثم 4ع18ھي تموت (ص
والده ومن ال یقتفي خطیة والدیھ فال یتحملھا قطعًا ومن ثم قد یتفق أن االبن 
األثیم ال یعاقب فقط على خطایاه التي زادھا على خطایا أبیھ بل أیًضا على 

  ایا والدیھ ألنھُ یعلم  خط

  



)456 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یقتضي أن أباه أغضب هللا بأثامھ وال یرھب أن یضیف الیھا أثمة ألن العدل 
أن من ال یھاب حكم هللا الدیان المقسط وال یرھب أن یسلك في طرق 
أبیِھاألثیم لتزم في الحیاة الحاضرة أن یفي أیًضا عن خطایا أبیِھ األثیم (أه) ثم 
یذكر الراعي أن جودة هللا ورحمتھُ تفوقان عدلھُ ألن هللا یغضب إلى الجیل 

ف جیل. الرحمة تفتخر على الثالث والرابع. أما الرحمة فیمنحھا إلى أل
  ). 13ع2الدینونة (یعقوب ص

الثالث والثالثون كیف یفھم أن المعتدین على السنن اإللھیة                           
  یبغضون هللا

أن قولھ تعالى الذین یبغضون یدل على جسامة الخطیة. ترى ھل من شر 
ق األعظم. فھذا أفظع ومن قباحة أشنع من بغض الجودة العظمى نفسھا والح

یطلق على جمیع الخطأة فكما أن من كانت عنده وصایا هللا ویحفظھا فھو 
) ھكذا من یحتقر شریعة الرب وال یحفظ 21ع14یحب هللا (یوحنا ص

  وصایاه یقال فیِھ بحق أنھ یبغض هللا.

الرابع والثالثون ما معنى قولھ تعالى واصنع الرحمة مع                             
  ذین یحبونيال

یعلمنا بھذا الكالم طریقة حفظ الشریعة وكیفیتھ اذ من الالزم أن الذین 
یحفظون شریعة هللا یقادون إلى طاعتھ بنفس المبحة والود الذي بِھ یحبون هللا 

من الجلسة السادسة  18كما ذكر المجمع التریدنتیني المقدس في الفصل
  وسیأتي بیان ذلك في كل من الوصایا 
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  الفصل الثالث 

  
  في الوصیة الثانیة 

) أوالً لماذا شاء هللا أن 20ع7ال تحلف باسم الرب الھك باطالً (خروج ص
الوصیة االولى من الشریعة بسن سنة بوجوب تكریم اسمِھ تعالى وأن كانت 

اإللھیة األمرة بأن یعبد هللا بالتقوى والقداسة تتضمن ضرورةً ما یلیھا في 
الوصیة الثانیة ألن من یرید أن یكرم ھو عینھ یطلب أن نكرمھ بتكلمنا عنھ 

ا بكالمِھ في نبوة مالخیا اذ قال: وینتھي عن الخالف كما أشار الرب صریحً 
یكرم سید فإن كنت أنا ابًا فإین كرامتي (مالخیا  االبن یكرم أباه والعبد

) مع ذلك أراد هللا سبحانھُ نظًرا إلى عظمة ھذا األمر أن یسن سنةً 6ع1ص
  على حدتھا لتكریم اسمِھ اإللھي القدوس وأمرنا بذلك بعبارات سدیدة صریحة 

ثانیًا على الرعاة أن یتخذ ھذا الموضوع على مجمل االعتبار العظیم وال 
یكتفي بالكالم علیِھ بوجِھ اإلجمال بل ال بد لھُ من أن یتروا ویبین صریًحا 
وجلیًا للمؤمنین كل ما یتعلق بھذا المقالة وال یستكثر فیھا االجتھاد حیث یوجد 

الدرجة ال یرھبوا أن یلعنوا قوم من الناس قد بلغ منھم عمى البصیرة وھذه 
من تمجده المالئكة وال یحاولون بالشریعة التي سنت علیھم مرة واحدة 

  بتكریم الجالل اإللھي بل ینقحون  
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ل ساعة بل كل دقیقة على تخفیض شانھ وسلب كرامتِھ. من ال سمع كل یوم ك
كثرة الحلفانات واألقسام والتجادیف والسباب واللعانت حتى وأن ما من أحد 
یبیع أو یشتري شیئًا أو یباشر تجارةً االَّ لستعمل الحلف الدیني واتخذ اسم هللا 

یة والجھد في الف مرة في أمر طفیف باطل. فعلى الراعي أن یبذلك العنا
  تحذیر المؤمنین غیر مرة من ھذا االثم الممقوت الفظیع 

  ثالثًا ما تأمر بھ ھذه الوصیة الثانیة وما تنھي عنھ

أن في شرح ھذه الوصیة یتبین أوالً ما تنھي السنة عن فعلِھ ثم األمر بتلك 
األشیاء التي یلتزم البشر بفعلھا فینبغي اذًا على الراعي أن یعلم المؤمنین كالً 

فیذكر ما تامر بِھ السنة ثم ما تنھي عنِھ كي یدور أمر على حدتِھ من النھي 
تقار اسمِھ اإللھي وعن اتخاذه ویحلف بِھ حلفًا ببر وقداسة وتنھي عن اح

  باطالً سواء كان بالحنث أو بالباطل أو بدون داعٍ موجب 

  رابعًا ماذا یفھم ھنا باسم هللا

على الراعي أن یوصي المؤمنین في ھذا القسم الذي بِھ نؤمر بتكریم اسم هللا 
 بانھُ ینبغي االَّ یفھم اسم هللا باعتبار حروفھ وحركات لفظِھ أو كلمة مجردة
بذاتھا بل كونھ عبارة عن الضابط الكل العزة السرمدیة وحید الذات ومثلث 
األقانیم فیتخلص من ثم ما كان من الخرافات الباطلة عند بعض الیھود الذین 
كانوا یكتبون اسم هللا وال یتجرأون على لفظِھ كأن القوة اإللھیة كانت في تلك 

م هللا اتخاذ اسمِھ بالباطل مع الحروف األربعة في الذات اإللھیة ولكن ولو حرّ 
  ذلك ال یفھم  
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عن اسم واحد بل عن كل ما یعزي الیِھ تعالى اذ یطلق علیِھ اسماء كثیرة 
الجنود وملك الملوك والقدیر إلى غیر ذلك من  كالرب والضابط الكل ورب

األسماء الحسنى نقرأھا في األسفار اإللھیة ولجمیعھا ینبغي اإلكرام والتمجید 
بعینھما. ثم یجب على الراعي أن یعلم المؤمنین كیف یجب أن یؤدي اإلكرام 
المتوجب السم هللا اذ ال یلیق بالشعب المسیحي الذي یلزمھ أن یترنم على 

والشدید ام بمائح هللا وتسابیحِھ أن یجھل مثل ھذا األمر الجزیل الفائدة الدو
اللزوم خالصِھ كما قال القدیس توما الالھوتي في كتابھ األول في الفصل 

  . 13من البحث ع11

  خامًسا كیف یجب علینا أن نوقر ونكرم االسم اإللھي

رھا فیما یاتي ان اسم هللا یكرم ویمدح بأنواع كثیرة غیر أن قوتھا واعتبا
ذكره. فأوالًأن الھ یمدح ویكرم اسمھُ حین نعترف أمام الجمیع واثقین بأنھُ 
ربنا والھنا وكما اننا نعرف المسیح ولي خالصنا ھكذا أیًضا ننادي بِھ على 
ؤوس االشھاد ثم حین نصغي بورع واجتھاد إلى كالم هللا الذي بِھ یعرفنا 

برغبة ونشاط أو بالمطالعة أو بالسماع مشیتھ ونھذ بِھ على الدوام ونتعلمھ 
حسبما یوافق ویناسب كل انسان بمقتضى حالتِھ ووظیفتِھ. ثم أن نكرم ونّوقر 
اسم هللا حین نسبحھ بالمدائح اإللھیة عمالً بالتقوى والدیانة ونؤدي لھُ مزید 
الشكر والحمد في كافة األمور في السراء والضراء ألن النبي داود یقول: 

) وفي 2ع102نفسي الرب ولال تنسي جمیع مكافأتِھ (مزمورباركي یا 
  مزامیر كثیرة تنشد المدائح اإللھیة السنیة بقلب ولسان مضطرمین بتقوى هللا 
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المت بِھ تلك مثال الصبر الجمیل في أیوب البار الذي حین  ولنا أیًضا
المصایب الھائلة والبالیا الشدیدة لم یكف قط من أغاله اسمِھ تعالى التسبیح 
والتمجید ھكذا یلزمنا نحن أیًضا حینما تلم بنا أوجاع النفس والجسد وتدھما 

كل قبنا قائلین مع األكدار والبالیا أن نبادر حاالً إلى تمجید هللا وتسبیحھ من 
  ). 21ع1أیوب الصدیق: فلیكن اسم الرب مبارًكا (أیوب ص

  

  سادًسا كیف نطیع ھذه الوصیة من وجھ آخر

ال نكرم اسم هللا أقل تكریًما اذا التحیینا الیھ بثقة مستمدین عونھ في الشدئد 
منھا أو یخولنا قوة على احتمالھا بالطبر والثباتوھذا مما والضیقات كي ینقذنا 

) 15ع49یریده هللا ألنھُ قال: ادعني یوم حزنك فأنقذك وتمجدني (مزمور
وأمثال ھذا التوسل كثیرة نراھا في عدة أماكن من األسفار المقدسة والسیما 

) وما عدا ما ذُكر أننا نكّرم اسم هللا حینما 118و43و16في المزامیر (
نستشھده تعالى في الحق الثبات قولنا وھذا النوع یختلف كثیًرا عن األنواع 
السابق ذكرھا ألن ھذه التي ذكرناھا أنفًا من طبعھا جیدة مقبولة وما من شئ 
أدعي لسعادة االنسان وأشھى لدیھ من ان یحیح نھاره ولیلھ في مباشرتھا 

في كل حین وتسبحتھ في  والمثابرة علیھا عمالً بقول النبي داود: أبارك الرب
) أما الحلف وأن كان أمًرا صالًحا فمع تلك تكاثره غیر 1ع23فمي (مزمور

  محمود.  
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  لصادق متوتًرا سابعًا لماذا ال یحمد استعمال الحلف ا

أن البرھان على كون الحلف المتواتر غیر محمود ولو صادقًا ھو أنھُ قد رسم 
لھذا السبب فقط وھو ان یكون بمنزلة دوآ للضعف البشري وواسطة الزمة 

من كتابھ  3الثبات ما تقولھُ ألنھُ كما قال القدیس اغوسطینوس في الفصل 
لجبل كما ان الدوآ ال یفید ما لم األول في شرحِھ موعظة ربنا یسوع المسیح ا

یضر اذا كان غیر الزم وزارد على  بلیكن الزًما وبقدر االحتیاج الیِھ 
سسب باھظ وعادل ال یجدي استعمال الحلف نفعًا الحاجة ھكذا ما لم یوجد 

واذا تواتر استعمالھ فال یكون بدون فائدة فقط بل أیًضا یاتي على الحالف 
دیس یوحنا الذھبي الفم قوالً جلیالً: أن الحلف لم بضرر عظیم ولھذا قال الق

یوجد في بدایة خلقھ العالم ولكن بعد أن شّب العالم فشت فیِھ السرور بالطول 
والعرض وذاغ كل شئ عنمكانھ ونظامھ وتبللت األشیاء كلھا واختلطت 
وانقلبت كلھا ظھًرا لبطٍن ومالت إلى الخراب والدمار وما كان أقبح من ھذه 

ا تورط البشر بأجمعھم في عبادة األوثان وانخرطوا في رجاستھا وفي جمیعھ
المصبر الفظیع تفاقم تفاقھم وكفرھم حتى لم اآلخر بعد أن صارت البشر ھذا 

یعد الواحد یصدق كالم األخر الدنس في عادي الزمان بین البشر ملكة 
دون داعٍ الحلف فأحذوا یحلفون باسم هللا كذبًا وبعضھم صدقًا بما بإكثار وب

  موجب (أه).                                                                               

  ثامنًا بأي شئ یقوم جوھر الحلف وما ھو الحلف بوجھ الخصوص

  لما كان المقصود خاصة من فرع الوصیة نوعیة تعلیم المؤمنین   
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كیف ینبغي أن یستعملوا الحلف بالتقوى والقداسة فنقول أوالً أن الحلف لیس 
ھو شیئًا أخر االّ دعوة هللا للشھادة كیفما كانت صورة الفاظھ وأسلوبھا. فإن 

لف أیًضا حین تحلف بالمخلوقات قصد القول یشھد هللا علىَّ وباl ھو ح
االقناع كما لو قیل بإنجیل هللا المقدس بالصلیب بذخائر القدیسین واسمھم وما 

من تفسیره كتاب  28شاكل ذلك كما قال القدیس اغوسطینوس في المقالة 
على ان  89في المبحث  1أعمال الرسل والقدیس توما الالھوتي في الفصل 

تكسب الحلف قوة اثباتًا لكن هللا سبحانھُ یخولھا ذلك اذ ھذه األشیاء بذاتھا ال 
أن نور جاللِھ االلھي ساطع فیھا. ومن ثم ینتج أن الذین یحلفون باالنجیل 
یحلفون باl نفسھ ألن حقیقتھُ متضمنة وظاھرة باالنجیل ومثلھم من یحلف 

ا وبثوه بالقدیسین ألنھم ھیاكل هللا وامنوا بحق االنجیل واكرموه بحفظھ تمامً 
  بین األمم والشعوب في أربعة أقطار المسكونة. 

  

تاسعًا في صورة الحلف التي تجري بصیغة الدعاء على الحالف                   
  أو غیره

أن نوعیة الحلف التیتجري بالدعاء على الحالف أو على غیره ال تختلف عما 
ھد هللا على ذكر ومثالھا ما نطق بِھ الرسول المصطفى بقولھ: أنني استش

) ألن الحالف على ھذه الصورة یضع ذاتھ تحت 23ع1قور ص2نفسي (
حكم هللا بما أنھ المنتقم من الكذب وال ننكر أن البعض من ھذه الصور قد 
تؤخذ كان لیس بھا قوة الحلف مع ذلك من االمور المفیدة أن ما تقدم ذكره في 

  الحلف یراعي أیًضا في ھذه الصور 
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  وأن یحفظ فیھا القیاس نفسھ والقانون بعینِھ 

  عاشًرا إلى كم یقسم الحلف

اولھما ما یسمى بالحلف اإلیجابي أو التقریري أي أن الحلف یقسم إلى نوعین 
حین نثبت شیئًا بوجھ الدیانة عن أمر حاضر أو ماضي كما ورد في رسالة 
رسول األمم إلى أھل غالطیة من قولھ وما أنا كاتب بِھالیكم ھانذا أمام هللا 

) وثانیھما المعروف بالحلف الوعدي 23ع1لست أكذب فیِھ (غالطیة ص
التھدید ویختص بالمستقبل وذلك حین نعد بشئ ونثبت أنھُ ومنھ الوعید و

سیكون كما وعدنا مثلما حلف داود لبتشبع زوجتِھ باسم الرب االھِھ واعدًا 
  بأن سلیمان ابنھ سیكون ورائھ وسیخلفھ على سریر الملك. 

  الحادي عشر كم من الشروط المطلوبة للحلف الشرعي الجائز

 شاھدًا مع ذلك تطلب شروط كثیرة لیكون أنھُ ولو كفى للحلف أن نجعل هللا
الحلف مستقیًما ومقدًسا یقتضي ببیانھا بالتفصیل والتدقیق فارمیا النبي قد 
ذكرھا على وجھ االیجاز كما شھد القدیس ایرونیموس اذ قال أي ارمیا 

) فقد عبر بھذه 2ع4ویكون حلفك حي الرب بالحق والحكم والعدل (ارمیا ص
جًزا واجمالیًا عما یقتضیھ كمال كل حلف أي الحق والحكم الكلمات تعبیًرا مو

  والعدل. 

  الثاني عشر كیف یحلف االنسان بالصدق أي بالحق

أن أول ما یطلب للحلف الصدق أي أن ما یقرر یكون حقًا بذاتِھ وباعتقاد 
  الحالف أیًضا وذلك ال على سبیل الطیش وعن تخمین 
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طفیف بل عن أدلھ وثیقة. والنوع الثاني من الحلف الذي بِھ یقید بشئ یستلزم 
والحق كالنوع األول على حد سواء كما قیل القدیس توما الالھوتي الصدق 

والقدیس اغوسطینوس في  89بحث من الم 3في القسم الثاني في الفصل 
في تفسیره األبركسیس ألن من یعد شیئًا لزمھ أن یكون قاصدًا  28مقالتھ 

انجاز ما وعده في وقتھ لكون االنسان الفاضل ال یرضي أبدًا أن یتخذ على 
عھدتھ عمل ما بیان یخالف ارادة هللا ووصایاه المقدسة بل أنھُ ال یخلف أبدًا 

جاز لھُ أن یعده ویحلف علیِھ االَّ اذا تنیرت حالة  ما وعده مرة في كل ما
نفیًرا یمسي بِھ نجاز الوعد مكروًما عند هللا ومرذوالً. ثم ان داود األشیاء 

النبي اشار إلى لزوم الصدق في الحلف بقولِھ بالذي یحلف قریبِھ وال یخادع 
  ). 4ع12(مزمور

ذا ال یكف                     الثالث عشر من الذي یقال فیِھ أنھ یحلف بالحكم ولما
  الصغار إلى الیمین

الشرط الثاني لجوا: الحلف الحكم فال یجوز أن نحلف بطیش وتغفل بل عن 
ترو وحكمة فلذا ینبغي على الحالف أن یتروى أولالً فیما اذا كان اضطرار 
إلى الیمین أوالً ویتمعن جدیًا في ھل أن األمر ھو من األمور المحتاجة إلى 

ولیراعینَّ أیًضا ظروف الزمان والمكان ویالحظنَّ أشیاء أخرى كثیرة حلف 
تتعلق باسباب الیمین فال یقدم على الحلف عن نبض وال عن ھوى وال عن 
الم نفساني بل عن حكم الوقاع ولزمِھ. فإن لم یسق مثل ھذا التأني والتروي 

ن وقار الجھید كان الحلف عن تسرع وتغفل كحلف أولئك الذین یحملون بدو
  في امر طفیف للغایة بدون  
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داعٍ وبدون افراز بل عن ملكة شریرة كما نشاھده جاریًا كل یوم عند البائعین 
والمبتاعین ألن ھؤالء وأولئك ال یرھبون أن یكثروا من الحلف في مدح 

كي یبیعوھا بثمن غاٍل أو یشتروھا بثمن رخیص فحیث السلعة أو ذمھا 
ك یقتضي للحلف افراز وحكمة وال یستطیع الصغار أن یحسنوا االدرا

واالفراز بداعي صغر عمرھم رسم القدیس كورنیلیوس الحبر األعظم ان 
الصغار ال یكلفون إلى الیمین قبل أن یبلغوا سن الرشد أي قبل الرابعة عشرة 

  من عمرھم. 

  الرابع عشر كیف یحلف بالعدل

بقي شرط العدل المطلوب خاصةً في الوعود. فمن یعد بشئ غیر عادل أو 
غیر جائز ویحلف أنھُ ینجز وعده یخطي واذا أنجزءه مزید اثًما على اثم. 
ولنا في ذلك مثال الملك ھیرودس الذي قید ذاتھ بیمین غموس ودفع للصبیة 

ھود ) ومثلھ الی7ع14الرقاصة رأس یوحنا المعمدان جزاء رقصھا (متى ص
الذین حلفوا أنھم ال یذوقون طعاًما قبل أن یقتلوا بولس كما ذكر في 

  ). 12ع3األبركسیس (ص

  الخامس عشر ما األسباب التي تجوز أحیانًا الحلف

غب ما تقدم شرحھ ال یبقى أدنى شك في أن الیمین تجوز كل راحة ضمیر 
تي ھي لمن یحفظ فیھ جمیع ما ذكر ولمن یعتصم في یمینھ بھذه الشروط ال

بمنزلة عواصم عم الخطاء ألن سنة الرب الطاھرة المقدسة تأمر بذلك 
  ) قال هللا: اخَش الرب الھك واباء وحده 8ع18(مزمور
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) والنبي داود: أما الملك فیفرح هللا وكل 13ع6(تثنیة ص اعبد واحلف باسمھِ 
) وزد على ذلك أن األسفار المقدسة تدل 12ع62من یحلف بِھ یفتخر (مزمور

على أن أنوار الكنیسة ذاتھا أي الرسل القدیسین قد استعملوا الحلف أحیانًا 
 كما یتبین من رسائل الرسول المصطفى. ثم أن المالئكة أنفسھم حلفوا بعض
االحیان ألن القدیس یوحنا الرسول یقول في جلیانھ: أن المالك أقسم بالحي 

) ال بل أن هللا تبارك اسمھ رب المالئكة قد حلف 6ع10إلى دھر الدھور (ص
) وفي محال كثیرة من العھد 16ع22بنفسي اقسمت یقول الرب (تكوین ص

امیر أن الرب القدیم أثبت هللا بالقسم مواعیده البراھیم وجاَء في سفر المز
قسم ولن یندم أنك انت كاھن إلى األبد على رتبة ملكي صادق 

  ). 4ع109(مزمور

  السادس عشر أن الیمین حمیدة اذا تمت على حقھا

لنا برھان واضح على أن الیمین حمیدة اذا ترّوي الحالف في األمر المحلوف 
ن علیھ من الجمیع وجوھِھ وحاالتھ وامعن نظره في مصدره وغایتھ. أل

الیمین أصلھ من االیمان الذي یعتقد الناس بِھ أن هللا سبحانھ ولي كل حق 
مستقرة أمامھ بل كل وصدق وال یمكن أن یُنش وال یَغش أبدًا وما من خلیقة 

) وھو الذي یدبر كل شئ 13ع4شئ عار مكشوف الباطن لعینھ (عبر ص
یستط  ) حتى ال1ع8حسنًا وعنایتھ شاملة كافة األمور البشریة (حكمة ص

عصفور على األرض االَّ بارادتھ وشعور رؤوساء محصاة عنده (متى 
  ) فالناس 10ص
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تبرون أباة تصدیقھ لتمسكھم بعروة ھذا الیقین یقیمون هللا شاھدًا للحق اذ یع
  كفًرا قبیًحا واثًما فظیعًا. 

  السابع عشر غایة الحلف حسم الخالف والنزاع

أما الحلف فنظًرا إلى غایتھ یقصد بِھ تزكیة االنسان وتبرئتھ وحسم الخصام 
والنواع وھذا ما یعلمنا الرسول في رسالتِھ إلى العبرانین حیث یقول: ونما 

م وتنقضي كل مشاجرة بینھم بالقسم للتثبیت الناس یقسمون بما ھو أعظم منھ
  . 169ع6ص0

  الثامن عشر كیف المسیح الرب حّرم الحلف

ما قررناه عن جواز الحلف وصالحھ ال ینقضھ كالم مخلصنا المورد في 
بشارة متى حیث یقول: قد سمعتم أیًضا أنھُ قیل لألولیین ال تحنث بل أوِف 
للرب بأقسامك أما انا فأقول لكم ال تحلفوا البتة ال بالسماء فإنھا عرش هللا وال 

ة الملك األعظم وال باألرض فإنھا موطاء قدمیھ وال بأورشلیم فإنھا مدین
تحلف برأسك ألنك ال تقدر أن تجعل شعرة منھ بیضاء أو سوداء ولكن لیكن 
كالمكم نعم نعم وال ال وما زاد على ذلك فھو من الشریر 

) ألن المسیح الرب لھُ المجد لم یحرم بھذا الكالم كل 35و34و33ع5(ص
المسیح ذاتھ  أنواع الحلف بالعموم واالطالق ألننا قد راینا فیما تقدم أن

والرسل حلفوا مراًرا ولكن الرب قد أراد أن یونب الیھود على ما كان في 
حكمھم من أن الحلف لیس فیِھ محظور االَّ الكذب ولذا كثیًرا ما كانوا یحلفون 

فالمخلص ذّنب ھذه على أمور طفیفھ ال طالما لھا البتة ویستحلفون علیھا. 
  العادة السیئة ورذلھا 
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  وعلم وجوب االمتناع عن الحلف االَّ اذا دعت الضرورة. 

التاسع عشر لماذا قال المسیح ان ما زاد على تقریر الحق تقریًرا                   
  من الشریربسیًطا ھو 

ألن الحلف قد رسم مراعاةً للضعف البشري وبالحق یكون من الشریر حیث 
یدل على عدم ثبات الحالف أو على عناد المستحلف الذي ال یذعن االَّ بالحلف 
ومع ذلك أن الضرورة تقیم عذًرا للحلف. فقول المسیح الرب: لیكن كالمكم 

المباحثات والمحادثات نعم نعم وال ال عبارة عن ترحیم ملكة الحلف في 
األھلیة واالمور الطفیفة فیحذرنا الرب من التساھل واالنصباب إلى الحلف 
وھذا ما ینبغي أن ننذر بِھ جھدنا ونودعھ مسامع المؤمنین ألن الكتاب 
المقدس واآلباء القدیسین یشھدون بأن شروًرا ال تحصى تنجم عن ملكة 

فمك على الحلف ألن فیھ سقطات الحلف المتواتر. قال ابن سیراخ ال تعّود 
) وقال أیًضا: الرجل الحالف یمتلئ اثًما وال یبرح السوط 8ع23كثیرة (ص

) وورد في ھذا المعنى نصوص كثیرة في كتب 12ع23في بیتِھ (ص
القدیسین باسیلیوس وأغوسطینوس ضد الكذب وقد استوفینا الكالم إلى اآلن 

  على تواھیھا.  على أوامر ھذه الوصیة فیقى علینا أن نتكلم

  العشرون لماذا الحنث والحلف بالباطل اثم جسیم

تھانا هللا سبحانھُ عن أن تأخذ اسمھ بالباطل فمن البین أن من یقدم إلى الحلف 
  عن تغفل وقحة یرتكب اثًما جسیًما بدلیل قولِھ تعالى: 
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ال تأخذ اسم الھك بالباطل. فكأنھ یبرھن لنا في ھذا الكالم على جسامة ھذا 
االثم وقبحِھ بكونھ یحط بعزة من نعتقده الھنا وربنا فھذه الوصیة اذًا تنھانا 

عالى عن الحلف بالكذب ألن من ال تجنب ھذا الخطاء الفظیع حتي یقیمھ ت
شاھدًا للكذب یھینھ جل جاللھ شر اھانة لكونھ أما أنھ یعزي الیِھ الجھل اذ 
یحتسبھ غافالً عن حقیقة أمر من األمور أو یطعن في جودة طویتھ حیث 

  یشاء أن یثبت الكذب بشھادتھ 

الحادي والعشرون كیف یحنث من یحلف صدقًا على ما                               
  كان صدقًا 

ال یحنث فقط من یثبت بالحق ما یعلمھُ كذبًا بل أیًضا من یقّرر بیمینِھ ما كان 
حقًا ویعتقده كذبًا ألن الكذب انما ھو كذب حین ما یتكلم االنسان ضد ما في 

  عقلِھ وضمیره فمن المحقق بأنھُ یكون حینئٍذ كاذبًا وحانثًا 

                             الثاني والعشرون كیف یخطاء من یحلف كذبًا مع یقینھ    
  أنھُ حالف صادقًا 

وعلى ھذا النحو أیًضا یحنث من یحلف على ما یعتبره حقًا مع كونھ بالحقیقة 
كذب ولم یكن بذل جھده وجده في االطالع على حقیقة الواقع ألن كالمھ ولو 

  كان مطابقًا لضمیره مع ذلك ھو مخالف للوصیة 

ال یفي بیمینِھ أو بوعده                             الثالث والعشرون كیف یخطئ من 
  المقترن بالحلف 

  حال یرتكب اثم الحنث ذاتھ من یعد حالفًا أنھُ سینجز وعده 
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ازم في نفسھ على انجازه أو تیسر لھُ أن: في ولم یِف ومثلھ كونھ غیر ع
أیًضا من یقید نفسھ بالزام نذر هللا وال یفیھ وھذا حكم القدیس توما الالھوتي 

وكما ورد في سفر األحبار  89في الفصل السابع من البحث  2في القسم 
) اذا نذرت نذًرا للرب الھك 22و21ع23) وفي تثنیة االشتراع (ص27(ص

  ال تّؤخر وفاءه ألن الرب الھك یطالبك بِھ فیكون علیك خطیئة. ف

الرابع والعشرون كیف یخطئ من یحلف أنھُ یقرتف اثًما                       
  ممیتًا أو یخالف المشورات االنجیلیة

یخطئ ضد ھذه الوصیة أیًضا من یخلو حلفھ من العدل الذي ھو من الشروط 
الثالثة المقترنة بالحلف فعلیھ من یحلف أنھُ سیقترف اثًما ممیتًا كالقتل وما 
شاكلھ یخالف ھذه الوصیة ولو حلف بجٍد وبقصد االنجاز وقارن یمینھ 

لباب أیًضا الصدق الذي ھو أول شرط من شروط الحلف كما تقدم. ومن ھذا ا
تلك الیمینات الصادرة عن االحتقار كمن یحلف أنھُ ال یطیع المشورات 
االنجیلیة التي تحث الناس على التبتل والفقر االختیاري ولو لم یكن أحد 
ملزوًما باتباعھا مع ذلك اذا حلف أحد أنھُ ال یرید لھا فیحتقرھا بیمینھ وینتھك 

  حرمتھا 

یحلف تحت شبھة                             الخامس والعشرون یخطئ أیًضا من
  الصدق الطفیفة

ثم یخالف ھذه السنة ویأثم بالحكم من یحلف أن ذاك الشئ حق ویعتقده حقًا 
  سندًا إلى بعض أسباب طفیفة ودالئل بعیدة 
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ألن ھذا الحلف ولو قارنھُ الحق مع ذلك ال یخلو من الكذب ألن من یحلف 
  على ھذا المنوال من التھاون یتورط في خطر جسیم للحث 

السادس والعشرون من یحلف باآللھة الكاذبة                                     
  یخطط قتیالً 

ثم یحلف زوًرا من یحلف باآللھة الكاذبة بدلیل قولِھ تعالى واسم األلھة األخر 
) ألن ما من شئ أبعد عن 13ع23ال تذكره وال یسمع من فیك (خروج ص

  الحق من اقامة اآللھة الزور الكاذبة شھودًا للحق بمنزلة االلھ الحقیقي 

  

بئس التأویل أو  السابع والعشرون یخطئ من یزدري كالم هللا بتأویلھ ایاه
  یتحویلھ إلى األباطیل

أن التوراة المقدسة لما حّرمت الحنث قالت ال تحلفوا باسمي كذبًا وال تدنس 
) فقد حّرم علینا االستخفاف الواجب تجنبھ في 13ع19اسم الھك (أحبار ص

كافة جمیع األمور التي بھا یتوجب االكرام l عمالً بھذه الوصیة ومن الجملة 
الم هللا الذي یراعي حرمتھ ال أصحاب الدین األفاضل فقط بل االكرام لك

أحیانًا الكفرة المنافقون أیًضا كما ورد في سفر القضاة عن عجلون ملك 
) فلھذا من یحّرقون كالم الكتاب المقدسة عن معناه 20ع3الموابین (ص

ا وقد القویم الحقیقي ویأولونھ إلى تعلیم الكفر واألرطقة یمنھنونھ امتھانًا فظیعً 
حذرنا ھامة الرسل من ھذا االثم بقولھ: كما أنھُ (أي بولس الرسول) في 

  رسائلھ كلھا تكلم على ھذه األمور التي فیھا أشیاء صعب فھمھا یعوجھا 
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أولئك الذین ال علم عندھم وال رسوخ كما یعوجون باقي الكتب لھالكھم 
) ثم إن الكتاب المقدس یدنس وتنتھك حرمتھ حینما 16ع3بطرس ص02

یعوج الناس األشرار أقوالھ وایاتھ الكریمة المستوجبة كل احرتام وإكرام إلى 
ومثالب معاني عالمیة وإلى الھزل والحكایات الباطلة وأحادیث خرافات 

وتھریجات وكشف الخبث وطعن بالعرض وما شاكل ذلك فالمجمع 
  التریدنتیني في آخر جلستِھ الرابعة أم ربتعقب أصحاب ھذا االثم. 

الثامن والعشرون كیف یخطئ من ال یستغیث باl في األحزان                  
  والضیقات التي تدھمھُ 

ویستمدون عونھ یكرمونھ ھكذا  ثم كما ان الذین یستغیثون باl في شدائدھم
یخلَّ باكرامھ تعالى من ال یلتمسون عونھ في الملمات المذكور قوقد نبھم 

  )5و13داود النبي بقولھ: ھناك جزعوا حیث ال جزع (مزمور

التاسع والعشرون أن التجدیف على هللا والقدیسین ھوشر                         
  ما ذكر من األثام

وشر نفاق من یتجاسرون على ان یجذّفوا ویشتموا بفم دنس یرتكب أفظع إثم 
یجلھ بأعظم المدائح اسم هللا القدوس الواجب أن تباركھ جمیع المخلوقات وت

وأساھا أو اسم القدیسن المالكیین معھُ تعالى في السعادة األبدیة فال جرم أن 
على  ھذه الخطیة ھي فظیعة وقبیحة حتى أن األسفار اإللھیة اذا ورد كالم

  التجدیف تستعمل أحیانًا اسم البركة یدل 
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  اللعنة دلیالً على ما یتوجب السمھُ تعالى من الكرامة واالحترام 

  الوصیة بالتھدیدالثالثون لما اردفت ھذه 

لما كان خوف العقاب والعذاب یردع الناس عادة عن ارتكاب المأثم وجب 
على الراعي كي یحرك قلوب البشر وبعزیھم بحفظ الوصیة أن یبذل جھده 

في شرح ھذا الملحق وھو: ألن الرب ال یزكي من یحلف باسمھ باطالً 
ب قد ) فیعلمھم أوالً أن ھذه الوصیة بكل حق وصوا7ع20(خروج ص

شفعت بذكر الوعید لمن یخالفھا كي نعرف بذلك جنایة الخطیة وجوده تعالى 
نحونا فمن كونھ ال یسر بھالك البشر یرعبنا بھذه التھدیدات الخالصیة كي ال 

نقع تحت غضبھ ورجزء أي ان نتقصد رضاه أحرى من أن نختیر غضبھ 
ب جسامة االثم ولیبذل الراعي أقصى جھده ھنا ویلّح ویبالغ فیث تعریف الشع

  كي یمقتھ مقتًا شدیدًا ویصرف في مجانیتھ أعظم اجتھاد ودرایة. 

ثم یتبین ما في البشر من شدید المیل إلى ارتكاب ھذه الخطیة حتى لم یكن 
لردعھم سن الشریعة بل اقتضى أیًضا ردفھا بالوعید والتھدید فال یُقدر كافیًا 

ھُ ال شئ اوقع للضرر من استكانة المعرفة فكما أنما ینجم من الفائدة عن ھذه 
النفس الصادرة عن التغفل والجھل ھكذا لیس أمر أنفع من معرفةىاالنسان 

ضعف نفسھ. ثم فلیعلن للشعب أن هللا سبحانھ لم یقیض عذابًا معلوًما 
للمخالف بل توعده بوجھ العموم  انھ ال یحتمل من یتورط في ھذا االثم بدون 

المختلفة التي تلمَّ بنأكل یوم ال بد من أن تفطنا  عقاب فألجل ذلك أن البالیا
  بشر ھذه الخطیة ألنھُ 
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ھذه  یسوغ لنا أن نقدر على ان البشر یبلون بمثل ھذه النكبات لمخالفتھم
الوصیة. فإذا جعلوا ھذه النصائح نصب عیونھم ال بد من أنھم یزدادون تیقًظا 

واحتراًزا في المستقبل. وھكذا اذا أصاب المؤمنین مثل ھذا الخوف المقدس 
بذلوا جھدھم في اجتناب ھذا الثم. ألننا اذا كنا نلتزم أن نعطي جوابًا یونم 

مذا تجاوب عن المآثم  ) فترى36ع12الدین عن كل كلمة بطالة (متى ص
  شر االھانة السم هللا العظیم الجاللة والعظمة والمجد. الفظیعة القاذفة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الرابع 

  في الوصیة الثالثة 

  لتقدسھ  اذكر یوم السبتَّ 

  

في ستة أیام وتصنع جمیع أعمالك والیوم السابع سبت للرب الھك ال تصنع 
فیع عمالً لك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك ویھیمتك ونزیلك الذي في 
داخل أبوایك ألن الرب في ستة أیام خلق السماوات واألرض والبحر وجمیع 

سابع استراح ولذلك بارك الرب یوم السبت وقدسھُ لما فیھا وفي الیوم ا
   والباقي) 12ع5تثنیة ص 12إلى8ع20(خروج ص
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  األول مذا یؤمر المؤمنون بھذه الوصیة 

أن في ھذه الوصیة الثالثة من الكلمات العشر قد رسمت تلك العبادة الخارجة 
ا ثمرة الوصیة األولى ألننا المتوجبة علینا l من باب الحق والنظام فھي كأنھ

م هللا ونعبده بحواسنا الباطنة عمالً باالیمان والرجاء اللذین نمتلكھما  اذ نكرَّ
بعبادتھ ال یمكننا أن ال نكرمھ بالعبادة الخارجیة نؤدي لھُ الحمد والشكر. كما 

. 221في الفصل الرابع من البحث 2قال القدیس توما الالھوتي في الجزء 
اس غیر قادرین على تأدیة ھذه العبادة إلنھماكھم في األمور ولما كان الن

  العالمیة قد عین لھم زمن معلوم یتمكنون فیھ من أدائھا على ھینة. 

  

الثاني لماذا یقتضي من الراعي أن یبذل غایة جھده في أن                           
  یرسخ في ذھن المؤمنین ما ُرسم في ھذه الوصیة

لوصیة بحسب وضعھا تأتي الناس بأعظم فائدة ومنفعة لزم لما كانت ھذه ا
الراعي أن یعمل جھده في بیانھا فإن للكلمة االولى منھا وھي (اذكر) قوة 
عظیمة على اضرام نار الجتھاد والنشاط في قلب الراعي ألن المؤمنین كما 

من واجبات الراعي أن یكثر أنھم یلتزمون أن یتذكروا مثل ھذه الوصیة ھكذا 
من  4ن تذكیرھا وتعلیمھا كما ورد في المجمع التریدنتیني في الفصل م

. ویستبین عظم الفائدة الناجمة عن حفظ ھذه الوصیة من أنھم اذا 24الجلسة 
راعوا حرمتھا باجتھاد یتدربون بأسھل سبیل إلى حفظ باقي أوامر السنة. ألن 

یسة لسماع كالم من جملة ما یجب علیھم عملھ أیام األعیاد الحضور إلى الكن
   هللا فإذا تفقھوا في معرفة الشرائع اإللھیة
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یتأتى لھم أن یحفظوا من كل قلوبھم سنة الرب. فلذا كثیًرا ما یوم في األسفار 
) وسفر 23ع16لھیة حفظ السبت وتكریمھ كما ورد في سفر الخروج (صاإل

) وحزقیال 22و21ع17) وارمیا (ص5و4و2ع56األحبار (ص
) فإن في جمیع ھذه األسفار وغیرھا التي اقتصرنا عن ذكرھا 12ع20(ص

  خوف التطویل تعلن لنا الوصیة بتقدیس السبت. 

مساعدة                             الثالث كیف ینبغي أن یحض والة األمور على 
  روساء الكنیسة

یجب أن نوعز إلى أولیاء األمور والحكام ونحثھم على أن یعاضدوا 
روساء الكنیسة في تلك األمور خاصة التي تاول إلى االستمساك بسلطانھم 

بعبادة هللا ھذه ونمائھا ویأمروا الشعب باالذعان إلى وصایا الكھنة. أما ما 
ح ھذه الوصیة فینبغي السعي الجھید فیتعلیم المؤمنین األشیاء التي یتعلق بشر

ا فعلى ھذا تتفق بھا ھذه الوصیة مع غیرھا واألشیاء التي بھا تفرق عن غیرھ
النحو یتدبرون األسباب والعلل التي ألجلھا نقدس ال السبت بل الیوم األحد 

  ونكّرمھ. 

  مات العشرالرابع كیف تفرق ھذه الوصیة عن باقي سنن الكل

أننا نرى بعض الفرق بینھما من حیث أن باقي وصایا الكلمات العشر طبیعیة 
قد نسخت أما وأزلیة وال یمكن أن تتغیر البتة ومن ثم اتفق أن شریعة موسى 

جمیع الوصایا التي سطرت على اللوحین فیقیت مرعیة اال جزآء الشعب 
  المسیحي وھذا ناتج ال عن أمر موسى بل عن كونھا 
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موافقة الطبیعةت التي تنتدب البشر بقوتھا إلى حفظھا أما الوصیة في تقدیس 
ة وال یوم السبت فإذا الحظنا الزمن المعین لیست بثابتة وال قارة بل متغیر

تغلق لھا باآلداب بل بالطقوس وال طبیعیة ألن الطبیعة ال ترشدنا وال ترسم 
علینا أن نؤدي l العبادة الخارجیة في یوم دون غیرھا بل أن العبرانیین قد 
اختاروا السبت ألداء العبادة المذكورة ألنھم في مثل ھذا الیوم نجوا من 

  عبودیة فرعون. 

یح قد نسخت الشریعة الطقسیة                    الخامس أن في زمن موت المس
  ومعھا نسخ السبت الذي كان من وجٍھ طقسیًا

الذي فیھ وجب ھو عینھ أن الزمن الذي فیِھ كان واجبًا أبطال تقدیس السبت 
موت المسیح الرب ألن ھذه نسخ عبادات العبرانیین وطقوسھم أي زمن 

لحق الذي ھو یسوع المسیح الطقوس لما كانت بمنزلة ظل ورموز النور وا
) اقتضى أنھا تزول بمحیھ وقد كتب الرسو المصطفى 17و5ع5(یوحنا ص

بھذا المعنى إلى أھل غالطیة یوبخ الذین استمروا متمسكین بالطقوس 
المسویة قائالً: فإنكم تحفظون أیاًما وشھوًرا وأوقاتًا وسنین فإنا أخاف علیكم 

وكتب مثل ذلك إلى أھل قولوسایس ) 10ع5أن أكون قد تعبث فیكم عبثًا (ص
  ) فھذا ھو الفرق الموجود بین ھذه الوصیة وباقي الوصایا 16ع2(ص

  السادس كیف تتفق ھذه الوصیة الثالثة مع باقي الوصایا السبع

أن ھذه الوصیة تتفق مع باقي الصایا ال من حیث الطقس واالحتفاالت بل من 
  كونھا تشتمل على شئ یتعلق باألداب والحق 
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الطبیعة ألن عبادة هللا والدین المعبر عنھما بھذه الوصیة وجدًا بحق السنة 
الطبیعیة من كون الطبیعة ذاتھا ترشدنا إلى أن نتفّرغ بعض ساعات من 

لزمان إلى العمل فیما یختص بعبادة هللا بدلیل أننا نرى عند جمیع األمم أیاًما ا
تعینت للعموم وتكّرست لقضاء العبادة اإللھیة واألمور المقدسة ألن من طبع 
االنسان أن یتخذ وقتًا معلوًما یقضي فیھ األعمال الالزمة كالراحة والرقاد 

جسد ھكذا من الالزم طبعًا أن للجسد وغیر ذلك فكما یقتضي أن یؤخذ وقت لل
تعطي النفس وقتًا للتروض في الھذیذ باl. فمن الالزماذن أن یتعین وقت من 

  األوقات لمباشرة األمور اإللھیة وعبادة هللا وذلك من فروض األداب. 

                         السابع قد رتب الرسل یوم األحد بدل یوم السبت لقضاء 
l العبادة   

ین الرسل الكرام الیوم األول الذي سموه یوم الرب لقضاء العبادة اإللھیة قد ع
ألن القدیس یوحنا الرسول في جلیانِھ یذكر یوم الرب بقولِھ: وصرت في 

) ورسول األمم یأمر بجمع الصدقات للقدیسین 10ع1الروح یوم الرب (ص
) وھو الیوم األحد كما فسر القدیس 2ع16قور ص1في كل أول أسبوع (

في تفسیره الرسالة األولى ألھل قورنتیة  13یوحنا الذھبي الفم في مقالتِھ 
یقول أن الرسول یأمر بأن الجبایات تجمع یوم األحد كي نفھم أن یوم األحد 

كان من بدایة الكنیسة معدودًا یوًما مقدًسا. فعلى الراعي أن یقسم ھذه الوصیة 
یًا كي یعرف المؤمنون ما أربعة أقسام ویشرح كل قسم على حدتھ شرًحا واف

  ینبغي 
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  أن یعلموه ذاك الیوم وما یجب أن یمتنعوا عن عملھ. 

                            جھ العموم بھذه الكلمة: اذكرالثامن مذا یؤمر ھنا على و
یجب على الراعي أن یبین أوالً بوجھ العموم ما المفھوم والمأمور بھذه 
الكلمات: اذكر یوم السبت كي تقدسھ فقد ُوضعت ھذه الكلمة اذكر في بدایة 
الوصیة بصواب حتى تنظم عبادة ھذا الیوم في سلك الطقوس فكان یرى من 

مر ألن السنة الطبیعیة تعلم بوجوب عبادة الواجب تنبیھ الشعب إلى ھذا اال
هللا على طریقة من طرائق الدیانة وفي زمن ما االَّ أنھا لم تعین بوجھ 
الخصوص یوًما معلوًما یجب فیھ قضاؤھا فضالً عن ذلك ینبغي أن نعلم 
المؤمنین أن یخلصوا من ھذه الكلمات الكیفیة والنوع الموافقین للعمل في 

ننا نترقب دائًما یوم عید سوف نؤدي فیھ حسابًا l عن كامل األسبوع أي كأ
جمیع أعمالنا. فمن الالزم أن نعمل أعماالً ال ترذل یوم ادین وال تكون لنا 

) وفي اآلخر نتعلم ما 31ع25ملوك ص1البكاء والنوح زمعثرة القلب (
ینبغي أن نتحذره من قوات الفرص لئال یدركنا نسیان ھذه لوصیة بأن 

ثل الذین یتوانون بحفظھا أو میلنا إلى اللھو والمراسح والمالعب یستھوینا م
التي كثیًرا ما تقصینا عن تقدیس ھذا الیوم وعن قضاء الفروض الدینیة 

  فلنأتین اآلن إلى الكالم على تقدیس السبت.

  یعني السبت وفعل سبت في األسفار اإللھیةالتاسع ماذا 

عن الشغل وسبت انكف عن  أن السبت لفظة عبرانیة ومعناھا االنكفاف
  الشغل واستراح وبھذا المعنى قد اتفق أن الیوم السابع دُعي 
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من كل عمل (خروج سبتًا ألن هللا بعد أن خلق العوالم كلھاوأكملھا استراح 
) وفیما بعد 12ع20) ولھذا دعا الرب ذاك الیوم سبتًا (خروج ص3ع2ص

دُعي األسبوع كلھ سبتًا تبرًكا بیوم السبت وبھذا المعنى ورد في بشارة مار 
لوقا من كالم ذاك الفریسي ما قولھ: أصوم مرتین في السبت أي السبة ھذا ما 

  ) 12ع18كان من معنى السبت (لوقا ص

  العاشر كیف یقدس المؤمنون السبت

إن تقدیس السبت في الكتاب المقدس عبارة عن االنكفاف عن األشغال 
التالیة من الوصیة: ال تعمل واألعمال الجسدیة كما تدل صریًحا ھذه الكلمات 

فیِھ أدنى عمل. ولیس فقط یعني االنكفاف عن العمل االَّ لكفى القول في 
قال أیًضا في المحلنفسھ: كي تقدسھ دلیالً على  الكتاب احفظ یوم السبت وكنھ

أن السبت وتقدسھ بالتمام والكمال حین نؤدي l واجبات التقوى والدیانة 
وھذا ھو السبت حقًا الذي یسمیھ اشعیا النبي نعیًما ألن أیام األعیاد ھي 
بمنزلة نعیم للرب ولألنام األفاضل األنقیاء. فلذا اذا اقترنت أعمال الرحمة 

لتقوى والقداسة في یوم اسبت فال شك أننا نفوز بالثوب العظیم الجزیل با
  المذكور في ھذا االصحاح نفسھ. 

  الحادي عشر ما المعنى األصلي لتلك الكلمات الماّر ذكرھا

إن معنى ھذه الوصیة الحقیقي الخاص محمول على أن االنسان یعكف 
  عن المھام  مجتھدًا بنفسھ وجسده على أن یتفّرغ وقتًا معلوًما 
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  واألشغال الجسدیة إلى تكریمِھ تعالى وعبادتِھ. 

  الثاني عشر على ما یدل القسم الثاني من ھذه الوصیة

للعبادة اذ قد كتب: في ستة یستدل منھ على أن الیوم السابع قد تعین بأمر هللا 
أیام تعمل أعمالك كلھا والیوم السابع سبت الرب الھك فمآل ھذا الكالم ھو أن 
س للرب وفیِھ تؤدي لھُ الواجبات الدینیة وأن الیوم  السبت كما تقدّم مكرَّ

  السابع عبارة عن عالمة الراحة للرب 

ث عشر لماذا استحسن أن یعین للیھود یوم معلوم وھو                            الثال
  الیوم اسابع لقضأء فرائض الدین

إن ھذا الیوم قد تعین لعبادة هللا حیث لم یستحسن أن الشعب الغلیظ الطباع 
یفّوض انتخاب الوقت على ایثاره لئال یقتفي أثار المصریین في عباداتھم 

قد تعین الیوم األخیر من السبعة األیام لعبادتِھ تعالى. ومن ثم قد الوثنیة فلھذا 
دعاه هللا عالمة كما جاء في سفر الخروج من قولھ: وأنت قمر بني اسرائیل 
وقل لھم سبوتي فاحفظوھا ألنھا عالمة بیني وبینكم مدى أجیالكم لتعلموا أني 

  )13ع31أنا الرب مقدسكم ص

  ال السبت عالمةالرابع عشر الیة أمور كان احتف

كان عالمةً تشیر إلى أن البشر یلتزمون أن یكرموا ذواتھم l ویكونوا لھُ قدیسین 
لكوننا نرى أن ذلك الیوم مكّرس l وھو یره مقدس لكون البشر یلتزمون أن یكّرموا 

 119من رسالة  12فیھ خاصةً القداسة والدین كما قال اغوسطینوس في الفصل 
   من نبؤة اشعیا ثم في 6الفصل تفسیره  من 15ي الكتاب والقدیس ایرونیموس ف
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من نبوة زقیال والقدیس توما  13من تفسیره الفصل  58في الفصل  16الكتاب 
. ثم كان عالمة 110من البحث  4الالھوتي في الجزء االول والثاني في الفصل 

وكمثل ذكر لخلقة ھذا العالم البدیع. ثم عالمة أعطیت تذكاًرا لالسرائلیین لیتعظوا بھا 
دیة مصر وھذا ما عبر عنھ الرب بھذا ویتذكروا أنھم نجوا وعتقوا من نیر عبو

الكالم: واذكر أنك كنت عبدًا في أرض مصر فأخرجك الرب الھك من ھناك بید 
قدیرة وذراع مبسوطة ولذلك أمرك الرب الھك بأن تحفظ یوم اسبت أخیًرا كان عالمة 

  تدل على السبت الروحي والسماوي. 

  

  الخامس عشر ما ھو السبت الروحي للشعب المسیحي

السبت الروحي یقوم براحة ما سریة ومقدسة أي حینما یدفن االنسان العتیق مع  إن
) ویتّروض في تلك األعمال التي تلیق 6و4ع6المسیح ویتجدد للحیاة (رومیة ص

بالتقوى المسیحیة اذ یجب على الذین كانوا من قبل ظلمة واآلن ھم نور بالرب أن 
ر والبرَّ والحق وال یشاركوا أعمال یسعوا مسعى أبناء النور في جمیع أعمال الخی

  ). 8ع5الظلمة الفاقدة الثمار (أفسس ص

  

  السادس عشر وللطوباویین أیًضا سبت سماوي

في تفسیره  51فصل  4أما السبت السماوي فھو كما قال القدیس كیرللوس في كتابِھ 
راحة سبت  انجیل یوحنا لدى كالمِھ على قول الرسول المعظم ھذا: قد بقي لشعب هللا 

) تلك الحیاة التي تمتع فیھا بكافة الخیرات ونحن عائشون مع المسیح 9ع4(عبرا ص
  اذ 
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ن ھناك أسد وال یصعد الیِھ وحش نستأصل الخطیة حسب المقول في اشعیا: ال یكو
) ألن عقل 8ع35مفترس: ویكون ھناك مسلك وطریق یقال لھُ الطریق المقدس (ص

القدیسین یكتسب الخیرات كلھا في مشاھدة هللا: فلذا یلزم الرعاة أن یحضوا وینشطوا 
  ) 11ع4المؤمنین بھذا الكالم فلنجتھد اذن أن ندخل تلك الراحة (عبرا ص

  

  ن للیھود أیام أعیاد غیر السبت السابع عشر كا

كان لشعب الیھود عدا الیوم السابع أعیاد أخرى وایام مقدسة موسومة بسنة هللا 
یجددون فیھا ذكر احسانات هللا العظیمة كما قال القدیس كیریلوس في الكتاب الذي 

  الفھ على السجود بالروح والحق وھو الكتاب السابع عشر في كتبِھ 

  

ا عین الرسل لعبادة هللا الیوم االول من                                     الثامن عشر لماذ
  األسبوع وتركوا الیوم السابع 

قد استحسنت كنیسة هللا أن تنقل عبادة یوم السبت واحتفالھ إلى یوم األحد فكما أن 
من قد نقلنا النور قد أنار أوالً المسكونة كلھا في ذلك الیوم ھكذا مخلصنا اإللھي 

الظلمة إلى النور وفتح لنا باب الحیوة األبدیة بقیامتھ من الموت التي تمت یوم األحد 
ومن ثم قد أراد الرسل الكرام أن یسموا ذاك الیوم یوم الرب. ثم أن الكتاب المقدس 
یشھد لنا بما جرى في الیوم المذكور عن عظائم أعمال هللا كبدایة خلقة العالم وقیامة 

ول الروح القدس على التالمیذ. ھكذا قال القدیس غریغوریوس المسیح الرب حلح
   ومثلھ القدیس یوحنا 43نیزي في عظتِھ النز
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من كتابِھ الرابع ألن السبت كان ذكًرا لذلك الیوم الذي فیھ  24الدمشقي في الفصل 
استراح هللا من خلقھ العالم واألحد ھو ذكر لذلك الیوم الذي فیھ استراح هللا االبن من 

  تجدید خالص العالم. 

  

               التاسع عشر لماذا أضاف المسیحیون أعیادًا أخرى إلى                            
  یوم األحد

أن الرسل المعظمین واألباء القدیسین قد رسموا منذ نشأة الكنیسة ثم في توالي األزمنة 
أیام أعیاد أخرى كي نتذكر بالتقوى والقداسة احسانات هللا ومن جملتھا تلك األیام 

 الكلیة الشھیرة التي عینت للعبادة تذكاًرا ألسرار فدائنا ثم أعیادًا للبتول والدة هللا
القداسة ثم للرسل والشھداء وباقي القدیسین المالكین مع المسیح فإنھ بانتصارھم تحمد 
وتمنح جودة هللا وقدرتھ ونحمل على ان نقدم لھم ما یستحقونھ من الكرامة ویغري 

  الشعب المؤمن باقفاء أثارھم. 

  

                   العشرون كیف یحض المؤمنین من قبل ھذه الوصیة إلى               
  الھرب من البطالة

وھذا القسم المعبر بھذا الكالم: في ستة أیام تعمل عملك والیوم السابع سبت الرب 
الھك لما كان لھُ قوة عظیمة على حفظ الوصیة تحتم على الراعي أن یشرحھُ شرًحا 

أیامھم جھیدًا وافیًا قد یتخلص من ھذا الكالم وجوب حث المؤمنین على أن ال یقضوا 
بالبطالة والكسل بل بالحري أن یتذكروا ما قالھ الرسول المصطفى: من أن كل أحد 

  ) فضالُ عن 11ع4یعمل ما یعینھ ویشتغل بیدیھ كما أوصى (تسالو ص

  



)485 (  

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن هللا سبحانھ أمرنا بالشغل في نفس ھذه الوصیة بقولھ: في ستة أیام تعمل عملك لئال 
یبقى شئ مما یلزم عملھ في أیام األسبوع ویؤخر إلى یوم العید وھكذا تعاق النفس عن 

  االھتمام واالجتھاد في األمور اإللھیة. 

  

  أیام األعیادالحادي والعشرون ماذا یحّرم على الخصوص 

ثم ینبغي أن نشرح القسم الثالث من ھذه الوصیة وفیھ یصّرح كیف یجب علینا أن 
م علینا عملھ ذاك الیوم ولھذا قال الرب: ال  نكّرم السبت ونبین على الخصوص ما یحرَّ
تعمل فیھ أدنى عمل أنت وابنك وابنتك وعبدك والغریب داخل أبوابك: فأول ما نعملھ 

أن نتجنب كل ما یمكن أن یعیقنا عن أدآ العبادة l ونفھم بدون  من ھذا الكالم ھو
م علینا ھو كل نوع من األعمال الخدمیة ال كأنھا من ذاتھا شریرة  صعوبة أن المحرَّ
أو قبیحة بل ألنھا تلھي عقلنا وتشغلھُ عن عبادة هللا التي ھي غایة الوصیة وباألكثر 

نھا لیس فقط تصرف نفسنا عن العمل في یجب على المؤمنین أن یتجنبوا الخطایا أل
  األمور االلھیة بل تفصلنا أیًضا بالكلیة عن محبة هللا 

  

                                الثاني والعشرون أن األعمال الخارجیة العائدة إلى عبادتِھ 
  تعالى غیر محّرمة یوم السبت

ال تحّرم تلك األعمال وال تلك األشغال المختصة بعبادة هللا ولو خدمیة كترتیب المذبح 
وتزیین الھیاكل بداعي یوم عید ما شاكل ذلك ولھذا قال الرب أن الكھنة یحلون السبت 

  ). 5ع12في الھیكل وال لوم علیھم (متى ص
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الثالث والعشرون ویُمسح أیًضا ببغض أعمال خدمیة أیام                              
  األعیاد ألجل الضرورة 

ال اذا أُھملت یوم العید تاتي على االنسان بالخسران وال تحّرم ھذه السنة بعض أعم
وقد سمحت بھا القوانین أیًضا لھذا الداعي. ثم إن الرب قد أعلن في انجیلِھ المقدس أن 

) 5و4و3ع12أعماالً أخرى كثیرة تجوز أیام األعیاد كما یرى في بشارة متى (ص
  . 8ع5وبشارة یوحنا ص

  

  الحیوانات تستریح یوم السبت الرابع والعشرون لماذا أراد هللا أن

قد عّرض الرب ھنا بذكر الحیوانات كي ال یفوتنا معرفة شئ یعیقنا عملھ عن تكریم 
السبت ألن البشر یعاقون عن آداء العبادة یوم السبت بداعي شغل البھائِم فلو أطلقت 

وحدھا الدواب إلى العمل یوم السبت الزم أیًضا فعل االنسان لتشغیلھا ألنھا ال تستطیع 
على العمل بل أنھا تعاون االنسان الذي یسوقھا ویقوم باداتھا والحال ال یجوز ألحد 

التي یستخدمھا البشر للعمل ثم اذا كان هللا یأمر بھذه العمل ذاك الیوم فإذن وال للبھائِم 
الوصیة أن البشر یعفون البھائِم من الشغل یوم السبت بأولى حجة یأمرھم أن یخففوا 

  شغال عن الخدم والصناع. أثقال األ

  

الخامس والعشرون بأي أعمال خاصة یجب على المسیحیین                                        
  أن یتروضوا أیام األعیاد

ال یفوتّن الراعي أن یعلم جھده األعمال واألفعال التي یقتضي أن الشعب المسیحي 
  لھا: الحضور یمارسھا أیام األعیاد فھي اآلتي ذكرھا وما شاك
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إلى بیعة هللا وسماع القداس ھناك بانتباه وعبادوة واستعمال أسرار الكنیسة 
كلوم أنفسنا فال أصلح وال أفضل المقدسة المرسومة ألجل خالصنا ومداواة 

عمالً للمسیحین من أن یعترفوا تواتًرا بخاطیاھم للكھنة. فللراعي أن یحضھم 
على اتمام ھذا العمل متخذًا البراھین والححج على استحسانھ ممما مّر من 
الكالم على سر التوبة في محلِھ ویستھمھم أیًضا كل االستھمام على االكثار 

ارستیا المقدس. وعلى المؤمنین أیًضا ان یسمعوا الوعظ من تناول سر االفخ
من ازدراء كالم المسیح برغبة واجتھاد ألن ما من شئ أوجب للذم وأقبح 

الرب أو سماعِھ یكسل وتھاون ویجب علیھم أن یكثروا من التروض 
بالصلوات والتسابیح االلھیة ویصرفوا أخص اعتنائھم في ان یتعلموا ما 

السیرة المسیحیة وتثقیفھا ویمارسوا بكل اجتھاد أفعال الرحمة یتعلق بتھذیب 
كالتصدق على الفقراء والمعوزین وعیادة المرضى وتعزیة الحزاني 
والمضنوكین بضیق النفس والجسد: ألن الدیانة الطاھرة الزكیة (كما قال 

) عن هللا األب ھي افتقاد الیتامى واألرامل في ضیقھم رسوللیعقوب ا
تخلص مما ورد یرتكب من االعمال المغایرة قانون ھذه ) فی27ع1(ص

  الوصیة ونظامھا. 

  

السادس والعشرون لماذا اقتضى تخصیص بعض أیام                                        
  لعبادة هللا

من واجبات الراعي أیًضا أن یكون واعیًا في ذھنھ بالحضرة نقوالً یتخذ منھا 
الشعب أن یحفظ سنة ھذه الوصیة بالتدقیق واالجتھاد ذلك برھانات وحجًجا یقنع بھا 

  یفید كثیًرا في أن الشعب یعقل ویدرك أن 
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من العدل والصواب أن تتخذ بعض أیام نصرفھا في عبادة هللا ونعرف 
احسانات عظیمة ال تقدّر ألنھُ لو أمرنا أن ونكّرم ونعبد ربنا الذي منھ نلنا 

نعبده كل یوم أما كان واجبًا علینا أن نبذل كل أعمالنا بطیبة القلب الخاطر في 
سانات عظیمة ال حد لھا سبیل طاعتھ مكأفاة على ما اسبغھ علینا من نعم واح

وال نھایة فاآلن حیث عین لنا أیاًما قلیلة لعبادتِھ فال یسوغ لنا أن نتھاون 
  ونستصعب قضاء عبادتھ التي اذا أعملناھا ارتكبنا شر ذنب واثم. 

السابع والعشرون ما الفائدة التي یغتنمھا من یحسنون الطاعة                                   
  ةلھذه الوصی

ثم یجب على الراعي أن یبین ما لھذه الوصیة من عظیم القوة حتى إن الذي 
یحفظونھا تمام الحفظ یرون كأنھم قائمون تجاه الحضرة االلھیة ویخاطبونھُ 
ألننا نتأمل جاللھ االلھي في وقت صلواتنا وتخاطبھُ وفي سماعنا المواعظ 

ن یعظون بالتقوى نتلقى صوت هللا الذي یطرق ما معنا بواسطة أولئك الذی
والقداسة في األمور االلھیة ثم اننا نسجد للمسیح الرب الحاضر في الذبیحة 
أمامنا على المذبح. فمن یحفظ ھذه الوصیة تمام الحفظ یتمتع خاصة بھذه 

  الخیرات. 

                                        الثامن والعشرون ما القول في الذین یعلمون بالعكس أي 
  نةیتھاونون كل التھاون في حفظ ھذه السَّ 

إن الذین یتھاونون كل التھاون في حفظ ھذه الوصیة یعصون هللا والكنیسة 
  وال یعبأ بأمره تعالى ومن ثم ھم أعداء هللا وسنتھ ویتبین 
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ذلك من كون ھذه الوصیة یمكن حفظھا بدون أدنى عناء فإن كان هللا سبحانھُ 
د عن االھتمامات األرضیة أیام  ال یضع علینا أثقاالً بل یأمرنا بان نتجرَّ
األعیاد فال جرم أن مخالفة سنة ھذه الوصیة دلیل قحة كبیرة. فینبغي علینا أن 

بالعقاب الذي أنزلھُ هللا في الذین تعدوھا كما ذُكر في سفر العدد وذلك  ننعظ
لما كان بنو اسرائیل في البریة وجدوا رجالً یتحطب حطبًا في یوم السبت 
فقاده الذي وجدوه إلى موسى وھرون وكل الجماعة فالقوة في السجن ألنھُ لم 

یرجمھُ بالحجارة كل یتبین ما یصنع بِھ فقال الرب لموسى یقتل الرجل قتالً 
الجماعة في خارج المحلة فأخرجتھُ الجماعة كلھا إلى الخارج المحلة 
ورجموه بالحجارة فمات كما أمر الرب موسى. فمن الواجب اذن كي ال نقع 
تحت ھذه الغضب االلھي أن نردد في ذھننا على التواتر ھذه الكلمة: اذكر 

العظیمة والخیرات الوافرة  یوم السبت: وإن نجعل نصب عیوننا تلك الفوائد
التي نغتنمھا من تكریمنا یوم السبت كما تقدم الكالم ثم أشیاء أخرى كثیرة 
تضاھیھا في استطاعة الراعي الجھید الصالح أن یأتي بإیرادھا وبیانھا 

  باتساع واسھامھا حسبما تقتضي الفرصة وظروف الحال. 

