
- ١ - 
 

 سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية
          )١٢\٨(  

  
         

  
  
  
  )٣الفار الميت( 
  

 
 

  
  
  

                                                       

 

  



- ٢ - 
 

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك

  
  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية. :  اسم الكتاب

       الذات يف األمور املادية-الفار امليت                        
  خدام بيت حمبة اهللا للطلبة للمغتربني. :  إعـــداد 
  ٢٠١٦: األوىل   الطبـــعة
  ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ الترقيم الدوىل:

ا قراءستفادة الكاملة من هذه السلسة الرجاء لال: مالحظة
بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يسبب تشويش 

  وعدم االستمرار قد يسبب إحباط.
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  قداسة البابا تواضروس الثاين
  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 تقدمي
األمور املادية هى أشرس أنوع الذات ومن يترك نفسه هلا تتعبه 

هلذه احلرب األغنياء والفقراء على وترهقه بل وتستعبده، يتعرض 
نسون اهللا ون فيها سالمهم وحيام ويعالسواء. األغنياء يض

سون مبادئهم من أجل الغىن. والفقراء حيملون اهلم ويشتكون وويد
هم ويعوهلم. واألمور املادية اليل وار كما لو أن ليس هلم إله يراع

املال فقط بل إدمان العمل والعلم والشهرة، كلها  املقصود ا ليست
اإلنسان ضع لو وحرب شرسة وهى  .من األمور الىت حتارب اإلنسان

يصري عبد هلا. أمور قد نظنها طبيعية لكنها ىف فيها سالمه فمع الوقت 
  .وروحًا وجسدًا نسان نفسًا اإلريمقدرة على تدهلا منتهى اخلطورة و

أن حياتنا ليست من أموالنا وال ىف فنعرف الرب يعطينا استنارة 
و احلياة والفرح هف ،شهرتنا وعلمنا بل حياتنا ىف املسيح وللمسيح

. الرب حيفظنا وحيفظ شعبه من هذه احلرب الشرسة والسالم
بشفاعات أمنا العذراء وصلوات أبينا الطوباوى قداسة البابا 

    األبد آمني.ىلتواضروس الثاىن وإلهلنا املجد إ
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 العنان وأختيل أىن صرت طريقى إىل أىب أخذت أترك خلياىل ىف
ال مش كفاية ممكن كذا  .الوعندى فّي مشهور أصبحتو مليونري

ال، للصيف واحدة وللشتاء واحدة، أما عن العربيات فهذه من فّي
كمل تفكريى حىت أ مل ،تنويع اات املعيشة البد أن يكون فيهيضرور

وجدت نفسى ىف حفرة عميقة ىف الوادى نزلت فيها دون أدرى 
ناية اهللا وقامت عاصفة رملية وكادت أن تدفنىن ىف الرمال لوال ع

والفيّلل ن جنوت وقلت ما فائدة القصور أ بعدوهنا ابتسمت  ،وستره
حياته من اإلنسان موت حقا ليست أوكل فلوس الدنيا وأنا كنت ها

    !!أموله
  .تقابلت مع أىب وحكيت له أفكارى داملعتاوىف املكان 

  هي وثاين صورة للذات يا ابين  عن اكالمناليوم سنكمل  قال:ف 
 

وهي أشرس نوع من الذات، فالذات برفض اهللا أقبح نوع من   
الذات يف بينما الذات ألين أرفض اهللا الذي خلقين وأحبين وفداين. 

طان جيعل من ألن الشي ،األمور املادية هي أشرس نوع من الذات
يع عمره وحياته فيجري اإلنسان ويلهث ويّض ،ًااألمور املادية سيد
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البحر ما تفارقه 
أمواجه ومحب المال 
  ال يفارقه الغيظ والغم 

  ق. يوحنا الدرجى
 ٢١٤كتاب السلم ص

ويف النهاية لن جيد مكانًا يف السماء بل يسمع  ،تنتهيوراء أمور زائلة 
: ٦(متأيضًا" قلبكيكون  كنزكصوت الكتاب "حيثما يكون 

 –العلم  –ومن أشكال الذات يف األمور املادية (حمبة املال  .)٢١
  .الشهرة......) –العمل 

قلت: أرجوك وضح يل يا أيب بأكثر 
  .تفصيل

  :أوالً المالقال: 
قال عنه الرب يسوع أنه ال ميكن      

: ٦(مت ألحد أن يعبد سيدين اهللا واملال
عندما كنا " وقالأحد األخوة ىل ذكر  وهنا ابتسم أيب وقال ،)٢٤

وأوصونا أن نقرأ فيه  صغري ًا يف مدارس األحد أعطونا إجنيلصغار
، وعندما قرأت اجلزء الذي يقول "ال ميكن ألحد كل يوم جزء صغري

أن يعبد سيدين اهللا واملال" قلت بذهين الطفويل، كيف يعبد أحد 
بع جنيه وأخذت أخبط على الر ؟!مثًال املال هل أعبد الربع جنيه

 مش ،أعبد الربع جنيهه مشبيدي، وقلت هذه وصية سهلة وقلت 
وتعاملت مع الكثريين،  ت؛ ولكن عندما كربأبدًاأعبد الربع جنيه ه

