 -8القلب الكبير
ال يكن قلبك ضيقًا..
ٌتأثر بسرعة ،وٌتضاٌق بسرعة ،وٌندفع لالنتقام لنفسه..
بل كن كبٌرً ا فً قلبك ،وواسع الصدر ،تحتضن فً داخلك جمٌع المسٌبٌن إلٌك.
وحٌنبذ ستشعر بالسالم الداخلً ،وتدرك بركة القلب الكبٌر..
القلب الكبٌر ال تتعبه إساءات الناس ،وال ٌقابل اإلساءة باإلساءة .إنما تذوب جمٌع اإلساءات
فً خضم محبته وفً لجة احتماله.
القلب الكبٌر أقوى من الشر.
الخٌر الذي فٌه أقوى من الشر الذي ٌحاربه .ودائ ًما ٌنتصر الخٌر الذي فٌه ..ومهما أسىء
إلٌهٌ ،بقى كماهو ،دابم المحبة للناس ،مهما صدر منهم ..وفً إساءاتهم ،نراه ال ٌنتقم منهم،
بل ٌعطف علٌهم..
إنهم مساكٌن ،قد غلبهم الشر الذي ٌحاربهم ..وهم ٌحتاجون إلى من ٌأخذ بٌدهم ،وٌنقذهم
من هذا الشر الذي خضعوا له فً إساءاتهم لغٌرهم..
وإذا انتقم اإلنسان لنفسهٌ ،كون الشر قد غلبه ،وأخضعه لحب االنتقام ،وأضاع من قلبه
التسامح واالحتمال والمودة..
ومحبتنا للناس توضع تحت االختبار عندما نتعرض إلساءاتهم.
كل إنسان ٌستطٌع أن ٌحب من ٌحبه ،وٌحترم من ٌحترمه ،وٌكرم من ٌكرمه ..كل هذا سهل
ال ٌحتاج إلى مجهود .ولكن نبٌل هو اإلنسان الذي ٌحب من ٌكرهه ،وٌكرم من ٌسا إلٌه.
وفً هذا ٌقول السٌد المسٌح فً عظته المشهورة على الجبل" :ألنه إن أحببتم الذٌن ٌحبونكم
فأي أجر لكم ..وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟!" ألٌس الخطاة أٌضًا

ٌفعلون هكذا؟!" وأما أنا فأقول لكم :أحبو أعداءكم ،باركوا العنٌكم ،أحسنوا إلى مبغضٌكم،
وصلوا ألجل الذٌن ٌسٌئون إلٌكم وٌطردونكم".
هنا وال شك تكون المحبة بال مقابل .أي أن اإلنسان المحب لم ٌأخذ محبة فً مقابل محبته.
ً
محفوظا فً السماء ،إذ لم ٌستوف منه
لم ٌأخذ أجرً ا على األرض ،ولذلك ٌكون كل أجره
شٌ ًبا على األرض.
خٌرا مع الذي ٌنقذه
إن القلب الكبٌر لٌس
تاجراٌ :عطى ح ًبا لمن ٌقدم له ح ًبا ،أو ٌعمل ً
ً
شكرا.
ً
إنه ٌصنع الخٌر مع الكل ،بال مقابلٌ .عمل الخٌر ألن هذه هً طبٌعته .لذلك فإنه ٌعمل
الخٌر مع من ٌستحقه ،ومع الذي ال ٌستحقه أٌضًا ،مع المحب ومع المسًء ،مع الصدٌق
ومع العدو ..مثل الشمس التً تشرق على األبرار واألشرار ،ومثل السماء التً تمطر على
الصالحٌن والطالحٌن (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم
األسبلة والمقاالت) ..بل أنه درس نتعلمه من هللا نفسه ،الذي ٌحسن إلٌنا حتى ونحن فً
عمق خطاٌانا.
إن القلب الكبٌر ال ٌعامل الناس كما ٌعاملونه ،وإنما ٌعاملهم حسب سموه وحسب نبله.
وهو ال ٌتغٌر فً سموه وفً نبله طب ًقا لتصرفات الناس حٌاله .إنه ال ٌرد اإلساءة باإلساءة
ألنه ال ٌحب أن تصدر عنه إساءة ألحد ،ولو فً مجال الرد.
أما الضعاف فإنهم ٌتأثرون بتصرفات الناس ،وٌتغٌرون تبعًا لها.

و هنا نسأل:
ما معنى رد اإلساءة باإلساءة ،ومقابلت الخطأ بالخطأ؟
لقد أجاب القدٌسون على هذا األمر ،وشرحوه فً جملة نقاط ال مانع من أن نوضحها فً
هذا المقال:

