المقالة العشرون

في أيهما أفضل البكاء أم الضحك
بدء انقالب نفس العابد الضحك والدالة  ،فإذا رأيت ذاتك فيهما  ،فأعرف أنكَ قد انتهيت إلى قعر
الشرور  ،فال تفتر متضرعا ً إلى اللـه أن ينجيك من هذا الموت .
الضحك والدالة يهلكان أثمار العابد  ،الضحك والدالة يجعالنهه يتكهر إ إلهى ا ال القةيحهة  ،الضهحك
والدالة يحدرانه إلى أسفل  ،وقد قال أحد القديسين عن الدالة  :أن الدالة ريح الشوب تفسد أثمار العابد.
وعن الضحك أسمع ا ن  ،الضحك يطرح النوح خارجا ً  ،وينقض الفضهالل المةنيهة  ،الضهحك ينحه ن
الروح القدإ  ،وا ينفع النفس  ،ويفسد الجسد  ،يطر الفضالل  ،وليس فيه ذكر المهوت  ،وا راسهة
العذاب .
أن ع مني يارب الضحك  ،وأعطيني النوح والةكاء الذين تطلةهما مني .
بدء النوح أن يعرف اإلنسان ذاته  ،وليكن نوحا ً ا من أجهل إنسهان وا لنشهاهد النهاإ  ،لكهن مهن أجهل
اللـه العارف مكتومات القلب  ،لكي ما ننط َّوب منه ونغةط .
ولههنكن مههن ا ن حسههان الوجههه  ،مةتهجههون بههالروح القههدإ بمواهههب الههرب بههاكين نههالحين بمعقولنهها ،
مستعطفين اللـه كي يحفظنا من كهل نهوع خةيهئ لهعال نعهدل ملهك السهماوات بهالتيرات التهي عهدها اللهـه
للذين يرضونه .
النوح يةني ويحفظ  ،النوح يروض النفس ويرضها نقية طاهرةً  ،النوح يولهد العفهة  ،ويقطهع اللهذات ،
ويقول الفضالل .
ً
وماذا أقول أيضا :النوح يطوب من اللـه ومن الماللكة  ،فلذلك واحد من تالميذ الهرب قهال  :ينةغهي أن
يعو ضحككم نوحا ً وفرحكم اكتعابا ً  .تواضعوا إذاً تحت يد اللـه الع ي ة فيعليكم .
ماذا أصنع أنا التاطئ  ،إذ لم أنح ولم أبكي على نفسهي بتتشهع  ،نننهي أتكلهم وا أعمهل  ،ويلهي كيه
أتَهاون وكي أتوانى في خالصي ؟ ويلي ننني بمعرفة أخطئ  ،أعرف فعهل الشهر وا أعطه ذاتهي
عنه  ،ويلي فإنني بال معهذرة ننهه بهأقوالي يحسهةني قومها ً أننهي مهن ذون اليمهين  ،وبأفعهالي أقه عهن
اليسار .
لك يارب  ،أيها الصالح والفاقد الحقد وحدك  ،أعترف بتطيعتي  ،وإن صهمت أنها تعهرف كهل ان هياء
وليس يء مكتوما ً من اتجاه عينيك  ،لكن قد قلت يارب بنةيك  :قل خطاياك لكي ما تتلص .
قد أخطأت يارب قد أخطأت  ،ولست أهالً أن أتفرإ وأبصر علو السماء من قةل وفور آثامي  ،نننهي
من أجل لذة يسيرة تَهاونت بالنار .
ماذا أصنع أنا ان قى من كل الناإ ؟ أبكي على ذاتي مها ال يوجهد وقهت تقةهل فيهه الهدموع  ،ههب لهي
أيها الصالح الرحول وحدك موع خشوع  ،لكي ما أتوسل بِها إليك أن تطهر وسخ قلةي .