سر وتفرق بني ، وتدمر األحمبة املال وكيف تسلب العقول يتورأ
من قضايا املرياث، والسجون ا الكثريين ىف  مملؤة، فاملحاكم اإلخوة
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محبة (بنا هذا المرض ييصال 
(فى إال في مرحلة متأخرة )المال

، ويفد علي النفس الحياة الروحية)
البشرية من الخارج، ولذلك يسهل 

علي المرء أن يأخذ منه حذره 
له ويقاومه. أما إن أهمل وسمح 

داخل القلب، يصير أشد  دخولبال
خطرا ويتعذر انتزاعه جدا، إذ 

يصبح "أصال لكل 
) ومن ثم ١٠:٦تي١الشرور"(

يعمل علي اإلكثار من مغريات 
  الخطيئة.

  (القديس يوحنا كاسيان)

معىن أن املال سيد وأن حمبة املال  تأدرك السرقة واالختالس.قضايا 
أن أكثر من يتحاربون يا ابىن واحلقيقة بل  .أصل لكل الشرورفعًال 

  .وليس الفقراء األغنياءمبحبة املال 
  قلت: ياه!!

املال بالنسبة هلم شيء هام  ليس مجيعهم بالطبع)و(فاألغنياء قال:
فبدونه  ،يعتمدون عليه وأساسي

فراغ وبالضعف فهو اليشعرون ب
 مصدر سالمهم ومصدر ثقتهم

فال يستطيعون أن  ،وقوم
يستغنوا عنه، فيصري مع الوقت 

املال غري  ١سيدا هلم، بينما الفقراء
موجود فال جيدوا أمامهم سوى 

   ليعتمدوا عليه.اهللا 
 اخلارجيذهب األب إىل  فقد

حملة باألموال لكي يعيشوا املويترك أبناءه، لكي جيلب هلم األكياس 
هلم عالقة باملسيح سيكون وهل  أوالدك هل ستتابعمرفهني، وتسأله 

                                                             
و ورثة الملكوت الذي  اإليمانفي  أغنياءاختار اهللا فقراء هذا العالم  أما لذلك قال الكتاب " ١

 )٥:   ٢وعد به الذين يحبونه (يع  
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وبعد سنوات من تكديس  ،؟ يقول املهم يعيشوا مسترحينيوالكنيسة
والبنت هلا ارتباطات مع شخص يجد االبن مدمنًا يرجع ل ،األموال
يهاجر إىل الدول األجنبية، مْن . أو شاكل صعبةوُيفاجأ مب ،ؤمنغري م

أن يريب أوالده يف خوف اهللا يف عن  ويتلهى موم احلياة وينسى
واألم  وينشغل األب ،جمتمع تسود فيه قيم غريبة وتقاليد إباحية شريرة

يكون هلا صديق، واالبن يكون له  بنةاالىف عملهما وعندما تكرب 
زل ليعيشا حياما بال خوف اهللا ـ، ويتركا املنأو يصبح مثليا صديقة

  .ألنه ال يوجد اهللا ىف حيام
فلن يذهب األب ال إىل دولة عربية أو  ؟!وملاذا نذهب بعيدًا 

أجنبية بل هنا ولكنه يعمل صباحًا وظهرًا ومساءًا، فمن يريب 
أمام إله هذا الدهر  فالكل جيلس صامتًا التليفزيونو النتاألوالد؟ 
يتمثلوا به  لاألمثل األعلى لألطفاسيكون  ، ومْنإليه ويسمعهليصغى 

فال عجب إن رأينا أوالدنا  !!ظه ويلبسوا مالبسهالفأويرددوا 
لم الذى يراه ملحد يجياهرون بإحلادهم أو بأم مثليني طاملا بطل الف

  .ن الشباب واألطفالأو مثلى(شاذ) فهكذا سيكو
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 (ال ندعو لإلنعزالىف منتهى اخلطورة شيءفالغزو الثقاىف والفكرى 
  .عن العامل لكن أن نسلك حبكمة وخنتار ما نريده ال ما يفرض علينا)

 همجيل لكن ءشيك مالحظة هامة فالقنوات املسيحية ان هنأ اكم
 ءمملولإلنسان أن يسري ىف طريق  ، فشيء مجيلغري كاىف إطالقًا

 هبالفواكه وروائح الطعام الشهى أفضل من أن يسري ىف طريق كل
ن مل يأكل من الطعام الشهى والفواكه إ، ولكن جمارىمياه قمامة و

أن امسع عظة مجيلة دون  ، فغري كاىف إطالقًاشيءاجلميلة لن يستفيد 
أو أن  .بنفسى وأمسع صوت اهللا بشكل شخصى ىل اإلجنيلأن أقرأ 
دون أن أتناول من جسد  )أو حىت أحضرىف التلفزيون (قداس أشوف 

وحى وصالة مع ىف جو ر عندما يترىب األطفالالرب ودمه، ولكن 
معرفة حب املسيح وينمو س (مذبح عائلى)األب واألم كل يوم

وكارزين أبناء للمسيح يكون هناك ويوم وراء يوم الكتاب ىف األسرة 
يربون وعكس ذلك فاآلباء واألمهات  للحياة األبدية قديسنيو

  .التعيسة نهمىف النهاية جل موجيهزوأبناء إلبليس أوالدهم 
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اهللا ال يهمل حتى الخطاه 
فكم باالولى الذين جعلوا 

الئق  اهتماميهم فيما هو
وهم يجتهدون كل حين 
ان يقتربوا الى معرفته 

ومحبته فكل من وجد فى 
نفسه هذا االعتبار يسكن 

دائما فى سالم وفرح 
  مار اسحق السريانى.