  

  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الخامس 

  في الوصیة الرابعة 

أكرم أباك وأمك كي یطول عمرك على األرض التي یعطیكھا الرب الھك                    
  األول ما مقام ھذه الوصیة وما وجھ اتفاقھا مع الوصایا التي تقدمھا 

  

لما كان للوصایا قوة عظیمة ومقام سني فیحق قلنا أن األشیاء التي اقبلنا اآلن 
على بیانھا تحل المحل الثاني بعد تلك لكونھا في غایة اللزوم ألن األولى 
تتجھ رأًسا إلى الغایة التي ھي هللا. أما ھذه فترشدنا إلى محبة القریب 

الذي ألجلھ نحب قریبنا ونتوصل بھا ولو عن بعد إلى هللا الغایة القصوى 
ولھذا قد ساوى المسیح الرب بین ھاتین الوصیتین بمحبتِھ تعالى ومحبة 
القریب اذ قال: ھذه ھي الوصیة العظمى واألولى (محبة هللا) والثانیة التي 
تشبھھا أحب قریبمك كنفسك بھاتین الوصیتیین یتعلق الناموس كلھ واألنبیاء 

ن ھنا ان یعبر عما لھذا الوصیة من ) فال یقوى اللسا39و38ع32(متى ص
الفوائد العظیمة وما تؤتى حافظھا من اآلثار الغزیرة السنیة وانما ھي بمنزلة 
عالمة یستدل بھا على الطاعة للوصیة االولى وعلى ما تأمر بِھ من العبادة 
l. وطبقًا لھذا المعنى یقول یوحنا الحبیب: أن الذي ال یحب أخاه الذي یراه 

   ) فعلى ھذا النحو 20ع4یوحنا ص1ھ أن یحب هللا الذي ال یراه (كیف یمكن
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إن كنا ال نكّرم وال نوقر والدینا الذین نلتزم بمحبتھما حسب أمر الرب وھم 
ئمون لدینا في الحضرة فإي إكرام وأیة عبادة تقدمھا l اآلب األعظم قا

  والكلي الجودة وال نراه قط فیتحقق من ذلك إن كلنا الوصیتین في حكم واحد. 

الثاني إلى أي حد تمتد وما أكثر ما تفید                                          
  الوالدین اسعافًا

إن العمل بھذه الوصیة وسبع األرجاء ألننا نلتزم أن نكّرم عدا أولئك الذین 
ولدونا أخرین كثیرین بمنزلة والدینا أما بداعي سلطتھم ومقامھم أو نفعھم لنا 
أو وظیفتھم ثم ألن ھذه الوصیة داعیة إلى تخفیف تعب الوالدین والمتقدمین 

یجعلوا الذین تحت سلطتھم على سنًا ومقاًما لكونھم أول ما یھتمون بھ ھو أن 
أن یسیروا سیرة طاھرة بحسب السنة فتتوفر لھم سھولة ھذا االھتمام اذا 
عرف الجمیع أن االكرام واجب الوالدین بما أن هللا سبحانھُ أمر بِھ ونبھنا 
الیھ. ویلزمنا كي نستطیع سبیالً إلى القیام بھذا الواجب أن نمیز الفرق الواقع 

على اللوح طرة على اللوح األول وبین الوصایا المرسومة بین الوصایا المس
  الثاني. 

  الثالث كیف تتمیز وصایا السنة المرسومة على اللوحین

ینبغي على الراعي أوالً وبدأ أن یبین ھذه األمور ویعلم خاصةً أن وصایا 
الكلمات العشر االلھیة قد ُرقشت على لوحین ففي اللوح األول كانت الوصایا 

ألولى التي مر بیانھا كما علمنا اآلباء القدیسون اكلیمنضوس الثلث ا
  والكسندروس آلس 6االسكندري في كتابِھ 
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وعلى اللوح الثاني كانت مرقوشة باقي الوصایا  29من البحث  3في القسم 
فقد ُوضع لنا ھذا الرسم كي نتمیز أنواع الوصایا بنظامھا ألن كل ما أمرت 
بِھ السنة االلھیة في األسفار المقدسة أو نھت عنھ صادر عن أحد ھذین 

المحبة l أو  النوعین من الوصایا. اذ أن العبرة في كل عمل نعملھ انما ھي
للبشر فالوصایا الثلث االولى تعلمنا المحبة l وأما ما یتعلق باتحاد البشر 
وسالمھم وإیتالفھم فیتضمن في السبع الوصایا األخرى ولذا لم یقع ھذا 
التمییز بین الوصایا عبثًا بأن بعضھا ُرفش على اللوح األول وبعضھا على 

  الثاني. 

  

 l تتضمن في الثلث الوصایا االولى                                  الرابع كیف أن المحبة
  والمحبة للقریب في باقیھا وما الفرق بین كلتیھما

إن موضوع الوصایا االولى الثلث التي تكلمنا علیھا والمتجھ الیھا كأنھُ مادتھا 
ھو هللا أي خیر القریب. ففي الثالث األولى محبة هللا العظمى وفي البقیة 

بة القریب. فاالولى تالحظ الغابة رأًسا والبقیة تجري على ما یأول إلى مح
الغابة ناھیك أن محبة هللا تختص بذاتھ االلھیة ألن هللا بذاتِھ بمعزٍل عن كل 
سبب آخر یستحق أعظم محبة أما محبة القریب فتصدر عن محبة هللا وتتجھ 

واطعنا روسأنا وكرمنا الیھا كقانون وقاعدة راھنة ألننا إن أحببنا والدینا 
االعلى منا مقاًما فإننا نفعل ذلك خاصة ألن الھ خالقھم وھو أقامھم علینا 
رؤساء وعلى أیدیھم یدبر باقي البشر ویصونھم ھو خالقنا ویرید أن نوقر 

   مثل ھؤالء االنام وألجل ذلك یلزمنا أن نؤدي لھم
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االكرام والمحبة ألن هللا سبحانھ حباھم ھذا االكرام كما قال القدیس 
فصل 4وفي كتابِھ  129عن التعلیم المسیحي فصل  3اغوسطینوس في كتابِھ 

اعترافِھ فینتج من ذلك أن االكرام الذي نقدمھُ لوالدینا  من 12و11و29
یستبین أننا نقدمھُ l أكثر مما أننا نقدمھ للبشر ألن الرب یقول في انجیل متى 

) والرسول 40ع10في صدد اكرام الرؤساء: من قلبكم فقد قبلني (ص
بید المصطفى في رسالتِھ إلى أھل أفسس لدى تكلمھ على العبید یقول: أیھا الع

طبعوا ساداتكم الجسدیین بسالمة قلوبكم كطاعتكم للمسیح ال یخدمھ العین 
  ). 5ع6كمن یرضي الناس بل كعبد المسیح (ص

                      ال تنحصر حد بخالف محبة القریبالخامس كیف محبة هللا

یلي ما تقدم أننا ال نستطیع قطعًا أن نكّرم هللا ونحبھ ونعبده بقدر ما یستحق 
ال ینتھي فلھذا من اللزم إن محبتنا l تزداد بل المحبة لھُ قابلة الزیادة إلى ما 

اضطراًما یوًما فیوًما فبموجب أمره تعالى نلتزم أن نحبھ من كل قلبنا ومن 
) فلم یوضع حد لھذه المحبة كما قال 5ع4كل نفسنا ومن كل قوانا (تثنیة ص

ومار توما الالھوتي في الجزء  62القدیس اغوسطینوس في تفسیره المزمور 
. أما محبة القریب فقد انحصرت ضمن 24من البحث  8و7في الفصل  20

حدود معلومة ال تتجاوزھا ألن الرب یأمرنا بأن نحب قریبنا كنفسنا (أحبار 
ود بنوع أنھُ یساوي بین هللا والقریب ) فمن یتجاوز ھذه الحد18ع19ص

من یأِت اليَّ وال یبغض أباه وأمھُ بالمحبة یخطئ شر خطآء بدلیل قولھ تعالى 
  وبنیھ 
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تھ حتى نفسھ فال یقدر أن یكون لي تلمیذًا وبھذا المعنى ومرأتھ واخوتھ واخوا
قال الرب لمن أراد أن یدفن أباه قبل أن یتبع المسیح دع الموتى تدفن موتاھا 

)ولنا بیان واضح وأجلي 22ع8وامِض وأنت وبشر بملكوت هللا (متى ص
 لھذا القضیة في قول ربنا ببشارة متى الرسول: من أحب أبًا أو أًما أكثر منى

  ). 37ع 10فما یستحقني (ص

                         كیف یجب أن نحب والدینا وألي سبب ال نلتزم  السادس
 أحیانًا أن نطیعھم

ن التقوى فال شك أننا نلتزم أن نحب والدینا محبة شدیدة ونكّرمھم وافًرا غیر أ
مى تستلزم أوالً وبدًءا أن نكّرم أبا الجمیع وخالقھم أعظم اكرام ونعبده اس
ألب عبادة ولھذا نحب والدینا الجسدیین محبة تأول كل قوتھا وعزمھا إلى ا

 فال شك الدینا تخالف وصایا هللاألزلي. فإن اتفق أحیانًا أن أوامر والسماوي 
 ینسوا ما أن االوالد یلتزمون أن یفضلوا مشیئة هللا على مشیئة والدیھم. فال

) 29ع5ص قالھ الرسل ینبغي أن نطیع هللا أكثر من الطاعة للبشر (ابركسیس  

 السابع ماذا تعني لفظة اكرام بحصر المعنى في ھذه الوصیة

یاتي إلى تفسیال كالم الوصیة وأوالً إلى بعد أن یكون الراعي شرح ما تقدم 
بیان المعنى المقصود بلفظة اكرام فاالكرام ھو عبارة عن الحكم بإجالل أحد 
واعتبار ما لھُ عظیًما ویجمع ھذا االركرام بین المحبة واالحترام والطاعة 

وارسطو  122من البحث  5و1كما قال مار توما الالھوتي في القسم 
  من كتاب  6الفیلسوف في الفصل 
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وصواب قد وضعت لفظة اكرام في السنة ال لفظة محبة أو االدبیات. فبحق 
یھابوھم أعظم مھابة ولو أن االوالد یلتزمون أن بحبوا والدیھم محبة شدیدة و

مھابة ألن المحبة ال تسلتزم دائًما التوقیر واالكرام والمھابة بل تقترض دائًما 
المحبة بل أن من یكرم أحدًا قلبیًا في الوقت ذاتھ یحبھ ویوقره. فإذا انتھى 
الراعي من شرح ھذا األصول یاتي بالكالم على الوالدین ویبین من ھم الذین 

  یعرفون بھذا االسم. 

  من ھم الذین یعرفون ھنا باسم أب أو والد الثامن

إن الشریعة ولو عنت خاصةً باألباء الذین ُولدنا منھم ومع ذلك قد یطلق ھذا 
االسم على غیرھم ممن تتناولھم السنة أیًضا كما یتخلص بدون عناء من 
نصوص كثیرة وردت في األسفار المقدسة فإذن عدا األباء الذین ولدونا 

خرین ذكرھم الكتاب المقدس وأشرنا الیھم سابقًا وحكمنا توجد أنواع أباء أ
بوجوب الكرامة لكل منھم فأوالً یُدعي آباء والة الكنیسة والرعاة والكھنة كما 
یتبین من كالم الرسول المصطفى القائل: وما كتبت ھذه الرسالة الخجلكم بل 

من ألعظكم كأوالِد لي أحباء ألنھ لو كان لكم في یسوع المسیح ربوات 
المعلمین لكن لیس لكم أبًا كثیرین ألنني أن بیسوع المسیح ولدتكم بالبشارة 

) وكتب في سفر ابن سیراخ: لنمدح الرجال النجباء 15و14ع4قور ص1(
) ثم یمسي أباء وأولئك الذین قد فوضت 1ع44أباءنا الذین ولدنا منھم (ص

عبید نعمان  الیھم والیة أمور أو ملك أو سلطة ویدبرون أمور الشعب. ھكذا
  ) وداود یدعو شاول أبًا. 12ع5ملوك ص4السریاني كانوا یسمونھ أبًا (
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ھم ثم یعد آولئك الذین كانوا مشھورین بعلو ھمتھم وصالحھم وحكمت
كاألوصیاء على الصغار واألیتام والوكالء والمعلمین والمھذبین. وعلیِھ كان 
أبناء األنبیاء یسمون ایلیا والیشاع أبوین. وفي اآلخر نسمي أباء الشیوخ 
الطاعتین في السن. فعلى الرعاة أن یبذلوا جدّ االھتمام في أن یعلموا بوجوب 

سیما الذین ولدونا ووقع علیھم  االكرام لالباء الذین ذكرناھم بأنواعھم وال
  الكالم في ھذه الوصیة. 

  

التاسع لماذا یلتزم االوالد المسیحیون ان یقدموا اكراًما                             
  خصوصیًا ألبائھم الجسدیین

ألن الوالدین ھم بمنزلة تماثیل هللا الحي وفیھم نشاھد صورة وجودنا في 
هللا في اعطائھ إیانا على الجسدیة وقد استخدمھم العالم ومنھم اتخذنا الحیاة 

یدھم النفس والعقل وھم الذین اقتادونا إلى قبول األسرار المقدسة وأرشدونا 
إلى الدیانة والعبادة وھذبونا بمعرفة األدبا السلیمة والقداسة. ولیعلم الراعي 

ر أیًضا أن األم تتضمن في ھذه الوصیة في حكم االكرام والمحبة كي نعتب
فضلھا واحسانھا لنا ما قاستھ من العناء في حلمھا إیانا في أحشائھا وما 
كابدتھُ من األوجاع في والدتھا إیانا وتربیتنا. كما قال ابن سیراخ: أكرم أباك 
من أقصى قلبك وال تنَس تنھد أمك اذكر أنك لوالھما لما ولدت فجازھما 

أیام حیاتھا واذكر ما  ) وطوبیا: وأكرم والدتك جمیع21ع7ككفایتھما لك (ص
  ). 3و2ع4المشقات التي عانتھا ألجلك في جوفھا وما كان أشدھا (ص
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                           عاشًرا على أي وجھ ینبغي أن نؤدي االكرام لوالدینا    
   الجسدیین

ینبغي أن نكرم والدینا اكراًما صادًرا عن جوارح القلب. وبكل حق وعدل 
یتوجب لھم ذلك ألنھم على درجة من المحبة لنا ال تأذنھم من أن یجانبوا أدنى 
تعب ومشقة وخطر بسببنا وما من شئ أھنى لدیھم من ان یشعروا بكونھم 

الذین عندھم في أعلى درجة من المحبة فإن یوسف  محبوبین من اوالدھم
الذي كان یقارب الملك بكرامة والمقام في مصر تلقي أباه یعقوب واسرائیل 
بالمجد والكرامة حین قدم إلى مصر وسلیمان الحكیم لما دخلت أمھ علیھ قام 
إجالالً لھا وأجلسھا على یمینھ في العرش الملوكي. وتوجد أیًضا واجبات 

أخرى ینبغي أن نؤدیھا لوالدینا وذلك أننا نكّرمھم أیًضا حین نلتمس وإكرام 
لھم من هللا أن یأتیھم بكل خیر وتوفیق وأن یكونوا مكرمین عند الناس أعظم 
اكرام ونبتھل l وقدیسیھ في السماء أن یشملوھم بالبركة والرضى. ثم نكرم 

قاطع من كالم  لوالدینا حین نذعن لقولھم وارادتھم ولنا على ذلك برھان
اسمع یا بُنيَّ تأدیب أبیك وال تنبذ شریعة أمك فإنھا م القائل: كیسلیمان الح

) ویمثل ذلك یامرنا 8ع1اكلیل نعمة لرأسك وأطواق لعنقك (أمثال ص
الرسول المصطفى قائالً: أیھا البنون اطیعوا والدیكم في الرب فإن ھذا ھو 

ون اطیعوا والدیكم في كل شئ ) وقولھ أیًضا: أیھا البن1ع6العدل (أفسس ص
) ویثبت ذلك أیًضا 20ع 3في الرب (قولو صفإن ھذا ھو المرضى 

  بنموذجات األنام األفاضل القدیسین 
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كإسحق ألن أباه حین بسطھُ على المذبح لیقدمھ ذبیحة هللا قد أطاع بكل مھابة 
وبدون أدنى تردُّد ثم أن الراحبین (أي بني راحاب) قد امتنعوا عن شرب 
الخمر لألبد لئال یخالفوا وصیة أبیھم. وفي األخر أننا نكّرم والدینا حین نقتدي 

م تكریًما جزیالً أولئك الذین نروم باعمالھم الصالحة وأدابھم الحمیدة ألنا نكرّ 
أن نتشبھ بھم بقدر مكتنا ثم نكرم الوالدین لیس في التماسنا مشورتھم وأرائھم 

  فقط بل أیًضا في اتباعھما 

الحادي عشر كیف یجب علینا ان نساعد والدینا في احتیاجاتھم                    
  وال سیما في خطر الموت

إیاھم بما یلزمھم من القوت والمعاش وھذا ثابت ینبغي أن نساعدھم بإمدادنا 
من شھادة المسیح الرب في توبیخِھ الفریسین على اثمھم ونفاقھم اذ قال: 
وأنتم لماذا تتعدون وصیة هللا من أجّل سنتكم فقد قال هللا أكرم أباك وأمك 
وكذا من لعن أباه وأمھ فلیقتل قتالً وأنتم تقولون كل من قال ألبیھ أو أمھ كن 
قربان مني تنتفع بِھ فال یكرم أباه وأمھ فقد أبطلتم وصیة هللا من أجل سنتكم 

) وعلینا أن نقدم كل حین مواجب االكرام لوالدینا وال 4و3ع15(متى ص
سیما حینما یصابون بأمراض ذات خطر ألننا نلتزم حینئٍذ أن نبذل كل ما في 

باقي األسرار التي وسعنا لئال یفوتھم شئ مما یتعلق باالعتراف السري أو ب
یجب على المسیحیین أن ینالوھا حین یشرفون على الموت. ومن واجبات 
اھتمامنا أن ندعو األناس األفاضل األنقیاء إلى أن یكثروا من عیادتھم 
ویشددوا عزائمھم ویساعدوھم بمشورتھم أو ینعشوھم إلى رجاء الحیاة 

  الدائمة  
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حتى اذا جردوا عقولھم من االمور الزمنیة یلقون كل اتكالھم على هللا وعلى 
ھذا المنوال یتمنطقون باالیمان والرجاء والمحبة ویتحصون بحمى الدیانة 

یخافون الموت لكونِھ أمًرا محتوًما على الجمیع بل یعدونھ طریقًا للدخول فال 
  في األبدیة السعیدة فیرتاحون الیھ بشوق. 

  الثاني عشر كیف یجب أن نكّرم والدینا بعد وفاتھم

ثم نكّرم والدینا بعد وفاتھم اذا اقمنا لھم حفلة الالئق بشأنھم وإكرمنا دفنتھم 
لراحة نفوسھم واذا تممنا بالتدقیق جمیع ما أوصوا  واذا قدمنا قداسات كل عام

  بِھ في حیاتھم. 

  الثالث عشر كیف یجب أن نكرم األساقفة والكھنة

ینبغي أن نكّرم لیس والدینا ولدنا منھم فقط بل أیًضا أولئك الذین ندعوھم أباء 
كاألساقفة والكھنة والملوك والوالة والحكام واألوصیاء والوكالء والمعلمین 

لمشایخ وما شاكلھم ألنھم یستحقون أن یجنوا أثمًرا من محبتنا وطاعتنا لھم وا
ومساعدتنا لھم كل حسب ما یقتضیھ حالھ ومقامھ. وأما عن األساقفة وباقي 
الرعاة فقد كتب رسول األمم قائالً: ولیحسب الكھنة الذین یسنون التدبیر أھالً 

تیمو 1والتعلیم ( لكرامة مضاعفة وال سیما الذین یتعبون في الكلمة
) أما أھل غالطیة فقد قدموا للرسول المعظم دالئل حب وطاعة ال 17ع5ص

تقدَّر حسبما شھد لھم الرسول نفسھ رسالتِھ الیھم اذ قال: أنني أشھد لكم أنكم 
  ) 15ع4لو استطعتم لكنتم تقلعون عیونھم وتعطونیھا (ص
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الرابع عشر كیف یجب أن نقدّم للكھنة ما یلزمھم من                        
  القوت والمعاش 

ثم نلتزم أن نقدم للكھنة لوازم المعیشة ولھذا قال اآلنا المصطفى من یسعى 
) وقد كتب في ابن سیراخ: 7ع9قور ص1إلى الحرب والنفقة على نفسھ (

اتِق الرب وأكرم الكاھن وأعطِھ حصتھ بحسب ما أمرت بِھ والباكورة ألج 
اعة ) وعلمنا الرسول أن نقدّم لھم الط34و33ع7الخطآء. (ابن سیراخ ص

قائالً: اطیعوا مدبریكم واخضعوا لھم ألنھم یسھرون على أنفسكم كمن 
) ال بل أن المسیح الرب قد 17ع13یعطون جوابًا عن نفوسكم (عبر ص

أمرنا بالطاعة والرؤساء ولو شریرین اذ قال: قد جلس الكتبة والفریسیون 
لھم على كرسي موسى فكل ما قالوه لكم احفظوه واعملوا بھ ولكن مثل أعما

  ) 3و2ع23ال تعلموا ألنھم یقولون وال یفعلون (متى ص

  الخامس عشر یجب علینا أن نكّرم أیًضا الحكام العالمیین

یلزمنا أن نقدم االكرام نفسھ للملوك والوالة والحكام الذین نحن تحت سلطانھم 
فإن األناء المصطفى أسھب الكالم على وجوب تقدیم ھذا االكرام والوقار لھم 

تِھ إلى الرومانیین وأمر بتقدیم األدعیة ألجلھم وھامة الرسل یقول: في رسال
فاخضعوا اذن لكل خلیقة بشریة من أجل الرب أما الملك فكاأل على وأما 

) ألننا اذا قدمنا لھم 14و13ع2بطرس ص1للوالة فكالمرسلین من قبلھ (
رام من االكرام فذلك یعود إلى هللا ألن الدرجة المقام العالي تستوجب االلك

   البشر ألنھا تمثل 
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القدرة االلھیة وتحترم في ھذا المقام العنایة االلھیة التي خولتھم وكالة األمور 
  الجمھوریة وتستخدمھم بمنزلة أعوان سلطتھا السامیة 

السادس عشر كیف یجب علینا ان نطیع الحكام العالمیین                               
  ولو أشراًرا ومتى ال ینبغي ذلك

شر أو نفاقھم فإن كان الحكام أشراًرا نكّرم السلطة االلھیة أننا ال نكّرم شر الب
التي خّولوھا وما لعلھُ یستبین مستغربًا ھو أننا نلتزم بتكریمھم ورعایتھم ولو 
اضمروا لنا البغضاء والعداوة واستقر في قلوبھم الغیظ والغضب علینا. ألن 

وقد أشار إلى ذلك  أعدائھ.داود كان یكّرم شاول أجزل تكریم مع أنھُ كان الدّ 
) وقال ایًضا: 7ع119بقولِھ: أنني للسلم وحین أنطق بِھ فإنھم للحرب (مزمور

) أما اذا أمروا بفعل 7ع119مع مبغضي السالم كنت صاحب سالمة (مزمور
شر أو اثم فال یجوز أن نطیعھم قطعًا ألنھم ال یفعلون ذلك عن سلطان بل عن 

یشرح شرح ھذه األشیاء  جور وخبث قلوبھم. فغب أن یكون الراعي
بمفرادتھا یبادر إلى الكالم على الجزاء والثواب المعد لمن یطیعون ھذه 

  الوصیة االلھیة. 

  السابع عشر أي ثواب یعده هللا لمن یطیعون والدیھم

إن األوالد الذین یطیعون والدیھم یغتنمون فائدة عظمى بأن یعیشوا زمانًا 
ویالً بھذا االحسان اذ یحفظون ذكره في مدیدًا ألنھم یستحقون أن یتمتعوا ط

أذھانھم إلى األبد. فإذن من یكّرمون والدیھم مكافأة لھم على كونھم علة 
  وجودھم في ھذه الدنیا بعد هللا یبلغون من الحیاة إلى 
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أقصى شیخوخة بحق وعدل ثم باقي الرعاة ببیان الوعد االلھي وھو أن هللا 
تعالى وعدھم لیس بالحیاة األبدیة السعیدة فقط بل أیًضا بطول الحیاة في ھذه 
الدنیا وقد عبر عن ھذه الحقیقة رسول األمم بقولھ: أما التقوى فتنفع في كل 

  ) 8ع4تیمو ص1اضر والمستقبلة (شئ ولھا موعد الحیاة الح

  الثامن عشر كم یجب أن نعتبر الوعد ھنا بطول الحیاة

إن ھذا األجر لیس بزھید وال ینبغي أن نستخف بِھ ولو أن األنام القدیسین 
كایوب وداود والرسول قد أثروا الموت على حیاة الدنیا وبعض الناس 
األشقیاء یكرھون طول الحیاة لتنغصھا باألكدار والكروب ألن هللا قد أردف 

مشیًرا بھذا  وعده بطول الحیاة بقولھ: على األرض التي یعطیكھا الرب الھك
الكالم لیس إلى الوعد بطول الحیاة فقط بل أیًضا إلى حیاة موعبة راحة 
واستكانة وسالًما. ألنھُ في سفر تثنیة االشتراع لم یقل فقط أكرم أاك وأمك 

) وروى رسول 16ع5كي تطول أیامك: بل زاد قولھ: وتصیب خیًرا (ص
أیامك على األرض  األمم ھذه اآلیة نفسھا قائالً: كي تصیب خیًرا تطول

  ). 3ع6(أفسس ص

التاسع عشر كیف الذین یكرمون والدیھم ینالون األجر                         
  الموعود بھذه الوصیة ولوماتوا سریعًا

الذین ینعم نقول أن ھذه الخیرات الموعود بھا في ھذه الوصیة تصیب أولئك 
هللا علیھم مكافأة على طاعتھم لوالدیھم. ألن هللا سبحانھ قد وعد وحاشا أنھُ 

  یخلف وعده وأما اذا كان أحیانًا بعض االوالد 
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یكرمون والدیھم یعیشون عمًرا قصیًرا فذلك یتأنى أما عن تدبیر العنایة الذین 
االلھیة ألجل خیرھم األعظم اذ ینقلھم هللا من ھذه الحیاة قبل أن یتعرجوا عن 
سبل الفضیلة والعبادة فقد قال الحكیم: خطفھ كي ال یغیر الشر عقلھ وال 

توشك أن تحل  یطغى الغش مفسھ وأما أن هللا ینقلھم من أجسادھم حین
الضربات في العالم واضطراب أحوال الخالئق كلھا كي ینجوا من مرارة 
تلك األزمنة التعیسة بدلیل قول النبي اشعیا: من ووجھ الشر ضّم الصدیق 

) وھعذا یحدث لئال تمسي فضیلتھم أو خالصھم في خطر 1ع57(اشعیا ص
أو حذًرا من أن  الضیاع حین یعاقب هللا الناس بالضربات ألجل شرھم واثمھم

یذوقوا أكواب األحزان والغموم الشدیدة من قبل ما یحل النكبات األلیمة 
باھلھم وأصدقائھم ولھذا كان من دواعي الخوف الشدید موت األبرار قبل 

  أوانِھ. 

  العشرون أي عقاب یحّل بالذین یخالفون ھذه الوصیة

ا معرفة الجمیل كما أن هللا سبحانھ قد أعدّ األجر والمكافأة لمن أحسنو
أشد العقاب لألبناء الكنودین األثمة اذ قد ورد في لوالدیھم ھكذا قد قیض 

) وقیل أیًضا: 17ع21خروج صالكتاب االلھي من یلعن أباه وأمھ قتالً یقتل (
) وجاء 26ع19من أشقى أباھوطرد أمھ فھو ابن الخزي والعار (أمثال ص

طفئ سراجھ في قلب الظلمة أیًضا من قولِھ تعالى: من لعن أباه وأمھ ین
) ومن قولِھ أیًضا: العین المستھزئة باألب والمستخفة 20ع20(أمثالص

) وقد 7ع30بطاعة األم تفقأھا غربان الوادي وتأكلھا فراخ النسر (أمثالص
  قرأنا في األسفار 
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االلھیة أن هللا قد انتقم بشدة غضبِھ من أوالد كثیرین اھانوا والدیھم ولم یترك 
داود عبده من دون ان ینتقم لھُ من ابنھ ابیشالوم الذي عصاه بل عاقبھُ بثالثة 

) أما 14ع18ملوك ص2سھام انشبھا في قلبھ بواب قائد جیش داواد أبیھ (
ن ال یطیعون الكھنة فقد كتب عنھم في سفر تثنیة االشتراع: وأي رجل الذی

كان متجبًرا حتى ال یسمع من الكاھن الواقف ھناك یخدم الرب الھك أو من 
  ) 12ع17الفاضي فلیقتل ذلك الرجل (ص

الحادي والعشرون كیف یجب على الوالدین أن یجعلوا                      
  االكرام المرسوم بأمره تعالىذواتھم مستحقین لذاك 

كما أن السنة االلھیة قد رسمت أن االوالد یكرمون والدیھم ویطیعونھم 
ویحترمونھم ھكذا قررت أن یكون عمل الوالدین واھتمامھم الخصوصي في 

دربوھم أن یشربوا أوالدھم األداب المقدسة ویھذبوھم بالخصال الحمیدة وی
ما تفقھوا وتأھبوا حسنًا للدیانة  أحسن تدریب في العیشة الصالحة فإذا

یكرمون هللا بالطھارة والقداسة كما قرأنا في سفر دانیال النبي ما علمھ والدا 
سوسنة مع ابنتھا المذكورة. فعلى الكاھن أن یعظ الوالدین في أن یعلموا 
أوالدھم بقولھم وفعلھم الفضیلة والعدل والعفة واالحتشام والقداسة وأن 

صوص ثالثة أمور التي كثیًرا ما یعثرون فیھا أوالً یجتنبوا على الخ
فلیحترسوا من أن یخاطبوا أوالدھم بقساوة وجفاء ویامروھم بشئ عنیف 
وھذا ما اوصى بِھ الرسول المعظم اذ قال: أیھا األباء ال تنیظوا بنیكم لئال 

  ) ألنھُ یخشى 21ع3یفشلوا (قولو ص
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من أن الجفا والقسوة في األبناء الجبانة وضعف القلب اذ یمسون یخافون من 
ا كل شئ ولھذا یوصیھم بان یجانبوا القسوة الشدیدة وبان یؤدبوا أوالدھم تأدیبً 

  ال أن ینتقموا منھم انتقاًما. 

  

الثاني والعشرون ینبغي ان الوالدین ال یفرطون باالرتخاء                           
  أوالدھم وال یبالغون بالتعب كي یخلعوا لھم میراثًا وافًرا

ال ینبغي على الوالدین أن یفرطوا األمر الثاني ھو أنھُ اذا اقترف االوالد ذنبًا 
عھم ألنھم كثیًرا ما ینفسدون بلین والدیھم المفرط وتسامحھم. بالتسامح م

فلذلك یلزمھم أن یتجنبوا مثل ھذا التراخي ولیخافوا ھذا التسامح الرائد لئال 
یصیبھم ما أصاب عالي الكاھن الذي عوقب شر عقاب لفرط تساھلِھ مع 

ر ھو ) األمر الثالث واألخی4أوالده (دونك روایتھُ في سفر الملوك األول ص
أقبح مما ورد أن ال یعتمدوا مشورات ومقاصد تغایر تربیة األوالد وتناقض 
تھذبیھم ألن كثیرین من الوالدین ال ینھمكون وال یفتكرون االّ في ان یخلفوا 
ألوالدھم وخالصھم االبدي وال بان یرشدوھم إلى اعتبار الفضیلة بل یبذلون 

الغنى فما من فكر وال اھتمام كل عنایتھم وجھدھم في أن یكثروا لھم المال و
من 3أقبح من ھذا الفكر واالھتمام كما قال القدیس امبروسیوس في الفصل 

كتابِھ إلى غراسیانوس ومثل ھؤالء الوالدین مثل أم ابني زبدى التي قدّمت 
ولدیھا إلى الرب یسوع ال لیعلمھما أمور الخالص ویرشدھما في سبل 

  الفضیلة بل لیولیھما
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ھذا القول: ال تقتل عبارة عن تحریم القتل كلیًا فلذا وجب على كل انسان أن 
یتلقى ھذه الوصیة بمزید السرور كأن هللا تعالى حّرم بھا على سائر البشر 

ائلة غضبھ وتحت أشد العقاب أن یتطاولوا علیھ بضروه: فاذن كما تحت ط
ان ھذه الوصیة مرغوب في سماعھا ھكذا ال بد من أن اجتناب االثم المحّرم 

  بھا یخول العذوبة والسرور. 

  الثاني ما تنھي عنھ ھذه الوصیة وما تأمر بھ

على إن ربنا یسوع المسیح لما كان یشرح ھذه الوصیة أبان انھا تحتوي 
أمرین أولھما ال تقتل وھو النھي وثانیھما االمر بما ینبغي علینا عملھ وھو ان 
نقابل أعدانا بالمسالمة والودّ والمحبة وأن نعتمد خطة الصلح والسالم مع 
جمیع البشر وأن نتحمل بالصبر والدعة كل ما یتأنى علینا من األكدار 

  والمشاق. 

  الحیوانات الثالث یجوز أن نقتات بالبھائم ونقتل

اعیأن قد حّرم هللا القتل بھذه الوصیة انما لما كان للقتل أنواع متبانیة لزم الر
م كما قال القدیس  مھُ هللا. ألن قتل الحیوانات لم یحرَّ یبین أوالً أي قتل لم یحرَّ

بدلیل قولِھ تعالى:  64من البحث  1في الفصل  2توما الالھوتي في القسم 
وخوفكم وذعركم یكونان على جمیع وحش االرض وجمیع طیر السماء وكل 

) 2ع9ى أیدیكم (تكوین صما یدب على األرض وأسماك البحر أنھا مسلمة إل
ألن هللا قد مسح للناس أن یقتاتوا بھا فإذن قد جاز لھم أن یقتلوھا وعلیِھ قال 

منھ وفي  20القدیس اغوسطینوس في كتابھ األول عن مدینة هللا في الفصل 
  من عوائد 2كتابِھ 
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: لما نسمع قول هللا: ال تقتل. ال تفھمھ عن 15و14و13تباع ماني في الفصل 
االثمار التي ال حس لھا وال عن الحیوانات الغیر الناطقة ألن لیس لھاادنى 

  كة معنا بنوع من األنواع. شر

الرابع یجوز لوالة االمور أن یحكموا باالعدام على األشرار                                
  ویقتلوھم بموجب السنة

من القتل یتعلق بالحكام الذین اعطوا سلطانًا على القتل وجاز أیًضا نوع آخر 
ویحمون األبریاء  بامر الشرائع وحكمھا فیعاقبون باالعدام فاعلي الشرور

إلى بوبلیكوال وفي رسالتِھ  154كما قال القدیس اغوسطینوس في رسالتِھ 
إلى مكدونیوس ألن الحكام طالما یستعملون سلطان وظیفتھم بالعدل ال  154

یأثمون حینما یحكمون باالعدام على المجرمین بل یكونون جارین على 
الغرض من ھذه الوصیة طاعة الوصیة الناھیة عن القتل. ألنھُ لما كان 

المحافظة على حیاة الناس وخالصھم كان العقاب الذي ینزلھ الحكام 
الشرعیون باألشقیاء یاول إلى الحصول على ھذا الغرض أي إلى قمع وقاحة 
المعتدین وظلمھم بعقوبة القتل كي تكون حیاة البشر في أمان ولھذا قال النبي 

ألرض حتى ینقرض من مدینة داود: في كل غداة استأصل جمیع منافقي ا
  ) 8ع100الرب جمیع فاعلي االثم (مزمور

  الخامس كیف ال یأثم ثم ایًضا الذي یقتلون في الحرب العادلة

وال یأثم أیًضا من یقتلون االعداء في حرب عادلة ال عن طمع وال عن قسوة 
  بل عن اجتھاد في مصلحة الجمھور. ناھیك من أن مثل ھذا 
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) 15ع14القتل قد جرى بامر هللا صریًحا كما فعل ابراھیم الخلیل (تكوین ص
وأبناء الالویین لم یخطئوا حین قتلوا عدة الوف في یوم واحد فمن بعد ھذه 

  ) 29ع32وسى قائالً: كّرسوا الیوم أیدیكم للرب (خروج صالمتقلة خاطبھم م

السادس ال یرتكب ذنب القتل من یقتل انسانًا خطاء                              
  وبغیر عمد

ال یذنب بحق ھذه لوصیة من بدون ارادتھ وبغیر قصد یقتل انسانًا ولھذا ذكر 
في سفر تثنیة االشتراع: وھذا حكم القاتل الذي یھرب الیھا فیحیا من قتل 
صاحبِھ عن غیر عمد وھو غیر مبغض لھ من أمس فما قیل كما اذا ادخل 

ت الحدید من غابًا مع صاحبھ لیقطع حطبًا فضرب بالفأس لیقطع الحطب فاتفل
العود فأصاب صاحبھ فمات فھذا یھرب إلى واحدة من ھذه المدن فیحیا كي 
ال یسعى ولي الدم في طلب القاتل عند اضطرام قلبھ ویدركھ لبعد الطریق 

) فمثل ھذا لكونھ قتل بدون 6و5ع19ویقتلھ ولیس علیھ حكم قتل (تثنیةص
ِھ قال القدیس ارادة وعن غیر عمد ألجل ذلك ال یحسب خطیة بتةً وعلی

اغوسطینوس في ھذا الصدد: معاذ هللا ان یحسب علینا ما نفعلھُ ألجل الخیر 
إلى  154أو ما كان جائًزا اذا صدر منھ ضرر ألخر بدون ارادتنا في رسالتِھ 

  بوبلیكوال. 
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السابع كیف یرتكب اثم القتل من یقتل أحدًا بطریق                                    
  الصدفة وبدون ارادتھ 

قد یاثم االنسان بالقتل ولو وقع بدون ارادة في مسئلتین أوالھما اذا قتل أحد 
انسانًا في حال مباشرتھ عمالً غیر جائز مثالً اذا لَكَم امرأة حامالً في بطنھا 
أو رفصھا برجلِھ فاسقطت الجنین فاالسقاط جرى بدون ارادة الضارب ولكن 

امرأَة حبلى. وقد صّرح ذلك لیس بدون ذنبِھ حیث ال یجوز قطعًا ان یضرب 
في سفر الخروج حیث قال: اذا اختصم قوم فصدموا امراة حامالً فقسط 
الجنین ولم یتأَت ضرر فلیغرم الصادم كما یفرض علیھ بعل المرأَة ویؤدي 

) ثانیھما اذا قتل انسانًا عن تھاون وبدون 23ع21عن ید القضاة (ص
انیة القتل كما جرى لألمك احتراس ولم یستدرك كل ما یجب استدراكھ لمج

  ) 13ع4(تكوین ص

  الثامن قد یجوز لالنسان أیًضا أن یقتل آخر وقایة لحیاتِھ 

  
ومن نوع القتل الجائر أیًضا ھو اذا قتل االنسان آخر وقایةَ لحیاتِھ ودفاًعا 
عنھا غب استعمالھ كل احتیاط ودرایة للنجاة من المعتدي ولم یقدر على ذلك 

ن البیّن أن لیس علیِھ حكم القتل فأنواع القتل التي ذكرناھا بدون قتلھ. فھذا م
م سواء كان بالنظر إلى القاتل أو  مستثناة من الوصیة وكل ما عداھا محرَّ

  المتقول أو الطرائق التي یجري بھا القتل.
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                                              التاسع ال یجوز ألحد أن یقتل بسلطانِھ الخصوصي 
                                 أما بالنظر إلى القاتلین فالسنة منھم أحدًا ال األغنیاء وال 

                      المقتدرین وال السادة وال الوالدین بل قد حّرم القتل على الجمیع بدون 
  میزة أو استثناء

العاشر ما من أحد االَّ ویستطیع أن یكون في األمن                                            
  بھذه الوصیة

میع فما من أحد ولو وضیعًا تتناول الجاذا الحظنا الذین یُتقلون نرى أن السنة 
ودنى القدر االَّ وتحمیھ ھذه الشریعة وال یجوز أحد أن یقتل نفسھ حیث ما من 
أحد مسلًطا على حیاتِھ حتى یستنتج أن ینزل الموت في ذاتِھ على ایثاره ولھذا 
لم یقید نھي الوصیة على قتل آخر اذ لم یقل ال تقتل أخر بل قال باالطالق: ال 

  على تحریم القتل مطلقًا أي ال تقتل البتة ال نفسك وال غیرك. تقتل دلیالً 

  الحادي عشر بكم وجھ یتفق وقوع المخالفة لھذه الوصیة

اذا نظرنا إلى الوسائط التي یصیر بھا القتل نراھا كثیرة وكلھا محّرمة بھذه 
الوصیة. ألنھ لم یحّرم فقط كل انسان أن یقتل بیدیھ أو بحدید أو بحجر أو 

و بفخ او بسم بل أیًضا بشورِه أو بمساعدتھ أو بأي نوع كان لھذا قد بعصا ا
بلغ الیھود حد الفظاعة من عمى البصیرة والجھل العتقادھم أنھم یحفظون 
ھذه الوصیة اذا امتنعوا فقط عن القتل بأیدیھم أما االنسان المسیحي الذي تعلم 

فقط بأن تكون أیدینا من المسیح الرب أن ھذه السنة روحیة أي أنھم ال تأمرنا 
  طاھرة بل نفسنا أیًضا 
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طاھر القلب حتى فال یكیفھ أن یكون طاھر الیدین كما كان یتوھمھ الیھود بل 
ا في انجیلِھ المقدس من ان نغضب على أحد اذ قال: أن الرب قد نھانا أیضً 

وأنا اقول لكم كل من یغضب على اخیھ وجبت علیھ الدینونة ومن قال ألخیِھ 
راقًا یستوجب حكم المحفل ومن قال یا أحمق یستوجب نار جھنم (متى 

  ). 22ع5ص

  

الثاني عشر كیف یخطئ من یغضب وكیف یتفق                                 
  انھُ ال یخطئ

غیًظا على أخیھ ال یخلو من یتبین من اآلیة السابق ایرادھا أن من یحتدم 
االثم ولو أنھُ أكمن الغضب في قلبِھ ومن یبدي الغضب بمالمة ظاھرة یخطئ 
ثقیالً وتكون خطیتھ أثقل اذا قارن الغضب معاملة أخیھ بالقسوة وقذف الشتائِم 

موقعًا اذا لم یكن أدنى سبب لغضب أما سبب والتعبیر على أن ھذا القول 
الغضب المسموح بھ من هللا والشرائع فھو حین نغضب على من ھم تحت 
طاعتنا ووالیتنا اذا اذنبوا ألن غضب االنسان أن المسیحي ینبغي أن یصدر 
ال عن اآلالم النفسانیة بل عن الروح القدس فیلزمنا أن نكون ھیاكل للروح 

ع المسیح ولنا األدلة القاطعة على ما ذكر في سفر القدس یحل فیھا یسو
 26ع4) وفي رسالة رسول األمم إلى أھل أفسس (ص5ع4المزامیر (مزمور

  ). 17ع3وأفسس ص 13ع6قور ص1و
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الثالث عشر كیف یحفظ الناس ھذه الوصیة بالتمام وكیف                          
  یخالفھا كثیرون 

قد علمنا الرب أشیاء كثیرة تتعلق بكمال ھذه الوصیة وحفظھا من جملتھا ما 
ورد من قولھ تعالى: ال تقاوموا الشر لكن من لطمك على خدك األیمن حّول 

مك ویأخذ ثوبك فدع لھُ ردأَك ومن سخرك لھُ األیسر ومن أراد أن یخاص
) فنعلم مما ذُكر ما أشد میل 39ع5میالً واحدًا فامِض معھُ میلین (متى ص

الناس إلى اقتراف الخطایا المحّرمة بھذه الوصیة وما أكثر الذین یرتكبون اثم 
  القتل اذا لم یكن بالید فعالً فافلھ بالقلب والنیة 

ة تدل جلیًا على ان خطیة                         الرابع عشر أن األسفار االلھی
  القتل ممقوتة كل الُمقت 

لما رتبت األسفار المقدسة أدویة لھذا الداء المضال لزم الراعي من قبل 
وظیفتھ أن یقدمھا للمؤمنین وال سیما ھذا الدواء الفعال وھو أن یعقلوا ما 

ن النصوص الكثیرة لخطیة القتل من الفظاعة وھذا یستدل علیِھ جلیًا م
الواردة في الكتاب المقدس ألن هللا سبحانھ یمقت خطیة قتل البشر مقتًا ھذا 
ا وكم فاطلبھا  حده حتى انھُ یطلب من ید الوحوش دم الناس بدلیل قولھ: أما دم�

أي أنھُ یعاقب البھاِئم أنفسھا على  59ع9من ید كل وحش اطلبھا (تكوین ص
یح العبارة اذ قال: أن نطح ثور رجالً وامرأَة قتلھا االنسان وأعلن ذلك بصر

  ) ولیس لسبب 28ع21فمات فلیرجم الثور وال یؤكل من لحمھ (خروج ص
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عن أكل الدم االَّ لیمنع قلبھ ویدیھ من خطیة  آخر أراد هللا أن یمتنع االنسان

  قتل االنسان الفظیعة. 

الخامس عشر یتبین بدلیل العقل ان خطیة القتل غایة في                          
  الفظاعة 

إن الناس القتلة ھم أعداء الطبیعة االلداء ألنھم یتلقون بقدر ما في مكنتھم 
عمل هللا العام بقتلھم انسانًا شھد هللا أنھُ صنع جمیع المخلوقات ألجلِھ ال بل ان 
الكتاب المقدس لما حّرم قتل االنسان تعلل بكونِھ تعالى خلقھ على صورتِھ 

أیًضا القدیس توما الالھوتي ) كما یشھد 16ع9وص26ع1ومثالھ (تكوین ص
فمن یقتل یلحق باl اھانة  2و1وفي الفصل  96في القسم االول من المبحث 

النبي ھذا الفعل كأنھُ یرفع یدیھ على هللا ویبید صورتھ فلما تصور داود 
الفظیع أخذ یتشكى أمّر التشكي من سفاكي الدما بھذا الكالم: ارجلھم سریعة 

) ولم یقل على وجھ البساطة: أنھم یقتلون بل 3ع13إلى سفك الدما (مزمور
أرجلھم سریعة إلى سفك الدماء تبلیغًا في التعبیر عن ھذا االمر المنكر الفظیع 
وایضاًحا لقساوة فاعلیھ الوحشیة وبیانًا لشدة تھافتھم باغراء ابلیس إلى ھذا 

 .lاالرتكاب والعیاذ با  

  السادس عشر ما یامرنا هللا بفعلھ في ھذه الوصیة 

إن ما یأمرنا المسیح الرب بفعلھ في ھذه الوصیة یاول إلى حفظ السالم مع 
الجمیع ألنھُ قال في تفسیره ھذه الوصیة فإذا قدمت قربانك إلى المذبح 

  وذكرت ھناك إن ألخیك علیك شیئًا فدع قربانك ھناك
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 أمام المذبح وامِض أوالً فصالح أخاك وحینئٍذ آت وقدّم قربانك (متى
) وما یلي. فعلى الراعي أن یشرح ھذا الكالم االلھي شرًحا 24و23ع5ص

یحبل المحبة الجمیع بدون استثناء یفید المؤمنین تعلیًما بوجوب اعتصام 
فیرغریھم بھا جھده في شرحِھ ھذه الوصیة التي تتالال بھا فضیلة المحبة 
للقریب بمزید البھاء لما كانت ھذه الوصیة تحّرم البغضاء تحریًما صریح 

) نتج بكل 15ع3یوص1العبارة حیث قال: كل من یبغض أخاه فھو قاتل (
  زمة. حق أن وصیة المحبة والود سنة ال

 السابع عشر ما ھي أفعال المحبة والمتضمنة بھذه الوصیة

من حیث أن ھذه الوصیة تأمرنا بالمحبة والود فإنھا أیًضا األعمال 
والواجبات التي تالزم المحبة عادةً قال الرسول المعظم: المحبة تصیر على 

) فإذن قد أمرنا بالصبر الذي بِھ نقتني نفوسنا كما 4ع13قور ص1كل شئ (
) ثم أمرنا بالرفق وھو رفیق المحبة 10ع21علمنا المخلص (لوقا ص

لكون  23من البحث  4وقرینھا كما قال القدیس توما الالھوتي في الفصل 
) ألن فضیلة الرفق واالحسان متسعة 4ع13قور ص1المحبة ذات رفق (

النطاق ویجري فعلھا خاصة في مساعدة الفقراء بما یحتاجون الیھ فنطعم 
نسقى العطاش ونكسو العراة ویلزمنا أن نتصدق على كل منھم الجیاع و

بسخاء على قدر احتیاجِھ إلى مساعدتنا كما قال المعلم المالئكي في القسم 
  الثاني في الفصل األول من البحث الثالث 

  الثامن عشر كیف أن محبة األعداء ھي أكمل جمیع أعمال المحبة

  لة بذاتھا وتزداد جالالً إن أفعال االحسان والجودة ھي أعمال جلی
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اذا فعلناھا مع أعدائنا، ألن مخلصنا یقول: أحبوا آعداءكم واحسنوا إلى من 
یًضا رسول األمم بقولھ: ) وھذا ما یحضنا علیِھ أ44ع5یبغضكم (متى ص

فإن جاع عدوك فاطعمھ وأن عطش فاسقِھ فإنك بفعلك ھذا تركم على ھامتِھ 
) ثم 12و20ع12جمر نار ال تنغلب للشر بل أغلب الشر بالخیر (رومیة ص

اذا اعتبرنا سنة المحبة الشفوقة والرأوفة عرفنا أنا تقتضي بممارسة جمیع 
  للین وماشاكل ذلك من الفضائل. الواجبات واألعمال المختصة بالدعة وا

  

التاسع عشر بأي شئ تظھر خاصة محبة القریب التي تؤمر                            
  بھا ھنا

أن أسمى وأجل وأفضل األعمال التي یحسن أن نمارسھا واوعیھا محبة انما 
ھو الصفح بطیبة القلب والخاطر عن االھانات التي تأتینا من الغیر. فاألسفار 
كثیًرا ما تأمرنا وتغرینا بالصفح عن االھانة كما في تثنیة االشتراع 

 5ع7ومزمور  20ع19ملوك ص2و 32ع25ملوك ص1و 35ع23(ص
ومرقس  15و14ع6ومتى ص 6ع59واشعیا ص 28عة صوالجام

 قط سعداء) وال تسمى ف59ع7وابركسیس  38ع6صولوقا 26و25ع11ص
الذین یصفحون بل تحقق لھم أیًضا مغفرة خطایاھم كما ان الذین یھملون 
الصفح أو یرفضونھُ ال ینالون غفران زالتھم ولكن لما كان حب االنتقام 

الراعي أن یبذل جده وجھده في أن یعلم راسًخا في قلوب البشر تحتم على 
  ویقنع المسیحیین اقناًعا بلیغًا بان ینسوا االھانة ویصفحوا عنھا. ولما
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ل في كتب األباء القدیسین وجب على الراعي كانت ھذه المسئلة كثیرة التداو
على البغض والراسخین في أن یطالعھا لیدحض بأقوالھا عناد المصرین 

شھوة االنتقام. ولیتخذ في الحضرة الحجج التي اتخذھا أولئك األباء الكرام 
  وجاءت لدیھم قاطعة ومفحمة في ھذا الموضوع. 

ضاء واغراء                العشرون بایة طریقة یجب على الخصوص قمع البغ
  المؤمنین بنسیان االھانة

ینبغي ھنا على الراعي أن یشرح ثلث مسائل خاصة أوالھا أن الذي اصابتھ 
االھانة بحسب فكرة یتحقق متأكدًا أن علة ھذه االھانة أو الضرر لم یكن ذاك 
االنسان الذي یروم االنتقام منھ ھكذا صنع أیوب الصدیق العجیب صبره 

بعد أن اُنزلت فیھ أشد المصائب من قبل البشر والشیطان مع ذلك لما الذي 
كان رجالً صالًحا یتقي هللا لم یفھ االَّ بھذا الكالم: الرب أعطى والرب أخذ 

) فمن كالم ھذا الرجل الصبور ومثلھ یجب أن یتیقن الناس 21ع1(أیوب ص
ة من البالیا المسیحیون ھذه الحقیقة وھي ان جمیع ما نكابده في ھذه الحیا

  والمصائب یاتنیا من الرب كل عدل وإبي كل رحمة. 

الحادي والعشرو أن الناس الذین یضطھدوننا ھم خدام                                    
  هللا وأعوانھ ولو فعلوا ذلك عن ارادة شریرة

اء: أن هللا سبحانھ من ال حد لجودتِھ وصالحِھ ال یعاقبنا كأعداء بل یؤدبنا كابن
) وكما قال األناء المصطفى: ان 11ع3ألن الرب یؤدب من یحبھ (أمثال ص

  من یحبھ الرب ویؤدبھ ویجلد البنین الذین 
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نا النظروامعنا الفكر ال نجد الناس في ھذه ) فإذا دقق12یرضاھم (عبرا ص
االمور االَّ خداًما l وكأنھم أعوانھ. ولو أمكن االنسان أن یبغض قریبھ 
ویبغي لھُ الشر مع ذلك ال یستطیع أن یضره قطعًا االَّ بسماح هللا فھذا كان 

) 45یقین یوسف البار فیما عملھ معھ اخوتھ من الشر واالذى (تكوین ص
ھذا االعتقاد صبر داود صبًرا جمیالً على االھانة التي أوقعھا بِھ  وبناَء على

) وأما 24شمعي فقال: دعوه یشتمني الرب قال لھُ اشتم داود (ملوك ص
یوسف فقال ألخوتھ: أنا ھو یوسف أخوكم الذي یعتموه إلى مصر فال تخافوا 

صر وال یصعب علیكم األمر أنكم یعتموني إلى ھنا ألن هللا أرسلني إلى م
للغیث أمامكم... واآلن لستم أنتم الذین أرسلتموني إلى ھنا بل هللا. ولنا أیًضا 
من جملة االدلة على ھذه الحقیقة الدلیل الذي أورده القدیس یوحنا الذھبي 
الفم بعبارات سدیدة محكمة اذ قال: ال یستطیع أحد أن یضر بانسان بل أن 

باھانة اذا تأمل حقیقة الواقع االنسان یضّر نفسھ ألن من یتوھم أنھُ عومل 
بوجھ الحق یطالع أن ما من أحد رماه بسھم االھانة والضرر واذا أوقعوا بِھ 
ضرًرا فال یكون االَّ خارجیًا. أما الشر العظیم انما ھو ما یلحقونھ بذواتھم 

  حین یدنسون نفوسھم بالبغض والشھوة والحسد تدنیًسا فظیعًا. 

التي تأتي للذین یصفحون                             الثاني والعشرون ما الفوائد 
  عن االھانات

إن المسألة الثانیة من المسائل الثلث التي قلنا أن الراعي یشرحھا بتدقیق 
  تشتمل على فائدتین خصوصیتین یغتنمھما من یصفحون بطیبة 
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قلب عن السیئات اكراًما l أوالھا ھي المكافأة لھم من قبلھ تعالى یترك 
ذنوبھم وخطایاھم حسب وعده الصادق كما یطلبون ھم أنفسھم مغفرة 

م: اغفر لنا ذنوبنا وخطایانا كما نحن نغفر لمن أخطأَ الینا وكما خطایاھم بقولھ
قال سبحانھ: إن غفرتم للناس خطایاھم فابوكم السماوي یغفر لكم زالتكم 

) ومن ھذا الوعد یتبین بیانًا بدیھیًا ما أكرم ولدیھ تعالى فعل 15ع4(متى ص
وز فخًرا وكماالً ھذه المحبة أي الصفح عن السیئة والفائدة الثانیة ھي أننا نح

بصفحنا عن االھانة. اذ نتشبھ على نوع ما باl الذي یشرق شمسھ على 
  ). 45ع5االخیار واألشرار ویمطر غیثھ على األبرار والفجار (متى ص

الثالث والعشرون ما األضرار التي تتأنى عن البغض                            
  لألعداء وكم ھي

ك األضرار التي تلم بنا حین ال نشاء أن نصفح وفي اآلخر یجب أن نبین تل
عما لحقنا من االھانات فعلى الراعي اذن أن یضع نصب أعین الذین ال یقوى 
لھم عزم على الصفح عن السیئات أن البغضة لیست ھي اثًما ثقیالً فقط بل 
أنھا خطیة دائمة تالزم قلب صاحبھا نھاًرا لیالً كما قال القدیس توما 

ألن ذاك االنسان الذي  34من البحث  4و3في الفصل 2القسم الالھوتي في 
رسخت في قلبِھ البغضاء ال یزال ظلمان لدم عدوه وال یبرح متعلالً برجاء 
االنتقام منھ وقلبھ یھذ دائًما بفكر الشر حتى ال یكف بتة عن ان یضمر لھُ 

ضة القتل أو فعل الضرر فینتج من ذلك أن الذي اتصل إلى ھذا الحد من البغ
  ال یمكنھُ أبدًا أو یصعب 
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جد�ا حملھ على أن یصفح بالتمام أو یغفر جّزا من السیئات فقط ولھذا فیحق 
  سھم یستمر مغروًسا بالجسد.  یُشبھ جرح البغضة في نفس المبغض یجرح

  الرابع والعشرون أن خطایا كثیرة تتلد من خطیة البغضاء

ثم أن خطایا كثیرة وأضراًرا جسیمة تتلد من خطیة البغض وتقترن بھا 
كاقترانھا برباط فعلیھ قال یوحنا الرسول في ھذا المعنى: وأما من أبغض 

الظلمة أعمت عینیھ أخاه فھو في الظلمة یسلك وال یدري أین یتجھ ألن 
) فإذن ال بد من أن یعثر كثیًرا. لیت شعري ھل یتفق أن 11ع2یوحنا ص1(

المبغض یصّوب قول من یبغضھ أو فعلھ كالَّ بل من البغضة تصدر الدینونة 
الباطلة االثیمة والغضب والحسد والثلب والنمیمة إلى غیر ذلك من الرذائل 

الصداقة أیًضا. فكثیًرا ما یتفقأن من التي یتعرقل بھا من تجمعھم القرابة أو 
خطیة واحدة تتأنى خطایا كثیرة. فبكل حق وصواب اذن یقال أن ھذه الخطیة 

) ولھذا 44ع8ھي خطیة الشیطان الذي كان من البدء قتال الناس (یوحنا ص
لما كان الفریسیون یرغبون في قتل ربنا یسوع المسیح قال لھم: أنتم 

  ) 44ع8وحنا صمولودون من ابلیس أبیكم (ی

  الخامس والعشرون في األدویة الشافیة من خطیة البغضة

ما عدا ذكرناه مما نستطیع أن نتخذ منھُ حجًجا وبرھانات على استكراه ھذه 
الخطیة ومقتھا واستئصالھا فاألسفار االلھیة تأتینا أیًضا أدویة مناسبة أتّم 

  المناسبة للشفاء من داء ھذا االثم فأولھا وأنفعھا ھو 
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مثال مخلصنا االلھي الذي یجب علینا أن نتخذه لنا قدوةً ودستوًرا ألنھ مع 
) ولذا 9ع43صكونِھ لم یصنع جوًرا ولم تقع علیِھ أدنى شبھة االثم (اشعیا 

) جلد بالسیاط 46ع8قال للیھود من منكم یوبخني على خطیة (یوحنا ص
وكلل رأسھ بالشوك وفي اآلخر علق على الصلیب وبعد أن أشبعوه اھانة 
وعذابًا صلى ألجل أعدائِھ ھذه الصلوة المعبة محبة وحنًوا: یا أبتاه اغفر لھم 

ھد رسول األمم أن ) وقد ش34ع23ألنھم ال یدرون ماذا یصنعون (لوقا ص
رشاش دمھ ینطق أفضل من دم ھابیل. واما الدواء الثاني فقد ذكره سفر 
الجامعة وھو أن نتذكر الموت ویوم الدینونة اذكر عواقبك فال تخطئ إلى 

) فكأنھ یقول تذكر على الدوام وافتكر أنك قریب 40ع1األبد (الجامعة ص
لزوًما لدیك في ذاك  تموت ومن ثم سیكون ارغب األمور وأشھاھا وأشدھا

الوقت أن تظفر برحمة هللا فمن الواجب أن تضعھا اآلن ودائًما نصب عینیك 
أنى لك بذلك أن تستنزف من قلبك شھوة االنتقام اذ ال تجد عالًجا أنفع فیت

وأفعل لنوال الرحمة االلھیة من ان تجّر ذیل النسیان على ما اصابك من 
و على أھلك بأفعالھم أو بأقوالھم. فحینئٍذ االھانات وتحب الذین افتروا علیك ا

یصدق ما تقولھُ في صالتك اغفر لنا ذنوبنا وخطایانا كما نحن نغفر لمن 
  الینا. فیجیبك هللا ویأتیك سوالك. أخطأ وأساء 
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  الفصل السابع 

  في الوصیة السادسة ال تزِن 

أوالً ما القصد من ھذه الوصیة وكیف یجب على                                   
  الراعي أن یتكلم في شأنھا 

لما كان رباط الزیجة بین الرجل واالمرأة متینًا للغایة وما من شئ یمكن ان 
یكون أشھى لكلیھما من أن یعرفا أن كالً منھما یجب اآلخر محبة فریدة 
وبالعكس ما من أمر أشق علیھما من أن یشعرا ان المحبة الشرعیة المتوجبة 

اًما وصوابًا أن ھذه على كٍل منھما لآلخر متنقلة إلى الغریب اقتضى األمر نظ
السنة التي تحّرم الزنا والفسق تلي في وضعھا السنة المحرمة قتل االنسان 
صیانةً لحیاتِھ كي ال یتفتح أحد على أن یھتك أو ینتقض بفعل الزنا القبیح 
حرمة االقتران الزواجي المقدس الجلیل المنطوي عادةً على عظیم المحبة 

حتراز والحكمة في شرح ھذه المادة ولكن یجب على الراعي أن یحسن اال
وال یستعمل االَّ األلفاظ األدبیة الوجیزة ال األقوال المسھبة الغیر المحتشمة اذ 
یخشى على من یجتھد في توسیع الشرح في الطرق التي یخالف بھا الناس 
رسم ھذه السنة من ان یتھافت إلى كالم في ھذه األمور یھیج الشھوة الدنسة 

  یاتي بأسباب لتخمیدھا. أكثر مما انھُ 
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  ثانیًا ما تحتوي ھذه الوصیة من األوامر 

الوصیة تحتوي أموًرا كثیرة یقتضي ِبأنھا وعلى الرعاة أن یاتوا أن ھذه 
بشرحھا في محلھ. فلھذه الوصیة قسمان أحدھما تحریم الزنا بالفاظ صریحة 

وجوب المحافظة على طھارة النفس والجسد تضمینًا بالنھي عن وثانیھما 
  الزنا. 

  ثالثًا ماذا یحّرم تحت اسم الزنا أو الفسق 

م أوالً وبدأَ على المحّرم ونقول أن الفسق ھو انتھاك حرمة فلنأخذ خذ الكال
اذا المضجع الشرعي سواء كان مضجع المنتھك أو مضجع آخر ألن الرجل 

باشر القبیح مع امرأة مطلقة ینتھك حرمة مضجعة واذا كان الرجل مطلقًا 
وعرف امرأة غیره ینتھك بدنس الفسق مضجع غیره یتضمن في تحریم 

جمیع األفعال القبیحة البزیة وبھذا المعنى ینبغي أن نفھم  الفسق النھي عن
النصوص الواردة في العھدین القدیم والجدید بھذا الشأن كما ذكر القدیس 

في تفسیره سفر الخروج والقدیس امبروسیوس  71اغوسطینوس في البحث 
منھ ألن موسى قد  50في كتابِھ األول عن الوظائف الكنسیة في الفصل 

مت عد   ا الفسق باقي أنواع الشھوة اللحمیة ورتبت على أصحابھا العقاب حرَّ

  رابعًا قد ذكرت األسفار االلھیة ضروریًا مختلفة للدعارة 

أن األسفار االلھیة قد افادتنا عن ضروب كثیرة ونھتنا عنھا نھیًا شدیدًا كما 
 154في الفصل االول من البحث  2قال القدیس توما الالھوتي في القسم 

  ذلك حكم یھوذا على كنتھ تامر حین ومن 
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قالوا لھُ قد زنت تأمر كنتك وھوذا قد حبلت من الزنا فقال یھوذا أخرجوھا 
عة موسى في سفر تثنیة ) وقد أمرت شری24ع38لتحرق (تكوین ص

) ثم 16ع23االشتراع قائلةً: ال تكن امرأة زانیة بنات اسرائیل (تثنیة ص
) وقال ابن 13ع4تحذیر طوبیا البنھ بقولِھ: احذر یا ابني من كل زنا (ص

) وربنا یسوع 25ع41سیراخ: اخجلوا من النظر إلى االمرأة الزانیة (ص
: من القلب یخرج الفسق والزنا المسیح لھُ المجد یقول في االنجیل المقدس

) وأما الرسول المعظم كثیًرا 19ع15فھذه ھي التي تنجس االنسان (متى ص
ما یستقج ھذه الرذیلة وینھي عنھا بكالم سدید قاطع فقال: ھذه ھي ارادة هللا 

تخالطوا الزناة ویقول أي قداستكم بأن تبتعدوا من الزنا فاھربوا من الزنا وال 
ة وال الفاسقون وال مضاجعو الذكور وال المفسدون یرثون لزناا أیًضا: فأنھ ال

وأفسس  9ع5قور ص1و 18ع6قور ص1و 3ع4ملكوت هللا (تسالو ص
  ) 10و9ع6قور ص1و 3ع5ص

  

  خامًسا لماذا یؤَت في ھذه الوصیة االَّ بذكر الفسق خاصة

أن الفسق قد حرّم بصریح العبارة خاصة ألجل ھذا األمر وھو أنھُ عدا 
المشتملة كامل أنواع الخطایا المخالفة الطھارة یحوى دنًسا أخر القباحة 

یخالف العدل ال بحق القریب فقط بل أیًضا بحق األلفة المدنیة. ومن المحقق 
أن الذي ال یمنع نفسھ عن شھوات الدعارة المخالفة الطھارة سقط ال محالة 

   في خطیة الفسق فلھذا نعقل أن النھي عن الفسق 
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یتضمن النھي عن جمیع أنواع الطمث والنجاسة التي بھا یتدنس الجسد ال بل 
أن ھذه الوصیة تحّرم كل شھوة من شھوات اللحم الباطنیة كما یتبین من ھذه 

ة نفسھا التي ھي روحیة ومن قول المسیح الرب من فمھ األقدس: قد السن
سمعتم أنھُ قیل لالولین ال تزِن وأنا أقول لكم أن كل من نظر إلى امراة 

) وھذا ما رأینا من وجوب 28و27ع5لیشتھیھا قد زنى بھا في قلبھ (متى ص
اسیم تعلیمھ علنًا للجمھور. وللراعي أیًضا أن یضیف إلى ما ذكر تلك المر

على  8من القانون  24التي سنھا المجمع التریدنتیني المقدس في الجلسة 
الفاسقین والمتسرین وعلى من یعولون النساء اللواتي یعددن لھم الزواني 
وأنواع أخرى كثیرة من العھارة والنجاسة ضربنا صفًحا عن ذكرھا تأدبًا 

ظروف الحال  للراعي أن ینھي عنھا كالً على االنفراد بحسب ما تقتضیھ
  والزمان واألشخاص فیجب األن أن نأخذ بشرح ما تأمر بِھ ھذه الوصیة 

  سادًسا ما ترسم ھذه الوصیة لنعمل بِھ عدا ما تنھانا عنھ

ینبغي أن نعلم المؤمنین ونحضھم جھدنا أن یرعوا بكل اجتھاد حرمة 
الطھارة والعفة ویطھروا نفوسھم من جمیع أدناس الجسد والروح ویكلموا 

) ونعظھم أوالً وبدًءا في أن فضیلة 1ع7قور ص2القداسة بمخافة هللا (
الطھارة ولو تألالء نورھا باجمل  بھاء في أولئك الذین یرعون بالكمال 
والتمام حرمة ذاك القصد الجمیل االلھي قصد حفظ البكارة مع ذلك من 

أن الواجب أیًضا على الذین یعیشون في حال العزوبة أو باقتران الزواج 
   یحفظوا أنفسھم وأجسادھم من شھوة اللحم المحرمة
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سابعًا بماذا ینبغي أن یھتم على الخصوص من یشاء قمع شھواتھ            
  البدنیة 

القدیسین قدّموا لنا أدویة كثیرة نقمع بھا الشھوات البدنیة وتكبح أن اآلباء 
جماح اللذات اللحمیة فلیجتھد الراعي في أن یوردھا للشعب بتدقیق ویحول 
في میدان ھذه المقالة بابلغ ما یمكنھ من النشاط والھمة فمن ھذه األدویة ما 

المرتب لقمع الفكر  ترتب لقمع األفكار ومنھا ما أّع لردع األفعال أما الدواء
فیقوم خاصةً في أن نعقل فظاعة ھذه الخطیة وضررھا حتى اذا عرفناھا 
یتوفر لنا مقتھا واجتنابھا على أیسر منوال. فیمكننا أن نعرف ما یتأتى عن 
ھذه الخطیة من األضرار من كون الذین یقترفونھا یطردون من ملكوت هللا 

ا المصاب یعم جمیع مرتكبي ویستأصلون. ذلك أعظم الشرور وافظعھا وھذ
الكبائر غیر أن ما بدلیل قول األناء المصطفى: اھربوا من الزنا ألن كل 
خطیة یرتكبھا االنسان فھي خارجة عن جسده أما من یزنى فإنھ یخطئ 

) ولھذا السبب قیل ان الذین یزنون یدنسون 18ع6قور ص1بجسده (
تب رسول األمم إلى أھل أجسادھم اذ ینتھكون حرمة قداستھا وبھذا المعنى ك

تسالونیكي قائالً: ھذه ھي ارادة هللا تقدیسكم بأن تبتعدوا عن الزنا وأن كل 
انسان منكم یعرف أن یمسك أناه بالطھارة والكرامة ال بألم الشھوة كاألمم 

) ثم ما كان أقبح من ذلك ھو اذا سلم 5و4و3ع4الذین ال یعرفون هللا (ص
  جعل أعضاءه التي  االنسان المسیحي ذاتھ للزانیة
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ھي للمسیح أعضاء زانیة ألن الرسول المعظم یقول: أوما تعلمون أن 
ضاء زانیة أجسادكم ھي أعضاء المسیح افنأخذ أعضاء المسیح وتجعلھا أع

قور 1معاذ هللا أو ما تعلمون أن من یالصق الزانیة یصیر معھا جسدًا واحدًا (
) ثم أن االنسان المسیحي ھو ھیكل الروح القدس كما یشھد أیًضا 15ع6ص

  الرسول المعظم: فالذي یزني ویدنس جسده یطرد منھ الروح القدس. 