ويلههي مههاذا أصههنع فههي جهههنم وفههي الظلمههة القصههو حيههئ الةكههاء وصههرير انسههنان  ،مههاذا أعمههل نحههو
ال مهريههر والعههذاب الههذن ا ينقضههي  ،والههدو النافههئ السههم الههذن ا يرقههد  ،ومههاذا أصههنع عنههد تَهويههل
الماللكة الموكلين بالعقوبات  ،ننَهم مرهةون وغير راحمين .

كتاب :مقاات مار إفرآل ملفان الكنالس السورية ومعلم انرثوذكسيين أجمع
وق على طةعه أحد رهةان ير السيدة العذراء الةراموإ في برية اننةا مقاريوإ
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من يعطي لرأسي ماء وعيني ينةوع موع فأجلس أبكي ليالً ونَهاراً نستعط اإلله الذن أستطه  .يها
نفس قد أخطأْت فتوبي  ،فإن أيامنا تعةر عةور الظل بعد قليل أيضا ً وننصرف مهن هنها  ،يها نفهس أنهت
عازمة أن تعةرن في أماكن متيفة  ،فال تسوفي يوما ً فيوما ً أن تعو ن إلى الرب .
ت بانفعال الدنسة الماللكة القديسين الذين يحفظونك  ،فال تمنحي ذاتك راحة وا تفترن
يا نفسي طر ِ
حدقة عينيك من السجو لإلله الصالح المتعط على الةشر ليعطيك معونة من العلي .
يا إخوتي نحن م معون لهيس بعهد حهين طويهل أن نعةهر أمهاكن متيفهة  ،وغيهر ممكهن أن ا نعةهر تلهك
الطريق  ،وليس أحد من هنا يرافقنا للمعونة  ،ا والدان وا إخوة وا أصدقاء وا جنس وا غنهى وا
يء من نظالر هذه .
فال نتوانى في انعمال الصالحة التي سنجدها في زمان الحاجة  ،ولنستفق فهي ههذا الهدهر لهعال يقهةض
علينا بعد الفراق رؤساء الظلمة  ،ومن ال نم ِعين والفا ن في تلك الساعة من أيديهم إن صو فنا مجر ين
من ستر اللـه .
ً
ً
إن رؤسههاء الظلمههة متمههر ون وغيههر رحههومين  ،ا يرهةههون ملك ها وا يكرمههون أميههرا  ،وا يةجلههون
صههغيراً وا كةيههراً  ،سههو العههالن بالديانههة الةهيههة فقههط  ،صههاحب انعمههال الصههالحة  ،مههن وجههه هههذا
يرهةون ويعت لون ويتافون ويولولون منه مين بتسارع كثير .
ً
كمهها كتههب  :أن النعمههة والرحمههة سههابغتان علههى متتاريههه وتعهههده نبههراره  .ويقههول أيض ها  :إن نفههوإ
الصديقين بيد الرب  ،وا يمسهم العذاب  ،نن عدلهم يتقدل فيصير قدال وجوههم  ،ومجد اللـه يجللهم.
حينعهذ يصههرخون  ،فيسههتجيب لههم الههرب  ،وفههي حهين تكلمهههم  ،يقههول هاأنهذا قههد حضههرت نن صهها قا ً
الواعد .
مغةوط من يوجد حراً في ساعة الفراق  ،ا نتهوانى يها إخهوتي انحةهاء  ،وا نجهذب إلهى ذاتنها ان هياء
انجنةية الضارة الةالية  ،نن تلك الطريق تحل كل يء .
إذا حانت ساعة الفراق تهذبل اللهذات  ،وتَهلهك التهنعم والشهرف الةاطهل ،فيةيهد الغنهى وحهب الرلاسهة إذا
حضرة ساعة الفراق  ،وهذه كلها ونظالرها تنحل وته ول  .أيهها الهرب إذا تهذكرت تلهك السهاعة فهأَخر
ساجداً لصالحك أا تسلمني إلى الذين يظلمونني  ،لعال يفتتر أعدالي على عةدك  ،مصهرن أسهنانَهم ،
ومف عي نفسي التاطعة  .يقولون  :قد حصلت في أيدينا ؛ و فعت إلينا  ،فهذا اليول الذن كنا ننتظره .
