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 القديس أفرام السرياني
  ١ووصيته األخيرة

  
  

 ويٌل لي فقد. مخلفًا في ذلك ذآرًا للجميع وألصدقائي. إني أنا أفرام أسجل وصيتي قبل وفاتي
. قلَّ زيت سراجي وزالت أيام حياتي.  وقطعه قريبًا، أمسى نسيجي قصيرًا. وانتهى عمري، زمانيمر

أولول وأندب وليس من .  بي الخفرة ومالئكة الموتأحاط. األجير انهى حوله والغريب أآمل زمانه
يوم يحف بك أصدقاؤك يمينًا . ويٌل لك يا أفرام يوم تنتصب أمام منبر اهللا لتدان. يسمعني وينقذني

ألن من . يا يسوع تولَّ أنت دينونة أفرام وال تكّلف بها أحدًا غيرك. فيعتريك الخجل والوجل. وشماًال
على أني سمعت الحكماء والعلماء يقولون أن من واجه الملك نجا من . حاآمه اهللا صادف الرحمة

فشا الشيب في أفريم وهو لم يدِر : "أن هوشع ُيرعبني ويعنفني ويقّر عني بقوله. الموت ولو مذنبًا
فإن قال قائٌل أن هوشع . وقد أفلتت من النير) ١١:١٠(وأفريم عجلة متدربة تحب الدراس ). ٩:٧(

أفريم خوذة "غير أن داود يبهجني بقوله .  يوسف قلت أن النبي لم يميز بيني وبينهريم بنفقصد بذلك أ
بل بغيتي يا أخوتي أن . لست أقصد الشرف بقولي فإنه تعالى يعرف سرائري). ٩:٥٩مز (سي أر

  .أوصيكم وأعّلمكم وأرشدآم آي تذآروني عند مطالعتكم أقوالي
وحّق حياتكم يا . تحاليروت وتأآد أمر اهلموا اآلن أغمضوني فقد صدر الحكم علّي بالم

. حسبي عذابًا وعناًء ومشقة. تالميذي وحياة أفرام أن السرير الذي علوته لن أنحدر منه حتى أموت
إني ما شتمت وال . إني أقدم لكم أمثولة وأعرض عليكم دستورًا لتتبصروا فيه وتجتهدوا في األخذ عنه

 في النوادي أسوًة بكلٍب لمح ذئبًا يهجم الهراطقةاومت لكنني ق. خاصمت أحدًا البتة في آل عمري
ان الحكيم يبغض األحمق أما . على الحظيرة فسارع إليه ونبح عليه لئال يشج صاحب الغنم رأسه

  .األحمق فال يجب أال ِقرنه
وحقِّ من انحدر على جبل سينا وتكّلم على الصخرة الصماء وقال الهي الهي فتزلزلت أسس 

وحق . عه يهوذا وجلده األعداء في أورشليم ولطموه وبصقوا في وجهه الوضاحوبا. المسكونة
. إني ما شككت في الكنيسة وال في قدرة اهللا. األسماء الثالثة النارية واإلشارة الواحدة واإلرادة الواحدة

وال أبقى الرب على عينّي أن آنت نقصت الروح . ال رحمني اهللا أن آنت فضلت اآلب على ابنه
. وأحرقني مع األشرار بالنار ان آنت أماذق. ألقاني اهللا في الظلمة ان آنت أرائي بقولي.  اهللالقدس

  .وأنكر عليَّ طلبتي يوم الدين ان آنت أآذب
) ٩:١٠متى (ان أفرام لم يقتن آيسًا وال عصًا وال هميانًا . لعمرآم يا تالميذي ولعمر أفرام

  .ألني سمعت الرب يحرج علي ذلك

                                                 
رأينا أن نتحف قراء المجلة األعزاء في عددها السادس بخالصة الوصية األخيرة التي خلفها هذا الملفان الجليل   ١

 ١٨٦٥ الشهير سنة Overbekوقد نشر المستشرقون وال سيما العالمة أوفربك . لتالميذه لما شعر بدنو رحيله
 القرن السابع والثامن إلىي دار الكتب بلندن وغيرها يرتقي عهد آتابتها نصها السرياني عن عدة نسخ مصونة ف