  

دالئل یسوغ لنا أن نعرف قباحة الفسق ثامنًا بأیة  

في الفسق اثًما كبیًرا ألن المقترنین بالزیجة كما یقول الرسول قد تسلط كل  أن
منھم على جسد اآلخر تسلًطا ال یؤذن ألحد منھما أن یكون لھُ حق أو سلطان 
على جسده لكن قد تقید كل منھما اآلخر قید. عیودبة یلزم الرجل باالنقیاد إلى 

الرجل. فمن ھذا القبیل یتحقق أنھ  ارادة االمرأة واالمرأة باالنقیاد إلى ارادة
ق أحدھما جسده عن الذي لھُ حق علیھ وسلمھ لمن لیس لھُ حق علیھ  اذا فرَّ
یقترف اثًما كبیًرا ومن حیث أن خوف الفضیحة والعار یغري الناس باألمور 
المأمورة وینھاھم عن المحّرمات لزم الراعي أن یبین للمؤمنین أن الفسق 

الفاضح وھذا ما نستفیده من األسفار االلھیة: أما  یسم صاحبھ بسمة العار
الزاني بامرأة فاقد اللب انما یصنع ھذا مھلك نفسھ یلقى ضربًا وھوانًا 

) والحق یقال أن شر خطیة الفسق 33و32ع6وفضیحةً ال تمحَي (أمثال ص
 8في الفصل  24شر عظیم كما أفاد المجمع التریدنتیني المقدس في الجلسة 

الزیجة ولنا ان نطلع على فظاعة خطیة الفسق من العقاب  من رسم اصالح
  الشدید المترتب على 
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مقترنھا بموجب السنة االلھیة في العھد القدیم: أي رجل زنى بامرأة قریبھ 
  ) فكانوا یقتلونھما رجًما بالحجارة. 10ع20فلیقتل الزاني والزانیة (أحبار ص

  تاسعًا ما العقوبات التي عادةً الشھوات البدنیة 

ینة ال یخفي أن بسبب زنا واحد لم یھلك الذي ارتكبھ فقط بل أحیانًا أھل المد
) وقد روت األسفار 25ع34برمتھم كما جرى ألھل شخیم (تكوین ص

االلھیة أمثاالً أخرى كثیرة لھذا العقاب االلھي الشدید یستطیع الراعي أن 
یرویھا ردًعا للناس عن ارتكاب مثل ھذه الفاحشة كھالك صادوم وعامورة 

البریة والمدن المجاورة ثم ھالك االسرائلیین الذین زنوا بینات مواب في 
حین قال الرب لموسى انطلق بروساء الشعب كلھم وأصلبھم قدام هللا تلقا 

) ثم ھالك سبط بنیامین 4ع25الشمس فترتد شدة غضبي عن اسرائیل (عص
كلھ) أما الزناة الذین یفّرون من الموت  20ودثاره ألجل الزنى (قضاة ص

بات الشدیدة التي فال یستطیعون سبیالً إلى النجاة من األوجاع القادحة والعذا
كثیًرا ما یلقونھا عقاًبا على زناھم ألنھم یمسون عمي البصیرة وھذا لعمرك 
أشد عقاب فال یعودون یعبأون باl وال بصیتھم وال بمقامھم وال بأوالدھم 
حتى وال بحیاتھم وھكذا یبلغ بھم الحال إلى أحد یصیرون غیر نافعین لشئ 

بار وال جدیرین باالرتقاء إلى وظیفة من البتة وال أن یفوض الیھم شئ ذو اعت
الوظائف ونتحقق ذلك من مثال داود النبي سلیمان ابنھ فاألول بعد أن زنى 

  امرأة أوریا الحثى انقلبت أحوالھ على الفور وتغیرت 
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طباعة بالكلیة فبعد أن كان حلیًما ودیعًا جدًا أمسى قاسیًا شرًسا حتى قتل 
) 12ع11ملوك ص2أوریا الذي كان أوفى لھُ من كل سواه زماًما وودًا (

لما توغل في شھوة النساء حاد عن دین هللا الحق وتبع اآللھة الغریبة  والثاني
كلھ) فھذه الخطیة اذن كما قال ھوشع النبي تعمي قلب 11ملوك ص3(

االنسان وتظلم علتھ. فلنأتین األن بالكالم على األدویة الواقیة منھا وھي قائمة 
  األفعال. 

نبوا                            عاشًرا بأیة وسائل خاصة ینبغي على البشر أن یتج
  األشیاء المھیجة شھوة الزنا

أن أول واسطة ھي الفرار من البطالة التي لما عكف علیھا الصدومیون 
سقطوا في دركات خطیة اللواط الفظیعة كما ورد في حزقیال النبي حیث 
قال: ھذا كان اثم صدوم أختك ان االستكبار واتلشبع من الخبز وطمأنینة 

) 49ع16غ كانت فیھا ویف توابعھا ولم تعضد ید البائس والمسكین (صالفرا
) أن 7ع5ثم یجب أن نتجنب النھم. ألن النبي ارمیا یقول: أشبعتھم فزنوا (ص

الجوف الممتلي والشبعان یولد الزنا وغلى ھذا اشار ربنا یسوع المسیح 
لوقا بقولھ: فاحترسوا ألنفسكم أن ال تقتل قلوبكم في الخالعة والسكر (

)وفیھ قال الرسول المصطفى: ال تسكروا في الخمر التي فیھا 34ع21ص
) ثم یجب أن نحجب النظر الذي من عادتھ أن 18ع5الدعارة (أفسس ص

یضرم نار الشھوة البدنیة وفي ذلك قال الرب یسوع: إن شككتك عینك الیمنى 
حفظ ) وجات أقوال كثیرة من األنبیاء في 30ع5فاقلعھا والقھا عنك (متى ص

  النظر 
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ومنھا ما قالھ ایوب الصدیق: قد عاھدُت عینيَّ أن ال تأمل في عذًرا 
) ثم روت االسفار االھیة وقائع شرور تكاد ال تحصى أخذت 1ع31(ص

مبداھا من نظر األعین. ھكذا داود اخطا بنظره إلى امرأة أوربا وھكذا ملك 
 2ع34شخیم بن حمور الحوي رئس البلد وضاجعھا وأذلھا. (تكوین ص

  وعلى ھذا النحو أخطاء الشیخان اللذان ثلبا القدیسة سوسنة. 

  

              الحادي عشر في وجوب الھرب من زینة النساء المانقة ومن                    
  الكالم المسیح ویأبى األسباب المحرشة إلى الزنا

ال یخفي أن زینة النساء المانقة التي تھیج حاسة النظر تأتي على الغالب 
بسبب السقوط في خطیة الزنا ولھذا یوعز الینا ابن سیراخ بقولھ: أصرف 

) فلما 8ع9طرفك عن االمرأة الجمیلة وال تتفرس ف حسن الغریبة (ص
ت النساء یبالغَن في زینتھنَّ على افراط زینتھنَّ بما قالھ ھامة الرسل من كان

الزینة الكالم السدید المشدد في النھي عن مثل ھذه الزینة: فال تكن زینتكنَّ 
) 3ع3بطرس ص1الظاھرة من تجعید الشعر والتحلي بالذھب ولبس الحلل (

یموتاوس: كذلك ومثلھ الرسول المصطفى في رسالتھ األولى إلى تلمیذه ت
النساء بزینة الئقة متزینات على نمقتضى الحشمة والتعقل ال بتجعید الشعر 

) ألن زینات كثیرة 9ع2أو بالذھب أو الاللئ أو الثیاب الكثیرة الثمن (ص
بالذھب والجواھر اھلكت كثیرین نفًسا وجسًما. ودھورتھم في دركات جھنم 

  ثم یلي ھذا السبب 
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المھیج إلى الزنى من قبل زینة الثیاب الفاخرة للنساء سبب آخر وھو الكالم 
القبیح البزي ألن قباحة الكالم أشبھ بمشعال ما یضرم قلوب الشبان بنار 

ة البدنیة قال رسول األمم: ال تضلوا أن العشرة الردیة تفسد األخالق الشھو
) وینبغي أیًضا أن نحذر كل الحذر من األغاني 33ع15قور ص1السلیمة (

العشقیة ومن الرقص لكون ھذه جمیعھا تأتي بما ذكرناه من التحرش إلى 
الفحشاء ومثل ذلك نقول ایًضا في الكتب المسطرة على العشق والفساد 

ینبغي أن نتجنب مطالعتھا ال محالة ثم الصور المشخصة مناظر قبیحة ألن ف
فیھا قوة عظیمة ال غرآ قلوب الشبان بالقبائح واضرامھا بنیران الفحشا انما 
ینبغي على الراعي أن یعتني جھده أوالً وبدأَ في أن یغري المؤمنین بحفظ ما 

ًظا كامالً بتقوى هللا رسمھ المجمع التریدنتیني المقدس في ھذا الموضوع حف
والقداسة. فإذا تجنب الناس بتدقیق واجتھاد جمیع ما أوردناه تنقطع وتنحسم 

  بحولِھ تعالى كل مادة الزنا وأسبابھُ.

  

                                         الثاني عشر أن االعتراف وتناول القرابن المقدس وریاضة 
  باس الطھارةالصلوات الزمة من باب الضرورة القت

أن االعتراف بالتواتر وتناول القربان المقدس ومداومة الصالة التقویة l مع 
الصوم والصدقة تفید اكبر فائدة في قمع قوة الزنا واخماد نارھا الجھنمیة ألن 
الطھارة ھي موھبة من هللا ال تنكر على من یطلبھا باستقامة القلب 

 جلت رحمتھ ال یسمح أن نتجرب وباستعمال ما ذكرناه من الوسائط ألن هللا
  فوق طاقتنا. 
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  الثالث عشر من أراد یقفو أثر الطھارة أن یقمع جسده  

 سیما األصوام التي سنتھا ینبغي أن نقمع جسدنا لیس فقط باألصوام وال
الكنیسة المقدسة بل أیًضا باألسھار وزیارات األماكن المقدسة غلى غیر ذلك 
من االماتات وتقشفات الحواس ألن في ھذه األمور وما شاكلھا تظھر خاصة 
فضیلة القناعة وعفة النفس. ففي ھذا المعنى كتب رسول األمم قائالً: وكل من 

ئ أما أولئك فلینالوا اكلیالً یفني أما نحن فاكلیالً یجاھد یمسك نفسھ عن كل ش
ال یفني بل أقمع جسدي واستعبده حذًرا أن أكون أنا نفسي مرذوالً بعد ما 

) وفي محل آخر یقول: ال تھتموا 29و27قور ص1وعظت غیري (
  ). 14ع13ألجسادكم بقضاء شھواتھا (رومیة ص

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الفصل الثامن 

  في الوصیة السابعة ال تسرق 

األول ما قدر ھذه الوصیة وما عالقتھا مع الوصیتین المتقدمتین بظھر أنھ 
كانت عادة قدیمة في الكنیسة تیجین ھذه الوصیة وفحواھا في عقول 
السامعین بدلیل ما القاه رسول األمم من اللوم على من كانوا ینھون الناس 

غیرك اال عن رذیلة السرقة وھم منخرطون في عبابھا فیقول فأنت الذي تعلم 
) فبھذا التعلیم 21ع2تعلم نفسك الذي تكرز أن ال تسرق أتسرق (رومیة ص

الحمید لم یكن یصلّح ھذه الخطیة المتكاتر اقترافھا في تلك األزمنة فقط بل 
أیًضا كان یحسم أسباب الخصام والمنازعة والمشاجرة وباقي بواعث 

عصرنا أیًضا  الشرور التي كانت تتأنى عادةً عن السرقة ولما كان أھل
متقلبین في ھذه اآلثام وأضرارھا ودواھیھا لزم الرعاة أن یحلوا ھنا ویبذلوا 
جھدھم في بیان فحوى ھذه الوصیة وحكمھا على مثال األبا القدیسین 
  ومعلمي التھذیب المسیحي.                                                             

وا اجتھادھم في اعالن محبة هللا الغیر المتناھیة وقبل كل شئ یلزمھم أن یبذل
للبشر من كونھ لم یجعل فقط ھاتین الوصیتین ال تقتل ال تزِن كحصتین 
منبعین یصون بھما حیاتنا وجسدنا وعرضنا وشرفنا من العطب بل بھذه 
الوصیة ایًضا: ال تسرق كأنھ وضع حارًسا خارًجا یجمي ویصون أرزاقنا 

  ومالنا. 
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  الثاني ما المعنى المتضمن في طي ھذه الوصیة 

أن ھذه الوصیة كغیرھا من الوصایا التي تكلمنا علیھا تتضمن المعنى على 
ب أرزاقنا ومالنا الموضوع تحت اي كان من البشر أن یختلس أو یغص

حمایتِھ فلیزمنا اذن ان نشكره تعالى على ما أوالنا من االحسان بقدر ما لھذه 
السنة االلھیة من عظیم الفضل علینا في صیانة مالنا من الضیاع ولما كانت 
أفضل طریقة لشكره وحمده أن نقبل الوصیة بطیبة القلب والخاطر ال 

تتمینا ایاھا فعالً لزم الرعاة أن یحضوا المؤمنین بسماعنا فقط بل أیًضا في 
ویستھموھم على العمل بموجبھا فتقسم ھذه الوصیة كباقي الوصایا إلى 

السرقة بصریح العبارة واآلخر ما لھ أننا نؤمر بأن قسمین أحدھما یحّرم 
نترفق بالقریب ونحسن إلیھ بجود وسخا وھذا القسم متضمن في األول فعلینا 

  رع بالكالم على قولِھ ال تسرق. األن أن نش

  الثالث ماذا یقصد المشترع بلفظة سرقة ھنا 

ینبغي أن نعلم ھنا أن بلفظة سرقة ال یفھم فقط أخذ ما للغیر خفیة وعلى رغم 
من صاحبھ بل أیًضا اقتناء شئ من رزق الغیر ضد ارادة صاحبھ مع معرفتھ 

ر الخروج. قولھ من شرحھ سف 71كما قال القدیس اغوسطینوس في البحث 
مع معرفتھ حذًرا من الوھم بأن الخطف غیر داخل في حكم الوصیة الناھیة 
عن السرقة مع أن الرسول المعظم قد نقى الخاطفین من ملكوت هللا بقولِھ: 
وال السارقون وال البخالء وال السكیرون وال الشتامون وال الخطفة یرثون 

   )10ع6قور ص1ملكوت هللا (
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فلھذا یجب علینا أن نتحاشى كل نوع من أنواع ھذا السلب واالختالس كما 
كتب رسول األمم: أما الخطف فھو خطیة أعظم من خطیة السرقة ألن 

سلبون مال الغیر یضیفون الیھ االجبار وینزلون فیھم الخاطفین ما عدا أنھم ی
  أعظم العار واالمتھان. 

الرابع حیث قد نھى هللا سبحانھ ھنا عن كل سلب لمال الغیر                            
  فلما ذا ذكر السرقة ولم یذكر الخطف

ال ینبغي أن نتعجب من أن الوصیة االلھیة ھنا تقیدت باسم السرقة التي ھي 
أخف من الخطف ال باسم الخطف وھذا من الصواب ألن السرقة أوسع من 
الخطف نطاقًا وتطلق على أشیاء أكثر مما یطلق علیِھ الخطف الذي ھوفقط 

األخف  فعل أصحاب القوة واالقتدار فكل یرى أنھ اذا حّرمت أنواع األثام
  فتحّرم أیًضا بأولى حجة الخطایا األثقل 

  الخامس في عداد أنواع السرقة الماخوذة بالفساحة

أن أخذ مال الغیر الظلمي والتصرف بِھ یعرف باسماء مختلفة باختالف 
األشیاء المسلوبة على رغم أصحابھا وبدون معرفتھم ألن من سلب ماالً 
خصوصیًا من انسان ھو من عامة الناس یسمى ذلك الفعل سرقة والسلب من 
 ذي مقام عالمي أو كنائسي یدعى اختالًسا ومن أخذ شخًصا حًرا او عبدًا

ألخر واستعبده یسمى فعلھ خطفًا وسلب شئ مقدس یدعى سرقة نفاقیة أو 
(سكریالج) وھذا االثم الفظیع القبیح قد سرى في عوائد البشر حتى أن 
البعض منھم یأخذون المال المعین الالزم لعبادة هللا وخدام الكنیسة الفقراء 

  ویجعلونھ غنیمة لمطامعھم الخاصة وشھواتھم الخبیثة 
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  السادس ال یتعدى ھذه الوصیة من یأخذون مال الغیر 

فعالً وحقیقة بل أیًضا من یعزمون بنیتھم على أخذه ال ینھانا هللا عن السرقة 
ایًضا عن ارادة وقصد مباشرتھا ألن السنة روحیة فعالً وحقیقة فقط بل 

تتناول مصدر األفكار والمقاصد. ألن الرب یقول: من القلب تخرج األفكار 
الردیة القتل والزنا الفجور السرقة شھادة الزور التجدیف (متى 

  ). 19ع15ص

  السابع اني یتھیأ لنا خاصةً أن نحكم على جسامة خطیة السرقة 

نفسھ والصواب یرینا جلیًا جسامة خطیة السرقة ألنھا أن النور الطبیعي 
تخالف العدل الذي یعطي كل ذي حق حقھ اذ یقتضي أن توزیع األرزاق 
وتخصیصھا المرسوم منذ بدایة حق األمم والمثبت أیًضا بالسنن االلھیة 

ًرا راھنًا بحیث یمتلك كل ما وقع لھُ ملًكا بموجب الحق والبشریة یكون مقر
ف ذلك تذھب االلعة البشریة دماًرا وكما قال الرسول المعظم: والشرع وبخال

ال تضلوا: ال السارقون وال البخالء وال السكیرون وال الشتامون وال 
) وتتحقق المعیان جسامة ھذه 10ع6قور ص1الخاطفون یرثون ملكوت هللا (

الخطیة وقبحھا من األمور التي تنتج عن السرقة ألن من شرھا تتولد 
باطلة كثیرة وتنشاء األحقاد وتضطرم نیران العداوات وتتأنى أحیانًا دینونات 

  أحكام ظلم وجور على الناس األبریاء إلى غیر ذلك من البالیا والمھالك. 

  الثامن كیف ینبغي من باب اللزوم أن ترد األشیاء المسلوبة 

  من الالزم بأمر هللا تعالى على الجمیع أن یرد الشئ المسلوب 
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إلى مكدونیوس ال تغفر  64لصاحبھ. قال القدیس اغوسطینوس في رسالتِھ ع
الذنوب ما لم یرد المسلوب أما ما لھذا الرد من عظیم الصعوبة على من 

ء من مال الغیر الحرام فكل یدركھ بجكم نفسھ ویتبین من عادة اعتاد االستغنا
القدیسین بالزامِھ اذ ال یقدر ما یجدونھ من العرقلة في الوفاء ومما ورد في 
نبوة حبقوق النبي القائل: ویل للمكثر مما لیس لھُ فإلى متى وللموقر نفسھ 

طینًا كثیفًا من  ) فقد سمّي النبي امتالك مال الغیر6ع2طینًا كثیفًا (حبقوق ص
حیث أن الناس یتصعب علیھم أن ینسلخوا ویتخلصوا منھ أما أنواع السرقة 
فكثیرة حتى یكاد ال یحصاھا عادّ ولھذا نستكفي بالكالم على ھذین النوعین 
أي السرقة والخطف ألن باقیھا الذي سنأتي بالكالم علیِھ یعود الیھما عود 

یبذل كل اعتنائِھ وكل جھده في أن الفرع إلى أصلِھ فعلى الراعي اذن أن 
یبغض الشعب المؤمن بھذه الخطیة ویردعھ عن اقترافھا. انما ال بد لنا أن 

  نستقري أنواع السرقة. 

التاسع ما ھي أنواع السرقات على وجھ الخصوص ومن ھم                         
  الذین یحسبون في عداد السارقین

یبتاعون االشیاء المسروقة أو یمسكون عندھم یعد من السارقین أولئك الذین 
األرزاق التي ُوجدت بعد فقدانھا أو المخطوفة أو المغصوبة سًرا أوجھاًرا 

: إن أنت 19والعظة  9في العظة 5قال القدیس اغوسطینوس في كتابھ 
وجدت شیئًا من مال الغیر ولم ترده فأنت غاصب (أه) أما اذا لم یمكن وجدان 

  التبرعصاحبة بتةً فیجب 
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بِھ على الفقراء ومن ال یمكن اثناوه إلى الّرد اثبت على نفسھ أنھ لو أمكنھ 
الختلس مال الغیر حیثما وجده ویرتكب اثم السرقة أیًضا من یستعملون 
الغش والخداع في البیع واالبتیاع فالرب سینتقم منھم على كذب أقوالھم 

وع من السرقة ھم وخداعھم وشر من ھؤالء اثًما وارسخ منھم قدًما في ھذا الن
الذین یبیعون البضائع والسلع المغشوشة بمنزلة الجیدة السلیمة ومثلھم 
البائعون والمبتاعون الذین یغشون بالوزن والكیل والعدد والذراع قال الرب: 
ال یكن في كیسك معیاران كبیر وصغیر وال یكن في بیتك مكیاالن ألن كبیر 

اٍف عادل (تثنیة ومكیال ووصغیر بل لیكن لك معیار واٍف 
) وفي سفر األحبار: ال تجوروا في الحكم وال في 15و14و13ع25ص

المساحة والوزن والكیل بل موازین عادلة وعیارات عادلة وایفة عادلة وھین 
) وفي محل آخر: معیار ومعیار رجس 26إلى  23ع19عادل تكون لكم (ص

أیًضا  ) وسارقون23ع20عند الرب ومیزان الغشر لیس بصالح (امثال ص
ھم الفعلة وأصحاب الصنائع الذین یقتصون أجرة كاملة من الذین لم یشتغلوا 
لھم شغاالً عادالً متوجبًا وال یمتازون عن السارقین خدام الموالي وحراس 
األراضي اذا خانوا في وظائفھم وكانوا أمینین ألربابھم ال بل أنھم یكونون 

ي البیوت مستأمنین على مال شًرا من باقي اللصوص الخارجین ألنھم خدام ف
مخدومیھم فال یغفل علیھم شئ في البیت بل كل شئ تحت أیدیھم ونظرھم. 
وسراقون أیًضا أولئك الذین یتحایلون بالكذب والخداع أو یتظاھرون بالفقر 

  فیسلبون الدراھم بالشحاذة زرًوا وخداًع. فلعمرك
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أن خطیة ھوالء جد�ا ألنھم یجمعون بین السرقة والكذب ومن مصاف 
السارقین أیًضا من اذا اقیموا على وظیفة خصوصیة أو جمھوریة أما انھم ال 

بھا فال یھتمون االَّ  یعلمون شیئًا مما یتعلق بوظیفتھم أو قلما یعلمون متوانین
بقفش األجرة او الدخان وأن رمنا ان نتكلم على باقي السرقات الكثیرة التي 
یخترعھا البخل المحتال الذي یعرف جمیع طرق السلب واالختالس یطول 

  بنا الشرح كثیًرا كما قلنا ویصعب علینا استیفاءوه 

  العاشر ما ھي أنواع الخطف ومن ھم الذین یعرفون بالخطفة

علینا اآلن أن نتكلم على الخطف الذي ھو نوع آخر من السرقة فعلى الراعي 
أوالً أن یوعز إلى الشعب المسیحي أن یتذكر ما قالھ رسول األمم: أما الذین 
یرمون الغنى فیسقطون في التجربة وفخ الشیطان وفي شھوات كثیرة سفیھة 

نسین أبدًا ) وال ی9ع6تیمو ص01مضرة تغّرق الناس في العطب والھالك 
في ھذا المقام أن یذكرھم ھذه الوصیة: كل ما تریدون أن یصنعھ الناس بكم 

) ولیرددوا في بالھم على الدوام ما وعظ بِھ 12ع5اصنعوه أنتم بھم (متى ص
طوبیا البار ابنھ قائالً: كل ما تكره أن یفعلھ غیرك بك فایاك أن تفعلھ أنت 

لنطاق ألن من ال یفون الفعلة ) فالخطف اذن متسع ا16ع4بغیرك (طوبیا ص
أجرتھم ھم خطفھ وقد دعاھم القدیس یعقوب الرسول إلى التوبة بقولِھ: ھلموا 
اآلن أیھا األغنیاء ابكوا وانحبوا علي الشقاوات التي تاتي علیكم. ثم أردف 
كالمھ بذكر سبب ھذه التوبة قائالً: ھا أن أجرة الفعلى الذین حصدوا حقولكم 

  م ایاھا تصرختلك التي بخستموھ
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) ثم أن هللا 1ع4وصیاح الحصادین قد بلغ إلى أدنى رب الجنود (یعقوب ص
سبحانھ قد رذل ھذا الخطف أشد رذل ونھى عنھ في سفر األحبار 

) وفي نبوة مالخیا 14ع24) وفي تثنیة االشتراع (ص13ع19(ص
) ویرتكب خطیة الخطف أیًضا 15ع4) وفي سفر طوبیا (ص5ع3(ص

نیسة والحكام العالمیین ما یتوجب لھم من أولئك الذین ال یفون رؤساء الك
المال األمیري والخراج والعشور وما شاكل ذلك أوأنھم یسلبونھ 

  ویستخصونھ لذاوتھم. 

 الحادي عشر أن المرابین ھم من مصاف الخاطفین وأثمھم ثقیل

ومن عداد الخطفة المرابون وخطیتھم شر خطیة ألنھم ینھبون الشعب 
فإن كل ما یؤخذ فوق الرأس المال الذي یُعطي ھو المسكین ویقتلونھ بالربا 

م بمال أویثمن بدراھم ھكذا كتب نبوة حزقیال في  ربا سواء كان نقدًا أو ما یقوَّ
االنسان الصدیق من جملة أعمال برِه وعدلھ: لم یعط بالربى ولم یأخذ ربًحا 

) 35ع6) وقال الرب: اقرضوا وال ترجوا من ذلك شیئًا (لوقا ص8ع18(ص
عدّ دائًما ھذا الفعل عند األمم أیًضا من اكبر اآلثام ومبغوًضا شر بغض وقد 

حتى أن الفیلسوف الوثني كانون قال أن الربى ما ھو االَّ قتل االنسان ألن من 
  یرابي یبیع الشي مرتین أو یبیع ما لیس لھُ وجود. 

    الثاني عشر أن القضاة الذین یحكمون بالرشوة ومن یختلسون              
 مال اصحاب الذین یرتكبون خطیة الخطف

  یرتكب الخطف القضاة المرشون الذین یبیعون أحكامھم بالمال 
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نھ من التقادم والھدایا أجرة الظلم ویمیتون دعاوي الضعفاء والفقراء بما یؤتو
والبغئ ثم یحسب خطفھ الذي یخیسون أصحاب الدین وینكرون علیھم المال 
الذي استدانوه والذین یبتاعون من التجار بضائع نسیئة ثم ال یفون عند حلول 
األجل فھوالء یدخلون في حكم الخطفة وخطیتھم كبیرة ألن التجار یلتزمون 

أن یبیعوا البضائع بثمن أغلى مما تسوى فیضّرون وقتئٍذ بسبب خیانتھم 
بالجمھور ویصح فیھم ما قالھ داود النبي: یستقرض الخاطئ وال یفي 

  ) 21ع36(مزمور ع

الثالث عشر ینظم في مصاف الخطفة واألغنیاء الذین یضایقون                   
  الفقراء بعد أن أخذوا منھم رھنًا

لذین یشددون بالطلب على من أقرضوھم ماذا تقول في أولئك االغنیاء ا
ولیس لھم قدرة على الوفا بقصد أن یختلسوا الرھونات التي أخذوھا منھم 
وھي الزمة لسترة أجسادھم فبھذا یخالفون أمر هللا الصریح بقولِھ: اذا 
استرھنت من قریبك لباًسا رده لھُ قبل غروب الشمس ألنھ ھو ستره الوحید 

ینام فیِھ فإن صرخ اليَّ استجبتھ ألني رؤؤف لده ولیس لھُ آخر كساء ج
) فبكل حق نسمي فاعلي ھذه المعاملة القاسیة خطفة 27و26ع22(خروج ص

في  4من كتابِھ  60مختلسین كما قال القدیس امبروسیوس في الفصل 
  الوظائف الكنائسیة 

  الرابع عشر أن الذین یحجزون الحنطة في زمن الغال ھم خاطفون

زمن جملة المعروفین بالخطفة عند اآلباء القدیسین ھم الذین یحجزون القح 
  في زمن الغال والقجط فیمسي القوت بفعلھم ھذا قلیل الوجود وغالي 
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ن ویصح ھذا الحكم في جمیع األشیاء الالزمة للقوت والحیاة. فإلى مثل الثم
ھوالء تتجھ اللعنة التي ذكرھا سلیمان الحكیم في سفر االمثال بقولِھ: من 

) فعلى الرعاة أن ینصحوھم 26ع11یخفي الحنطة یلعن في الشعوب (ص
 من بحریة باالقالع عن ھذا العمل الفظیع ویبینوا لھم صریًحا ما قبضھ هللا

العقاب على من یقترفون مقل ھذه األثام ھذا ما اقتضى شرحھ في ما تتضمنھ 
ھذه الوصیة من النھي وبقي علینا أن نتكلم على ما تحتوي من االمر وأدلة أو 

  الرد ألنھ ال تغفر الذنوب ما لم یرد المسلوب كما قال القدیس اغوسطینوس 

  الرد الخامس عشر من ھم الذین یُحكم علیھم بالزام

: حیث یلتزم بالرد 62قال القدیس توما الالھوتي في القسم الثاني في البحث
المسروق لھُ ال الذي ارتكب السرقة فقط بل أیًضا جمیع الذین یشاركون 
یلتزمون بالرد بموجب ھذه الوصیة اقتضى أن نبیَن من ھم الذین ال 

كثیرو االنواع.  یستطیعون سبیالً إلى الفرار من الزام الوفاء أو الرد. وھم
فالمصاف االول منھم ھم الذین یأمرون بالسرقة لیس ألنھم شركاء السارقین 
فقط بل أیًضا ھم أقبح شًرا بین مصاف السارقین. والمصاف الثاني ھم 
مساوون لألولین باالرادة ویختلفون عنھم بالسلطة ومع ذلك ھم في درجة 

ا بالسرقة أمًرا لكنھم یغرون الساقین نفسھا أولئك الذین ال یقدرون أن یأمرو
بھا ویحضون الغیر إلى فعلھا. والمصاف الثالث ھم الذین یتفقون مع 
السارقین ویطابقون معھم على السرقة. المصاف الرابع ھم الذین یشاركون 

   السارق في
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المسروق ومن ثم یاتي لھم ربح إن جاز لنا أن نسمي ربًحا ما یذھب بھم إلى 
العذابات األبدیة إن لم یتوبوا. فمن ھوالء قال النبي داود: إن رأیَت سارقًا 
تجري معھ. المصاف الخامس من السارقین ھم الذین ال یمنعون السرقة مع 

ال یمنعون اللصوص وال یعارضونھم ال بل كأنھم یسمحون امكانھم منعھا ف
لھم أن یسرقوا. المصاف السادس ھم الذین یعرفون السرقة ومكانھا عن یقین 
مع ذلك ال یبنون الواقع مع التزامھم ببیانھ بل یتظاھرون أنھم ال علم لھم 
بشئ ثم المصاف السابع واألخیر یشمل جمیع المساعدین على السرقة كالذین 

حرسون اللصوص ویحمون ذمارھم ویاّوونھم ویقبلوھم في بیوتھم ومنازلھم ی
فھوالء جمیعھم یلتزمون بالرد المسروق لھم وینبغي أن یحضوا حثیثًا على 
ھذا العمل الالزم من باب الضرورة للخالص. وال یخلو من خطیة السرقة 
ا أولئك الذین یصوبون عمل السارقین ویمدحونھم علیھ. ویخطئ نفس ھذ

الخطاء أوالد العائلة الذین یسرقون الدراھم من والدیھم والزوجات اللواتي 
  یسرقن الدراھم من رجالھّن. 

السادس عشر ما القول في الصدقة المندرجة تحت طي                            
  ھذه الوصیة

بأن نتحنن على الفقراء أن ھذه الوصیة تشتمل أیًضا على أمر هللا تعالى 
والمعوزین وأن نسعفھم في ضیقاتھم بمالنا وأعمالنا وحیث یلتزم الرعاة أن 
یخوضوا في بحر ھذا الموضوع كثیًرا ویفیضوا بشرحھ وبیانھ للمؤمنین 

  فلیطالعوا ما ورد في ھذا الباب في كتب األباء القدیسین الذین استوفوا
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المسروق ومن ثمَّ یأَتي لھم ربح إن جاز لنا أن نسمي ربًحا ما یذھب بھم إلى 
ا العذابات األبدیة أن لم یتوبوا. فمن ھؤالء قال النبي داود: إن رأیت سارقً 

تجري معھ. المصاف الخامس من السارقین ھم الذین ال یمنعون السرقة مع 
امكانھم فال یمنعون اللصوص وال یعارضونھم ال بل كأنھم یسمحون لھم أن 
یسرقوا. المصاف السادس ھم الذین یعرفون السرقة ومكانھا عن یقین مع 

 علم لھم بشئ ذلك ال یبینون الواقع مع التزامھم ببیانھ بل یتظاھرون أنھم ال
ثم المصاف السابع واألخیر ویشتمل جمیع المساعدین على السرقة كالذین 

ونھم ویقبلونھم في بیوتھم یحرسون اللصوص  ویحمون ذمارھم ویأوَّ
ومنازلھم فھؤالء جمیعھم یلتزمون بالرد للمسروق لھم وینبغي أن یحضوا 

 یخلو من خطیة حثیثًا على ھذا  العمل الالزم من باب الضرورة للخالص وال
السرقة أولئك الذین یصوبون عمل السارقین ویمدحونھم علیھ. ویخطئ نفس 
ھذا الخطاء أوالد العائلة الذینم یسرقون الدارھم من والدیھم والزوجات 

  اللواتي یسرقن الدارھم من رجالھّن. 

السادس عشر ما القول في الصدقة المندرجة تحت طي                       
  وصیةھذه ال

إن ھذه الوصیة تشتمل أیًضا على أمر هللا تعالى بأن نتحنن على الفقراء 
والمعوزین وأن تسعفھم في ضیقاتھم بمالنا وأعمالنا وحیث یلتزم الرعاة أن 
یخوضوا في بحر ھذا الموضوع كثیًرا ویفیضوا بشرحھ وبیانھ للمؤمنین 

  الذین استوفوا  فلیطالعوا ما ورد في ھذا الباب في كتب األباء القدیسین
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المقال في أعمال الرحمة كالقدیس قبریانوس في كتابھ عن التبرع على 
االنطاكي  على الشعب 32الفقراء والقدیس یوحنا الذھبي الفم في عظتھ 

عن محبة الفقراء وغیرھم  16والقدیس غریغوریوس النزینزي في مقالتھ 
من الذین كتبوا في الصدقة. اذ من الواجب أن یحركوا جوارح المؤمنین إلى 
الغیرة و االجتھاد في مساعدة من یعیشون بإحسان المسیحیین وینبغي أن 

محتاجین بمالھم یعلموھم الصدقة وشدة لزومھا كي یتبرعوا بسخاء على ال
وعملھم ویأتونھم بتلك البینة الواضحة وھي أن هللا سبحانھ سوف یظھر یوم 
الدینونة العامة بغضھ للذین احسنوا إلى الفقراء فیمدحھم ویدخلھم األخداتر 
السماویة اذ من فم ربنا یسوع المسیح األقدس یخرج كال الحكمین: ھلموا یا 

. واغربوا عني یا مالعین إلى النار مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم
بدة (متى ص   ). 41ع35المؤَّ

  السابع عشر بأیة طریقة ینبغي أن تغري الشعوب بالصدقة

ثم یورد الكھنة في وعظھم على الصدقة تلك األیات المحكمة باغراء الناس 
) ثم 88ع6: أعطوا تُعطوا (لوقا صفي االحسان والرحمة منھا قولھ تعالى

للمحسنین بما ال یمكن أن تتصور اغزر وأكرم منھ اذ قال: ما من وعد هللا 
أحد یترك بیتًا أو أخوة أو أخوات أو أبًا أو أًما أو بنین أو حقوالً ألجل اسمي 
وألج االنجیل االّ یأخذ میئة صعف أما في ھذا الزمان فبیوت واخوة واخوات 

الحیاة األبدیة وأمھات وبنون وحقول مع اضطھادات وأما في الدھر األتي ف
  10(مرقس ص
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) ویرون أیًضا ما قالھ السید المسیح: وأنا أقول لكم اجعلوا لكم 30و29ع
یقبلونكم في المظال األبدیة  أصدقاء بمال الظلم حتى اذا أدرككم االضمحالل

) ثم یبینون لھم وجوه ھذه الصدقة وأعمال الرحمة الالزمة 9ع16(لوقا ص
ع للمعوزین بما ھو ضروري لقیام حیاتھم  فالذین ال یقدرون على التبرُّ
یمكنھم على األقل أن یقرضوھم قرًضا كما أمر السید المسیح: اقرضوا غیر 

بر داود النبي عن نجاح ھذا الفعل ) وقد ع35ع6موملین شیئًا (لوقا ص
  ). 5ع111الرجل الذي یرأف ویقرض (مزمور الحمید بقولِھ: ما أسعد 

ع                                     الثامن عشر أن تتعب وتكد بأیدینا كي نتبرَّ
  بالصدقات ونفر من البطالة

كد. وأن من واجبات المحبة المسیحیة أن نتجنب أسباب البطالة بالتعجب وال
نجدّ ونكدّ ونربح بعمل أیدینا ما نستطیع أن نسدَّ بِھ فاقة المعوزین اذا لم یكن 
ع بِھ على المحتاجین الذین یلتمسون  لنا من جھة أخرى دخل نقدر أن نتبرَّ
القوت من رحمة الغیر وكرمھم فالرسول المعظم یحض الجمیع إلى ھذا 

كالم: فإنكم تعلمون كیف ینبغي بمثلھ في ما كتبھ إلى اھل تسالونیكي بھذا ال
) ثم إلى المذكورین من قولھ: أن تحرصوا 7ع3تسالو ص2أن تقتدوا بنا (

على أن تكونوا ھادئین تعلمون ما بعینكم وتشتغلون بأیدیكم كما أوصیتكم 
) وإلى أھل أفسس: من طان سارقًا فال یسرق فیما بعد بل 11ع4(تسالو ص

  ي یكون لھُ ما یشرك المحتاج فیھ (أفسس  فلیكد ولیعمل بیدیھ ما ھو صالح لك
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  ) 28ع4ص

التاسع عشر ینبغي أن نعیش باالقتصاد كي نسد عوز                            
  المحتاجین

ینبغي أن نعتمد خطة االقتصاد والتعفف في معیشتنا لئال نثقل على الغیر أو 
نزعجھم وقد اتقن ھذه الفضیلة جمیع الرسل وال سیما مار بولس الرسول 
على ما تبین من كتاباتِھ إلى الكنائس فإنھُ كتب إلى أھل تسالونیقي قائالً: أنتم 

عاملین نھاًرا ولیالً لئال نثقل تذكرون یا أخوتنا أننا كنا نتعب ونكدّ بأیدینا 
) وفي محل آخر: 9ع2تسالو ص1على أحد منكم وننادي فیكم ببشري هللا (

في اللیل والنھار لئال على وال أكلنا من أحد خبًزا مجانًا بل كنا نعمل والتعب 
  ). 8ع3تسالو ص2أحد منكم (

                   العشرون كیف یجب أن نغري الشعب المسیحي بمقت                    
  السرقة وباالجتھاد في عمل االحسان

من األمور المفیدة أن الرعاة یوردون للمؤمنین أیات األسفار المقدسة 
واألنبیاء المعبرة عن وعید الباري تعالى الرھیب للذین یسرقون ویخطفون 
كي یغروھم باستفظاع جمیع ھذه األعمال األثیمة فیرھبونھا ویقلعون عن 

ا ومن ھذه األقوال المقدسة ما ورد على لسان النبي عاموص: اسمعوا ارتكابھ
ھذا یا ایھا الظامئون إلى دم المسكین وافناء بائسي األرض قائلین متى 
یمضي رأس الشھر فنبیع المیرة والسبت فنعرض البر مصغرین اإلیفة 

  ومكبرین المثقال ومستعملین موازین  
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الغش مقتنین بالفضة والمساكین والفقیر بنعلین وبائعین نفایة البّر قد أقسم 
الرب على زھو یعقوب أني ال أنسى عمالً من أعمالھم إلى األبد 

في نبوة ارمیا حیث یقول:  ) وكثیًرا ورد مثل ھذا الكالم6و5و4ع8(ص
اسمعوا أیھا الحمقى الشعب الفاقد اللب الذین لھم عیون وال یبصرون ولھم 
أذان وال یسمعون: ألنھُ قد وجد بین شعبي منافقون یرصدون وھم ال طئون 
كالصیادین قد نصبوا الفخ فیتقنصون الناس ال یقضون دعوى الیتیم وال 

) وفي سفر األمثال: تحصل والباقي 21ع5یجرون حكم المساكین (ص
الكنوز بلسان الكذب بطل زائل لملتمسي الموت سلب المنافقین یجرفھم ألنھم 

) وفي ابن سیراخ: ال أحد أقبح جرًما من 7و6ع21أبوا أجزاء الحكم (ص
البخیل لماذا یتكبر التراب والرماد حب الفضة لیش شئ شًرا منھ ألن ذاك 

) ثم قال ال 9ع10شاءه مدة حیاتھ (صیجعل نفسھُ أیًضا سلعة وقد أطرح أح
المتضرع الیھ وال األرملة اذا سكبت شكواھا الیست یھمل (الرب) الیتیم 

دموع األرملة تسیل على خدیھا على الذي اسا لھا أنھا من خدیھا تصعد إلى 
) ثم ال شك أن أصل ھذه 17ع35السماء والرب المستجیب ال یتلذذ بھا (ص

الشرور التي ینضي بھا عصرنا أكثرھا یتأتي عن األسباب التي ذكرتھا ھنا 
لھیة. وعلى الرعاة أن یوردوا على مسامع المؤمنین تلك المكافأة األسفار اال

الجزیلة التي وعد هللا بھا في ھذه الدنیا واألخرى أولئك الذین یحسنون بسخاء 
على الفقراء والمساكین وھذا مما یستھمھم على أعمال الرحمة للمعوزین 

  والمساكین. 
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الحادي والعشرون ما الحكم في اولئك الذین یعتذرون                              
  عن سرقاتھم ونفاقھم بحجج باطلة 

إن من الناس من یعتذرون حتى في السرقة فینبغي أن نعظھم في أن هللا 
ھ ال یقبل أدنى عذر في خطیتھم ال بل أن الخطیة فضالً عن أنھا ال سبحان

تمحي بھذا العذر تزاد جرًما. فإن ما یأثره االشراف من التنعم الفاحش الذي 
یحسبونھ عذًرا یخفف ثقل إثمھم اذ یزعمون أنھم ال یقدمون إلى السلب مال 

غائلتھم الغیر من باب الشھوة أو الطمع بل لداعي المحافظة على شرف 
وأجدادھم الذین یسقط اعتبارھم وتندك معالي مقامھم دّكا اذا لم یسندوه بمال 

فیلزم الرعاة أن الطریقة الوحیدة للمحافظة على الثروة ومقام األقدمین الغیر. 
ومجدھم وانمائھما انما ھي الخضوع لمشیئتھ تعالى وحفظ وصایاه وأما اذا 

ة والمال والغنى دّكا ولو متین األركان عصیناھا واحتقرناھا فیندك بناء الثرو
فإن الملوك أنفسھم تُثل عروشھم ویھبطون عنھا إلى أسفل األسافل ویجلس 
هللا عوضھم على سریر الملك أحیانًا أناًسا أدنیاء كانوا لدیھم في محل الشنأة 
والبغض الشدید أن هللا یغضب غضبًا ال یدركھ العقل على مثل ھؤالء 

قولھ بلسان اشعیا النبي: روساؤك عصاة وشركاء للسراق كل المنافقین بدلیل 
یحب الرشوة ویتبع األجور ال ینصفون الیتیم ودعوى األرملة ال تبلغ الیھم 
فلذلك قال السید رب الجنود عزیز اسرائیل: ال ریحن نفسي معاندّي وانتقم 

  من أعدائي وأردّ یدي
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من قبیل أنھ ال ینثني إلى ترضیة المھان خوفًا من الخزي والخجل الممقوت 
ومن انحطاط سمعتِھ وكرامتھ بموجب فكره الباطل ولھذا یجب أن نوعز إلى 

في ھذا المقام بأن یؤدوا l أعظم الحمید والشكر على سنِھ ھذه  المؤمنین
الوصیة الخالصیة بتحریم شھادة الزور التي بھا لیس نمتنع نحن أنفسنا عن 
اھانة غیرنا فقط بل ان غیرنا أیًضا بامتثالھ الوصیة المذكورة یمتنع عن 

  اھانتنا وضررنا. 

  الثاني ما ھو موضوع ھذه الوصیة

ینبغي أن نسلك في شرح ھذه الوصیة نفس الطریق التي سلكناھا في شرح 
باقي الوصایا أي أن نعتبر فیھا سنتین إحداھما تنھانا عن أن نشھد شھادة 
زور ثانیھما تأمرنا بأن نقیس أقوالنا وأعمالنا على قسطاس الحق والصدق 

ول المعظم المجّرد بمعزل عن التصنع واالحتیال وااللتباس وقد وعظنا الرس
في أن نسلك ھذا المسلك برسالتِھ إلى أھل أفسس قائالً: بل نصدق بالمحبة 

  ) 15ع4فننمو في كل شئ (ص

  بغي أنم نحاذره على الخصوص بھذه الوصیةالثالث ما ین

ان الدنسم األول من ھذه الوصیة یقوم في تحریم شھادة الزور على من یشھد 
بشھادة الزور كل ما یقال قوالً غیر  حالفًا أما القاضي في المحكمة ولو فھم

صحیح عن عمد وثبات في حق آخر خیًرا أو شًرا في المحكمة أو خارجھا 
ألن الشاھد أمام القاضي یحلف باl وعلى شھادتِھ ھذه وحلفھ یوثق بقولھ 
ویعتد بِھ. فلما كانت مثل ھذه الشھادة ذات خطر حرمت تحریًما خصوصیًا 

   ) مش موجودین552_549(فض الشھود ألن القاضي ال یقدر أن یر
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الحالفین االّ أن تندفع شھادتھم بالموانع الشرعیة أو یظھر للعیان شرھم 
ھادة. ال سیما أن السنة االلھیة تقتضي وردأَتھم التي ألجلھا ال یصلحون للش

) ولكي یفھم المؤمنون 30ع16بقیام كل كلمة بفم شاھدین أو ثلثة (لوقا ص
ھذه الوصیة فھًما وافیًا یجب أن یُعلموا ما المقصود بلفظة القریب الذي ال 

  یجوز أن نشھد علیِھ شھادة زور قطعًا . 

  الرابع ما المفھوم ھنا بلفظة القریب 

ب ھو كما علمنا ربنا یسوع المسیح كل من یحتاج الى مساعدتنا أن القری
سواَء كا ذا قرابة أو أجنبیًا أو وطنیًا أو غریبًا أو صدیقًا أوعدًوا فال ینبغي أن 

كذبًا بمنزلة شھادة على أعدائنا فیما أنھُ من نعتبر أنھُ یحل لنا أن نقول شیئًا 
ن نحبھم ال بل لما كان انسان الواجب علینا بامر هللا وربنا یسوع المسیح أ

قریبًا لنفسھ ما جاز ألحد ان یشھد شھادة زور على نفسھ ومن یرتكبون ھذا 
ون  االثم یھتكون حرمتھم ویسمون نفوسھم بسمة العار والفضیحة ثم یضرَّ
أنفسھم والكنیسة التي ھم أعضاؤھا. ومثلھم أیًضا الذین ینتحرون (یقتلون 

المدنیة ھكذا یشھد القدیس اغوسطینوس بقولِھ: نفوسھم) فإنھم یضرون األلفة 
إن الذین ال یفھمون حسنًا ربما یخال لھم أنھ غیر محّرم على االنسان أن 
یشھد بالزور على نفسھ متعللین بكون الوصیة تقول على قریبك ال على 
نفسك ولكن من یشھد على نفسھ شھادة زور ال یخطرنَّ في بالھ أنھ برئ من 

  القاعدة في محبة القریب یتخذھا المحب من محبتِھ لنفسھ ھذه الخطیة ألن 
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الخامس ال یجوز أن نشھد بالزور وال أن نكذب طلبًا فائدة                        
  القریب 

حیث حّرم علینا أن نضر القریب بشھادة الزور فال یخالن ببال أحد ألجل 
ذلك أنھ یجوز لنا ما كان عكسھ أي أن نتواطئ لمن كان الیفنا بالطبیعة 

تِھ وراحتِھ اذ ال یجوز ألحد أن یقدم والدین بأن نشھد لھُ زوًرا تحصیالً لمنفع
على الكذب وبأولى حجة على شھادة الزور والحنث كما قال القدیس توما 

من  3و2وفي الفصل  70من البحث  1الالھوتي في القسم الثاني في الفصل 
ولھذا قد علم القدیس اغوسطینوس في كتابِھ عن الكذب بناَء  100البحث 

لكذب یحصى ما بین شھادات الزور حتى اذا على قول الرسول المعظم أن ا
وقع في معرض المدح للغیر: ففي كالمھ عبى ھذا الموضوع یقول: بل 
اضحینا شھود زور l ألننا شھدنا على هللا أنھُ قد أفقام المسیح وھو لم یقمھ 

) وعلیِھ یقول اغوسطینوس 15ع15قور ص1اذا كان األموات ال یقومون (
  لى مدیحھِ عائدًا إزور ما یقال كذبًا في المسیح بأن الرسول یسمي شھادة 

السادس كم من الشرور یصدر عن شھادة الزور ألجل                            
  فائدة الغیر 

كثیًرا ما یتفق أیًضا أن ما یفید الواحد یضّر اآلخر. فمن المحقق أن ذلك یأتي 
د الزور ویضطر إلى القاضي بسبب للخآ في حكمھ اذ ینقاد أحیانًا إلى الشھو

اصدار الحكم للبطل ضد الحق بموجب تبلیغھم ویحدث أیًضا أن الذي یربح 
  الدعوى في المحاكمة بسبب شھادة الزور ولم یلحقھ 
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قصاص على عملھ ھذا یعتاد على استعمال الرشوة وإقامة شھود زور یامل 
بواسطتھم البلوغ إلى كل ما یبتغیھ فال جرم أن ذلك أفظع ذنب وخطاء على 
شاھد ألنھ یعرف عند من شھد لھُ زوًرا وعاونھ على ربح دعواه بكونھ شاھد 

قداًما كل یوم زور وحانثًا وھو نفسھ لما یرى أن اثمھ أتاه بالنجاح یزداد أ
  على مراجعتھ ویتعود النفاق واالتقاح 

السابع أن ھذه الوصیة تحرم الخطایا جمیع أولئك الذین                            
  یتعاطون في المحاكم وباالجمال كل كذب 

كما أن الوصیة تحّرم التزویر والكذب والحنث على الشھود كذلك تحّرمھا 
م وأصحاب الدعاوي والوكالء واألفوكانیة على المدّعین والمدعي علیھ

وجمیع من یتعاطون الدعاوي والمرافعات. وفي اآلخر أن هللا یحّرم كل 
شھادة في المحكمة وخارجھا تأتي الغیر بالضرر ألن قد ورد في سفر 
األحبار حیث تكررت ھذه الوصایا: ال تسرقوا وال تكذبوا وال بغش أحد 

ألحد أن یرتاب في أن هللا سبحانھ  ) فإذن لیس11ع19قریبھ (أحبار ص
یحّرم كل كذب ویرذلھ كما شھد بصریح العبارة النبي داود بقولھ: وتھلك كل 

  ). 7ع5الذین ینطفون بالكذب (مزمور

  الثامن أن ھذه الوصیة تتناول أیًضا تحریم رذیلة الغیبة 

 یحّرم بھذه الوصیة ال شھادة الزور فقط بل أیًضا العادة الذمیمة والمیل
  الممقوت لالغتیاب فال تُقدر وال تدرك األضرار والشرور التي 
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 تتولد منھ. فاألسفار االلھیة كثیًرا ما تھجن رذیلة االغتیاب. قال النبي داود:
) ثم یعقوب الرسول ال 5ع100المغتاب لقریبھ بالخفاء استأصلھ (مزومور

) ثم أن الكتاب المقدس 11ع4تغتابوا بعضكم بعًضا أیھا األخوة (یعقوب ص
لیس یاتینا باقوال ووصایا فقط بل یروي لنا حوادث تبین لنا جسامة ھذا االثم 

قلب أحشورش  ألن ھامان بكثرة ما أوقع من االغتیاب في حق الیھود اضرم
كلھ)  12الملك غضبًا علیھم حتى أصدر أمره بقتل أمتھم كلھا (استیر ص

  وأن التواریخ بذكرھا ارھابًا للمؤمنین من اثم االغتیاب. 

  التاسع من ھم الذین یعدون بین مصاف المغتابین

حتى تدرك قوة خطیة الغیبة حق االدراك یجب ان نعرف أن القریب یّشنع 
صیتھ ال باغتیابھ افتراَء واتھامھ بذنوب زوًرا فقط بل بالمبالغة في ذنوبھ 

في الخفاء و كان اظھاره یشنع صیت فاعلھ تشنیعاً أیًضا واذا ارتكب أحد ذنبًا 
ظھاره یسمى بحق تماًما الً فمن یظھره حیث و متى و أمام َمن ال ینبغي اثقی

ومفتریًا وأفظع ضروب االغتیاب ھو التكلم بالوقیعة في حق التعلیم المسیحي 
ودعانِھ یرتكب مثل ھذا االثم َمن یثنون خیًرا على معلمي الردیة الفاسدة 

  واألضالیل. 

العاشر من یضغون إلى النمامین ویزرعون الفتن بین                             
  ھم مغتابون الخالَّن

   أن أولئك اللذین یصخون سمعًا للثالثین والمغتابین وال یعترضونھم
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ال یتمیزون عنھم ذنبًا وال یفترقون عن عدادھم وقال القدیسان ایرونیموس 
وبرنردوس ال یتبین بسھولة ایًما الفعلین أشد قباحة االغتیاب أم االصغاء إلى 
المغتابین حیث لوال الذین یصغون للمغتابین لما ُوجد مغتابون وثالبون. ومن 

ن الناس وھیجون بعضھم على ھذا النوع أیًضا الذین بتحایلھم وأفكھم یغتابو
البعض األخر ویسرون بزرع الفتن والقاء الفساد واالنتقام ویقطعون بستان 
السنتھم الماكرة ربط االتحاد واالیتالف الوثیقة ویفرقون بین األصدقاء 
ویشبون نیران العداوة والخصام بینھم حتى یمسي الّود والوفاق في خبر كان 

تناقر والقتال بالسالح فما أكثر ما یشناء الرب إلى حد أنھم یحملونھم على ال
ویمقت ھذا الوباء الموبق فلھذا قال: ال تسع بالنمیمة بین شعبك (أحبار 

) فكان كثیرون مثال ھؤالء النمامین بین مستشاري شاول الذین 16ع19ص
  كانوا یسعون في تغلیظ خاطره على داود ویحّرشونھُ على أن یبطش بھ. 

  السنة تحّرم أیًضا المداھنة والمصاقلة  الحادي عشر أن ھذه

ثم یأثم من ھذا القبیل المصاقلون والمداھنون الذین یدسون التملیقات 
والموالسات في أذان وقلوب الذین یرجون منھم منة أو ماالً أو جاًھا وكما 

وللخیر شًرا الجاعلین الظلمة نوًرا یقول اشعیا النبي: القائلین للشر خیًرا 
) فیعظا داود 20ع5الجاعلین المّر حلًوا والحلو مًرا (اشعیا ص والنور ظلمة

النبي أن نبتعد عن مخالطتھم ونتحاشى معاشرتھم اذ قال: لیقرعني الصدیق 
انما ذلك رحمة لیوبخني: أما زیت الخاطئ فال یدھن بھ رأسي 

  ) فھؤالء ولو أنھم ال یقذفون 5ع140(مزمور
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بحق القریب مع ذلك یضرونھ أعظم ضرر ألنھم في مداھنتھم ایاه ومدحھم 
ایاه على أثامِھ یصبرون لھُ سببًا لالستمرار على رذئلِھ طول أیام حیالتھ ومن 

ت موالسة أخرى شر من التي ّمر بیانھا ھذا النوع من الوالسات والمصاقال
وھي التي تستعمل الیقاع القریب في المصاب والتھلكة ھكذا شاول لما كان 
یرغب في أن یعّرض داود إلى غضب الفلسطانیین ومحاربتھم لیقتلوه كان 
یتملقھ بھذا الكالم: ھذا ابنتي الكبرى میراب أعطیكھا زوجةً ولكن كن لي ذا 

) وھكذا الیھود خاطبوا ربنا 17ع18ملوك ص1رب (بأس وحارب حروب ال
یسوع بكالم المكر والخدعة قائلین: یا معلم قد علمنا أنك محٌق وطریق هللا 

  ). 16ع22بالحق تعلم (متى ص

الثاني عشر كیف یضّر األصدقاء المدنف على                                      
  الموت بمدالستھم وموالستھم

وأكبر ما ذكر من أسباب الضرر ھو كالم األصدقاء واألنسباء واألقرباء 
المشعر بالمداھنة والمةالسة لمن كان من أصدقائھم أو أعزائھم متقلبًا في 
مرض قتّال اشرف بِھ على الموت حین یوكدون لھُ أنھُ على سالمة وما من 

الفتكار في خطر علیِھ البتة ویوعزون الیھ بأن یسر ویفرح ویبعدونھ عن ا
االعتراف كأنھُ فكر یوعب قلبھ غًما ورعبةً. ثم یمنعونھ عن كل اھتمام وعن 
كل تأمل باألخطار القریبة التي أدركتھُ والحاصل ینبغي أن نفر من جمیع 
أقاویل الكذب وال سیما من الوالسة التي تلحق بكل أحد ضرًرا بایغًا والحق 

  یقال أن أقبح االثم والكفر ھو الكذب 
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من  4في الفصل 2الذي یقع في أمور الدیانة كما قال القدیس توما في القسم 
  . 100البحث

                       الثالث عشر یأثم أیًضا بمخالفة ھذه الوصیة الذین یصنفون  
كتب طعن في العرض ویكذبون في معرض الھزل والمزاح                 

  والمراّؤون 

أن هللا سبحانھُ یغتاظ غیًظا شدیدًا من مصنفي الكتب المشتلمة على أقاویل 
طعن العرض وقذف شتائِم واھانات وما شاكل ذلك من أنواع النمیمة 

ب الجاري على سبیل الھزل والمزاح ولو لم واالفتراء. وممن یخدعون بالكذ
یتأت ألحد من ذلك ضرر أو ربح ومع ذلك ھو خارج كلیًا عن دائرة اآلداب 
ألن الرسول المعظم یوعز الینا بمجانبتِھ قائالً: اطرحوا عنكم الكذب ولیكلم 

) ألن ھذا ألمر یمیل باالنسان 25ع4كل واحد منكم قریبھ بالحق (أفسس ص
الكذب وإلى مداومتھ بأثقل اثم. ثم یتخذ الناس من األكاذیب  إلى االكثار من

الھزلیة عادةً في الكذب ومن ثم یمسون في أعین العموم غیر صادقین 
بكالمھم حتى یضطروا دواًما إلى الحف كي یصدق قولھم. وفي اآلخر یقول 
أن القسم األول من ھذه الوصیة یحرم أیًضا الریاء بالقول أو بالفعل المقترن 
باالثم ألن الكالم واألفعال انھم ھي دالئل وعالمات على ما في قلب االنسان 
فمتى خالفت ھذه الدالئل مدلولھا كانت ریاء أي متى كان الظاھر خالف 
الباطن كما قال ارسطو الفیلسوف أن الكالم والفعل ترجمان الجنا ولھذا 

  السبب كثیًرا ما 
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ھذا  7ع15كان ربنا یسوع المسیح یقّرع الفریسین ویسمیھم مرائین (متى ص
ما اقتضى بیانھ من القسم األول من ھذه الوصیة نظًرا إلى النبي فلناتین اآلن 

  الثاني. إلى ما یأمرنا بِھ الرب في القسم 

الرابع عشر ما یؤمر في القسم الثاني من ھذه الوصیة نظًرا                                         
  إلى المحاكم المدنیة

أن فحوى ھذه الوصیة ووجھھا ھو أنھا تقضي على الحكام المدنیین أن 
یلزموا العدل والحق في أحكامھم وتنھي الناس عن أن یختلسوا سلطة الحكم 
ویستخصونھا بذاوتھم حیث ال یجوزان ندین عبدًا لیس ھو لنا كما كتب لنا 

لى ) وعن ان یبرزوا الحكم بدون أن یقفوا ع4ع14رسول األمم (رومیة ص
حقیقة الدعوى ومقتضایتھا فقد تعرقل بجبائل ھذه الرذیلة مجمع الكھنة 

) ومثلھم 9ع6والكتبة الذین حكموا على القدیس اسطفانوس (ابركسیس ص
أخطا حكام فیلبي الذین قال عنھم رسول األمم: لقد جلدونا جھًرا من غیر أن 

خرجوننا سًرا یُقضي علینا نحن رجالن رومانیان والقونا في السجن أفاالن ی
وتنھي ھذه الوصیة عن ابراز الحكم على األبرایاء  389ع16(ابركسیس ص

أو تزكیة المجرمین وأن القضاة ال ینقادون إلى الحكم بالرشوة وال بالحاباة 
ألم البغض أو المحبة ھكذا أوعز موسى إلى الشیوخ الذین أقامھم وال عن 

اخیھ ونزیلِھ ال تحابوا وجھ قضاة الشعب بقولھ: احكموا بالعدل بین الرجل و
أحد في الحكم واسمعوا للصغیر سماعكم للكبیر وال تھابوا وجھ انسان فإن 

  ). 17و16ع1الحكم l (تثنیة ص
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الخامس عشر ال یجوز للمجرم أن یكذب اذا استنطقھ                              
  الحاكم الشرعي 

أن هللا یرید أن المجرمین والمتھمین یقرون بالحق حین یسألھم القاضي 
 2و1ف الفصل 2بصورة المحاكمة كما قال القدیس توما الالھوتي في القسم 

شھادة تعبر عن مدیح هللا وتجیده  ألن ھذا القرار بالحق ھو 60من البحث 
بدلیل قول یشوع بن نون الذي أغرى عاخان باالقرار بالحق قائالً: یا ابني 
اعِط مجدًا للرب الھ اسرائیل واعترف واخبرني بما صنعت وال تكتم (یشوع 

  ) فحینئٍذ اعترف لھُ عاخان بالحّق بذنبھ كما كان قد صنعھ. 19ع7ص

  ھود السادس عشر ما ھي وظیفة الش

لما كانت عمدة ھذه الوصیىة على الشھود خاصة وجب على الراعي أیًضا 
أن یستوفي الكالم في موضوعھم ألن مدارھا نافذ لیس في تحریم شھادة 
الزور فقط بل أیًضا في األمر بقول الحق ألن الشھادة بالحق في األمور 

ھا عاد البشریة لھا فعل كبیر من كوننا نجھل من الضرورة اشیاء ال یحصی
أن لم نعرفھا من صدق الشھود ولھذا ما من شئ الزم من صدق الشھود في 
األشیاء التي ال نعرفھا ومع ذلك ال یجوز لنا أن نجھلھا وفي ھذا الصدد قال 
القدیس اغوسطینوس في رسالتِھ إلى كاسوالنوس: من یخفي الحق ومن 

یفید والثاني  ینطق بالكذب كالھما مرذوالن ومجرمان فاألول ألنھ یرید أن
ألنھ ینبغي الضرر (أه) انما یجوز أحیانًا أن الصمت عن اظھار الحق ولكن 

  خارج المحكمة أما في المحكمة فیلتزم الشاھد
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یظھر الحق كلھ حین یسأل لھ القاضي بموجب القانون مع ذلك یجب حتًما أن 
من أن یتكلموا أكثر من الالزم على على الشھود أن یحذروا في ھذا المقام 

ذاكرتھم لئال یثبوا شیئًا لم یتحققوه وبقي أن نتكلم على أصحاب الدعاوي 
  واألفوكاتیة والمدعین والمدعي علیھم. 

