
 

ا لألقباط األرثوذكس   إيبارشية جنوبي أمر

 م٢٠١٦  أغسطس              لشهرة لألباء الكهنةالرسالة ا

  حكيمراٍع  صفات

  ) ال يحكم بحسب سمع أذنيھ٨(

:  ملا رأى أشعياء   
ً
ة وصفھ قائال ا نبو الن السيد املسيح  رؤ

يھ وال  ون  مخافة الرب فال يق بحسب نظر عي "ولذتھ ت

ستمد ٣:١١يحكم بحسب سمع أذنيھ" (أش ن  ا ). وإن كان ال

سوع  س الكهنة األعظم  نموذج الرعاية من الرا الصا رئ

: "ال يحكم
ً
و أيضا بحسب سمع  املسيح فإنھ مطالب أن يقال عنھ 

  أذنيھ". 

 ماذا لو حدث التا
ً
  :عالوا نتصور معا

أخذ حكم السيد املسيح بحسب سمع أذنيھ و ماذا لو  )١

اطئة  املدينة  ت الرديء الذي كان يالحق املرأة ا بالص

راب منھ؟ سمح لها باالق  ولم 

نائيل بحسب سمع أذنيھ و ماذا لو  )٢ انحاز النطباعھ حكم ن

؟" املسبق: "أمن  ء صا ون  الناصرة يمكن أن ي

 )٤٦:١(يو

رفض شاول حكم حنانيا بحسب سمع أذنيھ و ماذا لو  )٣

رينالطرسوس وانحاز  عن كم الشرور  ملا سمعھ من كث

ن  أورشليم؟ (أع س  )١٣:٩ال فعلها بالقد

سيذوروس  حكمماذا لو  )٤ س األنبا إ بحسب سمع أذنيھ القد

ئة ال تقدموتأثر  س موس األسود بالسمعة الس ت القد

بان؟  قبولھ وانضمامھ إ مجمع الر
ً
 رافضا

 و أنھ لو كان    
ً
ة جدا ذه األسئلة وا أظن أن اإلجابة ع 

طاة رجاًء  أولئك جميعهم حكموا بحسب سمع األذن ملا صار ل

، وملا صار شاول 
ً
نائيل تلميذا  السيد املسيح، وملا صار ن

ر األجيالالطرسوس بولس وملا  سة ع رسائلھ ب تمتعت الكن

الص، وملا صار موس األسود  كنوز  العميقة ال تحوي  أسرار ا

طاة.  الص ألشر ا عطي رجاء ا س التوبة العظيم الذي    قد

ن     ا ها ال توجد العديد من األمثلة ع مواقف قد يحكم ف

ها   :بحسب سمع األذن وم

ي  )١ هما. طرفان متنازعان إ قد يأ ل ن لعرض مش ا األب ال

دام، أو  ن من ا ن، أو اثن ذان الطرفان زوج ون  وقد ي

ن  الشمامسة...إ ا ستمع ال عد أن  وقد يحدث أنھ 

سرع  ي أنھ ي لة و للطرف املشت رسل  تحليل املش س

كم ته بھ األمر إ ا ي دون  و ح ع الطرف الثا

سمع لھ. وقد  سرع  صورةيأاالنتظار ح  ذا ال  ي 



يصھ، ن  الطرف الغائب و ا  إعالن صرح لرأي ال

از إ صفھ يتأثر بكالم الطرف األول وانح  صورةأو 

 
ً
 مسبقا

ً
يادية  انحيازا مما يجعلھ يفقد املوضوعية وا

ي بأنھ قد خسر  شعر الطرف الثا كم ع األمور ف ا

عبالفعل رصيده عند أبو  رفھ أو يتحدث نا من قبل أن 

كيم: "األول  دعواه  نا ينطبق قول سليمان ا معھ. و

