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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت 
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضاً من الرتاث اخلادل ملعلم 
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث 
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث. اذلي أثرى حياتنا، وحياة 
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته، فاكن 
اذلي  اعملنا  بقوة  أضاءت  ساطعة  شمس  بل  منري،  مصباح 
املسيح  السيد  هدى  ىلع  تسري  صاحلة  قدوة  إىل  دوما  حيتاج 

وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
من  مقال  عن  عبارة  السلسلة  هذه  يف  اخلامس  وكتابنا 
باب اتلوجيهات العامة لألستاذ نظري جيد نرشه يف جملة احلق 

عدد إبريل 1948م بعنوان: من أقامين قاضياً.
ملكوت  يف  الطاهرة  روحه  ينيح  أن  الرب  إىل  نصيل 

السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية االأرثوذك�سية على االنرتنت -اإبريل 2012م
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من اأقامني قا�سيًا
هل نظرت يا أيخ إىل غريك يف اشمزئاز فأزعجتك القذى 
اليت يف عني أخيك؟، وهل انتفخت مثل الفرييس يف كربياء 
انلاس  البرش  كسائر  لست  ألين  أشكرك  إين  »امهلل  وقلت: 
كنت  إن  العشار«؟  هذا  مثل  وال  الزناة  الظاملني  اخلاطفني 
كذلك وال أظنك كذلك فهل تسمح يل أن أهمس يف أذنك 

بقصة صغرية من قصص آبائنا الرهبان:
ذهب أحد الرهبان القديسني إىل رئيس ادلير يشكو إيله 
بالرهبنة ارتكب خطيئة شنيعة.  العهد  أخاً جديداً حديث 
فقال رئيس ادلير: »وملاذا تشكوه وأنت مثله«، ورنت عبارة 
قائاًل:  القديس فرصخ  الراهب  أذن  مثله« غريبة يف  »وأنت 
»أغفر يل يا أبتاه. ماذا فعلت؟« فرد رئيس ادلير: »ذلك األخ 
اإلدانة.  خطيئة  يف  وقعت  وأنت  الشنيعة  خطيئته  ارتكب 
نفسه  هو  هو  اخلطيئة  تلك  ارتكاب  بعدم  أمره  اذلي  واهلل 
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اذلي قال: ال تدينوا لكيال تدانوا«.
ما دام األمر كذلك يا أيخ الكريم فهل يمكننا أن نعرض 

صور اإلدانة املختلفة حىت خيترب بها لك منا نفسه:
1- االنتقاد:

جيتمع بعض انلاس يف جملس وإذ ال جيدون ما يتحدثون 
يذكرون  يلتهم  ويا  اآلخرين،  اتلحدث عن  يأخذون يف  عنه 
فهذا  معايبهم.  عن  القول  يسهبون  وإنما  اآلخرين،  حماسن 
الشخص غري مرتب يف مزنهل، وذلك لم حيسن تربية أوالده، 
 وال قوهل مفهوماً، 

ً
وهذا وعظ عظة فلم يكن صوته مسمواع

وذلك أقام حفلة فلم تكن فيها الروح الفاضلة، وهذه سمعتها 
يسري حديثهم ىلع  وهكذا  مهذب.  لسانها غري  وتلك  سيئة، 

هذه الوترية اليت تعترب أبشع صور اإلدانة..
اخلطأ  من  معصومون  أو  اكملون  أنهم  أوئلك  يظن  فهل 
حبيث قد ارتفعوا يف كماهلم إىل قمة ينظرون منها باشمزئاز 
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إىل اهلابطني يف اهلاوية؟
إن اكن أوئلك بال خطيئة حقاً فلريموا انلاس باحلجارة 
للزلل  ومعرضون  ضعفاء  كغريهم  اكنوا  إن  أما  شاءوا..  إذا 
يسأل  أن  نقائص غريه  أن يتحدث عن  قبل  فخري للك منهم 

نفسه: »من أقامين قاضياً؟«.
2 - حتليل الشخصيات:

قد يروقك يا أيخ أحياناً أن تديع نلفسك اخلربة بانلاس 
واملعرفة بهم فتحلل بعض الشخصيات وتقتيض منك الزناهة 
ذكرك  يف  أن  ناسياً  والعيوب  املحاسن  تذكر  أن  اتلحليل  يف 