  ٢٧ص
  ٥ميامر مار اسحق ج

 

 ده يف فتح الكتاب املقدس ووقفة د أن يتعب مع أوالييِر ال
  لصالة ا

 ويشقى يف معاجلة ابنه من اإلدمان، إدمان النت
ابنته باالبتعاد عن الشاب والتدخني واملخدرات، وكذلك يف إقناع 

 ، وعن االحنالل والضياع.املؤمنالغري  
إياه  اإلنسانفالكتاب قال "ما يزرعه 

  .)٧ :٦(غلحيصد"
يف أوالده من صغرهم حمبة  زرعي فمن

بة حقيقية "حم ،وحمبة اإلجنيل ،املسيح
حيصد فرح " وليست جمرد شكل وروتني

فيهم وخمافته  اهللا ةحمب وجناح وفوق الكل
  كل أيام حيام. 

ال ف ،يترك أوالده للعامل يربيهم ومن
ينتظر سوى أمور العامل تسود عليهم وشرور احلياة تستعبدهم والنهاية 

  هالك أبدي.
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قلت: وهل يترك اإلنسان عمله، وال يكون له طموح ويكون فقري 
  يكون أوالده متدينني؟ لكى لكي يرضي املسيح ويسري يف طريقه و

قال: ال ال يا ابين مل أقصد ذلك ومل أقل ذلك، ولكن من جيعل 
: ٦يت١(املال أصل لكل الشرور" حمبةاملال سيدًا له كما قال الكتاب "

  .وليس املال )١٠
      



      

   







     

 

هاجر أحد األشخاص من إجنلترا إىل أمريكا يف بداية القرن     
نيا وذهب التاسع عشر يف موجات اهلجرة األوىل، ونزل يف كاليفور

إىل القرية اليت سيقيم فيها وهناك استقبلوه بترحاب وحسب تقاليد 
القرية عملوا له حفل استقبال، تعرف على أهل القرى وشرحوا له 
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 أحد)(فليست 
حياته من امواله 

 )١٥:   ١٢ (لو

مث يف اليوم التايل مباشرة ذهب لكي  .قوانني القرية وكيفية املعيشة
حيدد أرضه اليت ميتلكها، وهي حسب تقاليد القرية أن يسري ناحية 

ب، ويظل يسري مث يدور ويرجع قبل غروب الشمس وهذه الغر
كل شخص ة األرض اليت ميكن أن ميتلكها، والدائرة هي مساح

حبسب إمكانياته، من ميشي ميشي ومن جيري جيري، املهم أن يرجع 
 .غروب، يعيد نفس الدائرة تاين يومقبل الغروب، وإن رجع بعد ال

خد أكرب أد جيري ويفقال الرجل يف نفسه ناس طيبني قوي، الواح
ة دي أرض جيدة جدًا مل يزرعها أحد من قبل، وأخذ جيري حمسا

وجيري من الصباح الباكر حىت جاءت الساعة الثانية عشر ظهرًا، 
كان املفترض أن يرجع، حىت يرجع قبل الغروب، 

يا خسارة الرجوع اآلن وأنا ولكنه قال يف نفسه 
أرض التفاح، نصف ساعة جري  قربت منعلى 

، لرمانيبقى عندى كام فدان تفاح أمريكاين، وهكذا بالنسبة للتني وا
وعندما جاءت الساعة الثانية والنصف بدأ يرجع ولكنه زاد يف جريه 
وأخذ جيري وجيري ويلهث بكل إمكانياته حىت يرجع قبل الغروب، 

 ،على وجهه، سقط ومات متر سقط ٥٠٠يرجع بـقبل أن ولكن 
مات وزى اتكفى و، وضاع كل تعبه وضاعت كل آمالهمات 

  ."جاته الكافية"مابيقول املثل 
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فيه ناس كتري بتجرى ىف الدنيا وراء  !!قلت: يا للمأساة يا أيب
 واألسرةاملال وتنسى اهللا وتنسى نفسها وتنسى واجباا ىف التربية 

   وىف النهاية الواحد جتيله الكافية وميوت.
قال: حقًا يا ابين، فالذات يف األمور املادية شرسة جدًا جتعل 
الشخص جيري ويلهث ويتعب وال يرحم نفسه، وال يرحم أبناءه 

وإن أحب  ،وأسرته ويكون كل مهه هو املال، وينسى اهللا أو يتناساه
ألن املال  ،قال الرب يسوع هللا مكانًا يف قلبه فال يستطيع كماأن جيد 