فحصھ" (أم ي رفيقھ و ، وقول )١٧:١٨محق فيأ

 
ً
سمع منھ أوال  لم 

ً
سانا نيقوديموس: "ألعل ناموسنا يدين إ

عرف ماذا فعل؟ "(يو   )٥١:٧و

عرفها أو يقدم ع خدمة قد يُ  )٢ سة ال  ن  كن ا رسم ال

ان جديد رون بتحذيره من  جديدة  م فيتطوع الكث

ان ذا امل جة   صيات املتعبة واملز وبالتا  .عض ال

عاملھ  ستطيع   هم، وال   بالغضب من جه
ً
ونا ر م يص

هم ومهما  معهم التخلص من االنطباع املسبق الذي كونھ ع

هم و  عديل فكرة أبونا ع هم يفشلون   يفعل أولئك فإ

روج من اإلطار ا سهم فيھ.ا  لذي ح

 ولكنھ يتعامل مع  )٣
ً
اع جيدا قد ينصت أبونا لطر ال

لة  إطار ضيق سط محدود بما  سمعھ من املش

ن دون الدخول للعمق وتح لة الطرف ديد جذور املش

سان  سان ألن اإل س كما ينظر اإل والتعامل معها: "ألنھ ل

ن وأما الرب فإنھ ينظر إ القلب" ( صم ١ينظر إ العين

ب الذي ). ٧:١٦ وى شبھ ذلك الطب ش يكتفي فقط 

رتھ الطبية وعلمھ  السؤال عن  املرض دون استعمال خ

يتعامل مع أعراض أية أعراض أخرى محتملة ومن ثم 

جة  يص أصل املرض ومعا املرض باملسكنات دون 

  أسبابھ.

ن   ا كم بحسب سمع األذن؟الوقوع  فخ كيف يتجنب ال   ا

ن )١ ا ئ بالروح القدس واملنقاد بھ من فم الرب  ال املمت

ش لم  قلبھ من جهة ١٤:٩سأل ( ) والروح القدس يت

ء" ( جميع: "وأما الرو فيحكم  كل  )؛ "بل ١٥:٢كو١ا

ء" ( ها عن كل  ة عي ذه امل علمكم   )٢٧:٢يو١كما 

جميع، وأحشاء  )٢ سع ل ن الذي يقت قلب اآلب امل ا ال

لة رحمة ورأفة هللا عاملھ مع أية مش  أثناء 
ً
س أبدا  ال ي

س  جميع األطراف وأن االنحياز البن دون اآلخر ل أنھ أب 

 .  من خصال األب الصا

ر"  )٣ وصية السيد املسيح صرحة: "ال تحكموا حسب الظا

ن أن يقاوم امليل ٢٤:٧(يو ا ب ع ال ، ي ). بالتا

ؤجل ن االنطباعات و و شري الطبي لت إصدار  ال

جميع األطراف. وإن  ستمع  ن النظرات ح  و ام وت األح

ت  هم بريء ح تث ن العالم تنص ع أن "امل كانت قوان



ن هللا بتلك  ب أن يأخذ كا إدانتھ" فكم باألحرى ي

يادية واملوضوعية؟  ا

سمعھ ففي أغلب  )٤  ما 
ً
ن أن يفحص جيدا ا ب ع ال ي

األحيان يفتقد الناس املوضوعية  سرد املشاكل فيصبغون 

صية  هم ال ال هم ذا السرد بتأو ضيفون عليھ انطباعا و

ر الناس ينادون كل واحد بصالحھ أما الرجل  الذاتية: "أك

ن فمن يجده" (أم مد و أحيان أخرى قد يتع ).٦:٢٠األم

قيقية كما فعل  س وإخفاء ا ص الكذب والتدل ال

شوع غدر مع  جبعونيون الذين عملوا  رة ا ، وحنانيا وسف

 اللذان كذبا ع بطرس الرسول.