للعيوب إدانة للغري.
فعليك يا أيخ أن تبتعد عن هذا األمر، وإذا سئلت رأيك 
أنه ال شأن  ابداء أي رأي ىلع اعتبار  يف شخص ما فارفض 
الظاهر.  ىلع  حكم  جمرد  حكمنا  أن  اعتبار  وىلع  بهذا.  لك 
أما معرفة ابلاطن، معرفة القلب والفكر فيه من اختصاص 
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واحد فقط هو اهلل.
حماسنه  فأذكر  غريك  عن  شيئاً  تذكر  أن  البد  اكن  وإذا 
يف  فقل  خطاياه  غري  عنه  تعرف  ال  كنت  إذا  أما  وفضائله، 
رصاحة تامة ملن يسألك عنه »من أقامين قاضيا؟« آلنه البد أن 
تسرت عيوب غريك كما فعل األنبا ماكريوس الكبري. واعرف يا 
أيخ أن لك شخص منا هل ماهل من اخلطايا الكثرية ولكن اهلل 
اكن من الرمحة حبيث لم يفضح آثامنا ولم يكشف خطايانا 
وإنما ترك لك ذلك مستورا حىت يرتك نلا جمااًل للتوبة. فكما 

فعل اهلل بنا علينا أن نفعل باآلخرين.
3 - املناقشات:

قد  الغري.  إدانة  إىل  األحيان  أغلب  يف  املناقشات  تقود 
العزيز  يا أيخ  املناقشة سياسية وتشتد بك احلماسة  تكون 
فتصف أحد السياسيني باخليانة وتثبت كيف أنه باع وطنه، 
وتصف  دينه،  باع  أنه  كيف  وتثبت  باجلنب  اآلخر  وتصف 
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الرابع  وتصف  رشفه،  باع  أنه  كيف  وتذكر  باخلسة  اثلالث 
احلماسة  بك  تشتط  وهكذا  بالضعف،  واخلامس  بالغباء 

فتدين غريك.
السيايس،  املوقف  من دقائق  يا أيخ ال تعرف شيئاً  انك 
يدك  حتت  تقع  ولم  وتفاصيله  غوامضه  لك  تتكشف  ولم 
األدلة والوثائق. وحىت لو كنت متأكداً تماماً من لك ما تقوهل، 
وحىت لو اكنت دليك الوثائق واألدلة، عليك أن تسأل نفسك 
عن  إذا  امتنع  قاضيا«.  أقامين  »من  حكماً  حتكم  أن  قبل 
إيلها  ولو اضطررت  اإلدانة،  إىل  فإنها خطوة  املناقشات  تلك 

اضطراراً فال تتعرض لألشخاص.
يقودك  أو  احلماسة  وتقودك  دينية  املناقشة  تكون  وقد 
أن  بانلقد فتحاول  أو طائفة  تناول اي مذهب  إىل  اتلعصب 
ختلق  جتد  لم  وإن  الطائفة  تلك  أنصار  عيوب  عن  تبحث 
بها  وتتندر  عليها  تتهكم  أو  فيها،  تبالغ  أو  خلقاً،  العيوب 
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ناسياً وسط لك ذلك أنك تدين غريك. نصيحيت لك أن تبتعد 
املبادئ  فتلكم عن  إيلها  وان اضطررت  املناقشات  تلك  عن 
أقامين  »من  نلفسك:  دائما  وقل  األشخاص  عن  تتلكم  وال 

قاضيا؟«.
وقد تكون املناقشة اجتماعية. فبداًل من أن تتلكم عن 
املجتمع املثايل وما جيب أن يكون، نراك تتحدث عن عيوب 
تعرفهم كديلل  بأشخاص  أمثلة  معني وترضب ذللك  جمتمع 
أنت  مالك  هذا.  تفعل  أن  لك  ليس  يأيخ.  ال  قولك،  ىلع 
وغريك. عليك قبل أن تتحدث عن أي شخص يف الوجود أن 

تسأل نفسك أواًل: »من أقامين قاضيا؟«.
4 - احلديث عن اإلصالح:

زعماء  أنفسهم  من  يقيموا  أن  انلاس  بلعض  حيلو 
الشيطان  ويتخذ  ذلك.  يستطيعون  يلتهم  ويا  ومصلحني 
يريد  للغري. مثال ذلك:  إدانة  احلماسة لإلصالح وحيوهلا إىل 
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شاب متحمس أن يتحدث عن إصالح الكنيسة فبداًل من 
اكئن.  هو  عما  حيدثنا  نراه  يكون  أن  جيب  عما  حيدثنا  أن 
ويف حديثه عما هو اكئن ال يتعرض للنظم وإنما لألشخاص 
العامة  والوظائف  الكنيسة  يف  ابلارزة  الشخصيات  فيتناول 
فيها، فيقول أن فالناً ال يصلح ملنصبه، وفالناً لم يقم بواجبه، 
قوية..  غري  شخصيته  وفالناً  مسيحية،  غري  أخالقه  وفالناً 

وهكذا يتدرج به حب اإلصالح إىل اخلطيئة.

