المقالة األربعون

في عدم االنتقال من موضع إلى موضع
األمانة هي أم كل عمل صالح وبِها يقتني اإلنسان مواعيد ربناا وللهناا يساول المسايح كماا كتا ان
خلواً من األمانة غير ممكن أن نرضي اللـه وعدم األمانة هي قنية مثمرة للمحال التي هي أم كل عمل
خبيث ألنه منها يتولد انقسام النفس الذي هاو عادم التربيا ألن الراال المنقساف الانفس هباا لاه اي
اميع طرقة .
لن خرانا للى القفر ال بساتقر أرالناا ولن لخلناا للاى األصاقال المساكونة نماور المتيار ين اي
القفر  ،يا أخوبي لن لف نزرل كيف نحيد  ،لن لف نقدم األهمار لمانح الثمر كياف نساتميع أن نثمار ،
لذ لف نيبر علي الحزن كيف نجد الراحة  ،لن لف نثبت ي البرياة كياف نذخاذ هاوار باربناا  ،ولذ لاف
نااا ال المساااكنة والكااايقة كياااف نذخاااذ الاناااى الياااالا  ،لذ لاااف يحسااان م تبرناااا اااي ال اااتا ف والكلاااوم
وا حتقارا كيف نتبع آهار السيد  ،ولذا لف نحتمل أن نكون بذمل الرر ي طاعاة ال ايون ننتقال مان
مكان للي مكان .
ذو ً سبيل اإلنسان أن يستعلف من أ كاره من أال ماذا ومن أال أي سب يرياد أن يتارم موضاعه
الذي يسكن يه لئال يريد أن يهرر من التع يمل البرياة الداخلياة ناناا ً أناه يجاد موضاعا ً خالياا ً اي
البرية  ،أو ارح أيكا ً من ال يمان الماقت ال ير بحسده لن كان بقدم نجاحه اي األماور المر ياة ولاف
يناال مباادأها ولهااذا يا هر أن يتاارم مكانااه  ،أو هارباا ً ماان عماال الفكااا ل  ،أو لااف يحتماال أن يكااون ااي
ال كول يمل التوحد  ،أو يلتمس ميراها ً أرضيا ً يروم من أاله أن يترم مكاناه ألن األ كاار بوضاح
هااذه لن حيااناها و ت ا ناها ولذا عر نااا األلااف الااذي ي ذينااا ااال نتبعااه  ،ااال نسااقي ااي أياادي ال ااياطين
ال بثاء .
أ حص لذاً ذابك بدقة لن كان األمر اليا ر هو من أال اللـه محكاا ً أو بقياد اساد  ،ألن كال مان
يعمال أمااراً بااال م ااورة يكاااهي رااالً يمااارل برالياه طيااور طااا رة صااانعا ً األمااور النابجااة منااه بااال
م ورة  ،أما الرأي اليالح هو بحفظ وصايا الرر .
ماااذا ينباااي أن نقااول عاان هااذه األاااياء  ،نحتاااى يااا أحبااا ي للااى التاايقظ ألن العاادو يحااارر اختيااار
األخوة إن بنازل األن أن يفارا الموضع يحتال العدو أن يقتنيه بفخ ي موضاع آخار  ،اإن طرلناا
الناس من أال حسد أو كلفونا أن ن ارم أعمال غريبة وهربنا للى موضع آخار لناا لالاة عناد اللاـه لذ
ربنا وم لينا يسول المسيح يقول لتالميذه لن طارلوكف مان هاذه المديناة ااهربوا للاى األخار  ،أماا
عن عدم التنزه الم لص قال أيكا ً بنتقلوا من بيت للى بيت وأيكا ً أية مدينة لخلتف أقيموا هنام .
أمااا لن ااائنا أن نعماال م اايئابنا ذيااة كاايلة هااذه  ،ااإن ا رزنااا المتقاادمون علينااا لنماانح موضااعا ً
مقاومين المحال أكثر هكذا عمل لاول لذ كان يحارر القبا ل الارباء بنحى من واه ااول .
لن سكنت حسنا ً ي البرية وآذام الفكر أن بنتقل للى األصقال المسكونة ذابه واصفا ً حارر العاالف
والنوا العارضة للذين يسكنون هنام  ،لن سكنت ي الكنونيون حسنا ً وحكاك الفكار أن بادخل للاى
البرية ذابه م براً بحربِها وبعبها  ،ولن سكنت وحدم منفرلاً وآذام الفكر أن بدخل للى مجماع أخاوة
ذابه ناعتا ً اهالا الذين ي األليرة .
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نتبع بال بمييز أ كارنا ألنا نعر ما يوا قنا كما بقول الحكمة بر ع ذابك برأي نفسك ي كل
ورقك ويكيع همرم وبترم ذاباك كاالعول الياابس وال االي يياير اي الم ااورة الكثيارة لكان ربماا
ب هر أن بقول أننا من أال ا ضمرار ومن أال الوقيعة نريد أن ناهرر من هنام  ،ذحتمل لذاً ذاير
عليك بكلمة أب هر أن باهرر من السجس والوقيعة ضع بابا ً على مك بالرر  ،وأرلل عينيك أ ببير
األاياء الباطلة بهذا نال األمرين كالهما الوقيعة بالسكو  ،وا ضمرابا بتحفظ العينين اإن لاف
نال هذين نيال أين ما مكينا ي ذابنا الذين يحاربوننا  ،ذغلبهف يا حبيبي يكون لك نياح أين ماا
الست .