س "االنحياز  )٥ عرف أنھ يوجد ما  ن أن  ا ب ع ال ي

ص confirmation bias التأكيدي"  قصد بھ أن ال و

ستجد من معلومات  ل ما  ينقاد أثناء فحصھ ألمر ما إ تأو

ي زوج  : قد يأ
ً
بطرقة تؤكد نظرتھ وانطباعھ املسبق. مثال

ن  ا ون ال  من محاولة زوجتھ السيطرة عليھ في
ً
شاكيا

ها صاحبة   عن تلك الزوجة من قبل أن يقابلها أ
ً
انطباعا

سلطة. وعندما يلتقي  عد الزوجة صية م ستمع فيما  و

وار  لها يبدأ دون أن يدري  طرح أسئلة وتوجيھ مسار ا

ها  ها أ و إثبات نظرتھ ع ها  اتجاه واحد و ل كل أجوب وتأو

 
ً
ون واعيا ن أن ي ا ب ع ال سلطة. لذا ي صية م

 أن يتجنب الوقوع فيھ.لهذا الفخ الذي يفقده املوضوعية و 

جيع اآلخرن ل جربت  خدمة 

هـاء أعمال، أو صدفة  الطرق أو     كل يوم إل
ً
يتقابل الناس معا

، أو  حفـــل  سة يوم إقامــــة القداس اإلله ان، أو ح  الكن أى م

 بطرقة آلية 
ً
بادل الناس معا . و إكليل، أو  مناســبة وفاة ... ا

تمام س هم: " إزك"؟ أو"كيف حالك"؟ خالية من اإل ؤالهم عن 

شكر" ...  مد هلل"، "م ر، وا تلقون اإلجابـــة التقليديـــة اآلليـــة: "بخ و

يلھ.   الـــخ، ثم ينصرف كل واحد إ حال س

ســــألھ، أو إ  ن من   إ ع
ً
هزت فرصة التال لتنظر ملّيا ل إن ولكن 

تمام: "عامل إيھ"؟ أو قسمات وجهھ، أو إ وقفتھ ومشيھ ل سألھ بإ

ون  تظر منك أن ت "مالك ُمكّمد الوجــھ"؟ أو"ماذا بك"؟ لعلھ ي

 ليتحدث إليك عما بھ.
ً
 خاصا

ً
تماما عطيھ إ  أن 

ً
  مستعدا

  
ً
با ون ســـ إن طرقة سؤالك وتأنيك  إستماع اإلجابـة يمكن أن ت

جيع تقولها لمة  رة ملن تقابلھ، أو فرصة ل و   بركة كب ون  لھ، ي

ها.   أشد اإلحتياج إل

جيع، عليـــك أن  عرف أن ما أنت تحتاج إليــھ من  * لذلك، يجب أن 

ئ مع اآلخرن.   تفعل نفس ال

هـــذه  ها امليتـــة.  لما ر لغتنا العامية العابـــرة ب ناك لغة للمحبة،غ  *

بة"اللغـــة " عط لغـــة امل هم مما يمكنك أن تمس قلوب اآلخرن و

  أعطاك هللا.