اخلطأ  نفس  هل  آخر  اسلوب  إىل  أحياناً  يلجأ  قد  أنه  بل 
فيتحدث عن هيئات جبملتها وحيكم ىلع هيئة معينة منها 
بأنها غري صاحلة، ناسياً أن تلك اهليئة تضم أشخاصاً كثريين 
منهم املصيب ومنهم املخطئ، وحىت أوئلك املخطئني لم يقم 
ىلع  حصل  لو  وحىت  خطيئتهم،  ىلع  ادلامغ  ادليلل  لصديقنا 

ذلك ادليلل عليه أن يسأل نفسه أوال: »من أقامين قاضيا؟«.



توجيهات عامة

14

5 - النصح واللوم:

املباركني أن يكسبوا للمسيح أكرب  يريد بعض إخواننا 
إىل  يلجأون  أخواننا  ولكن  حسن.  هذا  اخلطاة.  من  عدد 
يقابلونه  شخص  لك  أن  يفرضون  مثاًل  فهم  خاطئة  طريقة 
خاطئ جيب أن ينصح، وبداًل من أن ينصحوه يتوجهون إيله 
باللوم. فرتى الشخص من هؤالء يف مزنهل ويف عمله ويف غري 
ذلك كثري الغضب كثري االنتهار يقول للبعض: »انك خاطئ 
يف هذا العمل«، ولآلخر: »ما اكن جيب أن تفعل كذا وكذا«، 
وللرابع:  مسيحيا«،  تكون  أن  تستحق  ال  »انك  وللثالث: 
أنه حتول  املبارك  أخونا  الرذائل«. ونىس  ترتك هذه  أن  »جيب 
أو  السامع  تثري  قد  وإن طريقته هذه  اإلدانة،  إىل  انلصح  من 

تغضبه أو تسخطه ىلع رجال ادلين بوجه اعم.
أقصد  الصامتة.  بالعظة  يبدأ  أن  انلاصح  وإنما جيب ىلع 
فيمجد  احلسنة  أفعالك  غريك  يرى  إذ  الصاحلة  بالقدوة 
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السموات. ثم جيب أن يكون انلصح يف رفق  أباك اذلي يف 
خطيئة  عن  ال  اعم  بوجه  اخلطيئة  عن  انلاصح  فيتحدث 
القديسني  أمثلة حبياة  أن يرضب  ثم عليه  باذلات،  املنصوح 

فإن هلا تأثرياً ىلع انلفوس تدعو انلاس إىل  تقليدها.
وإذا نظرنا إىل عظة السيد املسيح ىلع اجلبل ال جند فيها 
أي إدانة. فقد بدأها رب املجد باتلطويبات والرباكت ولم يقل 
لسامعه أنت مرايئ يف صالتك وإنما قال: »ومىت صليت فال 
تصوت  احسانك  يف  مرايئ  أنك  يقل  ولم  اكملرائني.«   تكن 
أمامك بابلوق، وإنما قال: » ومىت صنعت صدقة فال تصوت 

أمامك بابلوق كما يفعل املراؤون«.
من  اخلايلة  العظة  من  حية  أمثلة  صدييق  يا  يه  هذه 

اإلدانة لعل فيها عربة وقدوة.
6 - الشكوى:

كثري من انلاس يقعون يف إدانة الغري عن طريق الشكوى 
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ضعف  من  يشكو  فيه.  ومن  بالعالم  متربماً  الشخص  فرتى 
نفسيات انلاس وبعدهم عن الفضيلة، أو يشكو من شخص 
باذلات كيف أنه خانه أو خدعه أو أهانه أو ظلمه. أال ترى 
أن أخانا هذا يف شكواه قد وصف مضايقه باخليانة أو اخلداع 

أو القحة أو الظلم ويف هذا إدانة.
قال  يتحمل ويقول كما  أن  إىل مثل هذا األخ  نصيحيت 
املسيح: » يا أبتاه أغفر هلم فإنهم ال يدرون ماذا يفعلون.« أنا 
معك يا أيخ أن يف احلياة مضايقات كثرية ولكن علينا أن 
بأقل فخراً من أي صليب  نتحمل، وصليب االحتمال ليس 
أن  أخ نلا جيب  أهاننا هو  أن اذلي  نشعر  أن  ثم علينا  آخر. 
أما شكوانا  اهلل.  يقوم من سقطته فريمحه  نصيل ألجله حىت 

من أفعاهل فسوف ال تفيدنا وال تفيده.
7 - سرد الواقع:

