
 

 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 م 2016أكتوبر            الكهنة              لزوجات اآلباء الشهرية الرسالة

 

 وال يـُعيّــــــِر
فضيلة العطاء هي فضيلة رائعة جتعل صاحبها حمبواًب من كل من    

السمائيني واألرضيني إذ يتشبه إبهله الذي مل يبخل حىت اببنه على 
سب عطاءان قد يذهب هباءً ويُ البشرية بل بذله ألجلنا أمجعني. لكن 

التعيري. اتر السماء كرذيلة بدالً من أن يُعد فضيلة عندما يصاحبه يف دف
فيعقوب الرسول وضح جليًا يف صفات هللا أنه: "يعطي بسخاء وال 

(. وإذ عوَّدان الوحي اإلهلي على أن الكلمة الواحدة ال 5:1)يع يعري"
يف الكتاب املقدس بغري غرض خيدم خالصنا وتدبري نفوسنا  كتبت

فالبد وأن يعقوب الرسول أضاف عبارة "ال يعري" من أجل التأكيد 
 أمر ما.  على

يشعر الشخص املعطي أبنه ذو فضل على املتلقي التعيري هو أن    
ره هبذا الفضل لكي يشعره ابستمرار أنه مدين له ابلكثري. يذك   وأن يظل 

وعلى الرغم من أن عطاء هللا لنا هو غري حمدود مبقدار ال حمدوديته، 
وعلى الرغم من أن مديونيتنا هلل هي مديونية حقيقية إال أن رقة قلب 
هللا جتعله يتعفف بشدة عن أن يعايران بعطاايه اليت ال تقدر بثمن أو 

" أن يطالبنا مبقابل. إنه أمر حق أن "هبات هللا ودعوته هي بال ندامة
املتكاثرة ال جتعله يندم (. والدليل على ذلك أن خطاايان 29:11)رو

فهو "يشرق مشسه على األشرار والصاحلني  ايعايران هبعلى عطاايه لنا ف
(. لعل هذا هو تعريف اجلود 45:5وميطر على األبرار والظاملني" )مت

لذلك أوصاان السيد أنه عطاء ذو صفتني: السخاء وعدم التعيري. 
يف املوعظة على اجلبل أن نتجنب تلك الرذيلة بقوله: "أحسنوا املسيح 

 (35:6وأقرضوا وأنتم ال ترجون شيئاً" )لو
 

التعيري بعد العطاء هو رذيلة ترتبط بعدة رذائل أخرى مثل قساوة    
القلب، الرغبة يف التسلط على اآلخر والتحكم فيه، الرغبة يف الشعور 

عدم الغضب، ص دور الشهيد، ابألفضلية، الشفقة على الذات وتقم
إدانة اآلخر ابجلحود ونكران اجلميل. هذا وتنتشر رذيلة و  التعفف،



عالقات اآلابء جية و العالقات الزو كل من التعيري بعد العطاء يف  
 واألبناء وتعترب مساً قاتالً يسمم العالقات ويدمرها. 

 

علنة اليت بصورتيها الظاهرة امل بني اخلدامتنتشر أيضًا تلك الرذيلة   
املخدوم، واخلفية املكتومة يف القلب اليت تنفضح يف مشاعر جترح 

السلوك. فاخلادم الذي يعطي من وقته، وجمهوده، ومقتنياته، وأمواله 
وأبهنم لآلخرين إن شعر يف قلبه أبنه يتفضل عليهم مبا ال يستحقونه 

الذي  فإنه يكون ساقطاً يف تلك الرذيلة كما قاينيمديونون له ابلكثري 
 شعر أبنه يتفضل على هللا بتقدماته فاكتفى بتقدمي مثار األرض. 

 

وزوجة الكاهن أيضًا قد حتاَرب بتلك الرذيلة. إهنا تعطي الكثري    
 والكثري من الوقت، واجلهد، واملال هلل، ولزوجها الكاهن، وألبنائها،

رائعة ولوالديها، وملخدوميها. إال أهنا يف أوقات كثرية تفسد عطيتها ال
تلك بشعورها الدائم مبديونية اجلميع هلا وأبهنا ضحت ابلكثري والكثري. 
وهنا ينطبق عليها قول احلكيم: "الذابب امليت يننت وخيمر طيب 

 (.1:10العطار" )جا
  

وصور التعيري بعد العطاء يف حياة زوجة الكاهن متعددة فهي قد    
لنفسي عليها وإحلاح تكتم تلك املشاعر يف قلبها حىت يتزايد الضغط ا

احتياجاهتا غري املشبعة فتنفجر يف ثورة عارمة متلفظة أبلفاظ التعيري 
اجلارحة لزوجها الكاهن وألبنائها متهمة إايهم ابجلحود ونكران 
اجلميل. وقد ال تكتمها داخلها بل تعرب عنها ابستمرار يف خالفاهتا 

مة اليت قدمتها الزوجية مع زوجها الكاهن مذكرة إايه ابلتضحية العظي
بل وقد ميتد . رسامته الكهنوتيةومازالت تقدمها له كل يوم بقبوهلا ل

تعيريها هلل ذاته فتشعر يف كل حني أبن هللا مطالب يف مقابل ما تقدمه 
أن يهبها خرياته وبركاته األرضية والسمائية وإن حدث أن دخلت يف 

ا مجيلها ضيقة تشعر ابالستياء الشديد من هللا الذي مل يفظ هل
  وصنيعها معه!!!

 

: كل عطاايان هي يف واآلن أريد أن أمهس يف أذن كل زوجة كاهن   
احلقيقة ليست إال أشباه عطااي ألننا نعطي هللا مما له، ونعطي اآلخرين 
مما هلل. إننا يف واقع األمر ال منتلك شيئًا حىت نتفاخر بل ونعاير مبا 

الصحة، وال العافية، وال الوقت،  أعطينا. فال الزوج، وال األبناء، وال
وال األموال واملقتنيات، وال العمر كله ملكاً لنا بل هو مجيعه مال ظلم 
قد ائتمنا عليه من ق َبل هللا. ابلتايل فإن التعيري بعد العطاء ُيسب 

   كحماقة كبرية تستوجب الندم والتوبة.