 كل يـــوم، مادامت لكم كلمة "اليـــوم" (عب 
ً
عضـــا عضكم  جع  "ل

ديثة"١٣:٣ رجمة العربية ا   ) " ال



ص آخر أو  اص ل * يحدث أن توجد  موقف تقديم أحد األ

ذا  انيات  عض كلمات مديح عن إم ع أن تضيف  جماعة، ما املا

ص أو إنجازاتھ، أو كيف قدم لك معونة أوعن طبيعـــة  ال

 أمام 
ً
 ممدوحا

ً
شــجيعا لمات تحمل  ذه ال . إن مثـــل 

ً
عالقاتكما معا

 بأى أذى، 
َ
ب ما أو تــأذ س  

َ
حِبط

ُ
ص أ سمع عن  اآلخرن. حينما 

سألھ: "ما الذى يمكن أن  قدم لــھ معونــة عملية. فيمكنك أن 

ل لھ:"
ُ
ر عليھ اإلجابة ق

َ
عذ ل يمكن أن  أساعدك بھ"؟ فإذا 

أســاعدك إذا ماعملت (أى عمل معونة)، أو تقول لھ:" إنـــى أحب 

ن)"؟    ومســتعد أن أؤدى لك (أى عمل مع

م بوعود هللا إذا كنت مع جماعة من رفقائك  ن ذكر املؤمن

 
ً
ئا عمل ش ون مستعدين أن  جعة وبمحبة هللا قد ن امل

عمل هللا معھ   إ أن 
ً
ص محتاجا ون ال اصنا ولكن قد ي بأ

س بطرس الرسول:   كقول القد

ن  هـــذه األمور، وإن كنتم عامل مل أن أذكركم دائما 
ُ
" لذلك ال أ

اضر ق ا ن  ا ت هـــا) ومث رجمة العربية  ١٢:١بط  ٢( "( ال

ديثة).   ا

، حينما  ئة ال دخلت إ مجتمعنا املسي من العادات الس

يدعوك أحــد أن تص من أجلھ، فإنك تتمنع ــ بدعـــوى اإلتضاع ــ 

رفض دعوتــھ لك بالصالة من أجلھ. تاج، ف   أنك أنت امل

  تراكم اإلحباط 
ً
با ذه اإلجابة السلبية س ون  ع سائلك !! قد ت

  شــــركة 
ً
إن الصــــالة من أجل اآلخرن واجب وحـــق مادمنا جميعا

 ع 
ً
ون دليـــال بة. دع إجابتك عن الصـــــالة من أجل اآلخرن ت امل

س بولس الرســـول  ـــبة لهـــم. أنظر ا ما يقولـــھ القـد إمتالء قلبك بامل

ن  مدينـــة رومية (عل  بأن الصالة من أجــــل اآلخرن قوة ا املؤمن
ً
ما

  روحية ممتازة):

دادوا  ى أص ليمألكم إلھ الرجاء كل ســرور وســالم  اإليمان، ل "إ

  )١٣:١٥ الرجــــــاء بقوة الروح القدس" (رو 

ــذا  )، وإجعل 
ً
را  كان أم صغ

ً
را ــن ونجاحهم (كب رك  أفراح اآلخر إش

 من ع
ً
 منتظما

ً
ارة.القاتك، إما برسالجـــزءا املة تليفونية أو بز  ة أو م

ر من  وكذلك فـــى أحزانـــهم أو إخفاقاتـــهم ال تحتاج إ قـــدر كب

 كال 
ً
ا جيع والتعزة، مم بة واملشاركة وكلمات ال مك بنعمة امل

ى. زا عزات هللا ل ام  و ذه املناسـبات  ضور ال   ا

ضور  ، فقوة ا
ً
ر من اإلختفاء وراء جدا  أك

ً
 خاصا

ً
جيعا عطى 

املة تليفونية.   خطاب أو م

ن  مدينة كولوس  س بولس الرسول يختم رسالتھ للمؤمن القد

ادم  ب وا ب هم رفيقھ "تيخيكس" "األخ ا م أن يرسل ال  إيا
ً
واعدا

ن"،  األم

ع)   ّجِ
َ ُ َعّزِى (

 إن كنت ع. )٨:٤قلوبكم" (كو "ليعرف أحوالكم وُ
ً
ضــوا

سة، فـــإن مجرد حضورك    الكن
ً
نــا  أو كا

ً
 إجتماع أو خادما

 ومعك  
ً
هم  شـــركة معا جعهم ليعرفـــوا أ وسط مخدوميك 

و  ذا  سوا وحيدين. و هم ل جسد الواحد، وأ شـــركة اإليمان وا

ب الذى  س بولس الرسول أن يقول:الس "وال تنقطعوا  دفع القد



عضكم أن يفعــعن اإلجتماع،  ل (اإلنقطاع عن اإلجتماع كما إعتاد 

 
ً
، ع قـــدر ما ترون أن يوم الرب معـــا

ً
عضا عضكم  ) ، بــل شـــجعوا 

رب" (عب  ديثة).  ٢٥:١٠يق رجمة العربية ا   ــ ال

 
ً
جماعة أو راعيا  

ً
جع إال املسي ! فإن كنت رائدا ون امل ومن ي

ن أسـ ان ما أو أم سة  م ام  مدارس األحـــد، فأول للكن ــدَّ
ُ
ـرة خ

ب، ضعيف القــدرة  ر النفس، أى قليـــل املوا ـــو صغ شــجعھ  من 

ؤالء يطلق  طـــأ. مثل  ر العارف والسرع التأثــر واإلنفعال وا غ

سة  س بولس كن ـــؤالء يو القد هم "صغار النفوس" وعن  عل

سا ى: مدينة  جعوا صغار النلوني فوس، إسندوا الضعفاء، ".. 

