 -41المحبة هي قمة الفضائل
المحبة هً الفضٌلة األولى بل هً جماع الفضائل كلها .وعندما سئل السٌد المسٌح عن الوصٌة
العظمى فً الناموس ،قال إنها المحبة" تحب الرب إلهك من كل قلبك ،ومن كل فكرك ،ومن كل
قدرتك ..وتحب قرٌبك كنفسك" " وبهذا ٌتعلق الناموس كله واألنبٌاء".
وقد جاء السٌد المسٌح إلى العالم لكً ٌنشر المحبة ،المحبة الباذلة المعطٌة،
محبة هللا للناس ،ومحبة الناس هلل ،ومحبة الناس بعضهم لبعض .وهكذا قال لرسله القدٌسٌن:
"بهذا ٌعلم الجمٌع أنكم تالمٌذى ،إن كان فٌكم حب بعضكم نحو بعض" ..وبهذا علمنا أن نحب
هللا ،ونحب الخٌر ..ونطٌع هللا من أجل محبتنا له ،ومحبتنا لوصاٌاه..
ً
عبٌدا ،أما الحب فٌربى األبناء،
تربطنا باهلل عالقة الحب ،ال عالقة الخوف .إن الخوف ٌربى
وقد نبدأ عالقتنا مع هللا بالمخافة ولكنها ٌجب أن تسمو وتتطور حتى تصل إلى درجة الحب،
وعندئذ ٌزول الخوف.
وفى إحدى المرات قال القدٌس العظٌم األنبا انطونٌوس لتالمٌذهٌ( :ا أوالدي ،أنا ال أخاف
هللا) .فلما تعجبوا قائلٌن( :هذا الكالم صعب ٌا أبانا) ،حٌنئذ أجابهم القدٌس بقوله( :ذلك ألننً
أحبه ،والحب ٌطرح الخوف إلى خارج).
واإلنسان الذي ٌصل إلى محبة هللا ،ال تقوى علٌه الخطٌةٌ .حاربه الشٌاطٌن من الخارج،
وتتحطم كل سهامهم على صخرة محبته .وقد قال الكتاب" :المحبة ال تسقط أب ًدا" .وقال سلٌمان
الحكٌم فً سفر النشٌد" :المحبة قوٌة كالموت ..مٌاه كثٌرة ال تستطٌع أن تطفئ المحبة" .ولذلك
قال القدٌس أوغسطٌنوس( :أحبب ،وأفعل بعد ذلك ما تشاء)..
وقد بلغ من أهمٌة المحبة أنها سارت اسمًا هلل .فقد قٌل فً الكتاب المقدس" :هللا محبه ،من
ٌثبت فً هللا ،وهللا فٌه"..
إن المحبة هً قمة الفضائل جمٌعًا .هً أفضل من العلم ،وأفضل جمٌع المواهب الروحٌة،
وأفضل من اإلٌمان ومن الرجاء ..ولهذا قال بولس الرسول:
صنجا
سا ٌطن أو
ً
إن كنت أتكلم بألسنة الناس والمالئكة ،ولكن لٌس لً محبة ،فقد صرت نحا ً
ٌرن ،وإن كانت لً نبوءة ،وأعلم جمٌع األسرار وكل علم ،وإن كان لً كل اإلٌمان حتى أنقل
الجبال ،ولٌست لً محبة ،فلست شٌ ًئا".

" العلم ٌنفخ ،والمحبة تبنى".
إن الدٌن لٌس ممارسات وال شكلٌات وال فروضًا ،ولكنه حب ..وعلى قدر ما فً قلب اإلنسان
من حب هلل وحب للناس وحب للخٌر ،هكذا ٌكون جزاؤه فً الٌوم األخٌر..
إن هللا ال تهمه أعمال الخٌر التً ٌفعلها الناس ،إنما ٌهمه ما ٌوجد فً تلك األعمال من حب
للخٌر ومن حب هلل..
فهناك أشخاص ٌفعلون الخٌر ظاهرً ا ولٌس من قلوبهم ،وهناك أشخاص ٌفعلون الخٌر مجبرٌن
ً
خجال من الناس..
من آخرٌن ،أو بحكم القانون ،أو خو ًفا من االنتقام ،أو خو ًفا من العار ،أو
وهناك أشخاص ٌفعلون الخٌر من أجل مجد ٌنالونه من الناس فً صورة مدٌح أو إعجاب ..كل
هؤالء ال ٌنالون أجرً ا إال إن كان الحب هو دافعهم إلى الخٌر..
لذلك ٌنبغً أن نخطط بكل فضٌلة بالحب ،ونعالج كل أمر بالحبٌ ،كون الحب دافعنا ،وٌكون
الحب وسٌلتنا ،وٌكون الحب غاٌتنا (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال
فً قسم األسئلة والمقاالت) .ونضع أمامنا قول الكتاب" :لتصر كل أموركم فً محبة".
 +تدخل الحب فً كل الفضائل:
كما ٌنبغً أن ٌدخل االتضاع فً كل فضٌلة لكً ٌحفظها من الزهو والخٌالء والمجد الباطل،
كذلك ٌنبغً أن ٌدخل الحب فً كل فضٌلة لكً ٌعطٌها عم ًقا ومعنى وحرارة روحٌة..
ولنضرب لذلك بضعة أمثلة..
الصالة ً
مثال ،هل هً مجرد حدٌث مع هللا؟ إنها أكبر من ذلك ،إنها اشتٌاق القلب هلل ،وهى
تعبٌر عن الحب الداخلً
لذلك قال داود النبً فً مزامٌرهٌ" :ا هللا أنت إلهً ،عطشت نفسً إلٌك التحقت نفسً وراءك..
كما ٌشتاق األٌل إلى جداول المٌاه ،كذلك اشتاقت نفسً إلٌك ٌا هللا ..محبوب هو اسمك ٌا رب،
فهو طول النهار تالوتً"" .وجدت كالمك كالشهد فأكلته"..
أٌضا حب؟ نسأل فً هذا داود النبً ،فٌقول
والذهاب إلى بٌت هللا ،أهو نوع من العبادة ،أم هو ً
فً مزامٌره" :مساكنك محبوبة ،أٌها الرب إله القوات .تشتاق وتذوب نفسً للدخول إلى دٌار
الرب"" .فرحت بالقائلٌن لً :إلى بٌت الرب نذهب"" ..واحدة طلبت من الرب ،وإٌاها التمس،
أن أسكن فً بٌت الرب كل أٌام حٌاتً."..