ألفوكاتیة ووكالء الدعاوي                           السابع عشر بأي وجھ یقدر ا
  أن یقوموا بحق وظیفتھم

یلزم ھؤالء أن ال تأخروا عن بذل الھمة واالجتھاد في الدفاع عن دعاوي 
موكلیھم عند احتیاجھم إلى ذلك وأن یساعدوا الفقراء بالحلم والرأفة ثم ینبغي 

ال یطاولوا في الدعاوي أن ال یتوكلوا في دعاوي غیر حقة وال یحاموھا و
طمعًا یكسب المال وأما نظًرا إلى أجرة تعبھم فیجب أن تقاس بمیزان العدل 

  واالنصاف. 

الثامن عشر كیف أن المدعین والمشتكین ال یقومون بحق                                   
  وظیفتھم حسنًا

أن نوعز إلى المدعین والمشتكین االَّ یختلفوا دعاوي غیر صحیحة یجب 
وذات خطر على خصومھم من قبیل المحبة أو البغض أو الطمع أخیًرا أن 
هللا سبحانھ یامر ویحتم على أھل التقوى والذمة بأن یتكلموا دائًما بالحق 

عن في ویحسب معرفتھم ویقینھم في مخاطباتھم كلھا باال� یقولوا كالًما یط
شأن غیرھم حتى وال في شان من أغاظھم وإھانھم حیث یلزمھم أن یجعلوا 
دائًما نصب عیونھم ما بینھم من رباط االتحاد واأللفة بما انھم أعضاء جسد 

  واحد. 
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التاسع عشر بأیة سبل یمكن المسیحیین أن یتوصلوا إلى                            
  معرفة ما في الكذب من القباحة 

االثم الفظیع كي یجانب المؤمنون من  ینبغي على الراعي أن یبین قباحة ھذا
تلقاء ذاتھم رذیلة الكذب ألن األسفار المقدسة تسمي الشیطان أبا الكذب 

) من كون ابلیس خزاه هللا لم یثبت على الحق فھو كذاب 44ع8(یوحنا ص
وابو الكذب ومما یقضي على االنسان أیًضا بنبذ ھذه الرذیلة تلك الشرور 

كانت كثیرة ال یحصیھا عاد لزم الراعي أن  التي تتأنى عن الكذب ولما
یقتصر على بیان رؤوسھا ومصادرھا أوالً عظم االھانة التي تلتحق باl من 
االنسان الكذاب وشدة ما یدركھ من غضبھ تعالى وبغضھ. قال الحكیم في 
أمثالھ: ستة یبغضھا الرب والسابع رجس عنده العینان المترفعتان واللسان 

السائكتان الدم الذكي والقلب المنشئ أفكار االثم والرجالن الكاذب والیدان 
المسارعتان في الجري إلى المساوئ وشاھد الزور الذي ینفث األكاذیب 

) وأضرار أخرى 19و18و17ع6أمثال ص0ویلقي الشقاق بین األخوة 
سیأتي ایرادھا. لیت شعري من ھو الذي یقدم إلى تطمین من اشتدت علیھ 

  جاة من عقوباتھ تعالى االلیمة المبرحة بغضة هللا إلى الن

العشرون ما األضرار المتأنیة من الكذب على األلفة                          
  البشریة 

ال أقبح وال أشنع كما یقول القدیس یعقوب الرسول من أننا بلسان واحد تبارك 
  هللا األب ونعلن البشر الذین صنعوا على مثال 
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هللا من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة فال ینبغي یا اخوتي أن یكون االمر 
ھكذا العل ینبوًعا من مخرج واحد یفیض بالعذب واالجاج (یعقوب 

كان قبالً یسبح هللا ویمجده وفیما بعد أخذ بقدر  ) ألن ھذا اللسان10و9ع3ص
مكنتِھ یشتمھ ویھینھ بالكذب. ولھذا حكم على الكذابین بالنفي من میراث 
السعادة السماویة ألن داود النبي لما سأل هللا قائالً: یارب من یحل في مسكنك 
ومن یسكن في جبل قدسك. أجابھ الروح القدس: السالك بال عیب والفاعل 

ثم أن أكبر الضرر الصادر  39و1ع14والمتكلم بالحق في قلبھ (مزمور البر
عن الكذب ھو أنھُ داٌء للنفس یكاد ان یكون ممتنع شفاوه ألن الخطیة التي 
یقترفھا االنسان باتھام غیره بذنب زوًرا أو بطعنھ في القریب وشانِھ ال تغفر 

ھ وھذا دونھ ما لم یكذب المفتري ذاتھ ویعوض الضرر على من افترى علی
خرط القتاد عند البشر أوالً من قبل الخجل كما نوھنا سابقًا ثم من قبل الخوف 
من االنحطاط عن كرامتھم واعتبارھم. فال شك اذن في أن من یقترف ھذه 

نوال الغفران عن ر جھنم األبدیة وما من رجاء لھُ بالخطیة بعد وقودًا لنا
والنمیمة ما لم لب شأنھ بالثه وطعنھ في عرضھ وتسوید افترائھ على غیر

في 6یعّوض علیھ قبالً عما افترى علیھ بتخفیف كرامتھ واتالف صیتھ جھًرا 
المحكمة أو خارج المحكمة في المحادثات الخصوصیة. وناھیك أن ھذا 
الضرر متسع النطاق جدًا فیعم كثیرین بھذه األباطیل والكذب تندك أركان 

  ة البشریة فإذا تقطع غدت عیشة الصدق والحق دك�ا زھما أمتن لأللف
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البشر في الضطراب والبلبلة والتشوش حتى ال یعود أدنى فرق بین الناس 
المؤمنین أن یجنبوا الھذر ألن في  واالبالسة. ویلزم الراعي أن یعلم أیًضا

محانبتِھ نحاةً من باقي الخطایا واحتراًصا عظیًما من الكذب ألن المھذارین 
  فلما یستطیعون سبیالً إلى الفرار من ھذه الرذیلة. 

  الحادي والعشرون في رذل اعتذارات الكذابین الباطلة 

وفي الىخر یلزم الراعي أن یكشف حجاب الضالل عن أولئك الذین یتعللون 
بالباطل في الكذب استنادًا إلى نموذج أصحاب الفطنة فیقولون أن للكذب وقتًا 
یجوز فیھ. فلیجاوبھم بما كان عین الحق من قول الرسول المعظم. أن فطنة 

على هللا في  ) ویغري سامعیھ باالتكال على هللا6ع8الجسد موت (رومة ص
الشدائد والضیقات ال أن یلجئوا إلى صنعة الكذب لن من یعتصمون بھذا 
الملجأ یعلنون بلسان حالھم أنھم متكلوِن على فطنتھم أكثر مما أنھم یضعون 
رجاھم في عنایتِھ تعالى ومن الناس من یعتذرون في الكذب بما أوقعھ فیھم 

بالمثل أي أنھ یجوز لھم أن  غیرھم من الغش یكذبھ كأنھم یستحلون مقابلتھ
یجوز لھم أنم یكذبوا علیھ مثلما كذب علیھم. فلیعلم ھؤالء أنھ ال یجوز ألحد 

) وال أن 17ع13أن ینتقم لذاتِھ وال أن یكافئ أحدًا على شر بشر (رومة ص
یغلب الشر بالخیر فلو جاز لنا أن نكافئ الشر بالشر لما ینغلب للشر بل 

م الواحد من اآلخر وضره بل الضرر الذي أصابنا حصل فائدة ألحد اذا انتق
بكذب اآلخرین علینا یزداد بھًظا من قبل الكذب الذین نقابلھم بِھ ولضر بِھ 

  أنفسنا ومن الناس أیًضا من یعتذرون في الكذب 

  



)568 (  

  ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لضعف الطبیعة البشریة ووھنھا فیجب أن نوصي ھؤالء بأن یستمدوا العون 
من هللا وال یدینوا للضعف البشري ومن یتعللون بان ملكة الكذب قد رسخت 
فیھم فلیجاوبوا أنھم اذا تعودوا الكذب ینبغي أن یجتھدوا في أن یتعودوا 

كذب ال سیما أن الذین یخطئون من قبل الصدق في كالمھم نقًضا لعادة ال
  الملكة خطاؤھم أثقل من خطاء غیرھم. 

  الثاني والعشرون ال یجوز أن نكذب بسبب كذب غیرنا 

ال یخلو العالم من قوم یعتذرون في الكذب بمثال باقي الناس الذین یكذبون 
ویحنثون فینبغي أن نردھم عن ھذا المذھب الوخیم بھذا البرھان القاطع وھو 
أنھُ ال ینبغي أن نقتدي باألشرار بل أن نوبخھم ونؤدبھم ولكن أن كنا نحن 
أنفسنا نكذب فال یعود لكالمنا نفوذ في توبیخ اآلخرین وتأدیبھم. ومن الناس 
من یعتذرون في الكذب بقولھم: أن الصدق بكالمھم یودیھم إلى العطب 

یزكیھم وال  والخسران. فعلى الكاھن أن یرد علیھم بأن ھذا االعتذار ال
یفیدھم شیئًا بل انام ھو شكوى على ذواتھم اذ من حق االنسان المسیحي أن 

  یؤثر الخسارة على الكذب.

  الثالث والعشرون ال یجوز الكذب الھزلي وال النافع

بقي صنفان من البشر یعتذرون في الكذب بعضھم من یقولون أنھم یكذبون 
ال یقدرون أن یشتروا وال من باب المزاح وبعضھم ألجل المنفعة ألنھم 

یبیعوا حسنًا ما لم یكذبوا فعلى الراعي أن یرد ھؤالء عن ھذا الجھل الغلیظ. 
  فاألولون الذین یقولون أنھم یكذبون من باب 
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المزاح یقلعون عن ھذه الرذیلة بیبانھ لھم ما أكثر ما یزید فعل الكذب عادةً 
الخطا في ھذا النوع وبترسیخِھ في أذھانھم ما قالھ ربنا یسوع المسیح لذكره 
السجود من ان كل كملھ بطالة یقولھا الناس یعطون عنھا حسابًا یوم الدینونة 

تذرون في الكذب بالفائدة ) وأما اآلخرون وھم الذین یع26ع12(متى ص
والمنفعة فلیوبخھم توبیًخا شدیدًا ثم یبین لھم أن نفس اعتذارھم ھو ذنب قبیح 
ألنھم یعلنون بھ انھم ال یعتبرون وال یصدقون ما قالھ ربنا یسوع المسیح من 

  فمھ الطاھر: اطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره وھذا كلھ تزدادونھ. 
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  الفصل العاشر 

  

                                 في الوصیتین التاسعة والعاشرة ال تشتِھ بیت قریبك ال تشتِھ امرأة قریبك وال                            
  ) 17ع20عبده وال أمتھ وال ثوره وال حماره وال شیئًا مما لقریبك (خروج ص

  

                     األول كیف یستبین أن الثمان وصایا المار ذكرھا متضمنة  
  في ھاتین الوصیتین التاسعة والعاشرة 

ینبغي أوالً أن نعرف أن ھاتین الوصیتین األخیرتین من الوصایا العشر 
یترتب النوع الذي بِھ تحفظ باقي الوصایا ألن كل ما أمرنا بِھ في ھذا الكالم 

أن ال  غایتھ أن یحمل كل من یجتھد في حفظ أوامر السنة السابق ذكرھا على
یشتھي لكون الذي ال یشتھي ما لقریبھ یستكفي بمالھ ویقنع بِھ بل یفرح لراحة 
غیره ونجاح أمره ویمجد هللا الحي القیوم یوؤدي لھُ اعظم الحمد والشكر 
ویحفظ السبت أي أنھ یتمیتع بالراحة الدائمة ویكرم رؤساه وفي اآلخر ال 

ر من الوجوه كما قال القدیس یؤذي أحدًا ال بالقول وال بالفعل وال یوجھ ىخ
في األدبیات: ألن أصل الشرور  21من كتابِھ 4غریغوریوس في الفصل 

كلھا ھو الشھوة الردیة فمن تضطرم قلوبھم بھا یتھورون في دركات جمیع 
الرذائل والقبائح. فغب االطالع على ھذه األمور ینبغي على الراعي أن یبذل 

  نین أن یحسنوا االصغاء إلى تعلیمِھ. جھده في تعلیم ما یلیھا وعلى المؤم
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  الثاني كیف تختلف ھاتان الوصیتان بینھما 

ة قد ضمنا ھاتین الوصیتین معًا لكون موضعھما غیر مختلف وطریق
تعلیمھما واجدة ومع ذلك یمكن الراعي في تعلیمھ وارشاده أن یباحث في 
كلتیھما معًا أو في كل واحدة على انفرادھا حسب ما یرى مناسبًا. وأما اذا 
باشر شرح الوصایا العشر فحینئٍذ یبین الفرق الكائن بین ھاتین الوصیتین 

فرق في كتاب وبین شھوة وأخرى وقد أفاد القدیس اغوسطینوس عن ھذا ال
في تفسیره سفر الخروج أن احدى  77في البحث المباحث في البحث 

الشھوتین تتجھ إلى ما فیھ منفعة وربح. واألخرى تتقصد الفساد واللذات 
البدنیة فمن یشتھي حقالً أو بیتًا وما شاكل ذلك فذاك یبتغي الربح والفائدة ال 

  المنفعة بل باللذة البدینة. اللذة وأما من یشتھي امراة فذاك ینقد ال بشھوة 

الثالث ھل استوفى ببیان ما تتضمنھ ھاتان الوصیتان األخیرتان                         
  في شرح الوصیتین السادسة والسابعة 

قد عرض لزوم لھاتین الوصیتین من بابین الباب األول لبیان حكم الوصیتین 
د النور الطبیعي أن استھاء امتالك  السادسة والسابعة ولو أننا ندرك بمجرَّ
امرأة الغیر محّرم لكون الفسق محرًما ألنھُ لو جاز اشتھاُؤھا لجاز أیًضا 

طیة بصیرتھم لم امتالكھا مع ذلك وجد كثیرون من الیھود من أعمت الخ
یقدروا أن یتوصلوا إلى االعتقاد بأن هللا حّرم اشتھاؤھا ال بل أن كثیرین من 
الذین كانوا یعتقدون في ذواتھم أنھم مفسرو السنة التي سنھا هللا وأذاعھا في 

  ھذا الضالل كما یتبین 
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من كالم الرب في بشارة متى: قد سمعتم أنھُ قیل لألولین: ال تزِن وأما أنا 
) 27ع5فأقول لكم أن من نظر إلى امرأة لیشتھیھا فقد زنى بھا في قلبھ (ص

مت صریًحا في الوصیتین التاسعة  الباب الثاني ھو أن بعض أشیاء حرَّ
مثالً قد نھت شرة ولم تحّرم صریحا في الوصیتین السادسة والسابعة. والعا

الوصیة السابعة كل أحد عن أن یشتھي أو یحاول سلب مال غیره من باب 
الظلم أما الوصیة التاسعة فتنتھي عن اشتھائھ بأي وجھ كان ولو أمكن أحدَا 
بوجھ الحق والشرع اكتساب مال غیره اذا رأى أنھُ من امتالكھ ایاه یوقع 

  ضرًرا في القریب. 

  حناه هللا بھذه الوصیة وكم ھوالرابع ما االحسان الذي من

قبل أن نبادر إلى شرح الوصیة ینبغي أن یعلم المؤمنون أن ھذه السنة ال 
تعلمنا قمع شھواتنا فقط بل تعرفنا أیًضا عظمة محبتِھ تعالى لنا ألنھ بسنِھ لنا 
الشرائع السابق ذكرھا كأنھ وضعنا في حصون منیعة نتقي بھا التعدي على 

یرنا وبإضافتھ الیھا ھذه الوصیة أراد أن یقینا خاصة من حیاتنا ومالنا من غ
أن نضر نفوسنا بشھواتنا األمر الذي یسھل وقوعھ لو جاز لنا أن نبتغي 
ونشتھي كل ما نریده ونھواه. فلما سنَّ علینا اذن ھذه الوصیة التي تحّرم 

ھ الشھوة قد تداركنا بایھان مناخر الشھوات التي تسوقنا عادةً إلى كل ما فی
ضرر وعطب فأمست ضعیفة القوة في مضایقتنا وھكذا نجونا من تعنیف 
الشھوات وھیجانھا الشدید وتوفر لنا فوق ذلك زمن لممارسة أفعال التقوى 

  والدیانة الكثیرة المتوجبة علینا هللا تعالى. 
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الخامس ما الفرق الكائن بین ھاتین الوصیتین االلھیتین                   
  والشرائع البشریة 

أن ھذه السنة ال تعلمنا فقط ما تقدم ذكره بل تبین لنا أیًضا أن سنة هللا من 
النفس  طبعھا توجب حفظھا ال باألعمال الخارجة فقط بل أیًضا بحاسة

ع االلھیة والبشریة أي وعواطف القلب الباطنة وھذا ھو الفارق بین الشرائ
ع البشریة تستكفي باألشیاء الخارجة فقط بخالف االلھیة فإنھا أنھ الشرائ

تطلب عفة النفس وطھارتھا لكونھ تعالى ینظر إلى القلب. فالسنة االلھیة اذن 
ل الرسول المعظم: فإني لم تشبھ مرآة ننطر بھا نقالئص طبیعتنا لھذا یقو

) فالشھوة ھي 7ع7أعرف الشھوة لو لم یقل الناموس ال تشتِھ (رومة ص
المیل إلى الخطیة الذي أتانا من الخطیة األصلیة وھو مغروس فینا ومالزمنا 
كل حین ومنھ نعرف أننا ولدنا في الخطیة ولذلك یلزمنا أن نلتجئ إلى هللا 

  ناس المآثم. الذي وحده یقدر أن یغسلنا من أد

  السادس أیة شھوة ال تحّرم ھنا وما ھي الشھوة 

أن كالً من ھاتین الوصیتین مشتركة مع باقي الوصایا في كونھا تنھي عن 
شئ وتأمر بشئ فنظًرا إلى التھي ال یخالنَّ في بال أحد أن الشھوة الخیالیة من 
العیب تصبر عیبًا كشتھاء الروح ما یضاد الجسد كما قال رسول األمم 

سي إلى ) وكما اشتھى داود النبي بقولھ: اشتاقت نف17ع5(غالطیة ص
) فعلى الراعي أن یبین 20ع118الرغبة في أحكامك كل حین (مزمور

  الشھوة الواجب أن نجانبھا بموجب ما 
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نعلم أن الشھوة ھي حركة وقوة نفسانیة رسمتھ ھذه الشریعة ولھذا ینبغي أن 
تدفع إلى الناس إلى أن یشتھوا األشیاء العذبة التي یفتقرون الیھا وكما ان 
باقي حركات نفسنا لیست شریرة دائًما ھكذا أیًضا قوة ھذه الشھوة ال تُعد 
دائًما مرذولة ولذا ما من شر في اشتھائنا األكل والشرب وال في اشتھائنا 

ستحوذ علینا البرد وال البرد حین یكدرنا الحّر. وفي الحق أن هللا الدفا حین ی
سبحانھ فطر في طبیعتنا قوة ھذه الشھوة مرتبة ولكن قد تأتي علیھا من قبل 

فأخذت تتھیج إلى اشتھائنا خطیة والدینا األولین أنھا تجاوزت الحدود وفسدت 
  ما یضاد الروح والصواب. 

السابع ما الفوائد الخصوصیة التي یغتنمھا االنسان من الشھوة                      
  المرتبة المطابقة الصواب 

ال ریب في أن قوة ھذه الشھوة متى كانت مرتبة ومنحصرة في دائرة 
حدودھا كثیًرا ما تأتي االنسان بفوائد لیست بسیرة فأوالً أنھا تجعلنا أن نستمر 

ل l على الدوام ملتمسین منھ تعالى أن بمن علینا بما بالصالة واالبتھا
نشتھیھ. لن الصلوة ھي ترجمان شھوتنا فلو ال قوة ھذه الشھوة المرتبة لما 
كثرت الصلوات واالبتھاالت في بیعة هللا ثم تصیر مواھب l كریمة 
وعزیزة لدینا ألن الشئ المرغوب یزید عندنا اعتباره ولذتھ حین ننالھ بزیادة 

ضطرام رغبتنا فیِھ واجتھادنا في التماسھ ثم أن اللذة نفسھا ھي التي تشعر ا
بھا من الشئ المرغوب تجعلنا أن نحمده تعالى بأوفر تقوى وعبادة. 
والحاصل اذا جاز أحیانًا أننشتھي أمًرا صالًحا فال بد لنا أن نعترف بأن لیس 

  كل شھوة محرمة 
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  الثامن كیف یسمي رسول األمم الشھوة خطیِة  

ولو قال الرسو المصطفى أن الشھوة خطیة مع ذلك ینبغي أن نتأول قولھ 
غلى المعنى الذي تكلم فیھ موسى الذي یثبت بشھادتھ ما یشیر الیھ قول 
الرسول. ألنھ یسمى تلك الشھوة شھوة الجسد في رسالتِھ إلى أھل غالطیة 

) قائالً: اسمعوا بالروح وال تلكموا شھوات الجسد. وھذا ما یثبتھ 16ع5(ص
  في آخر الرسم عن الخطیة األصلیة.  5أیًضا المجمع التریدنتیني في الجلسة 

  طیة أصالً التاسع أیة شھوة غیر محّرمة بتةً ھنا ولیس لھا نوع الخ

الشھوة الطبیعة المرتبة التي ال تتجاوز حدودھا لیست محّرمة وبأولى حجة 
الشھوة العقل الروحیة المتسقیمة التي تحرشنا إلى أن نشتھي ما یضاد الجسد 
ألن األسفار االلھیة تغرینا بھذا الشھوة نفسھا كما رود في سفر الحكمة 

) وفي ابن سیراخ: تعالو 12ع6فابتغوا كالمي واحرصوا علیھ فتنأدبوا (ص
  ) 26ع24إليَّ أیھا الراغبون فّي واشبعوا من ثماري (ص

  العاشر أیة شھوة ھي محّرمة ھنا 

لم تحّرم ھنا الشھوة التي یجوز لنا ان نتصرف بھا للخیر أو للشر بل ُحّرم 
علینا تحریًما قطعیًا التصرف بالشھوة القبیحة المعروفة بشھوة الجدس 
وجرثومة الخطیة اذا فإنھا رضى االرادة. الحاصل ان تلك الشھوة یسمیھا 

لتي ھي رسول األمم شھوة الجسد ھي وحدھا محّرمة أي حركات الشھوة ا
  خارجة عن دائرة الصواب بالكلیة وغیر  
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  منحصرة ضمن الحدود التي رسمھا هللا 

  الحادي عشر بأیة أسباب نعلم أن الشھوة ھي خطیة 

شھوة مرذولة أما ألنھا تشتھي الشر كالزنا بأنواعھ والسكر والقتل أن ھذه ال
إلى غیر ذلك من الفواحش التي فیھا قال الرسول: ال تشتِھ الشرور كما 

) أما ألن األشیاء المشتھاة وان لم تكن ردیئة 6ع10قور ص1اشتھى أولئك (
ا من طبعھا مع ذلك یوجد سبب من جھة أخرى من أجلھ ال یجوز ان نشتھیھ

ھانا هللا أو الكنیسة عن اقتنائھا اذ ال ومن ھذا النوع ھي تلك األشیاء التي ین
یجوز قط أن نشتھي ما یحّرم علینا اقتناؤه كبعض أشیاء كانت قدیًما في العھد 
العتیق كالذھب والفضة التي ُسكت وصنعت بھا األصنام وقد نھى هللا في 

ئیل التھم تحرقھا بالنار ال تشتِھ سفر تثنیة االشتراع عن اشتھائھا بقولھ: وتما
) ثم ینھي عن الشھوة الردیة لداعي 25ع7ما علیھا الفضة وال الذھب (ص

أن األشیاء التي تشتھي ھي مقتنى الغیر كالبیت والعبد واألمة والحقل 
ا فلكونھا مقنى الغیر حرمت السنة االلھیة  والزوجة والثور والحمار ھلّم جر�

ائھا اثم نظم في ملك األثام الثقیلة اذا ما قارن اشتھاءھا وحكمت أن اشتھ
  لشھوة رضى االرادة وقبولھا. 

  الثاني عشر أني تكون على الخصوص خطیة الشھوة 

أن الخطیة تكون طبعًا غب ھجوم الشھوات الردیة حین تتلذ النفس باألشیاء 
القبیحة وتقبلھا أو ال تقاومھا وھذا قد عبر عنھ یعقوب الرسول اذ بیّن أصل 

  الخطیة ومسیرھا بقولھ: كل انسان تكون تجربتھ 
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باجتذاب شھوتھ وتملقھا لھُ ثم الشھوة تحبل وتلد الخطیة والخطیة تمت تنتج 
  ). 15و14ع1الموت (یعقوب ص

  الثالث عشر ما فحوى ھاتین الوصیتین األخیرتین 

نا عن لما نھانا هللا بھما عن الشھوة تعینت الفاظھما بھذا المعنى نضبط شھوات
في تفسیره  16مال الغیر ومقتناه كما قال القدیس غریغوریوس في عظتھ 

من كتابھ الرابع في األدبیات. ألن ظلماء الشھوة  27االنجیل في الفصل 
المال الغیر مقتناه ألحد لھُ وال نھایة فال یروي أبدًا كما ورد في سفر الجامعة: 

نبوة اشعیا: الویل لكم ) وفي 9ع5الذي یحب الفضة ال یشبع من الفضة (ص
) على أننا نعقل 8ع5أیھا الذین تدنون بیتًا إلى بیت وحقالً إلى حقل (ص

جسامة ھذه الخطیة وفظاعتھا بأیسر منوال من شرح كل كلمة على حدتھا 
  من كلمات ھاتین الوصیتین. 

الرابع عشر ماذا ینبغي أن نفھم بلفظة بیت في صورة                           
  الوصیة  ھذه 

ینبغي على الراعي أن یعلم المؤمنین أن لفظة بیت ال تعني فقط المكان الذي 
تسكنھ بل جمیع ما یقتنیھ االنسان بوجھ االجمال كما یعرف من اصطالح 
الكتاب المقدس وعادتھ فقد كتب في سفر الخروج: فخاقت القابلتان هللا فصنع 

نماء األرزاق وتكثیر  ) المراد بالبیوت ھنا21ع1لھما بیوتًا (خروج ص
نیة أي أن هللا سبحانھ انمى رزقھما وأكثر مقتناھما فنعلم اذن بموجب ھذا الق

  التأویل أن سنة ھذه 
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الوصیة نھتنا عن الشره إلى الغنى وعن أن نحسد الغیر على مالھ واقتداره 
ومقامھ وان نكتفي بالحال التي نحن علیھا كیفما كانت سواء كانت وضیعة أو 
رفیعة ویجب علینا أن نفھم أن قد حّرم علینا أیًضا أن نشتھي مجد الغیر ألن 

  ھذا أیًضا یختص بالبیت. 

  فظة ثور وحمار الخامس عشر ما المفھوم بل

أما قولھ: ال تشتِھ ال ثوره وال حماره فیدل على أنھ ال یجوز لنا ان نشتھي ال 
ما كان عظیًما من مقتنى الغیر كبیتِھ وشرفھ ومجده فقط بل أیًضا ما كان 
صغیًرا سواء كان حیوانًا كالثور الحمار والغنم والطیر وما شاكل ذلك أو 

  ل وما أشبھ غیر حیوان كالبیوت واألثاث والحق

  السادس عشر ما ذا یعني بقولِھ في ھذه الوصیة وال عبده وال آمتھ 

یعني أوالً. العبید والجواري بحصر المعنى ثم باقي أصناف الخدام فال یجوز 
أن نشتھیھم كما ال یجوز أن نشتھي باقي مقتناه وال یحل ألحد أن یفسد أو 

لناس األحرار الذین یخدمون یغري بالقول أو باألمل أو بالوعد أو باألجرة ا
باختیارھم تحت األجرة أو یقدمون ذواتھم للخدمة حبًا وكرامة كي یصرفھم 
عن أولئك الذین تقیدوا بخدمتھم من تلقاء خاطرھم ال بل اذا تركوا خدمة 

قبل انقضاء الوقت الذي وعدوھم أن یخدموھم فیِھ ینبغي على الرعاة موالیھم 
  تًما بموجب ھذه الوصیة. أن یأمروھم بالرجوع الیھم ح

  السابع عشر لماذا یؤتى في ھذه الوصیة أیًضا بذكر القریب 

   یؤتى بذكر القریب أیًضا في ھذه الوصیة ال لسبب أخر سوى ان 
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تتبین رذیلة الناس الذین من دأبھم أن یشتھوا الحقول المجاورة أرضھم أو 
وما شاكلھا فیتأتى من ذلك أن الجیرة التي من طبعھا البیوت المحاذیتھم 

  للصداقة تنقلب من المحبة إلى البغضة برذیلة الطمع وشھوة المال ترتبت 

الثامن عشر ال یتعدى ھذه الوصیة من یشتھون أن یشتروا                     
  بثمن عدل أرزاق القریب المطروحة للبیع 

من المعلوم أن الذین یشتھون أن یشتروا بثمن عدل أرزاق القریب 
المطروحة للبیع ال یخالفون ھذه الوصیة قطعًا ألن ھؤالء ال یضرون القریب 
  بل ینفعونھ نفعًا كبیًرا اذ یكون النقد لدیھ أنفع وأربح من األرزاق التي یبیعھا. 

یة عن                       التاسع عشر كیف ینبغي أن نفھم الوصیة العاشرة الناھ
  اشتھاء امراة القریب 

یلي الوصیة المحرمة اشتھاء مال القریب وصیة أخرى تنھي عن اشتھاء 
امرأتھ. بھذه الوصیة ال تحّرم فقط شھوة الزنا التي بھا یشتھي الزاني امرأة 
األخر بل أیًضا كل میل یمیل باالنسان إلى أن یشتھي أن یتزوج امرأة الغیر 

ھ في ذلك الزمان حیث كان الطالق مباًحا كان یمكن أن یتفق أن االمرأة ألن
المطلقة یتخذھا رجل أخر امرأةً لھُ ولكن الرب قد نھى عن ذلك لئال تُغري 
الرجال بتطلیق نسائھم أو تعنف النسساء رجالھّن ویكدنھم كیدًا حتى یجبرنھم 

. أما األن فقد غدت الخطیة اثقل من ذي  قبل حیث ال یجوز على تطلیقھنَّ
لرجل أن یتزوج امرأة غیر ولو مطلقة االَّ بعد وفاة بعلھا فمن یشتھي اذن 

   امرأة الغیر یستھل



)580 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لھ التھور من شھوة إلى أخرى فاما أنھُ یشتھي موت رجل االمرأة أو یشتھي 
ارتكاب الفسق وھذا عینھ یقال في النساء اللواتي خطین ألخر اذ ال یجوز 
اشتھاوھن أیًضا ألن الذین یسعون في فسخ ھذه الخطیة ینتھكون حرمة عھد 

ذا ال یحل مقدس وكما انھ ال یجوز أن نشتھي االمرأة المخطوبة لرجل ھك
قطعًا أن نشتھي من انقطعت إلى عبادة هللا ونذرت الرھبانیة فال یحل ألحد 

  بوجھ من الوجوه أن یشتھیھا لتكون امراة 

العشرون ال یخالف ھذه الوصیة من یسعى في ان یتزوج                              
  امرأةً ویقینھ أن بعلھا قد توفي 

تھي أن یتزوج امراة متزوجة وھو یوقن ال یتعدى سنة ھذه الوصیة من یش
أنھا غیر مزوجة ولو عرفھا مزوجة بأخر لما اشتھاھا زوجة لھُ كما جرى 

) وال بیمالك اللذین اشتھیا أن یتزوجا ساره 15ع14ذلك لفرعون (تكوین ص
  اذ كانا یعتقدان أنھا لیست زوجة ابرھیم بل أنھا أختھ. 

                       دا األشیاء التي الحادي والعشرون ما یؤمر بھذا الوصیة ع
   تنھي عنھا

یجب على الراعي كي یاتي باألدویة المرتبة بالشفاء من داء الشھوة أن 
یشرح القسم الثاني من ھذه الوصیة القاِئم في أننا ال نضع قلبنا بالغنى اذا 

) وأن نكون مستعدین أن نطرحھ جانبًا في تقوى هللا 11ع61غزر (مزمور
في األمور االلھیة وأن نبذلھ في سبیل االحسان ومساعدة الفقراء وباقي 

  عوزھم واحتیاجھم. وأن قل مالنا وذھب 



)581 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي الحق أننا اذا ُجدنا بمالنا على غنانا نحتمل بصبر جمیل بل بفرح القلب وف
المساكین تقصي نفوسنا عن اشتھاء مال غیرنا فیسھل على الراعي أن یأتي 
بححج كثیرة قاطعة على مدح الفقر وذم الغنى في األسفار االلھیة ونصوص 
األباء القدیسین ویوردھا على الشعب المؤمن. فمن الكتاب المقدس قولھ 

) ثم 3ع5ح ألن لھم ملكوت السماوات (متى صتعالى: طوبى للمساكین بالرو
قولھ: ھموم الدھر وخداع الغنى وسائر الشھوات األخر تدخل وتخنق الكلمة 

م قولھ: طوبى لكم ایھا المساكین فإن 18ع4فتصیر بال ثمرة (مرقس ص ) ث
ومن أقوال األباء القدیسین قول القدیس ) 20ع6لكم ملكوت هللا (لو ص

ولى إلى الیھود والقدیس غریغوریوس في مقالتِھ ایرونیموس في رسالتِھ األ
من شرحھ  5في تفسیره نبوة حزقیال والقدیس امبروسیوس في كتابھ  18

والقدیس  2من كتابھ ع 10الفصل السادس من انجیل لوقا وفي الرسالة 
في محبة الفقراء والقدیس الون الكبیر  16غریغوریوس النزینزي في عظتھ 

م تامرنا ھذه الوصیة أن نرغب ونشتھي من في مقالتھ عن جمیع الق دیسین. ث
صمیم فوأدنا ما یریده هللا سبحانھ ال ما نریده نحن كما علمنا الرب في 
الصلواة الربیة ألن ارادة هللا تقوم خاصةً في أن نرقي إلى أسمى درجة من 
القداسة والكمال وأن نحفظ نفوسنا طاھرة منزھة من كل دنس وأن نتروض 

لعقل والروح التي تضاد الحواس الجسدیة واذا أمتنا شھواتنا في أعمال ا
حسب ارشاد الروح الطاھر نسلك في حیاتنا سلوًكا صالًحا مستقیًما ونقمع 

  أیًضا قمعًا شدیدًا بقوة الروح والصواب ما تقدمھ 
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  الحواس مادةً لتھیج شھواتنا النجسة ورغباتنا المرذولة. 

  الثاني والعشرون ما بنبغي على المسیحي أن یتأملھ كي بكبح الشھوة

یفیدنا كثیًرا الطفاء نار الشھوة واخماد حرارتھا أن نجعل نصب عیوننا تلك  
المضاّر التي تتأتى لنا منھا الضرر األول ھو تسلط الخطیة وقوتھا على 
نفسنا النثنائنا. وأنقیادنا إلى مثل ھذه الشھوات لھذا قد أوعز الینا رسول 

جسدكم ھذا المائت المصطفى في ھذا الشأن قائالً: ال تملكن الخطیة في 
أننا اذا قاومنا الشھوات تُدك أركان ) فكما 12ع6لتطیعوا شھواتھ (رومة ص

الخطیة دًكا ھكذا اذا أطعنا الشھوات نقضي هللا من مملكة هللا قلبنا وندخل 
  الخطیة مكانھ. 

والضرر الثاني ھو صدور الخطایا جمیعھا عن قوة الشھوة كینبوع كما علم 
) ثم مار یوحنا 14ع1الشھوة تحبل وتلد الخطیة (ص یعقوب الرسول بقولھ:

الرسول یقول: أن كل ما في العالم انما ھو شھوة الجسد وشھوة العین وفخر 
) والضرر یقوم في أن الشھوات تظلم حكم العقل 16ع2یوحنا ص1الحیاة (

ألن البشر اذا ما التحفوا بظلمات الشھوات الحالكة یحتسبون أن كل ما 
نفیس. ومن مضار الشھوة أیًضا ھو أنھا تختنق كلمة هللا التي یشتھونھ حمید و

یزرعھا في قلبنا ذاك األفكار العظیم ھكذا كتب في بشارة مرقس: وأخرون 
یزرعون في الشوك وھم الذین یسمعون الكلمة وھموم ھذا العالم وخداع 
الغنى وسائر الشھوات الداخلة علیھم تخنق الكلمة فتصیر بال ثمر 

  ) 18ع4(ص
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  الثالث والعشرون من یتعرقلون خاصة بشراك الشھوات 

أن المتعرقلین برذیلة الشھوة أكثر من غیرھم وینبغي لذلك على الراعي أن 
على حفظ ھذه الوصیة الذین یتنعمون بمرور األشیاء  یحضھم بأوفر اجتھاد

القبیحة أو ینھمكون بالمالھي المفرطة ثم اتجار الذین یشتھون قلة البضائع 
وقحط الغالل ویستؤن ممن یبیعونھا ویبتاعونھا دونھم لیتمكنوا من بیعھا 
بأغلى ثمن ومن شرائھا بابخسة ثم یخطء أیًضا من ھذا القبیل أولئك الذین 

ون أن یقع غیرھم في العوز كي یربحوا ھم بالبیع واالبتیاع ویأثم أیًضا شتھ
للنھب والسلب ثم الجنود الذین یتوقون إلى الحرب كي تتأنى لھم مندوحة 
صناعتھم وأرباب األطباء أیًضا اذا اشتھوا أن تكثر األمراض لتروج 

اذا  المحاكم اذا اشتھوا أن تكثر الدعاوي والخصومات ثم اصحاب الصنائع
أسعار األشیاء التي تختص بالفوت اشتھوا شرًھا إلى األرباح وأن تتصاعد 

والمعیشة والكسوة ومن ھذا النوع یخطئ أیًضا ثقیالً الذین یطمحون إلى 
المدیح من الناس واالفتخار لیس بدون طعن في عرض غیرھم وتسویده ال 

ند الناس لكون سیما اذا كان المشتھون ذلك أدنیاء ال شرف لھم وال كرامة ع
الصیت الحسن والمجد ھما جزآء الفضیلة والمھارة في األعمال الفاضلة ال 

   جزآء الكسل والتھاون والجھل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الباب الرابع 

  من التعلیم المسیحي الروماني 

  الفصل األول 

  في الصالة وأوالً في لزمھا 

 l األول كیف یجب أن نصلي  

  

أول ما یطلب من الراعي النفوس بموجب وظیفتھ أن یعلم المؤمنین الصالة 
وكیفیتھا ما لم یعلمھم ایاھا المسیحیة التي ال بد من أن كثیرین یجھلون قوتھا 

الراعي التقي الغیور ولھذا إن جل ما ینبغي أن تدور علیھ عنایتھ ھو أن یفھم 
من كان بینھم من األتقیاء ما ینبغي أن یلتمسوه من هللا بالصالة وكیف یجب 
أن یصلوا أما صورة الصالة التي علمھا ربنا یسوع المسیح رسلھ أراد أنھم 

ھا لجمیع الذین فیما بعد یقبلون الدیانة المسیحیة فتحتوي ھم ثم خلفاھم یعلمو
جمیع معدات الصلوة الالزمة فمن الواجب اذن على االنسان المسیحي أن 
یعي في ذھنھ وذاكرتھ الفاظھا وفحواھا كي یكون مستعدًا في الحضرة إلى 
تالوتھا ولكي یمھر الرعاة في ارشاد المؤمنین ارشادًا وافیًا في نوع ھذه 

صالة قد أثبتنا ھنا ما رأیناه الزم وانسب في ھذا الموضوع نقالً عن أولئك ال
المعلمین الممدوحین بتعلیمھم وعلمھم. ویمكنھم اذا دعت الحاجة أن یستقوا 
ما بقي من ینابیع تعالیم المعلمین المشار الیھم فیما تقدم كالقدیس امبروسیوس 

   6و5في كتابھ
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في األسرار. والقدیس قبریانوس فیما كتبھ بفصیح العبارة على ھذه الصالة 
من تفسیره سفر األیام ثم في  15الربیة والقدیس یوحنا الدمشقي في الفصل 

ن االیمان المنقسم والقدیس بطرس الذھبي من كتابِھ الثالث ع 24الفصل 
في البحث 4والقدیس الكسندروس من الس في القسم  67الكالم في مقالتھ 

88 .  

  الثاني أن الصالة الزمة كل اللزوم للخالص 

فإذن أول ما ینبغي أن نعلمھ لزوم الصالة للخالص لن وصیتھا قد سنت علینا 
الحتمي الذي عبر عنھ ربنا یسوع ال من باب المشورة بل بقوة األمر االلھي 

) 1ع18المسیح بھذا الكالم: ینبغي أن یصلوا كل حین وال یملوا (لوقا ص
) وقال 21ع18ومن قول ابن سیراخ ال تكف عن أن تصلي دائًما (ص

) ثم ان الكنیسة 27ع5الرسول المصطفى: صلوا بال فتور (تسالو ص
ة الصلوة الربیة: فیما نحن المقدسة قد بینت لزوم ھذه الصالة بقولھا في فاتح

على أمرك المنقذ متكلون وبتعلیمك االلھي مرتشدون نتجاسر ونقول أبانا 
الذي في السماوات: فلما كانت الصالة الزمة للمسیحیین من باب الضرورة 

) حینئٍذ رسم 1ع11سال الرسل الرب قائلین: یارب علمنا أن نصلي (لوقا ص
بالرجا أنھم ینالون ما یلتمسونھ وكان ھو لھم ابن هللا صورة الصالة وایدھم 

ذاتھ یستعملھا على الداوم ال بل كان أحیانًا یصرف اللیل بطولھ ساھًرا في 
) ثم أن الرسل فیما بعد لم یكسفوا عن أن یسنوا 12ع6لوقا ص0صالة هللا 

  وصایا بالصالة على الذین اقبلوا على یدھم إلى االیمان 
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بیسوع المسیح. ألن المرسلین بطرس ویوحنا كانا یبذالن جھدھما وجدھما 
یوحنا 1) و(4و7ع3في وعظ المؤمنین وحثھم على الصالة (بطرس ص

ى یعظ المؤمنین ) وكذلك ما أكثر ما كان الرسول المصطف22ع3ص
  ویحضھم على مواظبة الصالة الخالصیة في أماكن كثیرة من رسائلھ 

                      الثالث بأیة حجة یمكننا أن نقبل بالناس إلى معرفة لزوم الصالة 
أننا نفتقر إلى أمور كثیرة صالحة ومفیدة والزمة لوقایة نفسنا وجسدنا من 
الھلكة فیلزمنا حتًما أن نبادر إلى الصالة بما أنھا بمنزلة أفضل ترجمان یعبر 
لنا عن هللا سبحانھ عما نحتاج الیھ فلكونھ تعالى غیر ملتزم ألحد بشئ تعین 

قد رتبھا لنا كألة الزمة إلى نیل علینا أن نلتمس منھ بالصالة ما نحتاج الیھ و
  ما نبتغیھ. 

  الرابع ال نستطیع أن ننال ما نحتاج الیِھ االَّ بطریق الصالة 

من المحقق الثابت أن أشیاء كثیرة ال یتیسر لنا نوالھا االّ بمدد الصالة ألن 
الصالة المقدسة تشتمل على تلك القوة السنیة التي بھا نقوى على طرد 
األبالسة اذ قد یوجد نوع منھم ال یُطرد االّ بالصوم والصالة ولھذا یتحقق أن 

وى یحرمون ذواتھم الذین ال یتروضون وال یتعودون الصالة بنشاٍط وتق
االستطاعة العظیمة على نیل المواھب الخاصة ألنھ یلزمنا ال أن نطلب 
التقوى والصال فقط كي ننال ما نبتغیھ بل یجب أیًضا أن نواطب على الطلب 
ألن القدیس ارونیموس یقول: قد كتب أن كل من یسأل یُعطي فإذن إن كنت 

  قول: اطلبوا تجدوا ألن الرب یال تعطي فالسبب ھو ألنك ال تطلب. 
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  الفصل الثاني 

  في فائدة الصالة 

  األول ما الفائدة األولى التي تأتینا بھا الصالة 

تدر علینا بفوائد أخر غزیرة یطلع راعي  أن الصالة تأتینا بفائدة عذبة للغایة
النفوس على مجموعھما من مطالعة كتب العلماء القدیسین حین تمس الحاجة 
إلى توزیعھا على المؤمنین. أما نحن فقد اخترنا بعًضا من ھذا المجموع 
رائناھا موافقة ألھل ھذا العصر. فالفائدة األولى التي نغتنمھا من الصالة ھي 

نعبد هللا ألن الصلوة ھي دلیل الدیانة والعبادة l یشبھھا الكتاب أننا بصالتنا 
بالبخور كما رود في سفر المزامیر: لتستقم صالتي كالبخور أمامك المقدس 

) ولھذا نعترف بأننا خاضعون l ونعرفھ وننادي بھ ولّي كل 2ع14(مزمور 
صنا  ثم أن خیر والیھ وحده نوجھ أنظارنا بما أنھ مالذنا الوحید ونصیر خال

الرب نفسھ یوعز الینا بلسان النبي داود أن نبادر مسرعین إلى اغتنام ھذه 
  ). 15ع49الفائدة حیث قال: وادعني یوم حزنك فأنقذك وتمجدني (مزمور ع

  الثاني ما الفائدة الثانیة التي ننالھا بالصلوة 

یة وذلك تأتینا فائدة أخرى من الصلوة فائقة في العذوبة فسیحة األرجاء للغا
حینما یستمع هللا صالتنا. ذھب القدیس اغوسطینوس إلى أن الصالة مفتاح 

تصعد الصالة وتنحدر الینا رحمة هللا ولو انخفضت األرض السماء فقال 
  وعلت السماء فمع ذلك یسمع هللا صوت االنسان 
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اذا صلى بضمیر نقي. فإن الصلوة وفائدة بالغة إلى حد أننا نظفر بواسطتھا 
بالنعم والمواھب السماویة ألننا ننال بھا أن نعطي الروح القدس مرشدًا 
ونصیًرا ونحفظ االیمان ونحظى بالسالمة وننجو من العقوبات ونحوز عون 

ة كما قال ربنا هللا في التجارب والغلبة على الشیطان ومجموع األفراح الحق
  ). 24ع16یسوع المسیح سلوا تعطوا لیكون فرحكم كامالً (یوحنا ص

  الثالث أن العزة االلھیة تجیب على الداوم صالة األنقیاء 

تقیھا بالھبات لم یبَق محل لالرتیاب في أن الرأفة االلھیة تتقبل صلواتنا وتل
د ان یطلّع الفائضة وھذا ثابت بشھادات األسفار االلھیة التي یستطیع كل أح

بیل علیھا ااذا أراد. غیر أننا قد اجتزینا بأیة واحدة لو اثنین فقط على س
ث فیقول ھذا یب الرب وتستغیاالشارة. قال اشعیا النبي: حینئٍذ تدعو فیستج

تجیب ) ومن قولھ أیًضا: قبل أن یدعو أجیب وفیما ھم یتكلمون اس9ع58(ص
یھم عاد ) وقد استجاب الرب فعالً صلوات كثیرین یكاد ال یحص24ع65(ص

ع. ضربنا صفًحا عن ذكرھم حبًا باالختصار ولوضوح الواقع عند الجمی  

  نلتمسھ بالصالة  الرابع كیف یتفق أننا أحیانًا ال ننال ما

قد نتفق بعض االحیان أننا ال ننال ما نطلبھ منھ تعالى بالصالة وذلك ألسباب 
منھا ان هللا سبحانھ یعرف جیدًا ما یفیدنا فأما أنھ یمنحنا خیًرا أفضل وأعظم 
مما نطلبھ وأما أن ما نلتمسھ لیس بالزم لنا أو ال یجدینا أدنى فائدة بل ُربما 

  ا لنا ومھلًكا. قال القدیس لو منحناه لكان مضرً 
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في تفسیره  73في كالم الرب وفي خطابھ ع 33أغوسطینوس في عظتھ 
في رضاه ما یمنحنا في انجیل مار یوحنا: أن هللا الرأوف یأبى أن یمنحنا 

غضبھ. وقد یحدث بعض االحیان أننا نصلي بتوان وكسل حتى أننا نحن 
أنفسنا ال ننتبھ إلى ما تقولھ فلما كانت الصالة عبارة عن ارتفاع العقل إلى هللا 
اقتضى أن یكون العقل حین نصلي متجًھا الیھ تعالى فإن اضرب عنھ طائًشا 

ون تقوى وال انتباه فال یصح القول في أن حین یتلو المصلي كالم الصالة بد
طنطنة تلك األلفاظ صالة مسیحیة ولھذا ما من عجب في أنھ تعالى ال یجیب 
سوألنا اذا أننا نحن أنفسنا أما تبین بصالتنا  علینا بالضرر كما قال مار یوحنا 

في االیمان المستقیم والقدیس اغوسطینوس فصل 3كتاب  24الدمشقي فصل 
  ن مقالة الرب على الجبل. ع2من كتاب 7

  

  الخامس أن من یصلون كما یجب ینالون أكثر مما یطلبون 

أن الذین یصلون كالواجب بانتباه ونشاط ینالون بصالتھم أكثر مما یطلبون 
من هللا كما شھد رسول األمم في رسالتھ إلى أھل أفسس حیث یقول: وللقادر 

تصوره على حسب القوة أن یصنع كل شئ بحیث یفوق جد�ا ما نسألھ أو ن
) وقد عبر لنا ربنا یسوع المسیح عن ذلك 20ع3التي تعمل فینا (أفسس ص

بمثال االبن الشاطر الذي كان یعتبر أن أباه یصنع معھ احسانًا عظیًما اذا قبلھ 
أبوه أكثر مما طلب وان هللا سبحانھ یمنحنا نعمة في مصاف أجرائھ فمنحھ 

  الوفیرة 
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وھباتھ الغزیرة ال حین نطلبھا منھ فقط بل بوتینا ایاھا أیًضا بسرعة لدى 
جاب مجّرد افتكارنا بالتماسھا كما أفادتك األسفار االلھیة بھذا العبارات قد است

) وفي محل آخر، اعطیتھ شھوة قلبھ 17ع9الرب شھوة البائسین (مزمور
تلھف المحتاجین الھاتفین الیھ ) ألنھ تعالى بسارع إلى اجابة 2ع20(مزمور

  بسكونھم من صمیم فوادھم قبل أن یبدوا التماسھم بالكالم.

  السادس ما الفائدة الثالثة من الصالة 

تجدینا الصالة ھذه الفائدة أیًضا وھي اننا بصالتنا نمارس الفضائل وننمو 
فیھا ال سیما في القانون فكما أن الذین ال یؤمنون باl ال یحسنون الصالة كما 

) 14ع10قال رسول األمم: كیف یدعون إلى من یؤمنوا بِھ (رومیة ص
قینًا في ایمانھم بعكس ذلك المؤمنون اذ یصلون بأوفر تقوى ونشاط یزدادون ی

بعنایة هللا تبتغي منا خاصةً أن نلقي علیھا اتكالنا ونلتمس منھا جمیع ما نحتاج 
  الیھ. 

ذا هللا مع معرفتھ ما نحتاج الیھ یرید منا أن نجد                            االسابع لم
  بطلبھ في الصالة  

بالطلب أو نباشره  أن هللا یقدر أن یمنحنا كل شئ بفیضان وافر بدون أن نفتر
كما أنھ یعطي الحیوانات الغیر الناطقة كل ما یلزمھا لمعیشتھا ولكنھ بصفة 
أٍب جزیل االحسان یرید أن ندعوه نحن أوالده ویرید أن نطلب منھ كل یوم 
بالصالة ما تحتاج الیھ كي نعتاد أن نتقدم الیھ بكل ثقة ثم یرید أن نتناول منھ 

   ًما فیوًماجمیع ما نطلبھ كي یزیدنا یو
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  برھانًا على جوده وبیانًا إلحسانھ العمیم الینا. 

  الثامن كیف نمارس محبتنا l بواسطة الصالة 

رستنا الصالة لكوننا اذ نعرفھ تعالى مبدع إن محبتنا l تتعاظم كثیًرا بمما
الخیرات جمیعھا ووليَّ منافعنا ال سبیل لنا االَّ أن نضطرم بسعیر المحبة لھُ 
فكما ان المحبین یزدادون تحابًا ووجدًا فیما بینھم بمحادثة ومعاشرة بعضھم 
بعًضا ھكذا األنام األفاضل بقدر ما یكثرون من الصالة l واالبتھال إلى 

فتھ وجودتھ كأنھم یخاطبونھ یزدادون ابتھاًجا في كل صالة یتلونھا رأ
  وانصبابًا إلى محبتھ وعبادتھ بأعظم حرارة ونشاط. 

التاسع أننا في مواظبتنا على الصالة نغدو مستحقین نعمة هللا                       
  ونتدّرع بسالح التواضع في محاربة الشیطان 

على ممارسة الصالة كي نضطرم رغبة في نواظب ثم قد شاء هللا سبحانھ أن 
طلب ما نبتغیھ ونرقى في مدارج الكمال فنصبح بھذه المواظبة وھذه الرغبة 

أن تدركھا قبالً اذ مستحقین أن نؤتى تلك االحسانات التي لم تستطع نفسنا 
من رسالتھ 8كانت خالیة منھما كما قال القدیس اغوسطینوس في الفصل 

نا أیًضا أن نعقل ونتحقق انما اذا أھملنا من مدَد النعمة ویرید هللا م 121
السماویة ال تستطیع أفعالنا أن تنال شیئًا فبذلك لزمنا أن نعكف على الصالة 
من كل قبلنا وما أكثر ما تفیدنا الصالة سالًحا روحیًا في محاربة عدو طبیعتنا 

بیعتنا بسالح االلدّ الن القدیس ایالریوس یقول: ینبغي أن نحارب أعداء ط
  الصالة 
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  العاشر ما الفائدة الرابعة الصادرة للبشر من الصالة 

أننا ما عدا ما ذكر نظفر من الصالة بتلك الفائدة الجلة الخطیرة وھي أننا وأن 
كنا میالین إلى الشر وإلى شھوات قبیحة شتى بسبب الضعف المفطورة علیھ 
طبیعتنا وفسادھا بعد الخطیة األصلیة قد شاء هللا أن نرفع الیھ أفكارنا كي اذا 

رادتنا إلى البر وتتطھر من كل صلینا واجتھدنا في أن نستحق مواھبھ تتقوم ا
  دنس بقطعنا جمیع أسباب الخطایا. 

  الحادي عشر ما الفائدة األخیرة التي تكتسبھا بالصالة 

من تفسیره  7ھي تسكین غضب هللا كما قال القدیس ایرونیموس في الفصل 
ارمیا وقد أشار إلى ھذه الفائدة هللا سبحانھ بقولھ لموسى: واآلن دعني 

لیھم فافنیھم وأجعلك أنت أمة عظیمة (خروج یضطرم غضبي ع
) فتضرع موسى للرب وبصالتھ عدل الرب عن المسآة التي قال 10ع32ص

) والحق یقال ما من شئ أفعل في تسكین غضب هللا 4أنھ یحلھا بشعبھ (ع
  ورده عن تنفیذ النقمة من صالة الناس األنقیاء األبرار. 

  

  

  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث 

  في أقسام الصالة ودرجاتھا 

  األول ما ھي أقسام الصلوة المسیحیة 

الشعب المؤمن أن  بعد أن ابنًا لزوم الصالة المسیحیة وفوائدھا ینبغي على
یعرف أیًضا أقسام الصلوة وماھیتھا ألن الرسول المعظم یشھد أن ھذه 

بتدقیق األقسام المنوه بھا في رسالتھ المعرفة تختص بكمال الصالة وقد روى 
إلى تلمیذه تیموتاوس حیث یستھمھ على الصلوة بتقوى وقداسة قائالً: فاسأل 

ت وتشكرات من أجل جمیع قبل كل شئ أن تقام تضرعات وصلوات وتوسال
) فیلحظ من ھذا الكالم تمییز دقیق ما بین أقسام الصلوة 1ع2تیموس1الناس (

فان رأى الرعاة لزوًما لبیانھ فلیطالعوا ما كتبھ في ھذا الشأن األباء القدیسون 
  وال سیما القدیسان ایالریوس واغوسطینوس. 

  الثاني في الطلب والشكر 

أن للصالة قسمین خاصة الطلب والشكر اللذان عنھما یصدر باقي أقسامھا 
أن نأتي بیانھما استیفاَء للكالم في صدور النوع من أصلھ فرأینا من الالزم 

من كتابِھ في  2ھذا الموضوع. وقد ذكرھما القدیس باسیلیوس في الفصل 
في شرحھ  140الرسوم الرھبانیة والقدیس ایالریوس في تفسیره المزومور 

ھذه األیة: لتستقم صالتي كالبخور قدامك ألننا نتقدم الیھ تعالى وتقدم لھُ 
  واجبات العبادة واالكرام أما لنلتمس 
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منھ شیئًا أو لنؤدي لھُ الشكر على ما یمن علینا بِھ دواًما من احسانھ العمیم. 
وقد عبر الرب نفسھ عن ھذین القسمین اللتزمین للصالة بلسان النبي داود 

) وما من أحد 15ع49قائالً: اُدعني یوم الضیق وأنا أنجیك فتمجدني (مزمور
اھد فاقة البشر المتفاقمة حین نشیجھل شدة احتیاجنا إلى جودة هللا وسخاِئھ 

  ومسكنتھم. 

  الثالث في اعتالن جود هللا وكرمِھ نحو البشر أجمعین 

كل من اتصف بالبصر والبصیرة یعرف شدة انعطاف هللا إلى النوع البشري 
وفیضان رأفتھ بنا ألننا حیثما وجھنا نظرنا وأفكارنا یسطع علینا نور جوده 

ري أي شئ للبشر لم یأتھم من سخائھ العظیم وضیاء احسانھ العمیم. لیت شع
تعالى فان كان كل ما لھم ھبات ومنًحا من جود هللا ترى لماذا ال یعظم 
جمیعھم من كل قواھم احسان هللا الفائق الجودة والرأفة ویقدمون لھُ التشكر 

جات شتى وكل ن لكل من قسمي الطلب والشكر والدرعلى عطایاه وھباتھ أ
خرى. فعلى الرعاة اذن أن یعرضوا على الشعب منھما ارفع وأكمل من األ

المؤمن كیفیة الصالة الكاملة السامیة ویحضوھم بمزید االجتھاد على ادراكھا 
  كي یتعلموا ال ألن یصلوا فقط بل أن یبلغوا من اتقانھا إلى أسمى درجة 

  الرابع ما ھي كیفیة الصالة العظمى ودرجتھا العلیا 

لیا التي یباشرھا الناس األنقیاء األبرار الذین إن الصالة الكملى ودرجتھا الع
بنقاوة قلوبھم فیما ھم مستندون إلى ركن االیمان الوثیق العروة یبلغون 

  وحرارة صالتھم إلى درجة تمكنھم من نأمل قدرة هللا الغیر 
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المتناھیة ورأفتھ السامیة وحكمتھ الغیر المدرك غورھا ثم یتوصلون غلى 
الرجاء الوثیق بأنھم ینالون في الحال كل ما یلتمسونھ ویظفرون بفیض تلك 
الخیرات الغیر الموصوفة التي وعد هللا بأن ینعم بھا على من یلتمسون عونھ 

. فباالیمان اذن والرجا ترتفع النفس بعزم مضطرم االلھي بتقوى وعبادة
كأنھا طائرة یحاتجین حتى تبلغ الیھ تعالى فتھدیھ عبادة الشكر والتسبیح على 
ما حباھا من نعمة واحساناتِھ الوفیرة ثم تعرض حاجتھا بین یدي جاللھ 
االلھي بالمحبة والتھیب واثقة بأن یستجاب التماسھا كابن وحید ألب جزیل 

ة لوالده. وقد عبّرت األسفار االلھیة عن نوع ھذه الصالة بلفظة سكب المحب
) 3ع141كما قال داود النبي: اسكب أمامھ شكواي ابث لدیھ ضیقي(مزمور

) فلھذه 10ع1ملوكص1وقالت حنة أم صموئیل: سكبت نفسي أمام الرب (
عن أن المصلي ال یسكت عن شئ وال یكتم شئًا بل یبوح بیر اللفظة قوة التع

كل شئ ال ئذًا بحضن هللا أبیھ الودود. واألسفار االمقدسة ترشدنا إلى ھذه ب
) 9ع61الصالة كما جاء في سفر المزامیر: اسكبوا أمامھ قلوبكم (مزمور

)وقد عبر القدیس 23ع54وقولھ أیًضا: الِق على الرب ھمك (مزمور
م من كتابھ الذي سماه التعلی7اغوسطینوس عن درجة ھذه الصالة في الفصل 

  المسیحي بقولھ: الرجا والمحبة یطلبان ما یصدقھ االیمان. 

  

  الخامس ما ھو النوع الثاني من الصلوة

  أن الدرجة الثانیة من الصالة تختص بأولئك الناس الذین حال 
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كونھم مثقلین باألثام الممیتة یعتصمون بعروة ایمان یُدعى میتًا ویجھدون 
ما أنفسھم في االنتعاش واالرتفاع إلى هللا وال یستطیعون سبیالً إلى أن یعتلوا 

فوق الثرى لخوار قواھم ووھن ایمانھم غیر أنھم یقرون بخطایاھم وبیكتھم 
ضمیرھم علیھا ویعذبھم ویتوبون بتواضع وتذلل إلى هللا تعالى وأن كانوا 
قاصین عنھ ویستمدون منھ مغفرة ذنوبھم وسالًما لنفوسھم فصالة مثل ھؤالء 

ا قال القدیس تحل محل القبول لدى هللا الرحوم ألنھ یستجیب طلبھم كم
من تفسیره انجیل یوحنا والقدیس توما الالھوتي  44اغوسطینوس في خطابھ 

ال بل أنھ تعالى یدعو مثل  83من البحث  16في القسم الثاني في الفصل 
ھؤالء برحمتھ ورأفتھ قائالً: تعالو الّي یا جمیع المتعبین والمثقلین وأناا 

العشار الذي لم یجسر في دھم ذاك ) وكان من دعدا28ع11اریحكم (متى ص
تھ أن یرفع عینیھ إلى السماء ومع ذلك قد شھد ربنا لھُ خرج من الھیكل الص

  ) 10ع18أبّر من الفریسي (لوقا ص

  السادس على أیة درجة یقوم النوع الثالث من الصالة 

إن النوع الثالث من الصالة ھو درجة أولئك الذین لم یقبلوا بعد نور االیمان 
ة االلھیة تضُئ على قلوبھم وبصائرھم النور الطبیعي الطفیف غیر أن الرأف

فیبتھجون شدیدًا إلى طلب الحق بشوق واجتھاد ویكثرون من الصلوات 
الحاّرة كي یتوصلوا إلى معرفتھ فإن لبثوا على ھذه االرادة فالرب االلھ 
برآفتھ ال یرذل طلبتھم وال یحبط مسعاھم واجتھادھم كما یثبت لنا ذلك مثل 

  رنیلیوس قائد المائة قو
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) ألن هللا سبحانھ ال یغلق أبواب رحمتِھ بوجھ من 2ع10(أعمال الرسل ص
  یطلب ذلك من صمیم فواده. 