جميع" (   ).١٤:٥س ١تأنوا ع ا

ذا  د ع  ِ
ّ
  حياتــھ، أك

ً
 إيجابيــا

ً
را غي ِهُر 

ْ
 ما ُيظ

ً
صا وإن الحظت 

 
ً
: "أنت يبدو عليك أنك قد أحرزت تقدما

ً
ر، فتقول لھ مثال التغي

  ...." أو "لقــد بدأت أالحظ أنك قـــد أصبحت ...." أو "أال 
ً
ملموسا

  ظ أنك قد أصبحت ....؟"تالح

جيع اآلخــرن لك،  وكما قلنا  بداية املقال، إنك كما أحسست ب

ؤالء  ر  هايــة املقال: أخ كذا نقول   ئ عينــھ لآلخرن ،  فإفعل ال

جيعهم لك. شددت ب   اآلخرن الذين شـجعوك بكم أنك 

ب كل يوم،  قوة الروح القدس، سائ ب ها ا ، ِسْر أ
ً
را  إياه أخ

ً
ال

عزة اآلخرن،  جيع و و الزم لك ل عطيك ما  أن 

سند. جع واملعزى، والذى    فهو"الباراقليط"، أى امل

ياة املسيحية بقوتك الذاتيـة،  ر املمكن أن تحيا ا فكما أنھ من غ

ر  ـة وبطرقة غ ر املمكن أن تفيض ع اآلخرن بحر كذا من غ

جيع والتعزة  عمة ال بدون معونة املعزى اإلله أنانية من 

نا القادر الوحيد. جعنا ومعز و م  "الروح القدس"، الذى 

 مقاالت  التارخ املسي

ع امليالدي   القرن الرا

جزات أنبا أنطونيوس)قصة شفاء أبن ملك األفرنج     (من م

ى   أنطونيوس أن ملك االفرنج كان لھ ولد األنباعن  ٌيح
ً
را مجنون وكث

جوهكان ُيصاب بنو  عا فلم  بات صرع. وأحتار كل حكماء البالد كيف 

شفوا يقدر  س أنطونيوس  وصل أليھ. ثم وهأن   ر القد راء خ  

 فأرسل اليھ  مصر الشرقية
ً
بان فلهدايا  ٌرسال شأ أن ومؤن للر م 

رجمان لمهم ب  من الهدايا وكان ي
ً
ئا سألونھ أن يقبل ش . وكان الرسل 

شفي أبن امل ي معهم ل ؟ لك. فيأ ر ع يا اب ش قال لتلميذه: بماذا 

ب  ؟ قال لھ: يا أبي ان جلست أنت نا أم أبقيمعهم ل أذ

بت فأنت انطونھ ر نطق األسم)  أنطونيوس وان ذ غ فقال لھ (فقط 

س: وأنا أرد أن أكون أنطونھ.   القد

حملتھ ف الدير وسار إ بالد االفرنج  تھصالأتم و تلك الليلة 

ناك  املسيحالسيد بقوة  ابة ودخل إ مدينة ا بالد األفرنج. و

ر  ر وز ب غرب. وملا ع ر كمثل را امللك وجلس ع باب دار الوز

نما  - حضر وكان الليل قد  -  امللك  لھ. وب ر بالدخول إ م أمره الوز

ر كان لها صغار يأكلون م ع املائدة  ت الوز يرة  ب واذا بخ



ما  س  عرجاء وأخرى ياء عمأحد ن يدي القد هما ب هما وألق أحضر

: لئال تظن أن امللك فقط يرد شفاء ابنھ! ثم 
ً
ر قائال الذي خاطب الوز

ن  رشم عالمة الصليب املقدس يرة، وبصق ع أع ع أوالد ا

ش  ا، فد ها وأبرا اضرنالعمياء م   ا
ً
ر ا منھ. جدا ووصل ا

جنون والصرع. أبرأ ابنھ امللك فاامللك فأحضروه للوقت  ومن  من ا

ها امللك بلغ أنك أرسلت ا للملك  قالتواضع األنبا أنطونيوس  : أ

ذا أأنطونھ املصري و  عبت رسلك وألجل   هللا أرسلنفقت مالك وأ

 ثم ودعھ وانصرف  لك
ً
ابة ف ديره من قصر امللك قاصدا حملتھ 

ناك.  ا 
ً
  أيضا

ي ت اب معهم و اليوم الثا قابل معھ رسل امللك وطلبوا منھ الذ

ي وأنا أحضر خلفكم. فرجعوا ألشفاء ابن امللك. فقال لهم  سبقو

ن بكالمھ  . واثق
ً