 -1هناك إنسان ٌرد اإلساءة بمثلها :التصرف بتصرف ،والشتٌمة بشتٌمة ،واإلهانة
بإهانة ..وقد ٌرى نفسه أنه تصرف بعدل ولم ٌخطا ،ألن هناك من ٌردون اإلساءة بأشد
منها ،وٌعللون ضمابرهم بأنهم فً موقف المعتدى علٌه.
 -2هناك نوع آخر ال ٌرد اإلساءة بمثلها ،فال ٌقابل إهانة بإهانة ،أو شتٌمة بشتٌمة .ولكن
الرد ٌظهر فً مالمحه :فً نظرة احتقار ،أو تقلب الشفتٌن بازدراء ،أو فً صمت
قاتل ..الخ.
 -3وقد ٌوجد من ال ٌفعل شٌ ًبا من هذا ،ولكن رده ٌكون داخل ًٌا ،فً قلبه وفً نٌته.
وٌتصور فً قلبه أشٌاء تحمل معنى رد اإلساءة أو أشد ،ولكنها مخفاة..
 -4و ٌوجد إنسان قد ال ٌفعل فً الداخل من اإلساءة .ولكنه إذا سمع أن المسًء أصابه
مكروه ٌفرح بالخبر ،وٌرى أن هللا قد انتقم له .وبهذا ال ٌكون قلبه نقًٌا تجاه من أساء
إلٌه..
 -5وقد ٌوجد إنسان ال تحاربه هذه المشاعر ،بل قد ٌحزن ح ًقا إذا حدث مكروه لمن أساء
إلٌه ،ولكنه فً نفس الوقت ال ٌفرح إذا حدث خٌر لهذا المسًء .إذ ٌرى انه ال ٌستحق
الخٌر ،فٌتضاٌق ألخباره المفرحة ،وبهذا ال ٌكون قلبه نقًٌا من جهته..
 -6إنسان آخر قد ال ٌفعل شٌ ًبا من هذا كله .ولكن إساءة المسًء تظل عالقة بذهنه .آه لم
ٌنسها ،ألنه لم ٌغفر بعد ..هذا أٌضًا لم ٌصل بعد إلى الحب الكامل الذي ٌنسى اإلساءة
وال ٌعود ٌذكرها .ألن المحبة – كما ٌقول الكتاب تستر كثرة من الخطاٌا.
 -7وقد ٌوجد شخص ٌنسى اإلساءة ،وٌستمر فً نسٌانها زم ًنا .ثم تحدث إساءة جدٌدة من
أٌضا التً كان قد نسٌها ،وٌتضاٌق بسبب
نفس الشخص ،فٌرجع وٌتذكر القدٌمة
ً
معا ..وبهذا ٌدل على أنه لم ٌغفر اإلساءة القدٌمة ،وأنها لم تمت فً قلبه ،وإنما
االثنتٌن ً
كانت نابمة ثم استٌقظت .مثل جرح ربما ٌكون قد اندمل ،ولكن موضعه ما ٌزال
حساسًا ،أقل لمسة تؤذٌه..
إن هناك طرٌقتٌن لمواجهة اإلساءة :طرٌقة التصرف ،وطرٌقة الترسٌب.
أما طرٌقة التصرف فهً الطرٌقة الروحٌة ،التً بها ٌصرف اإلنسان الغضب بطرٌقة
سلٌمة :بإنكار الذات ،بلوم النفس ،بعامل المحبة ،بالبساطة..

أما طرٌقة الترسٌب فتشبه دواء فً زجاجة ٌبدو صافًٌا من فوق ،بٌنما هو مترسب فً
أسفلها ،وأقل رجه تعكر السابل كله الذي ٌمأل الزجاجة .إن هذا الصفاء الظاهري من فوق،
لٌس هو صفاءًا حقٌقًٌا طاهرً ا..
ولكن لعل إنسان ٌقول :كٌف ٌمكننا الوصول إلى تلك الدرجات الروحٌة من صفاء القلب
تجاه اإلساءة؟ أال تبدو غٌر ممكنة..؟
إنها قد تبدو صعبة أو غٌر ممكنة بالنسبة إلى القلوب الضٌقة التً لم تمتلا بالمحبة بعد وال
باالتضاع .أما القلب الكبٌر فإنه ٌتسع لكل شًء .انه ال ٌفكر فً ذاته وال فً كرامته ،بل
ٌفكر فً راحة اآلخرٌن وفً عالجهم .لذلك ال تهزه اإلساءات..
كذلك هو ٌعلم أن المسًء ،إنما قبل كل شًء ٌ -سا إلى ذاته ال غٌره .إن الذي ٌقترف
اإلساءة إنما ٌسا إلى مستواه الروحً وإلى نقاوة قلبه وإلى أبدٌته .ولكنه ال ٌستطٌع أن
ٌضر غٌره ضررً ا حقٌقًٌا ..فالذي ٌشتم غٌره ً
مثال ،إنما ٌبرهن على نوع أخالقٌاته هو ،دون
أن ٌضر المشتوم فً شًءٌ .بقى المشتوم فً مستواه العالً ،ال تقلل الشتٌمة من جوهر
معدنه الكرٌم ،بل هً تدل على خطأ مقترفها ..والذي أصابته هذه اإلهانة ،إن كان قلبه نقًٌا
كبٌرً ا ،فإنه ال ٌتأثرٌ :أخذ موقف المتفرج الذي ٌرثى لضعفات غٌره ،ال موقف المنفعل.
وهكذا تتضح أمامنا درجات روحٌة لمواجهة اإلساءة وهً:
احتمال اإلساءة ،ومغفرة اإلساءة ،ونسٌان اإلساءة ،ومحبتك لمن أساء إلٌك .ففً أٌة درجة
من هذه كلها تضع نفسك أٌها القارئ العزٌز؟
درب نفسك على هذه الدرجات الروحٌة ،لكً تصل إلى نقاوة القلب .وإن لم تستطع أن
تصل إلى أٌة واحدة منها ،فعلى األقل ال تبدأ باإلساءة إلى غٌرك..
خذ موقف المظلوم ال موقف الظالم .واعلم أن هللا سٌقف إلى جانبك .وأما الظالم فإنه ٌعادى
هللا قبل أن ٌعادٌك ،وسٌقف هللا ضده.
و عندما ٌقف هللا معك ضد ظالمٌك ،قل له كما قال السٌد المسٌحٌ" :ا أبتاه اغفر لهم،
ألنهم ال ٌدرون ماذا ٌفعلون"..