، فيختلق لنفسه األعذار ويقول الدنيا صعبة واحلياة متعبة صار سيدا له
  .، مافيش وقتواملصاريف عالية

  .الدنيا تالهى، خالص خليك ملهىأصل 
فيه وقت للعمل ليل وار، فيه وقت للتليفزيون والتليفون، لكن  

  .للنت والكمبيوتر
السماوى، وقت تكلمه بصلوات بسيطة أبوك فني وقت  ولكن 

"أنا معك ال  هلك وعدل وقت تسمع فيه صوته يقو، وكلمات حمبة
  .حاجة دا عاوز يعطينافاهللا مش حمتاج مننا  .ختف"
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اشترك(يارب) فى 
  العمل مع عبيدك

  أوشية المسافرين
 القداس اإللهى

      

 

  ؟وهل ال نعمل ونصلى ليل وار أو ال يكون لنا طموحاتقلت: 
قال: ال أقول لك يا ابين ال تعمل أو ال يكون لديك طموح بل ال 

فاملسيح أعطاك  .حترر ،لك ال جتعله سيدًا يف املال حياتكجتعل كل 
  .حرية فال تصري عبدًا

غج جغثش اثثط و ثى  ك ل عع سئثك ا

ثى اسئثك. ا ل عثفغ ةسض ا   .ض عع وجغطئ ق 

قلت: الكالم مجيل يا أىب وأنا مصدقه وموافق عليه لكن كيف 
  !أطبقه؟

الكالم العملى بسيط وسهل، لكن قال: 
، فكما يسمونه السهل فعًال املهم التنفيذ

اهللا وسط  ىال تنسولكن مع املسيح كل شيء سهل. فقط املمتنع، 
فالصالة ليست  مه قطاعي كما شرحنا من قبل.مشغوليتك، بل كّل

يف  ،هي فقط أن تقف أمام اهللا بالساعات بل يف طريقك إىل عملك
  حىت كلمات بسيطة، قل له ه لقل يسوع الرب كر افتوسط املشغولية 

  وحشتىن يارب""
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أثناء ، يف مشاكلك ومهومك . اجعل اهللا يدخلصالة أمجلهذه ف
اليوم حول كل تفكري إىل صالة وال حتمل اهلم الذي جيعلك ُتحبط 

واالكتئاب. عش  وجييلك السكر والضغط وتتعب وتصيبك األمراض
اجعل اهللا يشترك معك يف  بل ،يف عملك واهتماماتك ًاطبيعي جد

فعندما يشترك معك املسيح يف العمل تستريح وتنجح،  العمل،
   فيسوع يعطيك السالم واهلدوء ويعطيك أيضًا الربكة والنجاح.

القطاعى شيء ميكن أى حد يقوم بيه مش حمتاج رهبان وال ف
  .مكرسني ففى أى وقت ممكن تكلم اهللا وبأى شكل ممكن تكلمه



        

       

 

     





 

حياته تكون لكن من يكون اهللا هو حياته يكون أمني وناجح و 
اهللا حيب أن و .ىف حياته الروحية والنفسية وأيضا املادية ،فيها بركة
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. فمكتوب أوالده مباركنييكون  



.

 . 

         

    

.

.

     

.       

 .

.



.



)  
قلت: حقًا يا أيب مل أفكر هكذا من قبل، كنت أتصور أن من 
يسري مع اهللا لن ينجح يف حياته العملية، بل تصري حياته الروحية 
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وأن كل ما يهم اهللا هو  له يف النجاح والتفوق والطموح. قمعو
  حياتنا الروحية والصالة والصوم واخلدمة.

جيعلنا نتخيل أنه إن  فهو .هذه خدعة من العدو الشيطانقال: 
سرنا يف طريق املسيح لن ننجح ولن حنقق طموحاتنا وأن احلياة 

الروحية صعبة ومملة        

         

         

  
كانوا أغنياء وقديسني، فأبونا إبراهيم ىف الكتاب  ينولكن كثري

وإسحق ويعقوب وأيوب وداود كانوا أغنياء، وإبراهيم اجلوهري 
  وكان صاحلًا جدًا.كان غنيًا جدًا 

ة عظيمة وعنده كان ملكا ململك الذيمثل داود  تكامشغوليهل  
واهتمامات كثرية جدا وكان له عالقة قوية مع  تجيوش ومسئوليا

ليك يا اهللا" يعىن إ نفسياشتاقت  ليل وار وعندما ينشغل يقول "اهللا
  ىن الكالم معاك".وحشتىن ووحش"

وكان له  عبد ٣١٨كثرية وم كان عنده أمالك أبونا إبراهي 
، ومع ذلك كان صديق هللا. ةحتالفات دفاعية مع القبائل املجاور

  !!ك أكثر منهموالكثري. هل اهتماماتوالكثري 
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يه الفرق إ .دا من قبل يا أىبالحظ أقلت (باستغراب): مل أكن 
  وبينهم؟! نابين

كان مصدر  ٢)٢٠: ٣٠(تثقال: الفرق أن اهللا كان حيام
م وأخذوا فأخذوا حياة اهللا فيه ،بالنسبة هلم ءسالمهم كان كل شي