لكنك ربما بقاول أناه عار انقاالر رأياي وونيتاي عناد أخاوبي كلهاف ومان أاال هاذا يمكنناي أن
أالس ي هذا الموضع ألني قد ااتهيت الفكيلة لكن الناس الذين أسكن معهاف هاف بفكارهف يادينونني ،
ذسمع يا حبيبي أعمل ال ير تبير الرر ي في ضميرم وضمير أخوباك اي أوهاامهف ياك أو كياف
بحتمل أن ب لي الموضع واألخوة مربابين بما يتوهمونه يك  ،أباهرر من بعيير النااس وبمكاي للاى
مكان آخر حيث بظن لناك بجاد مان ياذكر نقيياتك األولاي لذ النباي يقاول  :انتظار نفساي التعييار
وال قاء  .ألن التعيير يوا قك اداً وا ستحقار من الناس من أال الرر ليمهر ال مايا  .ويقنعك باذلك
النبي قا الً  :لنه ي بواضعنا ذكرنا الرر و دانا من أعادا نا  .بال حياث طرحاك المعاناد قاف وصاارعه
لكي الذين عر وا مناقيك بظهر بقويمابك وبِهذا بحتكان مان الارر مجاداً عظيماا ً لذ م ليانا يساول
المسيح يقول  :ويكون األولون آخرين واآلخرون أولين .
ألنه حين ياسل الثاور الوساخ يتارم أيكاا ً ماع الثياار الوسا ة  ،ولن كاان أحاد بحساد أو غيارة
خبيثة يسمي النقي وس ا ً اال ييادا ألن منظار الثاور يوب اه ألناه زعاف  :باسالني اذبيأ أكثار مان
الثلج .
أما الذين يكالونك وي هرون أن يقبلوا كارم الكتاار يقاول  :ويال للاذين يساقون قاريبهف م اروبا ً
كدراً الذين بركوا المريق المستقيمة ليمكوا ي سبيل الظلمة  ،المسرورون باألساواء والمستب ارون
بإراااال الاارلذ الااذين طاارقهف معواااة ومناااهجهف وعاارة ليجعلااوم بعيااداً ماان طريااق الحااق المسااتقيمة
وأانبيا ً من العزم المقسي لذلك يقول الرر أناهف يجادون سانين الحيااة ألناهاف لاو كاانوا سالكوا سابيالً
صالحا ً لوادوا طرا اليديقين الممهدة .
اليالحون يكوناون قااطني األرو وأهال الدعاة يبقاون يهاا  ،وطارا المناا قين ببياد مان األرو
و أعداء الناموس يقيون منها  ،ياا ابناي بنساى اارا عي ولايحفظ كلماابي قلباك اإن المجاد للاـه للاى
الدهور  .آمين .
ُ
أيها األن لن أمر أن بقرأ ي مسامع األخوة تيور بحرز أين كمل الفيل المبتدذ بالقراءة إذا
بناولت اللفظة ذبتادذ باالقراءة لتكاون قراءباك كجديلاة منساواة باذه ألن مان يتهااون بكلماة واحادة
وبقل الفيول ي هر أن يتعلف كما يج و يعلف الاذين ييااون للياه بال يملا آخار القاول وكماال
الكتار ذنت يا حبيبي صر متيقظا ً لتنفع نفسك والسامعين .
ولن أُمر على غفلة أن بقرأ ذبتدذ مان اانا الكتاار األيسار اإن كاان أبتادأا القاول قال العناوان
ألنه بِهكذا يعر المعنى  ،ولن أقتنيت كتاباا ً لايكن مفهوماا ً مكتوباا ً بذامال الكتاباة وأبينهاا لائال يياير
عثرة لمن يقرأه وينس ه .
أيها العابد أهكذا وعد المسايح أن برضايه أن بحتمال ب اهامة المحان والاماوم اآلبياة للياك مان
المكالين و بقبل اآللار والكاما من المتقدمين عليك لذ الرسول يقول لن كنتف خالين من األلر
الذي ااركه الكل ذنتف ناول .
ا
أاضُربت ! أ رح ألنك ضُربت  ،أاُلد بواا ! أ رح ألن هوابك ازيل ألن الرسال الاذين ب اروا
العالف بال الي كانوا ي كل مدينة يُكْ اربُون كعمال ال ر لف يس موا ولف ياتانوا بال كاانوا يسارون
ألناهف أهلوا أن يهانوا من أال أسف المسيح .