  ومون على آخر درجة من الصالة السابَع ِمن المصلین یق

إن الدرجة األخیرة من الصالة ھي درجة أولئك الذین ال یتوبون عن أثامھم 
وقبائحھم بل یزیدون اثًما على اثم ومع ذلك ال یستحیون أن یلتمسوا مراًرا 
منھ تعالى غفران ذنوبھم وھم یریدون أن یواظبوا على اقترافھا على أنھُ كان 

الحال أن ال یتجاسروا ویلتمسوا الصفح حتى وال من  ینبغي علیھم في ھذا
البشر وال غرَو أن هللا الیسمع صالتھم كما جرى الملك انطیوخوس اذ كتب 
ع إلى ذلك ینبغي على الرعاة أن یشددوا في  عنھ: وكان ذلك الفاجر یتضرَّ
وعظ من یتقلبون في مثل ذھا الشقاء الفظیع أن یقلعوا عن المیل واالرادة إلى 

  خطاء ویرجعوا الیھ تعالى رجوًعا حقیقیًا من كل قلوبھم. ال
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)598 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الرابع 

  بالصلوة  في ما یجب أن نطلبھُ 

  األول ما یجوز أن نطلبھ بالصلوة

سیأتي الكالم في محلِھ على ما ینبغي أن نطلبھ في كل واحدة من الطلبات 
على حدتھا اما اآلن فحسبنا أن نوعز إلى المؤمنین بوجھ العموم بأن یلتمسوا 

س توما الالھوتي في القسم منھ تعالى ما كان عدالً وصالًحا كما قال القدی
) 22ع20لئال اذا طلبوا ما تطلبان (متى ص 83من البحث 5في الفصل 2

فكل ما جاز لنا أن نشتھیھ جاز لنا أن نطلبھ كما شھدت لنا مواعید الرب 
فسیكون لكم (یوحنا الوفارة الغزیرة حیث قال: كلما تریدونھ وتسألونھ 

  شئ. ) ألنھُ قد وعدنا بأنھُ یمنحنا كل 7ع15ص

  الثاني أیة یجب أن نطلبھا من هللا أوالً وبمجرد ذاتھا 

بموجب ھذه القاعدة والمبدأ وھو أن نوجھ كل ینبغي أن نرتب شوقنا ورغبتنا 
شوقنا ورغبتنا إلى هللا الذي ھو الخیر األعظم. ثم ان یعصمنا باl أشد 
عصمة أما األشیاء التي من شأنھا أن تفصلنا عنھ تعالى أو تأتینا بسبب 
االنفصال فینبغي أن ننبذھا عن كل شوقنا ورغبة قلبنا ومن ثم نقدر أن نفھم 

ك الخیر األعظم والكامل كیف یجب أن نبتغي باقي األشیاء التي على مبدأ ذا
  تدعي خیرات ونشتھیھا ونلتمسھا من هللا 
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  أبي المراحم ومانح الخیرات 

ف ینبغي أن نطلب من هللا الخیرات الجسدیة                 الثالث كی
  والخیرات الخارجة 

أن ھذه الخیرات الجسدیة وتلك التي تعرف بالخیرات الخارجة كالصحة 
والقوة والجمال والغنى والكرامة والمجد لما كانت على الغالب وسیلةً ومادةً 
للخطاء (ومن ثم ال یكون طلبھا أمًرا تقویًا وخالصیًا بالتمام) وجب أن یكون 

ائرة االحتیاج الیھا التماسھا مقیدًا بشرط مالیمتھا للخالص منحصًرا ضمن د
فحینئٍذ نوع ھذه الصالة یتجھ إلى هللا اذ یجوز لنا أن نطلب بصالتنا ما طلبھ 
یعقوب اسرائیل وسلیمان الحكیم فإن یعقوب طلب قائالً: ان رزقني الرب 
خبًزا كلھ وثوبًا البسھ ورجعت سالًما إلى بیت أبي یكون الرب لي الًھا 

الكالم: ال تجعل حظي الفاقة وال  ) وسلیمان طلب بھذا21ع28(تكوین ص
  ). 8ع30الغنى بل ارزقني من الطعام ما یكفیني (أمثال ص

الرابع كیف یجب أن نتصرف بالغنى وبباقي الخیرات الجسدیة                    
  حینما نمتلكھا من وجود هللا وكرمھ 

لواجب متى حبانا هللا من جوده وكرمھ بما نحتاج الیھ لمعیشتنا وكسوتنا من ا
والعدل أن نتذكر ما اوعز بِھ البینا رسول األمم بقولھ: من یبتاعون كأنھم ال 
یملكون ومن یستعملون ھذا العالم كأنھم ال یستعملونھ ألن ھیئة ھذا العالم في 

) وقال النبي داود: اذا وفرت ثروتكم ال تمیلوا الیھ 30ع7قور ص1زوال (
   )11ع61قلوبكم (مزمور
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ألن الرب نفسھ قد علمنا أننا ال نملك من ھذه الخیرات االَّ االستماع باثمارھا 
ومنافعھا على وجھ أن نشرك فیھا غیرنا فإن كنا اصحاء أوأغنیاء بخیرات 

ذكر أننا منحناھا كي نستطیع أن نخدم هللا بأیسر منوال ونسعف بھا الجسد فلنت
  قربینا. 

  الخامس كیف ینبغي أن نلتمس خیرات الذكاء و العلم 

أن خیرات العقل وزینتھ انما ھي الفنون والعلوم فیجوز لنا أن نطلبھا ولكن 
ء تحت ھذا الشرط فقط وھو ان كانت تفیدنا لمجد هللا وخالصنا. وأما األشیا

التي یلزمنا أن نتمناھا ونطلبھا بدون قید وال شرط البتة كما تتقدم فانما ھي 
مجد هللا ثم جمیع ما یساعدنا على االتحاد بذاك الخیر االعظم كاالیمان 

  ومخافة هللا ومحبتِھ التي سنستوفي الكالم في شرح الطلبات. 
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  الفصل الخامس 

  في بیان من یجب علینا أن نصلي ألجلھم 

األول ما من مصاف من البشر في ھذا العالم االّ جاز لنا أن                   
  نصلي ألجلھم 

من بعد ما عرفنا ما ینبغي أن نطلبھ أن یعرف المؤمنون ألجل من یجب أن 
یصلوا. فالصالة تشتمل على الطلب والشكر كما تقدم فألجل ذلك اقتضى أن 
نتكلم أوالً على الطلب. فإذن ینبغي أن نصلي ألجل جمیع البشر بدون استثناء 

یننا ألن كل انسان أعدائنا أو من كانوا من أمة غیر أمتنا أو على دین غیر د
ھو قریبنا سواء كان عدونا أو غریبًا أو غیر مؤمن بان نحبھ بموجب أمره 
تعالى ألنھُ قریبنا وبالنتیجة یلزمنا أیًضا أن نقدم ألجلھ الطلبات التي ھي فعل 

قائالً: فاسأل قبل كل محبة. وبھذا المعنى أوعز الرسول إلى تلمیذه تیموتاوس 
وتشكرات من قبل كل شئ أن ت وتوسالت شئ أن تقام تضرعات وصلوا

) وفي ھذه الصالة ینبغي أن نطلب أوالً ما 1ع2تیمو ص1أجل جمیع الناس (
  یتعلق بخالص النفس وثانیًا ما یختص بخیر الجسد وسالمتِھ 

  الثاني ألجل من یجب أن نصلي خاصةً 

 یجب علینا أن نصلي أوالً ألجل الرعاة القائمین بتدبیر النفوس كما نبھنا
  رسول األمم بمثلھ اذ كتب إلى أھل قولوسي أن یصلوا ألجلِھ 
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 اذ قال: داوموا الصالة وكونوا بھا متیقظین ومصلین ألجلنا أیًضا لیفتح هللا لنا
) وكتب أیًضا مثل ذلك إلى أھل تسالونیقي قائالً: 3ع4باب الكالم (قولو ص

) ثم ورد في سفر 25ع5تسالو ص1ومن األن یا اخوتنا صلوا ألجلنا (
األبركسیس: فكان بطرس محفوًظا في السجن وكانت الكنیسة تصلي إلى هللا 

ة في ) ثم أن القدیس باسیلیوس یأمرنا بالصال5ع12من أجلھ بال انقطاع (ص
من كتابھ في األدبیات قائالً: یجب علینا أن نصلي من أجل أولئك 5الفصل 

الذین یسوسوننا ویتّولون أمورنا بكلمة الحق ثانیًا یجب علینا أن نصلي ألجل 
الملوك بموجب أمر الرسول المعظم: من أجل الملوك زكل ذي منصب. وما 

أتى من عظیم الخیر من أحد یجھل أن الصالة من أجلھم واجبة بداعي ما یت
برار ولھذا ینبغي أن نطلب للعالم عن الملوك والسالطین والحكام العادلین األ

  من هللا أن یسلكوا كما ینبغي على من یتّولون أمور الناس. 

ولنا نموذجات الناس القدیسین الذین یوعزون الینا بالصالة أیًضا ألجل 
ھم بحكم هللا وتدبیره لئال االخیار األنقیاء. ألنھم یحتاجون إلى صالة غیر

یدركھم ھوى الكبریاء اذ یعرفون أنھم یفتقرون إلى دعاء من كانوا دونھم 
  مقاًما. 

الثالث یجب أیًضا أن نصلي ألجل أعدائنا وأعداء الكنیسة                                
  كما یتبین مما یأتي 

ن علینا اذ قال: أما قد امرنا الرب أیًضا أن نصلي ألجل مضطھدینا والمفتری
  أنا فأقول لكم... صلوا ألجل من یعنتكم ویضطھدكم 
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إلى  107) وقد شھد القدیس اغوسطینوس في رسالتھ 44ع5(متى ص
الكنیسة قد اعتادت أخذًا عن الرسل الكرام في أن تقدم الصلوات فیتالیوس أن 

واالبتھاالت ألجل المتغربین عن الكنیسة كي یؤتى الكفار االیمان وتعتق 
عبدة األصنام من ضاللھم وكفرھم ویقبل الیھود نور الحق ویتبدد عن قلوبھم 

الحقة ظالم الغباوة وترتد األراطقة عن الضالل ویتعلموا حقائق الدیانة 
ویعود المشاقون إلى شركة الكنیسة المقدسة التي انشقوا منھا ویتحدوا معھا 
برباط المحبة الحقیقیة. وقد تبین فعل الصالة البارزة من صمیم القلب ألجل 

بنموذجات عدیدة لكل صنف من أصناف البشر الذین مثل ھؤالء الناس 
) 13ع1حبتھ (قولو صأنقذھم هللا من سلطان الظلمة ونقلھم إلى ملكوت ابن م

وجعلھم آنیة الرحمة بعد أن كانوا آنیة الغضب. فما من أحد ذي صواب یقدر 
  أن ینكر فعل الصالة األنقیاء في ھذا األمر. 

  الرابع كیف یمكن أن یمتد احسان الصالة ھذا العظیم إلى الموتى 

قد استفدنا من تعلیم الرسل أن الصالة تقدم أیًضا ألجل الموتى كي ینجوا من 
نیران المطھر وقد تكلمنا على ھذا الموضوع ما بِھ الكفایة في المقالة عن 
ذبیحة القداس فال حاجة إلى المراجعة وقد كتب القدیس دیونیسیوس في ھذا 

  الصدد في كتابھ عن الرتب الكنسیة. 

الخامس ال تجدي صالة الغیر نفعًا لمن یواظبون على الخطأ                 
  إلى الممات 

  أن الذین یداومون على الخطأ حتى الموت ھیھات أن یستفیدوا 
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شیئًا من الصلوات والطلبات ولكن من واجبات المحبة المسیحیة أن نصلي 
  ألجلھم ویبتھل بالدموع l عسى أن هللا سبحانھ یعاملھم بالرحمة والرضى. 

السادس بأي معنى یجب أن نفھم التسخطات التي نقرأھا في                     
  األسفرار االلھیة 

نام القدیسین بالكفرة كما تتلوھا في الكتب أن التسخطات التي ینزلھا األ
المقدسة ھي على رأي األباء الثابت الصحیح أما أنھا نبوات على األشیاء 
التي سوف تدركھم وأما أنھا تطلق على الخطیة شھیق قوتھا ویبقى البشر 

  سالمین. 

 l السابع ما ھو استعمال الشكر  

ًرا عظیًما على احساناتِھ االلھیة أننا في القسم الثاني من الصالة نؤدي l شك
الوافرة التي ال یزال بھا البشر وال یبرح یفیضھا علیھم كل یوم بدون انقطاع 
وال سیما أننا نشكره تعالى على ما خّول القدیسین من الظفر الذي حازوه 

  بجوده تعالى على جمیع أعدائھم المنظورین والغیر المنظورین. 

ات التي تستعلمھا الكنیسة على                    الثامن أي شكران من الشكران
  انتصار القدیسین یحل المحل األول في بیعة هللا 

ھو القسم األول من السالم المالئكي الذي نستعلمھ بالصلوة حیث نقول: 
السالم لك یا مریم یا ممتلئة نعمة الرب معِك مباركة أنِت في النساء ألننا 

  ه أفضل شكر على غمره نسبح هللا أعظم تسبیح ونشكر
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البتول القدیسة بمجموع الماوھب والنعم السماویة ونھنئ البتول نفسھا على 
 18دیس اغوسطینوس في مقالتھھذه السعادة التي نالتھا من هللا كما قال الق

من تفسیره بشارة لوقا  2عن القدیسین والقدیس امبروسیوس في مقالتھ
ثم في من تفسیره األیة: أرسل المالك جبرائیل  2والقدیس برنردس في مقالتھ

على انتقال البتول وفي أماكن أخرى عدیدة. أما كنیسة هللا المقدسة  4مقالتھ
لى فعل الشكر وطلبات وتضرعات لوالدة فبكل حق وصواب قد اضافت ھنا إ

هللا بھا نلتجئ الیھا بالتقوى والتوسل كي تصالحنا نحن الخطأة مع هللا 
بشفاعتھا المشفعة وتستمد لنا ما یلزمنا من الخیرات في ھذه الحیاة واألخرى 

في دحض البدع واألرطقات في  5كما قال القدیس ایریناوس في كتابھِ 
في مدیح  18یغوریوس النزینزي في مقالتھمنھ والقدیس غر 19الفصل

  القدیس قبریانوس. 

فإذن نحن المنفیون أوالد حواء الساكنون ھذا الوادي وادي الدموع یجب 
علینا أن ندعو أم الرحمة ونستغیث بشفیعة المؤمنین كي تصلي ألجلنا 
ونستمد منھا بھذه الصلوة العون والمساعدة فمن یشك في استحقاقاتھا السنیة 

هللا وانعطاف ارادتھا الشدید إلى مساعدة البشر یقترف اثًما كبیًرا وكفًرا  عند
على میالد البتول ثم فظیعًا كما قال القدیس یوحنا الدمشقي في مقالتِھ األولى 

  في مقالتھ الثانیة على مجد انتقالھا. 
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  الفصل السادس 

  إلى من یجب أن نصلي 

  األول لمن ینبغي على الخصوص أن نوجھ صالتنا 

أن قوة الطبیعة المغروسة في عقول البشر تنطق بوجوب الصالة l بدعوة 
اسمھ أما األسفار االلھیة التي منھا نسمع أمر هللا القائل: ادعني یوم حزنك 

) فال تعلمنا ما ذكر فقط بل أیًضا  ان باسم هللا یجب أن نفھم 15ع41(مزمور
  األقانیم الثلثة 

ًضا بالقدیسین المالكین                        الثاني ھل یجوز لنا أن نستغیث أی
  مع المسیح 

من بعد هللا نلتجئ إلى القدیسین الذین في السماء ملتمسین مددھم ویجب علینا 
ھم صلواتنا وھذا محققق ومثبوت في بیعة هللا تحقیقًا وثبوتًا ال أیًضا أن نقدم ل

ذا االمر وشرحناه یحتمل أدنى ریب عند الناس األنقیاء وحیث تكلمنا على ھ
على حدة فیما مضى فعلى الرعاة أن یرجعوه ویتدبروه في محلھ. انما حیث 
ال بد من استئصال الضالل من عقول الجھلة العاقلین كان من األمور المفیدة 

 .l تعلیم المؤمنین الفرق الكائن بین نوع ھذه االستغاثة والصالة  

  بالقدیسین شئ أخر  الثالث أن االستغاثة باl شئ واالستغاثة

  ال تستغیث على وجھ واحد باl وبالقدیسین ألننا نصلي l لكیما 
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من القدیسین بما أنھم بمن علینا بالخیرات أو ینقذنا من الشرور ولكننا نلتمس 
اصفیا هللا أن یقبلونا تحت ذیل حمایتھم ویشفعوا بنا وینالوا لنا منھ تعالى ما 
نحتاج الیھ ومن ثم أننا نستعمل للصالة صورتین ُمختلفتین فنقول l بحصر 

  الكالم: ارحمنا استجبنا: أما للقدیسین: تضرعو ألجلنا 

  رحمونا الرابع كیف یصح أن نطلب من القدیسین أن ی

یجوز أیًضا أن نطلب من القدیسین على وجھ آخر أن یرحمونا ألنھم 
رحومون جد�ا ولھذا نقدر أن نتضرع الیھم أن یرثوا لحالنا في شفائنا 
ویوازرونا بصالتھم وشفاعتھم المقبولة عند هللا انما ینبغي الحذر ھنا على 

صلوة الربیة أمام الجمیع أن نعزي ألحد ما یختص باl وحده بل حین تتلو ال
صورة أحد القدیسین ینبغي أن نصلي بھذه النیة أي أن نطلب من القدیس 
صاحب تلك الصورة أن یصلي معنا ویلتمس لنا من هللا ما نعبر عنھ بكالم 

ألن الصالة الربیة ویف األخر نتخذ لنا ذاك القدیس ترجمانًا وشفیعًا عند هللا. 
نھ أن الصالة ألجلنا ھي من أعمال القدیس یوحنا الرسول یعلمنا في جلیا

القدیسین ووظیفتھم قال: وجاَء ملك أخر ووقف عند المذبح ومعھ مجمرة من 
ذھب فأعطي بخوًرا كثیًرا لیقدم صلوات القدیسین كلھم على مذبح الذھب 
الذي أمام العرش فصعد دخان البخور من صلوات القدیسین من ید المالك 

  ). 4و3ع8أمام هللا (رؤیا ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الفصل السابع 
  في االستعداد الواجب للصالة 

االول بأیة فضائل على الخصوص یجب أن تستعد                            
  النفس للصالة 

ورد في األسفار االلھیة من قول ابن سیراخ. أّھب نفسك قبل الصالة وال تكن 
) فیجري الرب من یصلي حسنًا ویفعل 23ع18كانسان یجّرب الرب (ص

لما كان من األمور الملھمة شًرا واذا خاطب هللا یشرد عقلھ عن الصالة ولھذا 
للغایة أن یعرف كل أحد بأي قلب یصلي l ینبغي على الرعاة أن یعلموا 
رعایاھم طرق الصالة فالدرجة االولى من االستعداد للصالة ھي تواضع 
القلب والتذلل ومعرفة الخطایا أیًضا التي بھا یعقل من یتقدم الیھ تعالى أنھ ال 

 بل وال أن یقف أمام حضرة الجاللةُ االلھیة یستحق أن ینال شیئًا من هللا
لیصلي. فكثیًرا ما ورد ذكر ھذا االستعداد في األسفار االلھیة. فمن بعض 

) 18ع 101أقوالھا. نظر إلى صالة المتواضعین ولم یرذل طلبتھم (مزمور
) ویعثر 21ع35ثم قالت: صالة المتواضع تخرق السحب (ابن سیراخ ص

نصوص ال تحصى توافق ھذا المعنى. فجیث ال حاجة الرعاة المتفقھون على 
إلى ذكر كثیر منھا اقتصرنا على ایراد النموذجین األتیین فقط لموافقتھما ھذا 

  العدد وقد نوھنا عنھما فیما مّر أحدھما مثل العشار 
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الشھیر أمره في االنجیل الذي كان قائًما عن بعد ال یتجاسر على أن یرفع 
نظره ثم تلك االمرأة الخاطئة التي ندمت على أثامھا بتوجع وھملت دموع 
التوبة على قدّمي المسیح المخلص وكالھما یعبر أن عن شان التواضع 

إلى الصلوة ثم الدرجة الثانیة ھي ما نشعر بھ  المسیحي الكبیر في من یتقدم
من التوجع في ذكر خطایانا أو على ما قّل التوجع على كوننا غیر قادرین أن 
نتوجع على أثامنا فإن لم یكن في التائب ھذان التوجعان أو أحداھما فال 

  یستطیع سبیالً إلى نوال الغفران. 

مصلي كي یغتنم                         الثاني ما ھي الخطایا التي یجب أن ینجیھا ال
  نفعًا من صالتھ 

من الخطایا ما یحول خاصة دون استجابة التماسنا من هللا في الصالة كالقتل 
والجور فینبغي أن تمنع أیدینا عن القسوة والظلم كي یستجیب هللا دعاءنا وقد 

تبسطون  عبر هللا سبحانھ عن ھذه الفظاعة بلسان اشعیا النبي قائالً: حین
ایدیكم أحجب عینيَّ عنكم وأن أكثرتم من الصالة ال أستمع لكم ألن أیدیكم 

) وفي محل آخر یقول: لكن أثامكم فرقت بینكم 15ع1مملوة من الدماء(ص
بالدم وبین آلھكم وخطایاكم حجبت وجھھ عنكم فال یسمع اذا قد تلطخت أكفكم 

یات في ھذا السفر ) وورد كثیر مثل ھذه األ3و2ع59وأصابعكم باالثم (ص
االلھي ضربنا صفًحا عن ذكرھا حبًا باالختصار واستكفاَء بما مّر. ثم یلزمنا 
أن نھرب من الغضب والخصام ألن ھذا یمنع كثیًرا من استماع هللا صالتنا. 

  وفي ذلك قال األباء المصطفى: فأرید أن الرجال یصلون
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بغیر غضب وال جدال في كل مكان وھم واقعون أبدیًا نقیة غیر 
) ویلزمنا أن نحذر أیًضا من أن تكمن الحقد ألحد على اھانة 8ع2تیموص1(

صدرت منھ الینا ألننا اذا كنا على ھذه الحال ال نقدر أن نستعطف هللا إلى 
استماع صالتنا ومغفرة سئاتنا. قال الرب یسوع لھ المجد: اذا قمتم للصالة 

أبوكم الذي في ي یغفر لكم أیًضا فإن كان لكم على أحد شئ فاغفروا لك
) ولتحذرنَّ أیًضا من أن نقسي قلبنا 25ع11السماوات زالتكم (مرقس ص

أذنھ على المحتاجین ألن الكتاب المقدس یقول في مثل ھؤالء الناس: من سدَّ 
) 13ع21رخ وال یستمع لھُ (أمثال صعن صراخ الكسیر فھو أیًضا یص
هللا اشد غیظ بدلیل قول یعقوب الرسول: وماذا نقول في الكبریاء التي تغیظ 

) ویف من 6ع4أن هللا یقاوم المستكبرین ویعطي نعمة للمتواضعین (ص
یمتھنون أقوال هللا الذي قال فیھم سلیمان الحكیم: َمن یصرف أذنھ عن سماع 

)ومع ذلك لم یرذل هللا صالة 9ع28الشریعة فصالتھ أیًضا رجس (أمثال ص
غضوب وال البخیل على الفقراء وال المتكبر وال الظالم وال القاتل وال ال

الذاري أقوال هللا وفي اآلخر وال من یرتكب باقي الفواحش اذا تاب عنھا 
  والتمس الغفران. 

 الثالث في االیمان باl المطلوب للصالة

أما االیمان فھو الزم كل اللزوم لھذا االستعداد فاذا خال منھ المصلي فال 
ة األب األعظم وال برحمتھ التي تصدر عنھا ثقة تكون لھُ معرفة بقدر

  المصلي كما علم المسیح نفسھ بقولھ: وكل ما تسألونھ في الصالة 
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في مثل ھذا االیمان كتب القدیس ) و22ع21بایمان تنالونھ (متى ص
اغوسطینوس في كتابِھ الذي سماه في كالم الرب حیث قال: أن نقص االیمان 
في الصالة فقدت الصالة فإذن جل ما ینبغي لمن یرید أن یصلي حسنًا أن 
یكون ثابتًا في اإلیمان وراسًخا علیھ كما أبان الرسول المعظم من نقیضھ 

) فلھذا ینبغي أن 14ع10منوا بِھ (رومة صبقولھ: كیف یدعون بمن لم یؤ
نؤمن كي نقدر أن نصلي وأن ال ینقصنا االیمان الذي بِھ نصلي صالة تجدینا 

ألن االیمان ھو الذي یقدم الصلوات l والصالة تصیّر االثیمان الخالص: 
وطیدًا ثایتًا بمعزل عن كل شٍك وارتیاب وكان القدیس اغناطیوس في ھذا 

ین یتقدمون إلى هللا للصالة بان یكونوا على یقین في المعنى یغري الذ
صالتھم تعبًا لقول الرب: طوبى أن ال یشك فّي ولھذا أن لالیمان الثابت 
والرجاء الصادق فعالً كبیًرا في نوال ما نریده كما أوعز القدیس یعقوب 

  الرسول بقولھ: ولكن لیسأل بایمان غیر مرتاب في شئ. 

تقودنا إلى الثقة بنیل ما تطلبھ من                       الرابع ما األسباب التي
  هللا بالصالة 

أن األسباب التي من أجلھا ینبغي أن تثق بصالتنا كثیرة وأولھا ارادة هللا 
ورأفتھ بنا اذ یأمرنا أن ندعوه أبانا كي نعرف من ذلك أننا بنوه ثانیھما وفرة 

یع األعظم سیدنا یسوع المسیح عداد الذین صلوا ویصلون l ثالثھا ذاك الشف
الحاضر لدینا دائًما وفیھ قال یوحنا الرسول: وان أخطأ أحدكم قلنا شفیع عند 

  األب یسوع المسیح البار وھو كفارة 
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) ومثلھ رسول األمم: یسوع المسیح الذي 2و1ع2یوحنا ص1عن خطایانا (
) 34ع8مات بل قام أیًضا وھو عن یمین هللا وھو یشفع أیًضا فینا (رومة ص

وقولھ أیًضا في محل آخر: هللا واحد والوسیط واحد بین هللا والنا سیسوع 
ینبغي أن  ) ثم في رسالتھ إلى العبرانیین ومن ثم كان5ع2تیمو ص1المسیح (

ا أمینًا فیما l حتى یكفر یكون شبیًھا باخوتھ في كل شئ لیكون حبًرا رحیمً 
) فألجل ذلك وان كنا غیر مستحقین أن ننال ما 17ع2خطایا الشعب (ص

نطلبھ مع ذلك ینبغي لنا أن نثق أحسن ثقة ونرجو أفضل رجا باستحقاقات 
ربنا یسوع المسیح شفیعنا األعظم أن هللا سبحانھ یمنحنا كل ما نطلبھ منھ كما 

  ینبغي. 

  ھو ولّي صلواتنا ومبدأھا  الخامس أن الروح القدس

أن الروح القدس ھو ولّي صالتنا ومبداھا فال بد من أن یجاب دعانا بارشاده 
أننا كما یقول رسول األمم: لم نأخذ روح العبودیة أیًضا للمخافة بل روح 

) ویقول أیًضا: كذلك 15ع8التبني الذي ندعو بِھ أبًا أیھا األب (رومة ص
نبغي ولكن الروح الروح أیًضا یعضد ضعفنا فإنا ال نعلم ماذا نصلي كما ی

  ) 26ع8نفسھ یشفع فینا بأنات ال توصف (ص

السادس كیف یجب علینا ان نستعین باالیمان على نوال                     
  احسانات هللا 

إن من كانوا في تردد وشك ویشعرون أنھم لیسوا على كفایة من الثبات في 
وما  59ع17نًا (لوقاصاالیمان فلیتعلموا ما قالھ الرسل لربنا: یارب زدنا ایما

  قالھ أبو ذاك الصبي المعتري من الشیطان: 



)613 (  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
) وبعد ان تكون متعززین 23ع9إني أومن یارب فاعن قلة ایماني. (لوقا ص

الرجا نظفر منھ تعالى بكل ما نبتغیھ اذ تطابق عقلنا بكلیتھ وأفعالنا باالیمان و
وصالتنا على ارادة هللا وشریعتھ. قال الرب یسوع: فإن أنتم ثیتم فّي وثیت 

) فھذا ایًضا ال بد 7ع15كالمي فیكم تسألون ما شئتم فیكون لكم (یوحنا ص
دا ما سبق القول عنھ لنا منھ كي نستطیع سبیالً إلى نوال ما نبتغیھ من هللا ع

بأنھ یلزمنا أن نصفح عن السیئات التي اتتنا من الغیر وأن نوافي القریب 
  باالحسان والمحبة. 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الفصل الثامن 

  في كیف یجب أن تكون الصالة 

االول ینبغي على الراعي أن یعلم الشعب نوع الصالة األفضل                     
  ویبین كیفیة الصالة بالروح والحق 

من أھم االمور والزمھا ھو أن نعرف كیف نستعمل الصالة فإنھا ولو كانت 
خیًرا خالصیًا مع ذلك اذا لم تستعلمھا كالواجب فال تفید شئًا ألننا على الغالب 
ال نظفر بما نلتسمھ ألننا نسئ االلتماس كما القدیس یعقوب الرسول 

  ): تسألون وال تنالون ألنكم تسیئون السؤال. 3ع4(ص

الرعاة اذن أن یعلموا المؤمنین نوع الصالة الجیدة التي یصلونھا  فعلى
جمھوریًا أو على انفراد وماھیة شروط الصالة المسیحیة التي تقلدناھا من 
تعلیم المسیح الرب. فیجب اذن أن نصلي بالروح والحق: ألن األب یرید مثل 

 ) ھكذا یصلي من23ع4ھؤالء الساجدین لھُ بالروح والحق (یوحنا ص
یستحّر قلبھ وجوارحھ ویضطرم باطنھ في الصلوة فال تنفي الصالة الفظیة 
من نوع ھذه الصالة العقلیة غیر أننا بحق وصواب نعطي التقدم واالفضلیة 
لتلك الصالة البارزة من صمیم القلب وھي التي یسمعھا هللا من ال تخفي علیھ 

الة حنھ والدة صموئیل أفكار البشر الباطنة وأن لم تلفظ الفم فقد سمع هللا ص
التي كانت تصلیھا في داخل قلبھا وھي تذرف الدموع وتحرك شفتیھا فقط 

  وھكذا صلى داود ألنھ 
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) ویجد المطالع 8ع26(مزمور عوجھي  قال: بك نطق قلبي ایاك التمس
  كثیًرا مثل ھذه النموذجات في األسفار االلھیة 

  الثاني ما الفائدة الصالة اللفظیة على وجھ الخصوص 

أن للصالة اللفظیة فائدة خصوصیة ولزوًما شدیدًا ألنھا تزید قلب المصلي 
رغبةً ونشاًطا وتضرم فیھ سعیر العبادة والتقوى وھذا ما كتبھ القدیس 
اغوسطینوس إلى احدى النساء العابدات اسمھا بروبا قائالً: أننا بعض 

باأللفاظ  األحیان نحرك ذواتنا تحریًكا شدیدًا إلى زیادة الرغبة المقدسة
وغیرھا من العالمات ونضطر أحیانًا من قبل رغبة القلب الشدیدة والتقوى 
أن نعبر عن فكرنا بالكالم فاذا تھللت النفس بالفرح فمن العدل أن یتھلل 
اللسان أیًضا ومن الحق والواجب أن نصنع تلك الضحیة كاملة في نفسنا 

ظم في أماكن عدیدة وجسدنا كما نعرف من االبركسیس ورسائل الرسول المع
  أن الرسل الكرام مشوا على ھذا العادة في صالتھم. 

الثالث ال یطلب استعمال اللفظ في الصالة الفردیة كما                         
  یطلب في الصالة الجمھوریة 

لما كانت الصالة على نوعین فردیة وجمھوریة فنستعمل الكالم في الصالة 
الباطن وتقوانا فقط أما في الصالة الجمھوریة التي الفردیة كي یساعد عزمنا 

رسمت لتحریك جوارح الشعب المؤمن للعبادة فال یمكننا قط أن نستغني عن 
  العمل باللسان في األوقات المعینة لھا 
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الرابع أن المسیحین وحدھم یصلون بالروح وال یجب علیھم                      
  أن یھربوا من الصلوات المستطیلة 

أن الصالة بالروح ھي من عوائد المسیحین وحدھم دون غیرھم فال یعرفھا 
ین الكافرون الذین قال فیھم ربنا یسوع المسیح: اذا صلیتم ال تكونوا مھذار

كالوثنیین ألنھم یظنون أن بكثرة كالمھم یستمع لھم فال تتشبھوا بھم ألن أباكم 
) فاذ نھانا 8و7ع6السماوي عالم بما تحتاجون الیھ قبل أن تسألوه (متى ص

عن الھذر أي كثرة الكالم في الصالة معاذ هللا أن یرذل الصلوة الطویلة 
أنھ یحثنا بمثھ على  الصادرة عن قلب مضطرم بشدة التھجد وداومة ال بل

مباشرة مثل ھذه الصالة التي كان یقضي فیھا اللیالي بطولھا (لوقا 
) وقد كرر صالتھ ذاتھا ثلث مرات في بستان الزیتون وھو یوعز 12ع6ص

) فیجب اذن أن 41ع26الینا بالسھر والصالة كیال تدخل في التجارب (ص
  الذي ال طائل تحتھ.  نحكم بانھ سبحانھ ینھي فقط عن الصالة بطنطنة الكالم

  الخامس أن الرب صلوات المرائین 

أن المرائین ال یصلون من قلوبھم فلھذا قد نھانا سیدنا یسوع المسیح عن 
المشي على عادتھم في الصالة بقولھ: اذا صلیتم فال تكونوا كالمرائین فإنھم 

أقول یحبون القیام في المجامع وزوایا الشوارع یصلون لیظھروا للناس الحق 
لكم أنھم قد اخذوا أجرھم أما أنت فاذا صلیت فادخل مخدعك واغلق بابك 
وّصل إلى أبیك في الخفیة وابوك الذي یرى في الخفیة ھو یجازیك (متى 

   وما یلیھ) فالمراد ھنا بالمخدع قلب 5ع6ص
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االنسان الذي ال یكفي أن یدخلھ بل یجب أیًضا أن یغلقھ لئال ینفذ أو ینسل الیِھ 
من الخارج ما یضر بطھارة وحینئٍذ األب السماوي الذي ینظر عقول الناس 

لھ.    وجمیع أفكارھم الخفیة یمنح المصلي سوَّ

ة اذا تأَخر نیل ما                          السادس ال ینبغي أن نكف عن الصال
  نطلبھ زمانًا طویالً 

أن الصالة تقتضي أیًضا المواظبة وقد أبان لنا بان هللا ما لھذه المواظبة من 
عظیم القوة بمثل ذاك القاضي الذي اذ لم یكن یخاف هللا وال یستحي من 

والھا (لوقا الناس قد انثنى إلى لجاجة تلك األرملة وابرامھا فاجأب س
) فلھذا ینبغي أن نواظب على الصالة l وال ننشبھ بأولئك الذین 3و2ع18ص

اذا صلوا مرةً أو اثنتین یملون من الصالة ویعیون اذا لم ینالوا ما یلتمسونھ. 
فال ینبغي علینا قط ان نمل أو نعیا من الصالة التي أمرنا الرب لھُ المجد 

وبال فتور وبال ملل وأما اذا تضجرت  ورسلھ الكرام أن نصلیھا في كل حین
  االرادة منھا حینًا ما فلنبتھلنَّ الیھ تعالى أن یخّولنا قوة الثبات على مباشریھا 

السابع أن المسیح الرب قد أمرنا بان نطلب ما نریده من                                
  األب السماوي باسمِھ 

دم إلى األب السماوي باسمھ فإنھا وقد اراد ابن هللا أیًضا أن صالتنا تتق
باستحقاقِھ ونعمتِھ تحل لدى األب األزلي محل القبول واالجابة ألنھُ قال في 

  بشارة یوحنا: الحق الحق أقول لكم أن كلما تسألون 
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األب باسمي یعطیكموه إلى اآلن لم تسألوا باسمي شیئًا اسألوا تُعطوا لیكون 
ما یلیھ) وقال في محل آخر. فكل ما تسالون  14ع16فرحتكم كامالً (ص

  ). 13ع14األب باسمي فإنا أفعلھ (یوحنا ص

               الثامن ینبغي أن نقتدي في الصالة بحرارة القدیسین ونضیف            
  إلى الطلب فعل الشكر 

ینبغي لنا أن نقتدي بما كان القدیسون یبذلونھ في الصالة من حرارة العزم 
واالجتھاد ثم نقرن فعل الشكر بالصالة على مثال الرسل الذین مشوا دائًما 
على ھذه العادة كما یُرى من رسالة الرسول المعظم غلى أھل قورنتیة حیث 

وما  18ع14ور صق1یقول: أشكر هللا أن أنطق بااللسنة أكثر من جمیعكم (
یلیھ) ومن رسالتِھ إلى أھل أفسس: متحاورین فیما بینكم بمزامیر وتسابیح 
وأغاني روحیة... وشاكرین كل حین على كل شئ باسم ربنا یسوع المسیح 

  ) 21و20ع5صl0 اآلب 

التاسع یجب أن یقرن الصوم والصدقة كي تكون                                  
  حاّرة وذات فاعلیة 

علینا أن نقرن الصوم والصدقة بالصالة وال جرم أن الصوم أفضل قرین 
) 8ع12للصالة ألن طوبیا البار یقول: صالحة الصالة مع الصوم (طوبیا ص

ظ عقولھم حتى انھم ال یستطیعون أن لكون الذین یثقلون باألكل والشرب تغل
ینظروا إلى هللا وال أن یتفكر علینا فیما یراد من الصالة كما قال القدیس 

  اغوسطینوس في شرحھ 
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على الصیام  1ي واألربعین وكما قال القدیس الون في مقالتھ المزمور الثان
ثم للصدقة ایًضا الفة كبیرة مع  43والقدیس بطرس الذھبي النطق في مقالتھ

الصالة ألن من كان في وسعھ أن یحسن على من یعیشون من صدقات 
غیرھم وال یساعد قریبھ وأخاه فھل یجسر على القول أن فیھ المحبة l أو 

ولیت شعري َمن تعري من المحبة والرحمة بأي فم یتجاسر أن للقریب 
یلتمس لنفسھ العون االلھي أن لم یلتمس غفران خطایاه ویبتھل إلى هللا طالبًا 
منھ ان یھبھ المحبة والرحمة ولھذا قد جرى بتدبیر الھي أن یبادر إلى 

ضر الخالص بھذه العالجات الثلث ألننا بخطیتنا أما أننا نغیظ هللا أو ن
بالقریب أو بذاوتنا فبالصالة المقدسة تسكن سیرتنا الخصوصیة. ولو أن كالّ 
مما ذكر یفید خالًصا من جمیع أنواع األثام مع ذلك كل منھ قد ُوضع وترتب 

  لكل خطیة من الخطایا التي ذكرناھا. 
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  الفصل التاسع 

  في الصالة الربیة 

  في فاتحة الصالة الربیة 

االول لماذا أراد المسیح أن ننطق في فاتحة ھذه الصالة باسم                      
  سم الرب أو الدیان األب ال با

أن صورة ھذه الصلوة قد سلمناھا ربنا یسوع المسیح مسبوقة ببعض كلمات 
بمنزلة فاتحة یلزمنا أن تتلوھا قبل الشروع بالصلوات والطلبات تھئ لنا 
سبیالً إلى التقدم إلى هللا بورع وتقوى وتخولنا أوفر ثقة في مباشرتھا كما 

ِھ السادسة على الصالة الربیة والقدیس یبیّن ذلك القدیس كبریانوس في مقالت
على األسرار والقدیس اغوسطینوس  4من كتابِھ  4امبروسیوس في الفصل 

ولذلك یلزم الراعي أن یشرح ھذه الكلمات شرًحا وافیًا مدققًا  121ِفي رسالتھ
كي یقوم الشعب المومن إلى الصالة باعظم نشاط ورغبة ویعلم انھُ في 

ب. فاذا نظرنا إلى كالم الفاتحة فھو وجیز وأما اذا صالتنا یخاطب هللا اآل
تأملنا موأدهُ فھو راھن للغایة وموعب أسراًرا. فالكلمة األولى التي نلفظھا 
بامر هللا ورسمة في ھذه الصالة ھي (أب) ألن مخلصنا كان یقدر أن یفتتح 
الصلوة بلفظة قد أھمل العبارات التي من شانھا أن تتلقي فینا الخوف 

  عبة  والر
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واستعمل لفظة تفید المصلي محبة l وقثة بنیل ما یلتمسھ. اذ ما من شئ 
  عذب في فم المتكلم من لفظة أب التي تعبر عن المحبة والحنان 

الثاني ما ھو السبب االول الذي ألجلھ یحق للبشر أن                                  
  یسمو هللا ابًا 

یتّوفر لمن یعلم الشعب المؤمن معرفة األسباب التي من أجلھا یلیق باl أن یسمى أبًا 
 من باب الخلقة والتدبیر والفداء ألن هللا سبحانھ خلق االنسان على صورتھ ولم یخلق

علیھا باقي الحیوانات فمن أجل ھذه المنحة التي زین االنسان بھا دون غیره دُعي 
  بحق في الكتاب المقدس أبًا لجمیع الناس المؤمنین وغیر المؤمنین. 

الثالث وما ھو السبب الثاني الذي من أجلھ سمي هللا                              
  أبًا للبشر 

ي یعتني بالبشر ویدبیرھم تدبیًرا خصوصیًا یمكن أخذه من تدبیر هللا الذ
مراعیًا منفعتھم مظھًرا لھم محبتھ األبویة انما رأینا مناسبًا في شرح ھذا 
الموضوع أن نتكلم شیئًا على حمایة المالئكة وحراستھم للبشر كي نتدبر 

  حسنًا عنایة هللا األبویة بالبشر. 

راسة                                         الرابع قد خّولت المالئكة بعنایتِھ تعالى أمر ح
  النوع البشري   

أن العنایة االلھیة قد فوضت إلى المالئكة أمر حراسة النوع البشري   
ومساعدة كل واحد من البشر لئال تدركھم أضرار باھظة ولنا من النصوص 

  على ذاك ما ال یكاد یحصى في األسفار االلھیة 
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منھا: بارك یعقوب أوالد یوسف قائالً: المالك الذي خلصني من كل سوء ھو 
) وقال المالك طوبیا: أنا أودي 16ع48یبارك ھذین الغالمین (تكوین ص

) وقال داود النبي: ألنھ یوصي 21ع5وبیا صابنك وأردّه الیك سالًما (ط
) وقال ربنا یسوع 11ع90مالئكتھ بك لیحفظونك في سائر طرقك (مزمور

أحدًا من ھؤالء الصغار فإني أقول لكم أن المسیح: انظروا االّ تحقروا 
مالئكتھم في السماوات ینظرون كل حین وجھ أبي الذي في السماوات (متى 

م: ألیسوا جمیعھم أرواًحا خادمة تُرسل ) وقال الرسول المعظ19ع18ص
) فكما أن الوالدین 14ع1للخدمة من أجل الذین سیرثون الخالص (عبر ص

اذا عزموا على أن یرسلوا أوالدھم إلى سفر في طریق خطرة بمكا من 
اللصوص یصحبونھم بحراس یوقونھم الشر المعتدین وغدرھم ھكذا أقام 

في سفر ھذه الحیاة یؤدینا إلى الوطن  األب السماوي لكل منا مالًكا حارًسا
السماوي ونتقي بمساعدتھ واجتھاده في حراستنا من األعداء الخفیة وندفع 
عنا ما یّشنونھ علینا من الغارات الھائلة وبارشاده تُھدي الصراط المستقیم 

  آمنین غرور العدو الخجاع واغوائھ ایانا عن السبیل المؤدي إلى السماء. 

ج جلیًا عظم الفائدة التي یغتنمھا البشر                                  الخامس بأیة حح
  من حراسة المالئكة 

أن الفائدة الجزیلة الصادرة للبشر من عنایتھ تعالى واھتمامھ الخاص 
  بتفویضھ زمام حراستنا إلى المالئكة ذوي الطبیعة المتوسطة 
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بین هللا والناس لنا بیانًا جلیًا بامثلة كثیرة من االسفار المقدسة تعلن أن هللا 
د من برأفتھ قد سمح أحیانًا أن المالئكة یاتون ببعض أمور عجیبة على مشھ

البشر لنعلم منھا أن مالئكتنا الحراس یصنعون مثلھا أموًرا ال تحصى وال 
تقع تحت نظرنا تجدینا نفعًا وخالًصا فإن رافائیل المالك رافق طوبیا في 
سفره بامر هللا فأخذه ورده صالًما وأنقذه أیًضا من الحوتالذي خرج من النھر 

ومرارتھ وطرد الشیطان وقید لیبتلعھ وعرفھ ما كان من القوة في كبد الحوت 
ف بھ حالالً  قدرتھ عن أن یّؤذي طوبیا وعملھ حق الزیجة الشرعیة والتصرُّ
وشفى عیني أبیھ طوبیا وردّ لھُ البصر وكل ذلك تراه مدونًا في سفر طوبیا 

  ) 8و6ع5(ص

السادس في المالك الذي أنقذ القدیس بطرس الرسول                            
  من السجن 

ثم ذاك المالك الذي أخرج بطرس ھامة الرسل من السجن كما ورد في سفر 
وما یلیھ) یاتینا بمادة كبیرة في تعلیم الشعب المؤمن 7ع12بركسیس (صاأل

الفوائد العجیبة الصادرة عن حراسة المالئكة للبشر واھتمامھم بأمرھم اذ 
طرس یُریھم الرعاة المالك المنوه بِھ یضئ ظلمة السجن ویمس جنب ب

ویوقظھ من النوم ویحلھ من قیوده ویوعز الیھ بأن یقوم ویشد نعلیھ ویتبعھُ. 
وأن المالك ذاتھ أخرج بطرس من الحبس وجاز بِھ المحرس األول والثاني 
حتى انتھى بِھ إلى باب الحدید الذي یقضي إلى المدینة فانفتح لھما من ذاتھ 

  فخرجا وقطعا زقاقًا واحدًا 
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) فإن 12وللوقت فارقھ المالك واصبح بطرس في أمان (ابركسیس ص
األسفار االلھیة كما قلنا موعبة من أخبار مثل ھذه الحوادث التي منھا تعقل 

الذي یمنحھ هللا البشرعلى ید المالئكة قصاده الذین یرسلھم هللا وفیر االحسان 
ال في أمر مخصوص بل أنھ قلدھم االھتمام بحراستنا منذ مولدنا وأوالھم 
أمر خالص كل من البشر. فنستفید من ھذا التعلیم الجلیا أن السامعین یرفعون 

واھتمامھ  عقولھم إلى هللا سبحانھ ویغرقون ویكّرمون عنایة هللا األبویة
  بالبشر. 

السابع وبأي وجھ یعرف الناس المؤمنون عنایة هللا                             
  األبویة بالبشر 

یلزم الراعي في ھذا المقام أن یمدح أوالً ویعلن غنى جودة هللا نحو النوع 
البشري ألنھ وإن كان أبوانا األوالن آدم وحواء قد أخطاء وخالفا أمره ونحن 

ال نزال إلى اآلن نغیظھ بما ال یحصى من األثام والقبائح مع ذلك لم  أیًضا
یحل عن عھد محیتِھ لنا ولم یعدل عن اھتمامھ الخصوصي بامرنا. ومن 
یتوھم أن هللا سبحانھ نسي االنسان فھو مجدّف ومختل الشعور ألنھ یفتري 

ف أمتِھ علیھ تعالى افتراَء ال تقدر فظاعتھ فإنھ غضب اسرائیل من أجل تجدی
لتوھمھا أن العون السماوي قد غادرھا كما ورد في سفر الخروج: قد جربوا 

) وجاَء في نبوة حزقیال أن الرب 7ع17الرب قائلین: أبیننا الرب أم ال (ص
اغتاظ من شعبھ أنھم یقولون: الرب ال یرانا الرب قد ھجر األرض 

  مة ) فإذن ینبغي أن یرتدع المؤمنون بھذه األیات الكری12ع8(ص
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عن ھذا القول األثیم والرآي الوخیم في انھ تعالى یمكن أن ینسي البشر. ولنا 
ب أن نسمع في ھذا الصدد ما ورد في نبوة اشعیا النبي من تشكي الشع

االسرائیلي على هللا ورد هللا مالمتھم الناشئة عن حماقة بتمثیل أورده یعبر 
عن رأفتھ االلھیة: قالت صھیون قد خذلني الرب ونسیني السید: (أجابھا هللا) 

نسیّن ال أتنسي المراة مرضعھا فال ترحم ابن بطنھا ولكن ولو أن ھؤالء 
م عینيَّ في كل حین أنساِك انا ھىنذا علي كفيَّ رسمتك وأسوارِك أما

  وما یلیھ) 14ع49(اشعیاص

  الثامن نستدل على جودة هللا نحونا من مثل والدینا األولین 

ولو أن ھذه الحقیقة قد ثبتت جلیًا بما أوردناه من الدالئل إلى األن مع ذلك 
یمكن الرعاة أن یثبتوھا اثباتًا قطعیًا من مثل والدینا األولین كي یتیقن الشعب 

قنًا ثابتًا وال یفتأ یشملھم بمحبتھ االبویة حتى بعد مخالفتھم أمره المؤمن تی
تعالى تربیخ هللا ایاھم توبیًخا شدیدًا وحكمھ علیھم ذاك الحكم الرھیب: ملعونة 
األرض بسببك بمشقة تأكل منھا طول أیام حیاتك وشوًكا وحسًكا تنبت لك 

ین من فإذا نظرت أبوینا مطرود 179ع3وتأكل عشب األرض (تكوینص
الفردوس وعلى مدخلِھ مالًكا وسیف لھیب في بیده كي یخیب كل أمل لھما 
بالعود الیِھ وتأملت انتقام هللا منھما على اھانتھما لھُ ومعاقبتھ ایاھما باألكدار 
واألوجاع الظاھرة والباطنة كأني بك تظن االنسان ذھب ادراج الریاح 

  لكن قد مھموالً من عون هللا وعرضة لكل ضرر وھلكة. و
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أخطاء ظنك ووقع سھم فكرك دون الغرض. ألن ما بین ظلمات السخط 
االلھي ودالئل نقمتھ بزغت علیھما بعض أشعة من شمس محبة هللا ورأفتھ 

) ذلك 21ع3ألنھ تعالى صنع ألدم وزوجتھ ثیاًبا من جلود البسھا (تكوین ص
  دلیل بیّن على أن هللا لم یتخّل قط ولن یتخلى عن البشر أبدًا. 

  

سع في أن رأفة هللا بالبشر ال یمكن أن تستنفذھا أثامھم                           التا
  ولومھما تفاقمت وال تتخلى عنھم 

قد صرح داود النبي بصحة ھذا الحكم بان محبة هللا للبشر ال ینطفي سعیرھا 
بسبل أثامھم ولو جازفًا حیث قال: أنسي هللا الرأفة أم حبس على الغضب 

) وقد أثبت النبي حبقوق ھذا المقال اذ خاطب هللا 10ع76ورأحشاءه (مزم
قائالً: یارب أضئ عملك في وسط السنین... وفي الغضب اذكر الرحمة 

) ومثلھ میخا النبي: َمن ھو الھ مثلك غافر األثام صافح عن 2ع3(حبقوق ص
ال یمسك إلى األبد غضبھ ألنھ یحب الرحمة (میخا المعصیة لبقیة میراثھ 

مثلھ طوبیا: ألنك ال تُسر یھالكنا فتلقي السكینة بعد العاصفة ) و18ع7ص
) وجیر الحال على ھذا 22ع3وبعد البكا والنحیب تفیض التھلل (طوبیا ص

المنوال حتى حین نظن أننا قد بلغنا وھدة الھالك وخلینا من عون هللا فإنھ 
في غضبھ تعالى یبادر الینا برأفتھ الغیر المتناھیة وینشدنا ویھتم بأمرنا و

  یغمد سیف عدلھ وال یربح یسبغ علینا كنوز مراحمِھ. 
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     العاشر ما البرھان الثالث الدال على احسان محبة هللا األبویة                  
  الشامل كامل النوع البشري 

أن الخلقة والتدبیر ھما برھان قاطع على محبة هللا للنوع البشري وصیانتِھ ایا 
أما فعل الفداء فیفوق كلیھما داللةَ على احسانِھ تعالى العمیم ورأفتھ نحو 
البشر فروقًا كبیًرا ولھذا على الراعي أن یعلم أوالده الروحیین ویرسخ في 

ھانھم محبة هللا لنا الفائقة كي یعقلوا أنھم بھذا الفدا قد غدوا بنوع أذانھم وأذ
) وألجل ذلك: ان العماد 12ع1عجیب اوالدًا هللا... وقد ولدوا من هللا (ص

الذي نلناه بمنزلة أول عربون وذكر للفداء قد سمي سر المیالد الثاني ألننا 
روح ھو روح... ینبغي نولد منھ بنین l لكون الرب یقول: أن المولود من ال

) ومثلھ قال بطرس الرسول: اذ قد 7و6ع3لكم أن تولدوا ثانیةً (یوحنا ص
بطرس 1ولدتم ال من زرع فاسد بل من غیر فاسد بكلمة هللا الحي الباقي (

  ) 23ع1ص

الحادي عشر قد صرنا أبناء هللا بواسطة الفداء وھو احسان                                         
   الفرید هللا

أننا باحسان الفداء قد قبلنا الروح القدس وأھلنا إلى نعمة هللا وبھذا الوصیة قد 
صرنا أبناء هللا بالذخیرة كما كتب األباء المصطفى إلى الرومانیین: اذ لم 
تأخذوا روح العبودیة أیًضا للمخافة بل أخذتم روح التبني الذي ندعو بِھ أبا 

جلیًا مار یوحنا الحبیب قوة ھذا الفداء ) وقد أبان 15ع8أیھا األب (ص
  وفاعلیتھ بقولھ: انظروا أیة محبة منحنا 
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  ) 1ع3یوحنا ص1األب حتى ندعي وتكون أبناء هللا (

  

الثاني عشر بماذا ینبغي على المسیحین الذین صاروا أبناء هللا                     
  أن یكافوه تعالى على ما نالوه من مآثر محبتِھ األبویة الوفیرة 

غب أن شرحنا ما تقدم ینبغي على الراعي أن یوعز إلى الشعب المؤمن بما 
بادة وبأي رجاء وثقة یتوجب علیِھ l خالقھ ومدبره وفادیھ من الطاعة والع

یجب أن یدعوه ولكن ال یدمن أن ندحض جھل الجاھلین ونقّوم سبل الضالین 
أولئك الذین یزعمون أن السراء وتوفیق سعینا فقد بدالن على أن هللا ال یزال 
یشملنا بمحبتھ وأما الضراء والبؤس اذا امتحنا هللا بھما فیدالن على أنھ 

ارادتھ االلھیة. فلھذا ینبغي أن نبین ونحقق یعادینا وینكف عنا ویقصینا عن 
للمؤمنین أن l حینما یمسنا یده ال یفعل شیئًا عن عداوة بل انھ یعاقب االثمة 
لیؤدیھم ویقبل بھم إلى التوبة وبھذا العقاب یفتدیھم من الھالك المؤبد یفقتد 

) 34ع88بالعصا سیئاتنا وبالسیاط ظلمنا أما رحمتھ فال ینزعھا عنا (مزمور
وألجل ذلك یجب أن یعرف المؤمنون من ھذا العقاب محبة هللا األبویة وان 
یذكروا في قلوبھم ونطقوا بالسنتھم ما ورد في سفر أیوب الصدیق الجمیل 

) ویعّولوا 18ع5صبره: أنھ یجرح ویعصب یضرب ویداه تشفیان (أیوب ص
تني . أدبعلى ما جاء في نبوة ارمیا من قولِھ بشخص الشعب االسرائیلي

فتأدیت كالعجل الغیر المرّوض أعدّني فأعود فإنك أنت الرب الھي (ارمیا 
  ) ویجعلوا نصب عیونھم نموذج طوبیا البار 17ع31ص
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ید الرب مستھ وضربتھ بالعمي للوقت ھتف قائالً: أباركك  الذي لما شعر بان
  ) 77ع11یارب الھ اسرائیل ألنك أدبتني وخلصتني (طوبیا ص

الثالث عشر ینبغي أن نرسخ في عقول المؤمنین أن هللا ال                            
  ینسانا أبدًا 

كروه أو بلیوا فلیحذر المؤمنین خاصةً في ھذا الصدد من أنھم اذا اصیبوا بم
بمصاب یظنون هللا ال یعلم بمات جرى لھم. مع انھ تعالى قال: شعرة من 
رؤوسكم ال تھلك ال بل یتعزون بما ورد من قولِھ تعالى في سفر الجلیان: أني 

) وربما قالھ الحكیم في أمثالِھ: یابني 19ع3كل من أحبھ أوبخھ وأّوودبھ (ص
إن الرب یؤدب َمن یحبھ ال تطرح أدب الرب وال تضجر متى وبخك ف

) ولیرتاحوا إلى ما اوعز بِھ رسول األمم إلى العبرانیین اذ قال: 10ع3(ص
یا بني ال تحتقر تأدیب الرب وال تخّر اذا أوبخك فإن الذي یحبھ الرب یؤدبھ 
ویجلد كل ابن یتخذه... وإن كنتم بمعزٍل عن التأدیب الذي اشترك فیِھ الجمیع 

وأیًضا قد كان أباء أجسادنا یؤدبوننا ونحن نھابھم  فأنتم اذن نغول وال ینون
وما  5ع12فھأل تكون بالحري خاضعین ألبي األرواح فنحیا (عبرانیین ص

  یلیھ) أبانا (باضافة ضمیر جمع المتكلمین) 

الرابع لماذا نؤمر ھنا أن ندعو هللا ابانا بصیغة جمیع                           
  المتكلمین 

ویدعوه أبانا نعلم أنھ ینتج ضرورة موھبة وحق ث كل منا باl أننا لما یستغی
  التبني االلھي أن المؤمنین جمیعھم أخوة ویلزمھم أن یحب بعضھم بعًضا 
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محبة األخوة ألن الرب یقول: أنتم كلكم اخوة ألن أباكم الذي في السماوات 
) والرسل یدعون المؤمنین كلھم اخوة في رسائلھم كما في 8ع23(متى ص

وما یلیھ) ومن ثم نستدل  13ع1رسالة رسول االمم إلى الرومانیین (ص
یتحدون  استدالالً قطعیًا على ان المؤمنین بأجمعھم من قبل ھذا التبني نفسھ

فیما بینھم بعھد المحبة األخویة بل أنھم یدعون أیًضا وھم حقیقة اخوة المسیح 
ابن هللا الوحید باعتبار كونھ متخذًا طبیعتنا البشریة ألن األنا المصطفى لما 
أتى بذكر ابن هللا في رسالتِھ إلى العبرانیین قال: ألن المقدس والقدیسین من 

یدعوھم اخوةً حیث یقول سابشر باسمك  واحد فلھذا السبب ال یستحي أن
) 23ع21وقال النبي داود (مزمورومایلیِھ) كما سبق  11ع2اخوتي (ص

والمسیح نفسھ خاطب النسوة بقولِھ: اذھبَن وبشرَن اخوتي كي یمضوا إلى 
) ومن الثابت والمحقق أنھ قال ھذا 10ع28الجلیل وھناك یرونني (متى ص

الموت ونوالِھ عدم المیتوتة حذًرا من أن  غب قیامتِھ من بین األموات وقھره
یخطر ببال أحد أن ھذه األخّوة قد انحلت وبطلت بقیامتھ صعوده إلى السماء 
فمعاذ هللا أن قیامة المسیح تفسّح عھد االتحاد والمحبة فیما بینھ وبین البشر 
وقد عبر ربنا نفسھ عن ثبات األخوة المشار الیھا بتسمیتِھ المؤمنین اخوتھ 

الدینونة من على كرسي مجده وعّزه حین قال: یجلس على كرسي مجده  یوم
ویجمع أمامھ كل األمم لیدینھم... ان الذي فعلتموه بأحد اخوتي ھؤالء 

  ). 25الصغار فبي فعلتم (متى ص
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  الخامس عشر من أي وجھ یعد المؤمنون بین اخوة المسیح 

ھل یمكن ان ال نكون اخوة للمسیح ونحن ندعي وارثین معھ (رومة 
ا للجمیع ونحن المولودون بعد وارثون ) ألنھ البكر وقد أوقیم وارثً 17ع8ص

معھ المواھب السماویة بسبیل المحبة التي بھا قد صرنا خداًما وأنصاًرا 
) وھو یغرینا بالفضیلة واعمال الخالص 9ع3قور ص1للروح القدس (

فنغري بالنزال إلى میدان حرب خالصنا معتصمین بنعمتِھ االلھیة فنجاھد 
تنا لندرك جزاء االكلیل العادل من األب بحكمة وبسالة ونسعى في مدة حیا

السماوي المعدّ لجمیع الذین جاھدوا جھادًا حسنًا ألن هللا كما قال رسول األمم 
  ) 2ع1عادل ال ینسى أعمالكم وودكم (عبر ص

  

السادس عشر كیف یجب علینا أن یصلي بعضنا ألجل                              
  بعض البعض وجمیعنا نعدّ بعضنا اخوة 

أن القدیس یوحنا الذھبي الفم یعلمنا أن نطقنا بھذه اللفظة یجب أن یكون 
صادًرا عن حب ومن صمیم فوادنا فقال: إن هللا یسر بسماعھ المسیحي 
یصلي ال ألجل نفسِھ فقط بل ألجل غیره أیًضا. ألن من یصلي ألجلِھ یعمل 

فالضرورة  بموجب الطبیعة أما من یصلي ألجل غیره یفعل بموجب المحبة.
تدعو إلى أن یصلي ألجل نفسھ أما المحبة فندعوه لیصلي ألجل غیره 
وأردف كالمھ بقولِھ: إن الصالة التي تندب الیھا المحبة االخویة ھي أفضل 
لدیھ تعالى من الصالة التي تدعو الیھا حاجة المصلي (أه) ففي مسئلة الصالة 

   ھذه الخطیرة یجب على الراعي أن یعظ ویحض الجمیع
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من كل عمر ومقام وجنس أن یتذكروا الزوم ھذه األخّوة العامة ویتصرفوا 
باالنفاق واالخاء وال یترفع أحدھم على األخر بالعجرفة والصلف ألن ف 

یعة هللا ولو تفاوتت درجات الوظائف مع ذلك ال یفسّح ھذا التفاوت قطعًا ب
ربط األخّوة وعصمتھا كما أن األعضاء في جسد واحد وأن اختلفت وظائفھا 

  ). 4ع12وأعمالھا یحفظ كل منھا وظیفتھ ویواظب على عملھ (رومة ص

السابع عشرما األسباب التي تقضي على المسیحیین بلزوم                      
  االعتصام واالتحاد المتین 

فلنفرض أن رجالً جلس على سریر الملك لیت شعري اذا كان مؤمنًا اال 
یكون أًخا لجمیع الذین اشتركوا في المذھب المسیحي فإن سألت كیف یكون 

األغنیاء والملوك غیر الذي أوجد الفقراء ذلك: أحببتك لیس الھ أخر أوجد 
والصعالیك الخاضعین لسلطان الملوك بل هللا واحد أبو الجمیع وربھم 
وللجمیع مولد واحد روحي وشرف واحد ومقام واحد وأصلھم من نوع واحد 
ألننا جمیعنا أبناء هللا مولودون من روح واحد ومن ایمان واحد وارثون 

ولیس لألغنیاء والمفتدرین مسیح والھ غیر مسیح میراثُا واحدًا مع المسیح 
والھ المساكین والوضیعین ولم یتناول الرفیعون والعظماء أسراًرا غیر التي 
یتناولھا الوضعاء والفقراء وال یتوقع أولئك میراثًا غیر الملكوت السماوي 
الذي یتوقعھ ھؤالء نحن جمیعنا أخوة وكما قال االناء المصطفى في رسالتِھ 

) 30ع5أھل أفسس: ألننا أعضاء جسد المسیح ومن لحمھ وعظامھ (ص إلى
   ثم في رسالتِھ إلى أھل
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ألنكم أنتم جملة من غالطیة: ألن جمیعكم أبناء هللا باالیمان بیسوع المسیح 
اعتمدتم في المسیح قد لبستم المسیح لیس یھودي وال یوناني لیس عبد وال 
حرَّ لیس ذكر وال أنثى ألنكم جمیعًا واحد في المسیح یسوع 

ومایلیھ)فعلى الرعاة اذن أن یتوسعوا في ھذه المسئلة ویرسخوھا 26ع3(ص
ألذالء انعاشھم وقمع في أذھان المؤمنین ألنھا باب محكم لتثبیت البائسین ا

كبحھا وكان الرسول المعظم یلح في ھذه عجرفة الموسرین والمفتدرین و
المحبة األخویة ویكررھا على مسامع المؤمنین وكأنھ یعالج بھا مكاره البشر 

  ومصائبھم. 