وبرهاننا . ومما ال ريب فيه أنها من قلم الملفان عينه خالفًا لزعم من ذهب إلى أن مصنفها هو أحد تالمذته. والتاسع
ابقة للنسخة السريانية على أنها لمار أفرام ال لغيره هو أن نص بعض آيات الكتاب الواردة فيها مطابق آل المط

وآل ما يمكن القول عنها على سبيل التخمين هو أن بعض النساخ زادوا شيئًا على . السابقة للترجمة البسيطة فشبطةا
ويلوح للبيب من نصوصها الدقيقة أن موصيها ... نصها األصلي آالخبر مثًال عن لمفرطوطا بنت أمير الرها الخ

وها إننا بعد هذا الشرح نورد تعريب هذه الوصية البديعة . ون في فترات مختلفةالقديس لفظها وهو على فراش المن
  .التي تعد أثمن وراثة خلفها هذا الملفان الذي بكل صواب قيثارة الروح القدس

 :               )عن(
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أستحلفكم يا أحبائي أن تذآروني في صلواتكم . خوتي حيوني وودعوني فإني راحلتعالوا يا أ
أستحلفكم يا تالميذي باإليمان المحّرجة أن ال تخالفوا . وابتهاالتكم فقد انتهت أيامي وساعاتي

إذ ال . من دفنني تحت المذبح حرمه اهللا مشاهدة المذبح السماوي. مراسيمي وال تنقضوا وصاياي
من دفنني في البيعة حرمه اهللا رؤية البيعة . حة الكريهة أن ُتجعل في الموضع المقدسيصلح للرائ
آٌل ينتصب عريانًا ويؤدي الجواب عن . فإن المجد الباطل ال يفيد من آان على شاآلتي. السماوية

ء آل شي. فالذي يحتقر نفسه يحتقره العالم أيضًا. ولعمري ما فائدة الكرامة لمن يحتقر نفسه. نفسه
إن الهيكل المبني بالحجارة : فلذا أبكي منتحبًا يا أخوتي وأقول). ٥٣:٢٤متى (يزول آما قال الرب 

فإن ربنا ال يدين الحجارة . أما الهيكل الجسدي فإنه ينبعث ليحاآم وُيجازي. ينتقض آما سمعتم وقرأتم
لمقدسة بل ثقوا بقول ربنا ال تتكلوا علي يا أحبائي وأخوتي وأوالدي أبناء الكنيسة ا. بل يدين البشر
إنهم : فإذا وثقتم بقول أفرام جررتم إليه المالمة وجعلتموه عرضًة ليسمع الرب يقول له. ديان الجميع

  .وانهم لو وثقوا بي واتكلوا علي ما التمسوك أن تذآرهم. آمنوا باسمك أآثر مني
، ال. لسبب زالتيوأخاف التقرب من عظامهم . ال تدفنوني مع الشهداء ألنني أثيم وحقير

وقد . لست أنفر من التقرب منهم لكنني أتخوف من نقائصي. الهشيم يحترق تجاه النار ويضمحل
مز " (األخ ال يخّلص أخاه"وان . إن نوحًا وأيوب ودانيال ال يخّلصون أنسباءهم: سمعت النبي يقول

٨:٤٨.(  
وادفنوني . ني سريعًايعوشاحملوني على أآتافكم و. من شيعني على يديه جربت يداه آجحزي
لو عرفتم آثامي . ال تغبطوني فإن أعمالي مفتضحة. دفن خامٍل ألني أسرفت أيامي مخجوًال أمام ربنا

من وضع معي برنسًا . ولو انتشرت رائحة خطاياي القذرة النهزمتم آلكم مني. لبصقتم في وجهي
ادفنوني بقميصي . نم النارهي جومن وضع معي قميصًا ألقاه اهللا ف. طرحه اهللا في الظلمة البرانية