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ذ رح أنت ألنك قد أهلت أن بُهان من أال اسامه  ،لكان لعال أحاد المتاوانين يقاول لنماا أحازن ألن
هذا أصابني بعد هذه األبعار  ،يا عبد الرر أاهذا يحزنك اُمان هناا بعار ذاباك لن كنات بالحقيقاة بعاد
هذه السنين غلبت اآل م  ،لن كنت قد سرر بالهوان الذي وا ام ولف ي تال ذهنك بالتير اليا ر
ألنه لن نن أحد لنه ائ وهو ائ إنماا ي االل ذاباه ألن نجاباة المادبر لنماا بظهار اي أوان بقااطر
الموى  ،من يتعظف ويقول لن لي مثل هذه السنين ي سايرة العباالة ولاف يوضاح صاناعة الموعاد ياذ ِ
بذلاة وينكدها وهو لف يتعلف اليناعة .
ً
أا ت ي اإلسكيف وحيلت كمن له خبرة بالسيرة المقدم ذكرها صر مثا لل بار والذين خبرة
لهف  ،ولن كنت نيبة اديدة ذخكع لل يون إن انول الملك األرضاي ي كاعون لمادبريهف وقاوالهف
من أال ال و قي بل من أال الكمير  ،إن كان أولئك المتجندون بجندية ب رية يوضحون كال
حري ليسترضوا الذين يميعوناهف كيف بحتمل أنت الجاحد هذه الحياة أن بجتاذر مساحوبا ً مان مثاال
هذه اآل م و بميع و ب كع وبمرح التذلي بالمسيح ملتمسا ً مدا ح ومجد ال ُعبااال الكااملين وباهارر
من األبعار التي صار بِها الكراما .
لاف بحتماال أن بكاايع مثال هااذا السااكو والتعا ماان أااال ياوم واحااد أو ساااعة لن قتلات نفسااك ماان
يرحمك أهذا هو مديحك أاهذه هي نجابتك أن يعرو لاك حازن يساير تكفار باإلساكيف والسايرة وبمانح
العدو عليك سالحا ً بونيتك .
يا أخي بمنح المكالين نهراً بل أنتي وقابل يهربون عنك ألنني أاعر أن المقتبال أن يكاون
متوسما ً لك يسر بالعي الذي لك الذي سيعمي عنك اوابا ً للارر هاذا هاو ساروره لن وقفات للارر
كامالً  ،أيها الحبي ُع ْد للى ذابك وأرااع للاى راحتاك ألابس لرل العادل وبنااول حرباة األماناة وضاع
عليك خوذة ال الي وبناول سيف الروح الذي هاو كلماة اللاـه  ،صار مثاال ولاعاة اي اآل م ل خاوة
النااانرين لنفسااك  ،وليتعجا الااذين هااف أكباار نسااك ماان صاابرم  ،وليُ اساار الااروح القاادس الساااكن يااك
ب جاعتك .
أما لن كنت بحتمل المحنة كيف بحتمل العظمة  ،ولن كنت بال صبيا ً كيف بياارل رااالً
كامالً  ،ولن كنت بحتمل كلمة كيف بحتمل كلوما ً  ،ولن كنت بحتمل لممة وااجة كياف بحتمال
صااليبا ً  ،ولن كناات بحتماال صااليبا ً كيااف باارل المجااد ااي السااموا مااع القااا لين هااذه النوا ا كلهااا
بقاطر للينا ما نسينام و نلمنا ي عهدم  ،وأيكا ً من أالك نما كل يوم وحسبنا كانف للذبح .
أااء أن أساكت أيهاا الحبيا مان أاال خازي واهاي لكان وااع قلباي يكامرني أن أبكلاف نعاف أيهاا
الحبي قد نسينا األاياء التي أحتملهاا سايدنا كلهاا مان أالناا ااتف ورذل وسامع باك اايمان لاف يسا ي
سمع أيها المكل لف ينتقف  ،لمف أهين صل ذاا خالً مع مر طعن بحربة ي انبه  ،هذه كلها أحتملها
من أال خالصنا .
ويلي أنا ال قي ويلي أنا ال اطئ إنني بال عذر ماذا أقاول ومااذا أبكلاف أنات بعار خفياا قلباي
أغفر لي اللهف أنا الاير مستحق إني أؤهر أن أسمع ايئا ً بالكلية و كلماة مان أالاك  ،مان لاف يبكاي
على المقتني التورل حجابا ً للرذيلة  ،برهبت بالكالم وأنا أس ي اللـه بذعمالي بالحقيقة مان أاال بكااهر
اإلهف بفسد محبة نفوس كثيرة  ،أبكرل لليكف يا أخوبي أن نتيقظ لد الرر إنه يمرح الم هرين أن
ي ليوا بل ي ازرهف  ،لنقل نحن مع النبي  :أراعي يانفسي للى راحتك اإن الارر أحسان للياك ألناه
نجى نفسي من المو وعيني من الدمول ورالي من الزلق ألرضاي الارر قداماه اي أرو األحيااء
لن هل أن نسمع القول لن هذا ابني وكان ميتا ً عاش وضا ً واد .وإللهنا المجد مع أبيه وروح قدسه
آمــين
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