الثامن عشر بماذا ینبغي على المسیحي أن یتأمل حین ینطق                           
  في فاتحة صالتِھ بھذه الكلمة: أبانا 

ینبغي علیك أیھا المسیحي حین تقوم للصالة أن تذكر أنك تتقدم إلى هللا 
ا كاالبن إلى أبیِھ ولھذا حین تفتتح صالتك ناطقًا بھذه الكلمة: أبانا افتكر فیم

رقتك الیھ رأفتھ تعالى من المقام السامي اذ أمرتك أن تبادر ال كعبد إلى سیده 
بالكره والذل بل كابن باالختیار والثقة. فاعتبر بأي فكر وذكر وبأیة حرارة 
وعبادة یجب علیك أن تصلي فینبغي علیك أن تبدي من نفسك ما یلیق بابن 

ن ذریة هللا التي أراد هللا هللا أي أن تكون صالتك وأعمالك تلیق بَمن ھو م
) ورسول 28ع17سبحانھ الفائق احسانھ أن یوصلك الیھا (ابركسیس ص

األمم یغرینا بھذه الصالة قائالً: كونوا مقتدین باl كأبناء أحباء (أفسس 
  ) كي یصح أن یقال فینا ما قالھ الرسول 1ع5ص
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المعظم إلى أھل تسالونیقي: ألنكم كلكم أبناء النور وأبناء النھار 
  ). 5ع5(تسالوص

الذي في السماوات                                                                         
في كل مكان فكیف یقال أن                                 التاسع عشر أن هللا موجود

  منزلھ في السماء على الخصوص 

قد اجمع كل من عرفوا هللا معرفة صحیحة على أنھ موجود في كل مكان انما 
ال ینبغي أن نفھم ذلك بمعنى أنھ تعالى متجزُئ یوجد جزء منھ في مكان 

منزه عن التجزئ كما قال  وجزء في مكان آخر حاشا وكالً ألن هللا روح
عن الروح القدس ویوحنا  1من كتابھ  7القدیس امبروسیوس في الفصل 

من  2في التمییز  2وسكوتوس في القسم  1من كتابھ  16الدمشقي في الفصل 
. فمن یتجاسر على أنیقول في هللا أنھ یحتوى في حیز مكاني أو 5البحث 

ول عن ذاتھ: أَلست أنا امالء ینحصر ضمن حدود مكانیة فیما أنھ سبحانھ یق
) وتقول أیًضا أننا بھذا 24ع23السماء واألرض یقول الرب: (ارمیاص

المعنى ینبغي أن نفھم أن هللا یحبط بالسماء واألرض وبكل ما فیھما وموجود 
في كل األشیاء بما أنھ یخلقھا أو یحفظھا في الوجود غیر محیز في مكان وال 

یث یكون حاضًرا بجوھره وقدرتھ في بحمنحصر ضمن حدود وال محدود 
كل مكان وقد عبر داود النبي عن ھذه الحقیقة بقولھ: إن صعدت إلى السماء 
فأنت ھناك وأن نزلت الى الحجیم فأنت حاضر وأن أخذت جناحین كالنسر 

     وسكنت أقاصي البحر فإن ھناك یدك تھدیني وتمسكني یمینك

  



) على أنھ ولو كان هللا یوجد في كل مكان وفي جمیع 8ع138(مزمور
الموجودات وال یحصره حد كما تقدم مع ذلك كثیًرا ما یقال في األسفار 
االلھیة أن مقره السماء كما رود في المزامیر: الساكن في السماء 

) ألن السماوات التي 11ع114) والھنا في السماء (مزمور4ع2(مزمور
اسمى قسم بین المخلوقات وھي مستمرة ال یعتریھا فساد وھي نعاینھا ھي 

بقوة عظمتھا وجمالھا أفضل من باقي األجرام ومجملة بحركات ھلھا ثابتة 
مقررة. فإذن كي یرفع هللا قلوب البشر إلى التأمل بقدرتھ وجاللھ الغیر 
المتناھیین المتالألین بأوفر بھاء في السماوات یقول عن ذاتھ في ااسفار 

للھیة أنھُ ساكن في السماوات وكثیًرا ما یعلن أنھُ محبط یجمع المخلوقات ا
بحیث ال یوجد قسم من أقسام العالم السفلى والعلوى غیر موجود ھو فیِھ 
بطبیعتھ وذاتھ وقدرتھ االلھیة: كما قال القدیس غریغوریوس النزیزني مقالتِھ 

  في الالھوت.  34

نون في ھذا العبارة:                            العشرون ما ینبغي أن یتأَملھ المؤم
  الذي في السماوات

أن المؤمنین في افتكارھم بمسكن هللا السماوي ال یشخصون في أذھانھم 
صورة األب العام لجمیع الناس فقط بل أیًضا صورة هللا المالك في السماء 

عوا حتى اذا قدموا على الصالة یتذكرون أنھُ من الواجب علیھم أن یرف
اسم األب بالرجاء والثقة بقدر ما تخولھم عقولھم وقلوبھم إلى السماء ویأتیھم 

من التواضع المسیحي والعبادة تلك الذات الجلیلة والعزة االلھیة عزة وذات 
                أبینا الذي في السماوات وتعبر أیًضا ھذه
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الكلمات للمصلین عما ینبغي أن یلتمسوه. ألن كل طلبنا المتعلق بلوازم ھذه 
الحیاة ان لم یكن مقترنًا بالخیرات السماویة ومتجًھا إلى ھذه الغایة فھو كال 

لى الرعاة أن یوعزوا إلى شئ وغیر الئق باالنسان المسیحي. ولھذا ینبغي ع
جماعة رعایاھم األنقیاء بأن یتمسكوا بنوع ھذه الصالة ویؤیدوا ایعازھم 

یقول األناء المصطفى في رسالتِھ إلى أھل قولوسایس: اذن إن كنتم قد قمتم 
مع المسیح فابتغوا ما ھو فوق حیث المسیح جالس عن یمین هللا. افطنوا لما 

  وما یلیِھ). 1ع3(صھو فوق ال لما ھو على األرض 
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  الفصل العاشر 
  في الطلبة األولى 

  لیتقدّس اسمك 

االول لمذا نبتدئ في طلباتنا بالتشوق إلى تقدیس                              
  االسم االلھي 

إن رب جمیع الناس ومعلھم نفسھ قد علمنا وأمرنا ما ینبغي لنا أن نطلبھ من 
هللا وما یلزم أن ننسقھ من النظام في طلباتنا فلما كانت الصالة بمنزلة رسول 

قتضى أن نظام الطلبات یتبع نظام المرغوبات وترجمان مقصدنا ورغبتنا ا
حتى یكون طلبنا بموجب االستقامة والصواب كما قال القدیس توما الالھوتي 

أما المحبة الحقیقیة فتندینا إلى أن  83من البحث  9في الفصل  2في القسم 
نوجھ كل قلبنا وعزمنا إلى هللا الذي من كونِھ وحده وبذاتھ الخیر األعظم 

من باب الحق والصواب أن نحبھ محبة تفوق كل محبة غیره.  وجب علینا
والحال ال یمكننا أن نحب هللا ھذه المحبة أن لم نؤثر مجده وكرامتھ على 
جمیع الخیرات المخلوقة والطبیعیة. ألن الخیرات كلھا بوجھ االطالق 
وخیراتنا وخیرات غیرنا وكل ما یطلق علیھ اسم خیر صادر من هللا الخیر 

وعائد الیِھ. ولھذا قد وضع المخلص في رأس باقي الطلبات طلبة  األعظم
     الخیر األعظم لكي تتنسق الصلوة بنظام وترتیب فعلمنا أن نطلب
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ده تعالى لھُ اجتھادنا ورغبتنا في ھذا الطلب قبل أن نلتمس ما ما یتعلق بمج
نحتاج الیھ نحن وقریبنا وعلى النحو نستمر في دائرة المحبة التي تعلمنا أن 

  نحب هللا أكثر مما نحب ذواتنا ونطلب أوالً ما نتمناه l ثم ما نبتغیھ لذواتنا. 

شیئًا فإذن                               الثاني أن الطبیعة االلھیة ال تزاد شیئًا وال تنقص
  لماذا یقتضي أن نطلب تقدیس اسم هللا 

كما ان الرغبة والطلب یفترضان تلك األشیاء التي یفقتر الیھا الطالب 
والراغب وأما هللا سبحانھ فال یفتقر إلى شئ من طبعھ وال یمكن أن یزداد 

الوصف. فقولنا اذن شیئًا من جوھره لكونھ مجموع الكماالت بنوع یفوق 
لیتقدس اسمك: یفھم أن ما نطلبھ l من هللا نفسھ ھو خارجي ویختص بمجده 
الخارج ألننا نرغب ونطلب أن یكون اسمھ معروفًا عند األمم وأن یتسع ملكھ 
وینتشر في العالم وأن یزداد كل یوم عدد الذین یدینون السمھ االلھي. فھذه 

لیست بداخلة في خیر هللا الذاتي بل تعزي  الثالثة أي االسم والملك والطاعة
  إلى مجدِه الخارج الذي یجب علینا أن نقدمھ لھُ. 

  الثالث لعل ھذه الكلمات: كما في السماء كذلك على األرض 

  ترجع إلى الطلبات الثلث االولى فكیف یجب أن نفھمھا ھنا 

ا ما لھذه یلزم الرعاة من باب وظیفتھم أن یبلغوا المؤمنین كي یتدبروا حسنً 
الطلبات من القوة والبالغة أن ھذه األلفاظ: كما في السماء كذلك على 

   األرض: ترجع إلى كل من الطلبات الثلث األولى
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فیكون تأویلھا لیتقدس اسمك كما في السماء كذلك على األرض: لتكن ارادتك 
كما في السماء كذلك على األرض فحین نطلب أن یتقدس اسم هللا نعني بذلك 

د قداسة االسم االلھي ومجده فال یقصد المخلص بقولھ: لیتقدس اسمك أن تزدا
أن یتقدس على األرض نفس تقدیسھ في السماء أي أن التقدیس األرضي 
یوازي بفساحتھ التقدیس السماوي ألن ھذا ضرب من المحال بل أن نقدسھ 

  تقدیًسا بمحبة واجتھاد صادرین من صمیم القلب. 

  س اسم هللا وھو مقدس بذاتھالرابع كیف یمكننا أن نقد

ال شك أن اسم هللا مقدس بذاتھ وال یحتاج إلى تقدیس: قال النبي داود: أن 
) فكما أن هللا قدوس من طبعھ وال 9ع110اسمھ قدوس وموھوب (مزمور

یمكن أن تضاف الیھ قداسة لم یكن متصفًا بھا منذ األزل مع ذلك یحف على 
أحیانًا یھان والعیاذ توجب لھُ ال بل أنھُ األرض بكرامة ومجد أقل كثیًرا مما ی

باl باللعنات والتجادیف فلھذا نتمنى ونطلب أن یسبح ویكرم ویمجد على 
مثال ما یقدَّم لھُ من التسابیح والكرامة والمجد في السماء أي ان نكّرمھ 
ونعبده بعقلنا وقلبنا ولساننا بحیث نخفھ بكل احترام ظاھر وباطن ونعلیھ بكل 

وتمجید وھو هللا العلي الطاھر الممجد على مثال العلویین سكان تسبیح 
السماء فكما أن السماویین یعظمونھُ ویمجدونھ ویسبحونھ بأعظم اتفاق ھكذا 
نطلب في الصالة أن جمیع األمم یعرفون هللا ویكرمونھ ویعبدونھ ویقبلون 

  سة ومصدرھا الدیانة المسیحیة وجمیعھم یتعبدون لھُ یؤمنون أنھُ ھو ذات القدا
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  وإن ما من قداسة وال طھارة االَّ تصدر عن قداسة اسمِھ االلھي. 

  الخامس كیف یمكن أن یكون اسم هللا مقدًسا عند الكافرین 

سول األمم أن الكنیسة مطھرة بغسل الماء وكلمة الحیاة شھد ر
) فقولھُ بكلمة الحیاة یشیر إلى اسم األب واالبن والروح 25ع5(أفسسص

القدس الذي بِھ نعتمد ونتقدس فحیث ال تطھیر وال قداسة لمن ال یكون دُعي 
علیِھ اسم هللا لذلك نشتھي ونلتمس منھ تعالى أن كامل النوع البشري ینبذون 

الم الكفر النجس ویستنیرون بأشعة النور االلھي ویعرفون قوة ھذا االسم ظ
وبِھ ینشدون القداسة الحقة ویقبلون سر العماد باسم الثالثة األقانیم المقدسة 

  فیدركون بعون هللا قوة القداسة الكاملة.

  السادس كیف یمكن أن یُقدس اسم هللا في الناس الخطأَة

ن أولئك المتمرغین بوحول األثام والمعاصي اذ أن رغبتنا وطلبتنا تتناوال
فقدوا حلة العماد الطاھرة المقدسة ولذلك عاد الیھم ذاك الروح الشریر النجس 
وأقام كرسیھ في قلوبھم التعیسة. فنرغب ونصلي l أن یتقدس فیھم أیًضا 
اسمھ أي أن یرعووا ویستردوا القداسة األولى بواسطة سر التوبة وبعدوا 

سكنًا طاھًرا وھیكالً مقدًسا l وھكذا یقدسون اسم هللا بتوبتھم ذواتھم م
  وأعمالھم المقدسة. 

  السابع كیف یستطیع الناس جمیعھم أن یقدسوا اسم هللا 

وفي اآلخر أننا نصلي لكي یشرق هللا نوره في عقول جمیع البشر فیرون أن 
  كل عطیة صالحة وكا موھبة كاملة انما تھبط من فوق 
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) وبِھ یشكرونھ تعالى على ما َمن 17ع1من لدن أبي األنوار (یعقوب ص
علیھم من فضیلة النعفف والعدل والحیاة والخالص وفي اآلخر على ما 

یع الخیرات الجسدیة والخالصیة الظاھرة والباطنة ألن أكرمھم بِھ من جم
جمیعھا تصدر منھ تعالى كما تقول الكنیسة المقدسة فإن كانت الشمس بنورھا 
وباقي الكواكب بحركاتھا وسیرھا تنفع النوع البشري وإن كنا نستنشق الھواء 
المحدق بنا وأن كانت األرض ترزقنا خصب الغالت والثمار لحیاة جمیع 

س وإن كنا بفعل الحكام ووالة األمور نرتع في ریاض الراحة والسكینة النا
فھذه الخیرات وما شاكلھا مما ال یحصى نغتنمھا من جوده تعالى الغیر 
المحدود ال بل یجب علینا أن نتأول العلل الثواني كما یسمیھا الفالسفة إلى 

یدي العلي بعض مفاعیل محكمة الوفاق أحكاًما عجیبًا الستعمالنا كأنھا أ
توّزع علینا خیراتھ وتسكبھا علینا بفیض وسخاء ال یدركھ عقل وال یحصره 

  نقل 

الثامن كیف یتقدس اسم هللا على الخصوص بمعرفة الناس                                
   الكنیسة الكاثولیكیة وتكریمیھم ایاھا

لمسیح أن جل ما یُحتوى في ھذه الطلبة ھو أن الجمیع یعرفون عروس ا
المقدسة أمنا الكنیسة الكاثولیكیة التي فیھا وحدھا ینبوع فیاض مفتوح لألبد 
لرحض جمیع أدناس الخطأة وادرانھم ومن مناھلھا یستقون كافة أسرار 
الخالص والقداسة التي ھي بمنزلة أقنیة سماویة یجري منھا الینا ندى القداسة 

أن یدعوا ویستغیثوا بذلك ومیاه النعمة ولھا وحدھا ولمن ضمتھم في حضنھا 
   االسم االلھي الذي وحده
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  ). 12ع4تحت السماء أُعطي للناس كي یخلصوا (أبركسیس ص

  التاسع كیف یھان اسم هللا في یومنا عند المسیحیین 

یلزم الرعاة أن یشددوا بالوصیة واألمر بأن من واجبات االبن الصالح ال أن 
یصلي أبیِھ بالكالم فقط بل أن یجتھد فعالً في أن یتالءالء فیِھ تقدیس االسم 

 بل االلھي. ولكن لسوء البحث یوجد من ال یلتمسون بالصالة تقدیس اسم هللا
یفترون علیِھ ویدنسونھ بأفعالھم وعلى قدر مكنتھم ویبلغ كفرھم إلى أنھم 
یلعنونھُ. ففي ھؤالء قال رسول األمم أن اسم هللا یفتري علیِھ بسببكم بین االمم 

) وفي نبوة حزقیال ورد ما تعریبھ: فلما دخلوا بین األمم 24ع2(رومة ص
عنھم ھؤالء شعب الرب وقد  الذین دخلوا بینھم دنسوا اسمي القدوس اذ قیل

) ألن جمھور الناس الغفَّل واألمییین من 20ع36خرجوا من ارضِھ (ص
ولھذا من یعیشون عادتھم أن یقبلسوا الدیانة ومبدعھا قیاس سیرة تابعیھا 

حسب الدیانة المسیحیة التي دانوھا ویرتبون على قاعدتھا صالتھم وأعمالھم 
لیعظموا اسم األب السماوي ولیسبحوه یاتون الغیر مثاالً صالًحا عظیًما 

ویمجدوه ألن الرب نفسھ قد سن علینا االلزام في أن ننعش الناس باعمال 
الفضیلة والصالح ونقتادھم إلى تسبیح االسم االلھي وتمجیده بقولِھ لنا في 
انجیلِھ المقدس: فلیضئ نوركم قدام الناس لیروا أعمالكم الصالحة ویمجدوا 

) وقال ھامة الرسل: ولیكن 18ع5ماوات (متى صأباكم الذي في الس
تصرفكم بین األمم حسنًا كي ینظروا أعمالكم الصالحة ویمجدوا هللا 

  ). 12ع1بطرس ص1(
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  القسم الثاني 

  الفصل الحادي عشر 

  لیأِت ملكوت 

  األول كثیًرا ما ذكرت األسفار المقدسة كرازة ملكوت هللا 

إن ملكوت هللا الذي نطلبھ في ھذا القسم الثاني من الصالة تأَول الیِھ وتنتھي 
بِھ كرازة االنجیل ألن منھ قد شرع یوحنا الصابغ یعظ الناس في التوبة 

ل قائالً: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات ویغریھم بما یلیق بھا من األفعا
) ثم مخلص العالم قد افتتح بِھ خطابھ الذي القاه على تالمیذه 2ع3(متى ص

في جبل الزیتون وبین لھم سبل السعادة قائالً: طوبى للمساكین بالروح فغن 
) ال بل لما كانوا یریدون أن یمسكوه 3ع5لھم ملكوت السماوات (متى ص

وب ذھابِھ بقولھ: ینبغي لي أن أبشر أیًضا في المدن اآلخر علّل لھم على وج
) وفیما بعد أمر رسلھ بأن 43ع4بملكوت هللا ألنني لھذا أرسلت (لوقا ص

یبشروا بملكوت هللا قائالً: فاكرزوا قائلین أن ملكوت السماوات قد اقترب 
) ثم أنھُ أجاب من كان طلب منھ أن یأذنھ أوالً بأن یذھب 7ع10(متى ص

فن أباه بقولھ لھُ: دع الموتى یدفنوا أموتاھم وأما أنت فامِض وبشر لید
تلك ) ولما قام من بین األموات كان في مدة 10ع9بملكوت هللا (لوقا ص

  األربعین یوًما التي ظھر فیھا لتالمیذه 
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) فعلیِھ ینبي على الرعاة 3ع1یخاطبھم في شان ملكوت هللا (ابركسیس ص
أن یبذلوا جھدھم في شرح ھذا الموضوع لھذه الطلبة الثانیة كي یتدبر 

  ھذا االلتماس من كبیر الفحوى واللزوم. المؤمنون ما ل

  الثاني على ما تشتمل ھذه الطلبة الثانیة 

أوالً تتوفر مادة كبیرة لشرح ھذا الموضوع باسھاب وتدقیق من المعرفة 
الرب بكون ھذه الطلبة ولو اقترنت بباقي الطلبات جمیعھا مع ذلك قد أمر 

ما نطلبھ ألنھ قال عّز  یسوع أن تورد على حدتھا لكیما ننشد بأعظم اجتھاد
) وفي 33ع6وجّل: اطلبوا ملكوت هللا وبره وھذا كلھ تزدادونھ (متى ص

الحق أن ھذه الطلبة تحوي قوة وتشمل وفرة منح سماویة بالغة إلى حد أنھا 
شعري ھل من  لحنظ حیاتنا الجسدیة والروحیة لیتتعم الجمیع ما تحتاج الیِھ 

بخالص ملكھ. فأن كان ي بما یتعلق ملك یستحق أن یدعي ملًكا وال یعتن
البشر یھتمون بملكھم فكم بالحري ینبغي أن نعتقد ملك الملوك یبذل ما ال 
ندركھ من االھتمام والعنایة في صیانة حیاة البشر وخالصھم. فبطلبتنا اذن 
ملك هللا یتضمن كل ما نحتاج الیھ في ھذه الغربة أو بالحري في ھذا المنفى 

أن یمنحناه من جوده ورأفتھ ألنھ یعد أن أمرنا بأن نطلب  وكل ما وعدنا هللا
ملكوت هللا وبره حاالً اردف كالمھ بقولھ: وھذا كلھ تزدادونھ مشیًرا بھذا 
الكالم إلى أنھ ملك یمنح النوع البشري سوابغ الخیرات بفیض وسًخا. فلما 

مترنًما:  كان داود النبي مستغرقًا بالتأمل في رأفة هللا الغیر المتناھیة ھتف
  ). 1ع22الرب برعاني فال یعوزني شئ(مزمور
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الثالث ما ینبغي أن یعلمھ من یبتغون أن ینالوا فائدة                             
  ھذه الطلبة 

من المحقق أنھ ال یكفینا أن نطلب ملكوت هللا طلبًا جھیدًا أن لم نقرن طلبنا 
بجمیع األشیاء التي یجب أن نستعملھا بمنزلة آلة بھا ننشده ونجده ألن 

حقیقةً باجتھاد قائالت: یارب یارب افتح لنا (متى العذارى الجاھالت قد طلبَن 
) ورفضَن ألنھھَّ لم یكن لھنَّ ما یساعدھنَّ على اجابة التماسھنَّ 11ع25ص

ولم یكن رفضھمَّ من باب الظلم حاشا ألن من فم هللا خرج ھذا الحكم: لیس 
  كل من یقول لي یارب یارب یدخل ملكوت السماء. 

قلوب الناس بالرغبة في                            الرابع ما األسباب التي تغري
  ملكوت هللا 

أن الكھنة المقامین على خدمة النفوس یستقون من مناھل األسفار االلھیة 
حجًجا تحرك ھمة المؤمنین وشوقھم إلى ملكوت هللا ویمثلون تجاه أعینھم 

تات حالة البشر التعیسة حتى اذا ارعووا وجمعوا أفكارھم من التیھ والش
العظمى وتلك الخیرات التي ال یدركھا یذكرون في الحمى عھود تلك السعادة 

عقل المتدفقة في بیت هللا أبینا األزلى ألننا نحن كما أجمع األبا العلماء باتفاق 
) وساكنون في مكان 13ع11الكلمة غربا وضویف على األرض (عبر ص

إلى تخمیده ألنھم أعدا الدآ  تسكنھ االبالسة الذین یبغضوننا بغًضا ال سبیل البتة
أشدآ للنوع البشري وما أدراك ما تلك الحروب الباطنة األھلیة المستعرة 

  نارھا على الداوم بین الجسد والنفس 
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لحم والروح التي یقتضي أن نرھبھا دائًما. كیف ال ولوال ذراع العلي وال
الفدار یسندنا ویحمینا لصرعنا فیھا شر مصرع والرسول المعظم لدن 
شعوره بشدة ھذا الشقاء الھائل كان یھتف قائالً: أنا الشقي من ینقذني من 

  ). 25ع5جسد الموت ھذا (رومة ص

                           الخامس یستدل على تعاسة االنسان وشدتھا بمقابلة باقي 
  األشیاء مع االنسان 

إن تعاسة نوعنا ھذه ولو ُعفت بذاتھا االَّ أنھا تدرك أتم ادراك وأسھلھ 
بمقایستھا مع باقي الطبائع واألشیاء المخلوقة فھذه المخلوقات سواء كانت 

لما نرى فیھا طبیعة تعرج عن سبیل أعمالھا الخاصة عادمة العقل أو الحس ق
أو حسھا أو حركتھا الغریزیة أو عن مقصدھا وغایتھا المفترضة لھا ولھذا 
ظاھر في الحیوانات الدابة على األرض والسابحة في البحار والطائرة في 
الجو وال یحتاج إلى دلیل فإذا نظرت إلى االفالك تحققت صحة ما قالھُ النبي 

) أي 89ع118وصدقھ: كلمتك یارب ثابتة في السماء إلى االبد (مزمورداود 
ان السماء حافظة حركتھا ومسیرھا في دورانھا الدائِم فال تمزج قدر ذرة عن 
السنة المرسومة لھا بأمره تعالى وان نظرنا األرض وكل ما علیھا رائیناھا 

المتفاقمة  ال تخلّى بشئ البتة عن خطة رسومھا وسننھا أما النوع البشري
تعاستھ وشقاؤه فكثیًرا ما یخل ویسقط وقلما یتبع ما كان مستقیًما وصوابًا. 

رضیھ من األفعال الصالحة وعلى الغالب یرفض ویرذل ما كان أخذ بِھ و
ویكره في الحال ما كان أحبھ بحكم الصواب فینبذ الشور الحمید ویتھور في 

  المشورات السیئة الموعبة أخطاًرا على نفسھ. 
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  السادس ما السبب الخصوصي لجمیع ھذه التعاسات 

إن شئت أن تعرف اذن ما سبب ھذا التقلب والتعاسة الملمة باالنسان فھو 
بالحقیقیة امتھان االلھام االلھي ألننا نسد أذاننا عن سماع أوامر هللا ونواھیِھ 
ىوال نرید أن نرفع أبصارنا إلى ما یقدمھ لنا من األنوار وال نستمع ما یأمرنا 

ا ینبغي أن یجد الرعاة في أن بِھ اآلب السماوي مما یجدینا خالًصا ولھذ
یجعلوا نصب أعین المؤمنین ھذه التعاسات ویذكروا أسبابھا ویبینوا طرق 
عالجاتھا الشافیة التي أوردھا القدیسان الجلیالن یوحنا الذھبي الفم في خطبتھ 

في  10من كتابھِ  28في الشعب األنطاكي واغوسطینوس في الفصل 
شرح قانون االیمان ألنھم بعد أن یكونوا اعترفاتھ ثم التي وضعناھا نحن في 

طلعوا علیھا ال تظن أنھُ یوجد انسان یرید ان یكون من عداد الفوم األثمة 
األشرار بل یھب من كرى التھاون والتغفل ویقوم بأید النعمة التي تتداركھ 
وعلى مثال ذاك االبن الشاطر یجد السیر إلى أبیِھ الملك السماوي ویظفر منھ 

  قبول. الرضى وال

  السابع على أي شئ یدل ملكوت هللا في األسفار المقدسة 

غب أن یكون الرعاة استوفوا الكالم في شرح ما تقدم ینبغي أن یبینوا ما 
نطلبھ بھذه الكلمات كي تجدي طلبة المؤمنین نفعًا ال سیما أن لفظة ملكوت 

الكتب هللا تعنى أشیاء كثیرة یتأني من شرحھا فائدة كبیرة الدراك باقي 
المقدسة وھي الزمة كل اللزوم لمعرفة ما نحن في صدده. فإذن مدلول 
ملكوت هللا بالعموم وھو الغالب في األسفار االلھیة لیس السلطة التي لھُ على 

   جمیع البشر والمخلوقات فقط بل أیًضا
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یسود ویدبر الجمیع. قال النبي داود: بیده أعماق األرض ولھُ العنایة التي بھا 
) فیفھم بھذه األعماق أیًضا الخطایا والمكنونات 4ع94قمم الجبال (مزمور

في أعماق االرض وفي جمیع أقاصي األرض. وفي ھذا المعنى قال 
مردكاي: اللھمَّ أیھا الرب الملك القادر على كل شئ أن كل شئ في طاعتك 
ولیس في طاعتك ولیس من یقاوم مشیئتك.. أنت رب الجمیع ولیس من یقاوم 

  ). 11و9ع13عزتك (استیر 

  الثامن ما ھو ملكوت المسیح في األنقیاء 

ر بملكوت هللا إلى تلك العنایة الخاصة الفریدة التي بھا یعتني هللا ثم یشا
سبحانھُ بالناس األفاضل القدیسین ویصونھم. وقد عبر داود النبي عنھا بقولِھ: 

) ثم اشعیا النبي: ألن الرب 1ع22الرب یرعاني فال یعوزني شئ: (مزمور
) ولو أن 22ع23حاكمنا الرب مشترعنا الرب ملكنا فھو یخلصنا (اشعیا ص

ھذه القدرة الملكیة تكتنف بوجھ الخصوص األنام األفاضل القدیسین في ھذه 
الحیاة مع ذلك قد أوعز المسیح الرب نفسھ إلى بیالطس بأن ملكھ لیس من 
ھذا العالم أي لیس أصلھ من ھذا العالم المخلوق والعتید الزوال ألنھ على ھذا 

ھوریات واألمراء وجمیع من الوجھ تملك السالطین والملوك ورؤساء الجم
یسودون ویحكمون في المدن واألمصار أما یطلب الناس وانتخابھم ایاھم إلى 
وظیفة األحكام وأما أنھم یختلسونھم بالغصب والظلم فإما ربنا یسوع المسیح 

) وشھد رسول األمم بأن 6ع2فقد مسحھ هللا ملًكا كما قال النبي داود: (مزمور
     )17ع14من الروح القدس (رومة صملكوتھ بّر وسالم وفرح 
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  التاسع كیف یملك المسیح في قلوب مؤمنیھ 

ة التي یملك المسیح الرب فینا بالفضائل الباطنة أي االیمان والرجاء والمحب
تصیر بھا بمنزلة أقسام لملكِھ وخاضعین لھ خضوًعا خصوصیًا وواقفین 
ذواتنا لعبادتِھ واكرامِھ كما قال الرسول: أنا حي ولست أنا بل المسیح الحي 

) ھكذا ینبغي أن نقول  قوالً مقرونًا بالصدق: أنا أملك 20ع2فيَّ (غالطیة ص
الملك برَّ ألنھُ أقیم ببر المسیح ولست أنا بل المسیح المالك فيَّ فقیل أن ھذا 

) ألن 21ع17الرب والیھ أشار ربنا بقولھ: أن ملكوت هللا داخلكم (لوقاص
یسوع المسیح ولو ملك باالیمان على جمیع الذین انضموا إلى حضن أمنا 
الكنیسة المقدسة االَّ أنھ یملك بوجھ الخصوص على الذین اتصفوا باالیمان 

l بمنزلة أعضاء طاھرة حتى یقال لھُ یملك علیھم والرجاء ووقفوا ذواتھم 
  بنعمتھ. 

  العاشر في ملكوت مجد ربنا یسوع المسیح 

أن l ملكوت مجد أیًضا أشار الیھ المسیح الرب بقولھ: تعالوا یا مباركي أبي 
المعد لكم منذ انشاء العالم وأتى لص الیمین بذكر ھذا الملكوت رثوا الملكوت 

وتوخاه من الرب قائال: اذكرني یار اذا جئت في نفسھ اذ عرف خطایاه 
) ثم ذكره الرب في بشارة یوحنا الحبیب بقولھ: أن 42ع23ملكوتك (لوقا ص

لم یولد أحدٌ من الماء والروح القدس فال یقدر أن یدخل ملكوت هللا 
) وذكره أیًضا رسول األمم اذ قال: واعلموا وافھموا أنھ لیس 5ع3(ص

   للزاني أو
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النجس أو البخیل الذي ھو انما عابد وثن میراث في ملكوت المسیح وهللا 
) والیھ تشیر بعض األمثال التي ضربھا ربنا یسوع المسیح 5ع5(أفسس ص

  ) 21ع13السماوات (متى ص في صدد ملكوت

  الحادي عشر في طبیعة ملك النعمة ومجد المسیح اختالفھما 

ال بد أوالً من أن نقرر ملك النعمة اذ من الحال أن مجد هللا یملك على احد ما 
لم تملك فیھ النعمة ألن النعمة من قول مخلصنا نفسھ ھي: ینبوع ماء یجري 

جد فما ھو سوى نعمة هللا بكمالھا ) أما الم14ع4الحیاة األبدیة (یوحنا ص
وتمامھا ألننا طالما نحن ال بسون ھذا الجسد الوھن المائت وطالما نحن 
بعیدون عن الرب في ھذه الغربة العمیاء وفي ھذا المنفى كثیًرا ما نزل 
وتستقط ونترك سد النعمة الذي كنا نعتصم بِھ ولكن حالما یشرق علینا نور 

) نتشدد 10ع13قور ص1ي یبطل الناقص (ملك المجد وھو الكامل الذ
وتتقوى ونصبر ثابتین على الدوام ألنھ یبید كل رذیلة وكل عناء واساء 
ویعزز كل ضعف وفي األخر یمكل هللا في نفسنا وجسدنا كما تتقدم الكالم 

   مة األموات.یاباسھاب في شرح قانون االیمان حین تكلمنا على ق

  على الخصوص بھذا الطلبة الثاني عشر ماذا نلتمس منھ تعالى 

فإذن بعد ان یكون الرعاة قد ابانوا ما یعلن المراد بملكوت هللا بوجھ العموم 
ینبغي علیھم أن یاتوا بالكالم على بیان المقصود بحصر المعنى من ھذه 
الطلبة فإننا نطلب من هللا امتداد ملك المسیح الذي ھو الكنیسة واتساع أرجائِھ 

   ع المسیحكي یقبل إلى دین یسو



)651 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ومعرفة هللا الحقیقي الكفرة والیھود وان تعود األراطقة والمشاقون إلى شركة 
م اشعیا النبي وسعي عنھا كي یتم ما قالھ الرب بف كنیسة هللا التي افترقوا 

ال تمسكي طولي أطنابك وثبتي أوتارِك  موضع خبائِك ولتبسط شقق مساكنكِ 
فإنِك تبسطین إلى الیمین والشمال ویرث نسلِك األمم ویعمر المدن الخربة... 

وما یلیِھ) وفي محل آخر: فتسیر األمم في  2ع54ألن بعلك صانعِك (ص
فیِك الى ما حولِك وانظري كلھم نورِك والملوك في ضیاء اشراقِك ارفعي طر

قد اجمعوا واتوا الیك بنوِك من بعید یاتون وتحلمین بناتِك في حضنك (اشعیا 
  ) 4و2ع60ص

  الثالث عشر ما نطلبھ ھنا ثانیًا 

لما وجد في الكنیسة قوم یقرون أنھم یعرفون هللا بأسانھم وینركونھ بافعالھم 
األثیمة یظھرون للعاین ایمانًا كاذبًا شنیعًا وابلیس حال فیھم بسبب اثمھم 
ویملك علیھم كما یملك في منازلھ كان علینا أن نطلب من أجل ھؤالء أیًضا 

ایا ویستنیروا بأشعة النور أن یأتیھم ملكوت هللا كي ینبذوا عنھم قنام الخط
االلھي ویعودوا إلى مقامھم االول أبناء هللا وأن ترتفع من ملك األب السماوي 

المعاصي فیبقى بیدر األرطقات واالنشقاقات وتضمحل العثرات واسباب 
الكنیسة التي تؤدي لھُ العبادة بالتقوى والقداسة وترتع في ربوع الراحة 

  والسالم  

  لتمسھ ثالثًا في ھذه الطبة الرابع عشر ماذا ن

  ثم نطلب أن هللا وحده یحیا فینا ویملك وحده علینا وال یعود 
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قور 1بعد مكان للموت الروحي أن یبتُلع الموت بغلبة سیدنا یسوع المسیح (
) الذي أبطل كل ریاسھ األعداء وكل سلطانھم وصولتھم واخضع 54ع18ص

  الكل لحكمھ. 

  

الخامس عشر ما ینبغي على المسیحیین أن یفعلوه ویتأملوه                                    
  خاصة في معرض ھذه الطلبة 

ینبغي على الرعاة أن یھتموا في تعلیم المؤمنین ما تقتضیھ ھذه الطلبة ویبینوا 
 l لھم األفكار والتأمالت التي یتدحجون بھا كي یستطیعوا أن یتدموا
صلواتھم بورع وعبادة ویغرونھم بان یتمنعوا أوالً بفحوى ذاك المثل الذي 

ا مخفیًا في حقٍل ضربھ المخلص ومغزاه اذ قال یشبھ ملكوت السماوات كنزً 
) ألن من عرف غنى ربنا یسوع المسیح رذل كل شئ ألجلِھ 44ع23(متى 

وال تقاس بِھ كنوز وھانت عنده األموال والثروات والعظمة اذ ال یعادلھ ثمن 
العالم بأسرھا ولھذا من أسعدھم التوفیق بمعرفتِھ ھتفوا مع رسول األمم 

خسرانًا من أجل المسیح بل أعدّھا  قائلین: اال ان ما كان لي ربًحا قد عددتھ
) ھو الدرة الثمینة التي من باع كل 9و8ع3أقذاًرا ال ربح المسیح (فیلبي ص

   مالھُ واقتناھا رتع في ریاض السعادة الخالدة
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السادس عشر ما اشھى ملكوت المسیح ھنا بالنعمة وفي الىخرة                    

   بالمجد

سقیًا لنا لو اشرق علینا یسوع المسیح نوًرا عظیًما نتمكن بِھ من مشاھدة درة 
تلك النعمة االلھیة التي یملك بھا في قلوب خاصة لكنا بال شك نبیع كل مالنا 

قتنیھا ونحفظھا اذ یحق لنا حینئٍذ أن نھتف مع رسول األمم حتى ذواتنا كي ن
) فإن رمنا أن نعرف 35ع8قائلین: من یفصلنا عن محبة المسیح. (رومة ص

ما ھو ملك المجد السامي جالالً وعظمة علینا بما قالھ فیِھ اشعیا النبي 
ورسول األمم: ما نظرتھ عین وال سمعت بِھ اذن ولم یخطر على قلب بشر 

  ) 9ع2قور ص1ده هللا للذین یحبونھ (ما أع

السابع عشر فیما یلزمنا أن نكون علیِھ من التواضع في ھذه                          
  الطلبة وغیرھا 

یفیدنا عظیم الفائدة لنوال ما نطلبھ أن نفتكر بما نحن علیِھ أي أننا ذریة آدم 
المطرودون من الفردوس والمنفیون في ھذا العالم وادي الدموع ولنا من 
األثام والشرور المتفاقمة ما یستوجب علینا أن هللا سبحانھ یبغضنا أشدّ بغض 

واضع ونتذلل وان تكون صالتنا ویعاقبنا عقابًا مؤبدًا ولھذا یجب علینا أن نت
أیًضا موعبة من التواضع المسیحي وال یكون لنا اتكال على ذواتنا في شئ 
بل نھرع الئذین بحمى الرحمة االلھیة على مثال ذاك العشار ناسیین كل شئ 

الذي فیما إلى رأفتھ ونقدم لھُ الشكر دواًما على انعامھ علینا بروحھ القدوس 
  سر أن نحن بِھ معتصمون نتجا
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  ). 15ع8ندعو أبًا ایھا األب (رومة ص

الثامن عشر ینبغي علینا أن نبذل أعظم الجد واالجتھاد كي                          
  السماوات  نتمتع بملكوت

علینا االھتمام واالفتكار فیما یجب علینا عملھ مفیما یقتضي تجنبھ كي 
لم یدعنا إلى الراحة  ألن هللا سبحانھ نستطیع أن نبلغ إلى ملكوت السماوي 

ل إلى العمل والكد أما ھو القائل: ملكوت السماوات یغصب والبطالة ب
) وإن شئت أن تدخل الحیاة احفظ 12ع11والغاصبون یختطونھ (متى ص

) ولھذا ال یكفي الناس أن یطلبوا ملكوت السماء ما 17ع19الوصایا (متى ص
لم یصرفوا في سبیل التماسِھ من الجد والتعب ما یبلغھم الیِھ اذ یلزمھم أن 

أنصاًرا لنعمتِھ تعالى في السعي باثر الملكوت فإن هللا سبحانھ ال  یكونوا
یتركنا أبدًا كیف ال وھو وعدنا أن یكون معنا كل األیام إلى انقضاء العالم أما 
نحن فیلزمنا أن نتوقى كثیًرا من أن نترك هللا وذواتنا أما في ملكوت الكنیسة 

الخالص األبدي وطغمات ما یحفظ حیاة االنسان ویولیِھ فمنحنا هللا كل 
مالئكة غیر منظورة وموھبة أسرار منظورة مفعمة قوة سماویة جعل لنا فیھا 
حي منیعًا نأمن فیِھ سطوة أعدائنا األلداء وقدرنا أیًضا على أن نصدع 

  أركونھم الظالم واعوانھ األشرار ونطاءھم بأخمص قدمنا. 

  ز التاسع عشر في ھذه الطلبة وبیانھا على وجھ آخر وجی

الحاصل یجب علینا أن نلتمس من روح هللا التماًسا حثیثًا ان یأمرنا بان 
  نصنع كل شئ حسب ارادتھ وأن یرفع عنا سطوة ابلیس 



)655 (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وأن یحوز المسیح فینا دنى سلطان في یوم الدین العظیم وأن ال یكون لھُ أ
النصر والغلبة وأن تمتد وتسود سننھ في أمصار العالم كافة وال یكون من 
یخون عھده ویعرض عنھ بل أن یكون الجمیع على حالة من الصالح تؤھلھم 
إلى الحضور غیر شك أمام عزة هللا الملك السماوي ویرثون ملكھ السماوي 

  ھم منذ انشاء العالم حیث یتمتعون مع المسیح بالسعادة األبدیة. المعدّ ل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثاني عشر 

  في الطلبة الثالثة 

  لتكن مشیئتك 

األول لماذا یعقب على األثر طلبة ملكوت هللا بأن                            
   تكون ارادتھ 

لما قال الرب المسیح أن لیس كل من یقول لھُ یارب یارب یدخل ملكوت 
السماوات بل الذي یصنع ارادة أبي في السماوات ھو یدخل ملكوت 

) كان كل من یبتغون البلوغ إلى ھذا الملك 21ع1السماوات (متى ص
السماوي یلزمھم حتًما أن یطلبوا أن تكون ارادتھ ولھذا السبب قد غقبت ھذه 

  على األثر طلبة الملكوت السماوي  الطلبة
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  الثاني بأي طریق نصل إلى فھم ھذه الطلبة فھًما صحیًحا 

ن التعاسة واألكدار بسبب یجب على الراعاة ان یبنیوا ما ألم النوع البشري م
الخطیئة األصلیة كي یعقل المؤمنون شدة احتیاجنا إلى ما نلتمسھ بھذه 

  الصالة وعظم ما ننالھ من المواھب الخالصیة باجابة التماسنا 

  الثالث ما الشرور التي أحاقت النوع البشري بخطیة أبوینا األولین 

الً منھا إلى خیره الخاص كي أن هللا من البدء فطر في المخلوقات میالً یدفع ك
تتوق وتصبو من طبعھا إلى الغایة ال تحول عن خطتھا االَّ بما یعترفھا من 
الحواجز الخارجة وكانت ھذه القوة من البدء االنسان اللتماس وجھ هللا أبیِھ 

من الكمال والفاعلیة ألنھ كان مالًكا زمام وولي سعادتھ في أعلى درجة 
قیة الطبائع الغیر الناطقة قد حافظت على تلك الصواب وأصالة الرأي فب

المحبة التي فُطرت علیھا ولم تزل وال تزال على ھذه الحال الحسنة كما 
خلقت من البدء. أما النوع البشري التعیس فلم یثبت على منھج سیره األول 
ألنھ لم یفقد خیرات البر األصلي فقط التي زادھا هللا لھُ فوق مقتضى طبعھ 

أجمل زینة بل أیًضا قد ضعضع في قلبھ ما فُطر علیِھ من عزم  وزانھ بھا
الفضیلة والرغبة الى ممارستھا وفي ھذا الصدد قال النبي داود: قد ارتدوا 

) ألن 4ع52جمیعھم معًا وتدنسوا ولیس من یصنع الصالح وال واحد(مزمور
) ومن ثم نرى أن 21ع8تصور قلب االنسان شریر منذ حداثتھ (تكوین ص

أحد یصبو من تلقاء نفسھ إلى ما فیِھ خالصھ بل أن الجمیع میالون إلى  ما من
  الشر وشھواتھم القبیحة ال تحصى كما قال المجمع التریدنتیني 
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الجلسة الخامسة في صدد الخطیة األصلیة ألن الناس ما ئلون المقدس في 
وصابون برغبة مضطرمة إلى الغضب والبغضة والكبریاء والطمع إلى كل 

  نوع من الشرور. 

الرابع أن االنسان ولو كان غریقًا في لجة الشقاء مع ذلك                           
  یجھل ما ھو علیِھ من الحال 

وع البشري ھو أنھ وأن كنا متقلبین على الداوم في ھذه أن أعظم شقاء الن
الشرورو مع ذلك كثیر منھا ال یستبین لنا شًرا ذلك دلیل بین على تفاقم شقاء 
الناس مع ذلك كثیر اذا اعمتھم الشھوات القبیحة لم یعودوا یرون أن أكثر ما 

رین یتوھمونھ یجدي خالًصا یاتي علمھم بالوبال ال بل أنھم یسرعون متھو
في أثر الموبقات كأنھم ساعون في طلب خیر متشوق الیھ وینكفون عما كان 
خیًرا وصالًا كأنھ شر وبیل. فاl یمقت مذھبھم ھذا الساقط وحكمھم الفاسد 
بقولِھ: ویل للقائلین للشر خیًرا وللخیر شًرا الجاعلین الظلمة نوًرا والنور 

ا (اشع ظلمة الجاعلین المرّ    . )20ع5یا صحلًوا والحلو مر�

  الخامس كیف تضع األسفار تعستنا ھذه نصب عیوننا 

شقانا بتشبیِھ ایانا بمن فقدوا أن الكتاب المقدس یضع نصب عیوننا تعستنا و
الذوق السلیم كما ورد في نبوة اشعیا ال تشرب الخمر على الغناء فما أمّر 

) فألجل ذلك یمتنعون عن الطعام المري 9ع24المسكر على شاربیھ (ص
ویتوقون غلى ضده ویمثلنا أیًضا بالمرضى فكما أن ھؤالء ال یستطیعون 

  المعافین سبیالً إلى أن یعلموا أعمال الناس 
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األصحاء إن لم ینقھوا من دائھم ھكذا نحن ال نقدر أن نعمل أعماالً ترضي 
  هللا بدون مدد النعمة االلھیة 

  حوقصورھم عن عمل الصالالسادس في عظم ضعف البشر 

وھم في حالة الطبیعة المفسودة فلو تخلى عنا مدد النعمة وتركنا في حالة 
الطبیعة المفسودة وأقدمنا على أعمال صالحة فال ندرك منھا االَّ القلیل وما 
ندركھ ال یعد شیئًا في سبیل البلوغ إلى السعادة السماویة ومن المحقق أنھ 

ما ینبغي ألمر عظیم ساٍم یفوق قوانا الطبیعیة فال نقدر محبة هللا والعبادة لھُ ك
على األرض ما لم تنھضنا وتساعدنا النعمة  ان نتوصل الیھ نحن مطروحون 

  االلھیة.

  السابع أننا نحن في األمور االلھیة تشبھ األطفال  

أن ھذا التشبیھ ھو غایة في المطابقة یعبر عن تعاسة النوع البشري الذي 
ھ شبیھ بالصغار الذین تركوا وشانھم یتقبلون كل متقل عن تغفل یقال فیِھ أن

وجھالة وقلنا أننا شبھ الصغار وأننا اغراء ألن هللا سبحانھ اذا أخالنا من ممده 
أفحشنا في األقاویل السخیفة واألفعال الباطلة فلذلك تقّرعنا الحكمة بقولھا: 

ون السخریة والجھال إلى متى أیھا األغرار تحبون الغرارة والساخرون یبتغ
) وبھذا المعنى ینصحنا الرسول المعظم 22ع1مثال ص1یبغضون العلم (

بقولھ: أیھا األخوة ال تكونوا أطفاالً في أذھانكم بل كونوا أطفاالً في الشر 
) فال غرواننا ننقلب في الجھل واألباطیل أكثر من 20ع14قور ص1(

ھؤالء سیدركونھا في  الصغار القاصرین كثیًرا عن الحكمة البشریة ألن
    أوانھا
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أما نحن فال نستطیع سبیالً إلى أن نتوصل إلى الحكمة االلھیة الالزمة 
ادر هللا إلى معونتنا ال شك في أننا ننبذ للخالص اال بمدد هللا خالقنا. فإذا لم یب

  جانبًا ما كان حقًا وصالًح ونتھور في دركات الھالك باختیارنا 

  الثامن ما یقدم من العالج بھذه الطلبة لمثل ھذه الشرور الفظیعة 

من یبدد بعونھ تعالى ظالم الجھل من عقلِھ وینظر تعاسة البشر ھذه ویتسفیق 
من السبات ویشعر بسنة األعضاء وشھوات الحس المضادة الروح كما قرر 

) ویبصر میل طبیعتنا إلى الشر ویرذلھُ ال 23ع7الرسول المعظم (رومة ص
لمستولي بد من أنھ یشمر عن ساعد االجتھاد في طلب العالج لھذا الداء ا

علینا من فساد طبیعتنا ویتخذ تلك القاعدة الخالصیة التي یجب على المسیحي 
أن یرتب ویوفق سیرتھ علیھا.  فھذا اذن ما نطلبھ حین نصلي l قائلین فلتكن 
مشیئتك ألننا حین نبذنا طاعة هللا وخالقنا ارادتھ وزجینا نفسنا في عباب ھذا 

َء واحدًا لمعالجة ھذه الشرور الفظیعة وھو أن الشقاء لم یقدم لنا هللا االَّ دوا
نعیش حسب ارادتھ تعالى التي زریناھا بالخطیة وننسق أفكارنا وأعمالنا 
جمیعھا على قیاس ھذا القانون: فلنبتھل l قائلین لتكن مشیئتك كي نستطیع 

  أن نظفر بھذا المرغوب. 

                     أن  التاسع ینبغي على األبرار أیًضا القائمین على طاعة هللا
  یصلوا ھذه الصالة 

نعم یجب أن نطلب ھذا الطلب من صمیم الفواد أولئك الذین قد ملك هللا في 
   قلوبھم واستناروا بأشعة النور االلھي وھم خاضعون
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لمشیئتِھ تعالى بمدد النعمة االلھیة فإن ھؤالء ولو كانوا على ھذه الحالة من 
الترتیب والصالح مع ذلك لھم ما یحاربھم من الشھوات بسبب ما غرس في 
حواس البشر من المیل إلى الشر حتى ولو كنا على ما ذكر فال نزال على 

سبینا وتغرینا الشھوات التي تحارب في خطر عظیم من قبل ذواتنا لئال ت
أعضائنا فنعرج ثانیةً عن سبیل الخالص. وقد حذرنا المسیح الرب من ھذا 
الخطر بقولِھ: اسھروا وصلوا لئال تدخلوا في التجارب. الروح مستعدة أما 

  ). 41ع26الجسد فضعیف (متى ص

                  العاشر أن الشھوة ال تزال متوقدة في الذین تبرروا وما من     
  أحد یستطیع سبیالً إلى اطفاء نارھا 

لیس في قدرة االنسان وال في استطاعة من تبرر بالنعمة أن یقمع اآلم الجسد 
وأمیالھ الردیة حتى ال یعود یشعر بوثباتھا علیِھ ألن نعمة هللا تشفي نفوس 

الخیر ال  الذین تبرروا ال أجسادھم بدلیل ما كتبھ رسول األمم: فإني أعلم أن
) ألن االنسان األول حالما فقد البر 18ع7یسكن فيَّ أي في جسدي(رومة ص

األصلي الذي كان بمنزلة لجام یسود بِھ الشھوات ویضبطھا كأنھا ملجومة 
في قبضة یده لم یعد فیما بعد قادًرا على أن یوقفھا على حدودھا بحیث ال 

أن الخطیة أي منیع تعود تشتھي ما یضاد العقل ولھذا كتب رسول األمم 
الخطیة ساكن في جسد االنسان كي نفھم أنھُ ساكن ال إلى زمن كضیف ینزل 
عندنا ثم یرتحل بل انما ھو مستوطن في جسدنا طالما نحن في قید الحیاة 
كأنھ في منزلة فلما كان األعداء الداخلین یصلون لنا نار الحرب على الدوام 

  وھم 
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سكان أجسادنا علمنا بدون أشكال أنھ ینبغي علینا أن نلجأ إلى عون هللا القدیر 
ونطلب منھ تعالى أن تكون مشیئتھ فینا ویجب أن نجتھد في أن یطلع 

  ن شدید القوة المؤمنون على ما لھذه الطلبة م

  الحادي عشر كیف نفھم مشیة هللا في ھذه الطلبة 

أننا قد أعرضنا في ھذا المحل عن ذكر أشیاء كثیرة یحاور فیھا العلماء 
الالھوتیون محاورةً وسبعة ومفیدة على ارادة هللا فنقول: بفھم باالرادة ھنا ما 

رنا وینھانا عن فعلِھ یسمونھ عادة ارادة االشارة أي ما یأمرنا هللا بعملھ أو یحذّ 
یقدم لنا ألجل الحصول وعلیِھ یدخل في ھذا المحل تحت االرادة جمیع ما 

على السعادة األبدیة سواء أختص باالیمان أو باألداب ثم كل ما أمرنا بِھ ربنا 
یسوع المسیح أو نھانا عنھ رأًسا أو على ید كنیستِھ وفي معنى ھذه االرادة 

بل افھموا ما مشیئة هللا  تكونوا ناقضي الرأي كتب رسول االمم قائالً: ال
  ). 17ع5(أفسس صالصالحة الكاملة

  الثاني عشر على ما تنطوي ھذه الطلبة الثالثة من المعاني

إننا حین نصلي l أن تكون مشیئة تطلب أوالً وبدًءا من األب السماوي أن 
بر جمیع أیام یخولنا قدرة على أن نطیع أوامره االلھیة ونعبده بالقداسة وال

) وأن نعمل جمیع أعمالنا تلبیةً إلشارة وارادتِھ 55و54ع1حیاتنا (لوقا ص
وإن نؤدي لھُ مواجب االكرام واالحتفاء وفقًا لما تعلمناه األسفار االلھیة وأن 
نتمم بمدده وارشاده باقي ما یلیق عملھ بأولئك الذین لیسوا من دم وال من 

) على 13ع1هللا ولدوا (یوحنا ص ھوى لحم وال من مشیئة رجل لكن من
                        مثال المسیح الرب
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) 8ع2ب (فیلبي صالذي وضع نفسھ وصار یطیع حتى الموت موت الصلی
  وأن نكون مستعدین أن نتحمل كل مكروه وال نخالف مشیئة بأدنى شئ.

الثالث عشر من أنعم علیھم خاصةً أن یضطرموا بنا الوجد              
  واالجتھاد لتلك األشیاء التي تطلب ھنا 

ة اال من أعطي أن یبصر یضطرم بالشوق والمحبة لھذه الطلبما من أحد 
م الذین یطیعون هللا ألنھ یرى أن عبادة هللا وطاعتھ ھما عظمة مقاویعقل 

على القدیس  3بالحقیقة نفس الملك كما قال القدیس برنردوس في مقالتھ 
اندراوس: أن من یعبد هللا یملك وقال الرب: كل من یفعل ارادة أبي الذي في 

أي أني مرتبط معھ بجمیع  50ع12السماوات ھو أخي وأختي وأمي متى ص
محبة واالعزاز. فما من قدیس من القدیسین اال طلب من هللا من صمیم ربط ال

فؤاده موھبة ھذه الطلبة الخصوصیة بل أن الجمیع طلبوا ھذه الطلبة الفاخرة 
جملتھم سمعنا داود النبي العجیب الفائق بالدعة یطلب على أنواع شتى ومن 

  طرقي تھیأ لحفظ رسومك ھذه الموھبة على أنواع مختلفة تارة یقول: یا لیت 
) 35) وتارة: اسلكني في سبیل وصایاك فإن فیھا ھواي (ع5ع118(مزمور

) 133وطوًرا: ثبت خطواتي في أقوالك وال تسلط عليَّ من االثم شیئًا (ع
) وآخر: 108) وآخر: علمني أحكامك (ع73وحینًا: فھمني فا تعلم وصایاك (

ًرا ما تداول ھذه الطلبة ) وكثی135أنا عبدك فھمني فاعرف شھاداتك (ع
  بعبارة أخرى. فینبغي على الرعاة أن یوردوا على 
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یتدبر مسامع المؤمنین ھذه اآلیات الكریمة ویشرحوھا لھم شرًحا مدققًا كي 
  الجمیع ما في ھذه الطلبة من القوة والمعاني الخالصیة. 

  الرابع عشر وعلى ما نستدل أیًضا من تلك الطلبة

ثم حینما نصلي قائلین: فلتكن مشیئتك نعبّر عن مقتنا أعمال الجسد التي كتب 
فیھا األناء المصطفى قائالً: وأعمال الجسد واضحة وھي الزنا والنجاسة 
والقھر وعبادة األوثان والسحر والعداوات والخصام والغیرة والمفاضیات 

والقصوف وما والمنازعات والمشاقات والبدع والمحاسدات والقتل والسكر 
) وقال أیًضا: اذا عشتم حسب الجسد 20و19ع5یشبھ ذلك (غالطیة ص

تموتون. ثم نطلب من هللا باالَّ یسمح أن نفعل ما تغرینا بِھ حواسنا وتقودنا الیھ 
شھواتنا وتطّوحنا فیِھ طبیعتنا من قبل ضعفھا بل أن یقّوم ارادتنا ویوقفھا إلى 

للذات البدنیة ومن رسخوا كل اھتمامھم عمل ارادتھ أما الذین یتمرغون في ا
وفكرھم في األمور الدینویة فھم بعیدون بمراحل عن مشیئتِھ تعالى ألنھم 
یحملون على جناح الشھوة متورین في دركات الحصول على ما یبتغونھُ 
ویجعلون سعادتھم في ثمرة تلك الشھوة القبیحة حتى أنھم یعدون سعیدًا من 

نحن فنطلب من هللا كما قال رسول األمم االَّ نھتم ینال كل ما یشتھیھ. أما 
  ) بل أن تكون مشیئتھ 14ع13بأجسادنا لقضاء شھواتنا (رومة ص

  ما یریده هللا ال ما نبتغیھ نحن الخامس عشر خیر لنا أن نرغب

ال یسھل لدینا أن ننثني إلى أن نطلب منھ تعالى االَّ یحمینا إلى ما نشتھي ألن 
  لبة دونھ خرط القتاد أننا اذا األقدام على ھذه الط
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طلبنا ذلك نستبین على نوع ما أننا نبغض ذواتنا ثم أن العاكفین على شھوات 
الجسد ینسبوننا إلى الجھل أما نحن فنقبل بطبیة القلب والخاطر أن ندعي 

یتبعني فلیكفر بنفسھ جھاالً ألجل المسیح ألنھ قال عّز وجّل: من أراد أن 
ي ما كان صوابًا ) ال سیما أننا نعلم أنھ خیر لنا أن نبتغ20ع16(متى ص

وبًرا مما أن نحصل على ما یغایر الصواب والفضیلة وشرائع هللا والحق 
یقال أن من یحظى بما یبتغیھ من باب التغفل وبنزقة الشھوة ھو دون من ینال 

  ما یبتغیھ من باب الفضیلة واالستقامة 

     السادس عشر ال ینبغي ان نلتمس من هللا أیًضا ما لیس لھُ               
  شكل التقوى 

أننا ال نطلب فقط اال یمنحنا هللا ما نبتغیھ من تلقاء ذاتنا متى نحقق أن رغبتنا 
مفسودة بل أیًضا اال نعطي ما نلتمسھ أحیانًا باغراء ابلیس الذي یتزیاء بشكل 
مالك النور وقد كان یستبین ھامة الرسل متقدًا بنار غیرة مستقیمة ذات تقوى 

ید المسیح عن المضي إلى اورشلیم لیقبل اآلالم والموت حین كان بمانعِ الس
قد ونبّھ الرب تونیبًا شدیدًا ألنھ كان مترسالً إلى ھذه الممانعة بأمیال مع ذلك 

بشریة ال بدواعٍ الیھة لیت شعري ھل من دلیل حب أعظم لربنا یسوع 
المسیح من دلیل حب ذینك الرسولین القدیسین یعقوب ویوحنا في احتدامھما 
غیًظا على أھل السامرة الذین لم یقبلوا معلمھا نزیالً عندھم وطلبھما أن یحدر 
ناًرا من السماء فتأَكلھم. أما للمسیح الرب فالتفت الیھم وزجرھم قائالً: لستما 
تعلمان من أي روح انتما فإن ابن البشر لم یأِت لیھلك نفوس الناس بل 

  وما یلیھ) 54ع9لیخلصھا (لوقا ص
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السابع عشر أن طلبنا ما نبتغیھ ألجل حفظ حیاتنا ینبغي                            
  أن یكون مقیًدًا بشرط أن اراد هللا 

لیس ینبغي أن نصلّي l أن تكون ارادتھ متى كان ما نبتغیھ شًرا أو شبھ الشر 
فقط بل أیًضا متى كان المطلوب في الواقع لیس بشر كما لو اتبعت االرادة 
ذاك المیل األول الطبیعي في أن نشتھي ما یحفظ صحتنا وتجتنب ما یضادھا 

بغي أن تقول حینئٍذ من فلذا متى بلغنا إلى أن نطلب شیئًا من ھذا النوع ین
صمیم فوأدنا: لتكن مشیئتك: فنقتدي بالمسیح الرب نفسھ الذي قبلنا منھ 
الخالص ومنھاجھ فإنھ لما كان مرتعدًأ فرقًا من الموت والعذاب بحسب 
الطبیعة البشریة مع ذلك في معامع تلك األوجاع المبّرحة طابق ارادة هللا أبیھ 

  ). 42ع22لوقا صقائالً لیس كمشیتي بل كمشیئتك (

                          الثامن عشر لما كنا غیر قادرین أن نتجنب الخطیة بدون 
  مدد هللا وجب علینا ان نلتمسھ بھذه الطلبة 

أن النوع البشري قد انفسد شر فساد حتى أن الذین قدروا على قمع شھواتھم 
جتناب الخطیة وقیدوھا تحت ارادة هللا مع ذلك ال یستطیعون سبیالً إلى ا

بدون مدد العلي الذي بِھ ننجو من الشر نسیر في سبل الخیر. فعلینا اذن أن 
نبادر إلى ھذه الصالة ونطلب منھ تعالى أن یكمل ما ابتداهُ فینا إذن أن یكبح 
فینا جموح الشھوات وأن یقید رغباتنا وأشواقنا تحت طاعة الصواب 

ابقة الرادتھ. ونصلي أیًضا أن جمیع وبالنتیجة أن یجعلنا بكلیتنا على أتم المط
  البشر في أربعة أقطار المسكونة 
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) وأن السر االلھي المحجوب 4ع2تیمو ص1یقبلون إلى معرفة ارادة هللا (
  ). 26ع1الدھور واألجیال یعرف ویُعلن عند الجمیع (قولوسي ص منذ

  كما في السماء كذلك على األرض 

التاسع عشر ما المراد بھذا الختام: كما في السماء كذلك على األرض ثم 
نطلب وجًھا وقراًرا لھذه الطاعة أي أن تنسق على ذاك الدستور الذي یحفظھ 

عیة باقي أجواق اال نفس السماویة فكما في السماء المالئكة الطوباویون وبرا
أن ھؤالء یطیعون هللا من تلقاء خاطرھم وبما ال مزید علیِھ من الھنا والنعیم 
ھكذا نحن نطیع ارادتھ تعالى بكل طبیة القلب والخاطر كما یشاء ھو نفسھ 

  ویرید. 

  العشرون یجب علینا أن نطیع هللا ال طمعًا باألجر بل لمجرد محبتِھ 

سبحانھ یقتضي منا في عبادتنا ایاه أن نحبھ محبة عظمى حتى أننا ولو  أن هللا
انقطعنا إلى خدمتھ برجاء الثواب السماوي مع ذلك نتوقعھ بمجرد أنھ تعالى 
أراد أن ندخل في میراث ھذا الرجا. ولھذا كان رجاونا كلھ مستندًا إلى تلك 

الكتاب القدیس  المحبة l جعل أجرة محبتنا لھُ السعادة األبدیة (طالع
برنردوس في محبة هللا في أواسطھ) ألن من الناس من یخدمون غیرھم من 
باب المحبة غیر انھم مع ذلك یقصدون أجرة من الذي یحبونھ ومنھم أیًضا 
من یتحركون للخدمة من باب المحبة ال غیر فیصرفون جھدھم وطاقتھم في 

من یخدمونھ وفضیلتھ الخدمة بدون أن ینتظروا شیئًا من النفع سوى صالح 
   التي بافتكارھم وانشداھھم
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  بھا یعدون ذواتھم سعداء على كونھم یقدرون على القیام بخدمتھ 

الحادي والعشرون في شروحات أخر لھذا الختام (كما في                       
  السماء كذلك على األرض) 

أن ھذا الختام: كما في السماء كذلك على األرض یتاول أیًضا بھذا المعنى 
وھو أنھ من الواجب علینا أن نبذل أعظم جھدنا كما تقدم القول في أن نطیعھ 

كما تطیعھ األوراح الطوباویة الذین یسبحونھ في قضائھم وظیفة تعالى 
الطاعة السامیة كما یشیر النبي داود إلى ذلك بقولھ. باركوا الرب یاجمیع 

) فذھب القدیس 21ع102جنوده یا خدامھ العاملین مرضاتھ (مزمور
كیریانوس إلى أن المراد بقولِھ: كما في السماء: األخیار واألنقیاء: وبقولھ 
على األرض األشرار واألثمة ونحن أیًضا نسلم بھذا الرأي: أي أن المفھوم 
بالسماء الروح وعلى األرض الجسد فتحریر المعنى أننا نطلب أن الجمیع 

  من مالئكة وبشر والمخلوقات كافة یطیعون ارادة هللا في كل شئ. 

  الثاني والعشرون كیف تتضمن ھذه الطلبة أیًضا أفعال الشكر 

الطلبة تتضمن ایًضا فعل الشكر ألننا نكرم مشیة هللا القدوسة وبأعظم أن ھذه 
الفرح نیجل جمیع أعمالھا بالتسابیح والتھالیل اذ نعلم على الیقین أنھا صنعت 
كل شئ حسنًا. وحیث من المحقق أن هللا على كل شئ قدیر ینتج ال محالة أننا 

الخیر األعظم فمن نعقل أنھ خلق كل شئ باشارة أمره واذ نعترف أنھ ھو 
المحال أن یكون فعل من افعالھ غیر صالح ألننا نعترف أنھ ھو ذاتھ یوزع 

  خیریتھ على جمیع مخلوقاتِھ 
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خلوقات قصده االلھي فیلزمنا مع ذلك أن ننبذ ألننا وأن لم ندرك في جمیع الم
كل سبب شك وتردد والتباس ونھتف مع رسول األمم قائلین: بالعمق غنى هللا 
وحكمتھ وعلمھ ما أبعد أحكامھ عن االدراك وطرقھ عن االستقصاء (رومة 

) وألجل ذلك أیًضا ینبغي أن نكرم مشیئة هللا ونشكرھا على أنھا 33ع11ص
السماوي وأنقذتنا من سلطان الظلمة وجاءت بنا إلى ملكوت أھلتنا إلى نوره 

  ) 13ع1أبناء محبتِھ (قولسي ص

  الثالث والعشرون ماذا ینبغي أن نتأملھ في ھذه الطلبة 

یجب أن نبین في ھذا المحل األخیر ما یختص بتأمل ھذه الطلبة وھو یعود 
ع ویتذلل في إلى ما قلناه في البدایة من أن الشعب المؤمن یلتزم أن یتواض

تالوتھ ھذه الطبة متفكًرا في قوة الشھوة المفطورة في طبیعتھ المخالفة ارادتھ 
تعالى وموقنًا أن جمیع الطبائع تفضلھ فیر وظیفتھا اذ قد كتب: كل البرایا 

) وال سیما أنھ ضعیف ال یستطیع أن یأتي بعمل 91ع118عبید لك (مزمور
) فال 6ع16العلّي. (یوحنا ص برضى هللا وال أن یفتكر فكًرا بدون مدد

ظاحلى وال أجمل كما قلنا من أن نعبده تعالى ونقضي حیاتنا في حفظ شرائعھ 
ووصایاه. لیت شعري ھل من امر أشھى والذّ للمسیحي من أن یسیر في 

) وال یفتكر شیئًا في قلبِھ وال یفعل شیئًا تاباه 1ع118طرق الرب (مزمور
ا في ھذا المنھج ویلزم ھذا الدستور باجتھاد المشیئة االلھیة فلكي یشتد تمسكً 

یقتضي أن بطالع في األسفار االلھیة أخبار أولئك الناس الذین حیث لم 
یعتمدوا مشیئتِھ تعالى في أعمالھم وتصرفاتھم انقلب علیھم كل شئ شر 

  منقلب 
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الرابع والعشرون ما أعظم ما ننالھ في تأمل ھذه الطلبة                                
  من الراحة لقضاء حیاتنا بالسكینة واالطمئنان  

ینبغي أن نوعز إلى المؤمنین أن یرتاحوا إلى ارادتھ تعالى على وجھ 
مل كل انسان بالصبر الجمیل ماھو علیِھ من الحال البساطة واالطالق ویحت

التي یراھا دون مقتضى مقامھ ودرجتھ ویستیسر كما یحق للدعوة التي دُعي 
الیھا فإذا ضایقھ عسر الید وأضنكتھ أمراض الجسم واصابتھ االضطھادات 
وغیر ذلك من الكوراث والملمات فلیتقن تیقنًا قطعیًا ما من شئ بعیبنا مما 

ارادتھ تعالى العلة العظمى لألشیاء كلھا ولھذا ینبغي أن ال تبالغ  ذكر بدون
في التكدر من حلول المصائب بل نتحملھا بالشھامة والصبر ولتكن على 
لساننا كل حین ھذه الطلبة: فلتكن ارادة الرب وكالم أیوب الصدیق: كما 

  ). 21ع1حسن عند الرب ھكذا صار فلیكن اسمھ مبارًكا (أیوب ص

  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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  الفصل الثالث عشر 

  في الطلبة الرابعة 

  أعطنا خبزنا كفافنا كل یوم 

  االول ما روعي من النظام في ھذه الصلوة الربیة 

ان الطلبة الرابعة وما یلیھا التي بھا نطلب الخصوص والتفصیل اسعافات 
النفس والجسد ترجع ألى الطلبات السابقة ألن النظام في الصالة الربیة قائِم 
في أن طلبة األشیاء االلھیة تتقدم على طلبة األشیاء النتعلقة بالجسد وبحفظ 
ھذه الحیاة فكما ان الناس یرجعون إلى هللا بما أنھ غایتھم القصوى ھكذا 

  خیرات الحیاة البشریة تعود إلى هللا بھذه الطریقة نفسھا. 