إني خاطئ آما قلت فال . والمجد ال ينفع الميت الملحود. وقبعي ألن الزينة ال تجدي القبيح نفعًا
لعمري أي أثٍم أم أي ذنٍب لم . وآثامي غير خافية عنه. يغبطني أحد ألن أعمالي واضحة تجاه اهللا
  .أقترفه فإني متشبث بكل فكر سيء آما قلت

وهلموا ما ترومون من النذور . ها الرهاويون يا أخوتي وسادتي وأوالدي وآبائيانهضوا أي
تم بيعوها واشتروا بأثمانها ما يصلح للفقراء نوأ. والتحف ألخيكم فأحدد لها سعرًا ما دمت صاحيًا

. فتستفيدوا أنتم ألنكم جدتم بها وأستفيد أنا ألني تخليت عنها. والمساآين والمحتاجين ووّزعوهاعليهم
إني أشكر لكم . والواهب يا أحبائي أفضل من اآلخذ. ومن المقرر أن ثواب األعمال غير ثواب األقوال

فأجر نبّي ) باسمه(من يقبل نبيًا  ":يا أخوتي هديتكم التي ال أستاهلها أنا األثيم وأذآرآم بقول الرب
. هبتموها حبًا له ورجاء بهكم ياأحبائي ألنكم واتاثابكم السيد المسيح على تقدم). ٤١:١٠متى (يأخذ 

تبارآت الرها مدينتكم حاضرة الحكماء وقد . تقّبل الرب هداياآم وأوالدآم أجر نبي مع أني لست نبيًا
من تخلف عن إيفاء .  يوم ظهور القدوسإلىصحبتها البرآة . بارآها ابن اهللا بفمه الحي بواسطة تلميذه

أعمال الرسل (سل فافتضح أمره للحال وأماته اهللا نذره أصابه ما أصاب حننيا إذ حاول أن يخدع الر
٥.(  

فإن النار . ليت شعري ما فائدة النار لمن ناره منه. من شيعني بالشموع تسعرت النار في قلبه
أفيضوا . حسبي وجعي الظاهر فال تضيفوا إليه وجعًا خفيًا. الظاهرة متى اتقدت أطفأت النار الخفية

ائي ألني أنفقت أيامي باآلثام وقد أدرآني اللص في وقت لم أعرفه بالبكاء يا أخوتي علي وعلى نظر
  .وفي ساعٍة لم أظنها لينقلني إلى مكان أجهله

آلما . أستحلفك يا مالك الموت أّال تعذبني وتؤلمني وال تعاملني آذنوبي لئال تحيط بي األهوال
رعدة ألني ما ذآرت ما أسلفت اصطكت رآبتاي وأسناني والتصق لساني بحنكي وأخذتني ال

  .اصطنعت صنيعة تذآر منذ ولدتني أمي حتى اليوم
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أوقدوا . حذاِر أن تضعوا معي بخورًا ألن اآرامكم إياي بالروائح الذآية ال يجديني نفعًا
.  ولي الطلبات والمزامير وصلوا علي،هللا تعالى البخور قربوا. ي المذبح وشيعوني بالصالةالبخور ف

إياآم أن . بخروا قدس األقداس ليلتمذ بعبيره الداخلون إليه. يتًا ال يشعر بهافالرائحة الطيبة ال تفيد م
. زبلة حيث يتعذر عليه أن يشعر بالكرامةم في الملقيًادعوه .  القذر حرائر ال تفيدتضيفوا إلى الزبل

قد عاهدت ف. ال تدفنوني يا إخوتي في مقبرتكم ألن حفاوتكم هذه ال تنفعني. للغني الغنى وللفقير المزبلة
على أن آل طيٍر يأوي إلى شكله وآل امرٍء إلى . لهي أن أدفن في مقبرة الغرباء ألني غريب مثلهمإ

  .إذًا ادفنوني حيثما ُيدفن الخاملون ريثما يأتي ابن اهللا فيبعثني معهم. شبهه
. سألتك يا ابن اهللا الرحيم أّال تعاملني آذنوبي. انظر يا رب إلى عهودي وأفض علّي مراحمك
وان حاآمتنا محاآمتنا بعضنا ) ٣:١٢٩مز (ألنك إن آنت لآلثام راصدًا يا رب يا رب فمن يثبت 