يارب ا تنسى رأفاتك  ،ا تكافعني نظير أثمي  ،وا تعرض بوجهك عنهي  ،ا تقهل لهي حقها ً أقهول لهك
ن
ليسهت أعرفهك  ،أنهت يهارب أ بنهي لكهي أبهرأ برأفاتهك  ،وا تشهمت بهي العهدو بهل أخمهد تَهويلهه ،
أنني
وبطل كافة حيله  ،وامنحني الطريق إليك غير مذمومة .
أيها الرب الصالح ع ني ا باستقامتى لكن برأفاتك  ،ومهن أجهل صهالحك الج يهل خلهص مهن المهوت
نفسا ً مغمومة .
اذكر أيها الصالح أنني لما أخطهأت وجرحهت بكلهول تقهارب المهوت  ،مها لجهأت إلهى طةيهب أخهر  ،وا
بسطت يدن إلى إله غريب  ،بل إلى خيريتك  ،ننك أنت إله الكل الماسك كل نسمة .
أ نت يارب قلت اسألوا تعطوا  ،نقنهي أيهها الهرب قةهل الوفهاة مهن كهل خطيعهة  ،وا تهرفض طلةتهي أيهها
الرب الصالح  ،ها فمي غير مستحق يهت إليك  ،وقلةي غير نقي  ،ونفسي مدنسة بالتطايا  .أستجب
لي يارب من أجل صالحك ننك ا تطرح وسيلة التالةين بالحقيقة .
أمهها تههوبتي أنهها فغيههر ن قيههة بههل مفسههو ة  ،ننههي أتههوب سههاعة وأخطههئ وأسههتطك سههاعتين  ،وطههد قلةههي
ي.
بمتافتك  ،أقم رجلي على صترة التوبة  ،ليغلب صالحك الرذيلة التي ف َّ
يا من فتحت عيون العميان  ،أفتح عيني ذهني المظلمتين  ،يا من طهرت الةرص بكلمة  ،طهر أ ناإ
ي ننك أنت هو النهور الهذن يفهوق
ي كالنار تحرق انفكار النجسة التي ف َّ
نفسي  ،لتصر يارب نعمتك ف َّ
كل سرور ،الراحة التي تسموا على كل راحة  ،الحياة الحقيقية  ،التالص الةاقي إلى انبد .
لك وحدك أجثو ساجداً متضرعا ً  ،أنا المستوجب كل عذاب  ،أنا المستحق كل عقاب .
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إليك أيها الفا ن أبتهل متوسالً أا يدركني المضا في اانقضاء  ،لكن أنت بما أنك صالح وغير حقو
ورحول  ،ا ْنهض أعضالي التي هشمتها التطيعة  ،أضئ قلةي الذن أظلمته الشهوة التةيثة .
ي يهارب يسهوع المسهيح متلهص العهالم محةتهك الكاملهة  ،وأكتهب
ونجني من كل عمل خةيئ  ،وألمع فه َّ
اسم عةدك في سفر الحياة  ،وأهب لي نِهاية صالحة  ،لكي ما أرفع راية الظفر  ،وأسجد بال خجل أمال
عرش ملكك مع كافة القديسين  .إنه بك يليق المجد إلى الدهور  .آمين .
فأطلب إليكم يا إخوتي انحةاء  ،المتتارين من اللـه  ،أن تطلةوا من أجلي أنا التهاطئ إلهى اللهـه  ،كمها
ي أنهها الغيههر مسههتحق  ،أيههها
طلههب الرسههل مههن أجههل الكنعانيههة  ،ننك هم أنههتم المسههتحقون أن تشههفعوا ف ه َّ
ي أنا الحقير لكي ما تدخل طلةتي في جملة طلةاتكم المقةولة قدال اللـه .
المكرمون اسألوا ف َّ
ً
ننه يليق بك الع والعظمة والمجد ا ن و الما .وإلى كافة الدهور  .آمين .
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