الثمن
كل شئ له ثمن ،سواء فً السماء أو على األرض.
فهكذا ٌقتضى العدل :عدل هللا ،والعدالة األرضٌة أٌض
الحرٌة ا
مثًل لها ثمن .وقد صدق الشاعر فً قوال:
وللحرٌة الحمراء باب

مضرجة ُتدق
بكل ٌد
ّ

أى مضرجة بالدم ،دم الذٌن جاهدوا لٌحصلوا علٌها...
حرٌة العبٌد فً أمرٌكا ،كان لها ثمن هو ثورة العبٌد فً أمرٌكا ..وحرٌة السود فً جنوب
ا
ماندًٌل الذي احتمل السجن سنوات عدٌدة ،حتى
أفرٌقٌا  ،South Africaكان لها ثمن دفعه
خرج لٌكون أول شخص أسود حكم جنوب أفرٌقٌا بعد زوال التفرقة العنصرٌة..

ونجاة مصر من االحتًلل البرٌطانى ،كان له ثمن:
ثمنه الثورة الجبارة التً قام بها سعد زغلول سنة  9191بعد أن ُنفى إلى سٌشل هو
وأصحابه .تلك الثورة الشاملة التً قامت فً مصر كلها .وأعقبها الحصول على الدستور ألول
مرة سنة 9191
ضا كان له
كذلك حصول الهند على االستقًلل بعد أن حكمتها انجلترا سنوات عدٌدة .هذا أٌ ا
ثمن ،هو الجهاد المضنى الذي قام بها الزعٌم مهاتما غاندى ،فً أصوام وفً صبر واحتمال،
أخٌرا.
حتى اعترفت برٌطانٌا باستقًلل الهند
ا

أٌضا – فً أي شًء – له كذلك ثمن:
النجاح ا
وثمنه التعب والجهاد .والٌنال النجاح بمجرد الرغبة فٌه ،فهذه الرغبة وحدها ال ٌمكن أن
توصل إلى النجاح .وكما قال الشاعر:

وما نٌل المطالب بالتمنى

ولكن تؤخذ الدنٌا غًِلب

داعى ألن أتعب .أنا استرٌح ،وأنال ما أرٌد
وعلى رأى المثل "من جدَّ وجد" .وال ٌقل أحد "ال
َ
أٌضا ثمن ،لمن ٌستطٌع أن ٌتقنها .وحتى إن
"عن طرٌق الفهلوة" .فالفهلوة ٌا أخى هً ا
نجاحا ،فهو غٌر دائم ،وقد ٌنكشف...
أوصلت إلى ما تسمٌه
ا
ٌضاف إلى النجاح :التفوق .وهذا ال ٌمكن أن ٌناله اإلنسان إال بجهد فائق ،غٌر عادى...

أٌضا ،ال ٌحصل علٌها أحد اال بثمن:
الصحة ا
وثمنها هو مراعاة كل القواعد الصحٌة ،وإبعاد الجسد عن كل أسباب المرض والضعف،
وتقوٌته بما ٌحتاج إلٌه من غذاء ورٌاضة وهواء نقى .أما فً حالة المرض ،فثمن الصحة
هو العًلج الًلزم والدواء ،وإطاعة االرشاد الطبٌة واحتمال األلم .وما اكثر الثمن الذي ٌبذله
اإلنسان فً ظروف العملٌات الجراحٌة ،سواء من جهة ماله أو احتماله ،والصبر حتى ٌُشفى.
ضا الحرص فً فترة النقاهة خو افا من أن ٌنتكس...
وبعد ذلك أٌ ا