  .)٢٢:  ١٠(امحياتى كل شيء يزاد اهللا معه كل شيء، فعندما يبارك
        





     

        

 



 

  باحلياة؟!قلت: هل اهللا ال يريد لنا الراحة املادية وأن نستمتع 
مكتوب كانوا أغنياء وناجحني،  قديسنيقال: كما ذكرنا أمثلة 

  .)١٧: ٦يت١(بغىن للتمتع ءشيأن اهللا أعطانا كل  اأيض
                                                             

 )٢٠: ٣٠تث ( هو حياتك ألنه وتلتصق بهتسمع لصوته و إلهكتحب الرب  إذ ٢
 )٤: ٣كو معه في المجد ( أيضا أنتممتى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون  ٣
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النسك والزهد هنا ىف بل يريد لنا املتعة والفرح ال اهللا مش  قلت:
  األبدية!! نأخذالعامل علشان 

بل أعطانا  ،األبديةينا علشان يعطاهللا ال يريد عذابنا  .قال: ال طبعا
وقال  .)١٥: ١٦(تثوقال وال تكون إال فرحا ،كل شئ للتمتع
وأراكم أيضا فتفرح قلوبكم وال يستطيع أحد أن "الرب يسوع 

  .)٢٢: ١٦(يو "ينـزع فرحكم منكم
ا نفرح عندم نكسر وصية املسيح فنحن ال خنطئفطاملا مل 

وأيضا  ،)٦: ١٤رو ( ونشكر اهللانأكل ونشرب ونستمتع مبا أعطنا اهللا، و
حنن ُمطالبني أن نكون أمناء وأن نكون مطيعني لوصية اهللا جتاه أخوتنا 

وأيضًا الفقراء ُمطالبني أن يكونوا شاكرين،  .)١١: ١٥تث ( الفقراء
  فالذات يف املال ال حتارب األغنياء فقط.

  قلت: كيف ذلك يا أيب؟
حتارب األغنياء بأن قال: إا حتارب الفقراء أيضًا، فاألمور املادية 

وأن تلهيهم عن العالقة احلقيقية مع املسيح  ،تومههم أا كل حيام
وعن اإلجنيل. وحتارب الفقراء بأن جتعلهم متذمرين دائمًا وغري 

يف ملكوت السموات  بدًال من أن يثقوا أن هلم مرياثشاكرين، و
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 متذمرين وباكني وشاكني وخيسرون هنا ايظلوو .٤كما قال الكتاب
  وهناك.

  األمور املادية يا أيب؟ ىقلت: وماذا عن باق
األمور املادية، يف  ىأن نقوله عن باققال: ما قلناه عن املال ميكن 

هذه األمور، ينسون اهللا،  تلهيهمن يفكثري ،العمل والعلم والشهرة
  فيضيع منهم اهلدف، وال جيدون الراحة هنا ولن جيدوا راحة هناك.

. )١٣: ٤يو ( من هذا املاء يعطش أيضًاألن الرب قال من يشرب 
فمن جيري وراء العلم لن يكتفي بالبكالوريوس فيبحث عن املاجستري 
ولن يكتفي باملاجستري فيبحث عن الدكتوراه ويظل جيري وراء 

وبالطبع العلم يف حد ذاته ليس  .األحباث ولن جيد الراحة وال الشبع
هل هو  هو األولهل  !خطية. لكن ما هو ترتيب اهللا يف حياتك؟

لعمل ويف هل يشترك معك يف ا !هل حتبه؟ ،أصال ىف حياتك موجود
أم فقط  كرضي ذاتتري وراء العلم لكي جتهل  !وسط مهوم احلياة؟

يف الوزنات اليت  كون أمنيتجد اسم املسيح ومتكون أمني هللا ولكي تل
  ؟عليهااهللا  كائتمن

                                                             
ورثة الملكوت الذي وعد به الذين و اإليمانفي  أغنياءاختار اهللا فقراء هذا العالم  أما ٤

 )٥: ٢يع يحبونه (
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 أمني ىنفرح أنأكون أمني هللا يف العلم أو العمل وأقلت: كيف 
  ؟ىللمسيح وليس من أجل إرضاء ذات

قال: هذا ما ذكرناه يف التوكيل العام يف كالمنا عن السقوط 
، وإننا ليس بعد ألنفسنا، بل للمسيح فاملسيح هو )٤(جاملتكرر

فرحنا. لذلك لن حنزن لكوننا فقراء ولن نفرح لكوننا أغنياء. فاملسيح 
و حيبنا سواء كنا فقراء أو أغنياء، معنا سواء كنا أغنياء أو فقراء، وه

فهو سبب فرحنا لذلك فرحنا ثابت، ولكن حنزن عندما نكون غري 
   أمناء.