سا شفاء ابن امللك وأن قد وعند وصولهم سمعوا 

كذا  عمل أنطونيوس أن ينفي عن نفسھ  األنبا أرادآخر قد أبراه. و

جزات شأ امل وُعرف فيما أن يخفي فضائلھ . ولكن السيد املسيح لم 

و الذي شفى أبن امللك جب الرسل عد أن األنبا أنطونيوس  . فت

 
ً
لم  ، جدا م  ليلة واحدة وت س من بالده ا بالد كيف حضر القد

را. م. فمجدوا هللا كث ي كان عند هم. و اليوم الثا   بلسا

ن الكبار  بان وأب السواح لقاء العمالق   :م) ٣٤١(عام  ، أب الر

ـراري، فأرشـده مـالك  س أنبا أنطونيوس أنھ أول مـن سـكن ال ظن القد

ســــتحق العــــالم وطــــأة قدميــــھ؛ مــــن أجــــل  ســــاًنا ال  ريــــة إ ــــ ال الــــرب بــــأن 

س  . وملـــا ســـمع القـــد
ً
هبـــھ مطـــرا جفـــاف و صـــلواتھ يرفـــع هللا عـــن العـــالم ا

س أنبـا بـوال  رتھ كاملـةذا انطلق بإرشـاد هللا نحـو مغـارة القـد  (أقـرأ سـ

ــــــــ السنكســـــــــار القبطــــــــي)  ٢تحــــــــت يــــــــوم  ر  حيـــــــــث التقيــــــــا وصـــــــــارا أمشـــــــــ

ة كاملـــة،  ـــ عظـــائم هللا. وعنـــد الغـــروب جـــاء الغـــراب يحمـــل خ يتحـــدثان 

ــر مــن  ــ أك عاًمــا  ٨٠فقــال األنبــا بــوال: "اآلن علمــت أنــك رجــل هللا حيــث 

كذا فقد  ة كاملة، و ى بخ ة، أما اآلن فقد أ يأتي الغراب بنصف خ

  لك طعامك أيًضا."أرسل هللا 

ســـــــرع  ــــــديث طلـــــــب األنبــــــا بــــــوال مـــــــن األنبــــــا أنطونيــــــوس أن  هايــــــة ا ــــــ 

ــــرك البابــــا أثناســــيوس ألن وقــــت  ــــ للبطر لــــة الكهنوتيــــة ال حضــــر ا و

ــــ قاليتــــھ   ا
ً
س أنبــــا أنطونيــــوس مســــرعا انحاللــــھ قــــد قــــرب. فرجــــع القــــد

ــو ســائ نمــا  لــة وعــاد متجًهــا نحــو مغــارة األنبــا بــوال. وب ــ وأحضــر ا ر 

هـا  س بـوال متجهـة  د جماعة من املالئكة تحمـل روح القـد الطرق شا

رتلــــون بفـــرٍح. ســــبحون و ـــم  بلــــغ األنبــــا  وملــــا للســـماء نحــــو الفــــردوس و

يــھ فظــن أنــھ يصــ  ــ ركب أنطونيــوس املغــارة فوجــد األنبــا بــوال جاثًيــا ع

ــ  ــيح، وكــان ذلــك  ــرب منــھ فوجــده قــد ت  ثــم اق
ً
ال ر  ٢وأنتظــر طــو أمشــ

  م).  ٣٤٣نة (س

 وبتـــأثر شـــديد وبـــدأ يفكـــر كيـــف يدفنـــھ فأبصـــر أســـدين قـــد 
ً
ـــرا ـــى كث فب

همـــا نحـــو املوضـــع املطلـــوب فحفـــرا حفـــرة بمقـــاس  جـــاءا نحـــوه فأشـــار إل

ــــــــاء شــــــــديد. حمــــــــل األنبــــــــا  ــــــــو يصــــــــ بب جســــــــد ومضــــــــيا، ثــــــــم دفنــــــــھ و ا

س بـــوال وقدمـــھ لألنبـــا  ســـھ القـــد أنطونيـــوس ثـــوب الليـــف الـــذي كـــان يل

ــ أعيــاد املــيالد أثناســيوس البطر  ســھ  ــرك الــذي فــرح بــھ جــًدا، وكــان يل

  والغطاس والقيامة.