روم " (لكي يستد آل فٍم وينخصم العالم آله هللا"وقد قيل ) ٢:١٤٢مز " (لن يتبرر قدامك أحد"بعضًا 
 الحنون لو ُترى ما فائدتك يا ابن اهللا. ع خيط الرجاء بيد أني أردد ما هو مكتوبقطلست ٌأ). ١٩:٣

أال فارحمني آعادتك وأظهر فيَّ نعمتك ألنك إن حاآمت أحدًا بعد ذلك فلن يوجد . ذهبت إلى النار
  .صالح واحد بين ألف وال اثنان صالحان بين ربوة

مهًال يا أفرام أتروم أن ال انتقم من البشر فيغدو األبرار واألشرار والصالحون واألثمة على حد 
بل أنَّى للشهداء أن يساآنوا . وأنَّى لهابيل وقايين أن يتفقا معًا. أن يشارك الظلمةأنَّى للنور . ؟اءسو

أجل يا ابن اهللا الصالح لست أقول أن . مضطهديهم وهم ال يزالون يتظلمون مما أذاقوهم من العذابات؟
 فصًال  وعلى الخطأة أمثالي فقد قلت وأقول قوًاليوازى األبرار واألشرار بل ألتمس أن تتحنن علّي

. ألنه ما بين الذين لبسوا الجسد ما وجد إال بار واحد فقط. وهو إن آنَت ال ترحم ُحرم الجميع الملكوت
  .وتي ألني خاطئ بل أقرر بقولي حقائق راهنةخي بذلك ذاتي يا أجحاشا لي أن أن

. فيدك وقد دنا أجل وفاتكيآأن مالك الموت ينتهرني قائًال قْدك يا أفرام تنطق بالحكم فإن ذلك قلما 
  .آأني به يتهددني قائًال أسدد فاك فإن الناس ليسوا هلكى يتوهم البشر عميانًا نظيره

ومتى انقضت . زودوني بالصلوات والمزامير والقرابين. هلموا يا تالميذي فقد انتهى عمري
لمثل في ذلك الخمر في وا. الثالثون يومًا اذآروني يا أخوتي ألن الموتى ينتفعون من تذآار األحياء

والبصل . فالحصرم متى حان نضجه تحرآت الخمر في الخابية. الخابية والحصرم في الكرمة
فعلى مثال ذلك . الكريهة رائحته ينبت وهو مخزون في البيت نباَت البصل في الحقل عند استوائه

 عليه قلت مهًال فأورد وطالبنى البرهان. فإذا ادعى مدٍع أن ذلك غريزي. يشعر الموتى لّما نذآرهم
تثنية (بالبرآة بعد موته بثالثة أجيال ) روابين(أن موسى الكليم ذآر روبيل : مثًال من الكتاب موافقًا

ماذا يصنع أولئك الذين : وبولس الرسول يعّلمنا قائًال. فلولم ينتفع روبيل بذلك لما ذآره موسى) ٦:٣٣
وعالَم نختلف نحن دائمًا إلى ). ٢٩:١٥قور ١(عثون يعتمدون من أجل األموات ان آان الموتى ال ينب

وما الذي حمل آل متتيا المقابيين على ذآر الذين سقطوا في الحرب غفرانًا . المذبح ألجل الموتى
فكهنة ابن اهللا إذًا يغفرون خطايا الموتى بقرابينهم ). ١٢:٢(لخطاياهم وقد آانت مشاربهم مختلفة 

فال تضطروني أن .  فظيع ولكن من اآلثام ما هو أشنع وأفظعالزناأجل إن إثم . قدسة والبرارةالم
يا أفرام إنما قصدت الزناة والفجار بقولك مع علمك : أجاوب اهللا عنكم يا أحبائي متى قال لي عّز وجّل

إني أخاف خوفًا شديدًا ومن ثم . فما عساني أن أجاوب إذ ذاك يا أحبائي. بأني أنا هو الديان وحدي
على أن الشهوة الجسدية تحاآي خميرًا في . ته آنفًا وهو أن من دانه اهللا صادف الرحمةفأآرر ما قل