يوجد من يضع شبعه ووجوده وذاته ىف العمل وإدمان  وأيضا
 Donkey Workساحمىن يسمونه العمل

، خترج من كلية اهلندسة وتعني ىف شركة أمسدة تدرج ىف املناصب
كل  ،مث رئيس قطاع لإلنتاجب مدير مث مدير مث نائ إنتاجمهندس 

ىف  األيامكل  ،جازاتإال توجد  ،حياته املصنع ينام وحيلم باملصنع
 وأوالده أسرتهما عن أ ،يشيل شغلهم ألنهحبه زمالئه جدا أ ،املصنع

ال وقت للكنيسة والقداسات سوى ىف  وأيضا ،فال يوجد وقت
ى طلع علو األياممتر  ،املآمت أو األفراح - املناسبات وأيضا ،األعياد

 ،الذى وضع فيه ذاته ءبالشي املعاش انتهت صلته مبصدر سالمه،
وزوجته أمينة  ،ابنته خمطوبة ،ابنه تزوج ،حدأرجع البيت فلم جيد 
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ما هو فوحيد يذهب للكنيسة يشعر بأنه ، الكل مشغول بعامله أخدمة
مل  ،والزهاميره الشيخوخة صابتاارت صحته بسرعة وأ ،غريب

   .حد فوضعوه ىف دار مسننيحيتمله أ
  ؟خطيةقلت: هل يعىن االهتمام بالعمل 

يسري  ْنـن مأقال: هذا ما حياول أن يفعله الشيطان بأن خييفنا ب
 عندمامع اهللا سيكون فاشل ىف حياته العملية، لكن ما نقصده هو 

شباع إهله هو مصدر إكل حياته ىف العمل، العمل هو  اإلنسانجيعل 
  ذاته ورضاه عن نفسه.

قلت: أمور فعال حمتاجة تفكري فخطورة الفار أنه مش معروف هل 
  توجد أمور تانية غري املال والعمل ىف الذات ىف األمور املادية؟

فعندما يعطينا اهللا إمكانية أن راسة والعلم. دمثال ال قال: فيه كتري
جيد  أحصل على امتياز يف الدراسة، سأحزن عندما أحصل على

وليس ألنين مل  ،سبب احلزن هو أنين مل أكن أمني جدًا، ويكون
أحصل على االمتياز، وعندما تكون اإلمكانية اليت أعطاين اهللا إياها 

بل  ،أحصل على جيد جدًاال أن أحصل على جيد، لن أحزن عندما 
ن املسيح هو فرحي وليس التقدير، ولو حصلت على جيد سأفرح أل

  ألنين كسرت وصية املسيح.جدًا بالغش، سأحزن 
  ما هى حدود املتعة الىت تفيدنا يا أىب؟ لكن قلت: 
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  قال: ثالثة أمور ميكن ا قياس حدود املتعة يا ابىن. أوال:
  الوصية اإلهلية. إطارأن تكون ىف 

د للمتعة يا أىب وتفرغ يقلت: طيب مش ممكن أن الوصية تكون تقي
  املتعة من معناها؟

قال: على العكس، بل الوصية هى الىت تعطى للمتعة معىن وذلك 
لنتمتع به، فكيف  ءخلق كل شي الذيلثالثة أشياء أوال: أن اهللا هو 

لنتمتع به وعندما نأتى لنستمتع به يقول أن ذلك خطية  ءخيلق اهللا شي
جدًا،  القرى ىف الصعيد كان رجال خبيل إحدىويغضب علينا. ىف 

اشترى بعد صراع طويل وتفكري ألسابيع كيلو تفاح وعندما ذهب 
للبيت فرح أوالده املحرومني فرحا عظيما بالتفاح وعندما مد ابنه يده 

يه يا ولد أنت مفجوع" إليمسك بتفاحه لطمه بشده وهو يقول "
وكانت اللطمة شديدة لدرجة إا جعلته يسقط على األرض 

  اذا تقول عن هذا األب؟!من فمه، فمدماء وينـزف 
  قلت: مايستهلش كلمه أب، شخص قاسى.

أنه يعطينا أمور  قال: هل تتصور أن اهللا ممكن يكون بالصورة دى
؟! احلقيقة أن هذا ما حياول أن نستمتع بيها يعذبناعندما نأتى مجيلة و

يصوره لنا الشيطان أن اهللا خلق األشياء مث مينعنا أن نتمتع ا. بل 
  لنتمتع ا فإنه يعذبنا. عندما نأتى
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  يه فائدة الوصية؟!إقلت: طيب 
قال: الوصية مثل ضفاف النهر فإا حتفظ مياهه حىت تصل للهدف 

ن مل توجد هذه الضفاف فاملياه إالنهائى وهو رى األراضي بينما 
هكذا الوصية هى  النهائي،تعمل برك ومستنقعات ولن تصل للهدف 

لتعطينا متتع يدوم وليس متتع مؤقت حفاظ علينا وعلى معىن احلياة و
  ينتهى.