  الثاني لماذا یجوز لنا ان نبتغي ونطلب الخیرات الحیاة البشریة 

یجوز لنا أن نبتغي ونطلب خیرات ھذه الحیاة وفقًا للترتیب االلھي أو ألننا 
نحتاج إلى مساعدتھا لتنال الخیرات األبدیة ونحصل بامدادھا على الغایة 
المقصودة المتضمنة في ملك األب السماوي ومجدِه وفي حفظ الوصایا 
االلھیة التي ھي كما ال یخفانا مشیة هللا ولھذا یقتضي أن نّوجھ كل قوة ھذه 

  الوصیة وعلتھا إلى هللا تعالى ومجده. 

  أیة طریقة ینبغي أن نطلب الخیرات الزمنیة الثالث ألیة غایة وب

  یلزم الرعاة من باب وظیفة أن یبلغوا محاضر المؤمنین في وعظھم 
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باستعمال األمور البشریة وفائدتھا أن نوجھ  أنھ یلزم في طلب األشیاء النتعلقة
قصدنا واجتھادنا إلى تتمیم أمره تعالى وان ال نعرج عنھ بشئ من سائر 
الجھات ألن الرسول المعظم كتب في ھذا الصدد قائالً: ال نعلم ماذا نصلي 

) فمن ھذا القبیل كثیًرا ما یقع من الخطآ في 26ع8كما ینبغي (رومة ص
یة الزائلة فإذن یلزمنا أن نطلب ھذه الخیرات كما یجب طلب األشیاء األرض

لئال اذا أسأنا الطلب نسمع ھذا الجواب من الرب: ال تدرون ما تطلبون (متى 
). أما العالمة األكیدة لتمییز الطلب الصحیح المقبول من الطلب 82ع20ص

د الفاسد المرذول فھي قصد الطالب ونیتھ فإذا طلب أحد األشیاء الدنیویة بقص
أن یعتبرھا خیرات محًضا ویرتاح الیھا كأنھا غایتھ المرغوبة وال یطلب شیئًا 
سواھا فال شك أنھُ ال یصلي كما یجب. قال القدیس اغوسطینوس في الفصل 

على خطاب الرب في جبل: ال نطلب ھذه الخیرات الزمنیة  2من كتابھ ع 16
إلى أھل قورنتیة  كأنھا خیراتنا بل لكونھا حاجاتنا ثم الرسول المعظم كتب

یعلمھم أن جمیع األشیاء المتعلقة بلوازم المعیشة ینبغي أن تأول إلى مجده 
تعالى اذ قال: فإذا أكلتم أو شربتم أو علمتم شیئًا فاعلموا كل شئ لمجد هللا 

  ) 31ع10(ص

الرابع في أن االنسان كان رائعًأ وھو في البر األصلي في                       
  بحبوحة الخیرات والمنافع 

ینبغي على الرعاة یذكروا لمؤمنین وفرة ما تحتاج الیِھ من األشیاء الخارجة 
  ألجل معیشتنا وحفظ حیاتنا كي ینظروا ویستوعبوا 
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ما لھذه الطلبة من اللزوم والعازة فیدركون ذلك أحسن ادراك اذا قابلنا ما كان 
الزًما ألبوینا األولین للقیام باود معیشتھم ما لزم فیما بعد لباقي البشر ألن 

في ریاض البّر األصلي الذي سقط منھ بذنبھ ھو  االنسان األول مع رتوعھِ 
وكامل ذریتھ لزمھ مع ذلك أن یتناول الطعام النعاش قواه ولكن شتان بین 
لوازم حیاتنا. ألنھ لم یكن یحتاج إلى مالبس یستر بھا جسده وال إلى بیت 

 بھا كید أعدائِھ والإلى أسلحة یدفع یتأوى تحت سقفھ ویتقي والحر والبرد وال 
أدویة یشفي بھا من أمراضِھ وال إلى أشیاء أخرى كثیرة ال غنى لنا نحن  إلى

عنھا لوقایة طبیعتنا الضعیفة الوھنة وكان یكفیِھ قوتًا لحیاتِھ الخالدة تلك 
الثمرة التي كانت تأتیھ بھا تلك الشجرة السعیدة بدون أدنى تعب لھُ ولنسلِھ 

رضي ألن هللا وضعھ فیِھ ولم یكن متفرًغا من العمل في نعیم الفردوس األ
لیحرثھ على أن عملھ لم یكن متبعًا لھُ وال فیھ شئ من الكراھة بل كان یجني 
على الدوام ثماًرا شھیة من حرثھ األشجار السعیدة وال یحبط لھُ عمل وال 

  یخیب لھُ أمل 

  الشرور التي صدرت عن خطیة آدم الخامس ما أعظم 

أما ذریة آدم فلم تفقد ثمرة شجرة الحیاة فقط بل قد سقطت أیًضا تحت ھذا 
الحكم الرھیب: فملعونة األرض بسببك بمشقة تأكل منھا طول أیام حیاتك 
وشوًكا وحسًكا تنبت لك وتأكل عشب الصحراء بعرق وجھك تأكل خبزك 

وما یلیِھ) فقد صارت أنھا اذن 17ع3حتى تعود إلى األرض (تكوین ص
  مور كلھا عكس ما كان یتوقع حدوثھا لو أطاع آدم وصیة هللا األ
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وقد انقلبت وتغیرت شر انقالب وتغیُّر وأشقى المشقات في ذلك ھو أن 
ة واألتعاب المضنكة ال تجدي على الغالب أدنى فائدة: وذلك النفقات الوفیر

حین تمحل الغالت بآفة في زمان جمعھا وحصادھا أو تُخنق بنیت األعشاب 
حولھا في الحقول أو تتلف بضربة من ضربات الجو كالضباب والھواء 
والبَرد وھكذا بمدة یسیرة كل تعب السنة یعود إلى العدم بحلول آفة من آفات 

واألرض. وھذا یتأنى من تفاقم أثامنا التي ألجلھ یحّول هللا وجھھ عنا  الجوا
وال یبارك أعمال ایدینا بل یستمر ذاك الحكم الھائل الذي قطعھ علینا: بعرق 

  ) 18ع3جبینك تأكل خبزك(تكوین ص

  

السادس یلتزم البشر بالكد والتعب كي یحصلوا أودھم                              
  ضدھم هللا ذھب عملھم سدى واذا لم یع

فعلى الرعاة اذن أن یكبوا على شرح ھذا الباب كي یعرف الشعب المؤمن أن 
الناس قد ھووا في دركات ھذا الضیق والتعاسة بذنبھم ویدرك أنھُ یلتزم أن 
یكد ویتعب في تحصیل ما یحتاج الیھ للقیام باَود نفسھ وأن أملنا وكل اجتھادنا 

اذا لم یبارك هللا أعمالنا ألن الرسول المعظم یقول: یذھبان في حبوط وخیبة 
) وقال 8ع3قور ص1لیس الفارس اذن بشئ وال الساقي بل المنمي وھو هللا (

  ). 1ع126داود النبي: إن لم یبِن الرب البیت فباطالً تتعب البناؤون (مزمور
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السابع ینبغي أن نبتھل الیھ تعالى كي یجود علینا بما یحتاج                          
  الیھ كما یفعل بسخاء 

أشیاء كثیرة اذا فاتتنا فقدنا الحیاة او  على الرعاة اذن أن یعلموا المؤمنین أنَّ 
نقضیھا متجرعین أكواب الكدر والكرب فإذا عرف الشعب المسیحي 
احتیاجھ إلى ھذه األشیاء وتحقق ضعف الطبیعة بادر إلى األب السماوي 
یطلب منھ متوسالً أن یمنحھ الخیرات األرضیة والسماویة مقتفیًا بذلك أثر 

في كورة بعیدة ولیس من یعطیھ اء یحتاج وھو االبن الشاطر الذي لما ابتد
الخروب مأكالً لیسد جوعھ رجع إلى ذاتھ وعقل أنھ ال یجد عالًجا لما كان 

وما یلیِھ) ھكذا المؤمنون 16ع15یضینھ من الشرور االّ عند أبیھ (لوقا ص
یتقدمون إلى الصالة بكل ثقة ویتذكرون جودة هللا عالمین أن أذانھ األبویة 

الدوام لسماع طلبات أبنائھا ألنھا لما تغرینا بطلب خبزنا تعدنا صاغیة على 
بأنھا تُعطي بسخاء وافر من یطلبون كما یجب واذ یعلمنا هللا كیف نطلب 

الطلب واذ بحثنا یستھمنا بعدنا واذ یعدنا یدخلنا في رجاء النوال بحثنا على 
  الوثیق. 

  طلبة الثامن ما المفھوم ھنا باسم الخبز وما فحوى ھذه ال

فإذن غب أن یكون الرعاة قد حركوا قلوب المؤمنین واوعبوھا بما ورد من 
التعلیم یبادرون إلى تبیین ما نلتمسھ بھذه الطلبة وأوالً معنى الخبز الذي 
نطلبھ. فلیعلم اذن أن الخبز یشیر األسفار االلھیة إلى أشیاء كثیرة ولكن إلى 

  شیئین بوجھ الخصوص أولھما إلى 
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كل ما نستعلمھ من القوت وباقي األشیاء لحفظ الجسد والحیاة وثانیھما إلى 
كل ما منحناه هللا ألجل الروح وحیاة النفس والخالص فبھذه الطلبة اذن 

نحتاجھ من االسعاف في ھذه الحیاة التي نقضیھا على األرض كما  نلتمس ما
ذھب األباء القدیسیون باتفاق الكلمة كالقدیس كبریانوس في كتابِھ على 

  الصالة الربیة والقدیس باسیلیوس في كتاب قوانینِھ المختصرة. 

  

  التاسع یتبین أنھُ یجوز لنا أن نلتمس من هللا الخیرات الزمنیة 

ال ینبغي أن تصغي البتة إلى من یزعمون أنھُ ال یجوز للمسیحیین أن یطلبوا 
من هللا الخیرات األرضیة المختصة بھذه الحیاة ألن ھذا القول مردود 
بنصوص كثیرة وردت في األسفار االلھیة للعھدین القدیم والجدید فضالً عن 

یل قد نذر للرب أن األباء القدیسین قد اجمعوا على دحضِھ فإن یعقوب اسرائ
وھو یصلي قائالً: إن كان هللا معي وحفظني في ھذا الطریق الذي أنا سالكھ 
ورزقني خبًزا أكلھ وثوبًا البسھ ورجعت سالًما إلى بیت أبي یكون الرب لي 
الًھا وھذا الحجر الذي جعلتھ نصبًا یكون بیت هللا وجیمع ما ترزقینھ اعشّره 

ِھ) ثم سلیمان الحكیم كان یطلب في وما یلی20ع28لك تعشیًرا (تكوین ص
صالتھ ما یساعده على القیام باود حیاتھ اذ قال: ال تجعل حظي الفاقة وال 

) كیف ال وقد 8ع30الغنى بل ارزقني من الطعام ما یكفیني (أمثال ص
أوصانا مخلص البشر نفسھ أن نطلب تلك األشیاء التي ما من نكبر أنھا 

  لوا تختص باستعمال الجسد اذ قال: ص
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) وظاھر في ھذا 20ع24لئال یكون ھربكم في شتاء أو في سبت (متى ص
المعنى كالم القدیس یعقوب الرسول القائل: ھل فیكم مكروب فلیصّل أو 

) ثم رسول األمم كان یخاطب الرومانیین بھذا 13ع5یرتل (صمسرور فل
الكالم: فاسالكم أیھا األخوة بربنا یسوع المسیح وبمحبة الروح أن تجاھدوا 
معي في الصلوات إلى هللا من أجلي حتى أنجو من الكفرة الذین في الیھودیة 

) فإذن حیث تبین أنھُ یجوز للمؤمنین أن یطلبوا من هللا 31و30ع15(ص
ساعدات األشیاء البشریة وأن المسیح الرب قد سلمنا ھذه الصورة الكاملة م

للصالة لم یبّق محل للریب أن ھذه الطلبة ھي احدى الطلبات السبع من 
  الصالة الربیة. 

  

  العاشر ماذا یفھم ھنا بالخبز المختص بقوت الجسد 

ثم نطلب الخبز الیومي أي لوازم المعیشة ألننا نفھم بالخبز ما یكفي للكسوة 
والقوت سواء أكان خبًزا أو لحًما أو سمًكا أو غیره ألننا نسمع الیشع النبي 
یذكر الخبز في ھذا المعنى حین كان یوعز إلى الملك أن یُعطي خبًزا للجنود 

نا في االنجیل تلمقدس أن األثوریین مع أنھم قد أعطوا أطعمة كثیرة وقرأ
) 1ع14المسیح الرب دخل بیت أحد روساء الفریسین لیأكل خبًزا (لوقا ص

فنرى اذن لفظة خبز تعني ما یختص بالمأكل والمشرب ومن المعلوم أیًضا 
أن الخبز ھنا ال یدل على األطعمة الوافرة المأنقة وال على المالبس الفاخرة 

سیًطا من المأكل والملبس كما كتب األنا الكثیرة بل على ما كان الزًما وب
  المصطفى 
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) وكما قال 8ع6تیمو ص1قائالً: فاذا كان لنا القوت والكسوة نقتنع بھما (
  ) 8ع30ي من الطعام ما یكفیني (أمثال صسلیمان الحكیم: ارزقن

الحادي عشر لماذا ال نطلب ھنا خبًزا بوجھ البساطة                               
  بل خبزنا 

تشیر أیًضا ھذه العبارة خبزنا إلى التعفف واالقتصاد ألننا بقولنا خبزنا نطلب 
أننا نحصل علیِھ  الخبز الالزم لقیام حیاتنا ال للترفھ وال نقصد بقولنا خبزنا

بعلمنا بدون هللا ألن داود النبي یقول: الجمیع یرجونك لترزقھم أكلھم في 
وما  27ع103أوانھ ترزقھم فلیقتطون تبسط یدك فیشبعون خیًرا (مزمور

یلیھ) وفي محل آخر: ایاك تنتظر عیون الجمیع فانك أنت الذي ترزقھم 
نا ونتناولھ من هللا أبي ) بل ألنھُ الزم ل15ع144طعامھم في حینِھ (مزمور

  جمیع الخالئق الذي بعنایتِھ االلھیة یُعطي البھائِم غذاءھا . 

الثاني عشر ینبغي أن نكد ونتعب في تحصیل الخبز الذي                        
  نریده ان كنا نطلب خبزنا 

نسمیھ أیًضا خبزنا ألننا نكتسبھ بحق ال بالظلم والغشر والسرقة ألن ما 
الحرام لیس لنا بل لغیرنا وكثیًرا ما یعود علینا بالوبال اقتناُؤه أو نجمعھ ب

امتالكھ أو خسارتھ بالعكس أن الراحة والسعادة العظیمة في أرباح النام 
األفاضل الكادین بدلیل قول النبي داود: أنھُ ثمرة تعابك تأكل فطوباك والنعمة 

  ) وقد وعد 2ع127لك (مزمور
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هللا بثمرة رآفتھ َمن یطلبون معاشھم بالتعب الحالل كما ورد في تثنیة 
االشتراع: ویأمر الرب لك بالبركة في اھرائك وفي جمیع ما تمتد الیِھ یدك 

ب منھ تعالى لیس فقط أن یحل لنا استعمال ما ) ثم نطل8ع28ویباركك(ص
اكتسبناه بالحالل وبمعونة رأفتھ اذ بھذا المعنى یقال حقیقةً أنھ لنا بل نلتمس 
منھ أیًضا فھًما جیدًا كي یمكننا أن نتصرف بحكمة واستقامة بما ربحناه 

  حالالً. 

   )الیومي (أي كل یوم

  الثالث عشر لماذا تزاد ھذه العبارة: كل یوم 

قد اضیفت ھذه العبارة داللةً على التعفف واالقتصاد كما قلنا آنفًا ألننا ال 
نطلب مأكالً وفیًرا ولذیذًا بل قوتًا یكفي حاجتنا وكي یستحوذ الخجل والخزي 
بھذه الطلبة على من یشمأزون من المآكل والمشارب المألوفة ویكرھونھا 

ویشجب بھذه العبارة أیًضا  ویتطلبون أنواع األطعمة والخمور اللذیذة الفاخرة
: ویٌل للذین القائل يھدیدًا ھائالً: بلسان اشعیا النبأولئك الذین یتھددھم الرب ت

یصلون بیتًا ببیت ویقرنون حقالً بحقل حتى لم یدعوا مكانًا. اذن أنتم تسكنون 
)فحقًا أن طمع ھؤالء الناس وشرھھم ال 8ع5في األرض وحدكم (ص

) 8ع5البخیل ال یشبع من الفضة (جامعة ص یوصف. ففیھم قال الحكیم:
وعنھم یعن رسول األمم بقولھ: أن الذین یحبون الغنى یقعون في بلیة 

) ثم أننا نسمي الخبز الیومي ألننا نتناولھ 9ع6تیمو ص1الشیطان وفخھ (
   وألجل انعاش مزاجنا الحیوي ویفنى كل یوم بقوة الحرارة الطبیعیة. ولنا 
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ننا نلتزم أن نواظب أیًضا برھان آخر على ھذا الوصف أي الیومي وھو أل
لبھ كي نتمكن فینا عادة المحبة l وعبادتھ ونوقن ایقانًا قطعیًا بما ھو على ط

  حیاتنا وخالصنا من هللا الوقاع أي أن 

  (أعطنا) 

  الرابع عشر ما المفھوم بھذه العبارة: أعطنا 

كل من یرى ما تحتوي ھذه العبارة من الحجج الوفیرة القاطعة اغراء 
المؤمنین بأن یكرموا ویعبدوا بالورع والقداسة قدرة هللا الغیر المتناھیة الذي 

ذاب بقولھ واعطیك جمیع بیده كل شئ ویكرھوا تباعي الشیطان الرحیم الك
سلطان ھذه الممالك مع مجدھا ألنھ دُفعت اليَّ وأنا أعطیھا لمن شاء (لوقا 

  ) ألن جمیع الخالئق والممالك تُعطي وتحفظ وتنمو بأمر هللا وحده. 6ع4ص

الخامس عشر كیف یلتزم األغنیاء الدافقة علیھم الخیرات                        
  ذه العبارة: أعطنا أن ینطقوا في صالتھم بھ

فإن سئل ما حاجة األغنیاء إلى طلب الخبز الیومي في صالتھم فیما أنھم 
رائعون في بحبوحة الیسر والغنى نجیب أنھم یحتاجون أن یصلوا على ھذا 
النمط ال لكي یعطوا ما عندھم من وفیر الخیرات والثروة بل كیال یفقدوھا 

كتب رسول األمم: االّ یستكبروا وال وألجل ذلك ینبغي أن یتعلم األغنیاء كما 
یتكلموا على الغنى الغیر الثابت بل على هللا الحي الذي یؤتینا كل شئ بكثرة 

) وقد علّل لزوم ھذه الطلبة القدیس یوحنا فم 17ع6تیمو ص1لنتمتع بِھ (
   الذھب
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من تفسیره بشارة متى بقولھ: أننا نطلب لیس فقط أن نُعطي  40في مقالتِھ 

القوت بل أیًضا أن هللا سبحانھ اذا منحناه من یده یجعل في الخبز الیومي قوة 
  تجدینا سالمة وخالًصا كي یستفید الجسد من القوت والجسد یخدم النفس. 

  

  

  عشر لمذا نقول أعطنا. ال أعطني السادس 

نقول أعطنا بصیغة الجمع ال أعطني بصیغة الفرد ألن من مقتضیات المحبة 
المسیحیة ال أن یھتم كل واحد بذاتِھ فقط بل أن یسعى أیًضا في خیر قریبھ 
وأنھ في اھتمامھ بمنفعتِھ یتذكر أیًضا ما ینفع اآلخرین زد على ذلك أن ما 

 ال یؤتاه كي یستبد بھا وحده أو یعیش بھ التنعم یؤتاه أحد من مواھب هللا
والبذخ بل كي یشرك غیره من ذوي الفاقة فیما یفیض عن حاجتھ. كما قال 

والقدیس كبریانوس في  82بحث  7فصل  2القدیس توما الالھوتي في القسم 
في الدالئل  6كتابھ األول على الصالة الربیة ثم القدیس باسیلیوس في مقالتھ 

في أخرھا حیث قال: أن خبز  81رغة والقدیس امبروسیوس في مقالتھالمتف
الجیاع ھو الذي تمسكھ أنت عندك ولیس العراة ھو ما تحفظھ عندك وفدى 
المساكین وحلھم من العسر ھو الدراھم التي تطمرھا أنت في األرض فإذن 

  كم ترى أنت من الخیر الذي تقدر أن تصنعھ وال ترید. 
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  (الیوم) 

السابع عشر ما المراد من ھذه العبارة ھنا. الیوم                                  
  (أي أعطنا الیوم) 

جمیع البشر ألن َمن یا ترى اذا لم تنبئنا ھذه اللفظة عن الضعف الشامل 
یؤمل أنھ یستطیع بفعلِھ وحده أن یعدّ مونة معاشھ لزمن طویل ال یثق أنھ 
یحصل على ما قلَّ لوازم یومِھ. نعم ال یثق ألن اللخ سبحانھ لم یخولنا ھذه 
الثقة بل أمرنا أن نلتمس منھ حتى الطعام الالزم في كل یوم بمفرده. ولنا 

على صحة ھذا القول في أننا جمیعنا نحتاج الخبز الیومي البرھان القطعي 
فینبغي أیًضا على كل منا أن یتلو كان یوم الصالة الربیة ھذا ما كان من 
الكالم على الخبز الذي تتناولھ بفمنا فیغذي الجسد ویقیتھ ویمنحھ هللا بجودة 
العجیب جمیع البشر مؤمنین وكافرین صالحین وطالحین ألنھ یشرق شمسھ 

  ) 45ع5على األخیار واألشرار ویسكب غیثھ على األبرار والفجار(متى ص

الثامن عشر ماذا ینبغي أن نفھم ھنا بالخبز الروحي المتضمن                          
  بھذه الطلبة على سبیل الفساحة 

بقي الخبز الروحي الذي نلتمسھ أیًضا بھذه الطلبة ویعني بِھ جمیع ما یطلب 
في ھذه الحیاة للروح وخالص النفس وسالمتھا فكما أن الخبز الذي یثبت 
الجسد كثیر األنواع ھكذا الطعام الذي یغذي النفس والروح لیس من نوع 

كلوا من خبزي  واحد ألن كلمة هللا ھي طعام النفس بدلیل قول الحكمة: ھلموا
  واشربوا الخمر التي مزجت (أمثال 
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) فإذا حرم هللا البشر من سماع ھذه الكلمة كما من عادتھ ان یصنع 5ع9ص
أنھ یضنك البشر بالجوع. ھكذا یقول الرب بلسان  حین تغیظھ بأثامنا یقال

النبي عاموص: ستأتي أیام بقولھ السید الرب أرسل فیھا الجوع على األرض 
ال الجوع إلى الخبز وال العطش إلى الماب بل إلى استماع كلمة 

) فكما أن العالمة األكیدة لدنو الموت ھي عدم القدرة في 11ع8الرب(ص
ام أو على حفظھ في المعدة ھكذا الدلیل األكبر على االنسان على تناول الطع

الیأس من الخالص ھو حین ال یطلب االنسان كلمة هللا أو اذا وجدت ال 
یحفطھا ویفوه الیِھ تعالى بكالم الكفر ھذا: أبعد عنا ال نرید أن نعرف طرقك 

) فینقلب في ھذه الحماقة وعي البصیرة أولئك الذین 14ع21(أیوب ص
ولوا أمورھم الروحیة شرًعا أي األساقفة والكھنة الكاثولیك یعرضون عمن ت

وینفصلون عن الكنیسة الرومانیة منحازین إلى تعلیم األراطقة المفسدین في 
  أرض كلمة هللا. 

  التاسع عشر في الخبز الحق الجوھري الفائق وھو یسوع المسیح 

اتھ: أنا الخبز أن المسیح الرب ھو الخبز طعام النفس ألنھُ قال عّز وجّل عن ذ
) وفي الحق أن ما من لسان 41ع6الحي الذي نزل من السماء (یوحنا ص

یقدر أن یصف ما یكسبھ ھذا الخبز من كاسات اللذة والسرور في نفوس 
األنقیاء ال سیما حین تضنیھم األكدار ومصائب ھذه الدنیا وعندنا اثبات ذلك 

بركسیس أنھم خرجوا األمن مثال جماعة الرسل القدیسین الذین روى عنھم 
  من وجھ 

  



)683 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحفل فرحین بأنھم حسبوا مستـأھلین أن یھانوا ألجل اسم یسوع 
) وقد اشحنت كتب اخبار القدیسین من مثل ھذه النموذجات وقد 41ع5(ص

تكلم هللا سبحانھ على أفراح الصالحین الباطنة قائالً: من یغلب أعطیھ المن 
  ) 17ع2(رؤیا ص

ھذا                             العشرون أن المسیح موجود حقیقة في سر االفخارستیا ول
  یقال فیِھ أنھ خبزنا 

أن خبزنا على وجھ الخصوص ھو المسیح الرب نفسھ موجود جوھریًا في 
سر االفخارستیا وقد اعطانا عربون محبتھ ھذا العجیب حین اوشك أن یرجع 
إلى األب بقولھ: من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيَّ وأنا فیِھ (یوحنا 

) فعلى الرعاة 26ع26ل: خذوا كلوا ھذا ھو جسدي (متى ص) وقا56ع6ص
النفوس أن یتخذوا ما یجدي الشعب المؤمن فائدة من تلك النصوص التي 
یعبر كل منھا على حدتھ عن قوة ھذا السر وكیفیتھ ویقال أنھ خبزنا ألنھ خبز 
المؤمنین دون غیرھم أي أولئك الذین رحضوا أدران أثامھم بسر التوبة 

ین المحبة واالیمان وال یغفلون عن كونھم أبناء هللا فیتناولون ھذا مجمعین ب
  السر االلھي ویعبدونھ بقدر ما یستطیعون من القداسة واالكرام.

  الحادي والعشرون لماذا یقال أن االفخارستیا ھي خبزنا الیومي 

سة یقال أنھُ خبزنا الیومي لسببین أولھما ألنھ یقدم l كل یوم بیثن أسرار الكنی
المقدسة ویمنح لمن یطلبونھ بورع وقداسة والثاني ألننا نتناول كل یوم أو 

  یلزمنا بتوكید أن نعیش كل یوم عیشة تّؤھلنا 
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االمكان إلى تناولھ باستحقاق. فلیسمع من یزعمون الخالف أنھ ال یعني أن 
نتناول ھذا القوت الخالصي االَّ في خالل مدات طویلة على ما قالھُ القدیس 
امبروسیوس: أن كان خبزنا الیومي ترى لماذا ال نتناولھُ االَّ بعد عام. خذه كل 

  ناولِھ كل یوم (أه). یوم ألنھُ ینفعك كل یوم وسر سیرة توھلك إلى ت

  
الثاني والعشرون كیف ینبغي أن نتدبر حین نطلب الخبز                         

  وال ننالھُ سریعًا

یجب أن نرشد المؤمنین في ھذه الطلبة إلى أن یسلموا أمرھم l ویطابقوا 
رغبتھم واراتھم مع ارادتِھ تعالى القدوسة حین یبذلون ما یطلب من العنایة 

معیشتھم ألنھُ تعالى یقول: الِق على الرب ھمك جتھاد في تحصیل لوازم واال
) فاما أن هللا 21ع54وھو یعولك وال یدع الصدیق یتزعزع إلى األبد (مزمور

یمنح ما یطلب وھكذا یكون ینكره االنسان نال مطلوبھُ واذا لم یمنحھُ فیكون 
ال یجذبھم خالًصا وال ذلك دلیالً أكیدًا على أن ما ینكره هللا على األنقیاء 

فائدة. ألنھُ تعالى یھتم في أمر خالصنا أكثر مما یھتمون بِھ أنفسھم وللرعاة 
أن یبینوا لھم الححج التي أوردھا في ھذا الشأن القدیس اغوسطینوس في 

  النساء التقیات المدعوة بروبا. رسالتِھ إلى احدى 

  الثالث والعشرون ما یأتي لنا أن نتأملھُ ھنا 

آلخر نقول في فصل ھذه الطلبة أن األغنیاء یجب أن یتذكروا أن غناھم وفي ا
  وثروتھم من هللا وأن یفتكروا لذلك أن هللا سبحانھ أفاض 



)685 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ومما یؤید ھذا القول م المعوزین. على علیھم الخیرات كي یتبرعوا منھا 
كتبھ رسول األمم إلى تلمیذه تیموتاوس قائالً: وّصِ أغنیاء ھذا الدھر بأن ال 
یستكبروا وال یتكلوا على الغنى الغیر الثابت بل على هللا الحي الذي أعطانا 

حة ویستغنوا باألقعال الحسنة كل شئ بكثرة لنتمتع بِھ وأن یعملوا أعماالً صال
ویكونوا سھلین بالعطا والمواساة ویخزنوا ألنفسھم كنًزا صالًحا للدھر العتید 
لینالوا الحیاة الحقیقیة فمن ثم یتیسر للرعاة أن یجدوا ھنا بوابًا كثیرة لشرح 

  الوصایا االلھیة شرًحا یجدي فائدة وخالًصا. 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الفصل الرابع العاشر 

  في الطلبة الخامسة 

  اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أخطا الینا 

  األول أن غفران جمیع أثامنا صادر عن اآلم المسیح 

أن األدلة على قدرتھ تعالى الغیر المتناھیة باقترانھا مع حكمتھ وجودتھ كثیرة 
إلى حد أننا حیثما نطلق نظرننا وفكرنا نرى ما یعبر لنا نعبیًرأ قطعیًا على 

واحسانِھ  قدرتھ وجودتھ الفائقین انما ما من شئ یشیر لنا إلى محبتھ العظیمة
العجیب الینا مثل سر اآلم یسوع المسیح الذي یقصر كل لسان بشري 

وصفھ وھو السر الذي فاض الینبوع الدائم لرحض ومالئكي عن استیفاء 
ادناس الخطایا ومحوھا وایاه نبتغي وعلیھ نعتمد بارشاده تعالى الجواد العمیم 

  حین نلتمس منھ قائلین: اغفر لنا ذنوبنا. 

  

  ا تحتوي ھذه الطلبة الخامسة الثاني ماذ

التي فاضت على النوع البشري تحتوي ھذه الطلبة خالصة جمیع الخیرات 
بیسوع المسیح بدلیل ما ورد في اشعیا النبي اذ قال: یكفّر اثم یعقوب وانما 

) وعبر داود عن ذلك بقولِھ: طوبى للذین 9ع27ثمرتھ محو خطیتھ (ص
) ولھذا یلزم أن یبذلوا العنایة واالجتھاد في 1ع31غفرن ذنوبھم (مزمور

   ا ما شرح ھذه الطلبة اذ نعلم أنھا كثیرً 
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  تفیدنا تنشیًطا للحصول على الحیاة السماویة  

الثالث كیف ال نصلي ھنا على نفس أسلوب الصالة الذي                         
  السابقة في الطلبات

دخلنا ھنا في أسلوب صالة جدید ألننا لحد اآلن قد طلبنا منھ تعالى لیس فقط 
الخیرات األبدیة والروحیة بل الخیرات الدنیویة أیًضا المتعلقة بحیاتنا في ھذا 
العالم أما اآلن فنلتمس منھ تعالى أن یدفع عنا شرور النفس والجسد في ھذه 

من  85بحث  9وما الالھوتي في الفصل الحیاة واألخرى كما قال القدیس ت
  القسم الثاني 

  الرابع ماذا یطلب في من یرید أن ینال غفران خطایاه

  
حیث یُطلب لنوال ما نلتمسھ أن الطلبة تكون مستوفیة شرائط صحتھا 
 l واستقامتھا رأینا أن نبین ما یقتضي من االستعداد لمن یریدون أن یصلوا

إلى الشعب المؤمن أنھُ یلزم من یتقدم إلى الطلب فعلى الرعاة اذن أن یوعزوا 
أن یعرف اثمھ ثم یندم علیِھ متوجعًا ثم یتحقق أن هللا سبحانھ من ارادتھ أن 
یغفر لمن أخطأوا وتقدموا الیھ نادمین خاشعین لئال اذا تذكروا أثامھم 
وعرفوھا یستولى علیھم ذاك الیأس الذي أفعم قلب قاین ویھوذا االسخریوطي 

د تصورھم هللا منتقًما قھاًرا ال حلیًما أیًضا ورحوًما فإذن ینبغي علینا أن لمجرّ 
نكون في ھذه الطلبة على حالة من التخشع نعرف بھا خطایانا ونندم علیھا 
ونھرع ال ئذین بِھ تعالى ال كدیاٍن بل كاب نلتمس منھ أن یعاملنا ال بعدلھ بل 

   برحمتھ
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  بأیة طرق یتوصل االنسان إلى معرفة خطایاه  الخامس

أن التوصل إلى معرفة اثامنا ھو من أیسر األمور اذا صغینا إلى ما یوعز هللا 
فمنھ قول داود النبي: قد زاغوا نفسھ الینا من ھذا القبیل في األسفار المقدسة. 

) وقال 3ع13جمیعھم وتدنسوا ولیس من یصنع الصالح وال واحد (مزمور
في ھذا المعنى سلیمان الحكیم: لیس من صدیق على األرض یصنع الخیر 

) ومن قولھُ أیًضا: من یقول أني زكیت 21ع7بغیر أن یخطأ (جامعة ص
ب القدیس یوحنا ) ومثلھ كت9ع20قلبي تطھرت من خطیتي (أمثال ص

الرسول ردًعا للمستكبرین عن رجساتھم: أن قلنا أن لیس فینا خطیة فانما 
) وفي نبوة ارمیا: وقلت أني بریة 8ع1یو ص1نضل أنفسنا ولیس الحق فینا (

) 35ع2فلذلك قد ارتد عني غضبھ بل ھانذا أحاكمك على قولك لم أخطأ (ص
تي نطق بھا على السنة جمیع وأن ربنا یسوع المسیح قد اثبت ھذه األقوال ال

من ذكرنا برسمِھ ھذه الطلبة التي یأمرنا بھا بأن نعترف خطایانا وقد حّرم 
المجمع المیالویتاني الذي عقد في أفریقیا تأولھا بخالف ھذا المعنى اذا قال: 
كل من یقول أن الكالم الذي نقولھُ في الصالة الربیة: اغفر لنا ذنوبنا 

س القدیسون على سبیل التواضع ال على سبیل الحقیقة وخطایانا: بقولھ النا
فلیكن محروًما ألن ترى من یدعو المصلي إلى أن یكذب ال على الناس بل 
على الرب نفسھ بأن یقول بشفتیِھ أن یغفر لھُ ویقول في قلبھ أن لیس علیِھ 

كور ومثلھ حكم 1من المجمع الم 9ذنوب تغفر لھُ (أه) وورد ذلك في القانون 
   11مع التریدنتیني فصل المج
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  في التبریر  6جلسة 

السادس كیف یتحرك في قلب االنسان غب اطالعھ على                           
  والندامة الحقة علیھاخطیة التوجع الالزم 

ال یكفي في معرفة خطایانا الالزمة أن نتذكرھا طفیفًا بل ال بد من أن یكون 
ھذا التذكر موجعًا حتى یمس القلب ویخشع النفس ویضرم سعیر التواضع 
ولھذا ینبغي على الرعاة أن یتحّروا جھدھم في ھذه المسئلة كي یذكر معاشر 

باألسف والتوجع المؤمنین خطایاھم ومعاصیھم ال ذكًرا مجردًا بل مقرونًا 
حتى اذا ما بلغ تأثیرھما حواسھم الباطنة یتقدمون إلى هللا األب ملتمسین منھ 
یتذلل أن یقتلع منھم أشواك االثام وال یكفي الرعاة أن یعتنوا في أن یجعلوا 
نصب عیون المؤمنین قباحة زالتھم بل أیًضا ذلھم وأدناسھم اذ مع كوننا لسنا 

ر على أن نھین القوة االلھیة التي ال یحاط بھا بشئ سوى فساد ونتانة نتجاس
ادراًكا وذاك الجالل الذي یقصر عنھ الوصف وال سیما حال كونھ خالقنا 

  وفادینا ومنقذنا ومتفضل علینا بما ال یحصى من أعظم االحسان والنعم. 

  السابع كیف نسلم بالخطیة ذواتنا إلى عبودیة الشیطان

عن هللا اآلب الخیر األعظم نتعبد البلیس  اتسأل كیف ال تدري أننا یتغرینا
خزاه هللا اشقى تعبد كما شھد ارمیا النبي في االصحاح الثالث من نبوتھ وال 
یمكن أن نقدر قسوتھ في تسلطِھ على نفوس من نبذوا نیر هللا الطیب وقطعوا 
رباطات المحبة الوثیقة التي تعصمنا باl أبینا والذوا بشر األعداء والدّھم 

  ي تسمیھ األسفار االلھیة  الذ
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) وملًكا على جمیع أبناء 32ع12أركون العالم واركون الظالم (یوحنا ص
الرب الھنا لقد تولتنا  ) واشعیا یتھف قائالً: أیھا12ع41الكبریاء (أیوب ص

  ) 13ع46أرباب سواك (ص

  الخطیة الثامن ما أكثر ما یتسلط من الشرور على النفس بواسطة 

إَن كنا ال نأسف على فسخ عھد المحبة مع هللا فلنرھب على ما قّل النكبات 
والبالیا التي المت بنا بسبب الخطیة ألننا انتھكنا حرمة قداسة النفس التي 

) دنسنا ھیكل الرب الذي من یدنسھ 2ع2صارت عروسةً للمسیح (ارمیا ص
بالخطیة ال  ) فالشرور التي تسلطت على االنسان17ع3قور ص1یھلكھ هللا (

وقد جعلھا داود النبي وباء اذ قال لیس بجسدي صحة من قبل غضبك تحصى 
) ویعرف الضر الصادر 4ع37وال لعظامي راحة من قبل خطیتي (مزمور

عن ھذا الجرح من یعترف أن ما من عضٍو من أعضائھ االَّ أصابھُ وباء 
تھ وھما الخطیة ألن السم الزعاف قد دب إلى عظامھ أي أفسد عقلھ واراد

أقوى قوى نفسھ وقد اشارت األسفار االلھیة إلى ھذا الوباء الحارف اذ 
) 18ع42) وبالصم (اشعیا ص6ع26وصفت الخطاة بالعرج (أمثال ص

) وبالعطب في جمیع 8ع42) وبالعمي (اشعیا ص14ع37وبالخرس (مزمور
 أعضائھم أما داود النبي فما عدا ما كان یدركھ من غضب هللا المحتدم علیھِ 
بسبب الخطایا ألن هللا یحارب االثمة الذین یغضبونھ باثامھم غضبًا ال یدركھ 

  ) وقال 10ع56عقل وال نقل (اشعیا ص
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لشدة والضیق على نفس كل انسان یصنع رسول األمم في ھذا المعنى: ا

) ألنھ ولو عبر فعل 9ع2السوء من الیھود أوالً ثم من الیونانیین (رومیة ص
الخطیة مع ذلك تستمر بدنسھا وجریرتھا ویتبعھا غضب هللا كما یتبع الظل 

  الجسد.

  التاسع كیف اذا نظرنا الى شقا الخطأة نلتزم أن نبادر إلى التوبة 

ا كان مجروًحا بمناخر االثم كان ینشط إلى طلب الصفح عن أن داود النبي لم
أثامِھ وللرعاة أن یقدموا للمؤمنین نموذج توبتِھ وتعلیمِھ من مزموره 
الخمسین كي یتقدوا بتوجعِھ ویتعلموا منھ رجاء الغفران وما أعظم ما یحتوي 

عنھ من الفائدة التعلیم الذي نقتبس منھ معرفة التوجع على خطایانا فقد عبر 
هللا سبحانھ بكالمھ على لسان ارمیا النبي حین كان یغري شعب اسرائیل 

بالشرور التابعة الخطیة. فاعلمي وانظري أن تركِك على التوبة كي یشعر 
الرب الھك شٌر ومّر وأن مھابتي لیست فیِك یقول السید رب الجنود 

ذوو  ) فمن ال یشعرون بھذا التوجع المطلوب لغفران الخطایا فھم19ع2(ص
وحزقیال وذكریا كأنھم قلوب صخریة كالماس كما وصفھم األنبیاء اشعیا 

حجارة صلبة ال یلینھا وجع البتة وھم عارون من شعار الحیاة أي من حس 
  المعرفة التي تجدي خالًصا. 

العاشر كیف یجب علینا غب معرفتنا الخطیة ومقتھا أن                              
  نتمنطق برجاء نوال الغفران 

ینبغي على الرعاة أن یدعوا المؤمنین إلى الرجاء بالحجج األتیة لئال یأبسوا 
  بشدة ارتعابھم من الخطایا من نیل الصفح والغفران فیوعزون 
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الیھم أن المسیح الرب خّول كنیستھ سلطانًا على ترك الخطایا كما یتبین من 
قانون االیمان وعلمنا بھذه الطلبة عظم جودتِھ تعالى ورأفتھ نحو البشر ألنھ 

ا لیغفر الخطایا التائبین لما رسم لنا قط صورة ھذه الصالة: لو لم یكن مستعدً 
اغفر لنا ذنوبنا: ولھذا یلزمنا أن نتأكد ونتحقق أنھ یولینا رحمتھ األبویة ألنھ 

  أمرنا وأوصانا أن نلتمسھا منھ بھذه الطلبة. 

  الحادي عشر كیف اذا تبنا یغفر هللا لنا 

ى مستعد ألن یغفر للتائبین توبةً في طي ھذه الطلبة یتضمن القول في أنھ تعال
حقة ألن هللا ھو مَن نبذنا طاعتھ واخطأنا الیھ وشوشنا نظام حكمتھ بقدر ما 
في طاقتنا واغظناه واھناه قوالً وفعالً وھو ھو ذاك األب العظیم الرافة 
والوسیع االحسان الذي یقدر أن یغفر جمیع الخطایا ولم بین لنا أنھُ یرید ذلك 

لبشر إلى ما یلتمسوا منھ الغفران أیًضا وعلمھم كیف یلتمسونھ فقط بل یحث ا
ولھذا ما من ریب أننا نستطیع بعونھ تعالى أن نعود إلى صداقتھ. ولما كانت 
لبینة على میل االرادة االلھیة إلى غفران مما یزید فینا االیمان وینعش 

بدور الرجاء ویضرم سعیر المحبة كان نافعًا أن نرصع مقام الكالم ھنا 
النصوص االلھیة وبأخبار مشاھیر الخطأة الذیت تابوا عن أثامھم الفظیعة 
وصفح هللا لھم وحیث تكلمنا على ھذا الموضوع بقدر ما اقتضاه الحال في 

وفي القسم عن غفران الخطایا من قانون االیمان یتوفر فاتحة ھذه الصالة 
ویستقوا ما بقي من الرعاة أن یتناولو من ھناك ما یرونھ موافقًا للمطلوب 

  مناھل األسفار المقدسة. 
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  الثاني عشر ماذا ینبغي أن نفھمھ في ھذه الطلبة بلفظة ذنوبنا وخطایانا 

أننا نسلك ھنا نفس المسلك الذي اتبعناه في باقي الطلبات كي یتدبر المؤمنون 
ما المفھوم ھنا بالذنوب لئال یضلوا بااللتباس فیطلبون غیر ما ینبغي طلبھ. 
فمعنى الذنوب ھنا الدین الذي یرتب علینا l من قِبل خطایانا خالفًا لما لھُ من 

 نطلب قطعًا أن یترك لنا ما نلتزم بِھ لھُ الحق علینا فیجب أن نعلم أوالً أننا ال
من دین المحبة من كل قلبنا ومن نفسنا ومن كل نیتنا ألن وفاء ھذا الدین 
واجب من باب الضرورة للخالص وال یدخل ایًضا ھنا تحت اسم الدین 
الطاعة والعبادة واالكرام وغیرھا من مثل ھذه الفروض بحیث نطلب أننا ال 

لزام أدائھا بل نصلي l أن ینقذنا من الخطایا ألن القدیس نعود بعد مقیدین با
 l لوقا البشیر عبر عن الخطایا بالذین لسبب أننا بارتكابھا تصیر غرًما

) وعرضة للعقوبات المتوجب علینا وفاؤھا أما الصبر الجمیل 41ع7(ص
وأما بالتكفیر وكان من نوع ھذا الدین ما ذكره المسیح الرب بلسان النبي 

) وینبغي علینا أن نفھم ھنا 5ع68ود: فانا اآلن أرد ما لم اختطفھ (مزموردا
من كالم الرب أننا لسنا مدیونین فقط لیس لنا قدرة على الوفاء أیًضا ألن 

  الخاطئ ال یستطیع بذاتِھ أن یفي شیئًا البتة. 

  حیث ال یقدر الخاطئ من ذاتھ أن یفي الثالث عشر 

ین المترتب علیِھ بسبب الخطیة فألجل ذلك ینبغي فمن أین یتیسر لھُ الوفاء الد
  أن نلتجئ إلى رحمة هللا الموازیة عدلھ ولتبادر 
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إلى الصالة وإلى حمى اآلم ربنا یسوع المسیح التي بدونھا ال یستطیع أحد 
سبیالً الى نوال الصفح عن أثامھ بل منھ صدرت قوة الوفاء عن الخطایا 
وجرت منھا كأنھا ینبوع فیاض ألن الثمن الذي أداه المسیح على الصلیب 

ادة ھو عظیم واشركنا فیِھ بواسطة األسرار التي تتناولھا حقیقة وبرغبة وعب
  إلى حد أنھ ینولنا ویكمل لنا ما نلتسمھ في ھذه الطلبة من غفران خطایانا. 

  الرابع عشر اننا نصلي ھنا ألجل غفران خطایانا الممیتة والعرضیة 

أننا نصلي ھنا لیس ألجل غفران زالتنا الخفیفة فقط بل الممیتة أیًضا على أن 
ثقیلة ما لم نعترف بسر التوبة فعالً أو ھذه الصالة ال تفیدنا غفرانًا الثامنا ال

  بالشوق الى تناولھ كما تقدم فیما مضى. 

الخامس عشر أن قولنا ھنا اغفر لنا ذنوبنا وخطایانا یختلف                       
  عن قولنا أعطنا خبزنا 

نقول ھنا ذنوبنا بخالف ما قلنا فیما مضى خبزنا ألن هللا سبحانھ یعطیناه 
أما الخطایا فھي مستقرة فینا ونقترفھا باختیارنا ولیس لھا بكرمھ وجوده 

جوھر االثم ما لم تكن اختیاریة فنحن اذن فعلناھا ونعترف بھا ویلزمنا أن 
نطلب من رافتھ تعالى أن یغفرھا لنا فال نعتذر فیھا وال نعزي علتھا إلى أحد 

اتنا اذا ) بل نحن ندین ذو13و12ع3كما فعل أبونا آدم وامنا حوا (تكوین ص
عرفنا أن نصلي كما صلى داود النبي بقولھ: ال تمل قلبي إلى كالم السؤالى 

  ) 4ع140االنغماس في جرائِم النفاق (مزمور
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  طلب بصیغة الجمیع قائلین اغفر لنا ذنوبنا السادس عشر لماذا ن

ال نقول اغفر لي بل اغفر لنا ألن عھد المحبة القائِم بین جمیع البشر یقتضي 
من كل منا أن یھتم بخالص البشر عموًما بحیث اذا صلینا ألجلنا نصلي 
أیًضا ألجلھم وقد سلمنا ربنا یسوع المسیح طریقة ھذه الصالة وعادتھا 

سل الكرام في كل حین وعلموا غیرھم تالوتھا وعندنا بینات ومشى علیھا الر
في العھدین القدیم والجدید على اضطرام االجتھاد والرغبة في الصالة ألجل 
القریب ألن موسى كلیم هللا صلى قائالً: واألن إن غفرت خطیتھم واالَّ 

) وقال رسول األمم: ولقد 32ع32فامحتي من كتابك الذي كتبتھ (خروج ص
لو أكون أنا نفسي مبسالً عن المسیح من أجل اخوتي (رومیة  وددت

  ) 3ع9ص

السابع عشر كیف یجب أن نفھم ھذه الكلمات كما تغفر نحن                            
  لمن أخطآ الینا 

أن لفظة (كما) نفھم على نوعین: أوالً أنھا عبارة عن التشبیھ والمماثلة أي 
أننا نطلب من هللا أن یغفر لنا ذنوبنا وخطایانا على مثال ما نحن نغفر 
االھانات والشتاِئم ألولئك الذین انزلوھا فینا. ثم لھا أیًضا معنى الشرط وقد 

ِھ: إن غفرتم للناس خطایاھم جعلھا هللا ربنا یسوع المسیح بھذا المعنى بقول
فیغفر لكم أبوكم السماوي خطایاكم وإن لم تغفروا للناس فأبوكم أیًضا ال یغفر 

) وقد جمعت بین المعنیین في وجوب الغفران 14ع6لكم زالتكم (متى ص
نفسھ. فإن كنا نرید أن هللا یمنحنا غفران خطایانا فیلزمنا نحن من باب 

  نا ألنھ تعالى یطلب منا أن الضرورة أن نغفر لمن أخطأ الی
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ننسى خطایا قریبنا ونجتھد في أن ال نحبھ ألنھ یرذل قرابین الذین لم یكونوا 
  ) 24ع5في صلح وسالم مع غیرھم (متى ص

الثامن یتبین أن الصفح عن اسایا القریب ھو مطابق                           
  سنن الطبیعة ووصایا المسیح 

أن ناموس الطبیعة أیًضا یقضي بان نكون لغیرنا كما نرغب أن یكون غیرنا 
) وبھذا 12ع7لنا كل ما تریدون أن یفعلھ الناس بكم افعلوه أنتم بھم: (متى ص

تبغض أن یفعلھ أحد بك فال تفعلھ أنت لبار البنِھ: كل شئ المعنى قال طوبیا ا
بأحد: أما َمن یطلب من هللا أن یصفح لھُ عقاب اثمھ ویكمن في قلبھ الحق 
والضغینة على قریبھ فھو أسفھ السفھاء وأجھل الجھالء فلذا ینبغي على من 

ھذه أصابتھم اھانة من غیرھم أن یكونوا متاھبین للصفح كما تقتضي صورة 
الصالة وكما یأمرنا الرب في بشارة لوقا قائالً: اذا أخطأالیك أخوك فوبخھ 
وإن تاب فاغفر لھُ وإن اخطأ الیك سبع مرات في الیوم ورجع الیك سبع 

) وأمرنا الرب في بشارة متى 4و3ع7مرات قائالً: أنا تائب فاغفر لھُ (ص
اطعمھ ) وقال الحكیم: اذا جاع عدوك ف44ع5بان نحب أعدائنا ( متى ص
) وروى ھذه األیة نفسھا رسول األمم 21ع25وإن عطش فاسقِھ (أمثال ص

) ثم أمرنا ربنا لھ المجد بقولھ: اذا 20ع12في رسالتِھ إلى أھل رومیة (ص
قمتم للصالة اتركوا لمن لكم علیِھ شئ كي یغفر لكم أبوكم السماوي خطایاكم 

  ) 25ع11(مرقس ص
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التاسع عشر بأیة حجج ینبغي أن نعطف قلوب الناس                               
  للصفح كما یطلب هللا ھنا 

 ما من أمر أكره لدى االنسان بداعي فساد الطبیعة بالخطیة األصلیة من أن
یصفح لمسیئھ. فعلیھ یجب على رعاة النفوس أن یبذلوا كل جھدھم ودرایتھم 
في أمالة قلوب المؤمنین إلى اللین والرحمة الالزمة لالنسان المسیحي 
فلیكثروا من ایراد نصوص الكتاب المقدس التي بھا یامر هللا سبحانھ بالصفح 

جاء في سفر الخروج لألعداء فما عدا ما ذكرنا منھا رأینا أن نھدیھم إلى ما 
) ویعظوھم في أن أكبر دلیل 5ع7) وسفر الملوك األول (مزمور1ع22(ص

 lعلى أنھم أبناء هللا اذا صفحوا عن السیئات واحبوا أعداءھم اذ یتشبھون با
االب الذي كما قال رسول االمم: أنھ صالح البشر وفداھم من الھالك األبدي 

) ولیكن ختام ھذا الوعظ 11و9ع5یة صبموت ابنھ وھم أعداؤه االَّلداء (روم
والوصیة ما أمرنا بِھ السید المسیح أمًرا ال نستطیع أن نخالفھ بدون أن 
نلتحف بالعار وتدركنا شر األضرار اذ قال: صلوا ألجل من یعنتكم 

  ) 45و44ع5ویضطھدكم لتكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات (ص
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العشرون كیف العمل مع أولئك الذین ال یقدرون أن                             
  یصفحوا من كل قلبھم عمن اسأ الیھم 

حكمة غیر مالوفة لئال یأیس أحد من ینبغي على الرعاة ھنا أن یتصرفوا ب
الخالص بعد أن یطلع على ما یحول دون الصفح من الصعوبة وعلى حكم 
الوصیة المبرم ألن من الناس َمن اذا عقلوا ما یتوجب علیھم من دفن األسیة 
في قبر النسیان باختیارھم ومن محبة أولئك الذین اسأوا الیھم فیرغبون ذلك 

م غیر أنھم یشعرون بأنھم ال یستطیعون سبیالً إلى ویعلمون بِھ بحسب مكنتھ
أن یمحوا من قلبھم ذكر ما أنزل فیھم من االھانات اذ یتبقى فیھ بعض بقایا 
من اآلالم النفسانیة وألجل ذلك تضطرب ضمائرھم اضطرابًا شدیدًا خائفین 
من أنھم ال یطیعون أمر هللا لكونھم لم یتمموا االقالع عن العداوة بالبساطة 
والخلوص. فیجب اذن ھنا على الرعاة أن یبینوا للمؤمنین ما من التناقض 
الجاري بین النفس والجسد ألن الجسد میال إلى االنتقام والنفس امارة 
بالصفح ومن ثم كان بینھما خصام وقلق دائمین ولھذا یجب على الرعاة أن 

بِھ إلى یوضحوا لھم إن التناقض ال یضر بالخالص وال ینبغي أن یسترسلوا 
الفشل والقنوط بشرط أن تستمر الروح في دائرة عملھا وفي قوار االرادة 

  للصفح ومحبة القریب 

الحادي والعشرون أن من ال یزالون مصرین على رغبة االنتقام                   
  یمكنھم ویلزمھم أن یتلوا الصالة الربیة وال ذنب علیھم 

  على أن یثنوا الى  قد یوجد من الناس من ال یستطیعون بعد
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الصفح عن االسایا ویحبوا أعداءھم وألجل ذلك یرتاعون من الشرط الذي 
أتوھم بالحجتین اآلتي ذكرناه في الصالة الربیة فال یتلونھا. فعلى الرعاة أن ی

ایرادھما لینقذوھم بھما من ھذا الضالل الموبق. فاوالً إن كل واحد من 
منین یتلو ھذه الصالة باسم الكنیسة كلھا التي ال بد أن یوجد فیھا جمھور المؤ

غفیر من األنقیاء األفاضل الذین یصفحون العداءھم االسایا التي ذكرت ھنا 
. الحجة الثانیة 83من البحث 16فصل  2ي قسم كما قال القدیس توما الالھوت

ھي أن نلتمسھ من هللا سبحانھ نلتمس معھ أیًضا كل ما یلزمنا أن نأولھ إلى 
نیلھ بھذه الطلبة ألننا نطلب غفران خطایانا وموھبة التوبة الحقیقیة. ثم نطلب 
 التوجع الباطن ونلتمس أن نكره خطایانا ونعترف بھا اعترافًا صادقًا مقرونًا

بالتقوى والخشوع وھكذا حیث یلزمنا أیًضا أن نغفر لمن اسأوا الینا فحین 
نطلب أن هللا یغفر لنا فنصلي معًا أن یغفر لھم ایًضا ویقدرنا على مصالحة 
من نبغضھم فلذا بخوف باطل سئي من أن یزیدوا هللا سبحانھ غضبًا علیھم 

قالً وقوة كي یغفروا لمن بھذه الطلبة بل بالعكس بھا من هللا أبینا أن یمنحھم ع
  اخطأ الیھم ویحبوا أعداءھم. 

  

الثاني والعشرون ما یجب أن یفعل من یرغبون في أن یجنوا                          
  ثمرة من صالتھم ألجل غفران الخطایا 

  أن الصالة كي تكون مفیدة یلزم أن نصرف فیھا من العنایة 
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ابتھالنا l والتماسنا منھ غفرانًا ال یؤتاه االَّ التائبون التأمل ما یقتضي في 
لتائبین من المحبة والتقوى وال ولھذا یجب علینا أن نكون على ما یلیق با

الذین قد وضعوا نصب عیونھم أثامھم ومعاصیھم  سیما على ما یلیق بأولئك
لیرحضوھا بدموعھم ویجب أن نقرن بھذا االفتكار اجتناب تلك األشیاء التي 
صارت لنا سببًا للخطاء والتي قد یمكن أن تكون لنا مندوحة إلھانة هللا ابینا 
فكان النبي داود متولعًا بمثل ھذا االھتمام اذ كان یقول: خطایاي أمامي في 

) وفي محل آخر: احم في كل لیلة سریري وبدموعي 5ع50ل حین (مزمورك
) ولیضع كل واحد من المصلین أمام عینھ مثل 7ع6ابل فراشي (مزمور

أولئك الذین قدموا الصلوات l بقلب مضطرم بسعیر الخشوع والتقوى ونالوا 
 منھ غفران خطایاھم كذلك العشار الذي كان قائًما عن بُعد ومن توجع قلبھ
وخجلھ ال یرى أن یرفع عینیھ بل یقرع صدره ویقول: اللّھم ارحمني أنا 

) ثم تلك االمرأة الخاطئة التي وقفت من وراء 13ع18الخاطئ (لوقا ص
المسیح الرب غسلت قدمیھ بدموعھا ومسحتھما بشعر رأسھا وقبلتھما (لوقا 

ى ) ثم بطرس ھامة الرسل الذي خرج خارًجا وبكى بكاًءا مًرا (مت28ع7ص
  ) 76ع26ص

الثالث والعشرون ما ھي األدویة الخصوصیة لشفاء كلوم                              
  النفس 

ثم ینبغي أن نتبصر في أن َمن كانوا أوفر ضعفًا وأكثر میالً إلى أمراض 
  النفس أي الخطایا یحتاجون أكثر أدویة. أما عالج النفس 
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المریضة فھو سر التوبة وسر االفخارستیا فعلى الشعب المؤمن أن یكثر من 
تناولھما ثم الصدقة كما تعلمنا األسفار االلھیة ھي دواء محكم لشفاء النفس 

أدوائھا. قال الرب: اذا كان بینكم فقیر من اخوتك في احدى مدنك في من 
یدك عن أخیك أرضك التي یعطیكھا البر الھك فال تقِس قلبك وال تقبض 
) وفي 8و7ع15الفقیر بل أبسط لھُ یدك وأقرضھ مقدار ما یعوزه (تثنیة ص

سفر طوبیا: تصدق من مالك وال تحول وجھك عن فقیر وحینئٍذ فوجھ الرب 
) ولھذا من یریدون أن یصلوا ھذه الصالة بعبادة 7ع4 یحّول عنك (صال

وفائدة فلیتصدقوا بقدر استطاعتھم على البائسین: ویشھد لنا المالك رافائیل 
في سفر طوبیا ما للصدقة من عظیم القوة في محو الخطایا حیث قال: ألن 

حمة الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطایا وتؤھل االسنان لنوال الر
) والنبي دانیال الذي طان یوعز إلى الملك نبوكد 9ع4والحیاة األبدیة (ص

نصر بقولھ: افتِد خطایاك بالصدقة وأثامك بالرحمة للبائسین (دانیال 
) وفي سفر المزمامیر: طوبى لمن یفتكر في أمر المسكین والفقیر 26ع4ص

ت ) ودونك نصوًصا أخرى ورد2ع40في یوم السوء ینجیھ الرب (مزمور
ومایلیِھ) وفي سفر ابن سیراخ  19ع14بھذا المعنى في سفر األمثال (ص

أن تطالعھا عند مسیس ) یمكنك 7ع4) وفي سفر طوبیا (ص23ع3(ص
الحاجة. وافضل تصدق واجود تبّرع وترحم نسیان االسابا واحسان الطوبة 
لمن اضّرونا بمالنا أو صیتنا أو جسدنا أو بمن یخصوننا فإذن من یروم أن 

  ب یصی
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رحمة من هللا عظیمة لزمھ أن یصفح عن العداوة لوجھ هللا ویغفر كل أسیة 
مل ویصلي بكل طیبة القلب والخاطر ألجل أعدائھ ویغتنم كل فرصة ألن یع

معھم خیًرا ومعروفًا. فحیث قد استوفینا الكالم على ھذا الموضوع في فصل 
الوصیة السابعة من الوصایا العشر ندعو الرعاة إلى مراجعة ما ھنالك مع 
ذلك ینبغي أن یختموا ھذه الطلبة بھذه النھایة وھي: ال یمكن أن نجد أو 

ب ال یرق ألحد وال نتصّور أمًرا أبعد عن جادّة العدل من انسان قاسي القل
  یشفق وھو یطلب من هللا أن یحن علیھ ویعاملھ بالرحمة والسھولة. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الفصل الخامس عشر

 في الطلبة السادسة 

 ال تدخلنا في التجارب 

األول في عظم ما علینا من الخطر بمعاودة الخطیة غب                      
 نوالنا غفرانھا 

من المحقق العاري من كل شبھة أن أبناء هللا غب نوالھم غفران الخطایا 
واضطرامھم بسعیر االجتھاد في تادیة فروض العابدة واالكرام l وھم 

مرھم الرادتھ تعالى وعنایتھ یصبون الى نوال الملكوت السماوي ویسلمون أ
األبویة حینئٍذ یقوم علیھم عدو النوع البشري وینصب علیھم حیلة ویصلي 
علیھم كیده ویحاربھم حربًا یخشى فیھا علیھم من أن ترتخي عزائمھم 
فیفشلون وینقلبون عن عزمھم وقصدھم فیعاودون السقوط في األثام والرذائل 

فیضخح فیھم ما قالھ زعیم الرسل:  وھكذا تصیر آخرتھم شًرا من أولیتھم
فإنھم إن كانوا ھربوا من نجاسات العالم بمرعفة ربنا یسوع المسیح ثم عادوا 
فارتكبوھا وُغبلوا فقد صارت لھم األواخر شًرا من األوائل ألنھم لو لم 
یعرفوا طریق البر لكان خیًرا من أن یعدلوا بعد ما عرفوه عن الوصیة 

   )22و21ع2بطرس ص1ھم (المقدسة التي ُسلمت الی
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الثاني في كیف أن المسیح الرب أراد أن نتسلح بھذه الطلبة                        
  لتقاوم كید العدو اللدید ومكره 

قد سلمنا وصیة ھذه الطلبة كي نلتجى الیھ تعالى كل سیح الم بنا یسوعأن ر
یوم ونستمد عنایتھ األبویة وعونھ االلھي متأكدین أننا اذا أھملنا من حمایتھ 
نتعرقل ال محالة بشرك العدو وفخھ وقد امرنا لیس فقط صورة ھذه الصالة 

ا بتلك الصالة بان نطلب من هللا االّ یسمح بان ندخل في التجارب بل أیضً 
الني أوعز بھا إلى الرسل القدیسین حین دنا وقت موتِھ اذ قال فیھم أنھم كلھم 

) أوصاھم أن یصلوا بقولِھ: صلوا لئال تدخلوا في 18ع13أنقیاء (یوحنا ص
) وقد كرر علیھم ھذا األمر دلیالً على تكلیف 41ع26التجارب (متى ص

لى االكثار من ھذه الصالة حتى الرعاة تكلیفًا شدیدًا یحض الشعب المؤمن إ
اذا عرف الناس ما ینشئھ الشیطان عدونا من عظیم األخطار في كل ساعة 

الیھ تعالى الذي وحده یقدر أن یدفعھا عنھم طالبین منھ على الداوم یھرعون 
  االّ یدخلھم في التجارب 

الثالث بأیة حجج خاصة یستطیع البشر أن یدركوا لزوم                        
  ھذه الطلبة 

ضعفھ بعقل الشعب المؤمن شدة احتیاجھ إلى ھذا المدد االلھي اذا تذكر 
وجھلھ واذا عاد على بالھ ما قالھ المسیح الرب: أن الروح مستعدة أما الجسد 

سقطات أولئك الناس الثقیلة ) واذا خطر في ذھنھ 41ع26فضعیف (متى ص
  التي لكانت بلغتھم إلى دركات الھالك 
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لو لم یسندھم العلي بذارع عونھ ھل من دلیل أثبت للضعف البشري من مثال 
جماعة الرسل القدیسین الذین كانوا قبالً في بسالة قلب ال یھاب الموت فمن 
أول ما دھمھم من الخوف تركوا المخلص واركنوا إلى الفرار وأثبت منھ 

د المحبة أیًضا مثال بطرس ھامة الرسل الذي یعد اعترافھ وتعھده بفری
والبسالة للمسیح الرب وغب برھة یسیرة فیما كان واثقًا من نفسھ كل الثقة 

) ففي الحال 56ع26قال: لو الجئت إلى أن أموت معك ال أنكرك (متى ص
ارتعد فرقًا على سؤال احدى النسیوات وأنكر بقسم أنھ ال یعرف الرب ذلك 

فإن كان ھؤالء  دلیل على أن القوى قاصرة عن موازاة عزم الروح وشدتھ
الرجال القدیسون اخطأوا خطاء كبیًرا بضعف الطبیعة البشریة التي كانوا 
یركنون الیھا فكم بالحري یخشى على غیرھم من یبعدون بمراحل عن 

  قداستھم وتقواھم. 