حدث  ما  صديقه  ىلع  يقص  أحدنا  أن  حيدث  ما  كثرياً 
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يف ابليت أو الشارع أو ماكن العمل ويرسد محاقات صدرت 
من اآلخرين تسقطهم من نظر السامع. ويعتذر مثل هذا األخ 
بأنه لم يظلم هؤالء انلاس ألنه لم يقل إال الصدق. حقييق أنه 
لم يقل إال الصدق ولكن اكن جيب أن يصمت وال يقل شيئاً. 
هذا التشنيع بأخطاء اآلخرين غري مستحب فيجب أن نمتنع 
عنهم  يرشف  ال  يشء  أي  رأينا  إذا  وجيب  لكياً   

ً
امتنااع عنه 

أن نعترب كأننا لم نر ولم نسمع ألنه بالكيل اذلي نكيل به 
لآلخرين يكال نلا. إنما قبل أن نرسد قصص هؤالء ىلع لك 

منا أن يسأهل نفسه: »من أقامين قاضياً هلؤالء«.
8 - الدينونة غري املباشرة:

مثال  إدانته.  إىل  غريك  تدفع  ولكنك  أحد  تدين  ال  قد 
فتسأهل  انلاس  من  فالناً  حيرتم  ال  صديقك  أن  تعرف  ذلك: 
الشخص  ذلك  رذائل  رسد  يف  الصديق  ويبدأ  فالن،  يف  رأيه 

ويكون قد أدانه وأنت السبب. 
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شخص  يف  الشخيص  رأيك  ابلعض  يسألك  آخر:  ومثال 
اذلي  هذا  أن  تعرف  ألنك  فالنا«  »اسألوا  هلم:  فتقول  معني 
يسألونه سيحدثهم عن معايب من يريدون الرأي فيه. فهذه 

دينونة لم تصدر منك ولكنك اشرتكت فيها. 
رجل  عيوب  عن  األشخاص  أحد  حيدثك  ثالث:  مثال 
معني فتشجعه ىلع االستمرار بإنصاتك إيله أو بضحكك ىلع 

 معه. 
ً
تهكمه فيستمر يف دينونته وتكون مشرتاك

عن  يتحدثون  من  إىل  مطلقاً  تنصت  أال  لك  نصيحيت 
عيوب الغري وإنما تقول ملثل ذلك املتحدث: »وما شأننا بهذا.. 
كفانا أن حنمل خطايانا« أو أن تغري جمرى احلديث إذا أمكنك.

9 - دينونة الفكر:

قد ال تقول ألحد ما يسيئه وال تدين بلسانك أي خملوق، 
فيه  وتفكر  السيئة  الظنون  فيه  فتظن  بفكره  تدينه  ولكنك 
وتكون  يرشفه  ال  تأوياًل  أعماهل  وتؤول  ابلاطلة،  األفاكر 



من أقامين قاضيًا

19

بذلك قد أدنته وإن لم ترصح بذلك.
ال يا أيخ، كفانا خطايانا نفكر فيها ونكفر عنها وليس 
نلا أن نفكر يف اآلخرين، هل أخطأوا أم أصابوا.. إنما علينا أن 
حنسن الظن بكل خملوق ونعترب اجلميع قديسني وحنن خطاة.

10 - دينونة اإلشارة:

نظرة  إيله  تنظر  ولكنك  خمطئ  أنه  ألحد  تقول  ال  قد 
اشمزئاز أو تقلب شفتيك يف احتقار أو تتنهد تنهدة تدل ىلع 
اتلضايق. وتكون قد أدنته بقلبك وفكرك وعربت عن هذه 
إدانة  وبني  اتلعبري  هذا  بني  فرق  وال  ملموساً  تعبرياً  اإلدانة 

اللسان.
ال يا أيخ الكريم ليس نلا أن حنتقر غرينا فنحن مجيعاً 
حتت اآلالم.. إن وجدنا شخصاً خمطئاً فيجب أن نصيل ألجله 
وال جيب أن نلومه أو ندينه، وجيب دائماً يف عالقاتنا باآلخرين 
قبل أن نتلكم عنهم أو حنكم عليهم أن يسأل لك منا نفسه 



توجيهات عامة
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أقامين قاضياً؟« ونلأخذ مثانلا ذلك األعىم اذلي  » من  أواًل 
فقال  املسيح خاطئ  بأن  يقنعوه  أن  والفريسيون  الكتبة  أراد 

هلم: »أخاطئ هو؟ لست أدري..«.
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صدر من هذه السلسلة:

1 - هل الطهارة صعبة؟
2 - داخل األبواب املرشوشة بادلم.

3 - اثلمن.
4 - الرجوع.

5 - من أقامين قاضيا.



املكتبة القبطية امل�ضيحية الأرثوذك�ضية على الأنرتنت
http://copticlibrary.blogspot.com