 حىت- وهدوءمبحبة -فرمبا مينع األب ابنه عن أن يتناول من التفاح 
ب األحىت ال يصاب بأمراض أو يؤجل ويتم غسله وتنظيفه 

  الشيكوالته إلبنه حىت يتناول وجبه الغذاء.
 ةهى احلدود للتمتع حىت تصل إىل اهلدف األمسى من احليا فالوصية

  وحىت تصل ملتعة تبقى وتدوم وال حتط من كرامتنا.
فمثال موضوع املال، الوصية حتفظنا من السرقة والكذب 

 إطارفعندما جيتهد اإلنسان ويكون له طموح ولكن ىف  ،واالحتيال
الوصية واملبادئ األخالقية، يفرح بعمل يديه وبإجنازه، أما من يسرق 

دائما ىف خوف وقلق  يكونأو يكذب من أجل احلصول على املال 
   .كشف أمره ويفتضح أمام الناسحىت ال ين

فما معىن أن يصبح شخص مليونري ولكن بالسرقة والكذب 
واالحتيال مث يكشف أمره وينتهى مصريه للسجن واحلبس ما املتعة ىف 
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قفه أمام الناس واملجتمع ذلك؟! كيف ينظر إليه أوالده وأسرته وما مو
كيف يكون حاله وقلقه وعدم سالمه ن مل يكشف أمره. أو حىت إ

؟ هل تسمى هذه بالليل عدم سالمقلق و ىف النهار ويظل ىف اضطراب
  حياه أو متتع؟!

  قلت: ال طبعا.
  نصل إليه هنا  الذيقال: فاملبدأ 

تفرحك دون أن حتطمك أو تضيع منك اهلدف  ة الىتتعامل "
  ".حقيقيةاألبدية) هى متعة  احلياةالنهائى (

  أىب وما هى النقطة الثانية حلدود املتعة يا أىب؟ قلت: متام يا
  الوصية. إطارىف  تكون حلدود املتعة هى أن النقطة األوىلقال: 

  النقطة الثانية: 
  .تكون على حساب اآلخرين أال
  قلت: كيف يا أىب؟

كيلو تفاح ألوالده  ٢قال: ىف مثل التفاح، عندما يأتى أب بـ
 ءخوته شيوال يريد أن يترك إل يأكل ويأكل ويبدأ الولد األكرب

ويقول له أبوه "يا حبيىب اعمل حساب إخوتك يقول ىف نفسه "أنا 
  ". هل هذا متتع؟خويتمش مشكله إ عانووبعدى الطوفان أنا ج

  خوته.إقلت: أنانية. فال معىن أن يفرح أخ على حساب 
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قال: هكذا ىف كل األمور، ال معىن ألب أن جيرى ويلهث وراء 
املهم متعته الشخصية ىف أن يصبح ف ،ىف تربية أوالدهاملال ويهمل 

ما كل شاب الال معىن أن مال ناجح وعنده أكوام من املال. ورجل أع
يهمه هو أن يتمم شهوته فيوهم نفسه أنه حيب فتاة وأم طاملا 

اجلنس قبل الزواج أو ما شابه، مث بعد  سريتبطوا إيه املانع من أن ميارس
فهل  .)١٥: ١٣صم٢(ك الفتاه ىف خزى وعار مثل أمنون ذلك يتر

  هذا متتع؟!
قلت: بالطبع ال. فحىت لو متتع اإلنسان للحظات فإنه يظل طوال 
عمره يشعر بالذنب واخلزى، فاملتعة وقتية ولكن الذنب والعار يدوم 

  .٥وال ينسى
تع على حساب اآلخرين قال: هكذا ىف كل األمور. إن كانت التم

التعب واألمل واخلزى. بعدها زائلة ويبقى  ةتع بل جمرد نشومت لن يكون
فمن يهمل ىف تربية أوالده من أجل اهتمامه بالعمل أو جريه وراء 

، لن يتمتع عندما يسمع أن إبنه أدمن أو أصبح ذاتهاملال من أجل 
ملحد، أو إبنته بدأت ترتبط بشخص غري مؤمن أو لننتقل لنقطة أعمق 

ن مل يكن ألوالده عمق ىف اإلجنيل وعالقه مع املسيح من خالل فإ
الصالة وذهب أوالده جلهنم، فما هى متعته ىف املال أو العمل أو أن 

                                                             
 بالتوبة. من يرجعكل بالطبع اهللا يغفر ويشفى  ٥
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أوالده تعلموا أعلى تعليم ولبسوا أحسن لبس وأكلوا وتلذذوا بكل 
امللذات مث ذهبوا جلهنم. أظن أن هذه ليست متعة ال لألب وال 

  ألوالده.
هذه احلقيقة يا أىب، فكل  يدركوات اآلباء واألمهات قلت: يا ري

ما يهتم به اآلباء واألمهات هو األكل "كل يا حبيىب، اشرب يا 
حبيىب" كما لو أم سيذحبونا على العيد، لكن الصالة واإلجنيل 
واملسيح واألبدية وحىت االهتمام النفسى االجتماعى أن األب يصادق 

عنهم مبحبة ويساعدوهم ىف  ءفوا كل شيابنه واألم تصادق ابنتها ويعر
  طريق حيام، كالم مش موجود.