ضا ،كسب محبة الناس ،ما أعظم الثمن الموصل إلٌها...
كذلك أٌ ا
ٌحتاج اإلنسان فً ذلك إلى تدرٌب طوٌل على البذل والعطاء ،والثبات فً ذلك ،واحتمال
أخطاء اآلخرٌن ،وحسن معاملة الكل صغار وكبار ،وعدم التعامل بالمثل ،وعدم الخوض فً
سٌرة اآلخرٌن .وإن تحدث عنهم ٌذكر فضائلهم وٌنسى ما لهم من سٌئات ...بهذا كله ٌكسب
كل منهم حسب ما
محبة الناس .كما أنه ٌدرس وٌختبر نفسٌات الذٌن ٌتصل بهم ،وٌتعامل مع ٍ
ٌناسب نفسٌته...
ضا ثمن .والكل ٌذكر قصة (مجنون لٌلى)
صدقونى ،حتى الحب العاطفى بٌن فتى وفتاة ،له أٌ ا
وما بذله وما احتمله وقاساه!...

أٌضا لها ثمن ،والطاعة كذلك لها ثمن:
األمانة ا

األمانة الخاصة بعفة الٌد ،ثمنها تدرب الشخص على أال ٌأخذ شٌ ائا لٌس من حقه ،وال ٌأخذ
شٌ ائا أزٌد من حقه .وهكذا ٌبعد تما اما عن المال الحرام ،وٌحترس من الرشوة بكل
إغراءاتها...
األمانة فً اداء الواجب ،ثمنها بذل الجهد على قدر المستطاع فً القٌام بمسئولٌاته ،وعدم
التقصٌر فً شًء منها...
أما عن الطاعة ،فثمنها محبة من تطٌعه ،والتضحٌة بمشٌئتك الشخصٌة ألجل تنفٌذ مشٌئته،
فً نطاق مشٌئة هللا

كذلك تكوٌن الثروة له ثمن ،والوصول إلى السلطة له ثمن...

مص در المقال :موق ع األنبا ت كًله ٌمانوت.

الثروة ال تهبط على اإلنسان من فوق ،كعطٌة مجانٌة من السماء! وإنما تحتاج إلى جهد وتعب
فً الحصول .وكثٌر من الناس ٌشتهون الثروة وٌسعون إلٌها ،ولكن ال ٌنالها إال الذٌن تعبوا
فً الحصول علٌها...
السلطة ما أكثر الذٌن ٌسعون إلٌها وٌشتهوها .ولكن الذٌن حصلوا علٌها هم الذٌن تعبوا من
أجلها وصبروا ،حتى حصلوا على مكانة توصلهم إلى السلطة
وفى كل ذلك ،لٌس فقط الحصول على الثروة والسلطةٌ ،حتاج إلى ثمن .بل كذلك الحفاظ على
كل منهما ٌحتاج إلى ثمن .ألن كثٌرٌن من الذٌن حصلوا علٌهما قد فقدوهما بسبب سوء
ٍ
اإلستخدام ،أو بسبب النفخة الكاذبة والكبرٌاء...

أٌضا لها ثمن ،وثمنها هو جهاد النفس ضد الخطٌة:
التوبة ا
ونقصد بالخطٌة كل أنواعها :سواء خطاٌا الجسد أو الفكر أو القلب ،أو خطاٌا اللسان أو
خطاٌا الحواس وغٌر ذلك .ومن الناحٌة االٌجابٌة حفظ نقاوة القلب وامتًلئة بمحبة هللا .ثم
الثبات فً كل ذلك ،والبعد عن كل أسباب النكسة الروحٌة.
ضا لها ثمن.
صدقونى ٌا أخوتى ،إن الخطٌة أٌ ا
فما أكثر الذٌن بذلوا الجهد والمال والصحة ثم انا للخطٌة .ثم بعد ذلك فقدوا الكل .فًل بقى لهم
جهد وال مال وال صحة .كما فقدوا الخطٌة ولم تدم لهم...

ضا ثمن:
أخٌرا احب أن أقول :إن السماء والحٌاة األخرى لها أٌ ا
ا
وثمنها هو اإلٌمان السلٌم والحٌاة الطاهرة المقبولة أمام هللا .وسعٌد كل من ثبت فٌهما .وكل
من كان فً كل حٌن مستع ادا للقاء هللا ،بضمٌر صالح قدامه.