  .العجين ونارًا في الحطب فمتى ثارت في االنسان أآلته وأتلفته
. أنا لست آنوح فتبارآوا أنتم آساٍم ويافت. هلموا يا تالميذي فأبارآكم مبارآة الراعي العادل

لست آموسى . لست آاسحق فهلموا أبارآكم آيعقوب.  آابراهيملست آملكيصاداق فكونوا مبارآين
  .لست آايليا فاقبلوا أنتم روحي آاليشع. فكونوا أنتم آيشوع بن نون
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ك آموسى ليعرفك ايا أيها األنبا تلميذي يا رجل العجب عّظم المسيح ذآرك وأضاءك آالمالئكة وأر
ابراهيم وأوعب فاك حكمة آلما رمَت أن تتكلم  إلهيا تلميذي ابراهيم استجابك . من رآك انك صفي اهللا

. يا سمعان سمعَك اهللا آلما دعوته في الضيق). ١١:٨٠مز " (أوسع فاك فامأله"وصحَّ فيك قوله 
فتقصدك العرائس والعذارى المحصنات ويسمعن من . ووفقك أن تؤسس آنيسة في آل بلدٍة تدخلها

ذاع ذآرك في األمصار ذيوع . وائد روحيةفيك الحكم ويأخذن عنك ما ينفع خالصهن ويكسبهن ف
أجزل لك . عًاوا الطهور الوديع طبعًا والبسيط طيا تلميذي مارا اآلجلي أيه. الطبيب في المعسكر

يا تلميذي زينوب الجزري . الرب ثواب األبرار والصديقين ألنك تبعتني في الضيق رجاء بالمكافأة
هشيم األوثان فتلتقط العلوم التقاط اللهيب للعشب وتغلب الباسل الشجاع جعل اهللا آلمتك آالنار تلتهم 

  ...الكفرة غلبة داود لجليات وتتسلح بدرع األنبياء وخوذة الرسل ويكون الرب معك فلن تنكسر أبدًا
تبارك الرب الذي اصطفى الكنيسة المقدسة آنعجٍة لم تنهشها الذئاب وحمامة نقية لم يقَو 

لكن عكره بمصه ويشربه آل خطأة ...  بيد الرب وخمرها مختمرةسأفإن الك. "الباشق على مساءتها
. وقد تجرَّعها الكفرة وخرجوا على يسوع ربهم آكالب آلبة وجدفوا عليه). ٩:٧٤مز " (األرض

فلو تمكنوا من ذلك ألثاروا في .  يصلوا إلى عرشه الرفيعنوهيهات أ. سبحان من هو أسمى منهم
م األشقياء يوم حاولوا البلوغ إلى العلو فباغتهم العدل االلهي السماء فتنة وخصومة أسوًة بأقرانه

فأي قضاء يا ترى أم أي عقاب يحل يا أخوتي بمن اتقح فادخل انقسامًا بين اآلب . وحطمهم وأخزاهم
  واالبن والروح القدس؟

 ومن نقص .ينيمن ارتاب في اهللا شرَّده اهللا آقا. فأنتم يا تالميذي اثبتوا راسخين في تعليمي وإيماني
من . ومن جدف على الروح القدس أنكر اهللا عليه المغفرة. االبن عن اآلب أهبطُه االبن إلى القبر حيًا
إياآم . ومن مرق من الدين انشّق من وسطه آيهوذا. شك في الكنيسة اعتراه الجرب آجحزي

فينا شهوات الجسد فال تك. ألن المجدف الكافر يذنب إلى اهللا توًا. والتجديف يا أحبائي فإنه إثم فظيع
ما يوطد رجائي وثقتي بك يا ربي هو اني ما شتمتك وال جّدفت عليك قطعًا نإ. نضف إليها إثمًا آخر

  .لكني أبغضت من ناوأك وقاومت من عاداك. واصًال
اآتبوا عباراتي على صفحات قلوبكم فإن الكفرة سيالحقونكم بعد وفاتي متقمصين حلود الحمالن وهم 