  نصل للمبدأ الثاىن وهو  قال:
  ."غري حقيقىيكون على حساب اآلخرين هو متتع  الذي"التمتع 

  قلت: وما هى النقطة الثالثة حلدود التمتع يا أىب؟
  قال: النقطة الثالثة هى 

  اإلتزان
وجدت عسال فكل  إذامكتوب آية مجيلة ىف سفر األمثال " 

  .)٢٥:١٦كفايتك لئال تتقئ"(أم
بدأ ىف أى كليته والعامل، أمور شاب كان يضع كل مهه ىف 

املاجيستري، مث الدكتوراه ونسى ارتباطه ومل يصحو سوى ىف سن 



٢٨ 
 

للتفاوت ىف السن  تزوج وعاىن أوالده وعانت زوجته متأخرة.
). أو من ١: ٣وقت(جا ءلكل شي. فاالتزان مهم فاألفكار ختالفإو

يهتم باخلدمة على حساب الدراسة فيتعب ىف اخلدمة ويشارك ىف 
النشاط وىف النهاية ال ينجح ىف الدراسة فيتعب ويهرب من الدراسة 
ورمبا من اهللا، ويكون السبب ليس ىف اخلدمة أو ىف اهللا لكن ىف عدم 

ه القصة "كنت مصاب بنـزلة برد حكمته واتزانه. شاب حكى هذ
ة الشديدة نصحىن البعض بتناول معلقة عسل على الريق حوبالك

ة حفذهبت واشتريت كيلو عسل وألنىن كنت متعب جدا من الك
أردت أن أتعاىف بسرعة فأخذت أشرب ىف العسل ىف الصبح كما لو 

أتقيأ  نفسيحىت وجدت  ساعةأنىن أشرب ماء، ومل مير سوى ربع 
ربته من العسل، ومل تكن املشكلة ىف العسل وال املشكلة ىف كل ما ش

 ءالتوقيت لكن املشكلة كانت ىف عدم االتزان فانقلبت املتعة إىل شي
مقرف ومقزز. هكذا ىف كل األمور. االتزان مهم كما يقول املثل "ما 

  يزيد عن حده ينقلب لضده".
ن وشهوة فعدم االتزان ىف العالقة مع اجلنس األخر يتحول إلدما 

أو على أقل تقدير تضييع الوقت والوقت هو العمر  باخلطية تنتهي قد
، وحىت ىف الصداقة بإغالق املوبيل تنتهيفيضيع عمره وراء لذة وقتية 

بني نفس اجلنس إن كانت بعدم اتزان تتحول لشذوذ وجناسة، وحنن 
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حدود التمتع الحقيقى

االتزان
ليس على 
حساب 
.اآلخرين

فى اطار 
الوصية

 ىف العصر واحلقيقة املشكلة ليست ،ألنفسنافيه ىف عصر البد أن ننتبه 
  طبيعتنا الفاسدة، فمنذ أيام اآلباء وهم حيذرونا من ذلك. ىف لكن 

  أىب؟: كيف يا قلت
: يقول أنبا أنطونيوس أن أى فضيلة بدون حكمة تتحول قال

ال فيقول أنبا باخوميوس "لرذيلة وأيضا يتكلمون عن حفظ احلواس 
يحاربنا سيعرفون أن الشيطان  ألم .متسك يد رفيقك بدون داعى"

كلها خطايا جسدية، وأيضا حيذرونا من وسواء بالزنا أو بالشذوذ 
هو خدع من كل شيء وأالقلب "التعلق العاطفى فالكتاب يقول 

فشمشون وسليمان مل يفوقهما أحد ىف . )٩: ١٧(ار"من يعرفه جنيس
أو احلكمة ولكن من أجل عدم اتزاما انزلقا ىف حمبه النساء  ألقوه

  وىف الزنا.
بغىن للتمتع  ءالصة أن التمتع ليس خطية وأن اهللا خلق كل شياخل

 ءالوصية، وليس على حساب اآلخرين، وأيضا كل شي إطارلكن ىف 
  باتزان وحكمة وميكن أن نشبه كل حد من هذه احلدود بالغربال.

  قلت: يعىن إيه؟
قال: الغربال (أو 
املنخل) يستخدمونه ىف 

  تنقية القمح(أو الدقيق). 
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والجهل تجعل  ةاالفكار الباطل
فرغه من االنسان مثل البهائم ت

 االيمان وتشوش ذهنه وتمأل
ن غياب ة ألفكار تافهأبخياالت 

االيمان يحرم االنسان من اية 
معرفة بالحق فيما يخص اهللا 
ومن الثقه التى يجب ان تكون 

  فى اهللا كل حين.
  .مار اسحق السريانى

  ١٧ص
  ٥ميامر مار اسحق ج

هو ضد الوصية  ء" فطاملا الشيهو " األول فالغربال
فمن البداية هو ضد التمتع فال الزنا وال الشذوذ وال السرقة أو أى من 

  أمثال هذه فيها متتع. 
هو " الغربال الثاىن  فإن كان ليس ضد الوصية "

ولكن يضر حقوق اآلخرين مثل االهتمام باملال على حساب االهتمام 
   نـزل بالزوجة واألوالد فهو أيضا ليس متتع.بامل

" عندما يكون ليس ضد الوصية وال يضر " الغربال الثالث:
اآلخرين لكن ال يوجد فيه اتزان مثل 
شخص يهتم باخلدمة على حساب 
مذاكراته أو ينشغل بامليديا والنت 
على حساب املذاكرة أو على حساب 
حياته الروحية ففى النهاية لن يصل 

  للتمتع احلقيقى
  
  