لٌست الصالة فقط هً عالقة حب ،وال الذهاب إلى بٌت هللا فحسب ،وإنما العبادة كلها ..إن
العبادة لٌست هً حركة الشفتٌن بل القلب ،إنها حركة القلب نحو هللا .إنها استبدال شهوة
بشهوة :ترك لشهوة العالم ،من أجل التعلق بشهوة هللا..
كذلك خدمة هللا ،والسعً لخالص أنفس الناس ..كلها أعمال حب ..الخادم هو اإلنسان الذي
ٌحب الناس ،وٌهتم بمصٌرهم األبدي ،وٌسعى إلى خالص نفوسهم .إنه كالشمعة التً تذوب لكً
تضئ لآلخرٌنٌ ،قول مع بولس الرسول" :وددت لو أكون أنا نفسً مرفوضًا ،من أجل أخوتً
وأنسبائً حسب الجسد"" ..من ٌفتر وأنا ال ألتهب؟!".
لذلك كل إنسان ٌخدم هللا ،علٌه أن ٌتعلم الحب ً
أوال ،قبل أن ٌخدم الناس ..فالناس ٌحتاجون
إلى قلب واسعٌ ،حس إحساسهم ،وٌشعر بهم وٌتألم آلالمهم ،وٌفرح ألفراحهم ،وٌحتمل
ضعفاتهم ،وال ٌحتقر سقطاتهم ،بل أٌضًا ٌحتاجون إلى قلب ٌحتمل جحودهم وصدودهم وعدم
اكتراثهم .وبالحب نستطٌع أن نربح الناس..
و اإلنسان الذي ٌعٌش بالحب ،علٌه أن ٌحب الكل .إن القلب الضٌق هو الذي ٌحب محبته
فقط ،أما القلب الواسع فٌحب الجمٌع حتى أعداءه.
ولهذا قال السٌد المسٌح له المجد" :أحبو أعداءكم ،باركوا العنٌكم ،أحسنوا إلى مبغضٌكم،
وصلوا ألجل الذٌن ٌسٌئون إلٌكم وٌطردونكم" ..وأعطانا ً
مثال وقدوة من هللا نفسه الذيٌ" :شرق
شمسه على األشرار والصالحٌن ،وٌمطر على األبرار والظالمٌن".
لذلك علٌنا أن نحب الكل ،وال نضٌق بأحد ونأخذ درسًا حتى من الطبٌعة ..نتعلم من النهر الذي
ٌعطى ماءه للكلٌ ،شرب منه القدٌس ،كما ٌشرب منه الخاطئ ..انظروا إلى الوردة كٌف تعطى
عبٌرها لكل من ٌعبر بهاٌ ،تمتع برائحتها البار والفاسق ،حتى الذي ٌقطفها ،وٌفركها بٌن ٌدٌه،
تظل تمنحه عطرها حتى آخر لحظة من حٌاتها..
معا بالحب ،وأقصد به الحب العملً ،كما قال الكتاب" :ال نحب باللسان وال
لٌتنا نعٌش ً
بالكالم ،بل بالعمل والحق" ..ألن كثٌرٌن قد ٌتحدثون عن الحب ،وأعمالهم تكذبهم ،هؤالء الذٌن
وبخهم هللا بقوله" :هذا الشعب ٌعبدنً بشفتٌه ،أما قلبه فمبتعد عنى ً
بعٌدا"..
وأهم ما فً الحب هو البذل ،وأعظم ما فً البذل هو بذل الذات ..لذلك قال السٌد المسٌح:
"لٌس حب أعظم من هذا ،أن ٌبذل أحد نفسه عن أحبائه" .فلنحب الناس جمٌعًا ،ألن القلب
الخالً من الحب ،هو خال من عمل هللا فٌه ،هو قلب ال ٌسكنه هللا.

وإن لم نستطع أن نحب إٌجاب ًٌا فعلى األقل ال نكره أحدًا .فالقلب الذي توجد فٌه الكراهٌة
والحقد هو مسكن للشٌطان..
إن لم نستطع أن نحب الناس ،فعلى األقل ال نكرههم ،وإن لم نستطع أن ننفع الناس ،فعلى األقل
ال نؤذٌهم..
فلٌعطنا هللا محب البشر ،الذي أحب الكل فً عمق ،أن نحب بعضنا بعضًا ،بالمحبة التً
ٌسكبها هللا فً قلوبنا ،له المجد الدائم إلى األبد.