  الرابع ما اكثر وما أعظم ما تلقى حیاة البشر من أخطار التجارب 

المؤمن الحروب واألھوال التي ال ینبغي على راعي النفوس أن یبین للشعب 
تزال تخوض مضمارھا طالما بقیت نفسنا في ھذا الجسد المائت لكون الجسد 
والعالم والشیطان ال یكلون وال یملون من أن یصلوا لنا في كل مكان وزماّن 
نیران الوغى فمن یجدّ فعل الغضب والشھوة فینا ومن ال یختبر ضررھما 

كھ اعناتھا ومن لم تّؤلمھ مناخرھا ومن لم یحترق العظیم في نفسھ ومن لم ینھ
بنیران اآلمھا المشبوبة. ویاله ما أكثر ضرباتھا عددًا ونوًعا وما أھول 

  وثباتھا حتى ال یكاد یسلم محاربھا 
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ولو باسالً من الجراح بطعن حرابھا. وما عدا ھؤالء األعداء الحالین في 
جسدنا والعائشین معنا لنا أعداء آخرون الداء كتب فیھم رسول األمم قائالً: 
أن مصارعاتنا لیست ضد اللحم والدم بل ضد الریاسات والسالطین ووالة 

  في السماویات  ھذا العالم عالم الظلمة واألرواح الشریرة

  

الخامس یتبین من كالم الرسول المعظم شدة ھجوم الشیاطین                   
  وحملتھم علینا 

زد على ما نكابده من الحربو الباطنة ھجمات الشیاطین الخارجة وحمالتھم 
علینا بطلبھم نفوسنا علنًا وانسرابھم فیھا بمكامنھم حتى بالكد نستطیع أن نتقي 
كیدھم وغدرھم. فرسول األمم یدعوھم سالطین لسمو جوھرھم ألنھم یفوقون 

ات ألنھم یفوقون بِھ البشر وكل محسوس من المخلوقات ویسمیھم أیًضا قو
جمیع ما ذكر قوةً واقتداًرا ویدعوھم والة ھذا العالم بل أولي القتام والدجى 
أي أولئك العامھین بأدناس السیرة القبیحة الفاحشة والراتعین في ظالل 
الموت تحت قیادة الشیطان اركون الظالم. ثم یسمیھم األرواح الشریرة ألنھم 

حي أما الخبث الجسدي فیضّرم سعیر یغرون الناس بالخبث الجسدي والرو
الشھوة إلى اللذات والتنعمات التي تدرك بالحواس وأما الخبث الروحي فھو 
األمیال الشریرة والرغبات المفسودة المختصة بجزء النفس األعلى وھي 
أقبح من األولى بما أن العقل ھو اسمى واشرف من غیره وھذا الخبث ھو 

  من خصال ابلیس خزاه هللا 
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ألنھ متجھ خاصة إلى ما من شأنھ أن یحرمنا المیراث السماوي ولھذا قال 
الرسول: األرواح الشریرة في السماوات ومن ثم نعلم أن قوات األعداء 

وقلوبھم شدیدة وبغضھم لنا وحشّي ال یقدر ویتبرون علینا حربًا عوانًا عظیمة 
  دائمة ال یمكن أن یقوم بیننا وبینھم صلح وال ھدنة 

  

  السادس ما اقبح شر الشیطان وقتحتھ في تحریبنا 

أن النبي اشعیا یعبر لنا عن عظم وقاحة األبالسة بقولھ على لسانھم: أن أصعد 
اتقح ابلیس ودخل على آدم وحواء في )وقد 13ع14إلى السماء (ص

) ثم حمل على األنبیاء كما ورد في سفر أیوب 1ع3الفردوس (تكوین ص
حیث قیل: واتفق یوًما أن دخل بنو هللا لیمثلوا أمام الرب ودخل الشیطان 

)واقتحم الرسل كما قال الرب في بشارة لوقا أن 6ع1أیًضا بینھم (ص
ثم لم یستھب الشقي من أن یتقدم ) 31ع22الشیطان یغربلكم كالحنطة (ص

وقد  39ع4إلى ربنا یسوع المسیح ویجربھ على ما ورد في بشارة متى (ص
عبر لنا بطرس ھامة الرسل عما البلیس من الرغبة والكلیة واالجتھاد 
الوحشي في تجربتنا لھالكنا اذ قال: اصحوا وواسھروا فإن ابلیس خصمكم 

ھ ولیس شیطان واحد یجرب البشر كاألسد الزائر یجول ملتمًسا من یبتلع
أحیانًا جوقة من الرب اسمھ فأجاب أن اسمي الجاون ألننا كثیرون أي 

) وكتب في محل 18ع8جمھور من األبالسة اعترت ذاك المسكین (متى ص
  آخر: فیذھب حینئٍذ ویأخذ معھ سبعة أرواح أخرین شًرا منھ فیأتون 
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  ویسكنون ھناك فتكون أواخر ذلك االنسان شًرا من أوائلھ 

  السابع لمذا یجرب الشیطان االثمة أقل مما یجرب األبرار 

أن كثیرین من الناس ال یشعرون في ذواتھم بوثبات االبالسة وھجماتھم 
فیتوھمون القول بتجریب الشیطان افّكا وحجیث خرافة فما من عجب من أن 
االبالسة ال تحارب من سلموا الیھم سالحھم ونفوسھم ولیس فیھم تقوى هللا 

أنھم جعلوا  وال محبة وال أدنى فضیلة تصلح لالنسان المسیحي. ولھذا قد اتفق
في قبضة الشیطان فما من حاجة أن حاجة أن یجرب من باختیارھم حل حیاة 
في نفوسھم أما الذین انقطعوا إلى عبادتھ تعالى ویسیرون في ھذا العالم سیرة 
طاھرة فھؤالء تحاربھم االبالسة حربًا عنیفة وتبغضھم شر بغضة وتصلي 

اللھیة موعبة من أخبار األنام لھم كل یوم فخاخ المكر والدھاء فإن األسفار ا
الذین فیما كانوا في تمام وعیھم وسالمة عقلھم قد اغتالتھم ید ابلیس فاسقطتھم 
في االثم بالقوة أو باالحتیال والمكر ومنھم آدم وداود وسلیمان الحكیم 
وغیرھم ممن ال یحصیھم عاد قد اختبروا وثبات االبالسة علیھم وفتكھم فیھم 

ھم وحیلھم التي ال تقوى علیھا قدرة البشر وحكمتھم. فمن یا فتًكا ذریعًا بكید
 l ترى یعد نفسھ في أمان من شرھم ومكرھم فلھذا ینبغي علینا أن نصلي
طالبین منھ االّ یدعنا ان نجّرب فوق طاقتنا بل یجعل مع التجربة مخرًجا 

  ) 13ع10قور ص1لنستطیع أن نتحمل (

  متى وكیفما شأوا  یجربوا البشرالثامن أن االبالسة ال یستطیعون أن 

  ینبغي على الرعاة أن یشددوا عزاِئم المؤمنین اذا ارتاعوا بداعي 
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وا الیھم أن یرذلوا بحمى ھذه وھن النفس أو بالجھل من قدرة االبالسة ویوعز
الصالة في ثوران ھیاج المحن ألن الشیطان مع قدرتھ العظیمة وعنقِھ الشدید 
وبغضتھ القتالة للبشر ال یقدر أن یجربنا ویعنتنا بقدر ما یشاء وطالما یشاء 
بل أن كل اقتداره مقدي باشارة أمر هللا وسماحھ بدلیل ما كان من أمر أیوب 

قل هللا للشیطان أن كل شئ مسلم في یدك لما قدر ابلیس أن الشھیر. فلو لم ی
یقترب الیِھ بسوء وبالعكس لو لم یردف هللا قولھ للشیطان بقولھ: ولكن الیِھ ال 

مع أوالده وكامل مقتناه (ایوب تمدد یدك لكان أھلكھ بضربة واحدة 
مح وما یلیھ) فقدرة االبالسة اذن مقیدة تحت أمر هللا حتى لو لم یس 12ع1ص

لھم قدروا أن یدخلوا في تلك الخنازیر التي كتب عنھا متى البشیر 
  ) 31ع8(ص

  التاسع على ما نستدل بلفظة تجاریب وكیف یجربنا هللا 

ینبغي أن نقول كي ندرك قوة ھذه الطلبة أن معنى لفظة تجربة ھو امتحان ما 
حق  نجربھ لنطلع من امتحانھ وتجریبھ ما نرغب أن نعرفھ حقًا كان أو غیر

فھذا النوع من التجربة ال یصح في هللا قطعًا ألنھ تعالى یحیط علًما بكل شئ 
ما من خلیقھ مستترة أمامھ بل كل شئ عار مكشوف الباطن لعینیھ (عبرا 

) انما یوجد نوع آخر من التجریب وھو حین نتمادى باالمتحان 17ع4ص
كما اذا جرینا لنرى ھل من نمتحنھ یثبت على جھة الخیر أو ینقلب إلى الشر 

فضیلة أحد حتى اذا ظھرت واشتھرت یزاد صاحبھا فضالً وكرامة ویقدم 
مثالھ قدوة لغیره ثم یحض الجمع بسببھ إلى تمجید هللا. فھذا النوع وحده من 

  التجربة یلیق باl ومنھ 
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ما ورد في سفر تثنیة االشتراع حیث قال: فإن الرب الھكم منحتكم لیعلم ھل 
) وعلى ھذا 3ع13أنتم تحبون الرب الھكم من كل قولبكم ونفوسكم (ص

المنوال یقال أن هللا یجرب عبیده حین یضنكھم بالفاقة أو المرض أو بباقي 
نع ذلك امتحانًا لصبرھم وتصبیًرا لھم برھانًا المصائب والنكبات فیص

للمسیحیین في أعمال الفضائل والتقوى. ومن ھذا القبیل جّرب ابرھیم الخلیل 
أن یقدم ابنھ اسحق l ذبیحة وبھذا الفعل قد غدا نموذًجا فریدًا للطاعة 
والصبر واالیمان یذكره الناس إلى األبد وبھذا المعنى قیل في طوبیا: واذ 

  ) 13ع12مقبوالً امام هللا كان ال بُد أن تمنحن بتجربة (طوبیا صكنت 

  العاشر كیف یجرب الشیطان البشر 

أن الشیطان یجّرب البشر للشر اذ یغریھم اما االثم واما بالھالك ذاك من 
أفعال ابلیس الخاصة ألنھ یجربھم بقصد أن یضلھم ویدھورھم في دركات 

االلھیة بالمجّرب ففي ھذه المحن تارةً الھالك وألجل ذلك تسمیھ األسفار 
اتھا میالھا وعواطفھا الخفیة ویتخذ نزقیھیج علینا مناخر اآلم النفس الباطنة وأ

لھُ في علمھ. وتارةً یسحبنا باألشیاء الظاھرة فیأتینا أما السراء راء زو
الستكبارنا وتشامخنا وأما بالضّراء لضجرنا ودمدمتنا وفشلنا وحینًا یتخذ 

اثمة منافقین قصادًا لھُ ودعاةً لشره ال سیما األراطقة الذین یجلسون في  أناًسا
) ویثبون زوان تعالیم الفاسدة كي یجندلوا في 1ع1مجلس الساخرین (مزمور

دركات الھالك أولئك الناس األمیین الذین ال یعرفون البتة أن یمیزوا الفضیلة 
  من الرذیلة وھم من  

  



)711 (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  طبعھم میالون إلى الشر 

  الحادي عشر بأي وجھ یقال أن االنسان یدخل في التجربة 

 حین یقال أنھ دخل في التجّربة حین یثني الیھا مغلوبًا وذلك على نوعین أوالً 
ینحط عن حال الصالح ویتھور إلى حال طالح یدفعھ الیِھ بالتجربة. فما من 
أحد یقول أن هللا سبحانھ یجّربنا مثل ھذه التجربة ألنھ تعالى ال یدعو أحدًا إلى 

) وقال یعقوب 5ع7االثم ال بل أنھُ یبغض جمیع فعلة الخطیة (مزمور
أن هللا قد جربني فإن هللا غیر الرسول في ھذا المعنى: ال یقل أحد اذا ُجّرب 

) ثم یقال أننا ندخل 13ع1أحدًا (صمجّرب بالشرور وھو ال یجّرب 
التجارب ولو لم یجّربنا أحدٌ فعالً وال یأتینا بسبب التجربة ومع ذلك یقال أنھُ 
یجربنا بمعنى أنھ قادر أن یمنع عنا التجربة أو یقینا من أن ننقلب الیھا وال 

ل یسمح هللا بأن یجّرب األبرار األنقیاء لكنھ یعضدھم یفعل فمن ھذا القبی
بنعمتھ وال یتخلى عنھم غیر أنھ أحیانًا یدعنا أن نسقط بحكمھ العادل الخفي 

  اعتباًرا لكون أثامنا تقضي بسقوطنا 

  الثاني عشر أن احسانات هللا أحیانًا تدخلنا في التجارب 

ئس التصرف لھالكنا ثم یقال أن هللا یدخلنا في التجارب حین نتصرف ب
باحساناتھ التي منحناھا ألجل خالصنا اذ نبدرق مال ابینا كاالبن الشاطر 
یعیش بدخ عاكفین على التمتع بالشھوات القبیحة فألجل ذلك جار لنا أن نقول 
ما قالھ رسول األمم عن الّسنة ومتُّ أنا وُوجدت الوصیة التي للحیاة ھي 

   7نفسھا لي الموت (رومة ص
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) ودونك ما یطابق تمام الطباق لموضوع كالمنا ما كان من أمر مدینة 10ع
أورشلیم تلك التي على ما شھد النبي حزقیال كان هللا سبحانھ انھا بجمیع 

لغنى والفخار حتى قال بلسان النبي المشار الیھ: فذاع اسمك في أصناف ا
األمم لجمالك ألنھ كان كامالً ببھائي الذي جعلتھ علیك یقول السید الرب 

المدینة المغمورة بالخیرات االلھیة لتعرف ) مع ذلك لم تكن ھذه 14ع16(ص
ف بما أوتیت من االحسان  االلھي جمیل هللا وتسدیھ شكًرا على نعمِھ وتصرَّ

تصرفًا ینسى لھا بِھ نیل السعادة األبدیة بل غمطت نعم هللا اذ نبذت جانبًا 
الرجاء واالھتمام الخیرات السماویة واقتصرت من العمل على التنعم والبذخ 
بخیرات ھذه الدنیا تنعًما اورثھا البوار كما أفاد النبي المسفور بكالم مسھب 

یغمط الناس نعم هللا وبسماحھ تعالى في نفس ھذا االصحاح. فعلى ھذا النحو 
یصرفون إلى عمل المنكزات ما أعده هللا لھم من الوسائل الوافرة لعمل الخیر 

  والصالح 

الثالث عشر كیف ینبغي ان نفھم كالم الكتاب المقدس                         
  على سماح هللا وھو كالم یدل على الفعل 

ینبغي أن نلتفت إلى اصطالح األسفار االلھیة التي تعبر أحیانًا عن سماح هللا 
بكالم اذا اتخذ بحصر معناه كأنھ یدل على فعل من قبلھ تعالى فقیل في سفر 

) وفي نبوة اشعیا: اعِم قلب ھذا 3ع7الخروج: قسى هللا قلب فرعون (ص
سلمھم هللا  ) وفي رسالة رسول االمم إلى أھل رومیة: ا10ع6الشعب (ص

  )  26ع1الى أھواء الفضحیة (ص
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  ففي ھذه الحال وما شاكلھا ال یُفھم ذلك قط فعالً من قبل هللا بل سماًحا.  

  

  

ي ھذا القسم من الصالة أن نسلم من                           الرابع عشر ال نطلب ف
  كل تجربة بل أن هللا ال یھملنا في التجارب 

غب أن ابنًا ما تقدم ھان علینا أن نعرف ما نلتمسھ في ھذا القسم من الصالة. 
فال نطلب أالَّ نُجّرب كلیًا ألن حیاة االنسان على األرض حرب دائمة (أیوب 

بة أمر مفید ونافع للنوع البشري ألننا بالتجارب نعرف ) فالتجر1ع7ص
) 6ع5بطرس ص1ذواتنا أي قوانا وألجل ذلك نتضع تحت ید هللا القادرة (

ألن  49ونجاھد جھاد األبطال ونحصل على اكلیل المجد الذي ال یذوى (ع
) وقال 5ع2تیمو ص2من یجاھد فال ینال االكلیل ما لم یجاھد جھدًا شرعیًا (

عقوب الرسول: طوبى للرجل الذي یصبر على التجربة ألنھ اذا ذُكي القدیس ی
) أما أن عرض 12ع1ینال اكلیل الحیاة الذي وعد بِھ هللا الذین یحبونھ (ص

لنا بعض األحیان أن نضایق بتجاریب األعداء فیفدنا كثیًرا االفتكار أن لنا 
في كل شئ  حیًرا عظیًما (عاضدًا) یستطیع أن یرثى المراضنا ألنھ یُجّرب

) فتحریر القول أننا نطلب ھنا من هللا 15ع4مكثلنا ما خال الخطیة (عبرا ص
االَّ یھلینا من عونھ االلھي في محل التجارب واالَّ نثني الیھا مغرورین بل أن 

  تتداركنا نعمة هللا حتى اذا خارت قوانا الخصوصیة تقوینا وتؤیدنا 
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الخامس عشر كیف علینا أن نلتمس مدده تعالى                                       
  في تجاریبنا 

یجب علینا أن نستمد العون في جمیع التجارب بوجھ العموم وینبغي أن 
ونیادر إلى الصالة في كل تجربة تدھمنا. فقد قرأنا قفي نلتمسھ خصوًصا 

الكتاب المقدس أن داود فعل ذلك في كل نوع من التجارب فلتجأتھ من الكذب 
) 43ع118صلي قائالً: ال تنزع من فمي كلمة الحق كل النزع (مزموركان ی

) وال نتصاره 36ومن البخل: امل قلبي الى شھاداتك ال إلى االختالس (ع
اطیل ھذا العالم وغرور الشھوات كان یتلو ھذه الصالة: احرف عینّي على اب

) فإذن نطلب من هللا االّ نطیع شھواتنا واالّ 37عن النظر غلى الباطل (ع
نضجر ونكّل في احتمال التجارب واالّ تحید عن طریق الرب وأن نحفظ 
أنفسنا في السّراء والضّراء من حمایتھ وفي اآلخر نطلب منھ أن یسحق 

  ) 20ع16الشیطان عاجالً تحت أقدامنا (رومیة ص

  

السادس عشر كیف نقدر أن نغلب التجربة وَمن نتخذه                             
  منجدًا على نیل الظفر 

بقي أن الراعي یغري الشعب المؤمن بما ینبغي أن یتأمل ویتبصر في ھذه 
الضعف فتأیس من  الصالة التي یكون افضلھا اذا عقلنا ما للبشر من عظیم

قوانا ونجعل كل رجاء خالصنا في جودة هللا ورآفتھ معتصمین بحماه المنیع 
  فنبسل حتى في معامع أشد األخطار واألھوال 
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تكرنا أن هللا سبحانھ قد انقذ كثیرین من مخالب ابلیس وال سیما اذا اف 
العتصامھم بھذا الرجاء وتمنطقھم بھذه البسالة أال ترى یوسف اسرائیل كیف 
كان محاًطا من كل جھة بشراك تلك االمرأة الفاحشة فانقذه هللا من ذاك 
الخطر المھول ورقّاه مراتب الكرامة والمجد. أما كانت سوسان العفیفة قد 

غت إلى حرف المنیة على ید شیخین من أعوان ابلیس فانقذھا هللا من حكم بل
الموت النفاقي وما في ذاك من عجب ألن الكتاب یقول: ألن قلبھا كان متوكالً 

) أما أیوب الصدیق فقد حاز مجدًا وثناًء ذاع 30ع13على الرب (دانیال ص
لجسد والشیطان في البسطیة وعال طبقات السماكین النتصاره على العالم وا

وعندنا نموذجات كثیرة من ھذا النوع ینبغي على الراعي أن یحض بھا 
  الشعب النقي على أن یحسن رجاء واتكالھ على هللا في المحن والشدائد. 

  

                   السابع عشر أن قائدنا في ھذه الحرب ھو السمیح ربنا ورفقاؤنا 
   جبانًا ساقط المروءةالقدیسون بأجمعھم فمن ال یتبعھم كان 

فلینظر المؤمنون أیًضا َمن قائدھم في تجاریب األعداء انما ھو المسیح الرب 
الذي حاز الظفر في ھذا الحرب ھو غلب الشیطان وھو أقوى منھ قد جاء 

) وقد ُروى بلسان یوحنا 22ع11علیِھ وغلبھ وذھب بجیمع أسلحتھ (لوقا ص
) 23ع16أنا غلبُت العالم (یوحنا ص الرسول نصرتھ على العالم اذ قال: ثقوا

) وقد خرج ظافًرا 5ع5وورد في سفر الجلیان: أنھُ ھو األسد الظافر (ص
   6وحتى یظفر (ص
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ادة قدرة لالنتصار أما رسالة مار بولس إلى ) فبھذا لظفر أعطى عب2ع
العبرانیین فھي موعبة من ذكر ظفر القدیسین الذین باالیمان قھروا الممالك 

إلى 11وسدوا أفواه األسد واخمدوا قوة النار ونجوا من حد السیف (ص
أخره) وغیر ذلك من ضروب االنتصارات بأید المسیح الرب فمن اخبار ھذه 

ھا ندرك تلك النصرات التي یجوزھا كل یوم في محاربة االفعال التي نطالع
االبالسة خارًجا وداخالً الناس المتدججون بسالح االیمان والرجاء والمحبة 
محاربة بالغة إلى حد من التواتر والفخر حتى لو وقعت تحت المظر لحكمنا 
 بأن ما من أمر یحدث أكثر منھا وقوًعا وال اسنى منھا فخًرا. وقد كتب یوحنا
الرسول في شان االنتصار على ھؤالء األعداء ما تعربیھ: اكتب الیكم أیھا 

یوحنا 1الشبان أنكم أشدّاء وكلمة هللا حالة فیكم وقد غلبتم الخبیث (
  ) 14ع2ص

  الثامن عشر كیف نستطیع أن نغلب الشیطان 

أننا نقدر أن نقوى على ابلیس ونغلبھ ولكن ال بالبطالة والنوم واحتساء الخمر 
والنھم بل بالصالة والشغل والسھر واالمساك والتعفف والطھارة. ألن الرب 
قال كما تقدم: اسھروا وصلوا لئال تدخلوا في التجارب. فمن یحاربون بھذا 

ون ابلیس یھرب منھم. ومع ذلك ال السالح یھزمون األعداء ألن الذین یقاوم
اخلھ العجب أو یحسن بَمن یجوز مثل ھذه االنتصارات التي ذكرناھا ان بد

الغطرسة كانھ بقواه الطبیعیة یقدر أن یقاوم ابلیس ویقوى علیھ ویدفع غاراتھ 
  ألن ذلك 
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  ھا لیس من طبیغتنا الواھنة من قدرة هللا وحد

  

التاسع عشر كیف یخولنا هللا كل ما یلزمنا من القوة                                   
  لنغلب عدو نفوسنا 

أن هللا سبحانھ یعطینا قوى نصرع بھا ابلیس وأعوانھ وھو تعالى اسمھ یجعل 
) وبفضلھ ُكرت قسي الجبابرة 35ع17ذراعینا كقوس من نحاس (مزمور

) قال النبي داود: جعلت خالصنا 4ع2ملوك ص1( وتنطق المتخلجون بالقوة
) وفي محل آخر: تبارك الرب 36ع17مجن�ا لي ویمینك عضدتني (مزمور

) فللھ وحده ینبغي 1ع143الذي یلعم یدي القتال وبناتي الحرب (مزمور
الحمد والشكر ألجل الغلبة التي ننالھا بعونھ على األبالسة أعدائنا اذ بِھ وحده 

نغلب كما أشار رسول األمم بقولھ: الشكر l الذي أعطانا  ویمدده نقدر أن
) وقد نادى بھذه النصرة عینھا 56ع16قور ص1الظفر بربنا یسوع المسیح (

ذاك الصوت السماوي في جلیان یوحنا قائالً: الیوم صار الخالص بالقوة 
والملك اللھنا والسلطان لمسیحھ ألن المشتكي على اخوتنا قد طرح الذي كان 

تكي علیھم أمام الھنا نھاًرا ولیالً وھم غلبوه ألجل دم الخروف یش
ومایلیھ) ثم شھد الكتاب نفسھ ان ربنا یسوع المسیح قد انتصر  10ع12(ص

على العالم والجسد والشیطان اذ قال: ھؤالء یقاتلون الخروف والخروف 
  ) ھذ ما اقتضى بیانھ في شان الظفر وكیفیتھ. 14ع17ص(یغلبھم 
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  العشرون ما ھو ثواب الظافرین في ھذه الحرب الروحیة 

ینبغي على الرعاة أن یكونوا استوفو الشرح فیما تقدم أن یوردوا على مسامع 
المؤمنین ما اعدّه هللا للظافرین من أكالیل المجد وما رسمھ من وسیع الثواب 
األبدي ولنا البینات على ذلك من سفر الجلیان االلھي حیث قال: من یغلب ال 

غلب ھكذا ابلیس ثیابًا ) وفي محل آخر: من ی11ع2یؤذیھ الموت الثاني (ص
بیًضا وال أمحو اسمھ من سفر الحیاة وأنا اعترف باسمھ قدام أبي ومالئكتھ 

) ثم قال: َمن یغلب 21ع3) اجعلھ عمودًا في ھیكل الھي (ص4ع3(ص
أعطیھ أن یجلس معي على كرسي كما أنا غلبت وجلست مع أبي على 

لخیرات التي كرسیھ. وفي اآلخر بعد أن عبر عن مجد القدیسین وتلك ا
یتمتعون بھا في السماء قال: من یغلب یرث ھذه وأكون لھ الًھا وھو یكون لي 

  ابنًا. 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الفصل السادس عشر 

  في الطلبة السابعة 

  لكن نجنّا من الشریر 

االول أن كل ما تضمنھ الطلبات السابقة یتضمن في                                     
  ھذه الطلبة 

أن ھذه الطبة األخیرة قد جعلھا هللا بمنزلة ختام لجمیع ما ضمنھ في ھذه 
ا وخالصتھا في استعمال ھذه الطلبة الصالة الربیة وقد حصر أیًضا جوھرھ

فلما أوشك أن یبارح ھذه الحیاة طلب من هللا أبیھ قائالً: لسُت اسال األخیرة. 
) فإذن قد 15ع17أن ترفعھم من العالم بل أن تحفظھم من الشریر (یوحنا ص

اشتلمت صورة ھذه الصالة التي سلمناھا الرب واثبتھا بنموذجِھ على فحوى 
ات كانھا مطلوبنا بحیث كما قال القدیس كبریانوس ال وجوھر باقي الطلب

یبقى لنا شئ بعد ذلك یلزمنا التماسھ ألننا اذا طلبنا ونلنا حمایة هللا لنا من 
الشریر ومن كل ما یفعھل العالم والشیطان أصبحنا في أمان وصالم ألجل 
 ذلك لما كانت ھذه الطلبة على مثل ھذا االعتبار والفائدة لزم الراعي أن
یصرف الجھد والعنایة في شرحھا للمؤمنین ثم أن ھذه الطلبة تختلف عن 

  التي قبلھا لكوننا نطلب في تلك تجنب 
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  الخطایا أما ھذه فنلتمس النجاة من العقاب 

  

  الثاني ما یحملنا على أن نقدم ھذه الصالة للرب 

ال حاجة إلى أن نتذر الشعب المؤمن بما یكابده من المشقات ویتحملھ من 
األكدار والملمات ویعوزه من األمداد السماوي في ھذه الحیاة ألن ما من أحد 

تعرض حیاة البشر في ھذه الدنیا للشقاء والبالء فضالً عن ال یعرف ما أكثر 
أن الكتاب المقدس وكتبة األخبار العالمیین قد خاضوا في غیاب ھذا 
الموضوع موضحین ذلك باسھب مقال وأجلى برھان. وقد عرفھ كل انسان 
مما اختبره في حالھ وشاھده من أحوال غیره. فمن المحقق عند الجمیع ما 

دیق نموذًجا للصبر وذكًرا لألحقاب بقولھ: االنسان مولود رواه أیوب الص
المرأة قلیل األیام كثیر الشقاء كزھر ینبت ثم یُقطع كظل یبرح ال یقف (أیوب 

) وقد شھد ربنا یسوع المسیح بقولھ: یكفي كل یوم شّره أن ال 2و1ع14ص
) وقد أفاد الرب نفسھ 34ع6یمر یوم واحد خالیًا من الغم والكدر (متى ص

  عن حالة الطبیعة البشریة ھذه بامره لنابأن نحمل صلیبنا كل یوم ونتبعھ 
) فإذن كلما شعر االنسان بما في ھذه الحیاة من األكدار 23ع9(لوقا ص

والكروب تیسر لھُ أن یبادر الیھ تعالى ملتمًسا منھ النجاة من الشرور ال سیما 
الرغبة والرجاء في أكثر مما تجذبھم لناس الى الصالة اأن ما من شئ یجذب 

النجاة من تلك البالیا التي تضنیھم أو تدھمھم ألن في الناس میالً مقطوًرا في 
نجاة من المصائب بدلیل ما طبعھم للھرع سریعًا الیھ تعالى ملتمسین عونھ لل

  ورد في
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مزامیر داود النبي من قولِھ: امأل وجوھھم عاًرا فیطلبوا اسمك یارب 
  ) 17ع82(مزمور

  

الثالث كیف ینبغي أن نطلب منھ تعالى رفع البالیا                                 
  واالھوال 

د واألخطار انما ال أن أكثر الناس الیھ تعالى ویستجیرون بِھ في حلول الشدائ
بد من أن الذي سلم أمر خالصھم إلى عھدة أمانتھم وحكمتھم أن یعلموھم 
جیدًا أن یحسنوا االستجارة بالللھ وبلوذوا برأفتھ كما یقتضي ألن من الناس َم 
یستعلمون نظام الصالة بخالف أمر المسیح الرب. فالذي أمرنا نلتجئ الیھ 

الصالة ألنھ اراد اننا قبل أن نصلي l أن في یوم ضیقتنا ھو نسق لنا ترتیب 
ینجینا من الشریر أن نطلب منھ أن یتقدس اسمھ ویاتي ملكوتھ والباقي على 
أن البعض اذا تألموا بوجع الرأس أو الجنب أو الرجل أو ألم بھم خسران مال 
أو توعدھم األعداء باالسأة أو تضایقوا بالجوع أو في الحرب أو بالوباء 

سط الصالة الربیة ویطلبون فقط أن ینجوا من ھذه الشرور على یتركون أوا
أن أمر المسیح الرب یخالف ھذا التصرف ألنھ قال اطلبوا أوالً ملكوت هللا 

) ولھذا أن الذین یسحنون الصالة اذا طلبوا من هللا أن 33ع6وبره (متى ص
داود یدفع عنھم الضیق والبالء یرجعون ذلك إلى مجده تعالى. ھكذا لما صلى 

) أردف صالتھ بالبرھان 2ع6النبي قائالً: یارب ال بغضبك یةبخني (مزمور
على شدة رغبتِھ في مجد هللا اذ قال: ألن لیس في الموتى َمن یذكرك وال في 

  الجحیم من یعترف 
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) وكذلك حین كان یصلي: ارحمني یا هللا كعظیم رحمتك 6ع6بك (مزمور
) استطرد كالمھ قائالً: فاعلم االثمة طرقك والكفرة الیك 1ع50(مزمور

یرجعون. فینبغي أن نحض المؤمنین إلى أن یمارسوا ھذه الصالة الخالصیة 
ما من التفاوت العظیم بین  على مثال النبي لمشار الیھ. ونبین لھم ایًضا

  صلوات المسیحین الكفرة 

  

الرابع أن المسیحیین یطلبون النجاة من الشرور بخالف الوجھ                       
  الذي یطلبھ بھ الكافرون 

أن الكافرین یطلبون من هللا طلبًا حثیثًا أن یتصلوا من األمراض والكلوم وان 
ینجوا من الشدائد الملمة بھم والمقبلة علیھم غیر أنھم یضعون أخص رجائھم 
في األدویة المعدة بقوة الطبیعة أو صنعة البشر ال بل في أي عالج كان 

فیستعملونھ بدون یؤتاھم ولو مصنوًعا بالسحر والرقیة وبفعل الشیطان 
النفقات إلى الدین بشرط أن یتبین لھم أمل بالشفاء أما المسیحیون فھم 
بمراحل عن مثل ھذا التصرف ألنھم اذا بلوا بأمراض والمت بھم النوازل 
یلتجئون الیھ تعالى ملجاھم األعظم وحصن خالصھم ویعرفونھ وحده لّي كل 

األدویة والعقاقیر قوة الشفاء خیر ومنقذھم ویتحققون أن هللا سبحانھ جعل في 
ویعتقدون أنھا تنفع المرض بقدر ما شاء هللا ألنھ تعالى أعطى البشر دواَء 
لشفاء األمراض بدلیل ما ورد في سفر ابن سیراخ بقولھ: الرب خلق األدویة 

) فالذین امنوا 4ع38من األرض والرجل الفطن ال یكرھھا (ابن سیراخ ص
  ءھم في تلك االدویة لشفاء من أمراضھم بیسوع المسیح ال یجعلون رجا
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  بل یتكلون خاصة على هللا خلق األدویة والعقاقیر 

  

الخامس كیف یجب أن نتكل في أمراضنا على هللا وحده                             
  الذي أنقذ كثیرین من أخطار الموت القریبة 

أن األسفار المقدسة تخطئ من یجعلون اتكالھم على العالج والعقاقیر وال 
یلتمسون مدد هللا بالكلیة أما الذین یستسیرون بحسب السنن االلھیة یمتنعون 

ن كل دواء یتحقق لدیھم أن هللا لم یجعلھ للشفاء. ثم اذا تبین أمل الشفاء ع
باستعمال تلك األدویة مع ذلك یرذلونھا اذ یعرفونھا سحًرا وصنعة الشیطان. 
فینبغي اذن أن تغري المؤمنین باالتكال علیھ تعالى ألن أبانا الرأووف الوفیر 

من الشرور كي نمتلك الرجاء  االحسان قد أمرنا لھذه الغایة أن نطلب النجاة
بِھ وحده فیما أمرنا أن نترجى نیلھ. ولنا في ذلك امثال كثیرة في األسفار 
االلھیة حتى أن َمن ال ینقاد بالحجج إلى احسان الرجاء یضطر الى أن یتكل 

) 2ع12علیھ تعالى بما یراه من أمثال غیره الوفیرة. فابراھیم (تكوین ص
) 14ع21ملوك ص1) وداود (20ع14) ولوط (ص14ع21ویعقوب (ص

شھود عدول وعیانیون لرأفة هللا وحنوه ثم أن األسفار االلھیة للعھد الجدید 
تخبرنا عن كثیرین نجوا من أشد األخطار والمھالك بفعل ھذه الصالة التقویة 
فال حاجة إلى ذكر أخبارھم بل تقتصر على ایراد ھذه األیة من سفر 

لضعیف ولو تناھى في ضعف االتكال: صرخ المزامیر وھي كافیة لتقویة ا
  )18ع23األبرار والرب استجابھم ومن شدائدھم نجاھم (مزمور
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  الطلبة السادس ماذا یفھم ھنا باسم الشر وما فحوى ھذه 

أننا نأتي بالكالم على مآل ھذه الطلبة وفحواھا كي یعقل المؤمنون أننا ال 
نطلب ھنا من هللا أن ینجینا من جمیع الشرور ألن بعض األشیاء تسحب 
شروًرا بوجھ العموم مع أنھا تجدي كبیر نفع َمن یكابدونھا كتلك الشوكة التي 

بمساعدة النعمة االلھیة  كي تكمل الفضیلة في الوھنأُعطیھا رسول األمم 
) فإذا عرف األنقیاء فعل ھذه الشرور الوھمیة أجدتھم 7ع12قور ص2(

أعظم لذة فال یطلبون من هللا أن یرفعھا عنھم ولھذا نطلب منھ تعالى أن یدفع 
عنا فقط تلك الشرور التي ال تصیب النفس منھا أدنى فائدة أما البقیة فال 

  خالصیة  بشرط أن یجني االنسان منھا ثمرة

السابع ما أكثر أنواع الشرور التي تشتھي النجاة منھا                           
  وما أعظمھا 

أن الفحوى المتضمن في ھذه الطلبة: نجنا من الشریر: ھو أن تنجو من 
الخطیة وتسلم من خطر التجربة وننجو من الشرور الباطنة والظاھرة حیث 
تكون في أمان من غریق الماء وحریق النار وانقضاض الصواعق وأن تسلم 
 غالتنا من آفات البرد ومن القحط وننجو من الفتن والحروب. نطلب من هللا
أن یدفع عنا األمراض والوباء والفناء والدمار ویقینا السجن واالغالل والنفي 

أن والخیانة األعداء ومكامنھم ویمنع عنا كل ضیم وكدر من عادة الناس 
تخافھ وتكابده في ھذه الحیاة ثم أن یبعدنا جمیع أسباب المآثم والقبائح ولیس 

  فقط نطلب منھ تعالى أن یدفع عنا 
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الكلمة عند الناس بل أن ینجینا أیًضا من ھذه البالیا التي تُعد شروًرا باتفاق 
تلك التي یعتقدھا أكثر البشر خیرات كالغنى والكرامات وصحة األبدان 

قوة حتى حیاتنا نفسھا فنطلب االّتكون لنا شًرا وھالًكا لنفوسنا ونسألھ وال
تعالى أیًضا أن ینجینا من موت الفجأة وأن ال نحّرك غضبھ علینا وان ال 
نكابد من العذاب ما أعدّه هللا لألثمة المنافقین وان ال نتعذّب في النیران 

غیرنا فالكنیسة المقدسة  المطھریة ونبتھل الیِھ الورع والقداسة أن ینجو منھا
تتأول ھذه الطلبة في القداس وتالوة الطلبات إلى ھذا المعنى وھو أننا نطلب 
منھ تعالى أن ینجینا من جمیع الشرور الحاضرة والماضیة والمستقبلة وكل 

من العشر  8وفي التسبحة ع 36ع118ھذه الطلبات مسطرة في المزمور 
  التسابیح التي في آخر سفر المزامیر 

الثامن في أننا نطلب من هللا أحیانًا أن یقینا الشرور                                                         
  المقبلة وینقذنا من الحاضرة 

أن هللا تباركت رأفتھ ال ینقذنا على نمط واحد من الشرور ألنھ یدفع عنا 
یعقوب اسرائیل من المقبلة كما قرأنا في السفر االلھي أنھ أنقذ النوازل 

األعداء الذین ھاجوا علیھ ألجل مقتلة أھل شخیم. ألن الكتاب یقول: فحّل 
رعب هللا على أھل المدن التي حوالیھم فلم یسعوا وراء یعقوب (تكوین 

) وبالحقیقة أن جمیع الطوباویین المالكین مع ربنا یسوع المسیح 5ع35ص
 كما أشار إلى ذلك اشعیا في السماوات قد نجوا من جمیع الشرور بعون هللا

  النبي بقولھ: ویبید 
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الموت على الدوام وبسمح السید الرب الدموع عن جمیع الوجوه 
الغربة فلم یحسن لدیھ أن ینجینا من  ) أما نحن المقیمون في ھذه8ع25(ص

جمیع األكدار ویعتقنا من كافة البالیا بل أنقذنا من بعضھا على تلك السلوى 
التي یمنحھا هللا أحیانًا أولئك الذین یكابدون الضّراء تقوم مقام النجاة من كامل 
الشرور. فبھذا كان یتعّزى داود النبي حیث قال: لما تكاثرت الھموم في 

) ثم ینقذ الرب البشر من 19ع93سّرت نفسي تعزیاتك (مزمورداخلي 
الشرور حین یحفظھم سالمین من األخطار المھلكة التي ُزجوا في عبابھا كما 
أنقذ الفتیة الثالثة من أتون النار المشبوبة التي طرحوا في جوفھا وخلص 

  دانیال بأدنى أذى وال األسد أضّرت دانیال بشئ 

التاسع أن الشیطان یُدعى ھنا شریًرا ألنھ أول َمن اقترف                        
  االثم وھو منجز حكم العقاب في األشرار 

أما الشیطان فیقال فیھ أنھ شریر على ما ذھب األباء القدیسون كباسیلیوس 
الكبیر في مقالتھ التي قال فیھا أن هللا تعالى لیس مبدع الشرور والقدیس 

في تفسیر بشارة متى والقدیس اغوسطینوس  20ا فم الذھب في مقالتھ یوحن
من تعلیمھ عن الكنیسة ألنھ مبدع خطیة االنسان أصل األثام 57فصل 

والشرور ویتخذه هللا خادًما في معاقبة األثمة األشرار ألن هللا یبعث إلى 
 الناس كل شر یكابدونھ بسبب الخطیة كما قال القدیس یوحنا الدمشقي في

   من كتابِھ الرابع في  20الفصل 
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االیمان المستقیم. وبھذا المعنى ورد في األسفار االلھیة من كالمھا: ایُنفخ في 
الشعب أم یكون في المدینة شر ولم یفعلھ الرب  البوق في المدینة وال یفزع

) وفي نبوة اشعیا: أنا الرب ولیس آخر أنا مبدع النور وخالق 6ع3(عمو ص
) ویُقال أیًضا أن الشیطان 7ع45الظلمة ومجرى السالم وخالق الشر (ص

شریر ألنھ ولو لم نضّره بشئ ال یزال مع ذلك یصلي لنا نار الوغى وال 
قتاالً فاذا تسلحنا باالیمان ولبسنا نطاق البر والطھارة فال یبرح یبغضنا بغًضا 

یقدر أن یمسنا بسوء على أنھ ال یكف أبدًا عن تجربتنا في الشرور الخارجة 
  وتعفینا كیفما استطاع ولھذا نطلب منھ تعالى أن ینجینا من الشریر

  

العاشر لماذا نطلب من هللا أن ینجینا من الشریر بصیغة                                  
  المفرد ال من األشرار بصیغة الجمع 

نقول: نجنا من الشریر: ال من األشرار ألن الشرور التي ترد علینا من 
القریب نعزیھا إلى الشیطان بما أنھ مبدعھا ومغري الناس بفععلھا ولذلك ال 

بغي لنا أن نغضب على القریب بدون أن نصّوب غضبنا وبغضنا إلى ین
الشیطان نفسھ الذي یحمل الناس على االضرار واألذى فاذن متى اصابك 
القریب بضرر اطلب منھ تعالى في صالتك أن ینجیك لیس فقط من الشر أي 
من تلك المضار التي أنزلھا فیك القریب بل أن ینجي القریب نفسھ من ید 

  ان الذي یحمل الناس إلى الغش والشر الشیط
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الحادي عشر كیف ینبغي أن نتدبر في مكابدة الشرور ولو                               
  عًا لم ننُجِ منھا سری

یلزمنا أن نعرف أننا اذا لم ننجِ من الشرور مع مداومتنا الصلوت 
واالبتھاالت ینبغي أن نتحملھا یصبر جمیل اذ نعلم أنھ تعالى یرید ان نتحمل 
الشرور ولھذا ال یجوز لنا أن نتذّمر وال نتلّوع ألن هللا ال یستجیب طلباتنا بل 

أن ما یجدینا نفعًا وخالًصا  یقتضي أن نسلم كل شئ الرادتِھ القدوسة عالمین
  ھو ما یریده هللا وحسبما یریده ال ما نراه نحن الخالف 

  

الثاني عشر ما أكثر وما أعظم ما تأتینا بھ المصائب                                   
  والشدائد من الخیرات والفوائد 

ھم أن یكونوا ثم ینبغي أن نعلم معاشر األنقیاء أنھم طالما في قید الحیاة یلزم
مستعدین ألن یحتملوا بطیبة القلب والخاطر كل نوع من البالیا والكوارث 
ألن الكتاب یقول: أن جمیع الذین یریدون أن یحبوا بالقتوى في المسیح یسوع 

) وورد في سفر االبركسیس: بمضائق كثیرة 12ع3تیمو ص1ویضطھدون (
أما كان رة لوقا: ) ثم في بشا21ع14ینبغي لنا أن ندخل ملكوت هللا (ص

) فلیس من 26ع24ینبغي للمسیح أن یتألم ھذه اآلالم ثم یدخل إلى مجده (ص
العدل أن یكون العبد أفضل من سیده والتلمیذ أفضل من معلمھ (متى 

) ومن العار والشناعة أن تكون األعضاء متنعمة تحت رأس 34ع10ص
  لى مكلل الشوك كما قال القدیس برنردس في مقالتِھ الخامسة ع
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جمیع القدیسین. وما أجمل ما قدّمھ أوربا مثاالً یقتدي بِھ اذ حین قال لھُ داود 
الملك أما جئت من السفر فما بالك ال تنزل إلى بیتك فاجأبھ أن التابوت 
واسرائیل ویھوذا مقیمون في الخیام ویوآب سیدي وعبید الملك سیدي نزول 

على أھلي وال  على وجھ الصحراء وأنا أدخل بیتي وآكل وأشرب وأدخل
) فاذا اعتصمنا 11ع11ملوك ص2وحیاتك وحیاة نفسك أني ال أفعل ھذا (

بھذه الحجج واالعتبارات وقمنا للصالة فال جرم أننا ننال النجة من كل ما 
یحدق بنا من األھوال والشدائد كما نجت الفتیة الثالثة من النار ونسلم من كل 

بشدید العزم والبسالة. ونقتفي  أذى ونصبر على الضّراء سالمین كالمكابین
في التعبیرات والعذابات أثر الرسل القدیسین الذین بعد أن جلدوا بالسیاط 
خرجوا من أمام المحفل فرحین بما أنھم ُحسبوا مستأھلین أن یھانوا ألجل اسم 

) فإن كنا نحن على مثل ھذا االستعداد سنترنم 41ع5یسوع (ابركسیس ص
نبي والملك داود: الروساء اضطھزني عن غیر علة بفرح القلب قائلین: مع ال

انما فزع قلبي من كلمتك سررت بأقوالك كمن أصاب مغنًما كثیًرا 
  ) 61ع118(مزمور

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل السابع عشر 
  في آخر ھذه الصالة الربیة: آمین 

  األول ما استعمال ھذه اللفظة وما فائدتھا 

أن القدیس ایرونیموس في تفسیره بشارة متى یسمى ھذه اللفظة ھي البواقع 
ختام الصالة الربیة فعلیِھ كما أوعزنا فیما مضى إلى المؤمنین بما یجب أن 
یجروه من االستعداد قبل قیامھم إلى الصالة ھكذا قد رأینا اآلن أن نبین لھم 

بدایة الصالة بحرارة  ما لختام ھذه الصالة وغایتھا من العلة والسبب ألن
ونشاط ال ینبغي أن تكون أفضل من اختتامھا بالورع والعبادة بل بالعكس 
یجب أن تكون الخاتمة أفضل من البدایة فیلعلم اذن المؤمنون أن االثمار التي 
نجنیھا من ختام الصالة الربیة كثیرة وافرة وأوفرھا والذّھا ھو نوال األشیاء 

الم علیھا بما فیھ الكفایة ألننا ال نلتمس بھذا القسم التي طلبناھا وقد سبق الك
األخیر من الصالة اجابة صلوتنا فقط بل أشیاء أخرى أیًضا أعظم وأسنى من 

  أن یُعبر عنھا بالكالم 

  

  الثاني كم من الخیرات تتأنى للبشر من الصالة 

أن البشر بصالتھم یخاطبون هللا كما قال القدیس قبریانوس في كالمِھ على 
عن الصالة. فمن أن 1الصالة الربیة ومثلھ القدیس یوحنا فم الذھب في مقالتھ 

  العزة االلھیة تتقّرب للمصلي بنوع یفوق 
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 l الوصف أكثر من تقربھا لغیره وتزینھ بمواھب فریدة فان الذین یصلون
بالتقوى یشبھون َمن یقتربون إلى النار فان كانوا باردین یصطلون وأن 
حاّرین فیضطرمون وھكذا بامتثالھم لدیھ تعالى في الصالة على سبیل القتوى 

زدادون استعاًرا ألن قلبھم یضطرم بسعیر االنصباب إلى مجده واالیمان ی
تعالى وعقلھم یستنیر استنارة عجیبة بفیض المواھب االلھیة وھذا یعلمھ 
الكتاب المقدس. قال داود النبي: انك تبدأه ببركات الخیر وتجعل على رأسھ 

 ) وقد جاء موسى ذاك النبي العظیم مثاالً 4ع20اكلیالً من ابریز (مزمور
للجمیع فیما نحن بصدده ألنھُ عند دخولھ بین یدي هللا لیكلم ولدى خروجھ 
كان ادیم وجھھ مشعشعًا بالضیاء حتى لم یكن االسرائلیون یستطیعون النظر 

 ) ھكذا35ع 34الیھ فیلقى البرقع على وجھھ لیمكنھم مواجھتھ (خروج ص
نعًا عجیبًا قال یصلون l بحرارة التقوى یتمتعون برآفة هللا وجاللھ تمَمن 

المبي داود: بالغداة اتأَب لك واترقب ألنك لست الًھا یھوى النفاق 
) ویزداد البشر تكریًما وتعبدًا l بقدر ما یتروون في ھذه 5ع5(مزمور

األمور ویشعرون أیًضا بطیب الرب ویدرون ما أعظم غبطة الذین یتوكلون 
طع یدركون ذلھم ) واذا استناروا بذاك النور السا9ع33علیھ (مزمور

وحقارتھم وعظمة الجالل االلھي وقد وضع القدیس اغوسطینوس ھذه 
 2القاعدة في ھذا الموضوع وھي: أن نعرف هللا ذواتنا اذ كان یقول في كتابھ 

: أیھا االلھ الدائِم الوجود أنعم علّي 138في شرحھ األیة السادسة من المزمور
  أن 
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أَیسنا من قوانا واحسنا أعرف ذاتي وان أعرفك أنت. فاذا أدركنا ھذه المعرفة 
االتكال على رافة هللا واثقین بأنھ تعالى یشملنا بحنوه األبوي ومحبتھ العجیبة 

لحاتنا وخالصنا ومن ثّم نعكف على حمده وشكره ما  یؤتینا بكل ما نحتاجھ
نستطیع من كل نفوسنا وبقدر مكنتنا بالصالة كما فعل داود النبي حین كان 
یفتتح صالتھ قائالً: ربي والھي علیك توكلت فخلصني من جمیع الذین 
یضطھدوني: ویختتمھا بقولھ: اعترف الرب على حسب عدلھ واشید السم 

  ) 18و1ع27الرب العلي (مزمور

  

الثالث كیف یتفق أن القدیسین یفتتحون صلواتھم بالخوف                         
  ویختتمونھا بالفرح 

أن صلوات ال تُحصى من صلوات القدیسین تبتدئ بالخوف وتنتھي بالرجاء 
الصالح والفرح فمن العجب ما كان داود النبي یجتھد في تقدمة صالتھ على 
ھذا المنوال ألنھ لما كان مضطریًا من الخوف كان یبتدئ بصالتھ قائالً: 

ال خالص  یارب ما أكثر مضایقّي كثیرون قاموا علّيِ كثیرون یقولون لنفس
لھُ بآلھِھ. وغب ھنیھة یتقوى ویتشدّد ویطفح قلبھ سروًرا فیردف كالمھ بقولھ: 
ال أخاف من ربوات الشعوب التي اصطفت علّيِ من حولي 

) وفي مزمور آخر یندب شقاه ثم یتكل على هللا وتفیض 7و2ع3(مزمور
بّري جوارحھ سروًرا برجاء السعادة األبدیة فنقول: في دعائي أجبني یا الھ 

في الضیق ّرحبت لي فارحمني واسمع صالتي یا بني البشر حتى متى یكون 
  مجدي 
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عاًرا... بالسالم اضجع وأنام ألنك أنت یارب وحدك في طمأنیة تسكنني 
اذ  4) وقد عبر عن مزید خوفھ وارتعابھ ببدایة المزمور 9و2ع4(مزمور

قال: یارب ال یبغضبك توبخني وال برجزك تؤدبني االّ أنھُ ما عتَّم أن أتى 
االثم ألن  بكالم یشیر إلى البسالة والفرح وھو: أبعدوا عني یا جمیع صانعي

) ولما كان یرھب غضب شاول 9ع4الرب قد سمع صوتي بكائي (مزمور
وسخطھ التمس عون هللا باتضاع وتذّلل قائالً: اللھّم باسمك خلصني 

) ثم في المزمور نفسھ نسمعھ یقول 3ع 53وبجبروتك احكم لي (مزمور
 فعلیھِ  6بفرح وطمانینة: أن هللا ناصر لي والسید بین العاضدین لنفسي ع

یجب على من یقوم للصالة أن یتنطق باالیمان والرجاء ویتقدّم إلى هللا اآلب 
  وال یشك أبدًا لھ ینال ما یحتاجھ 

  

الرابع ما معنى ھذه اللفظة (آمین) التي تلفظھا في آخر                      
  الصالة الربیة والكاھن في القداس 

اني كثیرة وھي كأنھا خالصة أن لھذه اللفظة آمین في ختام الصالة الربیة مع
تلك الحجج والتآمالت التي أوردناھا في ھذا الباب وھي كلمة عبرانیة كثیًرا 
ما نطق بھا المخلص كي یحفظ استعمالھا في الكنیسة كما حسن للروح القدس 
وكانھا تؤخذ بھذا المعنى: أعلم أن صالتك قد ُسمعت ولھا معنى الجواب من 

ال ما یریده بصالتھ وأن هللا سبحانھ قد أطلقھ قبلِھ تعالى بان المصلي ن
ثبتت الكنیسة المقدسة بعملھا ھذا المعنى ألن الكاھن في برضاه الصالح. وقد 

  القداس 
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یتلو الصالة الربیة یترك الخادم أن یقول: لكن نجنا من الشریر االلھي حین 
ثم یعود الكاھن قائالً: آمین: دلیالً على أنھ ترجمان بین هللا والبشر فیجاوب 

  الشعب أنھ تعالى استجاب الصالة 

  الخامس في كیف أن لفظة آمین تتأول الى معاني شتى 

معاني مختلفة فالسبعون أن كثیرین من العلماء قد أولوا لفظة أمین الى 
مترجًما قالوا أن معناھا: لیكن بدلیل ما ورد في سفر المزامیر: تبارك الرب 

) أي فلیكن 14ع40الھ اسرئیل منذ األزل والى االبد آمین ثم آمین (مزمور
وأخرون فسروھا بمعنى: حقًا: أي ان ھذه الصالة ترضى هللا حقًا والمعلم 

أي فلیكن المصلي بامان وتصدیق في نوال ما أكویال قال أن معناھا: بامان: 
طلبھ غیر أنھ ال فرق في كون معناھا ھذا أوذاك بشرط أن نفھم أنھا تشتمل 
على المعنى الذي قلناه وھو أن الكاھن یثبت نوال ما ُطلب في الصالة وقد 
شھد رسول االمم بھذا المعنى في رسالتِھ الثانیة الى أھل قورنتیة حیث قال: 

د هللا كلھا انما ھي فیھ نعم فلذلك فیھ أیًضا نقول l آمین لمجده ألن مواعی
) ثم قد ُوضعت لنا ھذه الكلمة مشتملة على تثبیت تلك الطلبات 20ع1(ص

التي ال تزال تتلوھا الى اآلن وھي تنبھ المصلین من شتات الفكر ألن الناس 
صالة ال یتشققون على الغالب في الصالة وتطرق علیھم أفكار شتى لغیر ال

ه بل أننا نطلب بمزید االجتھاد في ھذه الكلمة نفسھا أن نُعطي جمیع ما طلبنا
قبالً أو نعرف أننا قد نلنا جمیع ما طلبناه أو نشعر في الحال بقوة المدد االلھي 

  فنھتف مع النبي داود: 
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) ونتحقق بدون 6ع53أن هللا ناصر لي والسید بین العاضدین لنفسي (مزمور
أدنى شبھة أن هللا سبحانھ یستجیبنا باسم ابنِھ وألجل الكلمة التي أكثر ابنھ 
الحبیب من تكرارھا وقد استجیب لھ بسبب االحترام كما قال الرسول المعظم 

  ) فلھ المجد والعزة إلى دھر الدھور آمین 7ع5رانیین ص(عب

  (انتھى) 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  فھرٌس 

  مقدمة للمترجم                                                                      وجھ 

      3رسالة الى البطاركة والمطارنة واألساقفة وبیعة االكلیوس العالمي   
  والقانوني 

           5من الطقس الشرقي الحائزین شركة الكرسي الرسولي من البابا               
  السادس بیوس 

مقدمة التعلیم المسیحي الروماني وفیھا الكالم على لزوم الرعاة في الكنیسة    
   10وسلطانھم ووظیفتھم وفي رؤوس التعلیم المسیحي الخصوصیة            

  الباب األول من التعلیم المسیحي الروماني 

   22             الفصل األول في االیمان وقانونِھ                                   

الفصل الثاني في الجزء االول من قانون االیمان أن أومن باl األب الضابط 
   25الكل الخالق السما واألرض                                                       

الفصل الثالث في الجزء الثاني من قانون االیمان ونؤمن بیسوع المسیح             
   44ابنِھ الوحید ربنا                                                                      

الفصل الرابع في الجزء الثالث من قانون االیمان الذي حبل بِھ من               
   56وولد من مریم العذراء                                             الروح القدس 

الفصل الخامس في الجزء الرابع من قانون االیمان تألم في عھد بیالطس 
   65البنطي وصلب ومات وقبر                                                       
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الفصل السادس في الجزء الخامس من قانون االیمان نزل الى الجحیم وفي 
   79الیوم الثالث قم من األموات                                                        

ادس من قانون االیمان صعد الى السماء                    الفصل السابع في الجزء الس
   92وجلس عن یمین هللا اآلب الضابط الكل                                         

وسیأتي من ھناك لیدین الفصل الثامن في الجزء السباع من قانون االیمان 
   101                          األحیاء واألموات                                       

                                                                             109القدس   الفصل التاسع في الجزء الثامن من قانون االیمان أومن بالروح

الفصل العاشر في الجزء التاسع من قانون االیمان نؤمن بالكنیسة المقدسة 
   118ركة القدیسین                                                        الجامعة وبش

الفصل الحادي عشر في الجزء العاشر من قانون االیمان بغفران                    
   139                                                                             الخطایا

الفصل الثاني عشر في الجزء الحادي عشر من قانون االیمان بقیامة    
   147األجساد                                                                            

الفصل الثالث عشر في الجزء الثاني عشر من قانون االیمن أومن       
   161                                             بالحیاة األبدیة                         

  القسم الثاني من التعلیم المسیحي الروماني 

   171الفصل االول في األسرار بالعموم                                             

   195الفصل الثاني في سر المعمودیة                                                 
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   239الفصل الثالث في سر التثبیت                                                    

   255                          الفصل الرابع في سر القربان                          

   311الفصل الخامس في سر التوبة                                                   

   367الفصل السادس في سر المسحة األخیرة                                       

   378         الفصل السابع في سر الدرجة                                          

   425الباب الثالث من التعلیم المسیحي الروماني في وصایا l العشرة         

   425الفصل األول في الوصایا باألجمل                                             

   436الفصل الثاني في الوصیة األولى من الوصایا العشر                        

   457الفصل الثالث في الوصیة الثانیة ال تحلف باسم الرب الھك باطالً         

   474الفصل الرابع في الوصیة الثالثة اذكر یوم السبت لتقدسھ                   

     الفصل الخامس في الوصیة الرابعة أكرم أباك وأمك كي یطول عمرك            
   490ك                                        على األرض التي یعطیكھا الرب الھ

   507الفصل السادس في الوصیة الخامسة ال تقتل                                 

   523الفصل السابع في الوصیة السادسة ال تزِن                                   

             530               الفصل الثامن في الوصیة السابعة ال تسرق                  
     553الفصل التاسع في الوصیة الثامنة ال تشھد على قریبك شھادة زور      

الفصل العاشر في الوصیتین التاسعة والعاشر ال تشتِھ بیت قریبك ال تشتِھ امرأة 
  قریبك وال عبده وال أمتھ وال ثوره وال حماره وال شیئًا مما 
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   570لقریبك                                                                                     

  الباب الرابع من التعلیم المسیحي الروماني 

   584الفصل األول في الصالة وأوالً في لزومھا                                          

   587الفصل الثاني في فائدة الصالة                                                          

   593  الفصل الثالث في أقسام الصالة ودرجاتھا                                           

   598الفصل الرابع في ما یجب أن نطلبھ بالصالة                                          

   601الفصل الخامس في بیان من یجب علینا أن نصلي ألجلھم                          

   606الفصل السادس الى من یجب أن نصلي                                                

   608الفصل السابع في االستعداد الواجب للصالة                                          

   614الفصل الثامن في كیف یجب أن تكون الصالة                                       

   620الفصل التاسع في فاتحة الصالة الربیة                                               

   637لفصل العاشر في الطلبة األولى لیتقدس اسمك                                     ا

  القسم الثاني من التعلیم المسیحي الروماني 

   643الفصل الحادي عشر لیأت ملكوتك                                                   

   655                              الفصل الثاني عشر في الطلبة الثالثة لتكن مشیتك   

   670الفصل الثالث عشر في الطلبة الرابعة أعطنا خبزنا كفاتنا كل یوم              

                          الفصل الرابع عشر في الطلبة الخامسة اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن 
                                    686                                                                               أخطاء الینا
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   703الفصل الخامس في الطلبة ال تدخلنا في التجارب                          

   719الفصل السادس عشر في الطلبة السابعة لكن نجنا من الشریر           

   730الفصل السابع عشر في آخر ختام ھذه الصالة الربیة أمین               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

   اصالح غلط 

  صفحة            سطر                       خطا                                          صواب 

  االرتثاء  االرتیاء                     19  25

  بحیث   بحیت                     16  24

  رصفنا بالعماد                            رحضنا بالعماد                      04                55

  حبل بقوة                                   حبل بِھ بقوة                         18                  57

  التبني بالذخیرة                           التبني الذخیرة                     04                 60

  بشر للعالم                               بشّر العالم                      20                 60

  )20ع15ص1)                  (قورنتیة18ع1(قونتیھ ص                    11                 06

  حط أو شبع                                    حط واشبع                   15                 88

  یفقھم                                             یفّقھھم                   17                134

  ووجع أمر                                          ووجعًا أمّر                   17                155
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  خطا                             صواب                          صفحة                 سطر

  یحب علیِھ                      یجب علیِھ                           006                  162

  النمعة                          النعمة                              06                  192

  لنكون                          لیكون                              15                  195

                       ) وبكلمة الحیاة20ع5بكلمة الحیاة(أفسس ص                            04                  198
  ) 26و25ع5(أفسس ص

  بغسل الماء بالكلمة            بغسل الماء وبالكلمة                            15                 207

  لمسیح                           للمسیح                            08                 225

  وارذلھ               وأراذیلھ                                     14                 238

  أن أسرار                      أن أسراًرا                            09                 245

  وفت                            وافت                            06                 256

  ما من أَحِد                      ما من حد                           16                 269

  أحدھما في                    أحدھا في                           13                 277

  وكما بالعكس ینبغي          وكما ینبغي وبالعكس                          12                 295

  یتقدم                             تقدم                           03                 325

  ربطموه                         ربطتموه                           18                 383

  فحسنًا    محسنًا                                                    17                 422

  كا                                   كان                             18                  426

  ھذه                                ھذا                              08                  454

  یكلف                          یكف                                      11              464
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  صواب                     صفحة                     سطر                        خطا         

  كل                                بكل                            17                      465

  یخطط                            یخطئ                            04                      471

  المقدسة                            المقدس                          17                      471

  الكنودین                            النكودین                          14                      503

  لوالھا                               أوالھما                          01                      520

  الطبیعة                              الطبیعیة                         09                      575

  نستعلھا                            نستعملھا                          06                     614

  وبدببرھم                          ویدبرھم                         12                     621

  تربیخ                               وتوبیخ                        13                     625

  یسبغ                یبسغ                                        19                     626

  ینغي                                ینبغي                       03                     629

القسم الثاني الفصل الحادي عشر                                                              2و1                    643

  الثانیة الفصل الحادي عشر في الطلبة 

  متبعًا                                 متعبًا                    12                    672

  بھا                                   بِھ                    10                    680

  العاشر                               عشر                   01                    686

  خطیة                                خطیتِھ                   03                   689

  تذال                                 نزال                  15                   705
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  صواب  صفحة                           سطر                            خطا                    

  األبلسة                    األبالسة                                17                           707

  لیكلم                       لیكلمھ                                09                           731

  فنقول                      فیقول                              19                            732
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