فانهزموا منهم . يتظاهرون آابليس بالصالح والورع.  آلماتهم حلوة ومضمراتهم مّرة.ذئاب خاطفة
 ويه وال تفيده حججُه مهما اعتذر أواعلموا أن من تكّلف أن يتزّيا بزي الملك افتضح أمره وقضي عل

  .تنصل
خيٌر لك أن تجالس الشياطين من أن . إياك ومعاشرة الّضالين ومجالسة الكفرة الملحدين

أما الكافر فلن يحجم . ألن الشيطان متى استحلفته باسم يسوع أو ذآرته له وّلى منهزمًا. ن الكافرتساآ
، االبالسة أقروا جهرًة بأن ال. بالسة أيسر من اقناع المالحدةفاقناع األ.ه وقحته مهما استحلفتهعن عناد

فالدلب ال ينبت إال على . نأما الكفرة المعاندون فيّدعون الخالف مكابري) ٥مرقس(يسوع هو ابن اهللا 
ومع هذا فنبات الدلب على الصفاة وانخفاض ) ١٩:٢٤ وسيراخ ٨:٣١حز (مجاري المياه آقول النبي 

أيسر للخفاش أن يبصر الضو من أن الخبيث . أيسر من رجوع الملحد عن غيه) ٤:٤٠أشعيا (الجبل 
اح الغراب ويبّيضُه من أن يرعوي أيسر للثلج أن ينحدر في الشتاء ويتكّوم على جن. يبصر نور الحق

فاألشرار ال يخافون العذاب إال متى سمعوا صدور القضاء عليهم بالهالك . الضال عن ضالله
  .ندمال ساعة وفاتتفيندمون إذ ذاك على ما فرَّطوا 

اثبتوا راسخين في إيمانكم الحق . يا تالميذي أصغوا إلى وصيتي وال تنحرفوا عن معتقدي
فال بد أن يكمل المكتوب وال يتغير . وصًا متى رأيتم الخصومات هائجة في الدنياوال تتزعزعوا خص
متى (السماء واألرض تزوالن وآالمي ال يزول : وقال عزَّ شأنه قوًال فصًال. منُه حرف واحد

٣٥:٢٤.(  
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استحلفك يا . تهيأ إذًا للرحيل .يا أفرام حسبك تأتي بالبينات الصادعة فقد وافاك مالك الموت
  . ال تقيمني عن يسارك يوم ظهورك في مجدك العظيمن يسوع استحالف رجٍل لرفيقه وأرجوك أربي

ت حلمًا صار يوحقِّ حياتكم أني ال أآذب فيما أقّرره وهو أني لما آنت مضطجعًا على صدر أمي رأ
أبصرت آرمة نبتت في لساني ونمت وارتفعت حتى بلغت السماء وأثمرت ثمارًا جمة . حقيقيًا

وآانوا آلما . طالت وامتدت واتسعت جدًا وتقاطر الناس يقطفون عناقيدها.  أوراقًا ال عدد لهاوأورقت
واهللا الجواد هو . فالعناقيد هي إشارة إلى الميامر واألوراق إلى المداريش. اقتطفوها ازدادت وآثرت

  .تبارآت جودته على ما أسنى إلّي من آنوز ذخائره. مانحها
ويٌح لي ألن أموالي .  علي فقد حان للتاجر أن يرتحل إلى وطنهصلوا. الوداع يا أحبائي
ال تبكوا على الصالحين فإنهم بموتهم يفوزون بالراحة بل ابكوا يا اخوتي . ضاعت وبضائعي تبددت

  . وعلى نظرائي ألننا أسرفنا أيامنا وزماننا دون جدوىعلّي
وليمحق اضطهاد . في الكنائسوليملك السالم . الوداع أيتها األرض فليلبث سكانك مبتهجين

  .وليتبرر الخطأة. الكفرة
عليك السالم أيها المالك الذي يفصل النفس عن الجسد هلمَّ أفصل نفسي عن جسدي حتى يوم 

  ...النشور
  
  :الحواشي

   من آتابه في الكتبة الكنسيين١١٥طالع الفصل  )١(
  ٧٤ و٥١ ص٢طالع سيرة مار أفرام طبع العالمة المي ج )٢(
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